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 أنآ اةلمل ل انتيهتناسلا و الا مع 1
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 تاناكح>- ىف نو رشعلاو سمانا سأ الا ٠ رولات 1 1 ع احلا 0

 مهنعهلبأ ىذر نم حلا صلا مالم | دربش لضفق ىف س ماما س ال ها

 ير ير 0

 أس م + ا! |تامارك رك ذف.نوثالعلاو نااثلا سلخ 0 0 15 : 15 0 9
 ا 2 صء| :

 --- 5 0 فورعمبقانم نوثال_ةلاو عدارلا ساحملا سدا مدمملع ءاسنالارآ د

 0 ىضنركلا . ةايلوألا
 25 5 ٍِح 5 : هايلوالارك ذف نونال_ثلاو سماختا سال 101 ءاملوالا بفم ا 78

 0 نالسألاو ريد [ذلاورارالاوز "تمار ىلامتةلوقاي
 نيد 0 + 2 6 - 5

 - 2 ّ 2 ليدلارك دق نوالتلاو سداسلا ساهل ١

 م كرامملا ءنوالاتاماركت ان ٌآ شق ئ
 2 0 نب رعبقانم ىف نوثال_ثلاو عداسلا ساحلا (6ه٠ ضر ياست هلوق د نيا“ احلا ذهل

 ٍْ هنع هللا ىضر زير ملا دنع نر ظول نبع 71: ودوستوهوحو 2

 مامالا س قانمىف نوثالثلاو نماثلا سلاحا 6١م هر نيل امنا نلف الا الا ا

 ل هدب
 نما رخل ا ماعالل قب روز

 ةقمحلا

 35 8 متو لعق نآرذا 1 بسجل ىنل 0 مالا 9 1 نح رادقا مسيل شو وديع 0

 11 نيملاصلا | اهله آى غمحرتلاو '
 بقاشم َّق نورشعلاو سداساا ساحل ه5 | : املا بقانم ىف عدارلا س املا ؟١

 ىولل_ةلاولام# نورشعلاوعمداسلا ساخنا اى نا راش عادو قس داس ]| سا الا ما

 ٍ خلاةوسقلا نه دم[
 أ جاح رك ذقن ماعلا س احلا عب حنو ىلا-هت هلوق ىف نورمثعلاو نماثلا س احلا ٠ هأ مارح

 د ”الاروصلا ف 0 0

 نيملاصلا |١ :ل قامت

 1 هللا ىطرءاملوالا بق انمى نوثال_هلاس احلا او نياكي ار َ دقرشاءلأ سس الا 15

 : منع لات هلل 00 :

 نيحلا هل ابقانم ىفنوثال لاو ىدادلا س املا عبس 3 :هة قرشعى دالاس اهلا 6غ

 ْآ ىلأ قامالا ب قانم ف نوثالش ءلاو ىفاثلا س الا اال ن.دلاز_ءمش مألا نم رشءىلاثلاساهلا هرب

 ' هنعهللأ ذر ىكاشلا 0 ىلاعت ءأوق» ريمه س الا 1-7
 : ماهالا قامو نولال-إ اوعساتلاساحملا 7 0 ةنارنأ ضقذاو ا

 هزع هللا ىذركلأم 000000 دالاس املا م8

 نبدأ مامالا بقانم ىف نو.سدرالا سلا 53 هَ ”الارتاكنلا
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 1 هنع هلأ ذر لمنح ظ عوطتلاةقدصىف نور. ىفاثلا ساحملا ا
 3 7 5١-2 لا“ 222-2-5212222 ل مسموم  مومص وسو معسل 0
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 1 ه5 مهات الاونمآ نيذلااهس.أأب ىلاعت هللا لاق لصف

 م

 ١ ١ نيحلاصا ابقائمىفن وعد رالاو ىداحلا اهلا

 ا *امثةلج همف لصف

 0 لامار فنستال اا ءاروش اعلئ اضف ىف نوعب رالاو ىفاثلا سال
 اومركذ ذى نو_سملاو ىداجلاس هللا م 2( | هللا لو_بردلومىف نوءبرالاو ثلاثا اسال
 مدقت اسم عسوأبلسو هيلع ا رد يا

 1 3 ئالاكراب ا سلا ا لا فق رث ذوهيزتستلاف نوددرالاو عحارلا س

 0 اع 1
 .[أءافاملا بكام ٠ نو_سلاو ثلاثلا اذا( وليس ه.حملاف نوه:رالاو 020 الا

 1 2 جل ارك ىف , ازال ىلصىذلاو انوق ا 0 2

 || ةلساركتف ثنو_سزملاو عنا 1 1 قش 7

 1 ' لسوهيلعهّتا لص ىنلا ىلع 0 بق انمى نوهدرالاو و عداس ا! سال

 . أ كول طق ىف نو_نملاو سم 7 115 ىئاطسيلا ديزي ىلأ ةسقع, ةوندملاصلا

 | 2 .هلالاملاال ىلأنبىلع ج جاوز فنوغنرالاو نماثلا س لا

 1 _ هلل ةجرذعس ف نوسحلاو سد 2-5 53 امهنع هنأ ىذرةمطاغن بلاط

| ! : 

 .توللارك ذىف نوهرالاو عماخا سأح
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 اراثآو ثيداحأ نول افلا ضورلاشماهبىذلا لقال باتسلا تسر وذ
 (ىرامساملاب زب زةمالءلافيلأ :هدعتامو والان قاعتت ظعاومو

 . مالسااعدمع هصد ماه ءا

 باي
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 0 08 جلا مل اومأ

 ظ َ 1 مملاىفلصف 101 توملامه د>ًاءاحاذا ىتحىلاعت هللا لا لصف
 5 !افلصق الا لهالالوطىفلصف 5

 ١ : اغفشلاف لصق بح خلا لمالاريصقت نأ لعا لصف ع

 1 : يدلاف لن هللا لات لصق م توااتاركسؤ لصف

 ١ ' ٍئاران نمباسث ريقلا ب اذع فلو ع

 5 ةدواخلا ف لصف ١ قولا ضءلاوحأ ق لصف م
 ١ معنلا ماهل امو هنحلا ف لصؤ ٠٠ هعاسلا طا ارشأ ف لصف 1غ

 0 5 نيه اهفصى لذ ٠6 جلا ثالث لاق ىلسم ص ىف ل مذ :

 : 7 1 3 ءاقالا ىف لصف ا 1 حلاروصلا ىف فن ةوىلاءت هلال اق لصق ها

 اا ثويعل هب ىعسملا قئافلاضورلا شماهبىذلا ىفادلا باكل تروذ)

 ١ (ىدنقرمسلا ثمللا أ مامالل نوزحملابلقلاحرفمو

 0 ةاكزلا عزام مع ف عساسلا بام ١١ م6 ةالصلا كرات ةبوقعىفلّوالا املا ١س

 | طاق سفنلا لا قع ف نماثلاى املا 41 رخلا راش ةيوةعىىاثلات املا (موس
 1 كلامحرلا انزلاءوقع ف ثلاثلاب املا 14
 هيدلاو ىفأبو مع ىف عساتلا مي | م1 طاوللاةبوقعىفعسارلاب ايلا 0

 . قافلاوريمازملا مالا 681 ايراا لك 1ةبوقعف سماخلات ابلا !ه8
 ا : : ْ ةهئانلاةبوقع ىف سداسلا انلا 154



 سل ا
00 

 2 هويت 00 مع ا |
0 0 : 

 2 د 2
 ظءاوماف قئافلا ضو رلاراتك

 ةقالاقلا ملاعلا ف ملأ: قناقرلاو

 مشا | هماهفل ارهأ اربملاو
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 ا 0 .اًممفن شيفيرملا
: 00 
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 0 ” (سق:تاكا (امدفوأ) قالطخ نانا اجو 6 يسال ا 5 0 0

 غاي امو توملاب قاعتت ظ-عاومواراث آو ثيداحأ نضتمإل
 (ديعنب نيدلا ني زشللا لصاولا ماما فلات هدع) 0 و

 (با (ا-مناتو) ىرايبللانيدلانيزنيزيزسلا) يبديضبم

 ( مامالل نوزهلا باقل حّرفمو نو-.لاةَرق) .

 ( نيم آ هللا مهجر ىدنرعسأ اثيللافأ)
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200 0 0 
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 0 عا

 :شنتلمل يدفن
 ل
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 (ىلوالاةعبطلا)
 ( هب رمش 1 0 «_.فرشلاةرماعلاةعيطملاب)

 ( هيل ا[قرزاون الصلا لضفأ اممحاص ىلع)

2 
 سيم ةسإ م ٠ أ ا ا دع دو »ممم |

 ع صصص صحح دم دممل



 ( مي-رلان جرا هللا مس)
 لدمدعو مهللا لناصس

 ا دس ىلع ملسفو ىلصنو

 كديعو كلوسرد_#

 نيفوملا هاحتأو هل آىلعو
 اذهف (دسو) ُكدهمد

 شعب هيل تنهض ر صتخم

 تودمحلا رك ذثيداحأ

 لود_صؤقفم د_هدامو

 تا تان
 أع لصف لك يداحأ
 5 آن هاهم هاذي

 ءاوموراث اباهتؤدرأو

 0 تارحاز

 ىناحأ وهن ىىدسع_ُهند

 تالسملاو نيمي-كلاو

 هللا لاق ه(ل_صخ)#

 اونمآن يذلا اب« أ اب ىلاعت
 الومكلاو_مأ مكهلتال

 هللازك ذن-ع مل دالوأ

 كئلوأف كلذ لعفب نمو
 ام اوقفنأو نورسامللا مه
 نأ ل .قنممك انقزر
 توا مكدحأ أب
 ىترخأ الوبر لوقف
 قدصأف سرق لجأ ىلا

 نيه اصلان منك أو
 اذا[ سفن هتلارخرد ل

 ري_خهللأو اهلحأ ءاح

 (فو) نولم_ىتامع
 لايتم

 لو هءلع هللا ىلص ىزنلا

 مذاهركذاو زحكحأ

 فو) تو-ا|تاذللا

 رعنبانع(نيعيوصلا
 نأ امممعهللاىذر
 هملع هلل ىلص هلل لوس 7
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 « هيلع هاك هلك ٠

 ةبرحا| كجند كين كواحد نون لت

 0 + نيلاظلا إلا ناورعالو 0 نيللاءاابرهقدلا
 ا زنتو بطخ ىلع لبد قنائرلاو ظعاوملاف قئافلا ضورلا تاتذ ”اذهذ (سو) نيعج أ هدو

 : نيفراعلا اشم كذو ن- ملاصلا ب قانمو تامظعوو قئاقرو تاباكو دئاصقو تاتو رمثيداحأو

 ' [|لنوهلعهشاىلص نيلسرمادبسركذهتيشوو ماخملاوةلفغلا نم مهظاقياو ماث ”الاوبونذلا لهأريك ذنو
 دئاتو عماسلا ق ورب ءالضفلامللكنمتا اراشاو ءاملوالا مظن نمدئاصتدهتعصرو نيعجأ هبحتو هل [ىلعو
 نيي-سملاةفاكل عفنلاو نيجارلا م_-رأةحركلذب تدصقو عومدلا لسرثو عوشملاْئدنتو عماسملاا مب

 مهلاعدنلو هدلاواو ل هتارفغ شرفي ر لابعد هبرةجرجارلا هتدبفرتعلا هسفئلملاظلادمعلا فيلأت
 نيمآ ةرْوغمل اوهحرلاب

 ْ هن( لوالا سلما )#
 ( محرلا نجحرلا هلل امس لو ملسو هيلع هلل ا ىلص ىذا ىلءةالصا!لضف ىف

 ةالسصلا نمرثكءلو ىلاعت هتلادمعطظاربخ ىأر نف ىلعاهضرعأ نأ اهو ىتعاضب هذه نأ ىناو اا د او دعاو

 صقنلريج هتاف مظعلا "ىلعلا هتنايالاةٌوقالو لوح ال لةءلذ كل ذريغ ىأر نمو مل_.سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 ملام هنأ ىناوخاي اوأ“ و هنملازون دقيت ا هنسلا عدت قدرودقو نب سكن !ابولقاو نب رصقملا

 '! فدصولا اص لكك الوسرلاو لضم البو هءاع هللا بص ىلا الا لازلاو اءاطخلاو للدناو صقنلا نم

 ا اوحقوأئذلا لامن فرشأ هم تعج نملالا لاككلاو ل ضفلا عدابو لدعالاّدقلاو لك الا

 ْ لافتالاو لقعلاو ملعلاو لضفلاب صخو
 الاقل نيس لفقلا ضشو هى" لاكلا لكزاع دقي ذلاوهو
 ا 2 ار # ه_-حر انءاح دق 0

 لاصتلا عبج زاحن ملف 0 داه نم ثوععنملا 552-

 لامثلا مسا نوك-اارطعام 3 ىد-الوطهتناهملع 7-2



 هيلع هلل |ىلدة 10 ود الد ىلع ىلص نملاق هن ألو هرلع هلأ ىلص هنأ لوسر نع نيعمعلا ىف

 مسةفاك و لع ىلصي ىذلاوه نماورظناو م-اوةعداو زيمواو رك-فتو كب ولة اوريض>أ( ناو ١

 ريشعما مف ةراغلامذ_هنمجت رأت راحت ىأ وج رلااذه نم مظع أل رىأفةرسشعة دحاولاةالصلاب ؟:
 نيمهرد مهردلاب سكت ةعاضد«_ءفىفالفا اداملا م دال لمقو) ران دلاو مدردلا بسك ىف نيغارلا 0 1

 مدئاجا اوي رلانماجيقاما هدياز اب وهج امية ادبو ا اهيل !متعراسل نيرانب درانم دل 2,

 منأ نيللاءلابرنع نيمالاى داصلا اب مكربخأىتلا ةحانلاهرادلاو ةدارلاةعاضرلام ذهب كل فيكفأ |
 ىنءلا قد ن:وةرهلاهةهاوذداو 2 رلااذهاورظنانةرشعاب ىلع هنا ىلصة دحاوةالص كيدن ىلع متيلصانإك 8

 هدحاوراللا ىلع ىلصتامو 2 هرع ى لان تاوخ تاق لكو 0 هنراكتر سك ل هلل لماع نم 8 ا ١

 هركش نمزاف هلا دنع حب رئاب * زغت هيلع اذهان كئالص مءاَم # هريثعهيرىلصي كلعالا 0

 وكل رك ذ.,تضر_ءامهللاو انجرعكب واني و رمكتعواندقتسا ك-:مءاربك-ا !نيق داصل اءارقفلا رمش مان ١

 ىلا ءّرهللان اارذفوافرش كفك وبولقلات اومأ اوجران ولقلاءا.-ا لءاةلالوق,تاثمتاغاومك اهنأو كرمآ| 1 ٠
 ابرمض نوعمطت_سال هللا ليس او رصحأ نيذلاءارقفلل ىلاءتلاتذ هءاطخ كفرشو هءاتك ىف محدمدقأ]

 ىنع ىنوقلت ىتاو رم _داءارقفا ارشعمأب لاذ لبو هيلع هتلاىل_صهللالورمكرك ذنأ منو ضرالاق | 1

 لوق» لوسااودصقلا كلب وم انحورو ريما كسا لكومل اطعأ نم ناكسف ىلءدرتو رز لوأ كنان ضوملا ْ

 ماعةئام* وهو مول فص |هئامنغأ لق هتملا ل دت ىتمأءارقف: مو هيلعهللاىلص لوسرلادءسلا اذه

 مهاطعأو ارك ذم4رمشنو اردق مهل عقر نمنادسفناسملا برك ىف سانا او نوهءنتبو نوب رمش ونواكأنأ]

 سف. رملامهمالغم ميول اقام نسحأامو ارسأواباوث مهل فعاضو اريصأ |
 اولذواو ربصدق ءارقفلا م-د هب ارغقر فلا قيضناو زاحدقو *« امد هللا لهأ ءارقفلا مه :

 ارظعناوك الا ىستكت مهنءو * اقتاداسلاو ءارقفلا مه  احأربب لاك اذن مهضوعف
 ىلاءالا مض ىلع او ريص كف 3 اروح .وارسومهنع ُتدحو * ارك ذو رافمونعءارقفلا مه

 اركشواد-حهلاودع«دقو : هودهاثو محلا اوراز دقو اريجرسكلا كاذب مهضوعف ٠

 مت اوصأاوءفرتوانوةفاوتوانو ربحت نا ى-متش خلان ميلاناس>الاقدازو ميلع منأىذلابءارقفلا اهمأايق 0

 ةعانست ديف أرشع اهب هراع هلثأ ىلصو دد>اود الد هماع ىلص نمناكل بو هماع هللا ىبص ىلا ىلع ةالصل ان امغم ١

 اهيهيلع هلا ىلص ةدحاوةالص ىلع ىلصن مل سوهيلع هلناىلصلاق ةدئافىأواذه نمماظعأ رىأف هدئاز
 تي اراخلا 02 ىلص ندموافلأ هيلع هللا ىبصةئام "ىلع ىلص نموهثام هرلغ هلل !ىلص ارم ع ىلع ىلص نمو ارضع

 ىذلا لوسرلا فطصملالاقدقو لوقءوأ فصاولا فك: نأ ىدعاذاف(ىناوخا)ة ناب اب ىلع ىتتكهفتك
 هنحلا ناب ىلع ىتك هفتك تجازافلأ دع ند نه ةنسلاو باتكلا نيب

 نارفغلاب نجرلانماو_ظ * دجريشرااىدالا ىلع اولص .
 نآر_ةلاوتأن الا كم ىف ه احّرصم هيلعىثأدةهللاث

 ىل-د نمو موقب نأ ل مق ارذغ دعاقوهو هءلع ىلص نمو سا< نأ لق أر_فغ م اقوهو هلع ىلص نم هنا لمقو

 اذام دمحوتا اريغىلءناكو هللاءا مام شاعاذادمعلا نا كلذو همانم نم ظةءتس نأ ل. هلرفغ مئانو هوهملع
 لس كلذدعب لوي مهيلعاهركي وة داما «نةليف هلا نيلسملا ضد قا يفةداومشلا ةلكهمهل أ اريخ هب هلئادارأ |
 رفغامت اق ن اكن اف لسو هملع هللا ىل_ص ىذلا ىلع ىبصوهمالسا ن سحو كلذ لءفاذاغ لو هبلع هللا ىلص ىنلا ىلع 0

 ! موقي نأ لبق ارفغادع|ةناكناودعتد نأ لمق هلأ 1
 هلرفغي ادعات ىلصن اكن م # دمع ترون هءلعوال_صلانأ 0 دمي مانالاريخ ىلع اولص ْ

 دشرب ودوعقلا لمقهلرغغب ه اًعاتهلعىىصناكاذكو « دة<ناتللومامقتلال بق 22
 قب دل اركد ىنأ مال ىوحاك ظةرتس نا لبق هلرذغهمون ىف لسوه.لع هللاىلص ىنلا خلع ىلص نمهنا ( لمقو ْ

 ىرما قت املاق ملسو
 هق ىدو ىش هلم

 ةنيجوالا نيناياتيرب
 (فو) هد_فعةنوتكم
 ثالث تدب سم ةنأور

 هللا ىذرر عنب !لاقلاأ

 ةلءا ىلع ترمام[ههنع
 دك لوم نعم كم

 لاقل سو ةماع هتنأ ىلص

 ىتصوىدنعوالا كإذ

 ىراخيلا يد ) فو)

 هللا ىذررمع نب انع

 لوسردخأ لاق اهونع

 مو هماع هللا ىلصهلنأ

 نود لاو ىكشع

 بيرغكن'اك انندلا ىف
 نارا لسرناعوأ

 ناك نم لدا سف

 اهيلاننكرتال ىأرو.قلا
 ثد#الوانطواه د عتالو

 اهيفءاقيلا لوطب ْك سفن
 الو اهب ءانتعالاب الو

 قاعتي الاع اوم قلمي

 هنطوريغىفسرغلاهب

 اماهيذ لغت-كتالو
5 
 ىكاباهذلا ديرب ىذلا
 رعنبا( ناكو) هلأ

 لوقباه_مع هللا ىذر

 راظتنتالف تيسمأ اذا
 تدصأ اذاوحامسصلا
 فدو مان ازظنائت الق
 نموكضرم لت نم

 (لاتو) كتواكتاءح

 هنا ىلاص هلال هر
 ناشنثال_سوهءاع

 هركن مدآ نا امودرك



 ريسخ توملاوت ولأ
 هركيو هنتفلا نم نمؤلل
 لاملاةإ_ةو لا اةلق

 (لاقو) باسعللا لقأ

 ْئد لكل ممالا متاح
 ةداسعلاة تي ز وهز

 فوه ةمالعو نويلتا

 ل ءقو ل_هالارصق
 لل دغتالا نييملل

 رمالا لاذ كف

 (ملعاو) كلذ نم لحتأ

 داو لكل نس هنأ
 راثكا نيفاكملان م

 نأ شو تولاركذ

 ىلادب وتلا هل 00

 ملا ظملادرو ىلاعت 1-4 1

 قرب هنالدك [ضيرللو

 -_- ريق ف اخ وهبلق

 عل وملاظ لان 3

 نأ (لعاو) تاعاطلا

 و

 لام دهاشىلا اورظن
 ليمأت , اوكسوو ايندلا

 مول ,وطلارمبعلا

 سفنلا ىفاو ركسفتي
 ءالقع هفئاطو ريخالا

 ريخالا سفنلا اوله

 اورظنيا مهنيعأب صن
 مهري_صمنو_كاذام

 نمنوجر-+ فيلو
 اهنو_ةراشبو اءندلا
 ىدلاامو لاس مهناعاو

 ىناندلا نم موعملزتم

 ىذلا امو مهروسق

 مسهئادعال هنوكر خس

 هلا وم_ميلع قو
 ةركشفلا» دهو هلاكنو
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 577 3 1 .مانالاديساب اهلها عدا ىغاهنغ ىف سداو ىبأ ١ ذه نأ ريغ هللا لوسرايزيخب لاق كلاح فيك ركل ىأل ]| هيلع هللا ىل_كىنلا لاق فارصنلادارأ فركب ىلإ مأ تمانو ليللا لخ دف ثب دمام 4فناطو ركض | كبح سوات انا ة ناس بو هملع هلبا لد ىلا نأ امنع هلا ضر
 الاانا دهتأ تاقواترصتمفرتاقغت- دفان هو صالعخالا اكو داهشلاب قطنت اهانعمسد قل 0 رشا نك نم ضم لاقفالاعو هيتس مهمدو هدب لسو هيلعهتا نص ىتااطسبق مالسالااهمهلي
 ||| سشلالوسر ثيدحلاقي دمت ظةتست نال.ة ةاه رة غرك ىلأ مأ ىميهذهفدل اوسروهدبعاد# نأ دهشأو هنأ

 لق مانملا فول وباع هقلاىلص بلا ىربف مالالا ريغ ءناك ن ا اذهل ثمو مسوهم .اع هللا ىلص
 هلرذغ دقو يذق هءلع ىلصد و هيدب ىلع

 هلاعدادم اد 2 اب و رلاو ن سملاب هنعاراهج تزافو 5 جاي نانأر دق نيعا 1 |

 فئاط فاطام هّتاذال_دهءلع ن ايلعلا ءدرلاب هللا هام> ىف 5 ىرولادمس قطا اان رب زافو ايندلاونيدلانمىوهبافعلب و هن ىدهحلاو ر وذلاب كريثلا نيد دب و ايلا فو تامملا ىفاديعس ىجتاأذ
 |ايهس ااخاموب كلسملاباه اق نذ «* 20 طظع اداذ_ُتةالص ا.ءسىلأ| دق هللا تدب هك
 ةءالفهظعاتنكو هبه أ نمهمولهركس ن هير كاي ل هيف رادجلناك (ةيفوصل اضع لاقو)
 تا مارك ًالاوزاز_عالا سايل هن لاح نم هيلعو ماقم عفرا ىف مانا ىفهتب 00 لعف.الفةدوتلاب هرمآو
 7” ىلا ىلع ىلبص نهلوق. ثدحملاتهم-ةر 5 ذلا سا امو ترض> لاق ماقملاو ةلْزْمملا» ذه تانمهلت امد

 : | تيقرو لو باعدت لس ىنلا ىلع السل ب توص تدعم عفر ةنجلا لثبحو هتوص عفرو سو ءرلع هللا لص
 1 |[ || هده ىالوم< ىلءداج نأ ةريفغملا ن نمىد.صن ناكف مويلا كل ذ فاء. انلر فغف مج اوصأ موقلاعفروهعم قوصانأ
 22ش . || ىدتهتةلالضا ادم نمت شنا ١# .ىدمرسسلا معنااب ىنامالا ىو 2 هنافهءلعىلصن مزوفان 0

 ١ : .غرالا" ىلا شعلاو ريشلاب 03 او رفظتل ه_ءلعاولص انموقاب ندهن ىذلا ىداهل ىلع ىل
 )0 ْ نس عءوملا مون تانملاب ز وفلاو 01 هلضفي مانألا ب ركح مادو

 / ل
 دق

-- 1 

 تصر

_ِ_- 

 دقرفلامحن ىناف' الاف حالام ع هلال لت هتاهلع وص

 ا اوس لك فرع ارا ناك رهان ألو هيلع هللا لص ىلا ىلعةال_سل (لئاضق ( (نمو)

  «مأ هلع تنزف هيلع ناك ام ىلعرصموهو تافهملعبل اغءاضقلاوركسن :لاوءاشسقلا نعد اهنتورعدلاب
 ةدمدس ناك الذ نزح هيلعتدا دزان ب ذعي وهو هتأرف مانملا هارت نا تن ةبوتريغ ىلع تام ثيح اديدش

 هدهتلن : مق همت كتيب أرينا ىدلوا تااقوهلاح ن ءهتلأسؤرورسو و حر هن سح هم ف لعردومتأن

 روشنلاو ثعبل |ىفركفتور ومقلا ىلارظنفا ميفانأ تلاد « رتب «سفت ىلع فرسم ل رزات- اهامأاب لاف ةلزنملا
 تجرففق دوعب الثأ هعمد وتل اد ةعو لوز ع هلأ ىلا بانو هتئ.طخ ىلءمدنو هتلز ىلع كف قوملايريتعاو

 ايشأرق هلع باتوهتب وق قدص هالعو بات امل هنا مث بيم أعم ءكصلا نسحأ مهنئا فءاسعسلا هك 0

 انيلع هياوث مسقفاميذانأ ىتلا برغل الدال هباوث ىدهأو ةرم نيس ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصونآرق أن
 ّْ يلف قاوم ينلاوكالنلا نأ هام اي ىلعاف نب رئامربختان مىل لص>-و ه.ىل هلل ارفغؤري كلذ ن٠ ىناق
 017 1 تاومالاوءاءج اال ةجرو تن وذالريفكتو ىول.ةلا رون لسو

 : 1 ' ىدقرادأ ىرولاني _هناشنمو 03 ىصخ الو دال لضف_دجال

 , َ ا ىصقالا دوما ىلا ىن مسالا روهسملا نم 35 ىرس ىدلا ى شاملا < ىثرقلاوه

 1 0 1 ىدوامعه_ببلا ىصو نم ناسف 03 وقتا م انك ىف

 0 ىد الود _ةالىبزهللا نسم. هن .اهف_ولءامتناالةالص هلع
 ا 1 قلو ا عظعءالشؤم انآو اه>رافؤر نينموملاب هله جو نيقول لاه, ههح ىلع نيلسرملا درس فريش نم ناهسف

 لاو |وةتسماطارمصداملا هبىدهو دارملاهْملب واعوس> واب ولقةلالضلاوةلاهملا ضارمأ ن مهب كىوادو اءركإ

. 



 و ل ىلا ةفاكىلعهمحاو | اواسو ا 75 :م1ئذلا اج آن ىنلا عن ول صب هتكمشالمو هنئانا الكام 02 1
 لهأو ولما ىلع ى هو انعرك نيل برملا فهراتخاو 0 ئظع مندل ن نمالط وان دو 03 .اعركن ادغداز هنا (سوترعش) اهل

 6 تعال مح وأ اسنذلا الست اوبس :وهملع اولص دي اهحر نمت مؤملاب هقاراذ
 بولقاو عزأام ا ىطصالاى تلا ىداملا ىلءاولص 3 مساند علان ىلا 7 انولاب مصص+ ىداملاةمأأن

 قارا ا (ىلستا اولسو هءا ءاوملص 0 اعدقهمالع ىلص دقهللاق :

 برك ' اقرمش أ دق قظضملا © رضىرأو * اقنلاو تالا كَ |زمكناو # اقلب تبيع اهنا
 2 ا ١ و يلستا اواسو هءاعاولص 5 ايلحلاز الاهحر لوم 0

 كلع فرءنامالغهرك ذ ىئالود سس ةعو ىنبدومهاوهف 35 ءافلخا هباعتأ ن نع لازكو 08 ءامكلاهلآن ءاضرلاع 2

 نحال ترهمالتوملا [ىلست اوملبو هءلعاولص هب امو_4داعملا ف م_هارن موق 1

 ةشتشنو هتنااطمنم ىذرمأ لكهلوق» نا اوك الادس هيانريخأ ىذلا نانملاكمملا ءانافالا برت اوناسلاههاام وأ اع
 كول 1| ىلكو ىلكولم ملكو لكن قع ناعت هللأ مع اذان 1ك ” ىنةكريلا عوطقم ىأ مد--أ أوهف مهحرلا نجحرلا هلا عسب هيذأ ديماللاب |

 انهذم_علعخ نوذخأب هللا ندىذلانع هنعهتلا ىذرذرب رهوأ كوددهنابطماينواسلاو لاق كل ناكمأ]|
 ع .3 ولا اددواماعطو للق صقانهانعمو م ذأ لمقو عطقأ اوهذ م-رلا نجرلا هللا م سبب همقأ مي ال لاب , ىذرعأ لكلا هنأ سو هيلع ١ ١

 حورلا ىوس ا 1 نمري_تو سال اريخ لود سوه. ادا لص هقالوسو سلتا يع تاس بس نا
 ىلكو_ه رئاسو ال-هج ى_اللعملالاقاذا هنا مهورحاشت الو مدوطعأ هوددج نيدلا ياسا اطر اضرال اهجو ىلع ىع

 امهدنع عفت نيطالسلا انا هللادد .عنب رباح لاقو« مها« ريو ران )|نمهيوبالةءارب و ىبصالةءاربهناستل م محرلا نجرلا هللا مسي لق

 لكوا اذه هعانش || تج رواجيذذاب متاهملا تغب مأور علا جامو ب رغما ىلا ق شملان م معلا ب ره ميحرلا نجلا هنا مسد تازن

 هلع عفنت ا هنملا لغد محرلا نجرلا هللا مسأرق نمو هيلع كرابالا ىلع مودا ندا ىلا

 عمم وعق اش ةعاف-ش هدب لد م ءطبىداحلاادحاذاو * اها ازارسأ ىتلاب تءوابرط اي تاب اينو لا عرقاذا مسا

 نهنومل_هعنيساكوم ا اهنراكمأ ناس اذاان ر_ط * اهزهعو هاركذنا جاترت 03 اهرامزأا سراب سلط ك١

 ةعاسلاوموم لهن نولكو اهرازع بت اطوامرورسا اريض> «هرضح ىفهرك د بتأ لا اذاو

 لل-وعال لكوملا اددو رك د خ "هدد لح رأال رة داذا لاق هذع هللا ىذر هلي اد .ع نب رباخ نعي ذمرتلاو ىئاسنلاو هك ىفولسم ( (كدو) 1

 (ىورب ول ادحاوا 50 ناطءشإ أ لاق هلو ددنعهقنا مسرك لو لخداذاو ءاشعالو كمت يمال ناطرتشلا لاق هلوخد دنع هنا مسد

 مآ 5 كلمناك هنأ دردطي ىلاعت هللا مساق ءاشولا او تدبملا عكردأ ناطستشل لاق هما هك ةعلل أ مس آر طولاذاو تدمملا مت 1 مآردا

 الام عجد_قلاملا لدأنأولف ةريزع ناكربو ةريثلا لآ اًضذاه مجرلانجرلاهللا مسو نا 11 ةكريااردنو تالا :

 لكن هدشتحاوا.ءظع اهلا ضقرنةعرشءاو 3 .-رأا نجرلاهلنأ م هذ لذ ءاضمنوسكي ضرالا ا

 قاعت هللاهةاخ عون او رن اجلا رجالا 2 هئاععأ نم وحلا قعر لا

 «فريلابتدلا عادم نم هنا ة ص ضعي فاصقلارب دال 0 هبئءانهو هئءاضؤوهد_ ضرأق تع 0 هءامضدافتسا نوكتلاهب مسا .

 لك الغرفتيو هسفن

 هلت |طامعن عمك هعجام

 اعفترمابل اعا امصقى دو

 كول! حلحضت ناس

 رب اكحاالاو ءا ضالاو

 ه-.لعبكرو ءامظعلاو
 20 نيم نسا

 دالحالاو نااغلا هلع

 داسنحالاو هم ديلا

 هذال "الن مقالا نولق تءاض 3 هئاقص دنع موقلا لوقع تراح 7 ا نورد.الوااك

 ءوفملاو ؟ءاضرلا كذمى ىرأ كمءاب بران

 هئاودنه-عوهف كما مسمع 3 نغو ةاعالا كلاس ف ران 2 هلال نم 2

 [ 61 ىحرأ ك عساي براد 5 ةءاردأ ىراكفد ا ترام 5 هماقس هاريدق كدع تراث

 هناسب أف قودضاا ا 5 قطسا اريل يدلل اهنرأب 35 ءئاف-ملامعاد جناح أ

 هوالت نيقراعال هممار ءأ ني «تةاط ىز ردع نع

 ,ق نماقح 0 2 هوذراك قاعي 0707 غم-درا ا | ١

 3 هيمن كا ,

 هع( ن رق لع نجلا واتا هل نست اا اها

 *( م--رلانجرأ هللاعس )#



 رمأو دارأ كن يناوبلاو

 مئطصت نامانآلا ضعد
 ماسعطلا بم طأنههل
 4 _عشحو هلهأعجو

 اولك ًايلهمدخو هاكأو

 هدف ذر أول اثيو هدنع

 رب رس ىل--ع سا>و
 ىل-_ء'اكتاوه-:ئلع

 سفنأب لاقو هنداسو

 انيئدلا ١ لال“ <

 ىيرفان ”الافاهربمأب
 :لاهد_هىلكو كلدل

 ليوطلا رمعلاب ةأنهم

 غرغب لف ليزجلا ظاماو
 ىدح هسفنث دحام

 رهاظ نمىل->- رفأ

 ةقلخ تاء ثهيلعرصقلا
 ةقاعم هعذع ىف هنالدثو

 لأس لئاس<_:.هىلع

 قر_طودءاك ماعطلا
 ءظع قرط املا هقاح

 لزازب تى هل: ه

 رب رسأا عزعزبورمصقتلا

 اوششووناط غلا ناخو

 اوحاصو بانلا لأ
 فضاماولاقو قراطلاب
 امم درااادهام

 نأىلاريصا تع

 ام ْكبطءنو لك ن

 اولوق مه لات لضف»
 ”ىلاجرخمل مك.حاصا
 3 مهم لغشهمل | ىو

 أ هت متت هلاولاقف له
 2 فضلا
 جوردلاب انيحاص طر

 : ا در راق كيلا
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 دل

 ّْ لالا ل لدا تارت ناسحالامدقلا معلا مم ركلا نانملاف و رلا فوطعلا هت دما
 ل | تايآ مانالاحاورأ حاولأ ف ماكحالامالقأ, بتل ىذلا ناحالو س :األو قاسلا ناوك االورخ الا نامزأ
 | نانملل ل.ذضالو نامعلل لثعالالاجاوأرف قيدصتلا نا قيفونلا عباصمدقوأ نامعالاو دي>وتلا
 ش موقرارس [قصناهزبزعمكو عفرربةحم 51 نامرحو ظد ىذىلا مهعسقو نامل مرا مدا هيرذج رخأ

 |نوقالتبو ناوخخالاتنوعادتيو نودا تءءافصلا لدأونوداعتي ردكتلالهأف ناشونبرخ ةرارسأر دلو

 ناسالا قطني ناو فطاعتتو بولقلامهباا نعذ بو..ةلان نوقراعتيو ناطوالاّت دعامت ناو ىولقلاب

 نوصاوتيو نا ارمسناو مالا نطاوماضعب موطن لو ناكمملامهبىأن ناورئامذلل صالخالاب نوقالتبو

 | نآرقلاع قيىلاعتلاقذ ناوك الان وكمو ىادنا اخ كلذ مهرمأ اك ناسدالاو لضفلاو راثمالاو رملاب
 3 | مظعت ملعتفف نايملازارمسأر موطأ ن منا كسف ن ناودلاو حالا ىلءاونواءتالو ىو.ةتلاو ريل |ىلعاونواعتو

 ادفءراودالاربد نا..لاهلعناسنالا قلخ ملعت ىف ماهفالالقب ماهلالاروطمبتك نآرقلالعنجرلا
 | سمألاو ردلاو رملاهصس نايسعرمقلاو سمثلاو راهنلا ىلع ليللاو لم ءالاىنعراهنلارب وكت ىف رادقالا
 [|ىلا هتردقءادس ىف لقعلاداو> امكف هتف ةرعم له أراصم الهعتمرات ١ ارهظأ نادصس :روشلاو مضااو رمقلاو

 |[ نس اءنوفدتم فاطلالامادقأ ىلع نوةقاو نوفئادناذ نازيملاعضوواهءفرءامسل انا لعابماهعدنأ

 .: [ ةمزالم ىلع نوظذاح نوفراعلاو ناتذح هيرماقمفاخ ناو فاسئالاولدعا|ىداتممه داش فاسوالا

 !تقونول» ءانعب م هت داع س.را<# ىف مهذ ناسش>الاالاناسحال اء ارح لهدعو ىد دلدصت قيقحت ةمدخللا

 نيعلاو عض بلقلاو عرضي ناسللا» نانفالاترئاذتف مهبولة نانفأ قوشلازه ناصغالابرعشلا لءم

 1| مهعرضخ نامخت عوشالاو مهرواسأ م هرورّس نامءنو عن نع مهلعشت ب فقيحلاب .مهتولخ ناتسبتقولاو عمدت

 ا | بيحلا ىلابحم اودايحلاما اجماع تلاط ناورمشونأ كلماسذ ةعانقلاب صرتسملااوعاب ناحرمو ردن مد الد

 نيب ملتف ن ١ أاوضروهتمةجرب ممر مه هرم نانملاتناطامد الولره_ثب مهاقلت هما. ةلاااو درواذات نءامظ
 نيأم_مسو كنيس مك ناقل ةاتاميهتتنا نأ ناهربل ارث رب رسلاة آرم جاو ناسنالااهيأ ةريصبلا
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 هلا ل لطول ازانجت نم ىفأ و 0000-0 | ةمقس بك راو نام دن س 0 121نبأَز

 أ اراءاحرلا ىداو ىل_ءتقرشأول هتلان نا ارسم |نيع هاو اذه ىنف» اع قيبام عستأ "ناركس ىوملارامنع
 نابحالا قي رط ىلع تفقو ولو ناءظالاو ايي مكمل كاتم الا ؟اكرىدء تر سولو ناسرفلاو لاطدالا

 ناوح ءاثك .انابىدانبك_ءاءادغ هع لا زلااذه موهللا ف ىدا.ةيالفاغاب ناك رلاتدهاشل

 ناننملا دق 3 ىرخالارادرادلا 03 اةملارادى ه سلق اءزدلاب اريغتعال

 نابدقرتصلانمةداع كم الرمملات 7 فد اهقرم 1:اناوصاوت رضع

 - نانرسطرمكلةن. هلا نضع مادام 3 كراش اوهَعم-ءاواو د - نب رشع ءانبأ
 ناكمالامر_كظقوهتغد ايانملا أت « اعر_فتاحملا ىلاردان نيثالقلاننأان
 : ناس>-الاىلا قس انكدعأت علب دقو 7# نيمدرالا نان تقول اذ كر ذعاذام تنأو

 ا 7 ناسقنلا ىوس ْئثةدان زلا اعد س دلق للزلان ءعود>رلاتقواذه نيسمن ءانبأ

 0 هارد > ىلع نوئملان هاونوك نيتءانبأ
 ْ 1 يزاد نوما نم ىطعي د

| 
 سس سبمااب جما مسرب.

 ناوبدلارسشن» 1 ير مد دغعز "لل 03 قامو بدش اش ”دح ىفأو نيعم_تءان أ

 2 | : نامكرلاتلاشو كل -رتقوناحدق + 6-1 اذامرهدلا ف كلقنيناملا نبا

 | 1 3 نارفذ_ةلاووف-علا اوةنانالاب مكر نم 00

 1 نالعالاو ريسااىتهللاىلاه> وتلاريغ قدام كةقوناحدقةئامملانب اأن 3

 0 تام َكناد عَ إل يدار زيمر 2 يعالج و2 مق كلير تقو ناحدق

 هقول بتل د ةفاوزوف نيعستءاذنأ



 طغت شدعهقر وزعىفىلدأ

 رد ماع اكاد 0 راوتشد اعدنم تنبح فدل | |

 اريشم لا قدس ءلاادغو 033 ا ا 3 ارو حدس ا تدع ىلا الأ

 ! ةعفدأم-متدت أ اذاو.

 َّ رطلا نعت هتف ة دولا ىلعرب رمت هلع لاعت هاتر صاوم ا 0 0 لاقز َ
 تعفو ةرمغمةلءل تناكوءاملادقفوءوضولا بيس تمغاف ءاسملاىنكر دأ ىح نيتلماو نيمو ىثمأ تنكشف || ا 1

 ناك رم اردتع ناوثالا ف يظن ناببشلا نسح با شوه اذافهنم توندق قدما باب لالوقي افيعضاتوص | '

 رح هل سدأو لمرلا ىلع ورطمودو ندحاب رااددن عفيك ربل كلت ىف كلذ نمت يمت تف ن ناولالا فلتخم |

 ا ءلوأ ندلو قانو مط ن أ قلاعتدتتا تل أس او قانو تنددسق ىد2اانأاب ىلاتذأ]

 نين تنكلاقف كسب >ىذلا ام نأ اب تاقف كرت: مانأونونأ نوكينأو .برال ناو صاودلا ىدساونأ كتاثو
 هده ىف تقوم متل ديرأ طاشعُم هام 0 لاي اور فلا لرطخت

. 0 

 03 ار وص هنعنوكي ب حملا ىثاح +

 ددلا نمد وتل اءاع تمقسو نول قل|ضرأ ىف ترذب ةبحةمحملا(ىفا ارخا)ا

 فاوك رام لاحر ردهنذ بولا ىوهىفتماسأ بول ةلارابط الاهم مح تعضوول هيحهتام هل فس 9

 لاخي ا

 5 بوي

 رطءخوأ طق مهيأ ؟تقنشا له تاقف ةحلاصتخأو مناة نادلاوثلأ كتلقف دانولا ترض دقوربش ذنمتعتبلا || 1

 ىنونأوةريثك شو-و ىد_:ءتعم<انادهعم ميد اوةحئار مهنم مشأ نأ تيدحأ افمويلاالااللاق كلاب | ١

 فيش ىرسدسلا بذيغاو يلق باذلا عود لاح قاكفتم»رأ قاومتم تبق ماو كيو نا ا

 تلاتوه_سأردنعامتءضوفةحا رك ذأ ةواهنم نسحأ أرأ مسح رنهقااهعمو ةهظعة مح تايقأ اذا كل ذك نأ ا

 ةدكص تاكو تد أرام لاح ىنةحلت لاةرو.غىلاهتو هناك- هل |نافهللا ىلو نإ ءازرخلا مهاربااب يدق ناسا ١
 َى :م:ص أى ره هظعةزحم ذه نومحارميلاناوهقاناتلقفابن لا قرافدق باشلاوالات فج ىلع ىو 3

 ىتلاةلاسملا ىلعان أو سمشلا عولط دنعالات ةذأاهختمق مل ساعنلا ىلع هللا لسرأقهزيو<#وهلسغ 1

 تاعقرم نويلعءاست ىنلمقتساف طاشعت تدتأ محلا تدضقاإف هيلعانوز# تمقمفا رثأ باشال دجأ لواهفر ءأأ[
 ةدداو د .ًاراغاتلمأتف ىاعت هتتارك دن ءرمفتل ىشوتوك راه ديو رعش بولو ةءةرما هيلع أ ًارمان ولت اوأ ىو

 ىداؤفهرمو ىنبعةرقخأ نعى ةدح مايأذنم كراظتنا نأ قعماابأاب ىتدانفاهكم تاشانهشأءاسنلا ف
 هلوقىناتغلاطق نيس-انرلا نمو هنمتدهاشامو باشلا 4 تفصوفاهئاكما تيكيوا هثاكم : عفتراو تك

 ع مثلا خاب مشل |خابهاهداه تلاةةدحشار مهنم مس نأ تدمحأ

 ه-ضور ىف ى دو مان لا فاهتبأ أارذ لالا ىلا اهربق ىلع تهأ تنقد ا! ةاريخ هللا كلاوح ىدءاابأ اءاولاقواهباكتأو

 نولماعا |لهءيلقاده ل ثان آر هد امهوأ[ هد عساشل اوءارعت 0

 ممل !نامزلان مرفماناك 0 هل-هاب نامزلا ثمعاذ موق

 مهد نوكي اع كم اع اوداح 0 7

 هيد واومذأ دل ةوذراح لاه هنوهرب تأ روصل|وانونحتمان الا ضعي فىأر هناهءلعهّتياةجر ىلءثلا نع 0

 مه دعا ارفك لاف هيطاخحي و هير ىرب نأ م-ءزب رفاك هنافهلتقنانعداولاق نع مهوجزب ىببتلا لم هسأر اونو

 ىذلااملاق مناد هل |ءالوه ىلع طاست كتم ل جألوةدو لغن ههحوو نددت هدح وقى جلاب 00
 و ىلشأب لاق مةهظع ةخرص خ رصف -+ ءطاخ و كدر ىر كنا معز نولوقي تاق ىعءنوإوعد

 اهمارب ا

 ىو نمىد

 تايزأ ضاو اان ممن ت لف شلال نييل الأ نمتءطقتل نيء ةؤرط ىنع ب تح اول هبرقد ىف ذو هد '
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 ىل كروءارة فلا ىلع
 قرمعتلوءافعضزا ىلع

 رطاذقلاورو_سملاو

 فوىتنزخو ىدتعج
 ركشت لو دنس[ لاو
 َن دة فارغ لوو
 كنان عال 5 7
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 نعطقسفماعطلا لك أ
 ماها عب ريد هرب ريس

 (رمش)
 ثاد_الا ىلار_ن<

 سمرلاو كي و
 ىوسَعَملا نهازاهد

 سام ل وطال

 تك انائرذت اللام

 ايفصخ

 كلءاوح رام نسا

 ىستال
 ىك ىبفن سعئأس
 تارت

 مرك [|سفنلاناوهناف

 سفنلل

 نان ايندلاف دهزأو
 5 |هيقم

 هشااماونعاظك'

 سمألاب
 ىلاعت هللالات ( لصف)
 مد هدأ ءاحاذا ى_>

 نوءحرا بر لاق توملا

 يفاملاد لعأ أىلعل

 مويلا

 : | مهداوع نيذلا نا # عود رلانع نم كاش او عونرلاوملاءاب عع

 ؤ | 7 '  عيفراارصقلاةو رش ع ني اطملا رعالاو ىسسملاو 5 لازما[ رادب

 لا ٠ تي ” لوقي مهلا ناسلف 8 عيظفلا رئالاب حاصاب م مهراب كب لنا
 ع ٠١ عيدبلااهر ظنمدخ نم نه ةرو ع+ متصطأدق « عوجلاىلا نرظنتام

 7 ١ 1 ْ عسب .ظملاىوس ناسملا مون م« اد_غ وخب نأ تاهبد

 530 ريغتو يضم نغاوريتعاو 1 املابالغشاسمت :دلا نعاوضر ءأو لاملاا اوكرتو هللا ىلا اولام ماوقأ نم مهرد هللذ

 ُ قاوسالا ضع سامو تزرع ( دلع هنئاةرىرص!نونلاوذاق)ل الملا لك أةظقملا ىلع مهدعاسولاو >الا

 الق وتلاوزحالا لانآل مهسماخ ننوك ال هتلاو تاةذ دح أ اهعم سلو سفن أ ةء.رأ ىلع هلو م ةزانج تنأرق
 هفرعب دحأ انم نسداءا اوسرمالا ىفانلك حان اولا ةؤ هملع ىل صف تملا هىلو نبأ موقاب تاقةنأم . ا اونأ

 تيلااّذه ناشام ممل تلق فار هنالاناومهاف تارثل اه اغار سوو دل ءانلزلاو هءلع تيلصو تمدقَدؤ

 ذاثيدنملا ىف نم امن" الاب هق>ال ىفو ناكل ذه ىلا لهلانترتك ا أرما ناهربخ فرعنال اولا ةذ

 اههحو تفكر يقل ىلع تفقوا لف نلقلا خرط نيءلاذمك اي هو حالصااو ريخلااه“اهياعة أر مات ءاح

 ) دن يرالا لا تلمس عةعاسو ءدنؤام الك لوقتو عرشتت ى دورا وتلا لاه د تحفر وامر هش تريشذو

 كلذد_هب كمغلا ف يكو تءملااذ_هربخو َلريخ نعى ُ ريخأ ا 4 تاتق كدت ىهو كلذ دعب تقافأ ماهياع

 أىدلواذه كتربخ ان نيملاصلانامغأ نم كالولهتاو ثلاةذنونلاوذتلقف تنأن متلاقفدب دشلاءاكماا

 زراب دقوا ملطوا وبلا الا ة يصعمالواهيكت راالاةئيس عدن ل هباعا نايثاشال هبايشامانان 3 ئدعةرقو
 |ءاعأاب لاق توملاني اعالف ماي أةثالثذنممالا الان هلآ ماالا نمامون هل لصق ماث”الاو قصاقلاب "ملل ءالوُم
 | منان اريجو ىلهأ ىمالو فاوخ او ىلاعتأ ن ا ىملعت الف تمانأ اذا ىتدصو تلمقامالا هنلاب كتل اس

 0 2 لاتودكغ ىلهوىبوتذةريكو ىلع فءوسل ىلع نوجرتم ال
 . اقاقو لبق نم تام *« اليلع ىمعنجتلآ رث 0 قالصو ىبامص نع 4 ىتاةش بوبذىل

 تاولل_ةلا ىفمئاه ى-ملااب دبعانأ «# تت 7 ايسلاعمج نم #« ىبرأ تبت ىتتمل
 3 0 تعالت 2 35 .ايستلاوت دق # قالتاق ىنرتدو دلع ركز 1

 لأ ىدخ ىضف تمانأ اذادامأاب كيلعمتااب هاسق ألام ىلق ىلعدآ هللا بنج ىف تطرفام ىلع هآءامأانلاقو كم
 ١ | عتاو هرمأ كرتو هقلاخو هالوم ىدعدنعقاز -اده كوقورخ" الادلنا ىلع كمدق ضو بارتلاو ضرالا

 عج هيتلعق نامانإف هع ضراف هنع تدضرفا مهللا كوقو لج وزعهلناىلا لدن ىفرافىن ٍمنقداذاةهاوه

 ْ امرك رىلءتمدقد مقدام , فرصنا عصف ناسلباتوص تعم« ءامتلا ىلا ىبمأرتءفراسإف هب ىاصوأام

 هلاح 000 (هيلعهقناةجرراس عنب روسصنملاق) تك كلذ تعمس اسف ىلع نام غريغ

 تالا موصخلا قالس لاو بارغلل مظعلا اودو دلل معللاو تومإ كلذ حو رلاو ثراولللامملا ماسقأ ةسجت ىلع

 توملادنءنانءالاب بهدءالناطشلاتءااءشزوحيحو رلان توملا 1 مسهذناو زو<لاملاب ثراولابهذ

 | ىلاعتو هتاضس سر! قارفو عاقج ا ىلا قارف لك نان كلذ نم هناي ذوعن ىلاعتو هنا ب رلا نماقارذ نوكمذ
 ل_ئاربج ىفءاحام لو هيلع هنا ىلد هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر ممعن نب دع (نعو) دحأ هكردنال بعص

 ةوظالاو سرقلا ده درطلاو ةفلاخما ن مرهظام سدلب | ىلع :,يطالو»نام انمار ودير وهوالا مالسلاهياع

 ||| ىفاو ءاكللا اذه نايكت مكءااماممبلا ىلاعت هللا جو أف نايك. مالنا مهلا ليث امو ل ماراح ىةطءدانملاو
 : لاقفةداعسل ادعرءاق دشاابو برقلادعن دءملاب كامكحو كءاضق ىب ىنمب كركم ن مان الانام زا , الاق اد أ لطأال

 ْ ةزوصىف سلبا همقلف ةعجاةالد ىلا يزن هنا (هنعهتلا ىضررع نعو) ىركما اجماتنالاب زك اذكهام4 ىلاعت هللا

 1 همديالتب لأ هفرعق عدلا كتاذو الملا تيشةدفةلاقفتالصلاىالاةفرعاب نبأ يلا لاقفدب اعيش
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 و نين خضاب سس نيضشخ ديال

 تنادي ركل ههه ب

 ا



 ترن تاو تيب 3د ددحاوةدصس» ثرأذنبدهاراةود قوي داعلا س 0 اتا ه1ل ْ

 انأ ىتثيشعو :داقشلاءأى دنت .ةعاطلاتناك له رعان بدأت لاسقفنيدلا موبىلاتدءأو نب رفاكلانمتنكو ١
 َّت هرقل عمو عا روة فض“ |ميقىل والا ها َّك ارمألو س ثرعل |متاوق تحت ىف دام طاناكتل | 3

 ركم نمأدال هناذ هلناركم تن مأ درعا تن 5 ناف نب دلا موب ىاةنعال اك ءاعّتاو مدر كلنانان,نمجرخ اكلءق ١ ٠

 تادنللاق اوناكن يذلا نبأ *«(ىناوخا )د كم الاكب ىلهقاطالذ بهذا اررعدل اقف نو رساحللاموقلاالا هللا ُ

 لاومالااوكرثو نوعرت: 14 مهف نونملا سنك م م نو ريك, وى اش ىلع نوريبلبو نوبل |
 ترام ما عواد كل ل : ارولف نوع: يانا لادا اوقرافو نوع_.يالاوناك ىلا 1

 نو رسادلا مول الا هنئاركم نم ءنم أ,الف هتناركماونمآفأ نورظنن مدو تورلاىلانوقاض وأ[
 تضم نو-تعوس ونذكذ #* نورذ اًماد اداريا لك # ىد. ل لوكمنململا ١

 بو_.عءال ااقوأ 6 نت 0 اطخلا بسكر معلا عمضت د نولف اغىد.ساهنع نو

 انراضنأ نسهدطت ةل--فغلد 03 نود اسد رلا ةممثت :الو 3 ىوعرئالو توما دهاشن

 نواه انالر ندم كدا م اناكىرولاب راب ندَضَف #نونظلا|م. دل تءاخةوةشو ٌ

 ىرولا عفش ىداسملا قطصملاب *« نومعلارقت كاع صراوفع * ىرولا بر لأسن اننكعا
 0 نو-ماياع تراب هنود 07 ا

 وهو اهراتاسأب اعتق ل رباذأو ةيمكلا] لو ىوط طق لا (هتاهرنذؤلابجا نقال
 تاعول لاقفأ.شءاعدلااذهىلعد زتالأ هلت اذا ُش كلذ ىلء دي زال اءاسمامندلا نم ئيح رخأ مهلل اكو 1

 ةريضة اإل انانتداة سكر رلذأا ةيماموتمرل الار ك1 اوخ أى ناك لاق تطفو تلم قلقا

 هنقانم» ىرب هنأريضنم نمهسقن يلع دوشأو ه دس كش أ أ 2 ةنمأر قي و ه كربتي هنأ نظف فصصماب اعدت وملا ١

 خالا لءفاكل هذ نوما هريضح اسف ةنس نيثالثرخآ الان ذأ ندا ةامن ارصن تادؤ هينارصتلا ني دىلا لو مم

 وعدأ انأف امهلثمريصأ نأ ىسفن ىلع ضاخأ ىفاوهنئ اركم نم هنن ابذوعن اص آةينارصنلا نيدو ءتاشربكالا

 تامشلاىلانارظنيوءاسنلا تاروءناسعبت, .اناك ل او1ةبنذ ناك ام تلقف لاق فر لع هذ نأ كاعت هت
 | اوقأب تريتعااله تاينافلاتاذللابار وزغماب تامر صبةسماب تاوهشلا ف هرظناقلطماب |

 لو مهراذناىدانم ىدانامدنع مهر ذة عا ىف لوق مهنه ل. قب لو” ”مهرارتغا لدح او كسعدقو مهزابد نم ,

 الا نمبلقلاةريداو * هديسناسحانمديعلاةل<او . مهراصنأ ن ماوضغي نينمؤلل
 ىلماعناسحالابفتأسأ كتف « هللااهب ىدذرتال ٌم”املانم هيةمثاذنونرنمل فرظلاةرسداو
 هللاهنأ بت برثآىلا تفاو * ةد_خاو ري_غدانأن مهلمكو * هاقلأ نيح ىئانحاو ىلاو

 ىاماع فطلل !ىذمك سفناب ا

 هلل |ىبسح ىلى زحام قد د »« ىوحزن اون امصءلا نموت سفتاب# ءاضرب سلام ىلع ىف اردقو
 ةال_صلاىلا موقن نأ ىلا هئاضعأ ىلع هلل اتقوا ضوناذا ناك هنأ (هياعهللاةجز ىاطستلا ديزي ىفأ نعو)

 دوهاس انكولاى ط2 أذ ةواق تلات 1 اا ىنالاقذ كلذ ىفهل لة كلذهنءتكسفرتكي

 ناتيفا جالا دل ءهشاىذرىروثلانامفس نعو) هللاركم منمهتناب ذوءنق مهعيسو ىراصتلاو

 الذ ةيدضعملا خال ناك نا 'لواكت لن امفساب ىعارل اناييش هللا لما فرخ آىلالمللا لو أ نم كم |
 ةيصعملا لجأ نم ناسي ىثاك سداو اهريمك الواهريغد طقىلاس ترطخا ف تونذلا امأ نايفس لافضل |
 ا رواحو ةئسنم»ن :وأساتلا لعو لعل هتعاننثك ار امك اضش تدأرىفالة اننا فوض نم نكلو |
 اهاردفاكق رشا! ىلات امو ةل علان عههد ولو تاما تب لادن قك_بتسرو هتكرت سهلت ناكو نينس |
 نيعةفرط كدر صءتالفب ونذدلا ىلءرارمصالاو ةمضعملا مشن ١ .مكالذ نادل امو الو نمالافاأ ١

 هعمش يت بده انلمون لك ىف «اناتقلازام ىو اة ىوهلاىدعاو باناحدق توملانافىوت فنان.

 (ضورلا - ؟)

 ٠ ءاضحاو ساو دك 03 ىذرعهنم ل _فقن وهقطاب 35

 وهةداكاهناذاكتك رب

 م-مئارو نمو اهلئاق
 نو-هدب موب ىلا زرب

 الفر وصلا ىف غفناذاف

 مخ هناي

 ىخآ ىلا ن راش

 7 ندعو) ةروسلا
 هللا ىذرى ردخ ادعم

 هللاىل_تىتلانأهنع
 نين ادوعزرغإسو هيلع

 هتج قارخ آو هيدن
 لاققه-:ئهد_مهأرخآو

 هلئااولاقاذهام نوردنأ
 اذ_هلات معا هلونسز و

 لحالاادهوناسنالا

 ىسطاعتمق لمالا | مهو

 لحالا هقلمق لمالا

 (ىورو) لمالانود
 ىضر سابع نبأ ندع

 ىدلانع امهذعهللا

 هنأ و ءيلع هللا ىلص

 هظعي وهو ل>رالاق
 سج+ ل_.ةاس# ندع

 كمر_ه لق كاش

 كم لدق لو

 كرةؤذ لق كانغو

 كل*ش لبق كغارسقو
 كتوم لبق كتامحو

 مامالا (بتكو)
 ىلا ىلاز_هلادماح 3
 نب منفلا ىأ جيلا

 كنأ جى“ 2 رقةهمالس

 ازيحوام الك يم سجلت

 هنلا ضر_-عهم ىف

 تسل ىفاو ظ_ءولاو
 نانهلالهأ ىسفن ىرأ

 اهباصن ةاكز ظ_عولا
 بتاضئال ند طاعتالا

 ةاكرلا جر فيك هل
 نافاس نلوم ادقاف و ١

 ا 21 ,

 هي -
 ب



 مق سل ىمو هريغهب

 جوعأدوعلاو لظلا
 ىلاعت هلاىدوأ دقو

 ام مباع رمنب ىسسع
 ظ-عميرمنبااب مالسلا
 تساظعتاناث كفن

 ىك-افالاو سانل اظمؤ

 ىلصانيبت (لاتو) ىنم
 تل و هيلع هنن

 اةماصو اةطان مكف

 نآر-ةلاود قطانلاف

 توللاوه تماصلاو

 لكس هيافك ام-مقو
 امهبظعترىل نموظعتم

 دقلو#هريغ ظعب فيك

 انها 007

 الوق تقدصوت ليقف

 تدردغعو تنأواطعو

 تلعفال تلو عقم
 دةقايطم أن لأ

 ظ.ءاولاوهنآرقلانأب

 هللا مالك هنأو ىطانلا
 هبت أءال ىذلا لزخملا

 هدي نيبنم لالا
 ىلب تلاقق هفلخ نمالو
 0 تلق

 هَ رباك ن-مىلاعت

 ا زو ايندلاة املا

 اهبذم هلاعأمويلا فون
 نوال اهيذ مهو

 فول سب نلاكاوأ
 طدحو راثلاالاةربخكالا
 لاطاب واهبذاو ءذ_صام

 دقو نولم_باوناكام

 هداراىلعرانلاب هللادعو

 ايندلا نموسهق توملا
 بح ن_عتهزنت لهق
 نأولواهتداراو امندلا
 كلدعو اينارصنامط
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 - انايرغ ىايندنمجرخأو ىناخ 3 اهزْنك !لاوماللو ىلام س ةناب 5 انانومراث 1< عريصعع ىسأت

 " اوضقنيملاصاسان اني اردقمك © .اناسنب سدا نم انتلفش ىسنن « انعراصمنع ىماعتنانلابام
 اناعأتو ل! ةءاع وسن هناول صفثاو ناعالابر فكل |اول د تساوت اناعاوانيد اوملسدقواتوم

 نمو كول م اءانمأو كولملا نبأ * انآدقن آدقاهريصقت نآدق * اعلا متدضقدق نيس#ن دمرأ

 اناطوأ ن اطوال ن منيل دمتسم هاولقنانرهدلاتاثداح مهبتحاصوب اناعذاناقذالا هلرخت تناك
 احرم ىومملا نيدامم ناضل ارا 0 اناء.قواربغ | ارف> اوشرفتساو * اهشرفمزملا ناكل زانماولخأ

 اناكام ناكدق ىضمدقام كفك هسءل قرمءاأ نو ونامزلا ىذم هب انا اوشن ىتلاب امث ىف الفارو

 ىلعرو دن ةنيغسك لاق كل اح فيك هل تلقف هتومدنع ىثاش اركاب |تدو_ثلاق هللا دبع نبةزج نعو)

 ةكلئالملا قأتو ةنمفسلا قرخت ما اونزحنالواوفاكتالن أ ةراشيلاب ةكشتالملاقأتوةمالسلاب وحنأ ىردأ الفقرغلا
 مالظ ىلع كدا ىماعاب ثينحاب ا, اذ ممصت الفا دعب ادعد ىأ اروع ار 2 ن ولوةرو نيمرعمل دةمول ى رم اللوق

 ١١ 11 ةرئا و ض ونا فقوتتو بنان ان لو حو تمستاب رلا ىلع باصسلا كماذا « ءىضي هناف كملق

 ىدعىلعىتلا انأ ضرالاىلا ىلاعت هنلا جو أو امتك امه هد اكهللا ىسنأ«توأ ىفبئاتاا قدصاذا 5
 هلدف تنك دقام لمفأ تدعال « امدن نمواطخأ نم كوفعن محراو هن ام رك ىلز رفغاف تبت دق براد
 الط هسفننكل سانلا ل_ظدمل * لو فت اخ موللط ماقهادل 7-00 اجر نمريخاب ىدب دخت ةىرع

 امرا املاطءىسم بون ذرذغاو 0 اردتعمءاح نع وفسر عفصات

 هلل كوقارب ننال كر ذحااودح اونمآن يذلا اهم دصامملاع_ءج ىفدصرب دصار ناطمشلا (ىاوخا)

 1 مدآهبًارهظىف ناك نملامعاو ريعسلا تاحتأ ن ءاونوكمل هيزحوعدب اغا شاشغ هنافهدناول .ة: الورش

 فيك كنمسحمل افك الدعس لهنالس ءاباان درطامغامدآناايةراحاو سانا ااه دوقواران لخدب فرك

 7 انترعش :و هدول اص

 بوسعللا امهم ىسمو 3-0 لا 0 بونأ ىتمىرءش تلف «بيشاىتأ دة ىلرذعال

 راد هراشم هننكأ اب * ريق لوا ىثادو نمو 3 تباوويذه دعب تدد- + م اا

 . لالا 03 نئاجر ىلع دع ترا # بدصت 1 ىمأ * جران باسهلا مونانأ مأ

 ةأرما ىلع ءرصن عقوف حالفلا ىلع جحهلوق غلب ىبحن ذأواموب دعصف ةنسنيعن رأ ةرانم ىف نذأ انذومنأ 56

 أرمصن تلاقوهامو لاع3 كل- لع ل .هنىرهمتلاقفامطغاهيا|بهذو ناذالا كريؤ هءاقو هلع نهدف هنا

 : ىنيطخاو هبل لزئارادلا لفسأ ىف نأ نال تل اتفاهني دف لخدو هنتابرغكش مالسالا نيدكلرتتو ب 0000

 نأ ىورب (كاذكو )ةتامناءوس ن مهل اب ذوعن اتم هتوهش ضي لو ارقاكتا امو طق_سؤهل> رت]ْرق لْوففهنم

 اموبهل لعق هءارحم ىف سدلدا ىرب نأ ىنتب دياعلان اكو «سفن ىلءافرب سمر" الاوادباعامه دجأ ناك نيومخأ

 ىضمام لثمٌك رع نم قد دقو دين اعت اول مع ىفةنس نيعرأ كر ع نم تعض كيلعافسأأب لاقو

 : ىنأ ىلا لزنأ دياملا لاقف مب_ترروذغ هقلاناذة دابعلا ىلا دعو كل ذدمد بت ذذلتو تاهت كس ىلطأف

 ! ىر# نم قمت ىلا نب ريشعلا ىهتلادبعأو بونأ مةنس ني رشع تاذللاو ىوملا ىلع هقذاوأو رادلا لفسأ ف

 هللاورانل الخدأانأ اوهنملا لة دب دياعل |ىخأو همص»ملا فىرع تدنفأ دقهسفن ىلع فرس اهوتأ لاو لزنذ

 ىعهوخأ لزنوةدوتلاةنىلع علطق ىلرفغي 0 نورا داتا هتف أوهيأ ىلادمصأ ونيونال

 هذ ىلع فرسم ارش دو همصعملا همت ىلع دياعلا اردخ للا قاعمجاب أه هيخأ ىلع عقوفها-ر تقل ارق ةيصوملا همن

 د_هنأ سرق نممكو برقدع 1 نممل راهنلاو لمالا ف ىر ام رابتخألل كب ولقاوغرف ( ىلإ ا ةيوتلا
 هتدنريسغت ىلعد» اعلام دنراصدالا وأبو ريتعأف رانلا ىفائلا ظحو ةنملا لوالا ظح ناكو راماو لهالاهاذحو

 ىند هنأ لعيسوافولا ىلا ع.جرب ودرب هدو ف اصنأولدوب افهو لزذا هتدامع دعي هطد رفت ىلع كلو افعالو كالا
 1 00 ا ل 1 دا اق تكلل وفوتا 113311 اتساع كاتاالاةسفاااالكتقلا

 ىلع



 راصنالاكوأأ و ريتعأُ 2-2 ٠

 انظلااونسحأالوف « انبفم_همنظافاسأ د ىعمالومرحالب « انعاوضر_ءاآسانا [١1
 11 *. اونغتسادقاوناكن او هب اها ناو »نب اندعانل اوداع ناف :

 ةندسلاا طسو ىفمار لا هلا تدب ىلا حلا نوددرب داهزلا نم ةثالث جوخ (هياع هللا هجر دوبأ مامالا لاقو) ا :

 اطقاهمه- .ا قاعتف هينارمصتوأ ارمادا ىعم_مم ل>ررظن عقوذ ىراصت اهيذ همرقاولزف داز زريغن نلكوتم اا

 اهرهمه4 لاقذذأ أرملا لاله ريس ىف أف ديرقلا فهاكرتودامحاصراسودعقو : ةلمك ممم لات-ارغسلا ىلع اوهزعأ
 هلدلوواهحوزتو رمونتفهنارمذلا نيد لخدتو مالسالا نيد كريت لاقوهامو لاهو «.لعردقت ال كملع لقت ْ

 نيد ىلع ىفون هناامهل لوقف هنعالأ دوام _مت>امس نمهامح أصعحرقهأ ارك :ل| نب دىل_ءتامونادإواهنم

 ها.حاص لءف رب_هلاىلعنو كب هيدلوو هنأرعاادجوفةرب_ةما كا ابهذفم_هرباقمىفدو_فةدوةئارصنلا 'ز

 و م هيل ةأراا امه تلاق كدعت د نم نايك

 اكنم لسور فكسلا ىلعا. اسم ن اكن متامهللا ناهد ورأ يش 1م ىهتلسات مالسالا ىلا

 ةمتاللا نس ىلاعت هللا لأسبو هرحأ ه.قاع لما ىاخي نأ تبني كإ ذكشارفاك
 ةهلاص لكى دس ,و عمق ىنذح ه6 هرخسل و ىداعلاىلءدو < نمو 4# أه .ردقواشالا قلخ نم نايس

 هريحنارف لابو نانأ اذا # هليقيو ىماعال بنذلارق-ةيو .كشيواناسا سلا
 دم الاقدم عسم .ضنالو 35 هرعصن. وار ع هل ضف نم هسطعت 3 ةسيئاث فدى ذول دنمو

 هرهطت ىوتلاو عمادملا ف # اسندهمند نمد هلق ع نكد نمو 5 هرخدبو هيرب انا لب

 ردقنمدنعأ أ ىحا رادملاالف هم اس الوم * هلثأو فب رصت دءهأل سدأو

 هردكرالا أوذصو تايلاند 07 انا ا سا تالاف 95 هريرة سماواهلاك | |

 راثلا ءارأ تنكوءانز وةدشىف فروزب و ىفدقتع هلا فخأ لن اك (هيلعهتلاةجر راع نيروصةملاق)
 انحوشت هتقرطق نأ .لات وت افدراد نعت أسف ىدعضوه ىل ل.ةفاما.أ هتدة_ففءاكرلاو دعجتلاوو دامعلا

 طسوف هتدجوف تاخدق لخداتل انو تداع ٌمىلَتن 30 دفانالف تاقفدي رت نمت انتف هتشا "كا

 طعم ة.هورادلا

 هتلالأهلاللوق نمرثك | نأ :اثهلتلقف هلع ىشْغوارْرَس ىلار ظذوهمزيع مفق هلالاهلاللوق نمثل"

 نلعل نعل ا ملنئاو هتناالا هلال لوق نمرثك أجا املاثهل تا ةؤهملع ىسغءوارزش لازظنو هننمعجتفف |

 الاةوقالو لوحال تاقفامددو ىندد ل ليح ةلكد ذه رو صتماب نأ لاَ 0 جف لع تءلصالو كتنفك الو
 ريسغا ناك كلذ لك ىخأ ان لاذ مأمةلاور عهتلاو مامسعلاوةالصلا كت نأ ماا فعلا ىلعل اهب
 تةلغأ ىسفنن تول اذاف سانلاءانر كلذ لعفأ تنكو و هن رك ذأو ىنعلاقمل كلذ لعفأ تكاماشا

 تر اصف: دملذ ىلع تمدو ىضاغملا/ ف رتز رابور ولات رتوزوتسلاتنسرآو ا |

 ىنأا هتمىئاخانأو هل تاّقؤم اتفُش تظاغوم انيع تقرزاو هوجوَدونسا دقو شارف ىلع 2

 هر وس تخل ىحاذرح اذرح هيقأرقأ تلمس 5 يرش اف تعزف ىلا ىنلوانه ده ىننالتلقف لالخ | ىلعهمف
 ىعهللا رفذادمأ ب نذىلادوعأ الانأو ىت» ةشامالا مظعلانآرقلا اذه قك مهللا ت اقو ىدصملاتءؤرف سد

 نيبو ىسب ناك ىذلادهعلا ناطيشلا ىناسناووهزلاو تاذلل او وهللا نمهيلعتنك ام ىلات دع تيفشالف
 املا و ىلا لح أف ىلهأ ترمأف توما ىلع همق تفرش أ اضرم ت ضر نامزلا نمةدم كلذ ىلع تدقو فر

 كمال نممركل! فضلا اذه ىفامةمر مهلا تاقوت هذر هذ تأ ةف فدا اب توعد قداعىلءراذلا

 تعقوذ ين اوىوملا نم. ءتنك ام ىلا دع م ىنع جّرفو ىنم هللا نامتساف ىنعتحرفامالا عدلا
 «-.5ىلن يمت لذ ه.ؤأر ةالىدعلاب توعد ىارتاكرادلا طمسو ىلا نو -رخ أف ىلهأت رمأ3 ضرألا ادهىف

 0 نما اذه مرح مهألا تاقوءامدلا ىلا ىءأر تءفرذ ىلع بم غدق ىل ءءتو هنا دهس هننا نأ تا «ةدنحاو فرح

 هصخشرأ لو لوقبافت اه تعمق وا مسلاو ضرالارامجاب ديس دا

 ل

1 
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 ىلع ضرملاب وأ توملاب
 تاوهه ااذلا ل وانت

 تفنأو تمقت اوامتءماحتا
 ىارصتلا ناكفأ اهنم
 هللانم قدصأ كدنع

 كلذك ناك ناف ىلاعت
 ناكمأ كرك أاف
 نمكيلعَدُنَأ صضرملا

 كلذ_5 ناك نانرانلا
 تقدصف كله-أ اذ
 ترممأ لب تعفتن |امُم
 ةل-حاعل اىل 55 اىلع

 تك ام در ه--سأو

 ظعاولاب اهتظع 2 اماع

 كقا4 تى اعد كفاصلا

 نءى-طانلا ريخأ

 هللا لاتذا تدهاسلا

 توملا نأ لق ىلا"

 هنات4-:منورفت ىذلا

 ىلا نودرت ُعمكقالم

 هداهشلاو بم غل الع

 مح 3 اع ميكي

 ىهاه تلقو نولمعت
 لحال اىلا تلم كنا

 7 نامت لدم تلق

 ا ةلاعال توملا

 1 ا ل لاا
 رس ايلاسوهن كح

 هسق ةيغارتنأام للك

 تآو_-هام لك ناو
 تان ل

 نأ 0 ٌلامتهتلا

 مهءأج م نينس مهانعتم
 نود_بءو اوناك ام

 اوناكامم_بنع نعام
 ةحرش كناكفن اوعتع

 عسج نءاظ_ولااذدهب

 صلات تخنق تنام

 اهتمناكف, تقد_ص



 لع ءارو ل س<ءالالوق

 دوز ىف طق دهن و
 اه داهتاك ةرخ“ الا

 ملوةل_اعلارب_.دتىف
 ىلاعي هللااضر ىف د متم

 باطىف اهدامتجاك

 قاما اضربلطواهاًضر

 هللا نم ىدسست م و

 نمىقسستاك ىلاءت

 لو قلنا نمدخحاو

 هرخ الادادةسالرعش ظ

 فيبضلا ىاهرمشتلا
 ءاتشلا فو ءاتشلال حال
 اهنافف.صلال_>ال

 لكاوأ ف نماطتال
 نع غر_فنت ملامءاتشلا

 هيشهيلاجاتحام عسبج

 اعرتولل انا عض

 اج اهفطتخ

 ةرخآ الاو اهكردال

 روصتب الق نيقياه دنع

 نب دعت ست تسلأا4

 هلوط رده فمات

 فيصل اهل 0 :

 را ىلع ءلريصرذقب ش

 ىصدعاف تلق منتلاق :
 ىلع كريد ردع هللا

 هرج <1ل] ىدعتساورانلا

 تلاقفاهيفكئاقبر دقد

 ىذلا ب حاولا هدازه

 الا هك رب ف ص_ربال

 ىلع ترك مىجلا

 5 ىتد_>وواه.ده“

 ىنكسملا ضعي لاق
 هفصنرحزفم نمسانلا

 رخ لا درج زثيال

 الو مهنمالاىنارأامو
 ف ةيداعم امتنأر

 ةعسفتنمرغ نانغطلا
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 لابتن دنا كم رضلاام اذا « اندرباذا ب ونذلل عمرو + اير اها يول, نم بونت

 ايلناذا ءالملا ٌىدقكلو «# امم 0 ف 53 ايوقاذانوكمام ك همم .-أو

 .؛ اناثملا أت نأ ىمضامأ © اة.مدقاروحماءالا ىدم « هنعو بنذف كاطغ كو

 ١ ايشخالوت ب وءراالوكءلع ه الضفداح نر لضؤ ىسنتو 5 31 ثنو

 تق يلابقىلاهالراب دنف كلش لبق دايو طم كلتا و ادهعتضعقن م تدهاع[و

 نسع(ىكحو) ةئاهتئاص تناك ادع اهبركم سفن نم مك ةقاد نس انقزو نأ اع هلا ًاسنؤزالؤ

 00 اك نارسأرش الكوتا امتع ىدت لوم لحران د :عن اك لاق ىلصوملا هلل اد ع

 بيسناك امها اوس نعم كإ مش ىذلاب ىدمشأب تلقفهلد ةولخ ىفرب داما هن ىتعمش ءاكدلأرم آنا هتدمشو

 تام دق هنأ تنظف هءلغ ىشغو برطخاو ةنولرف دادي دشءاك.ىكموىار ظذف سائلا نع كدارفناو كلوت

 تنك ل اقو كم وهو ىثد--ه بلع ت عتق أوهلاح ن ءهتلأسو باطاللاب هت ةطالوملاكلابهتن آو قاذأ ف

 ىفاعدماي أةثالثماهت هنوف «لبقناك |: دابعلا فد متو هوةنس نيعنرأهتمد ف ٍة لادمالا نر مناكو ىضش مدخأ

 ىتيصو ظف#و لوقأ 1 ىجصت نأ ك ماع قح مات نمو قح ىل- ءكلو ق- كاع ىلهتااد_ دعاب ىدلواب لاقو

 ىف ىعضف تمانأ اذان مال_-الاةرطفريسغ ىلع تومأو مان أ ةثالثىر_ع نم قيلاقف ةمار 211 5 هلت تاَهذ

 ةعاج تيأراذافس مثلا علطت ىت- ثكماودابلارهاظ ىفاذك ضرا ىلا لءالا ىف وبان لجاو ىلايأ توبات
 ىلاد_ءوةازاحىذلاتوناتلاذغف اوض مو قوبات اوذ_تأو قوات بناج ىلاهوءضوق توبات مهعمو اًواحد_ق

 تاقو تمكمف مال_سلاو ىمهلعفت ن أك يلع < ناك ام هم لءفاوء_.ةىذلا لجرلاج رخاوهحتفافةموازلا

 لسالدهد نمو لمق نهرمالا هنو ظومملا وللا ف ىرح اذه ىدلواب لاةذرمالا 0

 3 ميكن او قرشا أ هم> ان ىلا رادو هود ودوس او فول يغتو هلا برطتامايأنالثد هد ناك ال3 لعبا اع

 ةهضوف هتدصو ترآ ذم ل> وزع هللاالا هلعد ملام نزلا ن نعمل بلع يقفوا دشماكر تيكيق ت امو ههحبو

 ةعامج اذا س شلات ءلط ىتح تثكمو هتعضوفاهانم- ىتلا ضرالا ىلا هبت حرت لسدللان اك اف تونا ف

 1 ناكىذلا توال المخ مهنم للحرم دقتو توباتلا كل ةبناح ىلا هوعضوق توبات مهعمو لتوع مهواولبقأ دق

 قرطظ» ءلااذه مداخانأ لاذ كربذ ىنربخت ىتد توداتلا م هانع للا كل لب الث !ةوهب تةلعَتَف ىضمو ىم

 قح مات نمو قح ىلءكلو حك لع ىل ىدلوان لاقو ىفرمضأ مايأ ةئالثب هتوم لق ناك ف ةنسنيسدرأ ذنم

 تدجواذافناكملااذهركذو ىنالغلا ناكملا ىلا ىناج اوتوناتلا ىف عشق مانأ [هنالد دنت ما أ اك نع

 قح فهلعفت نأ ك. طعس ناك امو سد: كلا ىلا هلجحاو هناكمهفان أى ذلا توباتلا عضوه د اعوضومانونان

 : تاموةداهشلاب قطنو حرفلاب ههجو لات مامأ ثالث دعب ناك اذ مالسلاو توبالا كلذ بحاص عم م هل_هذاف

 هتهفف هب الأ دمودما ىذلا واعاات امك هللاد.علاق هت دقو 17

 ارت اوانأهتلسغو هبايث تعزنو تولاتلا نمهتح رت أفراقوا يلع ءاضيس ةيدشو راجل فحتو لو عشمضاذاف

 ١ باقئملاءوسوةعانللا فوخ نم ى -هدحواب 1 ءاد تدرغثادوه مامون ن اكو هوازلا ىفدانفدو ه- لعانم .لصو

 0 ارام نمأب 1 2 ا ةرنر ةعالتا ن_سح ىلامتهللا لأ تدق ى اونس سناك اذهف

 هتيوآ كن-صح ىلانمو # مارالا غول كم هتانو * ىدملا ليس ل ضن محو نورساخلا

 ماصعلا عومدلاب كي لمالا ىف# ه-هارقأ نصدق ملاصم « ماضاالهز-عىف ةدك رد

 امواعهد_ب تاخ اخ 20010 4+ مامقل! لوطن هالومهاق-ثأ » هناىوساظ> هلامو

 ماكل هاعقع لانو 0 ىحنربام لاثد. عل ١ مكحو 0 ماقتنالاو بي ذعتلا ىوسلان

 ال تولالهأ نكي نم « ماليالهربس + نمهللد » نذاوفكح ماؤللااهأا
 ا سابا « ىدتعتال رادق الاةوطدسف 0 ءاسنعالالو برقلاهد.غ ُ



 ا داغىرن ت اع 1 ىلا 2 ماث الابل وابل دلا نمتو# رذتعاو مق ثب ا

 0 *اكسرشت نأ لمق نم# يتساو تتو هللا ىلاتنأ 3 مارغلا عوطوهللافاحنارو

 اه نمراتغلادس م 001 مانالاريخ قالو دلو 0 تضمسوذ د م5ى2نأو !

 مال ظااوو 0 الط * 0 3 0 ماصو ىلدوج نمل شخأ ا

 نيد متحلاالا لقت التنك نا ىلا انرونذرفغتو 0 < نمؤت نأ كيدلهتعافشا" دهعاوكل را

 كتفائد قنا نمفوسلا |: اغرق ىلا نحس :ل1او نيصاعلل نذ نيعئاطلاالا محرتال تن 5 ناو 5و رصعإل نك

 انقز راى ىلا كلاجو نلنكر اها را كلوفع نمو لا هيت نعهبانتغتام كس و نماشل به ى 4 انملَع ا

 ايي ريق داش نارام اكلي تأ ءلأ عوج رلاو ةنوطا !نسحو ةمذل !صالخاو ةءصعملا ضغاو ةعاطلا قوت

 ْ وسر تد ددو مدقلا كم لاكن مهانعم*اعانعفناو انردقاهبمفرتوانرزواهبرفكتو انراقخابل لوك ل 1

 نيمآ نيجارلا مسرأأ تجرب ماس باق .هتلاقأن ءالانوذب الو لام عفشيال مونانريسةت ىهعف_ثوعركلا 1

 (اهلهأ ىلعم -رتل او رونقا اةران روتوملار دقتلاثلا ساشا)

 قا دي بريال ةارالو عنماسل ىطعمالق عنانملا دس الودواطع ىف الىذلا ىل 1 دعت يدل :ءملا ىف
 م.تلابهنملا ف مهرشو مهر ناو ند ا د *لارمالا نإ ندرطلان بأ مكس 0
 لصقل بل نمي هركش مهمزلأو ديعولاو راثلا ب اذع نممهرذو رامتعالا نيدد مهرصنو .اءلخااو

 هلع_شوادماو عبدو هللخ قارفسالءاخ لك أ 5 ديالو ص هنعدحالابه توما مهيلعكحو ديزملا

 رادلا هزه 21 لانقلاب كو رامعالاد.مهتوملاب مده د.عنالو هنوط هرم يدب الوهذ هليوعوهئاكس

 شعلة ذل نممهضوعو اهراكوأ نمحاورالارو.طرفنو اهراو !نيارانا اسما قيمعلاو مهتم رازحالا
 نمناهسق ديملاو رفقلاىف مهر ومقتواست كولصعلاو ىن-غلاو كوله او كلمات 1 لاو ص.غتتلاب

 روصتلاةطنن نموهم رخأ دي دذص لطد لك ةريماك الان :رمهيرسكو ةيعراس لك ةراشللا توتلا لذأ

 رذعودوعللامهمْكَسأَذ دوهملان «لافطالاو دودحلاو اب“ الا هب أنبه ا مهدمأ ل يح عط ةورومقلا يضف ||
 ل ءاولاودلاولاو ريمالاورومأملاو ريقفل او ىغلاو ريم ران توا حا 3 كا

 مدانفأ د-قو موءرصع لقاغلارب ريتعتالفأ د درعولا موبىلا ثاددحالا ندم مو كانالاو رول لاه د ىئفأ

 هدأ اذا ىحملاظال ىلع ىاغت هننانأب ,ملاعودو نان ١ا رتب كف دن د هلأ , مولع قرذو مهعجسأبتوملا

 ك.رذ_خأكلذكو ةملاسزفغتوملان مى هو ةماعكلذن مهسوفن تناك ام د كم :ءهلا ناملو هتلفب ل

 نونفلاو قاعملاتا نآنأ نوصالاوتدلال ها نتا :ددش لاء ذخأن ا ةملاط هو ىرقااذخأ اذا
 م -ماع قد ةيلاعلاروصقلا تار أس أ ةيضاسملا مالا نبأ د.-ثهرصقو عميشم نصح لكد نو“ رولا نبأ

 راجالا ممم فرع لو مهلاصوأ قزمومهلا > أىلا لاري دق مهرومأ ن نق كارل .كأ مهروم ىف مهننناعولف ديعولا

 نعت توما مهظعواف أد محو دوعلل اهإْظ ىف سازيالاو ب رقلاده سانلاو ةدشااوذ مهتم عصا صاامأ دينعلان م

 هنمتزك أم كلذ قملابتومل ةركس تءاحو ديجلاك للا لوق مهرذنأ امأ ديعبو ببرقو ديعسو قش نمذخأ

 د_.2هفمسلو 3 هع أ, توملا 3 اد--غىلت اهل عاو 2 كفل كو دمك

 كد دب رباع »ب ريح هدب اننرلو 4 ,ةدريقلا ىف ديال 07 مان اصاب تنكنا

 كم كي نام 0 10 111 أع مك ىو ناك نه # كلمتماذاكل نهد 1

 را وهن 0 2 ديت دب ركام 3 ارنقيروبقلا لدول

 د ولقلا نب 37 ا كملقن' ب 5 ا انا 5 تالق بولقالك |

 | د.ملاىلولاىوةلا ىلع دب د الو فه. .كتريغ نمهئاب ربذ ىفدحوتملا ديمعلا نأ اعل 0

 نآرقلاو ثوم لاةظعوع

 زوما ام-هأت ]ل

 تدع نع شدت :ةْدلا

 اهفا عاما دامت

 كلذتاف اهقد دصتو

 ةاىظعلا كاع

 . تح عى شفت لاطف
 انأاق و هنسس ىلع تعقو

 + كاباو ىسفن نك 0

 9 ءادلا و-يق هتمرذدملاب

 1 ميدظعلا
 رو لال عادلا

 دامتعا اوهو لاه_هالاو

 داعتساو توما ارت

 هنافيرَقلا ىلع هموعش

 ىف قداص هرب__أو)
 توعهنأهرامنأض اس |

 ىلا توع وأ هلل نم
 ماقتسال لو ع اودعأ

 طارصل ا ىلع ىوتساو

 6 كونو مقدسملا

 هنان-ظدامم 4 ةوهام

 وهو كاع هلل هاط اعيد

 اعالضفر ورغم ه- 5

 فددكتانىلاعت هلل نسدل

 جمأن هنأ اةمقدقىل

 وأى بع هنأ ل-_هأنوهو

 هنآلدعأل وهو نيابعا

 روتفلا نم ءلد ملم 0 _
 رد مو ف 0

 ف.ه_ضري_س ىلعالا

 اع ىرفن و هم-_تواذ

 هللا لو_بر 1 ىصدوأ
 مل-سو هم هيلع هللا نط

 الس للا تح
 قوأ دننبتلو 0

 لو ماكلا عم اوح

 عيسقتس الو باطما

 تبلغ نمو هءالا ظعوت

 الص لكى هنط ىلدع



 2 1 رضح هنال_كرخ نا

 د_بنفتلا عف ام # ةتغب رقاست نأ ل#ق 5 ىذاب دئفؤترد_كاو « كدازئوذكب__#كو ىلاعَي هللا ن مهؤوخ هءم
 و : سابك الاكلئثلو ًاادادعت_ءادل مهن سحأو ارك ذتولل مهرثك | لاق سان ل كغ نم هلل |لوسران راصنالا رصقهر طار طخ 18 | نم ل-رلاقذةريث عرش اعملسو هيلع هللا ىلص هللا لور تدت أ لاقا منع هللا ىىذر باطلا نر عنبا (نعو) لن -هوهنمه-ة:دشخو
 0 | ال7 1طهقا وس هتالو الان تلا (امع للاى ذرةشئاعن ءو) : ع -الا مكواندلا فرش اومهذ لفغهل-أ برقوهرمع
 1 0 اناا هسودا فرو هللا هرب رشاذان 1000 "1و كلذ سدا لاسقذ ٌقوملا ةإ-ةغىلازءالفهسفن نا هركتانلكف توااة-.هارك أ هللالوسراب تاقذهءاَقل هللا ركمللاءاقل هركن و هءاققل هللاس>أ هتئاءاقل بحأ تهئسو هتالص نعلق
 - [ًادسلاابعأدهتحاف لاري ةافولا تن اك ام ىبذوتو ىلاريخ ة امل |تناكام ىندحأ مهلا لقلفامن هريال ناك نا ||| توما كرد نأ ' لان لرش نوما كدح أ نكت ل ورا ا ةي ْى ا د ||| ىلا عناتتم فيوستو ١ نم جاحلانبل_سم ذو * مدرك ذمءاقلهقلا هركف هتلاءال» ره طقحسو هللا ادع رشاذار ةاكدلاو رو--سهروتقو<_ءاد
 دسقولي-رالاب-.انايهقرافمكنادمال شيع نع لراوهقئاذ نأ دبال س“ 5ك نمقغشاو ملاصلا لمعلا ىف تول اةرسح كالو

 هقداس ىلا ى طعنا غاف ُكةمس نعرمت ءا هقثاس لمحرلا بمدن تَح

 ىل_لاو رئاقملا سنت ال كددور 03 هقئاوىر_2ره دل لأ 0 هلفئال ع ميثكلا تلفلااجأالا

 هسقحال كناث لمنال كدبو ر 2 هدعب تملا ىلع ىك املااهمأ الأ 0 ه-ةثاذنات وما س 6 ءطو

 هلهحامقم ايندلابحاصىرأ 3 1200 نهنمهاهغأ ه- ءلاد 5 ىوم نتف نم ىومل_هلا مصتع اذا

 1 1 نعم تأ #ن هنا حاصاب توملا نمت الذ ؛* ه.-ةرافيال ىحاص نمه-ةث ىلع
 نمهقدطتةوعدرظتن, ثْوغملا قير غل اكالاهرهق ف تدملاام لاق هنأل_بوه_.لعمقنا فص ةلانع(ىوربو)
 مل_بو«لع ها ىلصهللالوسر لاقو اهذاموأمن دلانم هل !كضأنن اك هتقملاذان هل قد دصوأ همدخ ًاوأهنس أ

 نأ هسباعح رغقمان و

 ىقزرب ن ىلا عت هللالأس

 بلاط ىناف ةيترلاهذ لو

 هرصوأو ا معرمد او اهل
 ه- سفن نم ىذرب الن

 عقاومر < ناو اهءالا

 0 رورغلا
 1 || تسمو ةاظلاتددو ةنتفلا تدب ىأ لعتملأ 2 ع تغاممدآ نيام كنخييو <. عطول نينح ت للراقلا لوما 0ك سفنلا 3
 : نات أرأ لوق.فربقلا بم هنع تاحأ | اضناك ناف قرن ذا ىف كّرغام دودلات و ةهدحولا هنيللا ترتر 0

 1 درس ءارضخهضو رهءاعلوحتأ اذاربقل |لوةءفرك ذملا نع ىستبو فورعملاب راد اك لرقو ساب

 قدح أرماللاتل_بوهس.لعهقلاىل_دىبنلانأهتعدتتا ىضررابحالا بعكن عدم نب لمعمتا (ىو زو) تناك ناو ”ىث لكن ءهدعب لئساو انئسانتماذاانكلو « "حلك ةحارتوملاناكل « انكرئانتماذاان اولو 0 2 ة ١ لدوزع هللا اهور 2-6 0
 لاتو راثلا ىلع ثلا بو ذب اك كمجو + باذل لءن نام تلعوا لف اغار ومقلا ل_هأ هيدانتوالارباقمل

 :ىحلاه-تهىذأت ءام ئذأتد تع 1!نافاريخ الا لوقد الودر زيظفاريقر و زب نأدارأ ن ,ممل_بوه_ىلع هنأ ىل_<

 هيلع لسيف فرعي ناك نمؤثملا< أرق ىلع رع لجر نمام لاق هنأ هنع هلل ىذر سامع نبأ ن ع (ىوربو)

 مالسأ | هم اعدروهفرعالا

 هغالب ريغلا ين دلا عماجا أ 2 توفخ نارثلا يامن اكسو 0 توكس ّندو تاومأ كيحاذت 5

 توكء”ناسالاو ؟لعدرن * اوم--ست ان ءلاعامذا ومكسناو 35 توقتتأو اولا مد نا
 متنافةرخ الا تير خوايندلا عر كئاللاغ كولا هركن انلام مزاح, أاب مزاح ىلال كاملا دمع نب ناملس (لافو)
 امأ نين مؤملاريمأاب لاق ىلاعت هنا ىلع مودقلا فرح مزاحاب أ ايلات باردا ىلا نارمءا|نمتلقنلا نوهركت
 1 ١ ناملس وبأ (لاقو)انو زحمافئاخ الومّتأت د قل ”الاديعلاكفءىبسملاامأو احرفهلهأ أبت ئاغلاكف ن-سحلا

 ا 1 | اول ع تدصعوا هلل او تلاقملو تاقال تلا قوتْنأ نيم 1و دياعلا نوره مالت لق هتلعهللاد_جرىلار ارادلا

 ْ هلالخ لح قلاخللاب فكة هءاقل ترك
 هدايعلم ف ظهدماخأ.ق « هلئاس دبال قلللا هلا ناب هن ملاعودنم هيلا و
 هلئامثىلءتهفريقدمل ىلا « ارئاصن اكن م شعل اذل» فيكو .كو * هلعانوهىذلاريدناب هيزحيو

 هلصاةموهعمج ىلع وأمي رق 3 هثوضدعت نمه>ولا م دراشإلو

 اا ةيصود

 هللا لات دقو اهعجأو
 نآرقلا ك2 ىفالعوزع
 اونوأ نيدلاانيصودقلو

 [ق نمناكلا

 اف هتااوقتانأ مكاناو

 ةيصو لمق نم دع.

 اهبل _عو ىلاعت هللا
 اهرحأ هسؤْمل اهرخداو

 (لاقو)املق:مواهدرم مويا

 ىفناك ىئماقرلادب رد
 نمرامح ليثارسأ ىت

 00 ل

 رب رس ىلءاسااج مانالا

 دقالحرىأرف هتكلم
 (لاقو) رادلا باب نم لسخد اااه 2جلج7227272797757257527572222222727272752757527575>72>772ه22> د ةةييييبت ب اا



 اييشفعرسو ضرس رص ةامهنو موي فل س رشءوادحا|د ةحوذا عماد أب سك ةنسنيتساهدحوف ْ ١

 لكى ناكولاذ- مه لود ب 1 ا عمو بنذ فل أ نب رثعودحأب :ىرخ 1 1 أوهاتل وابلاق ىافأ ايف هيلع 0 :

 متاهولاىالوم تىصعو قرخآ [تيرخو ىامندَنرع ”يلعءآلاقُ ىمحت ال ىونذبف يكشف دحاوبنذ مول | ا

 الو لعالد 0 باش اء قم دعا فنكاو ' ٍ اردناىلانارمءلانهدلَةَلا ىسهتشأال

 رخ الا قىرادتدرخو اييترع ىانند لزانم باو
 : ءرماعلا ىرادىف بغرأو * تاردناىرادركنأ تدصأف ١

 ىثدحريرضلارعوأ (لاتو) هيلعمتا در تسر ردا هذ قا ضرالا ىلع عقوو ةمظعة قو ب قوش 1

 لح وزعهللا لع تمدقاذامعى مابا 1 هتومدعب مانملا قراند نب كلام تير لاق مزاح 5 ْ

 لح وزعهّللا ىظ نس>اهاةريثكس وذ هءاعتمدقلا# 1

 ى-عفعت لنا. سانلارشأ ىلاواريخ ىف سانلان ظ
 ىط نسحو توفعنا كدوحو هك ىن مالا د او

 مدقيو سنؤمالداشحوماربق ن ل د ودازالءار .ةسدب ري ن ملاح فيكل اقف كلاح فيك داهزلا ضهد(لئسو)

 هح راع : ردات كلام ىلع

 ىتمطخ لاح نع ىف ::دعدأ نعل د نيا 237 رولا كال امان كنم لضفب فاطعت

 ىوعد ل _:موف_ءلاناو 6-2 #2 اهم عت ا > ىلىرأ تسلو د ىبيقيو ىداشا احر تنأف ١

 يب الفران ونيل اركذن ذا لف ىكرفربق ىلع فنقو هنأ هنعدق|ىضر نافع نب نافع ع (ىورب و) ا

 3 *ناف هر ” الالزانم ٠ نملزغم لوأ ربقلا نأ لوقت سو هب اع هللا ىلص هللا لوسر تعم# لا قفا ذه نم ىكمتو ْ

 ا وتل هربق ىلع د ووو# هنم1ث أ هدعد اف هنم 2: ل ناو هنمرسأه دعب اق هنمأ

 هلي ءاملادرأب ناو سيدنا ' 2 سلاما فاو_بلح لوم-مماك سراودلار وتلا لهأ ىلع مالس 0

 سواسولاريثك [هيف ىلا لوط ه: سفانمةامملا قم هنمكنرلو *# سابو بطر لكن ماوحءطت ملوأ
 ىرثلاو الا ناو ماتا م دق سواشتملااشلازب زعلاربدقو ع ملم الذري ةنمأ رتل ْ
 سفان لهلايندلا نم مكر 21 ىدلا ف سفاخ 1| ءرخاَةعولو 35 سدآو جار نينامامم_هاهقأ

 توملأ دعت كتعموصت اذن ءوتوملادعد ٌكذعىل_صياذنمد.زباب كح و<سفنل لوقي سشاقرلادب زب ناكو

 ةطغوم توما ركن ج + نو ك-:اء> قاب , كسوف: ىلع نوكم تال سانلااهمأ لود نوءخادص تعاشر ١ نموأ

 نركي فيتو لامانوك شكرك الا عراب ظتنب كلذ عمودو سن أدودلاو<. -شارق تارتلاوه_تبربسقلاو |

 هيلعامشعم 55 هل م

 هن رسل نعت هعسقد : ر_هدألاو أ ةرقعم مس تومدزخ آوشدع 2 نهد ران" ا

 هبرشم صمختتلاب يزمثا أرهد هعورب<- ءلامل تان داحو 3 همست اوه املك نعتوم او

 همسك سلب رقةيذللو 2 ارق ًامانأ ب سحيو وهل :

 قرتوملاركذا نمىرتلا أا4تلا اقفاو,ماق ىفةواسقاهتع هللا ىذر هت اعىلاتكهأرمانأ(ىورب ؤ) |
 ىأدل اول قف هنع هلل اىضرءادردلاوأ ضرمو * امعهللا ىذرةدثاع تركثفاماق قرف كلذتاعفؤ كيلق
 ىبوتشت :أءادردلاابأاب هباختأ نم ل-ر هل لاقف ىنضرمأ ببمطل |لاقاسمط كلوع دن اولاوهنملا لاق همهتشت م
 نأ ىنعدالءالملاورهست نأ ك_عدنالةفاعلاو ىل-ت فانأو قاعم تن اءادردلاون أ آلا كمال ل هاسأنأ |
 ربصأ اءالثلا لهالو ركشلااةمفاعلا لهالب م تأوهالاهلاالىذلا هنلالأسأ لاق مانأ |

 قضتالقس يشي كى هللاف * اهماقمموداةماركلاربص #س اهلريصاتةدشترلشااذا»

 نانا تف ماتو 0 بوججسا 010 وأ (لاقو) ظ

 اهمالط مالظلا لقى 003 اهب وطخ كةازان مون براو 5 اهماكحأ ترح ةلزانم اعرذ ْ د

 ةئهوةركتمةروضاذ
 نمههقوخ دّرْساِف هلثاد

 همودقو هتثمد و هموعم

 هللاقوههحو فب وف
 لح را اهعأ تنأ نم
 لوخدلا فكل نذأ نمو

 ىلن ذأ لاذ ىرادوأ ا

 ىذلاان أ ورادلا باص

 الو بج اح ىنيعتمال
 ىلع ىلوخدىف جات>أ
 فبهرأ الو نذاىلا كولد ا

 الو تاطا_ىل اةسامس
 دحالالورا.- ىعزفب

 «|ةرارف ىضتقنم

 ىلءرخ مالكلا ادد

 ىف: دعرلا تعقوو هه>و
 : ان ملام كلسدح

 ..قأ لاق م :لاق نول

 'لهمأألا هللاب اع

 نمبوتالاد_اواموب

 نمرذعلابلطأ اوىنذ

 ىتاالاومالاّدرأو ىر
 كَ ىت 0

 همْدم له الواعابرأ

 1 ع

 ارمع مايأو كلومأ
 0 هيوسك

 ىناهمأ لاذ ةيوتكم
 تاعاسانالاةذهعاس

 ُّت ربع دقو بأ 500

 ةنصقبأو لفاغتنأو

 كو لهاذتنأو

 لوك ءافنأ تءفوتسا

 د_حاو سفنكل قم
 ىئدنعي وكر نملا 2

 لاقذىدحل لأى فاذا

 كيس لدفع 0 ال
 لاةذ ل عىلاملة3كلع

 قل .ةمنوكب مرحال

 ىلا لري_سمو راثلا



0 
ْسُع

 ب
املا

 ر
شنقو
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0

 

. 0 1 
 ا 5 اهمالعأ مىضقر ومالا أ 2# عقاد لاذ سداف تعزج نّئلو هرب رم ء-نعرغهحو ر
 1 ىل-.: بارتلا تحن ناديالاو ىنةتراسعالاو ىوطت لام الانا مناة وراا طخ نم ( ىو لهأ نم عي مضل االعو

 0 ىهأام هللاداسعكا ذلكىو دب دج لكن انو ديد لكناب د ديربلا ضك ركن اضك ارنب رامتاا ول الا اواعولو عفتراو هتك لهم

 ادم 5 نه<بلاريصيام

 هلع مهراكر ناكل هبر

 رقوأم_هلب 0 أ

 لوط ف#(ل_مف)#

 ملأ ىلاعت هلل الاقل مالا

 نأ او_نمآ نيذلانأب

 هلارك دل مهبولق عشق

 الو قدا نس هلزئامو
 ارو وأ نيذلاك اونوك

 لاطف لبق نمساكلا

 تسقفد_هالام_ ماع

 تاه اصلاتامقابلالاعالا فسغرو تاذللا نء ىلسو تاوهشلا نع

 : لطاس تولاو قازرالان-اورأو 5 لادعاة تملا من انمعادهل ؛©] َه هلل ىفاو ره-ءلانا 0 1 ا

 لاحآو قو_ة>اهيفانعمتيو هلطاب ولاامندلاىذةقمقح 5 لاوهأ ب طم فصاعنم هنود نمو

 لامآره.لا ىلعهنمترمصق نا «© ةبافك تاحلاصلا تانقابلا فو

 لوقت ض٠ ىلءامضهد سدا هلصافم ناو هتاب ركو تومان ارك مباعبل حاصلا دسعلا ناربانا ف(ىورو)
 هلل لاق ىنمتشتامهل ل.ةراناا نم تو ن اريخت لا: ءلرصت فيك نانسى ننال ليقو هك سلع مالم !|

 قدثنأو لونم ناك ٠ هلت اق دزعتدمقا!فاضد :رمهال> رتدعةبتعنبهنئاديعلاقو«اهاك اهيادأةلءو ّط

 اوريصو ىربقرذح ىلدأ لو * قزان- نولماملالقأت ادغ ىتمايق تماقواءن دلا نم تجر

 ْ ىعاسلعىو قأةادغ 0 ىدحت طق اوقرعن ل ومهناك 8 ىبهارك-.ءلاىل_هقتو جور

 | هتلاد_.عارأاب تصصأ ف .كهللاقذ هم تام ىذلا ةطرم ىف هنع هللا ذر فاش اا ىلع ىفزملا لغد( ليقو)

 هناصبم ىفر ىلعو ايران اساكلو امقالم ىلعءوسلو اترافمز | اواالو الحارا ندلا نعتحه-دأ لاذ

 دشنأم اهب زعأافراثلاىلاو أ اهينه أقةنملا ىلا ةرئاص جور ىردأ الو ادراوىلاعتو 0 ولق

 ْ ه-ةنرقالف ىذذ ىنمظاعت « سس كوف-عل ىماح رلاتاعج * ىهاذمتقاضو ىلقاسقانو || تباخ أ(نءو) نوقساف
 5 امركذتو ه-ظهوفعتو دو 03 لزب لسن نلا ٠ نءوفعاذتازاق 0 امانعأ ”لوفعن اك ى نر كوفس هع هللا ىذراسم

 ىلصهللالو مرن اكل اج
 1 ةنريصأ له ىرعش تيلابق #* امدآ كف دىوغأ دقو ف. 007 دباع سباب ىوغن مل كالولؤ

 5 امدنأةريعسلا فاماو ىدأو *

 منااذ_هاب ل لاقفرب لا تحاصءمانم ىف ىأرق م_هلعضا ع نيتعكر ىل_فةربقمىلا ءاجالج نأ (ىوربو)

 !(تاواتالا نمل بس ىدصو لاَتءححر نوك-: نأ ال هنلاو له _هنالو لعن نو نول عت الو نوملمعت

 لوق, دشن :ًاؤهذل أب ناك هل سحاصربقىت أني دعتملاضءعدن أ(ىوربو)

 اندانم بمال كلام سدم>أ 3 ىلاوج درب لو بويمحلاره-ق ناجم :رومقل | ىلع تر رم لام

 قاشو ى ساكن ارتلا لك أ «ىلاقل باوملاب قطني ناكول# باحتالاةلخ ىدعب تازمأ
 لوةدربقلا فناح نم ف:اهىف ف توفلاق

 استق ىسا ع ثءارتنا لك أ مه نارتولدان> نيهزانأو :* ماو عىلفيكو بسحلالاق

 بهذاذال_ىوهلعهتلا

 لاققماق للاثاث
 او ركذا سانا ااهنأأب
 ه-فحارلا تءاحهتلا

 توملاءاح هفدارلا| عدت

 سابعنبا ن عوء.فامي

 نأ اه-مءهنبا ىر

 هيلع هللا لص هللا لوسر

 0 ناسالا | مكحتعو ىع 2 تيطي مالسلاىب م مراعق 00 ىنادكأ ٠ نعو قد نعد>و ءاملا ب . رمي ناك مو

 قد نهلءانالا لت تلصفتو * تايثعنفرتسل امملاطاب © احتافددول_ىلا كلت تقرت لوقأف بارتااب
 باودر اهندسحأ ناكام هب اواؤلانانثل اكلت تطقاستو « ىلاك طين اهن_ىحأ نائما. || لنمءاملاناهقتالوسراب
 فابخأاهبترظنانماطان © ىرظاوندوذحلا قوفتطقاسنو ىيردام لوقف بيرق
 ُ راوشنلاو ثعبلافركسفت أو قوم ابرب_ةءاو رو_.ةااروزال رباقمات اخد (ه-: عهللاىضرىفانيلاتءاثلاقو) ُ نعو * هتلبأال ىلعل

 / نوروز“. ال ىدارفو نومهاك-ت:. الانوعك رومقلا ل_هأ ت دج وفروع ءااو ىتلا نع ع جرت اهلعل ىسفن ظعأو

 || اهيلهأ تومص كنرغرال سانا لوقب توصداذاجورمللا تدرأ إذ م_هلاو>اب تريدعاو مههلاةم ن متسات
 1 تاّسالاهذه دشنت ىهوزيق ىلع كمت هأرماب ىناطل ادوادرم( لءقو]) أمي ةيداعم سفن ةئنممكف

 نبأ مره ل_بوهيلعهللأ

 ناتنثاهدق شب ومدآ
 : 00 اكودسو أدقريقلا ىف تنًأاذا 0 امتانالؤ هامللات مدع لالا ىلع سر

 0 اكودرخأ د قرمقلا ىف تذأادو 0 ىركلا عطدذلا فيكو رمعلا ىلع صرملاو

 || ةافولا قئاهنيان-سحترضحال(لءقو) ه.لعايشتمدوادر فلات دودلاأدب كبس ىأبهاتب اب تلاق ىلد شالو ر(لاقو)
3011 3 21 َ 



 ات اهي ل را
 اول ل

 عشت هج ىلامدآ بلل
 هنأطخأن اهينم نوعستو

 . مردحلا ىعقو انانملا
 نسحلانأ(ىودو)
 تامانالفنا هلل

 0 اتل قةحتو ثول, نقيأو

 الان تم ةءاش نه سدا 0 اوضعذا اوضعتوم مآ ازأو'“ » اولغوالفس ماقسلا قاسد

 اوكا. عأ ن نيْطم نيمو * تضعت :كاما ىلع ى او فهل # او زحف اهَر راع ىدبصقت

 اوفعن ؟الاىلطن هللا نمو 5 اره ةءاسالا لك ان آسأدق
 نم ممتن املاقف هته الأ ق ةرذدقو توملاب كناكف عوشالاو عرضت لاب ىلا عت هللا ىلا وعز او عوجول اه د-قر نماوهتنا (ىناوعا) 1

 "ضرع ةنخ تعملول كلذ عو>ومسلقو هلا : برطن قوش امادانو عومدلا ىثا دعس مهياعرطمأو عوب رلاوروصقل ا ىلخأو عوجلا |

 زغلالات) تام مسهل قايد م_هدعب نردكك 3 عودص مددعن نمساقلاب * عوعت مه ىرلا ف فراعم

 (ه_لع هللاه_حرىلا عومم م_هدع املاخ 01 ى.ءرونو ىرورساوو احح 0 عورلا مهنمتشحوأق

 لوط ب نتحت نأ كيلعو لدو عوج نم سناب عول_تلاتباذ ىسالابو © ىئيعذيدل ىدوأف انام:
 جاهلا طاذا هناثكلمأ عد رس هنامتا توا 5 ىذا ار سناب # ع وأول اونم-لا اهقرق:

 لوالا  ءامشأ ع 5

 لسكلاو ةعاطلا كر
 فورس لوك اهيذ

 "قى الودنعدالو # * عضوالو ى-بب رهدلا ف 0 _ئد د مدن الو كامال_ذ

 عور-فةلاٌُتملَت سعاج 01 كف :املو_هدالازا سنان 2 عرطم 2[ ىدع الو ٠

 تدنع ةرايتعالاو توما فركغتااوراك ذا اوةراب زل ل.س ىلع روبقلا تدت أ(هءلعهلادجررانيدنب كلاملاق) ْ

 ىدب نيب مانالاو لعفأ هلا نة فاضت دار ككتاب قارخأ ناس ارت امق 'رثأ ص عن مفزاث آن نم ىكصيوأ ريك مهنع نري نم

 ةيوحلا كرت ىلاشلاو# رد ااماذار , زعلا أو 07 هناطلس لدملانسأو * رقتحملاو مظعملا نبأ 27 اهتءدانفرومتلاتدتأ

 فوس لوقداهغبوستو روم لانانأو رو.ةلا نيب نمد دونفلاق ا ْ

 هع مان الافو بق

 ل لقى سو ناشانأو

 انأو ىدب نيس ةدوتلاو
 اهتم ر ىماهماع ردات

 ماجلا لاتغا اميرو
 فطتخاو رارصالا ىلع

 لداع كميلم ىلا اوداعو د1 ريد-ءاوراصواعمجاونأمو 0 ري الف اعمجاونافت

 روصلا كلت نسا ىعمتف # ى 0 ودغتوحورت # رأاماذاعاطمزيزع
 ريتعم ىضم نق كلامأ * اوضم سانأ نعىلئاسامق

 ةرمت رز نيمحاصلا ضعب(لاتو) رابتعاىأ كلذ ترمتعاو رازغلا عومددلاب بأ تءحرف رانءدنبكلاملاق

 ىشءلاباهاعرمم جان و رامتعالا نيمدا عيلارظن |نامزلا نم ةهرباه دنعتق افرانا اب رمل ىلةن عن تروتقلا
 نمهتهظن باطخ رابتعالاو ركسفتلالاغ فى ركتدتلاغ رتضالاوئاصالا اهلا ساجأو 0

 ثلاثلاو * 3 ىطد نم نما ءانرل دن ف 5 راب دو مد هب نمايثأ تول.ق #* تش-وانانوع ةرااشامسأأ

 د 00 رادن نو-:لتامداحو 0 2 7 الو ذقن ممضقوأو اوضَق 3 رازغقارفلل عومد تءاغ

 لاَعّشالاو لاو م وك ارئان رناوذرلاهعدتق-- 3 0 م انرزفم مو # اربانةمروزن مايا انكو

 هروح ”الان_عاسندلاب را 2

 قرق-فل كانا لود

 ل ا.ةروربكلا

 لاقملان متيدأاع لاحلا ف لالا ن اسل باحاف

 هرب رع نترك أ سأكبرأ ادب رمش 003 راغب عصقلا هزم م-هلاناسلا 2* ىدرلا سو أذا لا |ناسل لوقي

 6 باستك الا نع ا هاما مان و سعت 23 اندعب شاعن م هلل ايررغغب الو راقعداو_>امركح -نرالا

 هرتخدأ لضافئث نم ىل ّى :ركلا ف فرطلاو روزالا شعلاامو راسخ هاد_عاماقح رااوه * قتلا ان داوزأ ريعان واناو |
 اذهرقذوأ مرهوأ ضرم رادع :دلاامن دلاه دهامو ا

 ةمعرلا ىلا كرد هوو ملط ىفءاحدقو تالا تا[ نترع رك تاءثوهناثتوملادسأر ذا تامثو هماقاب امن دلا ىلا ن 2

 صر-حلاو ايندلا ىف تالفءركسشتلا ىذل مي ذذ نيكل املا عراصع!ذهاب ريتعاو اعلا

 قزرالمامف الاواهملع <_قرقو نيب دعن نم م.-ماساو و 00 تاو اي كرا !قانطات د مهو 3 مح امارك اماو ةأتزر

 شداو لك [شنا لوقت تاتث ال ضاوتلا كاذدع نذو هب انعاتا ردح لاف يناسعأو «ب تاصناو تاظعمويفانل تاكنف

 .!ذهوءاتشلا اذهسلأ : اب وتكمربقىلعد وهنأ (ىورو) أ
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 لوطن رم_لا لعلو
 عمم هحاملاو جاتحاف

 ىلديالوة دب دْثيشلا
 نعوم و ٌنوق نم

 اه اث ماوه ذهو سانلا
 ايندلا ب لطيلا ا

 نق مئاراهيفةبغراو
 امنم كدنعا!عئملاو

 قهوسقلا عدارلاو «

 هرخ ” لا ناسا اوبلقلا

 شعلا تلمأاذا ننال
 ركحانالل_.وطلا

 ىلع نءو ربقلاو توما
 ىضر بلاط ىلأن ءا

 يرسل را هلئا

 نانثامكماع كا

 عابتاو ل-هالالوط
 لو-ط ناالاىوهلا

 حالا ا
 ٌكدصد ىوهملا عامتاو

 را_صل نذان ىأانع

 ثيدح ىف كركف
 شيعلا بامسأوايندلا
 اهوحو ىاملاه_.كىف

 بدسق بلقااوسقيف

 نلت لمالالو-ط
 ةيوتلازخأتتو هعاطلا

 دتشيوةمصعملارثكتو

 ساقلاو دقو صرملا

 بهذتف ةلفغلا ماظعتو
 م>ربمل نا هللانذانعلاو

 لاحىأف ه هروح هللا هني

 7” آىأوه ذه نم أوعأ

 اًناوهدهنممظعأ

 هتوفصوسلقلاةقر
 نأ هنأ ةمو تول أوك نم
 امعلاو باوثلاوربقلاو

 ةرخ "الا لاوسحأو
 نينرةلااذنأ (ىورب و)
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 / ١ ١ . رورسا |الو مادنزملاال 1-0 ةرمان>و احرق 00 ررهدلا تضماذكيف له: ملانرهدلربصا

 د روشنلاوث مما ىفركفلا لمحأو روبهالابئادع ىفركفتلاريثك تبنك «ءاع هللاةجر ىمعالا (لاقو)
 1 هيلع ب وتكمح ولام اعو فد ىل ءرو٠ ةةئالث تي اركلذ نةرومقلا ىلع هياكل اةءارقد

 | انطيرفتلانمدند_ةاك م هطدرفتلامو مدخيس * اذ تا-ءام_ثاللوذغ + انربقىلع ش :انلقالا

 هريقما ق ةانأ ويك هر ىلع تدح واش, أ أ(لاتو)

 ناهرلا سارؤ *اكومهرودق 5 تفص نيح « ةدجالا ىلع تفقو

 فاكموم_مدب ىان .ءءتأر 0 يد ضان تيكينأ ىف

 ٠ بوتكمهرلءواجولربق لعند وف نولصنإ !ءحالاقارؤ نم ىلقو بوكسم ىهدوال. اقتيشمولاق

 ل--رهيرهللا قتملف # ل_>الا«_غوملا نع يب ريصق 17 ءأىلنأك سانلا!همأاب تاسالاد ذه
 ,٠ لقتني تلقنام ىلا لك ه 2 تا لس قد وانام 0 لمعلا هتامح ىفهتكمأ

 ابوتكمربق لع ت دحوولاق
 الذالازعإلا همف * ىواس ناكماذه 0 اللا امه ل 2 ان رك رمتءاو فق

 دةنتواه دلو ربق ىلع كمت ةأرما تدحوولاق

 لضنلا -_ظنذملا كاذري_هن لهو »* هنسا# تل ار لهربقاب هللاب

 ش رهقلاو سمشلا كد عم فيكذ «كلذالو ضورال تنأ مريقاب
 أاهنمحول ف تيار تاوه_دوه.داثرو تاذلورورسسل-هأاهلدأ ا روع قات و رتاسب الآن

 تايب الاه دهان وتكم

 الوعل ىمندا * رومالا تاءقعم نع ال_ ذاغ #:رومقلا ىذه نمب ىثاملااجسأ

 روتتتو لد _دذح قاسمطأ نيد * حير ط ىنارتاك ت مانأ هك ركع . لثم حاصأب ىن ع 37

 ىسربغ سنؤم هش ىل سدل 0 ىريشعو فريح نمىلرق جب #2 دار ناوةبرغتيب ىانأ

 .روشنلا موب نيدر يل هترمد 0 الاو ىلري_ةءاف تر 1 2 روغو أ هن 1 حالص نم

 رثك أو نيترملاوةرملا فأربقق [تنك ل انه ء هللا هجر ىقوملا نسأل ذو صا. عنب لء همفلان ع ( (ىورو)

 لبيللاناك الف هرزأ لذ حاورلا تلهعتذ لْغش ىئارو ناكوا هيف ىلأ ىت لاةريعملا لاهزا:> امو تعمشف هيرايز

 هللاوىالاقف كتمت أ اذا ىلإ _هتا كناو تدأاب ت اة ىت أت لو سمالاب تدت د ل اىنابلاقف مانملا فهي 5

 رظنالازاالف موق: مىدنعدعةتو ل كر :ةلازو< ني> كلار اذ لازأ الو ع : الا اا وب ىنان

 دعصق فرشا ادعصاهل لاذ نارمءلا نبأ !مالغاب هلأ ف مال-غب رماسراتنأ | (فوربو) ةرطنقلا زو ىلا

 | ىتلل دف نارمعلا نع ك تاس لاقف هلا عبجرف ميكوأ ل_هاحامامال لاا دهن الاف ةربقم ىلع فرشأو

 0 15 ءاعاو كلت ىلا ذهن مباةئباد-أرأ لو هذ هىلنو.اقنب كت لهأ تنأ ارينا مال_ةلا لاقةربا ما ىلع

 دشنأعكتلل دل كتءادو كب راواعىتلأ ولو نار معلاىلا باردلان م
 0 0 تاظعروز» هينا 3 اه ريتءاورومقا!ىروز نفث

 اواخ مايجلا م هافاوو سك فنان ةلضرول اوئمأ او صرع 3 تاوسسمأاهب مهوزع دعب

 وقلاع صم فتال- دق نأ كف 2 يا :رماط-ىرثل|انوطد يف

 ١ 3 تالثاا كم تلحوم 003

 5 1 قفتهيتوملا كلموالا موب ن مام لاق هنأ لو هلع هلثا ىلص ى ا نءاممنعهللاىذررعنب هللاددع(ن غوز

 0 ةلا لدأاي ىدانيقرباقملا

 || نأردقنالو نورك ديو قدمت: نأر دقن الو نوقد بت وموضنن اردعن الو نوموسو وى: نأردقنالو أ[ ت

 مهنامز نمىذمام ىلع نومدنمقر 5

 ”* ماظع مهتم ماظعلا ةارسلاف



 ىرأن كلل ال--عىلىرأام هب انهترمىرثلاقايطأت حت ىدسحا ههايرا فر [[( ٠
 انثلاتنسحأ ىايندف تنك « دقلضفلااذاب كوفعىلعو « انسحىنط كتضىحنللا/' 1

18 
 مدد ههنا وحفر ود ايو جبن ةور 5

 انس< هذع فءاوزواتو »* تندمد.عهرتعلقأف

 ناكوه دوقبوهدئ انوه ص.صا|نكس ناكواموب رباةااب نيسلان ةرسمرعلات(ه.دع هللادجرىعازوالانعو) |||
 رومقلا لهأ ب مكءلعمالسل لاف ةرمدماب ةريقاام ذه هدئات هل لات ةرمقملا ىلازاصا ذا ىتسرظنلا فوفكم ناكو ٍ ١ ظ

 ىاانرصاذاهءلع مودقلا ىف مكلوانل كراب و مكلوانارفغومكاناوهلناانجرف فلخ مكن نو فاسانل متنا ||| .
 ايندلا ل_هأاب مكل ىفوطلاقق عصفناسار هباحأف م-هنم لبر ىلا حورلا ىلا هت هَللاّدرف لاق هبل حمد ام ظ ٠ ١

 ةعجلاى لاى الاق هللا كرب تارم مد رأر هش اىف م فيكو ةرسسسم لاق تارمعدرأرهشلا قنوع | ا

 عفن أامندلا لهالر افغتسالا لاق هللا مجرب كءفنومملع تمَدق ب ىفرمخ اة لاق ةل.ةةمةروريم ابنا نولهتامأ ْ

 ديزب هذس> الؤأذع تءؤر دق تاس اوهنس> مالا الائانءاع مالسلا اود ناكءنءاغ لاق حالا فءاشالا| ١

 اويذتحاو ةملاصلالابعالاهنئا كجراوغتغاف ع ىفوتاانالف هتلامحر كلوقب منمانيضردق صقنت ةمالو |
 هس اكرادأ دقو هناا قاس مكن اكف ثادد الار اع ىلا ىنفيامةراسع نع ؟ممهاوفرصأو ةثيمانا لاعالا

 ثانالاوروك ذلا ىلع
 اهنافتعطتساام كئارتنمذخ  ثاثحنييلاطلاناب لعاو *  اهفرصردابرادقالانمآاب
 ثاد->الاهتعفدناو تاوهشلا هنتغلءامعرسملالام لاملا# تارولاو مايالا كاكرش

 ثانات امواهسروك لات ام: ةاحةرورغل امن دلا ىلإ ىام  ثاريم هنأب ننقوملذو# هتوق نعال ضاق هنم ناك ام
 ةرمعوبسأ لكى هروزأ تنك-ذ ىلدإو تام تالاصلا نمتناكو اهيلعهلتاةجرةمس دنالاةشئاع (تل اتو) ١

 كارظن أ تنك فَ ا|تءاحدق ل مأء ذهن الذان نولوةد قوما نم هناريح تعم“ هربذ نم تدر قاذا تنكسف
 ْ ّْ كال ذيرسأف ىلك مضر هن 'اكءربق
 ىمتغلبانتوملاىنلحاع »: ىلمأقرغوو ملأت نكدقوانأ تنانررتتتال لاقل * هعيش نمتيملا ملكول
 ري_ةءاوم_ميفركفتأو روبقلا لهأ ىلع مرت أو تانامملا ىلا عب رخأ تنكهتناءجر نان ني ثردملا (لاقو)
 اهرهظط نمو ءاطو ضرالا نطد نممهراصدةنورو ارم الانا ريحت وماكتالاتوكن مهيلارظنأف مهلاوحأ

 تمروتتف ىلِلارادى متنكسو مرازوأ مكنع تءعاسو مران ايندلا نهتم< رومقلا لهأاب ىدانأو: ءاطغ

 اذاورب_ةلابناح ىلا مئانان أ افيمقلاق اهلا ىف مان افربقا هيف مق ىلا ل ءمأ خا دن دش ءاكب لك أ ْملاقمكمادقأ

 عماس نمل هق ىتقرغأفاي اطخلابو ىتقثوأو تاذالاب هتلاو تماوطادأ ل-وزعهللا ماعم اويكرالا

 ىلا تدضو ثيأرام لوه نم لج رخ نأ داكو نوعرم أنأو تاظةمتساف ثرحل الاق ىرعأب ىلهأر بتوأ

 ىل-«ل س مالا ه,تنك ىذلا عضوملاىل ادوعأ وعد تلق تعصأ إف توأر انهفركفتهانأو ىتابا تنوىراد
 ادح أ هبدحأ ل سمالاب همق تنكى ذل ناك-لا ىلا تضم اف تد ارىذلا هلعانرو.ةلاراوز نم ادحأ هدجأ

 ىل>أاهيؤلاطو ىلعامندلا فءاسف لحاذامهاّتان وان لوقب وهو هوجو ىلع بهن ريقلابحاصداذاو تق
 ىلةعهلون دقو تظقيتساف ثر حلا لاق تاذعلا نمىفذ فديو ىجرت لن اىك لب ولاف بابرالا بريل عسدغدق
 ءلعأةروئقلاراؤز نمادح أ دحأ ىلءاريقل اثرت أتصصأ الف .ىتابآ تب و ىراد ىلا ثءرق تعم#و تءأراسم

 اوهوه_.مدق نس نرةدةوريقل| بح اضن أرفت ماةمونلا فخ اقرومقل اراوز نمادح أدجألةتبأرىذلا ْ

 نانرالا بر لع بضغو تابسالاو ليلا ىتع تءطقتو ب اذعلا ىلع فءوض ىنءايتدلا لهأ لفغأ املوم»

 اروعرم يمانم نم تظقمتساثثرلا لاق ناهولارافغل ابر ءلا ورب لنا ىل ل دولا باب لك ى فجوة قلغو

 كءمم ىف كو ده ىركو تعد[ ف .كهاتنأاب كءلعمالمل |تل اقو تفقو ىح ىرغصلا تمدقتف نهمالك ا

 ا لدأ ىنآرول فلحاذام ىاد وان لوقد وهوه4_و-ودوساوهانمع تقرزا دقو ةل_بلس«ةنعىفو ريق ابحاصد

 نوكذعال موب زاتجا

 رو-قاوزفهح د-ةو

 مهرود باب ىلع مهانوم

 1 رومقلا كلت نودهعتم

 اتروزرواجوفظأنو
 لانك هلبأ ثود_ءءدو

 تاسنو ششملا
 م-ملا تعمق ضرالا

 ال--جر ني-:رقلاوذ

 لف مهكمام ىعدتس
 هلا قام لاقوة
 ١ نينرقا اوذ ءاقهحاح

 ف.كحراقف 7 هلا

 مل ىرأالىانمكلاح
 هضقالو تهذ نكس

 اي ملا دنع ى :رأ الو

 منلاقف اندلا : نم

 شال اندلا عننال
 ملاقذ طقد_> أ اهنم
 .ىل-ع روسقلا 3 لود

 نورك لاق مكءاوأ

 رك | ال عا

 00 انلدد_هتبفاببلا

 هندلا بح دربب و توملا
 لكتنالف اني القاف
 لاقذائيرةدامع نعام

 هركناناللاةؤش.شملا
 رباقم ًانلوطد له نا

 هدأ نالو ناوي

 قال ازواستتال ماعطلا
 ه-قاط ىلاه دي دهم

 كفك لق اهنإب َج رخأف

 نيب هعضوف ىمدآ س ر
 نينرقلااذاب لاو هندب

 ق اذه 5 اك نم عت
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 مهيد



 5 اذهب حاص ناك لازال
 كولم نماكلم ىءقلا

 هةمعر مظن ناكوايندلا
 ءافع_ضااىلع روع و

 ىف هنامز غرفت_بو

 هللا ضع ابي هز دلا عج

 كسن 12 0 انملعاةمفُش ناك ىذلاانببأريقا ذهاتلا مجري |ىلء اسف ناتنثالا تم دقت م أد اديدشعاكب

 اةراستف ع نيمالل تهمس تبكم .ف ثرحلا لاقاهرتتتنأ تنكدا دقوانمو عجول رلا ف شك نزحال

 'ثرملالاق ىنمهأو ىفاكر أام ىلع هلاح نم تع لطاو ىززح أام.رمأ مل مالا اًذهذلخلا 3 | رانلا لعحو هحور
 ْ اذه ىلاد درت اب أ ةئالث لت لق تي ًارىذلا امو ملا لادم. انلقو نود وسو نعد نك ىب لكن ممساإف 0 ُمهسأ رافي
 نع اهرحأامةيسصمو اهرمضأ ام ةراشد» ذه ىل نلق كلذ ندعء ال3 لاق هيفةلساسلاو ةممقملاتوص عمجأ ربقلا و1 1انمق عضوو

 لاجو نحل اريقلاب حا سداذاو تمنق مونلا ى :.لغف هلاح ىف ١ ؟تتمان]ووينغ دق .ريقلا تيت تصصاالف (ًةفْسمالد اعاكلماذه ىتلمل تدوىراد ىلا تضف ثرملا لا نمل ايذأ فنرثعي نيضم م رانلانمانابأ تعب هلع رافغلاعركلا ناك لاعفاللاقف اذه ىلا عرضتن ىتحرابطصاالو مونان ذخأألو رارقانلر قال هتناوفرانلاب قركانوبأو راب دلارمءنوراطوالا ىذقت فرعتأ هل لاقو هند ندد
 ندر لاو تأ نما كج رب هل تلقو هءلع تاسف نب ررملالاق ناطغو مدخ هعمو بهذ نم لعن هءلجر ىفو كيا نا
 نالعأ لال زانميللاندحرو لاح سهالاب ان تريخأو ىل-ءتعلطااللاقذكلاحن اك فيلو هلتلقذ 0 7 0 ىلع ةعلط كربأ اهاريخ ىنعهنتا كازغ افجر ام ىلع ىلاح ن متءلطاو كنز ام يرمأ نمتنناعئذلا || ل

 نهلعافقانبتدأر اذان راتخاىنلاراوحيرارقلارادىن:كسأورانلا نمىفذ_ةناو رازوالاو بونذلا ىنرفغق 0 ُ / تن 3 ناهولازب زعلا نم ىنيهوتءاو بارتلا ف نهدو دخ نغرمو نه الوم نعرضتو نهروعش ن اسرأو نهنوبع 6 1
 نادآووروضةونانح ىلا ترص ىفان نلعأ نهنز نهقراغبو نوعو رم ع لوز نمل ىصق نمناك اموى :رمأب َن 1 | 2
 اهيارورسماحرفتظة.تسانثرلالاق روفغلازيزعلائءافعد_قو رو رسوهحرفو ريفا لسطوزيجوا 0

 راثآآ نجيلعمادقالات امذاح نه دخوةرومقل | ط0 |توصأ| لف ىبامل تد وىرادىلا تدضؤ تععسو تدأر

 ىريجأ دقو مقمكلمو مظعريخ ىف نك ايت يأردقفنرشأ ن ن4 ثاقو ن يلع تلسف ماستغالاو نزلا

 تلاقف نك الوأ ام ىلع هنكشاف ن 5 اأن نك بهودقو نك اسس. لو نذ ءاعد باحأ ىلاعت هللانإ

 اديدس ءاكر : نينرةلاوذ

 لاقو هردص لا دْفَسَو

 6 تمنعر تا نا هل

 ا بونذلارافغاب و تورك اانعافشاك ان وبويعلارتاسابو بولةل|س ذومأن م هللا ىرعصلا ندر تاو

 ٠ مهالاتنأ أو ىتيطخ نمىلصنتوىاز نم ىنلاناو قولد ىف ىراذتعاو ىتن ا ل ا امتلعدقأ] كَ كافأو قرازو
 دنعىئاحر وىلطم ىف ىت راغو ىبصاةي د خا الاوقر كلامو ىوطدملاعلاو 1 ةدن ىلع عل !طماو ىمه لمت نا ميد لا ََى ىتكل#

 ا ا وقتك نان قوعد محو قرثعل.ةمو ىتنرغى ىجارو ىند>وىف ىدنؤمو ىتدش ل كلذفىلام

 نيبلاطل اذياغ ىهتنمأي و نيمركالامرك أانف ىترخس لرتسو ىتيج لهامعق ىتمجن هذعاب تنكدراو

 كلضفب | رشف تنك نان ريدكلاوري ةصاارمأر ب دتو ري_هضلا ىف ىفنأاملعت تذأ 0 سا

 هخربص تخرمص ع ريدقْئث لكل ءتنأو جور ءلاض قاف ريقملا لم اذلاريقفلا ىفأ كددعىف ىتعفشو

 مسج نالل اب
 بهسلا 0 ءأ مهلك

 تفل لانا

 نه باقرلاقتعمان وب ايرالا براد مهللا اهتوصىلعاب تدانفةبناثلا تمدقت اهياءهتتاةجرامندلاتقراف ىئاتسسا لاو و

 نه ىادو ىقرثع نم ىلاقأو ى عرس مما نما ىاقُْكْشلا نم ضاخو ىتبركج رف باذعلاورانلا |[ 5 ءانقلا بيس

 تدخرص م ى خاب ىقملات ى ءاقركذ.ترعو 1 ف شيف ان اعأو قرصحاأ| رد هلاو ةكط لاو

 كلماو مظعالاراملااهأ ان اهتوصىلءأب تدانق ةثلاثلاتمدق:م لاق | اهيلع هنن دج راو دمر كرم لئاقلا
 هتززعأنمزيزعلا مركلاه-حولاو مدقلاكلملاو مظعلا لضفلا كل ا نءيملاعلاو مرك آلا[ ريخرقفلا نأ كليلد

 نهببرقااو هتيقشأ نم ىشلاو هي نمدعسلاو هةةرش نمفد.رشلاو ا ءلذلاو ىغلا نم

 ١ كلأسأ ه-ت لعن هرساخلاو ه-تهو نم حارلاو ه_ :هوحأ نه مور لاو هتد_أ نمدسعتلاو هتيثدا ريخاملا ل_لقناو

 || هتاوانمن عىحو ماهفالاهكاردانعد_.دىذلانونكملال_طعو مركلا ووو مظعلا كاي ىرثملانم
 تك دكد تفلامملاىل_ءو ناس افرارتلا لو اح دؤ ل. الا ىلع «_:لعح ىذلا لَ ار كلأسأو مادوالا ىدعدقاد ع َكْواَعل

 يجييههجههيييريئيييُُييييُُيُشبشمشللللتلللللاا>[(_هلشالل ىزنغلاب هللا

 تك مكبيلاانق انق وشو كيلعاننزح دشأ اه كلوسريخانع عطقناو كدوبانع تيهذ كءضوم ىف كر ارقفكو

 ١ ١ اهبلع تمل الو كتمهالا ني اعول موههورومأ كده نرح هاند أ هتمقنو هياذ عرش كنع فرعصو ةجربهللا
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 .ةجرايندلا تقرافةخرمص تخرص م قوخاب ىةح أف قوعدتمجأو ىتباط تعفأو ىتخج اح توضق تنل

 الوق<_ةمدخ فاو صاخأ مهل بادق“اف مهالوماو ءدو .مهلصو ه.ح لصف هل اصو اوءلطاوملص> مهدارم ىلعو
 ا1هيحنيدىلءاوتامو الصووان رقمهضمو مهءاقلبحأفءءاقلاوءاطو الفنواضرقهتعاط فاوضةوالءفوأأ| .

 1 الأكل دلاواكأ |

 هسحه_هادم نمىواشن اوصضأو 3 الأ الصفم مههاسحأ نم قسملو * مهدو> وىذأف ارسس مه ىل<

 ىلتقمهبوبحم بج ف ىوملا فيس *. اوصصأةمارغل نيد ىل_ءاونافت ه: ىلعالا الما ىلاوعست م ه>اورأو||
 ةهيديبتلد دمدق ل ءالاو مهادانو * القديح نمدولافاصد ستك 5 اد.حوافرصب لاس ؤك مهاقس ١

 الصولاو لخضفل اهيرق نم مهأود و #« هلاج نس>راونأم_هدهثأو » ىل>الادروملاهاضف نممهدروأو |||
 اوعتمو اورظن ام اورشا لاقو # القعلاو نهذلاه.سىاومدعدقو « ةناب.سصدءوأرا هءاوماهفأا]
 لوومهكحت زو ىاووكد_ءسذ # اللا كنه بامحالارشعمايق « ىلع مكحلاديدقلاجاذهفأ||

 أري ءامسأاوخ ىف رد_5 نمو * ال_صأ اك زد_ةأك اعرقاكز ىن 037 دعريشلا ىداهملاب برامف

 ال_ضفءلارطعسن كزمانتأ نيف * ان ونذرفغاو نا اريذلا نمانزحأ 5 الد_ءهتم_هل أو اقحهتلسضفو 0
 ىل< هنسا < نمزون حالامو 0 امصلا ت رسام هنا مالس هملع 0

 ( نيءجأ مهن ىلاعت هللا ىضر نيملاصلاتقانمىعدارلا ساحلا)

 هتبانسد مهصدخ أف ةرقواماسق أ مهعدقو اماد مهلعد و ىتناوو داءعلل لص نمهدامع نمراة-!ىذلا هن دجلا

 لصولا مهاسو مهاندأف مهادانو مهافطصاف مهاناص اةثومو ادهع مهياعذخأو هند اع رب مهأع :روموم] ارظذو

 اتورما ع دقاب ارش موس دقتو مهحبست س' اك مهاقسو مهسدن أ ةريضح ىلا مهسوفن ض.ض> نم م_عءفراقللاو

 روط ىلعم_4 ىل2و قتراو هبايحأ ةريض>لاام#و هباظخ عامس دنعركسو هبارشةوشنل مهتم لك باطق
 اوكرتد لو دوجوملاباوداعق دوج ولا نعمهانفأ اتعصمهممدج ولا مكون ورظنلاب زافو بلا ىلدذ ردنا
 تقشنتسافب ولقلاماثم ىلا اهح رأحاففاةلغماب ان مهبل عاومل عمق هَ ريغ نماوذاخ هتك ص ارسوهعدوأ اةمر

 راث "الالف عراسذ ئطةسلاىرسرسىلاىك لااهح رأو ىااادرس ىرسو اًقدعارشت تومان انح نم

 ىو دينحلا لاواةرحدادزاو دب زملاباطفدب زد ىلأ ىلاو لتس: هيما سئارعل تامق ىلثلاىلاو اقيتسم
 عطقد_ه قيفوتلا ل. ىلع لاللا ف اود مراسو نيدلاهتمدخ رهف ل.ضفلاىلاو اقومةمحلا دق ىف

 نون ىلاو تنم صاوخلارهاو- نم ىصذأو صالخالازاح ف صاغذ صاوخلاىلاو اةذوم قنرطلا||
 ىقفدتت هقامآ عومدو هقا ثأناساب ىدانو نونهلاك لاءملاىف ماوف نونفد> ولاوةمحملا نمهماعر وظف

 اقر هك تنهتاان نوعرعشو .» امال! فو لاصولا ف نوم« هطأ امون
 قداس فودرطت نأوك اداح * انوثنداؤفلاباذد_ةفاقذر * ىاطمءاغو قر ىكحلاماب
 اقزومأم_ثتنياعالو شع 8 مدع نمىلنج لقاداساب # اقاعتماد غىلق كو
 ى_تقئانعلالازد_قسفناب قبلا ىلمكا اء رولا اقوش * ىتايصطرفوىدحو نمتمنا
 اتْرممهنىدحو نم تصصأ # اذ -الذهلاج سءحلاالح و *. اقثاالازدقفىوهمت نملاصون
 ومامضرباع هفاومك_23 * اتو_كنو ىره وكري-هله دق 5 اورتن اندو_ثتف ىدا_ذمكاه

 اعلا نع مكج .عءانفلانا# لى 5 م. تدنفاذاو * اقثوم امد ناخ نا ىتدنماب 4

 لوقدودمعىلء ىدانب الالدت دوف ىءقرلا قوس امو تررم ( «.اعهلئادجر بدهملانب نجرلادع لاق)

 ىذلاب معلا ام هل تاقو مالعلا نم تون دق ىالوماب هلسلاةفهمؤ ىذلابمعل|ام لالدلل تاَمذ هنيع ىلع هعيبأ ا

 مالغل ااذهىفئذلا علام ىف ربخالالدال تاَءَو فورهشأ اهم أع ردأالقةريثك ىف وعى دأب لاقف كم
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 ! نامهالا تدحسف ةكئالما ىلعو تءيطسف ضرالاىلعو تءفؤتراف تاوولا ىلعو تغصءقحاررلا ىلعو |

 | اومل_.ةذاول_عواول_ةتمافاورمأ ماوقأ ر ددتف# ّنلاحآب راقتو ّنهل اوحأ نم تمت ف ثرملا لاق َنهيلعهللا ظ

 ىدع دقادمع قلت م و

 رقفلاب هللا

 ريسقت نأ لعا (لسف)
 اينذلابح عم لالا
 تولاراطتنأورذعتم

 اهياع بابك الاعم
 اذاءانالاذاررستمري-غ
 نوكم الئش ولم ناك
 نالوهذ لعرخ ذل
 نيرضل ءونكالاو انئذلا
 اك مادعا شرا اذا
 ىرخالا تطأ
 برملاو قرشملاكو

 نهب رم ظ رد

 ند 0 0

 نم لاس لاف رح ؟ الا
 انا ةلح اعلا دب ربناك

 دي رن نا ءاشنام اهو هل
 مه هل انلعح م

 امومد-ه ا هال صب

 ىلاعتلاتو ارود-د_م

 ةاسملا مكتر_ةتالف
 هللا مكترغنالو امندلا

 لوسرلاتورورغلا هلا

 لس و هيلعفللا ىلصهنا

 هرضعخ هولحائثدلان ا
 مكفاذق-سمهننا ناو
 فيك رافن.ؤ امو

 اءندلا اوقتاف نولمعت
 لو[ تاففاسنلا اوقتاو
 ناك ليئارسا ين ةئث

 ىلا لاقو ءاسنلا نم
 مل-سو هلعهللا ىبص

 السر ن اعئاج نامّئذام
 اه دسفأب مغَةس رزف
 ىل_ءءرما صرح نم
 هنيدأ فرشلاو لالا

 ىردلاريعس ىلأ نءعو#

 ىلصلاف هنعهتلا ذر

 محي



 امنا و هيلع هللأ

 ىدعد نم مكءلع فاحأ

 0 مكلع و
 اهتنيزوانندلاةرهز
 هللالوسراب لخرلاةذ

 رشلابريسملا تأوأ
 هتااشل كنف

 عمق لاوهسيلع لني
 7 الاتوءاض-رلاهنع

 هدجهن اكو لئاسلا

 ريدا ىتأرال هنا لاقو
 تدني امم ناو رشلاب

 اطيح لتقئام عسسبرلا
 رضالا ه دلك آإلا ليوأ

 تذدتمااذاىتستلكأ

 تايق_ةءا اهانرسصاخ

 تطاثذ سوثلا ني_ع
 تد اع م ت-لابو
 لاما اذه ناوتلك أو

 ن5 هول> ةرضخ
 قهعضوو «ةحمذخأ
 نهو ةنوعملا ملنف هقح

 ناك هق-ريعتم لأ

 عسشبالو لك ًايىذلاك

 «بلع اديبش نوكو
 لاننا ع ةمايقل موب

 لاثك لاما: زخ
 ل_مصق ىف تشام

 ضب ناف عيبرلا
 مث هول> 5 انئلا

 ىلع هصد رحى دويادلا

 لك أتاعر نكلوهاكأ

 ِء اداهب ل_فهقاريثك

 تومث لكلا ةرثك نم
 نرقتوأ ءاذلا كلذ نم
 انا ةيادلا لك أت ل ناف

 اهشرك هقيطدامر دع
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 |[ لاق ريغ لكؤراةمج لك جا ةةسرلك فا عرصلا ذهن, فيك مالا تاق نوئملاءا دهلاقف

 ٠ ىفةيملارامترشتنا حراودلا ىلع ىلو" :سااذاوا ناكءاضعالا ف ىرس بلقا | ىلع ةمح اءادىلودسا اذاىالوما
 ونت لهاجلا» دقنم.فانوك- ندبلا قعر انارغتس تلقا ىلع دحأو بيسحلا رك لعل شاطف دمار 4
 ةمهرداتثاملاقف مالغلا اذ_ه نومك لالدال تلفف مالعلا كلملاءاماوأ نم مالغل نأ ت لعق هتلاد_.علاق
 لهأ لأ ىدساب لاتو ىنأة لو دلاب هتماورادلا اهب تدت أو مالغلات ذخأو نولا هل تنزوف نو رمثعكلو

 قالك ايهم نكل هتتاذاعملاقذ كالذكل ت< أ دق هل تاةفهمر ريغ ىلار ظن أع -ءطتشد نمو لاق من تلق
 ! لمللاناكاف مئاصيف الا ةؤاماعط هل تحرج أمتك وي ةئاملا نوذأنأو [مندضق ةحاح نمت

 ْ لوىل_فدانغاق هتدج وف لدللا ف صنهءلا تح رف رادلازياهد ف ىدنع مان افواط ىف لاف ءاش ءهل تحرخأ
 كيابو اهءاونأ كولمات قلغأ ىلا هناحانم نم تءعسقا ديد ءاكر كيو دع“ هنال- صنم غ رفاطث ىنرعشا
 ىلا | لل يلوا تانال ىذلا نونقلاى دباتثأو ثوم 1 ا مولات راغ ى ىلا نيلئاسلل حوتفم

 ْنَء ى مةدرطناى ىلا نيش تسملاسنأو نيد تلا بيمحتنأو هب هميم .تل اسد .س لك الخو شرفل|ت شرف

 ناذعلا قسم ىنافىتنتعن ا ى ىلا خرا هةبددفلتمدش نع ل نار ىحضلأ نمباب ىلا كنان

 نذل كل ىدياب لاتو نك و هيد ع عقرو ساح مم مركل اودوملا_هأتنأف ىنعتوفعناو م-ةنلاو

 ةوال_حو كوفعدرب يقفأ وفل لسجاب نورمدقملا تانأ كرب نوملامصلااذكإلضفغنو نوفراعلا
 عمأابف اراد ةرغغما لهأو ىوفتلا لهآ تنأف كلذلالهأ نك ألناو لَدرفعم

 0 ارا فاجن داني وأىدم_باب لاتؤةحرا لات ففيل. هل تاققهملا ترج حابصلا
 لاو ىك-.ؤ ىلاعت هيا ه> ولرح تنأف 0/1 !ًةذالب وطلع رازوالاو بونذلا ىلعاد_غامب وتلاورامحلا

 محلاق خور ان نمهتتاكلقتعأاه- ع ىعبهذدقو همدخا ا تاك ف 2

 نبأ ىردأال وح و ىلء ااه رج م ومال قازرالاب لفكشلا الا امآودق ىلأؤةقفن همل|تءفد

 تفرشأول ةلفغلا نعم ىفاسومحتاب بولطملات اوذىل ءهانرحاوو بول ةلا تاب رأ ىلاءاتوشاوف 0 بهذ

 رامطأ تهعسو نومهصحمءام لمللا نمال- ءاقاوناكرح ئطاش ىلع ةبوريضم موغلا م د تد أر ءاح رلا ىداو ىلع

 / ردكلا نم ممتةوافصو ر وسلام لأنو رفنتس مهراصم الاب و تاوصأب حركت 100 ماهنأ

 رظنلاوه دهاشملاب اوزافؤ توب 0

 ا ل وتس رانادقو 0 ىرح و ىذمدقا. علكدلاحاسو 0 ارح دق توما عمل اذه

 اريصملا فطةاهاذ_سداكت ف رص

 والوالا بعت همشن هاش ا هلهسشال ىلع

 ربا ةلدج نمهتتكمو| 5 هلدارمال ارب هكدا 711 91 ارم هلق سلع ال _عىد_-وم

 اركفلا م هد ىذلا سمملا ذ اده هرودصلا ىثتىذلا عاملا ذه

 مه ]ماك نهو

 ١ ردكلاو ك شل مسج مهنعالازأ أ * مهرودص تقاضامدنع ةقوص

 9 تاقفادب د_ثاندنأ ني ودو بارثلا شرفا دقو ضرالا ىلع ادقاراب ام تدأر (لءضفلا نيد «لاقو)

 1 هيلعؤ نينا نمرهاظلا فو نيمحلا نم نطانلا ىفاذ- ه ليلعا ذهام لاق لملع هناثهملا اند ,لدعا ىحاصأ

 ٍ ةيلاب فوض ةبح هملعو مس نمل. ا ا 9 نوجا دم ءدعل ىع دب وهو نوت الوم تح

 1 هيلع ىشغ ىتح لوقا كلذ ددرب لزم ملم كَم نع عطقفب 01 ْلتن هوال- قاذ نات لوقد وهو

 || كانورظنت كلاب امللاق هتيشغ نم ىافأ الق ماقملااذ- هىلال_ىد مل ىذلاالانونحلاام هتئاو د ىحاصل تقف
 ىواد_:,نأدب ربىذلان ككوءاودلاو د_:ءءادلاب ىلإ. !ىذلانالات هد ىذلاءادلا نم ىشءءاودلءاائلقأ لال

 مك يد

 .؛ ارمفلاس اطماب انعاع#أ تل. ءلدديع دقاؤ راك ذئانلررك دما 03

 ظ تءفردق مالءالارظنت ادغادغ# ار 0 لا وا لال هاف انتل اي جنك راسو
 | ار مهتسامةرئاد ساكلاو 5 ممم نوفا سنالا س ادعو # ارمددق لسوال ل-ع م نمامأ

 | هتلالح لب رش نع هزخم هي ار

 غ2
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 اذان

 كي ماين سالو 0 متلاو مالعلاكلماةءقارعو ماث ”الاسنحتو مارحلا كرت لقانا عت 5
 هلعا مسقأو ناد.ملاا ذه لمت نمانأ ام لاقفان | عداف كذامضأ ن #4 هلانلقو 1 هو الب .وطا دش ع

 ا عدو هنملا 0 لعحو ةرفغملاول ارق لعخو لاعالا بلا مهنا لمعت لاَقفأ

 ةلاجه د. هاذها , :هظعوو هم الاك امر وق تشاعو هظفل نس نمان.عدقو هنعانفرصن اع < لاب نعمك. تموأأ

 الفتناالاب "لمأبو بالف كالو مالو بدل لقال ا( طلاع نك ل ل
 تناول بسن را و كر ع عسضت ىتمىلا اا رفحا ارضح ىلا لرضةسنو بمن

 كنموهذ هباتعأ ىلعد_انارفعو هنأب ىلا هنوتا ايرداب كو بد. .ط ىلا ْنَ_ىغه سو عقرنالو َ ادلع ٌّآ

 هيبطرب 5 هءل|برقتو بسخيالهدضاقف قيضااو ملاعب ر 3 ىفهدصقاو قءذوتلاو هبادملاهلأساو بيرق ٌ

 عوضتوهمل ما اسلاءذهبتو ب 0 0 م بضالإ هسا ير

 (ناكوتاك) 8 ظ
 بمقر ءاعىلو «نارض اح ىف تيس عش كورال »ب لد ءان قاغتو دعت

 بسمل لدق كلاذام 0 ءرلطط رص ماو ياكذلا لهأ ن كو * لقاع كنا مدعزب

 بيصمىأر مْر |ىف# لد ,ًارناك نادغ 03 ل<رولواقلا قد 34 ىذقنتوىذهلرع :

 تدطر نصغمادأم « لرأ ءش نصغ عارو :* ىللاو كدارع لنت د: كدازئدو شيتا ١

 بيرق نم رلاو # قال قيارتقولاف »«ردملات قو ىفدوعداو# لوملاتاسب فقو

 تبيح يع »* ىلو كاعد ناو كرك ذب هتدسن ناو 5 ونحب ه_.ةاح نوم

 أ هسملا نمو © ىلاكت ا كيلع نمأن, ئدن تا هلش هب ىدانو هيلا عربضاف ٠
 ك8 ل وبران * ا * قوقشلءىسااانأو ىنشرد_كللاانأ

 بيمحمانآلا نود «هتيفطصاكندل نمو «* ىطصا اىنلاالا « عسفش نمىكسندأو
 بو هقاش »* هللا ار 0 ىلعلا تاو مملانر 24 مو هت لعل

 [سلاجام وب تدل ىرسلا لاو نيم اصلااهتلادابع كا : ىلاكصأ نييلموب تسلح (هءلءهللاةجرديتملا لاق)
 ا ةنسأ|تالت ى ل |نع ىلا ىل ءريسخماناورشعلا مانأ تناكو هرعصلا دنع سدقملاتي,ىف

 تومسف اختو ىوصن تاوق ىلع تركمف م-ةمانههانأ أولت الق ماب الا لوةكمىلا | اوهجوت دق سانل نأ

 مان أ قيدقو كلذ نوكمفمكوت او نأ ىلا كا صوب ن ماكل ض- هب ىلاعت هللا نأف كمت الىرسان لوقد افتاه

 ير و ىل هت هنت اركش تادوعس فرم 'ريسعلا كيلع نوه ربدقلا كلما نا نزحتاللاةذسدقملاتدسانأو ا

 علب رونلاو مههوحو نم علط3 سه و *يرمعسملا ىأب نماولددق باس ةعرأد اذاوفئا4 اندسراتا

 اوودق صولا لاعذ مهلحرأ ىنورعشا |س امل مميلعو فلج مهو ةلالج ويه ءءلع باش مهمدقي موه اسح نم

 مه ىتجر ن دل اءالوثد لءا بزان تلقو مهعمتمّقق مهراونأ ن مروا التمافىلاعت هللااوعدودرضدلا نم

 برجا اق باشلاو نءكرمهمدحاو لكى هذ هفلس هوو هاما باشلاوةب ااولخ دق مهتم ىتقزرو

 نيبهثالثلا ساحو ساح غرفال# ىلو ىداو 5 تماس الص ىل_دوزب 5 مكيف هناحاذم عمال هنم تون دق ٍ

 راما بح اصاب ىرسأب ةناكو ,وهقناةحسرو مالسلاكملعو فاشل !لاقق كءلع مالسلات تلقوممنمتوندق هيدنأ

 ارورسواحرؤ ىلق كساد و ع نأ بدك ةةنسلاهذ_هىف لاكن وفيالن أب كريشتو مومل اكن ته ىذلا !

 ةعاس فتان اكل فته نأ ل.ةانك ىرعساب منلاقف ةعاسب مك دور و لبق فتاه ىف ته ىديساب منتلقفأ ْ

 روبقةران زاندسحاف مارملا اهنا تمد ىلا ه_ىقلا ىلع ان مزعواذ ع عن اواني قف دادغي ني د- عاقناسارخ دال ىف |

 سدقملا تعمل اروزئاةههللااندت و مهاندزو مهقوتح ني نق دقو ات قنا هفرش ةكمد صن ماشلاب ءايشنألا ٍْ

 ةصسشسللا

 ثورتو لوبت ىتبحو
 ةفخامل ل_.ماكو أثر

 ثورلا جورج نم
 اهرضدالف اهنملومأ او

 نم كل ذكف لك الا

 ناف :ريشثك لام هل لس

 لاملا ىلع صرح
 برشلاو لك الاريثكتو
 اه بلقوسةنف لمحل و

 ىرؤ هسفن ريكدتتو
 هريغنم لضفأ هميقت

 مهم ذؤيو سانلارقتعو

 نملاملا قوقحجرخالو

 تارافكساءادأوهاكرلا
 نيلئاسلاماعطاور و ذنلاو
 قوةحو فام_ض الاو

 هد تن ََنَ راملا

 ١ د شحا هدوص

 هنملا نم هدعسو هلرش

 نمو رازاانم هررقبو

 الو لاما قوةحىدأ
 رخفالو ساةلار قدح

 عمج لهةشم الو مهياع
 هنع توفي ثيل املا

 قاب فعأو ه_عاط

 مك هلري هلادؤ سانلا
 ةالبفإا ملغ لاق
 لاملا من مالسلاو
 حلاصا الح رال حلاصلا

 دود اذ_-هتفرعاذأو

 رشااو ريدنانأ تفرع

 .نم ل--رال لصحال
 سفن له لاملا نيسع

 فردت ىهلجرلا

 هلريسخ هضامهتلالا

 ىر_ عاما لات هأرشوأ

 ملسو هبلع هللاىل (لاقو)
 هْنَمَدَو ةنَيقَدمأ لكل

 .ىكدلاقو لاملاىتمأ ىنركلا فور عمو مهدأ نب ماما لال عل
 هلنانال_بوهيلعمتلا



 مدآ نبا لوقن ىلاعت
 *المأ قداسل ع عرفت

 ارو لرد_د
 لء«فت مل ناو لرقذ

 موالغش لدتا الم

 (ىكعو) كرقفدسأ
 ىضرةودعلاةسارنأ

 لوةت تناك اهتعهللأ
 هده ماو موب لك
 انمي تومأ ىلا ىتليل
 ميصت ىدح مانئالف

 ال_ذاذكراهنلالوقتو
 لاتود# ىمت ىتح مانت

 تح شامعنم كيو

 موازلاءذه ف تآر هلا

 0-_ فلأرشع ةيئاس

 ني»درأرجعملانءاماصو

 عضد لو اهلمل ماقو هنس
 يو ىهتلا ل اهلس
 دبع ىلصو هنس نب ريشع

 هجر ىنالءملارداقلا

 ءوضوب عيصأأ هب هيلع هلأ

 مزاوةنس نيسدرأ ءاشعلا

 عاطقن الآ ىلاًر علا

 ىل_ع هتاقوأ فظوو

 هوال-تلا نمدعاطق

 رظخااو سردلاو

 اصوصخ ثد داحالا ىف

 مامصل|همادأو ى راخلا

 لهأةسلاجو دعهتلاو
 لقتنانأ ل ابولنقلا
 لو« ىلاعت هتلاةجرولا
 هللا هجر ىوونلا عضد

 و نسر لود

 دال ناكو ن نيئدس

 رابنالو ل ل ىفاتقو هل
 ا لا>الو 1 اهانحالو # ممدتتو مهمهلت ضرالاه: زل اوللعىذللا ن__سحابق قس ناك امأ 7 نه ةفسظو 3 الا

 ىح ملعلاب لاغتشالا

 ك0 سس

 امهاهذوةران ْرلا لحال س دما ت دس ىلا ان تاغ مارا تيملادصق: دادش ىل اان لحوزع هللا فاننا وخا

 ْ لأ قيرطلا تناكولو لاق فةن_.ةريسم سدةملا ث ند ىلا ناس ارخ نم هللا كا جرب تاقؤ هيداملا قدرط نم

 هلذردقلاو:وقلاوه.ىلع غالد الاوهءلادصتلاو هتدبل ةرأب نلاوهر انعم ءامسلاو هضرأ ضرالاو ه دسعدرسعلا 0

 00 ىهأ د >او مون ىف برغ ا ىلا قرششملا نمري_ت فيكس مثلا ىرتامأ

 : سلف د_>او موب ىف برغملاىلا قرشملا نمعطق:باقءالزا ماع باسحال دا ىهو سمشلا تناك
 قردتوع تور دقل اوةوتقلا هل ىلاعن هتلا نافذ دح او ةءاسىف سدقملا تدب ىلاناسار من نمد دسع نمد بع غلب نأ
 تاقفةرخ“ الاواسندلا لذ ىلا ل_.ءةنأ هلأ اوؤرخ" الاوان دلازعب كبلع ىرساب راتخيو بحي نادّناو ءلا

 جراف: ريشعالبازعو )فئالب ال عولامالب ىغدارأ ن ملاقفةرخ الاواسب دلازعىلا فدشرأ هناك 7

 هل تاق اهرع صفنهادول_>و اهردك,ج وزمماهوةصنافاه نئهطدالو هيلا نآربالو هملق ن نماننلا تح
 دي_ريقةرابزو م ارد هللا تون ىلا علا لاق دصقت نب ارارشأ ىلع كءلطأوو راو: كام تلى ىدتدمأ

 مابلاقف دسسلا حورلاقارف نمد ث|كقارف نافارا هتاو تانذ مالسلاوةالصلا ل ضفأ هءلع مانالا

 اي نظلات قوامه ىرشأب ا, لاق ىب-ريسن لزت لو ةيدامأ |ىلا س دةملاتدملا نم مهعم ت>رخ هللا

 اديدشلا نمد أءامنيعاذاو قيرطلا ن علدهفدام نيعانهد نا لام بارغلاب مم مثل | ىلع تم رعف ىلد

 00 ا رعاطوه نك :لوارارت قيرطلا|د- هتكلمدقلهلناو تاقذتيرشونأضوتف

 زا !ضرأ هذهتاةفاهاطمحانل تح الوزاخلا مالعأ انا تنامفر هدعل اتقول اانرس عرهظل | ةملصؤ هدام دامعن

 ةودنلا باب نمانلخ دف منتلقانعم لخ دن ىرسأب لاق مبيض اوءاكملا فذ خأف ةكمىلاتل هودق ل لاقذ

 |تلقف ةمالسلا ىلع هند لا الاقوداةنامذاماتوامست هارظن طف اشر الاو لوك امهدحأ نيلح زتدأرق
 3 برغملاةال_دا:ءلصق ركل فورهؤ تاشلاام أوم_هدأن , مهارباف لكلا امأ لاق ءالؤه نه هللا كرب

 رألتهتناالف دوحسلا ىف ذمونلا ىبلغف ىىقاط بس مهتةذاووان أت مةكَد ال_فلاىلا مهنم لكماقمت ءاشعلاو

 اان حايل اب تعج رذ مهدحأ لذ ىمىو ةكم فو دعما ىف مهياءتفطو منال نونحلاك تمعدف مهمادحأ

 مهنم ىدصن تاوفو مهنع ىناذخأ
 | مك :ءىدسنأافح لعأو «بصااببصلان نعل حت الن غجامق# تكرلاف قوبل لو مت مد رس

 | بكرنمكلذنمرك أ م-«ب وم 03 اوهحونو اومرحأ ب ره-هرجو 0 ىندنمتدت م ىرح بنذل

 |م/ولقو د قوشلا ىداح لازامو م بعشلا 0 03 مه4ايواتوُس بم كلا وحك نون

 بلا ىلعهوجولا كلت اورؤع دقود# هز_هلمهوح ولاكإت اوللذ د- 3و د بما, بح ااولصو أذا مهب ىرسو

 بلا وهنمراتسالاب نوذولد ا هسئدس نيفثاطلاو اف_صلا رو

 ىلق اونسن آدقرك دلاب منك-لو ب مهدعس قوشملاب )اوم عوأذغل
 اومادأو ماعطلا اولذيو مال_.لااوشفأو مايحلااومْزاو مار_غلااوةل ماوقالاءالؤثه تافصاوممس|(ىناوخا)
 مالسعلا كلملاهاحانملاول_تو مانالان عاودرفناو ماث -الااومناح و ماين سانلاو ل- ءالاباواصو ما.نصلا
 اولصوف ةمالما حن. رباوءلقأو ةمادنلارحاو.كر تاجردلا اق حا امساامزنعامق تاولخلا قهوعاطأ
 ةدايعللالد أهوأرو هوه اكيوقَرَك مهيولطم مهلا و مم و ذرفغو مهم و ءعرتسو مهب ولقرهط ةمالسلاربيلا

 ىراسح ريبدتلاهضدق 00 هوعن أب ءاثولاو قد لا ىلعو هول ماعفهتلمامم فب رلااو دح وو هوديعت

 هب طمتال نماد اودانو ت تا ارسملاب تارؤزلا او داوو فام م ولا ىلع تاربعلا اولمسأدق ريسأو لية نيدام

 نعةيوتلا ل مق« نماب تاغصا !كاردارون ىلا تاف”الالط نمانذقنأ تاوصالاهلعفلتالو تاهملا
 نت ”انسلانووفعيو هدامع

 اورعدقو ىنفيام لكاوبرخو #« اولذن ماو رأه_ةبحم ىفو ة اولخ -م_هرهدفف مهبونع موق
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 مهقلقأف مهادان قوشتلا ىعاد 4 لاطالو عد رمهم لةّد_اامو هر ا

 اولصتاهن ىت-اند صاق لكو 0 وه4ىرسلا ىفىوطتديسلاةةثود# لعتس تق ولارانواودهبف يكف | و

 اول هرششن نمىذلا مسنلا فرع 03 اهلم<فر رثتلا عاش مهل تفاو 3 1

 اولفغام مو.ةلادعكلاةمدخ نع 00 ومال مهاندأ هم> الأمه

 ذيعأل ىلا ءتهللا ن مهما ذهفهللاسيمحبئاتلا اشلا لات هنأ لسوهملعهللا لص ىءنلا نع امد دا (ءاح) َ

 ةمغرلاو تاذالاو تاوهشا أب همءئتوهت دوش قو تأت أدان طرلا نصغلا ل ئمباشلاناف ات ”اناباش ناكاذا 1 ل

 نه ناكو4-ه ملا ىت|ىلاعت هقلااضرلاماط كلذ عسبج وج كرتوم_لعاين دلالابقا تقووهو تاهجلا لكن مهيفأ ْ

 ضرالاو ءاسمسلا نيب هل د ةوأ ىلا عت هللاىلا ردا اذ !|نا ل_ءقو 3-0 هد_ةعندأ .ةملاءاملوالا ِ

 ربهم لاق كلذ نيعللا سلب |عمساذأف س هدقتلاو عيستلاب ةوص نكت الملا تءط صاوالز دنق نوعي 7

 ءامملا ىلا !ىوذإك نيعللا بودمقهالومعم حيطصا دق علا ناءاهل |نمدانمىدانمف ْ

 كدونع دقريدت أب ن نءهسباب نع اني كلدعقأام مصل |ناو 5 ه ا

 كدعسأ اف كاب اطخىدبأ * ترطسام مولات و2 ناف |
 لعأو هو ىدبع ةفمكت ىئام هك اللل لح وزع هنن |لوقب تأ ا أواعد- ءسلاهؤرصتمعلطاذا(لقو)| ٍٍ

 ملص) ىتجرق ”ىلع ضال لص” التناك اذاىلاعتو كَراَبَي هللا لوقف يلع ضر حال طصتالا نا نما نولوقيف | 3

 مد رلا اولا انأو هبلع تيت 1 تر ىكمتالءاب مدوش أهل ََ
 ىتدزوتأ- أناىصقتنت م 00 نار اولا نوكي و ٠ 2 انا ةماسإلاب فرعا دل

 عقاشم رك اراتحلاطسملا 00 تفلت ع الالا 5 1 ةلءو كلا ىلاع
 ناد ادن رنم ههاحر 00 [ك-« اا هدد مدآو 2 3 نارعبتلار عسل نادح ىتب حادلاىف

 هباعدنيفسلا ف حولا ذكو# ناكم ءامسلا قو ذهل ىه 4 هداج ىلا س دردأ كلاذكو

 ناري_نل|4_اصتال>ا * اردزماضور م * نافوطلا ه-موق م-عو [هكق <

 احن حب دنم هتناذمع كونأو 37 نجرلاىدرلا س اكن مه | فود ىرولاريخاب ت 1م جيذلا لاو

 ناوذ الا فرشتت هنن ماب 3 ىدمل العاب نينوكلاددساب 2 نازحالا هاك ه_ةعلدزأو

 ناصغالا لل[ ضور فربف ام 6 هلالح ل هلت اكد اعىلص

 (همادصو ناض مرر مش لق ىف سماح س الاو

 ءاشيالاوءاب" الا نعسد.-ةملا ءانفلاو لاوزلا نعىلاعتملا ءاقملا ماودب درفنملا ءاهللالالص دحوت(هتادجلا

 ىذأاعس ىلا ءاهتن الاوءادتنالا ن ءل_-ىذلا ءاشالاع بم ملعلا ءارربكلاوةمظعلاءادربىدرتمل

 ملعلا ءاوظل اهله ءالا ىف لهرلا ىلع لهذلا بدرس ىذللاريصملا ءاعدلاق ةفلتلان اوصالا هملعهمتش مزج

 رمدسلا لم هاصع نم ىلع لد ه_سىذلا اما ءاسلاىفالو ضرالا ىف ةرذلاةئمهلع نع سزءبالىذلا

 طاس طسو ءأ اوه او ب ف دعربهدءامعبلا عقرئدلا مك لأ ءاطعلاو منلاليز<هاقتا نم ىلع متنملا ءاطغلاو
 دالوألاوة_.حاصلا نعل-+و 1 اودادن الاوداد- طالا ن عىلاعت ىذلا ءاملارامت ىلع هتمك<ضرالا

 ءامسلا فالو ضرالا ف ئه ءاع خالو ءأن ” الاوتاقوالا عي ىريعضل ارسهنعر تسد الىذلا علطملا ءاكرشلاو

 ريظنو هل همم ن نع ل-> 00 ءافخري_د دحامد -او 3 ءامشالاب طاحأ ست رلج

 1 ازملاموبلاعفالا عمق ن 2 د وقتي ضل فاكر لاما 0 ءاز لانا فال 1

 ءاعدلاع سمس ةل> نموه د ناو تا هاب ىلعام 31 3

 ءاطعل | لش هلضو نم ا 3 ردابو لوف- اأن هنن 1

 د وسو

| 36 

" 
 ماهفالا هناذهنك ىفريحو لوقعل هيفا يوكل لولا سنو ناالادق نمناعبسف 1

 ىقيرطلا ىف هباهذف
 ىف لغت_-ثي هثمحمو
 ةسس لا طموزاركلت

 ةردامملاف مهتاناكحو

 0 تاريدنا ىلا

 هللأ4_ةذو نم مى

 نمكلذلكو انك ذاع

 0 رصق.هع قت

 كح امن م ءا)

 نأ لاذ ىل-ع

 نم ىذم نم رد
 كناو-_>او كير اي

 ل رن و 31 ايدك و

 كإق اوضمنيذلا
 لدرح َن ودرءاوناك

 كعس نوع_سدو

 انندلاف نوله_هدو

 نونا|تفصقف كلع

 تعلقو مدقق انعأ

 نتنوصقو مقار .ءا

 مهي تدع و مهبالدأ

 300 مدهامدأ
 اوراصوهش-وممهرومق

 هثدد ب هافيد

 ل انس ىاددحالاو

 تلاح ناولالاو
 تال از ة- اصفلاو

 تلامو تريغت سؤرلاو
 مده دعه ناتقع_م

 اواكاعم هم أس
 فكم مث نو دقتعم
 راغل اوه ذهلا نم م4

 نوثعس مو ىلا مه دعم

 ءامسوت أ دمماضرأ نوريش

 ةروكماسعتو ا

 هرددج:هام و و

 الاوهأوةلزتمةكئالمو
 هرسنماف<<و هرعد_ه

 . ”ةنحو ةرفاز ارانو
 سفن 1-ءق ةدونزم
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 داز نع لفغتالو منم

 لهم الو لداعم

 ماهل اكىد_كلسفن

 م-هرذ ىو دنالو عترب
 مههابواو عدمت واولك َ

 نولعفوسف لمالا
 مهقانعأ ف لالغالاذا

 نويت لسال_بلاو
 راثلاق ع مسجلا 6

 تورض#إ
 ريك ارمصقلاىفانأن
 روصقلاوركاسدلا نين

 ىذلا شدجلادرجو
 رودصلاو ةطيسلاالم

 ىتلاضرالاحودمو
 زوهدلارم ىلع تدعأ

 عدتالؤ تغرفامأ
 رومقلا ىف كربق نان

 _# ىكءارتهءلارظناو
 ريش ارم هللا
 لفظ كداقرركذاو

 روضخدلاو لدازملا تت

 وءملا كلت تدديدق

 روم الا كلت تريغو ش

 رب رملا نبل نمتضتعاو

 ريبكلار حلا ةنوشخ

 هاتهترمتكر بو
 ريشعالو لد ولامال

 ىر.الاب ناعت اريد

 روبثلاب وعدت ناغمل
 امدهد كم«أي تعدو

 ريمالاب عدت تنك دق
 تاركسىف (لصق)
 لك ىلاعت هنا لاةتوملا
 امغاو توملاةقئاذ سفن
 مكحرو->أنوفو
 حزجز نو ةمامقلا موب

 هنملا لخدأورانلا نع
 ايندلاة امل اموزافد#ا
 لاقورو ر-غلا عاتمالا

 : |111١ووكر و اااأتاأ|أأ|أ|أذ1ذأ|]|*|!1ذ| 5777072

 اند
 2 204 7 "ل

 0 ؛لولفلاو رورسلاو 'ناوذرلاوريثدلاو نارفغلاووفعااب ناضمررمُم_صخو لودوهتب دمك ةفرعم ىلا لاف
 |١ كثلانه حراوجلاهيقزهطو ملاصلا ل +_ءلا هاملت نإ ىلوطف لومأملاودوصقملا غول ب ه-هاص نم دعرو
 ِ أ لؤفقلاريسم لدق لوم تقولا ىفمادامردابو ةلفغلاةزس نم لفاغلا| أ هبتناف لولغلاو

 احرلاب اب ىلع ددلنا عضو 5 لوز سل ىذلا بزلارك ذاو 5 لوفغايردامؤرمعلا ىضمدق

 5301 لويقلا هللا نمهمذ ىتلت 5 ىسعرومملااذموص قد مت>او 5 لوم اكعمدب لءللا فت دأو

 ش لوس رلاىداملا فطصملا ىنلاب »« ىدتقاو لميسريخ عسبتاو

 1 لو_جلابهنلا قو_دلاّت رس 03 اناكىك ب للا هلم

 ' ||| مهنعامصف ناوهشلا نءاوماص لاغت_ثادريش ماش هتمعج مولغشو هتمدذ اماوقأ صا نم ناسف
 || فهتمدخىلا اوماقف مالظلا ىف مهءاقأو اوماصق مايصلاىلعمهئاعأ لام“ ًالاود_صاقلامهتلبو تاثيسلا
 نم ةداه_سامق لاقملاو لعفلا عم نم م.وفناومف ةنح موصلانأ ةنسلا مح ىناوعع# لاوظلاىلادللا

 1 نه ْئد ىلءهرطفن هرجش ىف اد لو لام_هالاب همامسعىف طرف نمهواق-ثانو لاعالاهرمُش يفهنمتامق

 دقو هتاغص هذه نماي عععا لال_دنا عبق نم ماي الام ىلءامكم قيرطلانعابكتملزيرلو لال_لا

 1 5 : ناكوناك ) لاطد بعالوهو هتافو تدرق

 لاقثأ لرهظ ىلع #« لاقن ره دلا عسج #« لاطد تنأمل, ىلا « لاطهرع نمانأ
 لايقا لد_نعامو * صال_هتابوع دتو * ىماق تنأ انعو * ىم اعملاب ز راس
 لاقوأ ليقدقىوس *: حاصاب ْك_ضربامو « حالصا كلدتعامو هن حاترب ةسيغلا ىل
 لاغفأ ةل_بالاقو # مويلافك نم بتكلل * موللانمىدْكالو « موصلا ف فرطاادع
 لاوحأ ذم حلصاو © ىذرب أ هللا ل_عل 7 اضرفهموص ل -كو * ىظ# ىرهشلااذسّتف

 : ىتعلاب هرق مهصدخو ناسحالاو ل_ضفااب مدامحو مالسالاةمأ ىلع ناضمر رمد موص ضرتفا نمن اسف

 | ناسالاو بقال ةرهطمو ناد اال ة هلع مام_صا اكلعبتكا اونمآن يذلا ابمأ اب ىلا ءتلاقذ نارينلا نم
 مكنم ناك نذب ررضوأ ضرم هباصأ نا موصلا فا صرت رشرلا ديس ىلعهمةلزنأو نايصعلاو بونذلا نم
 داحؤ هناسحا مان همالام اه ىلع نم ىذلا نانملافيطالا ناسف رخأ مار أن مة دعؤرفس ىلءوأ اضد رم

 ىدهنآرةلاهيفلزنأ ىذا ناضمررج“ هنارفغو هوفهداصوصةاهر وش لعج و هنائتماورقاولاهلضف | ميلع
 | : 7 ناترفلاوىدملاّنم تاندرو سانلل

 ىلا لينه بف في ريشرهش -« نانا ىنكسزوفلاو تعلاو © نامالاهبف موصاارهثءأحدق
 ناسالاّىطنو لعفلاىفهالوم * قتاو هماصدق نإىلوط * نامزلا متكح قوفزارطوهو

 ناس>روحودلملاة ن2 « هيرهصخدقىذلا كاذ : ناملاى كدا قهعمدو ::. هليل ىف ماقنمانهاب و
 ناسللا ىلع ةفمذخةداهش هلك رشالهد_>وهقئاالاهلاال نأ دهشأو ناسحالاو ماعنالا فو:_دىلعهدجأ
 ْ هخاوزأو هبات ودل [ىعوءيلع هللا ناوك الاد هلوسروه ديعاد# اندءسنأدوشأو نازيملا لع ةلمقت
 | نم تانبو سانا ىده نآرقل *_يف لزنأ ىذلا ناش هررهش لاعت هللا لاق ناسحاب م4 نيعداتلاو هتيرذو

 د ناضمر ىعسو هرهظأو هدغنمء-رخأ اذاهفم_«نالذره لاقد هترمشلاربهشروشلا ع“ ناقرفلاو ىدلا
 أ لزنأ لءقونآ رقلاهموص ضرف ىف لزنأ ىنمد نآرقلا هءف لزنأ ىذلا ىلاعت هلوقو اهو. ىأ بونذلا ضمرب هنال

 ض: أ لزن حناضمرروش نمردقناةلءل ةزعلا تس كامن دلاءاسعم ىلا ظوفلاحوللا نمت د--اوةل_-جنآرقاا هيف
 "لأ امّنعهتاىذر ب اه-2 نباو سا ع نياهلاق عت اولا بس امون ٍل_سوه_ءلع هلا ىلص ىلا اع لد رجب
 : | نيطامشلات دفصورانلا باوبأ ت ةلغوةئملا اون ت كتف ناض مرءاحاذا ل سو هملع هللا ىلصهّلن|لوسر لاقو#

 00 | تاضمر رهش نمةلءل لأن اك اذا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نع ىذمرتل ا ىو رودي لو ىرامتل اهاور
 | ل_.قاريملا ىغانان دانمىدانو باباسمنم تفي لف رانلا باونأ تقلغو باب اممم قاغب لفها باوبأ تحت

 :.ٌءاناو



 ال

 لاقةنأ دع هللا ىذرر 0 «ناضمو نول لكفراتلا: ماتم و
 4 #فعو رخأت اموهمنذ نم مدت ام هلهللارفغاباستحاوان اهنا ناضمرماص نمل سو هءلع هنا لص هتئالوسر لاق َ
 هنعو هيتذ نم مّدقت ام هلرذغاباستاوان عار دقلة مامات نمل_سوه-ءاع هنا ىلص هللا لوسر لاق لاق ضدأ 1

 هلفعاضتمدآ نيااهلمعبةنسح لك لود هلالح لح 7 رنا لسوهءلعهتلاى سهللالوسرلاةلاتاشدأ||
 ةنح موصلاو ىل+أ ن مهنرشو هلك أو هتووش عدب هب ىزحأ انأو ىلهناف موصااالا فعضةئامعبس ىلا ةرشع نه 1

 قف الو ُثقربالف كد - أموص موي ناك اذاف كل بملح رنمهنتاد_:عبرطأ ئتاصلا+ ةفول. ا وراثلا نم

 لاقل_وءيلع هللا ىلص هل هنا تارا اورمئاصانأ ل ةءلفهعاشوأ هلت او رعاناف له الوأ 1

 رطفت ةمغل نأ نيحدتل | ىنءاح دقو هنأ ارشو هماعط عدب نأ ةجاحهلن سياق ب ل ء-لاوروزلا لوق عدي ل نمأ 5

 هنرعاقأ ذيع ترو رطق دلع حرق ناتارخ اصلا ليسو اسس[ لن لوس ل0 5 اصلاأ]

 ىبامصرطق كاك اقل موو اهكىرهدت اذان ءتعء<دقو مسمو ىراخمل اهاور .ش

 قاوماقو تاوهشلان ءاوماص ماوقال ىلوطف ءانولاوةل ماعم او ءاغصلا ارهشناضمرربشإ! ده (ىناوخاز |[

 ريسلا ل .ةوافرغو اروصقهن لا فمه دءوواروحأ مهءعامصتم4 فعاض اعتصم ركذ تاب آنمنول:.ناولدلا

 افملاو ةعيطةلاباوص_خو لاصولااو مرج دقنيلف اًعلاةيمخانو اةعو مها عفأ مق نعزواكتو مهلامغأ نم

 0 الز نعوفءلاواضرلارهش د افصلا اره-ثوك اناود فاو 2 افملااذهمك دهعلانيضقاناب

 افرشمروهثلا لك ع العو * هردق ل ضو مأن لال ع افعدق تارا نعه_.فهللاو

 اسأت عومدلا هتقرفل اورحاو اهلك ةريثملاه بلا .لاومحاف
 افطات بونذلاب م ىذلاو 45 هلضفي هيقدوحيهلالا ىبعق

 دوحأ ن اكمريداب سانل ادودأ مل_سو هلع هللا ىلصهتنالوسر ناك لات( ١_مع هللا ىذر سامع نء انو

 ىتلاهلع ضرعي ناهس جد ناضمررهش ن مهلم | لكى هاةادناكو ليرب> هاغلب نيح نا ضمر ف نوكيام

 نءو يرام اد أدل_مرملا رلا نمريخلاب دوجأ ناكل ي رب هيقلاذافنآر هلأ ملسو هيلع هللا ىل_ص

 ملع هللا ضرذ كراممره-_ثمل ءاحدقلوقد وةءاكلارش ملوه_يلع هللا لص ىنلا ناك لاقةرب رهجنأ 1

 هبف لةتو نارينلا باونأ ف قاغتو ن انما باوبأ هيف فت ناضمر وه-ةءاحاذا همايق ل نسو هما بص

 تاوهشلا نع ريصل | ىلع تانملا ىف نين 5 اور يخف نحو ريخةلمل هقو نيطايشلا

 ارب والضؤ لان قدصت نمو رس رع لاد_هددحو ركش نمو ارح ألانريص ن ف تاعاطلاىلعريصل او مامصلاب

 ىنهركذ نمو ارز و وامنذهنعرفك هماءو همامص ىف هنل صلخأ نمو ارخذداءلل دعأ دابءل ىلا نسحأ نمو
 أرمس هرهأ نم هدفا نهو ىرشلاوزوفلا لان ىوقتلا مزأ نمو ارك هس دقة كتالم ند هلدد> سفن

 اركب وم كد ىرايلارشت دقو * ىرشبلا عدتفاو , اًوصلارشعما أ
 ارجالا ماسلل نجرلا لزحأدقو ل ه-جرو قّدعه-ءةرهشل مهصصخ

 ةل--ءارخاوالارشعلا ىف هللو ارحهلا كتشت هلق تناكو 0000 ةوالت» 0

 ىربك يآ امتنلا كالمألْزغت 0 اودهاشو اه ىكردأ موقل ىنوطف 4 اريختئلماكاردق تماظع دقل

 ١ ارطعاهفرعاذش نم مهملع مش لدا اودصأقهلالان :ارفشاوزانو :!

 ل ةدوه-ثم هناعاسف موصلا لاء ن مقدام ءردتسا ةدو دعم ماو امان قحاب رالان امز مغ افهاي :

 هل-عو ناكتسمهزئاعدو جيبست هسفنوهدامعهمون حاصلا نأ لبق دقو ةدوقنم مئاصل!لاع أذ مئانعلا ب اطىف

 هءيصت ىلع هالوم به ضترت اف تاذللا كلرثو تاوه_ٌتااهسفت عنمدقو كا ذك كلذن 0 فيكو ف عاضمأ 1

 هلأ ىفأ. .. هدو“ ىف ماناذا ديعلا نأ ل, أك هدوك“و ءءوكر ذذلتو هدومعمرمأ عاطأو تاهيشلاو ذالما نم

 أ ةديتأ اج اح دست ل يودع ور اهي كابا 3 الماي هناصس لوةيقةكمتالا اهل < وزع 3

 عئاضررأ امو نيُماَقلااحانم عفن أاموأ نيمئاصلاسافن أزبعأامو نبدجاسلادوحم نس>أام هه ترفغدق | 1

 0 ركبت ءاح وىلاسعت

 كلذ قحاب توما

 نرخ همر ان

 ىنىراخلا ) ىور)

 ىضرةشت اعنأ يو

 لوسرن|تلاتاهع هللا

 ملسو هيلع هّلل | ىل- صهللأ

 اهيقهيلع هيد نيب نأك

 هندب ل دب لعق ءام

 [ مم حدصيف ءاملاى

 الاهلاال لود وه-ه>و

 تاركسل توآل نادهللا

 ملتح و ةءاضلا ع
 ىلءالا قءؤرلا فلوق

 هت قو ُضمَق ى>
 هملع هللا ىل_صل ةث اب

 هاشغتب ل-عج لو
 ا تاعدث بركلا

 ا
 لاتدف ءاعأ فركاو

 سوه هللأ ىل_د

 دعل لِ أىلعدركال

 نأ (ىورتو) وسلا
 هلع هللا ىل_د ىلا

 ضد رم ىلع لخدملسو
 قلدام معالىفالاسقؤ

 ملأ وفوالا قرعهدفام

 3 015ع توملاب

 لوعت# نع(ىوربو)
 هءاعهلنا ىلص ىلا نع

 0 لاقءنأ لو

 تمملا نأ زوسش نم

 تاوعسلا لذ أ ىلع تعقو
 نذاب اوال شضرالاو

 نيرعلاقو ىلاععت هللا

 ىلاعت هللا ذر تاطملا|

 + دح ب عكا هنغع

 م-فلاقف توملا نع

 وه نِي-:موم اريسغأاب

 0-2 رع نتا
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 لح رفوخ ىف لخدأ

 هكودشلكت ذ- أو

 لح رنج مم قرع

 د ءاقىذملاددش

 قيأام ىباوذدخاام

 هللا ىذر ىل-غ ناكو

 ىلع ض# ه:عىلاعت

 هللا ل_ءسىف لاتقلا
 للا ةنم :0نالوقدو

 د نعت ىذلاو اونوع

 هن ريض فا *ال هلا

 ْن ”نوهأ فيلا

 شار-ذ ىللع توم

 سوأ نيدادُ (لاقو)

 ىلود عظفأ توالا

 ىلع هرخ“الاواندلا
 نمد هأوهو نفؤملا

 ضرقورب-ئانملابرشن
 ىف ىل-غو ضيراقم لاب
 تنملانأوإو رود- ملا

 ايندلا لهأرب_خأفرشن

 انضااسإللا ملأ

 مونباود.تةلاالو شيعب
 مهاربانأ (ىوربو)
 هلع هللاتاولبص

 لاتتامانإ همالسسو

 ف. هلل >وزعهللا

 لاق توملا تد-و

 فوص ىف لءجدوفسل ٠
 لاةف بداح م بطر

 لع انوهدقاناامأ

 تاولص ىموم(نعو)
 راصاملهنأ هبلع هللا
 لح وزعهالاىلاهجور

 كل ا
 لاقت وسلا تدسجو

 . ىرسفت تدعو

 3ةتاصقأ أديس

 9 03 وأر 5 ذو

 ١ ندعو دسم يف هدبش

0 
11 

 3 1 هوا ناك اذاد_بءلانا ل_.قاك نيماصااداءل أعوج عن ةزأامو ني_.للاةمدانمبمطأ امو نب دياعلا

 ل | ناط_ثا اهنمىيرح ناب_ثوهواظتةمتسم ناك اذان .تهناك اذافركف ناطمشلاهئمس ره نأ عمح

 : | (ىكخ) ناطيشلاهنمر ةيفيك ناسنالاىلعهعفنو عوملاةكرباذهانر اذا امئانناكأذاف يكف مدلا رحم

 ١ دصتملا ب اي ىلعاسعان' ال--رو دما ىف ىلصنال_-رىأرف د- ممسملا ىلا ىثع ناك ني اصل ظضءدنا

 ىلع ملا لج ردوغسملا|اذهىف لاقؤ ارئاح كا ارأ ىلام حلاصا! لح رلااهل لاقف بهاي وريمم» تاق ناطيشلاو

 ردهللؤ دصسملا باي ىلع ىذلا ءانلاأد: هسافزأ ىنعنمت هتالص ن ءهلغشأو هوغأهءلالسدأ نأ تممهالك

 ناصف هلم عبار سياف ظيشاادبك نمداس>الاو ب 0:11 يا نيمئاصلا ساغنأ
 9 نا اوضلاو هنا دهأل بام .- الا نؤو نم

 مهملابحتام تبيحتنأ * اياوصلاتاصأ نمتكصأ تنأ * ايانأ كمل ع نمتقفو تزأ

 ' ايالظاع نودع اودع ناعم ازردكح 1 متؤر ءاديا اياوثه_ءلعممتيطعأم

 ريال فو كراع ارش ةلعج نأ اهتمو ريشنلا ل صئاص#ناضمررهُم ص+ لج وزعهتانا 06, وز

 ا ,كن اكريدن الاض+ نمل ص هر برق ن 7 :وطت هلم ماس ةوهضد رف همامص هللا لهحر هش فلأ نم

 ا ف قناه كراك ةمر رف هن ىذأ ن موه“ :ل|هياوثري_صااوربسلا ارمدوهو هاوساعفهضررف

 هسيف عسشأ نمو هقرقتعأن ؟ ناك اعاصةيفرطف نم نمؤلا قزر هيفدازد رهثوناساول ارهشودو هاوس

 اذهل- وزع هللاىظء»و اديأاهدع امظنالة يرث مولا قدح .رلا نم ىلاعت هنن اهاةسءام هير اتسوأ اءاص
 نم ىةعودرح ار جرهلوأرهشوهو رو ءامةيرشوأ نبل ةقذم ىلع انئاصرطق ن 1 باوثلا

 ناتلصحلاام أذام-ممع ل ىنغالناتلصو ميرا مهب نوضرت ناتلصخلاص+ عد رأ نمهيفاورثكستساف راخلا
 |0١ بخان |0100 توي كوالا لالوانرابتت مب رامهبنوضرت ناتللا

 نمىلعمآ هاوثمرانلات ناك نمىلعمآ (ىلاو از رانلان مهن نوذومدتو1-4 :لا هللا نولأ ست اه-مع 1

 باو نءىلءمآ ءانقع ترهل ناك ن معآ هان دب هريخ عاب ن نمىلعدآ 200

 هاوأ ٌمرهشلا اذه دورطملا ىلعد] هأوه

 ل امر ةداؤعب ىدعم نم يلعدآ ::هالومو اف- نم ىلعدآ #3 هاَوأ ني.ئذملا ىلعدآ

 هالوموذعرهشلااذل مى اند هنوني نم ىلع 5 هاش هللا ف ل ياذا ن يزل 1تنذملا ىلعمآ

 (ناكوذاك )
 "اندلا ةمأان اناطعلاب ”اك_صخو 37 مك مايسدومكملع قدصت دق نم ناهس

 راس متريس ثم و هد ون متو 2|ثيح 4 وف نم كمو-دو «-_هايقلا مول 90

 'راونالاة رثك نم الال_:؛ هعام_.د « هكئاللا ىلع متامألاقوف لوج
 راقالاهدشننم مكمذو سوعشلال ثم © مالا لك ىل_ءول-# فقوملانوم دسقتو
 راوزان ل_صولاب اول_ءاولاهتاوءو_3 هب وذك الو_هو_كادان ا1تقولااذ_صدقو
 ' رادك الاتاازو ىك- د -ةانرونو :* تعفر نع بخلاو ىذت ىلاج اذه

 ليي نعمنكوتناو نيا نممنال نم نم لالخ لعرظووا 1 نءماص نم نبأ (ىناو از

 3 ئذالواهمامقوهمام_د صان أ نم نبأ لالنا نس متأو تاوهشلانعو رصن ضع نم نبأ لاقلاو
 هلكريسخر هشت ابحر ناضمررهش نءذل» 1لوأ لع داذل لوقت ناك نأ اه بنغهقا نم ررعنبا نعو#لالملا
 جرب لاق هنأه نع دتلأ ى در كلان نسذأ نعو * ىلاءةهننأ لء دبس ىف هقفذ :لاكهءةهقفتلا هلم ءلمامقوهراهنمانص

 . | غملا لقت كسلا رنهب.طأ موهاوذأ نهج رخ مهمايس ربنوقر ء ةماعلا مول ههروم 3نمنوئاصلا

 "|| ممشطعدقفاورشاويشانلا ع-.ث نيد متعج دقفاو امه لاف و .ك-باناهه اوفأ موتة قيراب الاودئاوملا

 نرخ اد هايئدرادب 3 اندّمغم عسبب نم ىلعدآ

 : : ساثلاونو< ركس و ثوب ريش ونواك أف لاق س اذلاحارتسانيح متسعتدقف ! اوك رب :ىلو سائلا ىورنيد



 لازلا ن ممهسوقفناوجاذاناضهرررش ىف ماو صال ةر اشد هلل- ه(ىناو ١ 2 ك5 1 ١

 هرضن أم ىلا عضأ نماق نالفونالذرك ذب لوه_ثمهيلقو هناساب هللازك ذو ناكم ىف هماقو ناكمىف ههدجو | ىلصت 3 ناوخالامودل لك ًايوموصت ىذلاطر ةملا لاح فيكف ناذملادحاوال ميماص اوضاع نايضعلاو 1 ْ

 دودو تاظفحمأ كرش ىف كمن : الغ تالص> مأ كلريقل مزاح دع تددع أمئاصلااهعأ كارتأ امدعومذدلا ا 3

 مون باسم لا هضفن متاص نمو 0 مّ ىجلاةموح ت كسهمأ كرش ىف موص ْ ع

 نمك :رهثتيلايقءافتلاو 4اغأ نموكشتوض رالاهنمْسيغتسترهشلا اذ هى صاع نمو ضرعلا ||[

 دق هللان امهيمرمالا د اعدت دوعسملا نمو ىلا نمو دوالملاد«دملان هو برقملا نمو دورطملا نمولومقم ا ْ 2

 همايسص نم«] شن لن هبا دلو همأث [بسل نعهح راوطتك ملف همأن دا ارد ريشا انه قدي ْ ا 2

 امظلاو ع وملاالا || ا

 ٌرهشاذه تاضمرى ءاضأب 0 امظءمروهشلا نيب نمتودغو * امركم تولعدقل ماصار هش 230

 اهاوعاخ اندم نرسل هدف 2 ه-هلا عاطأ 4 3 نم زو-فان اع امزءم٠ نوهملا مكجانأ هيف

 امرجأو مارا لكأ هرهش ف .ىذلا ىداعلل لي ولا لك ل.ولاف ا
 دابك الاهل -الاؤئمظأ الي طالما اوماقف مامقلا ىلع منناعاواوماصق ماسصلل مهالوم م-هقفو ماوق أ دهتنذ |||

 الوغشم هتم دخت تان نءدستلاود اوس عاب مهلخت الل دارملا غولم مهن اكو داك الاعبج نممهحارأف

 كا ءاءاضةنا ىلع نوفسأتوو مامصلاز م2 هقرافمل نونزح نمأن الب ز>ال_ضفقاولا“ ةةاحاتملاب بطن مهذذلو

 الودقو ةجرهمف نوقلد د مسوم ةنال مامقل اودمحمتلا َ

 ىتلاو ةنامضلاوةنامالارهش د الئلعم ولقلا لك ن م تءفشو # اللزنثم كدة مايصلار 2
 اليف تنبزثهفروملاو 33 ةمود توفت ناذملاه-ف 03 الوبقدارأ ن1هءفزوسفلاو

17 

 هدرو متسع ماق د-ق هلل و « اليصأوةزكد ندمهل ااعدو هب هماي_ضهرق مص دل ىوط
 المضغت تاضفروش فاأن م 31 ءليروهثلا ىلع ق قوفي ره 3 0 ه4ملال التنتم

 الوقض نوكدت نآردح . او دملاب 3 قبامثانلانتلاسغدهحات

 ديعلا ترقق ديجي فزت فريش ءفساشال فرك فارق نا تعور ثءايطإو بسال ٠

 لوحاعءضومىلاعت هللن ا لءئقدقف همانتغاهصرفو لماعلا خ ره توفي رهش ىلع ىكس هال فيل هماثآو

 ل> وزعهللانوددغب ل وزءدتااالا مهددعلءب الذكمالم هرقوروتلا ن موهو سدقلاةريظ- ىعس شرعلا|[ ٠

 ةمأ عماوريض<عو ضرالاىلااولزن» 00 راونذأتسان اّضمرىلا» ]ناك اذاف ةعاس نورتفبالةدامع 1

 كلذمم«الف اديأاهدغب د قشي ال داعس دعسو وسمو أ موسم نم لكسق حي وارغلاة الص لسوعياعهلنااصد

 حي وارتل اةال_هىلع سانلا عمم رححالاو ل_ضفل |اذوب قحأ ن ف لاق :عىلاسعت هللا ىذر ب اطخنا نب رع
 ناضمرروُش ىف

 هعمدو جا دلا ىف ىلصو ماقو 5 ىرخالاةلدرال هده ل.سىلا 3 اعراسمهلالا ىذرأ نإ نوطق

 املأ هنن صاخأو # ىريعلاةتلقع ىرك هد ىلع
 هماءةدورهت ىلاسل امحأو #27 ارئفلاوّرءلاىرولا ىفاذهبلاتف يللا ةكئالم اح هكاضصو

 ارظفابمو اظ<بوامو داهم زوفي# ةديعسط ىفهللادمح اق » ارمالا لثتماو لللا قدرنا .. ا

 ىدان ,هيراح قوسا | ىفتدح وذ ماعطل |: :اعنصت ةيراح نان اضءرروش ىف تدقحا (جرغلا أن بد لاقو) ا

 انه تاقف لزخا ا ىلا | ممتد :ًاوان4 ةدرامت رتشاف دلتا بباب ع نهم نول ارفض م ى هو راسل ١ نو: اهيلع 08

 مدهخاسز لك مو شلل نع تثك انآ ى ديما تلاةف ناضمر عثاو- ىرتشنل قولا ىلا ىعم ىضماو ةيعوأىذخ ْ 3

 ىضما 4 تاق اخ ا اكان نا ا ةعمررومش ىفهلك لد الا موقت تاك ةتاحلاصلا نمانأ تاعف ناضمر 1

 ارهح هقاروارسم دل هاعو »يب ههانق

 الدور قي رقت 7 ىلءىكس قام دتتما: بح ادغىأب, : نم لعّتسأم دهتم ا :؟,هلمأ ءانب ىدصأو امكقَمم 1

 ناعوت هلئا ل ربأح

 هللا ىلصىنذلا نع هنع

00 

 الو لا يا يه نع

 مهيق تن 0 جرح
 ثمان تد>اع

 ةدفئاط ت تح رخل

 مرام مرش اون

 :نيتعكر انءاصولاول اقف
 انل 2 رد هلئاانوعدو

 انربتاومالا ضن

 اولعفذ لات توا نع

 اذا كل ذك م هه ايف

 نودسأ ا رعلطأ
 4 دمع نكد ا و

 لاَقذ دو_تسلا رثأ

 قناعدرأ أم الو_هان

 َ امذنمتمدقا هتلاوف

 قده تكد 5ك

 ن'الاىتد توملاةراوح

 قد.عي نأهللا اوعداف

 نورع ناكو تنكاك
 هئعهللا ىذر ص املا

 فاو تددول لود

 امزاحامد.لالح رتنأر

 قريذف ثوملاهلزندق

 هن لزنأ الذ توم انع

 درعاب أ , هل لمق توما

 مانأ لوقت تن ل هللا

 نأ كددول كن'انيع

 امزاح مما الد ا

 فزيخي توما هءلزندق

 كلذْتنأو توملان 2

 مزاخلا تيدللا ل-خرلا

 توااك», لزند-ةو

 دح أ لاتف هنعانر يشأ

 تقرطأ تاوعسلاناك

 اه منبانأو ضرالا ىلع

 ىلع جر ىف: نأ كو
 نأ (ىوريو)ةربا بت



 هيلع ل_لهلا م-هاربا

 كلللاتمالساا

 عبطتست له توا

 ىتااةروصلا ىنبرثنأ
 رحافلا ورا ميف ضمقت
 لاق كلذ ىطتأ لاق

 مهنه ضر عأة ىلا
 ل-> روهاذاث تفتلا

 رعشلامئاة بامشل ا دوسأ

 نمجر حيرلانتنم
 راثلاب من هرتخائمو هءق
 ىل ع ىدعف ناخدلاو

 داع دقو قاذأ عم هاربا

 هتروصىلا توملاكلم
 توملا كلما لاذ ىلوالا
 ةروصالاارحافلا قلي ملول
 كلذن اكل ك-وحو
 ملسأ نع ىورو#هسح

 ناطالاننيرع لوم

 اذ[ ل اقامهنع هنأ ىظَز
 نس نموا م قا

 هل_عهغلمس ْلْئش هيونذ

 غلممل توملا هيلعد دس

 هتددو توملاتاركس
 تاودتملا قه

 هل-ع ناك اذارفاكلا
 نّودامندلا ىف افو رعم

 لكس توملاه.لع
 [.ذ دلا ىف هفورعم باوث

 رانلاىلاريسس صنم

 نأىراخعلا (ىورو)
 لاقه_:ءهللاىذررع

 ضرالا عالط ىلنأو)
 نمهتد.دتةفالا_مهذ

 مليقو#ه ارأنأ لبق
 نمدثأ مدآنبا قلي

 هتمدش|هدمدامو توملا

 ىدحاوال طيسولا ىو
 سايعنا نعهداذساب

 هلبا اصهتنأ آوسد لا

 0 جاوحو ديءلا قدوهعملاماعطلا ماوعلا : اود ىدم بباب تلاةق صاوملا مث اودو ماوعلا جئاوحىل ىدامإ ")| تلقذ صاوملا ئاوح ما ماوعلا مئاو-دعلا ءئاوس ىأ ىالوماب تلاقف دمعلا ب اوح ىرتش:ل قوسلا ىلا اند
 . "||| مانتلاو ديجلا كل تاعاطلاب برقتلاو ديرتلاو ةمدغلل غرفتلاو ديرفتلاو قلما نع لازتعالا صاوحلا
 "|| بولقلاماعط مأداسجالا ءاعط ىنعت ماعطلا ىأ ىدمسا, تلاسقف ماعطلا عئاو- ديرأ اغا تلقق ديبعلا لذ
 ||| حالصاو بونذلاكرتف نول_ةلاماعطامأو داتءملاتوقوهف داس>الا ماعطامأت لاقف ىلا م -ميفص تا
 "| كروىوقتلاو عوشللا»_كاوحو بول_طااودوصةملالوصةاضرلاو بوبا: دهاشع عتعلاو بوبعلا
 ةمكرلا ىف تأرقؤىل_ستتفاقاهن ام ىوضل اورسلا ىف هلع لكوتلاو لوملا ىلا عو>رلاو ىوعدلاوربكذا
 1 ةروس ات اصوىتجةروسدمدةروس مت لزن ل نارعل [ةروس فت عر تاهو [ىلاةرقملاةروس لوألا
 38 ظءلغ ناذعهئاور نمو تءءوهامو ناكم لكن هتوملاهنتأب وهغيسداكب الوهعرت: ىلا هد هلوق ىلا مهاربا
 3 اهيلع هنا جره ترف ىهاذانا ترف. ضرالا ىلا تءقووا ميلع ىغأ نأ ىلا كمت ىهوهب . الاه دهد درب لزن لمح

 . | اويصنو ثآرقلا:والتوركذلاب لمللا ف مهتو.عاورمسأو نازح الا عومدب موهوحو اول بغماوقأ نم مهرد هاذ
 ناضفرمبنامز لكشف نامزلااوردابو لمعلا ىفاودهت-او ناب دلا كلما ةمدخ ىف مهمادقأ

 مهمارغو ىضقءالومداوهخ 03 هلاصوو هوندنأ تدعو مهبمحرك ذياوزاف مهل فوط
 هلاوهأ نمسا فاو دناكام * اونومتساو مهدم-زعلاولذ © هلاو يصلك ةبعاذكو

 : هلاغشا نمبورلا عصأدق 0 ناىرشاب واولءةشادق هيو

 قشأامو لوسملاودوصقملاهءاغهغلب نملاب منأامو لومقلاعلتءالومهباععاش نم نسحأ ام (ىاوخا)
 ىلع هسفن ةوهشرت آو هماوعأوهروهشةلاطملا ف تضمو همأن اوههقهلع يلو همامصءءاعدر نم
 صعب يلع فقس ره ى-متشب ةنسنيسمت ىفامارمشد ثكم( لمق) همايأو هتاعاس تيهذنأ ىلا هب رةمدخ
 ًايثرتشلو اك اب برق ماو صلل نيخخ اذام ىداني سارهلا موسذ هداهم رخ_ثدل قوسلا ىلا ىذخ مهر مانالا
 عجرو كرف ليلقلا قدىدانب سارملاب اذاواهع ر_ثيلامناث قوسل | ىلا جر خت ا هبه سفن هبل طقه ا_ه قبق
 3 : -  اهقوشالنأ ىلاعت هتتادهاعو

 ' مهر مالظلا ىفدقارملاورعه * ىدانوأرف__ةمر كح ىف ه«: داهزلا ةداسلارد هللا #
 دابك إلاه_ةرح م-ماعتتأف « اولمدقو مهلا ظفح ىضلااوقث * داقربيطباره_باولد.ةدسأو
 .ومهافاوجدلاذ انو رت_فءال  داوفك ةل_ممو_هعومدو * مهلاوحأ نع كنت م-جناولأ
 داعبالاب ركحتو املاصول *« اهلهأب رةئايندلاى لااورظت  داروالاوراك ذالاةرث_كن سم
  ىطصلاىنلان:-ىلءاوشمو © داوزالا حلاص نم اودوزتو * ىقتلاىفاودج واونعاول-رتق
 ٠ ىداحاب لنيمتلابهد_جأو © هثيدحو هر كح ذررك هاب ه: ىداسملا ىعئامل مان الاريسخ
 مهزاند مانالارسهام هالول « دادرتسلا ف عامسالاةذاذاف «. دج ثيد حل _ثعددر
 ىدانأو هلكد_فعام ثرأو 7 << رضو هءاذحرو زأ ى-ذ * دالوالا ندعاورب-_دالوالاك

 4 ةاكوه_ةدق انيزاب 24 ىداؤث_ذو ىب_ه 4ع مانأ اقد 0 ه_.> نمأب نينوكملادم_تساب

 داوح رينو وعد _هري_دان 2 نب تدت نوودلا لك انارفغا 35 داالاو داحنالا آان

 0 : ١ داهل ملي قاَمْشمرإسام 3 دم ىذلا ىلع لص تراب ز

 5-5 نوحرب كه ركرح ل>اس ىلع نبك ١ اسملاهنمفس تفقوو انحءارقفااذالو كاع نولثاسلا فقو ىملا
 "||| همايص كل صلخأ نمالاف,رشثلارهشلا اذه ىف مركستال تنك نا ىهملا مل هو لس ردح انا ل ازاومملا
 1 تنك ناو نيصاعلل نوف نيعئاطلاالام-رتال تنك نا ىملا هماث آوهب ونذر< ىف قرغاذارصةملا نذل نذ
 [|| نودملا كديمعن فو نوساخ لاا ضو نومتاةلازافو نوعاصلا خر حلا نب رصقلل ند نملماعلا الا لقتال

 2 اندم ىلع هللا ىلدو نيجارلامرأاب ٌكدمحرب نيعج أائارفغاو كلتنمو كلضتاننلعدجو كتيرا



 9 1 قعود ْ

1 

 اهقاضرلاوىنادتلا نوت تا 1:

 - ( هللزوماباطخ هلرفغو هلعمسؤ لقت نم ّك اياوهللاا اعد ناضمررهش عادو ف س داس ]| نيكل :

 تو اهيذاصوغصلوقنملاب ردكستي الؤهَءْفَص تاحو اهيؤاخ لوةعملاب كرد الذ هتؤرعم تزعىذلاهللدجلا ١

 ا ااه د->و اهيا دمداذ نذهتءلزأت هادو امل اهةلغ هتنطلس تلعو اهيضاق م-دربالق 30

 انايأ مانالا دقع هط_ساو لهو اهيلاملو مان الاوروه-ثلاوماو عالاردق اه راردو تاوعسلاو اهميحاوتو |[

 هتملزت اوهزعل |بأب همف شوا هينا موروسل اهمق لزنأ أاواهيقامظءمهلع> و ناض مرروش لضؤو اهم راب اهراتخا

 مايسصلا كملعبتك اونمآ يذلا اها اب اهينابمو تان الا يت ىفااعتلاقذ اهي' اح مااكنعتلجتادآ
 راصنالا عّممءاَر لاو ه.ىزحأانأو ا دلي الا نماهريغل ناكل ه اهيهابتةمأالداةمالاةهلالمضفت

 ىلاردعلاةلم 5 ءاهاوس رش لغات ادواميضاق كلذ عم“ و نات-رف متاصال نالعالاباهريغل ليق له اهيراروشا

 جفت هنمةلءل لو أ ىنذ املا اونا مرروش نم ماي الاه ذه لة هقاهرجغى طعأ له اهيقح ورااوةكمالملالزنت

 دونا +1 لاب ام نجر نيمأاب نا اوضرانولوةدو امي اوترت اسنم 1000 نانملا تاوآ

 نارينلا ب اوأ قلغت ءامنامأهف 5 سفنلا علمت ىذلان امررهُ نمةلمل لأ هذه م4لوةءق اهبناغمتقرشأ

 ةمال اود ةةراشلاب ةكتاللاق تو قت ءلاءاعم أ تل ل اهين ادنو ا هؤرصت نم عنعو ناحلاه درعد- ةصنو

 هيلع ليري-لزتءرد_ةلاذلمأ 0 اهو ءاوسلا وشن 1ع هزعلابرل_س هنمةلمل لكفو امنعو

 كلت : ىف فدو اميصحت سفنالا عبطتستال تاريح مهالوم مان أد قف نيئاصل اورش 20 اللل لوقد ومالسلا

 نيذلا ماوصلا مفاصآوايسقو ضرالا ليلا كلت موقتو ل, فر هلا باو ةليللا

 5 راملاهع زئتو اعدت ع ناعتو اهيدان دتحت مامقلا ىلعاوفكع

 هترضح موق تفص مامصل أر هش 09 اهيقاشراوأ تأر سوفن ىل-ع 3 ا ميؤهرس ىل2 لاما ىذه

 امهاضب ب,طالقاكسم حوف 2 هتولد- فرع لضؤرهشادحاب

 تيهذدق موصلا ىلإ ءاوالفاغاب 00 اميفاموام ازدلا 1 د |هتول رون برق تاقوأ هبءفو

 امين رب هلاراممنم هر ل 0 اد ههيقب 6 * ام ا ار بابلاب فقثلاب طخ تداز

 اهيفقراغىفأت و 2 0 ا 9 17 اهي>ار زاف 00 1 ا

 تسعي: أو ناضمرماص ن نها هنأ وءيلع هتلاىلص ىلا نعمنعدتا ىنرىراضنالا بوبأوأ (ىورو)

 هلكرهدلا ماصاخغ" اكذ لاوش نم

 نا ماما مونو * اهلكىرهدتاذل نع ع دقو

 هلمدآنبال علك لج وزعمقتا لوغو ماعدت لم هنت لوسر الان نعت | ضرر رهنأ (نعو) ||
 امو تاضمرروُم ف ةارذان ددقو همسةر نم ى عد مو نامصءل أي زراس نمامق 23 هناكو» أانأو ىهنافموسلاالا

 رهشل-قىف نان كلما لوقت همسامأ ٠ 0 ءءط فرع ىّشنامو لوبقلا يسن هدقو ه_نمح هل اضعاف

 (س#رعش) هنىزخ أانأو ىموصلاهمسغيرتو ناضمرإ]

 هيب طد : مامصلا فرع نمزوفيو 3 هيدمط تاب ناضمرق تأيلق هنونذعاد ظعوكشي ناك ع

 هيئزح أ ىذلااانآو لموصلا # همل .غرت فهقنالاق سلوأ

 اذهلاهيفذاهللادعوناوقثو 0 ىغلاوةداعسلالءلاو ةقو # ىلا اقزوف اسمر ىت اس

 ةنىزحأ ىذلاانأو ىلموصلا # انه الوقلوقلااذهنسداوأ :
 الصوتو الون مورب نما 0 الءةمهملع ىحضأهه- وو 23 العلا تر نمزوغا | لان ماص نم

 دئرسا فلان اد كورلا د العدقم رلوق قهبغر مد

 هقتس زافوا مخلان مو هقدضوهنقلوقلا ن سك ىقأو 2 هقح ماق موصلل نهزوقاب

34 

 ضارعألأ سوة. لع

 ديرب اهلك عاجوالاو
 اذا توما لسرو توملا

 كلمىقأل الان اح

 اهيأل ا ةفهسفنب توما
 كلعذ ١ ريد مكح دم ديعلا

 كدت لودر ورغد

 دي رب دعب ديرت لو لوسر

 ريح ىادعذ نس اربد انأ

 قدمت نبل لوس انأو
 اعئاط كبرب+ أ لوسر [| <

 ضسهق اذاف اهركموأ

 ه-ءلعاوشراصتو ه-ور
 تود رصن نم لعل اع

 هلل اوذنوكمت نم ىلعو

 الو الأ هلت !ظام

 هاعدل -:اقزرهلتاكأ

 ىاماا كلذ هر
 مف ل نافه-سغن ىلع

 ىح تادوعو تادوع

 د منم ق قى أال

 كلام «سذأ نعو »*

 كلم ل-.ربج قل لاق
 لاَقو سرافر مْ توملا

 فيك ت و1 كلما
 سةنالا ضءق عسيطتست

 ةريدع انههءابولا 5ع

 ازتانوهو نالآ
 كلم هل لاف اذكو

 ضرالاى ىوزت توملا

 ”ىردذت 3 نير مسه اكد

 ) مَع ا)ىديب مهطقتلأف

 ةئرض نرد ظتناولانأ
 انثدع ردك ىطرش

 نكح سفن لكى و
 هدئاد شن توما ىحم

 ب ريض ن_هرمأو هو

 ريش انل ابرمشنو تفو..بل ا
 حامصىلءردقو) دولو

 هسحور ن ذو نينأو
| 
 كك... أ



 اور
 قرعو و-ذع لكن م

 4 هبوىئزحأىذلاانأكموصلا « هقللثماسصلان علا هللاف ءاذؤف م ءامد_ةدربتف
 1 ا للاب ملا وذ اذار كا م ذقات انة وضومءاسر ةاا باع هلزتوتامازانسلاد ل. ةو) علم ىج ى->-اذكحودو

 : اذاوم_ميدأ نم هتذقنتسان هتالص هتءاح بضغلا هك المهتشوددااذاو مه. بأن مصاف ىلاعت هللار 57 عطقتبم دنءؤ موقاملا

 قمل ه٠ةنو ناش مرره تاكر ريكااورظنا ”(قاوعا) هاقسذ نان هرروش موصو ءاح هماقلا قاطشع سهلت قاغنو هاسثدىلاهرظن طظذ

 : 7و ع الاىفامأو باذ_ءلاوراثالةءحوملاتاوهشلان مكرم .ذ :دلاىفامأ : هرج ”الاوانندلا لاق دةقهتب ون بان هنع

 رداغلا ةمدننم نع عفصلاو 5 1 ا باهولا كابا نماضرلاو هيلع هلتاىلص هنا لور

 ع كرا بتست ا ىثنام تان ناب هللاب لبقي ىلاعت هللا نا لو

 بارق لوقبال_؟انىأرف مان غر اد ماصهنأ«-.اعهقتاةجر فارادلا نا لس أ نع (ىورو) رغرغل لاهه دبع هب ون

 اموامندلاب باوث اوثلا عيب أاللاقف هعرس ئثىأنف ل_قىل رةزءواللاقفرانيد فل أةئاعموملااذهىفكموص ||| دأل بابحالاةقرفانأ
 ىلاعت هللاءاث ناءارت نوسذ مم ليقف فوملا فار ظذلاب هعيبأ ن كاوا هيف كانم ىل
 هر_طاعمئاسنلاو قد-_صدع_ةع # ارا ةول_تىف بابحالا ع ةجااذا لاو ىننا امندرادابو
 ران سدة11ه- -ولاكلذىلا 7” م- محو فذ قاش ءلانيتعأ ير كنع

 ٠ هرضاح كال ذدنع فوك": نأ ىسع فرشاث موقلاب رشم اذه سفناءق ىلام ما الا رصقابو

 كالومانأ ىفاف ىتمدخ ىلع لءقأو كاقلأ ىررق نهذ ى ”اةالتهأت ىدنعأب ةلزغملاهيتك ىف ىلا عت هللا لوقد# ىنإلو

 : | 1 ىعهتمم نم ناخد ىلا همظع ىسن نم ىاقارهبوىأ ا كل ىلارب نمع ىأد ىلام توما تاركابو

 ينابحأ نم ني-ةةللت ءلمتف ىلاح تفدكح اذا ىلانب نع هتدرط نم قشو ىمني_ةداصلات د رق لءعالو
 مكسم ى اخ ىنانع دلو مركلاانأف ىلإ ىلع فق ىدبعار ىف كك. أالىلاف

 د ياسر ناني ؟ ن_هأب 9 مهةماين دلا ىذب تقعد هل اع لاثعألا ردان 0 0
 اسباقامري-غ ن * م هع ةمالس.-.نودرتال 0 مدس مطارض ىلع تق: افاقتمتنك نأ ىيسفتا لك الكزلرإ اذا

 ..ظعرمأ ف سانا هن افئاخكفوقو رك ذاو « مركلاب اريخ نظو نك قا قيرظك السا لكم ند
 م-راابرااىلابنأو ه دهتحاوكتانح نغاف * ميقاازلاىلاوأ ةو دن اقشلاراد ىلاامأ توم اب سيلجىأالا
 أهو ماقمادعب ل .>رلار ىنعةلةنل اىونو مارصن الاو فارمصت الا ىلع مزع دق ناض مزر مشا ده (قاوخا) 7 ا

 بونذلالاعم هبت سردو بولقلاههترعاملاط مالعلا كل ادنعلاعالان متوقع دوا: خلع كلدهاش مويل دو نيقيىأو

 هففؤوسملال لذ مارك الان مهل بيا مةوأ هقح متعضأ لوف فيلا عن كل ناكدنقو ما“ الاو 7 1 كذاب

 | ةعفب ال نيسح مدل, ف ماعلا لكة_ءاىلانونملاةله هت اللامهالاب رثعملاو ماعلا اد هدعب هكردالةنوتلاب 5 0

 مدقلاةمامقلا ىف ه.تلزاذا ظيرفتلا ىلع فسأتيو مدنلا نجعبإو رات اربي
 5 7 هلال او نينمؤملا 2

 مانملا]ل فك ايندلا اف 2 ذمدقامتئافاو 1
 ١ ى رازلا ىلاعتو هناك بس

 ماصااروش لاحرت اند دم 3” مكرمدىةوتلا اول_صحو
 ريما كرديالفيكو 0 هم 0 يا 00 ومربا نمد سلال: 0 7 و ٠ اود عا اع 3 عب

 | بيلعب ايف لوغشم تنا تملا لوبقلا كالو ردقلا كاب ةننا مالحالاباهيف يف اري لويقلاىامإ 0
 (ناكو ناك ) مانملا ناك فيم ل

 ماعثالا كس:افو كردقةلم]تغام « انولالهأن متنأو كرد_قفرعت تنكو) ورمل .ماوعالافلاسىف 0 او : هرفغملاىلامل ىذه ْكماَمس ىوادو ضنا ش ْش

 ٠ ماؤسسقلا ئاصلا ىئاهتلا ىعئامملا # ىطصملا ىنلا ىلع اراهجةالسساا تلك د
 : |نمدعجرت ىف هيلع هللا هجر ظءاولارا_عنب روص:م سات ترض م_ميلعهتاةجرنيحلاصلاضء(لاق) [] ةدنملا ا مق
 38 هه *اكف لامهالا ب نجتو لايمعالا صلخ أ نم هيف هللادغأ اموهماهقو. أوهمامص ل ضقرك دذ نان هرج 03-0 الو راثلاو

 د

 ىذر نافع نين اء

 تءو؟”لاعذاد_ه نم



 ا

 ا

 ا

 اذادإ

 الولان هسا ىف 1 2ءا5 راهنالاهإمر سقم الترا نه ناو هقئاوال راحالا مص ىلع هلظاعودنز حذ ل /

 ىىلاءت هللا ىلا بغارالأ هنومع نمر هظام ىلعلاب الأموق اي لاق هساح دوج ىأراإف ل[ هي ملء ١

 ل نائمدلاد اوبأ متت همفامأ ناوضرل اودع ندعم اذه ام نارذغلاوهن ود وثاذهامأ هوذنارفغأ

 كلما ىلدتب هقامأ نا شجلإلا ع+ قرفت هن قاع ناطم_ُثودرام لكدةصدهءقامأ ناريتلا باونأ ل [

 باث قو نولا اًضهاوث نع 5 2 واخ ل قيتع فا[ ف لأ راطفالاد_:ءةل_ءل لكقتع هفقامأ نايدلا ا

 نوحلفت لعل نونممااهيأاعمج هتلاكلااربوتف نورمدبت ال متذ أمأاذورصسفأ نولفارةةلاخما '

 زحاعْ_دالووذاو وتعب ىلو هع ةبص درقري_كانامفالادج واذا

 0 اعلاني أف ن كو 3 موموةمالرهشلا اذه لثملدو

 لعقد هارب ,|ىدسأب لاقو تدع ١] نزح هيونذ ىلع كاي وهو تاشءهملاماقو ل اوءاكملاب ساما جاهفلاثأ
 قىرعىضق:اذقذ نامصعلاو ىونذلا نم ناك ام ىنم ىرج نأ دهد ىابقنيمئاقلاعمستكي وأ ان ْ :5 ١
 أَ

00 

 < ىفلاق دة ه-لابت ىدلواب ع :يشأاهل لاق ىداوت ا الا مون نعينوةشد تافغو ىصاعملات دل

 تاثيسل |نعوفعي وددأم و ركل لش ىذلا اودوأر قف ئراقلاعشلارمأ م ناي نارافسغل ىفاو تاكل | )

 كلذ عمان و ىلع السم هؤ> لرذو اواو ال ن1 كانا تاما طاولات و تاشااخرمصف 0 ١

 دةسمالاو افددقو تقولااده ل“ «نوكي ل - هو نالدياناو ىتلا قيرط ن ءع--رأالو نامصعلا دب زأ |

 و هرلعهلناةجراشرم عقووخ رص افءوزواحت 1

 هيو هعمطت هس ا ل اهييمح لاصوالاهاعدحور

 هيمن ٠ اعداذا سد لا لءؤ 5 اذكهةيملاقدص ىعدماب

 (ناكوناك)
 نايدلا ىلع شضرعت كلاعانأ ه مل--عاو 2 لسكءا او كمون كنع د هرغ ىذقت ندع

 نازيملا بصخيو حئاضفا ا نابت ةادغ « كح رج ىف سلو كلعف. جرت اذ 1
 ناضمر 8 رقلاقب لاما سج ك-فدق 3 اقوال هقض_#غا ةنول كيلا 0

 نارسلاب كاع ديل نيت: داو #* له-هلا فيراخزالا 0 ا :
 نالَد كتلاوهاذا ه حاجا ماتو عشت 0 كتياف ل او كرادستي# :

 نالؤو نالفناك ى ىب_س بث أع ب تاقألا د ع صاح هسمللاو عوارتلا ةالصر تمت

 ناسحالا ىن-ةقرتو ملاعلآ موب علك 6 ع نه هلو ,ةموصأأو ه-بيغ امام عطسقت

 ْ ناعمدراهنلا ىذقد الامو_صلانمدهلأم 0 از نع حراو -+لاالو ةناسل اف سدأ نم

 نا ىذمىردع هللأو كلاح معجب 0 ىلا لع بعصب مصنلا نكلو ىد_وح تمت

 ناس عالم .ءاعودو لحرب هيأ ة2الو د رفسأال- هقمام_فلارهش عدوو مق كءلعهتناب .

 كان ادنعيتتف ىل# كم ملا فدحو 3 سن نبه قدأنوسملاف هي.كااذا اوس ضي :

 نزيحيال فيك نارفخلاووفعلار + ل اسال :الفيك ناضمرروهُم قارؤىلع ا (ناوخاَ]

 ناك اذا تحن اض مرر هش لوخ دل لوما ىلا لودللا نم نب ريما هنملا نا لءةدةودو نارعنلا نم قتلا عش ىلع

 كذا عمدبت عرامضملا رادو ,هنحلاق رو قةصمق ةريسثملاا 4 لاقت , شرعلا تنك نمر تمهه- ةمدلعللوأ

 يلة ندا هى ةفملات افا أرمش نفد ن نحقي و نيسءلازوخلا نب ذ زاتوه:م نسل | ضوغماش )ا عجس ل نيتطا

 مه تاتلاب لاحت ن3 هلال هام ناوضرأن نلقي ملح و زعهللاه- وزيق ل_ج وزع هّللاىلابطاخ ا :

 نأ + باونأ عفان اوضراب ل> وْرَع هللالوةدو نا اطر روش نمل لوم ة .ناس> تاريخا لوق»

 مهلغو نيطأم شل اة درمدؤ_صذ ضرالا ىلإ طرهأ لد ريا معلا احا منيع صل ٌ 1

 نايس د مم_سوهدلع درسا يااعا ىدراجل اعل مج فذقام لالغالاب ٍ

 هيلعهتتاىلص هتنالوسر
 لوأرب-ةلالوقيلسو ||

 ةرخاال ال ارازم نم لرْخم

 اق هيحاض هنماحن ناف

 ناو ه-ةمرعسبلا أءدع

 1ك رعباتف تدهش

 كرمز تعءعمو ه_زئم

 بو هيلع هنا لص هنأ

 ارد ظنم تن أرام لوقد
 تاتا طق

 دواد ىلأ ىلا ىناتك ىو
 نيءازبلان عىئاسنا او

 هللا لوس 00 نزاغ

 لأ معو هيلع هللا ىلد

 هناساكلف ناك-ا همت ُ

 كبر نم نالو-ةف

 نالوةمذ هللا ز لوةمف

 ىن :.د لوقف 6 ”!:.دام هل

 هلنالوةرذ هالداالا

 ىذلا]--رلااذ- هام

 وه لوقف ممف كمل

 هللا ىل_د هللا لو ,ر

 امو 0

 تار لوف كن رد

 ةنامدغم 2 هقانك“

 هأ أو5كلذؤ تقدصو

 نيدلا هللا تش َنلاعق

 تياثلالوقلاب اونمآ
 قو , انيندلا ةاسحلا ىف

 فدانق ل ر الا

 نأ ءاهملا ن-مداننم

 هرشرفأة ىدنعق دف

 نمهوسدلأو ةنجلا نم
 ىلااباب هلاوكقاو هنملا

 [وور نمهبت أمفةنملا

 اهو هل مفي و امءطو

 رؤاكلا امأو هريصددم

 داعنو لاق هتومرك د
 هنئأب ود لسد قدهحو 7

 هناساحأ) ناكجام

 اننا



0# 

 577 ن-هنالوقمش

 ىرداالءاه» اهلوقف

 ْكانيدام نالو-ةءف

 لرد الءاههاه لوقف َ

 ل>رلااذهام نالوةءف

 ٍلوَعمُذ مكيف ُثعد ىلا

 ىداثمف ىردأ اله اهماه

 9 ءايجسلا ن-هدانم

 نمهودثرفأف تذك
 راثلا نم هوس أوراثلا
 رانا !ىلااباب هلاوكذاو

 ادرج نمدب.: مق لاق

 قيضدو لاق اهموع“و

 لي يحب ريق هءلع

 ضمة مم هءالضأ هلع

 ةيزرمهعم ممأ ىعأول

 امترمضول دي دب نم

 هيرمضمقأب اريزاصل لمح

 نيرام [جووسل 0

 الآ تبزغملاو قرشملا

 م ارارب ريصبق نيلقثلا

 قو حورلا 5 5 داعب

 ىأن 00 57

 لعدلاق ىردنا دعس

 هيلع هنا ىلص هنأ لوسر

 اسانئأرق هضم

 ام لاق نورك وبا
 مذاهركذ عزك أكن ذا

 اغشا تادالا
 مذاهركذاورثك أذىرأ

 مل هناف . تول ا

 الا انوبربةلا ىلعتأب
 انأ لوقف هند 3 0

 كناناوه رتل كل
 نارْنلا تبان وةدحولا
 نفداذافدودلا تدسانأو
 هللاق نمؤللا دسعلا

 امأالعأو ايحرربقلا
 رك تسالذتكانأ

 ذاف ىلا ىرهط ىلع ى دع

 | ارم فتم نمر هيل بوث اق فنانا نمله ت ارم ْثألا ناضمررهُ كن مدلل لكى |

“4 

 ١ 1 هااقلا لا راطفالاد د ءناضءررهش نم ةلما لك فىلاعت هللو هل هل ىىىقسأو عادن مل ةهلوسه.طعأف

 كا ةرسبموبلا كلذ هقا ىتعا ناضمررجش نمريخألا مويلاف ناك اذان تاذعلاو ء- وم_ادق مواكرانا | نم

 ١ رهشاوعدوو باوثلا اورحالان مل_-وزعءهللاد_دذعامث اوم .غرا (فاوخا] هز ل 1“ قتعأام

 نزأدق ناضمرروشاذ يف تاع |١ قاغ ل_ءق«ملاسصا الاع“ الاباو ردابو باهذلا ىلع مزعدقفناضمر

 حلاضا!لمهلا نم<-ءفاو رثك اف قرافم لم اقام بيمحوأ قراط بفضل الاى. لو هليوكلاحو لبحر
 نآرقلا نولترب تاولذنا ىفاوماتو تاوهسشلا نعاو هاص ماوق أرد هنئذ هوعدو و 0

 ىسيواعابعسأ ب رطقنآرقلاب مرتي اذهوددربو ًارقباذدو ددعب وكس ,اذهرصسا| تقوم متيأر ولف الو 4

 ْ الومس هنافجأ ن مرطمذ كمي ءاذهو هنازحأب ىلا دقاذهو هنافك أب ىدرتدق اذهوالوةع

 ايدو_هو صا ا َتقأو 01 المر ماقملادعب نم ت بدوي ولو 7 اليزن تمرك دقل مامصلارهش

 الويسدو دنا ىف كتف ىرحت 2 عمدأب مايصلا خاب ثم 7 3 ال_ءاع داؤ_ةلانأت :متمفشو

 ىتلاوةنا.صلاوةنام الاروش 00 المج لازبال لهو عسسندو 00 انثدوعىذلاسنالا ىلءاغسأ

 الستون متاطعذا 0 عد أتوةريسح دحاسملا كنت 23 الو_.قدارأن 1 فزو_فلاو

 اههلال_ظءاهراصنأ نأفتو 3 ال_فحت اهنادلو ت اه. د زو 237 همود-_ةأ تضفت نان كله 3

 ْ الرعتلاو بر رقتلاو لضفلاو 35 اقالان باسل د ماوطدالروملاو 03 ذل لان عال د1  اهذو-طقو

 ادغدقمفناطسشلا دراملاو ع« ال_تال_ءلا|بترهدازذا » هلع نما تا
 ال_صأو : 7 نها اعدو 0 همايصديق صدق نإ ىفوط #* الول_ءمادؤصم هعاصن

 ادغدقو باطما ىلا همق حاترب ربه الس تءتههلال التتم « هدرو م لبو

 ال_-ص# لب لذا هري_صق 5 ىلءافسأ ءرهش ةقرغل كس داك هتربالترم بالاول تب

 اهتاقوأ ممْعَبسسمالمل ى 55 المضفت تلضفرمش فلأ نع# ةلملب هروهشلا ىل-ع قوفرهُس
 الومأملا كردأذا هردعىف * هرماهآرد_ةد- هءزو-فان 03 2 يكل الرا تلزعتو

 ىقبامقاملانت كاسع دهجاف »» الوسلا|مبذ لاثبو همنذ نم هيف ىضمدنقام هلرفغي اهماق نم

 اليزح هند نمالضف كيطعد « هلاونو 000 او * الوفغن 7 و دل

 ادغنملضفأ راتذلاى تلا # الوصأ نيماغلا فىرولا زأ# ىطصملا ىمعثاملاب ىددتقاع
 الو_فأءامسلا ىف محن مادام 9 هلالج لج هللا هيلع ىل_د 35 الويقماعفشم نين ذل ىف

 لصحو ناسحالاب نسحل ا ىلعوةءاسالاب ءىسملا ىلع درمتو ناكمن اك امو ناضمررهش ىضم ( ىفاوخا)
 توملا نمذخأ هن اك فوسملا همم ابو نامزلا عاضأ دقلط رفملاةرسحابف نارسدنو جر نم هل مسقام ىلع لك

 : 1110201 افاعرسر او اعدوم عك-] ب 2 روس ادد ناثناضمرول ال عءاضقلا نأ لعأ نامالا

 ْ نآك امو روسو موصى هنامز بطأ ناك امهتنذ هليلدوريدنا لءاش ءادتقالا نيأو هليلقل كارد مالا نيأو

 | هتامداوب ماقنم ىرعد تياايفروسلاو تاب الاب هر لاغتسالاذلأ ناكامو 11 نم هتاقوأ ىندأ
 3 : هنتقو موصلات افآنمصاخت ىلا ن مو هتاعوهريسىف صا+ أ ىذلا نمو ه_:مزةراعىفدهتجان هو هننسو

 ىاوخا هعامتأو هنا ءاوهلهأ 0 او هعارضل او ءاكملا قراب دلا» نع كيب رجا دحئار فاو

 5 1 هددها لج وزع هنا ىلا عرضتلانماو رثك أ ىناوخا تاعاطل اب ضن دن ىج- تالزلا ا :هوحو تدوس

 17 انلمتالو هعاضد رأانل ىوقتلا ل هحاو هعافشلا كن نمانمرحتالانملا ت١ أوصالا ع. ةرباولوقو هعاسلا

 ا هللا صو نيجحارلامحرأ اي تجرب هعاسلاموقت مولانفوخ نمآو هعاضالاو طدرفتاالدأن م اذهانرهش ىف

 6 : نيعجحأ هركتو هل 1ىلعو الاى لادا دعس ىلع

 0 || ١ »(1هتاكرب نم مكملعوانءلعهتباداعأر دقلا هليل لئاضق ف عداسلا سانا )#



 رد»و اذردعو لال_ةالاريسو اهريسوبل اوكلاردنو اهرونو بولقل ار ي4طو اهرهطؤرا ءالاروظأو 1

 سافنأ سدطو اهرمأورأعم الارهزأو ا :رهزأو ضان رأار طمأو اهرطمأو بحسلا اريشنو اهرشنو حان رلا|

 اهرس تاكربلاوتاري_غللو تاقوالا رئام ىلع تاعاطلا مم ارق لصخو اهراطغو راك ذالاب بط: راعسالا ا
 ةلساب اهزيمو اهرمشرو-الاريؤوتب ورومثملا لضفلابهم 1 ءأ صخو روهشل اع ج ىلع ناضهررمش فرشو 0

 ةليا نما اهرقو واوا عنا ىلوطف زهدلا ل وعماد واول و رهشف لا نمريسخ ىهىتااردقلا|||
 اهاحأ نك تازاشيلاب ةكلث اليالزغتو تاوهنأ ان ارا هيفمتفتاهرزغأو هتاريخرثك .امراهر ونا واهك رباع

 ءالومتاعاطن اهيذ ىنهتو ىل و ةاحان ابا مقدمات ن نهزوذا.ؤ امر آو مانملا ن نم هنوؤد عمو مانالا نم

 تعفرامةلءل نما 4 امق اه ريحو هراونأ قاهاهذأ دقو تاق وللا عسيج هن دحسو ىل2املهراوأدهاشو لو

 دم ركس اف: أهءلات دءمالو اهرصنواهزحن أ الا مولا مةوعده.ل|تلصوالو اهرظنالاجاتحةصقا ميفهيلا ا

 تءرضت الواه هرمشن و جرف اياها أوجرحلااهنعلاذ 0 (اهريضوأوهم رلازأأالا ا

 نمناصسف [هربجوهفطاباهثاغأالاةريتكتم بولقهل-أ نمتع>والو اهرذءواهانقالاةزذتعم هدب نس أ
 ىلعو اهرعواهنكسف ىوللا ىلعو اهرتسق بو.عل ا ىلعو اهرفغف ب ونذلا ىلع ةفن رش اهل الاد هىفعلطا ١

 أهرمس وهلضغاهاضقف نيلثاس 1 ا

 احا اووذ نام ءلاب تنأو د: اه رف كال_مالاعم 03 ال_فالا هلرهقلاب تدهش '

 اهرشق قو_ثللاصصغ 0 .وا صصق تعقر دق اهرمسق لضفلامو رب 1

 ثترض>-ا1نرافادقلو هب اهرماسو بح ا طفلان امحالاهن لع الاى تماه

 اه اق موقلا بولقل 5 ىل<ان_بوىلعاسأ أك اهرضح اذا كت هتريض> ق

 ل ا حادقأ الدو 15 اهرهاسق ب ا فتره ل _ةآوا تهاب هنو تهانآ

 نر اذ هداك + ترمثاا1 ترظن هلذ 03 اهزتاكسا اذ هلفاحر

 51 اهاجلاام 4 اهركذأ اماهد_# راام * اهد_هزأام اهدعمأام

 اهرهظأدق ىرامااامنو تفشل ا ردقلا لام اذ * اهريدصأام اهلجأام

 اهرب دؤءام_-ثالاقاخ د رايت مالو ىلاهَدَو

 اهرّدقو ىلدنا لكل ل ن اعإلا عملاح الا ىذقو

 اهرخداهدنع ناهءقان ةداهش هلك رشالدد-و هلناالاهلاال 0 اهرزغأو اهرعشن ى هادم عا

 أه :رمصن وتاوصلا قت ة رط ىلا ةمالاىدهو اهرسصنوةعب رمثل اههتن ادي ىذللا هلوسرود د.عاد#ن أذ هشأو 1

 ىلاعت هلال اق#ءاهرنهطو سد رلان مىلاعت هللااهأربىتل اهتم رذوهح او زأو هباحتأو هلآ ىل عود لع هللا ىلص

 |مترعست ىو ايئدلاءاعس ىفةزعلا تدب نو رسفملا لات ناضمر رهش ن مردول اهل !ىف ةزعل |تددىلا ظو هلا || : ظ

 قضت ةليل ىسهذ قيضلاهنا(ىاثلا) ةوظعوإ ل نفي هلم ةردقت ان[ اخس رار وسجردقلاةلءاب
 اهيفرد قت ةايثالان ان ؟لاوهردقلانا (ثلاثلا) ءامسلا نم نولزني نيذلا ةكمالملا نعضرالااهبف

 ردقووذةكئالموردقوذت ات 1ميؤلزنهنأ(س ماما )ردقاذاهت اعارعريص» ردةهلن كب! نمنأ (عدارا) 1

 نيلوق ىلع ةصاخ -ل_.وه_ءلع هلا ىلصىنلا نمز فتناكمأاذ. هانئ امزىلاةقاب ردقلاةل_ءال_هاوفاتخاو|[| .
 (اهدأ) لاوقأ هتس ىلءاهب ص أ ىل امال ىأ أو ةلّتخاو ن اضم روح فخ .ز ىلا ةيقابامت امك | 8

 ثااث !اًهلمأ ىه(ثلاثلا]) نب رمثعلاو ىداحلا ِةلمل ىف(فاثلا) ناضهر ره نمةل» ا لقأا#صخالانأ 2 ْ

 نم (نيداتل لالا نب رمثعلاو عدا س اال ىه(س مادنأ) نب رشملاو سانا ة لأ ىه(ع دارلا) نب ريشعلاو 2

 ءلاردأ امو) ىلا ءتهلوق ذ: ناضمر ره نهرخاوالا ارشعلادارف اى لقت: اهن ا لفيت جاتلاةلبا ََ

 اهروطأو قلنا ردو اهرّودو تادوح لاا اريدو اهرب دوغاشالا اردوو اه ردو رمال كدا الاتد

 |" ن رد 3 الا ٠ نموةدحاوةلجنآر ةلاىلاعت هللا ل' ا ءهننأ ضرس امع نب لاق اهو ىكلاردقل اةلءا ىفهانلزنأ نا 0

 ىلأ ترمصو ك_-ةبلو
 لاقل ىذدىرتذف
 0 رمصل كمل عستمف

 ةنحلاىلاب ا هل هدو

 رحافلا دعا |نفدآ ذاو

 ريقلا هل لات رفاكلاوأ

 ناامأ الدأ الوارحرمال
 ىع نمضغبالت 0

 ذاف ىلا ىر_هظ ىلع

 ىلاتريصو مول اكمل
 0 ىاصقك 207

 ىتلي ىتحهيلعمئتلنق
 هعالمضأ ىاتذ و هماع

 هللالو_سر لاكو لاك

 لبو هيلع هنأ لص

 اهضمن لد أة هعب أو

 لاق ضب فوج ىف
 انمنت نوعيس هل ضدقيو
 ىف اممادحاو ناول

 اسس تس ام ضرالا
 4 ةشهتيق|مثدلا تقدام

 هب ىذفب ى-هتش دك و
 لاقو لات اسما ىلا
 هيلع هنا لص هلل لو.
 نمهضو رربقلا لو

 ةزفحوأة-:للاضانر

 (ىورو)رانل ارد نم نم

 لع لوب العر نأ
 ىضرز زمااد_.,عنبأ

 ريغتد_قءاآرقهفنع هلأ

 ةدايعلا ةرثل نم هنول

 سعت نماسدتد لعمت

 لاَقف هنفع ةلاوسا أو هنول

 امو ىنأ نياانرع هأ

 و فمكف ىنمكدعب

 ى راق رج دالشل ئشأر َ

 تدرج دقو الب
 ىل_عاتلاسذناتقدملا

 تصاقتو ند-_انا

 *.انسالا نعناتفشا |
32 



 دودلار دي دصا اجرخو

 مفنا ؛أو مل اورخانملا نم
 ردصلا ىلءالمؤ نطملا

 تاصل فلان مرن دلا ب رخو

 ايست 53 ذا ت 1-5 .أر

 لوب دياعل 0

 ىتنك كتءاهامأاب همال
 ريقلا فكنالناإوقع
 نمدهل ناوالروطأا د 35

 لاقو المر كلذ هد

 ءاتفي رم نم ممالا تاج

 قرك-فت 1 . لو روسقلا

 ل5 م عد ملو<_سفن

 (لاق) مهنامنو سفن ناخ

 ىلعابأ تعمم ى ريشقلا

 ىلعتلخد لود قاتدلا

 كروذ نب رك ىفأ مامالا

 تعءمد ىف آراطادئاع

 هللاناهل تاقف ءانمع

 لاذ كمغشيو كيفاعن

 نم فاغخأ آرت
 ءاروامم فاح اغا توما
 ضعد( تءمسو ) توما

 ىئاظل ارصن نيداوددهز
 ىاب .حونت ةحتان عم هنأ
 ىَديَم 00 ديضفطتل

 اذاكءزنعىأو ءالملا

 فصو ,ولامعاو# الاس

 ل اودو ءكءاد كل تديط

 هتعط' الو ه.لا تءوسال

 ىل_..صىذلانىؤدلا

 معسنالو مدر أت هءساص

 عامبسالا قحهبلا

 ساخنا لاطنااعرو
 د كو كي
 ماك امل درو هنأ

 * تايليناق تنآولو

0 

 / | 111008 نييارهطلاسريسل يق لشلاواومابق دماج لان (مهشفلأ ن هريخر لاهل ءاردقلا هل !ام

 3 ىلءحال_لا لم لءثارع هاىدن :رم ل جر سو هيلع هبا ىلض هنن الو سر دن ءركذ امنع هللا ىذر سا ءنءالاق

 1 'ء نوكي نأ اونقوا ديدثاسع كلذنم و هءاع هللا ىلص هلنأ وسر بايمبأ بمحمتش هنا ليمس فروع فا هقياع

 5 لاقفردقلاةلمل هلاءاطعاذالا .عأ اهلقأ دارا مالارصفأ 0 تلم ثنا نر ىأ هير اعدف كل ذ لثمع 4
 موىلا كد نممهو كلا اريخ هذه لك ىف ةلمللا ذهكتمأوْلةمطعأو رمث فاأ ن ةرير دقل لما دج

 ىلا«ةلاق # روشأ ةع اوت نوناو تالثرمت اأو ربش فل] نمي هلل ن انتم روش لكى ةمانقلا
 هاضقزمأ لكر نولزخي نورسفملا للاةرمأ لك نم مهم رنذاب مال-سلاه- هلع لب ريجاهبذحورلاوةكمالم الز

 علطم 010 اوااداف تاصالاطالسما ىه مالس ل داق ىلاهرّدقز هنسلا كلت ىق ىلاعت هللا
 رسفأ !!عولط ىلا ىأرسفلا

 هل-ضغب كلالاوسعاهماق نم 37 ماوعالارثا هوز وهشلا لك 0 ىلء ثؤرش ىنااردقلاةلمأ ى 5

 ' ماكحالارثاسوءاضقلاىطقو « هلالج لد ىلا ىل اهب ا .ماث ”الارئاسو بوذلاد_دع

 هل-ظطغ لومقا |انقز رب هللاف 2 مارك الاوماعن الان تاحتو 0 لا

 1 مالنسالا قعاقحانتعو # هوفعموالح !هيذانقيديو « ماّوصال ثار ارفغلاب دوحو

 هلرفغاناستحاوانانعاردقل اةلءا ماق نمىلاق هنأ ل_سوهس.ءلع هللا ىلص ىن أَن ءهل :-الالودرترت رهو (يوزز)

 ْ لوسر ناحنأ نمالجرنأ[م مع هللا ىذزرع نبأ نعو ةقاامهحرإ_توئراقا ١ او رهشذ نم مَّدَعَت م

 مكان انو م رىرأ سوه. اعهننا ىلصهنلالوسرلاةذرخ اوالاعمسل | ىف مانملا ف ردقلاةلءل ىأر ملسو «.لع هن | ىلص هنأ

 ملوى راّخلاه اور رخاوالاع.سلا ف ةاهرهمل اوم ردم اك ىف ناضمز نمرخاوالا عسب بلاى تأ طاوندق

 3_-ثناضمر نءزخاوال ارشعلا ل :داذا 0 ا لا

 اههنع هلل! ىذر هللا د - هع نب رباح ىو رو هللاامهجر لسمو ىرامجأ اه هاور ل اظةبأوهلك لد الأ ايحأ اودرزنم

 نهرخاوالاريشعلا ىاهوس لانا نينا 7 خردَملا ةلياتيأزتنك ىلا مل-بو«_لع هللا ىلص هنن ا لوس راك

 ءىضد ى>اهتاطء_ثجرخال ازقاعذن *اك ةدرابالو ةرايسال لب ةقاط ةلمل هو اهياامان مربولا 4 ناضمر

 .مركوفع كنا مهالا ىلوقلاتوعدأ مفر دقلاةليل تقفاون اهلا لوسراب !ممع هللا ىضرهثئاعتل او اهرخ
 نمهرفنىف سلاحه #,تءهللاىذر رعافس لاتد- ءهشاىذر بك نب دج خعو# ىعفعافوفعلا بحت

 اههنعهللاى ذر سابع نب! مهعمو ردقلاةلمل ارك ذذا نيرح اهملا نمل_بوه- هلع هبا ىلص هنت لوسر بامصتأ

 سانعنيااب ماك-ة:الكلامه_:عدتلا ىضر رعهل لاق تك اسهنلاد_.عواهنع عمسا ع مهتم لجر لك ماكتف ||“
 ناسفالا تل خو عبس ىلعرودتانتدلا ما أل _هج هناورتولا بحي روقاعتهللان الاقؤهناددلا لعنئالو ملكت

 ٠ اعب_براصل ا لعج و نيضرأ عب سانت ل_هدو تاوعم عسا ةؤخ ل_ء>و عبس سنمانقازرأ قاخو عسمس نم

 | عسس ىلع مدمس ثد راوملا مسقواءء_سنبد رقالا اك ننمموحو اعمى ئاضعأ نمدوح-لا ىف عقبام لهدو

 نه نب ىشعااو عشاسلاةلمل لع أ هتلاوابنظ أ عمس راما ىيرواعي_ىناثملا لو هيلعهللا ىلصهمذ ى طعأو
 لاقي و# امهنءهللا ىذر ساء عنئاذبأ او رك اذه ىورب ناكن م موقاب لاقوهنعهللا ىذررعب مم ف ناضمر

 7 لدقنو رشعلأوةعداسا اًءماكلا ىذواهرخ آرسفلا عاطمىت-هلوقةلك نوثالثةر ولاه ذ- هتالكددعنا

 1 هتلارون نمملعلا ل_ثمءانمسلا ن ملزم رود. تاضفوةلءلل اكلت تضخ لانو *نب ريشعلاو عداسلاةلءلاستأ
 7 هجرلارون نموذممضعلاتو فوطة رد ثرون نموه مومضعد لاف ةعظعةعخ لمرونل كلذ لاقبو لحوزع

 | لاو تاعاطلار ون نم مه-تءنلاتو ةك.ئاللاةة>-أرو ول نم موضعتلاتو دهلاءاولر ون نم مهض»»لاقو

 ' || كايللال_ضفأ ىهوةيوغرمةلءاردقلاةلءل نإ ةيمحلار ون نم موضع لاقو .نيفراعل ارارسأر ون نم موضعي
 «لانتربع ىل عاب فدل دك #* لد نيس ةاهلثا ص قو هن ل.ضغت هللادنعرذقلا هلال

 ؛ لدمأت كررشالو داعملامو هناهب رست لابعأ له ىلع صرحاو 031 لءدعفت هلبا كس ءريغللذاو أ

مكف
 1

 



 ترا ل. نسءنت ملامند اخو

 0 00 7 ل ها تاج فم اا 2113
 نضضرالا نوطد 26 3 55 0 0 00 0 ١ مع رد 0 قى 0 ا ا

 000 ل علا
 "اذن نم انونات ام نباوهرب ره نعو م لباثع نما ولثمىلا لولاه ذه ل ثم ىف نو . امو نارسمللاوب رلاو رو 98 عقدىل-عن وردةدالو سل 5 اي المل ربتابما 0 نضل الافلا تيفال ردع ول ىسعل لضفل اوهألاقو
 ١ 8 ناكس مهو 25-( الملا تازئردقلاةلما تناكاذالاق هنأل_بوه_ءلعهللا ىل_هىنل | نع منع هللا ىذر سامع

 لل ا ا هنمومالو نضوم تعاون عفالوسسدقملاتييزهل لعاب سولو مارا مسا ارو ىلعا منمءاواو ءانيس 00000 0 ط ىلع امنمءاواو ىربق ىلع امن مءاو بصتمق ةنولأةعب رأموغمو مهعممالسأ اهيلعلب ربحو ى-متةملأو ردس
 يرو مولا || ل دعس نملوأفرعفلاعاطاذاف مال_سلا نقد مال_بلاةنمرثماب و نمؤماب لوقي هءلعل_بوهل_دالا |||

 مان نس اكن هبألو يامل عاعشال مشل ضنا بانج طف ض رالاوءاسمسلا نيب ىلعالاهجولا ىلع نوكي ىت> مالسلا هيلع ١
 ةرورض | ايس سءثل امصةقمال_ىلاهلع ل. ريححاتح ر ووةكيئالملار ون عمت ع3 نود ء.ص فاكل ماكل موعد

 هس اكن مىذلااذ نمو ءاعد ىف كلذ مهمون ض رالاو ءامسلا نيب ةكيئالملا نههعم نمو مال_بل اهبلع لد زبح موق ا4 عامثال

 برب سدل انفارش أ ءامح .رماندلاءامعمةكتالم مه لوقف انندلاءامساوملةداوسمأ اذاث تانمؤملاو نينمؤللراقْغَتس-او

 : ة-يندلا|.تدلارمعب امو || ىلا هاو هناعس ب رلاعنصام نولوة ف لو هيلع هللا ىلص دج ةمأ دنع نما ذل هقأ نولو.ة مق متامقأ نبأ نمانت اداسو |

 مزاح || هنباىلا نوعص.ف مهم لاط ىف موملاص عفشو ِل_بوه_لع هلا د ةمأ لاصار فغنولوقبف م-هكئاوح ف أ[

 رهءلارماعا ميو ناك اذا مل_-وهنلعهتنا لصد همال ىلاهتو هناصس هلئاهاطعأ امل ارك س دقتلاو لءلهتااو ل حلاو ميدستل|ر ىلاعت ١
 . 0 بر || لوالاماعانالفاندجو نولوقيفةنالفتلعقام نال لءفام نولوقيفة أر ماةأر ماو لدر لجر نع ممتولأ سم
 هعزلك ىفاهمذالعناو ماعلاهاندحوو اعدةيملوالا ماعانالفان دو و هلرافغتسالا ن عنوفك.ةاعدتمم ماعلا اذ_ه٠ ان دوو دمعتم

 رغلا ل هاجلاواهقلطو ادد اسانالؤأن دحوو كَ ارانالفاندحو ونامت هتنارك دان الؤان د-و وهل نوعد.و هل نو رذةة_سدقادمعتم

 : 2-1 ءاعساىلان ودعص» مم ن اورفةة_سو م4 ن وعديفاك ايانالفان دوو ىلاعت هنا ناتكاملات انالفاندحوو

 .يكحأا ىتأ 3 ةردس نهم اكمىلا | زر ىتح ل وهيلع هللا لصد ةمالرافغتساوءاعد ىةلءلواموءامم لكىف مهفةيناثلا

 1 0 ضرالا له أ ىلع ىلاعة هلا ةجر لوزن دنعانك نولوةبف ماب الاهذه متيغنبأ ىسهننلاةردس مل لوقتف ىسمتما ||
 اورممت 0-5 1 0 ةذف ردقلا 1 ىنثتو ىنهتذملاو ردسزنمتؤ لات ميسم ىف هعفش و مهن دل ردع نولو ق3 مهب نزلا عنصام مه لوقتف ردقلاةلما ىف
 ةقاكلا 1 ىوأملاةنجاهءمتف لو هيلع هللا لصد مال ىلاعت هنلاىطعأ ا لركشلاو سد دعتلاو عبستل اب ىلاعت هللا ىلع
 350 || قامت للان ا مالسلا «.لع ليربج نع ىف اكس ىربخأ لوقتف تززته امل ىسهتنملاةردساب لوقتفاهيلع ةلطم ىهو

0 
: 

 تهريربتلاةلظ نم انت ل أوع انثل امن هادا ىوأل اهنح جدت مرئي ىف هدي عسل هللا نسي

 0 و رن نمهم ف تس ىوأملاةنجاي لوقتفا مياعةلطم ىهو م دوه اعنا دج مال كات ان

 1 ا عفشو لهو هيلع هل |ىل صد ةمالرؤغىلاعت هللا نأ لءربح نعاهناكس نع ىسمتنملاةردس ىترهخأ لوم

 ىوه 3 شرعا اممس مك ذك لوق.ف ى ركل |اهنم معسل وندعه:> ممكلْذك معنلاةنح يصتق 7 ميسم ىف مهتسكت
 ا نءاماكس ن ءةردسا| نعىوأملاةنح نع مععنل اهنح نع ندعةنح ىت ريخأ لوقمف تل ىسرك أب .لوقمف
 ردقلا مدافع نمو اب رط ل ازخميفلاق موسم رست عدشب لسمو هاك !ىلصد# :مالرذغىلاءتو كرات هللانالي ري
 هماظع تراص || ميعنلا هج نعن دعةنح نع ىمركلا نربخأ براد لوقف ءأوهو تحسم هلالج لج لولجلا لوقيف عصي
 ليس مركابعانإ هتسودللا همال ثرفغدق نيسجا ارلام-رأاب كن أمال_سل هيلع لد ريح نع اهناكس نءةردسلا نع ى رأملاةنج نع
 نع انستا لو ىسمنا اهردس تقدصو لد ريح قدص ل-وزع هللا لوقف مه1 اط ىف مهمل اصتعفشو مل و هماع هلل ىلص دن

 نيرو || تددعأ شرعاب تقدصو ىمركلاقدصون دعة_:تقدصو معنلاةنج تقدصو ىوأ لا :-تقدصو

 مف وراؤَتن ءالمل العا تع او
 1 . ل ايإ هه.

0 | 7 ١ 7 



 الا
 06 اوانيولقداسؤ

 اسف ملصأو ائلاعأ
 جلس“ انرومأ الو

 كدامع هن تالصأ اع

 1 نيااصلا

 لاوحأ ىف (لدفإ
 || نءالاق قو-اأضعد

 امنع هللا ىذر سامع

 هءاع هنأ ىلص ىنلارم

 |ههنا لا ةذ نيربقد 5
 قاب لع: اموثاب ذمد

 ناكفامهدحأام را
 لوم ١] نمىك ةربت_بل

 ىشع ناك_ةرخ الاام و
 ةديرح ذخأ مةهمتلاب

 نيوصنت : اهق بَ ةيطر

 ةدحاوربق لكى فزرغم

 تق نأ هل-هل لاو

 ادعت ملام اماخوومع

 قوملاض عن (ىؤرو)
 فيك هل لمقف مانملاى

 تنلدلاقؤكلاح ناك

 ىع ء لكوذ ءوضوالب امو

 ىربق قىعو 4 بُئذ

 نلاخا اوسأىف هعمل

 مونلا نرخ 1 (ىورو)
 كب هللا لءذام هل لعق

 نكمأ كان, وتحل

 نءاموب ل تع

 هلل ى-سدل اقةران لأ

 بلك: أرانلا َن 1 و

 ىسعروار اهتوالمل رق

 مال_بلاهءلعم 2

 مهْمالحر ىدا:ةهربقع

 نملاسقف هللا هامحأف
 الكول ل
 امو تاةنف سانال لقنأ
 ترسل و ابظح ناسفال
 هنتلإو الالغ هم

 تمذنمهيبلاظمانأو

 :به وجب ب م

 و ل
7 

700 
 0 ا

 ١ اقول 27 هَ

 0 ماعن الان مديت امرت ( 'ىناوخا) رثدبلق ىلءر اهنالو تعم# نذأالو تار نيعالامدمةمالا

 0 3 ئدرلا نمهتلربب م ذقن ًاوىد-4الوسروة-+رلا ب كفرشو ماسحلااب اطعلا نمهنك اًنحو مارك لاو
 فلام مساومهتلا كح راوكردت اذ ىدتدا ماد اص لبعو نسحأ ن "مل ىدت :ءاو بوثذلا ف فرسسأ نمسهوو

 5 ف وفت هلما اما اده_بلان اوندىاو .ةكت نأ ل_هلفردقلاةل- ىلا اوهَمْعاو دن تلا تيرا اىذاغ |

 2 هاطعأ الا لئاسهلأسالو اذصةموالمأهذابو هاجأالا عادا يفدتااغدامر مث فلأ نمرع_ موعدا لاب

5 
 3 ىفءاحدقو اددووار ارخنلاندقلاهآردمعةداعساب واهانسأ نمزوفامف ىدنلاو لضفااب ه-.لءداحو هلا ف

 ِ دارملال نو لوبقل|نسحاورفظت داد_عالاهذ- هقاهوملطاف دارفالا ىلامل ىف سهلت ا دانسالا عمت

 || كتنانآامأ اد دقو ىداملا تعوءامأ ىدرلاة بقاع ناحتامأ يدها قيرط نءلاضلا ان أامفادغ

 0 ادصااُلءلق نعول ىتااردقلا ىلاما نغتامأ ادثراق»رط
 . || ىلع تنأو تفاواض :رأ ! ىلا مل ىذه هنأ دع ءلاكالبق نم تدع ناكض جنا اود ادت هلل مق دس ملا اهمأان

 22 اا ادبأ اهلضفىف نك اهلثمو 0 اهب سوفنلا امته لمل متغاف مق 2 ادصنولل_كام رصم جيمقلا ل 5

 5 انقلاخ لاةري_ترد- ةلاةل_ءلذ ادم هءعس ا 7 ا ا تا

 1 اد ىذلا اخ دقوءاسعسلا ىلا 35 هلزنأ هللارمأد نارقلا امو 1 صم ا 4ك َنَمآسَه رش ىلا نم

 0 ا ءامسلا تاوأ جفت او 35 ادرودق صخلااذمو . ع 03 هل“ ازنآهللالحردقلا ةلم ىف

 3 اددعم4 ىصخحت نأن يقل دنع 03 نم كئاالملاواهيفحورلا لزغيو د اددعاجم ى هد نمفشكلا |نمىرب |

 اطيتغمنا اردطل ا نامل انزانو عيادغراع اداشعرهدلا ف شاع دة« ل-->رهنا اهآرد ع زوفان

 م ازال نم نكت ندعنانح# | ارعسامخم ذاوناهّنان هبلطاف 0 اديأ هير نم ىس ربام لانو

 0 ثو ررع نمو محَح نم هد رياارب_خ اد_غنيمن ذملا عفش هاحذأو « افسأ احدلا ىف عرضتو < اريشللاوا

 17 || ادن تامركملاب رولا ى رد“ واروح تلاسر عاش ىانلاق متاهاوو ىدم هل نيد ثوع. مريس ىل-# |

 مدقىلع ىشع نمريسخ هناو 3 ىدنمانالا مع نان نمو * هنءاضت_ملارب دن لارين ةنلاوم

 | ادسوالفلا را راسامو سم“ 3 تعاطام شرعلاهلا هماع ىلد 27 ادلو نمو 0 قاف نمري_-خو

 || نوحرب ٌكسركر حب ل-اسىلء نيك أسملاةئمفس تفقوو كبانحءارقفلاذالو كداسب نولئاسلافنقو ىلا
 همايصق كل صاخأ نمالا فى , رمش ارمثلا اذه ىف مرت التت ىلا كمعنو ْلَتجرة-اسيلا زاوملا

 ناو نيصاعال ند نيعبطالاالام تلتالكتك نأ هلا هماث 1 انامل انتل ند همايقو

 كلدع نذو نوما اخو نومتاقلازافو نومتاصلا خر ىحلا نيربصقلل نذ نيلماعلا الا ل_هقتالت 11

2 

 الص نيجارلام -رأأب كتر بنيعجأ انلرفغاو كتنمو كوفمد اذ ءاعددسو كدا رأُف توم ءذما

 نيج أ هدتو هل آىلءو دم ان ديس ىلع

 8 هللاانلهح ماعنالاو لاضفالا نمم 4 هللا ءأامو مارا هللا تدب جا رك ذىف نماثل |س اجا

 (مالسلاوةالصلا لضفأ ماع ىلا ران ز رو مارا تلاع : راف نم ماعلا اذه ىف كان او

 أ قامدل ًالاوزالو ءانك ىدد الو مونالوةنسود تأت الىلا هلو“ هن[ كيس س مومقأا ىحملاوهالا هلاال ىذلا هيدا

 : هنذانالا هد ةععفشب ىذلااذ نم الاثمالوا ميش هل لقعلا دحال ها 1 دا دح رالف اني ؛ناووسلا

 5 توطصالو الاعثوانمع واتكواةوفو مهفا امو مهدأ نينام لعب الارث ءالواب اوج هيدب نين دحأ قمطاالو

 هتمده نم ىديب لكو ضرالاو تاوعدلا يسرك ع نو الا ةماعلا كرد, الوءاشاعالا هلع نم م ئشل

 ْ الالحو از عمطا«تو ىلاعت ملغ 21000 الاعثاناك ناواموظفح هدؤنالو الال-اواثودخ

 1 1 م -ظءمركد_-اعد- 505 01 * ىلاءت دقهريعىف بر ل->

 ا الاثم لوقعل اهل د # سدل 35 ريظنو هله.ث شم نع ل> # الاوز ماودلا ىلع شد س دل

 5 ..[اادسب دبس فاست كرا هع الاحرهيلااودش فهدا .عىلع مار + اهتبب حض رتفاهلان م هناضسق

 00 ا ا سس هسا" كقطك تحمل تا حتا سا 2 تال

5 

0# 



 1 الاللللا1 25222 -----
 قاينلاتبارولق" ىلالتتلدللامالطظ ق مههو>وو لمس نولضت فدكف لدلذدلام مران الاوهأاولوهتذا
 نان او همرح فيرش ىلا ت اصواذاف الامز ىوطتو انا :ًارشنتق قانعالا قرقملاىداوب دق فيك اذهاب

 الاحترا لوصولادنع لومقلاىدانمىدان الاحر همرك |||
 اريغواث هش هنأ دقاذمح 3 الامر هملا ىرمسلا ف اوعطق 3 الاحربيمعلل قودلااعددق 1

 الاموالخأءاضزىفاوقراق جف لك نمنوءرجاوأ دق # الاضفالاولاو-:لا نوري 1
 الاأ ل .ةتسااذااعركا #» هاج ىف مهعمج اودأن ع 7 00 1

 انمآ ناكهيلا لد نم باسو قمضلاو مهل نما ملا نكرنم نك رب قيتعلاتيبلا فرش نمناصسف | ٠

 0 نايا ل قيفوتلا عسقوت هل تكول

 لك ىلءو ةاشمدوفولا هيلا تأت مرو قيوشتلاوهبلاهبحناب لوقعل |ىسرعت مو قيدصتلاوءاولاب هلءقأ|
 قعمش لك نمنيتأي ماض ْ 4

 |ةزلا ىداو مالعا ت ديدقو 0 * قيرفلا كاذوكف نمانسلاحال  قيقعلاىداوبعشا|نءأن ع

 قيضوريسع لك و دداكو 2 مهد _قاو كردأموقا نوط

 ق6 فلك نماوأ امل ١
 فيعضت هذاط نمدعغوو راش قا الو ارب له>ورا طقالاو نك امالارئاس ىلعه تدب فريش نمناصسف 1

 * قلط ىمدو روسأمبلقلاو
 + وههارم ةيقتدبلا| اومعو

 ناك اهمظع نم ىتااهناةبعكا ةفصذ ده ال هبلسأةمدر نارتقالا بارش نمهيقسنأو تاوئااورجالا|

 ناسلفالمأا ممم علني ملواهياااقو تا ةالرةم<ءاعدالوم ناك اهلا لبقأ نمو الحمامظعمأ]|
 الي لويقلاماخ نم تسيل امد لل هلاحأ]| ٠

 ىرس ني>دالو الاه دعب تعبد 3 الصوأم ل_دولام ارو ل !ااتوُش 23 الَمَق قشاعن مك نسم لاة بك ان 1

 الد_فءءاديسلا فلل طرح او # 22 اود قرا قدرغم كو »2 الهمم ضاق عم دب كمي ل- ظوأ]

 الخد ن1نمأدماقمىلا 5 م كر قرانا ةءموكنأو

 الة امدوملاب ىذلا م ركذاوهذ هتفادضف متن ًافاوفاةتالف

 بونذلا نعزوا دق هنأ ند ةرهد مهذرعو اريغو اهم هباب كلا اوراسق هءانج ىلا مهالوم مهاعدماوقأر دهللذ

 ىفىلأ قب رفلاكلذاودب_ىقو قيقعلاو مزمزرك ذي ىداخلا» هلل مزمزاذاف | -ةوادج هلاو رهسش تالزلاو :

 مر ك ذيهياقو بيثكللا بصااىدانو ارجو ابل قولان م ل

 رجاحو ىيقعلا ناكست دهاشو 0 ارجحلا مدلاو للا مار كاَسَع هب ىريش.لا كل لاصولا مانأب ىريشد

 ىرغمامرغماتاه ىلثم تكدأو 03 هتافصع دبل نسحلا جالو 37 ارضاناةدقلاو مالعالاكلتنابو

 ىلا نعىللقو ىن مثد- كش

 ارقام تقرع أم لايابيطو 2 مكحير رق. تنقت ا أهلنا عر

 رح لا ك0 ا نءو 03

 ةيعكا|سوزع نأ ىدرز اهراس نبطي قود زانلا ىضذارالا نمسهدق لودقلا مسنو لفاغل|اهيأ|يف 7
 ريا 1 و اهر ازم تت رقواجت د هاشعاوزاغف نمغت اطال تاو اهرا ةسأ لاح ىفتءاجذق ةمظعملا

 اهراظتناة دم ىلع تل اطدّقذ ىنمىلاماىلاه اقوسأوذ اهراج ىرب ىنمىفاوزافو تاقرعىلا رد: د

 اهاصونامز ترك ذتدقو  اذرا طوأ كا جورل تتلو *: الطار نامزلا عاضقرسحاو
 أهرازهنم ديعبا|برقيو 37 ةرهد ىل ف ةرعكسل اىرأ ىم ؛ناهراكذت نمن اع الات حاهف

 ىرولا ارم ىلا, ىسأاهدع و * اهراتسأ نمءاملالا-ىف * ةرسح لوط دن اهياتحأو
 اهزاز نمر ابخ اد < *ىذتر 1| لوسرلا ىدالا ىتحنا# اهرانوأن م ههالاركسم

 اهراطقأ فهاذشَتعّوضو 2 اص تءهام هلئا هرلع ىلص

 | نال اَع نمملاعلا نع ىنغهننانارفك ن موالميسهملا عاطتسا نم تدبلاج س اناا ىلع هلو ل_بوزع هلال أَ
 ا 1 ا 252555 55555525 تت 225577 ا

 ل2

 ناضل (ىووو)
 هلو مانملاف ئروثلا

 ةرعت ىو 6-2 نمهنملا

 ٠ فقوو# عروأ اب لاذ
 نان_سىلا نب ناسح

 ن_سملا نر احأ ىلع
 ميلعدشأ ئث :ىألاةف

 لاذ عرولا اواَعَف

 هنم ىلع فخأ ئذالو

 ملاعق فيكفاولاةذ

 نيس رأ كرهت ن-هورأ
 نب ناسح ناكو#ةنس

 ماننال ناك ىنأ

 انممس لك أن الواععل 91

 نيت بادزأب بريش الو

 مانملا ىفىو رؤةئدس

 هلل مع تامامدهب

 لاَعو كد , هلل ل_هفام

 نع سوح أ الأ ريش

 ةاهترعتساةرباب ةذحلا

 ديعل (ناكو) أهدرأ

 مالغدب ز رن د_د>اولا

 هنزل 0

 ىناكوةنسنيعب رأ
 ايفالاكرمالاءاد-تأ

 لتقف مانملاف ىؤرت ام

 لاةف كن هللا لعفام هل
 نوح أري غاربش
 ىلع رخدقوهنملا ع

 نوعبرأزيفقلا ارامع نم

 نأ (ىورب و) اريفق

 ٌمنيتمكحر ىل_فذ

 مانق هت ىلع ع 27 طضإ

 قرعقلا 3 يار

 نا اذهان م لاما

 نآةذونولعتال الو نولمعت

 تالو له-ءنالو ملعن
 2 كاتعلر نوكت



 كا ش 4 نمىلابسأ ىف

 8 هوو هب فمي ن أر يغ نم ل >اروداز أ نوكب و دبءلا ندم عم !نأ لمد سا | ىنهماخ,مءىلاعت هلا ىطر سابع (كاتوزابب ترابا
 ْ ئضر ةريره ىلأ نعو © انمثا دك رئالوارب هحرب مذ يحلب ره نع ىنءينيملاعلا نع ىنغهتلانافرفك نموىلاعت 0

 هتدأو مويك ع عر قسفد ملو تقرب لو تبمل || ذه ىتأ ن م ل_سوهملع هللا ىل_ص هللا لوسر لاق لاق هذع ىلاعن هللا 1 0
 اديسعهرف هللا قتعب نأ ن مرتك أ وبن مام لاقل سو هءلع قا لص ها لوسر نأ بنع هل ا:رتشئاعن ءو همأ ف ق 07 م

 ة-ءلانوديرانءراب نولوةف ءالؤهدارأام لوقف ةكالاام -مم ىهاد مون دسدا هنأو هفرع مول نه راذلا نم

 ا 111 ازرار رددقف يتق توضصو مل ترغغدك أ ك دهشأ ىتكمالماب ىلاعت هنلالوقمف ةرفغملاو 0
 هيرق تافرع ىلع مهةقوأ امرغموان رمد تاعاطلارم - غقتاقوالا عسب .ةضئاوأرو انفقغمواح :ليتابانف 2 ا 3
 افعةداعسااب مكرشنو مم ولطم مهمل ومع ولذرذغ ايعكن «مهمح لم 0 هذأو اهيفامواست دان ىلا
 00و * انفعملاواضرلاهنمم_ه>ابأف 53 هنانلاونأ د سق مو-قزو فاد اوذاك ثمحرت لأ لاق

 [ءظلاهبريض أدق لكو ىدفو ٠ اورظناتاومسلا لهأأب لاقذا ب امسلا لالمأ شرعل اوذ مهم ى هأب ءاح انالذناف ن 10
 امركت نيعجأ منع توفعو 0 مهبونذ ترفغىفأ كتدوشأ نال 0 0

 اللات ماع لك ىنأ هنا لوسراب لاف تكسف هللا لو سراب ماع لكى أ لج رلاةذاوسخ- جحا مكملعضرفدق نيف ن1 || كاعت هللاناسانلا اهب ألامقفرل_بو هيلع هنتا ىلص هتنالوراغيط لاق هذعىلاعتهنلا ىذرةربره ىأ (نءو) || تحأامماصأنأردقأ
 .ساءع نبا نعو مممعىلاهت هللا ىذر ىأ ثا[ سل اودج أول _بم»اور متهطتسا اا تدحوولوت محول من تاقولو

 ك5 تونذلاورقفلا نامفنسامهنافةرمعل او يح نيد اوعدأت مسو «ءلع هّنلا ىلص هللا لوسر لاق لاق اهت مع هللا ىذر

 ىلص هللا لوسر لاق لاو هنع هللا ىيضرةرب ره ىلأ ن عو هذ :ءىلاىت هللا ىدرءاسنلاو اوردب دهطلاثدخ ريكا ىفذب

 جاجارخ 1 ظفل فوهحام نئاهاور مفر فغهورفختسا ناو موباجأ ءوعدن ا هللا دفورامعلاوجاحما لو هيلعهقن

 اركتمنأ ةريسونأر كذو
 ىلاال-> را أ ارمكتو

 كون راضاناألاّوه ريق

 تمملالاَتؤ ةدرمذ هثام

 اذكرءاذخح تنكى ا
 هلاعأ ضع عفشتو

 اطح ىت_> هملاصلا

 اوعفشاوعفد ناو مف بادق-اهوعد ناو مهر فغدو ماا هولأسن ا هتنادذوراهفلاو
 . ةردهد قولا ءامءوطعأ . اها 2 انوملطن ىدب دذع * او اوريض اماذاىدؤووموذ

 . افعمك اليمن أى ان> نم 0 مهتممخأ او 000-0 03 فر غىفانح نم مهلنأو

 امل لازدقو لصولا انددق 0 اضرلاو ىتمزوفلاب اوزمش ا

 اي ل راقك ةرمعلا ىلا ةر معلا لسوه- اع هنا ىله ها لوسر لاق لاو هنعىلاعت هللا ىضرةرب رهىأ(نءو)

 لاقاك ةيصعمه د سل ىذلا رو ريملا تحس اء علا لاترل_ىموى راذأ اءاورةندلاالا ءازخهل سبل كرو ريملا جحلاو

 كاذشاتنأ ا ب افرون ن ةعداطب جالا ل عىلعمت 2 ىلامت هللان اا ذهاب جنم ضعما ضايع نب ليضفلا
 : ل>و زع هلل |هيضعع محلا

 هن زاخلا ضرأ ف تقددتامو 03 روك مو دو# كمءس لكو 5 روريمو لودقم كغ رشأ

 رو-ذوم حمرلا كءل » كل هنا 03 لع نمت مدقامو ىس لكو# روخ دم هلل |دنع كإ هرحأ3

 روورسم موني لات ناودإر 1اتلن # ةيصمع أت مو تع ناف

 ريبكع شى نا هقلا لوسراب لاف لو هيلع هللا ىلى دانا كما هاجر ىل.ةءلا نيزر أ( نعو)
 فو هعمل ىطرئ مانسنل اوهحنام نباو ىذمرتلا» , اوررهعاو كس أ ن نع جلا ةذ ةرمعلاو عا عبط ةشم هل ا تانيا

 | يحال ء3لاتقال داهح نوياع من :لاقدا هج نمءاسنلا ىلع له هلل لورا تاقتلاقاّمءهللا قذر ةشئاع م من

 موب | را وعر عل دال ل مدقاه رش دقو حل نخ نوفا ند 5 (ىلاوخا) ةرمعلاوأ|| ةريثع ىتتادعب مانملا
 | نعوهنع جام اوا 4 ذفنملاواهب ىصوملا دحاول اةحلاب رقت هثالث هتيللا ن ناخديل ل.قدقو هن نوةمالفدكو وداعملا لست غادق هناك ةنص

 ا لأسأ تاكا لوران لاَ بو هملع هللا ىل_دىننلا ىلاراصنإلا نم ل-رعاجلاقامهمع هنن ى درر ع نبا

 عقشتب : لرد مل وارمشع هذع

 الا عملا طخ ى دج

 هَ د رمد هأن رم 5 هن 0

 اران هلع :ريقلابهتلاف

 الاَقَو ىناع رض مللاقف

 ثاغتسافم ول افءثررغ

 ديعلاةو#هُنْعَت لذ كد
 3 | ىذ رزدح نب هللأ

 هعامجوا٠-معىلاعت

 انك ١ هتدن د ل-ه 0

 تاَقؤ رازاب عفاتمودو

 ١ لو هيلع هلا ىلس هنا لوسر لاتف نونعلأس أت انإكهتالوسراب لا ةف ف.قث 2 نم ل-رءاجو ساحالاق نهمَع نبك نيتمإلا اريل

 : سن نا لاف ىعثلا ل ءلبقأن هنأ دنافاقح تير غال ناو بن رغ لحجر هناىراضنالا لاقذ ىراصنالاّل قس ىأبو لا -و

 ش بعأ هنانكلأسأ تث اع ىنريشأ لب هلا لوسراب لاقذكريضأو ىنتلأ-تُدشن او لأستتئحاعكترمخأ | لاق :لازاحَْد 1(
/ . 

 لاق“ ذنم ىلمك هللاد_هعاب



 فن اكاع نتاطخا امان قحاب َكدعد ىذلاو لاةفموصا اوه 0 ا هم تئلا

 ومعلك أن د ىدح ثكماع ْثءدا.عأ نيس د ج رقم م كرة ءكر ىلع ك.:- ارعضف "تءكراذات لانا

 لاقامهنس تاصاقان | نائهللا ىناب ل ذو در اوراهمل الّوأ ا لضوا :وأرقنر مد ال اوكدرمح نك ندع اذاودذخأم|

 نافدرخ آو هطسوأ مقو ل. الا لوأ خومرشع سماعنو»ريشع عد اروهرسشع تاابرهش لكن م مصو لصماذا تناث |

 لأست تئحاعكتريخأتعث نا لاةذ ىراصنالا ل مقأ م ىةثلا ماقف ل ماذا تن أف هرخآ [ىلادطسوأ ن متق أ

 نيحهلام جالا ن ع ا كلأسأ تث-ا-غىفريتأ هلبا ىنانلاقق كريخأف ىتلأستنشناوأ

 : [ىضذةدنيح هلامو تار واخ ناح لانو راجلاى رب ني> هلامو تافرعن موق نا هلا ز ه-تعب نم جرش | 1

 نمجرذ نيح نافل أيش ىسفن فنا اهمتآطخأام قملاب كتم ىذلاو هللاىنان لاقف تيدلاب فاوط|

 لو زعهلل دن |نأف هؤرعد فةواذان هئيطخا ميهنع تطظحوأ ةئسخ مم هلستكآلاةوطخوطخمال هتل>ارن أ هت أ

 ددعتناك ناو مهب ولذم4 ترغغدقىفا اودهشا اربغا عش ىدامعىلا اورظن الوعد [.تدلاءامس ىلا لني |

 تديلاب فا اوطرخا 1ىضقاذأو هما.قل | مون أو ىتح هلامد-!ىردالرانلا ىمراذاو طاع لمروءامتلار طق |

 ءاحلاقهنع تلا ذر كلام نب سذأ ن عوخآ ظفل ىفوو# هدككت ىف هجام نيد اورهمأ هتدلو مو. .ل هيونذنمجرخأ ]| 1
 هيلع هللا ىلص هللا لور لاق ا ثدا| هل أس فيقث نمل -رعاجو ملسو هبل ءهللا ىلص ىلا لأ سراصنالا نم لحر دا

 رعت 3كاتحاح لمق ىراصنالاهح ا أل. ا ساجافةلئسملابكقيسدق ىراصنالا كان أن اف .قثاخأ ب لسو 1 ش

 ناخأو هو-وريغقافنآهتب ارا ىتباس لبق ىقثلا حان ا هقالوسر اي لاقف ىراصتالا اقف ىلا 000 1

 ف.ةئاخأاب , لاق ئريخب ىراصفالل ل بوما عدتتا لس ىنذلااع دف ىنوخأو كلذ فرس امو كم اعدودقنرك تأ ||| ١

 تئلاقف ىلا عأوهف ىف ريخأ هللا لوسراب لاَمَق هع ىلأست تمد ىذا, كنأن أت دشناو كلاسانعلس | ©

 لاف دوصس ىف عنصت فيكو كعوكر ف عنصت فيكى م لاعارمر مةروشلاىاىناست 2

 لوأ عورتشع سما اورشع عدارأ اورشع ثلا لا مدلاةذهنع كال أ نأ تدر اىذلاهنا ىملاب كثءدىذلاو 5

 ىل-عّل 0 اذاول_طماذاتن : اق ءرخ [ىلاءط و ىف تق نا ىل. الاخ 1و لالا طسو مقو ليلا

 622 اسراصت الااخ أاب لاق حار قئرقنت الو ضرالا نمشترس نكف تذمساالث ساشا جرقد كل

 ىلاس ع أ وهف ىداص تندد -مكىثدح هللا لو سراب لاق هذع ىب أت تم ىذلاب تنانأ تقف انك ب

 كفوقو نعى لاس تكول الا نم مف كلام ماما - مهلا مونت كتدب نمكجورخ نع ى أقتل
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 2 ا ا 0 ا <

 كقلح نعىل أست تدحو رجالا نم4-.3كلامراجلا كم مد رع ل استاد رحالا نم هيف كلام نافرعن

 لاذ هرهغىد ن اا 3تة-ورحالان مك 5ككلام كة او طم نعىنااستتئدورحالا نمم_.ةكلامكسأر |||

 كا هقلابتكو ءارخلاترملا وتكتب نم كسووخ نانا:هنعلأ أنت درأ لأمن ق-حلاب ”اثعب ىذلاو

 امأوةرقر قةهكف فاوطاا كاتعكرامأو ةدردا كل عفرت وةمطخ ارب كانع طخ :وةن.حاهوطختةوطخ لكن ||
 أف :.- لمن غلاط ناتو لرأ .ةهللا نا تانر»د ثآذو ةوامأو ةمقر نوه ءنم تع كش ةو رملاواغنصل ندب كمعس 1 ْ

 لثمسونذلا نمكاماعن اكو لف ةكل د دا مهم ىل هامع ..ف قرع ف لكن م ىونأ ارب_غاثعش ىفونأ ىدامع لوقف 1

 جوحأ كرد :ءكلرو تدم هنافراس إلا كاممرامأو كلاه :رةغرطم اوردغأ ار طقو ءامسلا موقد دعو جاع لمد[

 وهو كل ذدعب تربلاب كفا طامأو هما.ةلا مونارو ثان هم عفت :ةرعش لك تال نأف كلس أرك ةا-امأوهملانوكست اما

 ىضمامك هللا رف دبة شل لوقو مكانك نم نيد ١ عض ق كل هلأ و كيلع بن ذالوهفوطتق ردصلا فاوط
 ا,ىكحرد أو ىنامالا اوغاب دقل جتملاب نب زئاقل ارد هللؤ# همق مشن 58 !اروغغم اوديفأ قبانهف نسحاف أ
 ماث ”الاو بونذلا مهالوممهنعرمل دقو .مارملات دملا عجب اوزاف نامزلامهدصاةمل.ن ىلعمهدعاسو نامالا |

 لو.ةلا لوصحو بول طاالشأو زافو ناءصعلأوأب ءاطاتا قنوت طدحو ل ةتمسدق لدا |

 . (ناكوناك: مدشنو) كاورلاوأ
 ناكرالاو تيبلاب * اوقاطو هلالانم # مهبولطم او كردأو :* ىاامالا ليشباوزات

 (ضورلا'"--3) "7 1 ضو

 دى ل

 ا تلف مكتقرل :

 0 لاعق ةئسةرمشع

 ىتزكح ىكتفرا

 تايم تامل
 روفغ هللانأالا كلدأ
 اذهذ م رك داوح مم حر

 ف هل نايل را

 بايسأ نم م ئش هم هاند

 هرد ىو هل د الولا

 وأ ىنزدنأ (ىودد)
 نرد-ع دأو ة ةمدكل

 هزعهللأ ىذ ر تاطيللا

 5 ةدلحةئامهدلغ

 نيعن رادع ناك ايف

 نب هقد 1 لاق امو

 تال راس ارناعلا

 ف وسيلع سبأ لص

 هعمىبدغلا اذاو مانملا
 ناواريض_+ ناءا> هءلعو

 ىل_ص هللالوسر لاو

 ئرقأل_بوه_لعهتلا

 هل لقو مال-سل اىمرع

 ادد نإ لما اديه
 دودحلا دو نآرقلا

 ف دحان مال +لالاقو

 مالسلا ىأ ٌئرقأ

 كهل كرهط هل لقو

 مالمسا و ىترهط

 ركفأ ن-ع(كىورو)
 ضب نعت :دلا ىلأ نبا

 شاينا لاقهنأ ه هءابكتأ

 تس اع هكر دع
 ىلا ءوحرو كتبوت

 اناسنا تشن لاق هللا

 ريمأسع رس دق هند>-وق

 راعسمو لو ه دس عم < ىف

 قرخآو ه-سأرفربمك
 خخ ”اللبقود#هملح ر

 لاق كيوت بيسام

 دقناسناةمعج تر ءأر



 لالا ”ايلألاب 5 00 ااا ا ا 22 دة 7

 ضن نأ (ىوربو)
 اكول نيشامتلاب

 فشك الف اريقةلسلا
 رات تملا 0

 توهأقث مما قرن

 بره ةرارشامتمهملا

 ىلاضت ها للا نانو

 ىازوالاىؤر(لبقو)
 تبراملاعق مانملا ف
 نه عفرأ هحرذ انهد

 َ ءالعلا ه-رد

 ونأ(ىؤرو) نينوزحملا
 مانا قدادنلا هللا دمع

 هللا ل_ءقام هل لف

 رفغو ىنذقولاةؤ 31

 هبت ررقأ بنذلك 5
 اد_-اوالا ايندلا ىف

 هنرقأ نأ تيهدأ
 نع قرشا قدور
 ليقف ىهحو مدل طقس

 5 درظن لاف ل اذامودل ْء

 لج ض06ت كل

 هك ذأنأ تدمهأو

 نب ماشه نع (ىوذو)
 تام لاق هنأ ناسسحع
 قهتدأرق ُتد->نبا

 هسأرى تس شاذافمونلا
 اذ-هاام و تلقف

 مدسق امللاق بيشلا

 مهح ترفز نالفانيلع
 قد هرذز همودقل

 ليقو# باشالا|ممدخأ

 هربو نادرا تاما
 لهأنأ اكمانملا ف ىؤر

 نم او--رخ روقلا
 تاببوب ماعر مازوت
 ادهام لءقو ضي ددح

 زومقلال-هأن ا اولاقف
 اددحا نانلاودكجص
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 9 ناككملكهف 5 ىل<رونلااو دداشو# ادت مساعملاو 17 اول_ماهملابو

 نجلا ةعاطف 3 هورملاو افصلا نيد * اوعسانا مهدارم «« اولان دا مهل ىوط

 نامأناضرلا لك « كارادقوك ارش 1 ممن ب نب اذ 3 مهام

 نلوإلا لاهو * ماعذ اقام لكن ع # افعدق -:عمتساو #« م لمأ اعمتزف

 1 نرانلوقب , هناك هيذةراشالاو مرملا نم مي-حلاول- ىلا نمءا+ل اف محو ءاح نائرح يملا هنئاهجر ىلب_ثلالاثو

 0 الو احر فا سم لكام (ىلا >ا) لرفغب نذ ىرزح ىرفخت ل ناف كد جرو لإ > ىلا ىئافحو رع كتبتأ

 مهتاماعم فاوحرو 0 >الاراس( ىناوخ ا) لصوبداز لكالو ةكم تمس لك الو تافررع لمح

 لاول ىماوكياف ن ناوخالاق اعل اوضونت لنا موقلا نعنيمطقنمار متمدنل كتافامذ متركفتو هشام 0
 نم راو

 ىلا عي-#لا رامامكىلو « ىرحتاهعمادم نافجأ هت ءاحأ « رحلاوتيبلاىلا عاداعداماذا
 ىرس هلبذ رلك عم ىمافم * ىف هورار دلا ىف مجم ى هادا و رضا نع لح قاوشأو نين َح

 اهرح و قيرطالاوهأر 0 «*ىربص ىننخن )بكر لاريسمناوأ 1 اوداؤفلا ري_صلاب لداعأ

 رقفو_خأزان 0 لاب ك.ف مدقت 3 ىعزعلوقثر قف نمت فخ ناو *رسعلا ن ”ناخأامىدنعلهسف

 نسحأف أضوت نمل. قب مقا ىح جاملاو ىفاعي ىىد ضيرملاورطقي ىتح مئاسلاةوعد مهل درتال ةثالث ( لمقو)

 1 هللا : مس لاووهلتسا اذاف هجرلا ف ضخ هاخ يل ىفاعلا ن 5ك رلا 0 مءوضولا

 000 د كا نادك لان , فناطاذاثه_جرلا هير مغ هل 0 ريا

 | دقر نكروسن م سلو دحو د ح ودها ند رااودئاوغلاه طهاومتعا (ىناوخا) يلا

 | برخ”ن مو مالعالا هت حالر كلا حابصمدقوأ نم 26 رك هنو ىلا جات دي اوفلاو لت اًضغلاو

 ما 5 مامولنا هل ترهظ قوشل اةيداب ىف ١

 . ىوملا نم ىعرمد ناذطالا ىلءانارت 27 للقب 0 046 ق.شاثحال صيسلا ماما اماذا

 وب امتعبزا هرهع مكحو 04 ريق امؤدرأ ةنأكو 37 لل داقةفالاعمدفكدفكتن

 لدمتقو لآ اق نمامعاورن د 0 1 اور او

 لاقفةةيطالاىاعل نمشي لا كاملا امو حملا لامفأ ىف ةدكسحلا ءامهنء هللا ئذر سام عننا ل سو

 أ ناسل لك هفدو نعرصةب سو ناشوأبن ةغاس همعتوةغلاب ةمكحي 00 |لاعفأ نمسنل

 نمم-ماشر تأ اوسل نيقومل- دان ءاويأاودصقاذا سانلاةداع م نمنافمارحالا د. هع مزك هأاىقةهمكدكاام 86

 | مماوثو مهرحأ مهل فعاضال مهجاونأ ىلا دصقلا الخ ىلاب ىلاداعَةا الوقد :ىلاءتوهناهش ىمل ان اكذ سانللا

 نمجرخا م لالوأ ناك اكماملالوزند- :عامت دل ن نعدرممل | مارح ال :ءدر#لاندمعلار 5 :نأاضد أهنذو

 هرذلاعثم لظرال هللا نأ ىلا ءت هنن لاق كب اس لا موب ف قوماروةمك ضي أهمش همفو تاثلان قا رمحمذمأن طرد

 رمال | انقل اكىدارفانومتثح دقو

 درحم تنأو اندلا ىلا ت>ريخ 0 اتاك _:اناندلانعدر 2

 دا ئذه كاندفتنأ اف 27 اهتننح تاتوم بونذنم بنو

 ةكالملا ىلع جالا ضرعب نأ ديرب ىلامت هتلانأوهو ماك>الاةرفاطةمكشف مارحالا د: ءلاستءالاامأو
 اصر أ همقو ما ؟الاو سان دالان منوره م ةوالا مارك اةكتالل ا ىل-غنوضر «دالد مان الا مهم ىهامن 1

 اول ستغادق كلذ لق نونوكمذراربالاءام الا مأادقا تاو هلع مهضادق | نوغشب جالا نأ دو ىرخأ ةءكح

 نب رهطتملاب< ونمداوتلا بي لانا يلئاتلاقدص وهو ىلامت هلال نايت“ الاكلت ىفم متر باولاثم]

 برق هنأب نم قلع اذا 2 بنما ان بنذلا ند مرهطت

 بذعتسي بحلااضرنات 3 يضرب ىذل اب امضار ع نو

 .اماو ْ

 إ

 ١
 ظ
 ٍإ



01 1 40 7 2 
 4 ل 1

, 
 ت1 1 002 2 25 اال

 نع 2 6م الكلا نسحوهييلتا ا أردقا ل هلد تاانسنأ» ادأك اذاناسنالانافهساتل ا[ مز كلاما

 ىلعتهلللوق» كيل لاقاذاد_.علان راو مان" الاو بونذلاه: عرفكمل هبانح ىلا اعدو مالعلاكلملاهالومدادان

 : دولا ل يح نم لاب .رقأان أف دررتام لسق كل كنلا نادانأ اه
 0 3 0 رغب همملد ىلأو 2 ”ءاعدْنيخ فطالاب هباحأق هالومهيرقاةاعدديع

 ديعلان" اكءان »و ةفرعملاو لعل |ىوذلارارسأ هءفناف ةعادزل ان هلاجل اذخأو ةؤرعب فوقولا ف ةمكملاامأو

 رافغلا ركلات نأ كنا رارقالاب كت كاط قاب ردو رازوالاو بونذلا تارج تلج ىديسلوقب

 راثعلا لمةمتل 0 أو * رارفلا دأ كرمه نما
 را-ملادقورازوالاملأ نع هاقفحار دا لرفع

 ور دالوقن لاغت ىلا راكؤ ماظءل اروح الا نمه ءقامو مارهلارع هلت دل

 ىنويرك ذاذاف هدام نمري_تالمى هبرك ذالم ف فرك ذ ند ىسفن قدتركاد هسفن فىفرك ذنممل رث ذأ ٠

 معه الا لول نمنامالاعسقوت مك تدتكو ماركا ىت ةك-ةالم ند كسترك ذ مارح ارم شملادنع

 ركحاذريخىديسااناتنأو * وسم ان كد
 ىرطاخو ىرسو ىلقف كرك ذذ 0 ىملاهنوح رأكنملومقب د 2

 امهمهقب الاريك ذو ةلظقي همذ نأ كلذو ىلا مي دا ع <همغذ ىع سأرلا اح دمك اهأو ا

 رهطو هسأر قلحو ىنع ىصضو مارمارعشملادنعمتلارك ذوهقرعن بقواذاجاملانالارير ا اعتاك نمالا
 لكن هل لع>و اريعسوا مرح هاقوو اروبأ هل فءاضواناوث هل ل_-ورعهتلابتك م ا ”الاوساندالا ن مهند

 نوفادإل نيوصتمو عوز نقل نونكملا هناك فيلا عقل اتاك نامالا عب دقوا ى طءأوارونةما.قلامولةرعش

 لل اهلذا اوجرافم كءااري_ةذ هيل نات ايىلا 0

 مرسال مكب ريغىل سدأ ىنودرطت نأك

 هئاعدد تع هلاحناسان لوقي تدملاب فئاطلاناف فاطلالاو ىناع ا نم<.ةأمو فاوطا |ىنةحك اأو
 تقو دوهشا كتي تفط وةولاذلج عم كيلا تمنأ دومعملاب رلاتنأو دوصقملاتنأ ىدس لا هتناو
 نيفئاطال ىديرهطو نيم كباك مك ىف نيمالاكإ لن كءاطخ قم_دقو دوملاومكتاو و كنا

 ! دوصحلاعكرلاو نتاع أو
 7 ودعلادنعج احلا فا اوطب 3 الذ ض رالاى هانجل ا دوك :

 موم-هلا عبجانع جرف 3 نمل هوت يلع دس

 نيد فوقولاب اريك ذنواهيبنتهسقناف تافصل اةعندبل !ىناعملا نمهءقامو تافرعي فوقولا ىف ةمكمللاامأو
 نووضل ةمادنلاو:ريسملا مادقأ ىلع نيفقاو سؤرلا فو ثكمةارعةافح ةماسقلا مول ىلاعتو هناصتم قدما ىدي ْ

 لدقأك ليل ذد.ءءاعدمهالومنوعدب و ل وعلاوءاكملاب

 ىسعسىارتلا ىفالذد- ار ذعأ 03 ومكم مك دنع ىف ونذ نماعفشتسم# وكزءناوبأ فلذلابتفقو | ٠

 وكري غموح رأن-ه متدنأ ناو 3 قرشانو ىزعاسق مضر أف د وكدسع قوضرتو فون نأ

 قييتايذانوث دج فيستا 35 وكرك ذريغاموب عمال باطنا 2 مكتبي وربءط ىنيعهللا عابال /

 ومكسن أ, قارسمبيط تمدع 5 ا عا ارامطصاتد وناو د وعلا كرو هكمذ قوم ىزو ريمان 3

 امرك اوفصاف ىندنرملاانأ : ومكح.ب را ىنيدؤتاقءرطالا # اهقرعأ تنك ق يرط لك ت مسن ١
 وكدسي ىعدأ يرولا نيب ترمصو 35 مككتفرعدق ىفاف ىفودرطتال «ومكست ادق لدوكاسكن ا : ١

 مذق ىلعها مدل ارا سوأ قل وشتلاود_:ولا ىعاداو:احأف قيتعلات ,ءلاىلاءهالوم مهاعد ماوقأردهنلذ
 قدم 5 لكن م نيت أدب راض لك ىلءو 0

 8 4ك نمقأاذا ىمقس ىفثد 5 0 0 .:

 (ىورو) مهبلعزرك مودقل
 لاق نيد اصلا ضء:نأ

 لق دوشتشا نبا ىلز اك

 ةل-هلىلا مانملا ف هرأ
 زيزعلادمعْنب رعىو

 ىعءارت ذآ هنعهللا ىذر

 تاَقو ةلللا كلت ىقك

 لاق اتممّكت ملأ ىبان

 ديس 51
 ىللاعت هللاد_:عجانأو
 ندءاحام تاقؤف ر 71

 لهأفف ىدوت لاذ

 ىئد :ال نأ تا و-؟ سلا

 الو قيدسصالو قب
 ةالصلاريض< والاد موش

 زيزعلا دمع نءرعىلع
 ةالصلاد مزال تكفي

 , مكءلعإلسال مكث م
 كددع ندع (ىورو)

 د.ملاد_,عنيدحاولا

 هزاند تد , أرلاق ىقثلا

 لاك 25 هنذإ

 كيل كالا مارمأ)
 ىلاانمهذو ةأرااناكم

 امياعانم هذ 0 ةهريقملا

 را تاَقق اهانذدو

 ّل_:ماذ_هناك نم

 595 لو 0 تاقىباتلاق

 "مي تلاق ناري كا

 هرمأ اورغص مهنكلو
 اذهناكشناو تلق

 لاق ثنوه تااقق

 ' ىلا اهبتيهذو اهتجرف
 مهاردا تيطعأ او ىلزنم
 كلت توب ايثوةطن :-و

 ىفان أ هناك تسر فولاللا
 كتل ىدقلا هن

 دس نامث ةنلعوردنلا

 ى_تص ةاهلم. ع

 تاقففركشي ندع 0



 مولا قوتتفرىذلا
 راقتحا, ىلر ىنسجر
 كفنل دورت ىانا سانلا

 نءو ىوقتلاب ىنأاب
 رو هيدب نيبام فرع
 ىفركفت نمو ىو
 هيدل ناك نم لبحر
 اميين نموا اراص

 هبايشرورغم مك هلع
 توملاهفطتخا هلاح هو

 لئام نم مك هلالخ نم

 ةكرت هكرب هلام عمج ىلا
 محر له هلاقثأب رمو

 فهضلاضد رمٌنوملا
 ايساكك رت له هلاضوأ
 2 هلافطأ ل حال
 تائداجلا كتريخأدقل

 اور

 لمس نأالا كتدانو

 رقووذ
 ةديحالا متو حونت
 اوضمنا
 تن و ىكست الك سنو

 رثالا ىلع
 انيدعتالوانجرامهللا

 انل 1 الو انرصناو
 ا كراع الو انفاعو

 ارث وانه الوانمرك أو
 ىلع نا انءاعرتؤتالو

 رب دق ىش

 ىلاعت هللا لاق ةعاسلا
 موباسح سانال برتقا

 نوصرعم ةلذغىق مهو

 نمرك ذنم مهيتأنام
 هوعفساالا ثتدح مهمر

 ههال نوبغلي مهو
 نايثلاىورو مهبولق
 هلب |ىلص هتتالوسرنأ

 نمنالات مل وديلع
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 0 ىددج و ىد-وو مهل قوش قوش »2 د_> ولاريثم هناف جيشلاو

 تيلصو دوسالارحلاتلءقو اعوم_سأ ه,تفطف مارملا هللا تدب ىلا تع (هيلع هللا ةجر قفوملا نب ىلعلاق))
 : المأت لبق له ىرد أ الورضحأو تيبل ا ذهىلادّدرتأ مك لوقأو ىكب أانأو ةمعكل ارادج ىلا ت دنتساو نيتعكر

 انعمس رق قذوملانء ىلعاب لوقدافتاه تعم«ذا ناظقملاو مئانلنينانأ اشف خامون تف ىانمعىتةءلغم
 ٍْ 1 1 "س2 نمالا كتب ىلاتن أوعدتفأ كتلاقم

 درفنم مفرعجمىنضااانأو «ث اودعمدقمهلصوبيطد سانلا
 دحأ قونح مح نجام © دجأام,محاودجوام مه

 ىنأالول ماقم نمه:سحأ ام لاةورك كك ميدضلاوءاكرلاب ميلا عاف تاذ رن فرطمو رلفقو (لبقو)
 ىل-أ نم مه درت ال مهالا هنول عقتناو هوجو ريغت دقو فرطملافو مهيذ

  هحلاعس نم ىدنعمداقتءاد «ن قاوشأر سأ نم ىو متذقنتساو 3 قرح تمنولا مصل | ررمضام

 قالماو لطمىلعب> نمي « ة6مستهىلامآو ىلابللاىذمت * قارمهرعم نم نوكي نمو
 قاملا نمئثدىلعتلصحالو » هتعفتناىضاملاالرمعلاهعيضاو

 لعن كنامهللا تافرع وهو لاتاهح ةحرخ 1ناك امله نيثالثواثالث ج هناردكن ا نب دم نع(ىوربو)
 كدوشأو أ نعةثلاثلاو ىلأ نءةبناثلاو ىضرف نعد داو ةفقو نيثالثواثالثا ذه نقوم ف تفقو دق ىذ
 .ىدو ةفادزملاب لزنو تافرعن ممفدانملف نم ل.ةئت لوا اه ىقوم فقو نا نيثال هلا تمهودق ىفأ براد

 قزعوكل لوقي ىلا.ءتدنتا نا دولا ناس نم ىلع دوحتأ مركلا اخ نم ىلع مركستت أر دكمنملا نباام مانملا ىف
 3 : ماع ىفا أ, تافرع قل خأ نأ لبق تافرعد فقو نإ ترفغدقل الجو

 - ادوفوءانولال_هأءانأف « هبلامارغلاةمأاعدو * ادوج نيدحملا تعحشام هنادوجولارانأانل ىلت ذم
 ندا دوسملا مادا اودان مم « ادودخهاو- نم عمدلادّدخ 3 كلاب نيام نونا قأو

 ادوعولاو-رثكل ان دقاهووف كح ءلاب بات نمت دعو امدقتنأ ه ادودو امي ا لزب مل
 ادور-ظملاو روما انجرو * اياطالناانوك دق لوعلا وعم“

 ظ ادودصل اوافملاوكشي ام دقن اكد: ريستح لكوفعلاب انريجو
 نيكلام تن أر ف ىمو فيما دعسم نير تف نينسا أ|ضعد ىفت حلاق هءلع هللا در قفوملا نب ىلع (نعو)

 فا ةئانقسلااللاقةنسلاه فهىفانب رتدد مك 35

 تاةةيتةفسومفر لا جد“ فضصفا نإ

 هتان هم> اصلامهدحأ لاقؤءامسلا نمالزندق

 نيأهاتبمخاو تلقو بوعرمانأو تمةفءاوملافاءفترام سفن هتسلاقاللاق مهنم لبق مكى ردنأ هل لاق
 اههتداع ىلءءاسلا نمالزندق نيك كملاتد أرةفلدزملاب تد وةذرعل تفقوام ف سفنأ هتسلا» ذهىفانأنوك أ

 د_-|و لكل بهو هنافلاقاللاق ةلمال اهد_هىكب رمكحامى ردن أهتلادمعاب لاقو رخ الاى عامه د> ألق
 || جاحلا ليقذا ىلا«: هلناالا ءاعنالامرو رسل نم ىل وتهتنافلاقاءجاولمقدقو فاأ ةثام نيلومةملاةتسل | نم

 ادورطمالوامور<الواءةش مهنم لع لو ادوح وأرب مهتخ#و مهعمج

 ان دنع لما نمنسأنتال 003 امدنتم هنالز ىل.عءاد_عو 7 امرحأو بونذلا فلأ ىذللل لق

 ٠ ايقثملاو ىنلا عنودواووت ةعساو ىدوج نيصاعلارشعماب دع امركت نييئاتلا لمني ل_ضق
 2 ْ اجرأودوحأ نأ بس > ا ىلا 27 فلاس بند 5 نماوشتخحال

 || هلاشيامع رثؤتو مادقالا ىلع ىدَتةءفاح مار لا هللا ثدد ىلا تح اهياع هللا هجر هي ودع اهعارنا (لبقو)
 5 تد_كأو تيملا عاهد تعضو تقافأ ا !ف|ماعاشغمت دردش ةمعكأ اىلاتاموانإف ماعطلا نماسهبلع

 : نمادسه ىلع قو ول ىالومو ىدم_ساب تااقو تكمف تضاح ةذرهد فوقولا تدارأ الف ته_و تفاطامن ام

 1 ْ كلحأ نم مهاك حي اانلمق دقه هدارأب لوقر. افتاه تعمسف كم ىلعقو دقو فرك-ف للا هتوكسشا 2

 ١ دهأ نحو



 3ك 1 01ه 2 دأ

 ََى رولا ىلع هنت أافوخشم تضصأو دجاريصومكنع عطتسا ملاذ لجأ ند #١ ارذعومكمذىل "ىرذعلا ىوملا ماقأ |

 ىردأ ريغ نم لانحلاب هنأ ىلع د رذاعذلوذءلل جدأ تنك نان# هس :

 اجر عقد الو هن اردع لاو سعشلا لدت أدق هنا ىلع 2 هل مخ ضرأىف رهكوأ

 اركفل اريح هدسس> نما كلحم 3 اشلاكل تاقو جور هل تدهو ا بهلاهةءاطروت ىمعاحالو |[ ١

 ترث ةىدىالوماب ان نمو * ارد ةىةؤرشواد_ع ىتمك#و 00 ىتركح ذلوقأى دعا, لاقاذا |||

 ارسالاةلءل ف كالؤالاةو رذىلع «قر ىذلاريشبلا ىداسلاب تزامق « ىرشلالوأ اذوىداع اعدل

 اندهاو كوفعدرباعمج انقذأ * ارخذانا داعملا مونى لارا 35 اره :مواري_ثانيقتتلسرأو |

 . ارهظلاو لهاو كاتم تان دقو تك ارت ىونذ نمانمؤهعفُشو ## اح 1 ابار

 اعاوفلكىر ولا ناول لئاْضو 7 اركشلاو لفعل هك ارداىريحت 033 قراو 2 تارتشم

 ارش ىرولل هممط نمتلجخامو 0 ام_صلات هام هللامال_سهماع 3 ا ارتمحولا 3 ا 1

 سالو

 د-وملالاقوةمال_ىلاهنمفس ىف ةاخأل امس اه د_هحوت لعحو اهادهوه دمحوت ىلا لوقعل ادثراىذلاهتذملا|

 ىفتقرغتساف هند_هاشمر<4ىفتراس اهانمواهم ولطع ترفظوا م ومع تلصتاث اهاسرعواهأ ار هللا مس |

 رأث 1 اهرآو هتمكح ااه دهشأ اهاعدال تباجأو تءاطقهباطخا عمعمأ اهادانامدنع هتمدانمةذلا||
 كلم نم هنا -سف اهاربامدنعاهربد هتداراب كالمألاو اهردع ا 8 كال_ةالاف اهايموابسراق كرذقا١

 ىلاعثو ابرزعو اردتقم لف ىهاضت الو لآ امال هتملزاكهتي 1 مان الو دفنت الهتيدباك هتيلزأ م طع

 ة_.عكلا لمحو اهاحدوهتمكحءاملا ىلع ضرالا آي دو اهائب .ناقتالا نسم ودع ريش ءامعلا عقر ف

 هتسلاحت لهأ سوفن اهلا عدو اهاحوههاحو وةكربا اه 1 ةعفراهمظعأوةعقب اهف :رشأ مارا تيبلاأ|

 اهدع نا اهنع ةرامدنء اهدحو ةيدوأ فاهفثو اهافاصامل افدلا نعام شيع اةصو هتسناؤعتزاذفأ]|

 ماركت عاخاهسل أو اهات هلالز ىءار نمو مزمز زد_نع قوشلامزمزغاسمل مزمزو . هارد رق ماةمىلاوأ

 راطقألا عدمج نم راوزلاىمتئااملف اهاءاطخواهللز نءافعو م-ظعسنذ زك اهنع طخ مطحلادنعأ

 اهانسواهر ونت أو اهاج نعراتسالات ءؤردقو اهلاحناس اد مهت دان

 افمصراددقاهلاصو ساكف # ىهاضد ال تقو تقولا اذه ه** ى-سحقاشعاب ىلا ىلإ

 اهاحوارزعانان<اورب 0 اول-:ىبر_ق كنود تلاقو هناهانستدنأ اهلا ج سءثو

 هاو حر حل نورك !!ىامو « ىسح سورع ل ثم باصن نبأف

 اهارتالنو_,عتمةثد_قو * اهتأرد_ةنوءعتدعد-قو

 انانحواحانم ىجاهلهجو اهافطصاو مااظعال اولال_>الانامصشو مارمل |تملاةمعكلل ١ فرش نمنادهسف

 اهاحو 5 ءدارأو اههحاو نم ةه-وو اهاقاو ني- هيلعام فووهملا لخد نملاثمآ ا اهاج ماح نملامحر

 هامو بيم |هةمرج اهىتلا ىفوأ

 اذار هرب هلق كد !ونافءامسلا ىف كود وباقت ى رندقاهالتو ]|

 امد-ق م- _هارنا كايأناف * اهاحمتا تنك ايئمح اهيلا * ىدفملانسماكوحوىلوف |

 (هاآ فانتم اها هلي ىلواهب فاط ىل-_مهعءاو # اهانيدقاقح كاضر لحال
 اهيلا نذا تنل ثدح هوو أ ةيطتنأق نيمأاب اهاطق لدحت ناو نيمالاداءلاوه

 أهالتداو هقيقملا دهش نأ #١ رك ع للا < جل * اهاوسئثشىلالدسءتالو

 اذه ىناهياعنيمداقلا نم مان اوان !ه>و ىلاءت هنا اهذرمش ةمعكدلا| لذ :اضق ىفعساتلا

 ِ (مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعدمهرينربقةراب زينب زئاقلا نمو ماعلا

 و ١

 اهعمستان 1ىفهسلعلزنأ ىد اه اوسةلءقىل أ ءا3 تلقذ اامو اهالقالواهر دع

 نأ ةعاسلا ظارشأ
 لها ارثكو لعلا عقرب

 برشرثكم وانزل شكو

 ْ لاح رلال قنا وردا

 ىدحءاسلارثكحرو

 امان لسنل نوكيا
 ىلأن نءىورو معلا
 هئتعاللا دره هرب ره

 ىلصةشالوسرلا5لاق

 .دختا اذامهوهءاعذتا

 ةنامالاو الود ءىنذلا
 امرءم ةاكزلاو انعم

 ةللانسدريعال لعتو

 هتأرمأ ل رلا عاطأو
 ىدأوهمأى عو

 ل1 قار ص

 تاوصالانرهظو

 - هلع ءقلاداسو دحاسملا

 م-عزناكو مدهةسأ

 رك م4ذرأ موقلا

 0 ةاممل-_>رلا

 ا
 رولا برشو فزاءملاو

 همالاءد_هرخآ نعلو

 ارا ةةراناموأ |

 افسوةلزازوءارج
 عداتت تأ آوافد- و

 20 م انذاك

 نأ( ن-عو) عساتتف
 ىذر ىرد_ّلتا دعس

 كراقرل د لايدنع تا

 مل-سو هيلع هنا ىلصهلئا

 همالاو د_هتصتءالب لأ

 أهمل رلادجالىتح
 مل-ظلا نه هيلا حلا
 نمال_-حر هللا ثعبسف

 "الف ىدب لذأو قرتع

 الدعو اطسقض رالادب

 ااظو اني /

 نك اسهسنع ذرب



 ضرالا نك [بوفامسلا
 نه ءا وسلا 8 دئال

 «:دصالا أ_ثاهرطق
 عدئالو انارطنسمم
 امشاهت امن نم ضرالا

 ىدن ىتح ه سدح رخأالا

 تاومالا ءام_الا

 عبس كلذ فش بعيب
 وأ نينس ىفايوأ نينس

 تلق قوا# نيئس عست
 نب ةفددد_ح نعم سم

 لاق ىرافتلادمسأ

 هللا ص ىثلا علطا

 ندنوانيلعل_سوهبلع
 لاةذ رح اذن

 رك ذناولات نورك ذنام
 موقت نلامنالاتهعاسلا

 رشعاهل_ءقاورت ىت->

 ناحدلارك اذفت انآ
 نادل او ل اح دلاو
 نم سءشل | عول_طو

 نبك لووتازا ريش

 جوسحأي هر مب رم نبأ

 هئالثو 3 وحأمو
 فس فو سخ

 فد- سدو قرشملاب

 ف-سخو بربغملاب
 رخآوبر علا ةريز

 نسمح ر-تران كلذ

 ىلا ساناادرطتنعلا

 مقراشحم
 مسي )ا لسف)

 نح رخاذاثالثلاق
 لابن اعا اسفن عفط

 لق نمتغمآن 5

 نسم سوشلا عومل_ط

 ةيادو لاجدلاو اهب رغم
 ىففا_:ناو ضرالا
 ل.-ةقتان الا,اوأ

 سلا عول_طاسغوأ

 هه*# ىفناءح نب اهاوره مأ هتدلو موك هبونذ نم جرح ةرمنيس#ت توب ١ فاطن م ملسو هيلع هللا ىلصءَتنأ |

 ناوةكئالملانممهل- 5 اوِصقت نافل هئاهض نس لك قه < نأر تدل ادعو ىلاعت هللا نا 0 ءةو)أ

 ىحابأو- نوعس وادراتسسأب ولهم أ هنت ن نملك ةقوقزلا سورعلاك هب مامقلاموب رمش 4. ءكسلا

 همانقل مول ثعبي هناوةنملا تمقاون نمةنوقان دوج دل هللاناثيد- للاى و ياهعم نول د قهنملا لدت

 : 1 : 1 2 ٠ اهانمتغلرذا سفتلا ريس © هيف هللا تيب ثيبلا اًذهو

 ”" اهافش همزمزد_ذع مزمزو 3 انانل يمك لاهذ « اهافتاسو ممطخلاو مزمرو

 ىل دوط ىف وطم ىل دوطف « اهارذفاو_ءاو4_:ىكحب « ارفوط هلياتسس , جاج اق ,ق

 اهاب رىف جعو عن :مكحا م جف لكد نبك- هلق ل فق « اهانمتغلب لب ىتسمف سفتل
 1 نا معلا م الفاو 5 اهاوناهؤ ىلا ه

 ادا ارعدق نم تاحا+اىذل 0 لذبو قا ةناو قافراو 03 اهاوه نع فنا دب رو

 ش اهابر ىف كمْزع ناسا, لقف 0 اهادهت قرع قتلا سفنل # داز لكل ضف أهلا ىوقتو

 اهاوسوكشنىمسهمو تثحو « ىلحرىالوماب تددشكلا © اهانسى غلاف تدهاشاذا
 ق>ناف.ضلاو ناري_تللو ؟ن اهأ ات تا 43 ىئاحراب كَ راحان أ اهو

 اهاج ىفارهد لح دق نمو « ىدفملاىدا اا:هفشثملا اهاعداذاممركما ارامدلا ىلع

 اهاحسأنلا ىوقأهللالوسر هب اة-رمثملا موب قانا عسفش
 اهأد_مريصخمري- عوال_ص # تقولك ن ء4غ١ن م هيلع

 هلسذ نمو مهارباماقمت انيس تارآ هذ نيملاعال ىدهواكر اممةكسب سانلل عضو تس لوأ نأ ) لوز عهلوق#
 سابع نبال اق ( نيملاعلا نع ىنغ هللا نافرفك نمو الءدسهملا عاطتسا نم تد» لاح سانلا ىلءهتنوانمآن اك
 اهعضوةسيعكلا ىه نيملاعال ىدهو اكرام ةكمس ىذلل سانال عضو تيب لوأ نا هلوقري سف: ىفامهنعهللا ىذر
 هل دمملا ع وتبنملا نم طبه أ ل مالس |( مدآنأ ىوراكروم_ءملاتدسلا لاق صرالا ىف ىلاعت هللا

 لوقنانإ ١ اولا نولوت متنك افلا ماعىناأ, كل,ةتيبلااذ_هانسح د ةامدآ ام كرب هل تلاقذةكئالملا
 ش يل لعج اميل لوقد فاو ام ىناملوقنمالسل هيلع مدآ ناكفربف .أهتاو هناا هلالو هنن دم او هللا ن | حس

 ىلاو ال_.ءلخم ذخت أ مهاربا مسا ى شب كتيرذن م ىتدب ر ممم ىفاهبلا ىلاعت هنلا جو أف ىت ىد 0000 مارابعت د |

 ةمدارلاءاعسلا ىلا تدبل |لجوز عا عفر مالسا!هءاعح ون دهع ىف نافوطل اءاح الف هترانع هناك ا, ىلع ىضعقال

 سيق ىفأ ليج فهعدو اة دوسالار خا لب ربح ذخأو هنحلالب دانق نم لد دانق :قهمشو ء ءانسخ ا ردم اكو

 هللاءرمأ قهءاو لمهمسا هلدلو الق مال. !اهءلع مهاربا ن مزىلا أه ءااخ تيبلاناكمناكف قرغلا ن مهل ةنامسص

 : : ْ يح عم تراسف ةمعكءاار دق ىلع ةءاص» ىل ىلاعت هللا ل سرة هته ىل نب» براي لاف هبفرك نب تيرءانبب ىلاسعت

 ماليسلاه لعلب ريس ناك صن الو دزت الاهلط ىلع نب | هارب اان ىدوتو تبملا عضوم ىف تةقوف كم مدق

 | تانيب نأب آهمؤ ىلا هت هلوقو هبة داتقو ب اههش ناو سامعنب اهرك ذةراحا هلوانس لمععتاو ندم م-هارباوهلعد

 : انمآىنهبانمآ ناك هلخد ن موىلاسعت هلوقو# ب اوثلاورو الار يفوت ىلع تالاد تاحيتاو تاب آىأ م هاربا ماقم

 نم تملا ج سانلا ىلء هلو ل-وز ع هلوقو# كرشلا نمانمآ لءةوربك ألا عزفلا نمانمتآ ل ةوراثلا نم

 : اوبرا نوكينأودسلا ندب عم نأوةل> ارااودازلا ىلءارداق نو, نأ هعاطتسالا الء هيسديلا عاطتسا

 ٠ | هللالوسرلاتو اا رب كوارب هرب لذ رع | ني-لاعلا ن نءىغهللانائرف نمو ىلا عت لاق

 كلام نب سنأن عود ا ملو ثفرب لو تدبلا| ذه جنم مل وهملع هلبأ ىلص

 1 : قو#نيثم "الا نمةمايقلا مول ث عد نيمردلا دأب تام نمولسو هيلع هنل ىل - هللا لوسر لات لات هذع هللا ىجضر

 هنودحت ل- ,عطبغأو ةمامقلا مول ىف ىف هنود تب م هناك تنمل ان فأ اوطلا نماورثكدتسا ثيد ملا

 لوسرلاتلاتاهمنع هنأ ذر سابع نبا نعوو#هسذ نم مدقتام هلرفغر 3000 .سأ فاطن نمرخلافو#

 هلو
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 م ا كا * قدصو قي هلخس ا ن ديدن ءاوتاثم علو

 سو هيلع هللا ص هتنالوسر تأ رى أالولو عفنت الورضتالر > لزالعالىفالاقو هنعمللا ىضررعهلمقو 1

 ل انههن بما انأاب , هأ لذ عفو ربطت وه لد أدل لقت اليو هللا مركىب-عل لاَعُذ لي اقام كلم :

 نال شل ولات كاحتال نذل متو رض وقل نينمؤلا 1س ىلء لاهو تاوعدلا ناحتو تاريغلا |

 دهشد وءاقولاب نيمو دهش و هؤرح | اذه همقا أ حاب مس تملع مك هيرذلاىلع قاثملاذخأ ا ىلاعتهتتا |

 اعامت اولد هم ءانوو كد اجناعد دستو كانا مهللامالتس لادن سا !الوذ ىنعموشو دو أب نيرقاكلا ىلع 1

 ال اع ةكعف الص /1لاتهنأ هللا هجر ىرصمل |نساللا نعىورو: د لدوهماعهتلا لد كمن ةئسلا

 فلأهث ايةنسح لك كاذكو مهرد فله اع ؟ مهرد قد صو مون فل أه اماه مونموصو

 اقح نيعفشتانل تنأ # مالمهنثيهل“ كلا: مارغى هللا ة معك 1
 ماركا كراوزوَك و 95 »* اود الا ا د مامذ هلت دح دنع

 رظند ا طغس ن نءلوأو ضرالا لهأ ىلا ةلمل لك راقب ىلاعت هتلاناتي دملاقءاحو | 1

 ةيعكملا ليقتسمدآ آر نموهلرفغام لا صمن ار نمو لرفع افئاط: ار مار ادصسملا ل_هأ ءرملالهأن ولك ظ

 ص تببلا اذه ىلع لزني لا هنأ لسو ٠+ اع هلل ىص هللا لوسر نعام_مضعهّللا ىضر سامعنب |( قورو) هلرغغ : ١
: 

 هيلع هننأ لص ىذا نع( ىورو) نيرط :انال نو رممو نيل نوعد رأو نيفئاطلل نوتسةجرنورمثعوةئام مون |
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 دوعسم نبأ نعود هذي دم اودك مانريقمامهو هن لا قنارتنم ؤزاموهقار طب خول عسم هم ءلاو را لاق هنأ ل_سو

 هذه نمىلاعت هللا تع لاق ةريةم د ةمولأه ب ساو ةريقأ 4. :ن ىلع ل دوهلعهللا لص ىبتلا فقو هع هللا ىذر ٍ

 مهتم دح او لك عقشي باس ريغب ةنحلا نولخ دب ردبلا ةليلرمقل اك يهود وافل أن يعمس مرملا اذه نموهعقملا | ١

 0 مو ةماعلا ىدهقالو برقا هنع هلا ىضر كلام نب سنأ نعو اهل نيم ||

 ىل_ه هللا وسر لا لاقاههمع هلل | ىضذر هلل | دع نب رياح نعود# ا 1
 ىلءانومض ناكر مجءمو أجاحن متدلا اذهباطب هت نم جر نممالسالاهماعدت بلا ادهملسوهيلعهللا ا

 هنال ىدتعلات يملان أوؤوطم اوىلاهتو , ةلرا.ت هلو قوه ةمتغوزحاب هدره در نأو هنعمق نأ هنأ هلخدت نأ ىلاعت هللا 2

 طقارامج هملع طلس ملقةربام لاى دنأ نمهقتعأ ىلاعت هتلانال اقيتع تدملا ى مو ماع فلا, ضرالا ل دق قلخ |[!
 نا !!نماقمتءراصهبفاط نم نالاقمّعى مهاعا ىطساولارك ونأ لاقو الد ءو سده دصق نم لك لد ِ

 ىسنيحدصقلا لك ىيسلاب لانو # راهدحاو ريسىف هللا ىلا # دقو قيتعلاتيبلاب فاط نا فوط ا

 رامطوأ لك ن-ههر_هدفءاملع 0 هلزخغم لان دق ىدلا ديعسلاك اذ « رامش ءاوذاك رابازتل تال ٍ

 راخلان م اقحاق:همىرولا نين # اد و اتسلاتقاطنضلكو 2307 00
 لبغترل قي دل اركب نأ ةيالوبده شيل ندي هتالص لبقت ملةيعكللا ىلا جوتي ل نذاقيتع قيدصلاركبوأ ى مو ْ

 يلد ضرالا ىلءلزن نيحاعيستيملاب مالسلا هيلعمدآ فاطلاق نالسىفأ نب هللادمعنعو # هتاكز ذا[
 5 هوى ونذىلرغغاث ىسغن ىفامل- هدو قر دعم لمقافىبنالعو ئرس لعت كنا مهللالاةق مزتلملا تأ خ نيتعكر :

 ىتيتك امالا ىيصدال هنارلعأ ىح اقداصان.ق.و ىلقرشاساناعاكلأسأ ىلام-هللا وس ىطعافىجاح ||
 نمد امبوعدب ن اول تمس تا اوعدب ىتوعددق مدا هيلا ىلاستهقاىوأف لءتيضقاجاضرلاو 4

 7 وول ا وب

 هتقز رو +_.ةمع نس ىنَعلا تلعء-و هماق نمرقفلا تعزنو قطاع تفشل وخر هرم تل الا كدلو

 هللا ىضر سابع نبا نعملاصىلأ نبعو 03 اهديربال تاكن او هغار ىهوا.تذلا هنت و بستحال ثدح نم

 مالسلاهم اعمدآو هاني ناكىدلارومعملا تيبلا عؤرو حون موق هم هللا قرغأ ىذلا نانوطل ادعت ناك انلاق ملمع

 هاربا ىتاطنافهرث أ ىلع نيوتيلا عضوم ىلا أ, نأ مالسلاهءلع مهداربا ىلاهت هللارمأ سدا سل اءامسلا ىلا ||
 لوطلا ىف ماربسملا ثييلار دك حتما عملات هناصس هللا ثعبف هناكم هيلع ىخوارثأ هلرب لف مالسلاهءلعأ ْ ١

 ىردص 8 ىلع نب ا مههاربااب تلاق لامك ببلار ىظىلعتماقق نان.عو ماكتب ناسل هل سأراهيف ضرعلاو 0

 ةباو ر نمءاح ؤةنادلا

 كيع نءةبش لأننا

 هللا هللأ ىذر رم نب هللا

 ىل_-دىذل ا|نءامهنع

 لو للَسو ساعدت
 لسقتناك امتنأو
 ىلع ىرنالات امميداص

 ضرالا ةبادو اهرثأ

 اقارد نوعساموط

 لئقو ربوو ماوقتاذ
 هس شت فلولا هاد

 تاناوددلا نمةد-ع

 اةصلا ل.< عدصتت

 ب ةلءلهنم جب رهذ

 ىم ىلالو زثسانلاو

 ضرأ نم جرت لق
 اصع اهعمو فئاطلا

 ناييلس اخو ىدوم

 اهكرد.المالسلاامهيلع
 براهاهز ة!الوبلاط

 اصعلاب نءملابرضت

 ل تك :

 متايلتاب رقاكلاعسطتو

 رذاكههجو ف تكنمؤ

 نءمل م عج (فو)
 لاق ناعمم نب ساونلا

 قدا لوسر رك

 لاحدلال_بوهيلع هللا

 م.فانأو جر نا لاف
 جرذ ناو ههدحاتأو

 يح اف ك.ف ثساو

 ىلع فيل هلل اوهسفن

 ططق اش هنا ملسم لك

 هريشأ ىلاك دم ةأطهث ع

 نطقنب ىزعلا دس

0 

 هرو سجس :اوقيهسم اء

 مراوجامن اف وكما
 حجراخ هنا هتنتف نم



 قارعلاو ماشل انينةلخ
 الامش ثاعوانمع ْناعذ
 اناقاوتثاف هتلادامعام
 ىف هثيلامو هللالوسرأب
 نوعنرأ لاق ضرألا

 مول وةنس_سل موناموب
 هعمل مولو ره-ش
 مكمان اكه_ماد !ثانسو

 ىذلا موءل اكل دفانلق

 ةالصودمفانفكد أهنيك
 هردقهلاوردقا اللات مون

 امو هننالوسرأب انلق

 لاق ضرالا ىف هعارسا
 حي رلاهتريدتسا ثيغلاك

 مهوعدبق َم وعل اىتأف

 ءامدأارمأمف ه.نونمؤق

 تيتَيَف صوالا و راك
 مهتسراس مولع ورتف
 ىرذ تناك ام لوطأ
 هدمأواعو ريضهغمسأو

 موقلا ىتأب ُمرصاوخ
 نودريذ م هوعد ف

 فرصتيق هلوقه_ءاع

 نيام نوه صدق نع
 نمئش مهيدي أب سيل
 ةيردلناب رعو م_هملاومأ

 ادز و :كه هعبدتق

 ملا يساعبك

 ابايشاثلتم الجروعدي
 فيس تلا .ةنرذنق

 ةتمرنيئازؤح ةعطقبق

 ليقيفءوعدب م ضرغلا
 نود ههحو لامتدو

 ثعداذاّكإ ذكوهاهسق

 هف 4

 41 م

 قوص غلسبامو براي لاق ياي سانلا فنذأ نا هيلاىلا هت هللا ىو أ اعوسأ هب فاطفنم غرق ىح هانم م
 .[|| ىلع مهاربادعص كل ذيهرمأ اف غالبل اانيلعو ناذالا كيلعةداور فو غالبلانءاعوعادنلا ك.لع مهاربااب لاق
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 || ةباصعلا تيه ذف مارحلا تملا هيلع سسافاملا-واهردقروظ ىلع مالسلا هءلع مهارن اذن أة لاق ىلامحو

 1 1 هي فاطف» ْ

1 

1 

01 

 | ضرالا ف نم لج وزع هنا مم" اثهوسخ هس كرمأواتيب ىب دق مرن الأ هللادامعاب ىدانو سيمق لأ لم
 برغم او قريشملا ف نم عمسأو سباب وب طر لكو لامرلاولامجل اورج اوردملاو راو نملاو سنالا هباجأو
 | دجلان أكسل كل كب رشال كسل كيبا مهللا كمل لوقب لك لاحرلا بالصأ نمو تاهمالا نوطن نمهوناحأو

 ىأر ماض لك ىل-_ءوةلاحر ىأ الاحر كون ىلامن هلوقو «كلذردةب جرثك أى نمواثالث جاثالث با نمو
 ١ ُ ١ ضماغدبعب ىأ يع مف لكن مرغسل لوط نم هرعض ىلءانامكر

 . ىدهت- اون الاىدح سفنال تاقو * تبماو ىتارحار زم تددش !ذيلأ مم دانمتء أرامل

 : ترفوأ قملا ىأوانت> نوأومل 5 ىرصن ىلع ىبسأ ادصاق كت مول *« تدنعاماذهذ ىندواسو

 هيس

هللا لص ىنلا عمافئاط تنل لايت هنع هلل | ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نعهنع هللا ربعك ندم ( نعو امن دلاراد ف تدملا اذ _هىلاعت هللا سسأ ىلع اب لاق تدملا اذ_هام ىتأو ىفأ كاد تاق مارملاتددلأب لسو
 : هيلع 

 | قامت هتااهطم هأة لاف تناك رهوج كل: لاتدوسالار حا اذهام أو ىنأ كادف اعف ىتمأ ب ونذلةراغك
 لكأم (قاوخأ) نيكرشملا ىدنأ| مت..هذنماهنولريغتو اهداوس دتشاف مثلا عامشك عاشها .ن دلا ىلا
 دقوووهلألا فدرع ىضذمو اليدسهءل ادحب ملو حملا هتاف نمامق لصوبداز لك الو تافرع لدح لك الوةيعك تدب

 رداب الوصوا ميلا دح لقال بالطو الووذهنمةلفغلاب نام_صعل انادءمىفرحو المعثالج بونذلا نمل

 الولوقلاهلدحتالو راصدالا هكردتال نملاقدقف ال.ادمال_مالارون كل لءجاو مارحلاهّللا تدب ىلا جناب
 || اهتمواحر كردأفه نا ىوطف اليبسهبلا عاطتسا نمتببلا جسانلا ىلع تو ال.ثم الوالي دع راكفالا

 ىداحلاهب رطأاما امهم ناندلاك لذ ىلاراساذا بكر لاهقاشاما ىجو هلخد نا نمأوه ىذلاهموح لخدو

 ْ امزمزمهركذ.ىغو اقرتمسمم ا مءاناذحاذا
 ةكحهلزانمانرك اذن تنل م « امزمزوماةم!تئدد_ةفرعشأ © امزمزو قاننلا ىدغ اقئاسأب

 || امافلانمقدرطلالوط هتدداك * امسابعلا هباقب ءامدرب * انقغملاو ىن-لا اهبثا لوقتو
 ارداسمهرز م هاربا ماقمو * اسم مركلارخلا ىلا لة داو 0 افصلاو ورم نيب لور هو ضمنأو

 || [صعت سماهبذلو نب رسطانال هتاونس- ىل<تبملا سورعرظناود# امظعم لص ل-ىعءارعتو
 امكحارالا نادنالا اهقلي ل « اهدلارؤانس ىخ لهو ىنت « الذاهلئاضق ترهظ ىتلا ىسهذ

 اهناكرأىل_عول_هبالربيطلاو * امر لازءالاميق دمسصلاو ه« ةسور_اهنأ باعلان هو
 اًهلمواعقرب مادرو الاب © اهباب وداو_سلالا-ىلاتخت # امأتمادغذا ف يلالا
 ةيسصعكياب تفقود_ق تراب 03 امركحب نا هةحاجلا ىفاو * نم لكوم ركل كوملاةبعل ىه

 امد تت: ءهتالز ىلع كاب « عضاخ لسلذالاوم_ممام «« امركةوالضفتكنم نوجرب
1 

 , فلأ ةئامعيس ةمامقلا مول ث عبد لس وزع هللان اةاروثلا ف نوتكم ( هنعىلاعت هللا ىذرهمنم نب بهولاق)

 . | هومزفاوهذا م لوقبف مارحلات يملا ىلابهذ نمةل سلس مهنمد_حاو لكديس نييرقملاةكئالملانمكلم || لزم ذف رم نب عسملاهتلا
 2 أو :ريسس هللا ةمعك ب كلم ىدانب وهنو دعو لسال_سلاكإ . هنومزيف هنوت مفرش ا ىلا هو دوق مح لسال ىلأه مب ءاضسلاةراثملا دنع

 هبفك [اعضاو نيت دورهم

 اذا نيكلمةهحأ ىلع
 4 | م ولكء وج ولا ضب ةكمقومرشكتف لاق كلوس كتءطعأ دقءاد_لا مهستف نينموث ا نم ىلوحاونذد نيذلا

1 

 07+ مر
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 ٍش لكن مىلااودفو نيذلا نون ذملا كدايع سراب ةيءعكحإ | لوقتف ىطمت ىلسءامسلاو- نمكلمىداثيف كوس ىظعأ ىتح ةرئاس تدل لوقتف هللا ةءعك, آب ىريس ةكدتالا ا لوقت ْمنودلب ةمعكما لوح نعمت نيمرت
 مهكسانماوضق ىح نيوثاط نيسم نم رئاز ىلا اتوشاوجرخو تاءحالاودالوالاو لهالا اول رباربغاتعُس قمع

 نيذلا نين ذا ىفةعافشلاكالأسأ سراب لوةتفرانلا هل تمحو ىتحرث اكل ىلعرصأو كلدع بونذلا بكرا نم م_ميفناف كلملاىدانمف لوح مهءمدوربت الا عزملا نمم_ممؤفوم_ميق ىتهفدت نأكلأسات مسترم أك |
 كلوس كدرطعأو م_مفكتعغ دق ىلاعت هللا لوقمفرانلا من4 تح و ىت رازوالاو ماظعلا نونذلااومكتترا
 تيبلا لوح ىلا هت هللا مهلع ح3 نولز تعمق سانا نع لزتعملف هلل اةمعل راز نمالأ ءاسمسل او - نمكالم ىدائمف
 ىرب_بهللاةيعك انالأ ءامتل اود نمكلمىدانن م نر.ان ونوفوطن زانلانهني:مآءوج ولا ضب ماركا
 كي رشال كل او كلةمعنلاودجلا ناكاممل كل كاد رششال كمل كاد دب هلكرب ناو كامبأ مهللا كادبل ةيعكللا لوذتك
 صخو الهأمانالا نما ناك نم ىلءانمأ مار !تديلاة هكدا ل_ه> نه ناهسفرش لا ىلا هم ودع مالا
 افلا نمل ديتساو انولا مادقأ ىلع جس نم افصااوةورال ىططاو ال-ةنواضرف ماو ماق نم ماقملاو م زمإب

 بيم اىدانم ىدانو ىل ةذو ىرسأ مح نهنو.ىلاحارف سوفنلااهبا!تنح سورع نماسملاءف الصو

 ١ : السوالهأ تن محرتلاب
 تقزولاسجلاه-ءلذ تسد 0 ىل_# نيل | ىلع سو رعد 5 الوسوالهأوام-رامحرم

 الهسوار_عورافةلاانعطقو ة: اًوُم ل_هالاوران دلاانرههدق »*: القعؤايلق قوشلل تملس
 حام عب سوفتلا انعدم هن: الطهدادزت قاوالا عومدو د: ىلن اريسغواثم_كانيتأو

 ايرحدامؤ هظح هقاع « ىلخ كاس نع نيءلا كاب با < رط ىحضأ كارالا ل طظ تت الصو كنم ل: ملف توملءق « الاصوءا:مماردق قوشم م ه: ىل-غأكلدو نايانطعو ١

 ىل> أ ىبسلاو مودقلا فاوط نمد اعج ضرالا فنوكد ئيذىأ *: ىلودع رورملاناعْزَو

 تدانولاسجلا عقرب ت عفر * ىل- هللا, هكحورورس نم «ىرخح عمدلاوروتسا مازتلاو
 ال_ضقهنممل دازوهاضرب مل امسؤومكدع هللاافعد_ق #* الهأو نيمداقلاب الوم فلأ
 اوموقو فاوطال ن الااوردأب # ال_-م«مو-قانري_بعلاداعأو 3 اهيا امك اعدذم هللااو ا

 ىل_هتاماهقوفريطلا اذكو :«ىم< فرك اه دنعدم لا ىرتام#ىلق بربحاو قولا ةددق
 دائمانق رشلاب ىدانبو #« الج مم املانم كن م 58 تانزعقرتس نا

 الذ هامل اج م نم * مكاجو ومكنع هللاافعدق « لونرابملار_ظننامدنع
 اعيج حامصلاد_تعاتيتشنات © الأامارك اب بةلااوكراو  مكمف نوهملا كراباورفناف

 راو: ك1 اورورشلا ابو 7 ل راجلا اننمرو «ىلصا١1ضرأو ىنوىداوو4 ١
 8غ كل اك سانماندضقو 37 ال_هقناك ف لاعؤ انعمتاو »* ردع نمسئرلاا:ةا-و
 الصأو اعرف نيملاها|بيطأ 4 ىنو-َك ىطخ اند و «* الح ن-هة1امرحامداع

 ىلس#و هريقراز نم زاف # انا اربلا عقد قطساملا دجأ

 ىلع سد] ىدملا ىلءمالسو 0 ةالسص4ةلالان م هلق

 ( ىلاعت هلا شخ نم نياكمل او ءاكمل | ىفءاحام رو رتل دلال

 د.عولا فو+ دب ده اوحونلا فاو ذخأ نوكمي ةعيطقلا فو نم مهذ عمداضملا نعمه بون فاحت ماوقأ ْ ٠

 (ضورلا-107)

 ايأد مه ءاكرل اول بدق نوزحباقو عوج ومداؤفب نوكسس مهف. عومت#لاو مهمون عمدا عزمدق نونزخ

 اذاو طق ال ل

 ناجح لثمهنمرد هءذر

 . فاك لحالف ئاوالاك
 بت 4 هب يردج رامالا سون ترد

 ثيح ىسمتني هبسقت و

 هباطق هقرط نيم

 دإب ابيب هكردن ىتدح
 ىسيع قأي مهل تقةيف
 هزم هلل امهعدعدقم 16

 مههوج و نع عسمبف
 مارد مدعو
 وه انف ةئملا ىف
 ىلاهللاجوأدا تان

 تحرخ أدقىفاىسدع

 د_>الناديال ىلادامع
 ىدانعزرحات ملام

 هللاثعيي وروطلا ىلا
 م مو 0 َ
 ب د لك نموه و

 م-هلئاوأر ف نومل_سند

 هيريسط ةريبح ىلع
 رع وامؤامن و رشق

 ناكدقل لوقيق مهوخآ

 نوريسن م ءامةرمو دهب

 لسبج ل اوهتي تح
 تدب ل-ه>وهور_لا
 دقل نولوقمف سدقملا

 مه ضرالا ىف نمانلتة
 ءاعبلا ق نم لتمنلف

 ىكام_مماشَتت نومريق
 مديلاهلل اًدريفءاىملا

 امدةبوضخم م-هباشن
 هياكأو هللا ىنرصخو

 روثلاسأرت وك ىدح

 هنامنم اريخ مهدد ال

 مولا د_>الزانبد
 ىسع هللا ىت باغربق

 هللا لس ريق هناعتأو

 مماقر ف فغنلاموباع

 قد رف نوه مق



 0 يدا اون وك
 1 تامأو قار كضدأ ءناصسف نورتفيالءاكبلا نعمهف اياها لمال اوانوسر اغلا نوعطقد اب ابارش عمدلاو ىسيع هللا ( ىن طاع

 5 مهيلعىلةتاذانيذلام وذ !.امهودح وقهولم اعوامقوهو د وف مهالوماو دهاع نوك,اموناك املعو رع الف ضرالا ىلا هبابضأو

 لأ اذاو اكشونأ هسفنب مهني زحالخاذا نوم اهه>و سارثلا ىف متم لكرفع دق ايكوادصءاوزخ نجرلا تابآ ضرالا ىف نو د
 3 باه“ نم عمدلانورطع ناب دلا كلما: ريض ىف مهلك ف نوفملاعمادملاب حرقو قكو عرضت هنو ونذ ىف ركفت هأالم الاربش عضوم
 : ءاكبلا نم موق اوك اشفاوكمت 20نا ءانولاو قد_صلا لال ليقاماوعم» نوكسيناقذاالنورخو نافحالا | م-هههزىو روموههز
 .[| اوفلأو نومئاصرابنلا ىف مهف رذحلااومزا نوُئادووفدج ولاءهقرحأد نومحنا -مهف فودلا مه ةاقأ نولمال ءاسملا تفو ىارلأ مشد
 : هتلز ىلع ممن لكم نوملاسهنّمفلا ن ممهذ مهب اود مممكو موماريث مهعومد نومعاق ل. الا ىف مهفروسلا ىنودفعر عش 2

 1 ميم ءال_ةالا عاوناب هدامع ىلتا نم نايست نوقفشم هتيشخخ نم مبهو هنوطس نم نوفا مه اكو م-مشنو : #ةنااحرلا

 وه وهودنملا نم جرخأ ال اماعنيمدرأ كنم مال_سلاهيلعمدأ 5 نوبرقملا مهوعاسنالا كلذ نمفءنملو نوذنفلا ىنيعملا ننتعراب

 25 نمهانبعت ضب | ىتحمالسلا. اعف سوب ىلع كر مالسا !هيلع بوقءدو نوصملا ضرعلاب حاصو رشاوأ لسريفهَللا ىلاهءاحصأو

 ' رافال نولعتالام هتلا نم لءأوهنناىلا نزحو ىبوكسشأ امنا هت>هوبحا لهدالوأ قا. لاقو نزدللا | قانعاك اربط مهيلع هللا
 . مالسل اهيلعدوادو نوكسءاشع مهانأ اؤاحو بلا ةءامغىفدوقاأ ا طظرقو هلدولا ضخ مهيبأ نم ف سول م-ولمع) : لا

 ءانرفغدنقف بنذلاامأدواداب ىدونف هتلخن نمءامسلا ىلا هسأرا-ميق عفرب لو هتدمطخ ىل ءاموب نيعد رأى ءاشْت م م_عحرطتق

 : نوحمشلاو نزلا ط رف نم لوقب لاما ن اسلو نوكم الوان دلا فدو ءدالف دولا ام أو || م_هدرطت ىوريو هللا
 100 اههاسو_متاضغأ هدأ 5 0 نودعىفو.عنمقالأا « ىرح يي تنكر دقو: سلو ل-همئااب
 8 نوصم شعو لو نمز نم ىضمام ىلع عم دلاب تيكر * نوعحرب اًضرلالاحىلا ىمع مُم_قنم نولتسا |
 ١ ٠ ىدم_.نواضربام تدضر 0 نودع مآ اقلب ترقو 6 لاس ا ىيرابت 5 عسس مهباعحو مهباشنو
 , نوه ىدنعبع هااو همح ىف# ىلانام تمعصتساام هللاو « نوكحر م هانا أامو ل ارطم هللا لسرب نيس
 : ىدساب كيصعأ نأ لبق ن م رك ىلقل نع 05 ىضم شدع عج رب ىرت لاب الوردم تين هنم نكمال
 نويثاتلا هدصقيذا كاب اك ىوس .ىلامو ثدت ىذ 50 35 نوذملا بدر تقال ىتملاب ١ ضزالا لاسم .ةريو

  نونظلا 00 ءدل ع نمو * _ىرولاريخ تءفشت دقو 2
 9 ١ هلآ قي فرعصلا ردع ا ع ىبسا نك رزلا لاذع
 نوصعءلا قوق خب اقرو * تدرغام هللا هملع ىل كلكر درو كتر 2

 مير لل ندير طق نوط نم لانها ابحث سبل )سودملعدقلا لسمو سر لاق ا 0 مز

 5 ىلاعت هللامرا < نعت مغ نيعالا ةمايقلا موبةمك أب نيع لك لو هيلع هلل اىلءلاقو 5 هللا لمس ىف قارهت ةباصع لك هةموو

 0 7 ىلاعت هلام نم بابّدلا سأر ل ةماونم جرخي دعب نيعو ىلاعت هللأ مدس ىف تر همس نمعو | 00

 ١ الا اش نمد بعسل ىالج و قزعو ةلزغملا متل ضعد ىف ىلاعت هللا لوي (ىناوخا) لاو 1 0 0 ..[أامدومدلا نوكحي نأ لبق كتبشخ نمممدلاناكيي نيلاطه نينيع ىقزرامهالالهوعيلعهقاىلسص | ترمة
 7 لق تازئاذاة+جرلاه.اعلرنت نم لوأ منان او ريشأ ىتيشحخ نه سئاكللل ل _قئسدفرون ىفاك- مد تلدنأ ||| ١ 0 ا
 نمهدقعللاو سانلا نم

 نب رضنلا لاقو « نيثاكمل تجر اذا تجرب مميدأ نأ ىلءل ىتش ن نمنيثاكيلااو اي ىدابعنمنيبنألل | ةلسيبقلا فكتلر ةيلا ,
 تضاَن ناف راذلا ىلعا بح اص ه+و ىلا.« هللا مرحالا ىلاهت هللا ةمسشخ نماهث نيعتقرورغاام هنن هجر دعس 1 انا

 ٠ هاج 0 ودا تخزم هك انوز< نأولو ةمامقل ا مول هلذالورخذ هودو ىتدرب له دخ ىلع ذقفلا كتل ملا ١

' 
 |ارعنبهادعلاتو * رانلا نمارو<ْ ةطناهناف ةعمدلاالا نزوهلوالا لج نماموةمالا كلت هلاكبكاك | امم 1من

 (قاوخا) راند فلاب قدصتأ نأ نمىلا بأ ىلاعت هلل اة مش ن نمهعمد عمدأن ال امهنعىلاعت هللا ىبضر امرت ثعذا ككذكس 6

 ارمأو مدنلابرهزأفة.شاناناتس تقسفع ءومدلاى ا اوس تو عوملضا او تولع ل|ضرأ نم تفوادلان كازا تحت مهذخ تفةيبط

 |نزم لا تاءلج سدلو حرفلاعلخ عل اذ: هتك.طخ ىلءراهتلاو للا لكس :مال_سلاه_ءاعدوادناك هن ةنوتلاب حور ضبقنف مهطابآ 3

 ناكو هعومد نم بشءلا ىورو هنصش ةدسئفالا ى َجاَقأو هتودداوحد نعااغشوهحونب ماسملاتكسأذ نا نمر || .
 اددماىهلا ىنلدا_ءاعم-واكف ىتلعءاد نمىلقاوواد.نأ كدامعءا» طال أسأ تحت هتاحانم ىف لوقر نوجرات ساناا :

 ؤ أ مهلف دل جرام 5



 : 2 لترى ىمشو عومدلاب بع | :

 هيل راع كد : أام عمدلا نمىلبد 3 هن# نم ىريصتسن# ن مأن

 هبدصت ىق ىمدو تامملا ىلا ا: اهدعصت ىف قارؤز ىتم ىتد->

 هند ب ءمامقلىلا اقايتشامأه 0 هنمارغلالاطاذاداو_ذ ىو :

 ىدامااورضاملا قاقأىت-ىدانب ودعت دوهو نيعلا نيع نم نيعلا لفي لازاغلا# |
 ىظنسحو ىنبععومد 33 اولا ىبفشنا . | 1 : ىءتوفءالاكنلا 3 اليلذ ىف دات ىدلامق 5

 ٌيغطد ءاكمل اذهان 03 عومدلاهتسمأ

 ىأ تكج,
 احرؤلا فرهدالهةةرق ماي أ هدوم تككاذا ا انتقال دحأ يك انا

 هنريدع عاوت أهتعول هتّةس 2 5 الوم نمدعامت لمع هتعمد لاسراهل -وٍو

 هنمنسسأ يرام ةيراسؤانلا ف تارت <رىزاوذا أ نادح الاووساكلا ياس تام ا

 ناك هنا ىمسلاءاطع نغ ىو ىرتاكرانمق ىهجو اب تصسمف كتممدىلا تلج تل معن تاق وأ
 ىلو> موصخلاو ىنقومةءامقلاو كْزتمربعلاو قنعف توم |قاثوو كم ال للاقف كلذ نعل سف ءاكدلاربثك ١١

 لاَمق كس مم هل ليقف هنوم دنع ى ,ثاقرلادب زب ككو * ءاضقلا ل صفل فقوملا كني واننيب ىئارماب لنولوة '؛

 هجر سدقنب ماعرضتحا الو م لا سلام روض-وزاههذل ماندو لبللامامق نم ىنت وفن ام ىلع كمأ 00

 اقع ااونأ كب و #* ءاتشلاىلامل مامقو فرصا ارح اوه مايص ىلع ىكرأ امناهتناو لاق كك مدل لمقف كبها ١

 ضرع« _ءلعهللا ةجر مهدأ نب مهارب !(لاقو) لد ءالا مامق ىلإ تق:نالاةف كلم 9 , ام هل ل قف هتومدنع هللا هجر ا

 مول »و اهتم ةليل ىلع لاقف فسأنت اذام ىلعهل تلقق ستي و سنتي ل-هدف هدوعن هسلعانلخدق دامعلا ضعت 3

 ناب كك ألاف كلذ ن علثسف هنوم دنعدايعلا ضعب ىكر , و  ىلاعت هللارك ذ نعاهيف تلفغهعاسو هن ةرطفأ

 اورظنا (ىفا اوخا) مهي تساو نومه! ىلصد و مهيفتساو نورك اذلارك ديو مهي تساو نوعاصلاموصن

 قيام كردتساف توملادع ملاصا | لمعلا كرت ىلع نومدنيو توفل ا ىلءنوفسأتي فك ةداسلااءالؤهىلا
 ىم-ورب ا اوردتمتو سراودلاْ_هروبق لدور كاما 0 ناسنالاا بأ ٍلرع نم :

 رذنأ رو باملأ نم نامزلا ظعو مو تافدقو كرادتلانولأس بو تاوضوؤكاادوعلا نواز 7 روق
 ىلع نيعكلامأ عسا ءاولل عم«كالامأ تاس قرفدر باربأ أنمتوملادابأ كو باب_ُبنمبيشملا

 عمطم هللا ىلا ةيوتل ١!ىفكلامأ عسي فودن |نمبلق كلامأ دن بئانملا قار

 اوك رئاما اوم دقول ممتدل 7# وههدعن نما ندلااوكرت »نا وكلم مهبابحأ ىكمف أ اوك له سان | ع نمانسأرمك :

 كلفلارا د م>اوراددساف اكلف مهياعرهدلا ب ا نا اوكلمدقهقوساشأرو *# ةقوس كوم نما أرك .
 ٌلملق نمو عوشضملا َلَدمقر نم لبد بيعي لو رلع هلناىلص ىلا برعش يلا ىلاعت هللا جوأ (لدقو) 1

 هرصن: بهذ ئ> ماعةئاممالسل هيلع بيع كت لق و * بدرق ىفاف ى زءداوأ عوءدلاَل نع نموع ودنا :

 انو ناكن اءاكمل || دهام سدعشأب هيلا ىلاعت هللا جو أو هريصد بهذ ىت-ى رخأ هئام كف هءلعىلاعت هللا هدرق |||

 اقو.ث ىئاكدام براي كلالجو كتزعو لاقذاهايا كت أ دقف ىنج ىلا و ناك ناواهنمكتنمأ دقف ىران نم 3
 هلالاقف ركدا اكه> ونكلارظن ذااالا ولالم دقع ىلق ىفكبحدةءن لو كران نيس ٍْ

 ناك د ا
0 7 

 ل ع علل + انس نال َ 0 ا

 0 + ناكو 3-0 قوام ل هنأ اركط ءفالاو ودان مءاكيلا هللاء_حرىفارادأ|ناملسو لانو

 50 َُ الرانلا نأ نا اعقل دف هل لمة هعوم ديهتمدلو ههجو مم كذا هتعهللا ىذرردكتملا|

 كتتاول كاف ىولطملا ىلا كل صوتو نولقلا عرز ب و بونذلارج
 كب . داو كمغ ىلع كامل امل فكلب |كماثآ اوك ونذ ىلع كمان أىفكيا كك :ارثعلعكت اربعب كيا كتاوفح ىلع.

 هلت اقف ىوقتلاا لم ل اشمانملا ف تيأرهتتاهحر ىفانكلارك وأ لاق

 هيلعأ فلو هيلع هلل | ىلص ين :ااهمون ف ىثاقرلا دب زم ىأر لبقو 3 ءاكن رج باقلك ىنلاقْقن كس نبأ 3

 زعهتلاةمشخ نماهيفتمكم ىللاةلمالارك ذنأتلاةؤكو-وروأ امام تاو الاج وءاهباههجوالثالتم |||

 دشنأو ةعاسلاموقت
: 

 رورغملااهم أك ملتل لثم
 روهءامدلاوةماقإ امون

 راهنلا س:ثترّوكَدق
 50 و

 دايعلا سل ار ىل_ءاورج

 روقت
 تعلقت لاعملا اذاو
 نيو
 باصعأ|لثم اهتيأرف
 ريسا

 نعتلطعتراشعلااذاو
 اهلهأ

 اها راب نلا كلخ

 رورغم

 تطقاسن موخنلا اذاو
 ترئاانتو

 ءامضل ادع تاددتو

 رودل ٠
 ىدل شو-> ولا اذاو
 2 :رضحأ ةماسقل ا

 ريسن أ كالمالل لوقتو
 نو دهشتاو ريسلاعمذ
 . ااضق
 يس اننانعو

1 
 قلعتم همأر نينملااذاو

 ه-لقو اسما فوخ

 وعم
 هلو فا بنذالءاذه

 بونذلا ىلع م قالك

 روهد

 نامت هتلالاق( لصف

 ىءصق روصلا ىف غفنو
 ْنَمو تاوعسأاىف نه

 ءانشإ رمال نضزالاق
 ىرخأ هسيؤ فن من هللا

 نورظام اقوه اذان



 رونب ضرالات قرشأو
 تاكل اعضووابر

 ءادهمشا اونئسنلابءىجو

 مهو قحاب مهنس ىضقو
 و اهميقوو نولافإال

 قءسسو نولم_فةي اع
 منهج ىلااورفك نئذلا
 اهزاحاذا ىو ضر

 مهلاتو اهب اربأ تقف

 ءاقل 2

 نكسلو ىلد ,اولاق اد كموب

 ىلع اذعلا هلكت قح

 ارانجج | ليق زق

00 
 ميجا ىلا منيكرازمتا)

 اهواحاذا ىت_>ارمز <

 مه لاقواوباوبأ تدقذو

 بلعم ا اهتنزخ

 نيدلاخاه ولخداف معيط

 ىذلا هلل د_+لااولاتو

 انثروأو هدعوانقد_د 7

 أ 1 اب

 26 الما ىرتو نيلماعلا

 شرعا الوح نم نيفاح

 مير دمج نوه
 قلاب مدس ىضقو
 بر هللد_لا ل قو

 تاك (ىف و)نيملآعلا

 ةريره ىنأ نع ىثاسنلا

 لاق لاق - ةعدتلا ىضر

 بم :[ف رك لو

 نرَملا مه 2 ادق نرقلا

 ىحو همهس ىبصأو

 نإ

 7 ||| كف دخت ىدامغ نما ةيعالح اع كما | نثسالو ىودو ىلارظنلا كنج الفل ذك كلذ ناك اذا ىلاعتو كرات
 كتان كريب اهلك هلع نينسرشع

 قافثاو ثيد>و 03 عاج او لل- صودهد © قايتشالاط دقلف# قال ره

 قاثدناو باكسنا ىف# :ىدخ قوف ىعومدخ ٠ قانئاردسط ةااس ”اكنيملا ىناقس دق
 قارغأ!تارارم قى (١ لو تم ىئتمل

 يقل اهلعفبتاناق حراو> ىلعدآ لدوعلاو ءاكمل ااهان ذا سون لقد لءاغلارح اهاذأ سىولق ىلع»آ

 «آ لء>حرلاو توملا موب ىف ركفنت ل بول ىلعمآ ليلخلا كلما نمةف. .ثعطقتت لدامك أىلعمآ لما لعفلا
 لييسلس نم تارش ىلعهآ ليدسلا سشن راثلا ىلا بلقلاب د 0 ليلظ لظو ن دعه: > ىلع

 قناسىلعوآ ليبتوهو عضأف ةعاطلا همزعد_ث نمىلغمآ ليلعب ونذلاب باقىلعوآ لمقم معن م ءز ىلع»]

 َتَنَسْنَأ كالوفباب ىلا ع رتنأكلنآ | امأ كاوه نعمل ات نأ ننكحماب كلنآ امأ ل_لاددشرلاىلا
 كادهومالسال ال اكنملأامأ كاذغهةزربو وللا نا فطغامأ لا ا ءلاطعأو كلّوضام

 ةرداسملاو تاوه-ثلادوكرو ةلفغل اب كلذ تابت كلاش د نيع هفرط ىف 1 كاندأوهل_ضفن كيرقامأ

 ْنآ اهأ رابملاتفلاخو كاوف تءطأو رارصالاىلغ تمدو هرمأ تيصءوهدهعتضقنف تالزلاواناطملاب
 كلبقءيلات دعنا كالوم نعدعبلاون امر 215 ه عمو كل آروةم_ضعملا ىلع لدهاش نع مسا ن أك

 ٠ كان دأو كب رقهتمدخ تمزل ناو كاضتراو

 - تاني هل_سغت 5 ه# دوسأ ىحضأ كماقو «هرظنت سانلا نم ىشْت# كب وث ع.ءظلا نمل سغت
 ْ 'ناخالا مسكت نطاملا ناش لسغأت « كنطاب راني قملاو كاياسث ردظنتس انلا

 تاصصالا كيرلعت هن ىسو كلاعف ىلع # فرت_ث. كيرنأب # مل_غت دهعلا ضقاناب
 : تان فما عوج عم“ كابو و *« كعماسم 0 8 لرب ل تك ودول

 0 كر_عوهالافث ُتدْمَ |

 تالا قاغ لبق نم 5 ةعاملالوا صلخأو 5 0 5 مهن 03 هيو-تءر داو مد

 1 ذرب الو « هلل لكىف كوعدن ه؛ احدلا مج فو 1 * ضرعتمك اند.عاب

 تاك كل_-ارام ا هآرول ام 8 كلف نم ىزاادتل < د هعاب قزنعو

 ناوي الاو-اغتو دك ىصعت 3 ني_-رخسأو و لصنت كلع ك_ءلع 27 ىلح دو-> ١ نككا

 اا انف 03 اناظما اي ليد او 7 كلبقأ بن 35 41 35 قت 1 ه دعلو

 ناكل هناا 03 قش و ى 0 ارا 34 انقلاب ١ هىسضفلا تدشخناو

 باطلا يذل مست 2 ىدوخ تن ىلع فقو 03 كنطاب فود ىفخأو »أ قداص مزعل ضمهاف

 باةعالاىرث ىلع « كدودةرفعو وعدو * رذتعاو رداب وبتو © عرضتو حو 11

 لاق كماكمب , ام تاهو لكسب ه:ددوف ىلار ال ناولس ىلأ ىلعاموب تاخد هتلاهجر ىراوملاىأ نب دجأ (لاقو)

 'بولق نانا ةدض نسمح لك الدخونومعلات أدهو ل -ءالان -اذاهناىغلندقو ىكرأ ذل فيكودجأاب

 مهكملمىدب نيد مهمادقأ هما لهأ شب ثرتفاو شرعلا ىذىلااهممهتغفتزاوامررك ديت ذذلتو نيفراعلا
 انوح مد ا يا ىومدتر> وةنوزحم تاوصأب «مالك اوددزو م-متاحانهىف

 7 ذك واق نع متيفنو ىلتاغتشا ىف نيفراعل ا ىنام> أ مهادانو مهيلار اظاو هناصس مهيلع فرش أف هيلاقايةشاو
 ىتالاك ذذلت نم ىمعن لا ريجاب هلالج لح لد .اجلا ىدانو وقلت موب برقل اور ورسلا كل نافاو رش أى ربغ

 دازف مهدا ماو موماَقت ىرأو مهءاكي مرق ممتد :أعم أمهتاولذ ىفم- ماع عاطم ىلا ىئانش خانأو ىلاحارتساو

 بذعداسح نأ دحأ ربخأوأ مدع" له مكنم ىرأ م ب ا اا هام مهد

 داتسالاو ىح كل نعفرالو رارقلاراد كنج“ ال قزءوفراوتساو ىنذال نمدرطأ ىفا كلل غلب م أراثلاب

 مكحنضرعالو



 ةرضح ىف نوهزتتملاو دو صةملا ىلا نوقباسلا موف دحلان اذوفضءالؤدو كا ..علا نق ضاومللا مهمقلاوءالوك ٍ ١

 و

 راثشتدمالاو حرشلامفومد عش عالو
 قران وحن نم ىرسالو 0 رايدلا كتل تقو-ذتالا 31 ان حانام

 راصقلاىلاءللا تاه نأو * ىلا نافز نبأ ىف-سأاو © رازغلاعومدلات.رح أوالا
 اولصاودق نا.حالارظنأو 0 رانبلقلا لاذ نم ىظنتو * ىدتلن تم هاسلقرحاو

 رارقلارقو بلا لصاودق هن اقللاب ىرشا سفنلل لوقأ « راثردملانملصولادخأيو ٠

 ننال سوال لا وخطب داك فاو حومة لع رسل رع لا سو «_ءاع هللا لص هنن |الوسر لاقو 1

 دوه*«_ذع هللأ ىذرهننم نت بهولاقو د رانلا ىلع ىلاعت هللا همزح الا ءورجخ نمأمش ص ةفىلاعت هلل ةدشخ

 ىداولا كلذ ىف هنلأت دنأو بي دنرس ىداو:ىف هعومدتز ىتح كس : ماع ةّئام دما ليج ىل_ءمالسلاهنلعمدآ

 هءاع لد ربحءاحمي سد واوطل !ىداولاّكل ذريط لهو بيطلا ن .مكلذريغو لفنرتلاو نيصرا دلاهعومد نم

 هعومد ف ضاخ ى>«جأف اعونسأ اهب فاطف ةنعكل !قأوهسأ زعفرف كلر فغدقذ كل -أر رعذقراهل لاف مالسلا

 كيفك و هلىزحامركذ نول ب لاح فر كفن ىضا غلا |مأ ايف
 اهنمنزملا لوط: ىلوأ نمو 03 انهذلا تع ماى 1 0 اهاكءامل قدو ىمعتكي

 ىهانتالو هلالا ىثتالو * ىصماعلانعدصت ىوقتالف * اهادمتعطقدقماث ” الاو ٠

 : انمغ انمحاهدهع ثكذتو 5 اهاسم أ نأ لمق ضةنثو 5 حامصىفةءاسالا نمت وت 0

 اهاحو: الاماعاد ىجدتو 0 ادعهللاقوق- نع دوقتو # اهارنال 5-1 ا

 نمتدن تحلو رعتلان م ءايحهسأر عقربال دجاسوهو اموبنيعب رأ مالسلاهيلعدواد كيده انج لاقو

 مولظمم أىدكتفراعمأق ستفن ”امطمأ طرق تن عن احأدواداب ىدوتقوسأر ىطغ ىو ىعرااهعومد :

 ىفك ىفىتئيطخ لءجاٍب راب لاقف:رغثملاوةن وتلا هيلا هللا لزنأذ عر زلا نموعام جأوفةمرق سك ثارصتذيف

 حدقلاب قي ناكوهتلباقماه آ رالا» ريغلالو ماعظلهفك] طبون الن اكفدب وتكم فل ىف هتايطت تراصف
 هللا جوأف 2 انا راب لاف هعومد نم ضمفي ى-حهعنمالف هتامطخ ىأر هلوانت اذافءامهاثلُتو
 فروب زل تولت اذا تنكو ىتك طخ ىبسن | فيل ىملا لا قف كءاكب ترك ذو كل ثطخ تدسن دواداب هيلا ىلا هت
 اقىدسو ىلا ىار < ىلاشو-ولاتت :أو ىبسأر ىلعريطلا ىتلظأ و رلابوءدن كسودهناب رح نع ءاملا

 مدآدواداب ةمصغماةّشحوه ذهوةءاطلا سن 3 كاذدواد اب هيلا كام أو أك كذ.دو نب ىتااةثحولا ل هز[

 جات ةتحوتو ىماركس ول ةن- كيل اوك المهأ ت ذك*أو حور نمةيق تضفت هوىددب , هتقلض قلخ نم لن اخ

 ارئاحالءاذانات رعئرا اود نذمه تحن اف اضع تدم هدتك او ئعأء ازا هلجتو دق لول !كازكش) سرا

 ىن الدنا عومد تلدعل هغومدتنز وولوام اع نيعبرأ كس لاظؤ بهذي نبأ ىردنال

 ىفر ىللات اه اذا # ىل_ه>اب و لذانق »* ىلر كن متدقالامو 7 ىندىلع 2

 ىرقىوملافىنأتو 0 قلت نمبنذلا ىو « بقعلا نم ىذخالو هب ىيصعت تءيعسأام أ[

 تزاااضرىلادوعت 2 ىسهع تنح ام تمد

 لاَعِفْلب نتا لءفام هل لمةف مالا ىف ىو رتامالف مدلا كس م عومدلا كرب هنعدتنا طر ىلصوملا خف ناكو
 تلقمدلا تيك, لفلاق كود تح و نءىنا ىلع رراب تفاذاك اكملااذه جفا اب لاو هندي ندي ْ

 ميركل كو-وكاذ تدرأ ىدبساب تلقلك كلذ“ ددرأام عذاب لاو ىل صتالنأ .ىيومدىلع انو برات |

 اهميؤ سن دأآو كش وصلا ! همس نحعت ر 0 كاطظفاح ىلا دءصدقا ىلالح وقزعولاقف ت؛ امى عتداوهينرأف

 مرك !اىنه-ولار ظذ ان كنء:مالو ّ عكا كعمل الؤو كد 000 ؛

 مهلملدراح ف ءاشلااذا قوم 09 5 ارغنمنبفلاقافأار جدع دع مهياع لالا كاذال>اذاف

 هناقطوةة دس 54 اوهو ىتاعالا وكلا عب .ج ىفام هما ملفا

 صون ىم راظتني هنيه

 اولاو جفن مش ف نة
 ةعجل» هللا 0

 انيس اولوق لات لو:
 هلايلعليكولا منودللا

 ملسم مى ودعاناك و

 هللا ىذر4 بن اع نع

 اتء_وم تل اق اهنع

 هللا ىل_ص هللا لو_بر
 رس لوقد دل سو هم هيلع

 ه#فمايقلاموب ساننلا

 تاقالردغةارعةافد

 ءاسنا| هلئا لو-سرات

 ليلعب اعنج لاجرأاو
 لاق ضعبىلا م 4ضعل

 نمدشأ مالا تاعي

 ىلا مهنضعن ر_ظاينأ

 ناّيكح ىفو ضد
 / ىأ ندع يديمزملا

 و 4 - :عهلثأ ىذردر ره

 يب ىلد هللالو سر لاق لاق
 00 مو «-.ءاع هلل هللأ

 6 ىلع همام هلا مولات ]|

 ء اعنف 2 هند

 انانك رافت_صوداشم

 ب مههوج وىل_ءانفصو
 ا فيتو هنا لوسراب ل.

 ,/ مههو>و ىلعدودع

 - مهاشمأ ىذلا نالاق
 مهمادقأىلعايندلا ىف

 م-مشعنا ىل-ءرداف

 مهن اامأ مههوحو ىلع

 لكم-_ههوح وتوعد

 ىو ه# لوُشو ب د_>

 ىأنع ىراذلا يد

 هع هللأ ىذر ةربره

 4 لع هللا ىلصىونلا نع

 سانلارش#< لاق مسو

 هنالث ىل-ع ةماقلا مول

 نببهارو نيبغار ق: ارط



 ١ 0غ ةثالثو ريع ىلع نانثاو

 ىلع كل بلع هاب دومعملاك ل اةفلاشتم_ممععطقنملا دورطاا شل |م.أكلاح فيكف دوه_ثودهاش ىل_عةمدزأو ريع ىلع
 دورطم د».هوهو بانحلا نع عصان مءاكب لاو ك سفن ريغل ىلا مزامعو ريفا

 دومكملا ىلقل « ثا ناشالعمدلا © هسعقتت عمادملا ىدع © كسي طرفملا عد 1[ رانلا مسمي ةيرشحتو
 دو-تغملاق أرو 03 يىلعهي ت تدق _-تدقو ىوهللا فىرع عاضدق « طرقملا قسرا انأ اولاف ثم مهعم لقت

 دوعمم .برولا نود 5 مهنعوهو مد د مبامحأ 5 اولل_ص اوسب ايملاىأر ؛*: اماذا طرت ملا نم اوناب ثدح مهعمتدمتو

 دو-بعالاز رامت ىف _بعمأي ىب-مىلا مة قرط نعلضدق « ىضامملا ف افراغا تسيح سم جاجو

 دوع#و مم رأ © « مكر نوتسد مو-ق ©# _ ماقرانت_هأ ف. 3 هعاطاادبءع رظنأ م- نعم ىسكو اوصصأ
 , لة فس 5 اودارأد_قام عم 0 مدهكملم اوههوت-ساو »: اومادو وماصواوماق لاق ه.قو اونسمأ تح

 0000 را ناابلدلا ىذام نانو اونقنت تاو اورو « نكوملا اجب عاظأ موقا . [| دو هيلعمتلااض
 : دوس لفكتنأو هن نراصعلا ضيب قلكناو# املا واد ةقأت * كن ر نم ى هسا ام 0

 : دو مول كاذام 03 منان ت1 ظقيتسا ىف كلاحناو 03 دست لأب لك كال انأ لوفي مه: هلم

 دوه كيلعمهو # قطنت ةلاعإا لكو اه لم قناه عمج © نتكَت كبر كالما ذو ضرالا كولم وأ
 " دوهشمارظأملا ف * ىناتكحكدوست دقو ه: اضقالوذرعتقوىف * قفوقو ندم 10000 او هكر

 انلا رس لاق
 دوعس_ىلأ نم ىشلا نيس كلذ دنعو + اونح د_قام اورظنيو ل انساك لاند ا 0 0

 3 دو رطم هيصءملاو 3 هلزلاب ىف ,تحو 03 ا 0 هش اذ ىر مكحف صر ع 50

 ظ 9 ل 7 5 1 2 3 7 صرت) ء ارفع ءاشعم

 دول_< هرزح نم 31 دست د د مو مارح 0 ىف * يسب مودسسعو و هريغوأ لهسلاق قذلا

 . دوعومدب رنه * هعافتشلاب ىذلا الا 0 او دهاش دقام لوه نم 03 قتالبخلا ىدذ» سدلو

 5 دوروملا هضوح نم# همهالا شاطع ىس 3 ىذلا يداها ىطصملا يارا تر لودر
 0 هللا صهللال ىرنأ

 ٠ :دوقو هاج ىلا 0 ماعرتك تونامو 2 الفلا ق فوثلا تراسأم # ىرادلا ه__بلع ىلص ف 2
 ثعبب لاق مل_سوهملع

 تك ىتلاهباسش ىفتءملا

 ناشلابدا اراالمقاهمق

 ريعسوبأ هل-جول معلا

 قوهرهاط لع كرد

 دادقملا نعم_سم 2

 تعم لاق دوسالا نا

 هلعهتلاىلص هللا لوسر

 ١ (موهنعهللا ىطرعأر ذأ لد اضذ قرشعىداملا ساحلا)

 هوالتلاهوال<كو تاوهشلان ءتاومللسااب اول 5نومهأتب هئاقل ىلا هذ هقلخ هوفصءام زوالا ل !ه-ىذلا هش دحلا

 نوفرعب هلالج لاجروذبف مع ولقراونأ نع كسنت موهوج و تاسفص ثو صم مهم ولققهصق تاذللانع

 ىقنالمحلاةلؤرطعلا كلذ لل امد روهسلا مسنو نو د 3 200 طعد_ةمهسافنأٌك سم

 اك عأر بينملا مالك اوغرتاذاو نوقاطاابت دالاواكلا ممم ارش ن :,مدهرطق كولملا قاذوملف نو ةشقم م هيهألا

 وهاغاو نون هناتلقا مدد--أ ترًأرولف ٍنانملا اوماهمهقوُش جاه اذاو ثتنورض#و نودمغي ىراكس

 يقاس للا ' اللا ضرالا تدان مهالولفلا» اأو أم دو سر لاا ااا

 ةداضم ىلانول صبالق نيطام ثا مسافة قرع راخ-الا نان مم ًصتوراعمالاو يبل ونت يل د لس ل 7

 »وب لبا ىلع لجلار ختي نوتةتلالواهيلا نول عالق م-مياعا هزونك ايندلا ضرعت نوب رةتيرالو مهدحأ هقلاوفرماعنب ملسلاق لأ ءطون لمملا ىلع لمحلار كفن نوتفتلءالواسلا 8 ا الو هسا ا
 رطعتت نوب رقملاةكن الما اهبسدعصا ذاةرهاظلام لانعأ ىئاكو نو. .ءلل الدل ' هيأرت ريصب نم_عمادقأ

 ! اب نه ا
 لماوأ ضرالا ةفاسهأ , .نويناحو رلاالو نوب ورك |هياع علط د الف مهرئارسس 11 او نو. .عتوتكل الاااماارظنتو تاوعسلا اميطن 37 ا

 3 نم هاو مهقارق ىل -عامن انْ نودحملا تنأو سما اناف ىاو ا وهلا اعاو نام تك ىذلا 3

 5 قرنومتعءادروحو نر 1 ا نولزتناهفرغ قو نوم دقي هيلع ىيمىلاهتهقنالأ تمملا|هقوش ده كمي لان كءفلاَك

 25 !اههج ولو نوعمسا ى-هلامااكلو نوبكرباهث احن :ىلعو نوريحياهتاضو رو نورين اهةئادح اقردلاو ١ 70 دو
 نولمأعلا ل ده لثإ نورصقملاا < مجدا مهت دهذ نور ىلانوك ندمويدوم ل 0-1 2 || | اف اماَق أوم ظل 5

 ىجلا ىف ماض ىرأ ىتم 7 ثونئانن اهعأ دوحدأو دودح * نول_> ارلاابعأ ىبدلقي مد 1 نوكر نم مونمو «.*

 ىلةحاو : نهم-ممو هيتيلر لا

 ١5 020ج

 يم و 0



 3 ع

 نومداقل ام أ الس والهأ « اومدقت مدع ىدانأ ىم * نودملا لاجلا ”لاذىدتحأو ْ

 م قابت ثاوىارفنا 0 نوب-الو مك:ع ىريصريص #* ىدلاّ حو ىد ملاةري_حان 3

 نوكنال كوش ف د كادو + مكحب :الد دبتضوعتامو نونحه- :علقنأ كاداز :

 انلاعفأب اند_تاؤت ال5 * ومئات ىرولا برا كيلا 0 انينذ نمو نيسان

 نو.علا هاربدل نما ءلا سا متحارالورضل |انسمد 3 نوف رسم انتْسفنأ ىل_ءانأ ١

 نون دملا هتجر ىف عمطب 27 محارلاالا كت شنال

 هللا ىذر سامع نءأ نعو 4 د هزأاومل- هلاو رقفلا ثالث فرملا لضفأ لو هءاع هللا ىلصهلنالوسرل او 0
 4 ةناثلال اق هللا شازخ نم ةناؤخ لاةرقفلاام هللا لوسراب اعف لو ديلعسا لص ىلا ىلا رءاعلاو امهنع 3-0

 امتدت ام طعنال ولات هتنالوسرأ رقفل ام هثلاخ *لالاق هنا سانام نمدماز لانها لونا رقفلاام

 سانلال_دالىذلاو هريقفلا لسو هلع هللا ىل_صهللالوسرلاقو 37 لوز عهنناىلءاعركوأالسرماءدنالا

 نأدارأ نو فيلا ني ن نمءارةفلاوءاسن الاى داو ضرالانيط نم ىت حالنا ىلاعت هللا ىقلذوه_طرو هعود ا

 ءا ارقفالاهنمةهيس ساولأ رنات نعل لسو هماع هلل ىلدهنئا لودر لاتو# ءارقفلا مركملف ىلاءتهتن ادهعىفنوك

 ىورو «* ءا ارقفالاخم ساب وءاشغالال ل>ءار ةفااىل_عدمر <ءاهنمهتس باوبأ ةء.سراثالوءامذغا الامان و

 هنالعأ ارقفلا ىلاعت هللا ىلا قلدنا ب حأ لاق هنأ سو هلع هللا ىل_هىبذلا نعام رنء هللا ىذرر عن هللا دمع

 األ اق هنأه- ذعدتنا ىضر ىردخلا دعس لأ نعو :رقفلاب مهالتباو ءامدنالا ىلاعت هللا ىلا قاخنابح أ ناك

 لوقن سو هل عهّللا لص ىنلا تعم ىفاف هلحرمغ نم زراااو ءلطت نأ ىلع ةقافلاوةرمسءلا كنل مال سانا 1
 كرامت هنلانال_بوهسيلع هللا لص ىنل الاقو# نيك اسملا ةرمز ىف فريشحاوا.ذغ ىفوتت الواريذذ ىنفؤت مهلا :

 يطرد هازلا|قمقُد ن ءعو #8 ىانحأءا أءا ارقفلاو ىثروءالعلات ءارقفلاوءاملعلاىلاةمالاه اه نمهرظن, ىلاعتو

 ه-ف>و ب اقلا غار ذو سفنل اةحازءأر ةفل ازاماد انشأ ةثالإ ءامنغالاوءا.ثأ هثالثعار ةهلاراتس لا ل

 كم[ ا ددوب للا لو سفنلا بءةءامنغالارا اوت ادلب /

 اودهثااوموقتحلاءار مآ 5 نودع -هرسلزب لو 2 نوحشا] ىف ىوملاتاذلفاوبمط

 نومتشتاموزوؤ نمنوو# املك م--!اهيذ ةريضىف 3 نإ الو 3
 مك! تقولا افصد سو 2 نوربتاهب متنأ ةسحضورو #* هنأ او ضر: ميؤفمكح م دق

 نوصغلاو تالذدقاهذوطق # ىح هلأ همن د4 ةحق نودهشت هنس> قاسوا ءاكأون رشاف

 اطعلاا_هوكلماوهاذه * نومع نمترخدق اهو 3 د0 ىردجم ا ةراهتل
 0 وكمال لماذ هردغو 2

 او_ةأ ىنءيةاكرلااوف آوال_صلااوهذأ ىلاعتو كرات هللالوقءا ارّعفلا لضف ىلع ل ءادلاو فلسا |ضء»لات

 هلوسرو هراصقو ىنَعلا بيمطريقفا!لاةد و هي هسفن ق<ءارقفلا ق-نرةؤءارقفلا ىلا اكرلااودأو ىلهالصلا |
 هراصقوه ل_ءقاغاو هرم نهأر بؤ هلوعد, 5 ريقفلا ىلع قدصتب : ندرماذا ىنغا | نال همدءطوه ل. قهسراحو

 اذاىغلانالهلوسر وه ل_.ةأسغ اوهلامرهطت وهن وذ نميغلار عطيق اوع دي ريعفل اىلعقدصت اذاىتءلانال

 انءاو هلوسررم_ةفل اراصذ قوملا ىلا كلذ لصمف ه.راقأ نمدأ ن نعوأ هيدلاو نعةقدصت ريقف | ىلع دنصت

 هر اعدم ب 5 آلا ص4 هل اعدفريقفا|ىلعقدصت اذا ىتغلانالهسراحوه لق

 مهتحاس ب صخللا ل عاول نبأ و# نراصنأن اطوال ره ن-امهو * دام وا الاحدلا قومه موق

 رارس [قاش علل تانادا او 0 مهبراشءاوفصت نورغالذاوفص 3 راطمأ ل يقدقام لموت 6 .

 مق ىده رمصبت نا نويعل أمه * راطءمولاقت وهذ اهنقلا نع 2 ىود عيت منعا صلا ليل ىورب 00

 زاطوأ تاحا ل اىوذأم هرذعو 00 ظواذ تنل نأ اوههنع لسو مياس زاث 1نيعل ادعد سدل ىدل- 4اقو 1

 برع عموفدءست ماس لاداود# ايلا تأ ذأ ويدل مهشيعب مها رزدنت انين

 مهنمو ه.وتح لا نوكي :
 ع املا قرع امهم نم 1

 هيلع هلا ىبد هديب راشأو أ
 دنسم ىفو#:ةمقىلا سو

 رباج نع رازبل اركب ىنأ

 لاقلاق هتلادمعننا
 هيلعمتناىلصهتلا لوس | ا

 را نال قزمت ا نالطو

 لوقب ى ىد فقوم اى

 راذلاىلا فكلاسرا برأي
 وهودحأ امم ىلع نوها

 هد-ث نما هميقام ل
 ضن لاو ب ثادننلا

 |متثموذ ضرالا ىلع

 تقرحال4_ما .ةلاموإ

 رخصلاتداذاو ضرالا

 لاقورامنالا تف-ثنو
 هلع هللأ لد هللا لور

 هتنامهلظي ةعيسمل و
 لظال مونهلظف ىلاءت

 ناشو لداع ماماهلظالا

 ل>روهللاةدايعىفأشن

 د_سملاب ىاعتمهبلق

 دوعل ى> هزم رخاذا

 ىقانا2نال_-رووهيلا

 اترغتو ه_ءاعامعجا هلنأ
 ىلاعت هتارك ذ ل-روهملع

 هائ_عتضاففاملاخ

 8 تاذءأرعا هنخد ل جرو

 ىنالآةؤلاجو بس

 قدصت ل -روهللا فاخأ

 ىحاهاف تاق هقدصد :

 قفئتام هلاعث ل_ئال
 ىريصملا نسال اق خدع 0

 موس جدت :طاق تابع

 مهما دقأ ىلء ثرفاوماق

 لأ نيسرادقم

 لوة-اك أاهيفاولك أي

 يد يرث اولرشي



 61 اثطعمهقانعأ تءطقنا

 مهفاوحأ تقرت او

 ةينآن بع نماوقسف راثلا

 ةرارها ىف ةءهانتمىأ

 0 شمس سلا سس

 « راحم4ىذؤنالوليزتلااومح

 ىت> كلذ فركف | ترق. وادح كل ذيربخأ لو تربت ف هدم ف هدج أ لفدعالا نماهذخ" الىديّنددؤهللا

 17 ا 1ك م !|ةفءاعدلاو لوقلا نمرثك, ناكاع اناس وهتنب تيزعو هلزنم تدتأ

 نب رنمه/ بق ن فدو تاما. لقوا اءاعدىلاءة هللا نات -اد_ق تاق نيئراولاريخ تنأوادرف ىفرذنال
 لود هربق نهافت اهب همست لذي دامو

 00 قيل ندعو »* ىرعمىق ٠ تشتؤولو 00 ىريق ن م لدا "ً اتم ىتءدانولو

 مسلاو نال بس ءالان ما ىخأامو ىدنأامو عرشملاوثعبلاموبل *« رو دهنسف ى هاحر

 رشنلاورمثل امو بسءا 0 وك اوفعن هران أاهو 0 ىردال ريغا او هن 24 ىردأ قداس منأف

 ىل_ءىر< هعومدو قلل اراث 1<- هلع لمح هم ىفاباش تب أرنيمجأ مهنع هللا ىذرفلسلا ضهد (لاقو)

 ةماقاىلاجاتحي رذءلالاتر دنع, ودوعي تاه الوم ن مقباذبعلاق هللا ل جرب تنأ ن دل هو هدول

 ىناب ريو ملاقودنذ تاق<- :منوذاخيءامغشلا لكلاق هل عفشل نك قاءتب تاقرمهقمارذ 0

 زو_ع تح رخاتصوخو حاص م ىل_ءف 7 ةوه ا ل ىئابحاوفاريبكه ّيبصءفاريص

 ييالبازوع تلات هزمو ىلع كن. عأى ه- لَدْنَع مقأتاقفني زملاس ئاملال تق ىلعناعأن متلاقو
 هجريفالنلذ» أرب ىسع هلة أت ىدب

 قعغشي كيف كذوزيزعلاتنأ د هرصان تنأن مال دخ ىكتشروأ 2 هربادج تن ايكاقرتمكت ءاثان

 هرتاتستنأ جنم "لادن 0 هل سرد نيكسملاٌ دمع ىدسأب 01 هرفاغتنأ مرح وتنذمظع نم

 هسنؤم تن المش الو هرباعذ تايلر دادولا سند 00 مونوصملارسلاب ريشحلا ىف 58

 هرخآن احدق قدام ىلع اذطع * افسأاز تءيضدق رمعلا لوأؤ 5 ل بص عالو

 ماكي وهو "ل1 رشا جر ئرملانوتلاىذدنعادغاوتنك هللاهجزنيسحلا نب ف سو (لاتو)

 لوةدأشن أف كمت تنأو نوكس سان :لاباشلا أ كلام نونلاوذهل لات كغ ناشو نوكس سا: :لاومماع

 ١ اوكيقنانملااونكسنأ.وأ 0 ال. رح اظح هاحتلانوربو 0 1 نوبدرعب مهلك

 الب ,ديى حم فب أالانأ « ىئارمنا:حلاورانلا ف سل الميساساوب ريشيو ضايرف
 لوعد أنف نصت اف كدرط نافنونل اوذ هللامقذ

 5 ىئاكاهلهأتسعزأع مب # ال.ةمو الزخم رانلا قتمر الصو بحلان مد أ ملادات

 اليبسزوفل ق-:لأ 1 ثيح 2 ىعولضوش> مارغل اوالئاق 004 المصأو َه مم 0

 .بقام لك اوقةءأوأ نودع 2 الوصو مهنم لاصولا دحب ل د نمىلعا اوجوف نين ةلارمدم

 اليجلا بعت ةرظن ىسعف 0 اة تيعداىذلاب نك أت ا# الويقم هيل قلتو وك [هرم-

 اليوطاباذعةنىزاداف 3 روز ىاوعدوابذاكن أ أوأ

 ذم موج تدسقوأ

 اهقلخ

 هعافشلاىف (لصف)

 هللاىل دم مع مدل

 ىلاتهنلالاقلسوهيلع

 هدنععفشد ىلا اذ نم 2

 مي-ىفو * هنذانالا دا

 قأ نءلسموىراذعأا 1

 لاق هنعهللا ىذرةريره

0 0 

 يي تنكر
 010 ألافُعك هسه

 لهو ةماقلا مب سانا

 هللا عم كلذمنو ردن

 فنيرخ" الاونيلؤالا
 مهم داو كءعص

 نونا اا نم سانتا
 نوله< الو نوق.طدالام

 نورتالأ سانلالوةبق

 ىلانورظتنال كا
 مينا مل عفشي نم
 0س انل| ضم لوو 9

 نون أش مدآموأنض مهمل

 وأ تنأ نولوق_هقمدآ

 ءال.ااو ءامعنلا ىلع هدب هللا لل رشلا

 أي ةيزادصقلا خرا نءمهدصام *« اودصقىرولان و دومهالواا او دعس دقربلا لهأو حالصا|لهأ هحور نم مو خفنو

 دهشلا هلثمام لد دهشلا ن نم ىل-أ بعت قودك ىف موقلاععصأف « دلوالو ل_هأال زو-غلا نمهسيف اود سف كت الئارمأو

 اودروذا ب رءلادورو نعاو: ةناامو © مهدمس بح قاودياك اماطق الأ كرر ىلاانل عفشا كل

 دلبلا كلذم_-هياع كوالا 5 5 ندهرهدلا نولترب رسلق ىرتالأ مق نحن ام ىزت

 مدآ لوقف [غلب دقام

 قنوع وهبلع غرب ودودامرلا شرتفادقو رعثلا نم هعر دمهيلع بام هلا نش تاشوهاذانت ولا وذا ءهدغدق رنا

 ك0[ 1 25 ةتنل  ظُُلُللل ة].قهلثم بنعغي لا مطغ

 هناحاذم

 ! هحرنيسملانب ,رفعج لاق همم ترمس ك-: 0 اا بو .هقلاهجر ىاثملا تيان تاما هنا (ىكحبو)

 1 تعدت لكس وتيم سن دو نب انوصتعمسذا لامجلا ضب حنا سان أس : هلل ا«-جحرىرصملانوذااوذلاتو

 ْ منوركشبو» ارضا اوءارسلا ىف هنوم< مهب رأم- مح ىف نوصالانوكم ا ذكه نونلااذان لومي فتاه غئهق
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 فل
 225252522 ير ص 2 لل ل

 نلناكءانأو كتيصعذاكتدصعامو كتفلا*كتدصعب تدرأ امٌكلال- و كءْرعو ىد._وىسملا هناحانم أ
 لم. صعق ىلغىجرملا كرت_سىلبرغو قوق ىلع تءلغو ىسفن لت لوس ن :ركلو فذقسملت وقعبالولهاج

 هأت أوساو ون دعأو ىتعطقاذا م 22 نمل.<و ىنذعنةس نمكءاذعن من الات ىهذس كتفلاخر لفخ 1

 0 درقاو بو عقكي ويسلاو نمهاتلعتخاو لد دن نيب فوقولا نم 1

 اعاد ىلارن ن4 ىب_| او ع ادغه-نم ىدعضقو ىب

 ىدرلا أب نأ لبق ن مهيتن ل #2 اذا ىصاعلا ب ل نمدنملف 23 ىدملالوط لع ىفرتسو ىدعأ ٠

 قتنارداه1اىفكقوقو ركذاو * ادلءنركن دل كلنا , لعاو *« اقللاىلادعت_افلوسرمالاام ا

 ادعلاوةءاوغلاتاطشثتءطأو « الطاب كرغ عاضت تقوس ادرفماديع توت اس ابرك
 بن دمدوعدراص“ءالاىفهوعداو * ادرفتم هنذلو مركلا باب * ىلام-قوتدتحامم تو ضهناق

 اددعمتل ا_ذمحونلاب هباتعأ 2 ىلع مق تانملان 4 الذ او عااد ةفم سات لا كتالو مزعاو

 1 او نادم امعدت ودول |

 ق-تتو زوفت نأب تدر اذآو # ىدتعا نمو ىدن مودانعلا عت # انمنان عدته _:ئجحر ىلل_هلق

 ادة < مرك اوامست ىرولاريخ يدمج" ىعم اهلا ىى-:لارذل 0 اد_--قوتملااهرحو م--كلاران

 اد دوار سل ل راكااوت د امصلا ترسام هلل اهءاع ىلص

 (ىمدقملانيدلا ازعمشلامالك ن . ءرييع قاتلا ساما )

 ئحاظمو هيفحو بنذلا بهذ مو هرق_ثمو ددعلا دع_سعو ه.ذومو دعول ار خ“و هندنمو قار نظمهتدجلا

 قريلا سمو ه.شنمو ناسا ل هءلحو بركل الو , زمو ه.ن_ثموب سلا لعمو هيو موب اقلا

 روضصمو هيلو رُملا ارغو هيهزمو رهزلا ةوعو هم . رمو رشلا قر ومو هبودمودعرلا قطنمو هن هنز ومو ْ

 تر ءؤلو ه٠ ةهقياذلا تراغ هاش ىلا نرعت ىذلا 4 .ةفمو لطاملا لطمو همقدصو ىلا قو هردعمو نينجلا 1

 اوثعمف هيأت ةهجىأ نم ا هيتلاف نوكلاسلاعقوف هتفرعم لمسأ|| ٠
 روش اولدتساف ناهذالا ناهدأب ,رباصملا جب اصماودقوأو هيقذ لك هيف عطقنا عطقف ىف عطقناف 'راكفالادب ربأ

 هريغمهمع بعحتو هءلاعتةعذرفهزعمه ركشت ناكر ءلاءاضؤ ىلا اوهتنااطف هيفاوشم مه ءاضأ الك نامالا ْ
 ه.ؤئذلاب ئرد[ت دما !بجاضو هلزات ةلاتوب نانا ب وللقلاَتااعذ ىولللا ىلا اوملقناف هيل ةزعىلعأ

 اول دع هيد قيطنال تافصلاتلاقف تافصلابأو امد هرهست قيطنالءامم“الا - تلاقف هئامساباوكسساف

 كوندن مأ هات كب رقب تنأ لهه-ٌثرعىلااوراشأف همحون جؤالاو هنا تاماكلات لاف تاماكلاىلا |
 هيك فهل ل ماج انالو هيردأفهب طيخلاب تسل هيشالتةريحو هيشاغت ةركس نم شرعلا مهادات هينادت |
 تحربامرنن ع مغشلو هيردأالرعآ نعم دو هيصق أ ه-نعلسفتملابالو هىذاح أ ق هب لصتملاب الو

 لاعؤ هما عم كلوععو هبل اعت نمد رق دانا اولا هنتلاو ره |ىلعالا هنم تءقواخ هيلحتأوهيلجسا

 هيلا اولدمعلا ل ذك هل ىلذو هيمارنعمهسلادعك «تءىدعو هيقارت نم سفن برقك هنم فرقنا

 هينامأ ن عمطقنملاو هبفريغملا]وةءاقلاقلوقتاهاولات هيلاملوهلادو ماي أ ىلا قشاعلا نينع 5 هل ىتيتدو 5
 ىدلاوخالا هنناث ,لوأالىذلا لوالاو هلقوهمشتلاَو كاما كاباو هنزغتلا لميس ىلع ف صق تغصون ا اولا

 31 فاوةفاساابالىذلادمعبلا هءطاو نطابالىذلان طاملا ه.داضن رهاظال ىذلار داظلا ه- ءناديرخآ الأ

 هتيقاصنا هيدا عطقئيفدأدمأالىذلادرفاا هيذاكد>أاليذلاد_ الا قال تش ىتمىدلاب رقلا|

 4 .3ا سوه س اكل أف هتم<ت ساكد تدرعشنأو .هيفاص هتوفص ساكن م كاع

 هسشت نع لج مظع ب. .-اذه# ه_.ةوه نا ى_عملاوبلقال ركذلا # هب :ومت مسقلا ف اقوى اق امس
 هيسحاقالافاما 0 0 هيل_صت ىظا ىف ىداؤقو هتيدان 27 هيدنأ ىطأمل هاوهتمل دق

 هرفشتو هكذم» رو زب عماطباقلاو #« هيفكت ومكر 2 اف عئامدبعلا .. ا

 (ضورلا - )

 هلثمد ده. تضعن نأو

 نع ىنامتد__ةهناو

 ىسدقت هتيصعقو رهدلا

 للااومهذا ىنفت ىسفن

 حو لاو ههذاىري_غ

 ن اوقمذ أحون نونأيف

 كال رانا

 هللا لاع“ دوو ضرالا

 ىلاىرثامأ اروكش | دمع
 ىلا ىرتالأ ه.ف ننام

 .: ىلانلعفشتالأانغلبام
 دقىف درن ألو ةمق كب 7

 لاي ضغموملابضغ

 ناو هلم هليق بضع

 نازل نانبس

0 

 ىففن بوق ىل_عاسم

0 
 مهارا ىلااوم .هذاى رع

 نورت يهأر انونأف

 ا هاربا

 ض رالالهأ نمهلرخو

 كن هرئلا أذل 7

 هدسبق نام ىرن امأ

 دقىف ةرنأ مه لوقف

 )راح
 ناوهل ثم 13د
 ىلاوهلثمد لعل تضعي

 تايدل تالئجبنلا
 اييهذ ا بعت ئمجن نسل

 ىلا اونهذإىريغيىلا

 ىدوم نو 3 ىدورم

 تنأ ىموماب نولوةق
 هللا كاد هلل الوبر

 ىلع«ءالكوهتلاسرب
 قالت ع: أ سانا
 نخذام ىلا ىرتامأ كدر
 دقىب رنالو عي هذ

 اه ضغموبلا بضغ
 ناو هل:مهلبق بغي



 ىف اول موك مز بضع

 رموأ لافت تلَتقدق

 هقن ىف : ىدفن | نلَمَع

 اورهذاىريغىلااومهذأ

 اهاقل أ هتلكوةتالوسر

 ه«نمحوروم رميلا
 دولا سانا تلو

 31 1 عفش

 هنو ة ننام ىلا ىرتالأ

 فىرذا ىسعلوقف
 لامع موملا ضغدق

 ناو هلم هل بق بضصعد

 5 اه ا تبضغل

 نونأبف اينذرك ذيإلو
 مولا وما

 نولوةمق فرتأقتنا اورفو

 هللأ لوسرتن أدان

 1 دقوءاسن الاعاخو

 ثكءتذنمم دفتامك] هللا

 لااا عفشارخ أتامو
 نم امىل [ىرالا نو

 تلق د آو ىاطن أف همق

 اذجاس عقأف شرعلا

 نم ىلع هننأ عني مم ىبرأ
 2 !!نسحو هدماكع

 د>أ نع هعفي لام هلع

 مراد لا
 عفش اوهطعت لسكسأر
 قعر عفرأف عفبشت

 ىتفأ ترا ىتمألوقأف

 لاَعِلف نو مآ راد
 ْكَتَمْأ ٠ نمل اا

 نمنمإلا تاجا

 ءاكرش رش مهو هتللان اوبأ

 كلذىوساهت سانلا

 ىذلاولاق مب اونالان م

 ني-:امنا ه مل ىبستت

 هيقامومكتم ىدازفف كتامحو «. «.فخأاموىديأاعتلع متنأ"

 ىباق ماق_-كيلاتوكشو ىئاحر لد_صقىفبمخت ملو ى اعدك[ ضفب تدحأف ىلهذ عمق ىلع كتوعدو

 كلف ىئادعأ ىلع ىنترصنو راصنالاب ىتنعاف راامنالاودئا شل ىف تعقو كو ىئافش تاكو رك تازأف

 ىئاحرو قدش ىف دعا ىجلا

 ءاعذلا عماسأب كيلا «راقتفاىفو ىن--غتنأ ىثاوسنم قلملاف كلم * هاو_سىل سلاكل اما
 ءاكبلاب ن نفملاحرقدق «ب اريكسم تانلاب كدمع ىئامحاو لدم ىاسحاو # امنذُكءمف تينذأت 31

 ءاقالاو نرقلاب انىدعش  لنيقانق ىدلا ىنمع ءاخرلاورمسل اورسسعلاق © حارب نم 0 د]

 ىئانماب دضقلا ىهتنماب «ىدارماب بالا ةغباب ىباجراذكهام ةلاشاح جه قد معن ر_كفلأب لارأ

 ءاهتناالو ءادستنا الم 0 نبأ لك قس دلك ىنام_ضان و ىمعروتاب 7 قاما حورلا ه--ءازأر

 ءاهيفودوه-ث فو © دوحوىف فيكلانع لج ءامري_بفن رانربغل « شرفري_ش شرعر بذل
 هاقتراوأ طوف نعو * دوست نعو' مان نك ل !فولو زنقو # باوقحا فو بارتقا فو

 لا نو حانأن وكلام نعو ى ومع نع نم ا ىمننأ تنخكائم>و

 ءاسملاو عضل تاس 3 ىتثدح كنعام بمطاب

 هللااهفرشةيعكلاو حنا هتو>وو ىقان' تمل رق نينسا | ضد ىف علا نعتهْرع (هءلع هللا هجر دمنملالاق)

 هلكرع الاف تآددن ن نءعفيدرتن أدب رث رب تح وال شل هس هات تلقو دب رب نأ متةلطاف ىح 1

 قرشا كب ,ًاردلبلاتاخدالفةتنءظتطسقلاتلتد ىتحامدرسارعسر ريت قانا تلعجو لاك لا
 اه4نوسلب مهواهلق عسهذ دق كلل هنبانا اولا 4 فمه ىذلاس سام ىناكأ ضع تلآ ف جرسو جره

 00 فاصرام ااذ_هىف حلا نع ىفرعص رمال اذهل ىف رةزرعو ىسفن ىف ثاققاهم وادناسط
 سرا طرتشاف كلل اىل-ءىوا خدأو ىد باو ذأ ىلاعت هللاءاشن | عنتاقفامب وادتتنأ

 انمل ةقاثلاكب دحت مدينا لوةءالثاقو ديدملا4 م طشَخ هو تءمدش اع د ىناخ دأ3 ىلاعتةللاب تنعت_تاق

 لل نع ندا أرلا اريل ةيراج ترف تلد م مالاكل كلذ نه ىلقع شاطف م هنعك!اوحاهدرت تنأو
 ا4تلقفو رخل نماهع وحنأ هذ_صىلفص ىولعا ابيمطأب ت !اًةذةلاملاو ذهام تاقفذل_باسمت د. 0

 دو.قلاو لالغالا تطقاستف هللا لوس ردع هتلالا هلال لوتدابت ودتعقرذ هللالوسرد_+هتلاالاهلا ال ىلوق
 ىفوادكيلعهللاب كءاود ن_سحأ امو بومط نمكنس> ام لات كلذاهوبأى أراه فدذ- للا تاكفتو اهنع

 ناكنم لك ملسأو تاسأو تحرفواهمأ تن 7[ هتلالو سرد هتلاالا هلال لق تلقذ هءاهتيوادىذلاءاودلاب

 ىلء ل تال دنحاب هيرادلات |ا-ةؤ جوراا ىلع هزعو كلذ ىلع ل-> وزعهننات دمك مهءمدلملاق

 تدهشت 2 ىفد ىلع ىقتو ىلع ىلصنو ىةت ىترعض اح تنأوىفافوتي نأ ل_-وزعهللات !ًاسنافج درك

 امياع هلل اهجرةتمم ترخخوأ

 000 نر ماطخ قاذنم 00 لازم اهب تط>ح نمريسخاد + [عاكاط نم لاهل اذ: ةمان

 لاضفملا مينملا .تنافرفغات « ىتجر 9 نمو د اذا م لاعفلارداقلا هلالا تنأ
 . او مف كا سا مج الصفت كنمناعالاب تن :مو

 نيباشملا دعست فرع ىراوك دصسم ىف سلات اول فلا ىلص ةيدللا ةعجنب نجرلادبع (لاقو)

 لأ لوك كتيصع ىئاردكلكو لاوس ىلاه ىملا ىئانسسسو ىروت تانلظلا ىف تنأو ىئانموولوستنأ ىدحلا

 ءاو_هالو ءاضقالو »* باح الو با.ع“الو ءام“«الو "ضرأري ف نوأ لكلق نمتنل دق

 || كلذف ل> وزع هلل ىسفن ىف تاقفدو عت ى هوارارماهت ددرف همن مطم ط سقااوذ ىلات در واهةزع نوملؤ ىلاعت

 : ضءءفتحرغق عيصلةالصدمر دوعسم ا ىف ملكتي ناكوريخلاب روهشم ديعسأب أ ىعدب ىرذم ماما هل ناكو
 سس يسم __ إب تل. لععععسعاابببيييبيب ببي ب جسال
 سس 2222

 - هي

 هامل نشل ذه“

 يلا



 نسال

 ىتد مان اوبك رلاق .-أ لمللا فتنكفاديدشا ارح ةئسلا كلي تناكومارمل اهنلاترب ىلااحاح نيئسلا

 2 ىد>تغوىةذرل ةرعشت لو بكر ارا اراسؤ قب رطل نعالداع تنكو يلاءللا ضعب ىفتهف ى 2

 ىدح تريم ع ىندءطقْدت هس نعو ىد ةاجانهىلا ىالومو ىدسس تاو قدر لا الانأو تومتنا م م

 تمعق عا دات ناسا داو ىلا ظتنأ لمرسثك ىلعت حر طناودامللان 2 :رملاىوقو تيبعأ

 فلير ىلوانق تشطعق ىمردت كانهدلك ًافانضء اقم ءعرىاواذق مل تا تالا هاذا

 ال_ءلق هةعرتق ىقعمت الاف م جو رىلاّنداعف ىو-»وتلسغوتد , رشف مثلا ن مدربأو ده! نمذلأ اما

 يضموافبغر ىناوأن ع مايأ ثالث دع كني امسك راقانه ثمل |لاعف لامت هقااهفرمت ةكمنارد_تانأاذاو

 تمي تقتوملا بكرا. اسنأ نارا[ تالا يا اا 5

 كلأ ل اقو مالسا|ىلع در رع رقالقهملع تا هقءاعدلاب لوغشموهوت اردصل ادن ءافقاود عساي أ رعش تبأر

 لزم تاةدو هرصبلا ىلا ترمس علا تضقالف كلذدعيهرأ ملول ا

 هتذاصوه_ءاعت لبس هنالدبص نم غرفامإةدرعس ىبأ شل فا دصملا ىف عبصلا د تبلصتضصأ الف تو

 ةمدغنعهتلأسفاريشكه مدس 2 نذؤمدعملافن اكورد ام [ناد النصر ق7

 ني تل دحسملاا ذه ىف سلا تاولصلا عطقب مديءساب أيشلانأ !فلخ عجل امان أى دصسملانءيشلا

 دشنب و#لاح رلاةداسا|لادالا
 رعف كل دو فالخ ل-دولك « تود لا ضر ىلاس نم لد 35 بيرقد_.ىءلاع صولا ف تن

 بووكلالورتعدب-ا ل 03 ىئاحرو ق2 عءوىح تفلاان 03 اوضح 0 ت بح لك

 نان ىولقلا> 00 د نوعا الام ل * ىأرمكهح ولا ج نم ىبغ

 تونذلاءى 1 له ديعيل اون دب لس « ولها رتهقو امك كد
 كل كالام دأ» هلا نر تنأ 00 0 3-3 وصلا معسنال نيح توصلا مهدت

 يعل تاراعملا ءافيثا اذ كداذلا نأ ىولقل اءاودا, # بمقر_اعالو كب رش
 تبيثكل اك طاالا اك تر 0 برك ةرووفعب دج

 ىف نينسلا ضعد ىفان أ امتدم هبفهنس لك فج أو نملادالن ىلادادد نمرتأ ت 011
 له مرلا ىلع دار وهو لد د-:ةهه> وناك اوثالا قن تامشلا نسحاب اشتي أرذاةفرعو ىنم نين قيرطلا

 ىد_ذعمقت منلاق ةحاحكلأ هل تاقوهبلع تاسوهيلاتم َدَعَتَف توما تاركس حلا ءدوهورح هسأر تو

 ةدضع ماد ذهذخو نارتل | ىفراوق تمانأ اذا لامفد ربىذلاام هل تقف ىف رب ىو ىف ىضقأ ىنح ةعاس

 هذه نومأ اعفداق تان وزوعكيلاتح رح اذاقةرازولاراد ن علف نعل اءامتصىل ات طضواذات ىنتك نم
 دعوام اذ هأ أرقي وهو قافأ مةعاسهدح نع ب اغممال_ىلانكةثرقببد ر لان ام عع ن4 لقو ةدضعملا أ

 تياصمت ارون' ال *التيو نب هوجو هتنفكو هتل هدفا ن لا ميف قراف ةقوحش وش نول برملا ق دصو نجرلا

 زوغىلاتح رح ذ رادلا نعتلأس نمل اءاع:_هىلاتلدوالقت دضعملات ذأ هتنقدوهعاجس قهاع

 تقائأاإف املعام ةةمزوهلا تررخو بد هااوءاكملاف ند خأاهتيأراقةدضعلا ما|تعفدق تاي و

 ءالوهو نام عىدأوهّلناووهت اقوه: مناك اموهربخ اهتريدخ اة هبحاص ب هذنبأو تلات

 ىنعدهللا ءلازغ بهذ نبأ ىردنال هو و ىلعائاس جرو اين دلا قدهزوهمد- تيتو لك ار >ءا|

 لوتت تاره تك عارس عاود
 سنأدعب نمرايدلاترعش لق# ايثك الملذ ىنمأ ازبزعان 5 اميرغاد و ى هذ ادمقفاب

 امموعدت تساودا 3 د انيزحدال_ءلاىف تبرسعتو # أبب مل ارقراتتاانيكللو

 اره مري لق تهيئنتل ع اننجاللت لكينل بقاور م ىتيع ضخ يطول
 أءدضق مد سقلا درا انك # ان مالسلاَكءلعق * اسرق ا تف 4 1

 نجم ني-عارصا ١

 نب ملا عسراصم || ىنت

 ةكمنيب اكورش و ةكم

 نيدعلا ىو ىرصنو
 ىمأ نمةنحلا ل خد
 ريغت افلأ ن وعنس
 نيذلا مده ن 0

 1 نوقراسسس ال

 نووتكمالو نوريطتي

  نولكو 3 رىلعو
 جف ق هن أور (فو)

 عم 0 أنومتس بك

 تكوعبس ميهتمدج اولك
 3 انما ى لاع املأ

 صاخ ناعون لكوتلا

 ىوادتلا ]رتب نآودو

 ىكلاو ءاق رت_.الاو
 هييصت ال ا هناعل

 نم هللا بكا ام الا
 دارملا اوهو رضلاوعقنلا

 ا ءس ماعو اه

 نأل:.نأ اوهو لكلا

 ماعطلاف هلئاالا رثومال

 عسي ال
 نمو هرمايالا شتا
 هلزاح داقتعالااذههل

 ءاقرتسالاو ىوادتلا

 ةراححلاب لاملاببكو
 فرحلاو
 باسملا ف 4لسق)
 تفلزأو ىلاعت هنأ لات

 تزريو َنيقَملل نجلا

 لءقو نيواغال محلا

 نودمءت مب نك اسأل 4

 له 0 نود نبم

 نورصتن وأ كنورمصنب

 مه اهيفا اويككحر 5ك

 هنردالاو

 دو_نجو نوو أغلاو
 لاقو نوعجأ سناب |

 َن-!ًأسناف ىلامتهَبا



 مهبلا ل_-ر أ نيذلا

 نيل_برملا ّنلأسناو

 هنم- هيلع نصمم

 (افو) نيئاغانك امو

 قءقٌشنع دام ميم
 ىنلالاتهتلاد_,عَّنبا
 قب لسو هيلع هللا ىلص

 اهل هانقلاع را غو

 عم مامز فل أن وعتس

 لانوس داق

 مد ىواهنور حي كلم
 موج ون اك ىراخملا
 ل ههل لاق ةمايقلا

 2 ا مجذ هل لوقف تع

 كمل, لد هتَمأ لأسف

 نه انءاحام ن نولوةمذ

 هر

 هتمأو د_-# لوقو

 ىل_د هلال وسر لاف
 ا سو هيلع هللا

 لوسرأرق م نودهشتف
 مسو هيلع هلنأ ىلصهللا

 ةمأمك انلعح كل ذكو
 اونوكتلالودعلاتاطسو
 سائلاىل_ع ءادبهش

 لعل وسر نوكيو
 قلتاقملاقو ادمهش
 اوزاتماو ىلاعت هلوق
 نومر-كلااهأ مونلا

 ىعي مويلااولزنعاىأ
 نيملاصلا نمدرخ الاد

 اونوك ىد_ىلا لاو
 نيحوعل | قود دح ىلع

 هاذص هللالوسرلاق

 هللالوقي لسوهيلع
 ثعب عاف مقمدآاي

 كسل لو_ةق رانلا

 ىريملاول يدعو
 راناا ثءد امو 35 دب

 فلا نك نملو-َةيق
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 تنك ناو نيطاغلل نؤنيساخما الا لق: التنك ناو نب رصقلل نؤ ني د_متلاالا مسرتال تنك نا( ىهللا)
 55 هنأ ىتييصمد_ثأ ام ئالوم لفاءلاانأو ىريغركذا قرسح مظعأ ام ىحلا نيئثيسإل نذ نينسحلا الا مركتال
 عماسو قلكتمزك د مى ءوقعلابد- - ىمملا رثامل اانأو ىريغلدأىتصق برغأ ام ىدم_ مئانلاانأو ىريغ

 ىهحلا ليلدلادرتو لولدملا لمقت كارتأ كيلا ىتافعوم نسا ولصوف كءلعنيكلاسلاتللداذا ىلا فاختم
 كهدو روئب ىري_صَقت قهعفشت كهح ولاصلامنرضخ نم ىسلخح ىف كسهج ولاضلاخ الك نك ,لنا
 ىلعو دهان لي ىلع هللا ىل_صو نيملاعلا بر هندملاو نيجارلام-رأاب كتجرب نيعجأانجراو مركلا
 لسور تو 1

 (نيلسلاوابنمّك ار اوهللاان ذاعأ مه رك ذفرمشع ثلاثلا ساحل 9

 راسو /ةطاقرشرفل ن مرهقو هناريأ مي يهد نمدعوتو هناند معني هعاطأن مدعو ىذلا هتندجلا
 ريكس نم ريحو هنا هنارفغمرح لاربع نأ رذغو هنامصع جيمش نم رد_:ءانمرذعو هناسحا لمع ر فن

 كلفلاو هناوعأب كلما هعه-س هنانتما لب زم 0 ماكشو هناش مظعت رصتنأ ن نهرصنو هناوضرل.>ال

 هناولانرهزلاو هناصغأب .رضغلاو هناب رحرونلاو هنا حب رلاو هناب ريس تاصتلاو هناعملا ق قربا هنارودن
 هناسلومتغل بي رغد عيسن لك هناتمحي ردلاو هناثك,ربلاو هنار دغن ضورلاو هناحمأب , ريطلاو

 هناسل قطنار عج هعبست» 3 هناي حي سسسصق ىفرقم لكسحو

 1 ٠

 هاشلازاعولعالا لا # علال ةعق رلا شرعلاو شرغلا هل
 ص تدر-_ُهتدقىذلادرفااد_>اولاوه

 00 ولحو موةخملا .حرلان مههأة--ماوقالهتجر رون نه 000 1

 ءزح مهنم بأن لكلا تاونأ ةعيساس باقعو جبونو ناذعورامداهيق مدل موسرملاةواقشلاب م4 بتكماوقال

 ناكولو هعاطأ نم ةنملا له اب دمرس هكلمىفادحاوا.جب الءاجاب وقاعظ عل زب ىلهلا نم هءاصسف موسقم
 ءابقشالاىوأمو رافكلاو ناكرششملا نكسم اهلعد و ام-ثرقافي رش ن اكولوهاصءنارانلاو امشيحاد ع

 اهركنم اهققحت نيحلاقدقو امنمصالانا فدك انثءواودغاماعنوضرعي رانلا كاع لااكراعفلا

 سد ناوحلاوىز_دلاو ناد الاتس ىهق امضةماةح كب رىلهناك اهدراوالا :مناو انني

 اهب بذكر ىلا موج ذه نوعم»ل مهوا مو نودام نامستلاو ا جيةدولدلا م ماع دو 0

 مدعم اهكداسملاظم اهواح رمود_هم 0 رادنماسملاب نأ عج تلرام نوال نوهردلا

 ميته امأ جو ءاعدرومثلابو جيوعذ لد ولاب اقم 4 مقمادنأاهلهأ ب ادعو 0 0 اهكلاهم

 انيلع قح كلامأي اهباذع ف دارت نم اهباعشو اهحاغ نمنودان. كاكفاهرتم [نمم_-4امو كال_هاا ويف
 0 دال انانامانح رخأكلاماب دول اانم تصضن دقكلاماب دب دم اانلقثأ دقكلاماب ديعولا
 رانلام- ةدروأف رافكلاا اوطلاحخو راسفل ااورواحد قو دو. .هملا كلا بضخداؤاب و دولدناب ا همذأوم د 1 دويقلا

 صاصرلاو ديد_صااهيذم_مءارشو موقزلااهيذمهماعط تا.ترالاو دوخلا لأ نكسم دوروملادرولا سد و
 ناذعلاا اوقوذمل اهريغادولج م هانادب مهدول-تعضن ايلك باذملا

 همطحاه دعب نم ىلغاو منو 5 اهم هع.ساهقأ٠ 5 7 مسولرفكلا لسه لزغمراتلا

 رهت_سمرح ىفأ ديأ م-مب ىوهت 5 ةنواهمم م -_-_- كادي #2 رق-قلو هلا لكوريعسا م

 مهعم لالغالاو لسالسا|| هيفي رجلاو هلا لاغنلاكم هدولج « تكرتدقتامملاو براقعلا| مذ
 ريصلاو ناضل اكهكوش مهقول د: قىاعب موقْزلا نهماعطم 4 روقنم عج أر هج نيطامشلاعم

 رشبلاةحاواةقرشءام_هد « ةدحومءاعنش مل ظمءادوس
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 رهزلاو ضورلا نيب داما هنح # اخ -ضوعم امُهللاان ذاعأ ٠

 ىلاهلسرأق لد ريح اعدىلا.ءت هللا نا لاق هنأ ل ل

 اكشف اهيعمسال كلال_--ح - وكتزعولاقف عج رواهبلار ظنذامؤ اهلهالت اانعاامو اهيلار اظنا هل لاقوةنحلا |

 الخد النأ تشخد_ةل كلال < وكتزعولاقذعجرفاهلا عدرا هللاتم هراكملاب تةخاهاخدالا |
 اهلخدال كلالح وكتزعولاقواهيا ارظنذ اهيفاهلهال تددعأامواهيلارظنا هللاقو رانلاىلا هل سرأ أٌمدحأ ١

 دحأ ىقسالنأ تيشخدقا كلالج وشن نعول ا ةق عح روداعع رظناناهيلادعهل لاق تاوهشاان تفه دحأ

 ءادوس ىهذ تدوساىت>ماعفلأو ترجاى> ماعفلأو تضيباىت- ماعفاأ ا هياعدقوأ م اهلخدالا
 كلت نمأز - نيعمدس نم ءزحه ذه ران لاق هنأ ل_سوهيلع هللا ىلص ىذ : ٠ نعدوعسم نبأ (ىورو) ملظملالدللاك |

 نب هللاد_.عنع ىمعْشْبد هدح نمل سم (ىودو) ئذناهنم معفتتأامي «”:ررعل ا ىف تن رضاه الولوراثلا

 00 ءانزلات وء.ساو ةمانقلا مون "موق مل-وهيلعهللاىفضىئلالاقلاقرع
 نوردت ألاف ة بجو ععسذا لو هيلع هنا ىلص ىلا عمانك ل اقةربر ف ىلأ نعله ثب دح وعي اهنور كل

 لدو ىن>ن ”الاىلاراثلا ف ىوجع ويا تسال 1 0

 اهاسالس نورد امأ لاكنالاو او مج ران ن نم نوعغتل ام لا اوحالاه لب نوريتءتامأ ( ىفإ < !)اهرعقىلا

 ةراحلاو سانلااهدوقواران لخدب فل مدآ هب .ًارهط ىفةنلاىفناك نملهامحعاو لالغالاو
 هنأ نماقح ءرملارف * هراخلا عمدوقرلا سانلا بف « ران ضرعلاموما تزرباذا
 هراح ربحي ريجملاراجلا الو د اتش محلا هاالف د ةرازتسا نمداعملافركشو

 ةراطتسما اصلا 1و مح لصفل لولو ازرب دقو
 5 راشبلاهلفانس<# كب نمو © لق يل ىلا ذطتقيق

 مهنسو هنملا لهأ ىلءاوف :تارايق راذاررمشلاريطن مكاو ريطت ىت> راثل |لهأ ف ةرب رانلاسمن نأ (ىورب ,و)
 مناولاق اح كب ردعوام مد ولوؤذاةحاش ران دعوام اند ودق اراتلا اا هللا له[ ىذا اك

 م-مت.درطترامالا ورب نيح هذ تارا ل|تاكأ ىداشو نيملاظلا ىلع هللا ةنءل نأ ممن ذم نذأف

 باذ_هلاةكمالمم-هدرتق يرفق عام قرت هالات دا اا مانءاعاوضقأنأ
 اهيفاودعأ اهتقارح رختأاو دارأ امك ىلا .هق هلوق ىف نب رمسفملا ضهد هلا راثلا ارعقىادب بح نم عماقم

 ىل_ىنلانأ سا.ع نبأ ثد د وح ن نمىدمرتل ارك ذو نوب داك: هب مت :ك ىذلارانلا ب اذعاوقوذ مهل ليقو

 ىلصىبنلا لام نوم منذ أوالا سومتالو هتاقت د هلل ااوعَت ااونمآ ىدلااج أندم الاه ذهأرق توه. اءهتنا

 نوكد نم فم ك5 مشن |هماهله أ ىلع تدسف ا ءةراطق ترطقول سو هيلع هللا

 دلح اظاغإل_.وءيلعهلتاىل_دىنلالاقلاقاضيأ سامعنباثدد_-نم ىذمرتلارك ذو هن مهماعط كلذ

 هناا ذاعأ ةليدم او ةكم سناك موبيل ناودحاا) عل اعارذنوء.--ونانئارفاكلا

 سل موءوحدَتهاالكو لارباد موج لهأت ب أرولف راعقلاوا ميذرافكمل امام نمو رانلان مكان اناو
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 اوعدب 0 ارو. كلانها اوعدنينرقم|ةءضاناكما 4 :مأ اول اذاو اريفزواظ.غت ا او هع“ دمعد ناكم نم مت اراذا

 دحاولا هلاوزربو تاومهلاو ضرالاريغضرالا لدم: مولم-م» أرولق اريثك ارونثا اوعداوادحاواروشموملا

 طاح اك تالا راطم الار نممهءومدنرحو رامغلام_ماعرهطو 0-0 امهم تأ -راهقلا

 راطقالاعبج نهمهب

 0 ١١ ىلا ط4 امرا ل١ نةافوخ 3 تدعص,_4دا.كحأب تف ام

 راثلا قحاسصان مهر ار-ةالو # م سلاح ىف قءضتت مع“ :امأ

 رانل جرام نم تقاَح معلا - ا +متدنتاسح كعمل

 نيعست و ةعستو 4: امهسك

 تدشت 5- مش 9 5

 تاذ لك ع ضتو دماولا

 سانلاىرنو اهاج لج

 ىراكسد مهأمو ىراكس
 هللا بت ادع نكلو

 كلذ هكا كبد

 لوسراب اولاءَؤ م ماع

 لج رلا كلذاشأ هللا

 ىلص هللا لوسر لاَ

 ةئامعست كيلا

 نم نوعستو ههستو

 0 أمو جوحأب
 لاق داو ؟ئمو

 لاةذريك أهلا سانلا
 هنأ ىل_ص هللالو-بر

 وح رالىلال_سو هيلع

 لدأ عر اووكدت نأ

 وح رالىلاهلئاوه_:لا

 نسا تلناوركت نأ
 ودحر ”الىلا هتلاو هنا

 نذل تاو كتن ا

 سانلا ربكق هنملا
 ىللص هللا لوس راد

 متنأام ملسوهماع هللا

 الا سانل اى دهون

 5 ءاضمملاو :مكشلاك(

 3 طلال كاروكتلا

 ىق ءادوسأاهرع_ثلاك

 جس ( فو) ضيسالاروثلا
 هءلع هلا ىلص لاق ملسم

 قولا ندؤتل مل-و
 داقب ىتد> اهلهأ ىلا

 هاد او ءاكملاو اكل

 ىلكدلا لاق ءان رهأا

 ل-- وزع هلل الو-ق»

 ش وس-ولاو مثاامال
 نذ عاسلاورويطلاو

 ضرالان ني انا

 رذاكلاىه:كلذدتعذ



 لاما ابارتناكولنأ
 رؤاكلالوقد ىلاعت هللا

 ايار تنكح ىتللاب

 ندير كال

 هزرب ىف ن نسعهري-غو

 هنع هللا ىذر ىمسالا

 ىلص هلل الوسرلاةلاق

 لوزنالسوديلعدق
 ةمانقلا مو ديعامأم دق

 ىل هت هللا ى دب نيد نم

 عدرأ نع لك 0

 ءاخأ مث هر

 هالبأ مق هدس> نعو

 هن ل- ع مف هلع نعو

 نبأ نم هلام نو

 هعدفت أمفوهي_ستكا

 نعل_سم ع (ىف و)

 هنع هللا ىذر نبذ

 هللالوسردنءانك لاَ

 مل-سو هيلع هنل | ىل_ص

 نوردتالا.ةذيرل كن

 هلوسرو هللااناق كحتأ م
 ةيطاخم نملاق مل- ءأ
 ترك لوي هردبعلا

 لاقملاظلا ن ,مفرحت لأ

 ىنالوةءق ىلد :لوسةد

 الا ىسفن ىلع زيحأال

 لوقف ىماد_هاش

 مويلالسفنب يك

 ماركلاب وامسح لماع

 ك_ءلع ند هاشلا

 لد ء مزهق لات ادووش

 هناكر ال لاقدو ه5

 ىطن 2و لاق قطنا

 هندب ىل_خمم هلابعأب
 لو-ةءقمااكللا نيو

 اةدوعو نكجالادم

 الامال ل: نا
 ََنَع نصستا (ىف و)

 لالا متاحنب ىدع

 رانلاوت ان+لان ماعد قدي * تقيسابو ماكححأب ىدفااق
 راثلا ىلع ىوق» دمج نمكمعلل 5 ان4ف.هضلادبعلا ما لوشن

 رانل ا ىلع فعضو ذرهصد يعي م الح نم طق اهيلع ىلام سمشلاو

 فنعب مهطقلتف :راثلاىلارانلا لهأ قيساذا لاق هنأ لسوهب اع هنا ىلص ىذا |نعةربره ىلأ ُثد دح نم ىورب و
 نزح فو باذعو ند« ىفو باتءودو ول ىف مهو قورعلان ءهتنانأالا مظع ىلعال ةلرغت لةسفن مهسفنتك

 مهدول ب تنال ارانم-علصن فومانتاب اياورفك نيذلانا باكل ممم فادق لازاك باقعو

 نورغ-ةيوروصلا ىف غفنأ انوسنب ورورغاارادب نودر فن اونأك مهناف تاذعلا اوقوذملاهري_غادول مهام دب

 ارنوهف مولع ىذقيال منه رانم ا مهق-ىف لاذ روزلاو ىفامالاب
 اميفنوترط صن مهو ريعسو ب اذعو ريفزو ءاكر ام بذ لل ل ا يمارس

 اوقودخ ريد دا مل اح ورك ذننمه_.فرك ذتءام ؟رمءنلوأ لمعتاذ 07 ىدلاريبغ الاصل معنانحرخأ اير

 قلق حلاو لمالااذ- دأم 0 لارث ذب عمبس ْن هايق رهصأ ْن نم نيل الاف

 انامأ نقول الوهن 0 : لو هتاذل ىلع العمار

 ' قرح نمو ظغ نمرفزيرانلا 2 اناريحءاشح الا غر افاف ءضّدسم 3 اناب رعرشملا مون كفوقوركذا :

 ' انايغط دقن ل4 فلاقو 0 هك اح هم ىلحتدق فقوم ىق تانامضغمرلا قلتو هاصعلا ىلع

 كردانبالاباتك نارقان# اناكىذلاهف ىرته- ءاارظناو لوم ىلع ىدنعأب 01 أرقا

 ان اهظراثلاملالهءاورم هي ىتكتالماب هوذ-  ليلملالاق * انالعاناكاموأريسلا ف ناك ام
 اناطل_مويلاانمذ راما لعحت 1 الوداعملامونانر ال براي

 موللك ىف مهران نمذؤعتت :اهناوأزح نيعب_س نمءزحه ذه مراننا لبو هيلع هللا ىل_مهقنا لوسرلاةو
 الاأشاهنمنو رك ذتالذ ماشامرانلا ن ماورك ذالاق هنأ ل_سو هياع هنأ ىلص ىنلانع(ىورو) ؛ هرم نيه مس

 اباوجم_ميلعربالفاكلام نوعديلرانلا لهأ ن الاقام_مع هللا ىضررم نب هتلادسبعن و هدفنا ىشو

 امو وقئانماعتيلغانن رنولوةيقم_مم رنوعد.متا بأن وعاد ىندي نوثك ام مكناس -مياعدرب م اماعْنئسرأ

 اوسخ مسح م ايندلا تناك امرادقم م_ميحيالف نوما طاب اان دع نافاهنمانحرن : أانير نيلاضام وقانكو
 راذلا ف قوشلاو ريفا الا كال ذ دعت مسهل ن ني لود د>اوةماكر راه دعب نوقطنام هل اوف لاق نو.هاكت الواي

 ىلعركلا طاع | لد موقايةداتقلات *: قءمشاهرخ آوريذزا4وأ ريجلا تاوصاب مهت اوصأ هيث
 هد 501 لاث هنأ نارهم نب نومع 6نعو د هوم اق ادت ٠ نمنوهأ ميلعهللاةعاط موقاب ريبصا3ه

 ىت>دحأ«بلعردقنال مان أةنالئا ماه جرن مهسأر ىلع هدب ناس عضو نيعجأ مهد عرا مه ناو هند

 جرفلاانأ ًانرب_ضاذا ايندلا ىفا ةكح نولوقي مةن_.فا أ نوعزي 0 !!ل_هأنأىوربو * هءعج

 نوعد_ءف صء#ن ماذل امانريص مأ ا نعزح | نمل ءءاوس نولوقمق أ.ث منع ففذمالفةن_بفلأ نو ره- فرق

 شطءا! نم ةرازالا ضعن م -مياعلوزي يكد تاذها اذ 3شوشطعلا نم م- مال ثنبلا مت اي الف ةنسسفلا
 لوقبف ل_عأوهو نوملطن ئد ىأ لب رهاب ليري_ذب ىلاعتهللا لوقي او ءرضتاذاث ةنس فل أن وعرضتف
 لاثم* اك راقعلا اهب مويلع هللا ل .ريقا مينو رطع مهنا نون ظيفءارج ةياعم م 4رهظتق ثلا نوءلطن ب 1
 ءادوسةءاكس ير وظف ثرعل اهلا نول أس :مةنسفلا عجولا ب هذيالف ةغدل مهنمد اولا غدلتف لاغملا
 اهعجو ب غذبال ةعس تعسل الك ل ءالا لاثم اك تام ميو م_مياعدللا لسريف رطملا داهم ذ_هنولوةمق

 20 اوناك اع ىن مهل نودسف» ءاوناك اعتاذعل اقوقابادذ- ء مهأندز ىلاعت هلوَق ىعما هو سل

 “5  تفح دق نحل ا نانانن دلا دا دس ىلعريصلاب هملمفدب اونا دوو هللا اد ِء نموه نأ دارأ ند هللانوصددو

 نذكت الودرتا لان ملقورانلا ىلع مهقودقو هنأ اولثم( ىفا - )تاو مكلاب تفحص دقرانل اوهراكملاب

 ماع أن ءمرعأو دل باط فتم مذرمم دقواميذانطرقام ىلعاذترم سحاب منعت ماهلك نير تاب اب ب



 م

 اناتفلازام ىوجلانىوملا ىصعاو 3 0

 لاا هو مآر 1| تيءلاو ماقملا اد - ه ىنمانالا نيد ىواس هللانا نار ءالالاقف نينمومملاربمأ فوطيل

 همحاحرمأ ىنارعال نم كلذد..رلا اق لأ باذعنمهقذن ةردادلل اب ةمقدرب نمودامل اوهقفك اغلا

 غرف !ف هيف ىلصمل ماقملا ىلا تأ م هلتساف ىلارعالا <. قلتش والارز هلا لادم ثرلاءاح م هتعقكلاب

 نينمؤملاريهأب حأ ةللاتوىنارعالا بح اذا قا ىار ءالاب ىنتثاب> اعل ال لات هذا ارطعو ةئاط مال

 ريم أ ى-عص قم ام انعم سا !فرصنافاهيلا ماسلا حا هدا احا تناك ن ادخال الا ١
 مسوىلارعالاءازأب فقو ىُذ هبالد نيد تحال أو نيذ هزاايمأ ضمنا ىساوراشايىتانشا ١

 الو ىتيد تممل | سل ىل أرعالاهللاَعَذ كرماب انهد سن لحأأ ب رعلاامنأ اب دمشرلاهللاقف مالسلاهءلعدرقهملع
 كلذمظعف لاق فرص: : تش ن أو ساحت تّدش نا اوس هسؤقانلكو هللا مرح مرح او هنن ا تدب تدملا جرح مدا

 ىارعاان هللاتو هناحىلا ساقب كلذ لثع ةه>اونادحأ ن طاموهخ:هدذقرط## ع نكي ملام عمس ثدحديشرلا ىلع

 ىلا ارعالا هللا قف زدعأ ريغ نع تن هنع تزعم ناو موقأ ءريغن تن أذ هب تق نا كّضرق نع كل ًاسأ نأ د رأ

 ىفارعالا اقف لءتم لاوئس لدلاقو هباوج ةعرس نمدهشرلا بع ق لا تنعتم لاؤسوأ معتم لاو ساده كلاس

 تسلح دقه لاذ ىارعالا ىدب نييهيتيكر ىل_ءاثحو دشرلا ماقذ لاق لوثسملا نم لئاسلا ماتم سل أو مق

 ةاسجت نع مدح ار ع رمل نع اا 1 لاعق لناع قاذط هرذا نع ىقريخأ لاق كلا دنا. .ءلس

 نع _ةلأسلاتع هبائزهتسمديشرلا كدت لاق نيتئام ن نمةسهن نعمأر معا !لوط ىفةدحاو نعمأ نيعنرأ

 ةمامقلا مون تأ سالأب قثذا- اناا ا تاسح نيدلا نأو نورهان لاق ر_هدلا ناس< ىتدت اقضرف ١

 هحو ىف ب ضغلارهظؤ لاق نييساحاند ىف كوا واهمانهت أل دوت نمةم> لاقُ :مناكناوأ د سفن لظتالف ىلاعت لاق ١
 اكل هدا ا هلل قد لو نورهان هللا نيد لاخلا لاح نمريغتو نينمؤااريمأ

 ةيرتو دم_ثرل اهل لاق كاذب هةطنأ ىذلاوه هتان أملع اهل عىل عجرو بضخلا كلذ نمهم<عهقتانأريغ 0

 ري أت بحاح اه لاقفةورف اواقسلا نيك :ةثع نرش تر اوت ةامىلرسفت ملنأ ىدادحأو ى هان ]ا 1

 قيعولبلا ىتءامهوق نمىار ءالا لصف لات , رثلا ماقملاا ذه لحال ىاعت هنتهيهو هنع ف عا نينمؤملا

 رضع ملال لعتس رن الاوريض> دقالأ بهوتس (كدحأ ناف كتم امد لاو كت م دش .رلاهل لاق هافق
 ىلا ئسة:تفوشت دف ت اقام قت رسفامالا هملاب كتل أس هللاقع امن دلاهن لع تناه نم ععمامديشرلا عمساملف

 ضرف نءكل لوقؤةريثلا 11111111 كلارغءامأ ىلإ ارعالا لاقفهحرش

 ىهةرشعة عبس نعل لوقامأ و ندا اولصلاى يق ضورفةس# نع كل ىلوقام أو مالسالا نب دوهفدحأو

 ىهفنيعشتو عدرأ كل ىلوقامأو ت ادخل | هذ نيتالثو حدد نعل ىلوقامأوةاسااو مولا فعل رووا 77

 ةدحاو نعّءل لوقامأو ارانب دنيعرأ نمراني دة اكرلا ىهف نيعب رأ نمو داو نع كلو قامأو تاريبكشلا
 ىرولاة اكز ىهذ ندتئام نمةسمت نع كل لوقامأو ناسنالاىلءرمعلا لوط ىفةدحاوةحب ىهف ر معلا لوط ف
 همظعت_سأو هتنطق مظعو ىنارعالا ماك نس> نمو ل" اس1 كدهروسفت نم ارورسوارقدشرلا“ التمافلات

 ىلارعالا ألاقف لدم رلا لاف ىندمحتانأ كمل أس اذان كتمحأف لاس دنقل لاك ىلارعالان ا مهةنغق
 نفد تلد رواظلاناك القاع ارح هلع تناكف عضل اتقوذأرما ىلا ظن ل_-رى ني-:هؤااريمأ لوقيام
 ناك اذان هل تار فل |ناك اذاقهماع تمرح ءاشعلا ن اك اذافدل تاح بر خملا ناك اذان هيلع تموسرمدعأ ناك

 هلا ةفدل تل ءاشعل ا|ناك الق «بلعت مرحب رغملان اك ايإف هلتاح نضل داك لت ا 2

 | 1 ولق ىلع متخو مر ل ب هنتاذ تأ نا بف يكف ةياك اب

 فاوطلالخ ىنارعاب بجاجلالاقق هءلعرك-: ملاكم .-اح ىلا تفّلاو ينمو اربمأ ىلع كلذ قف هعم فوط | 1 طلا نم سائل اعئمو فاوطلاب أدب اذكم مرح ديشرلا نوره لخداملهنا(ىكح) | ٍ

 ٍ نمة داو نع مأ ضر نيعستو ة- هدأ ن عمأاضرف نيثالثو هع رأ نعمأاضرفرشعةعب_س نع مأ ضورف

 ملوةملع هللا للود 7

 الاد مكمام

 هئيب سبأ هبز هملكيس
 رظنيفناجزنهن ر نيدو

 ل وهم نع أ

 هنممأشأر ذب , و مدقام

 مد-قةام الا ىرب الق

 ىرب الق هيدي نييرظتيو

 هد-ي>و ءاقلترانلاالا

 هرعت راوراثلا اومن ف

 ةشئاع نع نيحمعلا ىفو
 لاقت لاتامع هللا ىذر

 هيلع هللا ىلصهللالوسر

 / #27 سو 2 نضلجصو

 تاقف د عهمامقلا

 ىلاعتهقتالاتدق س أ

 انا باص فودف
 كلذ نسا لاق اريس

 ضرعلاكلذامناباسحلا

 مثد اسدلا شقون نم
 ركفتف# نى دعةمايقل |

 ل. رلاوسهنناك بر

 لك نع ةطساوربغد كل

 ريمطقو ريقنو ا لد 1

 نالفا ةك.ئالخالوقو
 دقو) فقوملا ىلا - هه

 مالسااهءلعهذع ( ىور

 قرفش نساماكلم هلل نا

 ماعد 41 ا .ه رخسم هءددع

 اذا 1 ملام

 ءال ءيه لكم ا 1

 كلا اولسرأة كالا
 ماسقم ىلا كود أمل

 كصنا أرق دعتربف ض را

 كحراوجب هرطّضتو

 م هح ىلا كل ىنقتو

 ىلع كءنابق ضرعت الو
 سفن مدوت ةَقاعت لن هر

 كب ني-اكوملا ىدنأ ىف
 شرعىلاكداو منا ىح

 نهم ٌكو-هرق نجلا



 زعهللا كادانو مهيد

 نباان «مالكم ظعن ل>و

 توند_ف ىمندامدآ

 نوزحم ىفاخ لقد

 عشان فرطو ل->و
 باك تءطعأو ل. إذ

 ةري_غص رداغدالىذدلا

 اهاصحأ الا: ريك الو
 مدقىأب ىرعشتملق

 ىأروهقناىدي نيب فقت

 بلقىأ. وبيت ناسل

 اذامولوسع: امل

 تيحساامألاقاذال وقت
 :زارأالو اتم ل
 ىناليسفلا (نءو)

 اكلمنوك | نأط مغأ ل

 الوالس ءرمامدن الوان رقم

 ءالؤد سل أ اهحلاصا دمع

 ةهامقلا ف نومة اعتب

 قلخملنم طرغأ امنا

 مهضعر دشن و

 رشم امو كقوقو لثم

 انا رع

 ءاددالا ىىَلَق 2

 اناريد

 ظغنمر_فز رانلا

 قدح نمو
 برأا قلتو ةاصعل ىلع
 انامضغ

 ىديعأب كاك أرقا

 0 لهمىبع

 ناك له ىرتهءلارظناو
 "ناك ام
 رداشالابات5 تأرقامل
 'ء ىل

 انالعاورس ف ناك اموافرح

 هوذكَح ل_ءاملا لاق

 كمال
 ناريتل!ىلاىدمسطرم

 انامطع
 رظنسالو هحايندلا نمكلعال لءالاريصق ل حلاو لهسلا فوطد الخا نم سدأو الغلا شووي سذأ

3 

 || ىدنيالو كقوف دحأ سداو نينمؤملاربمأ تنأ ىارعالا لاقف ةف ؛لريغهنم ىن داخل ار ىف ىنتهقوأدنا دشرلا
 01 قكرسفت نأ ديرأف كرك ذ عفروملعلا كر دق مظ عد قا د ثرلاهل لاة ف ىناثسم نعزمتت ف كف ْئمن ءزمهت نأ

 تقوذ أرماىلارظن ل_-ر ىف كل كوقام أةم اركوام- ىنرعالا لاق ف, رشلات دملاا هو ىلام اركأ ت ترث ذأم

 ايإفهل تاغ اهارتثاروافلا ناك الاف مارح هلع ىهف» ريغ ةمأ ىل ارظن ل-راذ وقامازج هءلع تناكف عيصلا
 ايلفهيلع تمر اهقلطءاشعلا ناك ف هلت لق اهج زن برغم تاك ايلف هبلعتمرغ اهةةءارصعلان اك

 - رفبدتتسارصعلا ناك اه هيلع تهرغ مالسالا نعدن راروظلان اك الف هل لع اهعح اررعقلا ناك
 هتف لاهل ت اه تح رف تيبتتساءاشعلا ناك اطفهبلعتمرغ ىهتدترابرغملان اك الف هل تاغ
 لاتامماكا ىلا اه دراج ىلة- احاللات ترض- الف مهرد فال آةرشع هلرما مهب داو بحر فودمشرلا

 ٠ بدل .اعن اكن افلا ىلع ىرحب كل عىرحا ىذلا لاق كتاي> ةدم كيفكت هدارح كل ىرح انادي رب لهذ

 لوقي أنا حا شهنم لمق, لف انيضق

 قس سدأ ئشن ى مضرااق * انمح ةلئوةراتردكتف # انمس اندتاو ايندلا ته

 انيحتان وح ناوخالابو ىثحىلءتارملاب ىف“ اك دع انيثراولل انقر
 ايما لل هرهب مسقتو 0 هس.ق ناري_:ارفزب موو

 منمنمقتنأ ال « ىبرلال-و قلاخدزعو
 نبق داصلارفه+نباضرلا ى مومهناهوريسخافهدالب وهلهان ءو هنءلأسوديشرااهٌوأت هداشنا نم غرفا ملف

 هلمقو ماقفابنعاعروتوايندلا ىفادهز بارعالا ىزياب زن ن اكو نيهجا مهنع هللا ىضر بلاط ىلا نب ىلع نب د
 ريسغ ثعش مهو مانالا نير مهلاح نوفةعاوناكموقءالؤد (ىل اوخا) هتالاسر له حي ثيح ملعاهللاأ قم همنمع ني

 وب مرقذام_# اقصد اهودود هرمأب لد افصفيكت ةاوابقذامهتافصو ذه ماقم عف "راق هللا دنع مهو معهن دال

 قو ةلاطبلا قراهنلا ف تنا نيكماي حي ودوكم ماب نإ فقن ىلع ع مهتافصو ذهدورطماب كتافص فرك

 د , و «دوقرلاةلج نه لدللا

 اباطخلاهّتقدوادقدمعل ن ما ريصنلا عنو لو اا منتنا 5 ريعضلا ن كي ياهلعار

 ريصت كل اىرولا سوفنو #2 ص. لنعب وذلا لدال لد 3 ريت ىديساب كاز

 روفغلا م>رلاهناانئع + لوم نذل ن نمدغ ىفاندسح

 ( ريقفلاةفصباي)

 اد_,دوافطلام->راروكشارو_.صامغار الاطاداساعك ارامث اقامتاصنوكيناامن دلا قريقفلا ةفص نم

 اًضرعمنازحالاريثك ناوخالا ل ءاق ناطوالا دعب ركفلا علم رك دلاريثك ماعطلا ليلق مالكلا ليلق
 ترعتالرضحنا ءاطعالو هل ذخا الو ىرتشنالو عسمال هت اررشوأه منماصاخ اهتا,مشوامن دلا عاتم نع

 ةسورح ه-افنأدبرلامقارمهسفنلا مساح يش هكلعالو أ.ثكلعال ةعمدلاربزغةول ناريثك رك ذيال ب اغناو
 تاهمثلا كرات تاوهشلا لاق ةريعلانيعداهيفرظتيو ه ةركشامتدلا قل يطبال ةسون أمهيلق ع ول رو
 همون نمر دالو ديالادبا سانلاب ةجاح هل سدل ةلم_سولا ليلق ةليملا كرات ةعانقلاريثك ةعاطلامّْرالم
 ةفلب هل سدل جلمهج وبهللا لعل. أو جيت عب ورخامندلا ن ءجرخ هاباالادسال هالوملاهجوتم دغىلا
 قيوعتالب ق.رطلاكلس قاوسالا ىف ىثعالو قافتلا فرهدال ه ارا عارعم هللاب الغ[ ثمهرذكاعالو

 اعراسم دهاشق دداح لزءناوامندلا كرو لمعلاو لعل لع فيفعهرظنو فر.طإ ههسجو فسخ هن ذب

 : ري نانلانمادس احر_ةىرالو احرم ىشعال توعالىذلا ىلا ب قارم توكلملا لا

 .[|| حارتساومهك رثو حارو ملاعلاقراف لاعفلاندح لالا ىداص اريدتمالواريكتمأل مقل سانالا

 اةمعج ١

 اعلا
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 لاا .ةكراثل لمحت داق ب رط مزأو 0 راغقلا شوحون سنأو راهمالاو تا.-الاردق ةيحلا يع اهيل الوب اسملا 0س
 ١ مو ااطاس اهيل ارا: م [ميؤاعايتدلا ىطءأولو ها ةأوس4ع ةدح<ملذا ه.فىلتت ا نزلا تيببلقاذ العا

 ملالان الو ةةدتسلا ناكل و فانلاد 202 دةليصملان اجت دك اروتل نعد رألءقو«ريةفلاوداذهف
 نمةل علا ل_قو 5 ىلا ن ءبضغل اهجرذعالو لطاملا ىفاضرلا هل دال ناةءاصخ ءرملا لاكن م لق 3و *# 1

 جبوزو تاماذاتمملازيوو لخداذا ىمضلاىرقوا متقو ل+داذاةالصا ل ةءاشأةتسىفالا ناط.شلا

 عقواذاست ذلا نمةيوتلاوس>واذ ذانيدلاءاضقو تكر دأاذاتئملا 1

 نازبملا ىف#( لصق ])
 هع راةلا ىلا قه ا لاق

 كاردأامو ة_ءراقلأام

 ّك وبكم موله-ع :راقلاام

 ٠ شارتلاكرساتلا || (ءاملوالاوءارقغلاو مال.لاوذالصلا هيلع ءاستالارك ذ قرعتع عد ارلا س 0
 لاما نوكمتو ثوثدملا ( مابانعفتو نيعجأ م معىلاعت هللا ذر

 اماق شوفنملا نهعلاك 022 0 2-7
 هنزل ةد ىضهأو مدد واعمعهل قونو ارش ءاسملا ن نمىاخو اروص ملاعلار دو اريوأرذى: ذلاهشدجلا ١

 عنصخ نهريجو ارختفماروأ لاعالا س :الم نملامعلا سسلأو اربع هتان [نمهتمكح رهظأو اردقوءاضق |[
 هلا نم هناوسف | اي هلك كسي نم هلق ٠ىنغأو ارم ا هيدب نينةلذلابفقوو هيدلا 8
 نمداعقءاملاىلار طز ىرب و ععس ىذللا ريصبلاعسعتلاو هو رضاع افك فالح ارع هتردقف سل ْ
 0 ىرتاك د_عريش ءاعدلاهبقعقرو ىرحو ليسلاك هت حرب لاسؤداجلاىلاو ارت ةيممللا 5

 مخلل نذأو | أرشدةجر ىدن نين حاب رلأ ل رأو اراردلل ير تكا اركلاىرار. اءاهعصر و اروو

 وهوقهنبزاوم تلقث نم

 نمامأوةمضار شع ىف
 6-4 ماقام او غتقح

 ىهام كاردأ امو هواه

 30 3 ةيماحرات

 ىدررارت هذع هللا ىبذررازبل اركب
 هيلع هللا بص ىلا ن ع 0 «-2لةبوشلا سارح ءامسلاهءلق سرحو ١ ارطم لم < نان اصلا ىلاو ىرسق ىرمس نأ

 لكوم إم لاق ملسو بردو 0 مدندعو اري هيتلاءادس ىف قنو أ ارقهقم عج زف هكاردا ىف ركفلا ريو اريام

 مدآن باب كثيف نازيملاب ىلأت فدارتب قربلاعملأو ًأربعهةمقن همدقم ىلع قءاوصلا لسرأو اريك هدو لاذتو دسؤوبانأ نع

 نازيملاىفك نيب ىقورف || همعن تام«ن تاشقت همركن از نم تيه ارح زم هتردق فصاوق فصاوعد د-عرلا قطنأو ارشيمهته-ن هلا
 ىدان هنازي-ملقثناف ىلع عصف د, أتلادبزب ىلال لعحو اركنمافورعم فول ارسلابءاخ | اراصعارينعاهتم نوفراعلا تش تس
 عمس تو_صد كلم ]|| هدانج او و اريك ماتزعم لظذ ىلكس ةحملاست ارعل ىليشلاتابو ارصتنمهاوةتيهامند
 دا ن الق دعس ىتالدبا 2 نونلااذ صخو اريسعم لالا لوطاك اب لظو ل ,دلاةمد انا ىفرودو اركسعهدادنأءاسقل ىلا
 ناوادأ اه دعب ىشال نمم 4لوحلال ىرحامه-:مىرشخ جازملا فريد جالشاة رشو اريطصمد- < ملوماهذ نودملا

 0 هنازيمفخ مهيلار ظن مههييحن أم -متريخأو ايت - م4 تورو قوشسأ تايوسن م ملعتيه قوذلاه_.ا
 قئالملا عمس توصد اسأرس كد دق ىتاعلافاقلاب ىاخآو 17 طسدق جادلال لاف جارلان ارص-مماعىلكوأأ ٠

 هواة تال-ؤ يش هنونذ ىلع جوني بن دمماو ارذ_-وءامح قرطاف ىضاوتلاب دمت الا مون نم ىاَحَق ىداعلاو اردعج
 أروسوءاكد هب ومع ىلعءاكملاب للا عل طقنو

 اهالاون دو رعسفل ادعو «ىرحاعنجرلا ف مصا وأ 0 ىوكلاذيدلا حاصان تقذالا

 اردك مدد فاصشيعلاو 0 0 عحربو *: فرت واعر باقل تاتو

 اريام دف دع_سال

 نعدواد ىلأ ننس قو#

 اهنعهللا ىذر هةشئاع
 ّ تكضراتلات زك ذا 5 ناد كو وصلو 7 50 دوعلا عجرو انل تأ, حصلا ريش ىدم
 ملسو هيلع هللا لصلاة ل ارامي منك !نودعدقو »# الئاسىوح -ارتطس دقاه# ىلا لاذ برت ارفعم
 نركذ تلاق كام مكنم امركح وح اس * ارفغتسمن -الاتيتأ دقو ىلز نم تيت ثق قداسان
 قَد ةت راثلا ىرولاريك تعفشادقو # قداس مباوبأ ىوس لام 3 ارءلا قبو ىد نع كدهمف

 موب ماه نور 8 نونأب هللاَعف ل الا كمل ارعأب ليرب- كن اللا سواطىتأ ىلا بوبأ ان لس ىلع الملا لوزن نآ اا لمق
 0 اولا ةلصاوم ىلع تمدن |مالسا | هملع نون ألاَمِف لايملاهلج نع ءزمكلام 2 اوهالاوءالءل ان 5 كالوم كد لزخمس

 ناكو # ىل ءاضقو ىب 5 لوزملاريضاو ى 5 دارا انعدم !نوأأاب ىدوُنق برع ب علاء ى-ريصأس >2 : 3

 كش اا ىملالاقفه- ءاعردقد لق لد هل اوركملا عاوفأ هب اع ليحتوه دس هنانعل س لبان ا هئالتبا ىف بيسلا]

 2 7 ببببحب7يات

 ثالث ىنام أل_بوهيلع

 اهيؤر 8 , الق نط اها

 حح د الخلل م نازيملادنعادحأ دحأ
 نا 4



 هنازيم ف لعن ى>

 ناكلادنعو لقثتب مأ

 اًورقامواه لاقن نيد

 عشب نبأ لمي ىتحهيبأ 51

 ىمأ هنمع ىفأ هناك
 ا م كل
 عضواذا طارصلادنعو

 ىو موج ىنار هظ نيد
 هرب رد ىلأ نعطمسولا

 تعمل هنع هللا ىضر

 هللا ىل هللا لوسر
 نردت«.!لوقد ملء وهءاع

 رب ذاعم ثالث مدآ ىلا هلل
 االول مدآاب هللالوةد

 وأ نيس ادذكلاتدل

 بذكلا (نوكما

 تدداعغوأو فالناو

 كدلو مولات هر

 هدش نه 00

 نم ب

 قحنك-اوباذعلا
 تيذك نئاىملوقلا

 ىرمأ ىصغو ىل_سر

 نم مو>نتال_هأال

 لح وزعهللا لوقيو
 لءدأالىا ءامدآاب

 ادحأراتلاْك م رذنم
 راذلان م-ممبذعأالو

 تلعدق نمالاادحأ

 لا هتددر وأ ىفأ ىاعت

 ناكامرش ىلاداعلايندلا

 عي اد را
 د_ةل_>وزعلوقيو

 نيبو ىد كح َكتاعح

 نازيملا دئعمقكتيرذ رذ

 نمي 1 عقرب ةربامرظناق

 منمح رود م هاعأ
 0 ةرذلاعثمد رمش لد راج

 ىنأل_هتىتح ةنمجلا هلف

 ع 1 1 الا

 : ةفرا ل عاطأ ام كلذ تمل سولف ةمفاءااودالوالاو قازرالاو لاو اومالا هيلع تعسو ناكل «ةعاط بيسو بوبأ

 ىدازفدالوالاذ_ةامال - .امونلوأ كلذهرمن ن !هناوهملع كتطلس د ةف بهذا هلال لج ىلا هل لاقف نبع

 «اياطعاب اطعل ا بوبأ دس ألامف اهفزمواهةرح املا اوهالاذخأ ىناثلا مو. || ىفودامتدءالا هياغد مت اوةمدقا

 عسج ىفدو دلابعلذرعقأ |: هال_دقوهو» دج ىف سدلبا فن ثلاثلاموملا ىفو اهةلطأ اش ناو اهبلسءا دنأ
 ىذلا هتيد_ملا لاق هدلوو هلام ناهذدعب هدسح نمءالملا ن كال هناعوهرمس ىف هلا رك ذب لد و هن ذي

 ىلا ارك اشوادماح ه.رلو ارك اذوب أ لز ازب لوهريغب ىلغشي لذ هتريخو هلضفن ىلع نمو هتمددن ىلا افطصا

 حوببالو ىدبي ال ىوكشلاب ردو حورب وه دس ىودغبدو ذلاراصو ههظع دو هجن اذزهدل- قزعن ا

 ىدسحو دئامد دهذ ةدودلا هند أ ىل اك اي4لوة,واهناكمىلااهدر ضرالا ىلا ةدودد دس نم طقسا لكن اكو

 مل م مالكا نع هناسل لاغتثالمالس !!هيلعدرب لذه اعيلسف مالسلا هيلع لد ريح نيهالا هءاع لزم هدود#م

 0 لوالاهرملا ف مال_ىلادر نمْكع:مام هللا زان مالسلاه- اعلي ربح هل لا ةف مالسلا هيلع در ةاءناث هيلع

 ىدلحة دام ىل_ع ىجل نم مههعطأ لكلا دودلا نمافامضأ ىلا ل_رأ دودولاك لان ال ءري_تان أ

 | ١.1100 السلال درانأ ت يتقن قاس فرط ىءدددلا ن م فايضالا ضءناكف ىمظعو

 ى درلامصاعنول أف اهقز ذرب بلاطاف 0
 ىل_عنكلال- ءلاب ضارانأ « ىل,تاقآللاب ضارتنأ « ال اىناولاف مانو ذع
 الحوئدتع سي دهتلا ندع 3 اوجرافوأ اوت + نااودع هن الفرسلاببلقلاأو د دن نأ

 فل نيعيس«_ءلع ل برأ هنتاىن بوبأ اذه ىعدملاعضتفنام عرسأ امو لالا لاو -ارهظنءالملا(ىاوخا)

 ىل-:ىلانوباق اريصا4 ق.طدالف ةكوش هب ر مضت ن هآن عما 35 اريض هلاك-د اموريصقءالملاو تاذعلا نم عون

 ذحأوأ لامالو ةخنا ن نءغازاف لاملاهنمذخأ العوةمدقنا قدازف التءالا كح ىلع ىرولاداقن هير
 نوبأاب ىدوت نلعالورسس ها اوك-ش ىف حاب امو ناعم ىذرو د_م-اوه_هدخلاىدا ارق دلولا < هدام

 كدسح ءالملا نمىاعذو كدلوو كلام كلءاعدرنس انئاضقا تاسو انث الب ىلع تربص د بورك- ا نينأ نبأ

 بتارشودراب لستغما ذه كارب ضكرا تام>الان اويد ف 2 كلا ك2 ىف كعب كو

 انعلا ع نمهودناك امم_هرضام 03 العم لابن دلا هذه ىف 03 البلا مهب لكومءالسملا لهأ

 ' الحدقو باذتلا مهدنعقاردق # اذل-الق م هريضن نو* تع # الود معدل ارأ دب ى ع

 مهاومل ىلعاو ريصا.دتالاو الضفتواممئادادوحوامع # هنو ريءالبلاب م هالتبا اذاو

 ش <« الولالدأ مهفانالعاوارس هب
 ىتحانتردق ىف كاش تنأ مهاربااب هل لبق قواك فدك ىرأ براق ام مالسلا هيلع م .داربازا (ىكخ)

 نيرظنلا نيد عج ال ىرمصب نم.د د رام قريد نيد را لاقذ ىفرأ لوقت ا
 أرح نونم لء- لكى علم و اهءازحأ قرفبواهقزعواهكذ. ورجطلا نممعن زأ ذخأب نأ ىلاعتهلناهرماف

 كلت عسجو هردقلا ب ناح نم :بهف كلذ ل ءفذ ندوعدنو هءداصأ نم اهلمصف نر أنتن امرمأو

 اا 1 نو ةيامأ ناب نسدسأر لع وتم لك قطع مو اوتأوةقزمملا موصللاو ةقزتت (اءازحالا

 : تكف ىت-انمتدرأ يدى خرج بلقو عصةناس ايةودانو مالسسا هيلع مهارباسأر ىلعأو هكعلا عت هللا

 لوقي ىلاعت هللان" اكقه .لو مذ ىأرةل للا كلت ىفذهتط بان ام ل- ملط عاب اعرق ب دأت هارب ان انءامد

 [رظنان كح ذأ ىف مانملاف ىرأ فان .اب لاف ءارحالا هئاما تن انرأق قوما ءانحا كانيرأ ند م_هارباأب
 قيطياذ نم تنأاب نب رباصلا نم هتلاءات نا ىندحتس صوتام لها تنأ ب لاقوريصوءاض لل 0

 الوعم ترمأ امل ضماف ىنمكلذراتخا دقو ىعءاضارىالومناكن اتنأاب م-اوف م املاىلع لرم#ه)

 تاسالاه اد لادا ناس 1 ع ال->و توأاناطد-و

 ماملا سك كءفتةذنئا « البلابالولا لدأص خدتل هب للإ-ىبدلىتلاوامأ
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 00 32 فان ىكضتاو )!ىناو ذب الةءقاس امو تلقامل

 الدق نأ ك مضرب ناك اذا 0 ,اضراا لك كَةحوتدضر

 تقدس دقو ران || سوتغيل جوخ ناكو ماكنا نمءادخال فيا يقطر ١

 كل دب دوو ىسومانءادتلا عع“ هرظدت مهيةترمراو لال هبفنوهرعشل ا!ىلأ اف راما نمهانعلاب رادقالا هل :

 يلع سأمال ىدومأب تاهجلا عج نمءأد- فلا عمم تان زار ديل ىف اكتمال . لظواسن واب رق ' 1
 َ 1 ال[ ندوه ا الو سن دن ىداعملاب نم هقرطنالعضوم ىوط سدة 1لاداولاب كنا كلهن مل خاف 8

 كلملاانأو ىمظعف ميل ظل كلان و ىديعاقانأالا هلال هتانأ ىلا 0 أىنا دودي ةادقللا 5

 هناكسرت سالت زم اهنا 1 قارتنل لاق كار ظنا رأق كيلا ىنةرقو كءاعىنتالدبران
 دشن واععص ىب-وهرخ و اكد هل هج لمعلا هن ريل الف قاد 1

 موهمااك تعم“ ا 3 ىعوأ عع اوَتِدنو 3 مهمايخ 4 تدوهشانأ ::ىدهاود 95 سوموث تءلط !

 مهمالس ميسنلا عم 3 اولسرأول مهريذأم 37 مهمال_عأت دال 00 ىد رشن ن-ع تينقو

 هاربات فقر حوت اهاجالحانو مدآ اميف كف كلاسلا ىلعهقرض كلا سلا ريسع ىد رطلا (ىناو >ا)

 ىسعش حولا عم مادو بون أ ىلتداو ى< حنو اب ركز رمشنو فسو عبو لماذا عد صضأو لاما ٠
 اذه كلاسلا نب ًاؤةداملاو لد حورلال دن قد رطلاىفمدةلّوأ حا 03 مال ااوذالصلا«.اعديرقفلا اعو

 لع .ةأمهدأ نب أن معا لش ضد ا دشخاب ىنومن أو ءان د هروط لج اذه بوب أف صممها

 اريغلئاس أبي تفقودقوأس 2 فرع سج ينحل كلا 0 مالطا ذه قران داب لق

 ىتلملاز ارعذ ىوهت نمتقرافد# أهععر قىوشلاىعادىن اح أق» اًمدكموأ اًتداصو اهلهأ نع
 تدم ءلاادهدشنت ىهو: دياعل ةناحر تي أرذا لاب ضدي ىفعسأأت اس ( هيلع هللا ةجر ىلءشلا/ لاق ) 3

 ىلهتاا فىندمغ عا نكد كف ترض >أ

 كس هل ت تلاَقؤ ةناصر تاقفمال_هلأ ىلع تدر ا هباعتلسفامتب ًارذاهملع يو الا_وش هوانمع تراظنفلات

 ترقد م ليش أن ن نكلو ىل,تلاقةناح 1 تاّقؤ ةنا<ر ىلع تل هذ ن نحشتفد 7 نم ىلع تلة ف ىلئشان 1

 الو ىنعنام ذولا ف رس ىمتعضوىدوحو نعت مع ا اعلاف تعقواندو

 لن ىرصانع شل هانا لدتا تل و كيلا مالعالا تءذر دف كءاع عمم ىدو ءتاقف ىنع فرب نمدحأ

 ىح_هز ىلع ىنادف ىموهذتلأسو ساكريغ ن نمىراكس مهاذاف ساومل اتاأسوىرصانادحأ م_-ميؤدجأ

 ماكتأال ىسح لاقو قرغت باف لق تلا ىدارم ىنْل اف ىداؤفتلأدو ىردأ اللام ئرْستلاو ١

 ا عقل ىلعىادبو ىلاىنادون نأ تا سوالا ”ىجح قرد ل ىف ةبده نم ىلهشاي تلاقم ىدنأالو

 كد اكمةرار ةةناكرا ان تلق ىنامج رتىفاعددقف ىاكم فرعا لدتا تنك نا ىظح نذل نوى انزل

 م لاا كل ىه اذائاهتكرخ ةرفزاهتدت تري لقا كنا جرو كع>ردنع

 ثد ءأرنكدل ارياف د ألذ رثالا لات دعفاد--أرأملذ اهزي يت ىلع ىتادعم ندىر أىلعل ضرالان رمو هالقق 1

 هتايح لاخ قهنهدانذخأ ن م ىلءشان ت بد : دوق همالاه لهب لءؤام ىرعش تملا, تاقذ علت اقوربو عشعشاار ون

 كي هللا ل_ءفام ةنا<رتادو ماثملا فاد ءأردل» الاكْلَت تناك الق ىلءشلا لا هتام ىفنيعالا نءهانييغ 1

 ىلثمتك ىلكلازعل اد رتتنكن او انلامآواندصقانغلبو الامانة ّةمو ىلا :لنو انءلالاز لاطاانتلاقق ا

 ه.-ةمادم نم س“ اك ىف اةسد# تن نول ةلل ىل- 2 كنمو م« قرض ناحف كفل نسا دش

 ىدعمب َتْوَد هّلادايعابالا 3 ةره>ت.داذفا 5 ىيطاخو ف قرجنو ىراسخ فاس ١|نمناكف 3 |

 ذل 2 ىذاؤف ىذفأ نعت هَ اره قامملا 1 عت قوُدش العش ناوك الا نعتمغق
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 ىبطم تمززار.الا ملاعىلا 0 اتاوران دلاب جور ضر لو 03 ةولدعو باب رأان ىله-ش كيلو 0 ْ 2

 علا (و) انا
 هللا ىذرةربره ىلأ نع

 ىلص هلل !لوسرْنأهنع

 لاق مل_سوهبلع هللا

 ش سلفا نم نوردتأ
 انيق سانفملا اولاق

 عاتمالو هلمه ردال نم

 ندمسلفملانالاستؤ

 مولىأب ١ ن--ه 0

 1 قومال سيقتل

 رس 25قأآن , و مامضو

 لكأو اذه فذقوأ اذد

 ادد مدكفسو اد هلام

 ىطعنق اذه برضو

 اذهو هنانس>نماذده

 تدئق ناف هناذس> نم

 ىضَشن نأل دق ا

 : طعام

 تحرطف مهاب أطخ
 راسنلاىفحرط م هءلع

 لوأ نا عمصلا (ىفو)
 قوءامدلا ىف ذة دام

 نءعىورلي.زختلا ملاعم

 لاقدوءسم نب هلل اد.ع

 حما امملا مون ناكاذا

 نرخ -ةلاو نيالا هلا

 نمأل اذا :مىدان م

 نير ل تانك
 0 134- هدى ا

 نوكينأ ءرلاح رفيف

 هدلاو ىل_-ع ىدلاذل

 ه.خأو أ هتحو زوأ «داووأ
 نآك آو هيه دع انك
 كلذ قاذ_صمواريغص

 لوز عهللاتاثك ىف
 الفرز وصلا ىف ةثاذاو

 كشمول مسملدب ب ست

 ثاقذ ْنَد نولءاستي 98

 م-هكئاوأف هنن زاوم

 تفض نع ون نوما



 نذلا ل كلوأؤ هننزاوم

 م
 كسيعلاب قؤيوندلاخ

 سؤر ىلءدانمىدانبو

 اذه نيرخآالاو نياّوالا
 ناك نمنالفنءانالؤ
 ىلا تأيلف ىد هيلع
 ءالؤهت آلاقب ٌمهقح

 براي لوةءف مهقوقح

 تءهذد_قون نم

 ل> وزع هتلالوق.فامندلا
 هلاعأىناورظن اةكئألال
 اهم مهوطعأف ةملاصلا

 نم ةرذلاعُدم وب نأف

 34 الملاتل 0

 ةرد لائم هل قتاتراب

 هلنأ لوقءؤهن_سح نم

 اوفا لاس ور
 لصف هولخدأو ىدمعل

 قادصمو هنملاى جر

 ملظبالهتانال وزع
 لَن ناو ةرذ لاقثم

 ناواهعاشت علل

 تلك امقشاد_هعناك

 تينف انها ةكمالملا
 نوملاط قدو هتانسح

 ل-_>+وزعهللالوقيف
 مهم امس نماودخ

 هن ا. لااهوؤمضأَف
 رانلا ىلااكض هلاوكض ع
 نمىدمرنلا(رك ذو)

 نب هلل ادع ثددح

 ىض .رصاعلانب ورع

 لاقلات اهممع هللا
 هيلع هللا لص هنا لوسر

 صاخشس هانا مل-سو

 ىنبعىءأن مالح

 || موب قئال_دناسور
 ه-.اعرشتمؤ همايقلا
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 607 داتامسا ارلا لابملا مدل © هرسفدك اديولىءمندهاشذ

 ىتازنارفغهنمال_ضف عقوف 5 نوكس4 بق كيفاذفال أادو

 ااختيأرع وح رلاث درأو عل اتيضقا ف ماوعالا ضعب ىف مارح ا هلا تيد ىلا تع داسلا ضءن (لاق)
 لمعي نم ميف له لاو نب زدللا سفنت سفنتوةل>ارلا ىلع فقودقو هم<ر ىنخو هنولرفداو همد»ج لذ دق
 تدب رتفاهرعتذفأز وعل >+أ نم هتريس-تيوقو هترفزت دتْداو هتيرغتلاطىذلا بب رغلا باتت

 ىلاوثو ىرحأ منْعِيو ىنايحأ كاةلصوبو ىناتكي لم نم كيف لوف كرش ااهقاءتشالاطو
 ادنأةلوةشمامه ادحانال م ىدياه ريطست قلل نأ تأ « ملارب# كلا ناتكحاذ_ه
 لكن م نمنرلا ى ءاةدواموب مك د مد تادتساو تضؤعت ناذ 593 ىد.ك ىلع ىزخالاو يمد عس#

 ا لوي دشنأم ىنا.ياهوريخأو ىناك اهيل اول صوأ نيالا - متاصواذا ؟.لعهتلاب لاق

 | هلع دق قوش ايوان « اهنوم ىراعلاانكراولوقو

 ' ادهعلاض ةنامهللاو مهفاوإ اواوقو 03 مك عد ىلاح فد 5 مك ولأس نافذ

 0 ا اذاىديساب ىللاةَذ كب دلاو ىلا لوصول ن ءكعنع ىذلاام هل تاقوهدب نمهاتك تس أو هلولققر ذلاق

 . لوقت ,دشنأ ىولذما عنصياخ قوعترادقالا تناك

 ىترغفتذذلت دقناو #*# ىتمىردأ تسل ى :ك-]و 0 ةدوعىلهأ فو ت>رخ

 ا عاضحالا امج #« ددغى 2 5 3 قأال ىبمح سنأت

 وهوة عادلة ره جبع. غر وية خرس هر اسس *نم غرفاساتلاق

 8 ء ءاقملارادىلا ليحرلا نآو ءاقللان اكو راب كلان دور ازاابرق تن النودعوامعا تاهيهتاعهلوقد

 || انرسو هافقدو هلعاذيلصوم انفكو» انروعت لاق ه.اعىلاعت هللا هجران دلا قراف ىرخ أهو ظعةتررصخ رص

 زر 01 اقاناو اس انمال هةثبلا اومهبامغ قلئلدلبلا لهأج رخامتمان رقاب قو رضيلانييلاط

 بئاغلا مودقنآ ام ألوقتو شءترتو ىدنع يهو سة: هلئأر تح ذااماقربكل اهب رضأ دقو رص ةفمعض

 ربخ ىدأو نم<.ذ باّتك لماح كف له نيمداقلاريشعماب تدانُملاق ريخ نمةلفاةل !ىفهلامأ رظتنملا
 لوقت تأشنأم 1

 . اكلاةرثك نمىانبعت دهذدقا * دوب سدأ نانغلاعم ىل-2و * بْن اغ لكهناطوأ ىلادوع»

 كداسيسنعل ديرأ اع 1008 7 قتانودوع.نأوح رأ ت 200 ديزب قارفلاب ىاقناربنو

 - | تان ناتكح ىمةسثكلاةفمعضلا هند رغلاةنيز ل ازوعلاامنءأ اه تلق واهيل |تمدقتف لاق
 | زوغلا ترص كلذدنمف دادولاةريثك ثناكل مأ ىلا قائشيو داليلا»ذ_هىفهلهأن أر كذيو داعبلاوكشي
 لاق باثتك ًالاوتءهالا نم ىلقءامدريل يالا ىنلوانف ىررغلاىدلو ةفصدللاو هدهتلاقو نلت

 ىدمس لوقأم بيرغلا ىدلو لوسراب لوقتواهملقوا مينمعىلءههضتو هلمأتتو هلق ا اا متاوانؤ

 مانت تك ادي>وانب رغ ىحت أ اهدلو نات معءاإف لاق هرب ىو همك ىذقد قاف ت اع بيمحلا

 ش ءاقللاو ىدلوب عامجالاءأج راين دلا ىفءاقملابحأ تنك اغا ىالومو ىدم_.تل اقوءامسلا ىل اومسأر د تءقر

 3 00 الا وتيم شالا لع تعقووةخرطم تحرس ءاقذ ءلاىفهدءد ىله-احالن الاو

 ل لوق.دشنأو كيلااهربأ نسلق 0 ادم أ لوقد

 1 : هسنأنمالخ عسر ىلع ماو © تضع لوب امايأ ب دنأو 01 : عومدلاب مكما اع ىكر أس

 7 ظ ايي مو 2 ناك ايم ن؟ اهددوع نيتةرلاب انلرادو "هت تتشتلاو ىونلا نعادهبحاصو

 5 مكنس>رظنأو قاودوعت لنا 3 تضفأ قوشران ىداوق انف تي أت مارغلاب تارفز ىو

 1 ةبرغضرأىلذلاب ىل, سن رغ »*:فندخا اوقرن اوخالا رثءمامق «قرس>و نا ذع نم ىف ضقااذا

 اني وندرفغاو نارينلا نمانرحأ ه ا ب شالا فيت « د_عريشلاىداتحلاب براق

 - هعفشو



 وكس يب عمو 2 الع الس ا 0 ىااس ةرعف ىذا
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 ةنحدلا ىف عمال قرب حالامو # احدلالظأام هقامال-_هءلع * ربل ريدوهف انقهعفشو ٠

 ىلَةق نموؤم لح ر ءامشأه الث مهحرفك ئشن اودرغب له دونحو سلب !عمجااذاءارغل ادعوبأذاةءالالات

 نوم -: مكن اءارقفل ارمثعماب ديذحلا ذا: الا لاقورقفلا فو هماق ف لح رور فكل ىلع تو. لج روانمؤم ||.

 ءادأو» رس ظفح ءايشأ ةثالثريقفلا تعن لدقو هنجول_تاذاهتنا عمن ونوكت فل اورظناف هتان نوةرعتوهلت

 تانسح ل ثمةما.قلا فكل نوكت نأ د 7 مالسلا هلع ى نوم ىلا ىلاعت هنأ جوأ لءقو هرقذةنامصو هذرذ |||
 لك ىهسفن ىلع مالسلاهءلع ىموم لءتاملاف ءارتفلا باشل نكو ىذرملا دع لات براد منلاقعجأ قاثنا ||| ٠
 رفغلا ىف ىغلاراهطاد ارامملانب هللا دمع ( لاق ) ىضرملادوعب و م-همامث ىلقي ءارقفل | ىلع فوطد ماي أةعبسي 5

 ركذو هلم< نيةءوهزرح عروو هسوس ملعءامشأ ةعل رأهر ف فريقفل !مزابام لقأ لبقو رقفلا نمنسحأ ١

 ىطعي نأءاضعلا سنلوذ_الانمهءلابحأ ءاطعلانوكتىدرقفلا دال مدنال صقسوبأ لاق «هسنو |||

 تيأارموضعب لاو #رتختب نأ ىثماذاريقفلا نان عضاوتلا فرشالولذ لالا نبالاقو دحاولا م دعما
 مدةتي امس ًامهبلا ترظنفلاقةندللا عساو نيدو رانيدنبااب لدا لوقيالئاقن اكو تماقدقةمامةلا|||

 لاتو ناصف رانيد نب كل الو د- او ص.ق هل ناك هنا ىل لءّةف همدعَت تهءنع تل أسف ساو نب د مد هَ
 ركشنوريصناولاعتفريصااوركشلنزونامنا ىنءلاورق هلا دغنزونال ذاعم نب ىح

 وةئأوهمل اارةفوعيدنأ 03 مم اجهاوس نعمته 33 مكاحسنر ءارقسفلا ريشعمأب 3

 مكالاومك الوماذارعض © الورقفمكنأش ف مكتأشام * ىاطعأ نمناصس ىرولا كزأ-
 مكاو تحض لات#ادغتءءاج « مران تالذت كول ااذاو

 مك الوفدصنه دغىفزوفما 0 هءو فمك افصنمزوقاب !

 هعاجعم خب اشملا ضع ناكمنا (ليقو) ادقتعم مهيق نوكدأي دق مهب نكورلو موفاصواب فصتب نمخأ اب ْ

 ةكتالمهعمو مالسلاهءلعلب ربج لزنو تقشنادقءاسمدلا ناك مانا ىف ىأره_فوصلاب نيع-ملاءارقفلا نم
 ءارقفلاىدأ ىلع ءاملانوبصد مهن' اكو قيرابالاوتوثطل امه. دب أي ةكمالملاو لسو هيلع هللا ىل_صىذلا ىلا

 ه-ءاع هللا هجر لمس لاق نب راجل !ءارغقلا لغو ل ءاوينصق لءاونتطيلى د ركود ل اوت نا مهلح رأو

 ىدب عطقولو هترصن ىلع بح ولا هريغوأ ةقرسا | ىلا غاب أىتحا دحاو اموبولو قدصا أب هفصل | هده لدول

 لاوعلاك ادودةاوعفراذا 5 ار ارباا قال دمع ندذو هيا اعرلا نابرأ ضرال كوله

 ايانملال_باش تازئاذا # ءاوسوهدو ىرثلا فاناو هاب ان اكدودق فانعححر

 ادبأ امتادا ريثك |يلست لبو هيعتو هل [ىلعو دان درس ىلع هلل ىلصو 1

 م( نيعج أ مهنع هللا ىضرءاملو الاب قانم فريش ءس مادا ساخملا)

 ارك دوءانث دوح ولا م4 اريثنقدوهعلاب هلاوقو ا اردقو لزم مف عفر و هقاذةوفص ءارتقلا مس ئذلا قادما

 م( ولةرسكل هب-ريصو م ولطمباغهيرق لعح ارطع ناو الامماةرع ف رعد المو نامزلا مهب نب ْز
 بيبحل اءاضر قبدذعتل ااوي ذه ..-ا ازحأ مهل ىرحأق مسوفن لذلاب اورسكو مهسؤر ندب نيباوسكمت ارب
 زونكلامهياعتضرع ىرسأ هت دودق فاوكأو دوح ومان اوداعث دو-ولا ىنءاوهات ارمناك اماول حت -او

 نئااهذ_هىلعهوركشف نحب مهالتنا ارعفوةقاماو ةانعاو اهوكرتفاندلام_مبلاتقدحو اهوضفرفإ ||

 ىلاءارقفل امهف اركمالوا ديك مه قاطأ الو ناطلس ن همهماعهل نكم لذ ناطيشل امهياع لت اريصاومزاو
 ارتسوابا> راصعالا فمه عفرو رامغالا نعمممح نذلا هتنايءامنغالا هللا

 ادو ميت نولقلامهرك ذب :اريتواربخ مهل عم“ او فقو 0 ارك ذورافمهتعءارقفل مه

 اركسواي رط اجدلا ىفاولل.ع # مهارت مداحان بملااماذا «ارطعناوك الا ىستكت مهنمو
 ارحارتسافاوفاحتاءندلا نع : اركفوال_ةعمهفاحريح ده بععلاح م4 اوركسناو

 ارقت سداافووحم_هعمدأ» # هيلااويتكمهتانحوىلع ارب هرامعالاابب اوعطقدقو -

 الص“ نيع_سأو ةعست
 ىدبلادام لم دش“ لك
 نمركذتأ هللالوقم
 ىتبتك يطا أش اده

 لوق.ذ نوظذ احلا

 دما لوعنف ف را ال
 لوقف رذ_ءكاذأ
 نال لوقف ىرابأل

1 
 مويلاك-_بلعزطال
 اهيذةقاطد هل رهف
 هتاالاهلاالنأ ده_ثأ

 لوسر ادع نأ دبشأو

 كنزورض>الوةيقهنا

 هذ هام ران لوقيق
 هل هعمهقاطملا

 كنا لاةءةتالعملا
 عضو.ؤ لاق مل-ظتال
 نك ىف نالوتلا
 تثثاطفةفكى ةقاطبلاو
 تاقثو تال_ علا

 لقثيالف لاقة-قاطنلا
 ئتىلاعت هللا مسا عم
 ركذه-همناك نمىأ

 نم ئذث همواعي القهثلا

 عجرتي ل: ىصانعملا
 ىصاعملا ا

 ف هلبا كر ل2225

 نامز ريد اوك ريم

 نمنأ لعاوك ل: ارمسخ
 ة-ملاهلذ هلةكسال

 راثلاهلذهلةنس-ال نمو
 لدعلاف طاخ ْنَ-هو

 داع هللا اوعتاف نازيملاب
 ذخ ايدايعلالاظمو هللا
 ضرعتااوم_-كاومأ

 قء.ضتو م-وضارعال
 قالا ةءاساو مهم ولق
 نيد ام نافمهترشاعم ىف
 هضاخ هللا نيس ودنعلا



 عرسأه ىلا ةرفغلات
 مولظملا قلعتاذا( لدق)

 وهو باوالا لاظلاب
 بئذلا نءعاقأ ىلا

 نك : وهل ادعرف

 لاقلالعتسألا نم

 كن ًارعفرا مولظلإ هللا

 رصقن اذافهسأر ارمذرق

 لوقف حول م
 3 |وقمقم رابادذ_هام

 ىنمهرغ افعال هنا
 لوف هن ىمام لوقف

 0 ة؛ظمئربت نا

 1 .3 لوةءفك ارصتقلاف

 (ىكحو) برايت لمف
 نامعل تريح اللا
 لاقف ىك,ءافولا مكسحلا
 تنأاب كيكسام تبادل
 5 تسل | راب لاق

 3 .ءالواسندلا ىل_ع

 ىلع نكحساواوبعن

 ةقدشلا نم ىامأام
 ةقيصتل اةزافملاود ديعتلا

 دازلاو دوكلا ةمقفْلاَو

 لمع ليقثلا لماو لم 0

 ىع طحمأ قردأالو

 علبأ ىتح ل جلا كلذ

 ىح لقثأ مأ هناغلا
 اذهلف ران ا! لاناسأ
 هللادجرت امو ىنأ

 (مهضعبدشنأو)
 ىسفن تئدحاذا ىفارأ

 ا
 نود ن-هىل ضرعت

 ىقئاعكلذ

 لاغتشا ىف ىتنامح تاعقت

 ةلذعو
 اهلك ءو_ب لامعأو

 ينفانال

 ' ىجاندلا ف مهارئاوروساذا « ارغنو مهلا ابادعاو اتناو 5 الا ىلءاوؤحش دقو
 ىريسأ هلا بولقل ارارس با بس مهالوناومان ناو 0 ارده> هيد عوضاللانوعدي

 مهاتالولوذعا مهعدخ ه ارتسلاثو سول ةال ىف « هاقل او_-سءاراذكبسح

 ارمأت ةقحاذا ارمآلا مه # اًمدءارقالاوءا رولا مه « ىردأ لثال مه م-مقاسف

 لايصال ضعن دنع ىل هبامئاف ىلاعت هناا هفرش ةكم ى 0 با !!لوشالاوبأ (لاق)

 كناهل تلقف مالا كءلعو لاق كي.لعمالس هلت اقل ءاإفلاط أف هرظتنأ تفقوفلاق!ةلفاقلا نعمطق: ادق
 نعو قلخو ىامالاقوه أو تلقذ منلاقو ىك_هف هقحلا تح لسن اون قت فرشلا سكران ءتمطقنادق
 ثاق ىنرا ىمال_خا ىف ىف اتوه نب اة تاق منراة داز ناعمأ تلق فراع هنأت فرعف لات لاسعث ن 1 ءوى. قط

 انف تلف نع فرط هنع ىللغشي اد أ بحأ الو ىلاعت هللأ نعلغ-ُد قمفرلالاق ىنةفارم فكل لد

 رمضح بارشلاو ماهطلا ىلا تدخح | ىنةاريبك قزرب لذكت دقاريخ ءات الا ظ ىف ىلا دغىذلا لاق لك:
 لك نءهللا ب لاق ىل عداتامذ ىماك-:الف مويل اذه دعب 56 أراذا معن :لاق هحاح نم لوف تاق ىدب نيد

 نم كلك نانماقل 000 رك نابل يدساتلا زراف داق حاكرع اع ُكِلْعَشو ةيضوم

 قرع لوط لع فساتمانأ ذاه دعدهرأ لذ ى :ءباغ منيب رقملالزانم ىفادغ ىنءلطاف برقلا

 قوثناري_ناؤفطب « ماذا « داؤفلا ف عش ن نه قوثشااراطؤف * دانزالب مارغلااو حدقوم_ه

 دادولا لح عل طاق١تسلف * ا # دأ امرلاكىب_!قراسص لوب

 رع ارجل( نمل لتقف #« ىدا اولاكلت ىف ترحاماذا هن د لهال قايذلا ىداحاب و

 ىداقر ىنملستو قرومستأ #» كجورو ناحرو ىجارابأ 3 ىداضءاشخالا مرغمةلاقم

 بيح ىلا ب ىلا هنمو_ةد  داقتنا الس بهما ر-ظناذا # ءاسش ص نم نسحأ دلل امالط

 ىداح قوش اواكلا موثحي 0 افلا ننو-فرامااراسو 03 ىدايالابكسنموفعلا مظع

 4 نيذملا اولعج دقو

 كلقو نرضح اف هنوكش 0 لأ سو قه فرس رطل نأ“ (هءلعهللاةجرراتب دن,كلاملاق)

 هلوكشن تلقه:مجرخأ ام كرام ىانأ لاف ةلحملاه ذه نم حرت نأ اماو بونت اا اننا وبل دقوا

 ناكا إف ىدنع نم ضم كتم ىفم>رأ ىف رلاذ كيلع هاوعدنف تاق هءاحصأ نمانأ لاقذ ناطلسلا ىلا
 فئاهىلفةيؤ لءقاوهن مهللا عن :ءاثل>رلااذ_هاناذآدقىدم_.تاقوره |تقو ىفىدد ت.ءؤرلمالا

 ةلها نموت تح أن نورنا بأ 000 ول ا سد عدال

 000 الالف نعنع رخأ نأ ةعاطلاو مهلا ىد.ساب لوقيورذتعي و كم جر
 ثدسدو تائوادب دش ءاك,كمفانئانلوأ نم هناف4ملع عدت الفت اه نفت وذ ىلاعت هللا ىلا تعرضتةءاسلا

 اا سلات ةاوفرتةكملا جرف هلعاوزك و نول ربتد و هنوروزب سانلا عصا هتمول

 نزاع اوعمجادقةعامعاذاو طئاح لظت_سأ مارح ادصسملا ف ةريهاظا | تقو ىفانأ اهدبق لةللاماعلا ف

 هسفند دو وهو بارتلا ىلع قلموهو ىحاصوفاذائهتلمأَتَف ل رب ءاوقد- أ دق مها ذا مهيلاتمهفدوسملا

 امنا تاربعلاو ذه مدرب و تائيسلاكلت ن نءوفعب ىرت كلاماب لاقذ ىف آرف همنع فق كر 11 ءتساعف

 ١ ىقاامناىد نيبادغ فقأ ف ةمكف ىلا ثم قول 2 تذأو كنمءام تلا ا هللا كلت نم تدرج

 (ناكوناك ) هيلع هللا هجرت امو سفنت م

 اقوا ةاشن نأ * قد-اول قدا أوسىده انملاىؤف انا الو 2 لكان لصاو لكام

 نالسلا بلانت « نام هع هوقد ردع * ل عال شا هدا لمتحتو 5 ري_صت ملاذا لل -ق

 | تاوبالا ب رقأ نه 03 كب نأ كب ىع اذا »ب تتعومكلا ل عضدخأو 01 مل_-بق كدامق مل

 1 تانام هان ءاسااىلا © 26 "قست « ىدهلال.سهلناب دق * بئان قفوم نم م

 كو

 دازريخ ه.حالار اك ذو 001 اثيدحم



 نافل لبق + ىقاو كِسشم اذوا؛ 3 تقمع 0 تبدأ «اناناا سو رع و

 تاغد_ق نا لقب 0 رضاحؤه ع نم لبو د مهلك اياربلا ىلع مب ريادان انما ساكح /

 ناخان د صق نم له ىداش هما. هاو 00 ىدحدق نمرم_ثدو د حباضفاا نمت ادغ :

 قدرطلاى انأ افق مار ل اهلل تيب ىلا نذل نمة:سترفاس لاق(هءلع هلل اهجسر شملان نعىشو) ا

 لاقهنا ُميَتوعالىذلا ى ل !كعساب لع او وكدا ىف كو رع رت لات ىمساب كطعَأ نمو ىدمح

 هلل امكجرب بي رغلا ىلءةال_صأ ادانو ةمبارلاه ذه ىلع عاط اوم ذه ىنامث ىف ىفكو ىناسعو تمانأ اذا ديت اب
 تعحر و لح تيضق تنأاذادءنحاب لع هاب لاقف ىنالا هيدا او نيمملاهنمق :رعدق ناشلاب اذأو لاق

 م 80 رغلام_4 لقو ىدلو نعو أن ءلأس اوىبا ارغعزلا برد نعل ساودادخ ىلا عراف

 0 2 .ةحلا لاق هيلع هللا هجران دلا قرافدق باش انانأاذاو هكرب كعمالو هلدوأ هتدب ىلا ال

 هانيراوو هءاعانماصق قمع .ٍة لك نءاول مق ادق ةعامجاذاوهللا مجرب سررغلا ىلع ةالصلا تيدانو ة.سارأا ىلع ١

 ناسصدان أاذاوهمل ناد راف دل رد نعتل أ سودادغن ىلا تعجز ىح تيضقالف نارثلات نأ

 تيهتف ديزل لات ىدلاو توجانربخت تمت أ ىذلا تنأ كلل اغا ىللاتو ىد مهند ن نملا ضو نويعلي 1

 تام نبأ كيذحاب تلاقو زود لا تدر من املا تقرطفرادلا ىلا ىىتأو ىدع ذدخأو ىدلامالك نم

 ٠ ادلوا تلاَقؤ منان تلق نالرغمأةرصن تح ةيداسبلاب تام ل عل تل اقالاسمل تلقةفرعب تام هلءاىدأو

 لوقت تدشنأو تدوأت م هلا املا هلصوأ هتس ىلا ال

 هْردع ءايلدعا احا را 35 ىنامرداعملاب مم ىأبو 00 0 قف

 ىنال نم رميه الودأت ع

 ىفان اولاتوادءصلا اوسفتَدف 34 ى اقااشامومهقارغل * امد ىمع ضفت لو ت "مع "م نئاف

 ناثدملا ب ئاونهيلع ترحو هءايحأت ضم نملوأتنأام# نالمهلاب نيعلا نف-تحرقأ

 3 هد هن زربمهقار 5لعلتد زر ع ناكمز --ءأىىدلةءاوناك

7 
 نارا ن 0 5 نم د.ال 2 دحاو لا < ىامرهدلا

 ىنةمحلا ىلا ىتفاخ قدح عمالو ىت ذخأ ىأ عمال مهلا لاتوا جبل ىصلار اهنفاندلاتقراففةتيش ديلا

 نيعجأ مملع هاد جرن اق هقود ى صل !ىوشق لاقرب دق“ ئش لك ىلع كنا هوم

 اوأن ذقانل ن اريج لأ نم 01 مان اذيدل ىن مفح-افح دقو 2 مامعل !ضفك ى رح ىفاذم

 ماملار ودسلاب اطملاري-ب * ىفذخ دقو ىداعلل تلق # مانادق خدع تدم ىلا

 مامدنا لهال قوشلا كستشنو 00 ىدشن هءاس نفق هللاب

 مادن اك ول شدعلا ب تدط هلل ىلا: دع ىذأن اك ام : ١

 ىتدحينأ عنتمانهمالسابيس نءايمورهلصأ ناكو ى ءاقدصأ ضي تلأس(هتادجر لضفلا ن ركبوا لاق) _

 انلَمةوا:ماولَءَةؤ مهانلت اقوه ميلان -رفن ني:_انورصاخ نيمسم ا ركسع اند لزن لاق ىذ ل> يدهن تالزاج ١

 تناكو نيمسملا نمةزم ءىد>-وأن برع اق لاعفل اىفركاسعل اه داع تحاك ةءاج مهنمانزمسأو هعاج مهنم ١

 مايالا ضمه ىف تدب أرذ لاغغيلا ىلع مهومللجو مهو د,ةف ىلا مع ىلاةريثمل | تي سق ىمظعلا ةلزممامورلا ىف ىل : 4

 ىذلاام قرأت او هتبرمضو هن لكوملا ت ذخ اق ىل هد هك ربوأت مش مه لح 2 نمذدأ دقمب نيكوم ادحأ ا

 لامع ةهعم لهو تاق ىل فد هقلطاو ارانب د ىلا عقدت الصلال تقوفمتالاعت ريس الاد

 فان ردي رع نأ لا ةارانيدىلا عدو هدب ضرالاب رض هتالصنم غرفو ىلص اذأه: اوال ا

 ىنحهب لكوتأ مويلا ات هنعج رب لكولل تلققو لجرلا كا ذن ىسفن تلكوو لكوملا باب :تسلدغلا ن مناك | : )ل

 3ك .[ ل تاةفارا , دىلا مو ديو: الص أدب م يظااو الصح قو ناكاملذ ىلت ركذام ةقيق-رظنأ ا 1

 ن راغ دىلاعت ةدو ضرآل هديب ب ريض د _قوه:.أر هتالص نم غر فالف ىل مف هتك رت من لاق نب رانبدالا 0 ١

 هتك رخف عن لاقؤرناندديسم الاذخ ا | الهيلا ت رمش أ ىلوال اةرذ اكىلاراش أر صعل ا الص تقوءاسسا- ف نب دب ديجأ 0

 ' هلت تاقؤ ديفحأب ا, مالم كيلعو ىل لاقف هملع تاسو هماأتردابق نروح دل نم نوزومتوهاذاو

 ىرب ب غون دزط

 - برقم حالصلاب
 كل_سم ىعول» ثودو
 قاض 2م

 ءىسااتالزو فيكو
 ةرخذ

 هيلاوم نع دعب در أ

 نا

 ياقوكشأ هللا ىلا
 ىوت-ادقءوس

 هتلصأتساو ىو اهءاع

 قئالعلا
 لك قدادز» نزح ىو

30 
 ءاكءال 2 وة> عمدو

 قداس

 ىدلا تنذلار فذ ناف

 هتانادق

 نونظااو ىئاحركاذف
 قفاز
 نه ىو م هم النع

 انأنالضفلا
 تاقوأ اندلا بتر_ىف

 قااطنا

 رس لكود_ه. كلاذه
 مظعم

 كانه ىفاشعتو ىتعا

 قد ملا

 رورملاف (ل_صخ)
 ص :وللأو ُّط ارصا اىلع

 كن رو_فىلاعتهللالات
 نيطابشلاو مهترشخا
 لود محم 1 مرضفأ ع

 نءزخن] م ايثج منهج
 دارج“ ةعمش لك نم

 م + امتع ن برأ 3 ١

 مه نيذلاب مل نم

 عتمتاوا اواملص اهسىلوأ و

 ىلع ناك اهدراوالا

 م ايسضةماق> لِ ر



 رذو اوقنا نيذلا ىب

 هوا ف ةنطشاو

 اهي لوددلا اوه لمت

 اهربعمف ةد_هاح ىهو

 مهريعر انو نونمؤملا

 ىل_ءزاوملاوه لو
 انورمم هن افطارمدلا

 ىووذلاهسحكو اهباع

 جك ىو هن هللاه_حر
 ةريره فأن علم

 رك ذامدت هب لح وأ

 ىلاهعاف لا

 هللا ىلصءملا سانلا ام
 ىفو اهي م .وهلع

 فقوملا ن 0 ارالا

 دامعلا نيب ل_فلاو

 موقيفادش نون اقلاق

 ل--بسرو هل نذدؤيو :

 مسهلاو ةنامالا

 طاريصلا ىنح ناموُعَدَق

 -و أرك الامثوانمع

 مع عرلارك م ىربلاك
 لاحرلا ةءًاوريطلار 18

 باع مهب ىرخخ

 هلع هلل ىل_د دو

 طا ارمصلا ىلع مئاق لو

 مل_سبر لسبرلوةب
 الق لج رلا ء ىحب ىتتح
 الاريسلا عرطتس

 ئفاحىفو لافاغحز
  ةقلعم بنل لاك طارصلا
 ترعأ نمذخ أ, ةرومأم

 جان سود بوف

 راثلا ف سدركحمو
 ةربره ىلأس غن ىذلاو

 م هجرعقن أود

 قلاق افدرخ نوعمسل
 هراسسؤت ململا لاك

 نارختالا ثرد_ملا

 8 ب 'ةنسنا مكنت هةقرزك رشا
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 3 رار الصتقون امل فادد رين اندة_سخ ىناطعاف ضرالاه دس تري هن الص نم غرفاإفىلصف

 ىاطعأق ضرالا» درب ن ص هتالص نم غرفا- اف ىلصَ ممن لاقفريناندةرشعالا اخآ التاق ةتدافك لا

 ارانيدنب رشءالاذ_خآ ال اقف هدام لع ىلاراش أنس الاءاثءلاةالصتقو ن اك اإفادد_ترنن اند ةرشع

 باطالاتو ادد-ارانيدنب رشءىلاعفد دو هديب ضرالا ب ريذ هنال_ص صنم غرذاسإ ىلهف ماقو من لاف

 تلعو مظعئش ءرمأن هىلخادد_ةوةلءال اكلت تبف هم هل أسأ اع ىلع ضع «المع ركىغىدع قانافةفأم

 هتاصو هثيوعد تصد | ملف هءلجر نم» درق تككفؤةوظع ةممههسنم ى اخ ادو هتبوف ىلاعن هنناءاماوأ نم هنا

 مركب ولحم مرك او ناكمزعأ ىفاندالد ىفأن دس: ءدهماتالا ىف هتريخوان_بح ىلع ناك اب ف هتسلأوةتمركأو

 أ ىسقتب هتلجواداز هل تعفدوالهد هل ت درضح اذه دلب ىلا عود رلاراتخافمال_الادالب ىلا عوجرلاو مارك الا هباغ
 .ىللق ىف مالسالا نيد عقو ىت>ةماكل اه ذه مدس اام هنوف ب .!نايدالا بح أ ىلع هللا كافوت ىللاقذ لغملا ىلع

 هءوسنال ثءحام ركمامظ ءمالحم» دان ىلا هلاصب أب مهتدصوأو ةريشع ىفاسطغو ىلاكتأ هوجو نمهعم تاذفن م |
 هديرب يم ف هوفلاذعالوهراتتعام لك هلاول فب , وهبم_ةرمأ, امعمجه:ماولثتعن أو ضراعهضرتعدالو ْئُد

 انننسامهره_سمتن اكوهنمأم ىلا املاس لصواذا ىلا! همكم ةمالعهنبدو ىنبب تاعجواس | طرقوت اودهملاتءقدو

 ىتلاةمالعلاو هطخئاب وتكم ساطرقلامهعذو ىلع ىناحصأ مدق سداسلاموملا ناك اس ماي أةسجهدالن نيدو

 هعاس ىفانلصو انعموهو ٌكدنع نمانحرخ ااا بوس رت دع اا [طرقلا هني وى

 ده كلذ دنع تاقق ب صتلاو بعتلاو دهملاب مانأةسمتعى 2 !قانجأواناصأ بصنالو بهتريغ نم دحاو

 7 كامو راادالب نمتحرخ : م قح مالسالا نيدنأوهقلالوسرا ده نأ دوشأو مقالا هلاالنأ
 قيقوتل اوهءادملا ىلءهتلدجلاو هملاراصام ىلا ىرعأ

 ثيغونزم ماناللوم_وذ * اولد_فقبرطلالااوراشأو * اولذواوز_ء ءاملوالاذكه
 ' ل2 قئالملا ىف موقال سدا « او-اسوهاضرفف ىلا نااورعه « لو درب ب ول ةالومهو
 ا فك وبتااوم مح 00 اول ملم دكدكملاوذ ل 2 امهدد السل اوموسل | اولصو

  اولح ثيحاهلهأ نممهو ى كاملا نعءال_لاعفدن م_مف * اولقضرالاهءاهمىفاوماط
 ب ناو نيطلغإل نذ نيصاهلاالا ل .ةثالت:5ناو نب رصقال نذ نيدهتلاالا محرتال تنك نا ىبمملا
 لا ان الز عد جرفغافنونظلا نس يلا اناسون ى 4 نيثسلل نو نيذ_سحاالا مركنال

 ا 1 ملسو مودل 1 اىلعو د اندنس ىلع هلا ىلذو

 ٠ (رشعسداسلاس احنا)
 (د.# هنمتنك ام كلذ قملاب توملاةركس تءاجواعت هلوق إل

 [|| فييكتريغ نم هئارربك لالح فدحوتملا ديربا1لاعقلا دما دبملا دمملاىلولا دي اىلعلا هتتدملا
 مهروصو دم_ثرلارمالا لا قب رطلا نيس أ مهكلتو قئالقا ى 1 دسالو هكلمدفنبالىذلا دب دحتالو
 ديعولاو زاثلا ب اذع مهر دحو رامتعالا نيعن مدرصنو ديلختلاو معنتلابةنحلا ف مهريشو مهروصن_بحأف

 االلغ لكنا كف ديالو ص, هنعد> الاف توملاب مهيلع محو ديزل ا هلضق ن نم م4 نعذ هركش مهمزلأو

 را ديمدالو هل_ءحردعب ىدنب الوهذ هلد وعون اكس هلغشو ادلو ممأو هلع ءاذ قارفب

 | حاو رالارو.طرفنو اهراقأ نملزانملا ش-وأ ديسعلاو م_ممرازحالا راذقالاماهسا ذر ءمياعح و رادلا
 ٍ | ةاوس مهلك كولعصلاو ىنغلاو كول مااو كمل اف ديكمنتلاو صرغنَتلاب شعلا 0 اهراكوأ نم نم

 || ديدتص لطب لك ةرساكالا نم هبرسكو دمنعرامج لك . ةربامجلا نمتوملاب لذأ نمناصسق ديسلاورفقلا ف
 3 لافطالاو دود_هلاوءاب" "الا هيزخأ ديد امهدمأ لمح عطقو رومقلا قيضيا روصقلاةعس نم مهجرخأ

 1 / ىتلاو رب بكل اوريغصل نيب توم اف ىواسو ديعصلاو ب ارتلا ىف مهدوجورفعو دوعللا مرنكسأو دوهملان م

 والفقير 
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 روب + صر ى..اويش ىو 3 ضجر ساشقنالا «" . 1 >1 < م

 يو : ' 0

 نأ نوصحلاو ند ملا لهأ نبأ ديرفتل الزان مىلا مهعجأأ ب اوراس دقو موعرصم لقاعلاريتءنالفأ د.عولا 0

 ديد-ب ولةلازيب * ىضأكبلقزناك # اسقدقكبلقنكلل «تنالدقولتاالك 1

 سايلاوةد_ثلاوذممنم جدأ امأ ديشعرصقوع نم ندح لك .نوصة11نبأ نوئفااو اعلا تايرأ ||
 بدرقو د.عسو ىشنمم_ممدخأ نع توملامهظعوامأ د.-ووهود علل هبط ىف سانبالاو برقلادعن |

 (ناكوناك) ديحتهنمتنك ام كلذ قلاب توملاةركستءاحو دمحم كلما لوقمهرذنأامأ ديعوا
 دس .عهنعسلو * هذ لاب توها * ادغقلتاملل-عاو « كسفنلهءنتكدو

 دنحو بيرغسافم : كدحو كدت زو « َكتبحىوهيناكنم# كلماماذا كلنم ٠
 ديد_ممأ!فقو_هىف « ىئاللاتيأراذا  هتنت ةمامقلامون  مثانحاصاب تنك نا
 دس بشو قئاس * فقوملاتيتأ دقو : هد هاش كسفنن نك «كداك أرقاثاللمقو
 ديد ناسنانأ #خ ى ردن لبق نكتوملأ الكا نين لاقد نال _ق «ىرذ كءومد عدف

 درعسوأ قش م-مغم ا: وه نم ى ردن سدأو «اودهاش دقاملوه نم *ىرامح قثاللنا ىرن

 ديسهستم لا دف « فل انوداصع نمو * برقدقهنملاذف ىلودملا عاطأن

 ديدسشتلاب نيلت * كساق هواسق ىسع * ظعناو ىنالاكمم“او :*كانربقارق كو

 دعولاكحهامأ دمعتالو ىد.تالكتافغ مون فتنأىتهىلا دمشملاهرعنكرمدهدقوتوملانءالفاغانشأ|
 هلوق) دديصعتومل كلذ ودا يلا كس او ديهلازب زعل !لوق تعم“ امأ ديعولا كرذنأامأ ْ 2

 كإمروهظ نم لسو هملعهّنناىلص مدن ناسل ىلع ىلاعت هلل ادعو كلذ. دن رب ىتدملاب توم اةركس تءاحو (ىلاعت ٍ

 توملاةركسءىح دنع كلذورانلا وأ ةنملا ىفام اه دعقم نعهل فشكي نأو فةسلا قاةثناوهدوتح وتوملا|
 ركذو فعربقلالاوذسه دعن نم بيغلاب ناعالا نمل_سوهملع هلن | ىل_صىط صماهرك ذىذلا قا اودو

 هللا لو رن اك اساو تاركستولل نال سن دلل درفم مساوهق توملاةركسامأو د_أ اذا تملا ىنلي ام لوأوهو 3

 لءفاع ص لك ب س< نوملات اركسو تاركس تول ن الو.ةب ناك ت وملا تاركس حلاعد ل_.وهيلع هلت اىلصأ ||
 ديعلالانعأنأ كلذو ناركسااكناسنالا قي.فاهرووطدنعلوةءلالهذتاهالدركست سوات دلاراد فا ٠

 عماسلاورأن نم ضد راقمع ههافش ضرقت با غملاقلهءلاءازحدي رب لاو ني ااا غدت دنع ارهظتا] ٠

 : 1ىلا كل ذكو موقزلا هل مدقي مارد لك آو مول_ظم لكن هحور ىف رفتت لاظلاو موج ران مث ذأ ىف كس ةمسغال #2

 وهو ه-ور ضيقت اهرخ آد_:هفدركسدعدةركساهزو< تءاافتوملاتاركس دنعرهظن كلذ لكدلالاعفأ || ٠
 ىأن عو »* اهندلارادىءاقمأ اى دع ضر ولام | لوطي د. ىندب دي هزمتنك ام كلذ ىلاعت هلوق

 مذاه متركدول مكتاام ألاَقذ نوكصض: ا ءانأ ىأرل_بوه_..لع هللا ىلص هللا لور نأ هنع هللا ىذر ىرد1:| ديعس
 نمهرف>وأ ةنملا ضان رن مةضورريةا|اعاو تاذلل | مذاه د سماورثك [لاقخىرأ اع كلغشا تاذالا 0

 ريمأاب تعك لاقف توما نعانثدخ تمل أن راي-الا ب عكسل هنع هللا در باطلا نر علاقو *رائاارفح ١
 5 ا 1 آخ ا ا 5 ل دل 0 اا

 يذلا ديد_ثل> راهذخأ م قرعبة وش لكت دخان لب رفو+ ىف لخدأ كلوش نصغهن اكنينمؤللا ||[

 هَ
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 امي ساو نما انيورعن هلل ادمعنعىورو #« ىنأام قبأو عطقاما مم عطقفة دب دش هن 1[ داق

 فت هناشلو هل ةعفددو نوملا كلم هبل زن ل-رلا نمسحأل ىف لوقدام اريثك ىلاعت هنا هجر ىلإ ن كل امد |
 نأ نم مظعأ توما ىناب لاقاذكواذ' لوقت 50 هلتلقتوملاهب لزنا!ف لاق هف_فدو هنن دال |

 بقث نهج رذ جو تك اوهماهت وىوض هر لامح ىتل ىلع ناكل! هللاوأ.ثهنمك فصأس نكمل و فصول 8.

 هيلع ىسعنء(ىورو) اهممربانأو ضرالا ىلءتةيطأءام-لان اكاوداتقلا كوش نوح فن اك-اؤةربأ| 0

 ان ىكناىلاعتهنلا عداهللاحو راب هلاولاَعَو مال-سلا<_ءلعحول نب ماس ريق ىلا اونأ ل.ثارمسا ىننأمالسلا 1

 ىلاءت هللا اعدو نيتعك ر ىلصقهربق ىلا مالسأ |هءاع ىسيعءاخ توملأ تب دا هزم موس ىدرقلا اذهيداص 3

 (ضورلا- ٠١ ) ا ا

 مونىلا ثاد_حالا ند«ىموذ ثانالاو روك دلارك ةهيدنأ ديلولاودلاولاو ريمالاورومأماو ريقفلاوأ
 قلتا ةيظعلاةرؤصلا|

 ىومتف مهجر يغشف
 قو اهرارقىلاىذغت

 لوسرلات ىراذلا يحك
 مسوهيلع هلل | ىلص هلل ١

 ْنَم نو.بهؤملاص ل

 ىلع نوسحفراذلا

 راثااو 'هزلانييدرطذق

 نم م-مضعبل سدقمق

 تك ملاظم ضد

 اذاىد ايندلا مهند
 م-4نذأ اوةنواو ده

 ىدلاوفهنملا لود ىف

 مهدح اله. دش سن

 ةزحملاق هلْرْن ىد_هأ

 انندلا ف ناك هلم هنم
 ىريشقلا هل اسر( ىفو)

 هملق نئدطد ال نمؤملا

 ىد هتعور نكس الو

 ._عهحرسش» فخ

 ىضرةريسمونأ (ناكو )

 لا ىوأ اذا هنغإ هللا
 ىأت مل اءلاق شارف

 ليةف كب مم ىندلت ل
 انريخأل اقف كيكسام
 ا رخو اهودراوانأ

 ىكدوا مءتورداص

 لاقوة حاور نب هتلادمع
 اميذ ىثش تلزنأ هنآ
 لو راتلادراو فأ فر
 اهضءرداص نأ ىنلمني

 ىناكأ ىذلا كلذ_ذ

 ىركح نسملالاقو

 دقو نمؤملانز_<ال
 . هنأ هللا نع ثدنح

 هنأ هئين لو خود دراو
 جدت فوم انمعرداد

 هيب لاق سنأ نعملسم



 انرهظأ موب ت اذلسو
 عفر ةءافغا ىئغأاذا
 اولا قؤامستم هنو

 لوسراب كيرمنمأ ام

 اذن آىلع تلزن لاهتلا
 هنا «ناهيقأرقدةروس

 انا مبا نجا

 لصور ثوكلا كانيطعأ
 كةناشنارخخاو كءرل

 هللا انلقذ رث وكلا ام

 ريخ هلع ى نر هم دعو

 درت ضوحوهوريشأ
 همامقلا مون ىبهأهبلع

 مم ولا ددغ هين 1

 ممم فيك | لتحمل

 ثدحأ ام ىردن ام لوقف

 ظؤلد مخ هلوقو ءلدمب

 هبلد تن ىأ لوهخما
 اماودو ضوالان-ع
 قوىمداعلااماودترملا

 نع ىدمرثلا باك

 لاق ب لنج نب هرخ#

 هلنا ىلص هللالوسرلاق

 ىنلك نال .وديلع
 نوهامتمل م ناواضودح

 ىفاو ةدراورثك مع ا
 نوكحأنأو>رال

 6 ىوةدراومهرثك ا

 نبل سنع ىراخعلا
 ىلا لاقلاق ل_عس

 انأ بو هيلع هللأ ىلص

 ضوهملا ىل-ع م.طرق

 نموت رش ىنءرم نه
 نودريلأدبأ امظ برش
 م-هفرعأ ماوقاىل-ع

 ىبب لاح مىنوفرعيو

0 

 ْ ىفنكيملهنافبنشلا اذ_هانهللاةؤ اضرب ادقءتمحلو ه--أ اراذاو ماة5 ىلامز هلناءامح أذ حون نب ماس ىينأا
 || تيه تنأ كذنمهل لاقف ةءسحلا نمىتيهلو ىسأر باش تماقدقةمامقل انا تننظفءادنل |تعمس لاق كنامز
 تدهن هام هناانغلب هتعمل ىذ ر همام نب تهولاتو * ىنعنوملاةرارم  ههذاموهن_. فال آم راذئملاق

 ساجي نم مكفاريمخانع هللا كازتحال اةريخت مهب ”ن اان دلا ىف هلع ن !اظةدح ان اكني ذللا نيكل ا ىرب ىتح توع
 رش ساث نم مكتفاربخانعهتلا كازحال هل الاقءوس ل-ر ناك ناو ا.ةرمض> أدق للاص لمعو اذتساح ا دقريخ
 ىو روه«ادبأ[.:دلا ىلا عجربال متيملارصن صخشب ىذلا كل ذخلاق انةممعأ د-ةءوس مالك نموا::سلحأ
 راصنالا نم لح رةزانج ىف ل_بوهلعهللاىل_ى هنلالو سر عمانحرتخ لاق هنع هللا ىىدر بز اع نب ءارجإا نع
 هدب وريطل|ذسور ىلع ناك هلو-!خ سلو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلخ دعد ملل لو ريق |ىلاانيهتناف
 دسعلان الاق مٌمانالث 'وأ نيترم هءاذع نموربقل اًةنَمْذ نم هلل ياو ذمة سالاقو هسأر عفرذ ض رالاهب تكس دوع

 مهدوح وناكموحولا ضيبةكحتال_مااتلزنام دلان م عاطقناو هرخ الا نملامقا ىف ناك اذا ن هوما

 توما كلمع ىحي م رصنلا 3_ههنمنو كلف ة_:لا طوذح نم طونحو ةنملا ن افك أن م نفك مهعم علا
 مل ست جا رْخذ لاق هلاوضرو هللا ةرذغم ىلا جرخاةمك الا ة:ةمطملا سفنل امتد أ لوقدو هسأر دنع ساحف

 َج رخما طونملاو نذكدلا كلذ ىاهن ولمف سعةقرط هدد ىناهتوعدنال واهتوذخ امفءاقسلا نمةرطقلا ليست
 اولاقالاةكشال1ا نمال_هىل_ءاهبنورعالف اهبنوده د. ضرالاه-و ىلع ت دو كاسم ةعشت برط أ |هنم

 4 نوكفت-سقارن دلاءام“ ىلا اهماوهتند ىتح هئاع“ أن سحأب نالفنبن الق نولوقءؤ هببطلاحورلاه دهام

 || هللالوقيف ةعاسلاءانمسلا ىلا اهباومتنب ىت>اهيلت ىبلاءامدلا ىلا اهون رقم ءاسع# لك نم هعنشنف م4 متفيذ
 ْ داعتف ىرخأه رات محرك اهنموّمد.ءناعيقو مك انقلخاهنم ضرالا ىلاهود.عأو نيملع ىف هبال اوت 1ىلاعت
 مالسالا ىنيد لونة ثانيدامهلنالو.ةيف هللا فر لوةءؤ كب ر نم هل نالوقمذ ناكلم همت أد وهدسج ىفه-ور
 مل_.و هيلع هلل |ىل_صهّللا لون روه لوةءف هللا لوسرودأ -.ةثمهدىذلال>رلااذ-هىف لوقتامهلنالوةم

 ىد دع قدصءانسل | نمدانم ىدانضلاق هت دصوهبتذمآو هللا تامل ن تأرق لوقف هب كلعات وهل نالوةؤ

 سف وا متئارواهحورواههنطواو عر نم هيت ف ةنملا ىلااباب هلاوكذاوةنملا نمهوسرلأو ةنملا نمهل اوشرفاف
 ىدلاكمواذه كرس ىدلاب رشأ هللوقمف هلارلا ب مط ولا نسح لح رددت ايورمصملا دم رم. ىفهل

 معنلانمىربام ىلا اةوشةعاسلا مقأ بر لوقف ملاصل كل عانأ لوقف تنأ نملوةءفدعوت تنك
 7 انرمسوءاخفلأرادانر عه دق 03 هننسلا سوك-لا ىف حارلا ىلتغ 5 هءئهلالاصولا هثدع ىف 0

 . هيرشلال ك امهلا انتقراذ « انرو_:لالكج ايها::سآ #« هدأ اهتايحراندل «

 ىناطخو ىتيورب مميظحدق « هيئماوفاختالو مكجياعن «زحالفاوبيط ناطملاانعمتو
 / : 7# هءلعلاناتلاراد 31 لع 1

 مهعمودوج ولادوسةكنالمدملاتازنةركالا نم عاطقن اوامندلا نملابقا ف ناك اذار فاكنا دمعلامأو لاق
 ىلا جوخ ا هثدمانا سفنلا هند ألوقيف هلاردنع سات توملا كلمع ىحي ع :رصمل اًدمهنمنو لحق ملا

 اهاكءاضعالا عطقتةة لوم لا فوسا|نهدوفسلا خرم اماهءزن_.ةاهلكءاضعالا ف قرفتتفهءضغو هللا طف»

 ا ةنتنم<_كتاراهنمج رخو حوسا اكلت ىفاهن ول ءدعش |هنو ذأ ف نيعةفرط هدب فا منوع د الفاهذ أف
 ةثيباناحورلا» ذه ام اولاق الا ةك الا | نمالم ىلع اهب نورعالفا مب نودع س.ق ضرالاهح و ىبعت دو ةئار
  [[لؤس رأرقم م عشب الف نوكفمسيف ان دلاءام* ىلااهباو متذي ىحهئاسم-أ عقأر نالذ نب نالفوه نولوةمق

 .[|| ىلاعتهش|لوقيو طايخلا مس فل هلا لي ىح ةندللانوملخ ديالوءامسلا ناونأ مهل مفتال لو هلع هللا ىبص هللا
 أخا اكف هاب ءلرمشت نموملسو هملع هللا ىلص هللا لوسرأر ق حاحرط هحو رح رطت منيص»ىفهءاتك اومتك ١ ١
 هناسلحف ناكلمهنتأيم ه د _سج ىف هحور داعتذ ى.ع» ناكم ىف رلادب ىوجتوأ ريطلا هفطغقءاعملا نم

 لوقت ام هل نالوةمق ىردأال هاهداه لوق.فك.دامهلنالوةءذ ىردأ الءاهءاهلوق.ذ كد رن مهل نالوقمف
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 هين ع امل ١

 نمهلاوثرفان ىد_عءبذكءا سل |نمدانمىدانبف ىزدأ الءاه هاه لوتمف ا رااذد-هف

 فاد ىت> هربق هرلع قدضد واههوه*واهزن نمهملع ل_تديقراتلا ىلاانأت هلا او ةذاوراثثلا نمهوسدلأ اوراملا

 ىذلاكموناذ- ه كءوسي ىدذلاب رشا لوقف عي رلانتنمباشلا مشد ولا عبق لرد ,وهعالضأ هيلع ١

 عا لا مقتالىر لوةيقان دلاراد ىف و ئسلا ثدي لن1كلعانألوةمف تنأ نم هللوقدف دعوت تن 0 |

 ىلع ضرعلا هعاس اهانحانو 5 هسدثملا را اهامأ اذا د هنقشل | سفنالا نزح لوطاو

 هز اهرانىف تداءو # 5 اياذ تلت نانا 2  ةمودا ىرولارارسأ ماع

 هش اهفاصوأ ن نه قدت مل 35 ةل_-ريع_ىلأ ع نمتسلأو

 هنزرلاو تزمحارادب تضخ اذار[ نم حا ملاعأ

 لوه لك الوه نيعبسه دء:ناو فسلاب ةيرض فا نمد توملاتا سلو هيلع هلل | ىبصدللا لو سر لاقو :

 كالت تن أر فزمقلاو توملاف دلت ,ركفت هيلعهللادجر ىرضملا نسملالاقو هي افعض نيعيسد توملا نمدشأ |||

 تلقف ةممط ةئارو شرف مهو هدول فت اومالاورباقما ىف ىف اك ةلبللا
 نوعيطملا مسه ىل ل .ةفءالوه نم

 ىواهموةشحولا تاهبظ ىف ضرالا مهب تر اغىللمقف نو. ذملان أو تاق نو:ءس مون ىلا هللا ةسارك ى مو

 هحرقتناك نموهح رقريقلاناكهنهس ا.ندلاتن اك نمنيتفئاطلا نيب نات نورءالو نوربالةعيطقلا

 الا عاقبالا عامس ىلعاوب رطام ٍبعَتلاَزارمدعنالا دج ولا ةحارو لصولا ةوالح اول نام <: 8-5 هنحهسريقلا ناك

 قوشلا باريش دعنالا ةرحملا نماوركسالو رصبلا ضغنالا لام اهسواو دداشالو عمسل ادسد

 اظفلا مضل |ىلعاو ريص م هرهد قداس نم 0 عوملا نع نهب لأساو # عوب راو ملا ةملاب عع

 00 0 م-هرأب دك لنا # عستملازعلا قرادا . 0 مه ده ءنيذلا نبأ

 عيدبلا اهرظتمدع نم 3 ةروصتم تصصأدق 1 عودرلا ىلا ترظنامأ ل# وقي م-4احناسلف

 عسطملا كوس ناش هلأ مول ادغوضي نأ تايه

 ةلاطملا ىف ىداَملا اذه ىتمىلاو ريصقرمعلاوىناو ةلااذهامو ريصملا ىل هلا ىلاوةل وغلا هذ هام ( ىناونخا)

 حرهتت ىمىاف ريد دل ءوس بسلا ب اب نعهللاو كفلخرب ذنلا كرذنأدقولسكلا اذ .دامو ري_صقتلاو

 راثلاىلا كرت نعل ورهو كلريغ كرارتغا ىلا كنوكرو كريح ةلاطبل | ىف كن الوجا ذهاب ريصن دقانلاو

 اامل م4 قرعب ةعاسرك ذتامأ كلديو كلقنامصءل ادوسدقو كل ديالربةلا ىف كءرصم نأ كريص

 طردت ,و دب د_ثرمالاف هللا جر اورك ذدف نيعالا نم فسالات ارلق لو نسلال ااهتأهث نم سرختو
 نبأ (ىاوخا) ديمتمتتلا امكلد جلاب نوما ةركس تءاجو هيت ال توقد را ْ

 طبرفتل | ىلعاومدن اوفا امولاومالا باب رأ نبأ اوقرتدت ناواول_رنيذلا مما ارتأ نبأ | اوغلنيذلا كيام>أ

 الكابعاو 0 متتك امتد قلل وَما 0 ود د لولا هنم يدشن ماقملوهاوفرعم_متيلاب

 نماب تمهتن :ااهقنونملا اردو تيداعو تءنأت اريدللا ىلا ظع اراك الكو تيناوت هللاىلات معد

 0 امكلذ نابت وملا ةركس تءاح وقل الا سكات عناعتس تيم بلقهبلقو جهد

 ربافل ىلا لةن مو اهرادب لة معتم داس>أ نم هاليلادابأ و .اهرامد نمآسوفن نونملايعزأ م[ د

 ةركس تءاحو كيش , الءاكن لم كلهن ىلءىخأاب كد [هرازمدعبادو د بارتلا ىف لذأ لو (هرازواب اح اورأ

 نإو3 مهفتس ماقلل طصتالءانفلار أدو مالح أت اغضأ امن دلاف اذهان هب 5 د متل امك وخلا ثول

 ةركستءاحو ُديلَعَتلا به ذو شكل اءاحاذا ماعلا ىلعها رس هض»ب كنع باغامو مانالا نم ليلقدعب

 لدلع ئه 4فةنأثلغامأ ةلغرم لكى لركن !تلعامأ كو دست ةنمتنك امكلذ ىلا: توما

 ىلالام الاهءاءت لو هل-اعوءاضقلازمهصفاغ هلمأامباسملا ىف هناخ لمؤم نمو ةلدرتلاعالا نما[
 دقو ضارغالا اذ هىمىلا ىرملا ن ءاضرعمان رك هنمنتك اهَكلذ ىتملاب توما ةركس نءاحو ديرنام |

 حمو ضاةتناىةعاس لك كاَوقو ضارقناق ءكرعنا ع وتاعافأ ضار ءالا بلظ ىف كنامش كو ّ
 افهتهيا

 ظ
1 
[ 

 دمعسو أ دأز و مدس 2

 لعام لاقذى ردا

 كنان اء ىد مدا

 اودَِح 16 ىردت ال

 امص 3 وق 8 كده

 ىدعد ريغ كل ص

 ملىأ ) ًامظر ل هلو -ق)

 برشلان هيقو شطعت

 باسل أدمن نوكد 2 م

 يرانا : نمءاَمْماو

 نيراملا نيدراولانأ

 نوبرش 0 ولك هلع

 نودازب نيذلامنءامتاو

 . هيلعرورالاودورولا نع
 اديهو ايداعجر

 نودنرم ماب عبتم

 08 ندا نع

 م-هرمأب معو ها ضعأل

 كلذ ل مم مك لوقت الو

 ن-ءىراصلا يح ىفو
 هنع هلل ىذرةريره ىلأ

 هءلع هللا ىلص ىلا نأ

 ماقان أ انه لآ ملسو

 ىلا لءةأذاضوملا دنع

 حجرخ م مذر ع ىت> ةرمز
 مهتدنو ىعب نم لد
 لاو نبأ تاةف له لاف

 مهن أشام تلقدلل اورانل أ ىلا

 كلد_هد اودترا مهنا لا
 ىرقهملا مهراب دأىلع

 اذا ىت-- ةرمز اذا م

 قس رع محار
 لاَعق مسيو ىتدد نم

 لاق نبأ تلقذ له
 تاق هني و 3 || ىلا

 اودترامهنا لاق م عأشام
 ىرقؤفقل أمه رايدأ ىلع

 الا مميذ ضا؛هارأالذ
 لات مدتلا لمه لهم

 بَل اوكذايفىافركلا



 2 ١ ٠

 ! : الا ش ١“ نيتهتغ لمهاو ىراردلا
 0 ىفهبلقو سااسملا ف ساحب نهاد ديت هنمتنك ام كلذ قلاب نوملاةركس تءاجو دسنهللاورفسل اة دوز

 553 الالءهم كلرترام

 مسالا 4 :ريالو
 أ[ ىف ىوملاقلغأ نماب باحة ىصاملاهةسسك مان: باناموهو ظاوملا ذقت نماب بابسالا ا 0 1 1

 7 ليلقالا رانلا نم مهنه
 م-ممابرعثماذهو

 ءاصعوراقك نافئاص

 نعإل_بم عبس( فور
 هنع هللا ىذرمرب ره ىفأ
 ىلص هللالوسرن الاف

 راذنالا اوعهست لم_هارت أ لوعمهك ال_هىلءاساك اوقسفذا|و سف لود الدزأ هنمال نص نظو لوالا ىف

 هثداحو هسمأو هموثهرذنأ نمامذ دخت هنم تنك ام كلذ قحاب توما ركس تءاحو دب دهنلاو توملاب

 ةركس تءاحو د_.عولاورح زاب ءاحاع لفاغوهو ه«ىمران ددقوأب اطلن ا ىلعصموهو هس“ 3 هرقريعلاب

 تاوطد ىلع سامو نامزلا نعلوسمكناناسنالااه آت نعام | ده هنم تنك ام كلذ قدحاب توم ا

 توللانأ تاعامأ ناكمالا نمز ف تامذاسع ناكرالاوح راوملا كءلع ده_ثنو ناسالات اوفهو مدقلا

 رظن. ن هاف دمت هنمتنك ام كلذ ىملاب توملازكس نءاحو ديرولا لمح نمل. ل!برقأوهو داصرملاب كل

 امأ دمت هنمتنك ام كلذ قلاب توملاةركست ءاح و دي دل عفشب اعرف كفن ىلع تاوبالاههجو

 كتافغ كرذحامأ داصقلارئاس لعفامكخلدامأ داطصءس كلو كريغداصامأ داص هرملاب كل توما نأ تاع
 دابع صف هن تنك ام كلذ قلاب توملاةركس تءاحو ديجلا كام الوق تءء“امأ داوو نطوم لكىفهنع

 ا ديلان أش ا ذهفهنلاةعاط اومزالو دمعولاو دعولا مهفا مكيولقاو رضحأو ديحلانآرقلااوربدت هللا
 فراسؤدابعلا ىلعرمأتو لوطوداشو ىدنمنيأ ديد كبر شطدنا دينعرامج نم مصق مف هبضغ

 ىتأ مل-سو هباع هللا

 مالسأ الاقؤةرب_ةملا

 نكي :هوم موقرأد مك لع

 مكحم.هتلاءاشناان و

 دقانأ تددو نوةدال

 تءاحو دمك اتلاو عارم ءالاب هءلااندذق توملارب دو هءلعودودعمهتلكو ه.نذاب , ظعاوملاء منو هيئمعت ربعلا اولا انيناوخا اننأر

 هعفد عر دقت لو قربلافاطتخ |كفطةخادقو توملاب كن 17 01 امكلَذ قلاب توما ةركس لوسراب كناو اان باوأ

 قلل تريلا رك تماس ديد_ثلا ف سالاج" ًالاولوالا كلغ تق اتو قرشلاو نرغلا كلب كنع ىناككأ متن ليلاق هللا

 (ناكون اك نه) دم هنمتن :ك امكلذأ] اونأ ,لنيذلا انناوخاو

 ديوستلا قساقلاو 2 ضب ب نشلاىرئامأ * برج : دقكيلقعدرو * لرع مد-#م كو فرعتفمكو اولاقدعب

 ديعق لامتل ىلع .ه بساحرشا كاذك « هلءفتري_.دلكحا « بتناك كنيع نعنم نم دعب 9 , ل نم

 إ قيد: صل اك تدثو 5 لف ل كتبو « كبوت ترثأ اذا تاعثلا لكخم حوت لاق هللا لوسراب لَم
 دي ديستشتلاب نيل 0 ك_ءاقةواسق ىدع *« هظعوملا ليس ىلا كيلق برو تو هلال--رنأول :تنأرأ

 1 يرسل ةراشا 5 مهذأف ريلناهأ جرب « هطظعوملادتع نيلد # 0 بلق لك_5 نييةإ_عت رغل_خ

 ا وتلا مالم عا كلم ست ىدع صرحاف « كلم مب حال الو هن هد ء كلاين اكن ا مهن مهد لضخ ىرهطظ

 كنمىلوأ نؤتوفعناذ كياوث ىفانهمطأ دق نظل | نسح ناف كباقعنمانتفاخأ د قانب ونذ تناك ناىملا اولاق هل. فرهالا

 تنل 'قاول 000 :؟ نا ىلا كلانهكن ملد_ءأنفتيذعناو كلذ لاق هللا لركوب ىلب
 رك ذأ قرسح مظعأ ام ى ملا نيشسلل نذ ناقل كبالتكد او نيطلخلل نو نيصاخملاالا لقتال نيل ارغ نونأب , مهنا
 رئاملاانأو ىريغلدأ ىتصقغلبأ امى 9؟كدمس مانلاانأو ىريغبنأ ! يقم ام ىالوم لفاغلاانأو ىريغ مهطرفان أو ءوضولا نف

 ىظعوم ن فاول صوق كيلعنيكلاس ل|تالداذاى هلا فام عماسو فاك.مرك ذم ىلءوفعلاب لو ىهلا نداذلالأ ضو+لا ىلع

 امىتوح نم لا

 ِك اضلا ريسعتلا داذب

 هال لدالأ مجدل

 كد او ديدق منا لاقف '

 اصلاخ 1 لم تل ىف ليسو لام) انزل كر لنا ىلا ل.!دلادربو لولدملا لمت كارنأ بلا

 0 لاش لصور نيمحارلامحزأاب كد جرب نيعجأْ: جحراو ْاه> وروذب ىريضقت قهعفشف هول

 مسوه.كتودل [ىلءودمم

 ا (مهنعهتلا ىضرءاملوالاتاماركت ايثا فريش عساسلا ساحلاا)
 -سسل___ 1221217 242222 ا نصل مل ب شلل اتصن انضم لوقأف
 هيدي نساونا قمل |مهب لج قلنا تمان اذاه ااا يالي ىلع تيس لطإل كس ىدلا 1 ىذمرنلاباتك (ىو)

 مهل جقفدقو مسمنب أرولف ماقلا ءالارخ آمهلث انش ف طلأ امو امادخ لءالالّوأ ممن_-بحأاق اماءقو ا دك“ ىنلاَنِع نابوثنع

 اماعنا هتدهاشت ؟مماع ذأو باخحلا ممل شكو ب نايلا لو هيلع هللا ىل_<

 1 امال كادوحولا كلت ىنعرقأ 2 اماما تصون ابكر لاى ءداح ىلا ندع نم ىنذوح

 لق 1 : دعا وام ءاقلتلان اع



 امامذلاتضةنامدهعلا ىلع هتلاو انأل قع سال 0
 اماتأ دق ىرعمع مك اوهو « .البدب ماسر ذمراتخأ نيك 0
 تافلالاو ىصاعملا نم ظفملاو تاعاطلل قمفوتا !ماودءاملو لا نوكست ىلاتاماركلال حأ نهنا (معا)
 امن نكت لو مالسلاميلعم رمهسصقىف ىلاعت هلوقءا ءلوالال تاماركلاراهظا ىلع نآرسقل ا نمد_مشاس#و

 هللا نا هتتادنعنموهتل اق اذه كل ىفأ م رماب لاقاقزراه دنعدجو بار اب ركزامءاعلخدانك الورالو |[
 اينجابطر كيلع طقاست للا عذحب كيلا ىزهو مال_بلا|ميلع مرا ىل هتلاقو باس ريغيء اس نمفزرب ||
 ب.حاعالا نمهره_غورادجلاةماقا نم مالسلا لعرض غار هظام كل ذن هو #بطرأ اناوأريغىفكلذناكو 1

 امن نكي واهب ريضحلا صتخ اةداعل] ةقراخرومأ كلذ لكمالسلا هيلع ىموم ىلع هرم تنام هفرعن ناكامو
 دقةرقب قون لج راند لاق ل_بوديلع هللا ىلص ىذلا نعنع هنأ ىذرةرب رهىلأ ن عو 35 املوناك امتاو ْ

 ناكه_.ءلعهللاةجر ىرصملا نسما لاقو# ثرصلا تقااتااذهل ىلخأ لىفاتلاقوهمل تتفتلااهءاعلج ||
 هديب راشأو مست ىلعهنبع تعقوال# هتءلطف م ىملصغ تاباردلاىلاىوأب دوسأريقذ ل_> رنادانعي ا

 ديزب ىلأ نعو # تدرهذهرعأ ىن اهو هتلوانف كعمام تاهلاق علت اههذاهاكض رالاتراصت ضرالا ىلا ||
 لات اذهل نبأ نمهل تاقق ره اوج ىهاذا اهم تاره ديب وهذائسأن اكوىدنسلاىلءوأىلعلخدلاتأ]
 لاىدا اولاهمفتد رو ىذلاكتقو ناكفسك ٠ تلةؤهنماذهت ام جا لكلا اكءىجذد وهاذاف اذوهانداو تءفاو

 اقل لددت نأ تاماركلاربك أهّنادج .رهللاد_.عنب لوس لاو اموتىنكوىىا اةلاملاىلعَت رق تقوأ

 دوحصسأ او عوكر لا اريك ةمعكل اد :ءاباش تي أر ىرضملا نونلاوذ(لاتو) نس>قلخ كاقالخأ نماومذم
 تاطة-ةعقر تن أرف لات فارصنالا فىنر نم نذالارظتنأ لا ةفةاللا رثكشل كناهأتاقوهنمتوندقأ |

 لاقو هيوخأت امو كنذ نم مدقت ام كلاروفغم فرصن | قداصلاىد بعىلا روفغلازيز علا نم بوتكماهيف
 تاعدوامون عيسلاتيكرق تاماركللا باب فراكن الا ىلعة بح رلا لهأرثك |ناكهتلاهحر ىو رلارباحأ||
 هنلادجر نجحرلا دمع نير كم (لاقو) ىنعكلذدع اوفكف ل ام ىلاعت هلاءاملوأ نون ذكم نيذلانبأتلقو ةحرلا |[
 ل رهف ناكول عضوملا اذه بم طأ اماما نال.غمأ ةرصت تانلزنف هيداءلا ف ىرصملانونلاىذععانك ||

 ترثنامالاةرصت كقلخو كتبنأ ىذلاب كبلعتمسقأ لاقوة رص كوحو امطر نو متشت لاقو نونا اوذ مستف
 اكوشانملع ترثنف ةرصشل انكر حو ان مناواذغ حان ءيشوانلك افابطر ترثنفاهكرح منا نح اي طرانملع

 نطلب ىببوماحدلا ىف ماكو 6 اياصتلا ىثني هلال نمو © اباجأ ىدون املك ن ماي :
 اياهتذ ابحت هونأناكو # كييدعب ف.وبّدر نمأي و #* اناطالا ةمدلا ل

 مدمس ا 0 #7 اءاكلاو ةلاسرلاءاطعأو «هافطصاو دجأ ص نمانو
وثل | تفعاضو هب تنم ه:ءاطع ىلع نيمملا لدفل اكل اياقرلا هتعافشىف قئعأو :

 اب ا

 اولاَقف تشعام عنو رست بوبألاةف ءاسلابلط مهامعأفرفس ىف ىنايتخحسأ |بودأ عم هءاج ناك (لبقو ) :
 دب زند_-اولاد_,علاقف دب زنيدا.ج هيريخأ ةرصباااوم قام انب رعثؤلاةءاسا عنف ةرئادرو دق عن
 نامشا ن امس اعف عساه ضرعف ىعارلا نامدش عم ىروشلا ناس جح لمقو »* مو.لا كلذ هعم تدهش

 ةربشلاهذهام نامفس لاةذهمنذ لوو صيصمف اهل كهف هنذأ ناد نخأو ضال لاف عسسل اااه ى رئامأ
 سلاحأ تنكهللادج رن اكرت نب رذعح لاقو# ةكم [ى>و رهط ىلع ىداز تءضول هر وهشا فام الو لاف 'ظ

 سرضل| عسج وى جا هذيلا جاتحأ ىلءا ىسفن فتلق ع م_ميلاهءؤدأ نأ تدرأة راش دي ىلع متفق هارقسفلا :
 ا 5 ل راشدلاو ميلا عقدت نأ فت اد ىف فتهذا متءاقذ ىوخالا تعج وؤان_.تعلقفأ]
 ىلع وهو ىتاهباكمأفادن رمتاسغ ىدوسأ | بوق وأى ذات_سأ ىلا هللاهحر روصةمنب دجأ لاقو |

 ىلشا !لاقو *ىدب ىلك راد ىلاراد نم ةلقن ىهاغاو تءعت سل كلن أىردأانأىدن ل2 ىنباب تاققلستغملاا | ٠
 تدد نبت ةر# تد أرذىراربا !فرودأ تئكةلال !انمالالكآ النأ ىلاعت هللا عمادة تدع هللاهجرأ 6

 0 اتم ا7٠- شطب: هي يع لا

1 3 
 2 3 برق د

 ىلحأو نبللا نماضايب
 ددع هددت ولست نم

 برش نمءاملا مو

 اةدتع امل. د 0

 ادورو سانلا لوأ ادنأ
 نيرحاهملا ءارقذ هملع
 لس ذل[ كور تهبشلا
 ظ نوسكسنب ال يذلا ايامث
 مه جفت الو تامعزتملا

 ديعنيرعلاقذددسلا
 تمل ىكل زيزعلا
 ل تقول تمم
 دل تيم وددسلا

 م مرحال كلا ادب عتنب
 7 ئذ ارلسغأالنأ

 م ىو لسغأ الو ثءشتن

 7 ىد>ىدسج ىل,ىذلا

 تا يل
 ىلنأ نباناك ىراضاا

 انام_هللا لوقد ةكمام

 ىلع عج رنن أك ذوعن

 ندءنكفذ وأ انناقعأ

 نأ (ل-ءاو) اننيد
 ىلسدجءانستل ضوملا

 باب ىلع ملسو هيلع هللا
 نونمؤ ل اهنم س هنملا

 بدق مويلا قول وهو
 ه-ةتاوكيرىلاجخأان

 كم -هنم كد رذأ

 نمك_.ةءنأ هلأ سأو

 داو كلندىف عقت هني

 او ثالث قاثالثرعس هتان

 ريس
/ 

 ١

 و

 0 داو هدعاط قهاضررتس

 04 نهم د>أ نربةع

27 
 ' . 4 رقت برفأش ةعاطلا
 هللااضرهمؤ ةعاطلا نم

 هتصعمق هعضغ راسو

 أشّمدحأ نرقعالف
 ردم ترق همصعأ انم



 06000060 ااةندطكآ1ذ1ذ1 ب 7-7777

 3 0 قادسع(لانو) ىدووباىفاف م لك نال ؛كلد_ةءكارلع ظفحا ةرصشلا ىنتدانفاوتم لك الاهيااىدب || هقلخ ىهملو رتسوهللا
 38 1 ةراهط ىلع تنكو ديشملا ىلع ل دأ لواموب نيءدرأ زيبا لك آ لو ب صام ادن تليخدمت امر ف شح اد مدسأ نر الق

 ظ رثلا لفسأ ىفءاملااذافىظاا ىلورثملا ىلا تؤندا!ف ناشط 9 ودورُلا سأر ىلءاسط تدأرف برؤيللا قلخ نم
 اذاف تعج رفذخو عدج رافرب ست لذ كانيرح ىفلخ نم تندونق ىطظلا اذه لكم ىلام ىد ان ثلقو تنشف هللا ىلووهو هل هال نه

 5 000 0 يدوخ وتدل 11 :؟فقوكرت 0 المرتملا ودو اهاراضنأرت_دو
 00000 مانع ر انظف وكر كنماح ل تنأو لم الو كرالمء أخ افاانا الذ ءاعدلا ىف ةءاحالا
 كيلجر تحت نمءاسملا عسنل ةعاسولو ت ريضول لاق ىلع دمنملا نمأش مد-أ نرقحي
 ىنمنارمجهلاب بلقلا تسرح 03 ىدانتلا مو ىلاول_نأالف «ىداؤف ىفاسرغسملا تسرغ لاح ىأىل-ع ءاعدلا
 .دادولار_< نه بنما س اكد »* ىداؤفامحأ ةيرش ىفاقس 0 قدا بمحلاو دئاز قَوُدَو ناك. نطومىأقوناك
 ىداؤ لكي نوفراعل ماس :# هيفراع ظفح هتلاالولف ايلأط باملا ل عفق

 تفتلافهلالخ قوسايب ارعاتن أرذاةرضنلا قيرطىف ىثمأ ان امد هتناهجنر ىرصملادمعس نب دمت (لاقو ) انك اسعمدلارذ ارذو
 لكل وَما مايو بنس لكس دسمان لوقب كار ءالااذاف تفتلام ترش بتقلاو ل-خرلا عقوواتم معقو لوا اذاف : راوهءلال سونو

 5 رك وأ (لاتو) هقوفبقتلاو ل--رلاو مناقل جلا اذاف تتقلاو لد -راال محم بهذام ىلءدر تبلطىذ انشامبندلان 2
 ىفانأ تلَمذ قاطلا باب نمازبواراحالقاب ثمن افأمش لك ملامان أزاخلاةيرب ىف تءقب هللا هجر قادمملا هعزص نسد نم قلد

 زي_وراحالقاناب ىدان عد نم ىفأ ارعاب ان ذاوالا دلك ألف دين ةفاسم قارعلا نيو ىو ةيربلا ايئاهلا كاذدنع ا

 نمل تلفامالا لك نءبىذلا نعي تلقةمارلاى لاا ذ تلك أف لكىل لاق تاكا لك ف لآن 3 اءئاخ هللامرك ' لكى لاقوالقاب وازبخ جرح أو يلع ناك ارزنم طسو منلاقزيسخورامالقاب كلد_:ءهتلقوهملات مّدَءَدف 3ا6 4 71 د نأ ف تال

 ١ ر ةلنمحق لك ىكو « ىارتنأكلاؤمنمك.سحو « ىنافك ىكلع قس ىفافك اهئاعرا نسم"
 ىناتأ الا ىدملادس ىلع 8 امو كم انررف و اعانو "7 كتائدل 0 نام الاب رشد قتلابءرملا فرش
 ام-اض قدصلا لع>أف

 ل.الاب ىلاعت هللا هذ :ةكم قيرط فراغسالا ضءد ف ةبرخ تليخد ( هلع هنا ة جر صاوملا م ذأ اريالاقو)
 نوب( لاقو) كنوظحي كلم فلأ نيعب_. كلوح نافتنث ا 024 4 ل مل م ايفا هر كاز نأ دتوأو

 ديرأ تنك هنذأ ىف لاقوهراج ىلاد_عرفس ىالزئملزناذا هللا هجر ىلني دلا هلاد_بعونأ ناكهثأ هجر لاسجما 5 0 ا
 انملاو باشانامشغب ن اكو نالق هد تنكه ىلع هللا ةجر ساب 1 ,مدآلاقو هراسملا هنأ لمحرلاتقو : 0-0 اررال ناك اذاغات لاعتق لرا:درأ ذا ”ذاكل ا لع اتلءارمتلا,ذهىفكنسر او كط.زأ الن التكطسرأنأ | ىب را” 7
 تمداتت انوطخو

 مهاردهتلوانفهعمتح رذف ةنردنكسالادب رآل او اموبانع دوف ىلسدةالصلا ىلا ماتانغرفاذافانعم ث دحتسو

 1 رل قيؤس كرش لاس 00 مرلانماغك ىلا هيلع تح أ ةاهذخ أ, نأ ىنأف ا 1

 بييط ىهقشل ريغ خ نيل 03 يتبل -ماتساان 3 0 ذو 0_0
 قيقوتلا ساكراهاق- 0 لإ بول ةلاامح أف قملا هبانع مسن موقلا ىلع بهاذا (لسف) نمالا ةءافشلا تال

 ايزدلا ىلا اورظن حايترالاودجولارثأ مهيلع حالو حارفالاو ةرسملاراث [مه-اورأ ف ترسف يقل قدحر
 لمللاو مامصل ابراهنلا او ءطق رادتقالاو رملاب هرخ- الا ىلارادملا اوتغا راد م4 تسنا اهوأرف رامت ءالا نيف
 اورث" افهاضرب ممل امه لذ, دقراعسالا ىف مم ركدلاذ احانعاوذذلت 0
 مهادانو هاب زرو هتدهاشعأوذنلتف رصعلاةولخ ىف م_ماع ىو هافاصملا ساكر : مهاقسق هأ هأوسام ىلع هيج

 ا ا دعا ىنانج متصأو قاع كلا تةؤفردقف ىلأب ىلا وله ىلاحأو ىدامع نانا |لمملاقلسو

 ةيغر جدلا موناو_موحو * هأوسئث لكن عاوضرعأو ث اولمقأوم_هالومىل--ءموق طارمصل | ىلع ةما..ةألا مول
 اهف انمح مدس عدافتبق

 لاتو نسجرلا هلنذأ

 ىخذترا نإ الانوعفشال

 رازبلاركوبأ (رك د)
 هيلعتلا لص ى 21 نط



04 

 هاقل قوم ممماناتشا ىرحخ 3 مهدو د قوف م_ةعومد 2 هاضر اولا ىهيدل اهي

 ةل_فغىفرمعلا عاضأ نما, * هاوهمهاوهقوفاورث آو *# هعج رالءامندلااوةتلطدق
 هافلا لربسهللاو مدت * نألءقنمةبوتلاىلارداب # هاشمري_ت لف نملسملو
 ىضذمتن ذ ع نم فخ ناو هن هانح ىووم» نأ لعل د قتلا عوزرتسيلا وبل عدراو

 هاذشاعيج ضرالا بطن م « ىزولاري_تراَتْحلا دج م« هاصعلاهسيلا ىوأت نعذاف
 هادملاهبلات:-امو سم * تقرشأ ام هللا هءلعىلص

 (هوجودوستوهوحو ضمت مولىلات هلوق فرم نماثلا ساخلا)

 مهرارسأ ملأ هوفلأف سنالاب مهقفارفه_ءاعهب مهد هوفرعف لاسجلا توعد. هئاملوأ ىلا فرءتىذلا هنلدجلا|
 نمو-مبولق ماقا ىج هوبحأو مهمجأ د_ةوالف.كو ةك”الم ا مهلاو-أد ىهامب هوركذ مهه رك ذيقهءاعسأ|||

 | طاغ نممحلا.عأرتفداودقفت هوقخو صال الا ودند ىفرمعلا لصاحاو زرحا هوك ريب الف ةلفغلا قراوط
 قوفو موسم نمدوصةلااولان هونت |اهفةنامالا اوظفف باسملا مووهحضفلا اوذاخ هوصختواب اطخا|||

 هوجو ضدت مون هوسلأ ل ذل الب ارسو رشا ىف هتلمتخاو هوجرامو هومز نامر داهمت ىف مورحخماو موملظإم
 نيكهلا ناغص نءهن أشولع ف ىلاعت نيعمالو كي رشالد تادوح وملا ع رتخا ىذلا هنتدجلاو هوج ودوستو

 ةماسقلا مول هتْصق امج ضرالاو نب رفخ:_ملارافغ:_الءامسلا ىلا لزنبو شرءلا ىلع ىوتسا نيوكتلاوأ]
 هرفسو ةريقح فطن نمهعدبأ نيط نمناسنالا قلخأ ديو هةلخ ْئْد لكن سحأ نيعلاب تان وطمتاومدأاو
 مهنومع نمت فج ى ماعم لهأق نيهم ليل ذهنأ معمل ةرهشلاهملع طلس نيبم مصوه اذاةراوطالا ملاقأ ىف

 مير نمةرفخمىلا اوعراس نيبحملاءادن مديح مهبداذي ب اءلاب بابحالاو نيءمالونيعمالف تاربعلاعومدأ| ٠
 نامزالا بقاعت هءلسالو ثداودلاهريغت الىذلاهللد_هلاو نيقتلل تدعأ ضرالاو تاو“ اهضرعة:-وأأ| 1

 ىنكامو نيعالا هذثاخ لعد دالق نطاملا د_صراب الرهاالا ددملا,الوخ الا ددعنماللوالا روهدلاو

 ىعأد هال اوهك ألطعملا روناا هبا نمس دقت رصنعالو ضرعالو رفوجالو مس سل رود_لا |[

 ىلا همن روثنملاوهموظ:متامذا |هبام>اءامتارمصعملا نم ازنأ روسأم لولا نو ىفهمشملاوئدعأ مسحماو | ٠

 اذهو روحت اذهذهلدعو هلضف مهيؤرهظنل روث دلاوناو.+ل1نمئانالاداحال ىنااه:مدلوتفديذدغالا

 مع بيغ ىردبالا-ل ىرح مهنم لك-ف رودثلاو روبملا فور داحالا مون مو اورأ حاولأ ف شةنروسكم
 هئاضق ىف هل دءاولعمل هلوقب م-هازعم روض مسوتمناصأؤ بئاصلا ةينملاوه_س مهامر م رومالا ب قاوغ

 د_ةؤة:هلال_-دأوراذلا نعحزح زن ةمامتلا موب مروحأ نوفوتامقتاو توملاةقاذ سفن لكر وحن ال هنأو

 دجم دج أ روسك لاربع و عصتل اريسكر هلع ىذقي الو ضد نمناهسف رورغلا عاتمالاايندلاةامملااموزاف

 روشنلا موملاهدعأة دام هلك رشاله دو هتلاالا هل الن أ دوهشأو روفغلا محرلا هنأ هلعلهتجروح رت نم

 تمادام هءاكتأو هل [ىلعو «لع هللا لص رويقلا ىف نم ثعبد مون مال |عسفُس هلوسرو.ديعاد< نأ دبشأو ||
 ىوطب وهو ني ديد اىداحدهاشدامأ لحار هنعوهو ىفافلابلط نمرسخدقل ( ىفاوخأ) رو.مدءلاونامزالا ا

 لاز ف .؟ اولط تت لبق نمىرتامأ لحاورلايراسعالا ل نادصرمراوا اولللاامأ لحاراارمعلانمأ
 لئاقعإ | لقعو نودع ادة فاما لئالقامان أت ثيل لاق ل ئساذا ماعفل ا رع نه ىرتاحأ لئازل اهلظد

 ارث هكملم نم نبأ لئاوألا كولملاو عسبتو دوو داعو ح ون نأ لئاز هكلم نع لكف ماسجلا فيس مهدابأأ
 مهماعم تسردنا لمادناو ناطل_سلاوذه مؤ ىوت اف لظم تس ىلا لن لئاطب اهتم ىظحامو ل>رابرغوأ]
 ايش لقاعاب مهب ظعتتامأ توع< مهو مهءادن عمدت امأ لهاملاو ملاظا اريةعل سر دن ادوردداعو

 ضددت موب هومدقام ىلع همذ نوه دقن مويل ناثدحلامهداب أ لباب كولمنيأ ناوبالاوىرسك نبأ نامعنلاو
 ٠ (ناكوناك ) هد-ودوستوهوحوأ :

 عداسبسفت طارصلا
 مم رانلا ىف شارما

 نسنلاو ةكئالإل نود
 نمل اصلاو ءادهمشلاو

 نوجرخ و نوعفشو
 (ىورو) راغلا ف نم
 | نأ جمصلا ىف

 2: نول_سرملا عفش

 قو#ءامعلا ءنوسنلا

 لاتىدمرتدا اي

 ةلعاتلا ل دش لور

 ةعافش ةئملا لدن لسو
 رثك | ىتمأ نملحر
 لوسراب لبق مك ىد نم
 ىاوس لاق كاوسدللا
 لاقرازيلادتسم(ىفو)
 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر

 1 نمىتمأ نمنا لو

 : سافلا نم ماثفلل عفش

 هيصعلل عفشل نم مهتمو
 ةلسقال عفشل نم مهنمو
 لدرلل عفش نم مهنمو
 ( ىورو) تس لهأو

 ةمامأ ىلأ نعىطقرادلا

 ىلصهلئا لوسرلاتلاق

 لجرلا من لسوهيلع هللا

 فيك اولات ىتمارارسلانأ

 اهرامحامأ لاو اهراس
 مهلاعأ.ةنملانولخ دف
 نولخ دف ىتهأرارعثامأو

 (ىورو) ىءافشب هنحلا

 كألام نب فوسع نع

 ىلمهتنالوسر لاق لاق
 دل[ كاوا لسوهرلعهللا

 قري هللاد:ع نم

 فصن لدي نأ نب
 ةعافشلا نمو هنملا ىيمأ
 ىهو ةعافشلا ترتخأذ
 هنلاب كرشسال تام نأ
 ىدحاوللطسولا فوأش



 تعع“ لاق رباح نع
 هيلع هللا ىلص هنا لوسر

 لحرلان 1 لوق» لسو
 لعءفامة نا ىف لوق»
 قهقرد صو قيدص

 زعهللا لوف محلا
 هتيدصهل وصرنا لدو
 قب ن«لوقمفةذملا ىلا

 نيعق أش ن نمانلا فام

 عمص ىفو) مج قددصالو

 دعس أن 3 (ملسم

 ًاسانن الار ملأ

 له هنا لوسرار اولا
 لاق ةمامقلام وباشر ىرب

 هيلع هنأ لص هللا لوسر

 نوراضت له لاق مأ مو

 ةريهظلاب سعشل ا هبور ىف

 باهاهعمسيلأوعت
 هنؤرف نوراذعت لدو

 اورد )اهل هلرمقلا

 اولاق ناضء|هيق سدل

 نوراضت املات لوسراال
 مول ىلاعت هللا هنو رى

 نوراضتاك الأةمانقلا

 اذاامدهد_كأدو رى

 نذأ ةماس.قلامولناك

 ةهأ لكع ستيل نذؤم

 قيسالق دمعت تناك ام

 هتلاربغدمعي ناكدحأ

 ناصنالاو مانصالا نم

 نوطقاس الا ناثوالاو
 نال وح راع ١ااى

 ا

 لهأر يغورج افو رب نم

 دّيؤ ناتكحألا

 منكم م4 لاقيفدوهلا

 دسنأت ك اولا نودست

 لا.ةءفدتل !نيااريز-ع

 هللازؤخا ام يذل مهن

 اذافدلوالو هيحاص نمي
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 ْ ةويلجاللا ىلا « ماش عفر نم 1 ها لتر اداوم هع اندلا نام انال
 اوباه لك 5 نوملاد_ءوب قثو #* العلا طىفد_تو 5 دص#ت تْيشاذاعرزاف

 هوضعن لو ارو- 53 لوملااوعاطأ موق 5 ىلفا نم هما. ملا مول # ىانلا ناب ملعاو

 هوقرعا-ذ الد 53 هراقشلالهأدازو 0 هفرعملا لع روشب 5 داعسلالهأ صم دق

 هوحو هلق ضمدت هداعسلالهالاذك « [ةثلانمهوصولاهيف « دوست مومل ل-عاف
 3 ناك ترأرفذنملاف قف رى رب نأ لامل ثالث ىلاعنو كرامت هللا اس هئئأ هج .رديز ني داولادع (لاق)

 لاقةفوكللابنالف بلآ ىفلات ىه نبأو تلقفءادوسلاةنوعم هنحلافكَمشر دحاولا دمعاب ىللوه الئاق الئاق

 اولاقفاهارأن أ ديرأ تاقفانا تانغ ىع رباغيت ارهطظ نيب هنوذح ىف ل ةفايظ تل ايتفركل ىلا دعس نس

 عامت الاهياع بوتكم فرص نمشباهيطواهزاكع ايد, نب وىلصت ةمماق وهاذاف تج رض لادمحلا ىلا جرخ |
 مماهتالصف تز-وأ ىت أرامف بائذلا ف اخت مخلاالو معلا لك أتنائذلاالف نائذلا عم معلااذاو ىرتشن الو
 تلاقؤدي ز نبا ىف طعأ نمو هللا كرب تاقفةذلا فد عوملااءاانهه دهوملا س دأ دب زنياأب ع. >-راتلاق

 تلاقذ ىنيظعال تلق فلتااونم ه.ركحانتامو فلتئااهنم فراعتامة دنحمدونجحاو الا ناتلعامأ
 نونكم موتك ْلنربهن كحراوج ىلع ط_سقلاربباعم تعضو ول كلنا دب زنبااب تلا ظءوب ظعاولامدعاو
 00و تعاني تانأي تان نم ا عن مام هنا ىنةلي هنادمز نب اداهيفام

 وعي تاز !م ةش-ولا سن الادسودعبلا برقلا دعب هل دب وهعم

 اقح مقسلاتنأو ىسنت 3 بونذلا نعامو -_ةرح لما # فوبعإاب ءاحاظع اوان

 ِث ,رق نه تدتوأ كبمع 5 اذه لبق تداصأ تنك ول 5 تيععللاركذم ا نما ذه
 بولقلا نم قدص عضوم 3 ىدمخأب تلقامل ناك

 سيرا اكى سلا فتنأو # ىدالاو ىلا نع ا
 | تاقفاذمئنافنلا تب ا:لالو باتا نمعز 4 :ةلاالق منخل عم بادلامذه ىرأ اس تاقف
 1١ لوقت اضن من منغلاو باثذللا ينام صاف ىدلم نيد وىنبام تحصأ ىفاف ىنع كيلا

 ىدرلا مطامردأ ل ىو االول هن انيعمىوسالاءاماودرب ل « انرعماقالامون ىلتن تحول

 ا الازمات دس 37 00 ىلا 1_صت « انوسصملا' ئرس تعزذأالو

 ىرأ دقو ى جل ادمن ىلع نأ 0 انسننأ ما ارغلا أهعئع 3 هعول مم ءاشحالا ىتقاوناب

 انوفملا فرد ىتون نطأ 5 التلال عفر طوتم 35 انودح م-هدعن نم ىهلت

 انوةفمىرب نأ ىثاحوالذع 03 اهم ىرب نأ ىبوسل ىثاح

 هدهىلاوخا نيقةملاراث آهذه ىلاوخا نينمؤملا ادم هذه ىفاو ا نيقداصلاتامالعم ده (فاوخا) |[ 3

 برص دن هوتلابزداب تال ازلاهةق,وأ نما بد ,رقنرطلا ىماعملا قب 00 ريحت نما نيقباسلا تاضور
 تيمىلا عن اقنو معهد _قلام "الا عطاقن كناك ىاوخا بمب كاعد ىذلاف در |ئصاعملا لاو نماب

 قراعالا ب اهذىلع مدنلاهعفال ثءح طرغأ ام دن دقو مظتناام بانجالا لش نم قرفو مظااو ناوبدلا

 | كلدحوأ نم ىقست امأ كر ذه ددعون نمرذحتام أ ك حو ة.فاخ :م ىن ال نوضرعت ذموب ةملاخلا مايالا
 || كل فكعت نزح بولق تداعر كدروأ 'لربق قدضىلاو كدرفأو بيئملاكم_ىندقو هتلاوْكب ناك كروصو

 ةيفاحخ مكلنم ىفذكال نوضرعت ذءمول هم هيل نك

 هدتلاعش هتيتوأ نك نازح لوطاو 0 « قوقشاو قرسحاو
 .هيساقلا ىولقلا عم 9 « وكنأ ىساق رحاو « هسا اود نوكماذام «اطلتا نع تلئساذاو

 - انعو ةوا « قواقكل ىنا ل- # هيئاسع مويلالمع « ىلتمد-ةالو لاك

 هيفا ىصاعملا يق 8 نمهنع قح سدا نم 0 هلاغرهد مانأ #* ىف تالزلاب تزراب

 : رفعت سأ

. 
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 هيقاعلا ع وف_لاب # ىدو < هلالاىنعق « هيلاعفأن متيتو ميظعلا هللارفتتسسأ
 ريمأاب هءاعتأ هل لاقفا م عوخأت سائلا فطصا الف ةزاتح عش هن ءهبا ىذر ديزل دمع نإ رع م
 رع ىناذ نمىفادانريقلانالالا مع ترخأت ام ىف لاسةفامتكرتو اهنعت رعت اهباو تن اةئاط يدل

 نادبالاّتقزمو نافل آلات قرخ لاف مهب تءنصامو هل تاق الاب تعنصام ىنا استقال يزل ادع نبا

 نيفدكلا ت قرف لاغف اه تعنضامو هلت لقق لاصوالاب تعّتسضاب ىن اسال م
 لباقامؤاةبايندلان الاقو رعى نيمدةلا نهنيقاسلاو نيقاسلا نم نيستبك رلاو نيعارذلا نم

 ا اهراب داةعرتس ك-ةفرعم عمامجلا» 0 نرخ دال توعأ متو 0 ريقذا منغ 0

 كلا وأ مدلا تصصمو

 ل مهم اديأب بارتلا عصام ناطر روش ماوس نسأ عا أرملا هللا تدب جا>< نبأ ن آر ةلاءارق /

 ل-هأو نوم د مد نيد هدضنم شرفو ةده#ةرسأ ىلعامت دلا|ىهلئا اواوناك م_هلاصوأو مهماظعنالبلاو ٍ

 اوقرافد_ق نطولاو لهالااو قراف للعلا نيب ومدي ل. دسقءاطظ ممل دم فاه دهن مه س لأ نوسركت ش

 نانا ارقل|تعز وو مهؤاننأ ت ارطلا ف تددرتو مهؤاسن تح ْوزيو" قياضملا فةءسلادءءاوراصو قئادخلا

 دلاولا نضمن تاجيهتاعه هد ىفهياع ىدضملا هللاو مهتمو هريق ىف هلع سوما هللاو منذ مهثارتو مهراندا

 ادد هده ا: ىردش ال ه_:ءاماروريقلا فلات هلماحو تدملا نةكماب و هلدسافوذلولاو حلاو 1
 هيلع هللاةجر تن اموةعجسالا قدامو ايش

 هوعهضىد1ل ىلع ىد+ةاوغض !ٍ
 ةونمعق د_عيلا سمرلا ىو

 نالفاذهال.لاىداندقو « هوةضفرو نانو ىلع هب همالقم رظاون تلاه دقو
 هوعيسأو د_عع مداسقت 3 ىدفملا راح و وهكسدح 7 ور ىل--هاورظناف اوه

 دلاولار د مول داعملا مول لاوهأ كدب دب نما و داترلاو ىداعلا دو ىتمىلات داصملا كءر ز نم لاو أند (عأز

 هده ىمىلاف حا رلاهورذن هشه عيصأق حابرذل انمكلابع أ لشد دمتاذاكيلعهانزخاو دالوالان مهي '

 كفن قلأو حا.قلاكلاهذأ نععل اذا ءاضأ اهنقي كلارازما اوهرك ىفاقد رغاب حال دق لوقا !لءوةلفغلا ٍ

 (ناكوناك )حا لاو رك رعأ كالومدحت مدنا ل-اسلا :

 هل ىلا 37 فلكم ند 1 د ردهملاتقوف كالوم * ىانو ىابدلا ىف مق

 اقاقران افك اهنءاوَمَّدَو 3 هودسوؤتارتلار ةعْنمو 0

 هوعركنأ ثلاثي _كصص « تضقتاذاهوقرصأولف

 حامصمانرو ونه # كا دقنانملا عج را »* هيصعملال بل ل-ظىف ةياناتت] 107

 اعف ىضمامو * هنود ةيردابو ضمنا * ىدرلا ل زعفلاب كالوم © زرامت م ند مىلا

 حافلا بهاولاو د حتاسملام ركلاوهذ 4 م تاوأاد * امدح حلاصو م-قو

 حالصالاليقتام : لد ةاغمتان ت1 مم ضني كإاح ىلعل هلال لك ىف كوع

 حابرالا ندعمو د همالسلا قديرطاد» :احدلا ف كءومد ل.سأو »« حرت تكشاذا ضهناف '

 اودانو هعاساا هذه قراسكت الاولدلاباو ءرضتو هعا ارمضلاولذلاب ىلو !ىلا ىدب الااوطسا ( ىف اوتاانهقابإ | ١

 نأو حابرالاب نارسسمللاو حالصااب اسفل انم لّدبت نأ كل أست هعاطلا هعفنت الوةم_صعماهريضتال نما ؛
 أن دم_س ىلع هللا ىلصو نيجارلام -رأاب كدجحرب حامص م اميؤةاكشكهرون لثم نءأن حامل روما اادافلا

 ا نيدلاموبىلاامت اداء ست بو هءدصو هلآ اود# | 1

 4( مم ع هللا ىذ رنيملاصلابقانمرسشع عساتلا ساحا) ْ

 دقاسإاو كراش ا“ نع سدا دلاولاودلولان ءهزنملا د_حاولا م دقلا د-املا مركلا د>اولاهتدجلا /
 ىلا دماحملا يمص دومهلا مجنلا عد ىلعر و لاا اا مآ و بعاضلا نعاقُتلا

 عسج هقامبو لملذلادسع ىلع ليزملاهدقربنعو دهاشموهيلار طانوهو ىداغلا ىلع لها هركس لمست | /

 سانلادوعلا ن م راهزالا ىهزمو راصمألاعلاعمو دمالماوراخحالا مص نمراوألاو فمن امس دمام

 (صورلا 1)

 انشطعاولات نوغت

 مهلازاشف انةساف ,رأن

 0 نودر الأ

 اتاكد اكرامدلا ىلا
 نفط شم

 مران |١ ىف نوطقاستءؤ

 لاقيفىراصنل ا ىعدت

 اولاتتودمعت منك امم

 هللا نيا جيسملادمعتانك

 دوام 21 كلا

 دلوالو ةيحاص نم فا

 نوعمت 0 مهلا ةءَؤ

 انيرا 0 ذ

 الآه راشيقانق_سأف

 ىلا نو رشح -2 نودرت
 مطح بار ”اهتاكخوج

 ن نوطقأستءفاضعن | مدد

 قد ملاذا رانا

 نمهللاد.عن ناكن مالا

 برم_هانأرجانو رب
 نمةروصقدأ ىف نيللاعلا

 اذافلاتامف هوأر ىتلا
 لك عل ءدبل نو رد طتن

 اولاق ديعت تناك امهمأ

 ا :لاانقرافاننر

 مهبل انك امرقفا ايندلا
 ان لوقف مهمحاصن و

 هللابذوعن نولوةمذ ك«ر

 اشهنلاب ل ارمسست ال كذم

 ناىتحاثال وأ نيترم

 تاق نأداكمل مهنضعل

 0 بو كتب له لوقف

 مننولوةيفأمبهنوقرعت

 الف قاس نع فشكنو

 هلب روصسا ناك نم قد
 نذأ الا هسفن ءاَملَد نم
 ىقدس : الودودكسل اب هأهللأ

 اق اد_عس : نأك نه

 هرهط هللا ل عال ءانرو

 دا ارآالك ددحاو هقمط

 هانقىلءرخ دان أ



 ىل_عرسملا برضن م
 هعافشلا لو مهح

 مسمسموللا نولوةدو
 ةقرط نونمؤملارعث

 حيرلاكو قربلاكو نيعلا
 دي واح اكو ريطل اكو
 جانف باكرلاو ليخلا

 لسرم شو دو ملسم
 منه ران ف سودكمو
 نو:مؤماصاخاذا ىدح

 ىسفن ىدلاوفرانلا نم

 :مدحأ نمام هس

 ءافمت ةساىفةدشانمدشأب

 نم مكل نين# دق قل

 همامقلا مون هن 3

 راخل |ىفنيدلامهتاوخ

 اوناك اني رن 0

 نول صدو انعم نومو صد

 .لاقيف نوحي ؤانعم

 قرع ن هاوحرخأم 13

 رازلا ىلع مدروص م رع

 اريثك ١ اقلخ نودر د3

 ىتبامانبر ولون

 هنانترمأ نع ا

 نكفا ه«>حرألوقمف

 لاقثمهءلقىفمتدحو

 را سس + ن-هراذئد

 نو>رعفدهود-رخأف

 ا
 لوقي ع

! 

 2 عد را

 قصت لامتم هل

 هودحرج ًافريخ نمرانسد

 اريثل اقلخنوحرخت

 قنذ أوعح رالوقبم

1 

 نوحر_:ةهو-رخأف
 نولوتد محاريثك اقلخ
 ايامك رار اير

 تميل 0

 قل 1 نون امفشو

 0 لل لتغلللل يح يحي( سا -ااساااالا

 ل سس | |

21 

 ا تاولغلا ىف ىب رئاشا ل» !دانلوةءوأ

 00 رأى لاق“ ملا دهام تل ةءاكيلا ف ذخأ قافأ إف هءلعايش ةموشو عد حاصف هنادثأو

 دلل ٠ ّْ 3

 ءامج ست ناو:دريغو ناونص ناولالاو معاامملاةفلت## ناضغالانانذأ نمرابُعلاب طر جرذتو دماحلا

 دهاشناو كش نمو هتعذصو هتمكح بئادعو هتردقر انآ فب هذه ددحاو

 | دصنسح تاذئاكلات كل 1م د دلاوو دلو ند -ءودن نءو 0 نيأو ف. 1 نع لج نمارأ

 . دهاش قلدللا عممج ىلع تنأو 00 ب اسال وكن انه تل :ذأ 53 دماللا# واع ٠ نهتدن الو

 نبأ س لوتنأ 5 #« د_هاعملا كب طم نأ ىثاحو 03 نوع نوكأ فال

 : تصارماهيفام لكل تنأو : العءايشالاةلءغ تطحأ « دهاوشلا لةةن.كحالو
 انع فعاو كيادع ع نه انرحأ 7 ةداضف دل سداو ل-ثهالو ه ناثكلللا ىف هلام ندم أس 5

 دئاوعلا عطقابلذغبءصو * افطلناس>ًالاانتدوعد-ةذ « د_ضصاقملا لات ىلاا:غلبو

 هلع لذ دق«- :ع هللا ىذر ىرك-ا |افورعم دنع تن ك لوقبهيلعهللاةجر لأ تعم“ (د دالملا نب ىحيلاق)

 قوسا |ىلا تءهذذ ةكم“ ىلهأ ىلءاوهتش !لاقوهامو لاق اع ةلمالاه هىفتدأر ظوفحمابأاب هللا لحر

 هنا "كف لمت نأكل له ه معان ىللاقزهظلاناذأ عم ايذ ىمىثمو ىصلاج مماهتاجوم اهني رغسشات

 مالغلا اذه 0000 ال و اتا لسكس اوف هال و طل تون مفتلةفةلفغ نم ىظقأ
 ةال_فلادعبعل ربوةعاجا:ءاسفةال_صلاتعقأ ىتد عل 0 لذ ةكمسا اان ادوحأ الذأ ىن يطل رداحدق

 انعم لك أب هل لقىلاولاةفهنمىرح ىذلاب ىل أ ترهخأو تيبلا لات مح خابرل ناك قب اعلا اذافانحو م

 روسأأ لح دقه , رافدص-ملا قي رط ىفرأ منلاتاندن عرطفت هل تلقف مئاصانأ ل اقف هل تقف ةكمسلاه ذه نم

 ىببفن ف تلقف ةرن الاءاثعلا ىلصذ ىتحلاعف لزنملا ىلا موقت هل تلقو هءلا ت ف برغم | ذملص نأ ىلا س احو

 نب ريثع ذنمو دعةم هردص هرق تدد و ىله أو انأ هدف تبن تاب أةثالث فو لزنمولا هبتةجانيلصالف هيزاثد له

 ةنالف نات اقَدن :الفانأت لاق نمٌتلق ل الار 21 ىف قرطن بابلاباذاو ىلهأ عم مان أانيمف اذ انصرف تدب وهذ

 اوضذا ىهان | تل اقف ىشع نأ انف ىوتس فيك تيبلا فةحورطمم 1 ىهو هنس نب رشع ل ذم دعقم

 ىفعقوفريخت اذهانفيضنو ركاذت مت هم تلاقف ءلريضاني رم. كانلقف ه دو:_سمهعاق ىهاذان اهلا :كهفف ىل
 ىرض تفشل امالا كد اذ فرض ةمرص مهلا ت .لقذ ىرض ف.شك ى ه.ىلاهتهتناىلال_سونأ نأ ى 5-5

 هلاحااغم هتدحوف باءلا ىلا ت تمفتيبلا قمدجأ لفه لا تهقف لاقى و رباك هعاقتت 00 ىتءفاعو

 نيمجأ مهنعدنلا ىضر ىلاعت هتلاءايلوأ كلذ ىهراهكوراغد م بف من هنع هللا ىذر فورعم لاق
 3 اماطلو مهسافنأ تعوضتو # اصدق لق لك مهاذ_-ثىلاو * ا.سلا#ع حي رومهاو هرم تقمع

 : ام-شعأوريمعلاب جرأترفق 3 بد_جداوباولزناذا موق 5

 بهذم مهأوه ق هم ةيجلا مع 0 ايد ءأ هماد1انمدوعب مهم : براشل جاحالار ارهأا ادياذاو

 امنطأو ىاشح ىف ميخ كادلخ » رفا وال دا ماونل حو مهداه ودهم عصأ كاذاف

 هماقس مهقسا|نعلوزب, مهي * امنلانعتل اس اذالالملا فرش *# ىضتقب لاحوأست مه موق
 اينذأ دق مه دبع نع مفدلاو 3 00 ةعلاب نو رح #2 ايسفتم ما اناا

 امحرماراهج م4 لاقي ادغو هب ىرولا فام هللا ايلوأ مه

 ةفجأتو نو رطانهسلاةفرعاار وني مهذ هتاال هلدولهومدخو هنأ فارم رعا ممهرد هذ

 لاق# نوزح مهالو م- مبلغ فوخال هتئاءاملوأ ناالأ نوذذلتد راء الا ىف هتاحاذ :ءو نورئاطهملاقوشلا

 ٠ - رقسلقن نم جنو نيب ةءانوص تعم# ذا لاما ضعب ىف عسأ هلم !تاذانأانيب«لعهللاةجر اظعاولار ماعوأ

 ١ نولاطلاسنأتسا اذا ى 0 تاومل 1: | ىف نيشحو تملأ نس
 1 اوس ىف تلمقأ نبأ نم ىلا ا ل ليل اوووف تر فلاي نولحال وتقف اذا ئرغت ثنو
 : هدو عيشو هن 0 اًةءراثأام لاك كتمت ععمد_ةو قد رطلا نع لضل>رتاق ديرت نأ ىلاو لدالا اذه

 ان ا اثعد



 ان

 وتنشأ: ءايلارغ نقاشا لبر كلذ كح وهو سل عثااو ىلع فرشافهتعبتاف كوخ ىفافلا فنامزلا

 اذان ىطخو ىد ىلع برمذ مب نيماعبت ارمنمأ نيعااَت اذن أة داما نأ اود ولاتو هبتامصوه اكن

 تذعءام نيعترعمناذ ضرالا» دب نرضفءوضوأ تن هو علطدق رغلا اذه تاق ىداولا ناب نت

 ناو كَتقرافم تنددق هلل اد_.عاب لاقل _ماطفان, ءاصوت السلا ماقأو ن ذأ م تأضوتوأضوتف كنود لاقف أ 5

 لاق ف ىدو زمىلا تأموأ وعدن ىلع تنئمامالاهلعلاب ةالاوهملا لوصولا كلاب ىذلاب تقف مالسلا ||
 0 توقلا باطن توكءاملافركفتا | نع كءلق تلغ- د لاق :تلقتنأعت :احأ |

 ا أف لك لا فرات نم جرخأ امن اكفيغرتاذاث ضرالاو ديب بريضم عر نمو لغو - ل يه

 مهمدخأف تاوبثلا كرب ىف اوقدصالا- رهن نالاطنام لاذ كلذ نع هلأ أن أدنرأ ى.فنىفو بعتهانأو

 هرألف عب اغم تامملاودام1لا فناو كالا

 م-ها_بوهامل مد هاعدو 3 ناطمشأ اهنتق نممهاجو مهايتدأو هن رمل مهافطصأ

 نادلولاورو_كاورو_صقو # م ةنوةنح مهاؤجو 3 نائلة نع سوك

 تقم .>ح ىل- 2مهد_صقامغا 1 0 د امعن اذ_-هنوربالوم_وذ

 0 3 نامعلاىأر لالا اذاؤ ريس

 ال ع نعءال هلا عفدن م-مبق 9 تارك الاىلع هاوهانتو * الالد اوهان معتلااممق
 ن"اهظلاهح احد ةعدتمع 37 نام ال 03 ناثداارثاس نماومعو س :

 نايالاو ناسا نايم 23

 . ال-ه> هان دحام زواستو د نارينلا او باذعلا ملأ نم 00 نك مهقح انرحأف 1

 نارفغل اوه كلان حاس 3 5 انانفاا انعفطعاو 0 نا.صعلاو بونذلا ممَق نم

 جسأانأ انين( هيلع هللا هجرىرمدملانوتلاوذلا:) لا مهم وم ربغل مهبواق ىناوكرت م لاح ر نم مهرد هللذ

 د ىلاعت هللاةردق ىفركسفت أ تاعغراملاو تاءالاور اهثالاريثك د داو تر مذا لاما ضعن ىف

 مالكلا اذاو لبملا فس ىف ىفةراغم باب ىلاتوصا !تعيتاف ىبلاضأ أراب بهو ىمادم لطهأ انوص تعيس
 لومقلاراثآ 4م ءاعو لوضلاءارب دقذا مت الاودمعتلا لهأ نمالجرتي ام رار ا 0

 الاروع ألى وف بلطلا|ةنوكم مهسوفن قلو هيدب نيد ةأح أ ماب نيقاَتْسملا نولقامحأ نمناعس لوب هدووسق ا

 نيرقز نازحالا فيلحاب كَ ءلعمال_لا تاق فسح أ اف هلاالا نال ىهفهتيملاهدرفأو هيلع
 نع همت هياس اع ؟لعتشاو مانالان يد را نم ىلا كاصوأ ىذلاام مالسا | كءلعو لاذ ناضتألا

 قل َ هضق

 اوقات ميقات

 اوداعدقطقا اريحا أولمعب

 قرعفف مهيةلش امج

 ش رهن هللاقد 4 :ملاد اوذأ

 © نرلخر دف ءابشلا

 لج ىف ةنملا جرخت
 ؤاؤالاكنو> رف لسلا
 لوقو ماو كنامماتر ىف

 ءاقدعءإل وهدا لهأ

 هيدا هلل امهلخدأن جحرل

 ريخالو هولع لع ريغأ

 مكلا م4 لاق هومدق

 نع هلثمو مني الام

 ا4وأ سج# هعافتاا نأ

 فوم الوه نمهخارالا

 2 ىهو باسل ل.ل و

 هللا صدمع ةصتخغ
 ق همذ اثلاو مس وه_لع

 ريغهسنحلا موقلاخدا

 اضن أ

 هيلع هنأ ىلص هأ تدرو

 مو-قه-ثلاثلاو مو

 عفشيو رانلااو مح -وةسأ

 ىدهو تاسح

 هناعاخ نو نست موق

 هعنازاو هأ عفشي ن اهل

 رامخالا ءآم ءلوالاراريسأ ضأن رق وهزاتلاو رام ,دعالاو عفصتلا فة غراال ملا ى ما دوأ تلقف ماكل ىف عطنتلا

 قحرسقهملا قوشل اة كل موحاو رف ماعوضع عشا 59 زم_مولق ىف حدقادابع هنلنا ىتفان لاقف
 هرماع هتمعمت مس ولقو هرظان هلاجوىلا م-م.عأف توريسملا نئازخ ف انفو داام ار طنتو نوكجالا

 مع ىنقحلان مو مفر لا عال انا هرج ٠ الاوامندلا كلولم مهو هرئاط هئاقل ىلا مهحاورأو

 نيقراعلاتامالعودهوهيلع هللاهجر نيفئاخلا ت افد هلل او هذه هناتمم ضرالاىلا عقو و حاص

 مهوقراكشالاو قوشلاود-جولاو .# ريعلاب ناوك الااورظنناهاوس د: اود_صقاموهوعاطأ مو-قهَنن

 روم ى سهلا ل_.سلا لصق * اوع_سوودههالوماضرأ اوردابو 0 ركبلاىفجالدالاو دملاا اومزالو

 م هدعاسا.عأو متاواو د هاحو 7 رهسلاو موضاا ىفممتقواوقرثت ساأو اورد ار انتا اونمآو

 رهزلاو ضورلا نيب قدصلا د«ةمى 7 ا<نوم شيام م 2 < « رعو ىذ لك اونالّساو هبأب نع

 رظنلاب , زوفا اوههلست عابس د لذي يمال هلأ نم 4 1

 قهالد رو رح هأ ىلع قا ل ستر تور دل ل (ىنالانراطعلا 5

 ناحم هتردقءاو لاى نمن احس ههك>- ضرالا ف نمناكس هثرعءاعملا ف نمناد«لوقي وهوعاملا |

 امق تنك اماق>الا لةئالو لح وزع هللا قت الاف كد وا سلاح كلامهل تلةف تكس م هناطاررصأا فنه |

 1 قناع 1

 يد ةسماخن اواهلهالة نما

 تأ نمرانلا لد نهف

 2 مهمق عفشدف نيم هكر

 ءاسن الا نمد ريغوأذست

 5 م-مناوخاوةكشتالم او
 1 هللاجر خم نينمؤملا

 هتتاالاهلاال لاق نم لك
 َى > عقاش هعافثريغ نم

 نورئاعلاالا| مق ىسأل

 ع سنأثن كك ل

 ل ةعدارل ادوعأ

 هلوخأع د_مالا كال 4

 د_عا لاق.ذ اد>اس



 ل :ًارغفرا

 هطعت ل-سو عمست لو
 لوقأف عفش عفشاو

 لات ن وذ ىلن دنا براي

 سبل لاق هللاالا هلال

 قزعو نكل كيلا كلذ
 ىمظعو ىنان ريكو

 نرخ ال ىئان ربحو
 ىأهتناالا هلال لات نم

 مديد اوخاب ل_ضفتأ

 ءالو 34 ا اود

 در مهعم ندلاء-

 " ىذلام_هون الا

 مهؤهعافشلا ىف ن ذو

 هنأراث ' الا تادامغاو

 ئةم دع نود
0 

 قح ذو أملاص لع

 باقإالاعأ نمل جوأ
 نيكسم لعهَفْفُس نم

 وانس فر

 هناقل--ع قهقداص

 نم نيءذاشلل ل_ءجو

 ل ءادنيسنلاو هةكالملا

 عد هلل 2 ادرفتو4.اع

 ةجرأاو ىوملةلاهنكستام
 ىوسو د_فنع سدل نأ

 لائم هلوقفنامالا

 ري نموناعأ نمةرذ

 ْئدهانعمنأ عدلا
 ناممالارجي ىلعةدئاز

 قددس_فتااوهىذلا

 ىخأاب كلء فاز مال

 كلب نأب دقتعت ناعالاب

 عم قطننو مالسالا نيد

 نافنيت داه_كا.كلذ

 امهدسأىلعترصتقا

 معد راتف 10713 1 2ل

 ساناااهدوقو ىلا

 ْبعفنت الو ةراخماو

 ٌكيلع م عذاش عاف

8 

 نباهلتاةذ ىلعناظذ#و 02 ىموتنل بيج ىنرىمناتقات :مىددو

 هتلآس ىلر ىلا ةجاحى تضرعاذال او لك أنبأ ن4 تلق صوص ناكمالو فورعم ماقمىل سال لاق
 . نودءامتلالاو هبلع لكوتلا قدس لاقت راد تأ ذ تلقا ىنيت أف ىلإ ىليهلأسأ لو ىاةباهابا
 تلقف كلذ ى>[تنأ نكلو نادمملاأذه ل.خنمانأ املاقذانلوعدن نأ ءاءبجودقتلق هيلا سانلا
 ىلع ىدمَ هبايحأ ةريضح ىلا كصوت هنأند ن نءحرب: الو هباب ىلعإل ياذفقلاقف شن ىن ناد

 ىلامع ع نع باغ ى-رضلا

 ىراكساوحض أذ ةبرشاون رش 03 باذعلاهمقب ءالالسو »* اوناعف ىل 2 دقوهودهاش

 , باوجلا بيبحلانم مهانأف © قوشةصق عومدلاباوبتك ب بارشلا اذام حاصاب ىرعش تنل
 اماريلا نيد موسحلاب وهذ »* اوباجأف هلدولم_هاعدو 5 اوراس ه-رحاو ,كحر

 تاوثالا ووطن مر ريدغ ةنمهنم قل تانثلا قومدو 5 اوياغ م مدبب ف عاورضح

 تاوصلاو ىنااوزوفلاّك تأ مدام <رجو مهرثا ىنتقاف

 فبددحلاب هشاواولخ ىقاشعالالاقوربالقوربلاثد دحو قاتشماالااهمهفي ال مسنلا تارامع( ىبا اوخا)

 | امامقوادصم مهيرأ نوتدس ةيلاغرصتسلاةملاغو ةلماعملاب رطب مهطخضو ةلصاوملا تانث مهاسكف ةاحان اراد
 كلأ مئات ءادبب نيكس ان تنأو مئانغلاو رلاب هللاوأوزات اماتسوالو ةروسلامهاسلا دقونوهددش
 ندحلا ملا ءاملوالا نداناكوى رازقلا قصاب أوراكب نب ىلعنأ 2 -) مونلاوةلفغلا اريسأأب موقال ىرحاعملع

 !ءوضعي دعاس ايطتحف ةادغلا نم لجل يلااده_ص» نأ اقفتافامومسك ن 1 ونامطت<اناك
 سلاح وهوءآرش ليجلاهءاع فوط لعذ هقف ةرهملعأطدأو مزح تطتحاق لبا ىلاراكر نب ىلع قسؤ ضعت

 ا ىلاأمقل اهنا لاقفاذ- هام قدععأأب أ هانا ,ذلاشنيوهودسأ سأر هر ىفو عد رثم

 رابغلاهال_عدقورا يدى «ف سك ١ 10006 ترف ئسسوراك نوع رتف َكةملأو همته ,رظتنأ

 ا هه>و ىلع حور طموهودوسأ دمع رق لد ا نهلزنف هب قد صل ةأوهذخآه«سغن ىف لاذ بارثلاو

 د.علا اذهنمىقحأ اعضومبهذلااذهف تكدس لاتمام مورب ناكب اط> ةمزح ه سأر دنعو ل> رلا
 هل لاو هيلا هسأ ردبعلاعؤرف كلاح ىلءاهب نءتساوه ذه ذخ هللا وهملاىتأو رنا دع منع نع

 ىلع قلمودو سد .كلااذه ىلع يترأس قارنا بستن قدصت الوهناكمبهذلا اد فهعضأ |.

 همالك نمتلعخن ىلع لاه د_-أ كل ل<الامت ذ-خًأوامندلا ف تنأ تمغ رقمك 0 لا
 ىفىأب هناىل ليقف «نعت اسف رأ لق دمعلاىلا تعج رو هناكم ىلا س هك ا|تددر م ءايلوالان ملا
 هتلاوهذهف أيثدحأ ن هذ_خأدالو عوم_بالاق أب هتوقتمقمه رشا ععينبق بطح ةمز هز ةرم عومبسأ لك
 ىف ألمح شرأ مارا دوهسملا نمةلبل تح رخ(ةداسلا ضء»لاق) نيملاصلا تاغ دهذدو نب دهازل الاوحأ
 نمرثك الفا. كلذ لع ديزد الوداب وهاب 1 لو وهو هئر رامطأ 4لعدوسأ دبع ى معد سمق 5

 هلت اقؤ هالومزك ذي لوةوطح ف لأ ىثع نم نونح اهم عشاي لاقف تن نونحأ اذهان تانلوقلا اذه

 محناسللا فن ءضافرك ذلاب التمااذاساقلا نكس او يم لاعتر لقلب ناك امزيعدمل دعو 5 دلال ضذأ
 1 دس اكلذل نان عشار لآ وفتاه فته تغو لئلا ناك الف هلع ى :افح ىلع تم دنقو رأ لذ ىدعنعناغأ]

 7 فدع ٌلاعالا لونة م_هدامعأ ماوقأرد هته ضرالاوءاممسل نيدام ”العارون هماسقلا موندوسالا

 .[|| مهتاذل ىلا سانا عج راذا لاج نمهلاب وىوقتلانم هلاجو لاكو مات ىلع ىرحت محلا -أو لام"الا

 || ىلعرامل ال _قأاذاو م_ماعشأت اترحللااونكس مماطبأ لاو ولدنا ن 3 اذاو م-متادادعىلااو 7
 ]| معوبحم مااك اح دلا قاوذذلت مهب ونجىلءمونلاب نولفاغلا ذتلااذاو 4 مهاوحأدقفت ىلءاولمقأ مهلاوم
 | اودراف مهالوم تاب ىلا قد فل اناولم أو اودعت افمج داني ىدانملا اول *مو 0 ةمهسدبأ نينةرخ" 0

 ريغ ضرالال د موب للي ءللاهرك ذو اوماقق نول ط لا ءاح رموكحرحو ايماناق برت نا ارك دموةاقأ

 كلان م جرتخأو

 دو ىلا
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 اوذوق بونذلافلاساورك ذتو ارم دود درا قارب تس نادل ارض او ضر اوماقتسان ضرالا 1

 ذاو كْضارعاة دقر نماذهاب همن اف اومارواوملمأاماوغامق هما ةملاراد ىفةمالسلااو مارو اومالو مهسفنأ

 لعلة ئاثالا ف كب كيونذماو . ك.فكمال لماقلا: ل.-رالدوزتو ك.ذالترسءد نأ لق قتلاب كر هاط مطصأو
 : لفت للولد كحال ذبارشن كلم ض ارمأوادو كمفعد كاب اطح نم كالوم
 ةلاح لك ىلع ىناوكالم م 1 ىكو «تاقلاو مسحلاوحو رلاو توم ك]

 0 جاو ؟ءلع # ل-داوتماهعمد ىندعق 8 5 بلاك ىل عم نا ىديفامق

 بث, ضرأ انهن: اعز أىل_ءاخ «بتكملا عفن :3 امو ىظ 5 ىعنمت 3 و.كحل اريد أنا أكو

 بنذلا هنقوعراوزلا نع تح « دما ديجأاب هل لو « بكرا الزند ق هللا لوسر دنعو
 ررماى ايل كالولىذلا تنأف 37 برلا هب غرير اتعاب كهادق 2 هغف شك, لو.قملاكهاح ىدع

 برغلاو قرملاو قاف“ الادب تءاضأ# قرشم نسال ااه«فرد,ك هوو 2 بطر نصغالو ىرك كالذالو

 0 هاف لد ءريحروتلا ارم طش ىل_ع «وحتوأ ف سك: سل اءارتالم مك ليس ةماهةلارخس هيحو ىلع

 برا هل ءاش ثدح نكمل فيك آل, # هح زرونلا فني ىلدتفاند #2 بتع قدادىلءام اه اقم ١

 هلان ني_سوقٍبات ىفاسع 4 هب ومص هثعنم لق ن مهل ت تاكو جباعسلا ىف ليرمح كالمالا ىلعهالج

 بطال مظفءاذا ىب هر ا *ىقفشم كلبا دع ن نفاد * بعص اهي هترانلا ناقانرحأ :

 بحلاب>ومهعج ىف هباأو #2 ” دم مانالار يش ىلع لصو

 هيضودأ] | ىلعو دهان دم. ىلع هنثا ىلصو رام لا باد عاذقو سحور الاىو هنسحامش دلا قات آانبرمهللا
 ْ اريثك املست لو

 ١ نوم تكف درر قنا كا هلوقفنورشعلا ساحلا)

 هدلو ةأحاذملاءاقصت مهمه صلختس او ريعل اورامتعالا بث اعده اشمن دهاشم هثاملوأرت !هرمتذ ىذلاهليدجلا

 ىئاي>أ ممْنأو 3 بصي ف

 فطعلا ىدث مهمضرتف فطلل اد_همىف فاطلالادب مماقت زدكملا تئاوشو نادال ةائاضأل
 هةيشملاريب دنوماكح الا سق| عب هيض ار موموملق تصصأف رصملاورئاصملار ون ةعن املا ب

 بيمملا عمةولمجلا بهطاوب ذعتسماف الا للاعلان قبل قم ديلا رصتو هدارالار دقتو

 قارنت سال لاو>ال لوو ثداو للا تان دح مهري_هثال 0 عجاضا ان ءممونح فات

 قحرست م-ه>اورأرا.» طأت حأت ىوهلاةدامعن ءمهسوفنا اودرب : ركفلاراك ورك ذتلاةيدوأ ىف مهرارس اضل

 ىنءاورقفلا مهدنع ىوتساف نا ارك الا قدنجوتلا دراما اوظحال رهنو فراعملا تان نيبتوكلاما ضان ر ١

 اوصاخت 0 4 ىلا مهاده نمناد-5 و رعول او لوسلاو مذلاوحدملاو لدلاوْزعلاو 0

 لك أو هن نهوأو هركس ا 3 لا عزفلامهتزحمال نرقااراطوأ ىلااوراطو نآوك الا كاش نم
 هلي رشالمد-و هتئاالاهلا الت أدب أو رقأو ريصقتلاب فرتعا نمةءارب هنلاةوقااو لو! نمأربأو هيلع
 متاخ هلو روهد عاد نأدوشأو رضق ةقاشلا نسح رضخ اوم فلا ريض لانج دهان 1

 نيدف اودهاح نيذلا هءاكأو هلآ آ ىلعو هلع لسو هللا ىلصرشما اديو نيقتملا ماماو نيلسرأ اةوفصو نيمنثلا

 نوزرامت م 5 ىشور 0 (ىفناوا) رهظو نان دال ىلع همالعأتعفترا ىنح هللا

 ا لامخ ىشو تاوهش !انوهمتت مو لاح الاؤ فدوستلاب نوال<:: مكو لالهلااذ ىداعملاب

 لاحترالاب فايحالا تل لا نم ىنامالا كت د ةمكولاقتنالاانددقو:اقب | |

 داق نم نبأ اهسرغو قاد ارعنمسأ اهددعولا اومالاع.ج نم نبأ اه د._تونوصحملا ن نصح نم نبأ ا

 لو هعاد هلوعلو هرادوهلدأ نماهر 5 06 و ها تاردع للا تاذالامذاد هناوهعزأ اما ا 3

 ل1" ار ماجلاد: ءىسالا ع نك و أو هناوعأ نيب وهذ دن لاحو هراطوأو هلامآ نعهعطقو هر ادب

 ا _ + اهيفعفنبالت قو نم هلابذ 9 ع ءاوذلا تاوهثلا فت داش دقوب' امصملا ىةلاطملا مأن نم

 ىصاعملا نمزرب# نأ
 رفكا ديرب ىداعملان اف

 ١ ديل نأ 0

 0 نبا لمضفأ

000 
 ساحو ل.فلاهملع

 0 تاردع

 تاع ا لاوس

 هر راءده أرد

 لقلاةؤهنقل ٌمتكسَو

 لاق هللا الا هلال

 ءىرب نال ان4وقأال

 كلذ ىل-ءتامواهنم

 هلزخم ليضفلا لخدف
 نيد نأكل محو

 تملا ن نمر ماس

 ةديوورتل اد آر

 مع ىلا هن بعتت»

 هللاعزنئذىألاقف

 تنكو كئءة_فرعملا

 لاسم ذمالت لدعإ

 نع 11
 تلق: ىفافة_ىهنااي
 تاقام ىف الذ ىنادال

 د_سحلابىفاشلاو كلل

 ا 1
 لع ىبناك ثااشلاو

 دكا "ىلاءاعق

 قدرت "لاففا ع

 رم نماحق هذ_سلك

 لد نت لع فت لن اف

 ذوهنهنرشأ تنكمف ةلعلا

 ىذلا طدعسلا نم هلئان
 موضع لاق هبانل ةقاطأل

 ىل_ءاسدلاتعْبأ اذا

 هليدع رمل

 رثاضر سلفامنم هتافإف

 انل دْحمالو انةذوو

 نامالا| :متادتالو دع



 هنأث انعااوخ دنع
 الو كل_.ااالاانل اهمال
 كن تلعالاال لوعم
 نيجارلا مدرأاب
 قامتدننا لات( لصف

 تعطق او رفك نيذلاف
 تبدصل ران نهانا م 4

 مهلا مهس ر قوق نم
 مهنوطل ىف ىنام هن رهضد
 عم اةمم-4كو دوللاو

 اودارأ اك ديد- نم
 نماهماوخْرْشْالا

 اوقوذوا مياودمعأ مَع
 هل قيرهلات ادع

 مهو راذلا موهوحو
 ٌلئوُأ نوملاك اهبذ

 م-هقانعأ ىلالغالا

 نو. لدالكسلاو

 رانا اف م ميلا ف

 ءرفل نبدلاو نوركتت
 ىضقيال موج رانمم

 مهنعففخعالو اونوعت
 كلذك اماذع نه

 مهو رولا لك ىَرَع :

 انيراهذ نو>رططصد

 اكاص لمعت ان> 2

 لوأ لم هنانك ىذلاريغ
 هقرك دتبامم رم

 ريذنلامكع 5 كب نم
 نمنيملاظالاةاوقوذف

 موقزلا ةرحعت ناريصن
 ىلغي لهم اك مثالا ماعط

 ىلبحدن وطدلا ىف

 هولَت ءافدود_ ملا

 ىأ م اوسسيلا
 قودأو مص ماهط_و

 ءلا تاذعن مد

 50 لا تع :أ كنا قذ

 ناصأ ام ا

3 

 1 ْ ا” كاع نما ترزاتا الابارتغماب بتاعلل ناتعلا عفاف رمالا ىذق تداثلاو اوحئانلا < مذ نعد الو

  [||بت لاىلءكلاعأ نمتيلمأ امو بقا اوعل اةمق اع دلل |هبط ىف ىر د. بلاطلا هع ماشنالو نولطملا

 ودبتو بهاذملا قيضت هللاو كانه ذاكرا لمآ نسم لكلودسو ب بساكلاىذب نيبفقوملالوده دعو

 اذا ةمساقلابومل#ةلا )-هأ هتلاومدنسف ةينافلاّكراعأ مانأ هللا كرا اوهمعأ بئاصملاو ةرسالاو هم لنا

 نونموت الم_هو َهل_ةغىف مهو رمالا ىضقذا: رسما مونم_هرذنأو نول_اط.ماثكلا:هرسدخو وفتملازان

 ملذات ارينا فريم ةم او نسحب ؟ملذاء ى :دارمستت مون ىأةمامقلا مون وه رسال امونوافن وت غاارهراذنالا

 ١ باطن اذه ةلذغ ف مهو رانلاراناا لهأو ةنملاةنملا لهأ لخدأو باس ل نم غرف ىأللالا دق يدموانازان

 ىنلا نعهنعهنأ ىذر متاح نبىد-عىو رد اوئمو.فاودرب ل ىأةريخ" الاف تاط+ نونمؤدال مهوان دلا ىف

 كك اورظنواو<راوةشن:_ساوامماونداذأ ىت < هلا ىلا ساب همام ءقلا مول قوي لاق هنأ لبوه + اع هللا ىلص

 اهلدعنورخ ”الاو نولو ألا ع. رامةرسس< نوع ريفا ميذ مم 4 بيدنالفا نع مهوقرصانأ اودواهروهق

 متول_خاذا تنك مك تدرأكلذلاق اس:ءاعنوهأ ناك انتي رأامانبرتنأ ل_ءقرانل ا:ةلخدأولانب رنولوةءف
 01 اولا ب قواطع ام فال سان انوارت ندتمح مهو جمل سانلا تيقن اذاو ىماعملاب وتذوب
 ا الا ناوث نم مكة مرح ام عم ىلا ذع ملأم كةءذأ موملافىنول لو سانلا متالحأو ىنواهت و
 ىف ىب هنأ مهدحأ نظبالف تدباوت ىف تءاوتل او تساوت ىفاوملجرانل ا ىف دلي نم ىقب اذا هذع هنن | ىضر دوعسم
 ملول الل لاقيرانلا ىف تيبوةنجلا ف تيس حلار ظنت ىهوالاةمامل| مول سفن س داودأوس ب ىلا هن نمراذ ذلا

 قلي ضو لان عنبرداص مك ىف اك هنع هللا ىذرةرب رهونأ لاقو 2 مكملع هللا نمنأ الولةذملا لهاللاق.و

 ىضرشلام نب سذأل اقو # هاشطعاو لوقبف لجرلا لجرلا قلبو منلوةمذ تدرشأ لوقف لجرلا ل>رلا
 هداعسن الق دعس ىقثال- 3ك سن توص» كلما ىدان نا سنان ازي_ملةئاذاغ نازي مان لكومأك !مناهنعهللا| لاو

 ا اة ير أل :واقش نالف قش قئالفنا هس توصر كمل | ىدانهنب زاومتفخ ناواذأ اهدمب ل
 اورسأ دقرومغل | لهأ (ىاوخا) ةهامقل مون دحأ ىلءهمرح ىف دحأ مرح ملهنع هللا ضر ةداتقلاقو 2

 دوعلا نوني اورظنذاوم_هاو> أ ىفاو ركفتواوربتعاو مهيلعملذ :أ اورد 0 و
 نمّك سفن صاخ مهدومهتقرع دقاكر قمار مهدومقركذ ااةاطمأب تافدقو كرادتلا نولأ سلوتأ اهو

 5 ريت وناسالا كسءنأ لءق بول قلاب 1 اي :كاقم رك ذنو تول طم افيهأتو بوذا 1

 ىوقدو ريكو 0 رمش لوظنو لا لوو ناف كالا ارشنتو نافرءا الوزيو قاد

 اريس>انايرع موقق دومدنأ ىلا اريسأ كلان :هقسو هفلخ نمداشندو هفلسأ امديعلا قلبو 0

 هو>ولادوستو تئامعلانيتو فهاذااد_سنتو بئاسملامظعتو مار ارشنتو مارك 1 سا دشن

 ءلائ هالحال سمدلو راسيااب وأن يهاب تاكل ادةودو راز والارووظلا ىلع لعثتو هوب 0 اتوفبو

 ا ا نودهشتول !اوهالاهذهنوناعتام لمق تاتملار هللا مكجراو ردامق 02 !اوأه_:هلاالا رارق

 ١ ناماس ني زي زعل. 1 ا راج ر يسلب نورا مودلفغاف مورمالا يطق ذاةرتسلل

 3 كنوع نأ تدشخ تاك ىف لاوس 0

 | ما انس ناكل مهاكرأ ام ىردأال مهئاكمل هللاوانأ تمكرو هئاكمل ناس كر هثاكبا
 الأس ىناكأ ىذلا كاذف اهتارفزو مه ق ةابطأ ترك ذفر اا جاوم ا ل لاكرأ ام
 اوناك ام م4 ةحر مهئاكللا 1 ىناك,ن اك امىهرشموةلا ىف ناك املاةؤن است اسم كلذ لثملا.ةذاب لاك

 مهسفنأب نوعنصد

 ىق-لةهمارغنمىداننو *: انكسابةناكدق نمدع هب اماما 0 حاف انب بق

 ىدام مولصو نم ىب جف »ني هد ءدفامان هعالاط 3 انزحاوم_هرا دى م- هدهد

 ندوات اكف انقرت_ذاو اد انرسام ىتملا تانابا نم « ىلا فان :ك [نيبانغايم

 اذيا

 [سانلا



0 

 انديلا كاذ لبق نمتقراف « مهتقراثنا ل يق جورّتما هب اناملا ىلون رادلاىف ادنأ
 اندتوملات تاقوالاهصرؤ 2 اوزمتناواو متنا لاكدأان

 مكلعده_ثتماقم دواو مالو دلاوب هنهأو دتغت ملام مكصف اغو دوعوملا مكموت متذلب دو مكى اك (ىناوخا)

 (لاق) رمالا يىضقذاةرمسملا مون م-هردنأو رج اورانلا ىلع داعلا والو دوللاو حراوملاوهنسل الاهبق

 كدحم فرك هل تلف فلنا هما قرحأ نم ناكو توما دنع ىطقسا |ىرس ىلع تلح ده ,اعهلل ا هجردمذملا

 ىببط نم ىنباصأ ىلىذلاو 5 ىلام ىديط ىل اوك-مأ فيك ل
 دشنأم ق رج هرلق نمةحورملا جرد فدل ٠ لاةهبلعحورالة-ورملات ذخأف

 قرا_ةمريصلاو عمم ,ركلاو © قيتسم عمدلاو ق رت_حداقلا

 قلقلاوقوشلاو ىبسالاهانسام # هلرارقال نم ىلعرارقلا ف .5
 هوةمدقىذلاامو توملاةرارم ع رحتا ةعاطلاةوال-نممتددعأ ىذأاام (ىفا ا) هللاهجر تامووهلا رد ْ

 ىصاسعملاب الخ نمأد توصلاعامن نع نيلقاغلا عامس اسح ىذلاامو توفلالول- لءةىوقتلاداز نم

 ىف مهو رمالا ىذقذاةرسدلا مون مهزذنأو نور. عسالؤ ظءاوملاىدانمنيلفاغلا ىدانب م تولخام كتل

 اه رامنأ ن ميرشأو اهراس نم لك [ هذا ىف ىسفن تاثم هللاهجر ىمتلا مهداربا لا : نونمؤنال مهو لع
 ايندلاىلادرأ تلات ند ربام ىسفنل تلق مب اهدي دص نم .رشأو اهموقز نملك آراخلا ىف ىبسفن تلثمأ

 ىلع افةمشمالا ىف تنأق تلقا اصل عأف
 بعل فوو_-4ىفتنأىت-هىلا لحالاكلوند. نأ لبق ىردتساف لمعلا كلاهما ىف باطدق سنان ||

 لدعل اوبتعا|ناكتانل كيلق نع# هعؤدن سبل _4ركس فتنأو *« لمالاو صرملان اعدا1ا كرغب

 ىف باشلا مايأ كرغت الو * ل-لاكتأب ل_اقامءذامبف «* ةكحلاستنأ قي رطاىدؤزت
 ل وداعبالا كل :زر_ةالو#ىدهتجاو نامصعلا نمىبوت سفثاب «لجالاو بيش !ناقدوملااماقعأ :

 ةفطانءاضعالاو مفلا مو *ل>-ولاونزملانافلتملاىرولا ىشخب * هتد_دلاعصافقومىرذ_>ام
 لازلاوربلا ناتلاملا رك ذ_:ذ * ةلدعمساثلانبب هللامكحو *« لطخلاو طانانادةملاروظ.وأا ٠

 ةلاقالا ىلا بالف لءةّتس مول هلاعأ كنه لماع لكى ل.سف هلاطملا ماب أ ىنمتطرفاماوت رادن (ىناوخا)
 اوحون مكملعهللاب اموطأام تارتلا ىةدقرو انوهأ امةريس>اهلابق ةلالضل ا ىنعمدتلاب هلمانأ ضعب و

 ىف كف تاوفلا لبق تيدحلا باباورداب ك.لعهتلاب تاومالا عراصم ىفاو ركفت مكلعهللاب تالفغل امان ىلع || ٠
 اوكف (قاوخا) نوذمؤي ال مهو هل_هغى مهو رمالا ىذقذاد ريس |مول مهر ذنأو نونملامكصفاغدق مك 1

 ىف كة تاوفل ا ل.قءاةملارادلاو دمداو تالؤغلا ةركس نم مكلوةعاوظةأو تاوهشل ارسأ نممكسفنأ

 هللاو رس نونمون ال مهو ةل_ةغىف مهورمالا ىذقذاةرسملا مون مهرذنأو نونملاىداح مكاناودقو مك ْ

 ودءتو انهترنكلاعأب طارصصا| ىلع ىبتو انرورعصد ىدلاريصملا توم لاك صخشتو انؤوافسأ كعومد

 ةل-هغىفمهو رمالاىذقذاهرسحلا مون مهرذنأو نو.ىلاهللاو كذمفرذتو رهملاىلا ىلا نمكلاعفأ ابق
 ىرعش تما ةركشلاد.فتاللام الاعاطقنادنعو ةرسهلاعفنت الراعالاتوذدعب تاهيد نونمؤ.المدو

 نو.مؤب المهوةلذغى مهورمالا ىذقذا ةريسملا مون مهرذنأو نوقطن.ال مواده ىدوتذأ هريلامو ؟باوج ام

 مالعأب كوذع بودعأ اوتالزلا مق بابل انعم دعب أب الن م نونذلاو ىداعملاممتاخأ ديبعل نم ىهلا

 ىبيصمدشأامىالوم لفاغلااناوىريغرت ذأ ق رس مظعأام ىلا نونظلا كد جربانس>لقؤ بوبغلا
 عماسو فلك_:هرك ذم ىلءوفءلاب دج ىملا رئاخلاانأو ىزيغلدأىتصق أ امىديس متانلاانأو ىريغهمنا || ٠

 لا دلادرتو لولدلا لقت كارتأ كلا ىتافعوم نس اول كوخ كيلع نيكلاسلا تالداذا ىملا فاضمأ]

 م

 اا شت ستللل يحلل سس سس سس سس للا

 مجو موس ىلامثلا
 درا ال موم< نم لظو
 اوناك منا م رك الو
 اوناكو نمؤرتم كلذ لمق
 ثندل ا 2 قورصب

 نولوةباون كو ميدظعلا
 اءارتانكوان ماذا

 نوثوع.ملانثأ اماظعو
 ل-ةنولوالاانواب آوأ
 نرخ الاونياؤالانا

 تاقيمىلانوعوم

 اهمأ مكن م مولعم مون

 . نودك-لا نولاضلا
 روحت ن--مهد ولك ال

 اهنمنول اهموقز نم

 نو راشف نوطنلا

 مجلا نمهييلع
 مهلا برش نو راشد

 نذل مولم4ْزناذ-ه

 الولف مك انقل نحخ
 هولغذهو ا نوقدصت

 ىف محهولص مام
 نوع._ساهعرذ ةلساس

 هنأ هوكاساف اعارذ
 اعلا هنا ند ال ناك

 ماعط ىلع ضخالو

 موسما هل سلق نيكسملا

 ماعطالو انوه

 هلك يال نيلسغ نمالا
 ل_ه#»# نوطاخلاالا ,

 ةماعلا ترادحت لان

 كا دعمو هوح وو

 اراك ىلصةهيصان هلماع

 نع نم قت همماح

 ماعط مه سل هين ١

 نول 3 عدد رض نمالا

 قو# عوج نمىغالو
 نع ىذمرتلاا باتك أ زوذب ىري_صقت قهعفثذ كيد ولاصلاخريض> نم ىسا# ىنق كه ولاسا اخ ىالكن كسل نا ىلا

 هزعهللأ ىذزةربره ىفأ مالسو نيعجأ همكتو هل 1 ىلعو دج ان دمس ىلع هّننا ىلصو نيجارلا م-رأأب لدحر نيعج أ انجراو كه-و



 ققاخال موه ءلع

 لءري-1 لاق ه:لاهنلا

 اهلا راقت اف فهذا
 ىلاوا ما ارظ:ف بهذق

 ا مفاهاهالهتن اد ءأام

 برىأ لاتقؤ ءاخم
 اهم ممسلال لت زعو
 اهفح ُماَيلض دالاذ أ

 لنرب>اب لاق م راكملاب
 اهبلار_اقن اف بهذا
 - اهيلارظنف بهذ

 بز اى ألاف ءاح

 سد د ليدل

 لاتصال دال

 لاقراتلاهللا قل ءابخ

 رظناف هذال د ريداب

 , ةلاقاهيلا

 صا لاَ اهباارظنف

 عمال كتراعو نر

 تيد

 اها 1 دياب

 مث تاو-مشلاب اهفخ

 بهذق انميلارظناف

 ىألاَمَف اهيلارظنف

 دل كت زعو بر
 د>أ قيبالنأ تدشخ

 هللأ لوسر لاق مسمع

 سو هيلع هللا ىل_ص

 ”دؤو ىتلاو ذه مكرات

 نئو رس نمءرح مدآنب ١

 اولاق عوجران نمزج
 ةقاكت تناك ناهتلاو
 انهنافلاق هللا لو ترام
 هع اماع تاّضو

 لثم اهاك أزح نيتسو

 مو هيلع هنناىلسلاق

 نءمءرحد ذد مكحران
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 نيملاعلا نر هتتذج لاو نيلسرم ا ىلع |
 (رباقماّترزىت-رئاكتلا الأ ىلاعن هلوق فن ورش ءلاو ىداحلا ساملا) ْ
 [ةرهاظلاو ةنطابا|تادو- و ملادو- وناهربب هتنناد_-و تاءثتانث |ىلع هتردقرهأب نه ربىذلا هن دجلا
 روطس ىلع راكفالا ئراقلاقطن عارتخالا دهاودو عادبالات ان آو مدقلانيهاربو م-1لا لئالد لعح
 اهرارساةباك أرقتال تادوج وما وردفردقلالقيءاضقل اموسرستك ةرداصلاوةدراولا تانئاكلا
 بئارغو ربملا بئابعت د_هاشفلوقءاا نومعل مهفلا بلا اول ثعد .رهاظلاهيقاضاا جاو رالاةنسلأنالا

 زعااةرسمت نم لةءلاركس ةرختالادبرب نم مكتمو امن دلادبرب نم كدمناويدف بسك-لاتابثافرهقلا

 اهرهاظقواهنطاب فةروهقم تانكسلاو ت اكرملا طا ىلع ب.ةلارتسءارو نمروصا |تالامخ هلرهظو
 سراف هيلع ضقناف كاردالاةنيدمىلا لدءل ركفلاضرأ ىلع فرطا!فرط لقعلادن رم قلطأ ةرهاق
 راسدالارصب لقعلا عفر ةرصات كاردالان عهاوقنأ لهذه دنع فقيدح لوقعلا د ىلعهفقوأذ ردقلا
 ارو ةسس4اب دحاسق كالقالا بصانم ىف كلالمالابت ارمده امو

 ةمكجب مه فاء وودقأ ارممو د-اوءاذغلاود-اوءاملافريداقملاَن منازوأن دراملل هدو ريل اوراصال ةرارلا |

 لاح"الاو قازرالا نمر دق. ةانةلخْئُد لك انا لوقعلا عام م مكح ىدان ةرصاملارباصيلا اذ دهاشت ال
 رداقةردق ةرئادلاا ذه نم صالدنا فرك و باتكلا قمس عىرعتملا.ةدعبااو ب رقااودداعسلاو هواة لاو

 مهقب لوقعلاءاهفأرمأو لذأوّرعأو لدأو ىدهو برقو دعدأو ثدثأو عنو تتكواكم ةرمضاخ هم اغىهق
 ه- ا

 || ةسلاب لهاذو : ردقلاب ماتو ةمظعلاب

 [روصتلباقف رايتعالا آرمضفخو ةرئادلاراودالاو تامكحرملاو طئاسلا ىفرمالا لاثتمال صخاشو

 ال عئامطلا ّت لاكشم نملاكشالا ناهرنةماقا ىةعن_سل ارئارس هلروظق مدسقلاة دارا مدعلا نعت انئاكسلا
 1 هدوربلا الود دوربلا ىتةرارحلا الذ نا ار ىفةعو## ةدوربل اءاموةرازملاراندفاش ةرفانتملاو دناعتملا

 أ تلمفتت د اولاءاذغلاءاؤسأ ةمسق ىف ايل الاري- ةرهاب تارودةملا ىف هتردقرداقةردق هرارهاى ثا

 || ليدبت ىف ريثلا عماط عمطبالو هتيدعصري.ةتىةدابالا لمانأ ثيشثتالو هتمكح لذي صئاقنلاد قلعتتالا
 || باكلا مأ مامزهري دقت ىدم نيد مدقةرثاح لهم ا ليل فتق تالع نان هتثيشمرارسأ لوقعل |لاعتالو هتلك
 || هقباسلا تاخ همخو سسالب دعأو ةلعالب برق نيدعمملاو نسرقملا رارسأ ةباكمردقلا لقب ءاضقلا بتاكرمأو

 || ارا نمورادقالالوسر قيس مو بيسلا امو لسلام ن ىخأاب هتلابف ةرمداةلالوقعلا كردت فما وزوم را

 ١ بو بمر الارتس هرارسأة دهاشم نعنب رصا.لارثاصن ضع نمن اه شق ةرساخ هلاعأ نمو هلاسعأ ىف ا

 هنن موأو (هدجأ) ةرهادلاروهدلا ىلاوت ىلعلا -رلاد_ثرعىلاترقتفاف ف.لاكستلا تاتدارس ىف عئامافلا

 لكل او ناكل او نامزلاونبالاو فيكملاو كلا نع هزمملا هلي ريشال هدحو هشناالا هلا الت أدهشأو ةرماغل ظ
 ادم نأ دبشأو ةرئاغلاةيتافا|ماسحالات افصد ذهف مامالاوءارولاولامشلاو نيجأ او تحفل او قوفا او ءزخاو
 ىلا نيل ارغل ادئاتو نير قملاماماو نيقيدصلان اطل سو نيلئمرملاو نير الاو نيلوالا ديس هلو زود دمع
 هل [ىعو هيلع هللاىلص ةرظاناهمرىلاةرضانذئمونهوحو ةرهاملاةردةلاوذاهقحف لاو ىتلا 0
 سائلااهيأ ةرئاط ةفئاخ لاوهالا نم_بوملة لا ىرت موناةعور نهؤتةال_صهراصنأو هتبرذو هتاوزأو هباحتأو
| 

 اوعدخو تاورشلاب هتلاواول ذ_-امندلامهترغنيذلان نأ اوه راخاوسحمأماقملاممعأ مهارتأ وعيش
 ||| اوهضخو هتوطتاولذق نامحالا قرم مب لزن اوهقو ىتح ةلفغلا كاش بامسالا مهل تدصن يذلا نبأ
 هوسنو هلاعأنهود رد اوهدت مهتملاب هنايحأو لذ أ لاك لكس اوهدق دقو ناسحالاو لدالا نيد نمو-هعزأ

 عزفمالو هبي لعالب بارتلا فانيهرراص نماوجرا اوعمس مهتملاب تارسسملا ناسا مهدانب اوعطقناو

 اودرولنودوب اوعطق:ذم_هلاصوأن اديدلاتقزغ اوعر2وةماد_ةلاوفسالاساك ارش تايه هنوؤن
 .ايس22-5-959595552932525-5-12:25295252525 جر 2 شا 000000

 ًاوماصو

 ١ اموتاوهشلا ىف مهمانأ اوعطق يذلا نبأ اوعج رومقلا ف مهاك أمأ اوءجام متن لولاومالا وع نيذلا نأ

 : هتجرلارقةزم تالزلا نمهادنتدسلا ا فرتعم ديعةءأرب هنل اةوقلاولوملان ف أريأو هماعلكوأو

 هس" '

 اهيا



 ظئديلا ا ااا
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 | نيبف هللا كج راوردابق اوعرزامم هلاعأ نم اود_ىحدق هللاو تايد اوعسكام ل هللاب وراتلأب او اوماصقا

 ةانالو باسئالاو ماحرالا بف مطقنت موو باءدتوم ا تاركسن ملا اودأو بأ تلو طارصلا ؟: دبأ

 تارمس+لاناسلب ىداشي لكو تادعلاىف تاَعَتوأ نانا مهل : امأ تايءالاولا اومالاو لهالاه-.ذ ١

 رهاوظلاو نطاو باه بيئة مارد |س دد نما رافشا لات او اغلا |مهتداق نمامق باتكلااذلامانةلد وأن 1

 م اسهلأ) ىلاءتو كرامت هلوقد# رباقملا رز ىرئاكتلا م املأ رثاصيلامهمم تمهعف ىومتلا مداعأ نمادو | دا[
 رخافتلا| نأ رثاكتلا 22 وهرتاكتل او لتغْئشلا نع ىو بها ىدعا4لاقب , ملغشىأ( رثاكتلا| 8

 ترزىءمناك اذان 0 ا 0 تاسنالاودالوالاو لاما ف ةرثكلاب : : ١

 ماه ارخافت ل١ ل-هأولا اومالا يما ىلانهت هلو ةوه باطملااد- هنطاب و رباقم ااوروزت ىتح ىأ المقتسم 1 7

 نءسونب اديآ ونوكي نأ ل ة<وهبلعرئاكتا!نوك,ىذلارمالا سبل ىأ الك رئاقملاترزئح رثاكتلا |||

 هءلع ب ساكام اذه دع نوما عدس ىأ نولعت فوس راختفالاورئاكنلا نعارحزواعدر نوكين ألّم<ونيملا ا 3

 7 1 ناكل حل رع ايقاع طنمنورسفملارك ذنوم م فوسالاك مةمامقلا تاصرعقرئاكتلا لهأ َ

 ناو درمشنو تيما تركت هاذا يسرا داع كرا سان هنع ىم مخلل ظرلغتو دمعولل "0

 هرب ل7 فود وأ باو+ وك شل ا هن عفن هرب امرو د_سصل احوا وشو نيقملال- ء ةريبك ًالوةريغ هرداغبال لمعلا

 ضرعا دس ن اكنافران لا فه دعقم ىىدآلكى لع ضرعد هنالرعةلارادىف

 05--- مان ءدةمول ن !أستل منِمقملا نيعاهتورم لمح هلررقومملع ضرءامقث ناك ناو هلاوزب يشدو هيلع 2

 عطقن مب ت اومدلا ف فاو موقلا هقمس نمأد * معو هق ه.ذتلاام لكه داتقو دهام لاقو غارفلاوةدصلا 3

 وهز هبئاوذتن1ش نمان تاربعلان ءداتمع تدد_جو ىدامملاب اسق نما تالاطدلاو مد وستلا ىف هنامز 1

 نع «ريقل رز ىنرئكشلا مالا رئارسلاتايفخإينمىماعاا نواب تالا لع مما 3

 ىلاءتهللا ىف ءةفنأوأ اجردب لصووأ هب قدصتف مارح نمالام بستك | نملاق هنأ لوهيلع هنن اىلمهنلا لوسر |

 هيلع هلل | ىل_صهللا لوسر لاق لاق« ع هللا ىذردو سم نباثد دح نمو 5 موج ف هب ف ذقو هلك كاذ

 انورنا هربغنءكلذ لعشل

 الاهرهط فلخ هكرت , الو همه كرا مم م قفن الو هءاعزح وذ 5 هلق صم 5 ماج نمالأم ل ىلابستكياللسو 1

 األ اق هنأ ل .وءيلع هللا ىل_هنتالوسر نعام تعدل ىضرقتلا هلع رباح نعو « رانا ١

 لح أ اماوذغن بلطا!ىفاولجأو هتئااوةّاو قزرلا اوفطبتدقالف هقزرر ل مكشسي ىتج توم نأ كدحأ نسال ||
 ىد_عأب كادان مك يتاسص لان ةليأق ةلاطاسفوملا طساإك اءنعاو # 5 ىلا ءز هلل |مرحاماورذو ىل عت هللا 6

 ير كاران[ كاس نانملاانأوءال - الاب كءاعفطءتأمك ناطنشلاس لاو ىسلاجم كرتنأ|
 ىت-رئاكتل امك اهلا نتا لتمالا ل رق ءلعل_-اذاكتل ام ارعولاو ىنعداعبلا د

 ةفوكلا كاكس نمةكس تاز نين ىلا نم ةنس تيت ( هيلع ىلاعتهللاةجرراع نب روص:ملاة)رباقملا عز 11

 تدرأامكلال- وكتزعو 5 وهو ل١ ءالافو- فخ رص خراصااذاوة م4 دمةطظمةلءأ ىفتج رغق ٍ

 ىسفن ىل تاوسو لت ضرع ىهءطخ ن كءاو لهاح كن اكءانأ امو كَتدصءذا كتدصءدقلو كتفلا ىدصعع 5

 ىفدةنةس نم كناذع نو قوقشل 00 كّتءصعف ىلع خرملا كرتس فرغذ ىئاقشاهبلع ىتاغأو
 نيفخلا عمفلارتأ أو طح نياثللو اوزاو + نعل لقاذاانرمس>او ىنع كبح تعطقنا هتعانملءو

 نيد كام هسونؤأأ مك ىلبو لونذ ترثك ىسربل الكيلو طح أنيلقثملا عممأزوحأ

 بو.غلامالعنم

 اليلذتفقواذا ىراذتعاام تتأام ىئئاكىددت نيح 35 تءصع ىررمأو ىرا ذةعاام ١

 راولعو 03 أعمج دامعلا -ع اننغأب 3 تءهتناىف آرامو ىفاهن دق

 تينح دو امو قر ناني عا 0 رذعل الو ةىلسدل

 (لانل ادن ا
 (ضورلا 2-5 2 0 4 0 8 ١

 تيعس دقا م ل2

0 

 ران نه رح نيعم_س

 , تنارطا أ الولو من مو>

 ناك ام نيت رم ءاسم أب
 قو# ةءفنما ميقدحال

 ندع ىذمرللا ا

 هللا ىكر هرب رذ ىأ

 هللالوسر لاقلاقهنع

 دقوأ لو هيلع هللا ىلد

 ىدهأ سهل ًارانلا ىلع

 اهياعدقوأُم ترجا

 ت | ىدهنس فل

 ةنسفلا اهيلعدقوأ م

 | ى-ه5 تدوسأى مدح
 (فو) ةيظم ءادو-س

 ىلأ نع ملم جدج

 هع هللا ىذر هرب ره

 هنأ لوسر عمانك لاق
 ذا مل_بوهيلعهنلا ىلص

 ىنلالاقؤ همدو عمت

 مل_وهلعمللاىبص [[<

 لاقام_هام نو راع

 لدعأ هلوسر وهلا: 1

 ق هنىر راد هل 6

 5 رخ نيعمس د نم رازلا.

 راثلاىف ىو وهف
 ىلا ى-غتناىدن الا

 ل. مدح ع اهرومق

 ىذمرتلاب 5 (فو)
 نو رع نب هللا دمع ن ع

 لسولاة لات صاعلا

 سو هملع هللأ ىلص هللأ

 تلح لكم ةاضرن
 ةمعجلا لثمىلا ازاشأو

 كانايكلا لم تلسرأ

 هري_سم ىف ضرالا
 تغلمل هن_ب هئاهس

 ولو لدللا لبق ضرالا
 سار نمسلسرأ امهنأ

 تراسإ لكتنالا

 لسيللا افيرخ نيعيرأ



 خابت نأ لة راهنلاو
 فو اهرعقوأاهلصأ
 شان ءىراخبلا يح

 4 ءاعهشا ىلصىنلانع

 هللا لوقت 0 مو

 زانلا ل_هأ نو_هال

 نأ ولةمامقلا وباب امذع

 نم ضرالا قام كل

 هن ىدتفت تنك وق

 دق لوقمف مسفل وقش

 نمنوهأ نات

 مدآملصىفتنأو اذه

 ان الر الل
 ةلرسشت نأ الا تدبأف

 نعمل سم يت (ىفو)
 راسم ننامعذاا

 لالا هنعدت |ىَد 7

 هللا ىل_د هللا لوسر
 نوهأ نا مل-سو هيلع
 هل نم اياذعرانلا لهأ

 نمناك ارثونال_ن

 هغام دا تمم ىلغد ران

 ىرباف لحرملا ىلغب اك

 هيه تأ ان أ

 م-موهال هناوانا اع

 ةرع# ن عهمشو «اباذع

 م 5 ذيع نبا

 هللا ىل_ف هنأ ليش

 نا لوقد م_سوهملع

 راخااه لأن نم مهنم
 نمم-نموهيبعل ىلا
 هنز-> أ 2

 ىل اه د 2 نهم-ممو

 دنسم (ىو) هقنع

 1 هرب رهىنأ ندع رازعلا

 : :اقلاشسك ةعهللا ىذر

 هلنا ىل_ص هلئأ لوسز

 7 تاكول مل-سو هيلع

 رأف لأ ةئام د_عدنملا

 لرسغنت منو ديزب
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 : ىذلا نمرفأال ىلأن لعو 00 ىدهاوةلالضاا قرط ىّسرأو »4 ىدمجخر را هيا 0

 ١ ىدس مع هتيفخأ ام ىف حاملا 0 ىذلائثالت ٌةثامىت كلو 27 ىدروأ اري ناكن ات رّدق

 اصاخم كل ىتروت كلضف, ل. أو 3 ادعناوه_ءاع موك-# ديعلاو ندهن ىرامةتاريغنمتلخدو

 ١ اد و مش اعؤافرتعمءاحدق ب ىداسسأب ىذلاد.علا نع ةصاو باد اكل تطس دق ىف م>راو

 م-مسفنأ ىلعا اوفرمسأ نيذلا ىدامعان لقىلاعتو ةلرام وق نازقوسا ١ يو ا 1تءكح ءفروص:ملاق

 سلا عطقن ام اريثك ابار طضاوةهظع كرك دتءوسف لاو هرج بونذلار هد هللا ن!هللاه_حر نماوطت ال

 نآ ارقلا لمتقاب ىدان لوقت ى هو جرذفو لخ دنة أر او ل-> رةزان> تدأ ارق با .| ىلع ترر مت مصأ ف

0000 
0 0 /1 0 

/ٍ 
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 8 صولا ل م٠ ناكى :معهرقو ىدلو تااقؤ يا نمهللاةمأان تلقو اهم تون دؤ نازح الا لءّدقان ى 11

 ىقتلمحاف تا ىلاعتهننا ساكن ندع [:يلعارقذ لرةيرق هب قدصتت اناث هللا اثلثواثاث ىلع قف
 اهنايرغ اهدتنعتغاغتو نإ ترد هزا مهدعب لكت 00 31 ترفق اربد كسا فق

 ترظفنال ىجلاناكسدهع * تلكمايإل آ انداك أن موا «نرح زدق ىوذل لبق نهى هو

 اهباورسام لهالان اكف © تريخاماسحالطأ ترب رب_خ * دقفاقلخ مهلاح نع لستال

 تركذام اذا بلقلا 2-5 »« تفل_ه.لاملل ىلقف *« تريخحد_-ةامرادلان اكو
 م-هفالطأ ىرأ نأ يع 0 نقاب ار # مه دعت نموه -هرادتيرتخ

 ا نست 2 مهل انام م- مندعأ ب أرول 03 ترشح | ميف نيءلا شوحوو

 1 ل م داعملا لق توتي نأ ىماعملاىذلنآ ا دازلا هل دعب نأرغسلاىذل نآ امأ (ىلا كل

 كلاعأ نمكل س دلو كد مش مايأ تلوت داقرلا اذه ئمىلاو هلفغلاه ذ_هىبمىلاف دالوأالو لامالو لهأ

قملا رز ىحرئاكتلارك الأ مصان
ك لوي هلع هللا ةرىريصعلا ل. 1 « ربا

 ا اموتوملاب نبأ دقانل

 .أ دقانلكوا دع: سم هل ىرن

 اليجاريس ك.رىلااوريسهانوخا|.ذ ةرشو أر يخ ىلاعت هللا نم ميل دراو لوأ توما نوراظتنت م :بعامو

 ( نمو كول _ماءاسأو كولملا نبأ 0 سات مان الاوناحدقتوملاو نسْرَديَمَْرَءءلاَ مرو ا اوريس

 سرحلاو ناخلام_مودو ىدت #2 كرت_ءملك ىفمهفومء-سن مو «اوسلح هيسهاومات سائلا اذا اوناك

 .اوقاخامو اوناك ام طقم_مناك * سد مهقوو نم ىرول | ئدامو ىعرمس هعقلب طسو ىف 2 :ءأ اوهضأ

 سراسفي دودلاوم مب فلاءالادب # تءنصام كانيءترصنأول هاو * اوسنو ىرولا نيب 1
 : اوس دقؤايذ :دلا ىح نموههإم 1 0 أدبأ مه دعب شيعت تءهفتن ال

 , نودحرعت مال- مفاغئاخا4 ىرئامورال اب نق. أد قاناكوالماعا4 ىرئاموةنملاب نق

 : اش ىلعداعملا نمتن أو داما ىل_ءمورخاب كري غ م ءلع قكمت مالا تداونو لمعت م ّ لاادد هنأ

 رئاصوبلاتنااعكتريصد تيعف.ك ىك امأ كالوم ملاصتنأ كلنآ امأ ان
 "نمو بئاغروض+لان ,عْ اوك مدح سلا ارض ك كن و رباقملامترز ىت-رئاكتلا كالا
 باعة ممل نمتنأف تن امو ساملا نمت حرج ناو تهاوملا باهولا نم باطتو مارملان مكذطد
 ماها 01 11 ودياتلا تان: نأ قاوردابف اعد مل-هىدانب باوتلاو حوت ةفمةيوتلاب أب اذ هد

 ىريغهبنأ ىييصمدشأ امىالوم لفاغلاانأو ىريغ .رك ذأ ريس> مظعأام ىملا رباقملاترز ىتح رثاكتللا
 1 فاذقم عماسو قاكتهرك ذم ىلءوفما ان دح ى ىلا  رئاملاانأو ىريغلدأ ىصق غلب أ ام ىدامسس مئايلاانأو

 2١ ملأى 1 35 ادلادربو لولد ا لمعت كارتثأ كم ءلاىظعوم نس اول_دوق كملع نيكللاسلاتالداذاى ىلا

 ٌْ ! | اويل هو روس ىريصتت قهعْمُدَو 3 الاصلاح نم يدا ىف كا املا فزع 5

 اريثك الست 2و همتو هل آىلءو د مان دمس ىلع هللا ىلصو نيج ارلا محرأ اب اة جرب نادينا

 ( عوطتلاةقدص ىف نورشعلاو ىفاثلا ساحنا)
 7 لاقو اكو ور أم-هلو مهل فعاضي اذس-اضرق هللا اوضرقأو تاتد_صملاو نبق دصملان ا ىلاءتو كرامت هللالاق

 : 02222222! 22 2227779777سس7طخج7سس ةلرامت
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 هللأو انت ير داب السبل لما لو هيلع هلل اىلص هن الور لاقو نونز< مهالو ماع فوخ

 امسم قسل_بماعأوةن كلارا نمىلا ءتهّلل اهمهطأ عوج ىلع اسم ممطأل_بماعأو هنملا لاح نمىلاعت 4

 نعهنعهللاىذرشلام نب سنأ نعو * هلل اهجرىذمرتلاهاور نم ء-رلانم ىلاعت هللاذاةسامظىلء ||
 [همعقدب وءوسا !ةتيماموب عقد ورمعلا فا مهبهتن اديزب م>رل اةلصوق دصلا ن الات لسو هءلع هنن ىلص ىلا ا

 لحر ن هاما هنأ لسو هملع هللا ىل «ىنلا نع ءنعهنل ايذرىدنكلادوعسمنب دمعسىوروروذحلاوهوركمملا |||
 لاق هتعدتا هدركلامنن نسف نعو 2 غن توموأ هم دهوأ ةغدل نمتوعنأ ظفحالاةلماوأ امون قدصتم

 قدصتيءاطعااضءدلاقو ؛هقرصلا ىطخ:الءالءل ا نافةقدصل اباوركأي ل_ىوهيلع هنناىلص هلا لوسرلا#

 بلغت هقد_كلاالو ةقد_صلابلغءالرلا الذ نا. ةالتم .ةةقدصلاعلطتفلزتدقءالبل نوكو ةقدضا ايدنعلا ْ

 هنأل وهب ادق لمت لوسر نع ىورو# ىلاعت هللاءاش نأىا ضرالاوءاملا نيد نالت ام وقع الملا أ
 لوم امانكت مفك تيك تساو ىقست لذ َكتمَع كت سأو ىنمعطت ةلذ كاتم هطتسا ىدع ىلاعث هللا لوقي لاف

 كيال كلضق نمئشنهءاعدلا مذ راعلانالذو عدا ان الذ لب رم لوقف براي كلذ فبكو ديلا

 ءاشولو مذ ىنغالءارةذ كل عمله اعامول هاعهللاهجرن سملا لاو »* كلْضْف نم هتءنمأك ضف نم غؤملا

 ىلص هللا لوسرلاةلاق اههخع هللا ىذررعنءا نعو ضعبب كىمءد ىلةءاهنكمأو كفريق فالءاينغأ ىلعمل

 ارمعلاىفدب زب م>رلاةلصو ءوسلا عراصم قت فورءملاعت انصو برلابضغ عفطترساا هقدص مو هماعهّللا

 ىلع اهرمس لضؤو ءوسل | نمأب أب نيعبس عق د: !ةقدصلانا هيلع هللا ةجردءملا نس ملاسلاقو 5 قزرلا ف عسونو

 نعامحاصنوستامممداصل افءاهو فاقو لادو داص فورج هءد 51 هقدصلانز :|لءقو »ب اقعضنوعسا تن الع ا

 أ فرقت ةءرقللا مم فاقل او قلدنا ريت دنعادغة نا قيرط ىلع هلءادنوكتت اهنلادلاو ةرتخ"الاواين دل اهراكمأ |
 هناوضرا# بحول ةحلاصلالاعاللا محام ىف 2 اع هللا ىد ع هنادهلل اممءاملاو ىلاعق هللا ىلا محاص 5

 قدصتد نأ سو ءءلع هللا ىل مهاربا اخ نمناك لات هءلعمتنادجر روك ذملا مسالا ىأن و ها ١

 هلع ءامربخ بلطا ىلا.هت قنا ىارب الل قف كسلا ذه نودب تق دصتول هل قف هنسحأو هلْضخأر :كد امرع

 يلاعتهللا نمناتنثاو ناطسشلا نمناتذثالاقام نع هللا ىذر س ادع نبا نع ةمركع نعو يد 07
 هللاو ىداعملاب ىتيءاشفلاب مكرمأ, وةقدصاا نعمك هن ىعيرر قفا امك دعي ناطرشلا هي"الاهذ_هأرق أ
 ىنعب ميلع عساوماو هلو ةنروعمهئماولا“ :اةقد_ملاب وت اعاطلاب م 5 8 ىعب , ال_.ضفوهنمةرفشم ملك دعي

 لت ىت- جر هةدصضرالا ىلع ا!ملاقهذء هللا ىذر ىرافتلا ولاد نعو »* قدصت» : نمباوثب ملع

 ناكولاموذ ل_-رلءئارم ءاىدىنأك لاقهنع هللا ىذرةم ع(ن نعو) اهنعداهني مهلك انآ طش نيعيس لل

 عنصي ناك ام ل_ةفأا يح و هلام نم نامل ىرأامذأر 1١1تلاَقفاْس اودأرما كرتوتاتذةهلاع صقور ١

 ىبرامخ نمتلاق ىنأ ناك لرىأ» امأاب لاق مالغلا كردأا!ةاهدلولاهترخّدا مهردىثامالاه,تقدصتق

 ىلاع قدصت: ن أكل ناكام لاقهل» هس هتقلأو فورعملا لءفيناك هنكلو ىل,تلااقالام ٌلرئام لاق ل اربسأ

 تعرف جحا نع 5 واه اه حو ىلاهت هللا ل_ضذاوم ىتنأ اهي اهلات مه ةرد ىتئام تلاقهنمتمقب أ اف

 هنفك ون ناميوةئامانفل ذل ىرتشاف» دهاوم لذى لاما عضوام لاف ضرالاهجو نع حورظمنأب رع

 هللا ل ضف ىتبأ تجر لاقف دمرت نبأ هللاقف قب رطلا ىلع ل+ربوهاذاف نب ريثعلاب ىضمو بارتلاهاراوو ١

 ىقاطنافلاق عن معن لاق ب..هق ام غصن هدف ىل لع ىلا ءت هللا ل_ضف هم بيصت ئثىلع كتالدن اهل لاةفىلاعت 3

 عج ممرانلاب هقرح اروع اخون ىو اعلا :#تا[يعمد أر ما وكس لذ ا هيدا ادد_هيىلا 1

 كلذ لعفف به اقدرصد هيلا عج رب هلع 7 اندرصب بهذدقا هكا« ناذ ىرخالاةئيدملا لكل ذنبه ذاوهدامر 3-3

 ناو مد نأءاثن اف هد قارا مز فأنا أنا هؤربدخ م نولاعت 5 ا«فعتلا دال دررأ كللالاقذ 8

 ايناثولعت م ايش ىرأ ىفاك لاف هلك هلك 1 ىفا لاذ نولوتةم مهو نيلاع لا ىلار انعجوا ها 0-5

 مسطمو ل مسسسم مس

 الو مد( ردتعم هرحأ مف نانو نومنيل هلال دف ولومأ نوتيلا امو ناب 0 :
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 ندع ىذمرنلا فات 3

 هللأ ىذز ةربره ىنأ

 قالو درا: لامة دنع



 مل-دو هلع هللا ىل_ص

 رانلا نم ى-:عجر

 تائمع هل همايقلا موب

 ناعم نانذأو نارمصبت

 لوة» قطن نآس و

 تالي تلكودق ىلا

 لكرو ديةعراج لك

 اهلا هللاع-م اعدنم

 نب روف انورعخآ
 ىذمرتلا بابك (فو)
 هللا ىذر ةمامأ لأن 3

 هللاىلص ىذلان ع هنع
 ام هلا ةىملدوءبلع

 ديدصءام نم ق قس و

 هعيس داكر , الو هعردم

 اذاف هشىلابرق.لاق

 هي> و ىوش :هماقنا

 اذافهسأرةورذتمقوو

 ىت>٠ءاعمأ عطق هنرش

 لوي هربد نم جر

 ءاما اوق_سو ىلا عت هبا

 مف امن عاتي اههح

 ناو العو لح لوقبو
 ءاع اوناغب او أوددعَت_سد

 هوحولاىوشي ل هلاك
 ةريره ىلأن ع هسسفو
 ىلا نعهنع هللا ىذر

 لات سو يلع هللا ىلص
 ىللعبصرل مجلانا

 مسجلا كفار موس فر

 هقوح ىلا صاخب ىد

 هؤو_- ىفام تاسق

 همم د3 نم قرع ى-»

 [كداعي م روصلاو هو

 ىنأن ع (هبفو) ناك
 ىذر ىرد_ للا د يعس

 ىلص ىلا نع هنعهللا

 مهو لاق مسوهرلعهللا

 هءوشتلاتن وملاك هيو

 هتف صايد رابلا

2 00 00 
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 ' ٠ كلتا لاسنو ىننا كك جوزأن أن ملجأ ئش كر لرب[ ام لاق هرصن هرصن هيلا عمس رق اثلاثلك امش انثتنأ رلاقذ|

 | كءم لجحاو عنلاقف فارم هئالا كلان ذات اند مارك ذن خةدم. دنع تك ف لامما نم بحأام لكم اطعأو

 " [|| كلت فصوتنك ىذلا لج رلاان ألا ةذال لاقف ىنفرعتأ هللاةف ب رطلا ىلءىذلا لج رلاب رف كلامو كلهأ
 3 الاهشا كلد_كثنأف 00 للامن يدق لح رلالاةذ هعمْئش لك هيشارو لتفا ذك ذك

 هنلالوسر ىفاف فقلاقاهمسأ ارىلءراشتملا عضوا لف لمفأ لاتراشنعاهرشنت لاق عنص: فيكحولاو ىتدفوام

 (ناكوناك )هلام اءدر عه دهعتافذح ثءح هنن اك فح كيلا

 رابخالانمبتكي « ةنامالاب فو نمو « اكن قدصد نملكو « حب ربهتلال_هاعنم
 راطوالا كرد دو بن رس ورطاذ نمو# هءاعلذبب ىذل ا ناه# بالطب أم فرع نمو

 راح ءالاسئارع# هنملاىفىل_:<عو «درخ الا ىفادغد صدم ايندلا ىف عرزنمو

 راتذام لكحو * هباثعلاب هافدق»و س اضرلا ةبطعب هلل هرومأ ل بس سب نمو

 ناكوجو زال ناك لمئارم "5 م رمان ل سو هيلع هللا ىلص ى هنلا نعاموهنع هللا ىطر سام .ءنب ا( نعو)

 نانب|!4 ناكواهقارشا ناد أرما ىلااههبانأ | ىلءاباتكت يتكسف ا هتهركسفاهنم اةأرعاب تعاوأف مأ هل ناكوا.ث اغ
 نيكسماجب رف نيك[. 1!ماعطاهرك,كلم م4 ناكوابمدلو عماهاهاب تقحلا هيل |كلذ ىسمتن !انافاودوز نم

 ىلب لاق نيك اسملاماعطا مرح كلما نأ تزعامأتلاقف كزمخ نم ىيمعطأ لابقفاهز.- ىلع ىهو موتاذ
 اههب فرصنانكتمعطأ ىفأادحأ لعتال هل تلاقو نيءر ةهتءءطاوهتجرف تنأ ىيهعطت لنا كلاهىكلو

 اولاقفاهبا!هياوفرمصنافةن الف ىةمعطأ لاتفاذ_هكل نا نه.لاولاةفهعمنيصرقلاب اًذاوهوشتفف سرحلاب رف
 اولا ىل تلات نيكحا ملا ماعطا مرح كلا نا تطعا.و | الاولاق مع :تلانيصرقلا ذه هءتمعطأ ت نأ امل
 نككل | اديه تم طه دهاولاتو كالا ىلا اربهذ كلذ قضن أن ورومت+ر تاكا لعل اذ
 تلات نيك اسملاماعطا تمرح ىفأ ت لع تنك اموأ كمملا اسهل اقف من تل اقف كلذ تلعق تا :أا4لاَةذ نصرق

 امعطقفاهد ا اال 11ب 0[ هيقدقاتفعو كان قض نأ توبنروهنجرتلااتاذه لع كل اه لاغم 0

 ان ساامننادحالثلاةؤىرح رج ىلاتهتنا ىت>اهيذن|تلجو ا4ْرْنمىلا تؤرصناو

 اهانافاهد-و تمةءؤوخ" الا قرغف» اخأ ذقذبل لزخف ىننان كاخأ كردأرخ" لال تلاقذ قرغا ميةسل دأولا طمه
 لاذ كنع ىناغ_ُثىلامن اف ىنعدهللاد هعأن تاففاركت مكلاحىرأ ىلاانوه نناشامهقا !ةمأاب لاقت 1

 كيدي كيلادرأأكملاب> أ اعأا4لاةفاهدإو اله هتربخأوة- صقلا هءلعتص لاق كلا ىند ريخا
 لوسران | امنا اقوا دنا ميلعدر م نيم اه وجر خأذ نيمحىدلو جرت ل: تلاقذ نيم لد ,دلو كلج نأ أ
 ىلع كريصو نيكسم ا كلذ كة رب ىلاعت هنا نمكلانأوأ كانباو نيصرقب كا درفكل جر ىثعي ْكَءلاهننا

 د00 فلة لا تفر صناندماتن ام دقو هلْرْيَم قوهفهم ءلافرصنافكقلطن ل كوز نا ىل ع 11

 اس4 لم ةأكرمالا

 ١ فأل ىلْل ماما مادامو * ليدياو قركف نعتض هرعأو هه لك:1|كافطل ىلع تلعح

 لزئائرضاا 7 در ىصتا ىذلادر ك__فةطلو « لذءوأ فداك اذااود_ع

 ٠ هتعتلحال كرا ىذالم «* ليغ نموهريست فظاد * تحرق قم صم م ىدسأبو

 لأسدقن مبادلاب ناخامو 33 ل ل1 لذ ةكفلف تفقو * :لدعاموله- ةعنم حب وابو

 "تاما لءئارسا ىن:ناريسفتلا لهأ لات(ن وادعي هيو قلاب نودهةمأ ىءوم موق نمو) ىلاعتو كراس هلوق

 طيلختلال_هأ نعمه دعا . نأ ىلاعت هللاوإأ سو ةقرف مهيأ :عتازيع اف طم ءاذقلا ىفاو ذخأ مال_بلاه_ءاع ىدوم

 ىاول سانتوهيلعاوم , و«فاولزتف ضرالا نمءاضف ىف مهاذا ىتح«_ءفاوراسف شرالا لفسأ برس مهر هظف

 3 لوطأن ماوناكو , ناكل كل ذىف مهآرم_ميلالصوا-!فنينرقااوذ م- ميلاراسن أى لاهفاو مادو ناكملاكلذ
 ١ ناوبأ م_هرود ىلع سداوةديعت مه دجا سمو م_هرود باونأ ىلعم هرودقوربة3 مواد *دهب سدلو اعنا 1

 الو
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 ىلاعتو كرامت هلل انانانراعأ لوطامأ كل لاا أاولاةذ هنولعفت اهذ نأ شام م4لاقف م احالو ريمأ مهباعالو
 بيصأاذانةاساوملاب موةن موق نةذاءدجانرسامأو انفاصنالانزاعأ لوطق نوفصنم موقاناثا ميفانل كراس
 انرو.قامأو ءامنغأ انهجاب نكف كل ذا: ءاعنسالو هتءاثري ىتد نع عج أ ان نمهلانهجرتف انمدشلاو

 ةدتقان داسمامأو توملا م ارك ش ريق! نأ انئاسنأو انئاطعن ءانربخأانالانر ودتاونأ ىلءافاتلعمت ||
 باويأاهياعسلفانرودامأو تانسملاترثك داس ما ىلات رثك اذااطدنان اانئابع نعانمعموانن ورانالا مع
 نو اضعبان_ضءب ظيالؤريمالاو ىاهلاامأو باملاىلا جا: الفاضعنا:_ضع قرسسالو صساتنالانالأ]
 داد ناط سا تدرأولو مكاثمام وق تدأرام نينرقلاوذلاةؤ عدارم احالو عنامريمأ ىلا جا الق فصانتت

 هللاد_عل.ئارسأ ىنب نما دباعن اىورو# مكةالخأ لمجو مك-ترشاعم نسما له م دلب نطيتماكللا ا :

 لوزا! ىلاه_سفن تزتهافاهطسو ىف انراحءامو ةرمض ىأر ذامول هتعمود نم عا طاف ةنسا ذك ا ذك هتعمون ىف ْ

 هب رم هنا ماهي نية فاق هن رقىلا هءرق نم ةحراخ ةئب زتمت أرماهن ترق او تتم دعقو ءام برشو لزغ هتعموص نم

 لقنأ نامزلاكلذىن ىلا ىلاعتو كرات هللا ىنوأةهسفن عدو كلذ هرث ”انناةصرق مون لك هل ناكو لئاس
 اذهف كينسفت ىلءنمكسملا كراثناو نمتصرقلا, لتقدم هلم[ شتيراعداك كلع ل1تءادناعل | اذ |

 . 70000 كتلاطىلاكتددرو كنمكاذتلمقىن اتق دص باو ||
 امرك اومغصت تنأوتللز مكذ « مكلضفانمىرحدق ىذلااوحماو * تفا_سوىتلا انيلامل انملعاودر

 مل رتسربغىلامو تله-دةو د ىنز- ىكتشممتنأو اوسىلام د مكوفءنس-و-رأوتاسأمكو 1

 هرهظأب لاف فرش ملىذ « مكدصقري غاب اربلا فى ساو « د--ألااموب ومكسءلمألو
 مذ ركشد امو مقأ ل مك ىركش 0 انعْسا 3 قاف عل نأول + مكدورب غادادو جرأامو 5

 ملريختاداعىوسىلامو ىلثم « فندىو-هلا فعىدمكتاس-ا
 مث رك دري غاثبدح ىعساولم 3 ىرأس يلف منك اك اودوواودوع

 مل ريغبن دلاوفعل جرب ند * امرك ق داساوةعافتنذأ تنك نا

 هتين لهأوهتدرذوه-او زأو هءاكتأو هل آىلءو ل ان دمس ىلع هللا ىلصو

 ) رحالا ماهر هلل ادعأ امو رطفااةق دص ىفنو رشعل اوثلاثلا الا )

 نيعالاة:ئاخ ادع طتحلا رسقلارون هش لمالامالظ ل عاحو رحالا ل هكمو بام الل باوثل ارذوم هلل دلا
 ىلاو ما ركفلا س>اوهو سفذا ارطاوخ كاردا نعىلاءتىلا ردو هيله نالامناسنالا لعمو رد_صل|ةيفاخو |||

 قد نأس دقتورهذلارو رم ىلع ث داو |ىدنأ هاذ: نأ لج ركولا فنرغلاالو لمرلا ىف لاا نسن: ملف هقزر |||
 لمرلاددع ىصحأر هل اورباا ىف مكر يس ىذلاوه رخأ ادئالقو سؤرلا نات هننهرهملارهاظورسلا نطأب هنع

 ريقفلاو ىلا عوقو هتداراب رذأو ىنغَأ ركفلاون اسءالارب دقت ءاش كى رح أةءاشو رغقلا ىف لملاو ىفامغلا ىف
 هع“ نع بزب لذ ععمو ربلا فرذلا بيد هيلع ف لذرمصدأ رولا عنمو مهسلا كاردا هْيْدرْسء عمسأو مصأو

 مق رصعلاتاعاس ىفءاشامرادقالا ير ورصنلاوةناعالابه دع نيعمىلا +2 لذر دقو رسلا قرط ضم أ ءاعد

 موقنهءاعاةلدو هيلااناده رسدب ملأ شد لولو كمل ار اح ىف قزرلاريسو رسدلاورسعلا باسأ دارأ كى ئالانا نيب

 بولا ل سك نيمتاصلا بونذهنلسغو ريصلاو مامصلا روش مالارتاس زي نماةصخو رسقلا ماسونابنلا
 ئدحاالاوكتشءركشأو هددعل ىنمتنمالا دجو دجأ رطفلاديعاذلان او :هماعاانةقزرذادجلا لَو رطقلاءاع :

 صاخم هداه هلك ريشال دو هتناالا هلاال نأ ( ده ث أو ) دم_:ىلع دمع لكوت هءلع لكونأو هدم لوصوم
 ىلعو «_.لعهللا ىله هدب عد اصأ نيب نمءاملاعهنىذلا هلوسزوم ديعادمان ديسنأ (دوشأو) هدقتءمىف

 ىْذةئئالاريثك الست لبو هدإو نم دلاولارفب موبىلا مود ةالص هدصقم ىداتو هني رذو هحاوزأو هءاحصأو هلآ 0

 ناك ذار طفلا ةاكزج رذانك ل اقه-:ع هنا ئذرى ردنا دع_ب ىفأ نع# هدد درب ل.نامزلاىدم | 6

 هللاوجر ىذمرتلاهاو ر رمت نماعاصوأريع_ث نماعاصوأ ماءط نماعاصل_سو«_لع هللا ىلص هللا لوسرايف | 8 1

 طسو غابت ىت_تايلعلا
 هئفس 27م

 راع ىح قو دبباا
 نانرك قو هنري

 لودر ا ىددهرلا
 و هلع! لصدتلا
 رذاكلاد-ا- ظاغنا
 اعارذنوسرأو نانثا
 نيا لدم ديرش نآو

 منيح هك ناو
 هب دملاو ةكم نساك
 لاق ملام جوس ىو

 نانو أر ذاك-!!سرمد

 ديما لم رفاكلاا

 ةره_م هداج اظلغو
 ىكشم نيام لاقو ثالث

 ةرتسمرانلا قرقاكلا
 عرسا ابك ارال ثالث

 رع نبأ نع( ىودو)
 لاق ام_معهّللاىذر

 هلنأ ىلص هللالوسر لاق

 رفاكلان ا مل_بو هيلع

 مترغلا هناسا بصسل
 أطو-ت. نيض“رغلاو
 باتكس ىفو سائلا

 نعوهري-غو ىذمرتلا

 لوسر لاق لاق 6

 سو هيلع هللا ىلص هللا
 ملنافاوكلاسانلااجأ
 لهأ ناناوك انتفاوكم"
 اذانلا نوكس راثبلا
 م -ةعوهد لمست ىد

 اهناك م_هدو- و ىل-ع

 عطقنت ىح لواد_-

 ءأم دلا لم_ىتق عومدلا

 نآولف نودعلاح رقتق

 انميف تيرحأ اننفس

 نك ( كحول ترحل
 ناك هنأ ىذا قمَُس

 هسفن بت اهب امو



 لوسقدو اهيصويو
 هنن اص عتال قيقشاب
 قيطنامسسح ىلعالا

 ل_عاو هباذعنم
 لو ىلاص م1 رع
 باطاوا ملا كل هئاوس

 لماعمردق ىلع قزرلا

 رادل لعاو ام دلا ىف
 ىرث فوسفا4دافنال
 سرفأر ابغلا ىلنا اذا
 (ىؤرو) راج مأ كَم

 مثيخ نب عسب رلا نأ
 نا نا كه دبا
 توناحن رفدوعبم
 ةديدملا ىأرؤ دادخ

 ىثففركلاىفةاملا
 دعلا لك م وهاع

 نع لعَش قانأالق

 ترك ذت لاف كلذ

 زابلاراثلا لماووكا
 اوسح (ىناو_خا)

 قددصتوهو ناعالا

 عمالا ريتسالوبلقلا
 نيت داه_كلاب ظفلتلا

 دول تنم اومنت ىتح
 لك اودرحاو هجران
 ناء:الاىدع صرملا

 مالسالالاصخ لاك

 اهفوخد نماوضت ىد

 اسأر

 لوح راخال الماعابأ
 نيل

 ةروا ران برغر
 ريب انزلا عسا قهحردو

 ىرع
 كانه تامح شم ىلع

 يطع

 ىوقت ال ت:ةكرزاف
 ىذلاامكليوذ

 بر طاذ+اىلا كاعد

 ظ ةيديلا
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 : ش ١ الأ نك اف ىفايدانم شعب ل_بوهسلع هللا بص ىلا نأ هدد نع هرب أ نع بمعش نب ورع نعو#

 هاورماعط نم عاصداوسوأ هت نمن ادم ريبلو اريغصد_.عوأرج ىئتأوأرك ذإ_بم لك ىلع ةيجاو رطقلا
 طفل اةقدص ل_ىوه.لع هنا ىل_ص هللا لوسر ضرفلاقام_نعهللا ىضر رع نبأ نعو# هللاهجر ىذمرتلا
 | هجر ىذمرتلاو لبو ىراضلاءاور ريع_ث نماعاصوأر مت نماعاص كولمااورمل اوىئنالاو رك دلا ىلع

 جارخاب انرمأي ناك لسو هلع هللا ىل_د هتنالوسرنأ اهبممع هللا ىذر رعنا نع عفان نعو « هللا

 ليقرطفلاهقد_صل_> رلاج ري نأ للا ل_هأ هي-سا ىذلاوهو رطفلا موبدنعلاة الص ل_قةاكزلا

 ناسناالرطفلا مولب هت“ وموءلااذ_ه لثم ىف ةل سها نعمهونغأ لو «_ءلع هلل ىلص هلوقا دمعلا ةالص

 نآوايشام ىلس!!لاه-وتممأ._2لكأبورطفااةقد_صجب رخو هباء نسحأ سلب و كاتس و لستغي نأ

0 

56 

 : كرابت هللانالوخآ ىت,رط نمعحربو قدرط نم ىل_سملا ىلا هور نوكر نأورذ_ع نمالا بكجررال

 قيرط نهج و رهاب تس اكل ذلف مهباعرم نم لكمس | نورثك, ىد رطل ىف نوساحي ةكالم تعبي ىلاءأو
 ديعلامونجرخاذ الدو هرلعهتنا ىلص هللا لوسرن اك لاقهنع هللا ىذرةربرد ىلأ نعو 5 ىرحأ نم عود رلاو

 م_بوءهيلع هللا ىلص ىلا ن اك لاق «بأ نع ةدب رب نعو 0 هللا هجرى دمرت اهاورهريغ نم ع رىقنرط نم

 ىذركلام نب سنأ نءو# هتناهجر ىذمرتلاءاور ىلصر ىتح ىتالا مون معطبالو عطب ىت-رطفلا موب جرخمال
 ةيطعمأن عو ىل_1أ ىلا رنا لءق رطفلاموب تارت ىلعرطفي ناكل سو هيلع هللا لص ىلا نأ هنعهتلا
 نيد.علا ف ضمملاورو دمنا ت اوذو قتاوعلاو راكرال جر ناكل سو هيلع هلل | ىبص هللا لو سر ن أ اهنع هنا ىضر
 لاق بابلح 4 نك, لنا هنلا لوسراب نهادحاتلاق نيمسملاةوعدن دهشدو ىلصملا ف نازنعبق ض.ملاامأف
 ْ هللالوسرىأر ول تل ائاهنع هللا ىذرهشئاع نعىورو 001 هلل هجر ىدامرعا 5 اوراهمدسالح نما هت أ اهرعتلف

 نا.فس نعىورو هي ل .ئارسا نب ءاسن تعنم يكد _دعسسملا نهعنا هدعءاسنلا ث دحأ ام ملسو هلع هللا ىلص
 اه+وزامل نذايلق ج وردلناالاة أر تأ نافنب د.ءلا ىفءاسنال مولا ورخناهرك أ لانا هنتاهحر ىروثلا
 ةمامأ ىلأ نعو * جو رانا نءاوءنعنأجوزالف كلذك جر نأ تدأنافنب زير الواه رامطأى فج رمت نا

 نعو بولا اتومت موب« _ لق تعمل درعلا هلل امحأ نه لسو هرلعهللا للص هللا لوسر لاق لاق هذع هللا ذر
 نسحلان عو *«رطغلاو ىصضال اةل.ل ىلاءلل ا مظعأ ل اق هنأ لسو هءلع هللا ىلص ىلا نعامونءهتلأ ىذررع نا
 اغارقاه داع ىلعةجرلا نهي ىلا عت هللا غر في لال عدرأ لو هءلع هللا ىف هللا لوس ,رلاق لاق هزع هللا ذر
 حرفا ادوعألاديعديعلا ىعءاقاو ىعضالاةلءاورطفلا ةلءلو ن اعد نمفصنلاةلءلو بحر نمةلما لوأ

 رثكرو ىلاعت هلل لحتلاو مهظعتلاب هلمقتسي نأ لقاءالف مرك فب رش موب هنالا دمع ىعس مهضعب لاقورورسلاو
 الة رك دئلو_هطل!برضذةقءصلاو ةشقنلاهيفممسةمامقلامومك هلاثمد_.علا مول نالىلاعت هللارآ ذ نم
 ىل_عهما.قلا ف سانلا عامحالةرك دنىلصا١ىف سانلا عامشجاو روصلا ىف مالو 00 ومل |ىف جفنلاو

 حرق م-مممو بك ارم-منمو لدارمهتموداوس سال مممو ضايب س المهنذ مهاوحأ فالتخاو مهقالتخا
 هنأ لسو هيلع هللا ىلض هللا لوس .ر نع ىوردقو مّن ىلا باقذب نم مهنمو همعن ىلا باقذب نم مهنمو نوزع مهنمو
 نو_.صد ثلثو مهما دقأ ىل_عنوشء ثلثو اودلا ىل_عشلث ثالثأ هثالث ىلع مهروبق نم سانا ارش لاق

 هلل ادعوامراظتنا تاصرعا| ىف فوقولاورش لا ىف كل ذك مامالا نورظتنب ىلسملا ىف سانلاو مههوح و ىلع

 نودعاممل امهنمو لظلا ف نودعاتا اممم ةماعلا مول موبت ارم همس ىلصملا ىف مهمة ارمو توكس نذوب قاعيو

 نم موذأرسصناثإ ذكحو شرءلالظ ىف نوكد نم مهنمو قرعلاهمل» نم مهنم ةمايقل افكلذت سمثلاىف
 وث لءغ د.علامول جرح هنأ هزعهللا ىذردرولا نيس هو نعو 2 دو درع مهضعدو لومقم مهصعن ىل_هعملا |

 جرخو *:هعود لة ناهنب زلاو رو رمل موباذه لاذ هْبزلاو رورسسل | موب اذه هل ل.ةؤ أر ىلءدامرلاو بالا

 ترظنام هللاو لاف توأردقءانس>ةأرما نم ؟هةحوز هل تل اداع انف دعم وب هلي هج رنانسىلأ نتا

 الا

 || سانلاب-ا<لاعتو هناص--ىراملا كل ذكت وكس سانلاو بط مامالان اوه ةسيطخلا ىفةراشالاو ىلاعت
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 رظذلاه: 3 نمار ذحرمصملا ضغىف فلس !ا غلاب ماو كملا تم-رنأ ىلا كدنعن“ تجر د:مىئاهماىفالا

 مم هيدا اهبودعامت دلاااو رواظ: 1اةروصبلقلاىف شقتي هنا ةراظذااو لأ , امهتمعذلاقو ه-ت:ءوقع نمانوخو ٍ

 ل نفح ) ةلءحالو ماب ناب تدق ََ
 نمةروصبلقلا فت شقنةرظن ك ركشلاب لغشااهاذأ لكس لةلاو# رظنلاةنتفاهانعل أ علا
 رطانا ىلع فوقوم نيعلا نيعأ ىف * اهملقي نيءاذمادامعر-ملاو ردم اورسالا نامداؤؤل احار

 ترظاذا ن.ءلارون دس<بلقلاف 5 ررضلاب ءاح رورسد ا ه>رمال هه ج4 رضام هب ة!ةمرسإ

 روسلاب هللا لامر نير ظنت مكح ترطاا ىيعا ى راق لوقي 8 , ركفلا ىلعاقحدسحت نيعلاو '
 ر_ظنلاع نءاهاهني عمدلاب بلقلاو 37 ءلاق :

 رصملاو باقل أند كد دف مكحاف 0 ارك نر انا ناح

 | نيالزخم ىلا نات ناكو عا هنأ انلا ناش هتارطاوةرصنل ةلمعغم ل د نم (مثيخنن عسب رلاناكو) |
 اديس لوقتف هرصب اضاغاةراتمارتفديراحلا يل تحئؤش حب .ل| قرطاذاف هزس نب ريس ع هنع هلل | ىطر دوه سم ا

 رشو لوق 4 ةدلا ًارتفلا نات كو انلوق نم مسكه س :عهللا ىذردوعسم نءاناك- ةءاحدق ىعالا كاذ نر دص ا

 لوقب هللاهجر ني اصا|ضءبناكو 00 او كدحرفامل.وهيلعهتلاىبصدم كآرول هلاوامأ نيتي لا[

 ىل-ءنذوان ,ى كحق ةراظن ىف هنا ال حماسملمدآ اذه مات ندذوةنيفسلاتقرغ موقان ا

 لاق لاله اريغىلارظنلاو لاكنلاولابولادشأو لاقملا حقو لالا نمهيلعن اما[
 بول_ةلاىلعنويعلاىنحت : اذكيؤنيعتال  ه ىيبطىهتىتاعو * هزي ىحقس ىأز نما

 لات زر سامع نب |ن عءىورؤرظلا د 0 رئزولان جرفااوأ (نيدلالاج: لا لاق) ١

 اق كلام لو هملع هللا ىل_دهتلنالوسرهل لا ةذام دل شا شتي لسو هماع هلل هسدتا لو دراجات منع

 0 اهقّدساف ىرظناهعمتأ 2 لزأ لفاهيا اترظتفة أ رتل

 رهشلال وأى اولص سانأ ن نم م هايندلا مترو ةع هل لمعاريخ دمعي دارأ اذا ىاعتو هراتدلانالسل ل
 مهناسحاباوطمنو جسق ل ناكسملا ثادامعل أو امو جداصملاز اللايلطدجاسملا فاودقوأو حوارتلاةالص
 اول_ةؤهراك ىف فات !!مهسغو اورسأف دئاصل امهرسأو اورهقق لئاصلا مهرح آ نع مهصختقا جبقلعفلكأ|

 مدمملعا ترادأ امدهاين دلا نمدونبام ضقنو امدقانع هتلاواولحر اولقناإ لام" الالو املا موتة
 0 ملا|ترظنو ضيو«ةريغن هتاف'الا محم همنا اهاممقىرثلامههوحو تلحأو. اهاحرنونملا| /

 تاع>و ارطفواموص هتلاو ممدعأ لوصلا لمالا عم تقرفو لوصوملاى لال .-تءطقو سرت ل

 بيرق نعكلاحاذكهو ارطسد_للاىف مهنم لك عصأو ارطع طونملام هت دؤزو ارطق حاب رلاب ه1 مهرومقأ |
 ىأند_ةهقيقر ولمالال ب وطاب فاروس ةءالا ل_يلقاب ظفحتو د_مت-افكل " اماذكعو ظةمتف|
 بنشلااهنا يمل ةذ كل ةءوتب دعتامأ انفلاهامةعنأ نقوب اسعاقلعتماب ىلملانات وتفمووهللابالوغشماب | ٍ
 عار وما اًنملاوردقلا مهن ضرغتنأامأ ىضمدق فيوستلاقرمعلا رمت ١امأ قادقتونلان 0
 فاتالبهأت ه2 ديال عر اولا اذان ا غءلصفيسو عو#رمالا ادغواري_:5 ىداعملا ىلا |

 ىدرللأ-توأ
 مهت دهع نبذل موقلا ىضم دةلو# امصلاهيدوأ كتلك ن علازأو 0 هءادر كاغب آ دقف تيتا اه ْ

 افضزا لرورسوفدد املعلو 2 0 قد ةالقأو * ىذمنع نقدتلو مهلا 1

 ىذلا نعت رول _:اعشسال 4 ى أدق ل 1و نع كمون ن "كف « هدع كلذلدغل 5 .بفاارتقلا 0 '

 لي رو 2و 4 -هدرأ كاعداذا كلاود فلا 7 ىدعالو لعلالو 1

 هناو كلا تعدو 0 ىعفةعلا نعسولقااىرأو »* هدرا نيبةصحلا لستم 0 ١

 ىستنموخأت ناو ماجلانود 5 ل ل ا ما اهنبتع دسقاوة دووم 1

 ةيشعت اركب هز زان

 0 تاوثأ ىف عيصتو

 هفعو

 احأ كنمه,اعتناف

 يرولا ىلع
 لج نم .فاع

0 
 ف در نايصعلا عم ود

 رفاغ

 رفاغ نكلوتقدص

 ةششملاب
 طع اغوهاكف ارد 8

 أمدمق قد_صت مذ

 ةيوشأاب
 نمهوف-ةهلاوح 0

 ةيولربغ

 الاقزرلا جرب تاو
 ةلم

 هسفن لفك قزرلاب هنا ىلع
 ةنحم لكنا لفك, لو لكذأ[ |

 انيوذ مظع نمانوحأ ى ملا

 انيلا ظنا اوانز الو

 انيصاوتب تو ة حرب

 ع انل ىدو ا |

 ةديمرو كش لك انمقن

 تيه نميفان ده ىمل ا

 الج ىلا قاب دعو
 نكو هتيرطلاهاوسف
 لفدش لك ندعاناذش
 لك نءانتشوانههو

 هال_ص لصو هع وهش

 ىذلاىل ع ى-هانتال

 ماتخاك_دم هنت عدس

 ةودلا

 قدولدناىف (لصق)
 نيدلاو ىلاءت هلل الاقرانلا

 ا زيقكو اورثكا"
 مهرانلا فاعأ كئاوأ
 باتكق و نودلاخا يف



 هلا فأن ع د مرلا

 , .برلاة مر ىهاغاف توض نئا « اطخااىل ءلازأالىفاوالمر 5 ىل ب دترامل|تاعاس ناعم هسه ءادردأ|

 ش احرلاةرثادماب الا ىرت د هلو # اهاوزتنمأايندلا ن ؟ امان © ازااؤ تكلم ناو م--رلا ىلههتللالوسر لات لاق

 انحلاوربا م اورخ افااووذو ب ارءلااهيفا اوثوأو دو_:لا هيف ناودنسصونوصملاا : نيدلا نبأ ىلع قلي لو هيلع هيأ

 ىرتالو سعد خأ م_ميفام 35 اوصصأف كول_1اكلم م-هانفأ «ىرتلاورك اسدلاورك ًاسفلاورمذ لدعيف عوجلارانل الهأ

 ىتمىلاو 0 ىتمىلاو ىتم ىت> 03 0 ىّنم ىد باذدعل !نمهيف مهام

 كيذوع أهفاوط ف لوةد وهوذ د_او نيهدالجر فاوطلا فتن أرهللاهجر( ىروح رهنلا بوقعي ونألاق)
 1 تعقوةمطاب اذاف هتنسحت“ اثامون ص“ ىلا ترظنف ةنس نيسنرواحم ىف لاةؤءاعدلا اذ هام هلت تلقح

 هّلل ادبعنب ,دج (لاتو) كاندزتدز :وللوشب 0 :اق اذاف ىرخ : |تءقوف» [تلقف ىدسخ ىلعتلاسف ىدع ىلع

 ندمضا ىنباب لاقف هيلار ظنأانأو ىذات_ه أى آرؤ هما !ترظنف ثدح .رذ هلل | هجن ركب ىفأ ىذاتسأ عمت 23

 01 13 مصاف .ةركفتمان أ اوةلمل تق بغل اثالذ ىعا اانا نب رشع تيقبق نيح دعدولوامغ

 مانملا فانباعتأ ضد تأ ر( هللاهحر ىفاككلاركب وبأ لاقو) ةرظ ::لا كلت بغاذ_هىل لوقي لد اقو هلك نآرقلا

 تلقفاذك او اذكت اعفولات منتلقؤا ذكوا ذك ت تلعؤلاقو ىت "ام_سىلع ضرع لاقْكب هللا لءذام هل تلمذ
 ترظ:فه-ولا نس مالغىل رمل اقف بنذلا كل ذ ناك امل تالقفرقأ نأ تدم .هافا ذكواذكت لعفو لات من

 )أ نأ نعىورو «هلضفب ىنعافع م نم ىلحن ن ماقرع بىصتأ ة:سنيعيسا مب لج وزع هللا ىدب نبدتٍقأفهنلا

 1 تيب |ادحاوابنذالا تر رقأ نذ لكى رذغ لاق هللا لعفام هل لة مانا ىف ىؤرهنأدار زلاهئلادمع
 | ل-_.ج صخ# ىلا ترظنلاق بنذدلا كلذ ناك ام هل ليقف ىهجو مهل طقس ىت> قرعلا ىف ىةقوأف هن رقأ نأ

 هنأ ارطخورظنلا ف (م مضعدلاقو )

 الوسرلات نك لاقو# ىرطباقلامزلأو « ال حن ىسجتدأر « امل ىلق تئاع
 اليتق ىفاقل رت « امج افك تلقذ « الءلدلا ت تيك تنألد *« ىلقلفر_طلاقذ

 ماعطلاب نوُثرْعَت_بق
 ن-«ماعطدنوثاغف
 يذنالو نهالع يرض

 نوي هغتسف عود نم

 ماعطبنوث اعف مامطلاب

 نورذ ل_.ةةهدغؤئىذ

 نوزي_عاوناك م_مأ

 انمندلا ف ص_مغءلا
 نوثيهةسدق بارشلاب

 ديدملاب ءاالك

18 

 اذانمههوجو تو
 تءطقمهنوطب تاخد

 الوهج ناك لع ان الىذلاب ىذر ندو 00 ال-.وعلاو اكسلع 37” ىحاوت اة دقو ١ را م
 3 الياعا_عقسارهد * هنمباقلاىدتغيف 03 الو داهم ارمأ هارب 0 ه-قرعالا نو مس م 6

 | البس قلب كيلا « قد-عم سيلو © الوبقلا ىطعت تينج *« امم هللا ىلا بتق' م 1 ا
 نمك ماطخلاب سك ىف بعتي كدسحو ماث الا 12 ملت كلو ْم ارا ىفةقاطم كنومعمدآ نب || ىل أو ةتاثدمل ؛ كلسر

 ءاعدامو ام اولاق

 لالضىفالا نيرؤاكملا
 اوعدا نولو_ةفلاق
 كالام اب نولوقيف اكلام
 لاق كن ونيل نتا

 نوثك ا امنا مهي

 نيدناتدث شعالالاق

 كلام داحاو ملمئاعد

 لاقماع لأ م_هاب ١

 الذ ب راوعدا نولوةمق

 مكجرر نمرب+ ل>

 ىوطف ديبعهبق قشبو سان هيف دعس دنع. مويديعلا موونأ هللا دابعأ اولعاو#مادقالا|اهب تازةرق#ةرظن

 || ونت باف دورطملاء_.فىزعبو لوبقملاهيفانه مون وهو دودرم هءلع لعن لدول اوهلاعأ بق تابقد عل
  ىورو * لاسعالاءىدر نم كي ىسع لالا ىذكاللاةاض قاده حاف لاعإلا جيمق هب ا

 أ هللا ثعبيرطغلاة ادغ تناك اذان ةزئاجلا هل ] تمد“ ”رطفل اهلل ناك اذا لاق ا ل كل ىتازم
 1 هعمس) تو ص: نودا:.3 ككسلاهاوفأ ىلع نوغةيف ضرالا ىلانوطمميؤدلب ل تح ىف ةكتال 1| ىلاعت
 مهال_فمىلااو زرباذاذ .ظءلابنذلارفغب م رت بريا! - رخاد# ةمأاب نولوةءؤ سنالاو نملاالا قئالخلا

 ||| هرعا وبن أه از ان دمسوانمملا ةكئالملا لوف هل عل عاذاريجالاءازحام ىتك- المان ىلاعتو كرات هللا لوقد
 5 ىاضر مومابقو ناضمررهث مهمايص نم موباوث تاعج دق ىفأم : ا ىكتالمار ىاعتو كرامتها لوقمف

 0 قالو قز عوف ىو ارام كن ارثع مدلع نرنسال كالو قز وق تول قفز كرامت هنلالوةمذ قرذغمو
 كل ترظنالا مك ايندلالو كتي طعأالا :رخآ الأ انه هج ىفموملا ىفولأسنال

 ف نرخس ”ال ىلالب و ىتزعو

 تدضرو ىنوعيضر أدقمك!اروفغماوفرصنافدود- ملا بات ىدب نيد مكتفأ الو ميز خالف كيورع اع
 لا لا (ىفاوخا) اورطفأ اذاةمالا» ذه ىلاعت هلا ىطعب اج نوريثءتسيو ةكئالا أح رفتف مكمنع
 || همعت فااسو هموص ىبذام هيلعدر نم قس امودب ولطمةباهنو هدوص ةمدياغا او لويقلا ملخ هيلع تعلخ

 تياغان:رنولو_ةدق

 اموقانكوانةوقثانماع
 امنمانحرخ نير نيلاض

 0 ا ا ا لا ا ا مساع محم انا د86 يباح ا دس يحللا : || ىذره.ممنب به و(لاق) رود 4 *و دو رديرطتخ دا حرف فيك امدعاو هيضلو د شالاهفامأ اف طع 7 و لاتنوملاطان انأن دعاك
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 اذ_-هىف ديسعلا قّتعننأانملع تلزن أ اهفامت رسما كن اموللا مه يفر لاَثِذ ديعلا 1 1 عدا 1

 كلدعع نو [ئط نعوف»ن نأ انءاع تلزنأ اهقانن رمأ كذا 1 هالارخ الالاتو اندرتالف كنك 1 نيك امل ادرتالن أانياعتازنأ فانت رمأ ذا موالارخ .الاىاقورانلانما:ءاقر قتعأف كديبع نةوووبلا
 : نيجارلامحرأ تنأ كناانحراوانلر ةغافاتسفن أانلطدق |

 فرتءأنتذلاواطللابىتناو © هدصقأىالومىلاىدوعديعلاودي فكراهعمدنيعو نينملالوط || فاخامهنعىلامنائيرقىلو# فرغ هتاذالا نعىمباقلاو «فرصنمسانلاديعو مةمىدبع |
 فة هل_ضق اناد_هنم انءامق # هسهاومتعئذلا 7 ركلاوهف فشكشيوىرض لفي يمعهيذ *« ىتكسمولذلعفشيل م ا

 ف ص ىنلاجارعمرت ذفنورشءلاوعدارلاساحللا]
 (مركوفرشولسوهلعهتلا

 ءاملو أو عامفدأوءاسن أ م_متم لعج ويقل سءاسخا نع لعادو اف. ضان سارت ومس نسف[ د ةريضل د نم هنام>أ نم ىتحاو قطداو هدادوهريضح ىلا هدامع نمراّتخا ن مسرق ىذلا هق دسجلا 5-00
 هافطصأف افطن بالدالا ىناونوكر نأ لبق قلدنا رثاس ىلع هزيمو ملسو لع هلل |ىلصا درا ل اراتخاو اغلوأ

 اممهلد_هتودوسقله-:عُكفق ذورقران نمهيرىلا ل لانا هن راه#او افلدماقر ل حوت هباعدو افعو هتب وت لدقفهب ريلا م دآهب ل سوت اندرموان.عم هت اكوارشف همركرءاطعأو اتسوامعنمأ
 وهف ىناطساادجاب ارشمءاحذأ اسيفن ادقعه الوم كف ىسيع هتك رب سقلاو افطعتمهءلعداعق مركلا| كالا فامع ماكلا ىروم هبل أو !ةعسموانمعمىدرلا ن مهل ناكوءادفلاب تيغأق ليمعماهيلسوتو انطناوأ|
 رشلان م هيلاىد-هتو هنقرت ةكدتالا او هيعحب لب ريو هنآ ر م قاربلاناكو انرشمامظعم نيسوق باقأ اكان اقوال ئصدقالادصسلا ىلا مارملادصسملا نم هءىرسأن مو نيام |ماماو نينوكسلا دم-سأ

 ىصوو هل اعدم مم لكو مهم مأف اصترمءاسسن الابد دحو ىدقالا دعما ىلا هاكر لدوال3 افحتوانرطاذحلاو ] 5
 ارزعم امظءمارقومامغمالعمراصو اعهوقرق اهلا ىلإ جارعملاهل بستم ار شوهل ارذن ك[ذ ناكف ا ىصقال ار وهسملا ىلا مارملادكءملا نمال_ءله دمعت ىرسأ ىذلا ناك اصخءارسالاب هصخ نمهقح ىف لاذ ؤ
 ىلا ل, ربج هب لصواس# افسأو امدن هندي ىلع لا ظل ضعد مون ىلا هءلآ نودوننال ةكتالا | نماغل[نوعمس موب لك هل دمءرف رونلاوءايضلنيأعو رومعملاتددلا ىلا عقر ار غو ارو س5 ةنجلا ف تاوضنرطغو | افطناو همودق ةكريبرانل !بيهف دمشق راعقلاورأ ارباللامريؤهتلادعأ امو راذلاو ةندلا ىأرو كالمالا عنستو مالقالارب ريص ععست افقونالو ائيلت علم لوران الاو موسرلا عطقورا بو مد زو اتا ل نع لا هبا سر لكتف مارت الاب ءاالا لعلسو ماركا ئالآءةقلتق انرتداج وتمام ىلا عئاوأح اولا مذاق هلا لسرأ دقوأ ل بف ىطسم ادهش لاقف لء رحاب كعم نم ليقف ليجتلاو مظفتلاب ءاممسلا | ناوبأ عفجساو ارت الوالوح هباهذ ىفهنع تسال هباكر ىف ل» ريح وأ ذه افرمصتماك اح امدقمادي ثم 0 ٠
 موسرلا سمطنت انهه نمو موقرملال-هلاو موتك ارسلابءاصتنأ نيلاعا|تربيمحو نياسرملا دمساب لاقف افا لولدنلولدلا كرعياذوهأ لد ربجاب لولجلا لوسرلاهللاتفاه دنعوخأت ىهتماةردسلا
 افرذرانرفر ل دحتو كلر عراونأ نمقراو انرشم كدعس علاوط حاطم قرسف مولعم مام هلالاانمامو موهفملا ىتاقما ذوق مولعلا سردنتو

 افطات بارشلا كاذ هلقارو « امدانم ناطللاركذ هل تاطو افلا تن او لصولا مسن بدو 35 افصدقلمالاو راؤالا فرقرقر :

 كلندرف لان دومعت 58 5 ٠ ١
 ري لك نماوسنب
 ىنوذخ أب كلذدنعو
 لبولاو ةرمسمل اوريفزلا
 راشثلام4نأىوريو
 ىحرانلا لهأ عقرب

 ررمشلار يطب أك اوريطت
 ىلءاوفرشأ مهعفرااذاف
 باح م_ميبوةسنحلا
 ةنملا ناو أىدانف
 اندحودقناراذلا باحتأ

 لوهذاةحاش ران دعوام

 امد ,ردعوام متدحو

 نذئمنذأف م-ناولاق
 ىل_عهللاةنعل نأ مهند
 ناكسأ ىدانونملاافلا
 ثاهنملا نا سارإللا
 ءاملانما:ءلعاوضيفأ
 نااولاق هنا ك-ةزرامم وأ

 ىف
 مهدرت_فنب رفاكلا
 عماقج باذعل اةكن الم
 منودجرعقلاا دب 0

 وه نب رمدغملاض هد لاق
 ل> وزع هللا لوق ىبعم
 اوح رخنأاودارأ الك
 ليقو اهيذاودعأ اهنم

 ازل| تاذع اوقوذ

 0 ا
 راواو فاشل و
 سا.عنسا نعل زغتلا
 4نأ| مهن هنا ىذر

 اول داذات اوعدتس

 ةنسِفلا نولوةيرانلا
 انعمسو انرصنأ امر
 انااص ل _هعئانزعد راق

 ءامهمرح هللا ١

 هموقرع 0 رساازارطدهزرطم و ونلاوءامضلا عاش لأ دقو روض ف قوم فقوذ افصتمةينادرفلابوأ |: |انرعمهينادحولاب لازام الا ج دهاشو ىنتقاو بدالا نسح ملسوهءلع هللا لص قط.مماكلسو ىنتناونيبلا | : لوقلاقدقا نوناحعف ||| لازو ىنتخاو نيالا بهذنأ ىلا انرقرافرقرقرب و راتسالا قرتذيو راونالا ب خزواتم رات لازانق |

 (ضورلا - م0

 اشرافلأ نولوقمق ىتم
 انتيمحأو كك اانمدأ

 ئد ون ذا ةذرخعاف نيدنثا



 0 مدس نم جوزخ ىلا لهذ
 اذا , مكلذنوامعذ

 ترآ ءدحو هللا عد

 50 اهل أَن او-ةمق

 1 ران ملع ضدنا

 نوثل ١ اما ن ن وبادعف

 ان نانقلا نولو_ةءذ

 بد , رق لحا ىلا انرخأ

 ْن رووا مذ لَ وعد

 نه مع«قااون وكت موا

 0 لاملق

 انرافلا نولوةئف

 انامل تساتسولا
 ام رمعن لوأ نوباعف

1 
 نوأو ة مقرب ل: كأم احو
 لعل روهحزأ ن رافلأ

 تكرئامفاحاصلعأ
 اهان اقوهه-!ططاجناذاك

 اهقاو انوباهذ

 نكي بردك

 قيهشوربفزالااهبق م
 3 نعمسم عت فوءاوعو

 ىكرر مت ن هللادع

 هلل الين ًالمهتعهتت أ

 اذالاة لو هيلع هنن ىلص

 ةنملا ىلا هنا لهأراص
 راذلاىلازانلا ل هأ راصو

 لدحي ىتج توملاب تأ
 ب بشرا أو هنيللا نم»

 هلا لهأاب لاقبو
 راد 1140+

 ةنللا لهأدادزتو تومال
 لهأو مهحرفىلا احرق
 فو مهن لاانزح راثلا

 نأولذ ىئدمرتلات اك

 تاناث ةتئانشإ
 ادحأ نأوإو ةنملا لهأ
 لهأت امل انزخت ام
 الوىنأاب هلا ىتافرانلا
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 'ماركالاو مافنالابءامجو اف#«ماللاب مالسا هأدنق افملا ىفتناو لصولا لمح لصؤدقو رومملاموقرب
 ري ماجا هذا, هلل لاعاذو ارب ذنوارش ضو ادهاش كانلسرأانا ىنلااهأ ان ىلعالا ىلعلاهللاقو افطات

 الو نهوام ةما.ةلا مون ىلا ْنَدَمأ ىلع ءىذطد كتوم جارسف اريمك ال_ضف هللا نم م ناب نين مؤاارش

 اددرتم هنداهش قدقحت ىفنوكءال دهاشلاو دفاشملا فرشأب تزفدقو دهاشملاانأو دهاشلات نأ ا

 ىبالاك كتممسأ دقف افرخ_همديدومعلاب ىلو افرعم بنا دحولاب سانللن وكت تدأر امدهشساف افقوتمالو

 افن_ثمئاممسل ناكف ىلاطذكتذذلو انوشتمهيلات :؟وىلاج كتدهكأو اف-ثكلهتلمحو اهافُ
 اذملاب ىلصو نع ضَوعَتو افغو ىنعمان نال مف افصدقرادك آل |نمو قاراساك ىارمشذ ينل نم كتبقو

 ه.دسح لاصو نعالو_ةغاب م-ق « انولا نم ني-انل|ت وف اذام « اًمْغوأ انهو ماندق ىذلااذاب

 افلكت هاوه ىضذ أن مناطام 0 هنأ فاكستلا تاذع عدو عم معأو هب افسأت دودملا ىلع خومدلارذاو

 هلسحم نيرظانلانوبع ابعأ « افيهأر_ غل زر *« ىلا ءاعون نب و قيقعلاب ىل
 دو هر ماسلا تلق ىتنوأ © ادياردبىرت لاقفدسنا « افر_طدنأ هلان فرطا ىضذقو

 ىدلاروئلاو نينوكلاد._بوه 5 ىقطصملاو ىتحلا مانالاريخ 3 اد-جأهطنأب تالعدقاو

 . انرشأ نّموأ رانلاىفىوه نوف 5 هدو همايقلا ىف عفشملاو هو هن افلنادعد هانتعب ريثترهظ

 ه.ىرسأ نهجارعملابحاصوه # افطلتم افطاع احوفصالا © ىرءالف مظعلا و ران أبحاصوه
 .افرشم قارب لا نتمىلعال_عءو ١ ار_هاباروت قاف“ الاهن تمام » ف ةرشأ ماقم الا 525

 هلالح لح هللالاجوأ « افوخزت دأ دلخلان انّ هلو © هلامذ_خانمدااةكتالم تناك
 انك مادغلرهدروح نم. «ىكتش أك ةئنينوكلا داب * انذكحت ناهريغاو هرارسأ

 هريس اعامض قودقرمعلاو 003 انوشتمادغدق كلوذ تاقلاو 1 ىدصب وهوكيلا ريسملاىزنأ

 افصدقاشعوىد_سقىلدنتل « ةيومدع زعلاب دلى سعف افسأت تينقذق كل الانأو

 ايرذرو كارالا ”ىرق حانام * ىدملا لعاب هلنا كمءاع ىلص

 هبىرسأر هشأ ةعستو ةخس نيسعتو ىدحا علب امل_سوهرلع هللا ىلص هنت الوسرن أ هباتك ىف ىربطلا (ىورو)

 اش !!مزمزءاع لسغف هءاق ج رغساو مالعل !كلاارمابهردص حرشو سدقملاتدسىلا ماقااو مزمز ند نم

 ىرسلان اكو ماقم ف رشأ ىلاهبىرسأ م مالو ف طلب ةمكحواناعا ىثح نأ دعب هناكم دبعأ م مالا الانف

 اننا ىنلاأممأاب ىلاغتو كرانت هلوقهس. 210 مانالا ىلعاةءقد ماهفالا نع ايادإلا ارسالا
 الادهثيالدهاشلا نأ كت عرش تنأ براد لسو هءلعهنلا ىلههنئا لورا اري ذنوارشيموادهاش كانلسرأ
 امب نايعلا نع :ريتو ىلعالا توك املادهاش ةلانملا كب ىرسن نك دم_لااهسأ هملا ىلاسعت هللا جو أف ى رباع
 لاق ىلع دهشاف ىلتدهثدقىنلااهأاب كلا دي وهدعصأال لمقو *: نارمنلاو نانملا ىف نائعلاهتأر
 لكهل تر فغ هللا لوسر كناو هتناالا هلال ن أدهش وهو ىفءاح نم هنأ ىلع دهش ا لاق كيلعدهأ و تراب

 برقلض رالاهل ىوطو هضرتءملاب خلا لازأو عناوملاهل ىلاعت هللا فتك ل .ق ءقو :# هره>و هرم ىف هلع بنذ

 لاقو «ءلارظن ئث نعد قالك نائف مرخأ اورظنا داب لاق م هيب نيدهريض>أو هيلا ىدقالا رصسملا

 .سدقملا تدب نمددوع< ممياعصق اوسخ أواوعطقن افرب دق ئد لكى لع هتلاود دهاشملاو نامعل | ىلع 4

 رهشامهتدبو لمللا نمةدح اوةعاس ىف ةكم نم س دما تيما ءارسالا ردت ةحلا ممتد :لاظفءامسلا ىلا
 ردقأويف "فيشكت ارت ىهو ضرالا ىط ىلءردق نمنالءامدلاىلاهدوهصن رارقالام_جمزأ عرس ارفاسلل

 ىسعنأ كةمانمعم هللا لوسراب ملسو هيلع هل اى هّنت الوسرل ل .ةود» فيطل ئدوهوءاوملاوءاضفا | ىط ىلع
 ١ كلذن اك ذا ءارعسألا بحاص عم يدالا مز نك لوءاو لا ىلع ىثادارأولو و ةلاقءاملا ىلع ىدع ناك رم نيا

 روننمب اح فاأو ةلظ نم ناجح فاأ هل فدكو تاولفلاعطقو تاومسلا قر ني- ىنطسملاباصوص
 ش زاسفلاو رازنالاء_لع ىثعءاناذاضيأ أو ءاملانمفطلأ هنال ءامملافعىذملا نهسحعأ ءاو-هلاف ىثملاو

 نونمزملاو
 1 ل 2 دال سلع رضوا



 ريبيري ريزورت بلت 009 8922 2 يُ<4957سس

 ىسلن الواستذ در 55 494

 ا كلا ذل 001 009107 22 سسب/77لبل ح11
 0 108 ا ةباقمالا كلذ نمْئشهملعىثعن أ دحأر دق, الءاوحلاو ةنيفسوأ حووأ ة شخ ةطس اون رافكل اونونمؤملاو 118

 را قرشا دية يستانلاو ليثاكمم هباكرب دخ الاو لد , ربح هقفرن اك ءاملعلا ضع لاق 4 ة-رهلاةيهومو ةسيئابر

 نأ« صصص ىراضملا | نيسوق باقةوعدلاعضومو ليلا اوسرلا اطصلاد_وعاملاو للملا بلال عادلا لقارسا||
 مسوهباع هنا ىلصينلا نا لا طعب فوسأو ىلاعت هنتالاهكلذلو ا نمةاصعلاىف هعافشل | ةءلداو قفار

 نذأؤ مقلالسا. لاق ةزدعم هللا قدلخ نوددأ كو 3 رهرلا ع نماهيؤامو ءاعسلا ىلع هن: هل-ضو هللانأ ار_ذ هر نكح

 نمؤمالا هنملا لخد.ال ريسلا بحعأ نم ةريساسمأ عم ءاق 03 بعام طقم ل- سولاةل او هئروسااو تاب ؟الا ىف سانلا ىلع آت

 هملع هللا ىلصلاق هناو دحأالؤ جوأىذلا هيلا جوأ 03 رظت:مريغل صو لدولا ب طأو 3 هترانزز نمد_عوريسغىلعتناك ]

 لمعيل دبعلانالسو رفظلاولامقالاوزوفلاو برقلاب 3 هصصخو ىضذرب ىذلا قوفءاطعأ# رك ذ نمو نأ نمةسقمقملا ىردن

 نمهناو رانلالهأ لع رطعلاهرشناب رةعقت برطت #١ اهعجأ قاف" الاونوكءلار طعو

 لعلمس و ةنملال أ هءاع لد ريح ىلا جوأ ىلا ءتو هناك هللا نأ همت ضب ىف(هقلاهجر ىزوجلا نب جرغلاونأ مامالا عشلاركدو)

 لهأ نمهناو هنا لهأ ىناش مظءع فرعاو ىركش ناد به ف حرماو ىسب قتاررعل فنرثعاو ى :.دومع مادقأ ىلع هنا مالسلا

 لاعالا اًعاوراتلا ردات تنأو فرعضلاانأو فرطالاتنأ ىلا لاق كيلاهنحوأام عما ٌك.اعتننمدقاه قردقو

 ىلازغلا لاقو متاوداب ةلاسرلا ساملو ةيالولاو لومقل اًةعاخخو ةيانعلا قاربو ل ريجأت ىلاعت هللا لاذ رقتغملاانأو
 انش ناكو هللاه_-حر لضفلاب فودوملا مقلاو برعل ما مالا عفش ناب ىلا كلم فلأ نيعيس عم لزنأو ةلالمل اةّطنمو

 لاك تءمساذال وعد قلزناو لوما لع ءادب1 + ليئاكرمابو هناكربحاصةلدللا تنأف هيانحدإو هبأس فقق مركتاو

 ىفمهدومل_تورافكا ليفارسساانو هنصمد6 ىلا بودنذملاو هش اق بحاصةلدللاثنأ و لوسرلارخ يان ناكل فلان

 كسفن ىلع نمأت الؤزانلا نيج ”الاو نيلوالا ىدمس د ع سد نيقرطمةلمللا اون وكف لدئاكممو ل ريح لعفأم المفا ليئارزعانو

 الورطخللا لعرمالاناذ || ىدب نيد نيتعمئامولعجاوبك اوكلا ارون ىل_عرمةلار ون نءورخةلاروف ىلع سلا ءوض نمدز ل. ربجابو
 نه نوكم اذام ىردت رارسالا ىل_عهعلظأو هبرقأنأديرأ تبديمدح نكدواللاق هةعا سلا مايق برق ى ١4لاَعَف نينوكدلادمس

 كل قيساذامو هنقاعلا ضرالال مقو 4 ل لزئاق انرلاو قدماي ضودفتملا ىططماد#وهو راونالاوءايضلاة عاش هيلع ماخأو

 رغتالوبرغلا كح ىف تيب فد ةاروهو ىاملاو رشلاب لد ريجهيلالزْيف امزالم هءاكرلو ام داخل الاه دد ىهلن كو هن دب نيد

 نافتاقو الا ءافصد ||| ىلعماقف راظتنالا ف كلةكئاللانان رافغلا مر كحل اةرض> ىلا مق راتخما ىنل ااهمأا ادانف ىناهمأ

 تاف "الا ضماوغا مخ ارغس عطقو ىمقالاد- سما ىلاما اره ارعسملا نم قاس هنلر ؤ قاربلا لد ربهم 16 قاوشالامادقأ

 سابع نبا(ن-عو) مركلادسلااهنأءودانو هيلعمالشلاو اللا نباورتل و هيدي نيب ةكئالملا تراسو ىمدحالو دال

 قاممع هللا ىذر ا ا ملاَقذ انملع كفطع نس لضفتو .انملا 3 لرظنب ثفتلا مظعلالورلاو

 نبدلارذدلف ىلاءت هلوق || تحاملت ىلوملاريغىلا تفتاب فدك ىلعالا ماما |ذه ىلا لصو نمو بصن بول طملاريغل ةوطخ ا طخ نمو
 نأهرمأ ن ءنوفلاخ قتطرسفانأن اناتو قوامو 2 هناقول_*رباس نع قلاخلاب لْغَت او هتادارامتازع

 مومدصب وأ هْنمَ مهي عأ ناقناكف ىلد_:ةاندؤ مظعتلا 3 :ارمىلاه اندأ ميار تيكا تاسعا حالا انأنفه_ةمدخ

 ىهلاقهنا ملأ باذع : ىفدأوأ ن يسوق

 هداهسشلاريغ ىلع توما العلا ىلا نيمالا ح ورلا هب قرب # ىسالالزنملاب ناو اندرو 3-0 هرو-:بىل_ءامل هلأينه

 داد_1|!صفحو الات ىنعملا يدان رلوملااذيحامؤ هني _بدقهريضح لوملاو رمضدحأو هي ىعملامهق دقو ارسطو

 نأ اكرفكا ديرب ىصاعملا لسررمخ ا هلل ادنعكل مف « ىدأو أنيسوق ناةهنمهاندأو * فصاوا دال ىنءمدهاشق

 لاو توم اديزب ى ىلا ىعتساد مؤ :رظن ملأت ند 55 ىدو ٌرَرُّل_كهدقاههللاقو هب :ىفت الودست ال ل ضف بقاثم

 عضوعريغت ال مدالا متاح لاذ دي رن ىذلاامو كذا اضاف اديشن ت تول :ءوانتردح ىلا تة> دقو انفيضةلمللاتنأ دمعأب ىدون م

 مرلصأ ن اكمال حلاص ئذلاامو تح 1 اهمأ كمضرب ىذلاافهلل.ة 39 ادراة ل عاش ىل_ ةءايبنالا ىل عدي تدحجام لكى 0 1

 قلاماهيذمدآ ىافةنملا ًادو_صقملاو بولا طملاب ل-ءأتنأ 2001111111 لات ا ابلاَعو تظنين كا 37

 ةدامعلا ةرثكم رتغت الو قرسطالو عماطأ مي عم هطد لو ل_صاو [ميل لس 5 نأ عفاشلا عفشملا ديسلاا هيأ هل ليقف

 لوطد_هنسلاناذ 0 2 2 ل و دع مخ و حس ل سم



 رثغت الو لام ىفاهذعت

 ناكماعلب ا

 مظعالا هنن اسس

 ريغت 0 1

 القنم_للاصلا هو 3

 نمريكحأ ض

 هللا ىل_- .ءا كبش

 هس َل- .وه-ءاع

 هزئادعأو هيرافأ هئال
 ىلءرهظان (لدقو)

 قدفؤفطروهظام سلبا

 لئاكدمو :ل_:ريج
 ناك ؛ مالملا!م ماع

 هنلاجوأفالب ,وطانامز
 ناككمت كلام امهيلا

 الا ةفءاكملا اذ-هلك

 لركم نسمأت :ال براد
 اذكه ىلاعت هتالاَقف
 ىركمانمأتالانو5

 هجر قارولاركب ىفأ نعو
 عزتبامرثك ألات هناهللا
 0 نمناعالا

 ونذلا ىفانر اة تو

 ناع زان عزتأ دن لف

 دامعل الط نم

 ليلقلاب َْس , دق عنقأ

 لونا ةنراقم مزلاو
 ادهام كل اوهكلماو

 ليقولاق نعجضنو
 < موب لثست فوسلق
 لدتفلا ن عملا 2

 الغش قءرالاو
 لئادلاوبحاضاانع كل

 50 :صامو رم دمال

 لياجلاب وقءقدلان هّن

 ونذىلءتعطتساام من

 لءدالابوؤدعلاب 31

 اهنا عر تنل

 م ءاالاكاى (لاف)

 مقودق غاجالا ناملعأ

 ببسي سس سس سس ١

 1 رصبلاغازام هتعلخ تناكف انم ءنوانلضف سالم ىف تو انمرك نئازخ لخ دان كئودف عماس ع م“اهرك ذ

 || ني ىردت ادمان ليقمىأرامداؤفلا ب ذك ام جاتنج وت ىربكلا هير ثان [نم أر دقااهزارط ىنطامو
 ؛ قالزنمنمكتلتن مانالان مدا اذه كماةمئأرام لاق مالعلاتنأولعأتن :ألامِؤ ماقمىأوتنأ

 || الاة بيع ضرالاو تاو سلا توكلمف قبل ىتح جارعم ىلا جازم نو ملاعىلالاعنمو لزنم

 اهيااكداصوأ الاب رعهظمالو اهيلع كتءلطأ
 بفضو لكن عهزءد لحو 5 ناكابردقءردق نعو 3 د_هدو ترق نع هللا ىلا عت

 ىفاعملاو انه ظافلالاالو «ن ىلاعت هكردت ظاحلالاالف « ناسسلافولوقعلافردق»
 ىفادتااودعامتلا ن علجو .« ىنغب هللا هلك اذهف

 هدصق غولاسي هترمشا, و تانئاكلا هتءلطت ترانأ هيدمهلاتاساك ب رشو ةلزالاةريضملا ىف رضحاإف
 تاما لوق دلالات كالوأ ام قع هركشاف كالومو كاظذاح هللا ادح أرب لوىدوت تاوعسلا ةكئالم
 ىلعو اًنءلعمالل|تاقف هتاكرب , وهلا ةجرو ىنل ااهمأ كيلعمال بلا تمدح أف هلل تايبطلات اوصل تاكرامملا

 رهاسلاباوثلاو رفاولا ل ضفلا نمدب تص_صخخ اعف ىتمأوءاسنالا ن ا تانك رش أف ني اصلا هتنادامع
 دعا دل -.ةتوندف داب ن ذات وف مدنا لوسر دمت نأ د شو هتاالاهلاالن أ دهشأ ةكئاللا تءاحأف
 ةهقاطلوه_حروتد هبرنمجولا<ءاعودتف هم د اند ىلدتفاندم ة.كلا برلاىلابرهتف ةفرعملاب

 1 ناكونامزلاو ناكملا ىئتناف ىندأوأ يسوق باق ناكذ ىملاونيبلا نمنءالاس هذ لد هؤاسم عظقوندال

 ناوك [الو كالفأالو ناوأالو ندحالو نامزالوتقوالو ناكمالوةه-الٌثد>هعم
 ريت عيبمت خ 1لٌوأ 537 نامز لك لو ناوأو 93 ناكم نوك. نأ لنق نم ناك

 ' ناندع ىنب نم لسرأ أد مس# هلأ ريم أمركلاىنلان# ناث نع ةزخمدر نؤوه

 معرارم ءاهبلاجوأم 35 ناستلاب باكل اق وأ م *« هّنم نيسوق ناقفاندأ

5 0 # 
 دعسلاهلةدقو رو رشلاو هطمغلاو راشم:ءالاوحرفلاه.عدق را رار ءالانعا انيك اف راما جراف

 كيم ىلع, رضرتقااذام مركلا ىنلاابأاب هللاقف ماكسلا دوم روطلابحاص هضرتعا رومحلاو
 هل نر ىلا دعمانالا دي.( لاقف ةلءالاو موملا ىف ةالمزيسخ لاقف تاناكلادمساب تاولنصلا نم
 ىل_عتاولص سمج وام ىتح مالسل اهءلع ىنومهددر لزب لذ فيعضلا اورحاعلا مهبف نافذ فيفخعلامهذ

 ه دشن نيح ىل ل نسح ىل حل # هددرب ىدي فيلل او ماودلا

 هل صرأ نيح لور رده 0 اق لوسرلاه>و ىلءاهاتسودبب

 لد م ديرتامبلظاو نكهل لبق ىمتو» الومد دهاشعالخو ىمتام لو هيلع هلل اىله هنا لوسر غاب الف

 ىح راء لاوم نعمه انبل ىعلخ فيرشت نم ىتمأب وص: نأ دي رأ لاقذ مارملا غولو باطلا كالانأ
 ًانعلخدق تاومدلاو ضرالاهمادقأءطوب .تؤرشت نمان و تانئاكلادمساب هلل بق ماعنالا ليز
 اهيا !نوخ ابر رب ىتلا تاول_ص سلا نو علطو مهدت قون مقالتي فوك قر أادقو عل سم
 ىلع سلحاهل لمقذ ماهر قل الاىلعرهظ ىتلااهؤاةأامو علدلاه ذه ةفصاتول اقف ناولدلاف

 سور ءهباع تبلح سورعلوأ 5 ٌلراع ىلتو تلددي نيد فزت ى هاهذ بنءحلا|هبأان تدرقتلاب ةأرع

 ْ دع ىدونف راصدالاو لوقعلا ىوذلاهرون حالو راطقالا قاهرطع حافدق رادقإلاةلاع زاؤنالهةرمشم

 ةعلذ هده ىمسأ رحالاوتاوثلا ليز زح هتكربهتمال ل ص>و رعت -هلاودو دصلانمانل وب نمأن ماب كلذ
 كالذدنعىدونف' ضارعالاودود_ىاا نم نأ دقو صايل !لا- قس ورع هيلع تمل رمقلا الص

 مع رهظلاة الص ةعامللاه ده ى عسل رهظلاووالصلا مالارئاس ىلع هتمأ ت !ضق نمو رهزلاب قاثملا ىحاصاب

 ! سبل نماب كلذ د_:ءىدونف رهازلاهة+ؤرونب نوكذل| قرشأ دقو رهايلارونلا لا- ىف سورعهءاعترلح

 او 5

 < تايعي يودع جلو

 8 تحد دش

 - : هه



 ا

 سورعه-.اعت ملح من رصعلاة الصةعلخلاو له ى يبل رصنلاورهتلا ف.سدلق نمو رصحالو د هنافصأ 4

 قدأ نملضفأو نش نعجن كد لاك الاو دصاقملا عج غا ا, دقو لاكلاللدف

 هيا غلب و انرشوازعلاندقو را رعه_اعتما+ م ت رخل 1 سلا و ردو

 هال_صوفللاو له ىلا ىثمو لوره نمهلضؤأو انك نسحب كلذدنعىدونؤ اناطصالاو ءانت الا |

 و او ضوملا ى> ادار كت دزدقو فدعضتا اورحالاب نو سنو ف .اكتلا ف تاولص سنه ذهف اشعلا

 ىدانمهادان. تال_صل!سئارعو تاولصلا علخ هماع تءلجال فرك دن ىتدىفرك ذنمرك 3 لءقأالفأ |

 اك اكفالوادالخه اوهرسأن مدح ل ن1 لذ 00 ولسزافواهيلع ظفاح ن1 ىوط لوبقلا
 ىكابتف كيت 1 نأو فلسام ىلع فسالا عمد. سفن ىلع كا اك ارحالوال.: دهلدج والو

 هدنع ىلئهرآ ذىرحت كاسعو# اكانهتلصواذا مالسلا ارقت « اكاسع بيبملاو_ك ايداغا
 ك١ اوه ىدملا لوط قءش نم 4 ىرولاريخأب ٌكءاعمالساالقو 3 اك ادلو | انءادإ ءاققلا و دقت

 ةأزمد“ الترب فغاع كالو م .اكالوىد_#هجلا ف رعالوالك خامل ترام الو لكلا

 اكاد-_م هنوج ندم انامل # ةسترسفوماتءفرامالول * الاهل« بل _ةةوىفامتلا ام
 ةلل نههملاىلاتد رسدقلو « اكو نملانوباطاتاروط *« قترانارع ناناكام كالو
 اك انيعهكلمف تمكحو « ةسبرنعال كارسناكمسملاب # اسم ىرس دل حادا

 العلا تاوعسل اقرت تنقرو »د اك العن نملختالاد_.1قأن د هيه الدر ل-هت علخت تيلطو |

 اك الوماضر نع ةعاركلاب كل 07 .طاذم نيمالا لب ريح كادان ْ

 هنيف_ساحد_ق ونناكوأ 5 أك ادهو همم كافطصاد هذ «* هقامن نه وف دآ ناك نأ

 اك ادانذاهننا كايتحاد-ةؤ 2 هلدغى ام _هارباناكوأ 00 اك اذ د_ةراغلا ىفادعلانف

 امحانمهلالل ا 33 اك ادفءاد_ةأكفهبرن دم 00 ادفلاةلءاح لس *اناكوأ

 اكاطعأدسق عوملإبتارغ د ةمّرر كلمق لان ىسع ناكؤأ د نانا جارعملا ةل_ لم 0

 اك1آرواماراتتدأرو 0 ةلءضق لك جارعملاب تاندق

 اك الوم نملاقالاب كلمت أن ه2. نمت مانالاريخاب لعق
 رد اذ بشو هر مط دو ؤلارطمتو هاش هروب نوكلا رت أ ذقو ءاترمو«-ارعم نم عجرابإلا

 هضأ انه تع ىدحالبس_دونم

 كشلو هأنهو هرمش وقد دصلاهقدصق هافطعاو فرشلا نم هبه صخو هاملاو لضفلا نم ءالومهالوأ اع

 هآروهيلععلطاو ميل

 هناكر دنع لد ريد همداخو هاير سيط نمناوك الات حافدقو# هاريس مصيط انيق اندو ىرس بيرج

 هامقللن -ءاماعلاهتبترأ 3 م-ولكوءاسنالا عمص ىلس ضو هاير اريل كهل لل 1

 فصاولد<الادحز واحت « ءاشغيرونااو نحرلا ةكتالم « هذ قامطلا عي_سااالعابلف
 هالوموسسملاا ذه هللاتو * هماقمد_:ئعلد ريح هقرائو * ايما طق ءىق بداحالو |

 قطب لفلاهلا كاذدمْهَدأَف ه هاقاتءام ثرح نكل فنك الب « اد_هاشمْيييعلا ىل كانه
 هلل اأن أمانالاريخاب هادانو * اندذان سوق ناقه تمءاندأو 0 هامه مال-__ببلاب ىدوتقاب اود

 اند ىنءتنل نا لقوغلمف# هايشأهم_ثملا نطاكىللهذ ه اًضرااةلبلهذ_هرظناف كتم ٠
 ءاضري سيل ىذلا بنذلان ءوةعرو# هلوجرتس و ىداعلا ىلع دوك# وهالادعب سدأ امسح تدأو

 ءاب اطخ مهنمنوزحما نع طف اوعفْشت م أنا اركاب داع

 ا

 هاضرن هقرق لا ىف فد رش 00 مال 03 لسرمريخاب هللا مالس كلم !ء

 7 هعاطال ةليق هلعحو بف رقتلأاو فد ء رشتلا عا تياااته ممل ارائلانم ةعافدشلا علو .ة

 ١ ىلإف ىءىدايعكلأساذاو ىلاءت لاف - .-رااوردصح اريسذاو .هتاعدةياحاب ه_-ءلع ىلص نمدعوو بيهألاو

 اين الراب د لع نس
 اهبلعنواثد الومهلاعأ

 ا ع

 201 كلا ىلا
 ىذأوربثلا لاسعأو
 اباذعنودادزب نينمؤملا

 ءعامىلاعت هنا لاقاك

 نم لن لولا رغدن

 طن لنولو نيلصألا |
 ضوخفانأ و نيكسملا
 انكو و نيضئاناع_م
 نيدلا موب كذدكَت

 اهنيقيلااناتأى ح
 دعام لدن 2 يعقب

 اذاسلف نيهفاشلا

 بلاط ىنأ تاذع
 ل-هح ىنأف اذ 31

 تايد !طعزت كو

 نه جر نم رخآ

 دانه هل لاةيرانلا
 :ىدانيماعوا|نذع

 ىكمف نانمأن ناتحان

 ىتللاقو ندا

 او.عتف ادان 1

 قبلا <ولاَعو هعمه

 هنأ ئالو جرذاموب

 ااع ناك هللاه_حر

 لاق ةرتخ"الا ماكحأت
 ىردنال ذاعم نب ى

 م-ظعأ نيتدب دااىأ

 لوخدمأ نانا توفأ

 الفة_:لا امأن اريل
 الفرانلا امأو|هنعرم_د

 لاح لكيىلعو ا مياعرمص

 نمريسأ . ءنلاتوق

 ةماطلا م م للا هاس م

 4 .صاأو ىركلا

 دول لاى ى هىمانعلا

 ىأو هلك تاق ئأذا

 هناعري- تأ نفت



 ابو ةلاو (لسفإ)
 «#فذلا نم اهاه كل

 رش وىلإعت هللا (لات)
 اول_-و اونمآن يذلا
 تانح مه نأ تاحلاصلا
 راهألا امته نمىرخغ

 هر نماهئماوقزرابك

 ىذلااذ_هاولاو اتزر

 هناونأو لءقنمانقزر

 جاوزأاهيذمهلواهباشتم
 امهيذ مهو ةهر-عطم

 (نوقةءاسلاو) نودلاخ

 ريدخاوأ ةر فلا ىلا ىأ
 كثوأ نوقءاسلا)
 تانحىق نوير-ةملا

 نيلوالا نمةلث 'ميعئلا

 ني ير
 ىأ (ةَوومَْر لَ
 بهذللاب ةحو_بتم

 م هاودملا هك
 اسماع ني:كسجتم م

 هو->و ) نيس اًةّدِم

 سس | شءدىلامهضعد

 فوط ) دحأ ارودحأ
 (نودلنادلوم ماع

 نورين الودود هثدال

 عج (باوك !)
 0 ولا

 قد ءرابأو هلموطرخ

 نِي--همنم س "اكو

 الو امعنوعد_سدال

 أني ال ىأ ن وسفر

 تاهذالو مهعادصاممع

 امةهك انو) مهلقع
 امتريط مهو نوريذت»

 نب_ءروجو نوهت
 (نونكلاؤاؤللالاثماك
 هبرضن انعنوصملاىأ
 نولمءباوناك اعءازح)

 (او- لاهو نومسال

 (اهه" َ الو)الطاب اثيع

 ال

 ا 0 ب ركتلاو رقتلاوةومملاو ةولدلنا هل !هنيبو كنب ناك اعو مظعلاههام مهللابم-|بررق

 هر الا قوذسح اندلا قابآو لومأملا عسجو لوسملاةباهئانغلب و لومقلا س دالمات_سيلأو طظعاسنذ

 ل ل اول دس لع هالو نيجا راك كتعر راثلات اذغانقوةنسح

 (قلااناىلءداقعالاو قثاقرلا نماهيفامو نيملاصلات اب اكح ىف نورشعلاو سماخلا ساحنا)

 دقو تدس ىف هند>وقهروزال هما !|ترسف ديأاع ىل فدو (هلئادجر ظعاولا ءلا وسلا نبد# لاقام كلذ نذ)

 تنأ نم لاق حا فمعضادر مال_.] ىلع درف هم ةلاع تليف هيأ نيداصودخ حلص» هريغش ىلع سل احوهو هربق هذ ةرؤد

 !نم ظعاولا نا كاملا نءااب لاقوم د نمصوخا لأ منتلق ظءاولا لاق كامسلا نب دم تلقذ
 ىسنتالُكتثمط نوك-ت نأ ىتخأمأ يشار هل تلقف كاظعو نم أش ىلع ضرعاف لع طول !نمسيدطلا ةلْزمع

 رشح ال رشا ةلظ م رهقلاةلظايغوأف لاكنأوةيركو لاوهأوة دش نه كد دن نين مك م ىعمال كسنذو

 كاهسلا نبااي ىللاقوادب دشءاك, مذ لاعتملا كمل او ممم لام الا عطق م لاسع الا ن زوم طارمصل اهئ م ع
 طق_ م ههظعةروص اصف رامحلا كلملا نوت كلذ نم ممظعأو رانلاىلعدو رولاو رازوالا لج تاق كل ذدءدامو

 انروسا م اط ناذيعلا نات اهىب مأو ىلأ» : لوقثو هوجو نع بارغلا عم تلعجوةريبكز وحعهيلا ترغت هريق ىف

 ىلعق_سلا ىرمسأت أاذافلزغملا نمت ردت 3 تام دقهراذأقه ان 7 رح هللا همش+خ نماك املاطو هللاهعاط

 لزنملا ىلع مهنال دذ عن تلق صاو دنادبزوأت امىلاولاَعؤ دابعلا هوجو نمةءاجو دينملاو مهدأ نب مهارب و

 1 ىلا تء> رمنوم سهلا هبلعىلصفاسطمانفكمالسةمدو دوف هون هكر و هول سغدوهربق نمهو-ردأ اول ل5

 ىسفت : ىدذع ترغد دقو للزنم

 انظعتال اداج انك ولذ ىداح حاورالاب توملاىداحو #2 ىداقلاو ىارتلا اذ ىلا

 ىدانملالوقىلا ىجصنامو #« تقو لك ةشاااشدانت « داجحلان هدنتن أ انكلو

 رارفصا هنراقعرزلااماذا # دايدزا ىلا ب ونذلا نكلو *صاقتناىلاسوفنلا سافنأو

 ىداناهدانمىرخالابو ه« ىدتدقو 000 َكنأاك داصملاره-غهواود

 ىدانتلا موب ىلاو 2 03 هءلعاورقاث ىذقدقاولاو

 هلت اق بشن و كسب :اييصتد>حوف ةرمصنل |ةقزأ ىف امون تريع («لعهلل اهجر ناسأو نيهتلاد_.علاق

 تراظن معان لاقفرانل | نم ف اختو ن.سلاريغصت نأ ىدلواب تاقفرانلا نمافوخ لا كم 7 .ىدلاام ىدلوأب

 قول

 , ىلل_ءقراغصلا نيم دعت مل امأان 004 امو رادكلالقراغصل!بطمل مدع امتءأرف راثلادقوت وعلا

 هلت لذ ىفازحأو ىعول جدو ىناك, أ ىذلااذهف راغصلاب الارامك- | لمت_ثتامىدلواب تلاقذرامكحلا

 فاو كيعصأ ىنان هتلمقن | طرشش ىلع لامتف نلعفام ملعتتف ىن <ىقكل لهىدلوا

 لاّقذ هلك كلذ ىلءردقأ ال ىدلواب هل تل قف ىن م تمنأو ىلرغ-هتتالزناو ىردقست تشطعنأو ىمعطت

 هلك كلذ ىلعر دة نم باب ىلع ىفاف ىعدوعأب

 رالاىفدئادشلات دتشااذاو « ودرأك نمام شعنهنم ىرأ * ابرفرعأ ل
 يول ىلعاو رصق ع 0 وهلاو فوه لايدام لات تملتداو 23 و ويد وأوث اعَمسأف قاد اىلع ض

 وحن أ كب ى ىف :أتنقمتو 03 اذالمىفر كا 0

 تلاقف ىلاعت هنن ىريههامأ اب هم“ لاه زيف نم كرمفلا مهنع هللا ىذر ىروثلان امفس لال 0ظ8 3

 نيننس سن همق ما أ اتدن لدخدو رامكتس [ةهلل ليص» ئش كل ذام تنأو م4 حلبص» نم كول ىد اغا ىدلواب
 هول ةلاراب آ«ءلعوةداملا فاد تح هند>وةكلذ ذدمد همأه_ءلع تاخ دقت دانعلاب ىلاعت هنناىلا اه وتم

 : اكفلخم هت> امس ىف نين_سرثع باغوامعج رغت 00 هود -ذ َن ”الا ىدلواب تلاقو هينمع نيد تلمقذ اخ

 دوعدالف أش هللبهو نمنامفسأن نا اءارو نم هتدان تاب .!!قرطالف اللاهرازف همأىاق أ اةشاف 27

 هندي نيبال لا رأالف هيلا كتم هو دق انأو همف

 ص ت77 7 7 ا ا تت 7 770727277667606

 الو



00 
١ . 20 

 لذ

 همجحواءدقادوعىك- !انظفح «م اسنأ تسل ىدمالاط ناو ىناو 3 ادوتءسن ىنأا ا

 "ل * انولا نهنودهعتام ىلع نو * 0ك ىذلادهعلا ىلع نذو

 0م ؟' اين كَ .ل مك دنع ىلقمادامو 05 مك دهر دعت م كدهعسانب تساو '

 دانك الاهنم هرطغنتو اها تود مالك قارتل | كا ذم ضد تم كت ( هللاهحررا_عنءروصنملاق) ا

 ىا>اورالاقوسأو تولعلاقامنو دحأ انأ | ىسف هعم# قرط ىعالك ن *اك الو هعمدى-!< ىف دحالر زف

 ناكرأ تخرصبلرلزف قعيذو ساج مخ رصوساحلا ف ماتدق باششلانس- باشانأ اذا نونا ةريضح

 همايهح ار نما<#و همارغركس نع قافأ تح تاهت دا م ىرعتم نعتلزذر اذغل لامك هرس ىفالخو راكشالا
 تلق ىبلط غولم ىلا رطل. تاصولاقف كد رط ل. تلصو نبأ ىلا ىدم_سهل تلقودبلاتمدقت م

 تررحلهق تاق ىلطمو ىدوصةمْزْنك ىلع لاق تلص> اذام ىلءو تلق ىبعتدعب ى>اربلاة تلصتا اذاعو

 لاق راذعلامهعمتءلخو راقولا لاح رت دهاش له تلق ىنرشم ناك اهنمو منلا برقل اةرضح ىلع

 بايلاب تفقولاق تلصوت لوخدلا ىلا ىت- تام غب ك؟ةتلق ىهذمالاراذعا | عاد لهو راعنباا

 | ىلادان و بالا ىلع فرو باملاىل تف و ىفطاو جرف قا ثأ طرفىلا قابلا قاسلار انف ىلدأ ثم: ٌ
 لوقبأ هنأ مى عف ةردزع ىقذهاشعلك

 نأ كإعااهوحن ىلام---ةو 27 برطلاة رمت نرش ىل ادراب 2 بلطلا ةيصعل.- هأنمتنكن ا

 بترلا ىلع تاعنأ ىلا تع# هب دقرصاتعلا عدرأ ىلعحار 5 ب رالا ىلءاهقرمص نم لصد

 تفصو تقورو تقارو تقر

 ىجدامأب , [ءانلامسهتع ماتت قوص ءارقفلا نمةعامجووه خجهرلع هلناةجسر دمنحلا مساقلاا بأن ا (ليقإ)
 انارتانل مف لاذ - ةةورذلادعصاوةوك راء ذهذخ مهدحأل لا ةف لم تكاوناكو كالا ىبعاوذرشأ
 هلعحيو تارتلاةخأي لعق ليملا ىلا دعصو وأ رلاديزملاذخ أف ةالصا!تقو ن احد ةذهنمعتن ىت-ارهاطاممط
 نوملسس منغ لاقت ارتلا اذهب عنسصتام هيدانم ريد ف بهاروها ذاذتفتلاف هداني توصااذاوةوك رلا ف

 ندب رمال اة وو برشاواهنمدخ با :سيدعرتب ىد_:علاةف بارتلاب انممتءاملا:مدعاذ|نوبدممأ

 هل لقوهملادءصا لاف كلذ هلع اة دمنا ىل ال ارخف مهيلعكلذ ضرعاو مملالزنا لاذ ليملاتةةعابج

 م-م> أ ىانهتمأ او دمحم امارك ااه ااوناك ولو مها ألات كا ذ هل لاقوهمل ادع صف انل مكأ هءمقرم نيعمس فن
 هروةنمارثناو دوقري دأ| باب بهارلا مهل متقو ةعاماووهدعصف بهارلا لوةهربخأو دينملا ىلا دبر لت ا

 ايف مهددع ىلع افك بهارلا م4 مدقاو غرف اطفاولصوا ةضونواو رشواه :ماوعَتاف بيط ب ذعءاماميؤو

 مهلأساورة:_بااملق كمل اودرواملان مهممطو مهيدنأ اولسعق قد ربالاو تشظلا م4 مدقواو اك أقماعطلا عاونأ |

 عر انا و حفمس أو دب لو م مأشأر قد نم كش له

 ملأ ها اعل ألق ةيعكت ا روانططصالاق وبهارلاخ رمصف نودع .ماهنعْءاوأ ىسحلاانم م4

 دشن أف ندب اير | ضب ىلا ذل اراش أف عامسلابحأ ىافأ ش لوقي نأ نس نم م كرف له معلع هقأو

 فدل الاس ىلع ند نأ قفسأو 0 ردعلاىلا قدر طلا دك هقرعؤ * رهدلا نمانمسداعنال ا ىل عماَيأ

 رثالاعضوم ىمعق الت رينأو امولاب هن ةبانملا تاحارح نال ىردب الودو د_ىلأ ارك ىف قرغف

 اهناثهلدكنأ ةودان زلاق مالي وط بهارلا ىكمف

 ىناده ىدنأ فطالاب هملاو 0 ىناعددقااىف نما كبل :

 رتل دهشأوهنلاالاهلاال نأ د مش أ انأو ليلا ىتوعددقتنأاهو كم مل ىدمس كما لاقو بهارل رصف

 نمهقنعصالخو ةعاملاو وههمالسابح رو قل ددمنملا هبل ًافهءلع ناك امعلو رانزلاعطقو هللالوسرأ|| .
 نانو رد.الامتافههدو ىلع اشو: ةفامو بدلا ل مهد نع# ةروخدم تناكراتدفاأ م4 جرح مراثلا ||

 امه زول 6 نعهيسأ تثتسدقو *

 ةيعكءازات سأب قاءتمصخاذآو اوعت<اواوفاطف مرد ا اولخدو لاعتهتتااهفرش ةكمىلااولصواإةتهذ

 الا) الا عقوبات ىأ
 2 (امالسامالس المق

 مهضعل مهتم مبا استلاآلا

 تامسأو) صعد ىل-_ع

 (نيعلا تاحسأ ام نيعلا

 نيدرقملانودراربالا مد
 ىأ(دوض#<ردسف)

 ![عامقوأ هأ كود

 لجل اةرثك نم نصغلا

 (دوضنم) زوم( ضو )
 ّض لا دضت دقو اريم

 هلأ لاذع أ نم

 ىأ (دود-# ل-طو)

 قو ع ادوأ ط_سنم

 هنحلا ناش ند

 بك ارلا ري_سيةرصت
 ماع ةكاق "ايل ط ىف

 ءامو ١ اه-_هطقي ام

 تونصمىأ ( توكسم

 ضرالاه-و ىلع ىرح

 هقاوعكا ري-ع نم

 ةريثكح هوك انو)

 نامز ف( ءوطقمال

 د>أن م (ةعونمالو)

 اك( ةيعوثرم سرفو)
 ضرالاو ءامسلا هول

 ) -عانذئموبهوجو)
 (اهيهسا )ةعحمتاذ

 ق(ةيضار) اءندلا ىف

 نم تأرام ةريخآالا
 (ةيلاعةتح ىف) اهباوث

 معمتال) ردقلاوأ لحما
 اهيذ )اوغل (ةغالاع

 ررسا مي هن راح ني-ع

 كوسأ |ةءعيفر (ةعوذرم

 اهياع سل نأدارأ اذا

 مهل تعضاو اهمحاص

 باوكحأو) عفترت
 مود نيب 6 وضوم

 و (قرامو)

 ابشع (ةفوغسم)



 1 ) فارزو) ضمن بن

 0 | بههتفرعف هن ى ةرعنمأ. ةْكتمحأ تح ل كلاعدتسار وكل دوش د يل اع كه ىدم لوق» وذو (ةثوثيم)ةرخ و طب

 ا بهارلاءدجوفهسلا ىضف مالكلااذف لئأقلا ن ءاوراظنا هيديرم ضعبل دينجلا لاققفهتلمقال نم عيملا ن م ىل ملسم عمت فو ةطوسبم

 ىادان ماعطلا 1 بل اىنع هئرقأو د, ىلا هذا ذهاب هلل اقف يخرعر يره ف نبع
 ةدنعو ما مار هلاداءلاتلدو مارحالا تامث تسل ىد ماركالا ةءاخ ىلع ملخو مالسألا ىلا مالعلا كاملا لوسرلاق لاف هزع هلأ

 تيأرف يك ىدبح هللاثو هينبع نيد لقو هعضو هل ا ماقف كل ذي مريخ اق دم :لا ىلا دير !اداعؤ مامذو همرح 0
 ىالوم نخفف لو.قلاتامسن ىلع تيه لوفقلا تعبتو الراعى 5 ا ىدامساب لاقذ هملالوصولا ل 7 ىل 5 و

 دقدباذاناتلرغ ضرالاىلا طقدسو حاصم لوسأاود_مقلات لبو لوصعلا ل20 د غب لوصولا ب اب نيملا فل ىدامعل
 تعم«نذأالو تأر نوع

 ها داق صالحا تارابا وذو هيناب زلات ابدل هتتاود ده # تام
 ادغدق ىتسركسلا هبلعاطسو 00 هراهند هلسملدا اودىواس 5 هناىتح هماعمارغلا ب 1 رش باق لبعر خلو

 هراذع علك ب رط نمناحرف #3” كلفن كحل نال ناشو # هراقودمن بملا قاكي ثم ل
 : ةروز نم هلمل قوش ماكو ان هرامخ ىلا 50 هرام_ 001 الرام همدح ةريهذ ى مد 7 لا نيعأ رق

 ش ْ 4 هراطوأ نغدعملاب ئوهلاىذةف«ةرظن لواح اس لقااروطروط ف 0 ةرازعةزازوأ اقشوحرب اهبريعي نيعأ 9

 هقؤاووع اسنالاس حام انيلدعاىبحاصا تاقفادبدشانن أنثي وهيلع غرق وهودامرلا شرتفادقام الغ تر أر(نيفراعلا ضءب لاق) يد هزل ةرسسملا نع هرزارضا نم هاقلبام ثنو 031 ىوملا ىد نأ بر طار اعال
 ىف ىقوهاذاهءاا تمدقتفلا: نودلا دمعت ىعدب نيمملا ن نم هنكاوالملعاذه سيل لاتذهدوعن لملعلا اذدهىلا 7 ا

 كبح ةوال- قاذو كتفرءم ىلا لضو نامت ىدم_.لوق.وهوةنلاب فوصة مج ه-هلعو هيأ هللا عذر رمال
 نع مطقنب فيك

 تاق هلع ىثغىح لوقلاكلذددرب لزب ملم ةمدخ هللا ىلص ىذلا ع ع هنع
 ةلزتملاه ذهىلا لصد ل نمهتلاونونحلا امنا ىحاصل

 ىدلانالاةؤهدمف ىذلاءادلا نه ىشءاودلءلاناق ىلا نورظذت مكابام لاقوانءلار ان هتدشع م قانأالف ةنملا نأ لو هيلع

 ضرغتلا مدعو مارحلا كرتلااذامع تاقالوأ ىتحينأ ىوادتب ىذلابلطب نكلوءاودلا دنع ادلاب ىلتدا بك ارلاري_سيةرحشل
 ىف البلأ ىعربصلااوةغلبلا نم ل.لقلا ذ_نأو ماين ساذلاو لسااب دمحهتلاو مالعلا املا ةبقارمو ماث ”ال
 ْ تاوملادادعاو توللدادعت_.الاو ةعاطت_سالازنادحود تع هعانةااو ففعتلاو اضرلاو طةحسلا ىلاح

 هزاكرالع ىتح كر ريعسلا ىلااماو ةنحلا ىلا امم ريدقلا ل.املا كلما ىدب نيب فوقولاو ريكتو ركشم ةلمسا
 هللا ل_هسلاقفه_لءانمدقأف نأدمالا اذهل. نمتسل لاقفانل عدان كفامْضأن 2 كانلقو هنمانكو
 ولقتثاعد_ةوهنعانف ةرصن لاق لان ىلع نمو ئمتؤملارك ذل دعو هنمللامل ارق

 ١ | ار َنسسَح نمانم

 اهبأتن زأ كلتع نيأق نيناحملا لاوحأ» ذه ه(ىاوخا) هتيحودمالكت ذعل سوفنلاتحاتراو هتظعومو
 نيكسملا نب زملا تكلا

 اًءرقاذن ىءاماهللظ

 ا

 ّمد_-أسوقباةاو
 تعلطا رمت هن لاى

 نرغتوأ س ملال

 ئدمتانناكأ (فو)

 الا ه 5-52 ةنملا ىفام

 ىو-41اقلعا ىكلاصوالول « نايتفلاةزعأل وقع سا * ناتفلاهلاجأ ميِد مان ىو بهذ نماهقاسو
 ىناعدني- كيعادنمترمقتف * ىتلج نمضتارظن ىتظ-اله ىنانعك ملا ىثوىشاشح نع ىذمرتلاب اك
 ترهوختوانرار ايست ل-_ءارتق 6 .ناسناىلا ارظن لذاقوش 2 راو مرسل ذه اولا تلق ل اق ةربره أ
 انلقءاملا نم لاق اذ قامت مايلاعص»ناو ادخو  ىنعمد ىذا ريالو ىلام «نامثملا ن 1/1 يخل مرر ىلخ مهنا لو زاب

 هنمللاق اهزاتبام هنحلا

 نمهثءو بهذ نم

 لما اهط المو هضق

 اهؤام_ص>حورفذالا

 اهبارتو توقايل واللا
 اها دب نم نارفعزلا

 داخو سو. .الو ع

 ىدفشالو توع الو
 ا

 انني ةفاسم نعال هقات__شثا « ناحلالاىلاوضا الوان رط « قطا مارئلازهام كالوأ
 ! "نادحولا:ذاذل طرفل نكل ع« هدخو نماملاته[تثلقام « قانخماقلىلا ني نك

 درىف لج ردا ثاغت_.اول ينمو اريمأ اب لاف هيدب نيد دمشرلا نورهربزو فرشم نب هللا د مع س اج ( لءق)
 َ تدرأ دةؤهل ىكر اف ىدم_-ةمدخ ىلا تزرفدقدا .عانؤ لاق ىلد لاق هملاهدرتت نك امأ كلا بره هل دع

 هليبس ىلخ مهمل ارظنن سولب نذواننيب نماحن دق ل راذ_هلاقو هريضح نمو د.شرلا كمفهملا عوجرلا
 |[حمرلاو ضرالا ىلع تانوهو قبرطلا ضعن فىروثلا نامفس هيقلف كسمل مهلل | كما لوقءامرحم هتقو نم حير
 اعاضرلا ضوء نامفسأب لاق تك رئاعهتلاك ضو ع ىدلاأم هنن اديعان لاو هءلعملسق هدو ىلع بارتلا عقرب



 لدهحتد أر فدك هلاولاةذهده-وهث تشاوأ رفة سلعمال بلو ونهمودة ملا ويش ا |لققان

 لاو امل ترا الوم باب ىلاء_سفنداةاذا مرحمادمعلا ىتأب ف ,كولاقذزواغملاعطق ىلع كربصو |
 قه تددلا ىلع مصب عقواسإف لقي هلعل هدم دق عم مفش لاةفءاكملا اذ هامو هل لءةؤء ءلافدخأم ا

 ىلا هذ هللا هجرت امو هقهش

 اًضرااوطضغلاق هال ام تيز ط4 د مل ىب-و لزهىرولامحو ا ب ىغو ملح م ىنودحا

 دعد فءاس مكر بغ نمالو وُدد 0 ا ا 0 4 دوش م ها نموهفاع“ناكولو

 ا امغاك ىتح قوّشا|ىوهال ىاو + لدم هرلا ىفافجأ ع مدلاب تاخضالو 03 ىتداشد معرصلا توا

 ودعم نهو حورب نم مكنع لأ اود“ مكضرأو فن ا 2 دقو مك | ارينوح نم ىدعك ىلع |

 0 دانك ةتياورل و * اوفطعآواوجراواو دو-واونخ أ
 ىلء درفهبلع تسوه_ءاا|ترسقماشلا لابج ضءد قد اع ل فدو (هماعهللاةجرلا مهلا ني دعلاقإلا ْ

 كربخأ نم كرَغ لاق كروزأ تف كب تععمت اق اكمل! اند ىلا لورا تم لاعلان .اان ىللاقو مالسلا |

 همالكت ممم (3كالملا لءةكلاك لاو صالملا ف دمت ن مالامسلا ناب لقاعلاةىرمغ نم ىسفنن فرعأأثأ |

 ىلاة-اح هلق سل ناكلا اذ - هىفس ا- نملاته>اح نمكل ل-ه تالة فارم هنالاىلعتمزعالف تنك|

 نم بت ىذلاام ىنتري_أامالاهللاب دل سهل تلف ةحاح نمتن أ ثل له كاملا نبااب لام ناسف |
 ةءالقلا لدول الب دل نع .- اىذلاماف كاري امى عتجسا الو هتاو اقوى بة" الاوايندلا|
 ىعامس وون الا نمهي> أ ىذدلاامأ و ىوخلاو فوملاهوُش>-باقو ىوملل | ن عة كمعد س هنو هعانقودهزوأ

 تام مهو هرم ترعو دلع نم تممفاتمم ضرالا ىلع عقووهؤأَت م كل ترذغد_ةؤبهذأ ىدم-س نم ْ
 ىعستغم كيااةرمأ أسيلف كيلعنّود لا ىلا نبا لوقد ىلخ نماغت اه تعمق او زيهكو لأ
 ول نمار م , روبل ا لولا أ كلأءنهلوقدال' 0 هلا 00 ه_.لعءاملابصتءعسف|

 روشنل امون |
 بأقلاو 4 24 اريك كو ترقمق 5 رالا ضدازبلقلا 47 ارضاحك-:,ارام

 8 0 ءانقن يفد تاك م رامطمء | اهنعافاثرمص « ىمادمتاه حاضاب

 اوراس حاو رالابو رك #2 ىوفار< ىهنلاو راعتو ا ىامولاك # م_مءومن هس بلااولدب .:
 اوراحواورظذاه دؤءؤت 24 ولقلأباةدهوءلط 1 ||

 ءامعسلا ىف اياب تي أر ذا مئات ىلامالا ضن ىفان أ ذيب قارعلا ظعاو هناكو (هنع هلا ىذر رابع نيروصدم لافإ ظ
 لوقبو راهتلاولمللا قلاخ رابجلا كلملا كيلع ل سرابع نبا ىللاقذ راونالاريثك كالم هنم لزن دةواحو فم
 نب. الاد امعانت 3 نم لدم مزو امنو رسكلذ يفاناق ناند و مزهد ماكو نال كربنمادغ بصن اكل

 ناو هتانات 1 هياط! هرم ايادف 2 عءئيفلاذهناتلقو تدحأال عزفانأو ىانم نمتظقيتسافراسع ظ
 جادقالا ننال بذارتإا ليزغت 1 حالصلا لدأرب ريغىلع حامتل ثدداحالادروت فيك نوعجارهيلا

 تغم نيتعكرتيلسوءوخولا تدعأ و تانادلا فروجلا لهأ ىلع تان" الاوراك ذالاسئارعرس ل ١

 انملعو نال !ىماك-تو مق كل لوقو هو روغنلا كا ارمابالا دحام رو.-:ماي لاقود اعدق كلم اب اذاو

 يظن هاكات ربسنملالا جدن رأ تلقو 5 اوبيتأرمالااذه نمان و ىنانم نمت ظةمتساف نامضلا

 ناندلا ندم | ناحلا طسو رينا كلب صنأ ن أدبرت ريثملا لا جان أ ىدمسأب لاقذ نمتلقق تامل قرطو ظ

 كلما نائدم.ءاي معا نو مق 5 ءيذاللوق ىذلا لاق نوما كاد نعل فشل نموتاةف

 ناىدم> تلق ةنادلا ىفرين 11كل صذأن أى رأو ةنامالا ف داقو لد هل ”ىلاءاح ةحراملا كمل اءاحى دل ظ

 لاثتماىلاتعراس حافلا هرطعرشتو حايصلارف_بأالق لوسرلاهن لرمأام لءفاف لوقت اكرعالات اك ||
 ىءاز تعفرم هعانستق :رطأو ىس الح نيب ىريذم ندع ضق ركاس دلااو دقعدق ناملاخوكاذافرماوالا

 (ضورلا - 16 ) ا

 رار-ق هلأ س

 مومامث ىلهتالو مهعامش
 نالاق ملسم عيت ىفو
 نول_-خدب ةرمز لأ

 رمقلاةرودىل_ءهنملا |
 نبدلا ع ردلا ةلل

 ا ولت

 ةءاضا ءاممااق ىرد

 ل>رس لق ىلع ممولق
 مهب فالتخا ال داو

 ٌيرما لكل ضغامت الو

 نم ناتج وزممم
 حور نيسلارو-هلا

 مظعلاءارو نم نهقحس
 ان مكلاو

 رك أ ود سإ

 الونوهةسال اءشعو

 نوطوذتب الو نولوس
 نوطخم# الو نولفتءالو

 ةضفلاوىهذلا مهتنن ١
 تحلل م 0

 ةولالا مهرماحدوقوو
 نيعلاروملا مهحاو وأو

 ىلع كلسملا مهحشرو
 ىَء دحاو ل> ر قا

 نوت.-مدآم هيبأ ةروص
 (هضو) ءاعسا| ىاعارذ

 ةنملا ل هأ لك أيلاق

 « ون 5 رع و اهيق

 الو نولوب المن ولف

 نوطختءال اونوطو# وعمد

 ماعظلا لاب اق اولا
 مشرك مشروماش- لاق
 2 ار تالا

 نوم-هات كد.محلاو
 نيدعدعأ ىو نسل

 ةقحل ان دهأ نآلاق

 فقرغلال_هأنوءارتن

 نوءارت [كم-وقوف نم

 َّى ردابكح وكدا

 نم ىفالاىفراغلا

 نول
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 46 | اولا مدام لافت! <

 || ةناتعبارث مهاقسو هلصوةناحىلامواءندأو هيارتقاةريضح ىلا هيادحأ بوق ب ذد ىذلا هلل دا تلقو | 20500 سلو 10 + أى ولق ىذ> ىذلا هنن دا تلقو || كزاغم كلت هللا لو را
 ١ | هءاح ذرو هلايج :دهاشمد_:ءاوشددف مباع ىل آو هبامحأر يغب لغتشدال لاو هاوس نعهنمواغشو مهريغا وغلب الءاسنالا

 ف 5 8 1 . هن ىزلا ل +

 ||| كلملاةرضح ىف راتولالاح رمتيأر برقلاناند متني اعو بحل اةناح متا دول ىو ارم ىراكسلا|مأامف 3 2 2 ان
 ١ م-هحارفأ مودادقأف راق_هلاس ارش نع م_مينغت افا صا اتا ءاكو رادتم-مياع حارفالاحادقأو رايثلا| | لاحر هديب
 نيمل_برملا اوقد_دو
 نءزاربلا نسم( ىفو)

 لاق دو»سه نب هللا دمع

 هللاىلص هللا لور لاق
 راظنتا لنا م-سوهملع

 هنحلاىف ريطلا ىلا
 ابوشم ءىدعف هممت تَرَ
 باتك ىو يديم
 ىضر ىلع نع ىذمرتلا
 كوسرلاة لاو هنعهللا
 مل سو هيلع هللا ىلص هنأ

 ىرب افرغاةنحلافنا
 اهنوطد نم اهروهظ

 اهروهط نم اهنوطد و
 لاَقذ ىلارعأ هيلا مات

 هللالوسراب 00
 باطأ ند ىكلاقف

 ماعطلا مطأو مالكلا
 ىل_صوما.ء_صلا مادأو

 مان سانلاو ل-الاب

 ىد_مزرتلا باك ىفو

 ىنأ نيد د ندع
 ىلصىنا| نع صاقو

 نأوللات لسوه.لع هللا
 ىفام ر_ةط لام

 هل تقرتزتل اديةنملا
 تاومسلا قؤاوخ نينام
 الح رن أولو ضرالاو
 ادبق عاطأ هذحل الهأ نم

 هؤوضنسهطاهر واسأ
 سهطت سهلا -

 مودل ءو_ض سهلا
 ىذمرنلاباتل (قو)
 ىلع نع هنع هللا ىذر

 لاق لاق هع هللا ىذر
 هيلغهللا ىنصهللالوسر

 ندحاذات مهرافغتسامهرامزمو مهعم“موعع#و م-هدرومهدروو مهن آرقمهئاحرو مهراك ذأ مدراجنو

 اودهاشف رات_ءالامهف ف شكو بخلام_ه عفرو رامملا كلامه ماعىل# رامغالاوءا.قرلا تب اغو لبللا
 رحم نأ اوفعاو تاىللاورودةلانينّمك باماالوأاب اولمأتف راكفالاهل_؛ةالو لوقءلاهف.كت:الالاج
 نم ناك امم افعدقوالا ناكم لااذهىف سولملاب قرمأام ىوقءدو فسوب نيب عماجلا بومقا!ناصغأ
 دق بو..ىلاف ىناءااودورطملا لءقو ىنا لل مهسو ىذم اع عفصو اضرلاووف.لاب داحو نامصعلاو سونذلا

 : سوك تراددقؤ هب وتلا ىلع مزعد نم كف لهذ ةيوغلا عملات متنادقو رظندق كملااض رلانيعيو ريضح
 ||| ناركسوهو ىامأ فقودق تاثوالا ىااك تلمك-تسا اف رام نبالاق هحماسملامئاس تءهو هحلاصملا

 . [||لاملااذ_هىلعاتأو ىناق» لاعتملاكلملاىرترانع نبا لاقو ناوشن لمثوهو نا المرتلاب حدقد دب ىفو
 ||| ىرفلاق هدايه ن ءةبوتلا لقي ىذلاوهو ىاعت لاق دقو هداعساو هلاضقاب كليقيالف.ك ىبيحأب تلقق

 و رومنط» دم و روج جب ىلا ماقم ن جرخو هد نم ح 00 دق شلاءاتل انايناكنأدسهتلفغنم طقتساو ائاهرج رخو هدب .مددتلا
 : روينطلا ىر مالك عمات حاعسلا باب مث د_ةف حامتلاب ةبوتلا نهرشاو راف: ىفاونلامتلاودقو | راذتعالا ل.قيال فيك ىد.ساب هلت لقف رازوالاو ىصاعملا ف هرعع.يضنم راذتعالا لقب له راعنبااب

 [||لاقو مارغلاو دحولاهيلعىلوتساو مادملاهتيعل دقمالغىلاماقّم حاسوامتاد هوو ىلع ج رخو حاصو
 نآو دوعولات زحنأو دودصلاةلود تضم دةؤ دوهعلا لعد خ أت نأ لرمأدق روفغل اكل اناروصئمأب

 نمتطوخ ىذلاانأ لاق ماقملااذ_هىلا كإ دوأ نمو مالغاب هل تاق دو.تةااوبولطملالوص> ناوأ

 رسلااذ_هنعكل ف شك نموىدمحهلت لذ مال_ءلاكلماد_ذعن م هنأ ىفكلملا كاتأو مانملاف هلجأ

 ||| ةفطالل|تاعسن هلع تيهن مرو هنماب لاقمم رودصا !ىنةامونيءالا هتئاخل_هب ىذلالاقف روت ملا
 نبااب لاقْم مئتانتنأوةحرابلا لاق مئاسناا هده كءلع تءهىتق ىدمستلق ةفشاكلالوص> نءزمتن مل
 مرعى |لاف ىد.تلق هئلادحاح نمكل لهذ هءدلىنرقو هلعىاالدؤف سلات نك تنأراسع
 دقو روث ذموركا اذنيب وجد سنالا صولا م-ميلعن ام دن نيد روفعلا كلما ةرضح ىلا روصمأب لاف
 دقو تاوطخءاوحلافاطخ م قاقلت ادغ كانو ىنارتنأ ران بان تنم-أ ناث روتسلاوبحلات عقر
 لوقي هتدم-ف ىناسناب هقمرأ تلعهغ ىنامعن عساف تاوهشلا نع سفنلا ىسمم

 اساك تاق اذام دب رب لاتو #* ىناد لدولاهئموىفادانو * ىناعدىوهأ ىذلا ىفوعد

 ىناد:لا برقىل_عاهب كارأ *# ى_عروناب ةرظنرظنأو # نامزلالوطاهرك-س مهأ
 اره لصولل ىتتيدانذ-هو # ىناسا ىلع لاوكرطملو © ىمقوشاا مظعىل دة
 قاعساقلا ىنذمينذلارثك »« اروسم حتابقلا ىلع تنلو « ىلاونالب تيتأد-ةوتمحأ

 + ىصاعملا فرح اف ىلءتنكو * ىناف-امولاصولاب ىداؤذ * ىواد نب>- ىدم- ىفطالق

 ىنامالاو ه-دزمد_صقلاتانف © ارو> هيلا قدرطلا ىذرعو 03 ىنايتجاو ىدمح ىكرادذ

 ىنامتلا ب امسأ لكىدنعو ه« زازتعاىفىلذدسانأاهف

 0 ( نيعجأ منع هللا ىضرنيملاصا !بقانمىف نوريثعلاو سدا سلا ساحا)
 ' 0001 1 1 ل 1 .١ طل ا اللا طال ةنصخ ورا( تالف دش كلتا فس 37 151101- ة131577 رجا رت اظشلاقللا

 . || بولق قددانصيف هت .رداوح عدوأ ىذلا هلاعفأ عدد دحوتملا هلاك درفتملا هلالعززعتااهتدجلا

 . || ةلنبأ ن عمم لك جرغق هسفن مهالؤو هسدقةريضح ىلا م_هاعد هلافقأ قيثو اهياعلفقو هتؤرعم لدأ

 ىلع ىدلاىفاوماقهلاع نم ريشالا ط كذب (ك لءالا فاوطشنو ريسلاب ري_سأ اق اوعنق ةلاكادج او

 2 مادقأ
 ذل



 ىلعر دقت 1 امو ريصلا لمحت اىلعاومادو ردغل اوءافملا نءاوفاحت هلاوهأ ةرارغىلءاو ري_بو

 هحورب دو بهلاج ربامو حارق الاورورسل ام 4لدصق حاورالاو لاومالاب هب ىناو داج كلام ها

 فراعلاف هلام نمهنعم_هدحأ فرعدال هّر.2 طر نمىواشن اوعضأف هتمدانم نم اكد مهاقس هلاموأ|

 جرخ دقمئاهملاو هعومد ضب كب دق بن ذملاو هعوضص+و هل ذءادرب ىدرب دق فئاد1او 5 كرَدَق 1

 2 نعم رخدقد_>اوا اولاو هد>ح وزامس , قرت> | دق ىداعلاو ه دعس صغدقدوؤرطملاو هلالطأوهعوز نع

 هلاح ناسلب ىدانو

 هزحأق ل.ل ك فم هتدوع 0 هلاج نس ار ارظن هحانأو 35 هلاصو تار واق ىسن ا

 هلامؤ عت مظع نمال_صختم « قامو كاضرهنع كاماح هب هلانغ نس تثاداع لكابل

 عملاء ىسملا ىصاعلااهيأاب 55 هلاك ملعلاتنأ ىديسساب #« افجلابو داعتلاب هدلشتال

 هلال_- وهزعل لذو عم تاو »* هنامالاملاط ىاردلا ىف مق 0 هلاونن ىذتغتو هلالا ىدعت

 20100 اذا نما »* هلاولاسيثكل اىلعدوحي ن مأن د: لاذ _ةءهدانو4-. 2

 ذل او ده_-عع ىفذ-شنو 5 احرلاالا ةلمو كلا ىلام # هلا هل لم يصار

 هل امموبل هج رينيق « عقاشمرك أراتخلاطصلا
 هلا ج نس>روس :خايضلا اد و ه:' جدلان حام هللا<.لعىلص

 نو رفغت_ب مهراحمالاب و مهقح ىف لق نيل نبأ نوع: ام ليلا نمال_ءلقاوناك نيذلا نبأ (ىناوخا)
 ةيانعلاو -4تةسئدلا نأ عل ارو دجاس هنراوهو تان نمننأ م-حجاْض ان ءمهب ونجح اتت نيذلا نبأ

 رصلا ار مر 3 نمةعاجانحرخ م .لعتناة جرد ز نب دحاولا دمع لاق) ةءادهلاو قمقو لأب

 001 1و ىلاءت هلل |نو د نما هكدا را انيأرف رصأ |ىفةريزح ىلءانتحرطفانم لات 1

 هلاب سيلا ذهن اواذه لثم نصي نسي ن 2م .ةسلا ىف انعم | نيكسمأب هلاملقذ م ىلا ىلاهعيصايامو أف دمعت

 قو هناطلس ضرالا فو هةرعءامسلاق ىذلاان | هقاانولاك هتنادمءنانلق نوديعت نم مناف لاق كدعل

 لاق كلذانريخأ الوسران» ل|لسرأانلق كلذ ملعيكفلاقف هراضق تاومالاوءام>الا فو هلسسرصلا
 اندنع ءلرت ىل_ان 15 كالملا- نمةمالعم دزع لرئاخلات هملا هضيقكللاةلار ىدأ لانا لوسرلا لءفاخ

 نسحأ ال لاقف ىلا هاننتافلاق اناشحنوكت كول-مابتكن اف كللاباك ىنورأ لاق كلملاناتك
 نأمااك- | 5 اهلل ىلا لاقذ ةروسلا انت نأ ىلا كم و عمس لازاقةروسه- هلعانأ أرتفاذهأرقأ

 انه _اوءاشعلاانيلص ل تللا لءقأ اف نآرقلا نمأمشومالس الاوتار :اعوازعم هاناولسأف ى مصعتالا
 لاق موفالو ةن_.م ذأ ال مومق جوه هللا دبعا» الانلق ماش هءلع ىوَمللد ىلا هلالاموقاي لاقف موذللان اضم

 هلاتعج قرفتن نأ اندرأو نادا.عىلاانلدوا!ف «مالك انمحعأق مان ال آلو_هونومانت متأدببعلا شق

 تنك انأاهوك !سةرلو قير ط ىلع نوت دق االاهلااللاقواب .ضغمانملارظنقم طه كيلع ىفنأ هلانلقو مهارد
 إف دحاولاد.علاق ىضموانكرب م هتفرع قون الامن ءاكؤ ىعيضتلف هنود ن هافصدرعأ أرصلا قةريزح ىف

 لاق ةحاح الأ هل ح تلقو هتف توملا تاركس لاعد و هو اذك ضأن هنأ هن نيالا .أ ماي أ دعب ناك

 هقدضو ق1 قودضور ماما تدار وَتعَف ىانمع ىتملغاذاهلك أانأ اهسقدب ىتةقرع نم ىدعن عاوح ىذقدق

 نان - ءتاعامالاهللاب كتلأس لوقت ىهواهجورمقلاو مثلا نملْقسأةنزاح ةلعوررسامبقو ا

 ولت وهو ه.ناح ىلاةيراجلاوالوأ هند أرى ةلاهرقلا ىنماثملا هت ءأرتغاسإةءربقىفهتنفدو هنزهمت تاندكد :

 رادلا ىبةعمنف متري ةريصامع كرلعمالس باب لك نم مهياع نول خدي ةكالملاو ىلاءآهلوق
 0 مهبادجو تامو 0 اقاثمم ىلا لءهال نو #* اتا ثمىرذتلاىوحلاف ىذا :

 الام لك قال_ةلأ بطب ىسذي 95 دغت ادغىرششنلا هلوان 1 2 اتاعذم تنذلاب اد_غني-حهساع

 / تسلل ش7 لل للا الا 7 لل يال

 تيما اضر ىف بيذعتلااو كعتسا هلاونوهلضؤ نم مهالو أ دقو او هدأق مه ارمىدب ندعوا مادقأ

 انوسل ةنجلا فنانو
 لو ءارشا مقامات
 نه رو_ملا الأ "تل

 اذاف ءاسنلاو لاحرلا

 ةهروص لدحرلا ىحهحشأ

 ت1 ياا ة لشد

 ناولس نع ىدمرتلا

 نأ هيبأ نعةديرب نبا

 هللا لوسرابلاقال بر
 لدخ نم 4 :ىلا ىف لد
 كح دأ هلئأ نا لاق

 له نأءاشت الفونملا

 نه سرك ىل-ء اذ

 د ريطت ءارج ةوقاد

0 

 ل-ر هلأمو تاج
 له هللا وسر لاو
 لاقؤ لب !نمهنملا ىف

 ةذملا هللا كل دب نا

 تمتشااماهنذ كلن 1

 نعت دلو كفن

 ىدمزللا تاتك ىفو

 م-وهرلع هللا ىلصلاق

 | مره أم

 ا و ما

 ىف نيثالسث نود
1 

 راما كف دق و اذيأ

 م-ماع نالاقو راثلا
 ل ىفدأ نامتاا

 نبي ام ءىضتا ابهنم
 ىو برغملاو قرشا

 لاق ى ةمرلا تاك

 5 نال -.وءيلع هلا ىلد

 ةح ردهثام<4_دلا ىف

 اكن منج ردلك نيدام

 ضرالاو ءا وسلا نيد

 اهال_عأ س ودرؤل 1

 راجأرمغتاهنمةجرد ||| ق
 نمو هعبر الا هملا



 شر.ءلانوكر اهقوف
 هولأساف هللا ملأ اذا

 طبول
 هولك ىروثلا نامصأ

 نم نورب اوناك امه
 هثرو هدامت>اوهفوعن

 ذات_ءأاب اولاتؤ هلاح
 دهجلا اذه نم تدعةنول

 نا اضأ لدارم تلن

 لاةذ نلاعت هللا ءاّش
 دهتجأ ال. 5 نامفس

 0 هأنأ ى-غلب دقو

 مهل زانم ىف نونوكيةنملا

 «ىتسرو 4# قنق
 ناملان امرا هل
 رو كلذْنأ نونظف

 هناض- برلا ةهج نم

 نبدحاس نورخيف

 او_هفرا نأ نودانق
 نونظت ىذلا سل مسور
 توست هيراحرووهاا

 أثنأ ٌءاهحاصهجو ىف

 لوقد

 تزاكح نم رضام

 هنكسم سودرفلا
 سؤ نم له-كاذام

 1 لاا
 اذئاخ اسمك يشعهارت
 الجو
 نيب ىشعد- -اسملاىلا

 رامطأ

 ريدص نم كلام قنات
 رانلاىلع

 نم ىلءة:نأ ناحدق
 رابدا دعت

 همنم نيب هول( لدقو)
 حاتفمهنئاالا هلال سيلأ

 نكلو ىلنات هنحلا
 نانساهلالا حاتفم سيل

 ال

 ١ ١" اهريدتملاو ترادسذالاةريمخو ماناردق تقولار تعقردق_هىلاو# الا نب ادا

 0 اقادحأ لالا مال ٍاطظىفتافةءأ م م اركف ترهوجّك اصب ترون كو افارشاو اراونأ «بسس :ءاهراعأ

 اناشع ن.سملل مهاكاوكصأو هن ونفس لاهالا ىل# دقو

 نذل 000 نسل ل نوع تنبح لاجا رف ذ كلو ةياوملاراونأ هيلع نافر ةْلا لا اوردزتال ( ىناو از

 هللالوسر د مى شراب ىلناك ( هيلع الا ةجرردكملانب د لاقإل ريال هللا ىلع مسةأولهل هبئدالربغأ

 تبلص ل بالا ناك ايطفاوق لف نوسة او-رخ ةنسةنب دما لهأط قف لدللاب اهيا ساحأ ل و هيلع هللا ىلص
 ةيراسلاىلا عدت ةءاسكير زتم :رفص هول عت دوسأ لج رعاخ دب ير اسلا ل] نلنتماه تحج مدحسملا ىف ءاشعلا

 م يروا عع مقا اسك هن مرح لهأ جرت براي , لاقف سام نيتعكر ىلصف ىبر عش لو هفاخاناو
 تعم“ ى> هدب عضو اف ردك ملا نب الاق مق نادل اورو ه.اعهللا لصد تءاح ل ءاع مسقاانأو مهقست

 عمال دماعت هيلع ىثاو هقئادجرر طلاب سح اف ىلدأ ىلا ع عودرلاىنمدأ ىتحرطملاب ءام#لا تداح م دعرلا

 مهعم ىل_ىو سال ىل - طفةال_صلا توق أ م نمتءكر ىصورتو أةرعن مل | برق ىت> ىلصدلز. لذ ماق ماهم
 ءاملافضوخيوهءاسل عفرب لعخ دسم |ناب ىلا ىمتناى ا يلب لا مايل رخماماال سابق
 هيلا اقسم هملعاةسأتم تمقمف بهذ نب ًاردأ لذ هئدب و ىدل لم شخ

 كاكاو قءاول ردا * اوناكدق لزانملاىذ ىف ةري> ىلع 6 اكدلاو نزلا ئادىل__لوىراهن
 ١ نارين ح ربل ادج ولان ههيفؤ# مهقارفلة قرح ئىباةءفاوأت ©. ناريحباقلاهلاو نيزحس تك
 | .مهااىالس خابابصلا مسن * اونايدقنمعلان ءسامحأ ةيورب م زها منانزل اليسار

 . كسيلذ مهياعاربص قطأ ل ناو * نا ارعثودودص مخم نم دة

 ع از |هن> الادقف نمساقلا قف 0 ىازرفغبو نازح أ جرش

 0و عل_.-لك الوعل ءامب داز لك الو ةك- مثدب لك الو جاحرفاسم لك ام (ىلاو از

 لوخضلاورارغمالاراث آهيلع ابا ثدأ ا يل اقل أ حل سمع (ىرصملا 'نوذل اوذلاف)

 | بلقو اص عناسلب كميل أ رك ى دس لوقر «:ءعسش لوس هما ن مد كد ءنأَ إغك ل لونذلاو ىلقلاو

 هلا تم دة نونل اوذلاق ىندانت فقوملااذهىفو ىنجانتتنأذا هعاتم اه ذه لجأ امىدنس كافح

 نمكب فريخأو ىف رع نمد ىف رعلامذ ىذرهذ ن أن مو هلت اقف نونا ااذاب احر ملاق ىنآرابف

 تيك هنن تت ذرب بيلا ىلدو<كو هن رقد رفظأ ىذ ىلخأ رهو ىهين همح وغلا اذاي لاق قس

 ااوحرأ هاا ار :رمةرطقب لاق تدوزت زت مقلق برلاةريضح دعقأ تاقلادلاب نملاق تح نأ نم
 ةيلكابامزدلا نع عاطقنالاو ةسيئلاوفص عنلاق هيطم كل تناك لوذ تلق انك نع لاا لس اقرأ

 ىكرم هعاطرمبغ فرع ةعاس عقأاف نوثلااذا عا الات هيفسلا هنريضح تاع امم ىقهزنتلاو

 ار 0 وو دومد ترقب فاراصتت نوري مهو سائلا لار افذب هتيأر ىنمتحاطف ىضمو

 ةلفاغلا ةيناعلا سفنلاه ل هريغكلمأ امان أو هكسلع م دقو هكسنم كلا ب يرق و لكىديسلاق 5006
 ىفعرسأو اهكوصويدخ اهو. تمركت ناف بد كي نيب ةنكسملاوةلذلاب كيلا ابرقأ ىفاو هءداسلا

 لاةضكراملاب لوقيالئات تءعسفاّءيم ضرالاىلا طقسو هؤأتو حاص م اهاسسىلااهلءادتنأف اهليمعت
 اهسفنتقلأوهبلاتلمقأ دقزومتن از او هءفركف: أ ةعاسهسأر دن عتفقوف نونلااذلات ىلعالا نيل

 || نملفغامو امولاو كسنلا بادن اكن مان انه تلاتُْم افوانزحتروظأو افسأع ومدلات رحأُم هيلع

 [|| تاقذ نوئلاوذلات اذن دم ريصنو 5 ىسع انها مدعاطلاءا درب لمالا ىف ماقاملاطو |ةهالوو ديس ةمدخ

 الف .تاقيملاو م ا و أمهحأ تاولفلا حن مئاسىدلووه تلا باشل اذه كل نوكي نما
 َ فتاه ىلمتهذ تاداءلاأ ف لاس ىل_ءعهّتءاط يام :رعبهعاسلاه له ىف تفقو الت لمقملاماعلا ىلا هارأدوعأ

 ' تعدوأامعو قول ىفّلنسسو ئدباعىدساب تااتم تاحردل ا ىلءأ ىلاهحور تو هةردقو نضال

 ند



20-0 

370 

 ري

, . 1 

 مبا روي معلا 0 0و عبصتج جبت انني 2ع يتبل

049 

 :رلدلا ل ىدأز ع تاصوأو تنال را .ةيئاقل ارادلا مهن هند املا عع الا .رتسام ف كلت رحع نم
 ا ىلاءت هلل ا |امهجراهدلو بناحىلا ة 4+ همه ترخو تدهن : خنونلاوذلاق هيقاملا

 م م-هروخاىفو مومو اوذاو لمأ مهدصق فوم همنم بولو * اولصتاو تاويلاب نودحمازاف

 ا للا برضن|ميق نسملا ةءيد اعلضاوسلام_ملعهاضر نمو  اولقدق هللاو وم_هو اول_.ةاو
 امتح لشتلا لاذ نيس ن اكام د لوالا انمانا اتلدو_ه3 ىتم هه ىم فض ىاحصأو قرتجات
 اولهذمهرارشأ ىل-ع 0 21 2 مهرهاسم 121011117 هرغلاو لصتملصدولاو

 6 از نم مللع تءاضدقاه « لامالوهوش دال مونلاف د: ٌمدصق لك يخل دة ودها دان

 لزن م قانجو ماودلا ىلع 0 هل دافت ال مع ف اورتشت_ءاف * ل_> ولاهم ىأتي : اعاد هيوخد
 ١غ

 مهعنامق تانح سوفنلا اوعان 00 اول ةغام مو.قلا دودلا ةمدخ نعد ومجنالم هاندأ ةمحالا م

 اولصحات اذل ىلع نائما ب مط د اوقزردقو ءأن ١ نمهلاد_دع 013 اولَدَو 00

 ه-:ءافد جار هأن ىلا ب عش 1 اذن ته اورو هند »نا دغر ىذا ىداملا صال اورواحو

 لهتشتق وشل ازانواو دهم فيك # مهقاقأر مهادان قوشتل |ىعاد 02 .اول-هذ ىرولال كا ذاداعملامون .

 ئديب يقال وشزار الشاب 2 اولصتاهنىحاند صاةلكو ه: وه ىرسا ىف ىوطتدلم ءلاهقشو

 لَ الاك1تداسانو مانل رو 34 تؤتهام شرعلاهلا كم اع ىلص دع ليسا اذب تقاضاذأ ناس 1| مول

 كره ىفهذاؤج ىلع تككاز مول تاذوهاند ةناسارح تءحاصهيلعهللاةجر مددأن هاب اءثاك (هءاكحإ)

 اد مالو ىدامعت ةاخ اذهلام مهاربااب ىدا.ايدانمهجرس سوي رق نم عمذأ هدان> أو ءركشع نيد هدالح |

 | لتقم مهسلاىراصأ مهارب الافق ىداتع لق المتن ًاؤالاو ىدا ارثإ لدارع كرتاق انو لل يا

 ىدامءاو 5 ىدالوأ نءتتشاو ئددام نمي رك ىداؤذ

 ىداتلك قوطكتعل اف وم ىداو لكى ف كم مل هأ

 ىداح نيءلا كون وه ادح 031 اهير تن اعالذك ت دنأو

 عطقناو ةيداب هيلع هناحمأو ةيدامأ الحد هك اموهقااك ل فتاو هكلامو ةكللم نع ع مدار الكفن اذا

 ىلع ناطم_كااراغف ماعطلا نمةمقلالو ءاملا ن مدن ريثلوأ زتيالمابأ ةعيس قدو 2 .ةرلانعقيرطلاىف ١

 | هتالرات نال قع هقيرطلاسطالسو ةقرقملا كول مرباك الا نمراذد اغا ةويعن[طشلاو كلا

 هاربا هللاقو اص يش ةئرد ىف ناطيشلا هلرهظف اضع لزعنا ى :ااهدبالوو اهنم علا ىب ا كك لأ

 قب نيه دم كلاملل هيعاف تيل كلاما اةل> !نمتكار يذلا تينا دان كل ىلاق ىمومسا

 توقلا ن نمش يع اولا ل 0 توما لع تفرشأ

 5 واهتم قوت لم ءادالن ناهقر رد دل رطل كلدتال 1 تبا نكرر [
 اهمذفت هش ئ شرس أ سفنلاو 2 هندو2 دوح وملَو أحورلاف

 اهيء لصولانافمارغلان ماد أ متاع تافاد كلم ءاعامو

 دب رت ميهاربااب هل لاقوا < رمهجمطأو ءاهديونناثلا نسج أن مصخ هلر طا هيج شع مهاربا بيق

 نأ دز .ضلا كوخ انأ هللاقتنأ نمهللاةذ 5 , اهلعذ عنلاذ مطتو هب ىستف مظعالا مس أ كلعأن ا

 ريغب هكأالو ىلو هم 4ىف َّك :[نأديرأ الانأو ةكريشلاب الا ل_حتالة معلا نال لاق لو لاقال لاق كب أ
 كلذ ف ىلة-اخالذ "بذل يطو هريغ بحصأ نأ فاخأ ىناث قوم

 اربخوكامنأنافىاسلاهو. : 7 ءاوأمبيدذعتلا ول مجان ريغ 33 ارارقشان أن ىداؤ_ةّْم اه

 1 .ةادامون ولو ه_ءلع نئماق هنهتيغن سافلا نود تنأ نا - -: ند #:هأو وع < [ريغ نع

 هانعام ىل-أ ب اعل كك و 3ع هلموتامى هقأٍ صال تنأف :

 2ر7 تْتْتئئت سلي 5ت52525جتج2225جججيجج ج-257575765 ----- ١

 غ0

 هل حاستفع تح نأف ٍ

 ىلالاو كال تف تانثما

 قراخبل امرك ذك فد

 نأ ىور وه_<<+ ىف
 ىوأ ل_-وزعهتلا
 لقأام يي ىلا

 عهجطل ن--ه ءامد

 ىلع ىتريدودأ فيك

 ىععاطب لعب نه
 بآدشوح نبرهش نءو
 بنذل عال هند لات لط

 راظتن اوتونذلا ن 0

 عونبسالب ةعافثلا

 ءاحراو رو رسغل| نم

 قج عاطب ال نم هجرلا

 ةعبار نعوده:نالددخو

 د تناك اغا هيريدنلا
 كل_تلوةاهلاوجرت
 اهدتاانم

 ّى رمال ةنيف_سلانا

 سدمأ اىلع

 ىذايلائيسششلا( لاق)

 ه.اعهتنادجر

 زاجل ىو داع انف
 ْ و

 قاّت_كثىذل ساو

 رذغ كاتوأ
 قوُشو فو نك ملاذا
 ايل
 0 ريدنانمانمف قداذاف

 ىل.الو نرباصرملا:سلو
 تاريذلا ىل-ءف يكف

 ريضن موقأ
 داما تانند ثوذو

 ا
 ريو نان نيع

 سا



 نالك ناانا نأذ
 ليازم
 ريدة الو ودعت امنتنىلا
 ره-ةحلأب اريطخ عمدت

 هاع

 بلقو لقانا س.دلو

 رونم
 ةعانقلا تن نا ىنوطق
 قتلاو
 هللاه_ءاط ىف هتاتوأو
7 

 يقتلان م هد امهللا

 لل نيتئرالا

 لدفن . :رالو

 روملاهذص ىف( لصف)
 ىلاعت هللا لاف «نيعلا
 لام اك نيءر وحو

 ءارح نونك 1اولْوالا

 0 |[ لات

 ناحرملاو توقابلا
 ءاشنا نها أكن أانالاقو

 1 ٠ هانلمط

 ىفونيعلا بامضصالابارت أ

 لوشررلا ملم خص

 لو هيلع هللا ىلص هنأ

7 

 ل :للاقب ناصولل كل

 ةدحا أو هول نههم.دن

 0 هذوكحم

 اهنمةناوز لك ىفالمم
 م-هاربال ل_هأ نمؤللل

 فو_طد نورت الا
 ناتندو نمؤملامعلع

 [«متدن آ ةضق نم
 نمناة:-واءمؤامو

 ا.مقاموأهمتدن آ بهذ

 نأ نيدوموقلا نسامؤ

 ءادرالاء مير ىلااور ظني

0 7 
00 57 0 1 

 | بهذ ىناب تلاقبهذ نب ألاقف بأ ىأو نأ كل ناك ىباب هللاو ىل تلاق بأ ىلن اك ام أ امأأب هماللاق 7 | عرعرتوربل اله دج مماب مهدأهوم«ادلو تدلوذ لماحى بس هر ءلصفتاامل مهارب اناكو
 | نا ىدلوان ك_لعةئلاب تلاقذ ىلرأب زوفأ ىلعا ىلأب لطامس اطأو به ذأ ىرعدهامأاب لاَقف هيربلط
 المأال ان قانف تنامى :- همأل هءاعرْتك-ذ كفا ارقي ىلقتنأ رالف «ةارشن ىاقىرح أدق كلابأ

 نأ ىلا اوال نمةم_ةاالأس وةرومت4ملا د جاسمإلاىف دس ايفاخ ساذلا نعو, امؤاح جراب نأالو
 له و باشلا ىلا كلاراتذا هيديرب ضعب هءمو فاوطا| ىف مهارب || نق ىلاءز هللا اهفرمث ةكم ىلا لصو
 2 | رق زرار ناكل اذه ةفغلامزهامىدعا ءارانو هيلعدي ملاك أف هءاارظنلا قدح

 نمهللاتو هيلعلو هيلادن رإابهذقوه نمهل-وهيل|بهذادب رالل قو يشلا مف ةن فسر وضىلا
 همساناىلت لاق أن أ الا ىردأ ال لاف نم نء|لاقف 8 نم م-هتلادالب نملاقف ناشلااسا كنا نأ
 غب لكردق هندجوف ارياىلاتءس رق ديرملا لاقد_خ ىلع هعومدترئانت م مهدأن هارب

 هتكرتىدلو هتاواذ_هلاقذ نم اشلا اذه قد ْدخَأ هلا عشاي هل تلقذ قافأ ىتح هسأر دنع تسلق هءلع
 انأ لاق تن أن مىصلاهللاقذ هلا ماتف هملا تدامالاهللاب كلتا أس م ثأاابعأ هلت اقف ه- هقدوءأ الف ىلاهز هلل
 تابعدقو ىلط ىفءاح دقو ا مدهءطقو ىدلواده لاو ر دس انهن مدأنب مهاب كوبأ

 هب ىنضق ىتح ماي ايس نائل ىلع سما كداع حلاصعلعأ تنأوهلغرفت أالان آو ىلإ ىلق نم هعضوم

 هسأرثناب هيلح 2 طع اطوءالج رتناب هسأر ىطغاإك افءلغءا سك ةعطق ىهنفكو هدب . ميهاربا هل فق
 ةمامقلا مول كن ذب و ىدب عمد هلل ى رع وش وهو

 1 انف قدشكمسواو 5 د>أ ىلءىولأالو كاودوح رأ « الز تدع نملابأ الك تنك نا

 د_الاك ىظنادرو سدل هنكل 00 اودرودق باى مواكىوهلا لدأ ىدمك ىلع ىضذرت ىذلا كاذدرباب

 ٠ ةعضاخ للأب ىدب تددمدقو 0 درب درولا لاذ نود فقاوو هن هل لاسولا سك تلم دراوك

 دغم مويلا فه-تعافش جرت نمو عسيفشلا ىدامملاب تعفشتد قو « ىدس د ىالومأ. 5 تزعدقو

 ىدص بوذلاب بلق لكال> نمو * رضم نمزانذملا ىتح اد

 دد_لان-عتاح اهمهدازو : هقلاخ شرعلا هلا هءلع ىلص
 (ةوسالارابحأ رك ةوسقلا نم بوم ةااول ه5 نوريشعلاو عداسا|سلخلا)

 ىلع (هدجأ) هموم و هقرفتم كحأو هفدص يملك نقنأَو هعدتةباوهءرتخاو ملا لا شنأ ىذلا هلدجلا

 | لكي رشال هد_وهتناالا هلاالنأ (دهشأو) هنانتم ارك ث نعريص لاب نرتعمدج هناسحا نمللوأ ام

 نآرغلاهزمعءادن م ناريملاىدهاد_ثرم ناسملاب هثعنهلوسروم د_.عاد# نأ (دهشأو) نانااكالملا

 ىلاعت هللالاق د انو[ تقولك فدعا الص هءاكأوهل 5 | ىلعو هءلع هللا ىلص نان دالارئاس ىلءهنيدرهظأف

 نينمؤملاو تالسسملاو ني --لاناىلاعتلانو تا هؤئمءاسنونونمئملاح رالولو نيلئاقل|قد_صأوهو
 تاعثاذناونيمئاملاو تارباصلاو نب رباصلاو تاتداصلاو نيةداصلاو تاتئاقلاو نيت ذاقلاو تانمؤملاو

 هللازب ركاذلاو تاظقاحلاو م_و> ورف نيظذا+ل او كرات الفلا ل ءانمااو تاق _.:ااونيقدصتملاو

 لاحرلاب تاحلاصااءا.نلارك ذهناهس هلا نرقذ ىيظعا ارحأوةرفغم م4 هتلادعأ تارك اذلاو ارح

 فشكلاو تاحا .ىااودازوالا نمل ن نمءاسنلا فو لاح راق 11 كر دال >اءاسنالو نيملاص هلا

 ةيودعلاةةدار ل ثم لوالار_دلا ىف نممنيضم ن <[ كاميدلا نرضخ قفل تايصوصخلان مكلذريغو

 ةءودعلاة مدار نعىكح ا” تارووش ارغغو تاروج لأ ءاس ملا نم م نشرت غورنملتامأوةناحت روةناوعشو

 ىسهلاتلاقءاهراسمتو واهعردا ماع ت د_ثوا 4 يطس ىلع تمائءاشعلتاصاذا تناك اما ىلا هة هللا هجر
 : : ١ لقت لي دب نيب ىتاةماذهو هد. .<بددح لك الو اماربأ كولملات َءاغو نودعلا ت مانو مولا تران

 1 7 ًاىرعش تلف رفسأدقراجنلا اذ_هو ريدأ دق ل, الأزد ىحلاتااقر مفلاعاطور سلات .قوناك اذانا الص ىلع

 , تانقا
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 نعىنتدوطول كتزعو ىتنعأو ىتم-أ ام ىنأداذ_هثاتزعوف ىزعأف ىلءاهت ددرمأانهأف ىتاما ىنمتامقأ
 تدشنأ كتم نم ىلق ىف عقو 1 هنعتحرباب كان ||

 ىئاجر تنأداؤفلا حور شنأ *« ىدارمو تدءو ىسنأو »دب ىداعو ىدنمو ىرو رمان

 دال_يلا سف ىف تتشتام * ى.أوقايحاب كالو تنأ «ىداز كقوشو سنؤمىلتنأ
 ىحدعتو ىجدقد ن”الاك مح 5 دان وده ضو هاطع نم * ىد_نعك] مكوةنمتدنك

 دا لاق نكم ل 5 حارب تدم> ام كلنع ىل سدل *؛ ىداصلا يلق نيءلءال_-و

 ىداعسااديدقبلقلاىنمان ه: ىلانىلعامضا اَوَنْدَ نا

 تلق ل.قأ دق صؤذش اذاو ل.ئارعسا ىند همت ىف هللاهحرى :رصا|نوذلاىذ عمتك (نا.هءنيد.عسلاتو)
 ىهاذات ترظنف قيد_هالا ناكل اده فهم دقدح أعنصد الهنانوهنمرظنا ىللاةذ ىنأدق صضثذاتسأاب

 لاقفءاسنلاةيطاذعو لاح رالام تلا ةذاميلع ل سوا هبا اردّتسأ ةمعكل |بروهَقب دصلاعذَةأرمااهناتاةذةأرما

 قلو دلاىلء كإحاما لاف مالسلاب هللا لامحامحرمتلاةذممناالهأ نمتساو نونلاوذ كوت ١

 ا4 لاذ اهيفاورح اهتؤةعساو هللا ضرأ نكت لأ ىلاعت هلوق ل_- وزع هللا ب اق نمةدآت ل اعف عضوملاا ذه
 ق>-لئاسالا 4 لاقذاهنعىن أس تو ةفرعملاناساب ماك_:ةواهب فر اع تنأ هلل اناهستلاةذ ةنءحلاىل ىص
 لوقت تدشساك ناوملا

 اكارأ تحب حلا ف كفشكف « هللهأت نأ ىذلاامأو «: اكاوس نعهبتلغشركذف
 اكاذواندجلاك ل نكو * ىل كاذنفوؤانفدحلااه ََ

 اكان أد-قا_نذمموبلا محراف لب اك او_سىلام بلقلابدمحا (رخآ) ١

 م4 تنذأف هاك أوودامباع لوخدلا فىرسصبلا ن_سملا نذأتسا ب ودعلا ةءدار جوز تاما هنا (لءقو) ا

 كتد_عتضقنادقو جوز نمكلدالو كلن امدقهناهءاتأ اهلا ةؤهءارو تساحو ارثستخرأو||[|
 نسالااولات ىسفن هحوزأىت> اعاوه نمةماركوام> ذتلاقف م_مم تدش نمداهزلاء اود نم ىراتخأف

 ىلاعت هللا ىنةفو نا كمم> أ نأ ىلساس4لاقف لهأ كلانأف لئاسم عسرأ نع ىنتمجأ ن اهل تااةفىرصبلا|| .
 هلعنال غلاو ب غاذ_هلاقفةرقاكمأ ةمل-سم| ين دلا نم تح رخل-هتمانأاذاملاعلاهمقفل !لوقءامتااق 0

 اضيأاذهولاق المأام_ماوج ىلءردقأفأريكنوركشم ىلا أسوريقلا ف تعضو نا لوةءاق تلاق ىلاعتهلاالا ||
 هياتك مهضعن ىطعد وهن.هن ءاتكح ممضعب ىطءيفبتكلا ترباطتو ةمامقلا ىف سانلار ث>اذاث تلق سمغ
 هزلا ف قدرف قثالملنا ىف ىدوناذات تااق بيغاضدأاذ_هولاقىلاعش مأ عن ىلاتك انأ ىطعأفأ هلامش

 تلاقف ل وزءهللاالاس لا ل_هنالوبمغاضدأاذ_هواس4لاقنول أنيق رفلاىأنةريعسلا ف قدرقوأ |
 تدشنأ هل غرفتأو جوزلا ىلا جاتحأ ف .كفةمدرالاه ذه نم ب ركوىاقىنانأو كلذكرمالاناك اذانهلأ| ٠

 اضوع هاوهنعىلدجأل «٠ قرض-ىف امناد ىديحو « قولخ ىفقوخخااب ىتحار ْ
 ىنايقهبلا ىنار-2 وهق هنسحدهاشأ تنك اهم> « ىتحتابا اربسلا ىف هاودو
 ىنللالك اب باقل | تنيطأب * قوقشاوىرولا ىف ىئانعاو * اضرئامو ادحو تفاشا

 قوةثناضءأوكءنمقأشن يس اعاد قام>و ىرو ريدان *:ىعح و شد كذم لدودح

 ىدنم ىدقأوهفالصو كنم 1-0 ىحترأ اعج قلدنا ترعهدق ْ

 ةطيحل مهد ناو أرقي ئراةءامو تر _فراطلاب ىغت ىهوةد راحتدأر (هيلعهللاةج 2 رااحلاصلاة) 1

 راطلا توك تفاناانت اهيلعامشْعَم ضرال اىلا تطقس مت :رصواهدب نمراطل |تمرق لات نير ذاكللاب ْ 5 0

 تكمرفاهسفند قذرلا فا متماك-ةاموب| مياع تا دف حلا صلاّأه رك ذ عاش ىت-دامت>الاوةدا.علا ف تذخأو 1-5

 1 د و و ا و يل ل يح معمم موسع م سر لج مج كل د ١ صم سو مس مم سس ا. ٠١ 5101 015 2 2212 10 1 012 21114 < 01200 ضو عب ووو هس و مساج

 0 سل ل اا امس بسم سويس ا هفسس سساسمس يسم

 ىهه>و ىلععأ ريكا ١

 ةف_ضىأ ندع ةنح

 وهف ةمظعلاوءان ريكلا
 هةندةهظع و أ ريك

 نمدحأ هارب نأ ديربال

 م-4نذأي تح ةفلحا

 ند ءهنح لودىف

 مك ىفود»| ميذ هنو رق
 هنملا فن الاقل_سم
 ةنعج لك اهنونأب اتوسل
 لامُثدلا حر بهتذ

 م. وهوجو قوثع“
 نودادزيف مد-مامثو :

 نوء>ريق الاجوانس>

 اودادز دقو مهاد أىلا
 لوققالا_ جوان_سح

 دقل هتئاو م_هولهأ ممل

 اخسدان دعت مددزا

 نارك قوالاجو

 لوأن الات ىذفرلا
 هنملا نولل> دب ةرعز

 ءو9َدص ة-مايقلا مول

 ل-:م ىلءم-وهوحو
 ردملا ةل_ءارمقلاءوض

 لثم ىلءةيناثلاةرمزلاو
 ىردبكو كن -حأ
 لج رلكلءامسلا ىف
 لكىلءناتحوز ممم
 ةل>نوءم-سهحوز

 ن_-_هاهقاس حىرب

 ىئاسنلا ب اتك ىف واهعارو

 لوسرل ات لات سنن ع

 لوهيلع هلل |ىلص هلا
 ةزلا ىف نموثملا ىطمد

 ع اذكواذك و

 لوسرات لق عاجلا

 لاق كلذ ق.طبوأ هللا
 ىفو ةئام ةوق ىطع»
 نءىذ_هرثلااتل

 هنلالوسرلاق لاق ىلع
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 القا ملعامثغم ضرالا ىلا تطقس منوم“ فنك فوم اا ؛وئاونوعر هت فيك مهءلاو نو فاني فيك | © 1 52 207 1 ةمامقلا موي لاوه أ نمو نورهعي ف. 075 كوك هرومق نمرانلا لهأ ىرعش تن !تلاقو 7 2 9 ب
 ثم 4

 و

 مماوأ تلاقع ىنابقت كارتأةب_ثعةسابانأو كتدطأو ةبطرتضغانأر كتدصعىدمسو ىالوم تلات تقافأ تادلاملا 0 53
 1 ءاكمل اةدش نم هءاع ىذغ تح ساملا ف د- 5 أ قب لف تكبو تخرص ما دغةماسقلا |وفشكت ةكيضف نم تاعانلا٠ ندفوديبنالف

 6_0 سوسن ا
 لوقت تدشنأ م اهسفنب ثءنصا#

 طة الف تاسضارا ىصخو قودربساابو مكس خو ه كي !ثوهو قوشلاب ىندعو 02 انطسد ءءلار3_ةد_ةىذلاوامأ
 دسيمأو بحار ,ىلقلدثأ 0 موس تمعث امومىفريصو # دعو ىدتس , كءلع نز-< انكوانا ن اكن 1 ىنوطف

 هةمقلام ىلع لهىرعش تءلاؤ 24 دءا- تامئانلا ىف هناىل-ع هن ومكملغ ىعومدنمىلقب اذدقا ئذمرتلا انك قوم
 د مماعو ٠ هضءدداعوأ لطول ا ذداع نثلوت دب زم قارغا زود ن متداكو لسيوهيلعاتا الات
 دمعد وهز هءندب ددواس رق 5 ىنفل ادعمت دقرادقالا اهنا ىلع هلال سس قفةود-فل

 ٠ نيمستاهرع غاب نأ ىلا ت انياكلان ا هلا صلاار 5 77 نمدادمأت ناك ) اعهياهجرىرصملان وذ | وذلاق)

 ءاسنلاا بلع لد ييحلا تقورضح ا.إفاهر صب فكف ةكملا ةنبدملا نماهيمدق ىلع: سلك ف ع ى هو هس

 ًارونتد_ةذنثل كتزعو ىفاتل اموعا يل اى ااه أر تءفرُم تكفاهرصد فك  ىفامه نممغتس و اجنرزي

 اهتامحاوصعمت رخو كسل م-وألا كمل تااقو تمزح أمك !!قوشراونأ تد- 2و1 كب دب نيد ىرمصد

 1 نوتلااذاب فتاه ىف تهفاسملا» نم تيعتف نونلاوذ لاتري_سللاف نة. ان نويدأ نيب ى ده تناك

 اه اًوقوهفطا.هيلااولمذ اهالومت..ىلاتقاتش ا هفمهض ن مبقنأ

 امندلا نهربخ ةحوروأ

 هد عضوموأ مد_-أ

 امندلا نمريخ هنملاق

 ةأرغا نأولو اهيفامو

 3 :ل1ل_هأ» أتند نك

 قو_ثناري:اءةطأ اماذا + داو | | جل نءهقوشلاراطذ 00 دانزالب مار-غلا او 2و ومه لسهأ ىلا تعلطا

 ١ دادولا ل بح مطاقب سلك ىقو ل ذعلا ىف عنضتال لو دع »+ دامرلا اقراص ل-دوب اممددام تءاضال ضرالا

 15 عر لانى علل لذ 7 ىدا اودءلاكلت ىف ترحاماذا 2 د ضرال قام ةلاىداحا و ا رامهتسامن أ الدو

 أ[ ١ ىداقرىننلستوفر_مستأ « ىو رو ىناحك رو ىارابأ * داصءامحالا 02 امسأرىل_ءاهفصضناو
 تدبح ىلابجملا هيمودقب « داقتنا الس بحلا رن اذا هه ءايضنمنسحأ ل للا مالط اباتف نن دلان م 55

 ' ىداح قوشلاواكملا مهقونف 2 هاضرولا 1 زامل انو انو ىدايالابكسنةوفعلا م- ظع

 6 ىَرِست سدعلاو مهتوص ععستذ# دازرب-خ هم>الا مذركح ذو 03 ءاياد ها نيل اولوح دقو

 .ىداذتلا مووةمرح مظعأو 5 ىلءاواباسنأ انا لحأ « ىداشره_فىدلاو_ف مب 5 ىذمرتلا
 , داعملا مون ىف ىلا عقد «؛ ىجرمااودريشلا ىدال اوه سو هيلع هلل |ىلص هلأ

 ْش ىداغنك رلابادحامةالص د« تقولك نف؛ملانم هبلع ىلا زلال هأ ىفدأ
 دقو لامتدقااهقرش 5 لاب فاما نكراد_:ءتنلا ع رولاورقفلالهأن مناكو(ناو مند لات) || مداخ نأ نونامثهل

 ناساب تلاتو راتسالاب نهنم ى ركل 1!تقلعلومقل امن عاعو نامقأ دقراوح ع.د رأب اذاو فاوطلا فخ
 ردخالو ناكرأن قاوطالو « رحلاوتدسالالىح كلا راسك تن الاوةلذلا
 كاكا كلا كتد نسانأاهو َكِنلْعاَدَو ئوهبحلاو كلا ىتلقأ قوّشلا ىف اتلاقواوسأرت عفر

 ناو ىد رقي كوفعء قى راح رذ ى دعب, كناب نع ىنذناك ناو ىنب 12 كراب ىلا ىرسعت قدرطت ىاَز

 واْؤِل نمةءقده| ب صنتو

 نيناكتوقاب ودحربزو

 ءامتص ىلإ دبي املا

 لصت كلاس ةريضح لاو لصأ كلم | نق 1 ىتالطب كيلا ىلاّم ىف ىد 5 ىلديقت ىان يا قعرانبلا سوي

 نيئاتلا لب انابو نينا مسح رابو نيفئاخنانامأابو نيا ب يمحانو 5 رداع 8 امن

 تدشنأو تدجنت م كترفغمع ىلع و كتورب ىجرا نيجارلامحرأاب و "5 0 7 3

 ىذلاو ىلا ةفةذجلا - :ىرارصأو ىلا رفتو ىف وذ نعو # ىح لزم ناك انج دكار أ ىاشاسناف م

 دد اولا مورلا ىف ىذغبل

 راقغريخ اناحرلا ل_ءحت ل 2 دّمْق حرك اب ىونذ كبه برا

 الإ ىسمتنما تدانو تدامو تك,و تاقاقتو تالمتفهيناثلاتماقف ةناغدشتكل ىهو تسامح
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 ببطن مرو أاب نيفراعل اسوملق ىندولا لد انقجج رسمات لا.عالاب أ ىلع راربالا لماحأب
 لمعاو عزان كيلعادقانمتيمق“ادتو م ءلاقارتشا نهى مح ناذدق تونذلارفاغان نولقلا

 تلاقو تلاحم نيجا ا
 وكشأءملا كاوسدحأالق * ىناودىلق ىهأن تدنعو 03 ىنادو ىمقس لكشش أكتيتأ

 ىئاف_ثاهيقهراغذب ندو * رف لد يدر كلا 3 1 ىربو قرب- نءمحرف 5

 ىتدرط ىبونذ ىحلا تلات اليو عت دوال, و طتكمق ةفلاثلا تما ةئئاعاةينساو نه وزال
 ىونذنءوفءااتوجرو راقتفالاو ةلذلا َْكد ا ,تفقودقو كب اح ن نعىندعأ ةلفغل اءاودو كباب نع |

 ترا تدهن كيدي نينانأاهو كيلا كنم تيرهدقو زازوالاو

 لدا : أىذلاب لدغ اوس # تهاوريخ ان هوجرأ نم ىلامو # ىئاكحرتخنأ دق ىنركناس

 ىنر نك _:ءتغاالق كملع هر لااوش تمأ ملاذا 1 بهاوملا ىَدألاضفالاّن هى طعال

 ترمأ ى هلا تااقو (عوت رف تلاع داو ب را هعدأرلات ماَعَق همماذ ءاكتلاب , أهتوم ءعو تسلح مح

 لهأب وذلاب تءلتباامل كتافصنموفعلانأالول ىلا مهنمىنان ,طأامو كن ءاب ىلع فوقولاب ند متها
 نما كتجرةعس ىلع دون ألهأتنأف كي زفتح نحوس وال عا سر عسل نا ىلا كتانالو

 ىنولطموىد- صقمةياغتنأف ىلونذ نم ى>امىلعرتسا هيقاو لزت له معن نمان و ةيفاخ هلع نال

 تنقنا

 ىلزّكب انجن نعىنت ده أ نئل 2# ىنعهو ىديسىذالمتنأف 0 ىرولا كل اماب كنم ل غن فظعت

 ىدع رجس ىبسحلا !كفطاوع 5 ىكرأكنمأ ىن |لمج ىبظو ه# ىدقي نسح كَ ىئاح رناف

 دك :رواجتد اما تناك (لسش) ىنظعو ع ىمعأ نكي اؤئتمم»أ أانعى ,رطأ د قلف ناورم نيدتلاق

 انماع ىجغأو ةلهظعةحخربم تخخرمم خفية يعكملا بابي ىلا ترظناذا تن اكودهكح اه لاقي ىلاعت هللا اهفرعت

 نوقوامد هن نيغث اطل تع ًارولف كب رتب موملا ع هةريدحار راسك لمق تءاح الق ذ |هتءمغ ىف اموب ةمعكسل|تمقفف ٠ ١

 نمنورظتن . مهو حورتمد ونمو حورج قوشلان ههملقوبت ل حوتفمباملاو نوءلمنومر 2 مهو

 و ولعب اهتز هرم تدرصق عرفت :تناكسأ ةردعل اوةلدلا نوكم.و ةرفغم اوهجرلام_مر

 مو الإ نيب ىلاعتهتلااهفرش ىتلا ةيعكل اديؤرو بولطالا غولب 1 يل أم ىى>- برطضت لزن 0١

 الديالواضو عاين دلافا4 لع ْ

 0 27 الد, مرب لك _:ءود -ءاااقوش 7 التق داع نك نس ىلاةيعكان

 ا هب رط نم ناكر لا تزاسام 0 معو
 ال_ةئامر كح مءىدالو لاك اه-ستمالق قءض لكن أ ارالو

 القح ناُكنم لصون سوفثلاولغق ةءامو لا اودىفاص.تر سوفنلاا عاب
 تح رغن اهروزأ نأ تدمح أف: ديعّتمدب راح مطقملا ل ماب نأ ىن_غلب ( ه لع هتاةجر ردم انونل اوذلاق) 7

 لرتو نيناحملا نعلآستأاولاةفاهمعم دمت نق دن معتملا نم هعامج تءقةلفاهد -جأ لو املطأ لم 1 1ىلا 1

 77 هرد جصتو هرم موق هرم عت ّّخ . زو اهارئاولاةؤةنونحم تن اك ناوابيلع ولد تا الغلا

 تفرش الفاببلط ف تجر خن ىنالفلا ىداولا فا هارت مهدحأ لاقف اميلع فولدت اقذةرم كدضتو هرم لكدتو

 لوقت ىفواق- .هضانوصاسه تعم“ |ميلع 1

 ىدعبو مانالا نود ىتدخ ا ب كن 01 ان تامل خ ه هركذداؤغلا سنأ ىذلا اذان

 دن دخد او افلا ف ضغكلاوهو# هرمسأب نامزلاو ىلابالا نفت 2 دمع مانالا لكحل ن أر

 مالس || ىلع درف اهياع تلسفة اظءةرطد ىلءةنااح ىدوهي راجلابانأ اذان وصلا تعيتانتوقلاوذلاق :

 اموتلق نوذملاب ىلع ىدوناسأ نون غ نك لول تلافتنأ ةنونحأ ات تيل اذاتتلاقو 1

 (ضورلا - ) ٠١

 نعو كرد ءةهئامىلا

 لاكى ردلتدعسفأ
 اكلم كارلو لاك

 3 دكا مل_بوهيلع

 مهءاست | اوعماحاذا

 حك ىفو اراكمأ اوداع

 ةمعش نب هريغملا ن ءملسم

 هيلع هللا لص ىلا نع

 ىسوم لأس لاقل بو
 ىندأ ام هير مالسا |هملع

 وهلاق لزم ةنملا لأ
 دس خ ابحر
 د :11 لهآ ل _تدأام
 ل>داهل لا ةءؤهنملا

 ترئألوةءؤهنحلا

 نانلالزتدقو كو
 5 أ و مه زانم

 هللاةيق م. هتاذخأ

 كل نوكينأ ىضرأ
 ولم نه كملم لم

 ترتدضرلوةيقامن دلا

 و كلاذه لوقف

 تهتشاام كلو هلاثمأ

 كن.عت دلو كل__سفن
 لاق ير ضر لوقدق
 هلم مهالعأف بر

 تدرأن لا كئلوأ لاق

 فاد مهتمارك ت تسرع

 ن.عرت / لذا يلع تعحو

 رطخت لو نذأ مست لو

0 
 2) نمهقاد_صمو

 سفن :ملعت الف ىلإ هليأ

 هر 6 قخأام

 ملم ع“ ىفو نمعأ

 ى ردملا دعس نأ نع

 لاقلاق هتعهتلاىب

 هيلعدتلا لصدتلا لوسر

 لوقيىاعتهللان الو



 لهأ ايةفملال هال
 كيسا نولوقتف ثلا

 ريدناو كب , دعوني

 ل_هلوقف ل. دف
 انلامو نولوقمف مت ميصر

 دقو برأي يضرثال
 ادحأ طعتملامانتمطغأ
 لوقف ْلملخ مبخ

 نم لضفأ مكطع الأ

 براي نولوقف كلذ

 ع لاضقا هيا

 ممل ل->أ لوةمق كلذ

 م.لع طمم أ الف ىناوضر

 اوكر ( ىناوخا )ا ديأ هدب

 هرخ االاو- دكاوا.تدلا

 ءاسن بح اوضفراو
 دوملااو رن او اسيدلا

 كردت اهناف ةرخاسفلا
 نوكتونامئالارساب

 نانملا فة دلع كعم
 نبك الام نع ىورو
 ه-ضئعهلاب :ىذر راسد

 فانت امامون ناك هّبأ

 وهاذافةرصبلاة- فزأ

 يراوح نم هنراحج

 اهعمو ةبك" ار كولد
 كلاماهارابطف مديل
 هب راسملا اهننأ ىدان

 تلاقؤْك الوم كءسأ

 لاو زيسشاب تلق فيك
 655 كلالوم كعسأ
 كلثم ناك [ىنعاب ولو

 اريخو عن لاق ىنب رعشد
 فرءاو تكس فلل

 اهرادىلا لم نأ هب
 ىلاتلخد_-9ؤ لهخ

 رف هتريخأةاه'لوم

 هيلا هب لخدب نأ رمأو
 هلت ءقلاف ل-دأو

 لل

 تلاقف نم قوشلا ل# ننأو تاتو ىع : هقودو ىقلقأ» 4 #ب_توو ىنامخهم.-نونلا اذان تلاقثنن-ىذلا

 3 تقاناافاميلع ىذغىت-ادب دشءاك تك ءرسلا ندد ولاو داؤملا ىن ةوشااوبلقلافبحلا نونلااذاب

 ضرالاىلا ت طقسو هه. .ظءهدعص تداصمت نييحملا توما كح نونلا اذاب هلا فدا وات | اي

 لا :ه ىهاذاناهتكرف 5

 ىروريسو ىىبنمو 7 1 * اك انأ دقات م موملام >را # اك ايسييلا» بول تلات دسحاب

 اكان نوكح,ىنمقوثلاط ٠ ىدامءاو ىنباغو ى :احراب# كاوس بي نأبلقلا ىنأدق

 وفعن لد بومل_ةلابدمحاب اك ار'الاهدب ايرأىفأ ريسغ « اععننانللا نمىدصقسدل

 3 اضرى-.ءروناب ىف نأ

 نكل لاو + كان ف نملك تاك اعرب ىدملا ىلع ىداؤ اووو © حارب بمم>امك- ةعىل س ل

 الار سلالكا ملاك .ذ 5 لامو كمل اىتد :مان تح « اك اح ىف نملك هول
 ىنالىنع فءاوزوفا|ىلبه 35 اك اغلى قافو ىراقتفاو 5 ىراشكدناو ىتعولو 0ك 3

 اك احان ىزلا فطصااىوس ى كاملا نم كاملا ةبررق ىل س دأ و كا 1 نم تحدأ اياربلا ىف

 املا دان ن مريخ نوكتل ادمس 7# اي اريلا عفش ىضترملادجحأ

 اكارذا مهتنلا لح الك تقولك قءالصا اهلعؤ

 ةدجولا ىلع نينسل ا نمهن_بتعتح لور هنع هللا ىذر ديقملا تعمم لاق ( ه.اع هللا ةجر دلال نار قه نع)

 فوطت ةيراجاذا بفوطأْان أانمق فا اوطلاتلخد ل _ءالا ن> اذا تنك ةيلامتهتلاا وفرش ةكعت رواحو

 لوقت ىفوتدهلأب

 هرك ذب ىلق ماه وك دهس اذا 3-5 "اهنطو خان أدق ىدن دع صاف #ن هنع ل دقكو قغنأ بحلافأ

 ايرطأوذلأ ى- نركح سالو هلهءاخأف الصو ىدعو 7 ابرق ىد٠ .-نمابرق تمرناو

 را ا طانمزتمف ماكل اذه لثمن ملكت: هللا نقد امأ هن راجاب اه ثلَعفدمنملالاق

 لوَعَر تدشنأ هي نيبو هني لخدي الدعحاأب

 ىنطو نعىرتاك ه قدرش ىوملان ب نسولا ببط ترده 7# فر مل ىتلاالو :
 ىيهيرغ 1-0 هل ى- نم تمهدق

 ا امون نمزو ها ىد- هذ تم ناو ثيمحعام أو ةأانأ د

 3 تعفرف ةحماقاىلا جات 2ىوعدهد- ه تاقف تيمل ابر ىرت ل-هف تءبلاب فوطت تنأ دندن تلا

 ةوئرا رج لكن واخ كناطاسز-ءأ امو كن اشم_ظعأام كناع سنن اهستلاقو ءايجسلا ىلااهسأر

 ظ تدشنأ م رارسالا لأ ىلع راكنالاب
 2 رضصلا نمايولق ىسقأ م_هوُك بلا .# اب رقد قدتعلا تدملاب نو_فوط»

 4  ركدلا ىلءمهنم ىف ل تافص تماقو 3 ا را

 ٠ دجارتا ةلطشفا الفا ومزلكن 2 ىلَءى ا دمملا لات

 الو رعبا ىدلاتنأ ه 0 داقرلاب نطو مو-فلامرجو *« داؤ_ةلاىف ىسن آىذلااذاب

 داعبلالوطورعتهلا ىتت ام ىوملا فينمالدقىذلااذاب 5 داو لاب بط ف ىلال-دقو

 اقالامون قلدنا ع. ةددودط داما ىطمااءاصذلو 0 دسهتجاف هنرق تمت تنك نا

 : ْ دايزاساموراصم أ ناصغأ 3 تقر اا هللأه لع ىل_ك * دانتلاو بركجااىازأاذا

 ةئاص ىهاذافإهت د صقف داهتدتاو لعتاذ داهزل! ن نه دباعى ف صو(هيلعهتلا هجر ىرصملا نون :لااوذلاق)

 7 ىدمس لوقت اهتعمم لمللان د ه5 برتخ رب د ىةهةم ى هو لمعلا نم لعالوةدامعل ا نءريفت الى الاء اترامنلا

 المو داو مانت هن هيزامل !ف.كيف مانملا هل ىمندالو مانيال
 “6 مانمةلمللا هذه ىف سيل كلالح و كتر ءوال ماد ,

 1 هذهىلعتنأو ىراضالا نك :[ىف نينكست هي راجاب انه ت اةؤمال لا ىلع تدر ذاهياع تاس تمص اق

 7 هلال



 فريطل نمىاأق "الم ئدلاوتلاَمَق ريدلا للا كلامخ ىف ريغ مهوتتالو كلان

 كيكو هتقرعع ن ”الموهوالاار ءىد-سح ىآلو هريغلاهضوم ىلق ىف تاعام هم 2 ىلا يك ا

 ىتاف موقلا كلاس فكل اذ قب رطلا ىلا ىنتد_ثرأدقا4 تلةف هترضح قانمئادانأو هرآك ل نست

 كتءطم عرولاو دهنزلاو كدارمور" الاو كدازىوهَتل !لآع-|نوذلا اذان تالاَمَو ىقأ (رغىلونذرح ىف هللاو ٠

 قدر رطكل ساو لَ ريل عو> رلاتءسوُهو ك_.اةنءامندلاهد- همراو تمص“ ىلا ءقاهقلا ىلا عاطقنالاو |

 الو تاج أ هب و كنبم دلو ىلا ءآ هنا واتو نم دحوم ا ناولدف تتكت نيندملا قيرط لرعاو نيفئامللا 1 ١

 قو : ىهو تنمو ى 0 ىنر ىلا يور بسناكو ىباق قاهملاكر ا نول اوذلاق ناو كدرب ا

 اهتءاسىفلوتتو ْ

 ىف راطقو ارك ذ ىمسم ىلعرربك ادب اىتضمشا_كاسال ة>و © ادعو د_ةلدولاب ىذلا بمحل اوه

 ادن نيح بلال هام هللا 2 7 اع ْئىَ ال 5 تنمحلاو ه # ادح سعوا ٍ ان ناءادفلا ور

 وعل <---:مالاصو ورب نمان 33 ادكَد اهلج نمن ك1 نااذمحا 03 بالف انو ثهحىفتمنا ١

 لسا .عهبر لك هللا عا اظ ىف «اوفقودقل ءالاىف ىتاالهالز افذاو نوى اسد .دلا لصوام كمانمردشأ ْ :

 : ادجو دقه رغم , ا جاز لكو * اونلط ىذلااولانومافص ىذه ْ

 نمو ناوهتلا قنم قعصفروسا | ىف غفنوىلاعت هلوق قتوريثعلاو ن :ماثلا سانا“

 : 0 داوم فحل © 22 :

 نادال لح 0 طرجرحأو انو ماضل او نونا
 تلاوو ءامسالا هنردق. و نوقف نك هل لوغز ئانارسأ ىضقاذاو نوح سس اج نا لاما

 مرو فام نه تدع *ءاهشل اووذاشملا هل ةوفتكو ءامسلاو ضرالاهتمكع تق-شناو 1 الاهّجرب ا

 نان 1 نقو :تانتراو لح لك تاكو هس نامت قانلا الزل ندا ودص قاشلا نودلقت هملاوءاشن نمأأ]
 ضاع نم .ثالاردقو تاعدتنملا فانصأ هتمكحأشنأ نو رشتنترش متأاذاغ بارت نم ك-ةلخنا ْ

١ 
«< 

 نولععت امملعو ٌتاعَسلاْنكوممن وهداَبعَن ءةبوتأ الدق ىذلاو هو تائيطخلتارئاس تاما رذغو تآاوأإ

 ىقغؤقنو 0 ثانالاوروك دلارّدصمو تاد_-الانروهدلا عدم

 ءاشولو احا ءام تارتفعملا نه لزنأ ارنأو: احارس نعش ل هح نولس مهر ىلاثاد-الانممهاذاف روصلا || ٠
 قلخ ىلا رول م روفغلا مخرلا رو كهل عركلا نوركشت الولف ام احاحأ هله
 ضرعل او لونطل اب ءا. تالاكلام نإلدس حم راورقا نذل روخ :لاو تانج ظل !لعحوضرالاو تاو يلا

 نتا توت امك لك ضرالاوت او هل | ىف نمهلو ضرعلاو تن" املاهءلاو ضرفااو ناسا اهدامع نم لءقؤأ ْ؛

 عدوت_هورقتسفة د-او 3 هك أشنأ ىذلا اوهدو عدوأو هناكزح ىوق هيف بكر و عدأونا هالالا ١

 هكرادتملا هءءتدامعلا ىلع غسبسأو هكلاسمنيبوداشرلا لردس عد ةوأ نووةقبموقل تان 'الاانلصفدق 1

 ماك يذلا مويا ذ هةكذ الم امهاةلتتو رنك ال داع رع نين ولان ا

 هقزرضءاقأ م- ماعداحو مكحأ أوملاعلا قاخ ةءنص نأ نولد_س م هو لةةءا_عل سال لزج أوءاثامع

0 

 ىف هلل اري غر طة الذ مظعلامدقلا| ذه ىلعتنأو مقسلا مالك اذ ه لدعم 1ك :الن وتل اذا تلاقفةلادلا

 1 فاح ل شو لّوذوءال الاهل_ضقب عسر نلوم أوضرالاقاءاملا فارق نهلدسزأ نودعو' 27 ١

 ٍ نينرةملابرو نيقرشملات را م ل مهملانون' ك1 || مهن كردنو م : ْ
 : اوهاتِفم دن د ن ءلوقءلاثايرابخ نورك ذب م١ 1.1 نيجي زاتغتاح وذ لك نمو نب رتل توك مو 1 4

 .: 1| ىنعو ومالا ةلاالهتا اوهافؤتورك فاو طقم دن عر 7 ذموههمملاو اوهاسد ملواوتق اش. لقد ديحوتن مهرتشنو | 0

 ا | الاكتوالابو ه«اذعن معتا دعالدعأو الاونوالشمو هثامعت لد رح نم ها يممعاكدلا
 2 ٍْْْ؟ٍْس07ْجسض؟96ْبإ 2 بي ل ب بببابابب-ب-ا--ْه-هتشتللا

 دن:سلاسلقىفةسملا
 لاق تحاحام ٌلاَع

 وألا كت راح ندب
 ان ةلاقاهع ادأقمطت

 تاتو فتان او د

 َناكف ءلولاتاوكدتذ
 لات اذه كلد_:عاهم

 امولاقامم ومع ربك
 رطعتت لن الاقا# ومع

 ْل:تملناو ترذد

 ظط_ثعت ناو ترخ

 تعدو تاو نهديو

 لءلقنع ترمعتنأو

 ضن»-تاذ تمره

 رادقاو لوبو طئاغو

 رادك أو مغو نزحو
 اهسفتلالاك دون الاهلعلو
 اهمعنتلالا ك_.< ال و

 قدقت الو دهعن ىفت ال

 !مملع ف اذعالو كدوَف

 كالثم هنأ أرالا كدعدحأ

 تلأمامنودذخآ انو
 نم /ا نم 38 هراحىف
 هلالس نم تعا ةيراح
 كهلان هوروقاكلا

 5 واروخأ اوردوم لاو
 هآ ائاحأ اه_ةررب
 ا
 ادب ولو ب احال تم

 كاك سعال |يودعم

 قاشؤولو تسل و هنود

 هب تررانال ءلحطلا
 ته اوولو تقرمشأو
 اهالدو اهياحقان"الا :

 تذرح زيوواهب تر ظعتل

 ضان رن نم

 اا لاو كي دفا

 توسقاسلانامضقو

 ىقافدرهقؤ ناح رملاو



 ءامد ذغو معتلامايخ

 اهدهع فاختال ملستلا

 اممأق«اهدولدتالو
 ىتلالاق نك اعفرب ىحأ
 اهغاف لاق ت ةصو

 ةسرقلانُملاةدوحوملا

 لاقهللا ك_حراممتاف

 ريطملا لدنل لو د ملارسأ
 ةعاس غرفت: نالومأملا
 نيتمكرىلهةف كبل ىف

 رذ دَتَذ كل ماعط عضو
 ىلاعت هلل هروءفاعُن اح

 عفرت نأو كت رهش ىلع
 عطق: نأوار ذقوأ ارح

 ةل-ةلاو ةغلملاب كمايأ
 رادزع ك_ههعقرو

 شعتفةلفغلاورورغلا
 ةعانقلازع ان دلا ف

 هدو لا

 لزنتوادغانم[ةماركلا

 2 معتلا اراده_دحلا3

 اداخم مركلا ىوملاراوج

 تععمأ هب راحت لام

 تلاق اذهانكشلاتام

 سذك م قد .تقأ لاق من
 محدن و ربو قدص لب تلا

 هللوحاذا تنأفلاق
 اذكواذك ةء.ضوىلاعت
 اهيأ متنأو كملعةقدص
 اذك ةعيضو راجحأ مدخلا

 اعرادلا»ذدومكل اذكو

 ممم تكتمل
 ده هلأ لسس ىف ىلام

 ناك نشخرتس ىلا هدد

 هيذتحافاهباونأ ضعن ىلع
 هءلع ناكأم عمج او
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 هلضؤرشنلالو ىث هلثكس دا نول ريش ا_عىلاعتو هنا الاثمالو هدم هل نومهوتت.الف هكاردأ نع مومعو

 د ضرالاى يو ىملان متءملا جرو تملا نم ىحلاج ردم ىعهليس ىلا ىدتهملاىرتعنالو ىط
 3 نوحرؤ كإدل واهتوم

 ىوهلالهالز ومراع فخ نوفرعب اهيموقا نكلاو « نونفاهيفه_-هلانونف

 نولمءدام فافصلا مولع « افولا لاحراميفل.ءت «نوسالالاجلات افصاميفو
 مارغلاربستاراشا!هيفو هن نوفرعب هبفىدحلاقرطو « ىوملا عطف .5 مهفرعو
 نوهيالام والا نوني « وءميفىندمال نابي « نونف هيدلمار_ةلارسو

 نوكءالامنوكلاىفبلطيو « هتاقوأ بتعلأب عطقوو
 نوذوشد ىرولا لكو كد رش « ىرولاىفهلال نمناصسف

 لام عفنمال موباهلثات عفنت ةداهمش هلك رثالد دو هتلاالاهلاالن أ دهشأو نوبرق:لاهب بر ة:دادجو دجأ
 هجاو زأو هراختأو هل [ىلعو هرلع هنلا ىلصنومألانيمالا ىف رعلاىنلا هلو برو» د.عادجتنأ دوشأو نوذمالو
 ىنمو تاوم»لا ىف نم ىعصفروصلا ىف غفنو (ىلاءتهلوق) نول دعب اوناكهبو ىمل اب اوضق نذلا هتدرذو
 ةروص عج لل.ةونرقروصلاو ل.ذار ءاغفانلا نورظني مامق مهاذاف ىرخ أ هرف فن ٌمحهناءاد نمالا ضرالا

 فرط لروصا!بحاصا هونع هللا ىذر سامع نب |لاقو واولا تغب روصلا ىف فن وأرق هنال ىسملاةءارق ىلع
 ىهه هو هائفج ىقتاب نأ ل_.ةرموي نأ فا شرعلااحتر ظني هب لكو لنه نفج ىلعانفج قدطد ل ىأ
 ليرب- لءقوءادهشلا مه لءق هناءاش نمالا هلوقو تودلاةدشو عزفلا نماونام قعصؤ ىنعمو ىلوالا ةفذلا

 ديرب ىرخ أ«.فزمفن حنيعلاروملامه لقوة كالا ا لمقو شرعلاةلج لمقو ل. ثار زعو ل.ةارساو ليث اكرمو

 قناع تينتداس> الان الا وهءلع هللا ىلص ىذلا نعهنع هنا ىذرةرب ره ىلأ تب دح ىفو ثعدل اةخقأ

 نوران مابق مهاذاف عيدالا ف مءلابيدكب دتف مم-ثامحلا لخدنؤ لمضلا لاثماك حاورالاج ركذ لقبلا
 ناطوالاولاومالااوك ربونول-ريو رودقلاىلاب ام>الال>ر(ىناو-١) نودعوباوناك ام لاوهأىلا
 ى طدرفتل | ىلءاومدنو نوم دة:سواومدقام ىلءاومدقو نووركتة سو قارفلا ساك اوعرتو نوكر غتسو
 ' [||اوفقوو نودوشتسو نوناادنع مهلا اودهاشو نوفسأت:سولامهالامانأ ىلعاوفسأتو نومدنتسو ل تعالا
 نودو:_سو لاملاب ىدةةرولمهدحأدونو 0 ا ا نوفقتسو لاوهالا ىلع مهرئاص-

 :أد-ةو نوناادناهتلب أ دق بام_كاامايأب كناكف نوذافلاةءيخو باسحلا موب لبق باستللاو ردامف
 فن هتناءاش ن مالا ضرالا ف نمو تاوم-أ ا ف نم قعضفروصلا ىف عفنو نودعوت منك ام توم اة أه نم
 رودصلاىفام لص>و روبقلا ىفامرثءروروصا| ىف عفن اذامدآنبااد كر فءكف ن ورظن ماق مهاذات ىوخ أهنق
 لازلزلاهيفمظعمون نم هلا, نورظني مايقمهاذاف روبقلان م ىتئالدنا رخو روةسملارهظورومالا تةاضو
 نءاو>رخو لاوشلا ناك ريسخو لا.ة>الالقو لام الات عطةزاو لاوهالات ؤداربو لالا تري_بو
 لوطرو ماهذالا<_قفدلمتتو مادقالاه_ءقلزن موب نو رظ مامق م_هاذاف نوفجرب روصلاهثفذن رويقلا

 مايقم_هاذاف نونملاساك برش د _هءايحأ دوعللا نمنوجر خو مااكلا عطقنبو ماث ”الارهظتو مامقلا
 مولهماث آو هنونذ ىصداعلادهاشن مون هماطلاوةلزلزلا مون همادت] اودريسملامون همايقلامووهق نو رظن

 فشكتو رئارسلاىلءتموب نو رظني مادقم_هاذاث نود_ءوبامىلا ثاءمنالاب ثاد_بالان منور
 جرذفرومقلا ىف امرثع و رئامك-!|لدأ عضتفيو رثاهلاتهمبو رئاصءلاىمعتو رئاوملاروظتو رئاصضلا
 ريسشك كاملا ن بد ناك هءنو رظنيمايقم_هاذاف نوعرج فقوملاىلا رحافلاوربلاو .رفاكلاو نما
 نورءلا قوذنال فيك نوب_.تحاونوك,ملام هتلا نم مهلا دبو ىنتكوأ ن آرقل ا ىفةبآ لاق كلذ نعل ئسفءاكملا
 3 انهنةماواوناصأو انعط ةزاواول دوو انعجرو نوةتملارام(ىفاوخا) ا مام ىردتال ىهو اه1أءاكملا نما

 بدننواشانام ىلع ىكسو م-هرادخأ سراد سردنو مهراثآ ىنرظنناولامذ انعقو و كارشالان موو

 ىلع ريروعم



 لاطل :

 ش انباصأو انقملام ىلع 9
 ةلفغواوهسرمفلاتهطق فدكو #«افملاو له+لاونامصعلاوبنذلا نم هب امصلا فن اك اند
 افقد دقن اكن نه نارفغلا دعو نمو# ةرييغرتلا هنال نمتيدانو 3 اةيلتوة رشحت هد يابس
 قناع فعاو نا 2 |ةطعت له لاب < ءاعداخ 35 هبونذرابل نم< #تلاداعو

 افطلت ك:هدوجزأ اعىدحو *« ىد.سبلاةلط نمىديبذةو# افهلتم امدان اهشكح تدنأ

 نومدذتسؤ داقرلالاطأ دق يتافغ مونو دافتلاب نذآدق كمان أدازو داصءللانددق مراسعأ عرز (ىفاوحا)

 تارب_هلاننأ سمأ ت اوقىل-ءتارسملانبأق روصلا ىفزهفنو رومالا فاتخكتو دالوالا نهدلاولارفب مون

 تاوصالا تيجان الهدم سفن ن ءسن همذ ىزتال مومل هوعددعأامنأ سمرلاةلظَو اساةمىلع

 لا ة:رو صل ا ىفعفنو رودصألاى نارينل اىلةتو ودا ق فئاصتاا قامو سمها الا معمتالؤ

 ةدلاولا ىنات لاق ىنرقاذ ناكولو ئذه-:م لم<الا هلمتتتلاةلةذم عدن ناو ىاعت هلو ة ىفهنع هاى ذر ضاع

 دق لوقتقامأاب ىل:لوقدق ءاق كل ىدث نكي :مأ ءاعوتل ىنطننكيملأ ىناب هل لوقتفةمايقلاموباهدلو

 َّل اردغ نعو كلذع ى ا :ءْ لا لوةءذاد> اواسن ذا ممم ىعل مدت ىل ؤذ ىنتلقت أ

 انبرى لق تكرت # ىتلقثأاب اطخو *« انيملاعلا بونذ نع دال ماا ١

 ”انيهراهيف اي واث  ىريقَدلظ ىف تربص © انيرظانلا نويعف الملج تنكدقلو
 اذينفق اذه 3 انملع تو_-1|ىتاف 0 |ةيفصأولا فصو قوق « رورسو زعدل هل

 انمملاعلابرريغ 0 قب سباب 35 امتنا الااتلام #« انمهفذانلعو

 انيتيملا ىحربغ * ىف فوس 0 انش هانسنإءو دن انيدل عصى نلاو

 امأ ىفاونخا مامتناالا نين ىف دلو تدع[ مى قارا مايطالا نع تل تان واق( ىفاوخا)
 روشنلا مون لوه نمانيلعهاوأف ماجلان ددقوريصتةَملااند_هقىفاوخا ماث”الاو تال ازلاانن تلعفام ىلا نورظنت

 كالومحاصت ى ف تابشلاىلو دقو تأ ب يثاااذه ىاتملا نورحؤق تم ىلا ىفاوخا ار هللا يسال

 ىنئفتو رومالا ن مكلذد هن ث دامو بارئالاو با .>الانمنيلحارلاب تريتعاامأ باملاب فق
 ملا ةيف عقو اذام نولوةرف مدن مهضعب ةكل ؟الااريشدت بانو تا ل
 ث.دحلاقو هتب و مودقل م كسددارفاون زذانم ىدانس هتب وتب هللا ىلا ىلاع رو هتلفغ مون نمظةءتسان اش

 أ د ىلامتهتالوخ.ف تاسأانأ ى 4الاتو هنوبصوم لس دنع هن ويعت فرتعأو هنولذن مىكاذاناشلانا

 أ تامقىلاعت هللا لوةيف تجر قل العب تلعانأو ىلاعت هللا لوق. ةتمدنانأو ىحلالوةءف ترتس

 اذاواثل اثاتمت أت ناءام ىلا كعنعالفايناثتضقناذاو ايناثانملا عد رثنأ ىحتست الف تضقن ُمَتدَئاذ ذات اشلا

 ىماعلا ىل_ءرتسأ ىذلاانأو لعاالىذلا 000 لأ الىذلاداوملاا: اناعاراننلا عجراتام 0-
 رفات ايلا ىلا نيجارلام هل و نيهداتلامحرأو نيثطاخللا ن عوذعأو نييثاتلا لدقأو

 0 هانمطءأ اموانمبلط ىذلا اذ ن م ءانلقاموانيلا نان ىدللاذ نم هاندرطفان انح ىلا ال ىذلااذ نم

 م>رأو 0 1١ ثدغأو بو.ءلارغأو تونذلار :ءائىذلاان١ هانرؤغاؤه_كتذن ملاقّدساىذالااذ

 ىلاط : راصسالا ىف عت قل نسل ىلاب ىلع فقع د.ءاب بو.غلا مالعانأو نودتلا كالا

 راصمالاىدانو راقتفالامْلاو رايغالارعها ىنارث ذيل نمكلةءأ ىلاتحةرضعذل ىنالط نمكلعجأ
 رام الاو قامتشالا ل هأ نيبحلا نم ٌتْنكَن القو راسكت الاوةلذلا ناس ب

 دعومالبىرع ىذقنأدق *« ول- ءافهت«ىر_طاخو « ول سالهنعىداؤق نمان

 ول<الت ارعشلاب ش ديدعلاو 0 اضرلا نيد ىلا>ىلار طظذا لسوالو تقلا لد 5 ١

 وتس حن ادع نك لصفلا لم نإ تاو فدا :كلردقىلء عمساو

 نفق تأ دمز وفا رص لاش كررت كسل د« رو

 ْتااقَو هير و

 دع شغال راجلا

 اهتوسلكا تمر ىالوماب
 ان-ثخ ارو تسلو

 امهعدوؤهعمثحرخو

 اهل اع دوران دنب كلام

 اذواق نط

 اديعتف هري-غ اقيرط

 توما 0 هيج

 ن0 م

 هللا اه-جهجر ةدانعلا

 امعفنو اه-مضع ىضرو

 نيملاصا 1 اربأسد دوامه

 اندلع رسل موال |

 انيلا لصوأو مهتعباتم
 انل مدأو م-# احوتف

 م-ممانقملأو متاكر

 م-# رمز ىف انريدحاو

 ازكءاسو مهاد ها: دهاو
 نبمآ مهقيرط

 لات (ءاقللافنذ)
 لئمولهودءو ىلاعت هللا

 ةرظاناهعءرىلاة رمضان

 ةرمسأب كح ةمولهو> وو

 أه لعد هتان داتا

 مل-سم مك ىو ردا

 ىنلان عادم نع

 3 لس بوهيلعللا ىلص

 ةنملالهأ ل_داذا
 ل ارادت هللالوق ةنحلا

 أ..ثنودررتأ ىلاعتو

 ملأ نولو-ةدق كد كلارا
 ملأ انهو-حو ضست

 انهو 0 :ل | اةلخدت

 مقري-5 لاتراخلا نم

 ىلانوراغ رق ناسا

 ا ىلاعت هللا ه _-و

 مهياابحأ أ .شاوطعأ

 مم-+ ريارظنلان م
 اون _سجأ نيد ال الب



 لات ةدان زو ىن_تملا
 ة:لاىسملا ءاملعلا

 ىلارظنل | ىهةدان زلاو

 مهللا مركلاهللاهح و

 كذب كالذانقزرا

 د_جأ مامالا( ىورو)

 نبانع ىد.مرئلاو
 اه-ْمع هللا ىذرردع

 ىلص هللا ل وسر لاف لاق

 ىندأنال_سوءيلع هللا

 نا ةلْزنم هةفمحل الدأ

 هحاوزأو هنانح كار اف
 هر ريسؤ همدخو هوعنو

 لا ا

 نه .رم هللأ ىلع مهمرك أو

 ا ظل

 هوحوأر قم ةيشعو
 هم رىلاةريضان ل-مون

 نيل ا|قوور_طظان

 هللاد_معنبرب رج نع
 ىلصهننالوسررظن لاق

 نأ ماو م
 لاق رد_ءلاةلءلر هلا

 سر نورث 5 د

 اذه نورك انام

 قيوماستال رمقلا

 و 2 هلئا

 نأ متءطتسا نافهتيؤر

 هداك نع او_هلغتال

 سعثلا عولط ل.

 اولءذانامورغ ل-هقو

 كام 30 سوأ 5 مح :

 عول- ُّط لق نر

 تور |لمقو سهل ا

 ىذمرتلا باك ىو

 ا كلا ن دمعس نع

 لاعدمنا ناهنأ

 عم نأ هنأ لأ أ

 قوس ى تا ذدد و ىدب
 اهيذأ دمعت لاقت

 قريخأ منلاق قوس

 نؤنساغاالالمقتالت نكن او نبرصقلل نذ ند مالا ءحرتالت 5 اىهلا كلاند كننهلدعأن ذأ

 .[| لاط1ا ىف ىتم ىلا ربط ىصاعملا:!طظ» ىلو م !ىدب نيب فوقولاو ريسعءنازيملاب لانعالاءازح (ىناوخأ)
 رودصلا قام ل ه-وروصلا ىف خف ةنو رومقلا ىف امرثعدأذا مدت و ريصق هيلا تنأاملوه ىردن الريصقرمعلاو

 الماذت غقوازاىلاءة>اام # تدع دن ام ثا ىدمت ن نكد © تيصعى ررمأو ىلانت>اام

 تيعسدق اف .لكراملعو 3-0 ا ةاننعلا نءاسذغاب 03 تم-متن اى آرامو ىناهمدق

 : 3 تن أد قامو ىتاز نءفعأف 8 ردعىلأالو 2< ىلسدل

 شطعدتشاو 1 1 اا يح رحانملا بولا تغلب اذا نأ ان كلاح فك
 ومتنأ لبق حابرالا مساوم كردأو رحادو كالومب اب ىلارداب ىصاعلا اميأامف حاولا: دد نم نيطرغملا
 ” اهتناقأو يولقلا عاف * دبع فلأ ىلا تذحدا و لء اد تفته همام تعمم روصلا ىف مو

 دورولاىلا ل..سالن كلو # ديدششطع ىفوءامىرأ « ىد_عأا4لوقتانلزامو
 ديرمتلا بقتال نمالا قلت 7 ادورو ةظعومءام نمدرذ
 دم < بر نمزوغلالانت' « نأ ىمعىوملاةمدخ مزالو

 نمهدجأ نو.عىل_ءاهاود_.تداشرلا قبرط نع سوفن ىل_ءاهاو ديد- لا نم ىبسقأ ىولق ىلءاهاو

 أولم دق م هئاسفأ وسم لا .غأزرمتو كد 226 نمابارشت اويتْلا له [ت رشم ديمال_لا تالصأ

 و نيلفاغلا بولقةلاطبلا تدمقا و نيلاطما|نمطيرفتلا لذ م (ىناوخا) نورظنمامق م-هاذات
 | مهاذان او تيا نيدو مديت لدحو نيفئاخنا نول-قتاسالاتءطقّو نيام" الارثاصدلام الاتعأ

 أ مكلامأ عشخت عاطقنالاة-ثحو نم بول_ةمكلامأ عمدت قارفلاملأن م نوبعملامأ نوران مامق
 مانت ناس منك 1ع نلثستل هللات عسشت ى فافل بلط نمدامك أمك امأ عمستف ظعاوملا ىلا ىصت عام“
 ل ىرتلاقو مرينا« لع ناك املا عج رقة رف ل تلصح نب ديرملا ضعن نا (لبق) نوراظنب مامق

 | تدع نافكاناهماانتلا رو كلانرتسفان ةيصع ىنفاب ءادنلا عمسفق ىلر عم ىلاح نوكي فيك ىنذ نءتعجر

 | مانعتدمابت كو كان: طغوارهجاللايفانتيصع كارنو كرصمت نّمفانارتامتنك ناو كاناءقانملا
 لوقت قفوملا نب ىلع ناكو © ل اصلا تملطو انملاتءعحرولو 0 كانيرق

 ْ 0 ىتدعأولو نيانخنعلوزأ الو ىتدرطولو كابن

. 1 

 2 نءوابسأالو ىتمطقولو كالصو

 ىرئامضوىرس ف نونكم كمخ 51 ا ناو ىرطاخو
 وتل قالت راد * ىرطاخ نع كرك ذاو.حام ©« ىرظان نعل سةئاوبحنا
 ٍ رخام نهكيد- ؤأ قدره * ل-صاونمّك دؤأ ىنتلصاو 03 ا كيا يا

 ىطاب نع لبني ىرداظف 3 رصانن مىلام فد-قومق 0 ىونلاو ىومملا نيدامتهصأ

 »* ىرقاظ نع كيس ىنطانو 03

 اهب فرت خو لا الامأي ىرطاخ قو ىاقىف كح #* ىرطان نع بغ نملاولوق ٠

 رصأن نه مول ظللدمال * ادماع ىن لع نادعرب 31-0 رياصلان ءريصلا :مدق

 5 * الايلو الادسفتال 1-0 انتييىذلادادولاةمر #2

 ريسلاب تاوصالاع.ةرباودانو زاردملا اهعمد مكتوم ءنماولسأو راقتفالاولذلائ ذب [اودم (قاوخا)

 لقأف انرث_ءدقو رازوالاو بوذلا نع كوفع نو>زب كوأ رازصالاو ماعلا لهأ كدنسع راو>الاو

 . |ةنونذتت اكناانملا رازغلا عومدلاو عوجررلاو مدنلاو 2 الاولذلاَكملا اا راذلا نمانّررثع

 تبدعناو كل دن :هىلوأ ن4 توفعناف اون ىنإ 6 5 نظلان ناسك ن أف َكداقع نمانت ذةاخأ دق

 ع

 17 ا ىالوم* لقاغلاانأوىريغركذأقرسح م افءأام 5 208 ندا !امكتالت نكن او نيلرادلا

 ١ وفعلان ددح ى هلا رئاتخلاانأ رخرتغ لاا ىمقؤلبأ ام ىديس .مئانلاان أوىري_غه_دنأ ىتيصمد_ثأام
 ا ا

 ىلع
1 



 بلا ا تت م به سب رج اج ب

 لال

 له قاما رى رم لل ىف كي | اصا اخ ىلا ن 0 ملا للدلادرتو لولدملا لمعت

 دما د. ىلع لو هللا ىل_دو نيجارلامحرأ اب كلتوسرب نيعجأ اذجراو كه- وزو ىريصقت قوهعفشف :

 نيعجأ هموم آ | ىلعو |

 (نيعجأ مهنع هللا ىضر نيا صل !بقانم ضعد قنورشعلاو عساتا|ساخلاو)

 هبرق ل-< ىلا مه>او رأب ىرسأ أو اع هتانآن ممهارأو هنوكلمىف هثاماوأر ثاصد راصد أهزنىذلا هنن دجلا

 عنج ف مادقالا ىلءمهماقأو ا. سنوافرش ممل لع هد ءمولعح ن أب مهقرشو امحقأا ءامقت الازم مهلع- وأ
 قفذقو ا.:5 تءدوأالو مالقأ اهتءتل امرارسأ ىلعمهعلطأو امهبغهر رت مالظلا|[|

 نو ريف عالطالا او فدك اان ماع نمو اب رتقماد هناك ام نوريف توك اناا نودهاشا راونأ مهب ولق

 ان 1 همهل ناك نمد.عسل اوهنان - ىلا مهب ولقةنعأ ىدحاو ايدأو ةععوةناهموالا جن مهاسكو امهت< ناكام

 امعت كلدلاو دح واق هتمد--+ىفا 0 ان ركبهذأوامو + هج رق ىذلاهباط بطن مهمعنوأ

 امحرصوالهسوالدأ م-هرئاشب مهرب مارس ىف مهادانو 5 ,طاتقورهسلاب اوهطقذ ردع أ ةولخ ىف م_همدانو ا

 موسيلجو وعلا تنيعووق ىسدق بول ةالالا-ج مهارأو تو.“ ىلا موياعىلتو بورشمذلأ نم مهاقسو|

 م-مق امعاوث د-اوريضاذاو أب رقدريضمل ا!ىناونأك او اغاذات امترهدنع مهن عقر دقو مهدست أوموعدنو ْ

 كي ,وءاعدلا ب اوقسن مج و ايد#نا امامميصخيو ايشءم نك ملام ضرالا نمبشعن و ثيغلالزني |
 نمالذب هناو طر [يهذوارحاورب نأ مهد _ذعىواستف مهب وبح ل حالا ن دلااوك رت امتحألا لهأ مهو. ءالمل ١

 دنع مديح ةمدأ: ءاولعو امسح هنماو 1خأو هلايذاناوك "سعلبللا لمقأ اذا ابرأاوغلب وادصةاولانف م لك 02

 لللاتءلاولاقو [ةكمنماهيفتاوز رحأو حابصلاباونلعأ حامصلامعهاذاو امقرلا تمان و ةاشولا تماغام
 اب رشم فاعقرشلا تءلوماتهتلو ل هذ!

 هعرس|:ملع مخ متال عصاي و 27 اههيغّلذا اوعل مغر ىل- ءدمو ن انعادرمث ل ايلا دق: دال للاب أ

 ايصل اهعسن اهلل ايان مشي دقو انراز ل--. الار آ1ناشو_ىق 3 ايتام ل رمال تاو

 در نع سا او ةطتىردعلاْك _بملاب هاؤيدح ارطعم ميسنلا لاذ ىرساناو

 امصالو مارغلا قاذام دجولا نم ايلان بيلا ةرهش نما اصايق ه«نامصلا نمز نم قشعلا ناري

0 

 ىداع .صهرق تعواط نمجورب 2 م ..2 ح ورباناول__بتمرناف 37 هثيدحو وما كذع عدو عت :

 يامر امابج يملا حا و مىهذمو ىبد بوما ىوه تاقو# 3 اوأءاش ىلذاعهمف تفلاخو“

 ىهاذداق 5 رداع :راسفاصدم صادق تن أرفةلفاقلاتمدقتفةيداملافتنك | (نيالاصل ١ ضمد لاق)

 امهردن رثعام4 ت>رخأو ىمرح ىف ىدب تلخدأف تيعأاهأ تنذ ظفانو ها ىشع ىقؤزاكءاهد. ةأر مها ١

 ءاومحلاف اهد_بتااقذ كرمأ لضأ ىت-ةلمالا ىن ..هثا ماي ىرتكتتف ةنلتاقإا كملت تكمل ٠ ١
 تيغلا نمرتاتنلا سل ناو بلل نم مهارملل تدلع | تا كلوو ,بيغلا نهزينانداهفك فاذائاذكمأ| ٠

 ليغن تيك

 ىسملاو قئالدنا ىف كل دنآ مك هت م دعت الاوت اذ قهدو>وم 3 ةنمومانالا فكل ةمعنّك
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 لوم لئاس هةداصفا دب د_ثادربن اكو قو. ىلا جرو دوزملاو مهردلا أف عوبملا ىلءنوري دال .ماث
 ىلادوهب ف. ركدقو مه ىف ىبو مهردلا هما اعف دفهيلع مسقأو هيلع مبأوهةلذ هع

 ٌئثريشتةجوزل اودالوالا

عضوف تدءلاىلا هب أو هط» روةراشنلا|نم» المودؤزملا مخفف هنورمشنب مهو طالمل | قوس رو
 كلف ىلعه_.ةه

 هنم تنم ضرب أ ىراوج قدقد«_يفاذان هتخفقدوزا|ىلاةأرملات دم_هفددصعملا ىلا برش هت وز نم

 فو ىلءودو لسمو أءاحراسمملا عفت رااطقأومءاواوءدشؤ اوك أفدالو اال تْدهطو
 لا ]رس انف دارا نم

 ت ة- ىذلا دوزملا نم تلاقاذه كد نبأ نملاق غرفابطف لك أو ماعطلاوت دئاملا
 ! | ركشو كلذ نم سمعت ف هب

 : | 1١ خوال فيل دلااوأ:قامتدتتا اطل ىلاؤرظتا( ا ) هةءذص نحو هؤطا ىلع ىلاءاهللا

 ٍ : : هلهأ نموهام مهعم لعفو هلذغؤ نه مهقّررو مهامند

 هنالرمأ كالودم ىلا م-_-و 00 لعفلاب كقزرب هنماةثاو نكو 35 هد فرب ىظ# ن-جزلا ىلع لكروت

 لفل اورشابتلاب ىظهللا ىلع * اهعيجرومالا ف لكوتب نمو لغثلاوةم ركلا بابسأ كفك.

 1 لهالاو بحتلاو ناري_لاىلءون< و ه# اضرلاو ب>رلاب سانلاعسيج ىابق
 : لحملاو قم_ضلاىفناس>الاب هازاحو د هم-ههللابسهذأد_ةىذلا كاَذَف

 هيلعهريصي در نمتملا تاذان اكو نآرقل اذ ءارق ب<ناكورصبلا فوفكم ( هللاءجردومالاةيواعمونأ ناك )

 ياعانرغ نكلو هبل ءاعالذم كريصب اقفل امدرعس ىف ىدوتقدرمصن فك «ةلغأ اذانةءارقلا نم غرب ىتد

 انريغىلارظنت نأ

 هرمابوجرلا تنع1نماب « دبهيهلانمكرضنوكلا ف هعرأ لاوس نع فرط تنشفو
 . درطأ ك يانح نعانأاذاىلنم# ىاطم هب اغو كوكس ىسهتنماد * دوت تانئاكلا عج هلو

 اشتاكدامعلا ىفرصتلاكلو © دم ريم اءاقملا كلو ىدلم ساب « اهاكدئتادنشلاى نست جن

 م دقمب لاب اق 5 نما: 9 ودب ىل--ع 00 * دع_دوءاشت نم ىشت هلا 2

 ىداتت ىهرسكلا ارات_.اب ةقلعتم ةيراحان أ داو مار !ثيءلاب فوطأ نأ انيب(هللاهجر نال هاربالاق)

 امو راحاب ان تاقف ىيصم مظعاب و ىغلاد«:ىرقفان و زعلا دع ىلدان و سنالادءد ىب اكلم

 م مافعأ ةمضمىأو تلاقف كتبمصههذ-هوتاقف لق نصف افك لع اضم
 اهغاطقناو بوأقلا دقذن

 تااقهتدب لبامل تاقفهتبدمأ كتيب تيبل اعشاب تااةؤَكَتود نمتضفدال 1 اي4تاَمؤ 0

 مك هندي نييهملع لا دقن :عدق تاق وهتاق هءلاانرازغ_بانفتلاك هفرح لب تق همرخ مأ كل مح مرجلاو

 تاع نبأ نما تاَقذ ىاق ىلءتددرامالا لك. < ىدمستلاةواهيد تعذر هءاعائلدو هيلاانرازتسا

 نم ىتحرخأ ىنحديسعلاده-ولاومالا قفذأو ىباط ف شوا شوح هنأف ىفهتب اع قمسسا تلاق كلم هنأ

 3 هيدي نينانأوالا ترعشاف هيلع قيقوتلا نسح ىنادوهيلا قب رطل ىقرعو د.ْسوتل ادالن ىاتدأو كرما دال,

 ىرسطاخى هيهيطاخأن ماب «ىميح نيعووفكتبسناذاو « ىهعنو ىتتحالركه خش 7

 ىهدق:ىومهلافبدوأ كاذاق# هتبيحأ نأ ل يق نم ىن.حأو # ىعدنو ىثد_<وهوهارأو

 0 ا ذا 0 1010010ذذ1._ب-_-ب-ب-ب-71 ا



 فرعا درب دن امغر هب عمت س ]ديالا هز دع رض 1: اركدمى ردا اًةالصدمب ةقيقحلا ف ملكت ناكو فد رصتلاو ا[

 ةاضعلا سك نم لا ممتقاف ص مق تاحاشل اووذ عفر كتانح نودنذا اذالو كناسلا وسلا فقو ى 8 ْ ,

 ناس نيك اسللا ةنيظس حا درا كنلاراذتغالا نعزن رضا ارح تعطل ل دي نيد راسك الا سورا

 ءاتجرَو دلو ةعلظ ىقاعيج مولخدأ ْلَدَو ًارراؤاب نيلاضل نول قدها كتفرتف ناو لان , رئاخادراشدر ١

 نيعجحأ هيدتو هل اىلعو دمعات دمس ىلع هللأ ىلصو نيجارلام -رأاب كتجر كايرفعمو كزواحت ن ا مهوآ 00

 م : ِ

 ع ركتلاونار قلاززكللاو 00 امرك: داحدحوتلاب لغو

 تاماركلاوةوطشناوةوظ لاب اضلادبال|نمن اكورد لا ,كهءلع هنت اةحر- (نيدموأ عشلا ناك )

 0 اول_ةدو نيم! ىزاوسلو اوركش تف ناحتمالا بيس شع مطران مءافازفن نيعي_س و اراكو كل ارد

 3 0 شلال لاو طا طامد ل ا م مهترلعد لو سانلا عما 0ك ةركألا

 (م>رلانجرلا هللا مسإلا قاف سينو نم يعل اهانغ اف بانا بلغ نسوا ىلا ق اوطهرمدعلا تغرق ى - ىدمسأب ل !اعذ لأ طدأام

 تاكف مالكا ى ء يشل اعرش مرسلا -!عدلو كلذ نم سانلا به ف ةيقاط نابهرلا ن .رضدخاو لكس ذلأق نتف

 نيملاعلا بر هيدا
 رون لك تأ هطْأ هقرتشملا توها |ىلع ىلاه: ئىآ أن انح نمقءفوتلات [وشت تثدءه اذاءارةقاب ل

 الو نيد 9 _ءقاعلاو ناد ًأرس لف قرط 1ك معشاات تكس حني الث ىل- عاقب .:تناكواهلكدصمملا ليدانق تأف طاق: جيشلا سقت

 ىل__الا ناوددع 11 ترا لذ اهلاوي 2اس ا ذر مهمل مظعل كرد وأم |.

 ةءال_صلاو نأ الا اديدشانار طضصاَح هرظاخ او اهروناها اداغو ليدانفلات تلءتشاو عيشلا سفن مهاب لك 5

 را : سانلا عش اهل اذ عنق ساغلاد- معو روعشقو رغم هنن يسفت ى 'ءشلا ماكت عاَضع اهضعن قلي داك ىبح

 ءالؤهناو كدا ابع ملا فدو َكةاريب د د لعأ لَ امهللاه دوج ىفزيشل لاف راهتشالاو هجضفل |. .شخ|

 نيعجأ كريغ ممطاو ريمغت ىلعر دعب لو مهرهاو لقت ريغدقاناوكادوصحلاو ٠ مهسال ىف نملكلااو ةذاودقناءدرلا

 (لوالاباملا) 1 نامالارو:ىلارفكلا | مالظنممه-وخأو: نانغاطااو كرمشلا ن ممهذتن أف كمركه دئام ىلع مهتسلحأ دقو
 . ةالصلا زار ةيوقع ىف دومع ملا كلما نس دىفاولخدو دوؤد_صااو نار هل !مهكعىذمدقوالا دودك#لا نم مهسوؤرنامهرأا ع زراف

 نا ل--وزءهللالاق ,ءاكبلاو خارصلا ثكءف ممن اكام ىلعاو ا اوكمو هيدب ىلءاوي او عشلا ىلا او أف دوسةمااوغلد و او 0

 ىللعتناك هالصلا حرذو م-مملع عنأو م- ميل | ن س> اف مهري ثمل | عل : و ساد لا ىف سفنأ ةثالث تاموادو مشمامو ناكو دصتملا ىف

 انوقومأب اك نينمؤملا

 ل--وزع ل َّك او

 ّّ اولا او_ءيتأو

 هدالب ىف مه هتحرو هدامع ىلع هتتاءانمأ رارنالاةداسلار امخالاءاماوالا نافص هنن اود ده # مهمالساب يش سلا

 اوزءذدو-ولان ءاونافت دو 30 0 ظودرب بول -ةالومدو 0 اول_--ثد>هاملوأ وه-هف

 لوو هذ مهل اذن بعص لك »7 اناربلا فاوصصأدق اذهلذ د اولد_ةىقد رطل ىلا اوراش و

 كلنا نعءالبلا عفرب مهم 4 واط وول كتول ة لأ لكشلو 0 ىلتيرهدلا ىلع مهرك دلي ل

 * اولضر نأ ةفاعاودرمو # قد

 انغ نوقلت فو-سق

 ل. وف ىلاعت هتلالاقو
 نع مهن نلا نيا.صلل

 هللاىىذر ساسعنا

 معه ىفداو لب .واههمع

 نمد مهح م

 رع نكسضو-ذو 3و
 2-0 الفلا

 ةلووح ثيعل» اوىلا ننلئاسلا ىدن[ت ددتما ماو كالضف د حاس لاراوذا نوح ربوفاكو كءزكر
 نها ىلا ءلد_ء.عرتاس كتجرو 3 مءدقو نود فيكسف هلأ ذا .عوجاعزا ن نءنيفئامنا ولق تاما

 لق ةلرم_غ ع نمو اوعطقاذا نفل: نمو اودصو كيان ن ءاااوشر طاذا نيصاعلل ن نمو اودر اذا نيلئاسللا

 ضخ ىملا كب دي نين ةهد_ل نود سلا ماق كءلاةفركملان نوقراعلال صو نمل: اوعحراذانيثاتلا
 ىهلا كلامج دن - هاش هىلا نوقاتشملاحانرا كلاكموطس | نوري_عماعشخ كلالج دمه نمنوريكشملا

 هللا لوسر لاقو اسمتقو ىنودقأ ارش 1 5 كءاطخ بمطت نوعاعلازاف كيم طق نيرحملا دانك 5

 مل-سو 4 ءلع هللا ىل_ص نمءان>اوقرطأو نوصاعلا لح دمه ف مهرخد ضقت ىلع نو طرقا ا مدن ى ا كئاربدفاةرضح

 لرش او للا نيب ام الاء رثال تكن ا ىحلا كتوص مظع نم نوفئاخلاق زم كتءيهلال نمنوسملاقرطأ كتبقارما]
 اذاف ةالدصلا كر الا | ىملا نيمنذلل نذ نيعيطالالارفغت ملاذا ىملا نيرصتلل رةنيلماعالالارظ:: ملاذا ىحلا نيمئانالنف نيمئاقتلا] ٠

 0 اهدحىأاوكرت

 نع (ىورو) ارذاك

 ناسا ايزنف نوما جيلا 00



 مسو< ماع هللا ىلص ىب دا

 نوانيت نم لام هنأ
 هللاه_ءقاع ةال_صلاب
 ه2 ىلاعت

 قام مهتدس هوقع

 هريشع س

 توملادنءةثالثوا ندلا

 ةثالثوري-ةلا ف هثالثو

 ريقلا ن مه> ور دنع

 0 ..ستال ىتلاةتسا ا امأف

 عب لوالاف انندلا ىف

 ةيئاثلاوهرع نم ةكربلا
 ع اصلا عم هبا عمم

 لكلاب حل

 هللا رح أيال لع
 هلع ىلاعتو هناك

 زعهتلاعفربال ةعدارلاو

 ىلا ءاعد هل ناجل

 هّيَعهسمانلاو ءامعلا

 انندلارادف ىقنالسالا

 0 مل ةسداسلاو

 امأ أو ندحل اصلا ءاعدف

 هيض 'ىتلاقن ال-ثلا

 توع هناف توملادنع
 توم هنا ةيناثلاو الءلذ

 توع هنا ةثلاثلاواعئاح

 هامم ىسولو ناشطع

 نمىو رام اين دلاراخ

 ىنااةثالثلاامأو هشطع

 لوالا هريق ىف هسصت

 هربق هيلع هللا قنع»

 ع عم بو_.4!بيطبر ميلا مس صخو حارذال او رورسل | نافع رود_طفلالاذقأ مق ىذلاهدملا

 00 ا ا

12 

 قنا حاسومئاطع ليز طسدلا هثامعتوه دوح ُثغن هان .اوأ نيئاسن ىف حاورالاحارأو بولا

 ||| مدهرارس ًاراهزأر طع حابسلاو ء ءاسملاف مهدومعم كش تنثأ مهد .-ونناصغأ ىلع م »دمعت لد الب

 1 مهاقسو هدح باريش مه قورو هير هرضح ىف لد ءالاههجش تحت مههج حامفل ااوحرأحافق م هر ذأ ساق

 : قاتشم لكن م رلا هتوصد رازملا ىنغو مسنلاس شو راضٌالاقاروأتقتصاذات حالا سوئكر

 نمم-منمو [ترتم ماه نم مهنمو ى هئاو همعر ىف نم مهنمو [ك<وركس نم همن حانراو مدت دولا

 را ىف لو راما ءالا بون سدلو كتبت نم مهنمو راسكل الاو عوضاللا مزال ن نممْغمو حاب نم مهنمو

 انح مكملع س هل لاتو رادلاب>اص مها سف اج الاهدمحم ىفاوكتهو رامهطالاق زم دقراحم الا

 : مئاهن مديل فمكحؤ *:حانحال ىوملاو ىوملا لدال حاضتفالاو د> ولات لغاذا

  حايصدوجوحابصلا قمل « ةداسنم لالااحدفمو © حاونلاىدبي وبيلا لم طب

 هيحىف دولاب حاب نف 0 حابصلا م_سق«لع مي 3 اكن محلا ىف مكحو

 حارسملا ىوادب بدبط مق 35 بدمملا باع . بسبلاب م3 7 حارتساد اوهىف ىذلا كاد

 الفلا ىدانمع_هءاو بحلاىلأ 5 ردتعاواح دلا ف نر هساو مقو

 : حالا لهأ ه-فةءقحلاىف مهذ 5 اًمحوَمسمبنذلاب كتناو

 : لات اها هفرش كم تدن اق مارمل ادقا ثم ىلا ندنسلا نم: ستسمح (هيلعهتتاةجر كرامملا نب هللادمعلاق) | *

 أرح ىلاتيضمو مل متكرت_فاوق ةسبرلذ مهعمانأو موب ثلاثو موب ى ناو موب لوأ نوقستسن وح رخ دق سانلاب اذا
 ٠ درتمو اههادحاب رزتم ناةقاخ هءاعو نوللار ةصم مسجلا لد ف دوسأ ص ءارضملا ةطالملا ىلءاذات تلخدق

 || ةرثكءوجولا تقلخأ ىف الوقدو ءاسمسلاىلا فرط عفارو هوهب وأ هعومد تاب ىتح بحتن او كر دقو ىزخالاب
 "|| مهتملتناو طعقلاو لحماب كةلخ تءهذأواب اطدناو ىصاعذ رثك نهرطقلا ل دممع تعنمو بويعلاو ب وثذلا

 هاحك لع تمسقاف لابعلاو ىثاوملات كلو و لافطالاتَءاَةدَمِف لاوحالاب لاعتن أ اودهداو عوج اب

 بهذ كيلعىد عمت اء>و ة ا

 ثك ارت ىتحههالك م 2 ةعاسلا هعاسأ !هايرابو ايران م ةءارح مهد خاؤتالو م-مولذ نيرضاعلا

 ىلا وسوم اتفرع قد هتعئافر لا 2 سل امواج لك نمرطملابتداموبسلا

 ا ساغب عضل اتيلد تصصأ بف ىلمل لوط مون فد_أب مذ هلزغهىلاتعجرو تانلاتلعف همقلخد
 ددع أب أ ان هاج ن نهكل له لاقو مال- سلا ىلءدرق هءلع ت سف ةئرملا نس> لجراذاف تا دف عن ضوملا تدتأو

 0000 1111 عاش تلت نو مراح نال ةر شح ىدنع ل اقف مالطهارتد را رنات

 ىحاح نم سدا لوقأ ان أودرمشعل| ضرع نأ لارج آاورح 1[ضرعؤ ىبحاح نم مس تلقق ىلهفصد لهعت نيم

 مهلاغشأب سانلا لغتشاناو ىكسانلاكههذ نا نوللاريغتم مسجلا فيعضدوسأ مالغال اىدنع قس للاقف
 البلاو فعضلاةرثكن مايندلا لد أ ةمددل لصنال لرولاوةرسملاب هتاقوأ ضعد فى داني ليلا ماندأل ىلص
 ذاق هيرظنف جب رغن نوه «ىلاعت هنن اءاش نا لاقذ نوعم حا دف هرظنب تكربت_.ادقو همي ىلق نافاذه عمو

 .هتعلطي تكربت_.اوهبتسنأ دق لاو هعبت 0 ا رأاذهت لة ىحاصوه
 فصنب موب لك لمعيف صوملاوطب رثل|لدهبالا ايست ىدنع لك أب ءام هتتاوف هتنوؤم ىنع لج دق هناأ ذه عمو

 ٌثا_ةدقال همذعبت لنّثل هللاو تاقفةلك لدبللا ى4هنان الغلا ىنربخأ دقواب واطتابالاورطفأ عاب ناف قناد

 | تفتلاف قدر طلا فانرستوم ديب تذخأو هنم هت راف كاتحاح تدضقا ذه ناكن الاف ليضفلاو ن امغس

 انأو ىتي رتسشاملهتناب كتل اس لاق م ىلولل ةسملتلاب ى- أ دعلا نام ىن ءاتال لاقذ كبل تلق ىالوم للاقوكأ

 0 اي ا رتل رح كلا ىد بس حرت وتمدد لع فوقأ ل نجلا لمخ فدعص

  نافاحلاصاد_.عنوكت نأ يش ىللاةؤربخلاب هنرهخ أف مكلاد ىنتريخأ امالا هللاب كدا 1 لاف امداحت كل

 0000077 ل ل د ا١ء١ء|

 0 نقال د 0 257-- جيتب



 اكان

 نب لمدعفلا لزم ىلاريسن ةعاس اال تلق نيتعكر روس اذ هىفىلصأ نأ نذأت نأكل له ىالوءان ىللاقف
 نون لافاهسكو ليضفلا لزنم ىلا ىناصولامىرع نم قددقنأب ىلع امو لاق كلا دبام<_.ذ عك رثق ضايع

 تعكروعأ كرفدص#ءم اان :اخ دلاةهنع قاغب ىتمىردال هناث َمملَو ريخ باب هلق نم _سوهيلعهللاىنصةتلا] |

 ةلماعمل تناك امناىالوما لمعلا عطقناو لالا برق ىالومان لاقل _ساسإق هر اهتنماناوةالسلاىفلاطأوأأ
 هللا كتعدوت_سادقو رسلاءا ذا ىف له-احالو كريغو كريغملءي_سو تنأ تاع ان فو هل 7 , و قب ةميط

 ىلا تدع موه كر بق هيلع هللا ةجر تمموهاذافهتكرف هس ن كسنأادمشتءو كس لازاد ادشارد

 كزخم ىلا تئْراثلا ب4 ىاق فو تفرصن اوةالعملا ىفهاذفدو بحو امد أ ىفان ذاق نا. ف سو ليضفلا 9

 ىلع سف ئثه دم فو مست وهورب رح نم نيتلعت ىف لب قأ دق نوهت اذان تغوىدرو تينعقو ليللا ناك اف | 2

 تعْفَتنا 4 هعفذ مرح“ 9م كنْزَو وىلاح هل :-رشفريكحلاىالومىد نب ترض> ىالوماب ىلاقو

 ىو ولالا كرش لهناوب ولقلاو رئامذلا فاملع أو خا ورسلال_عأ ىف نوعماب للاقةمداا :

 ت.دناو تدكمف كراملانب الات .ذغن ىنئاذهو ىلع ماركو كِسسرانلا نمهقتعأد قو ىماركلالال-اوأأ|
 هقارذ ىلءتدكمالاطق هنرك ذام هتلاوذ كماانأو ىدب ىفمهاردلاو ون نمتظقمتساو 0

 هلاجاب كرب ىظحتهلل_اذت « لذلاوكتتلاولكه-.ح ىف « لهسىوهلاسلفىومتنكلاذتأ .
 لد ةلاودنأ. اا[ موم 4 باطق 5 هنبرةدر-# قاشعلا ىل_ءرادأ 9 ىل_ولا كل مص بو.هلاىذراذا 0

 هان نِمْوَقأو ئراخ قا 3 ل طقلاودوخاو تاك الا ةاحاقو ه« اوهتكىلاج | هم-4لاقو 02

 لأهل مار_ةلانالاومدسقت « هلاجايو قرب ىظخ نأ تشناف * لمت عماد-1اامممم-هنافحأو
 لكداودصقلاو بولطملاولوسلاوه * ه ريغ قسد نوكأ | ىفام هللاو

 ءاملا فاعمط ةيدوالا ضعب ىلا تاذ دب دم شظعراف_-أ ضعن ىف ىنادأ ( هللاه-حررانيدنب كلاملاق)

 تدط رمال سدلا ذهاب لاما نيب نم فتاه ىف ادانفاب راهتنلوف ةلمةم عامسد ذه تاقفردبمانر وص تومدق
 قدر طىلات دعفه.سحن العو هتود ةئراف هتريسح تدتشاو  هترقز تهظعد_ةىلاءتو هناخس هنا نووداعا

 قتدد>وؤام كلاما , لاق ىتطعب هنريخأو هلع تك -سق لالا اكد اعىتحت داعل اهم اذأ دق ناك : اذاك

 ءامملااذاث مهر ىهو ماظعلا ى<ن 2 ودعا اا ا رباه رضف ةر خت ىلا ماق مءامةرطقة كلما
 نك كلاما لاَقق هب عفتنأ يشن ىصوأ تاق متر و رىت- تبرششف نيعلا نم جرذعاك ةرذتأ | نم جرذ ش

 0 تاولفل!ىفءاماكءةس يت> تاولدتاىناعثاط كالوملا]|

 هركس لمسأ لد الااماذاسص ب قا أرهملاهعمد قدا اوسترحو قام -ثملاهعحوع < رمضأ عمد ١

 قالأو ىنءالان ةنحااخو 0 ىبلي وكر رسام لاعاب 7# قاتشماحدلا ف توص: ىدان

 قاثمالو ىدهء نع تاحام 03 امرخمةمحلاىفا اوضن ترصول

 ىازا كلاوسىلام د تبن :دمىناتىل َكوفعت نئماف

 : ةرامعلا نع عطقنمد_أهعم سدلو دمعتي: ماتوهو ةيدانلا فامال-غتمأر ) هللاهجرةداهسأا ضعلاق)

 فار را

 ىف ردزءو ىلا ,لاق ىيفرالو نيعمالب عطقنمناكمىفتنأ ى أن ا, هل تلتف مالس !اىلعدرفه لع تاي سذ سانلاوأ ٠
 نءوهتدادوبىدن نيدو هةهكحوهأ* ىمو يزعل قوفوهلات قف :رلاو نيعملاننأو تلقى رفرلاو نيعملا ىمأأ
 ْلَةةذارم تاهيهلا.ةفةقفارملا فكل له تاق مالكلا اذه تدع“ الذ هتهظعن ىل عش ن نعوهتدن يدع ْ 5

 ىف ش>و:ستام أ هل تلقاوم رغم ىلا اهقرمشم ن مضرالاك[ موا ةنوكي نأ تحأامو هتمدخنءىناغشتا| ٠
 اذهان لاقلك أت نبأ نمتلق شوت -بلاعم منين أودت لل نك نماذ- هاب كلاقق ناكملا |كأ -ه ف

 لافءاعدلا هتلأسق موت تقودلو مولعم قزز» دع قوارش اذكر الذأ اريغصءاشح الا هلَظ ىف هفّطل ىفاءذغ 1
 مي موقيل بهذم همودخ نع هريغد لغتشت ني كا هحالو هتيشض ليلق“ المو هتيصعم نعل ذرط هللا ب تح ى َْ

 0 2آآآ

 دصسم ىل_ءانربعنأ ىلاندشمذ لاق هدامع نمد اضترانملالا م_-مأش فشكر الءاملوأو ءام هقلخ ىف ىلاعت هنن هلل

 فلتذ ىتد هر عو

 دقو ةيناثلاو هعالضأ
 بقت 1 ريق ق هيلع

 اراجنوال_ءلاهرجىف
 هيلع هللاطاس , هثلاثلاو

 عاشلا ىععسل انامعت

 اراب ند ةاثيع عرقالا

 كيدا> نم هر انلثاو

 ةري_ورغات لك لوط
 عاملا انألوةدق مول
 لم ةنوصو عرقالا

 لوةءو فصاقلا دعرلا

 كب هرمضأ نأ ىف رقرمأهأ
 هال_ص لدن ع

 ىلا يا نم

 ىلءُكب رضأو رهظلا
 رهاظل 5 ةل_عع.ضت

 ىصدعلا ىلا رهظلا 3

 تحضت ىلع كب 0

 بصل

 ن-هرعمعلا ةال__ى

 يدخل لاما
 عسيبضت ىلع رضا

 بنرغملا نمن رغما الص

 و كرم اوداقملا لا

 ك1 ل
 عيسصا | ىلاءاشعلا نم

 صوغن هن رم هن رضاأكو
 اعارذ نيعم .ضرالا ىف
 تأَء رافطأ ل خدمف

 الف هج رخو ضرالا



 برم هلا تي حرب ب
 ذوع:ف همأقلا مولىلا

 ريقلا ب اذع نم هللاب

 ست ىباا ةثالثااامأو

 اماسي كوالا ةماقلا موز

 <« كل نب م هيلع هلي

 «وحورح ىلع خوحران ىلا
 ىلاعت هلل ار ظن هناثلاو

 تقو بغل انيسبهيلا

 ِ دل عت ه هى باسملا

 هسا ه:)اةلاوهودو

 اباس> لدور ع هلأ

 ر.زم نمهيلعامادب دش

 هللارمأ »والي 200

 راثلا ىلاهن 0

 لاففرا لا
 ملسوه ءلع هللا ىلص 0

 ىهتنمو كنازيمة الملا

 تمن تمضواذاف كل 1

 لاقوتيذعتضقئاذاو
 0 ر
 جيصلا لص نمملسو

 2 را

 رنا ا

 لاقو قافخلا نمةءاربو

 هيلع هللا لص هللا لوسر

 2 عضل | ىلص نم ملسو
 10 دن ساح مهعاسج

 سوا | ءلطت ىد هللا

2 

: 0 
0-7 4 9 

 0/0 5 ان

 2 ةمامقلا موب واين دلا ف كسفن هب ثدحتالف مويلا اذه ٍدمدامأ ل اقو مستف كاقلأ ىمخأاب هل تاقوهب تقاعتف

 || نموهل ثلق لو زعهللاىلا نب رطانلاةلج ى ىيلطان اقلب نم تنك ناف مهلكس انل ا هدف عمتك مو
 تاوه-شل الوات نم ى ,سفنمهنمو نام هدا ع نعقرط تضضغىفأكلذو هتزعو هي لاق كلذ تؤرعنأ

 كادي فم باغ عركلا هحودأر ظذااىذّوعف تاطظالا ىلامللا ىف هتم دم تولت

 اناوح ىلاولسرأو نوعع“ ىل#» كب ىمأ ىذقد ل--ق 7 ىلسملاب ىرب كد ع ْىَرأ

 الوم ه2 بيلا ىسؤ 2 ممل ىفوذج ىلع ىبثمأت ا » الوالد أفاقداد نكن ا

 رالالبقاثناب نعادبرطاب ©« ىلغأح ورلا نماصوىل لبق ه# ىجوربلاصولاهنم ىرشأ م
 نكووهنعدصدق بدسم 03 ره سك نيا لذا * الذد_الا ارهعوا د دل ص

 | تاس حدا سبل 5 الاو بوم 0 ىرد كت 53 مناع: هد عومدلانظتال

 ىلذقق ىن_لخ مسعلام م« ىو روىن.ءعدو حورللتاق نال وواللط تدر مهما
 ىديبعب هلا نبأ ىدانمم 2 ىلكخحو هلا ج ىلاعت بدقسملاعفرد_قبسسمل اب اذاو

 0 ليدطلا »* 0 :ارعط تلط !ىاا سس ءاب 3 ىلىلاصولاب وىه-مندا

 ارهح سنالا سلم ىفه اعدو# ال -هأ ىطعتاللاز نو ىلا ىلع مركلادنسلا فطع
 الاونر كج ازكماذكه * ىد انيه-:ملوبقلاىداتمو «ىل<لصاوتلا ساكةءلعو

 3 ىلد قئالملانرهءلمذ « اولض نيمدثل ا فرشأ ىلعف
 تاذناك الف موعتلاورحلاةريثك ةنستناكو نينسلا نمةند تعم ( هءاعهللاةمحر صاو 8 مها اربالااق )

 صخ# ىلع الذةيربل ىف ىدحوانأو الا ارعشأ لفالءلق توفغو جاحلان ع تءاعةنازاخلا ضر أ انتو دقومو

 ا لالدلاثأ بلعو ةيحاضلا سمت او ريثما هقلاكهوح وهضراعت تامل :المال غوهاذاو هتقفق هرلا تعرسأف

 : تلقوبعلارثك أ هنم بيعتش مهري هن ريوهللاهحرو مالسلاكيلعولاقذ كيلع مالسل اهل تاق هفرتلاو

 'ىذلاامهل تامذتلصو ذزمتءمطقالو تفرع ذ:متاهدام مه ارباان لانة فا مابق ىنرت لو ىذرعت نبأ ن مهل

 0 00 اوس تسفاام ام مهاربأاب لاف موهسلاورولاةريثكتلا ةنسلا» د لثم ىنةيربلاو ذهىف كه قوأ

 5 م وبخلا لل ىل لفكست لاق تبورشألاو 0 امملا نبأ ن مهل ت و ةندويعلاب هلرقم هيلكلاب هيلا عطقذ مانأو

 لوق اشنأ اوتطراا اوال اكهمد.خ ىلعر رقت هعوهدو ىناحأ

 ىحعزأ قو_ثلاوىنةلقأس ملا © انانعاتمدقدلةو بحملاىلا # هعطقآربلاب ى_فوخاذنم
 اناا ناكدق لش ذع كنعد 5 قرع مونلاىب سنارعضأل لهذ اناسناهللاس حم فاخالو

 ءامسأا ىلاءؤرطب عادق ما /غلا ىلا ترظنف مهارنا لاَ عن هل تاق جانا ن نع عطقنمت نأ مهازيااب ىل رام

 مهارب اا كلوقب ىقروجاملا ظاسو ان أوالا ىذأ ل مون هلا نمةتسأ ىتق كلذ دنءؤ تاملك مومو

 تادتدو فقوااىلا ت.متنااذ صرالا ىف لزنأ ءامدلا ىلا دعضم الءلان أ فرعأاهفةلحارلانعوقت نا

 لود و كمي وهوةنعكلارا: ءأن قاعتممالغلابان أ اذاو فن رثلا مرحلا
 1 ارريغاشامهيلاتفتأ هب ل-_عارسلاو بلقلا قامت نأو « هترزريقل اوراتسالاب تقلعت

 لعتم 1 قولد ءاالذ ىوهلا فرعأال ثدحالذطَّكت وه مست :م كاوه ىف تحىلال

 مْغَأَو اح أ كدم لضوب لعل د: ؛ ىدنمىلا تااح د3 ناكناو
 ل لع. اف لابتهقا هجحر تءمو هاذ د رحو همإ|تدث ًاقدوعسلا لاطأ ةهنلا ارظناانأوا دا _عقو م

 فسح جالا نعت هدجأ قباني نجت هتساوابوث تذ>أو ىتا>ا رقص سلا

 توفغو ىفاكم ىلا تدت أو ىريغد>أ هرب لذ نأو ىا | نءروتسم هنأ تاعي مالؤاجء[رلوقنادخادجأ

 منلاقف ى>اصتسلا هلت !َءَو فرئا او لال دلارث أ هءاعو مهلئاوأ فودو مظع كوم ىفودو ما :11قدتن :ًأرق

 ا, [لةنل داو طيس ةلسدلا سلا هلطذ 24 كلقف كلز ناك :5ل ات تمّيَيلا هل تاعف

 لاق



1 

 اح ىديعت نأ لاف 2 هات تاقفْكتمغدام لاقو هن ادب نمد ىفقوأ لاَع ٌليدق(لمفان ءاتلقف

 "؟قلاق بنا( ينلا يذلا و يفتت نإ د[ !ةةةيرباه لا ]اقعا دأ كلنع بوقح الن أى دنع كاواق-

 عمت رع محهكسنو علان مىلء ناك ام تدضقو هذ اصملاد_هد تظقمتداف ىفخاصم مذلو الاقهيق كت عفش :

 هئارلزن لو ثيدحلا | لقانلا لاق كدب هتارتيط نمسانل اب عل لوق.الاادح ًادجأ اف جاخلاةلج
 هيلع هلل اهجر ضي ىت> مهاربادب نم حرقت بيطلا

 عرذت ) ظرف رق مهالومنوجانب »2 هرهازرذيلا برغل مهه>وأو #3 هرماعرأ دلاو هللا ىوقتب بول

 هرئاط برقلا ىلا انوش مه>اؤرأو 2 قدحأ متنأ نحرلا مسجيداني 00 هرهأب قملاة عم نه مسهراؤنأو

 م-مييحوك قف اشعلا نيعأ ىرت 08 0 تا قدص د معع 2 احدلا رك ذلاةولخ ىفاو.ةحا اذا 1

 هرضاح نا ةلنم قوكت: نأ دع هايس وقإ ا سماد سفئاءؤ »* هرظان سدةملاه-ولاكلذىلا

 كلاح ل الاك كل ارشلاو أل وسر 00 هرخا شمول حا ادملا نسا 1 00 هجن را

 هرئاز زاك ن-_مزانرينمجارس * لكوتمد هاش مجباقا ع ايد داشرلاراونأب ندا
 ةيامص نية_اعل ادوقو نا 0 هرطام عمدلاب بمس اكمميعأ و # هريقراوز كاتع تود مهاقرلا

 ريال ةالالضتناكو 3 اهمالظ ىف تما سوفن ىدمل 03 هردابم يف لكن مهو ىلا

 مئاهل آ نهرا ىلا انمأانق د: هرطاعداير ب طنماهسافنأو « ةبعسن ىشادلذن دفا
 هرباح تازام باقل ارسال |تنأف ةئاف 10 1 داك ا هي هرصانعمب .رلاشا رك

 هرئان لءلل احد ىف مو ت>الو 0 قراشرذام هنن امالس تل. اع

 ( هذعى اع هللا ىضرهفينح ىلأم امالا بقا مى نو الثلاو ىناثلاساملا) :

 ءاّنسالا نعهتنن ادحوهزنملا دو-ولاو لضفااو مركلاب فودوملا دو>ولادو-و ل-.ةمدقلاب فورعملاهلندلا
 رطقلاو لمرلاداد_ءاب ميلعلا دواوملاودلاولاو ر ودم لاو ةمحاصأا ن نءهناذف شدا دودملاو ءان" الاو

 ىذلا مكمل ادوسل | ىلامالاور و <دلا مالط تربل اوركاا ىف رذلا ت اكرر يصملا دوقنعلاو لءاسلات امو
 همن الو راطقالا هنوالو راكفالاهلتالدوعل| سدان ن مراملا بطر رخأو دولا مص نمراس مالا

 عفادالو ىطعأ ان عنامالىذلا ىطعملا دومعملاد_تاولاوقو راصدالاكردتالو راصعالا هينفت الورا دةملا
 هتذأروهلكب ىماعل رس ىذللا مبلحلا اًضرعم هبأب نعدآر مو هدقر لءزحب هديءاداحىذلام كلا ىضؤقاسأ
 روةىذلاراهتلا ىضما#موفعيو تويعلارت_سو بوذلار ةفدىدلارافغلا اًضرعتمهتيصعملهآرد- 3و

 ىو

 راك الريح نم ناسف ىذتناو هدانع فمش لمن م هداعن طوسد برضو: :هرساك الا ملاو 7 اهلا

 نعندسلالا سرخأو مدقلا هتاذهنك ىلا لودولا ن ٍِع لوةعل! ل هذاو ميظعلا هلالج تا 3

 وهذ مههوتلاب م اريالقهيةطاحالان ءرطاوملاش ةهذأو ماكل اوهح اصل ادعت هلامقارس تارا اتارامع'

 نءلاعتملا هاا كا هما دلاولاو دولا ناعهزمملا 3 _-اولامدقلا دحاملام ركلا

 هرثال سلس ىذلا دماحلا عمد دوما من :لاع.ج ىلءروك-ثملا دياءملاودداضملاو لذ |مالاو هناشملا

 درغتملا ةيحلالاب فوصوملا ةربون رلاب فورعملاو 45 دهام مورطانهءلاودو ل اذلا ىصاعلا» دبع لعلوم
 كرات 4 ءاجو هءفخ لكد :لاع هم 4 !ةماوءانغلا نعهثاقب فز زعتو ةيلاذنا ماهوالا نعمزغت كرد اد>ولاهةيقح

 هناصسف ةرلقعل |مولعلاب فرعتالف هند ع2 كاردا٠ نءراكفالا تاكو ه.نيأ هل تقرعاف هتمظع فلولا

 سدأو ]د الاسعو تئاثلا لمعي بحاصملاو كراشأانعل>و بساثملاو لثاهلان ءىلاعث هلا نم

 تو ” ان ل يثير فظ همركح نا خانأ نمو بالنا ىشلاوهفهاوسل رمأ نم باحالو باو هناي ىلع ١

 تتارملا عفرأىااقرو همفر هأوس ع نع ضرعأ نمو بئارغلا يئاعهفطا نم ئأرهسن أةوالس قاذ نع

 عئاو- ضرعتسو بأن ن نمله كل رهعلا فىدانيو رسكن أن هع دوضل ل 2

 ت22
 ىنئفكو ىنالوق ىدل اود ىف رغىلهأ ن ءو قود هتملو ىجرخأ ىدلي نمىذلا نأ لعام هاربا اب ىل لاذ

 ةنح ىفارمصقهل هللا ى»
 لءقو ىلءالا سودرغلا

 رصق لكل ار صق نيعيس

 1 منو
 هللا لوسرل اقوإ هذو
 امتال سو هيلع هلنأ ىلص

 راحرمل الصلا لف

 لستع مدحأ باب ىلع

 تارمس < 62 لكم 00

 نرد هملع قمن الى

 ةالصلا كل دكف لاق

 ىنلالاقو بونذدلا لسغت
 نمرلسو هيلع هللا ىلص

 تاولصلا ىبع بظاو
 اهتءقاومواهتوضوب سدا
 اهدو_-ع«و اهعوذ زو

 هللا ق-اهنأ فرتعيو
 هللاموح ىلا عتو هنا

 ىلع هدس>- ل+ وزع
 هلا ىىصىنلا لاقورانلا

 ىلع ظؤاح نم سو هم ءاع

 راك هل تناك ة ةالصلا

 اناهريوارونوةماسقلا مون

 0 ظفاح لنمو

 َ راحت هل نكست لةالصلا

 الو ارونالو همايقلاموا

 لاو ان امأ الو اناهرب

 ملسوهيلعهتلا لص ىلا

 هه و ملأ دحأ مسعال

 دو اذا تاركا نم



 ةكيئالما نافةالصلاىف
 01 مادام هملع ىل_سذ

 «:محوه«وحو ىفدوعسأا
 كلام نب شنأ ند

 تناك لاق هنع هللا ىذر
 هءلع هللا لص ىلا حور
 وهوهرد_صق ملو
 ةالصلاب كصوأ لود
 اف ناعأت راما امو

 ىدحان#ب ىمول حرب
 هللا ىلص هفالك عطقنا

 ىلص تلا لاقوملو هيلع

 كرئاذا مل#سو هم هيلع هلئا

 ةدحاوةضن رذلجرلا

 ىلع هم“ ابثك ادمعتم

 هل ديال نالؤرانل| بان

 نءورانلاهلوخدّنم

 هللا ىذر ساعنا

 ىلصهللالوسرلاتاهمنع
 مهللا اولوقل سو هيلع هللا |

 الوامق_ثانمف عدنال

 نورد ل 8 مامورحم

 اولات مورا ىشلا نم

 ىقشلالاق هلل الوسران ال

 ةالصلا كرات مو را

 مالسالا ىف هلاض>-ال هنال

 هتلاىلصهتلالورلاقو
 هالصلا ران سو هءلع

 هللا لقب ال < < ىلع

 الوه_تةنامأ الود دموت
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 تهاوماولومقا اعلذ نيمث اتلاىلعدو<و نائاسلا

 كلر تالف الم فدرفت * بح امم ع نعءود_هلدن نعو * لثمو«+_-ثنءل_هلا

 بساذملاو لثامملان ءل>و 01 ىناديالذ ءاش ثءح بع 0 برا د ّّص الوهعزان

 1 بئامحلا ىلعسيملا ىف لدو 5 قي سدلف نول ة الى

 تراغملاو اهقراشم ىف نوضرالاءتدبوب ربت رقأو ِث اعلا نماهيفامو تاوهسلاهل تدو_ثهلا نم هناصسق

 بقاذملا ل +أو فاسؤوالا نسحأت فرشملا بصاولا ني دلاب ثوعبمل!هءدنل_ىوءيلع هللا ىلصا د ىطصاو

 :ءافلخو ءايفلاهباعأراتخاو بر املاوبلاطماىنسأهةلبو دوعسلاهبلكو دودولا هبهللا فرش ىلا
 نامزل اىلاوت ىلع مال-.الاةءب رشد معا اناا م نانعا مهل نيغياتلا صحنو بياطالارا.خالا ءامركلا

 قاف“ الا م-ةمول_هاؤاق ناب دلاكلملاة داعىلادامعلاا أاوعدو ناممالادعاوقاوماتأةعرأممممراتخاو

 مخمور نان دعىلا فرشلاب همس لصتملا ىفاش !!مامالامهنذ ناكم لكى انامكر لاه تراسو نادل لاو

 قيرطلا هلغن كلاس ىذلا ل ءنح ني دجأ مامالا م-منمو ناشلاوردقلا عءفرلا سنأ نب كلام ىككالامامالا

 نبذلا نايعالات اداسلاةعبرالاءالؤهذ تامءتلاةفع .د:-وأ وكلا مامالا مهنمو نالءالاوريدلا ف دحالا

 نايغطلاو ىتااو لهلاو سام ءلاممعلاز 9 سائلا مهمولهدو موب هللا عفت

 اللام مول--ءنرشن كلاسلو * قمءيءانث هلو ىرول نيب 0 قرشت مول عهل ىذاشلاف

 قف *هقدصوثردحلاىورب هنالمولعلاىزعتدجالو 0 قؤدت  رخازرصك د 0

 قم_سنال همول_عو هرآثآ # اذل>الف راس ةفينحوبأو

 قبال مهو أشق هزملضفلاب « العلا بروهسخ ةٌءالامهف
 0000 نانو نينا ةنرانالاب دلو نيعجأ م-مياعهللانا اوضر ىطوز نب تءاث نب نام_هذلا ةفمذ -وبأوه

 خرونلاتداث نب ركم ونأ لاق «نيسداتلا ن مز ىف هقفتو هبا دعل ارضع ىف هتدال تناكوهنسنيعمس شاعو نيدهنو

 لبقو زورونا موب هنع هللا ىذر بلاط ىف أ نب ىلءل جذولافلا ىدنهأ ىذلاو ه تداثأب أن نالاتءوهنعهتلاىذر

 )0000 10 0 ةدالع نم تردصتوعدةكربفانالوقيةفس ها أ لا ناامو كلذ ناك

 هيلعةءارق ةكسم نب سايعلاوبأ ىقريخأ ىبسحلا ىلع نب دم هل ادرعونأ ثيستلا بسم فير شلا + ل لاقو

 2 لعنلاو بوثلاو ه-ولاو تملا نس ةفينحوبأ ناكل اق ىرعضلاانرب_دنأ نوري دخ نب اانثدح ىطبلا نأ نع

 ١ افطنم سانلا نسحأ نمناكوربسقاانال مدل : وطلاب س ,لاحرلا نمةسج ردي فاطأ ن ملكا انا اوملاو

 وأن اك لوب ناك هنأ .« ف ىلأن ءو * ريغتب ل هناكم وهوه. 2 1 لالا اف جرح فاطم

 ادباع ن اكو هناو +الةاساوملا ن سح مركسلا دن د س الان سحرا بط با.شلاو ه>ولا نسح ةفشح
 د كرامملانب ان نءىو راع فرع.فاداعهنوك امأف » هلعن هللادح وادب رمهنمافُت احن ىلع هتنانافر اعاده از

 نب ىلع لاقو## هلك ل, الا كين اك هنأ ن الس ىنأ نبدا ىورو ا ءورمهل ةفينحو: أ ناك لاق

 لاقو «راهتلاب ةمحو لمالاب هم هم نيتسناضمرر مش ف نآ ارهل | متن ةفينح أب أت أر هتناهسر ىأ ادصااديز 31

 هللا دعس نوعو راثدنب براجتو . دئرم نب هم ةلعو نامل سىأ نيداج تيحصدتتل هللا هجرة روجلاوأ

 اميفهبنج عضوةلبلاهنماخ روشة تست: هكدا ةفمنح ىلأ ن نهال ند>أ موقلافافةفشحابأ |تدحكو

 لزب لفهلك لمالا ى< ىذل اوهاذ_ههريخل لاقو ىذع وهو ناسناهءلاراشأو لالا ف صن ىحي قلك هن ع
 ةدايعلا ن نمىف سلا فصوأ نأ ىلاعت هللا ن م ىدقسأ انأ لاو هلكلم الا ىككلذدع

 انزح نلعبو 1 ةياحس وع ارانم ماقأ دق نب دلل ثيح 3 مظع ل ضف نامءئلاءامالل

 ارايطصا هلالاةمشخ نم تام ىدد جهلا مكر لزدل # ارانهنماشل ىف وللا لأ
 نيع لك تد-ه اذا ه ارثول #7 اراهنلا ماص عصلاءاحاذاو 3 ىكحب وىلصدم اقل.

 52 نانملاريسمص هللا ىلعم ركلاوه هيفا : ارازغلا عومدلا مف اك

 ماو



 لوح ْ

 ريمأى :ربالأ هقم هنح ىنأل عسب رلالاةؤ لوقت الةؤرخح وأ ف اخ ناعفتار ارو_هدح وأ ه-ءاع فله ىنأقءاضقلا

 نهسااىفتافن مسا ىلا هيرخأؤ هذ .«ةرافكح ىلع ىمردقأ نينمؤااريمأ ةفينحو أل اقف فا نينمؤملا

 اول دفاكي ريشو ىروتلا نانفسو سدح أ عدروضتللار ةعداأب 1 اح 1 عضوم ىو 2 نإ ار زيللارباقمىف نذدو

 ضماثةفوكل اء اضق ىلع كدهعا ذهل ء رسل لاق وام لاف ة ةرمصمل اءاضقىلع ؛لدوعاذهنامفسا لاقف هيلع

 ن3 مهم الكوت م مهعمهحو وهمحا4ل لاقو ضماناهلبابو ى ىني دمءاضق ىلع كدهعاذهةفن- ىلاللاتو اهلا

 ماتت مار نبال عمن ناشدبابا اوءاضقل ادلقت هناك ل رشامأف طوس ةئام هيرضا م_هنمىنأ

 دنتعةفيتحوأر أرك دةناىوروعهعساو هجرة جرو هي عللا در تاك نالا سد>و طوس هئام برنضق لقي

 نععام نبد-# نع ىورو امر ا در كرامملانبا

 ةفيتحوبأ ىضرافلاقم هردفال آةريشعب نينمْوم اريمأ ارؤعد وبأ كلرمأ دقة. .ذح ىلالل_.قهنا هباحتأ ٌضعد

 نبن-سملالوسرءاعق ماكتب لف هب وش ىنخت جيضلا ىل_صةيف لاملاب قت, نأ خقوت ىذلا موملاناك اف

 لاقف هتداعدد- هىأةماكلا د ةداك- لاب الا :ماكن الريضح نملاةقهملكت «لذ ماع فلا ملا تل

 ذغن ىفونفدو تماذا نبال اف تمن عاتم كلذدعبةفيش ة>وا أ ىدوأ مت يملا ةبواز ىف ب ف ارملااذهىفلاملااوءض

 كلذتلءففهنب لاق ةفينحاب أ اهتعدو أى | كدعب دود ذههل لةفةطعق نب نسما ىلااهب ب هذاو 8 ةردملا هده

 هتفرعمو نب دلارومأو ةرتخ" الاقدر طر هع (امأو ) هنيدىلءاك عم ناكدقل كسأ ىلعهللاة جر نسحلالاقف

 5 ه ؟ذوكح نعىغلب مرج لاقدقوامن دلا فه دهزو ىلاعت هن |نمهفوحخ5 آش ىلع لدتف ل وزع هللا

 ىضرهف.شحو أن اك ىلاعت هناجر ىلا كب رش لاقو ل-> وزع هللا نم فودلادب دش هنأ ثراث نب ناهءئلا ْ

 لاغتثالاو نطاملا لعلا ىلع تارامالا عضوأ نما ذهو سانال ةثداحملالرلقركمل |مئاد تءصلا لب وط هنعدلا
 هلك معلا قوأد قف دهزلاو تءعأ (ىقوأ نذ نيدلا تامه ْ

 الضفوال. زهنمهلن اهدأز ىلءأو ىم“أ نامزل ا ىفادغدق

 الابط! لك ثأامنايبوذ # الصأ ى كي سلؤ ىهانتلا دح ىلا مولعلاعىفراص

 المتسل سأك هقرب الا 110 0 ال>روفلا ىلع هلضؤ هل>

 الهم هنماووتراف لءلااهلهأ 33 هنم ضاةعافىقا ارعلاضرأ ل :

 أمو درب ناف ك-ةومساود.غأ لاق كانلتقالاو تون تمحأ ناننيتل م نعكلأسنةفينحانأ ب اولاةذ مهفوس

 اولاقف نذااول_..لاةف كتءقر ىفاهداغاب لب زل [ارحالا ب ستدف نذواهدم-ةن فيك اولا ىلقلءتبشن
 قت :اةانزلا نم تلج اما الاوت اك تا أف صفر برش ل جرامهادجانابلال عنان

 لاقن اند < او بذي ريفكتلا مممهذم نولأ ب اواج يذلا موةلاون انمئموأ نارضاك امهأ ةدوتلا لبقاهت دالو

 | لاتالاولاةسولا نمل اقالاولاتىراصنلان هلاق الاولاةدوهيلا نمأ ناك ةقرف ىأ نملاقفهول:3 نانمنم
 نمان اك مهنأ تفرتع ادقلات فيك اولاق مت :...ادق لات نيلسلانماواقاناكن ملاقالاولاةناثوالاة دمع نم

 ام_ميفلوقأ لاتراتلا قوأةنلا قامسه اولا رفاكلا نم هنومل هت فنيل نيمب-لا نمناك نمو نيجبسملا
 كنا قاصء نمو ىنمهناف ىب .ءمت نذامممرشؤه نم -ى 0 .و هملع هللا ىل_د دن وجرلا لءلخخ ميهاربالاقام

 ناو كدامعمهناف مهيدم نا مييمرسر عا نم مال_بلاوةالصلا هيلع هللا حور ىديعلاقاملوقأو م .-رروفغ

 نيب سلاخوهوه دعم« تالخدةأرمانأ (ىورو) هءلااور د _ةعاواواتق مكمل ازيزعلا تنأ كنف مس روق

 اهقشوةفينحو أ اهذخأف م 1 لو هيدب نينا متءضوؤرفصأوخ ”الاورخ اهنا ةحافقت تحرج أف هاكأ

 لئمر ارواب مدلاىرت ينال اع لاذ يمول انناهد ارب ها ع لو تحرخوةأر 1ا|تماَقف ن نيفصت

 (ضورلا - 7 (

 1 يسب سعد 2 20س7ل

 4 .اوونأدارأو فمن - ىلأ ىلا ل_برأ نينمؤملاريمأر فهج وأن اكل اد اولا نيربش نعىوردقذ(هدهزامأو)

 اهم رأو ة-افتلاَت َءَمكفارهطو أ اضيح نوكرامهأرخ" الادناملال-ثهر ةصأةراتو ةحافتل اىناحدحأ

 الو هماصصالو هّمَق دص

 هنم هلل [أريت دقو هتداهش
 نول.برملاو دك الخاو
 هماع هلل اىلصىنلالاقو

 ىلءهالصلا كرا لسو

 الوهيلاهللار ازد الهر دك

 مل أ بادع هلوهمكرم

 2-0 توك نأالا

 ىلا تو هن[ س نبأ ىلإ

 لاقو#هءلع هللا وتءق

 لسوهءلعهتلا لد ىننلا
 طوس د ىتمأ نمدرشع

 همايقلا مون م_ملع هلئأ

 رانلا ىلا م-مب هنارمأ, و
 مد اليماظع مهدوحو

 ن-ههللالوسراب لمقق

 ماماو ناز عش لاف مه
 قاعورج نمدمولاض

 ةميعلان ىثاملاو هيدلاول

 عئام ورو راد هاث و

 ملاظلاواب رلا لك اود اكررلا ع اوما مةمنم ةفئاط هءلع لخ دف دعسملا قاسلاح امو. ثاك هنع هننا ىضر ةفن- اب أ نأ ىوربو

 نأ الاء النعل كراتو
 فعءاض هالصلا زا

 مون ريش تاذ_لاهل
 هادب تلغدقو ةمايقلا

 هك ذلللاو هعتعلا

 هربدز هه> وانول ريضد
 ةنملاهل لوقتوهءنحو
 كانا الو سلا
 كنمانأ رانلا هللوقتو



 ىلهأ ن-هو ىمتنأو

 كك 9 دع ال هّناوذ ىنمندا

 دخمذ !اديد_ثاباذع

 من-وةرانهل قفت كلذ
 فابن ىف ل -خد.ؤ

 ىو مبذ عرسم ا مهسلاك

 ىلا ميذه_ءارمأى ع
 نوراقونامادونوعرف

 نهلفس الالردلاىف

 هللاىلس (لاتو) رانلا
 ةاكرلا لحتال و هيلع
 ةالددت كلا راش
 هوسلا الود 5 اسنالو

 ه«ءاع لزغت ةنعللا ناك
 (لاقو) ءانمعلا نم
 مو هياعهللا لص ىنلا

 ىنمأ ن -مالحرتت ر
 اراب ن اكو توملاهءاح
 هيدلاورب هنعدرق هيدلاوب
 تيأروتوملا تاركس

 طاسدق ىتمأ نمالحر
 ريقلاناذعه-ءاع
 هذقتاف ةوضولا هءاغ
 ىمأ نمالحرتنأرو
 ةمناب لا هّم_ثومحادق

 وذ اللا هتءاعق

 ىلانعتو هناضس هنا
 مستو هر ناكىذلا

 هد-صاغت ايندلاىفهب

 نمالدرتيأرو مم
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 1 اننا ةليعد ةفيشحوأ (لاقو) تماقفاهنطاب ل هم ضا.هلاىرت ى_-رهطنالابأ كذبت دزأواهنطان
 ىدسفن ىلع تاعغ ناوجا يف ىد تعنك ملءامثأ نعىفولأ سف هنعشسحألا ْئمَنَع لكتأ الن أ تننظف

 11 أرق نملكلو ىدلاو عمدا ترفغتساوالاة الص تءاصاتولاق هنسنب رشع «:صقا دا قرافأالنأ

 تشن ىف اكمانإ ىف تيأر لاق هنع هلل ىطرةفين> ىلأ نعني زرن فسول نع ده ْس ملاص (انثدحو) هلع

 نيريس نيا ىلا تا دفار ورلاه ذه ىتلاهذلاقامتذ طتحاف اماظع تح رخأق لو هءلع هللا ىلصهللا لوس رريق

 لاق غامصا قب ف سوب(انثدحو ) ملسو هيلع هللا لصد # ةنس نييحقل كان مر تقد_صنا لاف هيلع اهتصصقذ
 | نمد .ريخأ لو نب ريس نب|كلذ نعت أسف لو هءاع هللا لص ىذا اريق شن ةفءن> اب أن "اك تأ رل>رىللات

 نءانءاحام لوقي هذعهتلا ىذر ةفشح وبأ ناكو##ملسو هيلع هللا ىلصهّلنالوسر ةنىح ل-راذه لاقل رلا

 امو موق نءجرذغ لو هنمان رتخا هبات نعأن ءاحامو نيعل أو سأرلا ىلع هامامق ملسو «ماع هللا ىلص هللا لوسر

 ممل الفك ل ذريغامأو لاح ر ندفو لاح رمهفنيعداتلا نعانءاح

 هلعال ف قات" الا المدقو هفر رعمملعلاب لها بزح دردقو# هلع مانالاهتاسأدقا

 فيئاصتلا هاون نم مهتعفن وت ىرولا هلاهآر تامانم نم ّكو فوهام رضا ف شكلا ىف هءاح[ك و
 فورصم قملاالو بو عج لضفلا الذ 7 اهدعرطتلا ك-تامارك نمو

 فييربشتردقلا ىف شرعلا ردنعهل « هناواق- نام_هتلاوهاذهوف

 ن#رأادبع ب>اصدشر نب دجانثدح نجرلا دبع نب بوبأ مئاهو أانث دف ءاطعلا ىلا دنعيدأت (امأو)

 روهسم ىف سنأ نب كلاموة فضح اب أت ب أرلا ىدرواردلاز, زعلا د_هعنعور عنب ف سو نع مساقلا ىفأ يلا
 | ىلءامهدحأ فقواذا ىتناسرادتب ونارك آذتبامهوةرخ" الاءاشعل ادع ل_ذو هيلع هتلا ىل_دننالوسر
 ىضر كل ذهول ىف: ادغل |املص ىتةئامحتالو ريبعتالو فينءةريغنمرخ الا كسمأ هءلاقىذلا لوقا
 نؤ هيلعانردقام نسحأ أودو ىأراذ_هانلوقلوقي ناك هنع هللا ىذ رهنافهفارتعاو هذاصنا (امأو ) امهمعهللا
 نيللا كلذ بهذا ركسنمىأر اذا ناك هناف مايقلا ق- ىلاعت هنن همامق (امأو) باوصل اب ىلوأو هذ هنم ن حار ءاح

 ىأرفاموبجرخد او هلازأالا طقاركنم ىأراموهجادوأ تمن او هسأرمأ ىامسلقناوهاننعترجاوةظاظذ |

 ْ هريسآ ىت> كاذرسسك ىلع صر <كلذ عموهو هفرهد واب ريض ل رلا هم وأ هشواهق ل> رعم ىهالملا ضءد

 دعدأ م ىروثلا نافسل لبق بيطخ | لاقو# برضل اذ 5ث نم تدب ىفاعطقنم نب رهش تكس هتبب ىلا عجرو
 اهببهذبام هتانسح ىلع طلاس نأ نم لّقع أهتااووهلات طق هلو دع ساتغب هتعم*|م ةمسغلا نع ةفمتحارأ
 فلسلا عم هيدأت (امأو) مهب 0 رلضرالال ه أ[ لعب ةفينح ىلأ لةعنزوول هنناةجر مصاعب ىلعد قو

 الاامهرت ذأن أ ىردق عادامهللاو لاةذ لضفأن اك امهم دوسالاوةمءاعنع هنعهتناىذر لئسهنا ىو ريق

 وبأن اكعسب رلانيس.قلاقفهنءهللاىذرهمرك (امأو) اهم ل_ضفأ الوا مهل الال-ا رافذ:_ىالاوءاعدلاب

 هللااود_>الوقدوه.ل انوجات كامو نيثدحلا »امال وسكللا هن ىرتشق هعئامد نمهيستكمأم عم ةقمنح

 | هنعلأس:لجرلاهبلا سل اذا هنع هللا ىذرن اكو يش ىلام نم كةيطعأ ام هلئاوف م اطعأ ىذلاو هذ ىلاعت
 | لاقف هبالخ ىت-دوعقلاب هرمأهنع سائلا قرفت املفةثر ب ايث بلع لج رهبلا ساق هاطعأ ةقافه. ناك نأف
 لب امأ هللاقف ةمعن ىفانأورممومانأ لجرل ا! لاقذ كا اح اهب لص أ مهرد فل أهت هت نمذخو ىلا اذه عف زا
 كقيدصْكب متذبال ىد كلاح .ريغت نأ كل ين مفه دمع ىلعهتمءنرثأ ى رب نأ بح لا هت هلا ان اثر دحلا

 ١ هل نمو مولعلا دن ريلازيش * راطقالاو قاف” الااهم تلم راثم مولا! ىفةةمن- ىلال

 راتووهنبككج سهنمهيلعو ©« هتامح لوط هللدننعتم هن رامخالاوهتعبقانملاةورت

 راكذأةفيظو كح. هلو * ادم متمدإ_لىحكناكدبق
 راغف مانالاىلع كاذنهلو « ىرولا فاعم ناكدقهرئاطعو

 ناكحو

 || نجرلادبعنب صفح نوفهبشلاهل#داعهغرو(امأو) .!هانضقالاة اح فدجأ هماكرال هنع هنا ضر ناكو
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 ةفض> ىلأ ىلا ثءعن ةفم .ادئاناىورود# اموداش !شدعتو دماش ملل لك مل هدهعق تقرس ءاثنأ هن أ

 ةفينحوبألاقو ىسفتلهاضرأ فيك ةلادملا اذ_مبهلىضرأال فاين ىأ نبالاقفلاع سئ ذأ نباو |
 نمرلا لجرلل لك ةذم ذ->أب أب لاّمذ» اعدهفيلخلان |ىورود# هثدسمأم | مهرددنم سمن أى ع تن رام ا

 الاثا ل<ال / نينو اريمأا. ة«يبلا ىعةينحو أل اقفةزحاي ىبمساةفيلجلالاقفعب هرألاَعذ آر للاءاستلا| ||

 باطاماوتكدت -: اف ىلاعدو كرامت هنلالاو نينمؤنااريمأأ ا, لاسةفعس رأت اقن الا لاقو ةفمللنلا مضغ ةةدحاو

 وأ بحر ىفداد_.ة.ب هنع هللا ى طة ةينحوأ ىفؤتالات عناق نب ىامل ادعو لماكن بد أائث دخ-( هتاذوامأو ( ظ

 0 ا أذ ]*]أ]||12|1]1|]|>|1|1ز 20

 ااا

 لنا تقرع رحاب مسا لوقت نأ 2 انلقود _ءاوفاودتالا متفخ ناف عاب رو ثالثو ىثتمءاسنلا نم كسا

 هكا انك وراشد فل أهمل اهفمللنا جوز تثعد ةفدتحوبأ جرح يلف ةدس را كل عال تاقاد4لدعتال

 هللا ل_> الالا تملكت امو كالخ الت ماكنت امان ان لقلوسر | لاقواهدرو ةفمن-ونأ اني مل 1 ىشو ْ :

 هلام .عىلع قفن أ اذا ةفضحو أ ناكس طنا يةقدصلاو فوالناريثكهنعدتلا ىضرناكو هللا ىلع ىرحأف ١

 هنمرت ماعطلا هيدن نيب عضواذا ن اكو ءاؤعلاهنم ردقب اس اديان , ول ىدستك ااذاو اهلثعقد_ضت هقسفن

 ولو ند لك ىلع هن راضررثود ناكو هلا جاتح هتيد ف ناوأر يقف نانالهمعطد ملكأت َّن امري زيللاىلع ||

 نمتند هان وم لثعت اقادناكو لحال هللا فورسلا هتذخأ :

 راتني ؛ وجرب عساوه)_ضقو ومكث اطعنمريس شرعا !ىذءاطغ
 ردأ ًالونمالذ ىطعد هللاو د6 مدع منم اطءلا نوردحكت ا

 انأواهتمدق مة فينح ىلأ ىلا تءقدف اهلهأدنعأ نمتلك ةدركل لا تمدق ىئرالا نيسملا نيد < (لاقو)
 داهت>الاودهزلاب | ارهتارشعيتاكو مادك نب 0000 «ةفننح ىفأ ىلا تعقدق : اولد أهقفأ نعتل أس فزع

 رصعلا ىلا ساي ئرهظلا ىلصينأ ىلالءال سانالنم ام 3 لا ىلصرهترأرفهسل<ىفةدقشاب أت يثأ
 ىسفن قتاقؤدرخ" الاءانثنعلا ىلسم» تأ للا ساس نيردنفا فضا ذاق رغل ا كاع ا ريمتلا لل ضاذات م

 روسالا ىلا بروش سا !١أدهالف هت دهاعت :ةلاقةلءالاهندهاءثال هداسعلل عرفت ىملغشلاادهىةل>رلا اذه

 0 ل ع تا الصلال تصتناك

 ذاعمىفأ نبا لاق تومعوأ تومأ ا مزلالتاةؤ لاق هم..ضالملاةلمللا هلعفل لءسفذ هتدهاعت ل_ءالاءاح

 نأ نعم نب مساقلا ىث د لاق نسا نن د# نءود# هدود» ىف ةفين- ىلأ دصدمىف تامارعسم نأ ىنئايق

 ىكسواهددرب لزي لذ رمأو ىهدأ ةعاسلاوم_هدعر مهعاس لين" الا مارق هيعدتلا ىظوة

 ةعكر فانآرقلاةءارقن لدلا يحي ةفينحوبأن اك نورا ديد نب ضفدنلاةو ردقلاعاط نأ كا عرضت: و
 هاك معمل ناكو ةنسنيعن رأ ءاشعل اءوضوبر مخل اهنع هلل | ىضرهقن-ونأ ىلا 000 هنس نيثالث

 ةدئاز أني ,الاقووة رشف الا ةئسهرق فوت ىذلا حضوملا ىف نآرقلا متن هنأ لقو هناريح هجنرب ىتح للاب

 قارس الؤحوالعاا نعمل انأ كاني رادع نانآ أو سانل' جرحو هر الا ءاشعلا فين ىلأ عمتيلد

 نمهنأىوربو ةارع فلا عاط ىت-اذدّدرب لري لذ مول |ناذعان اقوو ىلاعت هلوقىلا غا ان ىد أر قف دصسملا ىف

 وهور غلا ىلاهتيدل ىلعاشاث لري فاسحلازاز ضرالا تاززاذا دحشلا قولد ءلأرق د نراك يسفر لق

 هناوضروهم لع هن اةجسرفةزذلاقفع ىزخ لوقد

 اًقحرلعلاب ءىطباسعت ناك 2 ريغ 3ه:ءواقألاو اورلاق' د افصوه-فمذ -ىأى درتنا

 ربدبةلاه انضتةأ ان انقد هلثأ قلخةودق مالسالا عش ناك 3ع ريمالا مول لاب ساثلا قوهو

 ىنهات امندءاطخ نعاضر »مق زإع ردكحت هنوشنال اء 00 انيبال_ج هسهحولزن مل

 ريسخ كلا اناقم وع جوخ # سفن هزخأ ةيدل قؤاستدو ارو مااا امسح ىل_ةءلك

 هجد ةودحاد ف ئمأ
 باذ_فلا ةكمالم
 هتصاخق هتالص هنءاعق
 عا نم الحر تيارو
 ءاحا. كا طع تهد

 يل !ملضوحىلا

 هفأم -صءءاخ ماحزلا

 ال ارو ءاعبم
 نو.نلاواعات ىتمأ نم
 انك اعلنت لل نس يول

 هودرطةةا> لل اءاح

 نه هلاستغا هءاخل

 هال_صلال>الةبانملا

 ىناحىلا هساجأف
 6-1 نمال-رتءأرو

 هتمع نءو:لطهمادقو

 هلَظ هلامم نعو ةلظ

 نو ةلظ هقوف نمو
 ه2 هءادعت 5ولطو_:<

 نمهح رسم 8 هنرخو

 ,روذل اىفهلتدأو هلظلا

 ىمأ نمالحريأرو

 ني:موهملا سانلا ماك

 ةلد هنءاعق هنوماكد الو
 رشعمأب كاف كلا

 ناك هنائهولك نينصُؤم ا

 هؤماكؤ ال ىاو

 ه-لعاوطسو 5 وداصو

 ىمأن مالح راب أرو
 اهر رشواهرحوزاتلا قلي

| 



 هنءاسق هدو نع دم

 ب .راص هيَ بص

 ىلءالظو هه>و ىل_ع
 رانلا : نم ابا حوهسأر

 هباعاىلص(لاقو)
 اب داوراتلا ف ناو
 0 لهل لاق

 لجلاةءقرومن ةيح لك
 ره ةري_تماملوط

 قةالصلا كرا متل
 اهم“ ىلغمف ىداولا كلذ

 مح هذس نيعمسه لس> ىف

 همظعل عقاب و هه ىرهتي

 هالصأا كرات نودعد

 ىقن او ىداولا كلذ ىف

 بج ىمتنلب داو نهج
 لكتراقع هء.5نؤملا

 للاي

 0 وعسل دوسالا

 نءشاؤذةكوش لكف
 ةالصلا رأت بريضت مع

 6 |عوس غ رفتوةيريذ

 اهم ةرارس دقو دسح

 06 رت م ةنس فلأ

 نه لمس وهمظعىلع

 زعلت 5 دب دصا|ه>رق

 نم هتاايذوهنرانل !لهأ

 اهأةيوتلا مزالفرانلا
 مادام فيعضلاديعلا

 م وخفم ةيوتلا تأ

 ل اا

 00 ل باسل قس ما لق ةدزسس و امرا هنس ناش ىف

 مانملا ف ةف. ةحابأثنأ ارلاق نسا نيرف_ه>اذ ةدخ توملاد_ نهتم ور( (امأو) مظع عج ىفةرا.عنبا

 نبديمملادبع تعمم لاق ةلسم ن , ىلعانثدس> لات نسملا نب ىلع نعو *ىلر فغ لاق ْلد هللا ل_هفام هل تلم

 ليقفرخ آمن طقس م ةفينحوب أ ل_.ةفءامسلا نم طقسا. ناك مانملا ف تدار لوقيىفامحلا نجرلا دع
 لاقملا- نب فلخ انث دحو * ناإيفس ل ءةرعسم مح رعسم لق هف+ :-وبأت اف نامفس ل _ةذرخآ طقس مر عسم

 انوصت مهم نارزيمل ارباقم ىفهيلع هللاةجرةف.ة-ونأ ن ةداس1لاق هن اةوعدلا با هةدصن اكوهق دصا:ثدح

 افلخاونوكوهللااوقتاف # كله«ةفالف هقفلاسهذ 2 لوق.لاماثالث
 افع«نادل. [ يعدم 0301 ىذلاا ذه نؤناهءنتام

 .( هتاثو ىف موضع لاقو)
 |||( رففإودهزو #* قئاقح ىفتو لضفقهلىزءدو 3 قدا او_بمول-ع نامءنل الأ

 ىقهاوشلالا.لاىوهت هل تداكذ اة ماه نا نق ناح موب هلل 2 قئارطوالءه )| فت ءاش فراعم

 "ا ا رانوواسمدو 28 قهاشرخآو كاباذو بسيثك هه شاذ مانالا لكه ب صسغو
 قراهم عاقرلا كمت اهورو_طس # مهل + ع الا ماتو #* قذاخودو ادغرقداع او_ولكو

 هيبطل بارتلا كلسملا دس- دقو 47 قتاو ءناس>رو> هلو- نمو « اعشذ كتئال_اا امؤو موف

 قئاعنو هناوضر هل
 ههقفشداهتحاو 1 ققاوهةعداز_سالاب ى 1 5 ىمنااولوأ اهآر تامانه نم نو

 ىدناب الااهيق هانغمىلا كل ع ةلدأ نمو الكشا ل حو 2 قداص هنمظقاح اداج نوهد

 دجأةنس هتةفلا ل_هدانحأو :قثاو لةنلاب وهو قدص ثر داحأ هئ هربق د ءىرولا ري نعّب دو

 قئاقملاق كامو ىدرلال ب زم عادعلا عماقادصلا ىلاحىدملا ىزا# ق-ئاش مسا باقه

 ىدنأوتقو لكه هلا نحأ «قداسرك دلاو قاما ىف هلضف نمو# ا

 قفادعمدلاو بح .رااواج ترزو هن ىتبطمدخن ضرأ ىن :ةلصوأن ثا * قئاوعل اهاقل نع' ىنتقّوع دقو

 ققاوب ى_علال- هل هءىل نمو * هحيرض بارت نمىقومع تلد

 قراشرذامنامزالاورهدلاىدم * همالس م هَتئاةال_-ه«ساع

 . (نيمجأ مهنع هللا ىذرءاملوالا تاماركر ك ذىفنوثالثلاو ثااثلاسالا)

 هللا دهاخ هدامعنمءاش نمقفوو ىلوولزءفناوك الاق فرصتو ىل<وناهربلابرهطنىذلا هلاد+لا
 ةدهاشعت أب نمدمعسلاو هتمدانعذداتو هتعاط ف دهاعت هتمدخنل اللا فهماقأ لوامو هداهد ى>

 5 ىلقتس هةوش تارج ىلع هملقوهقوذن سلب ىدا:3 و همح سنك هير تارش نههاقسو ىلقن ه الوم

 0 دقو سنالاب هشحولا تلاز « ىل<دقان ءلع قاسلاىرتام * ل2 راض“ الاف تاساكلاهذِه

 لوالوزعمناكد_ةىذلاو ©« تضقئاوتاؤرحفلاةلود 0 ىلع لدولا بلطب نما لق

 لذاع نمتلخ لمالاةولخ د: الذبح اورالا اول ديان متمزع نا# متقواذ- هتايحالاا هنأ
 كدت نسللات .اؤص تان آهذع# هناذؤدرفاملسدءاو ©« الد_ءموسال هاومت ىذلاو

 ! مهريتخاو مهانمو مهاطعأ الضفوامعن هتاطع نم مودهمو هنا هاو أ ىلا هئافطصا نس<ر ظن نم ناسف

 اوناكف ةدارالا قداس ف ةداعسلاب ةبانعلا مهل تقيس ىيأا ىلءاو ريصو ىطعأ ام ىلعاو لكشف مهالتداو

 فوفصا هت بح ىف قرغن فورعملابانورعم مهنم صخ الدأاهل مهريصذأ ةداب ا, زو ىسملا أوس أ نبذلا نم

 ماقسو الصووابرق هنريضد بمط,ن مهكنمو هتمحل هوو ا طوع فوتملالاحيىفلاحو

 ىلكو هيرق.زافق لاصتالا ةيترىلاه ار نم> لاصولا ساكر

 هقد 03 ه-مود-قمو تانملات ذو 2 قاع كاذ نمبمطلاف هلربتد



 نورا

 الصوزاب رقتظواتوش ته ىلكاره»- سيمملا تدهشدم

 ىلءىءاكو ىو-هادو_هشد * اراهح هسق تفر-ءاذ_واف

 اجرتمالاح ناسلب ىدأنو ىل>الادروم ا لد ه رم لك ىلع مطشو دب رتل امزلف ديزد ىنأ ىلع ديزملابداجو

 ح ولم ااضرلا نال .عاو ' الدم هلاوحاب[ 224 هلامابوددحو نع
 قمهضعب (دشنأو) الهح دعانش هدصق نع كاذ د ال هأ كإ طول نكيل نمد

 تايبالاه ذه ىنعملا ىلةتيهرانباماهتسم « ىصض أب حلاىف مارغلا قودبول
 دصقاو يالا مالظ ىف مقف سانلا نيب بردا ىل_ةسة_.جلار ارسالو قف ادق اوالتابق ىلءشال ةءانعلا ن0

 نهم الهسوالهأو محرم هسفن . هللاقو هسنأ ةولخ ىفهمطاخو ىلمالا س اكلي

 ادلا ىف هلا كار ىل- ىنيعلاضرلا سو رسعو * ىلقوذن د نم قوش سءاك
 لك ىلحأو ىلقل ىنهأ ىدن هةعوه د: لوس ىنارب دقو ىنارتول

 وفعلا مظعاب لكك طصأو القَد-سمقد ,رطلاعطقد- بهل .ةعلال مت ق ةراسو 0 ذلاهلئطد ف روت ليضفل ا ىل-علضفت و

 5 -رلا عطل العش هب هرب هلعج دقود ادان و هءلقرا رارس أةملاصملا

 ىتباغان ىدلاتنأف الهأ لصاوتلل كاننأرذم 7# الضؤ لدم ىذم اعانو_ةعدق

 : لمؤملاو الهسوالهأوانحرمامحرم انيس ت نت[ 11 ا
 ىبو' لسقاف براق ناسلب ىدانو ىل-ةتب هقوشرا> تاب و جاونملانعججرخو جاهوركسف جال اىلع جازملا فرممرادأو ادأ

 ١ لفت ىل<دقهدوحو ىنهدووش قاس ى ارامل هدح نعج رخدقو هد>و

 ريثك نع ءوف»ت تازاد ىمساقلتنأ ىولقل ا 2 ىلتقّك ارث نمموةلاىئرتام 4 ال_همىبدزتال حارلا قاس

 00 0 الدو ىلا, لانت نا لق « اهيلافوفج ىلع ىسأ تثح « ىلع قئالغلا 8 لك
 امارغم اود ىف تمدق تلق * الهأل صاو اننا الءق #ىفول مت ارتاز تت نا

 ك 3 الصوبلطوابر قانا نم د ىتسءاجىذلا بطاخلاه.أ # الاونوك, اذكى لبق
 هاا 0 كوار#يو ىطمانامزو نان اطخلا كب او بونذلاب فرتعاو# الْدَد_دنارفعو جان دلا ف 0 1 ارقف فكتلاددماتتئجاذاو « ىلقو اننسحي سنو رطل لكاس رك
 / ْ 0 تقو لكح ىءهيلع ىلص م 1 ”ىلدتفاندارم الاى ىذلاو اءارب_لاري-ت ىنتلادعا

 4 أ للذتي هءاوأ ىلع قو 7 ا ُْ »+ 0 1 ! ١
 0 ع هواراداس ل ناكذف دب دش ا ضرم ىلاعث هلل ءاملو 0 اق( هنع هلل ىر هلل دمع نس لهس ن ء)

 3 1| 08 2 نم تير, نأ ىشخأ اقف اودلا ىلا جاتحمتنأو كلذ لو هل لب ةقىيوادينأ هلأسأإل ىنكل ىفاوادهتلأس 00م. ااييبط ىلن أاولعا موقأب مللاقف كامن هلاولاقهرمأ ىف سانلامالكمظعاملف هءلعاررثك اذ نونح هباولاق

 ا ١ ىلا لوسشتلا لاه-ضونق هندبو ىندد اولخ مهل لاقفةلعلا هنم تنكسادق لق ديق ىفهقن ءىلاناتدودش مهاد , و مظع لغ 0 هةنع لج ربوافهبىفوتثا نرلاق بوادب نأ اذه كيبمط لا -انانونخاندنعتا1 ليقف تب :طدلعلاد ذه

 تيملا ىفهعمهومل + داوامهولذ هيدي للا موقلأ
 مهونانلاامهملعأو ةلغأو هم و ناكىذلا

 -* ل ى- 0 هيلا ىضغمس هنأ نونظن

5< 

 ليقتي هتالز نم بات نا ادب د_ثءاكب كم . وهو لقاع مالك مهاكو معاعلبو مهبل اجو ومهماج ا هياوحاص ةعاسدعب ناك الق هوركم
 هتهتعتعل نابت لقعأال ماع د قام لعاثأو لج رلااذه لع اح داق هنمو نم ناك امو نسب نربخأ هلا قف

 0 اولاق نامل وةيفاعلاب تنسحاف ىمأر ىلع ىرخنال او ىردص ىبعهدب لءجو ىنأن دأو نهى رقففوقأر

 را براش لج وزع هللاءرتسو تيبلا هودي لفديلا موقلا عم لخ دفانل لجوزع هللاوعدننأ هلأسنلهملا انعم لة داهل

 4 ءدلاا ايس د رداهل لاقي س دق ا تدب نمل را ذهو لهسلاق مهيعأن

 دا نمنوضءالر هدلا م-هارب 7 اودرفنا هولا مم راى د #* اودحو ىدلااولان امهملا لهأ

 اودقرىرولان اك نانوماشالو * دلوالو لهأىلعنوةطعنال « دليلا كلذ م--ماعىكسوالا ا
 اس 7777777 777777777077227 _2حح7تحح ١



 ىلص ىلا نع( ىو ر)
 نا هنأل-بو هيلع هلبأ

 اهعئاب وةرزحلا هللا نعل

 اهم رث_ثمو اهم راشو
 هللا لوسر نع(ىودو)
 هنأ ل_ودهبلع هلأ ىلص

 هيحواّدو مهماسقل |موب

 اعاد_ةمهائءعهقز زم

 ليس هردص ىلع هنا سا
 هذرعن مدلا لدم هقامصن

 الؤةماسقلا مون ساثلا
 هودوعتالو هيلءاوطست
 اول دالو ضرماذا

 ددعهنافتاماذا هيلع .
 ىلاءّدو هناص سس هيأ

 لوسر لاو نثولادباعك

 ملسو < اعنا ىلص هنا

 2 : لكور مخ ركشم 51

 قرلا برش ند مارح

 رهن هيلع هلأ مرحايندلا

 لاقوهةنملاقةرنكالا
 هثالث لبو هملع هللا ىلص

 ةنملا عر نودحال

 نم مشاه ر نآو
 ماع هئاروس# ةري_بم

 ه.دلاو قاعور+ نمدهم

 || لو هلعفللا ىلص

 نمرة ا نراش جرخم

 ظ
 |[لاقو#بتب لنافازلاو

 ضع

 اردنا رطل همومك رمدحولاو 001 مع رمشمزكش لاو موهعظمرك دلاف

 مهب ولق ىفاران مرضن ىوشلاف 5 اودنء هل ن_هالانونديربالو 3 مهدنس تاوبأ ىلع نو>ربب ال

 دغرمب رقىفسدط موشعو © مهنكسمو مهاوأم هلل ادخأ سم 0 دقتتءاذزظاا| حدف م-هرانو

 مرمر ) رثي كا امون تش ركلات هللااهفرش دكع ترو اجتو ننس أن مةنس تسخ (.«يلعمقناةجردينجلالاق)
 امهالدف لم-وةوكرمعمودوسأد .علخدذا كلذك اناا ةيمف ءاقسالو ةوكرالوال.ح ا عبدجأ لفاهنم ىونر“ ال

 برشوأضوتفرثلا بت اس ىلع عفط دق املا اذان نيضغال ىنقستلنأل كات زعو لاقواههمقرفالص» ملفرتملا ىف
 لاقؤ تن ءؤت نزنك نم ىلع ىدنح تاقو هددت 81 انلفزمش 1لاقرتملا اردقىلا ءاملاذاعم هتوكرأ المو

 ىوعدأاقذص ىدب_بمءالف ةمانقلا مويىلاءاملا ميةسأ الى دفن لع تضغأ ت :5 كلر طخ كوه ام دمنحاب
 هرأ لذ ىنع باغ مسءاسملا ىلع + 1

 راه>الاورسلاىف ١ اوماقئسأو مههدمح 0 اويقار ودووءلاىلع  اوماذو اوماقأ موق

 رابخلاةمد تق م هعاطلاباو ردابو « ىرولانودنءهنلا اوفاوذا م4 ىنوط
 راطقالارئاس نم هاسحلاول-_قأو 0 مهحاورأ اومدقو * م-هاعد امل هومل

 راكفالا قراوخ * قراون نسم اهلحم # مهنا : ىتدلدلاىل_ع » قئافد ىئاقح م
 رابخالا او_عست 27 [هنمونيمملا ا # اهرسشنت ن

 ' رانغالارئاسن.ع # اولوودوحولانع « اودر__كواودر_ةن * تفاطوتؤاوني>حو
 راكنالا سالم * رهاظلا ىف مهرضد 3 الو مدفالومسح ا هرومعم مجول

 رارتقراد» تسل « ايندلا ىذهنأب د اونةءتاواوقت-و « ىفافلا معتلااوعاب
 رامجنالاا هن نم 5 ىر2 ندعتاندا# 1 ازهلاوةتمادقلا مول ## مه الوم م-دوحابأ

 رادلا ى_ةعممنف 03 ججريصذا وك ارش د ةكسالا ىدانت لقت 0 اهولخ دنام دعو

 لاقذ فوصومة.لاف فدوىأبو فورعمتنأاذاع فورعماب ه.اعهتتاةجرىركللا فورعل (ليق)
 نو رظنتامأ نوفك-!ارصنلا ىلءالارمتلا خي لهو: فولأاركشوأ 0

 سْؤك نمت عز مو 000 فوطخمل | ىلةعو فوهلملاى او فوغشملاىاقىا

 نأالولو فورعمةمحمال_هأ نيد تربص ىح فورح نماهلاك_ثءزومر قت أرقكو فوة نماهقو رص

 جروتملاو فوشكمهرورغباوأب روتسملان أ فورصمةداعسلا قدرط نَء ناحل فورعم نورعمنوك»

 1 فوبزلا هيلع درتد او عدنا

 . اوكاضرووك اج لوح تاقلاو »ف فورطم هلا قرطو ادنأ « فوقوم ىنذملا ك- ىلع ىدسج

 فوصومانأ اديأ مكحامو 5 ةنأم .د مهم ىلق كنق 3 فؤطظنت وافصاامد- 3 ىلع ىسد

 1 7 يكف فردؤمو د فوهل | ىاقو نيزملااناف 0 تار عسر

 فوخرم كذارع مه نمساقلاو 0 قداس مراوب أى وس ىلام #2 فورم اركش النأ لضفلاو

 ١ ااد.عاودر طتنأو 0

 قرفكمومكب كوهذرتملاو 03 اضرااوجريومكن مو مانالار مش

 فيكو قيرطااعطق نم ى قى .فوتلادب كتب ذج ىرك انرمخأ ليضفاب هملعمللأة جبر ضاع نب ليضفلل( ل قل

 ىفذقنأف قيفوتلا نعادس قب 0 لاةذ قيرفدعسأ ىاةواقثلا ىنزرق نمتاقن
 لاقف كلاسك ءلعتررقفيكو كاذن اكى.ك ًاولاقف ماعنالاوناسحالاب نرغو ماث الار نمىالوم

 1 ىلع ذوحتساو نامزلا فرغ ةرامالاىدشترملا لا قووقتو هراملاىلع قد رطلاعطقالت حرخ دق اموبانأ اند 5

 ا ناوصا!ىدرطا فرعأ الوهنتأ باجاةلظ ىفانأو باكر لات متن او باقرلابات- سالت مه ذقناطيسشلا
 ىبعس هل تمل أ هناك نل مدس ولق عشختنأاو دم نيذالتأب , لأ نيك ى .ةوتل ان ماك نمىلءعلطذأ باب

 م اوةشنَتِساف 2 هيسن م-_مماعت« 3

 تو#وهو ءاحرق ءاب نع ا

 ا

 تب رحاو



 سو

 ىلا ىىود> رناحو نا دق هللاو لب تلق قرا رح رفتادراو لقرار انوا تحلو

 ماقم فاح ن 1وناجحربب نآرقلارثاش تءاعذ نام أن مفئاؤغلل دال ن نكذو نام .صعلا ن مفوخو ندجرلا

تح رخو ةدايحملا عطق ىلا ةداحلا تب رطلا عطق نمتعجرؤناتنج هب
 ىقتاخدو هداسولا د ر َّط٠ نع 

 0 اريعذهتجر اب ىلع تفقوو اري_سأ هتردقروق تدق نرممق ةداهسلاّل هأ درط ا

لضفاءفشتسم قد الادبعلا عوج رءلاتهح زىد._ستلقو اريسك هتزع باب
 ادئاصتودغف قداسأإ ك

 لوقيدشنأ اداقنمْد ايلات ءارو ادئاقتمهذو اداصمتعجرو

 ادرق املا, فقاو انأاهو

لا رودس «نكلو فت نم تدوس كف 2 ىدارف اد غديبعلا أت .
 ادا سلانيطغم

 مهلا ىنرقي لامالو هب ادازتددعأالو مههحاوأ # هح-حو ٌحىلامو ىلح

 ادادولا ىعأ دقُّك دق ىاقو 2 ىنءءروناب فدد_هم كارب 3 داريا هالو

 ام 3 هللامق ا: اداؤفلا ىضأولو ىسأر ىلع * ىد هرطو ىدا»هدا ضرب ناذ

 اداذتراسلعان نايلادنو 5 ال ممل ّسأ امو # اداعقلا قلادات

 اذانع ىجد هى طفازوإاو 3 ىدامت هيصاعم ىف كددع

 ئدان وارهجاسأ 8 امك # محراووفعلاب دج ىالومامف

 ىدامتدَق ىمداعملا قديعل »* رفغأو ترا ري ربع ىب 1

 برشو ا غمأض وتر ءام نيعد د_ذعو مهأرب الو سانلاهارب لل فت فيا عر نك ارساىنىف (ناك )
 ىو مهب عنف ةداع_سلارأت آه«..لعوو دايعلا ن نعرتفمال لد ءالامتاةراهنل ا مئاصوهو ضرالا تام نمتاتةيو

 ىاقرغت_سمو دوف لمالا فدد_سقو راك ذالاوهالصلاب الوع-ثهه د-وؤ :ءارنلا قم لع مالسلا هلع

 قفا [فاخأ هللا ىناب لاقف كفن ىفرا اذهان هللاقو 5 د زعل اةاحانم

 لاته-اح نمّكل له السلا« بلع ىمومدللاقذ ىف رغم قارصقمنول اورو مف

 9 ةاحانملا ىلا مالسلا هيلع ىيمومدعصقهاقلأ ىح هاوس ىنلغش,الو هاضر ىتيطعينأ كالومل +
 لعأ تنآ ىلا لاةفدءاعلاىد عك لاق اذام ىلاعتو هناصيس ملا هل اقف دءاعلا لوق ىسنذ هالوم مالك هذل

 لالا ىفءاشام د .عتر هل لقوهسل!بهذا سوما: لاف كاقاي ىتح كاوسولغشتالو كاضرهمطعت نأ ىناأس
 ةدهضفل نم ىريغهلعنالامه_:مملعأو رازوالاو بونذلا نمىدنعهلق مام رانلالهأ نموهف راملاو

 هه -و ىنرءاةداء-رملا ةذ 2 نمىسامو هبرلوق.هريخأفمالسأ' «بلع ىسومدأت و راعلاو

 تاور مالا اديذ_ثءاكن لكل هكا هرمال درحال هلعوةدمس ئش لكو

 دشنأْم ىتقزمو ىتقوحأ اولو :هاتح نع تلحالو قدرطولا هنأ نع

 . ابحالا مارغلا ىلع تددزاام 0 انرااب رامارغلاىنعطقول

 ايخهاوهىل ءىضقأ ىد 7 ىضود>ورسأه.تازال

 نم هنأ هريش ىسوماي لاقداعلا كد.ءلاقاعلعأت نأ ىحلالاتوةاحانملاىلا مال بااهملع ىءومدءصاإت
 اضقو - بعصأب ىمتسضرو اًضرلاو ري_صلأب ى : ا ْضَقتدقات هل لقو ةنملاوةجرلاهتكردأ د قفةندلالهأ

 رولا رافغلام ركلاانأو كلاهترفخل راطقال ا و اضفلاو ضرالاوت اوم“ د ونذتأ المولف
 همن ىذق ى>ه دوه قل ازا امو هن ء ردجواد> كح كلذ

 ىونلا ف وخ نم حو ماجلان أ# ىاكرق ىتايصلوذعا اىأرو » ىنايعت نوصغلا ىلعمانمملا حون

 نا.هءلاىفتقرغتسااملاطلو د اكمل|ىلعمال الف تمكن ئلف م ناش رافع يللا
 ناريملا ىلفا نهري سم لد 2 قفشم كدا ذع نم كدرع برأ

 نارفخلاب موملا هلع نتماو 2: هنوجو ليلا هعربضتم 0

 هزرامت تنأو هناسحان كل |برقتد د مو بسال ضرعمتن و الوم كوعد ىتمىلا تى درا اديعلااهب ا

 ةفيدملا 0ك هرب

 هقنعىف قاعمزوكءلاو
 هن“ الع و هدي ىف حدقلاو

 تراقعو تام> هداج

 ران ن-هنداع سد و

 هدغام دايم _رام ا

 نهةرف>هربقنوكي و
 نحح ام رقراتلارفح

 ىورو#ناماهو نوعرؤ
 هللاىذره-ثثاع نع

 هللا ىلصىنلا نءامع

 نملاق هنأل_بوهيلع

 ةمةلرلا فراش مطأ
 ه مدح ىلء هللا طاس

 نءو براق ءوتامح

 دقو ةيحجاحهلىذق

 مالسالا مده ىلع هن اعأ

 هناعأدةؤهضرقأ نمو

 نمو مل_سملتق ىل-ع

 ىعأ هلل اهريشحه سلاح

 راس ريث نموهلةحال

 ضرع ناودودوزتالذ
 ىذلاوفادنأهدوءةالؤ
 ورسام هناهدس ىدفن
 قرقك نمالارخلا
 ل-_غضالاو هاروتلا

 عسب م < ن اقر اورونزلاو
 ىللاعتو هناك -- هلزنام
 ءاسنالا عسب ىل--ع

 هب :ايرتللا ]هسا نمو



 «ذمعىربان أو ىنمع كرب

 ىلا عتو هناصس هنا ناو

 ناهلالد و هبزعل أ

 5 دلا قرا برش نم

 01 اهل | م وه_-ثطع

 قرع وادب دشاثطع

 هه جرخم وه داؤؤ

 نمهوهردص ىلع هنانأ

 موب هتمقس لوجال هكرت
 هته ارت نمهماقلا

 هثرعت حت سدقلا مون

 هللا ىلصهنع ىور وبي
 دمعلان أ مم_-وهلع

 ند مةهنرش ببرَضاَدا

 اذاوه_1ةّدوءارخلا
 كلمه: :مأ ريت ةمئاث ترش

 ةثلاث رشاذاوت ولا

 لست ل
 برشاذاو لو هيلع هللا

 ةظفملا ه-:هأربت هعبار

 ريت ةسماعت برشاذاو

 مالسل هيلع لب ريح هرم

 أرعت ةيساسيا رف

 هلع لفارس اهتم

 ةعداس بزشاذاومالسلا|

 4 -ءلع ل ,ئاكمم هنمأرعت

 ةنماث ىرش ذاوالتتلا
 تاووععلا هنمَنأرت

 تأربت ةعبسأتا برشاذاو

 ناوعسلا ناكسهنم

 0 1 ف ماو
 0 ٍ نرغ

 3 : اليف

 1 | قيفوتلاو هادا هلأساو بيرق ل نموهؤ هادو هنابىلاةبوتلاب رداب ب.قر<“ :مل_ءاعو هنأمصود

 0 000 وضاح هنان همصاعم نمرذحاو هيطرباسع هلماعو بضالو دصاقف قيضلاو ملا جارفاىفم دسقاو

 ىف بيفخااوءاكللاب هند نيب ع ريضتو هملاةعاسلاو اه ىفستو بيجي همعادل هنأف هنجاذت نيحهعداو

 (ناكوناك) ب بيش نمه.لاىدو وءاشن نمهملا ىتح هللاناف هت اد هب نلت هج و هدب اند د
 , بيقره_بقْل اع 03 جاع قام لكف نامخأ :ةثال. 5 1 كاب ة«قاغتو هلالا ىصعت

 بيبل لبق كاذام *« كلتا اوس عستتو 5 انولا لهأ ن هتنأو 3 لقاع كاب معْزت

 بيمطتلا عفتيام 0 هناا ك2 نال ءق 3 هيطناوأاذف لماع ىوادو ضما

 بطر ندم غءادام * كنامشندغ عازو « رفسلاتقوانددقف « كلداز ئهومقو

 ىمىلا بغا ] فتن أو هانج ةرضخ ىلا كر دهس ىلا بدصت هنمتلنامو ؛لرععبضت ىمناخأ ايف

 1 (ناكو ناك ) بيبطلا ىلا كتيضقح رمش ىد.تالو كتلة ١ مقس تنأ
 1 3 ىوادملاس ءطلاو 43 احدلا فكي ونذةصق * كنوع ىلا عؤرا

 2 سلف كءم نإ يا تشو «كت وات َلعْمرْض ا جبهتيأر توا ثمح

 بيصت هن هنملا «نأى معك مامق صاخاو# ىركلاو كمانمرعشاو# كماقس ىوادو مةذ
 نا بويغلا مالع ةمد نع ضرعملا توبعلاو حئابقلابر تشمل بونذلاواب اطيلاراح ىف قيرغلااميأامف
 (ناكوناك ) توحد ن :ر1حوتفم مركنلا بامق بونذلاب 0

 . بوءاضرلا نع 5 ضرس آلا 5 ىضذماعرذتعام 3 هوت ردأب و ضهنأف

 بونذت دكر إو © * حتا بقتاعمكحذ » قداس قوحماسو 37 فورا لوقو مقو

  بوكسللا ىمدو 3 ىذو ىعو ضخ م>راف 35 ىدم_سأي ىلازنم 5 بنآت تةحان أهو

 نمكف قيقوتلا دعمت الو قدرطلا ب عمت بتال هذاا ل ني عانالا ديرملااجأامف

 از ةشكزع باك كمادقا مدق عضو كتد_هداو -بللرا لوصوم مطقنم نمو لو#

 كعمد باه« هيلعلسرأو قرتحملاك. .ا قارح ىف يحد ةأو ىوكشلا نماداز شل لمحات ىوقتلا نم
 نمنوكجاذامار طريه بام || ىلع فق 0 اح نملاقنأ تلعو كتارؤزناخددعصاذاف ىفاد-: دل

 : لقؤ تيرملا فوقو باملاب فقاولاس رغلااذنم باتعلاىف تمعن أف باو جلا

 50 أ هعم دب 3 0 نسال سكن * رةءؤم لئاس فوقو *# باملاب فقاوديعلا

 نولاسملاى 5 « ىئانعاو قرسحاو * برزخ دق ىلام سأرو ف هلام س ارريقفلاى لق
 2 لقف كرو <نعكعطقىذلاامو كءولطم نع أطبأىذلاا ف كلم ةناف

 بتوع مهلصو نع ىلاقف ترعش ىدح # ىبحأ لسورادقم * ' له فرعأ تنك م
 بؤأو 1 امو تاودوع لصولاىلااودوع هي ىضة ب ىرعدصلاو# هع.طقلاب ىتم ى_>

 لَقَق ضرءمانع تن أوكل ضردتنو ضو بوت : ف كلل قنا

 نونعملا ىلك نم « ىلا>لك 0 و « ملصني ىلفلصلاب م مممحس نا هعسلا نم

 َن ولطملا خ-لسو « هقرفدمد عمتحو * بضخلا دعب ططصنو * هثحولا لوزن ىرن
 بو ملاىداؤفق * قالتلاب ىتشو 0 ىتبحأ هحولاج # رظنأ مول ىتح راو

 بويا ىلا 2 ىباهتلا ى مثالا # ىطصملا مان الاريخ 0 ىداهلارب-ةروزأو

 نورط ماودلا ىلع 4 هيلا 0 # الءلات اوعسلا بر © ' سو هيلعىللب_ص

 مو هبعتو هل قعودجان ديس ىلع هللا ىلصوا

 00 5 0 0 0 عدارلا ليقول“

 1 ١ د هه كام ها يع يتااب ةزطس رتتس دالاس يعظ وسما تالا هل
 روب
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 تحتامو مولا قوفاسعملاءا فولأ1 او فيلالاو ريكثملارب زولا نع هتوكملم ىف ىنغلا : ىنولالاب رثكستي
 دجأ فوقولاو سوللاوةكرلانءاهزممءاوت ماش رعلا ل عىوتسا فوشكمه دنع بخل ارتسف مودل 1

 ىقدسصلا هتانيل نم داهشإ كب رثال دس هقلالاهلاآلنادهشأو فون نم عدا ىل هتو هنا هللا
 هلوسرو دع لو يلع هلتا ىصاده ان ديسنأ دهشأو فوفكم قمل اريغىلادا دة مالا ن عدؤلو فوغ

 سلو فوسعلا ةمماخ ارامل نمر - حو فوطقلاهنادلا ةنملاب ,ريدو فوريشا اوفي رشاا ىلا ةلسرأ
 مركلاى يذلا اذه ىلع لم مهلا فوصوم ماقمو نيكم ناك هنا نم ناكو فمما لاو

 فوفد ناعاسلا نمتاومصلا ىف فصام مهيلعوه- اعلسو فونالا مذ دا هباعأو هل 1 ىلءو د# ان دعس

 تكلا امءأىذلا لولاوه * فورءمُء اسال ىرولا فهم“او هي فوصومريدلاب ىذلا لولا اذه . ْ

 فورطمفرطلاودئاز هةوسو 00 . تعج دق هللا د: ءتام اركدلا هل 01 فولأ مربااب هل نشب لليحا

 قرشكتيهو نمر لان دقو »ن هدأ .] هللهم دع نع مان ام

 ناكودادغب خرك ىلا بو .:مودوزوريؤ بأ مساو ظوفحموب أ هتينكو فوصومريذ اب هللاو وهو فورءموش

 هالسأف هنمناكذضمق هرورأ ىلعمالسالا ضرع ناكف نامدصإ اب ىلصن هرغص ىف فوز عم ناكو نيينارمدنهاوأ

 لقلاةفهثالث لاقذددعلا ىف م متنأ مك كمأو كوبأو تنأ ىنب هل لاقو هما دق هساجأو هلل نلامهنيدإل مى ااموي

 ىلاد_>الا نمزوات نأرذحأاو ةريلا ىواهم ىف ىوهتذ هريغرك ذن نأ كار اهريغلا هب تح [صقةثالث تلا

 لازو بالا ىل عر مم ب تاطاتاا ه عام“ ىل راطف فورعملاق دمكلااو دعبلا طايسفرضتق نع

 دحاولا نامل ىلع صاصتخالاو لويقلالةبهملعأب 510 صالءالاوهملان ا تي ,أرف تاهمحالا

 رفك د قل ثااكل التالق عو ب لح اوهلا اوهامغانينثا نيا او ذختت ال ىفاثلا بناها ىلعو د او هلا كهلاو
 ف قديعانانأالاهلاال هتان ىننا عبا ارلايناذلا ىلءو دحاوملاالاهلا نمامو ثالث ثلاث هللانا اولا نيذلا
 تيدانو قرض> ىف تءطو قركس دى تمغق سامتاالاو ىتاالازو ساملاىعامدذ ساكس كلذ تير 0

 قركفناسلب
 وك اضرووك اجلو>بلقلاو * فورطم اكءلاب قرطوا دنأ * فوقوم ىلا كح ىلع ى داس .

 فورهااركتء ال نأ ل_ضفااو هيا احلا * فوط واغصلامدقىلع يس |

 لاَقف ةنالث ثلاث لقهل لاوهرضحأ ئاحريماب مذ هبرمضق دحأ ددحاو ىلا :لا ةهثالث ثلاث لق بدم اهل لاق

 اميخرد نيعريووب لكلا لال اهي تكف ةناز ازد قداسخ ب ونأرمأو لوالان هدْسأ هب رضفد -ادحاو لد

 [هةفاهخمهح خا نونح نار رنا ده ىف هن نأ م اجاورعص لدلو ناهبال تا او همأت 3 ءآم ديزل

 هنازخناهد_هىفك حد رتامدلالاقف نأ جو ران | ىلعةادوارذ رسمك ل ةفغرأ ةثالثلا د وقتانلاهلع

 ىجبسن ؟(ثىدنع هند> وهل-أْن مىنا.ةسح ىزلا ب م.ىلانالاقف

 همدسشت ىثال اوأر 0 هلنود-املا» ارول * هدو ىتاقادأ 03 هرب

 هركتأ فيك كوذعأ 6# ه- ةةل أب فورعمانأ #7 هدأ جالا عمج نع # .هلداؤفلاو درؤوه

 هدحأ فيك ىللةتاه 27 ىموهذت ه>وايميح

 رادح لظةس الواب ارش قوذب الوام اهط لك اي الاساب أ قب و هو>و ىلع حاسو ب خب وردنا ىف هيلعاو ملأ بف

 تاملاقرطةذمدمبناكا مق هذ اونو همن ند ىأ ىل- عامل |عحرب هتمل نالوةبو ناتكمي هاونأ ل عجو

 هيلعالبقأوهاةنتعاوماونأبلاج رغن مالسالا نيد ىلع لات تنأ نيدىأ ىلعالاق فورعملاف نم ليقف :

 هيدي ىلءابطسأو

 جرخ دقافملا فيس 37 ىذلاداو فل ااووادو 0 فد ةاضرلا اب * عطصت انياولاعت | 35

 حرتسالو دعال ل قو 5 تبدمحلا لانج دحوو 37 حرطنامحورلاعد 5 انيحىعدمايؤ ا ا .

 هللا صىنلاقأالج رنأم وع هقا ى نر نباوثلامنيرنأ نعم داني جركل فورعم ( تطل ا

 (صورلا - 18)

 تقلغةرشاع نرشاذاو

 نانملا باونأ هنود
 آ) 1 يدا ررشاذاو
 نارينل |تاوبأ هلت دف

 ةريشعة سينا برشاذاو

 ةلل.ح ةو طماع

 بارد اذاو شرعلا

 د :مارعت هرمدع هلأ

 ب رشاذاو ىمركلا
 هبننمأريتةرشع- ار

 بريش اداو ش 9

 ارت وراتع ايما
 العو ل_>راملاه:م

 ءاسن الاه_:مأرعت نمو

 نووسا ةكبتالااو
 نلاعلا بر هئمأربتو
 عم مه ف كاله دعو

 هللا ناو نمت دما

 ةيقسسا ىلاعتو هنادكس

 ران نماحدق منهج ف
 ىرجت»و هانيع طقست

 كلذ ف و نم 2

 عطقب هن رثاذاحدقلا

 نماهج رخو هءاعمأ
 را براشا لو هريد

 تاذ-عنم ىلع ام

 نعو ىلاعتو هناده- ها
 تلاقسنإ زدنءاعسأ

 ىلص هللا وسر تعم“
 لوقد ل--وهءلع هللا



 مله نطد فرجا عقو نم

 لاعتو هنا هن لمع»
 ا

 بتي ملو اموي نيسعن رأ
 نءءيرالال_ءقتامو

 تانثاو ارفاكك أذ
 1ع و هملع هليان انآ

 نأ هلاىل_عاق-ناك
 لاما ةئيط همس

 امو هللالو_سران اولا

 5 دص لاق لامن اةئمط

 عقلاو مدلاو راغلا لأ

 6 ردو ءسم نيا لاقو

 بنراش نت اماذزا هنء هللا

 اوشن اع هونقدافردجلا
 هوحواود< ل نافدربق
 ةل-هقلا ن_ءافورصم

 لوسر ناف ىنومل-:ةاف

 دو هملع هللا ىلد هلا

 را ترشاذأ لوش
 هطذ“ تارم عسرأ

 ىل امو هناحس هلبا

 نيمعم ىه_«ابتكو
 هموصهنم هلل لمقد الو

 هّرقدص الوهتال_هءالو

 تاي بوتينأالا

 سنو رانلاءاوأةالاو
 لس ( هنعو) ريصملا

 لاق هنأ مل_وهيلعهللا

 بر اشوانزلا لهأ قاس

 0 .٠ ا

 ['' لاو هللا لوسراب كلذ قطأ ل نافلاق بنمغتاللاةسنملا ىلخدد لعىل_ءىنادهتلا لوسراب هللاقف لو هماع
 [|| بونذ ل عت أ لن افلاقاماع نيعبس بونذ كلرفغب ةرمنيعيسرموعلاةالصدعد موب لك لج وزع هللارفغتساف
 "|| ىورو « كيرافالرفغيلاق اماعنيعب_-بونذاهيلعتأب لو ىتأت تامنافلاتْك مالرفنب لاق ام اعنيعبس
 ' || ه.اعهتاىلص هللالورلاقلاق هنع هللا ىذركلام نب سنأ نعهدانساب هنع هللا ىضذراضد أ ىنركلا فورعم
 | هذع هللا ىذرىنركلا فورءمىورو * رةعاو ج نكرحالا نم هل ناك ةاحمل_ىلاهبخال ىذق نم ل-سو
 انسنتالو لركمانمآ مهللاهمانم دن علاق نم لاقام,مع هللا ىذر سامع نب |نعران.دنب ورع نعو دانسأب

 كرك ذنىت- كِيلات اعاسلابحأ ىانثسام_هالا نيلف اغلا نمانعا الو كرْت_ءانع فدكتالو كرك ذ
 بحأ ىفاكلمهسلا ىلاعت هللا ث ءدالا نار فغتف لرفْعَت_بنوانل برهست9 كوع دنوان.ءطتقشال أس نوانرك ذنف

 هيحاص عم ماقف كل.اكلذدءدالاو ماتنافرخ اكل مهملاثءبب و كللادعسالاو ماق ناف هظقو.فهءلاتاعاسلا

 ( هتامارك نمو) ةكتالملاكءلوأ باوث هل ىلاعت هللابتك مقب لن او هل ب رح سااعدو كلذ دس ماق نافلوالا
 هلت اقف الا هتم هود و تدأر موب ت اذ ناك الف ىنركنلا فورعم مم ني سلاح انك هب ودرم نب | لاق هنع هنن ىضر
 اهافرط ىل عمم رومعلاب تممهاذا نكلوطقءاسملا ىلع تدشمام ىل لاق ءاملا ىلع ىىدمت كن أ ىنغلد ظوفحمابأ اب
 ىاذافدغلا ن مهل اتثدو بر ان اذأ فورءمدنعتنك هيلع هتناةجر عساو نب د-#ثلاقو « اهاطختأف

 رثالا اذ_ه كج ورامو سمأ كدنعانك ظوفحابأايهللاةذ هلسدب سن أن اك ىناحىلا عشل تامفرثأ هوو
 لجرلاهللاقذهتنا كافاعْ ب:ء.الا.علأ تال فورعملاقذ كلذ ف بحسا اف تلوج وىفوهو مونلاان حو
 انهه ة-راملا تءلصلاق مم هو-وريغت م لاقا فه ىلعك لام كيو فورع ملاذ هند ْئش ىأهللاب كتل أس
 "||| اهئام نم برش الزمز ىلا تلم م تفطف ىلاعت هلل |اهفرش ةكم ىلا تدض4 تدمل اب فو_طأ نأ تمت تاوةمعأ ا
 . [|| لوقي ل ئاقبان أاذاو ىرتام ىهجو باصأق بابل ىف ىى>ر ةلزفرظنااباهيا !تقدخ ةنس>ةروضتيأرف
 نااولاق لاق عمسأانأو باهولا دبعنب نسما ىلعأرقلاقدلخنيدانثد-لاقو ع كاندزتدزولاذها
 دعتمم“ دمج نيرمدلادبعلاقو * تقدصل ءاوحلاف ىشع هنا ىل لءقولوءاسملا ىلع ىثع جركل اافورعم
 تعم“ هيلع هللا ةجرءاكملا مهاربا لاق هنعهللا ىضر (همالكنمو) فورءمنمدهزأ تب رات لوقن ناهولا

 هتلادارأاذاو لدملاب اب هيلع قلغأو ل .ءاا باب هل تقاريخ د هد تن ادارأ اذا لوقي هيلع هللا هجر جركل ااثورعم
 ||| امنع هّلاىذر لبنح نيد_جأو نيعمنب ىدءاحو * لدحلاب اب هيلع تقول معلا ناب هءلع قتاغأ ارشد
 أ ظوفحم اب أاي لاقف تكس لف تكساد_ج أ هللا قةوهسلا قد_ عم نعهلأسأ نأدب رأ حي لاقف فورعم دنع
 هللاىذ رلءنج دج أ لاذ ةالصلا نع لفغو لغتش |ان1 بلقال ةبوقع فورعم هللاقؤوهسا | قدح»ىف لوقتام

 انورعمن | كل ذوانب لصف مد: ةءون ىلأ نب دم لاق اموبةالصلا فورعم ماقأل او © كسك ن ماذههنع

 ةالص مب لدأ لةالصلاه ذه ك,تيلصنا ةيونىبأ نيد هللاقفهري_غمدقيو مة: ونذوناسغا مونالناك
 ||| لمعلاريخ عنع هناف لال الوط نمهتبابذوعن ىرخ أ ةالصىل ه3 نأ ك سفن ث دحت تنأو فورعم هل لامقذ ىرخأ

 : مالكلاو ىجط لاملاف ماعطلاو مانملاو مالك ااولاملا ءايشأة عب رأا مث دل اهنع هللا ىذراضد أهم لكن مو

 هتلارباكن م لوقب ىركلااةورعم تعمم هّتلاهجر ىطقسلا ىرسلاقو 0 ىبسقت ماعطلاو ىش مانملاو ىهان

 هءذرهل عضاوت نمو هعفن هيلع لكوت نمو ةعرخرا امَنُدَو هع هعزان نمو هعرص

 هناكبلق هتاركح ذوادو « عضنمهل دبع باخاف « عفرتكلع شرعلابراعضاوت

 عدخ مظعملاهتا عداخ ند ىناابو كن مركملابررتغتالو 0 عفنأو ب ول_ةالءاود ال

 نامتفالو ةلماعملا نسحو دولاءاغصد لاق بلقل ا نمايندلا ب ح ج رم ْئُد ىأب هع هللا ىذر فورعمل (لبق)

 7 هيو مهاعشو هلل مهتمه ثالثءاءاوالا تامالعو دوح الد حدمو لاو ءالب ءاطعو فالح ال.ءافو ثالث تام الع

 3 هللا ىلا لدأ فيك ىنقرعىد.ساب هل لاقف هنعهللا ىذركركللا فورعمىلا ل> رءاحو * هءلامهرارقو

 ||[  لثم نك هلئاسل لاذ لج رلاروسكمامئاقادنع ايل ىلع دخوفريمأرادىلا هي قوه د ذخافىلاعتو كرامت
 اج
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 تايلاىءافقاوارو كم 55 ىهبش راو قامقاقا لا لمت اذ
 روع همك ىفتمأن اكرسحاو 0 روسكم ماونأ ىل.عفقاو 0

 قواد م :انمقتلام اذاى دع د روسأملا اوةمعَتْك ارب ىئ ا

 رخآدشنأو

 روتسدلاىوحدقام كناسحا.او او * رودسم انام اوعد مكجيلعهللاب

 روكسم ىثنب ىداقو ه- عضو لدحارب روطسا|ىرقنب ني>ادعل ا نوهمساال 3

 هأزخئمىفناكو يول رود هس لح ل اطىنأن ركموبألاتهلل اه_حرهؤوخم دش ىلع لدا امو

 ىمالسلاب هلا كا مح لاتف مالسلاهءلعان ددرف هناكربو هللاةجنرو يلع مالسل لاف ةعاج نكوانمل !لخدف ا

 برطضاناذالافذخااملان ذأ ٌمنارف-ةلابةرخ الافوناس> الاي امن دلا ىف مان اوائمدعنو مال اراد

 ى-ذاو اذ ميلان أ تفخ تح برطضاو ه-:.حلو هدبجاحر عش ماتو هنن الا هلاال نأ دههشأ لاق نيحدعتراو

 ىف ظوف# ىنأ ممانك ام رلوقب 4 هلل اه_حرقارولا+_ ن.هنناد.عت عم“ ىئقثلالاقو # طقس دنأداك ىّت ىتد

 فورءمزاحت نك هلع هللاةجردا ديلا مساقلا (لاقو) ه 0 اولوةن عع زفي مركفتيدعافوهو سلا

 لوقب ودشن هو لكس 28 ونيددسملا فهل. ] هَ موس ىنركلا

 بيشملا العد ةفىل ةجر م ىتقتءأول بون ارضيام## ب. غل ىنع سلف ىف تفْعش# بونذلا ىنمديرت ئش ىأ

 نسحاباش هيداملاب الحر تدد :ًارلوقيه .اعدناةجر جركل انورعم تعم“ هللاهجر نسما نبى دع (لاقو)

 متمسك قو رععلات لعن قاطدسلاتو ذود أك ضيق عر لعق ءادر هسأر ىلعو نات اذهلو بانشلا
 ىتمو هل تاق قشمدةنيدم نم لاق تنأ نبأ نمل تلق مالسلا”ىل_ءدرف ءرلع نإسف ن اكمل كلذ لثم ىف ْ

 نيأوتلق هريثكح لءارمو سك قشمدني»و هذب ناكوهنمتدعتف راهنلاةوكلاقاهنمتحرخ

 انور فاننا اق ن نبذ :س ثالث تضم ىتدهرأ لو ىضمو هتعدوف ةياذعلاب لوم هنأ تلعفةكملاقدصقت

 هتاخدأوا.حرموالهأ هلت لقو هءاعت اسف ىحاصوهاذاف ترق قرطر تاملاب اذاو كشفت أى زغم ف سلاح
 قامرفت شل ىلاخدأ تح ىفطالذاتسأ ب لاقفريدناامدل تلف ١ ئاحايفاحا-هلاواهظةنمهتيأرف لزغاا
 ءاشام ىفلعفبل ُهئاملو رار ١ أ ضعد ىلءىغةوأ «ةماف ىف هركدةرعو ىنعيح ةرمو ىلد_ ةزمو ىنفطال.ةرفا

 لبد : رب وشو هدأ ن تا مه لاقف ىنتقراف ذنم ندلع ىرحام ضعس ىن مث دح تاقفهم لاك ىناكاف فورعملاق

 ءمكمأ  ةمارق ةيرقىلا تح محامون نيثالث ى :ءوج لا فكن ل_«ةامو تا ةؤءاكرلا هغرفت_ اع هنيفخانأ

 لوقي و ىط ىلعو ىرجطظ ىلع 5 رضن لق أذ ًاثقا| بحاصف :ر ظن قرولا نم لك آت دعقذ قرولا تحررت | ْ

 وهامنينق ناذعلا عاونأ كنيذع' الهش اوك ءاع تعقو ىتح كدصرأ ك ذنمانأ و كريغىتأ ث ةمىرجن أ ام ضلاب

 ىلاعت هللاءاماوأ ن نمىلوىلادم3٠كل» دلال طوسا|ب !ةواعرب هدو سراف لبقأذا ىدرعضت ْ

 ىدب لمقو أل !بحاص د _أق لاق قرولاري_غْنَت أئَمم نملك أر لو هستمهتو هب رضتو صل: : هل لوقتف
 تقف ىل<أ نمنيل سم او ءارقفال هنأ ةم ل .سو ىلا نسحأ او ىبم مركاوهلزغم ىلا فبهذو كارذتعاو ى.سأروأ

 يطاع يالا وذ ى>هم لاكمتتسااهف كفر هل كل ةفصوفانورعم ل ف .هلاقف فورعم ناكتأ ن مانأ هل

 ىلااحربخ مم ة:بس باشلا بحتوءار ةذلا ىل_عهقرفو هلام عج نعجن ارمموناكوانملا ل-تدوةأثقملاا|

 ىلاءتهتلاامهجرذكم نمد العم اب انفدو اعيجات'امو ارععاؤاىت قمنا :

 هنباعت قومل ب *لكىلارافنا * تانثا ندجرلاةفرغاهيف . # تاي 1ناوك الاف ىنسحهللا
 ا .تاو ضار ءاودعب و برق 5 ردك دعو فصو قرفو مج 3 تالاجريغتلانم هنرا_هئذا 0

 اهبجيح دق سنأ .مايأ هلل 2 تاقيم والا ىف هلل ءذ لكو * دمك كلام مكح بر فدرمصت ا 0

 تاقوأ تاتوالاو د.ءلاكرهدلاو هناهزن مهيامندلات ناكاوضم موق كا كولس قوه هاموق 07

 اولحر ناواون أمن اةمحالا مه 2 تاؤمأ ءام>الاروص ىف نو 2 مهتوعا اوشاع موذ انشعواوام"

 مولر انلا لارا

 0000 همايقلا

 اهباونأ م- 4 تف

 ةسناب , لا مُتاقتساو

 يد 0 ع-ماقع

 تانق م-مو ريضبو

 مام :دلامان أ ددعررانلا

 مهزات م ىلا موعؤدب

 وضع قس الؤرانلا ىف

 برع هغدلت ىّن-

 ا 01 عةمج هشهنو

 غلب ال ةن_سنيعنرأ
 بهللاهءفرب هجردلا

 ه-ةمطلا ا

 ىوجيؤهنناب زلا هبرضتق

 تءذن الكرانلار عقىلا

 مده انلدب مهدومللا_-

 اوقودم !ا هريغادول>

 نودطعب مبادعلا

 ن ودانمفا كديدشامظع

 ا انطعاو

 م-4 م دق ءاملا نم

 نواكوملا ةك_ئالملا
 نماحادقأ مهاد

 اذاةروفتو ىل_ةت موج

 رلا ب راش لوا

 ههحو مه طقس حدقلا

 هنطد ىف ملا لصواذاف

 تدحرخو هءاعم 7

 ا دوسعت م هربد ن



 هذهف برضت متناك

 ردات راد هو-قع

 هللا لو_بر (لاقو)

 ىقأب مسو هيلع هللا ىلص

 ةمامقل امون رجلا براس
 تع ناستزللا
 ىتحهفلا | ىقرو.نطلاو

 نمهمشخ ىلع تلصت

 اذه دانمىداغمؤران

 جرف نالذ نبنالذ
 3 هنونعل وهنتن هؤ نم

 نم ةسينابزلا «قات
 قهنوحر و بلصلا

 فلأ اهيف -ه.ةراثلا
 هاشطعاو ىدائفةنس
 هيلع ىلاعت هللا لرب م
 بروىدانيف انتنماقرع

 قرا اذه ىعمعئرا

 ىّتح هع عقربالق

 ريص.ف قرر انع ىحت
 هللا هدسيعي ع ادامر
 هلق ىلاعتو هنا

 راننم ادن د_-الخ

 هادب ةلولغم موق

 بمصشل هالد ا

 ىلع لسالسلاب اهيف
 0 تيس هه>و

 نم ىقسبف شطعاا
 نمّسعَتسو ملا

 موقزلا نم مابف عوجلا

 لك

 41 تاوفأباقالمهانوأركذو 01 ارعساثشمام مهتبداحأ تحضأ 0 تايغلاانم م_ععجاضم ىل_ع

 نزح ه دعا نم قأرورس مكسووو تاذ اري اتالف فو _هتالو 9 هل_ص 4# داز ىلا ردا ىخأ

 : تاوصارك د لاب تاءامد_# افرش ىرولا لع أ ىلع لص براي « تارسم نازح اد هد ثنو
 تامعلاو اع مالسلا ىب 50 مهلك ب اع الاىلعوهلآو

 لدرداحو ندياغانغأوريشلا:ةةوء اد مرناعاوريدل ريما لدأ قو نماب مهألاهذع هللا ىذر (هئاعدن هوز

 توما دنع هنيلث نأ لبق ىاق نما بومل#ةلانيلماي لقلاقذ ىلاق نما نأ هنا عدا لاف هتناهح ريقورعم لل

 ىنأ كلذوهنع هللا ىدر ىخركلا فور ءمةكرببالاءتلنام .فانأ ىذلاا ذه(. اعهتلا4_حر ىل ةلاىرسس لاق )

 كعمىرأ نامت اَمَف باقلارو كم هلار [فوعتشا مهعمواثورعم تن أرق دمعلا الد نمةرمتفرصنا

 هتلآسقمههمسعليال باةاارو كم فقاو ىصلااذ- هو نوبعلب نام فا تدارك لا قفا. 5 ايريغصلا اذ هه

ىرتشأ يد ئم سنلو امشى ف اخ قو أ نام مند هانأى لام
 3 ىم هتذضأف نايدصلا عمه بصعلأا انوخافي

 من تلق لعفتوأ لاق ثء-شثنام هلاح ن مريغأهانأ ى طعأهلتاقؤ هيبعلب زوج هنىرتثن وت هل ع أ ىلعا

 ىبصملات ذ_اف ىرساالاق نالعالاورسسلا هلا قيرطا ا|كذرعو نامالاب كملق هلا لغأ لدتا

 لف نماولاةفهراجت نامل اعمهبتفلقا زوج هل تب اا رول واكف قوسلا ىلا هب تدضمو

 : ١ ناكف يك هل تاقف ناحرفوهو ىلا نأ ن اس دا |ىضما!ف فورعمو ىرمسا ىدم_سلاقق فورعملا اذه كد

 : هتلافنازحالاورسكل ادع. ىلق تربحو نادصلان ين ىتحرفوناسحالا سالم نمىتوسك معابلاقذكموب

 ْ 5 1 ادي دجاديعحرقلاب فت ددحو ادب دشارو رس كلذ, تررسسؤ لاق هيل ات رط كل متن و ء هز لي نكد كريم ىلاعت

 وهمع تدحو جورهنح ور 35 ءانهأ امو َيَدسَتَع هذلأو 5 هالي ل افوههت ورك

 00 ىسفت مهب ىرخأ رم فةهاوهتناب 2 هاهشأام بلقال مهثب دخل

 هاوطوىوجملاريثت ىذلاالا 03 اه-رش فرع س.لزومرانلو

 ١ ءار قالا اظفلت موا ارم هفيطل لك انمداتت د- هلو

 ان أدق هءاذاو كزخمىف موت اذان أاوسفىلا ارصن ل-رىراوح ناكهللاهجر ركل هتلادءعنءرهاع(لاث)

 ؛ ١١ ءابلوأ نم فو ىلا فت ءضمام الاراهنلاو لدال ا ىق اخ ق<كالأسأانأوراوملا ق-ك.ءلعىلن ارماعابأ اب للاقو
 هن افلا قار _اوةعولهتمىدسلا فو قاوشالاب هيلا ىلقذادلومنلا ىقزرب نأ وعدم ] راربالاهللا

 ١ فورعماب هللا مال_.الا ىلافورعم هاعدؤهرمأب هتريخ قه ,اءهتادجر جركل فورعم ىلا «تدضمو

 فورعم عفرق .مال_بلاوهيف تئ>اسف ءاعدلا كلأسأ انأو مالءلا يننده.نأالاىتباده ىلعر دقت نا كنا
 : هقزرو هل هللا - اهساو ل لعالم نو كيو اجدلازنارا نكي داوم نأ كأن أىفامهللالاقو هندن

 1 1 مهنيدلءمىلاهوبأ هبىتأ ريك اقف هنارقأو هسنج ءانبأ ىلع هتبادكب ىلعو هنامز لدأ ىلع هل ةءلايكتقافادلو

 نىئناسأو لوقأ امو لال ةهللاو هيلا حوال عفدو هب اذي ؛ زيي لهما هسا أف مهبابسأ هل مضوي و مهياك هلعمل أ

 لا خيتلأس معلاقف كتلأس ار فيلدرع انى نأ ملهم اهل لاق لوغدمىل رسحبىاقو لوقعم مك-ثيلثت نع

 لقلاقف. ا دلمون 0 ةعول قب , اش ىلع هل لاقف همهفتت ثدتأو ىلعتت ىلا ةحاسع كتلأس

 هيلزأ هتاقصسيمملا 53 .بلقلكت فلأ لصولا فلأ ريغصلا لاقف فل[ نان

 همن نما ه- 0 3 .اسوفت ايح أ ءاقيل نيسععأب  لاقذ ءاب لق ىنناب ملعملاهللامف

 هيرب هنمنو كك كتلك اهنع ىف شك, س وللا قوتءان # لاغذ ءان' 34 يان ملعملا هل لاق

 هيدنعلادعاقما فاو دقوو ع قتل ع كلا وثءاث *# لاقذ ءاث ليق ىنداب معملاهل لاف

 ٍْإ هس سعوو هسا ىف # مد مباع تلا لارون مج »: لاقؤ مج لقىنناب معمل اهل لا ةف

 همئدلال اصلا نماهامق وي ابولقى كما كا 34 لام ءاح لقئنأب ملعملا هل لاقذ

 هيزر لكو م-4 نزح لك 1 مهتعتهذأ هلالا فوخ ءام * لاَهؤ ءامخ لقوا ملعملاهل ل امو

 امو



 اا ل 4

 الاهل ال نأ دوشأ انأو لاساونمأ ىلءانث نأ د لالضلا نم ىنداب كنان ذقنأ ىذلا هت دجلا لاق توردمأ

 لءفامرصناب أ هل تل ةذو دئام هدب نمو نام فد ىف ىئانمىف ارشب تدأر هيلع هللا ةجررعش نب جتفااوبأ(لاقو)

 هبلقىف دحوو شاطو لهل ع لهذنأ ىلا ىنةم موظنم مالاكم اهنع مدح وهواذرح اوس هنقاب ملعملا لازامو

 امطقلاو ريجيم | سدح وّدسد نه ل صول و»# ىدع نم عقصلاو ن ارفخلا لماع # ىجس نا ريغ نم هقر ربو

 مئاق فو رمعاذاو نيحاب رلامهدنأ نم و م .هرومق ىلع سوم ترو..ةاا لهأ اذاةرياة | تلخد ىف اكتم أرهتنا

١ 

 شاي اد تو.حملاد-وماب كلل شاباشلءماهللاق شال مالس.الا نس دريغ نيد لكن أ لعو سشاعتن ا ه:مهعق“ اع

 هنأن رغ_غىلا سن نمت اخد هل 0 ىعرملا نأ ىذلاواء-أو تامأ «ىذلاو ثعذأو ىكألاوامأو

 ىسملاةديخأب دصقلا لانري_غنلا 0 ىس نو هاوس ئُمالد_صقةلاوه 3 ىع د هريغىلا امون ىذا لضو

 د_:ءوهنطنىف لكم ا ل هنصعب دديعلا ىرن د اعدت الوارد عبطتساال ساخلا نم 3 هريعو م-رلاربا ادام اوه

 هسيلمقران نملاعن كلام
 0 اممسلا هلوقىلا لب ىذلا سمع # هريغ نوكلا ىف ىرال هناصتسق اههنم ىلءب نما عن اهم
 رسى كالذدنعلاةْؤ هاشنأو هةلضىذلاالا هةطنأ ام نأ لع هاهو لة عباس ىذلا همالك ملعملا عمم لاق خلا جر ىتح هغامد

 دقدوبأام_هآراإف هباء قاوىصلاذخأْم هللالوسرادعنأدوشأو هتاالاهلاالنأ دهشأ هاو
 هّدل [ةم ىلا عصا لهم | هللاقؤ هتنطقو هئاك ذقى كلر دحو فيل ملءلل لاق اال متمرشلاب ههجوراصالبقأ

 هوع دةكرسالا ةلزما اذ -هىدلولانام فوهلااورط ضملاثءغد ىذلاوهوأل اذ لاقااه_ءاع ضرع

 ةفشاوم و هددت أ ند

 هنم 2 رد ردج نم

 ه--5نمرانلا 34

 نمهئاشحأ طق 0

 ف لهم همادق

 فلأر_جنم توات
 هنادع ل وط ا

 لئاد هل_2دم قوص

 مهذقنأو رانزلااوهطقو ب ءاداااورسكو رادلا ىف نملكو ىبصلا مأ تلسأ هللالوسرادجم نأ د هشأو هللا
 : .رانلا نمفنورعم وعد هللا

 اناس ناف :ىج-لان اورشدأ 35 نكطصاو ىضماسعانوفءدق' *# اناف :مداعتال ىضمام ٠

 ىنغأو ىلعأ مانالا عسمج نه #* ىعذأو لد انءاح نمزاف « ىفءاملاس ءاأ 0
 هنولريغتم هدي ددص الد_مانانخ ىفاوزب زعم ©« ىندثوهيعسسانلاف باخ بعوو_هزبانءاح ىذلاو

 تلكأدق هاب راب لوقي اةمأواز_علانو ال ضةزاح © بل ص الخ ارانءاحىذلاو 03 انعةواق_ثااىدأ هتءح
 اذاهللب وف ىخيرانلا لأ ىز(ةؤةداسلارثأهملع لتر ىئامقتسات مخل اديرأ دادغ نمت -رخ (ه.اعهللأةجر سانعلا نب دسجأ لاف)
 ىداناذاو مجري الاكش أ الو ء.برالاقفاوله ا, فسخ نت فخ داسفلا نماهيف تيأراملاب زاه دادغن نمتلق تحرخ نبأ نم
 ثيقتسي مث باحيال أ لن نيدج لاق مهنفتاقان السلا عمج نهم نصح مهءاماوالا نملاج رةعن رأرومقا يف ناففخت
 ةمه ند سشطعلان م حرفلا نم ميظعرمأ لل ص>و رومقلاكلت ترزو تء-رفراسع نيروصدمو ىفا ل ارشد و جركل ا فورعمو

 مسجلا هن رش كلام رصخ4 ادق نوفداسنت ال فورعمو 53 رمتش|لءاابو ف اصوأ دجحال 1 رورسلاو

 طق استف اأو ادق
 انج ادا هارعأ
 هدودددود اندعتعقو

 توباتا | نم جرد

 ىف ل_هحيذ ماعفاأ
 براةعو تامد ندخ#

 تلا نم ل

 9 هرم عد نزرع

 روسا|تامام لدلل اىفنيعأم4 0 امهاعسالو روصنموزش و

 به عتو اهراهنأ نم برشاواهرامعسج نم لكى لاةواهرمسأب ةنجلأ ناب أوفر فغو ىنجر لاق كنها
 باب ىلء متاقوهلاق ليم نب دس كوخأ نبذ هل تاقايندلا ارادف تاوهشلاك سفن مرش تنك ١" اماهيذام
 ىركلا ف وره عىلاهت هلل ال هذا هل تلق قول ريغ للامعت هللا ملاك نآرقةلا لوب نمهنسلا لهال عفش هنا

 5 ديعأع اوهران نماثوةالو::+ىلا انوش هللا د معد لاف ورعمن |بحلاهنسوانتسس تلاحتاميهل اقوهس و كرذ

 هريق نأ ما ةح اح ىلا ههنا | ىلا هل تن اكن هندد وهذيد بحلا عقرو ىلءالا رف 'رأا ىلا ىلا هت هنا هعؤر هءلااقوُش
 ىلاعت هللاءاش ن اهل باحتسن هناث عدملو

 هفضوت ماعنالاوريد:اوريلاب .# هفرعت لش ال ىرولا لكف ورعم
 هفقو دانا نازح ىفهمدخو د هثرعموم ءهلوقأدقل

 متاودل اءاضةا برج ىنركلا فورءمربق لوةي لأ ت هع“ هيلعهللاةجر ىرهزلا نجرلاد_هع نس دجت لات 35

 تارمثالث دحأ هللاوده لق تأر هو نور عمربق تدت أ ىلع ترسعت دقو ه-احىتناكن انهاس نب ى<لاقو

 هجر طايدئاركب وأ لاقو 01 ىدحاح تدضقدقوالا تمدد راه ىت>اح ترك ذم نيل اتاوءالوهلاهتي دهأو

 هروح ارقد عصو)

 هلضافمىف لءديورا نه

 لالغالاهدب قود دملا



 مم لسال_ىلاهقنع فو

 نعلا نم جري
 اق انف ةنين فل[

 ىداو ىلا ةنايزلا

 نمداو ليولاو لولا
 اهد-ثأ موج ةيدوأ

 ار_هق اه دهدأو ارح
 تانح اهريكأو

 ىف ىف, و براعو
 م لب ولاىداو

 دجنأب دجعأب ىداني مح

 هلل الص ىلا موس

 لوقف هءادنمل هو هيلع

 لحجر بوم برا

 مه ىتمأ نم
 ىلاهتو هن ادعس هللأ لوقم

 كتمان را

 تاموامدلا قلاب
 ىنل |لوقبق بئانريغ
 لبو هيلع هلل |ىل_ص

 نم حج رخدق ن راب

 وغتنأالا ىتعافش

 دعلااهأ بتف# هنع

 رذتعاوهءلاتزنذلان
 2 اطدلا 0

 مالسلاهملع (لاتو)

 نهرا نراش جر

 هناقم_ىهمروتمهربن

 هردص ىلع عل دمهناسأب

 لك أت رام هنطن ىف
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 1 ١ لوقيدشنأ حىلب لاق تمدق سدا كب هللا لءفام ظوفتشاب أ اب هلت لقذع ىو بهذي مهنيباعف
 نك“ | ومهنالعلالهالالار ئفلاام ٠ ءامحأ سائلا ف مهر موق تامدق# ابهدافنال ةامح قتلا توم

-5 

: 0 
 ْ 1 ءامحأ تاومالاةفصيف نو :ه ومهتوعاوشاع ميقاشءواونام « ءالدأ ىدهتسان1ىدحلا ىنع

 . 5 | نيتثام ةنس هلل اهحرىخركلا فورهمتام لوقدايلعث تعم هتناهجر ىروهتل اركب وبأ لاق( هتوم غب رانامأو)

 "|| قل [ةئاملث ف ورعم ىلع ىل_ههنأ ىغل, لاق ىنأىت د_-لاق يعم نب رضن ىنب نم ىرضنلا مماقلاوبأ لاف
 | ىفاهل لاقوهءلعل_سف ىنركلا فورعمىلا ماشلا لهأ نم ل_-رءاج قارولا د نب نجرلا دمع لاق نانا

 لهأ ىف فورعم ضزرالا ل_هأ ىف فورم هناف«_ءاعل ف ىنركلا فورعم ىلا بهذا ىل لاب ةمانملا فتي أر
 هللال_ءفام ىخأاب هلت لذ ماعدعب مانملا ف هتبأرف ىلخأ تام لاق هنأ ءامذعلاضعن نع( ىنغلب و زءامدلا
 نمو افلأ وثالث هلام“ نعوافلأ نوث الثهنمع نع قتعأف ىن ركل ا فورءمان دنع نقدت ةةعأن "الا ىلاق كد
 13 1 افلأ نوثالث هفلخ ن هوافل أ نوثالث هد ند

 افك اعةدابعلا نس ىلعتمدو 03 افورءمبحاصأوأ اريش قفاوأ 3 ىننأنانظرقفلا قب رطت كاد

 ش | افوفلمةنامسصلا بوث ىفتازامو « ىب_صق قئال_غكلاموبديأ لو * انوكءف ىلو- نظل نسح حيصأو

 1 | ةلسونيمحلاصلاكىلرأل 3 «افب رعت ب اقتل الع تددزا لد « ىدغ ىل حالو رآدةذ ىل عماق

 1 1 افوشكم تاخنات مزعلا قد صن هومرد# ثداح ضرالا قيطاماذالاحر# افورعم بمطأو افرع ىرولاذلأ

 5 هزارطاوناك تقولا ىفاود>واذا نإ اقيطلت بئاصملا هنأ بهذي مهب #2 ىدهللا مه أ مهو قثولاةورعلا مه

 1 ين : 1

 ار و
 : 9 هي

 هي ع ماو

 ١ افوفصم دئالةلارد نم نسحأو 5 ىلا ىف نيفشلا نمىسأومهتافصوهافمناصتلا لاذ لمق ناو :رط دقو لإ ريب

 اننافلال_حلااذأب .م_هانهو © افي رك لواحال ك م-متةفوو «* مس متةمدقاكانةذو براسف
 | افوشكمرمش لد اعانعرضلا ه 3 د._ىريغ عفاش نمانل سدلو 3 افي وحوار زذم ىَدخ كانت

 : افيفخرسشملا قبران هناثلنأ 3 ادرااف شاك ادصت ا ىلاح ىدهلالوسر

 افي رشتهاباطع نمداج دازو 00 ايسملاترمامهللا و ال صهبلع

 || 0 (رامخالاونيملاصلاو راربالاوءاملوالارك د3 ف نوثالثلاو سماخلا ساخنا )
 0 | لاع ىلا مهراطوأ لت ل.ل ىف مهرارساب ىرسأو راربالاهئاءلوأ صاودخ هتافططصا نسح صخىذلا هل دجلا

 | نيلئاسلا صصق مهي دبأ ىلع عفرت رازحالاو مهتمدمعلا هقلخ ىلعءانمأ مهله هّقح بجاواومات راسا
 0 م-مْمندانلا داعلا لا صا دال_.!!ىفنوفرصتمهرمأب مهذ رازوالاو بونذلا نيثطاخلل م_متاكربب رفغتر

 ٍ قس ىذلا ثوغلامهنمو رابخالان اطقالاممخمو لاح رلاوءاسضل ا مهنمو لاديالاوءا.ةنلا منك راضخلاو

 لادالاو راصمالارثتاس نودرمضع م_هو نوعدسءامقنلاف راملاو عورزلاو عورمضلا هك رببردنو ثيغلاهن

 00 مايقال برغلاب موةلضسا ةئامثلثءاصضأ او راصءتسالاوةؤرءملاىوذلهحضاولاةماشلاك ماشلاب مهو نوعد رأ

 . | رادكالان مافصو قاردقم»_مارشو قارعلاب م_-هودرشعلاح رلاو راصنأوةاج هنيدل مه برملاب

 ْ ةكع همات أدقدحار ثوغلاو راطقالاوذالءل ارا ىفدادعلا عفان ةمم_سلا ممااّالاب مهكر أةعبس باطقالاو

 7 (|| تعفراهباوبأ كولا تقلغاذا رارقالوة لذغ هتررض> ةمقارم نع مهل نسا هتداراةرئاد موف راسّملاو عورزلا
 || تك دل نيعةفرط مهدحأ نعء_فح-اولذ راهتلادحاولام4ىل اها نيطالسا|تخرأ اذاو را ةسالا مهل
 : 1 (ناكوناك ) راهتشالاو قامتشالان اسلد مهم ولا لمتق ىدانو راطقالاتلزازو لالا

 رارقعسطتد و 8 هما فاص فرص نم »+ افصلاتاساكر برشا «هرمض1اىفىذلااذ نم

 رات نرشريغ نم * ىراكس ىرامد مهو * م-مح مهد_>-و نم 03 ىواشن م_دارب موق

 راكفالا قراو_خ 8 قراون ن-م اهلحم « م_هنت قئال_هناىلع *« قئاترقئاقح مهل
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 َ راسب الااو__عشت اهتمواري ع“ تفاط * اهريشتنماوقشنتسات ههسن م_مياعتيه

 رايغالارئاس نع # اولوو دو>ولان ع * اودر_ك#واودر_هت * تقاطوتفاوندحو
 داي لأ( قس الم * رهاظل اف م-هريضن 2 الفم_هالومسخ 23 هزوم_هم مب ولَق 5

 راطزالا 2+ 0 هل انعل اب او زرحأو 0 ىسضلاو مراكلا نم 0 اوزاح 42 ةاع اوزاف

 راح#ألاو هول-_خقىف هع ه 1 -مهدخو #2 كلَ ع موم رعد 2 هو حلاو املا اولا

 بص راهتن الاو دع ا رابغالا ن عممتجو مهتريضخلامأو أ برق نم ناسف 0

 د قيقشىلا فوتلان امتع لسرأو را رادع خفلاوزعلا هل لصخ ديتملا هيج لح ىقلعق ددصأل هما 5

 ورحم ارداحو راع الاوجداب زل !بللو ديريقلا مزق دب زي ىلأ ىلعدي زاب نمو راقتفالاو قيزقلاقدز دز 1 ّ

 هيلط لد أ ىف لد دأو ليذلاةمدخلا ف رمش لءضفل ا ىلع لضفتو راصد: -الاوةق ةرعملان هيلقرمعق فو را َ

 هد_-نءجرخ دقو هدح وناسلب ىدانو ,رارمسالاب حاب و جاهوركسف جالعلا جار لا فرص ىتسو راسوأ

 ْ (ناكوتاك ) رايطصا قطن وأ

 رات_هالا ل تمت 01 ىبتالى لاقو «ىوهلات اساكف رص نمو ىناقسدق ىذلا اذان

 رايغلابجلا نب 5 ىصضأو حاصو ىنغ © ليك قاق_سامم # هراطقدرف قسولو

 راجري رعت ىؤكس 2 اباربدلا فاوص أف * (ةصلاتاساكلمالا ف 03 مهاعت رادموقلا

 راونالا هل ندب ب ىليشلا اهان-_سنمو 0 حجر فلايرش رشو ان ىؤورت د_نملا|هنم

 ا ني ىادنلا نيب راصق 5 ىت+ انونلاوذوهلاح # مدان مك و

 رارس الا ملاعل 33 هلا ىفاو كاتو 24 م-هارسأ او ر-وطو 3 0

 هرخ الا كلولممهو 5 هقرقملا لاحرمهف

 لالا الا عبتو 0 1 ا 0 0-3 أ مهقيرط 03 كلاسناك. نءزوقاب

 راطق الا لزازت * تناكل مهان_س الول * ندملاو ابالبلالك * عقدت قاملان عمه

 راطمالا لزختو * 00 7 ىدهال سوم مهو 5 ايندلازار_ط ته

 فوخالاه_مء هللا ىذر سامع نا لاق 35 نونز< مدالو مميلع فوخال هللاءاءلوأ ناالأ (لجوزعهلوق)

 نعو مهقملا ميعنلامهيطعنومركست لاو ب>رلاب م-هالوم مهاقاتن لب هرخ الا ف نونزح م هالوامت :دلا ىف مهياع

 مهالو مهيلع فوخال يذلا هلل اءابلوأ نعرنسو هناعمقتا اص هقالوسر لبق: هنحدتا ل ركيا

 سانلا متهانيح اين دلا لج اباوههاواهرهاظ ىلاس انلار اظن نيحامن دل أ ن نطاب ىلا اور ظن نيدلا لاف نونزحي

 الا ضراعاهلثان نم مهضراعاش مهكر تم_بهنأ اولعاماهنماو 0 مع نأ ينام اهنماولا جلف اهلحامي

 رادقلااعع م-4 «هقبرطلاح ومهم هو 2#

 اجمنو رمهنأق موب تد رخواهوددح اف مهدنعات :دلا تقل هوعضوالا عدا هتف ر نم موعدا الودوضفر ر

 اورظن مذ قساماهجنورت_ثدفاتوعس و مهترخ آ اهي نوشيمقا توم دج لد اهنودحاف مهرودص فت تامو

 نود<امنودانوالو نود ربامنود انامأ نوربانف تالملاممببتلخدق ىعرمماهلهأ ىلا

 مهاشغت مونلادونحالو 0 هنود مم مرارق الق 3 مه الومهمدخاورت 1و 5 مها. :دةدلاوذ> موق

 مهارخأو مهالوأ رك يي اعاد مه كووهذ * مهاوثمم دقو مونع ه: ةلفغ ىف ساذا أو مهلصاو :

 هلرقىلالوانإف رانش هلو ىلا دع قانا حاط اذ زد ونأ لد هيلعهللاهجررذظنبا (لاقو)

 ىلاعتو هناص- قالا هألوقي ىذلااذ نمتنأ ان ىسسعنب روغم طار ال لاتال ءاقالا لءالاءق لمزملااهأ اب ىلاعق
 ىلص هلل الوسر لل_ءفب ناك اكل عفتام كلام تدأا لاقذ ملس وهيل علل | ىلص د كاذ ىناب لاق باطما اذه

 هلوق ىلا ل صو البق هط ةروس ىفهنع ففخ مح وديلعدلا وصمت الوردي ضرس أ نأ لامتذ سو ةيلعهللا ا 5

 نامم«أ ىناتنأ ا لاق ٌكدمن يذلا نم ةفءاطو هثلثوهفصذو لء الأ باث نمىدأ موقت ذأ معي كي رنا ىلاعتأ 18

 2 لون قربخىأف تبأاي لاق بو ءرلعهقلا ىف_مهباعتأ ل :اوأ عنهوبأ لاق ليلا نم نومي ةيارنا هيام

5 
 ح-س  لللطغطغطصط طل« 200 جب ببر برا

 توضد ميصم) اكل

 هم عزفت ىروه-
 بنراقعلاو قد دكا

 هوم داع نس عدلت

 ران نم نياعت سداد و

0 
 اهيرقرانلاف توك و
 0 اهو نوعرق نم

 رزلا راش عطأ نذ

 .ىل_ع هللا طا_سةمقل

 ان رقعو همدحو كبح

 هاج هل ىذق نمو

 مدهىل_ءهناعأدةذ
 هضرقأ نءو مال_.الا

 لتقىلع هناعأ دةذأمش
 هريم> هساأح نمو سم

 هحالر ى-عأ ىلاعت هللا

 الق رجلا برش نمو
 الذ ضرمناوهو وزن
 ىثئمىذلاوف هودوعت

 0 ترتد
 قانوءلمناكالا أ

 ل-ءىذالاو ةاروتلا

 نءوناقرغلاوروب زرلاو
 00 ةف رجلا ترش

 هنأ لأ اع عمم

 الو اير أ لع دامس

 رفاك الارلا لكس
 ناو هم ءىرب ا

 تو-ءرخلا بر اك



 انا_-ثاعع

 ةنعسقلاةادطغاو
 ىد انو

 ادن قلاب ىثس ىذلاو
 مولا ى ءرألا ىراشنأ

 هللا لوةءق ةدايقاا

 2 الا ىلاهتو هناص-

 نوع هلّزري فدو د

 ىلع هنو.عس كإم فاأ

 ناكنم م ديزأو وجو

 َّق هب . هنامهلد ق

 م تدق تانك

 عرف ءىحيرتلا ايا

 نم فرح لك ههاعقلا

 ىدب نيب همدانآرقلا
 نمو ل_>و زعءهللا

 د-ةذن آرفااهمداخ

 رع نء(ىو روز كله

 لاق هنازب رعلا دمع نبا

 ايهاذةل- ل تاذدنك

 ةوسنبأذأو روسملا ىلإ

 قيرطلا ىلع نوك ام

 نكمدقام ن4تلَقق

 يا شد رم ناق

 هل ءرركتو» وعدي

 لاعتفاواةن 0 داهُدلا

 ه-:ةلو هرح 1

 هلاالهتنةلفةداه_ك ١

 هللالوسرد_# هتناالا

 هشعامر رركةاولمد ل3

 ترفك لاقوهمنمع فق

2 
7 00 

١ + 0200 
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 اك ف

 0 01 ل ور ا

 [| اوريلات انشأ سانلاردصي مون ناك اذأت دأب لاققدمد ريغص كن افدقرا ىنبام لاق ل ءم ىل_صأ ىن :اعتدأاب

01 

 2و

 9 . | وأ لاتفدسب ر ينص كنافدقرا ىف لاقف كءمىل_مأ ىن :اع ىلال تاق ىف رلوقأت امفامى زوللاقوملاعأ

 هل اغىلصءول ءالاموقب كلذ دم ناكف نصب هلعمكلذ لوقت نأ دب رأام هتلاوال

 .اوبيطفلاصولا ىج مئاصودق « مالظلا وذ تادسأ دقو ل بالا سد -ىفنومئاقلااهأ .
 ماركا فوضاندنعتص ر مار تح ىفوانراد هذه * مارع لك او رشاو اولزناو

 ش مانالا سوفن ىسممشتام لك 01 ابدلمدج و ىرق متبلطنا

 ١ ٠ مالساضرلاةول- اول_ةداو 5 انوده-ثافاني احانمفر دق

 تاكو 5 ةيانعلا مهل تلصحو لزم :ااوذاب ىتح مه هصق لمت ل, |ىفىرست مهدحو قاين تلاز امماوقأرد هللذ

 هسأاتقوناك اذانر> وزع هللا هرسد اما ميو ىل يق للا ف ةروصتهملادجا بلا قا زيزعل اد_.ءنيرع

 لعفىامالا ضع فذاك اذذر فلا ع وملط ىلا يكب لزب لو بارتلا ىلعه دخ غرصو ضر ا ىلء هتهم> عضو
 بوتكمءاعدلاباهرون لصتادق ؛ ءارضخ ههقرد-وهعرمدتو هنال- د نمهسأر عقرو غرفالف ةداعلا ىلع كلذ

 زب زعلا دع نيرعددعا زيزعلاك لاا نمرانلا ن مةءاربهذها ماع

 ىتلذوهيلاىر_ةفىلءانحو © ىندملاب بسم ىلءانحو # انها ىلفعليوط سوت تةلظ
 انسلاوةباهملااهيدوحولااشكة زج هبل هيرقةعست تره ني انتعسم افطلتم اقطعتم

 ائيح قراظيالهأ فطلتب 0 ىلاقو لامملا ن ءباحلا مف ؤر

 ىنملان مهيرأ اف ىناانأو هول! هن 0

 تداك تح ىن.نهتلاورحزلاو فب وعلاوظعا وملا فذ نأ ى ارعلاب هرهتماموب ظ عاولاراع نبا دن« س(لمقو)

 فرصناف هلو ارلبس ارم كناح هسفن ىلع فرعسص ناش ساما فناكو ترق توغو اق اقلق مهت سوخنلا

 || نم نيد رئامو كتودهامأاب اه لاةؤهمأىلاّقأو هبنذ نهناك ام ىلع مدنو هملقىف ظعاوماترثأدقو

 ” ]| نمل لصحانو رانعنباساحدروضكاهربخأو نجرلاةمصعإ تددعأت :ك امو ناطشلاو4ريسك
 .[| اليلعاهب تنل بونذنم لذةنأوال التجادرهملا كدر ىذلا هنت دجلاىدلوأب تلاَقؤ رازوالاو وثذلا ىلع مدنلا

 | فاسدا دم و كلان نسحأو كلقو ك.لع ىئاك كدردقلاه:هللانوكن أو رالىفاو
 دشن اق ةافع ولا عام#

 ىلاى-اق ظ_ءاوملااعدا1 « ىلاذعءا عوطاذت رو 3 لايذأةبوتالترت

 ىلا نمناك دق ىذلا ىلع 5 ىدء-س ىف امقب لهمأأب 03 لافقا لف !ىبرهعاط

 ىلامقا نيد ىدفصرأ 35 اهئأخ ىف درناان أوساو

 أ ءاصاق 5 00 همظع ىدو هيل تاذو هوس لم ىب+ ىل_ ءالامامقو راهخلا مام ص ىلع يتااراقأ ع

 يل *و 0 < . ف 147

 7 ل .يبكسملا / 7

 7 ١ ١ ب 7

 صطؤ111للللاااللللاااا0ا0ا0ا0اياااااياااا 9

 ساخلا

5 

 2 ده 2 ىدو يل [هدبف دقلاراصا!3كسفنت ادة هت امال ا هلثأن ىباب كيلعتعمقأ هل تلاقو ق 0 سهم حل

 0 مل لرد كي هلوقرك د ذه كر عر كلل لع
 فو.و ىو لعل ىف هنامز عض نماي فويل ماعم

 '  ةعولو مارغول_عهنحىفو 03 اوعسوأو الذع ماوللارثك ناو «عضخشلا تبطي ىوهأ نم باب ىلع

 ١ عفنيكلذن اكنا هناضر مل ل *«ىرثلا ىلع دود1ناريفعت له حو 0 عمدأو قوشو< ريتول- هحوو

 اهفومايعت اتات_ثءناك ن مو د عسل نسا اار ورب كاَذَق 5 ه--وربد أوه ىف رطا مل نمو

 علب ةبحالازوط نمرونلا ىأر 0 ايقارممالظلا مج ىف ماقاذا * عسطقتت ه«-قوُم نم هت-شاشد

 فصاول دال الاجد_هداشو 37 عفدمهنع نكمل شع لنودق# انلامعزف هأو_ع نم هادانؤ

 | عذم همق س 0 ل-دووسرقو " هول ةةعاسو تومحو بح 5 عرست تنل نا ايوؤرىلاردابو

 اق

+7 1 

 سس يس

. 
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 ىنردص قاضءيلءهتناةجر ىرمصملا نوثلاوذ(لاق) هدامع نمءاشن ن نم ىلع نك هلأ ن نكلو ملئمرشالا نخ (

 تاو هس كيلر بناحلاكلذىلارومعل|ىرطاخ رف ل بتلا طش ىلع ىدتأ ترق 0 2

 لانج وني ا ةبراح ىمع ن ءتدأر ىمأرتعفرانإةرحأ |تط_سوت ى-اهءفرأ لذ ل نيد 2 أ

 ةدايعدع سفنأت ا, ىوسفن ىف تلف باوث الا قت تام ثلا نس> تاشاهتمع نعو ر جتا هم دن نيد ودوءا هر ىفو ا

 يشأ ىلتلاقو َ هن راكبا ات تفل راهجالاب هللا نو صمد نم راسن موق نيب ةئيفسا | ذهىفتعقو ه هنس نحعمس ْ 1

 ساك_ا| الذ هقساو ساكلااهل "الما نأ مالا ىلا تراشأف "تيرشأش ىالوم ىناقسن|تاقفأسس شب رشنا|
 ىنغأن أديرتأ اننا , ارش نمبرش الل شار هيراملاتلاةفد وىنة1- ىدن ىف ساكلا لص الف ىفاطعأو ْ

 ممن ىتحانل نغتلاقف اورينت سن تحصل نأ ل تاقذ نويت يحال تف[ ضو أ رش سا ١
 تذشنأف كءانغأ|

 همعس) لع املاوهن_س>اب #2 ىراقلا هه لال دلل: 00 رامزمو هئمق نم نسا

 ىرايلاهب#ىف هسلقو # هر فءنارتللاىفهد_2و * ىراحهءمدو توصنس<

 تماظعا# الى ونذرفغا #» ىرازوأ لقث كنءىباعدأ 3 ىلا يو ئىدنساب لود

 زام> ترقد سدق راد 2ك نانا ىنادغ لاذ # ىرافغ ليدل .لزترلو

 را 2 هاد نسحب 7 هلك اشتهَحَوُر نكس ِ

 تءزوذونلا ترسكو حاب دل نما يل قاع ايي تو اناا راع حرا كلذةءراملاتءمسانق 71

 ةيوتلالهةيىذلاوهو تان الا عيغ قلاع! هوم حلق حل دارت ميشا تااتوركلا كار خلاب

 ةملاصالاىف بسلات 31 تنأى سال انو ىد تا.ةواهسأر تفشكف تت ا.ساانءعوةعيوهدانع نعاأ]

 اق كلدد هداهرأ لفانقرفتو ةةمفسلا نما“ ارن ع ىرمد١1نونذل اوذلاقةعاسم اووفعلا ىضمام ى هل أسان 3: ,

 هةاعتم ىهوءامء-ث هراحان اذ او تيملاب فوطأانأانيمق مارا هنن اتءمىلا تصخ نيخ تسلا ضع فثاك

 همت اقف ىرازوأ موءلاترفغامالا ىرامذخو ه--راملاىركس 0 عرضتت دو كمت هع ل راتبتماب

 ىولاساك,ة-راملات أ 1 نونلا اذا ىنع كيلا تلاقفم لاكن اذ - هنيأوق: ماما ه ل_ثه ىف ةيراحات 5

 تبت ىتااةيراجلانأ شاب تلاةف نونلاوذ ىفأ كرب أ ن ماس تاق ةروةخ الوم بح مويل | تحيددأةرورمسم ْ
 تدشن أف لاملاو نسملا كلذ نب أو تاةفرصم لين ىف ةكيدب ىلع ُ

 لامولاجلاو نسما ىذمو 35 ىصاوتلاذخأ كلاذدعت ة ١ نو « ىماعم |ىابضلاة ذل ت هذ :

 صال الا هباغ تصاخأه ف # ل-.ج رهو هللأب 1 00 صالخلاا موب هضرأل - 7

 ري-غىف بنعو نيتو بطرهيلع قمطا ههمو تل. هقأ مةظدتراعفدوعأ ىت كد *م ىةنوبلا اذان تلاقم | '

 ىلت لاف ةيزاملاه ذههنلا ب تل دوام ىلا لصأ ل ةنس ني بست دابعد هب ىفأ ىبلق بتخاف ىدم نيب هتءضوف هناوأ | | :

 تدق هياء لكوتا | قدص ىقزر هيد نيب تفرغعاوهرلا تيتاسل عشاي | أ

 ابرغواقرم ةدال_لاىف رسم 0 بيدحل ادال» ىف قزرل|بلطاو 0 ىقادنلذن الوامرزغشع را

 بررقناكم نم فطالا دب 03 هدر بام لات نأ ىسعق د ازال ويقال '

 نيررقملا تام العهد دو ني.ئاَتلاتافد هاو دكه ئاهرأ مدون نوتل يحال

 اوماصواولثصهلو * اورق اولذوكل-5 اوماهوامندلا اقلط « اداسعهللنا

 اوماق املا مانو سس  انلاد_قرام اذا * اوماد داروالاىلعو عاوداسو لهالااو روش

 ماخلو-هالارذ_- « مممءاوقالاىلعو :# مالدظلا نجاذال اوحأ ل للا ف مهلف .. :

 مارح مو-ةلا ىلعو 7 ل-> ملاعال ى -ههق ماه_سمم-هاوسو #َ ادهزةوهشلااو 7

 (ضورلا - 489 ا 1 3 -

 نا اند_هنأ 1 رق نه ناد نييثاتلاريش ءمأن اندهقأو كم 0 لدا مالطظ ةلماعم | تاب 0 1

 مالسلا [ميفاودجو» * ملاذااين دلاىل_هذ اما ريسملاىلعو بلا فاوسلتأل ١

 تأربتو هلناالا هلال

 ترو مال_سالا نم

 نهت>رذ حور
 ءاسنلاتلعأو هد_نع

 موقأن ت َت دانو هلاح

 هوخؤ دن :الو هل ءاواصتال

 هنأف نمإ-سلارباقم ىف

 هلدأ اولأسافارفاكت ام
 لعن اماولاََذ لعفب اك

 ناك هنأريسغاس ذهل

 تلعرج ار كرس

 تن -3توملا د ١ :عهنانعأ

 فيعضلا ديعلا اهمأ

 دراما كف

 ن-هلد واق فءطالا

 ء ان اعرانلا تن اكو مانمع
 مادام هب وتلا ىلارداءق

 م-عو حور مسجلا ىف

 بابلاو حول لاصوا
 حوتفم ني ئاتال

 ينلا نع (ى مراط)
 _سو# مملع هلل اىل_ص

 ديعلا باناذا لاق هنا

 ىلا ةكئاللاتح رع

 1 زاب نولوةءفءامدلا

 افَمرَر-ادقنالؤ كديع

 ةلفغلا كا

 ني. فقو و بعالاو
 هللا لو ةمفالمل ذك :

 تاوعلااو: اونيز 0 المان



 مود-ة) نير الاو
 اوهتذاو هترض> سافنأ

 هتبونلومةاةدوتا!تاونأ
 ىدنعبئاتلا سفن

 نيضرالا ن فرعا اذا

 مزال نفذ تاوهسلاو
 ةمدختاىف ماقوةنوتلا

 تان_سخ هبوفذات لكن

 ملءأىلاهآ هللاو

 ىفثلاثلا تانلا)
 حانزلادب وقع ٠

 ىلسهللالوسر ( (لاق)

 اوردح ا ملسو هم هءلعهللأ

 لاصخ تس همفنافأنزلا

 ىف ةئالثو اتدلا ىف ةثالث

 ىنلاةثالئلاامأفةرختالا
 ءاهمأ | بهذ هنافامندلا ف

 رقفلا ثرؤاو هة>ونمأ

 ىنل امأور مهلا صقابو
 بحو هنائهرخ" الاق

 فاسد !ءوسومللا طغت
 لوةدورانا ا!ىذولدلاو'

 |مسشمل ىلامتو كرامي هللا
 ناهوهسفنأم4 تمدق

 ىف م- ميلع نا طعم
 نودلأخ مه د ناذدقلا

 ىلدتت!لوسز(لاو)
 هانزلا ن الو هيلع هللأ

 لختشن ةمانقلا مول نون أد

 نبد نوقرعباران مدوحو
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 يب ماو وسوم ءلزئالو تدرطولو بانا 1ن ءج ربتالاذ هاب

 2 راه ىلرفاهبق خي لكه نم شحوتتساوةنملا ساما هنع طق_سهيردهء ىفنوا مع ىسن ىلا ةرحشلا

 5 | ىلاعت هشأدل لاسقف كن معابح نكملو ب رام اللاق م دآاب ىنمرغت أ هلالج ل هبرمادانف ةغملا قروب رتتسس
 كتعأامأ قزاوسف تنك أاءأ ىو رنه نلف تشب من امأ 9 المل ت دع“ أامأ ىدس ثتقلخامأ

 ىمترت لنا ى 4 لات هقلاا نام مالا« .لعمدآ كبف ىنادعنهىفرواالف فراوحن نهج وخأ نيل
 ىسفن تاظوأ اوس تاع تناالادلال ل كدمعو موللاكناعسل-ةنأهبلاىلاءتهناىحوأف ىنجرب نفتنأ
 ةعاجودها<#لوقاذه هملع ات هب رن همدآ اهأَماَت ىتلاتاءاكللاهذهف -.رلا باوثلاتنأ لذ اىلعبتف

 اناك مكلاصولا كاذانلاودرف * و 1 نزمس ملا نم
 اناك امن اكدقف قلنام ممكنو « انمارغوندلا ىف ىط

 1 اهيج سساثلا 111 لعرض رمق نهران رش ةمانقلا موي نأك اذارلاق هنعمل ىزرا.حالادبمل(نصو)

 ا قرشتفلاعتو هناضس ىملا ىذا فقوملالوه نم ندعو رمى جةاطع ىرام- ىراكس مهام فقوملا ىلا

 ايندلاراد ف هلع قف_ثتتناك ى ءنلااهدل ]و ىلا دلاولار ظنتواضعب ممضعب قث الدنا ارظ:ءفهروت نمضرالا

 ليف ءاقدسك] ىدثناك امأ ءاطوكل ىر> ناك امأ ءاعوشال ىن طب ناكام أ ئداوان هيدانتق هقرعتف

 كنك اع ضن لك تاهيهلوةفادحاوام ذاهنم ىع لمعف ىبون ذ ىتتلقث :أدقلوةتف نب دن رتئذلاامدامأ ب

 لهن الف نب نالفاب ىدا قمل الق نمدانعاذاثل ذكو هامدمق ىنع لم نذ كنع تاجاذاءامأاب ةليهر

 أذان ىلاعت هللا ن هءامخن هحراوج تدر طضاو هنولري_ةنءادنل كلذ «اذاف ىلا تو هناكس هنن ا ىلع ضرعلا ىلا

 لو زءع هللا ىلع نعرعلل تد دون دق» امأاب لود ىدلوأب كلاخام هل تااق لجولا نم هن ل> ام ىلا همأ ترا

 ْ هنارع وهءيلعناضيقب ناكلم ل غقأ ذاك ذك امها غد صالملاب ىل ف. كت مأتم ن رهاب كفيك

 || امهعقدىلعردقت لفاه دو نيكل |ه_:عتعف دواهرعشي هتظغواهردص ىلا بتي ذحاه عيل اهمأت يظن اذاف

 | هعدوت م هنماكدتنكما لالمم-تدحوول ىدةرم نم ىثعب ىدلاو تلاقو تكرامهجال ةقاطال نأ تعال هنع
 ْ ىسنت الفتوح تن أنا هيدي نيب تاس لاو هءلغ ضرعال كاعدتاىذلاب ىدلواب كلاس لوطتو كدت ىهو

 قتونذملا ردد لكوملا كلل ا ىلاناكسلملا هب أفلا ىثدطعو ىف ركوتناو قرسح تملظعو قوقواطدقف

 | راع ملسو هيلع هللا لصدختة مأ ن هانأ لوقف تنأةماىأن نأ كوقبف

 أفتيثاكعالاىلءلا نمءادنلااذاوام امأو أ اذلخوأ الام ةوأانمع بهذي نبأ ىر دءالةرونلا ىف هدي م لو
 ” 0 4 نات ءلعى وشال ىفاىلال-و ىتز 0 أوك-راو> ن كس كدر

 هللالوقتفاوب ره> ةندحب رئاذاواهافخأ ةئيسد رماذاة هور ةمف لات كءاك ًارقاى د .ءهللوق : ماهرد- ملا

 5 | رتل مات ذل كم تل توا لوقو رمق هيلا قو هنسحلاب ره ل ىدعىلاعت

 : هرتستو ىداقإ|ىلعانإ> دوك 7 افكةفوفملاب كزن ل ىذلا تنأ

 ةركشتو اناتس>ا ديعلا أرهعتو هخلاص لك ىدنتو ىو

 يلع ماطمىفأ تلعام أ اهب ىتتزرابو قئالذن نع َكبومعو كنونذ تءفخأ ف ىدبع لوز هللا لوقب م

 ترمأ نا لو زعهللا لوقيف زاعلاو من وتلابىهتاطالف زانلاىلاىرم ىاؤتو تتار ع نبا ارا

 ىتجراو ىل-ففب ىتتس ىلا ىدنفاوقاطنا ىتك-ئ الما قرفغتو ىلح نيأو يركو ىدوج نب افرانلا ىلا كد
 نارفغلاب نيداغللدوحب و 3 هلا لثة دوحح كا اذ

 ناسخ الا: داحو نون ذلارفغ © ةوفعا نونلااعلاو اأاذاو
 ش ىف ن راهقساو مولا تت أر دقو ىلع قف ثنو ىلا قاتكتاينذلا ف تناكذ ةدلاوى نا ىديدسو ىلا لوةب م ع

 4 ١ ىهاعاس ةقاطالف ىفاكماههو ىضوما ولها ىن :ءتوفعدق تنك ناىد سو ل ا|دريخ [ىنأ تعمطو

 ىلا .اوقلطنا نكت دم مسيبدوالا جب تقرشام ىلال> و ىنزعو لو ز هش لوقف لاقه#بق
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 20000 نيجارلامحرأانأو جرب ىتح
 ىتدزوتأسأن اىصقتنتمل * نارفغلاو وفعلا كنم نوكيو « امئنادءاسالاب فر_-ءأتازام

 نانملا عنملاج ركحلا تنأ * امركت عبقلاب_ءل_.لالو « نان قءاساناكح ىح
 بالطلاعمرش#باد7الامْزلاو بامحالا نم بتكشت بالا ىلع فقاذهاب
 ىنلباناس>الابو تأسأ ىف # هانعمفاطلأ ن.ميلقلاةريم>ان  هدمسناس- نم ديعلاة لسان
 هاش اوهوحرأف بك هبجف © ىقرعهتم لد صفو هقطأب © هاقلأ نيح ىئاسحأو ىتلعلاو
 ىبد_قاهبتلزةلز كس فناب # هاضرب سلام ىلع ىفآردسقو ه« ىنياع فطللا قو سنان

 ءابورباتاقب اهق ىرباصو * ىدهت>او الوم ىلا ىل وف سناب 0 هالاع ىراتع لاتأامو |

 هنمار_غلاحلاذاباقل نمو  وهالاهاباىده _ثموأهاوس هادغناسملا مول ىذقنم نم سفنأب
 هارك ذدنعىراي-ىراكساموذ# د نح لللللااماذا: اتو_ثمانمق *# هاوبت قاشعلاةل__بج ىذلاالا
 ىلاوهباب نعىفد_ء.ف.كو 3 ءايرم هل 2م ىلا نط « هدهاشت ى-_هعمهلئثنلكيىف

 اودان دقو اوراح دق لكدا اهلاج 0 قودربال هيلا عسف_-- ىو * هامقل ىيطوحراتئ>دقءاج

 هتيؤرب ىظحأ لواقو_تتومأ * هاير فرعاببط ضرالا بط نم *: رضمن مراتكملا طصملادبس#

 هاسنأ تبلاهيفهارك ذوالا + ةسحراج طقىداؤف امتنان هاي ورب ىظحأ ىف قرسحاو
 هام نمءامحتد اغو سد“ * تعلطامشرعلا هل اهيلع ىلص ْ

 نيدلامويىلاادبأ امتاداريثل [ىلست لبو هرحصو هل [ىلعو دمعات دمس ىلع هنت ا ىلصو

  كرامملا ليتاارآ 3ىفنوثالثااو سداسلاساحنا)

 ماعن اال دعأو بالا علطأو اربهنمتدنأو بم لا قاف ىذلا اربحةرمءاك الارساكو ارهقذ رياسملا مصاقهللدجلا
 ارك ثءرك ذبنبسلالا تهافن اورغالذ هلضغب تانئاكلل تقطن ارهدوامسن هلععق اريشءاملا نم قلخو ارب

 ملين لل لعجو قفدتت ناردغلاو قرذفتراهنالاف ارزؤوادمهتمك همقو ضرالا ف عساني هكماسو
 هنردقبي رغىلءالادولم> ارقواهرقوأوارشنام.طأو ادرواهبذعأو ادقرايب عأوهذ ىريكل ادي” الا
 ضاغتنا قدربلا فو ضانضةنا فرم اىفوهري نمد ب عاف اريصمهن ضخ نمناصسف هتمكح ب .دكو
 ىربشؤاحرذتولقلا المو ضارغالا غول وه ىأ ضارءالاىفءات_ثلادخأ اذاو ضافءام لك ضاغاذات

 لاوق تابقأ فيك لمأتف ارحوارن ز و ريل لماعمت جامو رومغلامحوت محوت هناحلخ ةقرافا جاهاملكف
 دالبلارغو ارخذوادمداهولا الم هسافتأ ن ماسقن سفنت ماك. هسايحف امحر مف ملاعت هسافن موي ىف هسامقم
 د_ةعدربأ ا او ىرسأ هقالطناب ىلطأ ماو ارسل هدهاجرم دكر بج مف اريثنوا.ىطدانعلامعو ارهظوانطب

 ّْ 20 احادنكه دورو
 هليند__فعهنأالا ليثلاوه # ارثنهل__تنرتوامظنه دعمت هي ايصلاة عمت هن ثهاذاءارت

 ارقو تاجذا ضرالاه:مزخهتذ # هبوب باصسلا نضاذادوحي ةءارح هىلاسأدقرطق لكىرت
 ىرسأ نمناصسف ىرست هلودح 3 اهناكدامم ا ضاغاذا ضم

 ىوخأ مهعمكوأر وط مهقرفم © ةسيعردامملا لكاكلم كح 1

 ثغم عقوارعو والهم قاذ"الا فاهشاطعتحتو ارقذاهانغ دعي ضا.ملاتكشو ارفق ضايرلا تحت اذان
 انه تدصأ قارس تاء راجل اعمالاو هلمن لمت نمثعدو اررس رسعلاعمنأ ةيانالا عقر ىلء ةباحالاوهثاغالا

 ارضخ اال- سالفالادءن تيستل او امذ + سيلادعنت دوو ارغُد همها, ضرالاك ل

 ارهزام أ | سلا حت انهراهزأب د .تدتغات للاب ليثلا اهيلعداحو
 ارضخلاةوسكلا امل يدهباملوأذ : ةوسكح د ءدووسأ ماع لكاس. ٠

 ارحأ نيهدطلل لزحأو اوفع نين ذل عسوأ ىهانتت الهتمعنو ىهامتالهتمك-وب ىهاضتال هتردق نمناصسف

 مه-ورق نتن قثالملا
 مههو>و ىلع نورس

 اهول_تداذات رانلاىلا

 نماعت ردك ام مهتسلت

 ىنازلا عردع_ضوولران
 ةعاس ل اعخاش ل. ىلع
 كلام لوي تادامررا أ

 اوك !ةينان زلار ثعمام
 نمريماسءةأنزأ انوءع

 مارا ىلا ترظناكران

 الغاب م اولغو
 31د امكرات نم

 مهلحرأاودمقو مارملا
 ىلا تشماكران نم دوق

 ةيئابزلا لوقتف مارال
 ه#نانزلال نق منعت

 مهاجر أو لالغالاب مهدي

 نودانن مهقري_ماسالاب

 انوجرا همنأب لاسم
 هعاسب ادع اانعاوذنخ

 فركة :ايزلا م4 لوقتف
 نيملاعلات رو ْمك->رن

 (لاقو) لع نابشغ
 هملع هلل اىلص هللالودر

 نمهنيعأالمْنَم مس 2

 نمهتيعدتنا الممارملا

 ةأرماب انزنهو ودرج
 هربق نمهللاهماق آما

 !دوسما يح اكان ناشطع



 هقنع ىف انظمءيحو

 ل ريؤران نتةيلل
 نارطق نهه دسح ىلع

 4+ 5 زي الو هللا ةماكب الو

 (لاقو) ملأ باذعهلو
 هيلع هلفا ىلد هللا لوسر

 ةأرماب انز ن-مل_سو
 امياعزاك ةحوزن_ه

 تادعريةلاق هءاعو

 أذان ةمالاة كن فلو

 مكي ةمايقلا موي ناك
 ىقاهحوز ل-وزعهللا
 هيونذ ةلمصتو هتانسخ
 ناكاذارانلا ىلا هقوسو

 -ءناف«-طعءريغب كلذ

 قزاد_>أنا اه>وز

 مرح تكسر «-ت>وزب
 هللان الهلا اعءتنا

 تنادنلل اء لعبتلا
 ىذلا ثوبدلا ىلع مارح

 هلهأ ىلع جيقل اىرد

 هنلا ل دب التاكسو

 تاو_ىسلا ناو ادبأ

 ىنازلا ن_هلت عسسس ىلا

 (ض.» فو) ثوبدلاو
 بامصأ ناةلزنملاب تكلا

 نوري هينازلا جورفلا
 مه> ورذو هماعقلا مون

 نو رمش <واران د-ةون
 ىلا ةلول_:مم_مدأو

 1 ون 1

34 
 مجول

 ' ونه ا
 | هبارشولد_> والاه باب نع فرم فرغناالو | ارمسوخ قد رطف ىلالا هبا نع ضرعم ضرعأ ام

 2 ملام ىلع ثربص دل هداحلات اول ىف احلا هيأ او اركن أش تقحدقل هداذع ىج لوح مالا اهسأامف

 ىفنينو ارذعرصذ1 قيأاه ليبسااكل مذوأد قل هتان اركمانركمو اركماو ركمو ةوط_بتاختاما اري هب
 : | م-هايندتادقر نم م-هالومهم داناو لف ةمت نيثراعل ارد هنلذ ىَرخ أرز ونرزاو رزتالو لاقف لءلدلا

 55 ةاقساترادالف ارجن هتمحم سؤكن م مهياعرادأو ارج «ةمحم نم مهب ولق ىف مرضأ ارك دوا ددسن م-# اقوأ

 اركسوابر طو ركذتامغنتاوصأناولام ة هادا ت نغو

 ىدسلاةلطالجإ ءارص هيمركاخ « ارسم_-4تداثىوقتلا نماسؤك « هبح ةمادع نم مدملعرادأ
 ىرشلاو ىناهتلا قل. همأ نف 3 هج ضمان ولا ل هاف هل نا ارعولاو لوسا اوراطقالا“ ك1

 ابرلاىل__ءراغفلا اهي ةلرمصخ «اردصلاو بلقلاومقسلا ىفشبهارك ذو# همدبأقلا ن نءولحت 2 , ورد

 ارطعاهرمشن نمنادلملا اسك د قاك# هيض : وهر' ق * افالا هب تسمأو نار دقاهريغىلع وه»ت تضصأ دقو

 اهترغأوءا.ثالا بعأو وذ ديربا اهعفت ميل هين اوسالادالملا نمةردقلا هتقا فيك ركسفلا نيمداذهاب رظناف

 ١ هلعحو نو.علا هبرقأو نو“ :اظا | هب قة- نم ناصسف اهذعأو هاما ىفاهالحأو اهه-نأورظن فاك

9 0 

0 0 
00 

 ' [|ركنمقاسو نوصغلاو تاننلاءامحال ت او رع طسدناف حاوراالةامح
 اءام همارك |ناطخ ىلا فاح

 هنرد-ةءهأشنأو همك هارسأ ىذلاو يف نوركحف::موقاهن م كلذ ف نات ارُمْلا لكن مو بانعالاو

 قوم دسرسلا ف نولاقلاو ماظنلا نسكن هدو دحو هقوق> ءانو دنع هدوعدو ثا نذأو نونظلا سلو

 ) هىورذ نادل !ىلاةردقلادسراسو نافناو كربلا هت كريتعو نوزحم لكب اقهرسك, ريجنافدرسل

 هتنغيلك اتاعرزمبجرضفز ردلاضرالا اء قوسنانأاورب لوأ نوطالاه-ةدو ربتعم_ثن امظلا

 توريصم الذأ مهسفنأو مهماعنأ

 د "ل تام وتعتي 01 نوءع تضافو بهم تاظهذم 3 ثو. ,علاانم هلام ترق

 نوئملا ب اههسلا شدح هن 176 درا 37 هلا لب .هقاو 3 نودماملادمعاف ىرولا لك

 هع ه.ضرالا ىددكحتو * نوصغلا تار راع ىسكست هدهو د: هيو عدو عرزلا ه هنامد

 0 10| نسخينتع ىرااوبف# هناعقت فلسا لأسنؤ * نونفاا نس نضرالا/زرعتو

 اواي نظل دل نمو »+ ىرولاريانمذشت دقو

 نو_كةتدأو كالا اج 3 تدرغام هّللاهملع ىلض

 3 ليضفاو نون زلاوعرزلا ركل تدب نوه هيفرجخ هنمو بارش هذه ك-

 : ١ ناكل يمرر سينا ضرالا فن ا.غطلاو هنعر هلا ىعدب و درتي ناك نوع :رقنا ( ىكحو)

 هلاودحماث مكل :مكل فودق نوعرقنا سانلا فىدانبن أ رهأ هن , اهنعلب و هلجأ ليذلا فو دقوزورونلا موب
 ١ و : مو هثافو نعل _نلار هق نينا ضعب فناك الذ كأ ذنودقتهب موق لاهح ناكف

 انياودتكلهو انكلهد_ةهلاولاتو نوعرذ ىلا اوعمحاذ طعن 0 ا

 8 00 كة ورعش قمةوسناقو مممىلادع هنا كلذ مكل لاقفانامن اناس أةانهلا تنك تافاندالوأ و اذلهأو

 اة كالنارءافد الا سا,ةملا,هفورعملاةريز+ا|ىفةيرخ تناكو نأ الاس ا انقملان ناكمىلا ىذمودامر

 ةوسلقلاو عسمللا س ءلو «-.أر ىلع ناك ىذلا جاتلاو كلملا بام عزنوةيرملا هدو هتيعرن مالو هموق نم

 ىلا لوةب وهودامرلا ىلع هوجو غرع ولو زعهلل ده) وىكس وهاعغ غرف لعحودامرلاشرذورعشلا

 7 : ىامصعف تدز و قوق ثىلع تءاغنكءاو نب رخ“ الاو نيلوالاهلاو ضرالاو تاوعسلا هلا كن أ لعأ ىدسو

 1 نيمرك الامرك |تنأو يقرب نالت تمكح اعىلعتهكحد- 5و كدمعانأو ىهحلاتنأو ىفامغطو

 نيب ريس نوعرف ناكفراس م مح هعمريس نأ !وهعاسا اكلت ف ىونأ ل.ناهنثان ذأ تهمك مساك

 ةراصف هباحرذاضعت ممضمد نون ريضدو نيطلاو ءاملا ىف مهماك [نرسمشاوناكف هلان ذال_هسءاماوهموق
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 نبع ةفرط هلل صا خأ دقو هللا دعا ذه ناك اذا ذه. قوم لنا عل اي عارو رون نود زن الاق اة رممف |
 حرب ملوهلكءر ع ل-وزعهلل صا خأ نع ف. 9 مه رزع هضفن .لو هموق ىهرخسسو بط ا لاعت هللاهاطعأو ْ

 هنو٠ .هد فرخعأو هنولذن مات ا هر> ” الاف هيطء:نأدي رباذامهتمدخو هدعاطق ا

 ةماعقل امونداهش الا سؤ رىلء هدب وأ هيدعنثأ نممرك أىلاعت هتئاف هره>وهرس ىف هالومىلا عرضتو 5

 هأرقا لاةوارهج هباتك ءاطعأ ريدي هننادارأو ةمامقلااموي ناك اذا هنأ هنعهقتا ىضر دوعن( كحو) ا

 لود الق مست مل هيانعد ل هانهملادكعاللال لوقتفدحأ هءعهلفا ارمسهناتك" أر قرف هقلخ نيب ضن ال ىتح ارم 2

 ىهتقرحأىفا ى ا ىلاعتو هناك --لوةؤرانلاب هةر<و هذ عتْنأ ءلاصع نمتدعوأ دقو:اسءاا نم

 رع وهنع توفعدقو نارينلاب موملاهقوح .االف ناضمرره5قددشلا ارا ف شطعلاو عوجلاراش اءندلا

 ناملاع ركلاانأو نامصءلاوسونذلا نم فاسأ امن ا

 فرط لك | ::فحريغ نع ضغ# ناقل ىوهتواضرلا تيم © اماذاقودثلا ماه ااهعأ 1

 أناه- < فقوانل لكذنو 3 عرضتو اناس ع-__طاخو هي انا اوس لْغَمْسَت نأر ذو كم

 ١ اريلاريخ هاك لد لدسوو د انامزو ىذمارع ىصداعملا ف *تبدناوزممااوريضتلاب فرتعاو

 0 الماد_غهضوح نمو رقت لاو قلدنا ىفعسفشلا ةوهق 2 اناّضر لات هن ل صولو

 انام اه ةك 1[ 3 هلا الصا |هيلدؤ

 ىلا عاونأب .امرلغ قمل ا تان نيكل هب رمأي نأ لينلا ماحوادناذان وعر ةلهن_سناك هنا (ل-هقو) ْ

 ناكل. .كلااهئاقلاب رمأي ماهو زىلا فزت يلا سو رءلاك نب زلا عاوناب اهتونيزبو لاح ار غنأ منول و

 رعساو سورعلاه- ءقاومرب ىح عطدام لم :لانأنودقتغمملاه-و سال اةماع ن اكو ة نت لك ىف كلذ مب 1

 هللا ىذر ص اعلا نبورعزصع ثان ناكو هزءىلاعت هللا ىذر باطما ننرعةقالخن امز ىلا كال ذ ىل_ءرمالا

 لوق هعقرو باوحلادربأب اتكر رعهل بتكفريملا ربك باطما نب رعىلااباتك تك كلذ مماعركن أ اق هزع

 راهةلادخاولان اك ناو رمال كإءق نمىرنل تن ا نائدعدامأريضم لنىلا باطما نير هقادبع نماهبف

 ءالغلاب اونقي ًادقرصملهأن اكو لنلا فةقاطبلا ىلأف كدر نأ اراهقلادح .اولا هنتا لأسنف كد رد ىذلاوه

 ْن :رعناكرب نم كلذ لك: هد-> اوةلءل ىفاعارذةرمذع تس علطو ل :١ىلاعتو كرات :هنباىرح ًأدقواوصصأف

 سا:ل| صاعلانب ورعرأو ةعدبلاك لت نمنيم-هملا هلباحا ارأو هفعهلل|ىضرهناعان_سحوباطالا

 ا اناقءاملاق نان .لا يرورك دما نم هنولعفي ذاك امل طأو ىجداعملا ن مهنوَتل اوهءلع ءانث لاو هتنوكشلاب

 اولاحاق م -مللااب وسنم كلذ نوكب و م-منيداووةي نأ اودارأو كلذ م_هءاس هع هللا ىذر رع هلعفام ظمقلا

 ىللامان الارث ا كذكرت* الاىلاا دمع هو داو ةدايزل ان اوأ توناتلا ى هنومرب ىذلا دبه لا ةل.< ١

 اماع هنو هر حيو اماع هنول ع اورو كح نيذلاهنلضي رفكملا ىفةدايزع ىدنلا امنا ىلاعت هللا لاتءىسنلا|توه#

 م-مميد ف ادهق نس رفاك-لاموقلاىدهجع الهشناو مهلا عأءوسمهل نب زدلل دن امزح اماول عة هنا مزح امة دعاو5ُ ةطاونل

 اذ_صخو نامالا قرط هءؤان ] عضوأو نايدالا فرش ىلاءث هللا |: ص + ل3 لات هللادم< نو :

 ا

 ه-اوزأو نانعألاةداسلاو هل 1 نكو ةياعشال“ ناندعدلو د._- ىنطصملادناوك الاد ._.ةعافش

 ا او رسل ا ىةعادهالصتدرذو

 انتأتكسفندنعنم نكت ناوأ * هرمأب رحاتأ: كب ردنعنم «نكستنا كرامملا لينلااهيأاب
 هرب نس هاهو هلالا *الم الدارس ربل هال نمت هرب ىف هرب ا

 هلو<نيعللا ى» ا_ىلا كَ هرد-- ب نق هككلم نذأبالا 03 1 ىحنال كعفدن اكن

 قيلقديهشلااومرت لما ءلااذ هن هردضت تي اوخاف نمل ربات

 هرثب هئيطود ا أرسم دميشو 2 هالسنوهرهت_ثدو هن نوش 7 هروغن هومرذا الا ل. لاا

 هئانهانينغه_تفرام 0 هركش وهدم لالاد_بفتع هك هك عماحات] نيذلان 2

 ةينابزأ !مهبدست مهقانع أ

 رشعمأب موياع ىدانت و

 دقة انإلاءالؤه سانا

 ىلا مهم دبأ ةلولغم واح :

 مهحو در دقوت مهقاذعأ
 مهباعنوجرفتيفاران

 مه-ورذ نم راخاا 3

 لو-ةدق ة 35-4 6-0 ' أور

 "اورو ذ_هةينابزلا

 اونز يذلا انزلاَّ ور

 1: ونعلاف او 2-0

 قد الو نا هتدلنا مهنعل

 رحافالو را كلَذرددع

 ةانزلانعلامهالالاقالا

 ىبصهنلالوسر (لاقو)
 هلا جلس و <_ء|ع هلل ١

 ءاوشلا كا ىف ئربخأ

 ءاسنو ال ا تن أر

 براقعلا عم نيسوم#

 تر اقعلا تاسملاو

 تاسملاو م--هغ دل:

 ةلبق لك عضوف موت

 م-هق دن أه هند ت ترس

 قوات اراقع نراعلا

 هت ارا ند قم ل

 محل ىف عرفت مس هيوأر

 نه لست هصرقن نم
 ميصت دب دصلامه-ورذ

 مهو هنن نمرانلا لدأ

 تاقمه روعشد نإ وقام



 لب ريدان ءالؤه نم
 هلاق

 هللاب ذوسعن تاننازلاو
 رانلال_هأ لعفنم
 زاسملا ل ضغ َنلَسَو
 ىلمهقئالوسر(ل انو

 مئاصن مملسو هيلع هنأ

 م ءدنجأ ىأ اما ةأرفا

 هدب و همامقلا مول ءاح

 ةل اس هقذعىل ولعه

 قطن اها نافران نه
 هد ز ىدب نيد هد

 واعانك .اعف لود

 ىناذكو 34 ةومىفاذك

 عقبف اذكو انكريلت

 قبو هجوم
 مل البامظعههحو

 1 وزع هللا]وءءَو

 ىفذان عحرا مهل

 قس و هنذأب عج ريق

 دشأ دوسأ ىازلاهحا و

 نارطقلا.نم ادا

 لو-ةيو فازاراكف
 نران طق* طع
 ىلاعتو هناصس هلا لوقف
 سرّويف سرخاناسلل

 كلذ د_:ءق ناسللا

 2 0 طم

 مارا ىناىحلادبلا
 نيعلالوقتف تلواَي

 د فيولا 0 3 ك6 ا دا ا ا ل تا

 ا نونازلا م

 1 هرعش هعربخأ كاذف # هوجو مامخلا ئستووعدن هرةفي ذاذتلالاب انريقفو

 هريسنز وكس نا ودل“ وا دم ىنلابأن 'رتسادقو

 هرطعتو هئانث بمطد تنأو 00 امصلا ترسام هللا هلع ىلص

 دن لعق الام ريددتلاو فطالا نممكعملعفبو مكئانب أ ىلع مكة ةفشةشتال هقفش مكلعاقافئاومكلا

 ىءلارودصاا ىنامو نيعالاةناخ لع وهوا اطدتابزراس

 ادرطنايدلان مىمكامأ هارت د هاش هللا نيبسعو *# ىماعماب ول 2تأب نمابق
 هآرئالو لاري له ىل_عا # ومكانه ىماعملاب زرامت 231 .هارتادبأ اباد مرو

 نادوهو ىماعملاب ولو « هاقلاق-د _فغىف ىدنتو «اروج كاروهومتنا ىصعتأ
 .هاوحام_:5:ناسنالاىلءد# دو_ بث هلو اهلعذ ركذتو ةةداطس نم ىتحتساوكبلا

 بن د موش اء ىسمانزجاب ودي هانسمق او اذا هيواسم * [موو فكن مديملالب وق

 هاك ىزحيال ثي- كمدو 03 توفدعد نم هرسح م دنسو 3 هلو جميفكأ رشاد علو

 افي هقئاذ هلئاب ْن كو * هارع دقام ةرسح بدئيو © نزحو مدن نم ةيدن .ضعد

 سوسان نأ كما * "أو تانتملابردابو هب هارتن لبق نم توما موعش

 تقولك نمهملانمهيلع © هابتحاو هانح دق لوسر © .اياريااريبخ قطصملاب دلو
 5-3 هاذشامندلا ارطعمالس *

 أ ليي لنان لق ةشاطعوراو كنارذغو كوفع انيولقرب_-او كناسحاو كرير < نمائءاعضفأ مهألا

 نيملاءلا بر هنتد+او ني دلا مون ىلااريثك الست لوم كو هل [ىلعو دان دعس

 (هنعهللا 70 مزعل دمع نير عبقا:مىفنوثالثلاو عد اها س الاد

 نقةتأ زيعتلاوهريمل ارح ىف ملاعلا قرغأو هتءازأ ىفدرفتو زيزعلاد-اولاو مذهتبنادحو قززعت ىذلا هنن دملا

 اهزرطو ءاهلات وعني ءاملاةا_حة_ةشنيز زيوعتالو صقن تهد نات اف سلف تادوجوملاقاخ
 اهسوحو زيربالابهذلاوةبقنلاة_ضغلاكرمقلاو سما مةراهيكمقرو زب رطت نس ة قرشا أ بك ًاوكلا

 زييعلاو لقعلا وأ نب ربتعملانويعىلءاهالجو زيي © منمأو سرح أ بقا اولا سهشلاب عهسلا ى ارتسان م

 راخدالااوفرعب لذ ان دلا متع فرعص زي زمتلاوم 06 2 مهيلع علو ناخنالا نيملافلاو بالقالاو

 ققرلاب ءاش نم م-ممضو زيغاذل اوةراثالا وهذ نا ا هقدع نيْعاق مهلهج و ينك !او

 ليها فاطللاو ليز لا قلو لماما دملاب ىلاعت هللامدمأ فمك لينا !اذه ناي ىفاوركفت_ (ىفاوخا)
 : باحرلا يتقاشا عطاق نع هءطقوأ عنام لع مولا ليقالاو ري_ما قف حاوراللةام- لوجو

 عكحرلااشماو عضرا|لافطالاب نوجرت نكءاو باعضاارومالامككت اجو تابسالا مك, تعطقتو
 8 1 هجرول_برباغاو هقلخ ةيوقعل ال_.كعقتالو هقزرب مكءاعالخ مكسنع همنع ل هناك ىقملاو عترلاب اودلاو

 قرص ىلا كتجاح قو مكن ع هفرصدو هعقتوهملام 2 - .ت- | تقو ىف مكما |هقوس ىل هنو هناك هنأ مكنابآ

 | فيك مأ اقناع مال ىدعل فم كف هعرزوهسرغب مكنم لك ع ف ةددمل هعذدو

 يىل_عهقاىل هو نيجارلامحرأ اب كمجرب كنامأ عسقوت فوذلا نم نمالابانل بتكاو او كناوضروكتحر

 : )ا ل بمال و لاء ىساوربا مينو زد رعت بت نسحأ هترد-ةراهزربأو ءاملار 3 : ىلع ضرالا

 ” | (لاق) نيعجأ مهبلع هللاناوّصر ز.زعلادبعنبرعلثم موعدا نموةباعصأ اك هذامعل ةهصنلاو هدال ىف
 1 0 1 ىداالازوأ وكلاب ناو نو نملا دنع نب رع وهل عردس نادم

 ١ ىهو نيت_بو ثالث ةئبم ىف ةني دما اب دلو صف > ان أى كر وهنع هللا ىذر ب اطشتانب رعنب مداع تن مصاعمأ

 2 رعانب لزن لاق هءلع هلق اهجر د_ثار نب سانعلان عومل-و هءلع هلأ ىلص ىلا جوز هنوعماهيق تام ىب 0



 ب بس 2 ل تهتم ب حبسا وسمح موويس سمس ل بصعم سسصيسمم يع مح 27ج

 ٠ اقلمهتممه يد هيقداوأن ر ره عمت حب 268 3. .ةدفم عر |ىالومل لأ لدزاطفز 8 ,زعلادعنبا 0

 هم ىرئالو هتوص هس ءاقردأب ءاقرخاب ب لوة ب فت اهب نحن اذاقانرمسو بكر ما هتف دقر_علزخف قدرطلا||

 ىتلاةبملاه هلا ةقءاقرانا مانت :ريعأو تراوطامإلار ظن نم تنك نا ف: اس4 ااهءأ هللا كلأسأر غلاف
 ٠ ريخ دق درف ضرألا نمةالفننيتوع ءاقرخانإ اموال لوقم سو بلع هللا ىلا لوسر تدع ناثاهو تنفذ

 هيلع هللا ىلصدنلا لوسراوءباب نبذل اةعيسلا نا نان ألا ةق هللا ناسي تنأأ ن نمر عهل لاء هنأ امز لدأ ىنمؤم

 رعاننعتعمدق منلاق مو« _.لع هللا ىلضهلن لو. وسر نما ده تمع»تن أهل أرعلاةذ ىداولا اذه ىف ملسو

 لاونانثا قدوة سجن مهتم ىطمةعبس نيب دهملاهعالاو نب دشارلاءافا1: !نالاق دداحت نعو 35 فرصنا

 طفسؤيز زءلاديعنبرمعل ناك لات ل_سأ نب ديز ن عودي زيزهلادبعنبربعو ىلءون ام عورعورك وأ ةحراخ

 كلذ م ليللارخ 1 ناك اذافهريغدح أهمق لخ دب ال ىلي هتدد فوج فثدد هلذ اكو لغو ر عش نم ع زدهق م

 ||| لغلاو عردلا دهب رمق علطد ىتح كمبو هير جا لازم : الق هقذع ىف لغل اعضوو عردلا كلذ سدلو طقسا
 درفم) هنعهللأ ىذر هنا امحد دم هنأدا هذ طغسلاىلا

 مايالا كءاوأ دعد ش يعل أو * ىوللاةلزتمدعت لزانملامذ
 ىجرأامهللاهحرزب زعلاد تعب رع تدع“ هدول هللا هللاهجرزي زعلا دع نب رعراح ديز نب ثرملالاتو أ

 ىلا يندب لوقي وهوه.« ىناكف نب زدلاءاكب كي ومع ةسلال ملت لها وهو هموحت تراغوهلودسلمللا ١

 كشعو ريصق ا 0 ىريغىرغتاهيه تاهيه تقوئشتىلامأ تضرعت .

 دنا مقدرطا!هت-وورفسا ادعب ودازلا هلق نمدآ ريثك كر ظخو ريح ||

 امصلاتيهالك تارقز 3 ل ىعومد عستال نأ مهبر دغؤ ان ىعوعش ندد دارك ١

 ىعون رواه قاتشأ ّجءا|ىراب د 27 اهئافرار دلا كلت ىلع مالس 5 ىعول_ذجا -احَو ءأ- نممموق

 فدوخت هب " ان رماهاكف هتمملل لت هعومدوهر > ىف دما ذ- دا عيصلاصاذازبزتلادبع رع( ناك

 مهرامخأ عام“ دنعدأب رطاودوحولا كلت ىلاءاقوش او سلا علطت ىحءاكملاو هرْثك نماهزوامتي القاهددر |||
 تو.عدلاو جنا سامه * موققارف نمافسأاو مهران اي اوأأ

 وقصد نست شعل مهداعن# نوكسااو لةءااوريذتاو * ىلا نمالاو نرخ .

 نون ءانلءام لكحو »+ تول اةلران لكدق 03 نو“ :ملامهتحافت فمك

 امهلالا ىنلخت لرانلا ن اكزيزعااددعنبرعنمو نسا نمافوخرتك !تيأراملا تشو نت ديزن نعو
 ىاعت هلوقامؤأر ةريزعل ادع نر تع نأ قورو هلاضوأتيرطضا تومارك داذازت ,زعلا دبع نب عناكو ْ 1

 ءاكر كمف هقنوض هذا ادوومش كملعانك آلا لع نمنومله-هتالو نآرق نم هتموت: امو 5 منو

 لتععو دلوءاسقامئاكيلرادلا لهأ كوه اكمل كرت تساعت هت وز ةمطاف تءاغرادلا لهأ همعمىادي دش

 ىبادتاوةرعتإو انندلا فرت م كونأ دو ى أ لاقف كل. سام تدان لاقذنوكس مهوم-مباع لهدف كلما

 ندطن مات أو هلد_ع فام زي زعل دمع نير عناك اذه 00 نأ تدنشخدق]ا

 هل سياورادقالانمأ نما م«! ىلاسح نمت صاخت نأ الالام ةنس رش ءىتنثأ دع مام افىؤر#ك روحو
 ايرقلااومنمدقم وع بانلانع # اوكا ةسانأ|تدلاب لغاشت راذتعاءالومدنع

 ىقتتلاةضور ىف معلارونب اولا سف 0 أد هلا ب ريشملاماولان ةياغىلا 7 مم ولق ىرست هلل ىتلا لهأو

 اب ركع وثروأ ت توللومهرك ذذ 0 مهديعو فوخايتدلا اوعطقومد# ابحت امدقرار.ألا سفن أاه

 ةمانقلاو توملا نورك 5-13: وهل -: ١لك ءاهقفلا عمك زم , زعل اد_.عنبرعناك لاوهتتاهجرءاطعنعو ءاأ

 عصلاتيلصلاو ةهلع هللا رنا. .-نبا(نعو) هزا م(. هدأ ندا أك ىى- نوكب هه نولازنالؤ هردخ“ ”الاوإ 2

 اا ا نعو## ءاكملا ن ماه زواحمتت نأ عسمظتس الواد رك لعض نول ىم مها مهوةقؤأرهذز زيزعلادبعن رعفاخ 0

 3 777 م ب 5 . ع6 0 ١

 2س 1

000 

 كنت اقنينمماريفأا م 0 الكلام هلاولا قف نوث كن ادنادإ اديزبلا ع يرختن الل نا فس 09

 ترداظت مار_علا انأو

 انأو ل->- رلا لوقتو

 ٍلوقيو تدشم مارعلل
 مار_علاانأو جردفلا

 ظفاسملالوةد و تلعذ
 لودقبو تمم انأو
 تردكحا|نأورن ورخ الا

 اان لع راللربجاو
 زعهللالوةمق تر ظن

 قْر-عو انأو ل-+و
 تركدؤتعاطاىلال>و

 قو ةويلخ ىك.ةالمأب

 تو 0

 دقف هوقيذأ ىطخ“
 نم ىلع ىضغ د5 أ

 ظقدتساف #هوامح 0

 8 1 زا تح اضان

 رفعت سا ن و

 نمو توم ادد كنع

 هتنالوسرلاتو توحد

 نا مل_سوهيلع هللا ىلص

 نه تح لج وزعهلا
 اعرمضتم ارب نأ هدم ع

 ءاعدلابامغأر هند نان

 هاطعأ هلأسنأ 4 ءلا

 ناوالأ هانله اعد ناو
 6 اعتو هن : اكس هليأ

 نسال اكل أ لوق»

 . انأونيمطقن ءاأكمان ا

 0 مع



 هتييذف ىلأسىذلاوه
 ىلا ا ىذلااذنمو

 ىلا اذ نمو هتائقابو
 هتيطعأ ا قدسق

 ىكدماو 3 ركذا اننأ

 ىموداوملا ان أوموكلا

 00 نم ىطعأ دوحلا

 نعام 4

 نيئطاذلل برهم ىناب
 انسفنأان!ظاني رأ رقم
 اذجرتو انلرذغت ل ناو

 نيرسسادلنا نم ننوكنل ش

 قعبارلا ب املا)

 ( طاو الاةنوقع

 نتا ىلاعت هللال اق

 نيماعلانم نا دلا
 8 انام نورتو

 3 محاوزأن م 5 ر

 ) لاو : نوداع موق مننأ
 مال-سلاو ةالصلاهءلع

 طولموق لعل-عنم
 لوعفملاو لعاغل اول قاف

 ىضذر سابع نأ لاق هب
 د_-اه_-معىلاعت هللا

 .-اص ىمرب نأ طاوالا

 لاع قدام عطسسم نم

 يح ةراجخاب ىريك
 دق ىلاءت للان ال توع

 ةراخاب طول موق مدر
 لستغاولو ءامسل|نم

 ا 7-3 فلا 52 : ١

 0 نمش نعون 0 اقل انلال- هأفو اهيفنوروازتي فيك ةنملا لها نارك شم م

 0 تييدارأ اذازيزعل اديعنب رعب لزني ناك هارب لزن سد.-ة11تيب رفعجدار أاللاق ناسارخ ل_هأ

 | 3 ةليلتاذر عانس نينمْؤا اريمأاب ل معن لاق زعلان بربع نمهتد ارادت كف ف ةريخأ به ارا هللاةف سد -ةملا
 0 ىردص ىلء بازيملان مرطةب ءا اذان ى افق ىلع ى اع أوماعنر نم معطسلان اكو هد . نفر غ يطس ىلع

 ظ تازيملا نمردتت «_عومذو د- >-اسوهاذاةراثنال ن ده_ىفؤ ءامءامعسلا تشرالوءام ىد_.:ءام هتناوتاَءذ

 نبرعتأ(طودف) مدلا كى كك ز هن د زءلادمعنب ريغ شد ٌر لاق هللا| وهجر نيسحلانب نسملان عو #

 1 لد وزع هللاب ف1 ىتح ةيراح الون أ رم اال او ةباذ هل ثد<لوةنمل ىلع ةنبل عضن مل ةفاليللا ىو فنمزي زعل ا دمع

 0 ىنزهو ىدنالت فكي دن عضف ىف آن نعتلم ىتيأاراذازب ؛ زعلاد_هعنبر عىل لاق لاق رح اهمنب رع نعو «

 ةرخآ الاو ارمامتدلا كناصق: عمك نم أ ف يكف هلاكع مرعفو_+اذ_هداءعاو «رعاب عنصتاذام لق مم

 11 10107016 لعل اناا ثنك دانى اك لت راحل ذوللب قال كف هياعاق || <

 3 ٍ ىركل ا: دلك نع سه ذتدفامئان

 ا ايكوم نك « امد_قانيلا تمد_ةئام « امداذهاب كانمعتكول
 امدلاوانملع عمدلاب كساو هت خخ ةالوأأ قس انم ماعم ىلبعلا كاع ردع ارم
 ماما ككل كاندرأول 0 ام ذلا ىعارودوعلا ظفح 2 ٌئرمالدادو وةذصدامنا

 اهكت_*افهقفصىف ىدذم هلماع اف_كنماشأر أم © امرصنا مانام انلصوو

 ١ ق1 از كيرقنانم نم نيأؤةرخ" الا ىلااهومدق نيم اصلا ىلا تمدقاذااءندلا تن اك ( ىلا از

 ' ارمأ ىف ترمساذا لوقد ناكو مالظلا ف تس ولاا تسهلخ دق نميلاجاوخ هند ايزي زعلادب .عنبرعناك

 : ءاج هنأ (ىورو) ا لد ل رد فن رم قنربساذأو لانملا تدب :نماجاوم تلعسشأة اعلا

 ١ القريشي ماو لاما تلا رمأ هند نيبلاملارضح افالثب رش ىتثا لعلب جريت عهدمو نملا حارخ

 هنم عفتني انا لاقف هي ردصةنبالرينعلااذ- هناهل ل. ةؤلاملاتسس لة ذأق هيرمأو هقنأ لس هدت ند روح

 ىلثعنت نأ ترن انينمؤملا اريمأاب تلاقوةئلوئاب هملا تعزي ل رمعلةنبانا (ىو دو) هحب رب

 ىف نيترما نيت اه ىلع حت نأ تءطتسان ا لاق م محنيترم<ا يلا لس .رأق لاق لذا 1
 ةاني ىرمالزو زعلادبعنب رعناك لاق هّلاهجرنان_نب ىسعنعو « كيل اةرئلولللاتخأب تثم كءنذأ
 ىلعةبصقالو هنمل ىلع هذمل عضد ملوابت دلا نم جرتخ ملسو هماع هللا ىلص هللا لوسرهنس كلذ لامقف كلذف هل ليقف

 الك كرمت تناكوا ملء دعصي هج ردزي ز علا د_:ءنبرمعل ناك لاق هلا هر ىورلادواد ىلأ ( نعو) ةبصق

 : انالفنا لقذ اهنعلأسف ع تتش دقاهآررع دع_داإف نيطداهد_ثفهباعتأ ضمد دمعف اهنم عانرب علطوأ لزن

 ||| ىلعةزحآ الو ةنمل ىلع ةنما ضالالتإت ءاوذنمىلاعت هلا ث ده اعىفاذ هيلعتناك امىلااهودمعألاذاهاس
 : نورمعيابندلانوبر ضيف لسلا ناكءررشرثكوأ مق هقنلاقو هرعابتدلاةرانع ىف ىنف أن مار عهءا 7 هرحآ

 : / هرخ ارك متي رخأواءندلا ترع مسكعدق منأوةرخ" الااوم

 : 0 93 ناش امتد فورا اةدانز

 ش نارعرمعلا اردت ام هللان 7 ادهتيرادلاب | اردن ارماعاب

 : ا رماظاوب ارخنطالا رون بلةال امو باقل !ماظماب رودي هم .اعتوملاتاساكو ر رودلاو لزانملاباسنأتسمامق 0

 || نما روهشلاو مايالا ىلع ب ساكت رورغملاابمأامندلاة راع تلطبال رومةلاوثادحالاّب رك ذول ر روهمم

 | زرابتّك روفك اي كيلع عنك زوفن تنأو كب فطلت» ك روم غم ةم.ةلاب موصلاو موصنو روضحالب ىلصد

 ا رودصلا قامو نيعالاةنئاخ لمي روفغ محر هناهيلا بوتتل كلوعو انو تسمو ماعلا

 | :الف اغان ا, توللامسساناب ا روهدلا ىت-فت ىبااىدات ىو * رورغلارادب وهلت ىمىلا
 / َ مس سس سس حيي سس بس يي سس بيبي ياي يس هل + للا

 . تا 7



 را دياب »« ااوهدسم نا 0 رودناب انما تاساكهي 5

 روفغلازب زعلاناو طرب ظ 00 ىطقف بذلك نمانتو ضهتاع
 هتاقو أى لاغىفن اكو لق ال عرطةبووو دبزيزما دبع نب عثاك لا ءلعدلاةحر اولا ن هن

 لوسر نك,ملأ هل لمقف أش هنملك أب لوهدرفةهك افوحافت هدق قيطملا ىدهأو اك أ . وهقدلاب زينتا س مغ ا

 ناوانل ىهو يده لبو هيلع هللا ىلم هللا لو سرا هيدا ن كو ىل»لاق هيدا ل 2 , لو هيلع هللا ىلص هلل ا

 رهتادلعلاد وأ زحل 27 ساخالاناط» ءلان عسا و تاو 4 تأ اهسفن : عع هلل اهجرن اكو * ةوشران دع 1

 تارا نم خال ةنملا هلأس نأ هللا نم ىحتسال ىلاو هل هتلإةةاوالاالاما د أت .طعأ املاقز.زءلادبعنما |||
 ةفالدازب زءلاد_.عنب رعىلولاق هللاهجر باطخلا نبدي زنب نجرلادس.عنعو اينذلاب هلع لذفأو ْ

 ءارقفل 1 تبا هاول ع |لوقيق مظعلا لاا ايان د ل--رلا له- ىت- تاما اة سنو نمتدس

 زيزعا| دس نب رعلاتلاةهنيبأ نعلمسنبرنضنلا نعو 03 هتاطعد سانلا ارعوغأال هعمهلامو موقيف أ

 توتتنااهذاه-قرب ةحورملا ذأ همتنا إف تمانف موذلا|مملغف مانف هتحقرف مان 00 ةهحورامو 5-4 هرامل

 اك _-ٌورأ نأ تديجأف ىنباصأ امرملا نم كب ادأ ىل_ةمرش تتاانمارعانف ل25 تاضارغو 7 , هنارر
 تن د زبو ارارتغاواو4اءندلا نماوناحو اراثدىوقتلاو اراء مه عضاوتل ا اوله مهرد هللذ #*« ىتحقر

 الماهتع راق اهيءارتعارفوداب مكو اراصدأت عأمكوا افكت فك مل اراعماب وثاهوأراملاهوضةرقمهأ]|
 اراعامسال تسكت ىكفاهس أ,سامارذحاو اراداهريغذاواممءكمزع ل-راق ارامتالوأ]

 ه_باعىبأتف اهلصو ىتتدس © « اراطخالا|هبال_ط امك ار ارارتغازو رغلا|ءن دلا بما
 اراحلا ءىت لزن ل هراح 95 ميلا لوصولا نت 00 #2 اراقتئددتفة دنا نو

 : قد_ءول_2اهتع ضوعتو »نا ارارم هتدعدأ ل- صولا تلط 3-3 اكفاسنأ هترأ بح مك

 اراديلاعبطتست تمدام حل 35 افلا لمعلا راديلارادملات 5 ارادرادلاو دسهربغ سدلاو

 ىدحاأ هند بح روش لّوأ هبف تام ىذا هضرمز» ز.ءلاد.ع نب رع ضرعلاو هللا هر دق نن لاله نعو *
 0 ' رق ىفريخأ دق ناكو ىدوهم ىرقل لاق هللا هجر ماشه نب دملولا نعو # امولنب مشعما اوكشتت اكو ةئانرإ

 لاقفةدمدعن ىدوهجلا ى قرع لونا !ق هتريخأ .عترةلف لاق هل دعب و رمآلا اذه ىل نس ءرعنأر عشمالو :

 نات لج رلا اذ_هن  الاىل لا ةذ ىلا تلقف كريد أ كرمال ناكو ةفالدن اىلسرعنأ 2 اربخأ لأ ى
 مسلا|ميق تقع ىلا ةعاسل اتقرعىفا هاو هرعلاقذ كلذهل تركذف هتيقلف لاق هسفن كرد ووادتملفدرف

 لاتدهاك نعو * هتفقرامىلا هءذرأ تع .طد ىرق اعتن اكولوأ |يتسيمابل ذأ ةماعن نع فأر 0 ْ

 20 .ةدناكلاو روض انأاملاقفروص-” هب انولوقي لاق ف سام الوقتام هضرم قزد زعل ا دمع نب رع 8 ٍْإ

 لاّقف قّتعلاب ند عوورانيدفلأ تءطعأ لاق مد || ىتتيقس نأ ىلع كل جام هللاقف ماله ىعدت_تاع مسنلا ||

 نأ( ن نعو) رح تناك تل تي بهذا مال_هاللاتو نيسملا لام تدب قاهاقل أف اهبءاغ راند فلالات اه 0

 انف قيقا ود ورتا لد دقر د قر ةقوزل خفل1ذ- من رف تاما ال كم ال

 قابض دمة مأا فص رت عو هلام سان لا امد> دقو تماق دق همامةا|ن 0 1 ارح نم عمم و ١ :تاقكالدت» ارزاق 0 لاه هد تكحض ىبخ كمانم' ىكارغعا ىذلاام نينمْؤملاريمأان مزاحونأ لاق همئنا

 ماماهوفقو أذ ةكسئالملا هت ذ_خأف باجأف ةفادق ةىلأ نب هلاددعنب [ىدانسدانماذ 'واؤصن ونامت مهن مسوهءلع
 اريس اباسح بسوق باطذللا نير مهد »جم نيعلات اذىلاهنرمأو ان مارس اياسح بسوق ل> وز عبر

 ىلأ نب ىل-هب ىدون ةنملاىلاهب رعأ م مارب سياباسح بدو نان ءجمتةنملا ىلا هحاسبو هبرمأ حاكم ا أ 1

 رعب [ىدون ىتمرمالا برقامل ةررزمل دمع نب رعلاو ةذملا ىلا هبرمأ م اريسد أب اسد بشوت هنعىل قة تااطأا ١

 رقذلان ءىئاأسف ىلاعتو هناكم ىف ل ماهأ قوذقو أف ةكست الا ان دا مايرخت سس لازم ركاخ ١ ا ا

 ةفيملا م دهام ةكئاللل تاع ةةلمةفدحب تررغ نيعلا تاذىل رمأق ىلرفغ ماني طقةءطق لكن عوريمطقلاوأ]
 رس ويس هس ووساا سيشاكك صح اطم س1 1 0ك 131517755: 5

 (نحورلا - )

 طاوالا لعد ىلا

 و ميج ضرالاهامع

 بوتيى_-اسحت لزب
 ىأراذا ناط.كاان ال

 تره 0 دلاىلءركذلا

 اذا ناوملاةككخ
 0 ل رلابتح ر

 ةمرملا رع هازرف دلا
 نأ تاوعدلا داكتو

 ك2 ض رالا ىلععت 3

 ف :ارطأب 0 ا

 لقنورقةب و تاوىشلا

 نك , ىحدحأ هللاوه

 ) ىودو) رامإلابضغ
 مال.بلاهملع ىمدعنع

 ران ىلع ل_>د هنأ

 قى لح رىلءندقون
 ىسع د_خأف هيربلا
 تيلقناثهنعابةطملءام

 العار لما كوالا
 ىسيع ىكمف اران لدرلا
 برأي لاو مالسلاهملع

 ا 412 نااديمز در

 امهمنذامىرأ ىب -لوالا

 راغلا كلت تفشكتاف
 لح راههاذات اهدغع

 ل- رلالاقفمالغو
 ىنتنك دقان أىسعاب

 بد ىل_ةءم أت دلاراد

 ىتلمغ مال فلا اذ- ٠



 لن

 0 اا رص سس دمك
 ْ انآ تلقفتنأ نم ىللاةؤتنأ ن نمهل تان ؤهينرع ف وهس أرمفرذ ىل-> رب هنْرَكوو :لأ ف كل. هل -اولاقف

 لاذ هع ءالا نم فاس نع ء لء فاك ىل لءفو ىجرو ىلع لضغت تلقذ كر,هللا لعفام ىف لاذ زعلا دمع نم رمع

 هتد_حوف ل-حو زع هلل ىلع تمدق ىةنلا ف وب نب احا انأ لاق تن 8 نمهلتلقف هملات رصام كنهب)
 نر ىددب ندانأ اهو هلق نيعمسرو بج نيد «سد ىناَدقو هدف هَماَدَق لق لكد ىللتقف بضغلاو باقءل ادن د2

 قوس رسهد لاعتهَلاَت دهامذ مزاحو أ لافرانلا ىلا ماو ةنل ىلا م امامي بر نم نودحوملاهرظتنامرظتنأ
 ه.تاءؤنأ ىلا ةوهشلا

 امون هبت لعق عملا هلا

 فلا لهال لب ولات 0 عرب داز 0 1م 00 سرا كدا

 االو م-4ةحارالف ال رادلا مهريغشامو باقل 0 فانا الانأ ل تاقف هنا

 00 ان ود. ؟ 1 لام رخال لع را يطرد رارقالو وك

 [ىفلا 01 0 ماستاىاوماقاذان راحو ىدعآ نم مقئني هد هللا“ نأ لعام أ راح ن ملط مكو ل تق

 رانا وهوَ و ىقشتو نارطق نم مولع مارس

 مكحورف-سس اًلاوةلْزْنم رادبىملاندلا, دهام © رادبلارادءلاسءناب كي و

 رارتسغالا اذ سفناب ئدملا * ةملا لقورمعلا دفن دق » راح و ىلا. الا فرصو مه مماخ

 نيلاهيف شيعا|انه فم مأ 3 رارقلار دابق هل فدك الحار ىربامن هلا فن اك نم

 راسب كر او ىولط لا كتاندق 03 ه.تئاومق مئانلااهأاب * رادناب انما تاناكح هيلع

 رادتعالا لمقدم رك ىلا 3 ردتعاو مت تينذأ ت :5 نا

 راهنلا نونذلمالا قرفه احرلا مظع ىلومىلاضمناو

 د يمل ارم اب لا ةف دف ثام ىذا هضم زي زعل دمع نب رمح ىلع لتكمل دبع نية منا (لق)

 وتب وهو هللأ م-ميف ىلو نا لاتف كلهاب ىىصوت نم هل لاقوداع م ىنركذ ف هللا تين اذا لاق كلداب ىصوت

 نمفتنأن ؟ءاجراب هءف تام ىذلاهضرم ىفزيز علا دبع نر عىل لاق لاقةومح نب ءاحر( نءو) نيملاصلا

 ةلالث تزف ددق ىلا ىه+ وار ظناوة دقعلا ل_خ ىدحل ىف ىنو«ضواذان ىربق ف ىف دحلب و ىتافكو ىاسغي

 تاموتماملا قتأالو
 لحوزع هللاانريص مالغلا

 هرمو هرم ىنقرحجت اران

 اذهف هقرحأةارانرمصأ

 ةمامقلا موب ىلا انبادع

 نموراثلا نم هللاب وعن

 (لاقو) رايملا بشع

 هللا ىل_دهللالو_-ر

 مهتعأد هعيش ملسو هيلع

 الو ىلاعتو هناع-- هلبا

 همامقلا مول مملارظنب

 رانلا اولخدام4لاقبو

 #عافلا نيل ادلا عم
 ءاح ر لاق هل .ةلارهغ ىلا لوعت دو موه اذافءوح وىلاترظن و كفل | تلاع هد ىفهتعضواذامهاكءافلانا نم ل ةراأ ل

 ىلاترظنو ةدئعلا ت الخ ةايع !الففدو دك دل نتا ك هزع هللا ىضرز.زعلا دمع نم رعَيإماطظ 1 1

 الاف ناس> نب ودع (نءو) كلذ.هل ت-رففةل_هقلاىلاان> وّمري_:ارهقل اكء ىذد وهاذان هوجو تا ةأرعاب ىفا زلاو

 اوحرذن كاملاد_بعنبةلسم» دنع ن اكودح أ ىدنع نيق بالف ىعاوجر حن ١لاق زي زعلادبعنب رعرضتحا اهريدف ةأرملا عل 0 ١

 هو وبتسدل هوح ولا هدوبام-رم لود هوعمس3 بانل | ىلءرعةح وزهتخأةمطانو كلما ردع نب هسه رعقو ف نأالا َّ 2
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 يذللاه اع رح" الارادلا كلت لوقت تدببل اهات نماتوصانعم“و لات رح وح والو سنا 1
 اًولعنودب ربال

 هيذمع ضمغو هلع ال َةَم_تادقو هلباه_حرتام دقوه_.اءاولخد م لاق نمكتلل هقاعل اواداسؤ الو ضرال اى
 السلاهيلع دوادننأ

 مفربامربخآ هنال توملا تاركس ىنءفةخين أب ح |امزيزملا دمع نير علاق لاق ىعازوالان 2 هاف قبطو قا 0
1 

 توما تاركس ى .ءففخنأ بح أ امزيزعلا درع نبر علاق هءاور فورحالا نم ن مول كيلا بحألاعالاىأ
 ظ نءهيرفكءامرخآ هناف

 ىرتشافنب راني دىلام نم طخ كلا دمع نب هل لاوهضرم ىف ل ةئ اسلي زعل ادمع نب رعنأ (ىورو) نموؤملا

 ايسضار ىنع هللا ناك ن اة اسمر لاق كلثمل نفك مهب لص<النب رادلانا نينمؤمل اريمأ اب لامذانفك امهب

 ىف ل بقوةءاوح“ باث ىف نفك هنأ (ىورو)رانالاءطح ن وكي امتافاطخأسن اك ناو هتمريدتوه اسعى المس
 | هللاَعذ هربق عضوم ىل ءهمواس: ضرالا بحاص ىلا لسرأ دق ن اكو صج ضرأ نم نا همرب د ديهرعقن اكوةمنع

 ْ نعي مهعبأب هنأ هياورىوهنمالاهل_.ة.نأر ع ىلأةهنم كت الاح دقو لري كريت الا ذعاو نيم ارعمأاب

 اوعرزاو كضر [اوث ةرحاف تنقداذاف ضرالا نطددب ' رأاعام_4لاقو نب راشيدن» ربق عضوم ىلع ضرالا نامعتأ
 نياوهو فوتو ما أ ةرشعالااره -ثنيثالثت ناكر عةبالو نأ (ىورو) كلذ فرض القاه او ءفتناواوس .اواهمو

 نا لاق
 الو طاوللا نمىلابحأ
 لح وزع هللاىلا ضغدأ

 هاج



 انين

 "5 نا 0 را ل 0 رار علا

 جرخ هنوعلوسرل ا ىل_دواذءا ارقفلا لاوحأ هندقفتي لامذافت اوءاطعه دأب زبالا أب ال نلاو

 مه ةرسأبةرصيلا لهأ كلذ مغو لد ,وعلاوءاكبلاب سانلا مض هتوع مهربخ الف مج داعى راح ىلع هرلا نما ا |

 لا ةؤءاثر نا ضعد نأ (لءقو) هنممتءدصم مظعل

 راب ١ سودرفلاو دلل هس ىف * هحلاص سانلا كمام لاح انع

 رقالو سم ىزحام هد -1نم 0 هب رست ال دع ال ىذلات نأ

 لاةؤرب رحمائرْزب زمااديعنب رعتاماساو

 ارقعاو هتتاتدب جالضفم « انل نينمؤماري_هأةاعئلا دنت

 ارتؤم هتلارعأر هم ترسو 3 هل تءطتسافا هظءارمأ تاج

 ادت مو ,اةلا ىف هتومدس زم زعلا دمع نب رعت أر كلا | دمع نب اسم( لاو |
 ريمأاب ترص ن الادلائأل

 انأ لاقذ تنأ نب أف نينمئم اريمأأب تاقذن# الاىلا ترسم هنناو ىغار ناو أله ةاسمار لاَدؤ نينمؤاا |

 رس ام اهيف ىلصءق لدللا فةروصح#للادجا سلا ىتأيزيزعلاددعنب رع( ناكو) ندع تانج ىفىدهلاهعأعم

 عولط ىلا وكسب لد ٠ لو بارعلا ىلعه د_ غ رمو ضرالا ىلع هتبم> عضور سلا تةو ناك اذان ل> وزعهللا

 هعقرد_>-و هعريضتو هنال_طن م عفرو غرفامت هداعل | ىلع كلذ ل_ءقىلامللا ض»» ىف ناك ايقررفلا

 ا : فل ادع نب رعمدبعل رد زملاكلملا ع نمراذل ا نمةءارب  ذها بف بوتكمءاصسلاب اهرون لصت ادق ءا ءارضخ

 هيثر , هذع هللا ىذررعتاما1 قدزرفلا(لاقو)

 ا4 تثعسدق قح ةعب رش نمك * رسعاب توملا كد ل هلدعل # «ءقاوب نأ اقلخ توملا مظءأول
 راطملادب ىس ىذلابيمحل !ىلع# ىم نب د اولا فهو ىسفت فلاب رظتنت تنمىرخ تاو

 م مهعبتت ثنأو 03 رفح ادعسملا فمومظعأ مضت * اهم- ثمهل ىن.عتأرام هناي

 كج :ةواناستواحاو رأت 01 _لاغرادفالاو كل مأ 8 هي ردتدت فور-ءمانرمالاو مل

 جرود اوم مرك هللا ردقلا ف لعب : نكمل ناوم<رب دب ذ هعرصم ىضذراارع نع تفرط

 ريدع هان 0 توعن_-45 ع ه- ءاستهللالوسر تاصهىفو # رمعلاتنسام لد للا! تدوأام

 همطاق ناندع تن دلو نهريحو 5 ريسلاهبتدادزاو هب رعل | ىل ماع د هندلالا نم ىذلا لو-رااود

 راما هبط ىفىذلا لالضلا نم مه دقن ىلغل أ ىضترملا فطالا# رضم هلأ نم تفرش نمريخو

 ةلعدب رس ىذلانسوبملاو ه # رظتني ريثلا اهنمسنغلا شاوخ هي ادحأ هطعبرلام هالومداطعأ :
 رهزلا من الا |هتفلخامو سدد د تءلطام شرءلاهلا هءلع ىلع نه لكشم لدالا تجو ءامسلا ىلا

 مل-سو هرحتو هل آىلعو د#ئ ان دم مس ىلع هللا ىلصو رانلاب اذعائقوةةسحةرخآ ,> الافو ةئس>امندلا فانت آمهللا

 ( هنع هللا ىذر ىيذاش !|مامالا س فان مىنوثالثلاو نماثا | س ال1

 رارمسأ مهفل مهمصنت نيح  بصاخملا مك ضفخو ىعمأو ىلعأو بصاتملا فريشأ ىلا ءانالعأ اعفرىذلا هنن دما

 قرشن امظندك أتلاب زيسملاكلسف م-كوقعرد مظنر ةفرعملالاح ىلع مهطعو تنال !
 مهكللم ةمحنل | نامماف اقر سورطاارطس مقرب هه دع لكف ميمالأ كن ىرحأو و مهمالعأ م ااتالاأا

 اميصنلعلا نم مم4رذو مهاثاس يذاشو اهنرماكحالاهمف ممروث ب دحلا مهل أطر كلام مهلضافو امهقوالع

 لاقاع بدأتم هلم غول ىلوملا نم عماط ماكو امه هيدل ىثذمالق هيلا ادن ص مهدسل مهدجحأو ىسقوأ]
 ادعىفدزىفرلقو هأوسرا هلد زغت :قاعق ا

 ايفل هلا لهأ فك رطل معف ني | سح واحورهءار كردنو < ىعتاووعست نأ تا ةشاماقا

 | ىسق نيفرشلاربك آب ترغطظ 35 الاواء:دلا كل تلص+ ناذ 0 رولا ا 4.

 ل رلاقأي نأ نم

 ةأرملاةأرملاول-- رلا

 د لانش | ئششنلو
 سدد الن املس لاق كالذ

 اللا كلذلو كليو

 3 دا علا دخأ سأ

 نالهءاسهذع ريصت داكن |

 بضةن ىلا هدو هناك هلل
 نمواد دشامضغ ماع

 هيلع هللا تضغدتشا

 (لاقو) ةوتلا ن ع هس

 هيلع للا ىبدهفنالو سر

 لعن مدرْااب بعللالسو

 ةقب اسملاو طولمو-ق
 نيب هدرا ىلاو ريجلاب

 نننهعا طانلاو تالكلا

 نين ةرقانملاو شامكل 1|
 الب مال كوع دو لوندلا

 لاك اص ةزور زم رخص

 هذق لكنازيملا سدو

 نلدو طولموقلاءفأ
 ريالا مدمندو اهلمؤ

 ءاسنلاب "ا افتكا

 الفلاح لان لاح رلو
 نغءامدل ارازااوذلا

 زغهتلااوزراب ومهسؤ ر
 مهسكت ىصاعملاب لو
 مهسور ىلع ل>وْرَغ هللا

 لء+ ىنأ مهنئا مبلقو
 مهجرو اهلفس أ اهآلعأ

 نيم ا



 رغع>(لاتو) ءاملا
 هللا ىذر د_# نبا

 نان أرماهءاح هناا مهنع
 اتلاقف نآرقال ناتثراق
 هلئأ باتك ل _ههل

 ةأرملا نامشغ ل>وزع
 ىلع اوناك منلاقذأرلل
 هل اكلهاف عمت له

 عست موقىلاءتر هناص#
 هتلاري_- اق كلذ سس
 يسال 2
 هنال_بوهيلعهآناىلص
 نماباءا> نه ص

 اتاطنو 1 نماع ردورأن

 ران ندم احاتو ران نم
 فو) 0100 ني-ةحو

 اذاهأرإانا(رح آربخ
 هللا رمأب ةأرملات دكر
 اكلم ىلاعتو هناصس
 اياماح نم عنصنأ

 ران نم اعردو ران نم
 قوذ نهوران نمافخو

 ران نم ىقادسهلك كلذ

 ناءئاو براء قام

 م-اظعأ اهربدىفةأرملا

 الا هلعفب ال طاودلا
 لور (لاقو) رفاك

 مو هياع هللا ىلص هللا
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 0 ْ اديعنوكلاكلمدمفي سلو ٠6 أ نمىدبمو ىد هن هن 5 ملعدرم ا اوجام مركبصأغ

 ايظلازأو ةلط بهذأو ن ادشررلعلا ءايضىدبأ كف ه ىعأوهو ىرسوءاملعلا ىلا
 اغلازأواندشرو هب « افطل نمذاانبردوضق

 هباكصأو هل آىلءو هيلع هنا ىلص امهبوملةلا نع «ةعد رشهللا هذأ ىذلا هلوسرو. دصادمجم نأدوشأو امئاو أ اتذاهب وح أ :داهش هلك رشالهدحو هتتاالاهلاالن أ دمشأو امسقو |ظ- صالالا نم هيلان أ ادج دج
 ىفاشاامامالادلو مب راتلا ناعصأ (لاق زاهد فرششلاو لضفلاءاسم- ىف مهلا علطأ نيذللاهتبب رذو هحاوزأو
 ًاشنف ىلاعت هللا هفرعش ةكم ىلا همأ هيام نيتنسنءاوشو» و هفع تامو نيا تاقدالا نمدزْع هزعهللأ ىذر

 || لصتي و عفاش نب نا معن سا.علا س سدردا نب د وهو هةنس ةرسشع سدت نباوهو ىوتغلا ىلع هثحي 8 .: ىتفم ىهنزلا دلاحن نب لسه ناك ىتج هريغ ىلع تشن ملام لعل نم هيلع هللا تفو معلا لهأ سلاح واهب عرعرتو

 || ثلثو ل_علل ثلث ماسقأ ةثالث ىلع ليلا سقي ناكوم_:ءهللا ىذراهبتامورمصه ىلا ج رخ عار مشأاهبمافأف ٠ [|| ةكمىلا داعم نيتنس اج ماقأفدادُعب ىلارفاسو ل سو هيلع هنن ىل_ص خلاب قتلي د-:عو فاذم دبع ىلاهبسف
 0 ةرم مول لك ىفنآرقلا متي« لع هللاهجر ىفاشاامامالا ناكمنناه_جر عسب رلا( لاو ) مونلل ثاثو هال_سال

 ن_سحلا (لاقو) ةال_دلاف كلذ لك ةرمنيت_-.ناضمرفنآرقلا متع ىذاشلاناك اضدأ عب رلالاقو
 ىلعدي زيهتبأر اف ل.الاثاث نماوحن ىل سده ةب أر فةرمريغ هنع هنا ىضر ىقاشلا مامالا عمن ىسباركسلا
 1 باذعن "اب رعالو نمنءوئاثوةنل ةبانالا ىلاءت هللا لأس ال اة ردي[ ىلءرعال ناتو هن اق 5 اذا آ نيس
 تسفنم تعم-ثام لوق. « نع هللا ىضر ىفاشلان اكو * نينضو وهةنلذاضل اىلاعت للالأو اهنمذوتالا
 ناكوو# ةدامعا نع هيحاص فعضد وموثلات لح وهنطفلا ليزي ىبلقلا ىمقءوندملا لةثب هناله:دهرعشع

 تكلفة وسم نع هنع هللا يذر ل و اقداصالواب ذاك الىكرعىف هللأب تءولح املوقد هنع هللاىذر ىفاشلا

 مس دبع نب هللا دبع نب دجتو ىنزملا(لاقو) ىناوج ىفوأ وكس ىف ل ضفلالعأ ىت+ لاقف برتال)ل هل لق
 ا ىبتاك ب يبح ىلا ضما كلا. لاف أطوملا كنمعم- أن أ دن رأ هللاقف ام_ممع هنن ىضر كلام ىلا ىفاشلاءاح
 ش كتكرتالاو كلع هتأرققءارق ت:دهقسانافاسفد نع هنأ ىذر ىم مهست يفاشلا هل لاذ هنأرق لوقب هنأف

 كلام نست اف أرقف ه.ه مامالا هل لاف تاك ا مفصأر قذ<_.ه كلام هل لاذ فقوُم اسفصأر ففأر قاهلل اذ
 نأب>أ ىفاشلا هللاقف كلأر قب نم بلطا كلام هللاةفكلذد هدهانأ حمجأ أطوملاه_لعأر قذ هنءارق
 تأرةفأرقال اتم كلذهمعأف هلع تأرةفأرقالاذىلأر قب نمتءلط ١ اوك دلع تفخناف ىقءارق عمدت
 تلجلوقي ىفاثلا تمم« ناموس نم عيب رلا (لاق) كلذرسوىاعدفاظفح هردخ [ىلا هلوأ نمأطوملا هيلع
 لاق محلا د,عنب هتاد_.ءنب دم (لاقو) هنم ىعام الا هلع سدل ىبت لج ىل- نسملا ند نع

 |اميفبتك' ًافروهظلابهوت | ناوبدلا لا هذأ تنكفرغصلا فهلا بلطأ تنكولامىلن كيل ىفاشلا
 ةودقارراصةمهلاهد_مبو دادسااو قمقوتلا م4 لد> باطل ااذجبو دارملااوةايدامالا اذهب ( ىناومخا)
 ةلاطءلا ىف هرعاعيضماب فحبو حارت_سابغت نم لكو .ةمنسلابتارملا ىلا ىفدن ةيلعل اممم ذهاب دابعلل
 ىضماأ ناك امأ بقانملاو لئاضفلا تاوفرد>ا تقاوعا !ىقهرظناله ومان بلاطملاع: هرْيغ :زافدقو

 رضنام سك قرءءلابهذ كانو كظعوام كلاو-أريشت نم تيأرامفالو افك امسعللا نم ربع نم
 1 1 رسالاهةرخآالاىلاثنتآو
 اناك الن اكدقامناك ال عاولم ترازوالاب تدتأو * انام.ةرمعل|تعطق ىتذ # هداك :رمض ىف تلزام

 اناسحاءوسلا كاذد.ءرو # هتمعن متن ركلاى فو انازعا لا قعىفتيأرو هب اهبترسأاماث آتءكرو
 ةدهز(امأو) ب ذك دةفبلق فاوةلاحخ بحواين دلا بح نيد مج هنأ ىعذا نملوقي هللاء_جر ىذاشلا ناكو
 مهلاغْتأ ض ء»ىف نعلا ىلا جر خ ه:ءهتا ىضر ىذاشلا نأ ىد_.هلا ىورفهوئاض#وا من دلا فهنع هللا ىضر
 يت هناكم نم حرب اش هنونأ, سال! ناكفةكم ج راخ هتهخ برضف مهرد فال 152 ينو هكم لا ىرصتا

 اهقرق
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 بلآ اروه وه دب نمهط دوس طقسو : ىبام ملأ همذدخ ريثك لاعيقأدقو مالا ن مام ولج رخو#اوه.جاهق ضر 1

 رهف ءر دق لهج نم نيطامدا ض هب دنعاصيق طاخ هنأ هنع(ىورو) ارانب دنيسونءاطعأف ناسناهيلا هعفرف
 ىفاشلاءاحانإف لدع سأر هناكرخ" الا لاو دوحالاديهزءجرختالا ةضنيمعلا كلا هل لءحو طامخلا 5
 1١ اذدوءوضولاريوشتل دم قيضلا كلا اذه اريخ هللا لاح لاّةفاذ_-اعستم هرج لاوأ| دحام ا

 هللاقذ طامخلادنعهؤداصق مهرد فال آةريشمب فاشل ىلاءاحدق ك1 !لوسرناكو باتكلال_>العساولا| | ٠
 هع.تف ىقاشلا مامالا اله هلل طا.ناهذعل أسف هلءصفت ىف هت :ركفو بوثل |! ذ_ههتطامخ ى> هيلا اهءقدأ 5

 تاقفامتقدصأ ؟ىفاشلا ناسف تح وزن عب رلالاقو# هباعتأ نمراصوهمدخ ءءلار وتعاون دق نقو
 امولءمىل لء> وارانب دنورشعوة هد رأ| ميقةرصن ىلا ل_ترافرتت ان دهم تلقا متءطعأ لاق ارانمدنيثالث
 هن راقأ فد عفت رااذاىذلاهسفنا نيملاظلا ملظأ هتلاهج رىذاشلالامو نيتئامو ىدحاهنس عماملاب ناذالا ىلع
 موب اذ_هىلاعت هلوق اموله دفع مومضعا ارقو# ل_ضغلا ىوذ ىلءربكتو فاريثالاب فه“ او هذراعمركنأو
 قافأا1ذ هبلعا.ثغمرشو هل دافمّسد رطضاوه دحر عشق او هنولريغتف نور ذتءي م4 نذوب الون و ةطن.ال
 سون تدل تاذو نيفراءلاىوملق تءضخ كل مهللا نيلفاغلا ضارعاو نيدذاكسلا ماعم َنَمَكدوع لال

 نقوش نا اذاام_هابعم هركد ىرب ص ه2 ىف ىنع فعاو ل ارتسا ىال-و كدو- ىلبه ىلا نقاتشالا
 مهماثآو بهذت مهمايأو ببنت مهلا عأ نيلفاغلا نيلهاملا غو كلود عم كنمأ فيكف هلع عم ىفاشلا
 ىولل_ةلالهأ اًثيدح نوهقفب نوداك, الموقلاءالومملا-3 حمضاو رمالاو ىبعمأ حئاصتلا نع 6-
 لوح موت ظعاوملانونمؤيال مهر ذنت ل مأ مهترذنأ أ ممبلءءاوساولل< داكرك ذلا سلاح نمنوجر ةيساقتلا
 عطقيالفاذ_ه عمو ةواشغ مه راصد أ ىلعو مهم ىلعو م_مولق ىلع هللا مخ اهيلااقي رطدحتالو بولا |
 ل_ءقهنعهللا ىذر ناطاللا نر عجج رخ رامنلاو لالا هللا قده دحاو هلل فالس باقند را نافءاح رلا
 : : افسل ادنعنالولسا: افصل! نماملق ى.قأوهو مالسالا

 أ هتةماخ ىف موب لك هله« هناهنلأ هءىتأب جرف دع ١ ظ
 ىفاشلا مامالا عم تنكى :ركملادجم ني هللا د_هعلاق © مالسالاءاطعب دتقاف .مالظلاكلاتغاناكلحي و

 شا

 كيلا هللا نسحأ كءوضو نس | مالغاب هل لاق ءوضولا نس<الوأضوتي ناش ىأر قدادغب طشد هنع هللا ذر
 هللاقو مامالاه ملا تفتلاف هفرعن لو فاشل امامالا د مهثوضو ىف تاشلا عرس أف ىذم ع ةرتخ الاوان دلا ىف
 ىد رلا نمل هنيد ىلع قفشأ نمو ان هللا فرعنعنأ لعادل لاتؤهللانلابعامم ىنإعت مهن لاق ةحاح نمل
 دةذ لا دة ثالثه ناكن م لاق من لاق 'لديزأ الفأادغ هنا تاوث نم ى رب ابعماتمع ترقاندلا فددز نمو

 ىلا هت هلل ادودد> ىلع ظذاحو هنع ىسمتناو ركشملا نع ىس+و هنرت او فورعملاب رمأ نءناسعالا له كستسا
 عم جنت كروم عسبج ىف ىلاعت هنا قدصأو امغارةرح“ الا فوادهازامن دلا فنك" لات ىلبلاق كدب زأالدأ لاق

 ىضرلوقد ناكو هن هنعهتلا ىذر ىفاشا !مامالااذه هل ل .ةفكلذ دعب باشلا«_:غلأسف ىضم م نيحانلا |
 ادحأ ترظانامهزع هللا ىذراض» ألاتو 33 ئثهنم ىلاب نت لوملهل اذ نوءفتنب سانلانأ تددوهنع هللا

 نأتي.دأالا طقاددأ تك ايو ل> وزع هللا نم هن اعرهماءنوكو ناعيوددس و قفوت نأ تدمحأالا طق

 تدروأ اماضيأ (لاقو) هناسل ىنعو أ ىنأسسل ىلع قل !ل_جوزع هتبا نيم نأ ىلاب أ الو همدن ىلع قحلاروظ»
 نم طقسالاة لا عفادو مل !ىلعد_أ قرباك الو هندوم تدقتعاو«:.هالا ماهل. ةفدحأ ىلع ةخلاو قدما ١

 هللاتو يذاشالوعدأ انو الا ةنس نعد رأذ ئمةالصتيلصام هنع هللا 0 لمذ> نب دجحأ لاقو # هتضق رو ىنمعأ
 سل اكىيفاشااناك ىناب دج مامالالاةذءاعدلاا ذه لك هلوع دن ىت- ىؤاشل ناك ىل- رىأتنأاب هئبا

 ةمقاملاوامت دلل عل اكمه نوملا صل اوءاؤعلا اذكه يفلح نب ده نمله ىنباب رظناف سانال ةءفاعلاو تدلل ||
 نماورذ م_هردهتذةجرلارشنتو ةكربلا دو ءاحرلا لزييوءالمل اهنا عدي مم نات فاخ اممم سلو سانلل
 مكجبر راس منأو ناطمبثلا نم نور“ فاسلان اك اسمن دلا ىلاهنلا نمنورغت متنأو ساىلااندلا

0 

 هل_تشاتس هللان عل
 ىلا( لاتو) تن

 نعل مو هيلع هللا ىلص

 لاحرلا نمنيثنخملا هللا
 ةاسنلا نمت الحرتملاو

 هيلع هللاىل ص (لاقو)
 و-هو تام نم مو

 مل طول موق ل-عل مهد
 نءرثك أ هربق ف ثدلي
 ع هللا ث همن م ةعاش

 هتف اكلمهيلا ل>و

 ل لا ع كش
 هحرطرو هل جرب طق

 فذ ةمفطول موقدالم ىف
 بتكي و راثااىف مهعم

 نم سآ هد مح ىل »ع

 ( لاقو) ىلاعت هنناةجر
 هءاع هللا ىل هللا لوسر

 همامقلا مول ىو لدعو

 مهل سدا لافطاب
 هناص- هللا لوقمف سور
 م«. لعأودو مهل ىلاءتو

 نك نولوقؤ متنأ نم
 هللالوقءذ نوموخطظا ا

 ملعأوهو م4 لج وزع
 نولوةمق مط نم م#

 اون اك مهن الانوثابآ اذملط
 ندم نارث ذلا نونأب

 ىف انو_ةاأف نيملاعلا
 هناص هتلالوةيفرايدالا



 ىلا م_هوقوس ىلاعتو
 ىلءاوب:كخاؤرانلا

 نم نيسبآ مهفأمج
 لور بذتحاق ىو

 ةدحرلا نم ساب الاهتلا
 هناك هتلاىلا و

 اءاافقنا نما ىلا
 نأل.قنا.علاو

 سر حراوملا قطنت
 ملام“ أب ,دانيوناسالا

 ىذلا ناب دلا كلا
 ناش نعناشهل:ثبال
 دعلا اع أ عرضتق

 نمبتو هءأا ىماعلا

 هناذ هيدي نيب بوثذلا
 مدر وقت لسع ك
 ْق سمايلات ابلاإلا

 ذوءناءرلا لك آهنوقع

 ( كلذ نم هللا

 اواك نال اونمآ نيذلا
 ةئفءاضمافاعتضأاب رلا

 اوَعَب ااونمكن يذلا.
 نم قبام اورذو هللا

 نينمؤنم تنك نااب لا
 ف رم اونذأاول فت لنا

 ىعب هلوسرو هللا نم
 هللا تراحم ىنار-لا

 هب راح هللاو هلوسرو
 برا عقو نا ليوق

 دشنأع كد.-وو هبل ةذرعمْ ل لأ اا كدماذتو نهج ىف كتبوقع

00 

 راءتلا ىف ةلفغل اومونل ارح ىف متنأو راذتعالامدق ىلعاحدلا فاوماق راقالا
 اديرفتستأ اذاىرءش تمل « لاعفلاع_قىفتيداعو © ىلاغت_ثابوزذلاب هتاولاط
 ىلامكلانه ىف: هيل م اعيجنرشن دق نيواودلاو « ىلاوح ني_صندق نب زاوملاو

 ىلاةهنوكت اموىلاؤسفف « ىلرالوقأ اموىلاءةحاام
 هفسن لج رياموبرمو ©* شحافلا مالك-!ادو هللا نعاةمفعا.ن دلا ىف دهزلازيثك هذع هللا ىضر ىفاشا ناك
 نوهزنت اك اننا عاسم“نعمكعام“ أ اوهزن لاقف هلا هنع هنا ىذر يفاشلاتفتلافلعلا لهأ نم لدحر ىلع
 نأ صرخة هث اعو ىف ئذ ثيخأ ىلارظ: ل ءبةسلان او لئاقلا ل. رش مّوسملا نائب قطنلا نع مكتن-لأ

 ناكزيزملا دبع نيرهاقل ا ددعنأ ىورو 7 اهلثاق شاك اهدار شل هفسأاةلكت درولو مك-:دعوأ ىف هغرفب

 لضفأ اعأ ىفاشاللاقفهعءرول هءلع لقد ىذاشلاو ع رولا ف لئاسم نع ىفاشلا لأ ناكواعرواملاضالحر
 اذافةنحلادسالا نكسعلا نوكمالو ءاسدنالاةحرد نكمل هنع هللا ىذر فاشل لاقف نك اوأ ةنح او أر بصل
 مالسلا هيلع ىدوم نكتماو هنكم م مالسلاهدلع مهاربا ن كم | ىلاعتو هنامحبس هنا نأ ىرتالأ نكمربصو ندتما

 لضفأ نكةل اواهظعاكلمءانآممال_ىلاه_ءلعناعلس نقماو هنكم م مالسلا هءلع سوبأ ندقتماو هنكم ع
 تأرف ىفاشا ارك ذىرخ و ل:> نب د_> أدنع تنك قوما اد_.ملادبعس كلللاد_.ع(لاقو) ناحردلا

 سأرىل_ءةءالاه ذهل ثءءب لح وزع هتتانأ لسوهءلع هللا لص ى:لا نع ىورب لاقوأ ىنْءلن لاقف همظعب دحأ
 ىلع فاشل نوكي ن أوج رأوةئاملاس أر ىلءزب زعلا د .ع نب ر عن اك_ذاهنددرمأ اسهل معقد الحر ةنسةثام لك
 رصم|ئءلعمدقد_ةأو طق ىيفا.ملا ل ثم ت.أرام ىلد الا مث ملا نب دعس ن.نورهلاتو 5 ىوخالاةئاملا سأر

 الف هنانتتفاثدال ص نسحأ الواو وهنم ن>أ انبأراف ىلصد وهوه انف همقف شرق نم لجر م دقاول اعف

 ناكو بول ةلارارسأ ىنودهزلا فو اضدأ هقءةملا ىف ملكتي ناكو هنما نم نس> أ اني أر اسف ماك-ت هنالد ىذق

 بذاكدلا عمطلا ن ءولذال نم امندلا نم صلخب فيكو هر ”الاردق فرهدال نمايندلا ف دهزي فيك لوقي
 هلأسو# لحوزعهتناءحو هلوةدنربال ن مةمكتملا لاي ف دكوهدنو هناسل نم سانلا لال نمل فيكو

 نهو بغرت م«ذىأى و باطت نماضر ررظذاف بعل كل سفن ىلع تةخاذا تنأ هل لا ةؤءاب رلا نغ سانا | صعد

 هنعهللا ىضر هلو« رك ذتءالدىأو 0 ةيقاعىأو تدرب تاقعىأ

 ه-:ةرغاطق ىنذو_هظافت ٠ اك كو_ةءلىنماحرلاتلهح : ىهاذمتقاضو ىلقاسقالو
 امدهنافجأد ولا طرقل خت © هنابد لا فراعلاردهللق هب افعأ كوفع ناكر كوم
 ' هررك دفن اك اءاذااعصف « اتأمىواناة 3ث نمهفنىلع# همال-طدم ل_ءالااماذا مسقي
 امرت أةلاهملاب ا ميذناك امو # هام-ثنم تضمامابأ ركذيو « اهك”ناكىرولا ىف هاوساعقو

 تشو وس تن أسد .>لوقيه اطظأ لدللااذاءالوممد_كو © هراهن لوط مهلا ني رقراصف
 امعنمو ىل_ءانائمتازامو * ىتافكو ىتيدغىذلات سلأ م« افغموالو_ىنيداراكب قك

 امدة:دقامو ىرازوأرتسو ©« ىئازرفغن ناس> الاهل نم ىسع

 هللا ىذره دع عدوانبلا لصواماهنهرك دنسو ظعاوملاوةمك_لا ىلع ىوتحت ريشك مظن هنع هللا ىذ راضدأ هلو

 اسلاح يذاشلا ناكل هتتاءحر دعس. وسهاورام كلذ نذ دب مرقد ناعمو ةق.ةملا ىف مالك اضنأ هلو هنع
 مدقأ نأ ىنونذ نم فئ اخ ىف ا هللاقذ لح ر هيلع ل دذال_بو هلع هللا ىبدىبنلا ةنيدهىف عصلاًةال_ص دعب
 ن أل وز.ءهللادارأو نمؤماب «-نع هللا بذر ىفاشلامامالا لاقف د-,كوتلاري غل عىل سلو فر ىلع
 دارأولو هللاالا بنار هب نمو لوقب ثيحهبلع ب ونذلاةر_ةغم ف كلاحأ امل هيدل ةىاسا |نمك سوت

 3 ًأاولتحاافةقنأمل تناك راوحأ موقلاو الد. متتاناهكو ولموا.: دلا متكلم راد_ةملاف مهثيبو مكسنب م
 | مهلبالىد-4لا مون مهوقيأرل راصمالات قو ىف مباع متعاطاول راعالااو متنا نامزلاردقاوفرعو راعلا
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 هوفع نعهملا نما أدقاذ 3-0 أد_.عوداعملا مون ىف فاختو «ادءاح بونذلا قودغت تنك نا

 ادملو وةغضمكمأ نطب ىف «ىشملا ىف كبر مطا نمنسأ.ةال# ادب زم باعت نم حاتأو
 ادمحوتلاكءلقمهلأ ناك ام هع ادلاخ مه-ىلص:نأءاشول

 هتلادمع»او رام كلذ نفةنعدأوريثكر 30 هلو مامضى ال ولجرلا كيف

 روس ناو ليو تأ كحل ارا قا[ !اءامالادنءملعلاهقاح ىف سلحأ تنل لاق ناورم نبا

 ةل-ج نمناك- ةهنما تظفح تاوعد اعد هنالصن معرق ى>- تسلاغ ىلد ماتوهودحسملا ف هندح وق ١

 لكوتل اىدصا:ةزراو هنسلا ىل_ عك تن وأنت ةدباهق هلماعملا عدعتانل بهو هقرءماءافصدانماع نما مهالاكلذ :

 لات نيجارلامحرأاب كتمحرب نيرادلا فاوهدانورقم- لاا رقي ام لكرانملع نم اوٌكلم نظل ن سوك 5

 دشنأ مءاعشلاىلار طا فةوقهفا ت>رخو دوهسملا ن نمجرخ هئاعدنمغرفاسإف

 ىتاذىفارتعاب ىسأر قار طاب اطعد امتي أرس ثم ىمظمعلا كتزع نود ىلذفقوع

 000 0 ماس ل انهءأي 3 اجرلاودو_هلار امة أىدب دع

 ىقساذان ماب سذالابارشانقذا# امسالاه_:لعف الوه<ناك نع # مكءرب تسل نمعد_قدوعد
 * امظد هالو ماضد الان | امك

 3ك ءلانانأ تاو لوتيتع قا ىني ىئاشلا تنس قا خي زالت ا

 ه-:ةاصفهءلعتلسو اعرسم دل اتمقف هنع هللا ىذ ربلاط ىلأ نب ىلءلءقأذا فاوطلءاضف ف سلاحا
 هلا دمعابأ يرش أ ىللاقفريم ملا ىلع كلذ ت دصةتدصأ الف ىب دا ينهلعفهعبصا نمعتتا عزنو ىقتاعفا

 باسهل اموبنامتالاوهفءابا كتف اص هام اوراذلا نمةاضلاو نقمارن ادعس ا ىف ءلاط ىلأ ني ىلع كاتد ئرامأ |

 لج نمو 3 هنعهللا ىذربلاط ىلأن ب ىلع مسا :اب اما من دل ا ىف كام“! غامق كعبضا تاما هلعجامأو

 نمقراطوةهاعوةفآ ا لكنمكلال> ةكريو كترا هط ةمظعو كس دةروذ.ذوعأ ىفامهالا هنعهتلا ىضرهث اعدأ

 باقرهل تلذ نما ذولأ كبف ىذالم تناوذوعأ كبف ىذابعتنأمهللاريخم رطب انراطالا ن نملاو سنالا
 ءلركذ نامسنو 0 كمركو كلال_كذوعأ ة هنعا ازملاةاتعاةل تعدو ةربابملا

 ئراععش 0 ىراغسأو ىن-هظو ىرارقو ىونو ىراهنوىل- ءلكفنكى أنا - 1-0 ءفارش الان

 كدامعرش ن مو كب زخ نمىنرحأ لي كمسالاهسزغت تنأ الاهلاال ىراثدكزانثوأ

 (ىناوخا) نيجارل ا محرأاب كتب انع ظفذح ىفىنلخذأو كاظفح تاقدارس ىلع برضاو 1 ا.سىقو'

 ناك و 00 وو همو رت 2و مهرات آبهدت لو نود_متلاع امعااو نوملاصا|بهذا

 موقت ةملاصةنباهل تن اكو هيلع ىثد واريثك رك دوام هنعهللا ىذر ىقاشلامامالا مظعب , لينح ني دجأ مامالا
 ءامالا تيس فتان هاهي مظعتل ى وذاشلاىك نا رايخالاني_هلاصلا رابختأ تو راهلا وستر ل ئ

 ناكالف هلا ةمععستو هلا أى رت نأ اعمط كل ذب تذبل |تحرفق تقو ىف !.هنعش اىضرد_جأ دنع ىفاشلا :

 ه.قرتت نمل اوهرهظ ىل_ع قاتسءهنعهللا ىضر ىذاشلا مامال او هرك ذو هنالسةفمظو ناسا

 وها: ثادروالواك ذالوةالصالةلمالا له ىفهل تنأرامو ىؤاشلا مظعن تنأ تب , اراهنال تلاعقر لالا

 لاق رأالو لون |الوأهتمسسطأ هل لع 1مل د 1 .كدجأ هل لاف ىذاشلا ماذا تر دحلا

 ا نيالا اتم كرولا. قلتسللا ,ةلئس تامة دم توق لكل
 0 تناك اذهاي#متاتان اوهتلعاسم لضفأ مئانوهوتملاهلع ىذا ذهءتنبال لم: حن دجأ لامك صم

 دسن ,حرك ذةقدص مههونو هعاط مهما هللا ق مهركقو مد درك ذو هلل م4اوقأو مهلاءفأو هلل مهتانكسوأ

 5 مدل- اال هع مهلعحو مهحدمو مهم ىلا عت هللا نا مزح ال مالا ةجدروم ا فش مهلعو ركق يتوكل

 ىعملاف#«مانالل ا :

 اوررتغاودالوالاو لهالااوقرافو 0 وانامكر ركشلابئاحخ # ىلءمولعلاب اوراسهللاىلاموق

 ل>- وزع هللا نيب وهند

 ةدلع نامضع قمل و

 ىلصهنالوسر (لاقو )
 ةللبل مل_بوهيلع هلبأ

 ءامسلا ىلا ىف ىرسأ
 ادعر ىسأر قوف تعم“

 الاح رواترب و ىعاوصو

 مدي أ نيبم-منوطا
 تامح ىل_غتتوينلاك
 تايحلا حولت نراقعو

 ىنأا تاقذ مهن وطدف

 ءاله نم ليري_اب
 (لاقو) ابرلاةلك ألاف
 نه 0

 ولو ايرلا ند لك
 اًناكفاد .حاوامهرد

 مال_-الا ىف همأ. فز

 4 اعدها ىل_<( (لاقو)

 موعرمصتاب رلاهلك أ سو
 عرش ام ةبنانلا
 ىل_-(لاقو) مومحلا
 هللا نعل مسوهيلع هنا

 هريغا همعطمواب رلا لك 1

 ه.ناكحو هد_هاشو

 هل ليغثاو لدخماو
 (لاو) ةاكزلا اس
 مل_سوهيلع هلل | ىل-د

 نامزاارخ 1فر-هظي

 ة.ذاكل ناممالاوا رلا



1 
 هل

 انالعاناوك الارطع مهركذو 1-0 ةفرعمو له ى-متنمأو متنا بح 31 اناطوأ لعل تالط ىفاوفس دقو

 هنولرغتو هنيوك ب ,رطضا راصءالا تامسن هلع تيهاذات راكفالا ىئاطمل قئادبت قزم ورارسالاو نازيملا سؤ و لاتكملا
 متلْغثا قنا امرصسلا ىف نو ةشنتول لاقف كلذ نع لق لاوحالا تايرأ الا هكردبال لاح هقملوم دسو جاهو مومؤمقو كل زرهطاذاغ
 ,مهالتاو ضارمالا

 لاعتو هناض--- هيا

 هللا لاق فند_تلاب

 ملك م لدور
 نيملاءلا يرأس انشا
 موقي هتاف ىلارملاالا
 اطيخمانونحم عقب و

 : : لوق, هلاحناساو م اوخال متدهلو كامن دنع

 ةلاح لكل - ءىئئامحأ متئأو « بصب ىفاوكلم كلل ىلكو «باقلاو مسملاو حورلاو ىتدتفم كل
 بركللا«_ةرافيال ىلقو مكلع « ل-_هاوتماهعمد ىنمف ميأذ © بحملا كبفىل مصنا جرفابف
 -النيتقرلاىداوىاتثأو « بتكلامفنتامو ىظح ىءنعث © ميلارب-- أ نأ ىنَأ مكحو

 : اوه ءااأكلت ترهط دقو مكضرأو + نم مالعالارظنأ ىتم 0 و.دداةنلاوامقىداو ىلا ىلاتو اللا لانا[ كلت ترهط دقو .ه ك؟ضراوخ 5 مدان اوانق 1

 ةماربىل هم ماي الا عمت ىت#م « بحرلا لزنملاو لثالاو ىج ا نانو  ابرلا ىل-عماجلا حرب ىبرطي و
 برعلاو مهلا ل-رب ه_ءلاىذ 03 رجأريق ىلا اتسم ىناو 031 بّهملاتاازدقو ىوهأ نمرظنأو

 ىحءلاو ىت ىف سانلا ن اكءالولو « و. الودستال ل_طقبقانم هل ىذلا ىمشاهحلاىثردةلاوه
 1 .به»ت اطهامو قرو تةةدامو 0 قراب حالم هللامال_س هلع 00 تراهن انام دقه اديه نكلاو

 : بملابس >وائادممةقمالس »* مهلك هعلاو ل الا عسج معو 6

 نيلاعلاب ر هلل دهللاو نيعجحأ همحتو هل 1 ىلعو دمع ان دمس ىلع هللا ىلصو

 نم الدنا غرفت ىتح

 نم بوهيلع ىلص هنا

 هللا "الماي رلا لكأ
 0 10 ددعدارانهنطد لدوْرع
 ةنجلاب مال_ىلاهيلع سد زدازان هل+الز !.ةنوالاماومدع ناوهن مهانغأو اهيسءامعلللءلا لمس ىلا هت دما ||| هتاصس هللا لقي ملالام 2-552- (هنعمتاىضرشلاممامالابقانمىنوثالثلاوعساتلاسلحماط 2202020. سك ناو نعل أام
 هاتفل ىموملاتذا اهصنامذزؤش قاتل ن أ ناارادبف امصتناو شوب و ماكلا ماقهءلطاو ىةداو هللاهعفرو و هلع نمأش للاعتو

 هدول ةكئالمارمأو ايارشلل مدآ هلااقلخ هوس و |.ق-ىضمأوأ نب رصلاعسم غابأ ىتدحخ ربأال زعهتا طط“ ىف لزب
 ايدسئ لكل لح مءاضقلا لق م_ماعىرح و امه_ثو لئامقهتي رذ نم جر خس او ىنأ سلب االااو دعسق ه دنع مادام هّدذعلو ل>و
 تالاك.ثالانم + نورباراونأ م اة ىف نذقو ايدأوادحم هءاو._بتك فمان اللة ادهومالعالاك انندلا ىف هيلع هللا ىلص هللا لوز مهاعوامتزواب زم هباو زرح انهماكح أ مهفرعو موهقذو ا.هروامغرهتمدخ ىفاوماقف هتنانعنلءلال_هأ فو || (لاقو ) د_>او طاربق
 هماك-أةوال> مهقاذأو ىتوامركم نم لك ادذفةباومواتمنو ةلال>وازع هن مهاسكو ا.صحاديعب ناك ام بهذلاب بهذلال--و

 أ اي-روالوسو الهأ مهادانو ةماركلا نات مهبل أةمايقلا هيلا او دفواذات ايعتهباطرغس قاودحواش | ةسضفلاو نزولانزو
 مهتدرأن ا انقل |نعط نم شالو« ابرق: مم تديح أاذامهاضر هن درت نا سفنلا وهلا ىف مّدقو مدع دئازلاو نزواانزو ةضفلاب
 لطسو تن اخ-_بسحلا ٍ امصتمومانالاق اماقمتلدو: » ةلمضق رك تزحالهأ تنك ناذ ؟+ || طبضاب رلاناورانلا : ايذأتم نكو مهنمسدتقاوذ_ف 0 ,-هب رنوساخل اءامعلا مه 2 امظلا فالف م ميقالت تمرو ىف هءىوكيدب زاسملاو

 ناك ند تاايطخلا

 له_.اعرطفأ وامئاه ٠

 ا ا.هذم قتل !نيدلاكلراصو « هلضف.ه_:منجرلا كدعاسو

 اد نآده_ثأو ايرطاهب زتهأة داهش هل كد رمش الةدحو هتناالاهلا ال نأ دهشأو اسس ةاضلل م ذختأ اد دجحأ
 || ةر ريلاهتب رذوهحاو زأو هباحأو هل [ىلءو ل_بوهيلع هللا ىلص ىتحما لوس رلاو طصملاىنلا هلوسرو دمع
 || هجر ريلادب عنب رعوبأ ظفاحلا(ىور) ايهم َتدأواهلب وءامسلا تلطهام نيُمادام مال_وةالص اصفأا
 1 اهيقوةرسسهلارادماماناكءنع هنا ىذر ىصصالارماع ىلأ نب سذأ نب كلام مامالان ا باسنالاباتك ىفهتل

 1 : هلعرششتناو هنيدملاملاع ىعسو دادمالاتاصاوو دالءلاتدقفا نمو رمت ساو نيدلا ماتو رصتن اوى ارهظ

 || سي ردتل ب صةنافعق لكن مهيلا سانلا لكراو لءالاداك أهل تيرضضو راطقالارئاس فر او راصمالا ف
 0 ١ سل 17-252 تادط# اطل سو 2 مركب يع تما نالت ال01 5 3 , , , ؛ اوحنم ناعيو سال |ىتفب ثكمو ةنس نيعست نمار ق شاع وهيلاه-اشأ جات اف هس هرمشسع عام ننياوهو معلا

 ند



 احلل

 روك ةلاال لاو رووهسا هع الا نمه:ع ىورو ثيدنملاوهقفلاب نوعناتلا هل دهشوةئس نيعمس نم

 ىسومو ىراصنالا دمعس نب ىو ةثيدملا لهأ«. ةةْنَحَرلا د. ,عنب ةعرب . دوةنسلا ماها ىرهزلا بوش نب دمي

 قع ىنلا مرش ىذلا لالا هوعدابو نوعداتلا+- قلو أتوه: ءاوو رو هخابستلا مهلكءالؤهو ه.ةعئا

 معأ لاعبي الف لعلا عطب ل_بوهملع هللا ىلص ةلوقوهووزيغو ى دارا اورىذلاْثي دال ىف مسوهيلع هللا

 رخآ ٌتدد>ىفو لبالادامك أه ءلا برمذوؤ هنم لعأ اءندلامهظ ىلع سدلرحآ ُثد د-ىفو ةنيداالاعنم

 اكلام هنو رباون اك ة. .ةمع نبا لاق ةنيدملاملاعن مل_عأ اس اعنو دحالف لد الاداب أاون رضي نأ سانلا شون |
 لتمد انا الادادك أتي رضالو هري-غمسالااذسم فرعنالاكلامناىرتاتك» قازرلاد_.علاتوأأ
 ملا بلطل ماح 9 نم هني! نول :ةدوٌّكلام سان ىلع نوجدزب سانلان اك بعصمونأ لاق هبلاتن رضام ||

 توكسل او>- سا أ أو . لاو سأرلادو -أكلاموةئاموني»برأو ع رأ ةنس ةني دما تان ةيعش نب يدل تو 1

 : تا منا ةريغ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دك مى دحأ ىنذبالو هلة مه مهتمدحأ ملكشيال

 ىد> تيد اوأمت ل دا ةعهللا ىذركللام لاقو# تكسف هءاحأ نغم ىندا ارق هتدزت_سات بده

 سان التسلل هيؤوما لد رار نام لام تل ل يتسم قاونا نك ]اس

 1 سان !|ماما سنأ نب كلامة هناذهأو ةىلا عصاو هن. دملالاع لسف كنب داةمالسا|تدرأن اجنأاباهيذ

 اعضوم كلذلاكل امتد :ارآم م دو دع نول , اماما ل_سوهرلعهلن| ىلص د هم الرع | ىل لءقو) هايس ني دان

 مانالا نمهب ذأ نإ نام أ كلام امل ىت لعلام لعد«. نب ثيالالاقو#ةمالل احالصٌكلذ تي أروالهأو
 هلل هعرو ىف م ءاقل|نبن اعلسو هل ءىف كلام نيل-ربئىنبد ىف ىد ةأاسغالوقي مسا ةلانب نجحرلا دمع ن اكو :

 لاق نجح رلا مهةفوف ملءلاباطف اود تاون اوك الامه _سافناب تقمعق سانا اعفنل مه_سفن أ اومصت مه رد

 ىلعد أد اوملاعإ !و هند اىلاةب رطهل هللا لهسالا للعلا ىلا + رطديعكإ ءامل مز هيلع هللا ىلد هللا لوسر
 هتدقفل تاماملاعنأولومدخمالامالسالا ن مصقن ام مالسالا ىف تاما دب اعن أولو دناع فا نمناطيشلا

 ناوالاراخلاو ل. ءالا فلتخاامدحأاهد_سالةلث مال_ءالا ىفثالا ضرالا نمملاع نمةنانو نما أن لما
 ءادهشلامد نم هلل ادنع لذمفأ ءالعلا مالقأ ه ترج داداو منص:اعاضرإملابااطلا مج أ عدضتلا 29 لاا

 الع باصأ نذملعلا لهأ لضف نمنورب انءاطعةمايقلا موبهللامهثعمس ن أ هللا لمس ىفاولةقلاحر ندوءلو
 ةيرادلاب ىلا ءت هللازراب دقذ مهاذآ نمو ةرخ ”الاوايندلا ىربخ ب اصأ د قف

 ' دوعض لق هكر دتسافعفريم هنانيدلا ىفهقفلا لعن كيلع
 هدوعص جو رب فاد_تراصو ىااغلب ةباغ_تملان نك

 ىملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر دهس ىفت هل اعا 18 , أل ىصانأ أو ىأعمتع (هتادر عر نبدجلاتو)

 ىطررعورك ىف لع مترا نار ل أرذرع: او ربقل | نيد هضورلا

 طارصلا كلاس .ةألاةؤبهاذتن أنبأ هللا لوسراب تاقق مالدسا ل عوز ةهملع تم بسق تمَعفاحِمَع هه

 هحورخ لون اكو ًاطوملاجرخأ د 3و كلام ىلع نيم 2 سان !!تدج وفىلأوان أتيت أف تهبتناق كا 1

 4 0 ارلوقي ىالقسعلا ىرسلا لأن يد < تمم لاق مك اديعنب د( ثدحو)

 كالاع ىلاتدصوأ دق ىفا لبو هلع هللا ىلصلاةف ل :ءدب تدحأ ملعب ىثدح هلل |لوسرأب تا

 ىنالا مف ىل:ءمت د- -أمل-هد ىتث د> كل !ءمتنا ىلد هنن لوران هلت تلقف هتعبتف ىضم ءلع هقرمْرم

 هللا ىلدلاةذ كلذ ءهبْن د>أ 7 ىثدحهللالوسراب تاّةف هتءبتف ىذم م ميلعقر ة.ذاك كلام ىلا تدصوأ ش

 ناتكد د ساوالاأطوماوه هوالأ كماع «ةرفيزتك, سس ذأ نم كلام ىلا تصورا دق فا ىرسلا ننان ان لسو هماع :

 ةمر ىريب زل بوقهي نب قرتع(لاقو) هن عفتني هعع* أف (طومأ نم 21 نب دَح نيلسملا عابسا ىف ىىذسالو هللا ش

 هل نانا رع اطول ديس رفأ ستلاينأ ا ارترلا د.ُدرلا نوره مدق+لعهللا 2

 لقو مالس |اهّبرَد أهل لاذ ىكمربل اهانتأ و ”ىلعهؤرقيف باكل |ىلا لهل لقو مال هثرقأ هل لاذ ىكمربلا

 (ضورلا - 5: )

 نمو ههوصودهللا لمعت

 "0 هنطد قوهدو ىل_د

 ناو هن ل_صدلل الدق

 ليقت ملا ممم قصت
 هعاس نمامو هتقدص

 ىنارملا ىل_-ع ىذع

 مول هتعل قالاوالا

 لوز عقم لاف ةمايقلا

 هل ارظني الوهرا<

 ْكذعض حمر ظنافهماكءالو
 هناهس ساةي راك نع

 35 ولءمااوه نمىلاهتو

 (لاقو) رانلا فلما
 هللا ىل د هلل الوسر

 مهد فن | مو و هيلع

 لدأ تيعَب_بلان داو

 موب لك فورح نمرانا ا
 تبقلأو) تارم س#

 نمد اذلل اهملاهبق

 و نونا 2
 ةال_صلاب نون واهتم
 لاكملا قنوففطملاو

 نازيلا س2 ل_هأو
 هنجلا عاب نا ليوق
 تاوعسلا اهضرع ىتلا

 نيتم-وأ ةمح ضرالا 0

 ىلص هلت الوسر(لاتد)

 ىذلال_.و هباعهللا
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 ءىحي نازيسملا سع»
 هجولادوسأ ةماءقلامول



 نينيعلا قرزأناسالا غئلأ

 ران نمنازيم هقنع ىف

 ىلا اذهئز هل لاقي
 نياء1ا نيب نزء.فاذه

 هم ديلا نيس

 اما ضايع (لاقو)

 همادقلامونهو>ولادوسآ

 لءكلا هي ضطت نه
 ملسو هلع هللا ىلدلاقو

 اس اوقَتا سانلااهعأ
 موق صن ام س+ لءق

 هللامهالتءاالا لامكسملا
 ةالعلا ,لاماو هناكتس

 انو تاركا
 مد دهعموق تكن

 م-مماع هللاطا_سال

 موق عنمام وم_هودع

 هللا هل_ىمأالاةاكرلا

 م-معىلاعأو هناصدس

 7 اهمل ا الولو رطاارطق

 ترهطظاموهرطقاوةسن مل

 طاسالا موق ىفةشحافلا

 نوعاطلا م ماع هللا

 نآرااريغ 0
 لوز علا مهقاذأالا

 مهضعب قاذأو اروح

 (لاقو) ضء» سأب
 هلل |ىل__دهنلا لوسر

 نئمىنع ناراسوهءلع

 نم سنت زاك طارصلا

 امهرددلق:نذران

 0 لل

 |لاقف ىذاقلا ف سوب وبأهد_:عناكو» ري أذ كمربلاهان افىقأءالو قش لءلانأو روز. الورازي للا نادل
 |كلذك مهانيقهسيلعمزعاكفلاغثرم 1 لا تطل ايس اونا ارعلا لهأ عا :ا. نيئمؤملاريمأاب
 . | ريمأاب كلام لاقذ ىفلاضف كلاش ..أر ماع ىلأ نب اي ديشرلاهلافف ساح وملف ين نكلام لءدذا

 ىلصونلاىدب نيب جولابتك | تنك لاق ار نادرو برام نع ىرهزلا ىنربخأ نيئمؤملا
 ىل_د ىتلادنع موتكم مأ نبا ثاكو نو دهادلاو نم: موا |نم نودعاقلاىوت_سالْتوتكف مل_تو<» اع هللا

 ىنلالاقف تلعدقامدأ وملا لضف ىىلاسعت هللا ل ارثأ دقو رب ريض ل> ريفا هلل الور لاف مو« ءاعدتلا
 ىنلا ىلع ىغأ مت ىلعل_بوء.اعهللاىل_صىذلا ذغق لقث تس فدام بطر ى ةو ىردأال لو هيل عننا ىلد

 ينمو اريمأ اب روبضل |ىلو ريغ بتلك ادب زاب لاقف مل بو هيلع هنا ىلض هنن الوسر ساجم ملبو هماع هللا ىلص

 لامتانلا ناو هل + اومزع نأ ك ىسنيالأ م اعفال 1 ةسجت ةريسم نم ةكش )أو لب ربح هيف بهتدحاو فرح
 ىثفدشرلاماقذ لاق كلزع هللا عبق لعلازبع عد تال لكان كت: الذ عضوملا اذه ىفكلء- ومقر

 ىلع هوزرقت كلاس لاق كل ام ىلع» ا | فيلا ةتافسلأو ًاطوااه:م عمل هرم لا كلو

 انالاقذ كملعان ءأرقأ ىتح سانلا ب رذفديشرلا لاقن امد مادحأ لعدم أرقام ني:هؤماريمأاب لاق

 ْ ةءارقلاب أبا! «ءلعزازةلا دبع نب نعمهأر قد نأراف هصاخخلاهب هنأ عفت له صاخنا لجال ةماعلا نم عنماذا

 لزق لعال عضاوتلا نوبل مهناواندلس ملعلا لهأ تكردأ نينموملاريمأاب د.ثرلان ورمل هنع هللا ىضرشأل املا

 نكباو ليج نس> لاف لعلا ب طط نعهنعهللا ىذركلام لمسو : : هد فد نا ,سلة هصرمان ءد.شرلا نورد

 اذاىتحاغلا بم ني دلا لع مب .اظءتن ىهللاهحرناكو :همزلاف ىبست نيح ىلا عج صل نم نم كمر ىذلار ظنا

 ١ حا ل ارؤردص ىلع ساو نييك ردو اس تنص نأ دارأ

 000١ لبان | لمت لور ثيدح مظعا نأ بح الاتق كلن ؤءارشفت دج ممم ءهوراتو ىلع

 نمو لول بولق ىنزاولاو ةبيحلا مهل لء> وسانلاد_:ءهشامهمظعمل_هلااومظءاذاءاس اعلاف لعلا م 1

 . |صمخ *الل ذا بارتلا ناف هنن اهعؤر هنل عضاون نمو هنن عضاوت هل عضاون نذ هل عضاوت ملال ب بلاطلااميأامف# مهنود

 1 لكجاتح لفطلا فلعل | س احمرو د ىلع مداذهأب مهوج واو ماذهتلالاتاكهجوالارووطراصنيمدقلا

 2 ثيم اهمتع عجربل ءالبلاب هنود ملأ اضفلا ب رطنأ لءاوو# ماطفلا لعرب دال رراضاذاف عاضرلا ىلا ةعاس

 اوظعل سوفنل ايف هومظعولو 7 مهنا صدوناص ملعلا لد أن أولو

 امزح أ ن اكدق لهحلا عامتافاذا # ةلذهن .ذحأو ازد عه_برغأأ

 رينمةورذلوأررسردصلالا لصت ل الابار اردن كفنرهوج تاشلااهأ ام

 ْ , لهاحوهنك لعو أ سلو # املاع قل ملا سلق لعت
 ' لفاحلاهءلعتفتلا اذاريغد 01 دنع عال موتااهبل ناو

 ناكفلعراشتنال لاومالا هملاتلجدالملا ىف» 27 ذوهتيصرمشتن او ل_هلاب ةنعهّللا ىذر كل امر متشااسل (ليق)
 ددزلا سدا لوقب ناكو * اهزخ دب ناك امو هلءفاةمْفاوم ريما وح و ىفاتوقرفي هاكتأو هءاككأ ىلءاوقرفم
 لو لهل اوعتمالا تدك ءالهثي دح ىفاقداص لد رناك اماضدألاقو#هنع بالا غارق دهزلا اغا اولامادتف
 ىفانأالا كلام أطوم نم حمامات اكن أر قام هقئاهجردإسىلأ نير علاقو 03 فرخ الوةهذ 1مرهل اد: عهم_صذ

 نأدازأ امله هنا ىذراكل امنا ل.قورهاةحمل_سودب اعهلتا ىلص هللا لوسز م ااك اذه ىلل اة مان اا

 نسساملل ع طول ا.ةذ لو هيلع هللا ىلص ىذلا تب .أرق تم لاقهفلأت هب ىع ئث ىأ ىفاركسفتم قب هياتك فلي

 ١ | هللاىل_دهللالوسرْثيدحانثدح و هدو كال امدن ءانكلرإ لأن ب هلئادم ءلاقو سأطوملاهات 2 ىعبت لعل اا ذه

 مزعلا

 لبو هءلع هللا ىلصهتن الور ثي لد عطقي الور فص و هنوأريغت 5 وهوه رم هرشع تس برقع هّ:غ داو بوهءاع

 7 هللالوسر ثد ده الالدا تربص :لاقابجع نم موبلا تم ًاردةاهللاد_بعاب أ هلت لقهنع سانلا قرغت املف

 ا هنولريغتي ملسو هيلع هلال ىنلارك ذاذا كلام ن اكدتتاءجرهنتا دبع نب بع صءلاقو 03 مل-_بوهملع هلل |ىلص

 ىو



 د

 |لسوهءلعهقتاىهدقتالونبر ث دح مظعأ نأ اك ألوقي و لمعتسموأ ئاتوهووأ قد ز ,طااىف ث د< نأ

 ىلصىذلاتيأرف ةل_ىو هرلع هللا ىلص هلا لوسر دصسم تاخد ىف مانملا فتن أرهشاهجرىدرو اردلا(لاقو)

 ىلا هعضو دق ملءلاهتلو او أ هنع هللا ىذر كل امرصت ىف هءضوق هعمصأ ن نم هعاخرإ_سوهملع هللا ىلص هللا لوسر

 ناك ف هلوق ىلا داقتم ةماعلاو هنأ ار ءىذتسءارمالاو اعدت ىدتة:ءاطعأ ات زاكود هيل |ل_.وبماع هللا ىلص ْ ١

 هدم لعل هن ولا كلذلو هتعجارع 0

 نائذالا 00 اسلاو د: ةيبه عج اربالف اوما أي 4

 ناطاساذن سلو عاطا وهذ د قتلا ناطازعوراقولا سدأ

 مهف دالبل ام مبنمأتو دامعلامهمخرتو ءاعملاو ضرالا مه دقف ىلع كمت نيذلاءاذعلا تافدهئئاود ذه |||
 باعصلاو هل تاذو سوفتلام ما !تداةثاو ىولقلامميل!تنح دادسلاو صال>الال هأ .دادزلا ءابعلا ||

 نهمامأو نورا فازدم كرك ذراصموجإل ا راقالاكراطقالافمهذ سؤرلاء 4 تعضخو |

 ناهذالا لها م كاذذ هرق سلاعحدعنأى 2 هنامأ هيرغوايندلا ل_-ال ل - عوعأب , رأأب عدصت ا ٍ

 سثلاو ماوصأت دسق مهمولعهنءرصقتو مهيوهذهكردتالاماوهعسادا ةسوكشملا راكشالاو .ةسوكمملا|| ٠
 ا تانسملاتافد فت ا.هاباؤاحو تاعاطاارودىف ىذداهملاباولمعق مهكوض< مهياعأ

 اورذك ْن يدلل لق فدهىلءوهف نرتعادقهملن ديو فرتقا دق هلو ىناع نمسملاسيلو لمالا ىفاونانوأ

 ل_ةعو مولع هللادن ةعوهو موري ين دلا بلاقلو مولعلا عدن نم بحمل ااهغاو فا.ددقام مكرفشاو تةبنا

 نوءعهان رطوه-رق ظءاومااول مد و امعاواوزد هلا ني داو دخت اءالووق مورحرحالا نمو موُمْدَم سال ِ

 اوم مهو اعرش مارح هئاواذذدو اوففطواوفتاولاكوأ اونزو ناو ١ اوؤججواولدب اوعم“ نا 'اهنص نوئس#

 م نعد + امر هاعدااهق ردي ل 000 موللط ىرولا ىف لهاح ن نم# مومل_هءلا نم ىبلذزحاو

 ا ,دلا تلت - كى قرود ى ىركف ضاو ع# ممأس سلاسلق نموقصلاو #ىدصق نس-و ىدهج تل ذ

 مودل اةينخاب كا اوس هن ئسل قرعش 0 ناو «مركلاكو-وىوسدصق#ىلنكينا ىلاةبمخاو

 2 ا حْذأ هنم مه صخ دق من زر هقلخ نه هلل

 موقرالوروط سال 03 ارقت موهفلاب مهم ع

 الكت ةياداتمكسفنا خا مدت ل ةؤ كما !ىمهندهب رهلا ةؤد ذه نسخأ ام هل تاةفاهنم ندحأ تأ ًارامريصم

 ادام نر ع لاو 1 ةيادرقاك لو هم اعلن |ىلص هلأ ىن امي هيرب أطأئا هللا نم ىهسال ىلا لاق

 ند دريل ىيذملات ةسنيدملاملاعلاقءالعلاملاعلات لور هرك ذاذاو كلاما هظعم ىعازوالا ناكو :هرعىق اا

 آل أو) | ميؤمل_بو هءلع هللا ىل_صىل اتن أرالاةل- ل تدام لوقداكسا ام تدع فول ادمءسنب ىلا لاقو 2

 ,هركب ناكو 3 نورئام تركن أ امتي ًاراممتي ارلاقق شاذ اس ل ها ريع تع ى كن و

 : 1 1 ىلا لاقل - و هماع هللا ىلص ذا اءارالذك الام ل_+دذا سانلا ظءد سو هماع هلل

د نع لث_ببالف لوقب وناطاسري_:دهرمأ لثتمشرمأب
 ١ ىلءد_> ًامداخ تاوجلاب أن و هلوق ىلع ل ل

 || مهن نوبس< مهو اعمدنو.علاىفالو اعدص مهب ولة ىف ظعولارثؤن الف نوظعوب و اعملوقال نوقايالو
 موقيامهعاس قئالدنا [| نو

 .: فويس م-مأ مزحال مهفريغنفاولأس ناو معريغيقاواداح ناو مزعريغمضاودحاو نا امنص نوخس< يهنأ

 راك ذالاوةال_.صلاريث كح هنع هللا ىضر كلام ناك [هنصنون_بح مهتأ نو. هبال مدو ىعرص لهم لا

 || ى- كل د. كلام حدمام راتخملاىنلانا سل ىلعهح دمءاغ رازكستلاو موللعا !ىف سردلاو رادالا قداروالاو
 ْ 4 نراارماوالو كراب لولاة للى لذا اعلااهم ا ًاوكلاها أ عمج هي اط ىف مدت ةأو كلا سملاسع هأىلا كس

 بيلالك تقلعت اماوح

 الف هيلح رفرانلا

 ىلعرورملا عيطتس
 درب ىت-_> طارصلا

 نة ْءا ل ادهدب_- أ ام

 هل نكي لنا هتانس>

 ن-هىل-ج ع م

 رانلا فعقووم-_مونذ |
 اهله أ ىلاملا ظاااودرؤ 5

 نفد نأ ليف

 (لاقو) تاتسسحلا :

 ها رس ند مملسو ِ

 هتديقر ىقوه-_هايقلاموب :

1 1 

 رانذلات دقوأ اماوح أش ا

 بعرب توصاو هنطن ىف

 ىضقي ىدحهربق نم
 وهام ىثاللدلا ندمينا

 نيكسملااهسأوادف ضاق
 3 وتلان تالع ضارمأ

 كالوملأساوكلذ نم |

 ٌكجيرب هلعلو كءفشت نأ

 لءقكي وأب هيرقفو
 باذبءلاىفعقتنأ

 كنز_-هو ك.ز ْ
 م وكناسا سردذو : ل يده هتهاح ناسارن سارفأ نم اود كلام بان ىلعتم ار لاق (ه- :عهللا ىذر ىفاشلانعو)

 دو ريق ْكلَق لع |||

 ل_يلقلاف ل.حرال |
 |١ فلام ظذد تاتا | هتلا دعو أ لاقو هنامز لهأ اظذأ كلام ةمادقوبأ لاقو هب ةمالاد 14 همر كلام لوس هللا |||

 || ىرع نمدزمهللالاقو كلام نمىلاب>! ضرالاهبوىلء ام هتلاودعس نيث يالا لاقو ه# ثن دح ف اأةثام |



 0 ش خم

 ىدرواردلانب 00 ( هتافورك ذ

 لع دذاهثدح نأ نيبفرانلا نم كلا ةءازب هذه لوقي تارمثالل ضرالاوءامسلا نينامهريشنب لصف“ ه ديب و

 لثمهيلع صف هنما متهعسفار قرة-راملا ىأرةنيدملادعسم ن ذم نا هنأ د- ,غابأ ايلاف ريمالا لوسره.أ 1ع

 0 ا ؟زىأ نعو 01 ناكشاءاشامناءةسملا هللا كلام لات كلذ

 ضرالا لهأ ل_عأ ةلءالا تام «لوقم الئاق ه5 تد م ىهامو تلقاب ورةلمللاه ذه ف تدأر اك نو ىعىل (رهش) كل .ةكال

 لوق» ؛ ب يرش تمم ىلعالادس.عنن سند (لاتو) كلامءف تامذلا مولا ناك وبلا كاذنبسغ هلق ماقأ لقا نم

 هقدصس لاقاذاع تلق عفر ل.ةذكلام نبأ هلت 0 وا ممانملا ف ىعازوالا تأ ار قدرملا

 اهتءم«ةماك. لاقاذاع لاق ىلر نغلاق كد هنلا لءؤام هللاةذ مانملا ىف هتوم دعب اكل ام ني اصل |ضعن ىأرو © ىوملا ن-مىسفننا

 امهلوقتمدأف توعالىذلا ىملاناض# مويقلاىدحلا اوهالاهلاال هلا لاا ممىأ ًراذاثاك هنأ ناّمعنم
 عستةنلوالاعمسب رنمنومخ ما أةريشمل بع هللا 100 22 زءلادع (لاقو) ةنملاهتثاىناشدأف

 1011 1 او نكن أى موأو نس نعمت شاعودحالا مون تافودحمالا موب ضرمو هلا أمو نخءءسو

 هنئاكو ٠111| اانا مئاقو قتابع نيا كلذ نق سانا زك |. عسقلان سوم ءاع

 هئطوم فو كلام فىفاوّح رالارا عوأ دشنأو هءاج هريق ىف لزنوهذب او بدرح
 هعدب نيصل اة دل ىف تث دحأو لق 03 اوببلتدق ىوهملاٌتيرالحاو دغ 0 مهتأريغ ىدملا سانللناندقا

 برثي ل علا نمىوحتام دعب الف 03 هسفن ةعجف؟ وسن نأ مارن 39 001 بكرنر هلا فن غسلا!عبلاتدأر

 قفتال

 عمدلاب ضمفت ىننعنا

 ىناو بوذلا ىتمترُي

 هد

 هدمدوأ مذ هنلالودر ناكو برقملا لءثريدود- غد حفر 34 اتوب نيد ناك اراد كرئزأ محرب محار ريغهلام

 بهذم همق هل مهنم يرما لكشف 3 مهيعاتىف معلا لمس قرؤو 0 اويدأت 1 1 هناكتأ 5-5-5 للا

 هعاد هاورلا لسع ىرب 6 3 نرحأو سلاىف تي ه-ئمو * كلام سانلل تيفلا + كف قيفثلا عن ىلاعتى

 بطعم للاي زم لا ةلقىفو 3 هلدأره-غن ههلعلا اذ ه تود لو 3 تر ءاود هنع |يحروعتو قمفرلا

 هنو ل_ق كلامأطوهردامف 0 ا 0 اءلاط تنكح نامل ءالابلاطاب أ نب زاوملا بصختادغو

 بكوكملعلاو سعتل طولا نانوب هدب رت)_عل كح اطودلل عدو # باطمل_فلاتاث ناهداف ل
 000 ل 5-3 رطل قدصلان امل هقو : هءاتكدم للاد_ذع 001 :تركد امل ىدغنو ط
 نذكمنيملاعلا ىف اهلنااف « اهتاشوراث [تنرعأدسلقا « برط لال او عرفلا بى طبالمو ا
 فلؤئمقار_علابباتك لكو © بنحم قار_ءلاىف أطوملا نأ #« اوزخافتزاجلاللهأ هاممدأ| رازحن م قلن ند
 بيت دب قيقوتلا ن مئلادق ب الرا اذه جب , ل نمو 5 ب_صمنأطو بل اراث ا ارب ىظلت

 اكلاماطوملافانعهت اىزح#« بند مضرال ىلع مهنما هواوسمال 35 عل مك سسانل الما ايوب ولوأأ رعق باذدعلاب اهرعق

 بغرو هلالا دي نم لعفاذك © ىورام لك ىفناس>الايداحدذ د بدهملاس مالا ىزحام ل_ضفاب : ِ قع

 ايرغمواقرش للا لهأى ةاندتا « بيشأ وهذا اليوكروامالغ « هردقرلعلاب نب جرلا عب ةردقل مرح ر فم ا نبأ ىليهأان
 بضةيوةلالا ف ىذرب ناك اذاو 00 ات ىوكالا 1 «نزضت سانلا قلاثمالا تضخ أذ قطأ الاوهام ىلا

 ةاقسك هترواحاروبق قو 95 بكسو هيلع ىمجذاوفعلا نم ضراع تح هربق ىسي لازالذ ”قسداناتابلا]

 تحوأو كوأ للا ق-نكماو همقس م هاقسذا لذ هفامو * بشعمو-هو اهتناهيف عصوق (ةضئانلاة يوقع
 ةنيمع نب نامفسل ل> رلاتو ِ* هنوع مهتييصم تمظعو قارعلا هلتيقرا كلام توم قارعلا لدأ غلب انو 5

 نم كلام لاقذ ىلاعت هنن |نيد ودهن :.هحح هل نوكي :لعلا لهأن مالح رةلئسم نع لاس نأدار !لجردمنابأأب

 راد

 . ايئدلا فم دهز(امأو) س اناأ بهذ ت اهيهلاقف كلام ىضمدقدل لة ف ىلأعت هلل نيدو هدد ةح ل رلا هلع

 ١ لههللاتو نينمؤملاريمأ ىدهملاهلأدو#نينمزملا ةدعصنو ىلعلا هادم ورخ" الا ىفايغاراهيف دف ازناكدمذ

 ١ كا لهد. شرا هلأسو 3 هرادعرما بسن لوقت نجرااد_,عىلأن بة ةعمب ر تعم ل كثدحأ نكد كار الل امذراذ ثا

 , 3 ضب بايثهيلعءامسلا نملزتي السر تب ارلانلقلا و ىنماهمعستأاب ؤرهخراملات ب أرهتلادنعابأاب لاق

 اك نا توسل طل ل د يح د سوس ا
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 ىلا ل .-رأ اديشرا ادارأ املذاهةفنب لواهذ_ ًافاراداومكال ارش امل لاتور اسد بال 010 ]الع تال لافراد

 اكذب

 هنعهتلاىذرن مع لج اك |طوملا لع سانلا لجأ نأ ىلعتم هزعىنافانعمج رت نأكل جند هل لادادغ
 ملسو هيلع هللا ىلص بنل اباحصأ ن ال لمس كلذ ىلا سلف اطوم لا لع سانلا لجام أ هل لاذ نآرقل ىلع سانا |
 هير دا فالتح الو هءا ع هللا ىلصهللالوسر لاق دقو لعرمصم لهأ لكدنءذ اون دذ راصمالا فه دهأوقرتفا. ْ

 هئيدلا |لاقو نوملع) اوناكول مهل ريخ ةنب دملامإ_بوهيلعلت اىل_صهنلالوسر لاقهملا لءيدالذ ٌكعم جو رخل امأو

 كن اىنءد اهوعدق 2ث هناواهو ذغ3 مدس نا ىه اك عرين ادد ذه ودب دللاثءخ ريكما| قش ام اهثمخ نت
 | امذامو امندلارثوأ ال ىنافاه دخن" الاربت اندلاه هدد نم ىدإ هتءنطصااع 3 دملاةقرافم ىّدفلك اغا

 اهطسو ىف تءًأرقةنملاتلذدىفاكمونلا فت أرني اصل !ضعن(لاقو) مو هءلع هللا لص ىلا ةنب دمىلع
 هللا تاقؤ هناكم نمريغتب ال تناثوهو مد رالا هناهج نم ل_بالسس ةعنرأب هنورح ةعنرأ تنأروروت نمادوع
 اذهىلاقف كلذ نعةكئاللا ضع تل أسف م_مباع لوس ناك :د_اوده- درف نمءالؤههرحول بلا
 ىفاثلا مالسالاهْمأم-ه هنور<نيذلاءالوؤدو ةعدرالا بهاذملا لسالسعدرالاه ذهو مالسالا ني دوه دومعلا

 نيملسلل هجر مهقالتخاو تح مهلوقو ضرف مهقافتاف ني« أ متعهنلا ىضركلامو ةفين>ونأودجأو
 م_عافنيدلاو تلال هأمهو # ارذورافاءاربللاىفم_منعو هب اقحءالعلاوءاهتفلامه

 ارطعناول الاىستكت مهنمو * اناكثمحهءادهلالهأمهذ اريتواريخ عساف مهنعو

 ىحضأ قلما ىف ومهنملكف * ارحوارب ىدرلا تاسانم ةناهيلع نمودالملا ىمدت مهب
 اريسف مب مقسلارمناو * ىفثمف ىنضملامهاناواذا 6 اريج نيكسملارثاملاباقا ٠

 اوماق قالا نومعت مان ناو #* ىرشي ملعل | ىل_ضق لمد هارب 5 مهاج ىلاريعفلاىفاوناو

 اركت نوشخامو اوءعطضااذا «ركفقارغتسا ىف لدللا ف مهذوع ارك فوارهساحدلا نوعارب
 ضرأ لكرط»ي و.هركذذ * ارط ضرالالهأ لاحردشت# ايلا فناصت فاودحو ٠
 رم شعلادعأ اودَعَق ناو « جاها امن دالذاود-وناف *ىرزأ كسملابمطن وههربشو

 قد صلو سر نيلاعلا ل حأ «# ىردأراتخحلا دج أةئسو ©« انقح هلثا نت ديومهلكو '
 اردقوافرشا م« د ةن.دل عاناده نمهوريشلاىداحلاود 4 ى ةرمسأ للا عنج نجح راهن

 أ اوعذشرعلانردتعاهوأر ب ااناطللا [نايرال هتعإفشا ؛ 0000
 ارشنراطقالا ال5 ةاليص 6 ثقو لك نمهملا ن مهيلع :
 ياست رو هو هل آىلءوىال 1 ادمان درس ىلع هللا ىلصو

 ( هنع هللا ىضر لءن> نبدجأ مامال !بقانمىف نوعا رالاسالا)

 الوهلرب زوالها كلام اوةمظعلاوءاب ريكاب توت كلاس لكل هتقرءمىلا ىبرطلاصخوأ ىذلاهلد_جلا ||

 رطخ امونوكد امو ناك اممل»د كلاهالو ناثالو ضرءالورهو-الو مسك سبل ده“ كراشمالو ة-.حاص

 لكءاعد مهل عسمم كلا | لمالاداودىف ءا.ش-الاةإط ىفنوطملا نم نينملا هب د غأرمصس ريصد كلاس

 ىودسا ك]لددمد نوكيامو رشوري-ت نهناك ادب رم كلاوقأو كطافلأ نم كا ارا كرد: امو عاد

 نال هللا ناكسفنلا فرطخامهمولاقتناالو ةكرحالو لوزننال كلاس رطخماكاللاقاكش ررعلا لعأ| ٠
 لاذنو ىماعلااهأم_ةذ كلامو يذاشااودجأوةف.ئ-ووأهءاعقفتاىذلاوهو رشنلاداةّدعااذ_عق كلذ
 هركث أو ءارضلاوءارسلا ىلع دجأ كلاحمل_ءاووق هءلاكلاح ْكْماو كراقتفاب لمقأو ىداونا كلاس

 هلوسروه دمعاد#نأ دهثأو ءاقملاوةزعلاو ذهل كل رشاله دحو هللاااهلاالنأدهشأو ءاخرلاوة: دشلاىف ||

 ناكدادملاس ردا (لاق) ءاءقث الا داسلا ىلعو ن اه عورعو رك ىلأ هبات أو هل [ىلعو هيلع ل_بو هللا ىل_ض
 هلثم هنامز ىف نسل تيد لا ىف ةداور بحاص+_ةءهّللاىذر ىف ذشلا لح نب د# ني د_جأ مامالا

 اردقدل تظعلا هللاعفردقو فراتم لت كورد اذجاو

 ىرخالا ىف ةماركلاب هءاعداح و 0 ةءاهمو ىرولا ىفاطعدان آو
 6 - همس ذا

 نضل اناو ىلاعت هننالاق

 مار
 نسال كتف نوثراولا
 دنع باسقال طذملا

 كذك ثكوذ
 انزع طغطسلا نحال
 لوسرل اوه د.عأ هتمامأ

 ملسو هءلع هللا ىلص هللا

 ىأ قاخ نممءىراانأ

 قرسو قرخو تدك

 جملا ف لسمهدرخأ

 لجوزعهتللا (لاتو)
 نو د_مشال َن نلاو

 ةحامنلا ىهلاقرو زلا

 ىلصهّللالوسر(لاقو)
 68 رخ مل_بوهيلع هنا

 ءاثعش اهربق نمةئانلا
 نم عرداباعءارب_غ

 هذعأ نمهساع حو برح

 نارطقن ملا رسوهتنا
 ىلءأهدب ةعْضاو ىهو

 ىدانت و [هرد_ص

 لوقب كلا اددالسواو
 هع 26 أَن وكت م نيهآ

 نماهظ> هحاشأ |ىلع

 هتنالوسر(لاقو) رانلا
 نءللدو هيلع هللا ىلص

 لاوةمجسملاوةحئانلا هت
 تاأ_س ةداسلا ضع



 ةانسن ولا له هنع هّنل

 ىتلان مز ىف نيرخاه
 ناعثي و هيلع هلأ

 هللاوأل لاق لعفل اا ده

 ىل_ءّذأ ارمأ تريعد

 سو هيلع هنأ اص ى
 اهدلوو اهوبأ لتدقد

 ىهوةاَرْعلا ف اهو
 ىلصىنلاا4لاةذى

 ىذلاام مو هيلع

 تد_ةؤتلاق كا

 كلو ىريصاامأ لاقى
 ىك أ ال هاو تلات ةذ
 ذا ادنأ مولا |ذهد
 سنتاودنلا
 نسخ نامزلا [ذ

 بولا نقف وهو
 (لاقؤ) روعشلانف
 هيلعهللا لصةهلنأ لو

 تليصألا ضغأ م

 ىاعتو هنا “هن اد
 توص ناميبة نانو
 ةيبصملاد_:ءهسكا

 حرف قريمأز متو

 هل مّوسملاو رمازلا هنأ,

 م4 اومأ قو ىلاعت هللا

 موارصاو لل
 مه اومأولعجءالو

 همعنلا دنع هرنغللاب

 لدددع ةحئائللاةد
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  [|لوالفمدالا نم ئئو زمخ ف.غردتنادمعءدلو ىلع هن اكو لاق : نينمؤئمارآءثو نيم اصل اهلاحهل تناكو
 سيردال او « تامنأ ىلا لاف[ اكوادنأ اماعط هل لك“ ال هنئاولاقو فمغرل ا لومق نم عن ةماءاض ل 'هدلو
 اذاناكولاق 0 اندلار ومأ نم ىفهتي رام باكو أ ىءلاىفارقروأاماصمالا طقدجأت يأ رامدادخلا

 (لاقو) ناعب_ثهنامومهوبءاملا برش هلدأ ىأراذاف أث لك أ,الثالثلاو نيمويلاو موملا ىقد رمالا هيدتشا
 [|مللاذامو ناصتلاهءاح قول_2نآرقلان الوقد نأ ىلع قثاولا نصم ىف ل.ذ> نب دججأ سشحامىزورملا
 اللاقة_طظفلاناوعأ نمىلانناصسل الاق عحصلاف < مهناوعاو ةلظل ا ىف ىورب ىذلا ث يدم هللا دبعابأا

 نذتنأامأو كماعط ملص: وك روث لسذبو كره كدخأ,ىذلاةيظلا ناوعأن ال لاق كلذ فيكحولاف
 ىلاجاةودو ليز حريثك لام هلا لج هتدن ىلا دجأ فريمو ةنحلاتاازا1دادلا سي ردالاق يب هظلا

 نيس#عن ناك موملا كلذ فدرام بسح قص» اع لع اريثك الوالماةهنم لقد لو كلذ عبج درفهرسأ

 جاتح تنأواذكواذك موملا تددردق هللاقف كد. ةءالام باسحالوغشم كلارأ معابدجأ هلل اف راند فا
 مول لينح نب د-+ أ عمان مس ىزارلا دمعس نب ىلع( لاقو) هانكرنالانامأ اهغاانت أب له انباطول معاب لاقةمحلا
 مويلاكلذدعيدح أانمضرماخ هلاك افاعاوفرمصنا رج أ انل لاق ةدامخلا باب نمدومخ دأاإق لكوتملا باب ىلا
 ىتلذم لقد لوةنعلا ىلع تدث ثمح لمن نب دجحأ ةنم مالسالا ىلع م4 ةعدرأ ءالعلا نب لاله لاو بهن اع د ةكربب
 ” [رسفثي مال نب مساقلاهتاد-.ءوبأو ةنسلاو باكل اىلءهقفلا ىنب ثيح ىفاشلا هللا ديعوبأو نآرقلا
 نب نيسملا ىلا لج ىسوم نب دل اقو# ميةسلا نم عصصأ !نيد ثمحأي ركزوأو لسو هيلع هلل اىلصىنلاثيدح

 رانبدفلأ سك لك ىف ساك [ة:الث ل .ن-نب دجأ ىلاهنم لم اهظعا ل مناكورصم نمهئاريمزم زعلا دمغ
 لاقو# هيلعاه درو ىلاعت هللا نمبافك ىانأ اهب ىل اح الل اقف كللامعىلعهب نعم_ساهلل ادانعاب أ اي هل لاقو
 ىلاموقي مح ةسقخ ماي ة عبس لكىف متو نآرقلا عسبسة ليل لكى أر قي ىلأ ناكل حني دسجأ نب هللادمع
 نيسدنو هتام موب لك ىف سي ناكف كلذ هفعْضأ طامسل اب برضا ف ةعك ر هامل موب لك ف ىلصين اكو حامصلا
 ناسشاه جبر ىفاشل ا دنعاسلاح مون تاذن اكو لاق# تادع ثالثو ت آد» ثالث لالا فهل ن اكو صل
 ىفاشلا هللا ةذ هلو ىلع لداجلا اذه هنأالاهتئاديعانأاب ىفاشالد_ألاقف فوضةعردمه-ءلعىعارلا

 مول نم الص ى هذ ل>ر ىف لوقت م نايات هلللاقو ناسثرض“ا هنا دال دجأ لاق هنأش قهعدلعفتال

 ْ لفاغءاسوهذ هللا نع«ءلقلغغ لحزاذهدجأاب ناسٌم لاف لعفي نأ هءاعب حاولا ام ىهذ الصىأ ىرد ال

 . [| لاقوا مهلا تف تلاع عمجا موملاةالص ىضقر كلذ دع عاد اهلثم ىلا عمجربال ىتح بدوي نأ دلع بجاولا
 ١ سد ردالادو * فرضناو اههك رمت قملاوهاذه لب هللاوال لاقود_-أحاصف لاق ىل_ءاّدرت ناردقت لد

 ل لاق# رمت توعنااذهلوقب و هسأرىف هكرتي و هطسو روةدو «الشي ناك لد افوفكمان وأ سلب الد ناك
 امونناكو لاق ::ةعبتالو ب اس> هل نسل ىذلا لال اوه هللاواذه لوم و نضرإلا ت امن نمهتنم ربك أن اكو

 انحوطس ىلع دعم: ءاسنةعامجانناىدمساب هل تلاقو ةأ رماهيلا تءاسق هناعتأ نمءاسن عاج دنع واسااح
 تنانمذ جا اه لاقفاهغاعسشواهئو ضف لزغن نأ انلزوكفأ ةطربثا !لدأ لعاش ماني رهف لزغلا نطق»
 داد_لاس .ردا(لاتو)اهتوض ىف لزةتالعرولا جرح منرب نمد أه لاق ىفاحلارش تآأانأ هلتلاقف

 اةهر نيلاةءلا ضعي ىلا هعذ دهعم ناك الط ذحخ أف هث او- ضعد هءلءرسع ععلأ ةكم ليثح نبدأ لخداسمل
 ماقف لط_سلاباطو هل ناك امهل عفدفلاقملا كلذ دنعرضح هك اك-غب هءلعهللا تذالفه ذخأي ناك ئث ىلع
 ىلء لكش انأو دج أ لاه تام أذ نق كإطس ىلء «. ادق لاقوة: د اوهئره ىلع نيلطس رضحأولاقلا
 ملةزانح ده كاذان اكذ لاقد# ه.قدصتلاو هعيب ىلءاقفتانادبأ هكرتأ الانأو لاقملا لاف هتذخأ ل هللاو كامهأ
 هراد نماموب رخو لاق دي ىلكثلا خر صتاك خر صيارب_قىأراذان اكو ةلمالا كلت نيرو موملاك لذ رطغب

 ىطغمالا جر خيال نأ ىاحو مظعلاىل_ءلا هتلابالاةّوقالو لو ال لاذ هولا هفو ثكمةأر ما ىلع هرظن عقوف
 7" || مار قفاوناف ءاهقفلا ىلعاهدرول حا ستك,الةلئسملاوأ ةثدال |ثعقواذا تناكو دن اددأر صب الثل هجولا

5 
 ندب مديمسس

 هنأر



 ني

 قه _ عجاد#و لوب لا ف اذاهعرووه دهز نمناكو لاق## هلاس طخ اسم هللارقغتساواهك رتالاواهبتك أر

 لاتو 0 6 توام رج ويلا ذولا ارئأدادماذهن الام كلذ هل لوقف هروث ىف هعس# لوهسأر

 هعمل مول نذدو هنس ندءسو عسمس نباوهو تاموهث ةامو نيتسو عد رأ ةئس ىف لمن>نب دجأ دلو ىبوم نب دجم
 رضحو مومل ا كل ذهءاعىلص نم اومسحور ها ط نب هللا دمع نب ده هءلع ىلصو هتزانل سال ارش ة-وهالصلا دعب.

 نيءسو 5 رأن اك هيف هءاعىلصىذلا عضوا | مسموم هأرمأ فأ انته لدار هث هناعامع ءاوناك5 ةيزانَح

 د هوزعي نا ةصاخناو داوتل ارمأو ىتئاولا لمقو لكوتملا سادمو ةرمس كمان زج ١

 |يىعس نم | يوهع ريخ أولو هس هلعملل |ىلصىنلاثي دم مهفررع أومهاقت أومههةذأو مهءروأو هنامز لدأ ْ

 فل أهئام توت افا 000 د تفل فل ايفر لتتم او مهنم قداصا اوي دما لاحرب /لعأو ْ
 لو برغل اوقرشلا لهأ ىلا كل ذهءم> هنا لات دو ىرح امهيلع ىرحو برضا مهنا ىوردقو «افلأ نوسجوأ

 لدول اق#أدس أاو أر مهناكهوأر اذا تح سانلا نيعأ ىف هدا زوولعو عفر ىف كلذد هد لمث- نبدأ لزب ْ

 لاتو هناسأ ىلاراشأف ىنصوأ هتلادنعانأاب هل لاقو كيف هسفسدو< وهوهبف ت امىذلا هضرع ف دهام « بلع ! ا

 4 ءاع هلل هجر تام نول ماعلا لمء.لفا ذه لثم ْ

 ل<ملوالظ بو رضا لاعل اوفو لدن اراخت 5 شاذ راق * قتلاوظفحلاب تؤرحملا ظفاعللو أ 8

 ل_ةنافعص ادكو رارمعستو 37 4 37 ىلههتادع نماموب خان ع 0 :

 هموت و-ةىوسانو قوت دنهو 00 لت 2 .فىذلاناكدقو نا[ .الةئام اتاك نيس لاقو ا ١

 لت دقهنما ل تاروعدنت َّئ 5 هسامل فرض _دعهنم كقدقل #« لكون ونرحخ هلأ ىف هل ن اكو

 مهرك دو ني_!سملاءالطعم يق 0 لّوطم ماك نمالو-ق صلت 31 ىرحام دءدن مهانلقىذلااذوف 1

 ا ةئدنعأو 98 *ا«حاضم مهتم سرعلا بردهلن |قسد# لزم ريستالاب دلارخآىلا ١

 مهقيرطل انندقرأ 6 هلا لست ى-أو بولسأ نتسخأب 3 هد ن_ههملا هللا نعاوذأو |

 لّوهمداعأ ا ف لود لك نمو 03 امرك: ةانزحأ انندلا نت-ةنمهو 03 لزنأ كلو_ةعىل اهلاانءلع

 |يلست ل .وهيحومل | ىلعو ىالاىنلا دان دنس ىلع هللا لصو. 1

 (نيعجأ مهنعهّقلاىضر نيحلاصلا بقانم ىف نوعنرالاو ىداخلا س احلا)

1 1 

 روعو كال_سالاهدجمو هتكشع ضرالا طساو كالقالارثاودرادأو هنر نا اعفرىدلا قر 1

 اردقوتامحلاو توما لخ ىذلا مونالو ه همم داو امالىذلا مو.قلاى | كالمالاريدو كلملاد_وموكلفلا ا 1

 معو ملقل او حو ىللاأشنأ ىذلا كاسمالاو قالطالاد ديب ورمالاو قاخلا هل ىذلا الدنا دقتلا كالفارةاضلا | 4

 راطخالاهذ هاعمدعب » راصلا عا نمقرغلاهةذم كاردالاو مهفلاو لماك-!لةعلاهأبهوو لسملا ناسا ا

 قايل ناي هل اطول ىرسالا واطمو اردت تدلاو ل.ل اعاطقنادعب ىك- الا ىكمو كالهلاو 1

 ءلارشالاو رفك ١١م4 ىذربالو نا.الاوةعاطلاب مدرغأب دامعلا نعىتتلا كاكفااوقالطالاب مهقءسمو ||
 نيعل ٌكيريل كاني هتيصعم نعو هّتعاطد ىصاعل ااهمأ الرمان ا صعملاهريضت الو هعاطلاة يع الىدلا ||| ١ ا

 15 اذا لاري هنافدارت نكت مناف هيصاعم نمر طحاو هعَنا اوهمقار 5 كايندو كني درمأ كل نيسب و كنق 0 ٠

 أ كادانو هنأب ىلا كاعدامأ !

 رازغلا همءزب كملعذاح دقو راسكتالاوتلدلاب راد*«الاى هب لد سس فقو كاصوأو هزاع اا اولا

 اورد لدم اقسم لي رسام كاد غدؤطادو ءاقدبإلا تااط ى لوح اما كانو كدوصةمكغلبو

 لةعلاكان بدوامأ كاوقتو كدر أامأ لارتن كو ك1 ءاانإ كاب رعو لامن ناحاامأ كاوقو )ا

 كاهنو هةدصعم نع كتانعامأ كاصوو هّيعاطب ةرمأ امأ 0 | كادهنامعالاىلاو 1

 كارخأ ىفءاز لاوزوغلاب لدم ءوامأ كاحانو هباطخ فرطاب رصسلا ىف اة أام

 كرتفهتيسعامأ كا واهنم كئاغأف دئادشلا ىف تم تساامأ كاعدوكلا او باجاف هتوعدوهتلأسامأ |

 تملأ تو-ع ةميصملا

 هد_دعو نيدلاهملعو

 هبتمذ قو ًَ 0 ا

 لوهلا قالدقو ملاظملا

 هنحور بذج ىف
 هير دنع بئاصملاو

 نم ف_ىفخضتلاىه
 هأن انهت ةوءزازوأ

 هريدق ىلا ناطم_ثلا

 هددت 2ك الما عمسق

 ةيوقعلاب هدعؤتو هيون دد

 نال-فان هل لو-ةدق

 327 ديزال هل اوىذرعتأ

 قوذ هب وقعو اناد_ع

 تس ثدحد ادع

 ةماعلا بنذري-ةل

 لو-ةءق لهأى أف

 كتم ثوهأن اكام

 هناك- ةهمأمو مكملع

 نالق لدم ىل- هقدلاب ز

 ىل-عونز-هلالوطد

 ىلءوءاكملا لوطن هلم

 كدا لطب ل
 مكلاوبلطا حودنلاو
 اهو.غرو همئانلاهنالؤ

 كلذ د_:ءق لاملاب

 نفلا لبسها ب

 يكيتةرحأتسسمة كنب

 ايهتربع عمت هوت ا

 1 مهاردلاب
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 هقزرب دعو كاباطخو كب ونذ» زراست نأ كنم نوسفأ كاضرأوارارمهتىضغأ امأ كاطغو هلح لذ
 ْ ا لن رفتنا ملا 1 ارو 'لدهاشدقو هنلانم ىذستالو سانا انم ىنخسنو ءلاطخ هتيصعم ىلاَدَعَو

 تبذدمتو دوف لاس ىلا كلسفن قلأو كالومىلاةب وتلا رب علقاو مدخلا ةنيفس كر افةاسنلاتدرأنا لا اوهو كيغرع
 دفهزومق ىف قوما (ناكوناك ) كاتو صالفلا ْكءلعداجدقو صالالا| || 00

 كاوسداراا اه د اءانملاموعدركحذاو هن ىعتساو كلان ماقد # ثكودهامب نما نأ طرا
 ا افجر ١ لدحودمللافتنأو 9 ىرثلا ىف كلريصم ى سنت * لفاغتنأ ىدمإلا دد_ءتو 1 5 ١

 كام لات ىسع هن اب اطلناو بونذلا ىل-ع #3 ىمْكداو م-قو فاو 1 لكل يمام تنك نا 90
 كاوغأن فىل لق 7 سوسوت: الهلا فو 0 هب ةداصهءنب ريضخم 5 ىهالما عامسا دنع َلاَعَتو 0 3

 . كاذأو كتوقشثو « كد.كو كد.صمورت « كرش نمل تمر ف » كيونذدباصمرذحا 1 0

 . كاضعأ كيلعدبستو ىتح كلاذىؤك امو « للزلاعق نم نالسعخ ه انكر قت تةو 1 ؛كالمالا تمانو « هسمابقلا تيتأاذا « ادغقلئاىلعاو « كدفتلهنت كحيو (] رق ا
 كالومن عتافغ 3 كلام كلام لاقو 0 1 م مم هجتيتأناو

 كاذنباذعلااذح « هنوتبتقم_.ءالمل « ىدراا فنذلا ركذتو © انن دلارو رغ ركذت

 اع و هتمقارقىدلااذ_ه ه سلا ر فخم ملو * نبصأتو ىخ تنك م

 ش كاسقأاف كح و * ةعمدكل نرحالو 03 ريخ كد نءاموىلتت * ظعاوملا تععم دم

 كالومىلا بنتو * قداص مزيهد ضهمناف 0 اعاتفأ هل 45 # هنو ترعذأ ينك

 كار بوتدلا نم. ع ىماعلاربع ننف «# ىتلز رفغاف تأطخأ « ىفاىممهلال قو

 بالك ه اع لءخدنو

 هضاب مدل
 هن رصتو هسأر قدت
 هالتوأن تملا لوقمق

 ند 412

 لوقف ناذعلا
 ل آروىرولانود 00 هتعؤركل ملا نمو قطصملاالا ل ب ءاا## هلءبسو ندم ىل سنأو' هيده 0 هد

 كانلاةداسلا # هباصلاو هل آو ©« ىل_تءلاتاومسلا ير « مل سوه_لعىل_ب لوقف كيلا كلهأ

 هديرفَتل ارقم مهرئارسو هدمدول توب ممم ولق ل_ه>و هدد مع ةصاخ ىلا هئافطص| نيعن رظن نمناه“ ىنعهللا مهازحال تمملا

 ا هقدقلا اقو رب نم م4 عاو | حلاط ىيثوتلا قفأ نم م-4عاطاماكف 0 1 ذرباصم/ هروددو || يم_بيذعمهللا اريخ

 تازام هللا هجر دزيونأ لاق: بوعت كا 4 فشلو بو رشملا |. كت اطق ويه رق دل ىولقلاتسرتتا لوقف فويذع

 ىعمالالاقو) ئث لكدل لذ هلا ف :رع نذ لمت ىهوم.لا |متةس نأ ىلا كمت ىهو نلاعت هلل اىل| ىسفن قوسأ لكيلا دال ةكئالمملا
 هقادتا مظعدسأ نم .اعج رنذانورئاسن ةانيمضماشلا د رط نم مارملاهللاتدسىلااحاح تحرج ( هللا هجر

 انعدروافم_-ذخأ, لربك ر لاا ذه ىفامأ ىناحىلالجراتاقق قيرطلا بك رلا ىلع عطةؤرظنملا لئاه
 ىلاهعم تقو ما ى هنبأو تلقف فم_.ريغبهدرتةأر ما فرعأ ى كل فرع القال رامأ لاقفدسالا اذ هه

 لوقيفاذه لثمدحاو
 اوددعو اوحان مه

 ْئْم ىأ انأف اومطلو
 وهودسالالار ظن نك ءلق تطدأ تمأأب ت تااقؤدسالااذهانعىدرف لزناهشان ىدا ئةم بد ءرقجدوه || هل هلا لو-ةءذ ىنذ

 الاء ونالوتنسء ذخأت الىذلاب كملع مسقتو مالسل اكثر قت ةمطاف ىتنسا دسالا لاق تأ ن نكللو ىثنأن أوركذ مهتدهاعامكناكنذ

 هللاودذهو اهمامأ اهاذد_ءالاتأرىتح اهمالك ممتساام هللاوف ىععالا لاق موقلا قيرط نعتل دعام دعب نم وب را<النأ

 نيؤراعلات ارامأهذدو نياصن |لئالد : دهانملا ىسن ننلا

 انايع بوطملا عذدت م-مق * لاعفلا ن_ب>ومهداهتداب 0 ىلاعملا ءا«أوقر موقزاف براقالل هم صولا ىلع

 لاو>الاد_داوشد__:ك3 8*3 اة هيو اعد نكست لن م لك هب لالا سوه تديدقموبو مج ر ون راحالنأ

 نكسلو لهس بيمحلا لاصوام 7 لايشالاءترمد_سالادروم 03 ادههع زعلارصاقاب كب و ل--وزرع هللا هع

 لاصنلاد- لاصولا نودهنف د قل : رطاده كول سلاف. دصأر * ىلا غلام , زلال ذاةدرتنا ىلص هللا لور( لاقو)

 ري--صد لادن بدال 3 لا.عالاصلاخ نمدازكاذ د در-فتو اندلا ٠ نع در

 : لاطنالا عمى رشلادسأ كلذم + كفاخ كلا نم و ذل أ( 0 ايلا فورم لنمو

 برششوول دل“ ايران قاد معشاذاف مرمز رثب ىلارصسلا ىف تاخد ( هللا هجر ىرعه ملا قدك# | نب دم ءسلا)

 تخاف
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 نمددَع ممبهذد_ةهثلا اذان تف: ل! هنمبرط أ طق 3 ل ركسو قا روف ذاناهت 5-3 رشف دعا رو رو
 ل_سعلاب بورمض مءاسملااذاف هتل 3 تن رمق برشوول دل" المو ل_تددق عشا ااذاف مز رع لارصملا قدا |

 د_ة ريشا اذانمزمزرثي ىلارصعلا فدغلا نم تدع مسهذ دق ءشلا اذان تفتلا ع ه-نمبيطأ قذأ |ببطلاو
 جيشا هلت اقف هئمسرطأق ذأ / ركسلاب بوريضم نيا ذافاهتم 1 تدفن ولذلا الق لخد

 ىروثلانابفسانأ لات من تلق تومأ تح اذ نكتوأ لاقتنأ نمكيلعت يلا اذهةمرح | :

 اومَوقَتف م--ممموق ىذلاتنأف 3 امرك :وةنم اوت بسسسا تلقو 0 أو« أواونانأ ىتسح م-متةقو 2 1
 فاطعت.ةرظن م ميلا ترظن 1 موةو نو داس جان دلا ىف مهذ # اعاد ارك ذب سن احدلاى مهل ا

 سلا تنأؤانل“و عاسو # هل-هأ تنأاميانلماعد_+لا كل « منو ىركس قاكناواهءاو_كاعف
 ىلا مهدأنإ مهارباىل عل_تدق ماش اا دصتعاسلاحام تنك (هللاهجرىولسغلا فو وألاق) |

 لن نعىل ىشنأف رباقملاه د ه نمربق ىلع تقو 0 وهامو تلقاء عموملا تد أردقل نول سغاب ا

 ا ألاقكب هللا ل_هفامهل تافكلحأ ن هىنامح أدقل<و زعهللانأث لس مهاربأاب ىلاقف بص :

 لاقثمكردص ف ياو ىتبقلو بأن نمت تنأو ىنرتلنالثب كا ترفعدق ل لاقق عيل السلا 7
 ربعلامأتلا غلاترانلاباهبذ_عأ نأ بيضا |ةيش نم ى مسأانأو بيضختنأو ىتقاو ماجن تارش نمةرذأ ||
 هللا لماع ىولس غاب كو لاقفري_ةلااذ- هةرابز ىف ىتفارنالا قصماابأإي تلقف ىولسغلا لاق هتشلا ىلع ا

 بناحالا عددج نعهمح لغتشاو تثامتل الد و

 اوكلماملكواوداح ل_هالاب ه اولغتةسشا هناعارتهتال «اولغتشا نمي سانلا لعب 1
 اول-_جن اواوةلم أن او اولذ 0 ناو كولا ام_هاوزافو اوُساَغ 27 اولذامو مح ىلانملاو

 موه بقمامفلامادماوقاذ * اولهحامواهردق اورغصتساو * اودحسدقحورلاب موقهّلن

 اولص> دق مهدصق ىلع مهذأ 5 ىد_.مدو>ولان ءاوافتامو #* لاطالو لزخم مه ل

 سبق ىفأ ل.+ىلا تعلط ٌترصعلا تءلصةكم تدت اق نمذ للا ضعب فدع (هللاهجر دعس نب ثدال لاق )

 0 طق !ىت هللا هللااب لاقت تهسقز عطقنأ ىح تراب ثزان لاقذو ء موه سلا لش 5 ١

 0 !ىدنيجارلام كا لاثو 5 م ةسقن عل 2 | تح نجران نجران لات مم هسفن عطقنا ىح مويقأت ىلا 0

 همالك مما امهللاوف ثمللا لاق ىنسك اف قاخ د ىدرب ناو هينم طاف بنعلا ى-هتشا ىفامهال لات غرف الذ
 انأ تاقذ لك اي نأدارأف ذ نيعو طوم نب درب وذئمول بنع ضزالا ىلع س هلو امنعوءوللءةإ_سىلاترظن ىت>

 أيده تمون دئالو لكو ىلاعت هتلا سو م دقت ىلاقف نأ انأ ت تنك توعداس1 كنال تلتف لو لاقف ككي رش

 لاق عأم-ث صقنت :ملةلسلاو تعش ىت> تلك أف ةزمبيطأ طق لك 1 1 ملهمف معا بنع اذان تلك اف تمدقتفإ|
 هنعتم راوتفاههسا أى ىنعراوت ىللاق ما مونع ىنغان أف نادربلاامأ تلتف كيلاني دربل بحأ ذخ ىلا 1

 ىدهتمدتق ىطمو ه.دب ىلع[ مهاعق م لعن اك نب ذالا ني دريل اد 5 مح "الاب ىدتراوامه دأب رزتاث :

 تحلق هيلا مهم ق د3 و4 .طعهلتا ىلص هللا لوسر معني اي هللا كاس 1 5 اهللاقفل-ر' رهيقاقىسملا أ | :
 هتارق ىلع تقع اتفه دج لفهتلطف لا لاق. نب رفمسا ذه لاهدت اكاجر اذه ن مدل تلقت ل را ظ

 متن ورب قرط ىلع ىرهد هول « اعلالك سس :ءقريلالأدأو « تعلطاطك ع مهلالئاسأ |[
 اه وامربغلاب ل داؤفلان ا ع لغةشهريغلاب ىقئأا هدسلال 2 اءج ااا ند سحأ ناكل 1

 اعلا ىوملا بوث و مي-فدنعلا 0 امرك قداساب وع كوم لأن

 اعطق ملقم عطق بندلاف دك أم د

 لاقفةمملا الص نم سأ .]|فرصنادقو عمال اب اب ىلعأت أوهللاهجر قا ارش هىيرع(ذامصلارصنوبأ لا

 لجان :اهة سلا هللاي ىلاقف عابد ْئش دو ميدالد زيتا قد ةسبلا تامل وااو كارأ ىلام

 (ضورلا - ؟؟ )

 ومك-:ةوفعت هبلعأوتم

 .اوقفاوف ,وقتيرقىذلاتسلأ # وعدق كل سس ن نءموق ناخد ف *« عنتن ىر ولا ترا كر تحذ

 نامل-و هيلع هللأ

 لبق بت:ملاذاةحانلا

 لقت لهن-ساهتوم
 مظعامنذنال هت و

 هئانري_غتتامناف

 اهيلعوهمامقلا مون مود

00 
 أ سل تر نه
0 

 ردقب بذهب هنافتمملا

 اولاق ا

 انزعا كدعدانان :

 هربق ىف ا و

 لقتال هرصتف ْو

 ىدح ةيرضة-إك ص

 هل لوةّيو هلصافم عطقتت
 لاقاك تنأ ةيئابزلا
 تنل تنألنفكلدأ
 وأ م-هريمأوأ مهقزار

 هللاوال لوةرذ مهليفك

 ا ا رأي

 ىذلاكناكسثنأو

 لوقض مهقزرنو ىنقزرت

 اغا ىلاءتوهن اهلنا

 مهتمهنأم كن الكت ,قأع
 أ (نعو) اذ هنع

 هنن ئيضر ىلهايلاةمامأ

 هللا لوسرلاتلاَت هنع
 مو هيلع هللا ىل_-ص

 ةمايقلاموةانلا ىقوت



 هلا ند قي رط ىلع

 نا ارطق نما وباشو راذلاو

 نمءاشغاههجوىلعو
 نك:الالا ءى كو ران

 هحور هللادر دقو تدملاب

 نيبال م م

 ةينارزل اس4 لوقتو اهمال

 ىف هلع تحاك جون
 ىبحم-أ ىفالوقتفاءندلا
 ةكمئاللاهيرضتق مودلا
 ةنوءلماب اس4 نولوق و
 ىقهللا نم نت سن مل

 نأ تلعامأ اءن الاراد

 ٌكععشن ىلامذو هناصس هلا
 ةدإك ةفانلالوَعَتِف

 اهلحر عارتملاو ءوخأ

 عطقنتق ىرح 3 وَعَدَك

 هذلب وأو يضتك أهدي

 ىنذام تملا لوقد و و

 كينذ ةيناب زل لوقتق

 ل - مره امكن

 ةيناب زلا هبريضت مكتوم

 هعم ى-الؤ هب رم

 الاوخ الا 6م و وضع

 هدل_بح نع اطول

 ةب ريض ةويربض اكو
 اهنم كمت هوجص يمض

 جداد الف قئالدلا

 تن امي طن وهو
 لفأن ناك انا مَ

 تاعفذ نيتعكر لصوأضوت ىللاق ى دس نمل !ىلاانلصوا لفه ءمت.هذوا مثالا قدئملالالامتوثنكشأ
 ليقثْئثاهبف عقوفاهتقلأو ىلاعت هللا ت مست ةكرشلا قلأو ىلاعت هللا هءلاقف

 ىلع ب هصقورح أ تلعف لاق

 ظ اهذحخىلاقفةلئاد ةكدم اهيفاذان ىم ةكمشلا ارح وءاسق ةكبشلا عطقتن نأ فاخأ ىفاف ىنع ارنفدعأ د تان
 ةريشسب 'تلقفةكمسل اه ذه ميلاقف لد رىابقت_ءاقبايلاىلامتامغ لاق كلامع ملا كماونُمد رثشاواهمدو

 تلعجو نتقاقرت ذخأ مثلا نوجاتحام ىلهالت. ارا فار ودرء نزوح را ثالاقفم_هارد

 قكعمامعضو بانلا مثالا ةةرصنوأت اقف نملاقف بابلاتقرطفهيلاامهب تدثأو ىولللا صامهيف
 ش دقو أ.ثتسالت امه ىفاح امذ كلذ ىلع هنت دجلالاقذ تعندام هتثدح - ءلاتلت د لاق ل داوزيلهدلا

 بهذاةكملاتح رخام اذهان غن أ انمءطأولرصناب أب لاقفى ولام ويف ناتقاّر مو مهعمتلكأ واولكأ
 كلابعو تنأ هلك

 دقو ى-هج و نامصعلا دوسدق 7 ناعتسملا ل: واًةءض فاخأ 57 نانتمالاو لضو !١اذا ةلاثاح

 نامزلاعاضورمعلا ىضقنأ دق 0 اهب نونذ نه ىريحت نذ 27 ناسللا نهر تاقلازءنبأ تدر

 نامالا لان كوفعاحر نمو 0 ىدءسأب كوفع ىو سلام

 مول ت اقف هملا ن_تحأ تنكو نو دعس ىمست هلوم لج. لصوملاب ناك ( هتناهجز ىراوملا ىأ نب دع لاق (
 )12 رآللا ىقرددو ىلقواح نم فداصأ ىلءل ىتحابس اموب ترم لاقف كامل بيس تاك |مىربخ

 تمبسوءتعدتف ىثمودسالاد درط مكلثم ف واح نم نا أ ىنادانفهتمت فخ دسأ ىلعامك ١ ارالدرتيأرذ

 لاقف هءلاقيرطاأىنءىتتللدامالا هيد ب رقلاوةلزنملاهذه كاطعأ ىذلاب هل تاقف مال_سلا ىلع درق هلع
 هنمنكو ركسلاىفةمددلامْزلاو رهسلاو ءاكءل اك .ةرعدوعوانص>وان كسر” الاوانصم كلان دلا ليعحا
 دوجولاكاَرضمهبلأ ىيرطل 0-5 رعاذا هاو نون مأ ل قاعتزأ نودعساب لاق ف دز ىدسستلقرذ - ىلع

 ةيقد كيت[ نأ ىلت نذأ امالا ر اونالاب كملف *المو رارسالا ىف عك ءاظ [ىذلا, ىديس تلق دوسالاك ل لذأو
 ٌتومرضحن ىم نيا لاذ ةعاطواعمس تامفا 1 اا را ع كسا طرق لع لادخ زارنل اذه
 ىفةرب زج ىناانلصو ىتح هيلعاتسلت ىدُي كسمأومءاذر شرغفرخلاىتأ ى> هعم ترسوراسف لاحرلا ضعد

 هناكمهانقدوةيلعاذيلصو هنفكو هلسغهمخ ىققالفت ومالا لاعب وهود .رهظ ىلع قامال-راندح وذ ةرصأاطسو

 تيطعأدقو تاطقالا ةعبسلا نموهو باهولاد يءاذه لاةؤه«“اامو ل>رلاا ذهن وك, نمىد.س هل تلقذ
 ١ هرب د ريما اديدشءاك تيكيفى تلا ربو راس مفروم هما ن عو هاندا 1 2

 مئانلا نيبانأو ريقلادنعتسلحو كلذ تسن اةسانادحأ ئراالان أو ريقلا لعن آر قل |ةءارق تعم-ذ | دمحو

 اضرااولوبقلا علخ كباغداح ىذلاب ىديس هل تاقفةن_سحتم ه ىلع مان :ملا ىف شلات أرف ناظقملاو

 هللاد_هع ىفان : رلالعل!بحاص ا ذه لاقف ىذمو أد حود رب زملاهد- مق رىدلاص غشا ااه احا

 ىنلادهعلاسنتالهللقهنتدةجااذان كلو كينامأٌك غالسو سر : امد غ ىو ىناكم ىطءأدقو ىاانونلا

 رعسشأ لف تقنرونآر ثلا نم أ. نأر قوت يلصو تأضوتفرعف) |علط دقو تومتنا منودعسلاق هنو كش

 تممهال ذربلاىلاانلصو نأ ىلار هلا ىلع ىثمو ىديب د خأف«لبلا تر ذتعاو هيد تاءقف ىويني ىحاصوالا

 لاقذه- كنت الثا لاق هنس وكتيسىذلادهعلا ىهوا طع دق ىدامساب تلقف عشا ةمصونيأو لاق فارم هنالاب

 ىفهرو زأنأىادهعلاقةنشس وكنبن ىذلا دهعلا ناك امد ده ىف ىاج | ىدامساب تلقف م هيغل نإ ةلانتتدك م ام

 .ليسكلسالاةفةرخب -ال اوان دلا ىف هب فتن أ ئشب ىفدو ز هتبعج كقرشو هتفرعم كصخ ىذلاب تلقف موبلك
 2 ءالبلاىلءربصلاو اضرلاب كالوم لماعو ادغىزرب مهالو موملا قزرب عنقاو ىدرلاو تلا لهأ بناحو ىدهلا

 1 : هملا قوشو هيلع ىهفون بسن اك اذه نودعسلاق نا ىلا 5 اًضقلأو

 : | اهيعملالا هريدص # ايلقه_تنم تملا كَ 3 اد هح ىق ءاحو *ادحو ماه هللا فرع نم

 ١ دكحمئادماح نور #2 اهفنولهاملا همسك د ادع سول هنمهبلقو 3 أقرب سما همقاه- همدقخ



 1ا/ا 1 :

 ىدعسالو ىول مد وهاد: #2 .هارئال شح>ولا فا أدق «ادرفنيلاعلا ف شاعوواءبجىرولا لكبناح

 ٠ اذهحهنم كالو لد 3 اقول مب ىتيت تنكن أ ادعت سمءاحإ أرسم د دعب يمعأ ال هنكل

 اد_كدازم امسلاىلا ه قرت ىذلا ءاذإو هب ادك كن .هنلاربلو # زوفباعماط ن الو
 ادهذ نودداقا ادصقام 0 اقع هلالاد ءاعىلص هيادرق مانالاعمجىلا 3-0 ل ىقطسماد#

 اريثك الست وهو هلآ ١ ىلءو د ان دمس ىلع هلل | ىلصو 1

 اينتماعثاطزعأوايصاعلذأو اين.-ىفدأواو دعىدقأو اسرقدءدأو ادرعب برقىذلا هندجلا (صفإلا]|
 ااا اسضنول دق نة هلرقوو هلؤسهاطعأوالا ل ئاسهلأسالو 0 ا

 اضغكباب_د نصغمادام كل اموٌكضرعموءل لعاو اممقر كك سفن ىلع نآ وكل سهر لوم رك ذن ىبماعلا
 لزد مل نم جانو جايدلالط ىف ضنا امييطالو ايفا كتلعا دتالو كتلزءادب مةستنأ ىتمللاف انيطر

 ىلع قو احامصوءاسم هتجر لظولا ْي 8 ثلاو 1 ,رغ لاند نكو الوم ى دب نيد عرضتو 6 .رقاعمم»

 ايدك انيزح هيونذ ىلع عصأ نَمةلاَقم لقوراذتعالا ناس اء راصتالا ىفدانو ايمحراب نحب و اهللمالا ل
 انبرى ذأ ىذا ديعلانأ © ايون نأ ىضلملاههدصو هايوذلا ب دك ىذا ذيفلاب|
 ايءقرأ |اهيؤ فخ فاد 2 «_لعترطسىذلادسعلا ان ؛ اعنكحافد هتالزللء

 * ىرع عاض طرفم ادبعلاانأ « اينضأ| ىدبأال نآ"الاىلا نفر تدمع ىبل املا[
 امسطلايقلأ تامقأدقو اراطخخلا نم قل دىعلاانأ د ًاسسشملاوةوشلا عرأ لو
 ئيقن كالو ريشلا دعا انأ « امسضن فورعم لك نماوو- *نسانأ نعل اديعلاانأ
 ايوطخلاا ىنسعاومهفدات كلا 0 قل تددمريقفلا »بغل اانأ د !.هتمومكنأب تءفاودقو

 ا عمفش نهى لهروست#أ اانأ 3 ودل هلال لك تاو د اديءتدهاع كرادغلاانأ

 اميرقاح رق ىلك-_:هرسو 37 ىناصو ىن-+راث عوطق لانا * اسللاوىل لاصولا ى ماكتب

 ىضةتردعىلع اف-أاوذ # انك نلف كاضرود بنو »ب ار ةع ليهو رارطسالا
 * ايونذالا ه.ىرسكصألو

 م>راووفعلاب لح ءالومامف * ايشنئانألار هعووسب ةئ ىرشنو ىرش> نههانزحاوو /

 ا... اديأ لزب م كد اف هي ىب اعدبدأو وفد حماسو #2 ايونذلاو كس لريال

 اناربلا فعفشما ىداسملاو 7-00 اننيعاللا لْرزس,ملاسن # #ج ا اًرط قالئاوخا يعفو ٠

 اييطناو 3 كلا لع دجا ف تقولك نما نمهسرلع هن |(ىموسم ام>ر م-4ناكو

 نيماصلاهدابعىلا ىَع ذا نملاح برطأ امىفناو ا نيملاعلا ار كاليقلا نييلاج نيج اع (ىلاوخا)

 قايحا نيلماعلا عئاض مرأ امىفاوخأ نيقتملارامخأ ب لطأ ام ىناو ا نيمحملاثيداحأنس>اامىفاوخا || ٠
 ىفاوخا نيقات ملا تانتعذلأامىاوخا نب رك اذلا سافنأرطعأ ام ىفاوخا نيد متل هوجو عضأ ام

 كنا خا نو هلا نسل مايا وا نيعاقلاو احانمد د ءأامىناو ا نينوزلاءاكد عفن أام :

 0 عنشأامىفاوخإ نيلذاغلاةرسس> مظعأ ام ىفاوخا نيمور لا لاح ايما فاو نيئطاخللا سوفن |
 ىب نامز ف( ناك )نين ماوةاصءلاهوج و عقأ ام ىفاوخا ندملاظلا بولق ىعأامىفاوخا تدورألا
 هلع ىنومم لاك ع م<ابإق هناسحاو هقزرر او هلل اه دمأ هنام_صعو هبو' :ذىفدازاطكبن ذملحر لمئارمم ل

 لضم نميفناو هتيضعم ىف تدزانإك الا ىف رىرأام ىسومأي لاق مان الاو ىونذلا لهال هذه نو مالساا || :

 ىصاعلا كديعلاةانعلعأتنأ ىهلالاقؤ هاحا دما ىلا دع هاديأىذلاهمالكن مىدوم بمتف هتمعنو | 0
 فم ران لاقق يزسالوبافطأ نأ مرسال لاف نا.ب>الاوريلا فان_د أ هندز نامصعل | قدازالكدنا ٍ 5

 ! 010 د تاع ىلا ايف[ ريل

 ةنغأر قاع نغهتلفغأ ى وم هد تن ربو ىعد لعمب هدد ءاذع ىمومأب لاو كل اوك تل دقو هيذعت

 ىنادعلب .وهنةيذالىلالجو قزعوف ىلاطخو ىتمدانم بيطو ىباتعةذلرصعلا ىفهتمرحأ و قاجانمةذأن ع| :

 |. مي ميما

 نه أك ناو ةنملاىلا
 هلئأ همع ل , رسل الهأ

 ىطعن مر اناا ىلا ىلاعت

 راثنم هنرج ة-كانلا

 راب نم اعرد اهمساد و

 نياعنو ران نمد هدودو

 0 لو-ةدو رأت ند م

 ردا | هدهل ايزلا

 اكموسملا كنيدراع

 ابن دلا ف 4 هدر 86

 هرم ااذهى ىرظن 2

 ل 1 ذلا نول اوه

 راتلا ىف ىلا

 هالباوو ةئانل الو ةَتف
 نمو ى-ه قاس م

 اهلعفب ىضروادريض

 (لاقو )مهدو- ويلع

 هلأ ىل_د هللا لور

 تددع نمل بو هءاع

 ع-.سوأو ه_دامنلا نم

 ةمامقل امون ثعبتت انك

 نهد ل يرش انهياعو

 برح نم عردو نار طق

 ىلع اهديدههضاو ىفو

 امص ىذلا كالملاو

 ايس ىد نيمآل وقد



 راثلا نزاع كلام ىلا

 هللا لو_بسر (لاقو)

 مو هيلع هلئاىل_د

 ىلاعتو هنا هللا لعحم

 رانلا ف نيؤص حاونلا
 راذ || لهأ نبع نءافص

 مهام ن نع افمصو

 بالكلا جنت اكرم
 رانلاله ارد ع

 نبر-عنأ (ىودو)

 هنع هللاىذر تاطاقلا

 انايبأل وقته أر ماعمم

 ىدح ةردلا موال
 اهراج نحنا

 نينمؤملاريمأاب هل لمع

 لاق ه در نانا

 0 هللا نال هناوال

 ريصلاب انرمأب لحو
 اناهنب وهذع ىسمند ىهو

 رأت ىهو عز#ملا نع
 ىلءهرحالا ذ_أتوهب

 ىل_ص(لاقو)ا تربع
 نم تالث لو هيلعهللا

 بورملا تش هللاب رفكلا
 لاقوأ روءشلاق لحو

 ةحامشلاو دود رنا مطل

 ىلصتال 2 الذان

 ةينعم الو ةحئان كع

 نعل ىلاعدو هناض# هنال
 ةعشاولاو ةمنغماوهحئانلا

 و 1 فانا م4 لهتتتالذ لاهمالا لاش مدأ ع تئادقاب اظدناب نيزرابملا تيراذااذهاب م« ىلاوأ لب زح هنمزحالو

 ا

 ش 1 ان تارشافم-4عران زينو لامنممهدغافأ نوبسعأ ت

 0 ١ نيلفاغلا ريثما سمالاب نعت نأ اك ادم_ىداهانا هد ثني زاواهفوخرت د لاق مضارع ضرأ

 ملعْئش لك هللاو اولتعاعهللا مهين مون مهتاسخاو ِ ..رقاباذعمت انرذيأانا مهتاذل ىف
 || ةد-اوري_غدابأ نم هلمكحو «هانعم فاطلأ نم باقل اةرسحاو © هد.سناس-ا نمدععلا ةلعخاو
 5 هاقلأن ي- ىاسحاو ىنلعتخاو * ىنلباقناسحالابو تأسأ كو 374 افلا زها ىد مع

 'ش اردتيم لضفلاىوبو مامذلا ىعرب « وهالا نوكلاىفامو هاوس نم ه: ارتت_بمنا.صعلا ىلع تفكعمو
 6 0 ىف آردقو 31 ىلماع فطالا" ق2 مسفناب 0 هاعرب سدل دبع سانلا فن اك ال

 وهالام ىراثع لاقأامو 7 ىدقا ب تاز ذاز مكك سفناب

 1 هامقل دن ءىكانمىلانت ىمع 35 ىدمت>او كالومىلا ىلوت سفنأ

 ظ ىتاعم اباطاورذ> ا كملع هللا ىوبعلا قيتو تاذللا يفت فيك بونذلا ب قاوعىفاوركفت (ىفناو 2
 ْ هتفيحت بونذلا نم ىلخأو هترب ريس نس> | نمردهّتذ نول ةلاوهوج ولا فاهراث آ يأ ام بولطملا س مو

 ٍ هيلا ىلاعتهللا جوأف سانلاب قستسل جر مالسلاهيلعم رمنب ىمدعن !(ىور) هيد :العو رس هنت صلخأو

 اياطاناو بونذلا ل هأ ن مانعمناك نمالأم- ميفىدانو كلن ىسعم_هريخ ف نواطخ ْك عمو قتال

 ' مالا عملزتعتالل مال ىلا هيلع ىسعهل لاق ىنمل اهنيعن باصم لد رالام يكس انل الزم ءاف لاق لزعءملف

 : ا ابق لاذ هىمعدت ترظنذ تفتلادةلو نيعهف رط هللا صعأ ل ىفا هنا ح و رايل اقف

 ا ممهعومد نمهتممل تلتبا ىت-مال_سلاهسملع دبع كبف لاقا متءاقل ىزخالا نيعل اب ترظن د تنك و لوا متءلقذ

 . || دقثلنامهللالاقو هيدب مال_لاهءلع ىسيع عفرف هتلكو هتناح ورتن اووعدأ نأ هللاذاعم لاق نا هنلا عداف هل لاق
 ثيعل الز ىتحهءاعد مال_ىلاه.ءاع ىسدع متتساا قارا اردمانم ءلعءا سلا ل_ىر ًافانقاز رأب تافكتوانتقلخ

 دال. .ااودام علا معو

 ىلمأاب كوعدب نإبيحملاتنأ# دحأى لال ىه>و ته وكءلا «ىدتعم مارالا ىد مهدلع نمأي
 ددءالوريصح البو اديوحرب 0 نالدز زملا ىطعماي كاملا كالامان 00 ىدنسابو ى ءادافشاب قدعاب

 انلفةجرانيلعرطمأو عناو 5 ىدب هبتئجاموف هن عام ىالوم « انكنأب ريغىلامو كلو 31
 دلخالو لاي ىل-عر-:ناام ©« اههئائت. ءاوأكف انملا ر_ظناو دذللاو ناسح الا: كنمدئاوع

 ىد_ة*متأطخأناو هملعن هو * ىبائسه دنع ى :اعدباحأ نما

 تاذالانم ئاابج وباماو -رقدقأ م 4

 ديالا ىدم نصغىف قرول!تحانام « ريضم نمراتخملا ىلع العلام

 روثعولهأ» نامزلانأانلعو رورسلابةءنز لا انبأرو روهشلاوماءالارم روهدلاانتظعودقا (ىفاوخا)
 نماهاهأن م ا 1 رودي نمايندلا تفك 1 رو ثم ىتلاب لماعلاف رومقلاىلارع الاوخآنأانقمتو

 :رودصلا ىف هى ىوأت || ىمعت نك-اوراصنالا ىمعتالاهاذ روع ىف مأراصنالا ف ى عأ رو هةورود
 ىربو قاعاطو ىل ع 37 500 مم 0 جعاري تو ةاملاتمرمصت

 ري-_سعقري_بعقري_بع »: ىعاضراوةنامالاو ىريصو * رورغقرور-غقرور-غ
 1 .ىراذتعاو ىداهتجاو ىعسو 0 ريدك قريبكح قربك # ىديتل اوةءاسالاو ىرحو

 ا فريثك ىف ىقرثك # رافةغاووفعو« ةجحرو # ريغص قريغ-ص ىف ريغسص

 8 رك + ا, كامل! ت سد نابغطلاو هما او نانصعل اووهال اريثكن اوضرهل لاقي باش رصيلاب ناك (لمق)
 نمةعايجهعمو مادملا برش ىلع فكستعم ماي الا ضمد ىفوهاةدبق ناط.كلاهاوغأو هتوقش هيلعتماغدق
 0 قدر طلاق دشن, اريقفالح ر ؟”ذا مأث الاو بونذلا ىلع هان يقفاو ما ءءاعأ

 بيقرىلع لقن ل * لقئالفامو رهدلاتولخاماذا



 نان
 حكي ده

 تيشهبلع قخامنأالو 0 ةب- 4 لفغ هنأ ناس الر

 مضغ مسلم رضخي نأ باشا اهبلع مسقاف.داعأف كاوقرلا تدع امال ةفابك لع هتابلاقو باشلا كبف 8

 لاقو ري ةفلادشنأف انشيءببطو انا نءذ كانغوكتوصانسعأو كانو ةربا دعس دعا ىدمساب هئلاوهل لاق

 د هقلدش ع نمذا كاربو ١ ةةزر لا 5 اوهلألا ىهعت

 5 2 ولد داهراظنسوألا 0 اوكنمارمأتلواءا رذدح>اق ُ

 ةدون نم له ىديساب لاقورمةفلا ىقءل.ةأورجلا ىفاوأرسك هتدشغنمقانأ اي هءاعاشغمخو باشلا كك

 كدّوءدةريغلا نمسا نع « كدعقأام مل |نامزاده دشنافأ] .

 كدعسأ اف كاباطخىدأ 5 ترطسام موءل|تو<# ناف ' |

 لاقودشنأف ىذماعىفذ خا :لهىدسأب لاققافأ [ذ هماعام تعم ض رالاىلاهسفنن جرو تاشلاخرضف
 امدعد نع هروفلادشأ امو دف داعلادعد يزعل اذل اجو“ د دادولاو 2 1

 داقرلا ببطن تالعت م * انتلماعده-لل ايساناب *: دادولا لهأ ةلج نمتنك دق
 دارك 11 هابط ىذلان أو تاغاشت ن-
 داعبال ىذماماريسف ْنكو د: ىضمام عدو مومل | نمرمُ

 ميم ىلع م دنو هيرب اشلا اوه نا سام ءأ نم مهيلعناك اعا اوعلتو اونأن مح هباتأ كيو باشلا كبف

 6 ”امسلاو هيونذرك درسا تقوناك الف تا ارذزوت ارسحو بدو ءاكن ىفريققلاةريضك هل كامابو هديك

 تامدق هباذافري فلا هكرف هيلع ىْمْعُم تاريعلا ليسأوخ رصف

 اجارتازامو ارافغتازاق د اتاظع ىبنونذتن اكن او ري-ة> * ىديس َكوفعدنع ىونذلحأ

 امئتاهةلاطملاراطوأ تدضقو « . ىو لاف ىلهحتعدات دق تنكنئل ب .انئار#جلا"ىل_عاراتس تازافو
 85 دان ناريس تصسأ دقو ت تيئح ىذلابب رابتر قا دقانأ أهو

 انجارةيريل افران 0 هب امركت ى رمل ىعفعاودتف

 ودوةغاطلا السكان نضيع او بارا نو دقت مقا سال ا انوعيضت كلا ( (ىاوخا)

 اظعاوملاهءفنت ل ظعاو هسفن نمهلن 00 ضهأن هيصعملا ف

 ر2خلا ظءاولال تعول نيليالو « ادأام_. اقابلق ظءعولا فني
 رمال اا كلا ىف ل هحلاو 5 ١

 نمم_هردحو هءاوث ىفمبمغرب و ىلا هت هللا ىلا مق ردن و سانلا ظعب ناك (هللاءجر ىروثلا نافسناىور)

 تءفر ماكي نأ د ارأ أو سؤمللاهيرق:_سااللذ هتداع ىلع هرينماموب دعصقهملا نوفا سانل !ناكوهناقع

 مهري نأ ه-هلعْرمن نمو هباكأهلأسف ماك <:. لو لزن ادب دشءاك ىكبو هنولرغتاهأر ةالق ةعقرذ أر ماهملا ا

 ا بودكماميفاذاف مهياعاهأ أر قف ةءقرلا ىفاسع 1
 ىضلاىذؤ ماقسلا ىذلءاودلا ف صتد# ءتاااذناككسذزلاله هن هريغل- ءملا لحرلااهمأاب :

 مد ءداشرلا نم سناو ادبأ 5 [كومعدام ا جقات كارثو# مقستنأو هنعد اع 25

 ىدتقي ولوقتام لدهقب 2 2 5 مك تنأف نع عئاذا *:اهمغن ءاهيمأت سفن أدباق :

 قع لادا كدلعراع * 1 و اخ نعهنتال * مضل ولم ظءولاب
 نوصم كدرعو نو زوم ك مالك نأ ىدساب هلاولات قافأ ايلقهياع 0 -ادب دشع اكن ككل ذأر قامت

 انأ لاو ىكمق مام اى أوماماتنأو مالكا اذه كم او فريد 0 نورا لستو ظعو نول و

 امو هأو> وه د> وب لغتشاو ا عت ضاف م ىريغ نم سفن فرءأاناتسانلا سورىلءم اك نأ حصأام

 ءالؤه بولقىلا انور الذأ (ىاوخا) هلل اهجر تام ىتح هارب الو همالاك ع مسن مومأ |كلذد فز دل داك

 || دولارات م ولق قار ىفهظعوملا دانزحدقب 28 ام 1 2 اك ولقتن او
 ل ا اا ا ا ا ا ع ا يلا كك د هع تا نس دال سا سدس

 نعلو ةمش وّت_سملاو
 ا هيك همك اللا
 قءاواقان و ةخزاصلاو
 لاتو ةعمسا او ةانلا
 عاست !ىف ءاسنلل سدل

 لاقو رح ا زئانملا

 هللا ىل_ض هللا لوسر

 نمهانمشدأ مس و هيلع

 قدشو دود- دنا مطل

 ىوع دياعدو تومحملا

 هنلا لاقو ةله املا
 اونيعتساو نلاعتو هناك

 اهئ اود ال-فلاورب لان

 ىلدتع الا ه ريكا

 نال اتو نيمش انا

 ىل_عاش صدت طارصلا

 تصد ه اك منهج نتف رشم

 هلامتو هنيعىلع دنملا

 كنف نانتالان اكن آن
 ةئيك نع زي سال نيصو

 3ع ارباصتن أ و

 لعل تمت دئادشلا

 تاك أو هرانس نع

 رباصالو ل-صمري-ِغ
 ههيتحراتلاب ل لكأت

 طا اريصلا ىلءروسعلا تو

 ري_ضأ أب اوم دعم كسا

 كو تايد

 لوح امو#ناثل انه

 ميسو هءلع هللا ىلص هنا



 ةسمايقلا مول ناكاذا

 5 ْنَ-ه دانم ىدانت

 لوو ند هللا ىل_ع

 ىذلا اذ نمو قئالخلا
 لوقت نءدهنن ىلع هل

 اع ىلَت انه ةكئالملا

 ىسوهسلق نزح
 هتلاباستح ِ اريصق هءذمع

 مَع لق ىلاعتو هناك

 ك هللا نم هز أذغأ

 ىئالخ موقتفمويلااذه
 ءالءلا لهأ نمد رش

 تسل ةكئاللا لوف

 انورأة نسال ىوعدلا
 نور-ظذيف مفتاح

 نك مهفث اح ى

 هتفمك© ىف اود-حو

 انشحاف امالاكو اطم
 تنأاه دعقانولوتب
 كل ذكو نب رباصلا نم
 هفيخت ىف و امد_>واذا

 اهتودرب اطخخ» أما

 ذدخأتو مب ن
 0 اا

 ءاسنلاو ل احرلا نم
 ىلا مهنول اصول تح

 نولوةيؤ شرعلا تح

 كدا.ع ءالؤه اشي راب
 هللالوقبق نب رباصلا

 ىلام_هودرل-> وزع

 ةممم-اااا--ل-إب-ب----- ٠ ٠ +لسللا
 || ءارو م« ةلبام نوكرتت لب يسون ذ نود مدلاءامعنوملا_ىفغتالو ميولق ىفرثؤتالف ظعاوملا نومع“ متنأو مارغلا
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 : لبقاك لم ماب الاووهللا ىلع تول قنو ٌمروهطظ
 ' [أاهلمل م زلكلا ىف الاقمنيسلأ ه عفذب بتعلا الوال ىددمي ظعولا الذ « ةوسقدادزتافءولارت ذببولق
 عهسن سدل نمت دح ىوملا لود * ىرداف موقل|جردما ذه تاقادا 3* م-ثفتالو ىجصت) >و نيلت

 ا عرست برلاتنغبامىلااهارت © ةووش نسال ا ىلااموو تضررعنأو
 عند ناك ىذلاب ىزاحم لكو 03 ىسىذلاالاناسناال سدل نأو

 لمس اععالفاغ هللا نيس<الف هلا ئمأي هلط ىفارتغمامف هلهملامانأ ستر و هلفغلا ىلع تذوعس |( ىفاوخا)

 |0 لست تانارا مالا قوستحتت و هوجو قالطالا و عةلهلا تسب نوملاظلا

 هلل اوزربو ىرا.- مهرودق نماو>رخ دقو ضرعلا مون مهني ارولف مرن ملوأ ع أدوتءنولداقمق بيرق لحأىلا

 دتئااذا مداهس نومرحلا فرعي ءاقثلات ارامأ مويلعةةحارلا فجرت موب مهزدأو فجرت رب راهقلاد اولا

 نهرتخ ىرعلا تا تسملاو ةسمهشطعىوقاذا عد ريضن مالا ماءط مهل سدل م-وعود
 لصفلاموهنااوعس ل م_هارتأ هوحولاىوشي لوم اكءاعاوثاغداوتاغّتءااذا نارطق نم مهلسارس مهتوسك
 ةافلادارأ نم اغلا نمزيتداكست نيذ_س ب اذعب ةعاسؤدل ىرت أ ن نمراثلاتدهاشاذا نيعجأ مهتاق» م

 اساع : نأ لبق نمبتءلف

 ْ ةهلاصلكن ع هنوهث هتعأ « ه«_ئ:فافغ نعى هسفنتدلخو # هتجرباونأ تاغ نم لاحام

 هنوفحلاب ذأ فرثعي فوسف 5 ةيغرض لبق نفقد لنا هعدف 5 هلق نافحا تيحامأ 3

 هدثد ري-غىف هملقاع ”اكيع ةملانفل ىبصدالو ىدانب نمأي

 هتلعمال آن م مظءعأرانلات 0 ملأ ىلع ىوقيال مسج ناك ن نأ

 هري_هعملا كسوفن ىف عطقتال ف يوتا |لواعمو هردكل امك ولة فرت ودال ظءاوملاءاغ_صناك اذا(ىلاو ل

 هربارشةرذلاعثم لمعد نمو هرباريخةرذلاقثم له- هذ نك هرهطملا هتان آى مكءأع ىل تب در مالك ادهذ

 لرغس ىف كل - ننمكهرطسم ةدوتكمكلد : وندووهلت ىمىلا هرعةلاطملا ناعم ضمأب هرمأوداناسعالف اغاب

 لعب نمو هرباريخ ةرذلاقثم ل هب نذ ةهرغ ةمل اةرذلاب 5 رب ىذلا كنازيم تدهاشو هرطخ لمن رطو

 ىصحأأ دق كاظذاحو هرطفنمعامهلات دهاثاذا كب فرك هرثأو فق توملاو الفاغان هربارشهرذلاقثم

 اان ناسنالادح كانوق ةرذعملا تر ذعتوةدملا نم اءت مك ربدقو هوضجور سور بخ ند تلمعأم

 هربارشة وذ لاقثم لعن نموهرباريخةرذ لا ةّدم لمعي ف هريضحأ امن امصعلاوأ

 العلا بر نه موةلازاف سفناب * هريصتتسم أه. .ااراد ىلا ساو #7 هركشم لاعف نع ىو سناب

 هرخ الاى الءلاب اوزافو اموص © ممرأ راهتلااوعطقد_قسفناب # هروغملاو مهتالز نع وفعلاب

 هفيضاوداز مولانا سفناب ةهرطسسم نونذلا تأت نأ لبق نم * ىردامؤ باتل كيو سفناب

 هرع-شتسمأ[ هال قولو الدمع ىدؤوزتو قتلا ىف ىدح س دأب ع هركْذ تم مد ولقوهركم نم

 . ال _اقاونافت أمك سفناب « هر آن ماذاوم_هلامو ابظ .«اووتح اايندلا ىلع موق سناب
 هريشتسمدغ نم ىفوكَت ىبسعق# ىدرل الق نم موملا بون سفنأب ةيورخ أن اماظعت صخأ مهماظعو

 اقللامو ىف ك_.هدام سفناب 03 هرر_2 باكا ىنةمادقلا موب هن اهلكو بونذلا ن مدآ سناب

 هردقمادتء وفعلا هيدا حرب 033 ئذلا ئدا4ادجأ ةءافثالا 3 هركذملا تاس 1 الاوهأ ماقعنم

 هريقاري_سملافىّدج سفناب 2 هرهطذاه-ةلخ نم ى_تةخحلاو 5 ىطع تملا ىعماملاىئلاووق

 هريس ف ”ىرولا فىفوكت ا هلاصوو هلام ل تو 2 هرْغص:#بقهيأونأ ىلا ى- ءأو

 الملا برن مزوفلاىلانت ىسعذ *« هرقوتهىل+داو فقاوملاك ل: ىع_ظعءف»اب رئلاَتلصواذاو

 هرونم تانئاكلل هراوأ * تدب دقو عرضلا كاذىدها كتو# هرفكم بودل |تالز دو_هنو

1 
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 هدا

100 

 يش 2 22 2

 ْ ةره>ه-ءلاىرانلا هنىرسأ 3 هروطاق- نيوكمتلا ندنح أو 3 ىرولا لكم نجر اةوفضود

 ظ هروذل_ةدو راو نع نوكلاو #2 امظعم قارباارهظ ىل-عقرو 58 :رف_تأامههص لبا مج ىف

 هلاح سو هرعت ءلح ىذلاوهو 55 .رطعمداذم نمتهذأكاذلف «نامسلالهأهمودقنت هرم سأف

 هريس ومب وَمْلانيدلا انحابأو هي ىدهلابوءاح ىسحلاب ىذلاوهو د: ةرهظأ ا جارسعلاةلسءل ىف

 هريطعتم هث اذن ببطن تر 1 امصا|ترسام هللا هملع ىلص
 ملسنو هيكتو هل آىلعو دان دنس ىلع هلل | ىبصوه دو هلل ديلا

 (ءاروش اعمون ل اضف ىف نوعي رالاو ىفاثلا ساما )

 تعسوو ارو<دوءامض هنردق ترهظأو اروذكو انممهتمعنتلفكو ارخآوالوأ هنزعت زعىذلا هت د-جلا |
 انول_ةرغواب ونذرفغو اري_سك ريح وانمكسمحرو اريقذ ىنغأوامذ غرَفُو مو أريصقت هناغز عض نمت 1

 كالفلاهرمأ, ىر#و اريبكتوالملهترثكف كلم ا هذان اروح ةمناك ناهباب ع وهنأذ + حابأ و ارودصح رشو ا

 11 اروفغ لزب ملهنأ هتك اسس لع ديو اريطستو رظسو هجرت أك ب م ايس ١

 ناكوركسفلا فيم ام هدو اريصناعمم“ هللا ناكو تقلا ت2ارعص.د اروكشمادو#ادومعم ارو ا ١

 هردقفْئث لك قاخوتمملانهىملاجرخي ارب دق كإ ذ ىلع هللان اكو مد و لكلا نغم و اريمخ هلع ههنا :

 مسد وهالو اررطسف حركت :ل اروظحْكب رءاطعن اك امو كذب هلععم كاطعأ رد | ظ
 مهقرعذامهقرش ارو رو هجم هّتدحج مد ولق' المو ارون مههو>واس كةاَماّوذاموقراتخا اروص<#نوكمف |

 نامالات همه بتكق نار هلا نمىوكش )| ةصقهست :لااوعذر اروفوماظح مهظح لء-وهةفرهمقءرط 3

 ماد_ةالاد_:مدخ ىفاومصن اروتسماناح نيلفاغلا نيدو مس مدد لعحو نيٌعانلا نيب نممهظيأ اروشنم :

 ساكر ٠ مهاقسو هي ةناّيدذ مهذذإو هءاطخمووقف ارو ديواسومت مانالانيباهلعمش مالظلارادسأر مهدوحواو رتسو

 01 اروتس مابا مهل عفزو بايلا م4 خثو تانجلا / نممهاندأو اروهطابارش د ةنارمقأ

 :ل-ضفاان صخو تاقوالا عج ىلع 0 اومل_ضفو اروهشوامانأ فريشو اروهتواها ١

 اروط هتاساثم عامس د نعل لجو ابنك هياريش نمهاقسو يدوم هيمن همق بطاخو اروشاع مون تاكرعلاو ع

 نمهماص نأ دع أو ل.ئارس | ىتب ىلعهمامص ضرتقاو اريزغالضفءاطعأو هاحانو هيقهيطاخوهاءة>اوهرقو ّ

 0 |نماحونجرخأو اندر موقرشلءاقاوخا زن يق اكو اروجأ لب رجال ضفلا ا ١

 هين ناش الل ظ51 دوق ل 8 رص درهمقو ازويص تالا 3

 اروكشم كمعس ناكوءاوج مل ناك اذهن نايدلا كمل أ لوق»نآرقل اف ع

 هبح فقداض سلءرملاو * اروفن كلاود نعىلقناكنا ارورسس « بس ترام تانال ا
 اريسأكيفبلقلاحار كاذاذ# ىرولا لكن علاوهبىتاغشأ ارومص تانئالا ف نكي نا: : َ
 ومهاين داوةلظو معنلااو 0 د اررنه- سول | موه رد واسكف 2 هس ح قاو دلخأ موق :

 ارو-_هنماو ارو كت ىرخ 2 ميرا نوجا المات 2 اروجأ كاد ان مهضوعقأ د هز

 ىدلاباوداحواودعاعاوملع 06 ارودير الا فتحت افال_ل 0 احدلاراتسأب وهوهوحوأورتس

 اريفزووهجنم ادحوتدريدو 2 م منينح تعم“ ليلا دياذاو 2 اروذوم مهظح حيصاخأو دحخو

 ومههاز ةومهاولل ىلءاوريد 003 أره ءاقللا مون مهحارأف 3 مهيومحش اًضرفف ال_لقاومست 01

 ارورغو الطاب 300001 080 ىم ىاتيثكلابضلااهبأان 3 ارب رجو هدد هسمانقلا مون

 هدانوهمق ءكالوطىلا عمضات هن أرو_- لابد ا 3 ىذلا اروشاع موباذ_هفردان

 ارو:كازتاسالهأ نأ ن 5 داس كوفعا الهأ نك أملنا 0 اريد_ةوهكلمىف اننجاوابلا 1

 ارورمسو ةمءنف تدضزاْذاو ن ىدصةمهياغتنأ و كاوسيلام

 مهنو دربق ىول. !اهرص#
 تهذاهاصأ ةرصشلا
 ال16 ل اهفازفأو
 0 48 5 نذ اراريس

 قسملام-مياع ىلدتيو
 دعنا دجاو ىلا ءاو هناك

 ل دهيم هع ووو و

 رذتعم كمي اردتم

 لوق. هيحاص ىلا ل-رلا

 نيرياصلاىذابعأب م 4

 مكاو 0 اغا
 متمارك- ) ل ىلع
 ناتنذأ دقو ىدنء

 قءالملاب مكسنع طحأ

 مرازوأو مكونذانن دلاراد
 ةمأ ءااعت اخرد مكءلنأو أ

 انهيلا نوت ا م

 0 اعأر

 اوططست مو ىم م :.تسأو
 تساوي ءاَضَق
 مكنل كال مكنم

 8 اود هكر 7 ازيم

 مهرحأ نورباصلا وبات

 مك.ساح أ الق باس ريع

 هناك هتيار دمع )ع

 ءار_ةذلا ىلا ىلاسعتو

 ع ارقفلا ىدامعان لوقب و

 رقفلاب تماتاام ىذا

 ةزعلالو ىلع مكسناو 4



 ا“

 || ىلع ضرتقا ل-وزع هتان ال_سوءهيلع هللا ىل- هن الوسرلاق لاق هنع هلت |ىضرةرب رد ىفأ نعو « هلبقىذلا

 ماعلارفكم ءارو اع موب موصل لبو يلع هللا ىلههنتالوسرنأ هنع هلل |ىضرىراسنالاة دان ةوبأ (ىورو)

 3 1 هيف كلابع ىلعاوع دوو هوموصق مرهم ن هرشاعلا مودل اودوءارو ؛اعمون وهو ةن_بلا ىف مول موص ليثارسأ ىد نكءلو ىد_دعايندلا

 / | بف هللا لزنأو راملا نم مهارب| ىو هتيفسلا ن ماحون ج رخأو ايلعاناكم سرداهيفعفرو ايفص عبصأف مدآ 0 1 . || ىف-عهيفهتاب ات ىذلامويلا هناقدو موصق هدئسرئاس همل ءهللا سو هلام نم هلهأو هل اع ىلع همق عسو نم هناف نمكلمنمنأ تدق

 كلملاهللا ىطعأ هيفو هنذدوادلرفغهءفو ل.ئارساىنءاركلا ىقافهمقو تومان طن نم سنو ج رخأ ئثىأفوهيستلا
 ايندلاهبف هلا نا موب لوأوهو رخأ امو هبنذ نم مدقت ام لسو «.لع هللا لصد مير فغ مويلا| دهون اولا 00 رخأ
 ةدامع لثملاعت هَل ادبءامن'اكفةدانعلاب ءار وش اعةلءلام-أ نمو ءاددنالا موصوهو هكر هدلاماصامت 'اكف ||| اوتسستو مك اسس ألا ءار وم اع مون ماص نةءاروشاع موب ضراالا ىلا تلزنة->رلوأو ءاروش اع موبءاعسل | نمرطملا هم لزن موب لوأو مكنع ف فخ رسقفلا
 نيسهنو ىدحادحأ هللاود لقو: رم هلل دا ةعكر لك فأر قب تاعكر عد رأ هيو ىلص نمو عسمسلا تاوعسلا لأ ناك ن ذاروذوم مك.دسف

 2 8 : - 3 3 . 7 7 : . 0-2 ا - . ١

 طتو ل_نغان مو طقالئاس درب لاب 'اك-ةةقدصدهمف قد صت نمو نيعةفرط هللا صم: ملا غاكوا ا اهدعب || قلع م.طأوأ ةيريش دلو ربك الا شطععلا مي هقلاءاةسءام هب رش ءاروشاع موب ىف بس نموام اع نيس# هيونذهل ار فغرم 0
 37 1 :أ| قوهق ةقرخكاكوأ
 ردع ةنمكس ةعامش

 تد_هفةأرماىلا هللا

 لانج كف هيلا نس>أوأ ميت, سأر ىلع هيف عمم نمو توما ضرمالا تنم ىف ضرع ملءاروش عمون
 هللا قاتىذلا موملاوهو مهاكمدآدالوأ ىضرم داعااكف ءارو اعمون فاضيرمد اع نمو مهلكمدادلو ماَتيأ

 ل ةعاسلاهيفموقت ىذلا مويلاوهو ىسع رق عفرو لب ربج هيف هلل !قا ىذلاموءلاوهو ملقل اوحوالاو شرعل اهرف

 ا ناىلوطفءاروشاعموب وه لاقةفبزل امون كد_عوم ل-وز.عهلوقريسفت ىفامهنع هلل اىذر سامع نبأ نعد

 ءاباطتخو هيونذ نم بانو احبارارهتم ةرخ "الا تارب_هلابه_.فرحتاواملاصالستفيرعشلا وبلا ذه مدق | لمح نست قدام
 ىوقتلاىلا كو ىوعدلاو ريكحا اكارتو امان هل مصأ نم لءقو هريشب ظعتاو املاصهالومىلالبقأو أ[ 7 ١ احب 2
 27 َّ ا 0 انفىلا هتضمق حاذك

 اككاواقد رط 2 7

 موملاىرشداف ر دصدل

 ةأسمح راد ق كدلو

 افقوم ناخخال ؟ىنأ محو « ائامقلا نس دعست ىتمىلا 5 املارو ةل-فغ ىف ايداغاب

 اظضاولا قت رطلا تيذجت فيك« رصم تناول _تهابدعاو « احراو_لاهيهللا قطنتسي
 ارساخ نوكت نأ ىذرتف.كوه اعئاضفلاتو-دقذةمح ده دغ فارقت نيح نوكت فيك"
 احارباسحلامون ىف نو 2” ىسءذاريخ كنازيإ لعاف 37 احارن وكي نم زوسف مول

 7 1 هناحجس هلل أر دتعد مده نزح : 7# اهل اصدهنق مد نمزوفاب 7 ويشدو هنمل.خرال هيهلاان_فخ فيرش موب © اعنافداذش ىوقتلابلازام # يذلااروشاع مويا هف مصو 0 0

 ىمعلا ل_هالىلاءتو

 هللارمش ناضمر روشدعن مايصلا ل ضفأ لو هملع هلل |ىلص هنا لوسر ]الات هنع هللا ىذزةربز هونأ ىورو 5

 نأ ت لعام لاةفءاروش اع مو مان_دنءامهنع هللا ىذر سامع نب هتنادمع ل سو 5 مل_بمهيدرفتا مرا
 || 2 9 1 97 . 7 . 3 05 .٠

 ا
 اذ_هالاارهشالوءارو د اع مون ىنعد موءلاادذ_هالامان الا ىفهل_.ضق بلظد موب ماص لو هيلع هللا ىلص هنت لوسر ا
 || نجرلا دبع ني دءج نع تاهش نب | نعهنع هللا ىذر ذأ نب كلام ىورو هب هيلع قفتمن اضمر ىءبرهشلا 011 ين : 1

 : قفتمرطغءلفءاش نمو مديلفءاش نف مئاصانأو همامص ىلع هنلابتكر ملءاروش اع موب اذه نا لوب مسو هلع ْ 1 ل 5 0 دقعب م رخالا نمم-ه ' هللا ىبصهللا لوسر تعع# موادعنءأ ةزيدملا ل هأاب لود رينا ىلع وهو جماع نا.فس ىلأ نب ةيواعم عم م هنأ ل 00 ب

 عسأتلا نهؤص'ال لد اف ىلا تشع نمل لاق هنأ لو هلع هنناىل_د ىذلا ن ءهريغو سامع نبا ىورو 1 هلع

 | نوكي نأ ل محو هلا مايصل لقندارانوكرنأ لت ف كلذ لبق لس .و ه.اع هللا ىلض هنا لوسر قوت قرششاعلاو
 . || نبانعىورموهواطابتحا نيمو ءلا مامص هريغو ىفاشلا مامالا ب ق١ اذ -هورشاعلا عمهموص» تأ دارأ
 ||| هبلعهتلا لص ىنلا ن عاهنعهتائذر :ثئاع تورو :دوجبااباومشةالورشاعل او عساتلا اوموصلاق هنأ سامع
 دجح ,ٍ :. [| هلوقب لاعت هتلاراش أ يثعلا اذهىلاو ىلع ال !سودرغلا ثروءازوث اع موب ىلارمشعلا ماد أماص نمل اق هنأ ل --و

 : 3 : اندعاوو

0 

1 

0" 
 >- يآ



 ا
 يل“

 هل لبا

 لل ش ٍ

 ةيواعمىوزام كلذ ند هرب زغراثآو ةريثك لئاضذ مرح ارمثء او «رمش هدا هانمتأو ةلمآ نيئالث سومان دعاوو

 ىل-_عتوتسا موب مهاحنذا ىلاعت هلل ارك ؛ءاروش اع موب ةنمفسلا ق هعم نمووه ماص مالسسلاهملعاحون نأةرقنبا

 رفغتسأ فوسهلوق ىفمالسلا هءلع بوةعن نعازام | ىلا هت هلوق ىف سواط نعو 0 ءاروشاع موناكو ىدوحلا

 هنأنيعداتلاوةباحصلا نعانغلب امو باهش نبا لاق ءار وشاعةل_هل تقفاوف ةعبلاةلمل ىلا مهرخأ لاق ىف ركل
 هللا ىذررب_.> نب د-.عسو نيسحلا نب ىلعو ىرعشالا ىءوموأو بلاط ىنأ ن ىلع ءاروشاع مون موصن ناك

 هنا«_:ةهركذنلاماهنمو مدقت اعف هانرك ذامءاروش اع موب ىف لاسعالا نم تسن ام انرك ذ دقو نيعجأ مهنع ||
 ل_تغا نذ ها.ملارث اس ىلا مزعز ةلمللا كل: ىف قرخي ىلاعت هللا ن أرك ذ دقو لا... ةغالا همق له ءّتسر نأ ب دس
 مئاصلاريطغت كلذ نمو مقيلا سأر عمم كلذ نموهقدصلا كلذ نمو ةنسلا عسج ىف ضرما نمنمأ ذئمون
 ةعسوتلاٌ لذ نمو موصلا كلذ نمو ىبضرملاة دامع كلذ نموهللا ف خأ هر ان زكلذ نموعالاءاقساكلذ نمو

 نءعىذالاةطاماءلذنمو ريانا عسمبشت كلذ نمو اه-جب ربلاو ني دلاولا ماركح |كلذ نمو لاسعل | ىلع

 نءىورامكلذ نئمورك دلاةرثك و لفنتلا كلذ نمو مط نععوفعل كلذ نمو ظمغل امظك كلذن موب رطلا
 رظن نمو هيلا ن + أ ارظندحأ هللاوه لقةرم فل ًاءاروش اعمون فأر ق نملاق هنعهلل |ىذربلاط ىلأ نب ىلع
 ىلاعت هنلا لزن أ لاق ِل_.وءملع هللا ىلد هللا لور نأ هنعدتتا ىذردوءسم نبا ( نعو)ا ديأ هي ذمرالهءلانجرلا
 ىضر عولا الا نب هملسنعو 3 هلكرهدلاماصام كف ءاروش اع مو ماص نمهاروتلا فن ار-عنب ىءوم ىلع

 نمو هموت هءقب مصيلق لك !ناك نمالأ سانلا ف ىداني نأ الج رمل سو هيلع هللا ىصهللالوسررمأ لاق هنعهنلا
 لو هيلع هللا ىل_ه هللا لوس .رنأاه-منع هللا ذر سامع / نءو) ءاروش اع مون موملاناف مصيلق 1 م :

 ىب و ىسومهيفهللا ىحخ ملاص موناذهاولاةؤاذ هام م4لاق ءاروش اع مون نوموصد دو مبأ اىأرف هنيدملا مدقاسل
 قحأ انأ ملسوهملع هنا ىل_م هنن الو سر لا.ةق هلال همو صن نو هنن اركش ىدوم هماصف مهو دع نم لرئاريما
 ىوذىانأسحالاو راثدالاوريلاو ةفعاضما مناف همؤةق دصل امأو هماي_صت رمأو هماصق كنتم 0

 ءاروش اع موب ىفلابع هل ناك اريقتفنأ (ىوراممو) نيك سا اوءارقفللةفأرلاوة-رلاو م>رلاةلصو ىف رقلا
 قوس لخدف أ.شدح لذ هملعنورطف. د لع فوطن جرت ئثمهد:ءنك ملو امايصدلا .عووه عصأف
 موهيلامدقتق ةضفلاوبهذلاماوك أاهيلعكسوهنُهملا عوطتلا هناكد ف شرف دقالجر ىأرف فرصلا

 موملاا ذه ىف كلوعدأو ىلاءعلاروطف هد ىرتشأ اد>اوامهرد ىضرَعَت نأ لءاربةذانأ ىددمساب هللاقو هملع أ

 َْف !رييص هلأ راحو ارذ هد> ىلعىك :رح هءمدو كووتاقلار ىكموهوريقفل عج رف أ. شهطعن لو هنعهو> ون ىوذ

 هبرطقالد_>او مهردىف هتدصقلاقفنالف ىراج عم تملكت كارأ هل لاةوريقفلا فلخ لزنف ان دوبي ناكو
 ءاروماع مواذه ريف اهل لاةذ مومل || ذهامو ىدوهعا !لاقف ويلا اذهىكلوعدأ هل تلقو امثاخ ىفدرق ىلامع

 مويل اذهل ام ارك كل امع ىلعاوقفن أوه ذه ذ_ت هل لاقو م_هارددرشع ىدو ميلا هلوانف هلثا ضف ضعد هلرك ذو
 دقةما.قل'ن*اك مانملا ف ىريبصلاىأر لرللا ناك الق ةقفنل اهلهأ ىلع عسوو كلل ح ثنا دقو ريقفلا ىضخ

 لاقو«سأر عفرفرجالا توقاملا نم هياوبأ ءاضٍب وليا نمرصق اذافرظنف سركل او شطعل ادت ادقو تماق
 روسكم ريقفلا كلذ تددراساذ سمالاب كرمصق ن اكرصقلا|ذهىدونفءامةيرش ىنوقسا رصقلا اذه لهأاب

 ىريدصلا عصأق م-هاردةرشعد اطعأوهربىذلاىدوهبلا كراح مساب بتكو هلع نمكم“ اى بلقلا

 كيا! ىلو ى- ل هلع لوىراجتن ألاقو ىدوويلاهراجىلاءاخ روهثلاو لب ولابهسفن ىلع ىداشاروعذم
 ةئامعالو هتلاو لاقذ مهردتةئامع ريقفال سمالاب اهتعقدىل !مهاردد رشعلا تا اوث ىعمدت لاق ىهامولاق ة>اح

 نمولاةذه_ذ لوخدلا نم ْكتنكماملة-رامل اهب أرىذلارمصةلا أب نمل خدت نأ تءلطولورانيدفاأ

 هلْكد رشالهدحوهتئاالاهلاال نأ دهم أانأو نوكءذ نك ءىشال لوقي ىذللا لانو مل ارسلا اذه نعكل فشل“
 هلضو فرع ناك امو ءاروش اع مو ناظلا نس> فان دوه اذهناك (فاوخا) هلوسروه دمع اد#نأدهشأو ٍ

 (ضورلا - 59 )

 تاب ارك تابار م
 ءارحالاو قح اندصلا

 نمهملب ىلع ريص نإ

 ةيارول تين اناللا

 نيون ىل:بانمو
 ثدصت :ريصقءالم] ١ نه

 ريض نمو ناتءار هل

 نم عاونأةثالث ىلع
 ثالث هل تيصنءال_ءلا

 ىلا نمو تانار
 نيل اخ تنضم
 ةكاللا مهذخأت م
 بئاغلا ىلع انايكر

 مدن ب تانارلاو
 ةنملا ىلا نورئاسم_دو
 مهلا سانلارظنيف
 م-هءالو_ه نولوق.و

 لوقتقءاسنال اوءادومما ل

 سدا هلل او ةك؟الما مدل
 ءامسن أالو ءادرشءالوه

 نه موق ءالوه نكءاو

 اوريصدق سانلاماوع
 ايندلا دياد _تىلاع

 مويلا اذه ىف اومنث
 انتيلاب سانلالوقيق

 ءالملادشأ ىف (:هقودق

 انلناكف ضدراةملاب

 اذاق بيصنت ءالؤد م

 ةنملاب اب ىلااول_صو



 ءىيذ اهبان اوبعرق

 نم لوقف ناوضر
 ةكلئالملالوقتف اذه

 لوةءف متثاناو_ضرا
 اويسوح تقو ىأ ىف مه
 شضسواو صار ءالود
 بارغلان ممامق سائلا

 قالارشنامن" الاىلاو

 الواناوبد لح وُْر-ع

 لوقف انازيم بصن
 هالو كمال
 مهياع سدا نورباصلا

 مده فا تاسح

 نا ذات اونأ ناوضراب

 م-هروصقىاودعت.ل

 2 كلذد_تثمؤ نينمآ

 هفحلاناوضر مه
 مه رانمىلا ن ولخدمف

 م 014 م هاَملَتَتَو

 لاما اوردرمسل اوحرفل ا

 نواف ريبكدل او
 ا ل
 نوح رفد ماعهئا_وسجت
 ىد قانا باسح ىلع

 تاسملان م اوغ راقب

 اولاق نب رباسال نوط
 ىدلاام هللا لوسراب
 لاق نازيلا لقت.

 ناكرزكحأ ,ربص

 :هيق لمعلا ل ههن وهباوثو لصق فررعد نع ف كف مالسالاب هيلع نمو هاطعأامهتلاءاطعأف

 انين

 دودرع اقللات اعاس دراوم نعو 5 دورطماضرلا باب نعلظ نمهلاحام

 دوعسماذو ىشي اشقلا كح اذه 5 دوءوملاز_هكينأ مدسقلا ىف يس دقو

 راعفلابحاصو نيملادلابناحو رادلا» ذهب سنأوةرخ" الا ىسستو رادتقال اوةنكملاتاتوأ عسذ نمانف
 ١ تاوهشلاةوالح رك ذب لو رازج الان مناك دقو ىوهالا دمعراصو رارسالارد) صال الاءافص ىلعرُت آو

 1 رازوالاهرارم
 اناكو بونذلا نم قيفتسال « هتال-ذغفو-والابالغاشتم *« هتانسوهمون قالفاغا
 ةانوارذسنم فاوسشلاو * قتلاوذبادحلاقرط نعلضدق# هتالز دما زاحدوظعو

 هناوفه نعهنم لضفروفعب 0 اعرقم ركلاىلالاقةءاولذ

 نآرقا|نورقيءاروشاعةلمل هت ف سانلا عم نس لك فن اكو ةورثو لام هل لجرةرصملاب ناك (لمقو)
 نبك ًأسمادقتفيو ماعطلا م4 دع ورك دلاود ءارلابةل للا كلت نوسحي ونوحساو نوال ونورك ٠ ذيو
 لكىف سانلا مج انراج لاب امتنأ ان اهيبالتلامتفَو دعقم تنب هلوراح هل اكو ماتنالاو لمارالا ىلا نسحيو
 لئاضؤو هتلادنغةمر اسكوءاروش اعةلءل ةلءللاهذها4 لاتؤرك دلاوةءارقلاب انو. وةلءالاه له ىف هس
 اهسأرتعفراوعدو نآرقلااومخ الفرح |تقوىلارك دلاونآرقل امهستةبيصلاترهسواو مان ةريثك
 ||| نيرهاس كر ذنولتياوناب يذلا ماوقالاءالوببو كدنعةلءالام ذهةمرح ىالو موىدس تا اقوءابسلا ىلا

 اهنعتلازدقوالا مالك ل!تعتساافى سل دج ىبلق ترب_> و ىرمض تدهسصو ىتيفاعامألا كل _ةعاطى

 نمةشاب لاق اهماقسو | هريض د_د اهمانق ىلا هوب أر ظناإف مادقالا ىلعهْءاق تضونو ماقسالاو عاحوالا

 || ىلاةلمللا هذهبتلسوت ىفاتنأ م ةمعنلاب لضم الو هجرلاب ىلداحىذلا تلاتةململاو ةمغل هذه ثاسنع فدك
 ىدس>ىفاعو يررضلازأق ىدمس

 اشك نعنع عزحاف م« ملىقعلافرب_تاانان «ريصاورهدلابيرعزتالف
 مودنال دئاد كاف اعرك # اروصصنكفقانملاقاضاذا * موه-ه4لاهعجرتتاثامالو
 . تمادوتمظعةنحم نم كف هه مورتامئلذدع ىطعتو * ارحأل انت ل. لاريصلابف
 مومهلاتعلقأو تنمأاخ © احاب_صاه هلالا جر فىتأ 7 مجافحو ل_صاوم ناخو

 ملعاتب وهق هاب قثو  ىفاعب ىلب أ ىذلاةلسف

 ًاورداب و هدوهشمةمالسلات اتوأف صرفلااوزمتناو ةدودعم مساوملا مايأق حابرالا نام زاوهتغا(ىناوخا)

 ىفاهدساوقلتةرسح ةءاساوقلت نأ لبق ىرلا نماوصلختواين دا |لوضف اوضؤراو قدمت ةردام لمهأل
 نكرمذو مقدلو لحرف نونملاةادحهتبعزأ نئهطممكو مقسف مومل اذه لمق ععت نم مك ةرفح تاسإظ
 نكل بنرقنعكلاحاذهو مدع ىت> موملااذههيلعتايلدوح ومكو مده تاذللاو تاوهملاب دش
 ىرحوهيفاعلات مدعو مقسلاب هععلا تل ديت دقو لد ىناكف هرقتن أامربدّمذ كل اماذهو هيفي رورغلا

 قارتلاحورلاتغلبو متوهتاهردقىذلا توملالبقأو محو هللا ىضقاكرمعلا ىضقناو ل-ةلاءالملاب

 ٠ || حورلاتيهذ ىت-ةعاسالاتناكامو متل امعمدلارهظأو بام>الاقارفل بلقلارمس<تو مينلاة ذل تدسنف
 ناكلاسعتاب و مقتناوىماءملاب كالوم كازاح ناافسأ ايف لظلادب دشرعو لزغمىلا لقنت م لالا نكسو
 ْش مكوىوهلا ىفةلفغلاهذه ؟كىلامذههتلاح نماء مدقلاْك نم طارصلا نع تلز

 راعلاو مالا قم ومارملا نم * هنوهشلان نم ةذاذللا ىنفت
 رائاااهدمد نم ةدلف رخال 03 اهتءعم فعوس بقاوع قمت

 . ||| ىوس هل قب لورقتفا غةورثلا لهأ ن من اكو فاخ نبةيطعهل لاقي رتلأ وحان لحررضعناكمنا (ليق)
 || هلخدنال نأ عماجلا ا ده داع نمو صاعلا نب زرع عماج ىف عصل | ىلصءارو اع موو ناك |! هتروعرتس بوث



 اهعموذأرما هتءافءاسنلا نع لزععوهو سانل ذل عموعد, فقوفءاعدلا لحال ءاروشاعموبىفالاءاسنلا | .
 لافطالاه ذد توق ىلع هنيعتدأ ئذد ىترث آو ىنعيم- رفامالاهللاب كاش ىديساب تلاقف ماتيألافطأ |

"09 

 ةرورض نعالاموملا اذه فتح رخاموهدصقأ ادحأ فرعأالو ةقي رشان أوأم شمه 1 و مهونأ تام دع
 اذ_هريغىدنعسلوأ._ثكإمأ امان أ هسفن ف ل_> رلالا ةف كلذ داعىل سلو ىه-و لذ. ىلا ىئتحوحأ
 ىهذا اه لاف لهو هيلع هللا ىلص هللا لوسردس:ع كرذعىأفاهت هلل ورع قتلت | هتعلش أو ف وثلا

 الوانه دنع اكىلخ رزتاو هبوث علخو لخدو باملا ىلع عةقوأذ هزم «ىلا هعم تره ذذأش : هطغ أى دوم

 قلغأو اهئاعدب حرفف كر عقاب كح وحأ الو فهلا لل- نم هللا كسل أت لاقف بابلا قد نم بوثلا
 ةحافتاهدسو اهنم نسحأ نوئارلارب لءاروج مانملا ف ىأر فمان ممل _ءللا ىلا ىلاعت هلل ارك ذب هتبب لتدو بامل |
 ايندلااهمموق:اله_:4لا لاح نمةلحاهنمجرغاه رك _ةةحافتلاهتاوانق صرالاوءامسأ !نينامترطعدو

 تلن مبلاق ةنحلا فك ب وزءاروش اعانأ تلاةف تنأ نما لاقفهرحح ىف تساج و ةلدللاهت_سل أف اهيفاسع
 هلعنالامرو رمدلا نمد دنعوهيتناف سهالاب مهلا تةدحأ نيذلا ماي الاوةلمرالاهنمكسملا كلت ةوعد تلاق كلذ

 ءاوسلا ىلا هفرط عفرمت لجو رع دلل اركش نيتعكر ىل_دوأضوتفن اك هممط نم قبعدقو لحوزعهلئاالا

 ىلاعت هللال_عىب> مالكلا - افكيلا ىضمقاتةتملا فى دوز مد _هواق- ىانمناك نا ىهلالاتو

 ٠ مالسلاراذىلاهحورب
 دقونينسحملاىزا<اقحهللاو * اقفنادساكاوتمناكاملكو #« هتراحتر سل هللا لماعزم
 اًقم_سلاو زوفلاو ىناالانت هب « قثوهمحت رتاهق هتااضر باطاف# اقتطئدقو ىنءملا اذب ناكل اءاح

 ٠ اترط نملاحوتفهباملاىرتامأ # لنتباتملابقرطاوباءلاىلعضقو :
 ىدهمو هاند فريإلا عرزب نمنأ ذادعتسالان اق تول ادت مولان اراش ضعبه ذه( ىناوخا) 0

 اوداق يذلا نبأ داللااو نعوروتجللا انزخلا نيذلان أ دادزب لب ةقدص نم لام صام داسالاهامقع

 دادجالاوءاب الازبأ داشو يد نم نبأ دابعلااودمعدساو شو.ملا

 اوعرزامنوءرازلادص< و 0 تدسآ امسوفنلاقونادغ

 اومنصام سةيقاؤاسأن او  مهسفنالاونسحأ اونس>أنا
 تبسل اع سفن لكه سف مودل لعو هن.كسلاوراقولاوءامملاب عردتو هنيتسوهرووهشردأب ولعن مرد هلل

 ه.اعاحوت نأ كلذو ةنمفسلا نمهجرخأواحون هيف ىلاعت هللا نحن ىذلا في رشلامو.لااذهردق فرعو: ةنيهر
 م-هداوزأ ل ضف.اوفأ, نأ مهرمأق مهداوزأ تغرفدقو ع وحلااوكشهعم نمووهةنءفسلا ن ملزنامل مالسلا

 لق ىلاعت هلوق كإ ذفمال_ىل !ه.لع حوت تاكربب اوعيشواه.جاولك أقمهلاهذطوابباعح ون ىم-قءاروشاع
 ده ضرالاه> وىلع عط ماعط لوأ كلذ ن اكو كعم نم مأ ىلعو كءلع تاكرب وانممال_س طيداح وفاي

 نا( ليقو) نيك اسإ اوءارقفلا معطي وكل ذ لعفي نأ مظعؤسأ هبفوعا اروشاع موب هنس سانل اهل اة نافوطلا

 مام_صرورهأ حاولالا فةاروتلاهملا اب وهماكرو همطاذي نأ ىلا هنو هنا هللا دعو امل مالسلا هلع ىوموم

 ريغ ل قو نوتد ز لمقو بوزج دوه كاتس اهو هحتار فولخ .ركس أف هلا ىدرو_ث ىهوا ع ماسصق موب نيثالث

 نم هللادنعبمطأ مئاصلا مذ ىول_تنأ تلعامأ أرب ترطفأ فيك انرمأ نع ماما اهأ هلل .ةفٌكلَد
 اهانمّءأو هلا نيثالث ىس ومان دعاوو ىلاعت هنن لاق ل_هذامل ةرافكرتخأ مارأ5 ,ريشع مام ضن رمأق كس اير
 هبق هلل !ماكىذلامومل اوهوءاروش اع موناهجنآن وكب ل والا ه- ولا ىلعو هلا ىذرمشع ل ءقو مر أر عوهو رششعد

 همق ل دقة بذلك نع قع و تان_سلبا ف ءاضقهمق لمضق مظعموب وهوه اروتل اهملع لزنأو ىسوم هسن

 ىشو لءلدلنا مدارباراذلا نم ىحت هيفو زولقلادازلاب هعم نموهلجتو ةنيفسلا نماحون جرح أو مدآىلع هللا ان

 ىندلرلا قاؤو توما نطد نم سنول يرخأ ه.ؤو ليوطلا هنؤحدع بوقعي ىلع فسوبدرو بونأ ءالمل ا نم

 ضرسعأ هدط ارض

 هللا لو_سر  (لاقو)
 سدأ سو هءلع هللا ىلص

 نود سانلا لك

 ةرعشل ا نم قرأ طارمص
 فيلا نم كامو

 ىلء طارمدل ١ د_ىام

 الا ةلاملا هذ ه

 سانلااغانوكءلاملا

 ىلع طارصلانود-<

 مهم م-هاعأ ردق

 شرع ىلع هد# نم

 نهم مموهريزح

 عارذ صرع ىلءعه دم

 هد_# نه م-ممهو

 عسرادأ عسب رأ ضرع
 مهرب_ص را دعم ىلع

 مهريصو دئادشلا ىلع

 منة تاعاطلا ىلع
 نم را هد_2 نه

 نهد_دأو ةرعشلا
 ىذلاكلذو فدءبلا

 لوسر(لاقو) هل نيدال

  سوهياعمللا ىلص هلن |

 تح>رءوداولات اماذا
 لوةءذ ه>ورب ةكالملا

 ىتكالماب لجوزعهتلا
 دقو ىتمأ مك رئاغم
 ةرسكو اهدلو عفخأ



 كلذبل_ءاوهواهداؤف
 هيضار انيراي نولوةذ
 ةركحاش كئالس

 هنلالوقيف لئام_هنا
 اهل اوثدا ىلاعتو هناص#
 تحت به ذ نم اتدب
 تدب هوع# و ىدرسع

 رخ آثر دح ىفوريصاأ |

 (لاقو)دملا تددوع“

 هللا ىلإ ص هللالو_بر

 دقق نم -بو هدرلع

 1 دلولا نم دنا

 هل هات كه دةذ ىلع

 نم هنازيمف لج وزع
 دحأ لح نزوكرح الا

 ريصو نينثادقف نمو

 هاطعأ ام_هدقف ىلع
 هلال نيد يس) ارونهللا

 كفيلا هلظ ىف هلر ونس

 نم هئالث د_-َمَو نمو

 ىل_عرب_-د ودالوالا

 هتعتقاغ مهَدَعق

 ربع اذاراثلا با وبأ

 ىل-ع :ريص نموا ماع

 ناك هيننع ىد> ادم

 هجوىلار ظني نملؤأ
 نلاعتو كرامت ىحلا

 ىل-ع علملا هللا علخي و

 تبدصتو ىمعلا ل_هأ

 ءالملا لهأ لمق مهتان ر

 00 ا 07222222 و ميرا الا لع

 ىسع هذ عقرو ىمو م ىلاعت هللا بط اخ هءفو ل.+لادرلاهكلم نا هلأ در همفو هينذدوادلرذغهمفو ليثارمءا 7

 مول نمه.كمهانو زخأت اموهسنذ نممدقتام لو هيلع هتناىل_هدم نر فغ د يقو ليربح ةجرلاب لزني همقو

 اي راعةيفاسك نمو ليزلاءاطعلاورفاولارحالاب زانل- !مات نمورهدلا ماصاغ“ اكفهماص نم لمص فب رش

 اميدعاعثاج مطأوأ ايه فربد نمو لل ولاناذماان ةةقاءراحأ اب راح فورعملان مهي ىرحأوأ

 ه3 قد_صت نمو ليبساسلاو موتذلا قمحرلا نمهأقسوةنجلا دئاوم نم هللا «معطأ ءامذي رشهسف دو

 ةقليتو هقلخ نسحو «ةزر هلع عسو هل مع ىلع هبف عسو نم ليلظلااهلط تت ةمامقلاموبنأك هقد_ىد

 ةملاصلالاعالانمهيفاودوزتو لءلملاكلملاىلاةيوتلاب هيقاوردأب و لماهتلاو يبستلاهرفاو هرثك اذ لمجلا
 هريصح نعرصقب و ناسا لك هفصو نعرصق»ام ناس>الاوماعنالا نم هلضف ىف درودقق لب وطلارغسال
 / (ناكوناك ) لضف لك

 لم في رش مول 0 هفقملا ف هن اف دب عهساارو ث اعمول ىف «لئاضفل |مورب نما

 لسههتلا ىلا رداب « هنأت الآ تب ؛ ون ناو * ىن-لاقاتهمايص. # مغاوهللاىلابتف
 , لء_سدودملا ىلع * يامن مان ل وا قلاب ىلامللا ىذه « مغاودازلا ل دو
 ١ ليلذل .اعبن دم « ىنا برات لاو « رحلات قوىفماقو هن اظقيت ديعل ىنوط
 لج كف ن -.اظلاف # ىلإ احر بحت الو « ىضةنارمءلارثك أف * هنود | نما

 ليزتةلاوجولاب اليف ١ ثاحلا « ىطصالا ىنلاالا «ثهلمسو نم ىل سدلو
 ل_حتلاو برقلاب 5 ل ىنلاوه *« ىلا انلاوأب اطانا جامو ان ارباابر لوسر

 ليده نوصل ىلع 0 ىدنت قرولا تمادام # العلام اوه ابر 3 مل_وهيلع ىل_ص

 9 ه.ةانلرفغاو لد زل !ءاطعل اورفاوا اارح الاب هنانصخو ل.ضفلاريثعلا|ذهىف نيلومقملا نماناعد امهللا

 نمهمذانوحأو ليلغلا لحعلا لمقت كن افانل عريس هدف لدقتو لمقثرزو لكن مانروهط ففخو مظعبنذ
 ليكولا عنو هقاانيس> ليزنتلا كس ىفهيلع تلزنأ ن مءاول تحت انرش>او لج نسح لك ىلع اداع

 ملسو همتتو هل آ ىلعو دج ان دمس ىلع نتا ىلصو

 (ملسو هيلع هللا ىلصهنلالوسردلوم ف نوسرالاو ثلاثلا ساحنا)

 ركشالىتلاروكشلا درفت هتسون رىفىدلادرفلا د>وت هتندمرس ىفىذلادحالا دسالذدحاولاهلندجلا
 دمرس هكامو كولااوكلاهملا ىفأىذلاكلملا ددرتن الو بود نسوندلار ,ةْعب ىدلاروفغلا دم<الوهريغ

 لسرأ دلذد>أاهبقس ءافايندلا لفأ ىلع توملاب ك-ىذلاّك املا دعصب بطلا ماكل اهيل اىذلا ىلعلا
 دقعيةماقلا فد هلا ءاولو هعافثلاهل نمىدي ناب ا مولعد و د_جالا قدر طلاىلا ساذلا او دشربل لسرلا
 م رم نب ىسع لاا ذأو دمخملا هناك ىىلاعت لاق كل ذلف دشرالا ىد رطلام_4 نيل ءاددنالاوخ ؟هلعجو

 دجأهعءاىدعب نم قأ.لوسرا لا دام الاد يسب عاق لوسز فل لمئارعأ يان
 ا[ ا تمالاءلاكاو ارون نينمؤلل هبرهظأو اران نيكرشلل هيأفطأو اريقوتو هردقلاةب رشتءرك يدون
 دووم لكل ةجرهثءدو اري_ئماحار مو هنذأي هلأ[. ءادهله-و اري ذنواريشب سانلا ةفاكىلأهلسرأو ازورسو
 هللاىلاابعادو اري ذنو ارش. موادهاش كانلسرأانا ىنلااهعأا ىلعل !كلملاهق-ىفلاقذ ١ ار ونت دوج ولا رونو

 ءاملانيب مداو»أسنو نيقول لا عج ىلع هنئاهفرمش نمو نيقتملاماماو نيلسرملاديسوهف ارينماحارمسو هنذاب
 اهيقرهماقم لمحو " نيلاعلل جرألا كاثلرأامو نيمملا هياك ىف ىلاعت اقف قلما ةفاك ىلاهلس هرأو نيطلاو

 نمهلقن اعوضوم هد كلرشلانبدو اعوذرم هنمالءالا نيدحرباش اعمب رنينمؤلله دلومو أعيدي هتسحو
 | ىرسك ناوبا هدال_دمل ترا اعو رفاكزو الو_دأن اطف ةركح زلاماحرالا ىلا ةرهاطلا تالسمالا
 اعماس هلو ةلم_مئمالك لء-وهردقل ام.ظءتهتمأ نمذاصعلا ىف ىلاعت هل اهعفدش اعوقو ىعادتو هنامنب رامات

 هرهالو



 اا

 انبعأاب لقهللاقفم_ميلع هفرشراهظاب هرمأو اعيفشةرخ“ الا والو. راب دلال راتخاو اء.طمورمالو
 هافصوراضملاو نيدابل اهنفرشو راطقالا عج هيرونو راقولا جاب هلل اهح وت اعمج ميل هللا لوسر ىفا سانا

 محو راقولاو ةيبملا عاش هيلع عامنو سدانلابهامغ داوعءاضأو سراف رانهزوتلدجخأ رانك 3 الاعدج نم
 1 راسخالاهباكتالو هلاغب رشا نينملاهباَمُك هيلع لزنأو نيلسرملاهب معو نيسثلا هب

 تريخأو نابهرلاو رامحالا هتومذن ترش الب زحءاامع» اطعأو الءاج اما ةمهقتاه أون ىن .رانكلا ل عءاذكأ ْ

 في ريدلار 4شلا اده لثمىفهنل انتا المج ءانثوانس>افصو نارك الا هللا ناهكلاهروهظر

 طا ا, 1 مح ىفلاةذ هتلاسرب سان لارذنأو اللاب وثراقولا لل نمءاسكو دام ىلا ارثاس ىلعهلضذو ,

 ا اوسر نوعرف ىلاانل براك مملعادهاشالو هر كل انلسرأ نا ا

 ىذلا مانالاربسخ دلوع 0 الييسلسلاهسأك امل ىدهأود ةلمدسأ ارايأر و رسلا عيب ض4

 اليلعلاد اوفلاه-فمّئرأو « ىجلاروزأقوملءقىرت ه ال-_.ةك امإو ناك هللا هل
 يعل اريقو عسقملاوندب و# الفلا كاذدهشأو ىنرعل « اد د_قامق ىداو رظنأو
 الو سرا مان الاريد نهضت 03 ىلا عرضا كاذمثاأو 01 المصأ الصأو اعرف باطنع

 الميسلا ىدهع وهوا دسل اول و # ىدرألامحام ىدهلا ىف

 ال علا ماراذا مال س دع ىدملا لوطن نمهملع

 لب زملاءاطعلا نم عر !اىنلا اذ4ىلاعتهتلاد_ءأاماو رظنا ملا! نهذلاو ارلا ل ةعلا ىوذابق
 5 مما اذ سول مركلا :لااوهق سلال ضفا اورفاولا اظالاو مركتلأو لد متلاو

 صريرح متنعامهيلعْزبْر ع كسفن أنملوسر مكءاحدقل مكس ارنالاوتار الا دلع لزم مظعتلاو ليجتلاب

 مانالاو قالا قل نم مالك ناسللا هب ىطنو نانالا تسال نا م-رفو 00

 مهدابقناىلاهت>وحأةرورضالو مهدا<اىلا هنأ+ أ ة حال كلذ سل يا ميلع لضفتلل
 .دانع لف ةانتمارعل ١ أوهناسحا مظعأ نمو قافنالا: ريك هنئازخ ىةتالىدلاو قالطالا ىلع ىنءلاوهذا

 0 نيمالا قدا.ما اهل اوسرو ميظعلا ليلجلا هيبنو م ركلاهيقصوربل السرأنأ

 ىراردو ىراردلارهز ناعالاءاه« ىف أو رفكلا جا دهدوحو روس اغطَأف نينضد بيغلا ىلعوهامو

 رصتقىارودكلملاوزاراذناىرسك ناواتشو سرافران هيدمتأو سدات+لاب هامغمراونابءاضأو رهزلا ٍ

 نأ ممقلا عاوشهمزع فوم_ساسحل أطأطو مالا ىلع ه.هتتااهعفر ىتلاهتمأ ىلع سعقدهكل له ىلعةلادلاءابور
 ءأب رخلا مارك ايهيلااورقتيو داهت>الا هباغهنح رفلا ىف داودهت<و دامعالاربك أع نمادمع هتدالوةل لاو دخت

 اوقع ومالا عامسأ ىلعهدلومةصقاولتيو ءافعضلاو لمارالاو ىاتملا ةفاعسأ ىفهت ددواولثدعو ءارقفلاو

 ةناك-ملا نم هللادنعهلامم_هرطاوخىفر رقتمل ميشلان ساحتو مركلا نمه دوج وبهتناد دحوأ امم هدنع

 ىلاعت هلوقولت أو نيقداصلاةمئالا نعادن_بمهدلو مرك ذأ ان أاهو ناسف نم هلمهللا قلخام هنأو ناكمالاو
 ةهنس نيس و هثامر 0 نيرا دبل ندع اف نيو نر نيقلامخلا نسحأ هللا كرام

 نيدرأو نيتثالو ليلا ماعلوألا عبر نم تنممةلولةرشعىتنثالن ينال ميل وءيلع ا ىلص ىنلادأولا

 ناورسولا ىرسل كلغ ن 0

 غاب فرطو ضرالا قراشم غلب فرط فارط أةعرأ ا ءاضمب .ةل سلس تم رع هناكى أر ف طعنالا ىفةليل مان

 هلاولاةف كلذ نعلأس عصف ءامدت ةرهشكر أ اد ىت- ع جر فرطو ءامعسلا نانعىلا عل, فرطواهب راغم
 هللا ئئذر راما كب ود:ضرالاو تاومسلا لهأ هن نمت نم كيلص نم نحب ريما لان ورتقدصنا
 لاقو هروت نم هضءق ضمق تاومسلاعفرو ضرالا ضفخو تادوحو لاق لخلل ا وزعهللادار أا1نلاقه_دع

 هللاللاةذهلتدملا لاقو ددسقة مظعلا اح ىلا ىسهتنا تح قرششأو ر رن مادي ع تراسم ايار 1

 بلطااد_.ءنأكلذو 5 هن. ورع كلم نمرهشأهت سو نينسناُمأو

 1 ل ا ايس ل

 ىلءريص نمو مهعنج
 5 ىد هيج هينيعل 5

 را تضايرع هلهتنا

 الام كلذا نم اهو

 نمو 000

 لعل ١ ىل_-عري_ص

 ىل_ءاسارت>اءوضولاو

 هل هللاستك ءال_صلا
 هدسوح ىلع ةرعش لك

 زعهللاق اذ وهن_سح

 هرطق لك نمل--و
 مسلاك_[م هزمراطقت

 همامقلا مون ىلا ىلا هت هنأ

 نمو هل هعبست رو
 سانا اىذأ ىلعربصص

 ىذا مدع نأ م

 ناو امن اخ دو موج [[؟
 تابعا أبان د مهل

 الاد هالوتتا

 نمو هيسغ قش ن

 كك ريو همضغ فش ١

 ىلا هو هنا < هلل هقح

 كلذ <- ذع هللا ىاغ

 يىل-ءرب_ءاذا بايلا

 هنا ل-ةنبو اطارصلا

 تانس> ىلاعّو هناكس

 لقنبو هءاكىلاهاذآن م
 نم ب اتك ىلا هونذ
 نمو املا مكوداذآ

 دالوالا دقو ىلعرب_ص



 لمس ىف لامو راغصاا

 هلا اناو هلل انا هللا
 الولو_>ال نوعحار

 ميظعلا ىلعلاهتئابالا وق
 ةكئاللاهسلعىف ست

 لحرابجلاهنعىضرب و
 كلذهتنا لهو هلالد
 ىلع هلاوخ ذريغصلادلولا

 موبهمقس ضو.-لا
 سشطعلا موب «مامقلا

 لوسر(لاقو) ربك آلا
 بو هملع هللا ىلص هلئأ

 هما.قلا مون سانلاموقد

 اع ايح رولا نم
 مادصهل ناك نفاد اطع

 رحل اما أ عوطت
 ىلاعت هللاثعسايندلا
 ابارشو ماعطل اد ئاوم هل
 هموص قأبو هنملا نم

 ىل_عسانلا هلم-ازيق

 هيقسو العو ضوملا

 دقو دلو هلثاك نمو
 غوملا نودوهو تام

 ريص نا هءةسو محازيق

 طوس مو هدقق ىلع

 ل->حوزع هللا ىلدع

 لاقطأ ناف هيراخحو
 لوح مهلك نيإسملا

 راوملا عم ضوسمحلا

 || ةببقأمماعونالغلاو

 ليل

 ١ : أب وقام دبأ كنماد لت ءعسو كة ةاخا اج ىلاعت
 فلأ ة بنما نمدعتراخ تك القال ىلاعت شا لاق م ملقلا ىفاثلا مسقلا نمو حولا لوالا مسقلا نمىاغن ماسقأ
 ىلاعت هللا لعىلاىدتهان كلذمللا بتكف ها لوسر دم هتئاالاهلاالستك ١لاقبتك امو سراب لاقفةنسس
 ةمأ كا[ ذك مههارباةمأ راثإ اهلخدأ هنا ىصع نمر ةنحلاهل تأ هللا عاطأ نمهءلصا مدآدالوأ ب تكف هقلخ ىف
 عاطأ نمدجت مب تكف ل_ىوهيلعهتلاىلصدمةمأ ىلا لقلا لمتنا ىتج كل ذك ىسيعةمأ كلذك ىسوم
 ةيممملا نم قشناف بدأت ملقا ىلعلا نمءادنلا اذافرانلا هل تدأ ىتك,نأدارأ هللا ىصعنموةفحلا هلخدأ هللا

 ةشدمهمأ بتل |هللا.ةفآطوطقماتوةثمنوك,ناالا بتك,اللقلا ىةداعل ذراصفةردقلاد ب طقناو
 نم ىتاغن ماسقأ عد رأ ىلع عسارلا مسقلامسقمم شرعلاثلاثلا مسقلا نم لجو زع هللا قلخ مث روفغ برو

 راونالا» ذه لكفرامئلاوراص:الارونورمقلاو سمار ون ثااثل ان موهفرعملا ىفاثلا نمو لقعل !لوالا مسقلا
 شرعل|تحتاعدوتسمر ونلا نم عدارلا مسقل كلذ قدم اهلك تاول لا لصأود ناكسف راما ىنلارون نم
 تناكفةنملا هلخدأو ةكئالملا هل ده«أوهرهط ىفرونأ |كلذ عضوف مال_سلا هملعمدآ لج وزع هللا نلخ ىتح

 ةكالملا ءالؤحلام براي مدآ لاقف ل_سو هاء هللا لصد رون ىلانورظنءافوغصمدآ ل

 ءايبنالا تاخد ل نم قوفصو ىدم-ر وت ىلا نو راظني مدآ اب ىلا هت هللا لاق ىرهط فا افوفص نوفق

 لع ىنو رب د:_سالو ىنول .ةتسدن بد ند ةمىفرونلا | ذ_ه لء>ابرأب مدآ لامتذ كروط نمهحرخأ ىذلا

 برأي مدآ لاقذ*,لعنوملسد و دمرون ىلع نواس مدآ هلاءق ف قت ةكالما تناكفه: مج ىفرونا كلذ هللا
 ىلاهتمح نمرونلا كلذ هللا لقنفهارأ ناكم ىف ىنم هلع اف ةكمالإل اكرونلاا ا.ذ_ه نم بدصن ىلن وكر نأ دنرأ
 تعم كل ذلف مدآ عسص | ىف ل سو هيلع هللا لص درو ميس مست هكئالملا تناكف ىنعل اهدب نمةنامسلا ىلا

 هتباكهمقد رون قدىلب لاق ىرهط ىفْئشر ونلا | ذه نم ىد له نرأب مدآ لاق ملا عساصالا نين نم
 ىنامعروورصنملاقرعر ونو ىط_.ولا هعيصا نركب ىنأر ون هللا لعت جد اصأ هيقد ىف هلءجا برأي لاَقِذ

 ةرحشلا نمساصأ ىت-ةنملا ىف مادام مدآ عساصأ ىف ال“ التتراونالا» ذه تلازاف ماهمالا ىف ىبعر ونورصنملا
 حسو رهطت هللاةورسا|نمهعدوأامردقمد ؟فرع لجو زعهّنلان | هرهظىل اراونالا كد هن ادزف باصأ ام

 كلذ هللا لقد هب رهن» رمأاممذآ لعفق ىرون اكنم ج رخم ىنافاهنمو ل ذمةراهط ىلع لتحوز شغاد س دقو
 روتلالقتنامال_لاهلءاثيش تءضوا!3 سوشل اةرادك هراداهتم> ىف ىرب ناك-فءاوح ىلا مدآ نمرونلا

 رسلااذه عدوال نأ قاثمملاو دوعلا لع مدآ ذخأ لاحرلا دحذخأو ريك الث مال_ىلا هيلع بش نييجىلا

 نائيقىلامم نشونأ ىلاثدد نمرونلا كلذ لةتناث لاح را ن منن رهطما ىلا لصيلءاسنلا نمتاروطملاق الا
 ىلاَع ماسلا مالسلا هيلع ونىلام نكلاىلا ع حشوتم ىلا خونة ىلا دربىلا + ليئالومللا

 كاع حزات ىلا روحانىلامم غو راسيلام وعر علافىلاع رباعدلاغ حلات ىلع ذثغرا
 قام نامال للام تدني رادمقىلا ع لمعمسا ىلإ ع مالسلاهءلع للملا مهارباىلا ع رزآ

 سايلاىلاّم رضمىلاغ رازنىلاغ دعمىلا ع ناند_عيلام دأى لا ددأىلاء عسلاىلا عسيمملا
 مم ىؤل ا بلاغن ام رهفىلاغ كلامىلا م رضنلاىلا ح ةنانك ىلا ةعزخ ىلا .ةكردمىلا م
 مم تلطااد_عىلاء مشاهىلا م فاتمد_عىلام ىصقىلا2 بالك ىلا ةرمىلا بعل ىلا
 ش سو هماع هللا لد دمج دلاو هتلاد عىل

 العلا ىلوأ نبرهاطل |نيميطل ا ىف « القنتمد_عرولازام ْ
 العمو اماثءمو امركحمو 3 ارهظمءاح هنا دءهل ىتح

 ترهظو ةعبذملاةنمآ ءاشح أنك ىلا ةعيقرلا نالضالا ئازخ نم ةعبدولا كلت جارخا لجو زعمتلادرأ اف

 عقربت شرعا تاومسلاو ضرالاع بج ىقىدون تاقومل-ةلاعبجهبترششامتو تان ”الاهرونلاقتنال

 روحاب_ قرت, ن انجاب .ىهلبت ةياهملاراونأاب .ىعتفتنا ىهتنملاردساب راغقلاب عردت ىمركأب راقولاب
 نم

 |[  هع ر ىلعهرون مق ل>و زعهللاناميلل_بزلا 3



 ليا

 نزو نانا اوبأ مان اوضراب ى_-وشرعلاب ىقطظنعو قطماهتلاذكمالما قر عاروصتلا رم

 رسلاو نونكملارودلا ناف نارينل باونأ ىتلغأ كلامان ناوك الارطعو بطلار ما قاطأ نادلولاورودلا
 اناا ىلا لضتي هنمآىلاو لصفتي هلئادمع نمل الاهدهى قردقئازغىؤىذلا نوزخلانوصملا :

 هناصستتانذأا ف ان وسارمش سانااىلاجر_#و ايلجامام هقلخ متءاهيف ىلا لقتنب ةعاسااهذهىف
 فصتنم لءقو ناسي رت كل ١ أةءلاة يستغل ةتنالسو هيلع هللا ىلصدجترون ل اقتنا ىف ىلاعتو

 لاقو 03 تقطنالاةبادالورون هل>دوالا ناكمالورادةلمللا كلت ىف قلو ىدقاولالوقوهو ه هرج ” الاىداج

 شدرقل تن اكةياذ لكن أ مل_بو هلع هلل | ىلص هللا لو سرب هدمآ لج لآ الدنمناك امهمعهلن !ىطر س اع

 تلاّماهلهأ جارسوا ين دلا نام أو هو ةممك- برو هدا هللا ىلص هللا لو سرب لج تلاقو هلمالا كلت تق

 ع ا ا'لاقوهلبرن فزكوف مانملاف تآىفانأ اوهللادمعدوب [تايربتا سل نسل

 املأ الو اندو. لوك اهدى جة دم قو تلا: كنتو ل آو |دعهرعسق همت دلواذافار ط نيملاعل اري تاج

 دحأ لعد لوعادنلا ذراع قدالو تقون اان الك رخو تليد ول

 انأ اذاث همفاح هملع نال نمىلاز !ءيلاامل نودق دفا اوط ىف بلطملا دعو لزنما فه دمحول ىلاو بوق نم

 نا ارعةشبا مم رم ىهاذاف: ناك-ماهذمءاضأ ارون ترظن ع همس نوع رت هساوملاتخالاب

 بيغلاملاعو مناعأ م ءاسنلا ىلع تدنت_كاف اطل !ىدتشاف رولان مدعاج مهاذاف رودملاك اهوجو
 ل ا حفار الف هينسءامسلا اصغاش هيدي ىلعأ د عم دما تعضوق هدالولا لءهست ىلع هداهشلاو

 هتمد_خىلاءاح لئئاك مم هنافخ لابس لتتم ناز هبمدقروملات ابق هيل ام رمت زدأت هم هيلع

 ىل_عهعسااوتكح راهتالا راع قدنتل | فزع راطقالا عج هب هناوقاط راصبالا نع هوفشتأ لقال 3
 هند_وفءإكت ةساآهذخأ نيءهفر ط نم عرسأىف نينوكلا ىلع لضفالاباوداعم رابعثالا قاروأ

 روملات م2 ىدرلاهنعلازدقةرسلا عوطقم هتدحوف هنرس عل طق نأ رم تدارأ ىدحلا لمت كال عك

 مهدحأ عمك الفان مةثالث ةكرامملاهةءلط ىلا تعراس بينحلاا ذه لئاقُم هءتيبط بنطلا عا اونأ نيعلا

 اولسَعو رضخالا سس دةسلا نهد دذ مثلاثلا عمو رهوملان م ىتب ربا ىفاثلا عمو رجالا مدل نيكل

 رهظ هنأو- محو قدربو ناه1 هلو ىيدصتلاوةومنلامتاخ ةقرللان ماو-رخأو قدربالاءاعتيبحلاهحو

 د-* لارظنان نيملاعلا نما دحأ ىعدتاله_:مآهمال ل_.قو ىيدوحلاوا اس ك7 ىيفشلاىنلااذه

 سشرعل ايها طقسو ل_سودع اءهتلاىل_ددلوانو نيبرقملاةكستالماةرا زهنع ىضعذت ىدح نيمالاقداصلا

 ةكتاللا تصضو ايصئاتقي رطىانيقل د_هةلاولاقو ءامسلان عنملاتعنمو انعىسركلا اهزو ايرسط
 تانئاكناتدانو ايضقنوصغلا نم قئادملا ف تلامأو عم تدب اأو حاب رات رَسَتَو ايهروابغر حيستلاب

 "امح .روالهسوالهأ تاهملا منيع ع

 ةريسم نوعا لك تددو ::ايرلا ىنارورسل | تمدقأف تمدق 3 امحرمزالهسو الهأامصلا سل

 ابرقمداج نم ىاق حصن و «تدبدقدعسأب مالعالارظنأ ىتمها..طمدوحولا ف ىصض مضأ كرش ارشنو
 ةياهموذ قطصم مظعلوسر 01 ىت2 ةءافشلل عركح ىف 0 ع ىدا ا مِْمْرَدَمَف

 ايصالو دضأ قاتشم ن>الو © :كحا عم ل اراسامءالولف # ايحدقعقرمملا رك دلاب هللا هل
 دري ةراخقأ راوأثب و 0 53 تءاطفناوك آلا ىفهدوءسسك ١ اوك علطأ ن نم ناسف
 مهل ولملذأو قلت طدارا قدراتك !|لامآعطقو 0 *الء التف
 تدح«دةكالفالا ف ءلالعإلاو تعزئمدل ملا قارتسا نم نملاو تعفتراو تسن ”ام'دقهمو هد س دالاق

 تعضرأ هلذا تفريش ةفلحلا ةيلحو تعضودقبعمملا ادهلا-+ل نيح تزاخاعتزافدقةنمآو 7

 تاو فانا الام كر تنثأ دقحادملاةنسأأو

 |يهمسمو تفرش: ذأو »ني ثدح .رالواله نعت ريقام 7 تعلودق مارغل ابان ولق

 كانهاس

 تعءْضحَؤ هيفا كقول

 3 تم حججما

 نمليدانمو جاس دا

 قيدابأ مهيشأب ورون
 نمحادقأو هضق نمد

 نوةس مهو بهذ
 الام_خاهمأو مهعابآ

 لحوزع هللا براح نم
 هتلانذأ: ل مهدقف ىف

 دقو) مه 8 نأ 4

 نأ(رخ الاربخلا درو
 ْن نوعمنيإ-لالافطأ
 همانقلا ف-قوم ىف

 ىل ات هللا لوقف
 ءالؤج اومهذاةكناللل
 از ع نوكشةدلالا
 ةنزمللالوقتفةنملا ناب
 نيمل-لاىرار ذياب حرم
 ناسحالةنملا اولخدا

 نبأ نولوةيف اع
 3 وعمق ادي 0 اوان وان ا

 مكءابآ نا ةنزيلنا مه
 ملتماو سيل كتاهمأو

 ايونذ د يد

 مهقت " ايسودمل اطمو

 نوءلاطدو نوب_ىاحي

 اورب_ددق نولوق.ذامب
 ناوقللءاحرأت دة ىلع
 ةرتا ف مولا كلذ دنع
 أباوحةنزدلام_مياع

 بتابىلع ََن وفقش لاق

 هعص نوه ضإو هنملا



 هللالو_ةمذ ةدحاو

 ةكئاللل ىلاعتو هناصس
 ةوصل |, ذهام لعأوهو

 هد هاتي راب نولو ف

 اولاق دق نيلسملا لاذطأ
 عمالا ةنملال بة دنال

 لوقف انت اهمأوانئابآ
 ىلاعءتو هناك هللا

 ذأتف عسملالخدمل
 مالا
 نولخدرق مهت اهممأو

 نب رباصلل ىنوطقهنملا
 نيع زاعلل ةنمخابو

 ىلع ري_ىأ انيلم اقلا

 رحالانم م-#وفيام

 4 اباو هللا انفو

 مك اب اوانبند و هيطرب
 ه._مقن اع ادا |

 همحي نم مايازانلعجو
 هنانتماو هلضفتهءلاوو

 من اوانسةتأانلظانمر
 نوكنلاتع .ريوا ار ذعت

 ني رجاطا نما

 ا

 اوعقأو ىلاعت هللا (لاق)
 لاقوهاكرلااوناودالصلا

 امو ةالبصلا نودعي

 كئلوأ نوقف مهانقزر
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 6 'تءلطوأ نو_.ءال ترهظام 75 اذارودملا لمحت ه:ئاط ه تدع“ ىتلاهراك ذأ بط نم

 اذا نوضغلا لسيف هدقو ني لد ةأدل ءاملكص م تيكردل ءدق نرظنان ©

 *« نمو مانالا دما © تعج دقت. ف نسملا اود تطاق لهئادعأ قانعأ اه

 هرئاش تءاح عسر فو و تعاظقنا افهتدمأ ذ لمو « هدلوعت راثل تءاح

 تعءضوالو لماح تلجام *# اهنا مانالا ىف هل--ث:ؤ « تعفدانؤاو هناا

 ه.,ثامغلاو ثغلالزنيو تعءطسامساو ضرالاتقرشأ * هدلوع هريس غاندلا ىفأ
 تءرزدقبلفا| فرش عارنأ# انل تعج ىطصملا دلوماب * تعمل دق قوربلا» ان_سنمو

 ادبأ امئادتنكول كامل 95 تمفردقريملاب نيد اقوا # همر ء انلاعمسرابو

 ٌتفمه ىءان نم ىمدأف « ىدبب دن نيلسرملا دساب هه. تعم قنان انءادغأ نان
 انيضالن او جرت نا: # تعلق محملا رابح نم * ىل-هأاب داعإ أف انلعف_ثاو

 تععش|عمانم ىفامو ني-ع # ترهسام هلالا بصك ءلع 37 تعفن دق تانئاكملاهن نما

 تءنتاكلةمأ نمسح »+ نموبا.هحل اورهطلا كا آو

 ملدو هيو آىلعو دم |ن دمس ىلع هلل |ىلو

 (نيداصلارك ذو هيزغتلا ف نوعن رالاو عدارلاساحنا)

 ٠ كابالا, ف قاوانأ ذو * ىدارفناو ىلدوى.ءالفا »ف دا لا تراب كالا قرت

 يدان لقو 0 * فلام ١ ىقاييؤنعىنعو ىدارمدب تف امانامز

 ئداقتعا نسح ىدملاىلعكضو + ايراد + لاو * ىدابقنا كلو قيم المو

 * م>راوىالومان وفءلابد- 3 هذ ادولا نع لوخأ ال كَعَسو م ىل حت غطقو تناسق أولو

 53 داغبلاوةعمطقلا'نم فاي 5 اريوعسم لاس او دقو « دامرلاقرط نع لضادسع

 «تقو لك نمهملا نمهملت داعملا موب ىف تان ع م ع ان .روطلاى تلا 1 طل

 17 ئداح تك ارادحامةالص د

 مع حش ةخل و ل 3
 7 ٠

 |هدوحو هلضفب تعمدو ىداغو ملأ ار لكهربز< نم فرعغأو ىدابورمضاح لك هل ضف» فرتعاىذلا هنتي دجلا

 5 ًارئاسملا ىوذل نانئاكلاهتمكع تقطنو ىداملالبالاو رهازلاراهنل هدم عبس و ىداوغلابصتلا نومع

 ا صرالاو ىداعو رب هنود ىكسمأو هتردقب ىعذر نمناه-“لوقت تاومحل او لوقعلاو

 ىناكرأ ىوق نم نا لوقت لامحلاو ىداهمدهمواملاىل_عهشارف شرفو اعْئث لكعسو نم ناهس
 | ىداصقو ىدارول ىاردغو ىفونءلاسأو 3 ذارحأ هتششع نهناص“لوقت راعلاو ىداتوأو فاش تنثو

 عما سم جت ذ نم ناصسسلو قر ملاعلاو ىداعمو ى> .رمملا له>و هلعىلادنمناكدس لوق» نراعلاو

 | ىماقأو ىراطوأ ل يثل لمالا ىف ىنظةيأ نمناصسس لود داعلاو ىداهتحاو ىاكحأ ىف ىنةفوو ىباهفأ
 ا1 ىلع بانو ىاطغو ىترتسو ىفآروهصعملا ف "ىلع علطان مناه»لوق.بذملاو ىداروأوىراك ذال

 بئاتنم له ئدانب واين دلاءامسىلا ةل_ءل لكل زي هلا ن م هزاوعسف ىدا فدع ىاطصأو ىناد_هوتدت

 تيحتس أذ عاذ نم له ىباشرزقرط هءزأو دارت اردت تو رنم له ىدادو نيعب هيلار ا

 ىل ل فاذل ااهمأ اف ىدافراو ىماعناب هبلعدوجأو لس ام همطعأف لئاس نم ل ىداعمم لضفلاب هلزخنأو هل
 قير ىداصلا كيلق راك ذالاةموادع وادو راذتعالاو مدنلا مدق ىلع ضنا ئدايفلا ولعل ءادع وم

 ىدانورامحلاك ]1| ىدب نيد راسك الاوةلذلاب راصمالا

هللا لوسر لاق لاق هنئا«جوناب وأ (ن ءو)
 1 دش أه ئامءاقلل|ناسع ىلا ن دع نم ىضوح نا مل_وميلع هنا ىلم 



 ماما:

 لوأاديأاهد_هب مظل 53 رش هنم برش نمءابمدلا مود ددع هاوك أول_سعا |نمىل-أو نبالا نماضامب

 نيذلاابا.5 نوسندلا سور ثعشلا مههنع هللا ىذر ساطخنا نير علا قف نيرحاهملاءارقذهءاعادورو سائلا
 هدابع نمهصاوخو هللا لهأ كلو أددسا | مهل تف الو تامعنتملا نوصك تنال

 انأالو لسسقلا كاذن متنأالذ « قداصهتتاعملاح م4لاخر : ١
 انهالو 2000 تنأالؤ اذهزت قستوامندلا ىلع موحت ! .

 عفرف هللا هللا لوةدوهو همذ نم عفطن رجلاو ناركسوهو ضرالا ىلع نام لرب( هلثاهجحر ى ةسااىرسرم) ظ 5

 الذ ىضمو هكرت مذ ل_سذفءاعاعد ماذكه نوكمال كرَذ ديناسنا ىرلالاقوءامسلا ىلاهفرط ىرسلاا
 لاقواهذووهسفن مالو ىكتساو ل سبنث له لس غواريخ كعم لءذو كآردقىرسلا نيشان ااولاةلحرلا ىاثأ |

 ىآرفىرسلات ابو هيف ناك ام باتومدن م نيحست نمذهثايلوأ نمو هللا نم تست مل نا سفناب كيو |
 نع لأس ىرسلا أ ا! 3 كا[ -أ نمهءلقانرهط نةوانا- الهه ترهطتنأ ىرساب لود الئ مام ا

 لاف كلاح فرك نأ اي ىرمسا هل لاق غرقا ىل_صد مئاقوهو د باسم ضعن فهد جوق ل رلاكلذ آ
 اذهب كل بعأ نمولاق ىلا طصأو كال بأ نم ىباقرهط هنأ م ركسلا كربخأ دقو ىلاح نعل أسف يكىدمساب |
 ١ هاضروهوفعىلعداحو هاوس نمىلقروهط ىذلال اق |

 ١ تق هلاح نما دوعلاضقاناب 03 عدتران ردغلا اذان ريسأ |له-سدو 2 هرج مو همصعت لد رلشم نم ١

 ||| عمطلاو صرحا نبي عيصتو ىبست * لمالبافيوست كلرنغ تعيض ع حالو فو_الب هلالاعم
 تريك يذالابأب عرقتلم_ةف « عمساف كاذنعةلفغفف ثنى « ةرحاز كابتتال ظ_هولا مستو

 عنسشلااننامسصءنعوفءلابّنِع هي هل نيسيثات انارب نأ هلسعل « ىمتنأو ةاباطع نيلئاسللا]
 دازالب هب ربلا ىف ىشع نيقاسلا قمقد نوالارغصماةمامال-غ تب أر (كامت هللا هجر ىرصلل نونا اوذلاق)
 ددنأو كمف ةلاخلاه له ىلع كارأ ىلام ه] تلقو هءلع تس لءنالو ءامالو

 اولد تدشن او ىل-اوعطقا ه«ي :ندمااىفامتاذىداؤقو # ىف ىداؤفي ام باذ
 نا ى-_تاواعت ملْنأ ريغ 2 هلاوىأ سانلادندغ 0 « نسى دنعوهكدذ مْ لك ؛

 ال-و قارايدراوملا  ذعأو الهنم باطامةلماءمابطأ اذهار «بهذنيأ ىردأ الع ىرصا!نوثلاوذلاق |
 مهياعىدانو المأواب رأاهنم عطق :وةنكسم اةئدكس مهم واق نكس التي البس ءلق ىف وملق ىتح موقلا شدءافصام |
 قيدستلاك سمهماتخ قدفوتلا قء-رمهاةسق ىلباولاقءال.ل| ىلع نوري_دتأ الكانين قوشلا وسففأ
 م-# اولخاوسنأف قيرطلا كول -ىفةقافلاو ,رقفلاباوذدلتو ى.ةعلاتاول_ؤىف اواغو سفن !ىلءاوناعف |||
 ل وأن اك## ريغأ ت عْشَأ بر عامسد_:عدج اوت مهو يك الا شتلازكأ أ ذد_:ءتقابت مهلا رفقالارعلا ىف

 ام لك أت تنأ كاد ذر ال نمذؤتال هل لاق هءلع جفن بلك اذائاموباهاتأف لباز ا ىتأب عاحاذا هللادحر ىفرقلا|
 ىنمرعخ تن أفرانلا تاشدن اوك :مريخ انا ةنملا تاخدن ام ىنملب امم لك [انأو َكلد

 فرش هدد هعوض+خو 03 ةمركهتملاىف ىذقل الذ ,

 نةلاةقافلا دم تتأو « فرثىف زدع للذتاذاو
 هلت اةؤنارتلا ىلع غرش» ربق ىلع نونحلا الول + تمأ ارفدري_ةملات الخد (هنللاه_حر ىطق_س اىرسلاقو) ّ

 لاقل ال_غدقزيدلن اهل تاق ىننوناتغيالم_معتمغن اوىنودوم الموقد_ةءان ألا ةفانوه كسومل>ام
 هلل |ججحر ةيوذعلاة ساروا( ليقو) 1 دعءواك اًمةُررب نأ هءلعوانرمأ كم دمع: نأ :ءلعراتبدن ةم>ولو ىلانأ ام

 رابجلاد حاولا نع زامغالاب لغت_كتىتمىلاا ذهاب هتلاقف هيذهتنادعأامو ةنملاركذب وهولجربترمأ] ٠
 لوقأ ام مهغي لن منونهل اامغاو ة نون تسلانأتلاقف ةنونحاب ىهذاا4لاقف رادلا حراما, كءلعل ل وأأ

 | هريس ظفحاملل للهلا مههارباو انه هيلع تراصةرصتلان ملك الل ضرعتاناف انهتروعتربةنحلاف تاك |
 انمدآىلا ىرئالا هسلخ وهسنؤمهللاناك نهتات_سراثلاو هسنأ هللا نكي ل نم نحتمةنلانيكسما

 اضورلا 3-67

 م-فاةح نود وامه

 مج رد_ذعءتاح رد

 3 رك ق ز رو:رف-غمو

 ىلصهللالوسر (لاقو)

 ملاذا مسوهيلع هلبا

 وهو أراض كلم ادا

 هال هده نو مع

 هيلز نأ همز ىبهذلا

 نو لاَقُمَم ف_ىنب

 باع صقل نم كلم
 ثيحاهج اكزهمزلن مهرد

 اذافد دب ىف هنس ىقبت

 نكو--ملا اماَع راد

 ةهاكزلا|ميوتمح و

 اهلكتراصاهك زب ل ناف
 هللالائران نهريماسم

 وزنك نيدلاو ىلع"
 7 ةلاوبهذلا

 لء.._سىاهنوقفسالو
 بادب مهرشف هللا

 ىاهيلع ىم< مون ميلأ
 اهب ىوكدتف هجران

 م-+وئحو م-عهامح
 حزنك اما ذه مدروهظو
 اوقود-ذ مك-فنال

 (لاقو) نوزنكت منك م

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لوابا صن كلم نمو |
 هماسقلا مون ءاح هكزب

 هانبعامعت هفص ىف



 نههنانسأو ارائدَقَمَ
 فاخ ىرجأ دن د->

 هللو دخت اكزلا عنام
 ةليضا كني ىف 2

 ترويفاهفلتقأ ىلع

 هل لو-ةءؤةاكزلاعن دام

 بونذلان مبرهملا نب أو

 هزرع ع عطقبو قلق

 دوت عاهءلمو هئاتساب

 عقب ناكاك

 عطق اكو ىرسلا

 نمهحص حاص هنانسأب

 هال اريق عج ولا

 حربي ال عفقوملا لهأ

 اهعطقبو هدب لك أ

 فقد ى-> دوعت ىهو

 عوطقم هن زاك دب ند

 أن اسح ه.س اعف نيدبلا

 لادا :غمادددش

 ا نه لوق.ةرانلا

 تلذم ىذلا كلامأنأ لوقف
 00 ءترص قاكزي

 0 ءأانا مولا
 اوفعد نأ ىلادآلا
 ءارقفلا كحاسو نع

 راثلا ىف ةسأرىلعه 3

 ىلص هتتالوسر(لاقو)

 ىذلارل_ىوهءلعللا
 لد مام الم ىسفت

 الءاوأ ارش وأ افغَكإم

 لكل

 امالوادريهءلع تراصراغلا ف ح رطالفق هاش-اوهب رق هالول

 سداح ىل_عايندلا/تدغناو © ارضاحت تنك اذا فاي رو ىورذ
 سفانأ ىرعد تيل نوفذ كءلع 0 رد-غألو لا هى سفانأ ملاذا

 رو و راهنل | موفدو ل_ءالاموقي راربالاءامقتالارامخالاءاملوالا نم هتناه_جرراخل سد. ناك (ل_ق)

 ءادنب فت ريحتو ىتلزلا ذأ ترثعو قو. ءدنادنمىفتضكرو ىافغرا< ف تةرغ 000 الاوةلذلا

 ليلعلا تندملا ل. اذلا كدعان أ اهو هيلا كلف ,اب ريغااب فرعأ الولع دّمعأ كلريغ ىلامو وعم

 ناك امايإفهمو:ةيقداهرخآىلا همنا لوأ نمةعأر ارقلا ىف ع رش غرفو ىلصاذانر مفأا علطي ىت- هسأر عفرتالف

 لاقفنامالانعهيرةكئالمهلأاسن ةداإف نيمملالض ىنااذا ىفا ىلاءت هلوق سد هروسىاهالت هبآرخ
 هتف نمركلا نم ىتاج و ف رك رغغا نول ىبوقتنلاب لاق ةذجلا لخدا ليقنوممساف كرب تنمآىفا

 اذال_ءالابنو>رفبو مارغلاو دح ولالا: أن ول مدت ماين سانلاو بيم !نوحاشب اوهاقم اوقأ نموهرد
 حادا ءاوأناالأ نورظ ظن بدل اه-و ىلاو نومعءنت. داما ن اذح ىفاد موو مالظاا نح

 نوز< مهالو

 حرفهرك ذربغ م مم سدأ 031 اولزند_ ةاهيرق ىسح قو 00 اولغت_ثادرك ذب مو_ةهلل

 لداطالو لزخ_ههل ل- م لو ماه بهم 0 5 اول فح دق هرلعا ةءّد> مهف

  او-طعدقوهنوحاناوماق. 37 اول_هحامو مهكر اوققحو 7 اورحس !اضو ىف م-ه>ورب

 اول_جامهاضر ىف مذا 03 دقوه اود ف ب عصلا|اوب لعتساو ن« اولسعدق داعلل مناي

 نمةعختيأرذارثاشان أ اهنسق هب قفترأأ. .ثدجأ مفاماب أقارعلأ ةيداب ىف تمت هللاهجرهتلاد_.عنب رك ونأ لاق

 ءامملا ل خادنمزو خت مالسا اىلع تدر تمس ل .ىمرخس ههنا تان ىلع اذ افاست دصقق فرعلا ضعءءارعش

 تمزلال_ه نيلاظبلا جس كس ىرأتلاقماشلات اقدب , رثنبأو تاامةكمنمتلق لح رلانبأ نمتلاقو
 رهو لال نمتناك اهلك اكلة رسكل اهدي ه قرظنت ُحْنيقملا كيت ًاينأ ىلا | ميؤهللا دمعت دن واز
 افاهبلع ىغأو تخرصفاهتأر قف ن اقرفلاةروسرخ آى ءأرقافتلاق من تلقنآ ارقلاأر قت أىلت لاق ُمْكنطاب

 ل_ثماهةاق اهتأرقفا.ن اثاهأرقاىلتلاقماهت ءار ةاىد لج رء_ينقاتار “الاد هَ ارقام لاك تقام
 ليمفصنرادقم امهاذتءحرفالمأ تتامىرتىسفن فتلةفالبو طتدكحم هُم كوالاة راق اهتمام

 ةم.جلا ىلعتت أاذهاب نيمالغلاد_-أىللاةذ هب راحامو ءمو نامال-غىنر دبا سرع همقداو ىلع تؤرشاذ

 نيمالغلا عم تيد ةلعكيلا برو تنام لاق منتلقزوعلادنعنآر لا تأرقلاق من تاقةالفلاب ىتلارعشلا ||| هلل

 تلق مالدغلار طاع نم تدحتف تمم 7 ا تلخدفهم_ءاناانت أ ىتح

 دحأ مالك لتس نينالا نت مامن أموت :رفاه- نافب رشا ههتلاةذ نام الغلا ناذد ٠ نمةيراعلل

 3 ةرممار أةثالث لك قلك اتتناكواهدحوةالفلا ىفاهتوخ تد رمضو مس,نعت دزفن اداوباولزناذاو سانلا نم

 اوكزدتساو تاتوالااوردا, تاحلاصلا تامقانلا نع تاننافلا تاذللاب نولْغَتْسَت ىمنا(ىناوخا):دداو

 ءاحذا تاحلاصلاونيملاصلا ثيدح مر هامأ تاتشلاىدانم ؟افةبأامأ تاهيشلا نءاوفكو تاوغملا
 تافتلا مهو.ريغلامه سنل تن تاوصالا نين<همفا اوضذ للا لمّ أ اذاو تاذللاةهطاقع هوعطقراملا

 تاداسلاو لاط»الا مهف

 | يتلا بلو متسقو *« ماينةلفغىف ساثلاو * ريصق تهاذانرعو : # روردسب غلطابانتامح

 ٠ رورس هنا ىسغال  نزحوهقرسام سفناب# رودتان نيس لّثم «ىردن سلو ىذع رمعلاو
 ريذنلكءاج دقمل 5 ىدعتساو توم اىركذت ١

 (لاف)

 ١ ناسلب لاو هيرجان راص“الات قون اك اذا رافغا كلما ةمد-2 ىفابواط تدم هدو راطفال ا رزع «ماعطد

 ٠ روش م قرسح لوطامخى عفت ل ناو قوش ولذا. 9 ىنجرت مناف كيان تذلو كدا تفقودو
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 لخي
 كة

 لمانأ هثالثزاسحلا قب رط ىانرسؤهعم وسأو م-هرذأن ب مهاربا ب بعسأ تنل ىثرقلان هرلاد_هع (لاق)

 فيغرااذاوه«_تاح ىلا تسل وقثرو ساخ 89 دان مىامف رعو تعا عَق نا ارشالو ماعطن| مي تطل

 امسح دق لاق انررفانرس ع تعي_ثفهفصت تلكأ لكى لاو هسأر مهاربا عفرذ ىرخ ىف طقس دق نع

 .الاو هت ما ال ضعاف ثانفت روحا دقت ناةروسقاب هللاتوه.لا مداربا م دقةفريملا نعد الا
 لا رمل 0 نا نكفانل توعذامالا ىد.ساب كملع هنناب هلاولاةذ موةلار واب راه دسالا كوق ب يك

 تنأو كابالا نلع كتردقب اذجراو ماضيال ىذلا كفنكمانفنكاو ماذتال ىتاا كنمعداموحا مهللااولوقم-4
 ءاعدلا اذوب وعدانك ذ كم هل ًاولاقذهتل أمفَودمدع :لذاَقل ا لهأ نمال-- رتمقلف نجرلاد_.ءلاقانؤواحر

 تفصمذرحأ ا في كح» رمىف لد رلاكلذانعم بكر مف مالو ضل الف عمشانب رام نيشلا انطعىذلا
 ىانءمموقأن ل..> رلا لاذ اوصضو سانلا كمذ قرغل انفو تكرملا ب رط ضاو جاومالا تجاهوجحررلا

 فوفلم ةنيشسلاةيحان ف مانوهوءانيتأق يلوع دب نأ كلم كو .كهرعأ نمناك حلاص مث ةنيفسلا

 مهللا لاقو ءامسل ا|ىلاهسأر عقرذ هدشلا نم هم 5 سا: |امىرتامأ ىديسان هلانلقو اع افقد أفءاس كلا ىفهسأر

 ملا ةنض بلا ترادح وا دهر 0 ىتحام لكل مكتمااف لاق كوفعان نق لي ردقانت» 01

 طول لاتزعل قل درر اذ حا لا توكشف عوملا نم تكل هفامانأ أانرمسةخمفسا | نمانلزت انف نجرلا

 تاحامسلا ضعي ىفهعمتشط ءولاق ب.طأ الو هنمذلأ أ.د تلك أ اف ىن> بط روهاذاف هنأ دوزملا الذ
 الواه-هطهنمب.طأ ذأ لءامهءفوءاوملا نم لد دقول اذا رظف برشا ىلاقق كلذ هلا توك فال
 هنناوءالوه# شطعأ الو عوج أ الفوساو لاف موصأ كلذ دهب 00 : ور ى> هنمتد شذا رندشدحأ

 مالعلاكلملاةوْهَد ماوقألا

 ةسامعفدلوم_ميتأ اذاو * مهيلانامزلا نمرفملاناك د« هلهأ. نامزلاثيعاذا موق
 وهوياعمالسلا أر قاف د :الوأ 2 م-بانح أوم هتيت أاذاف مجدل ن وكر امم ك ءلءاوداح

 اولصوو تانح ولا ىلع تاريعا | اولم. أ دق لاحت نوه وبربغا ممم ولق اوك رتام لاحر نم مهرد هذ

 دحولام_هارب دقو مهاربومل اف الاؤط نما: دعنا تامل هن طعمالا نما او دانو تك لاب تارقزلا

 اوراسو ل مال !ل.تاوم رو ار“ ى بيج رتلاب مهادانو بيمملام او اررضالواملأا اوكشد لو قوشلامهاحنأو

 ىرمسل ا ءاودمخ

 كفار رهتلاو دج ولااووذءّءساو : ارهسسلاا اولا صاو لاحرّرددهلل
 ارمالاو تاداسلام_ه كولملام_ه *: مهقرعت لالا ىدملا مو موق

 قاقفود_-وق عصاو دبع # ار ءفدقت اذ -الوهاوس نع * الْغَت_ثم هللانه- ءاقادغلك

 أرفغ نمريخأب ىلهرفغاف بن نلان# طوخ ه تجنب لوا ارعفنمتايصعلا نما

 [هركهرتس ىترب وهو هتيصع 33 ارمأام لك ىفىديسعطأ لو 27 هلو.طأالا هظعاسنذ تلج

 ارصنةيرل ىف هن تشع < ءااذأ هيئان لك ىف 0 املاطاب 2 ارت_سدقو ىنءاضعدقاملاطاب

 را 07 ازذتعم ىالوماب كاب تدفاو ونب لل 5و تدن- امم بئان ناو
 رع يرد نا

 ارةتفمتاداسلاد مدان كلا ه امر 5 امحار ىلذي ثنتأدقو 5 اما ةاواذ اس ملا مون

 تنام ضرالا ىف نكي هللا ::ارمنود ءلالممالا او نيسنلا قافد# نمو ريشبل!ىداسهلاب تعفشت دقو

 ل ارطوا+مىضذقأ هند ورب ى 0 3 ةناتملا كانوا ا ارظماوم ىراملالزنأ الواعرز

 ىرسوا-4ىدادلا مزمزامو قون *# تضكرام شرعلاهلاه.لع ىلص
 ملسوهم<و هل 1ىلعود ان كمس ىلع هلل |ىلصو أ

 ١ ( هيلا ف نوعدرالاو سماد ساد لا)

 نمزطشسم تلقب اع مارا تف تلا انك ضان ترا را

 نءاحالا اهكزدل-ذ
 ىوقأ ة_مانقلا مون
 است دلاراد ىف تناك ام
 زان ن--هنؤ رقامل
 هسودوا# ور قد هع و

 قدس ىداهرافظأب

 هرهط ف.سصةتو هتطن

 ال- 5ُثرمعح_بسا ا

 اكن ءري_صق 5 ء ثاغن

 راثلا قه_ءقاعت ل

 (ةداسلا ضع: لاقو)

 الهاح ىنامث ق تنك

 ل تناكفءاك للا عنمأ
 جرخأ 00-5 منغ

 ميت اذفءامفاج اك

 ن--م ىلاك-دؤَريقؤ

 هو رفلاو ةدحالا
 اشيآ اهنم ه-ةطعأف

 تار الا كالت تمَذ

 معلا ْن "اك مانملا ْق

 مهت تايقأدقاهءيج

 ىك أانأو ىدطنتو ىلع
 ترما ىل_ءردقأالو

 كلدءاعت ةاثئغمدحأالو

 لس لكلا نشكلا

 ىفريقفلا ىلع هن

 ءاحاطك ىع مهد 2

 5 نأ كي رب ممم شل

 كلذ موب ى لطلب

 هدربو هع وربك



 مسه رثكدأ» وءاغق ع

 نأاوداكو هدرةعوهو

 دقو تومقناف فوك
 عزفلان مىلق عطقنا

 تقدص :ةةريثكك ءانتأ
 نمتدتو ىَمَع ىلثب

 ترد ةاوةاكزلاعنم
 تقدصت ىذلا ن ماسك

 قابلا هوادع نمو هن

 هللا ل وسر( لاقو ) ى#
 هو هيلع هللا ىدص

 هزملاى اب ىلع بوتكم
 لمضلا ىلع مارح تنأ
 نوب دلاوةاكرإ ١ عنام و

 امو هننالو سراب لبق
 _..ىذلا لات ثوبدلا
 تكيف وهلدأ ىلو يمقلا

 ىلص هللا لوسر(لاقو)
 ىدأ نم ملسوه.اعدللا

 انقاو امان هلامةاكز

 ىف ىع سفن بيطت
 اع ركابن دلا ءامس
 ىواداوجةناشلا فو
 ىفو اميطم ةشلاثلا
 ىفو اذ“ ةدازلا
 قوأل ونعمل

 ىواظوفحم _فداشلا
 هرونذ هلاروفغمهعناشلا

 تيم شرعلا ىل-ءو

 ايلول

 || هيتس 8 أوه. مواعش ارهاد هلل هتعاط ىفتاب نمد.ءبلاق هزمدخ ىفهتم لأ نو عروسأو ارؤاكو

 . || نمزوفايو ببقرلاةلذغد ف« بي رقتلاةولخ ىف مهرماس ارطاعاقاعناوك. الاف مهاوقتد مهاذش غصأف
 . اوبن ارهازابهازوبناعا ضو رعصأف مهنازحأ عومدءامع مهناصمأ نيتاساوة بس ارماسم بيبملا هل ناك
 || هاج: دهاشمىلا مهاعد ارماع مهالوع مهاوق: عدر نأ مهارخأ ىفةغرو مهايندىادهز مهاود عوبر
 0 ارذاوادصن هلاضفاو هلاون لد زن همه لعحو

 'تقرشأ دقهئامضنمههوحوف ٠ ارهابالاج اوأرفاوكح:متو « « ب >ىاوقزمت نيذلام وف
 اركاب مهارساودجاذ لجالف ع احدلات < مهقوش بئاخ اوبك ر هنارطاع عجأ نوكلا فومهاذشو
 .هباسب ملأ ىضاعلااذا ىلوم نه اردزنءام_ض ومههوجو اسلو # اضرلاب وه:مبرقلاب مهصخبق
 ارفاواسصنهس-ةمومداطعأ نه هل__ضفا نوملاطلاءانأاذاو « ارتاسس ىحضأو هلي ونذلارفغ

 همك الد اع ارداف هتوطس قتال ا ىلءاك اح ارباساع رك ارفاغ يلح ارداقاء.ظعلز ل هل |نمهناصسف

 ارباح ريدكملو اجار هلذل ن اكمرةفوهلذ هيلا ل نمو ١ داخ ناك ام د_هدهحرأ هلم اع نم ارئاحالو افثاحال

 هبسدقة كن الم نيب هلن اكه سفن ىفهركذ نمو ارفاغمب ونذل ناك هلءؤ عب نم هملا بات م هله ع هاصع نمو
 هريضل هدح و هند ركدنعءاعدو هندشد_:عءهملط نمو ارفاواعارذه«_دم سرر ةئاريثهنم سرقت نهو اركاذ

 0 ار ركاز ونال كدت وامطاك
 الغاشالغ-ث فوهاملا ىاقلو ه ارظان نع روناب ىرظانلو « امذاح ىمتازام ىذلاتنأ
 . ارهابارونتيأرتهكا ثيح * ىرظانةليقتنأف ترظناذاف « ارئاساثيد_اديأ ىمسأو
 ' قده وو قتلزانئذلاتنأ * ارهامكو رأنعفتةطناذاو « اعاد مه كهف تعمساذاو

 ارصانانمعمىلُكت د_والا :* ةرصن ةقدقملا ىلع نمتسدزام « ارماسمواسنمىدارفناد تع
 : املاطو ري_هضلا كيحانبادنأ 2 ارضاح ىنم تنكحالا نراب 0 احدلا قسغ ىف تددانالو ذاك

 - ارطاختقولك ىفىرطاخىف 6 لزن لوداؤفلاف ىرستنالذ ارهاظال_بلدهل نابع! ىدنأ
 . ىدمتةمباغ كاضرف دو منأ# ارفاوارب د_ةولا ل_ثب باب »: هل نموديرطلاىوأفادغ نهاد

 ارباح ىرزسكد مد ل نكو ىدزو دي هع وحمأن وتد ىل_ء نما ةارطام ىحتأ دو يمد باو

 نأدوشأو ارمالو ك شايف سدل صل ةداهش هل كي رمثالهدحو هلئاالاهلاال نأ ده_ثأو ارخ آو الؤأ هدجحأ
 ىداحلا ادحام هياكتأو هل [ىلعو هلع هللا ىن د ىرس و هءباصأ نيب نم هام اعست ىذلا هلو وهد بعاد
 : رون صاوغأل ىسهذ رارسالا نع 2و راك فألا نعقدن ى-هم ه.2لانااولعا (ىاوخا) ىرسو ه#لا

 هؤابو فةحووئاخ .ءاب وءاح افرح بملاف لدمضاو ىثالتالا . ل-الو ئرماباقب بلا قاعام ران ماوءللو
 ءانعوبعتهرهاطو ءاقبهرحآو ءانفهلوأف ءادوءاودةئاروؤص نمهةئاذل جرد -» ءادهقيقل ا فوهف ءالب

 نونمؤنال نيذلاو ءاف_-ثوىدد اوذمآ ن.دالود لق ءافش هفرع ناو ءاقُد هلو> ناوه ءانهورورسهنطابو

 | ىلاعت هلا لاق سانا ةصالخ مه هللاو .2و سانأو عاونأ ىلعة.هلاف سانلاف ىعمماعوهورقو مهناذ 1ىف
 | ايشاوأروافصاود_.ءاذااوناك نيكرششم نأ كلذو مودأو تيثأ ساءعنبالاق هتئامحد_.ثأاونمآ نيذلاو
 11 لاوورخ الا ةتاح د >!ةمركعلاتو ندس-الا:دامع قعاولمقأو ناولا كلذاوكر تنم نسحأ
 اوعدكلفا!ىفاومكر اذان ىلاعت هلوق كلذوىلاعت هللا ىلع ليش وءالمل |تقو ىف هدومعم نع ض رعد رذاكلانا

 ||| هللانعضرهال نمؤملاو هاناالا نوعدت نم لضرحأ ىف رمعلا ىكسماذاو ىلاعت هلوق و نيدلا هل نيدا# هللا
 كاذوهط_.اولاب هللا او د.عنبرقاكلا نا نسما لاقو هاوسه<_ءلعراتةالوءالمل او ءاخرلاو ءارضل اوعارسأ اى

 ىلامتهللااو دع نونمؤت لاو هنناد_:ءانوفامد_.ثءالؤد مهوقو ىناز هللا ىل انور قملالا مهدمعنام مانصالل موق
 ||| موبغ :ريثك ادادنأ نودحي نيكريشملان أل ل_.ةوهتلابحد_ثأاونمآ نيذلأو لدوزع هلوق كأ ذو ةط_ساوالد
 |١" مهدوسم نر ذي راقكل انا ل_.قواد_>اواسحل نوب مهنال كرت شمريغ مف نونمؤئاأامأو كرتثم

 .مهعونصم



 لاا

 |اهوناعومانصالاا اوبحأ مهنال ل ءقو قولخم لكى اخو عوذصم لك 1

 انئ1لءقو هرخ ”الاقهيلار اظذلاب مهدغو كلذ لج الق بغل اب اوتمآ لد هوساعي و ىلاعت هللا نوب <نونموئااو

 0 ةمحملاب دومعملا هل اهش ع نموايناثهو.حأ عالوأم محال و نع هللا نالهلتامح دش اونمآنيذلاوىلاتلاق

 الامانام هالو اش زل وزع هللا وق فىروثلانامذس(لاقو) هنومحب ومهم ىلا هتئالاق ع خمأو هأو أ هتمح
 هيلعدو ادن اك مل_بوءملعهلباىل_دهنتالوسر لاق هنعهقا ىذرءادر دلاوأ(لاقو ) بحل اوه هلنلةقاط

 ىلابحأ كح لعجا مهللا يح ىنةلبب ىذلا لمعلاو كل. نمسدو ل ىحكلأ- أ ىامهللالوقي ماليسلا
 مل اعلا اا لا دراملاءاملا نمو ىهأو لقت نم

 نآرفلا بأ نمو نآرقلا سلف ىلا أ ب حأ نمو ىناتأ ب يلف ىنردأ نمو ىبدحلق ىلاعت هللا تحأ نم
 بوم هنو اهلهأت وعم ةنوع# ىهفاهيف ٌكران واهريوطت 00 رب ىلا عد هننانذأ ةمننأ اهتاثدج اسملاى علق

 فأ(ن ءو) مهد_صاقم 2 ىف ىلا هن هللاو مهد بم ىف مهو مهع“ اوح ىف ىلاعت هللا مهتالشإو ينال

 هباورقو لد زيج ىدأن ادمعس أ اذا ىلاعت هللا نا سو هماع هللا ىل< هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذرةرب ره

 ىهي> لب كلْذدنعؤ» قمح اق الف لوز عهتتازاضرالاوءامسلا لهأ ىفدان مالسااهيلع لد ربل اق

 0000 اد_.عهللاضهأ اذاورح افأ اوربلا همحيف رح اةلاوربلا هن رشدفءاسلا فعقبو ضرإلا

 3ع لخ تدأ هللاهجريلانيلا تداثن نع هباك-ريخا اذه ىفو هرحافااوربلاهضغممق كلذ نم سكعلاب ىداشي

 لوي ناك تناث لاَقَذ هر ءاحج رقد اهجرىفاعلا لاسم ادوعد» ناك ام ةفيادناهل لاةؤءافلخلان مةقيلح

 تباثلاةذهءاعدن اك ادذ_هو فاؤذ--الا ل .سىلعهفيلمللا لاق 5000 ولق ىلا ىديج موألاهئاعد ف

 نا لو : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم“ لويقد هذ ع هلل "زر كانو قنا تع دقوءاعدلا|ز مى

 هللا ىلاتمبتةفيلان|لاققهرخ آنا هوبحأفان الق بح أ يفامال_ثل ا هملع لد ري ىدانا دمع بحأ اذاىلاعت هلئا

 ىلاىتتمناك هلاك من لاقو ىسأر لبقو ىقناعو ىدب نين ماققدغلا نمهرلا تعج ق تياثلاق تينأو لاعت

 را هدص-مىقل_سوةيلع هللا ىلد هللا لوس )لع *اكمانملا ىفة> رانلا تمر

 كء-نم بم أ امغاو ريقج درغانأو كل ىح نمبعأ تسل ىحلا هتاجانمىفلوقي هتناهجحر ىئاطسلا دب زب
 اب رسم لملذ دبعن ميلا سدل ىحلا هتاحانم فلوق» ىزا رلاذاعم نب ىبي (ناكو) ربدقكإمتنأوىل
 بولت ضرأ ىفر ذب بح بحلا نيفراعلا ضع (لاتو) الملذاد عب لاح بر نم بعقل !ليالبا>

 2 حىدلاو هو رنذاب هتاسن مي وسخ ادلب !انءاملا اوفدو ضرالا بطر دق ىلع ءرؤيق لوقعلاءاع قسو

 0 وهبق نل نم الث ناعأ مل_بوهياعهللاىلدىنتلانع كلام سنأ (نءو) ادكنالا جر خال
 قدوعب تا , نأو هللالا همحالءرما بح ن أو ا هداوس اسم هر ابحاةاوسرو تاتو تأ السلا

 ىلص هلال وسر لاول اق هنعدللا ذر هرب ر هلأ (نعو) راذ |اىف فذقي نأهرك اكمنم هللا هذ ةن أن أ دعب رفك !|

 ىلظالا لظال موب ىلظف م ولأ عوياا كال نو اهلا نيأةماسقل !موللوقي ىلاعتهللانا ل_دوهملع هللا
 رون نمربان م م ىلالج ىف نوي ادعم ا ىلاعت هنئا لاق أوقد , لبو هيلع هنا ىلد هللا لوسر تهعلاةذاعم (نعو)

 | ةمئانال- ١تاذت زاك_ةلاقهم .هعأ هب راج نوسملا نب هللا د_.ءل تناك (لبقو) ءاده_ثلاو نوم ناري

 ال نرطغامالا للص عل لد هود هد_حاس نرخ تغرفاملف ىلصت تماقم تاضوو تماقاهتب أرق

 كمانأ ا ىلهمحالوللاطباب فتلا قف .<الوهامعر فا ى24 ىلوق نكماو اذكه ىلوةتالك < واح تاقذ
 هرتز أذ ىهذااب4ف تاق نينمؤتلاناوندىف ىنتكاو ن نيكرعذملاو ادنم درا لهيكو هندي نيب ىفقوأو

 ىتنعاذه تل او ةخرمم تدترمص محد ->اور رحأ ىلراصف ن ار أ ىلن اكىلاتأس أ ىالوماب تاق ىلاعت هنن اهجول
 مهب ولقةقاعتملاو ني. لا تافص هلئاوم فهد. هنو م ”ريكصالاىالوم تع بكف و رهصالاىالوم
 نيم“ | بر بح
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 1 وبأ(تاكو) تفرصناوه- لع تل متنا هبكنأ دعدالااددعن ومحال هنئاءاملوأ نافدابعلا بوم ق ىلا ىنيرح

 ١

 5 ١

 هلامذاكز دونم نو هللا

 ايندلاءامس ىف اي

 ةلينابثلا ىو ال
 ةلاثلا قو اهوس

 نوت ةمةعنارلا فواكسمم
 ام_صاعة_بماخلا و

 وف سال ىو
 ظحال 3 ربلاعوُرن رحم

 قوربىفالو لام ىقهل
 هنالضوادورطم ةعناسلا

 ل ل-.ةثال ةدودرغ

 (ىورو) هه-وا#بب رض
 هدحولا نسب اهنا

 , هيلعدوأدا ىل-عءلخغد

 اذ سو رعود مالم

 تول اكلدوه_برع

 دو اداب مس دنع س لاح

 ف ةردتأ لاف تا ل

 هنا عنلاةدواداب اذه

 اقوىم ل ن هوم اش

 الأهّتس لح دين أت

 مدس و ىفراظ.ءاحنا

 توملاك هلا ةو ىل-ع

 هرج نه ىن دقدوادأي

 كاذلدواد متغاف ماي رح

 0 ةعبض 0 ثلا د ىقدق

 "تعلو موتلا كلذدع

 ىلا تو-(أكإم ءاض
 لا-ةؤمالسا اهءلعدواد

 تاقتنأتو-!ماكلا



 كلذ ريع نم دام هنأ

 لاَ ماي أةتمتالا ب اشلا
 تنقتاانأ هنكلوو

 ئدب تتددم ماي اهتيلا

 هلال اق ةجور ضم

 كالمأن ىلاعتو هناك
 انالقىدمع لختوملا
 اريق دو جرت هنأ

 هتاكز نمهاطعافار طضم

 لوطد هلاعدفاج حرف

 3 ةر.له < نأورمعلا
 ةنملا ىف مالسل اهيل عدواد

 دق ىناو «ذع تدضرف

 ةنسلا كلت تملا
 رمش عا هت دزو ة نس نيتس ماهأأ

 هحور ضيقت الذ نينس
 دقو: دملا ءانقناىلا

 يف دوادىيفر هستنتكا
 ركللا ناكسف هنملا

 لوسر(لاقو) ناهولا

 سو هماع هللا ىلص هلئأ

 لكىف ءامسلا نم لزني

 هنعل نوعمسو ناتنثامو'

 دوهلا ىلع ةدحاو| ممم

 ىراصتلا ىلع ىرخأو

 ةاكزلا عئام ىلع نوعيسو

 تاك ىدؤي لام لكو
 نجرلا بديح هيد[ ضو

 عقوو مح ام اا

 لوأهوك زهنر ولاد ىف

 هحويرانلاعنمدامو نول ااذاب , تلاةقراتري-هد ى هع نأ نيكستامأ: هب راحاب ا تاقؤرامتريةدةرفشم'

 تاواثت كاسع ةيراحاب تلقؤ هةر < نمتلاق رارفصالاهالعئثىأن مو نوُنلاوْدلاَمَ رارذدالاو العدا

 7 انفاق ننُملا عن فذ ءاشام ٠ رئاشس كَ ةبعو 0 1 2*2 ةرارموةوال_-ه- .ةنملا

 || ىرماسو سنام تاكد ىوهأ م ىذلازمأ وحلا ق كلما تنكول رمال بيحلادسب ىودلا كح
 0 ىر : زو: نوح اروطوو ةحب * ةرامق هيدن ىف ىدامق نكل

 نمسراق ىمبرغذرخآن ههلامزخ ارب لحاس ىلع تةقولاقف ةمحلاتدأر ف 5ك ني.لاضعبل ( ل-هقو)

 اهارج هللا مساه اعدنمحورلاتداحأف ةاعامتاو هلة قذاوم تمكحرفاعارذ#: مند رقث :اره_ث ىبمانرق5

 |[ نيبانأف ار حج فى دج وس تلزاد ةسما لمس ترعزت ةءللاتطسونا ل ذاهاسرمو

 ءانفلاكلذ لصأ ىت>- ءانفااوءاقملا
 1 ةايملاءاحو تامملا م3 00 ىسااغول-.ب انريشت 5 اهزومرمد.لا فورخ

 انفلانودب ءاقيلالوطو 5 ءاقللا بمطد نه_هاقتال-_-ف « انه اءادوءال_ءلاءابو

 لاكنلارا نع ::يتالف هن انقل انما زدعم قات نأ «لاصنلا دح لا: هولاانمج
 ىنملااولانفاقامتشااوباذو 031 ىومحلالهأ تامام لثمتمو * ان : 1 لاب ولاوسو

 3 ١ نبلاطال ىلونذن ىن هملاط نبل ىدم_. هتاجان م ضع»» ىف لوق ناكمنأ هنثاهجر ىفازا ادلا نا. لس ىلأ (نع وز

 [نئلو كناسحاب ك_:ءااطالقءاساب ىنتءلاط ناو كمركو كدو<ك ل_:ءلاطال ىلع ىنتملاط نئلو كوف_ءذ
 تا 00مل ,راثلا كل دنالن اهلسانأاب نآى روف لبعا نأ راذلا لهأنرب_الر اذلاىنتلغدأ

 ْ راذلاءادعالا ن اكمو ةندلا نيبحملا ناكم نافان -؟راثلا ل_هأر بت الوانت.سماهلهأ

 دم ىاقرسةلاريغن بدع * رارقلاببط ب حلا فيىلاساب 5 ”رارفلاٌكءلار محملا لأ نم
 ل سنأ عمراتلا 2 رامطصا كاف - ريغ ىلعدل

 1 رابلا كلذ دنان » راغتاذهو اذه. نمحورلاو » اهمىداؤفو فرط كاوهجع

 راهح ىداعالا نين هب دع 5 هلسحم اولاقنا كسااع 1 راغأن 8 هك أ

 ابيونصتو رارسالا ىلع ل2 نيك سؤرلاو ناقرلا عضخاملو سوفنلااهرهم سورعةمحما (ىفاوخا)

 ءانولا لأ سوملق ترضح ءاعملا له أل غتملا رج تمن .زماذا ران ل_هاعإلو رون فراعال ىهق. رادك الا
 ةنج تاوبأ مد 4تحقة. لال هأف اهئاطلسةيمملاو !هناجرت ركشااو اهناحي ردندوتلاو اهنا أرك دلاف

 مهيلع نول خدي رورسلاةكنالمو باحالب مهياع ىلككت سمحلاو لاص"الاو ودغلاب اهب نومءنتد, لاصولا
 تاكا اون نرد + رنو ثني دلاو 3 امن سحو مهل نوط تاكا نول. نذلاف بان لكن م

 ن وناك) باوثل | عن كئارالا ىلعاهبؤ نوكتم

  ناهولا شين م« حاول قياوس ىذه دب ىملا فدي انملاالو «لداوم لداو لكم
 نانلا ارب كاذو 7 سشناوم سال اك اذه د ىعدب رج : او قداد 5 قناعات اردق م

 باذل عد مان 35 ىدانب كياع فا هن انريسغ كداؤذ و * انف بجلاىئعدنال

 تانحالاةلج نم مح ل تكا ضخاو# املا تارارمىلع 3 رضا تفس اذأن 1

 دلل :

70 

 0 رانتمغناةسنولاة- -_ضورو © 3

 ديراج تن أرذارصم خراو 1 ا هب لوقب ىرصملانونلا اذ تعم“ لاق( هلل |هجر نيسمل نب فسوب نعو)

 ةرو م ىالوم بك تدصأق ه 21و "كي تدرش لاظدان تكا تلاع موقلا ارش نمأسش

 ىح توكسلاب كءلع نونلااذاب ت تلاقق كنعابع ورأ ةم_كووأ نماهمعفتن أ دّئاق يوسع هيراجاب تلو

 تدشنأمم توقاب نم: |ىفاتس كل ندب توقااب هللا نم ض راو توما أاومهوت 8

 هيف دم بايلاىلا ردابو 0 اراتتساىد نت كابا لاناو 3 اراعم#مللا ف سخن الو كتمت

 رابألا علب كلدح هوقو لالضاارسملادن ءعدفؤمع ن ناو 5 ىراهس نودع مالظلا ىف م4
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 دارجو قداس هلضف تيأرف بيك اصرف سس دعتا ابن دهيسا لات رولات ءازعتلا ةنرشلا 000 ١
 هتءعع لاق دهاعمل اتالم ل هع نغم < دارا مأ ناو راناوو خا ناو را ىو قى ال ىزع

 :,عتصغو نيت ع ار قاب هلل ادنعامو دفنت مكد نعام قافنالاو لذملا ف لود

 ةريضح فا متب رش ةيرشالاتناكلدولاق انب كلاصت ان اكىن 0 انل سلام قاملا ىلءالا | مهذاق ىلاغاا

 يع حافلا .بورشملا كلذ نمتقفأ اذ هنوضوءول وام ترلا مم

 عدأ ل ى> كنم نلت ا 35 30 الم لا اوس ن# هع غرافىاقنأب تلعامل

 كارد ع ني ىطنلاو # همأ ارعوهما.ه كرف بلقااف د: لا #تاامل أخ اناكمىنم

 نعى

 ءلائعم لجع شلك َْق 0 اتفلتمهل.أ ثدح تفرطلاو

 كال_<اوثةحاماذاالا * م كتم نا دال عمدلاو

 اراها

 لحوزءهللا اعلا متنا هتنبأ هل تلاققرمسأ اميدب ناك هنأ هللا هجر مي نب عسب رلا ن ء(ىورو) !

 مونلانمىلا بأ رهسلانأ له تأت را لاَقوَدلم ءالاه هد ةمرح تل اقرل_سوهرلع هللا ىل_ددج لاق 00

 ةرمصملا فنا مانملا ىف ىأر مان ذةلملل اه ل_ه مان أل_هوهيلع هللا لص دمعت ىلع ىتننا تعسقأ ام لحال نك-او ْ ُ

 هوَعلَت همودق,ةرصيلا ل هأ عمءالت ةرصملا ىلا جرتخ مصأ لق ةنملا فك تحوز نوكت ةنوهما4 لاقدةمأ تل

 ا ارعاهتوحأ,ىرتشتوراهنلاب معلا ىعرت ى م كنو* :ىلاةنوعع منضتامواولاتةنوعما 4 لاق ةأرما دنع لات لخداسإق

 لوقت افم4لاقحام 0 ار ماا رثك نم ماس دحأ حدن الذ ا سطس ىلع لد هللا دعمتوءار فلا ىلع هقرْهَتَو 5

 لون اولاقاه- امض ىف
 دقاهدجوفاهيل| جرف مانع الاى رتاف اريل اف اولاةفاهماع ىنولد ن ني :احملا زاك اذ_هام هتلاول ات

 :متعرفانلف .راالاق كلذ نمستةذامسر حت باث ذلاو ىعرت منخلا ىأرو هيف ىلصت ى ةوانار تعا

 هللا نادخ سثلاق نكد اتفرعى نكت اقع و برا مال_سلاك ماعو تلاق ةنوعماب 8 ٍلعمال_ىل اتاقاهتال_ص

 ةنملا فاد غانن 2 د1 اذن دعولا نأ 6 َكَت-وز ىلا مان 1ا|قهدراملا كري خ أىذلا كمساي 0

 نيم حلصأف د ىلق نعايندلات 5 رثكةحاو اةرهيح قلعت التلف :ةلاب تائذلا عاتج افيكا اهل تامذ
 مقلمز ماا اا, تارععهملا ع 0 مج أعراب تلاقممغلاو با نبا 0

 ةصعاذ اما لو مسح و الان أني دان اىلا ع هلوقىلات اهو نأ ىلا برطضتو كيتو عمدت ى هو ال3 الاء إلا

 ا 1 ن4 نامفءاسنا | نمةعاج تءاخ اه رم أ فت ريقت هد همت ازوخوهةرمد تخرصق اهأأ أاناد-عو

 عم هد رلاىد نيبالاى ةغالم-هألا لوقت ى هو اهءاعد عجسنان 3 ناقاهتومنتفرعن بأ نم تاقفاهزهكفو

 5 36 ؟|رملق اق ٍضرأ هللا لب تصأأ اذا( أ وا )اهءاعد نامكسا هنا نااناعاهجلا كلر وضح انومم

 ىلءهمدلناا راب سسوس رتل ات

 نماونام اذاف: اوما دل 4ونو اومادوهرعاو ألام | ىلعا ءطاوو اوماقو هبأب

 اومال» لهمل أاتوُد هم>ح

 اورعدقو ىنفيام لك اونرخو * .اولذنم_ه>او رأ هتنع قو 6 اوله دو ل و.كلاب هلا ل_هأ
 م اود الواهان-الو + اهو هر>ز وأمث دل ذب زموهلت ل 1 اول_عىذلا ن_سحامق قس ناكام

 مهقلقأو مهادان قوتشتلا ىعاد 3 لاطالو عي رم_مللةتساامو «برط نمودحو نم نوكملا ىلءاوهاش

 اولزن دق نومحملاىج مامخ ىفو # موئازع تراسدق ل ءالالوأ نم»# لع تاور شل ارانو اود فركف
 ومهتال مهاندأ ةحالام-ه طل اول هرمشت نمىذلا مسنلا فرعا اهلمع ف

 مارح بدلا ىلع مون لك 3 م اني فيلا ب كام

 َن

 1 ل

 رم 3 قرارا 1 بم عست 0 ل

 ةكئالللالزت ل هوكزي ا ا هما قامتش أوه. اء لك دار تدل هسا
 هنانس نويتكب

 .هما.قلا مون ىلا هءمحاصل

 أت اذع نمامحأن ناكو

 0 نءو ربسقلا

 نانملا ىلاالخادنارينلا

 هناكزىدؤت اللام لكو

 هحاصو ثدمو وو

 أ لادم
 موب ىلا همحاص ىلع ىرحب

 نمدنع عقوولو همامقلا

 ناو هد نمل

 ترطب هلامو اكز ىدأدنع

 نمدقعهءاحالا سفن

 تلد ىراش هنمقر قرون
 موب نينمؤملا ىلءروذلا

 هرون ىف ىدع ى>ةمامقلا

 هن ل +ديوطا ارصااىلع

 عتمدبع ن ماموهنيل ا ىلا

 اوط هلام ءاحالا هناكز

 كالذن اول هةذع ىفران نم

 انندلا ف عضو قوطلا

 اهلك اءندلا تقرتحال

 اهلامح ت2

 هلأ ,ذوعناهراح تسدو

 ةحلإلا ططع نم
 لوقلا هلبأ 0ك و

 نوماضلاو نار قنلاو
 ١ نيمار

 قنماثلا بابلا ل



 سفنلا ل تاو ةيوقع

 (محرلا عطاقو
 نمو ىلاعت هللا(لاق]
 ادمعتما :مؤؤم ل-تق

 اهيفا دلان منهج هرئازسف
 هنعل وذيلع هللابضغو

 اهظعارازع هلدع و

 ىلص هللا لوسر(لاقو)
 مظعأ مو هيلع هللا

 نو سفنلا لَدق رئاكلا

 لن ل نيكسن هين لق

 كلب هنعطت ةكالملا
 موده - ةيدوأ ف نيكسلا

 دلاخو هو دالادبأ ىلا

 نم سوهو رانلا
 هسفن : لأن او ىتءاذش

 توم ىى>لاعناكم نم

 همقلت ةكمئالملاحريتالف

 داوىلالاغ ىهاش نم

 ديالا ديأىلا رانلا ف
 نوبسوبح نزلت اقلاو

 قلعناورانن مرايآق
 الق تاه ل_حهسفن

 عوذ--ىفاقاعملازي

 ناو ل>وزع هتجر نه
 ىدحرب هد هسفن لق

 نيبلالالضلاو 56

 اناكران اننم نيل كس

 ١  0و “000

 اهلي 0 0 ْ

 اولص> مهدوصقم ىلءوه.- ىفهاوضق ني> برغلاب ممص نمناسه“ # اولفغام بولا رول هم دش نع ||

 كب هتتالءفام هل ل.ةف مانملا ف ى رمت اهحر ىزارل اذاعم نب ى< ونال هلا هجر لضفلا نب هللا دمع (لاقو) |[ ||

 كي قارصتمتنك اف كتمدعخ فارصغم تنك نا ىحلاقاجانم ىف لوقأ تنك لافاذامب ل.ةىلرفغلاق |7١
 ملعااب فرعو نب د تملا ىلع ىافو ني.لأ ىلعام“ دقن وأأب لحرب تهم“ (هقتاءعرىرصللانونلاوذلات) 1
 لثمن ولاد د يم سانا أوان أهةظعوع عفن نأ اوةهمالكر مي” هبل تضم يسن تنضقالذاحاح تحرشأ ةةمكلاو 3

 مالسلاب باشلا ديف هيلاانسلغانرلاجشل اج رخف نيمحما اراعشو نيح اصلا اهسهيلع باشانعم ن اكو بلطأ ام ١
 دق حرج ىو سول لا ماسالا دط هنن !كل ءدق ىدساب باشا اهل لاقف هيلع لمق أون يذل اهفاصق مالكلاو

 بكل اةمالع ام لاةفلأ اكل ادهامع عشلا لاقف لءفأف نا .هارم ضعمب ىففطلتت نأ تب ًارنافءامطالاامعأ '

 هحو رائنط ه هد ىتفلا حاصق ماقسلا نماردح ماعطلا نعى مح مارب الأ «ةساا زخم ْكسفن لزغت نأ لاق هنن

 نييحان !لاقف ىلاهفص لا ةذةءمقر نيمحملاةدردن |لاق ني حلا ةمالعا-3 فال .رب لاق قافأ لذ ترن .رحدق

 نامعل اب ةكمئالملا فوفص نب» ءحرمسأ وامس محل اردعوهساعو ور مهنادنأ تراصق هل !لال-رون ىلااورظن ىلاعت هل
 ةقوش ىتغلا ىهسشف لات هران نمانوخالو هتنج ىفاعمطال مهتعاطتساعامعدو دعؤ نيقءلاب رومالاك لت دهاشتو

 ا ني اةحردم ذهو نيف |دلنا عرصم هل اواذه لوقب و هلمةب وكس عش لءغ هحوراهبف تجرخ

 ادعوا تدلع 95 ىدحو كمق ىدل دق #« اققر كديساقؤر * اق ربلقلاك لاما

 ا يمان نر ا تا قللت ا « قكشتلل ىرأالف
 ىببحو ىن.كنمبحأو ىدح أ دواداب نأ مالسلاهءلعدو ادىلا ىلاعت هنا جوأ لاق ىرصنلا نسحلا(نعو)

 لمهن ىثامعنو ىثال آم هرك ذلاتكدامعى لا كءدحأ فيك ف كل .< نم بحأو كم براي لاقف ىدامعىلا

 ليمان سحلاالا ى ماوق رعد

 لومق ترذتعا اذاك ملا ىللد # ل .ج ىلع لضؤهل نما
 لومقملا لد_:نع ىن-طظنسحو # ىدم_ب نه ءوسإ رمان أف

 ىعولطأنأ ارداف ليلخ كلان أو لملخ ىل كنا مالسلاه.لع ليلخلا مهاربا ىلا ىنوأ ىلاعت هللا نا (ل-قو)
 لو ىع هلق تفتلي لرانلاب هتقزح اول نم ىدراتخأ افا ىناثىنمكل -عطقأف ىريشد الْعَتشم» دات كلق

 ىتدحمهأتمهوو ىنمهتءرقق ىفاطل أ «- ءلعت رب اوتف هملق فىتمحم تنكس [كل ذكى ناك اذان ىريغب لغت-ثد

 كارظنل ا نمهردد نءفشال الجو قزعوف ىدنع هنم فرش ل 0 نع كلذ ل دعب معن ىاف 1

 درطاادنعلا ]ب الفنك ةعدقلا هبانعلاب دمعلل تقيس هتبحمت ناك اذا( ىفاو ا) ىنيح هحأ نإ بح ىفا

 اها ماه ةنع قو مزالعهتمد- دو تاق هوم ىدب نيبب ل نانالف مقأو انالفغأ ل“ ,ريجأر هييقتسملا

 مئاللاولذاعلا ب تع نم

 ا « هلاصتف بصلامتالو 7 هتبامصىف لقلالذاعا ٠عذلى

 ةتعسأالنم ىداوةىفو «هيحوبأالن ةىريعض قو جنز دتثسلو ىعم تملا

 هد-_مُدَت بول_ةلاو يعم 0 هيناغم فب لقلاري ->و « هنساحم ىف فرظل|شهدأدق

 هن راو 9 ا 5 ىنوجأو ث 5 ثمح ههحوؤ# هيد مارغلاو ب تنعم

 ترن كيلا ناد انأاه 7# هيلاعت قْك-.ءللوق م ىلمأ ايو ىنيغباب تلقنا

 همقالب دغف ”ئذلا ىردب « رحأ ا فاضرلا نامز مغاو هبهيفاص فرص ل صولا نمذ ف
 مهذدغناكف رضح نمت.سفرصم الف ىف هللاهجرنونلاىذ س احم ترضح هتلاهجر نامحو:أ(لاقو) ْ

 سانلا جامواسفنرمثع >> أ «ىلحم ىف ن اف مهتافصو نئمخملاب ىاعتب امو ىلإ هت هللا هك ىت ماكتف اقلأ نيعمس 08

١ 
ب 1 هيديزم ض»دةأدانفرابنلاكلذاو عشب لوم مياعاب كرات ىلخ ضرالاىلاعقو وءاكملا اوخارصلااب

 ضمفلاا

 هوأتف نيقول لا ةنمكرأ شي بولقلا تدرنولق نارثلاو تازخالاهتئزوأو قلاخللا ةبحرك ذنب ولقلا تقونأ

 ود



 ل

 موعومدو هريسع مهرومأ دققت ال ميموههو دق :الممازحأ لءلقمهمونو لد , وطمواملفداقرلا اوفلانو

 هد حلات قرحأدق ناريملاو لدالا ةافحو نامزلام هاداعدق منوف ه4رق مو مع هرب ْرَغ ْخ

 ىملاغولبو انها هاوس ال مهبو رشمر دكا نمافصو مهولق ْ

 هبال مال مه أند 37 انمووفضأوال_ضف منه« توأق 0 مسدس اوساخأ موق هلل

 ىنءمااذمدأب ونوال اذي>اش 5 2: مه لب زخاسل هسو در ذ ىف شرءلاوذو 5 ىنسالالزنملاب ناوضرلا ماو زاثو ٌُك

 تشان رظاو و-و اول 03 ىندأوأ نيدوق باق مكنمان اوف 7 ىدعت 0: مدر له يدا :

 د قس دود رت ل6 ْ

 دهاوش هيلعوالا هحراح الووضع سهلا ىفاو لاك مم وم ربغل مهب ولقىاو ا لاجرة بعل (ى تازأأ

 اذاو ناحلأب يملا ملاك عاسسالةتصنم عامسالاو 5 ركذأ ورك ذاف سد: أاواغمدقن سلالات ةحتالتسحملا]|
 ة-ءاقنادالاوهر طان يل د راظتن الهص_خاشراددالاو بدرقىلافىت :ءىدابعكلأس 2

 ةدهاشمف هقرغةسدرأرم ءالاو هنومدع و م_ مم ةطد ارب ةطرترم بوللةااو نيعم سد : كاب اود. عل كاب اةفيظو 2

 الو هدوهشم نَغَةْل_هغفراءال اذ ناحر و حورفراكذنأ ال حاترت حاورالاو دوه موده ا 6

 كاوس المثل نم غران ى-اقناب تداعانإ هدومعم ن ءةلذغ دءاعال

 كاوسااملاخ اناكم ىتم عدأ مل ىتح كنه ى لكتأ المو
 لوقدو هتف نوت ةمدالوم بح هنأ تلعف نوذفااهنطابو نونملاهرهاظ ىتفتنأ ر(نونلاوذلاق)

 مهظقيأ ىفرك اوف ىتردش وَكنملاصولاب ممصصخو ىن ذاق ىت درطو نيم .ىلاتدرقىالو ه هناحاذم ف

 لاوءاخ لافدخأم ى 1 اوفى:ذذلاموكت احاذع رشا اىمهذدل ى دناوق ىندغاو كي دب نيب مامقال ا

 اذان لاةفءاكملا | هام ذاب هل امو انماكن اك ام قوشن مجحذو ا َُك اره نو:لاوذ

 تنأام لطف انأهللاؤ تلتف لوزياذاءبلقااداوسو نوناصلاوءاملاب لوزن بوثلاداو ىفربخأ نونلا
 هيملاو :ريدلا ىنالاهنم تعقوامو هرق

 دادس كاذله_:متءاط 5 ىلاقداو 1 ىلبوت اقف اوس فأر

 ىل ركمظملاب ركثددزاف #4 دا لق كاذك تءصضاذ سل ىل لا ةؤ

 ةبالءام_ثأةممسبلقلا ىف ترمثأو ترثأف .بويحلاراونأب ترانأ 000 :كساذا (ىناوخا) |
 لكوتلاو هللاعم قدصلاو هللأن اوثءاحرو 1 3م توا هللةيذلا صالخا اهبالا برلا هؤرعم حامصم

 حابصملانأاك اهبالاكي رةفرعمحابصم متيالةعبسلاهذهف هللاىلا قوشلاو هللأن ن نافلانس>و هللا ىلع

 هذهنودبق ةليتفلاوتدزلاو ةحرمساوتن ريكلاو قارملاو رخل اودان زلاامممدبآلءامشأ ةعيسالا دقوبال
 ةدهاح دان نم ديالف كبر كاش ا لق حامص هداقول ذهاب تقرأ حايبسملاداقي اىلال..سال ءايشالا

 حامسملا قلعت ريصلا ةليتفو ثلا تدزو لكوتلاهحرمسمو ه.لا تد ريثو قاوشالاقارحو5 دءاكملارخ

 كيرلاسج دهاشتق كملق ىفهرون دقوتب كال ذ دق كارلا عرشتلا ل سالف

 اري#و اريشنم مسسنلا أو # رام“*الاتباطو تاتعلاافصو © راثسالا تلاؤو بالا ف شك
 زارسنالاكاتافصفطا,تؤصق * | ارامعمك ان نعاثب دحتورو * رادكالاتلازو ميعنلاافصق

 و ريغو ىوحلالهأتاونو * راكفالا أ_:.دحىفنريدكف تاهوفص:بولقلاكيناهمتدهُم
 د او راتحال ف .كوةلودهاشذم * ْ

 لاقو ىنظم اذ هتلاهجر ىرمم دخعامئان تنك لوقب هللاهجر د منملا تعم»لاق د.فملادجأ نب دم نع (ىسو) ا

 تقاح ىد :,تاوعدامهلكو ىاذناتقلخ ىرساب ىلاقو ل وزع دقلاىذي نيت فقو ف *اك تيأر دمنا

 رشع م ق و رشعلاراشء أ ةعست ىب ىمد ,ريذه_:لاتةلخو رشعلاق قرمد راشعأة مستمد رهقاءئدلا ١

 .- دع

 (ضورلا - 2 ) 0

 داهسأ ااوفل احو منوع ترنعتساو م6 ولقتةلعم وأ هأ لا ننساه ثؤادن دشاهقأَي نوثلاوذ | 5

 هقاحن هم لمس هوحذ

 مد ارطق نمدوسأ مد

 3 ديم ناك مكدو_هد

 ' 02+ نوكماذكم
 نولتاةلاوديالادبأ ىلا

 نورابآ ف نو دو.“

 ديأ ىلا اهي ني دلاخ ران

 كلذ نم هتابذوعندالا
 اذاةأرلا كلذكو

 (لاق) اهسفن تحرط

 اذاوىلامتو هناك هللا
 بنذى أب تائسَو دؤوملا

 هنلالودر(لاقو) تلق

 كآن «ملسو هراع هنا ىلص

 همامقلا مهل خف رطاملا

 له توص هلو
 وهو نا عرار

 متمولظمانأ ثيغتسسي
 براي لوقيو همأب قلمتب
 ىتلتقلم ذه لأسا
 هناعحس هليا لوقيق

 محورط 1|مال ىلاعتو

 َقأ نين :ظنأ هتلتق

 م د فايدة ررأام

 ىالابالاسفنلا ل تق

 هداهاوط# ىكتالماب

 نزاخ كلام ىلا ءأرملا
 تح قاه_-س رانلا

 .ةكئالماهاتستق نازحالا
 نوضءدال ذادش طالغ



 نولعف» و مهرمأ م هلبا

 نوهدص.ق نو رمؤدام
 ىقةل_انلسلاو قوطلا
 ىل_ءامنومضاهقنع
 امم هريف راثلا ىلا ودو

 نارحالا بح ىف كلام

 رانهنق قرع بد وهو
 اذا ران الاران ىلوتت

 كلذ عمي مو تدمج

 نم مو> دقتتق بملأ

 اماثؤو عاين سةيفدوع
 شمت نراقعو تام>و

 مه.دي أم ةيئابزو نيبدعملا
 نعطتران نم نازح
 كلذ ىتفنيلتاقلا
 هئ.سفقلا أنيسهنبملا

 هللا ىذعت تابعت

 هللا ذوعنعاشناع ايد

 هنأة عو هنس_ضع نم

 ىلصهتتالوسر(لاقو)
 ريل [ أل _وهبلعهللا

 لةقهللاد_ذع رئامكتلا

 هنا رح ىلأ ؛نس هيلا

 لد الو ىد-رشأ|ولتق

 ق-ريغن سفنلابيذعت
 بهلاذار وغصعلا ناو

 مو تام ى> ناسنأهب

 ىأب ةجاحريغد هو دب

 ىودهلو ةما.قلا موب ىلا

 فصاةلادعرلا ليثم

 5 قل

 1 1 0 :دراان دلال قا تاققرشلا ارمشعراشعأةعست ىنم برهفءالملا نمةرذ مباع تطلسف يشعل

 7 نعل مالنا نتمطقودار ,!1تنأ اولاق نوبلطت ىذلاامو نوديربىذلا اف متيرهءالبلانمالو متيلط
 '[|ءاليلاىلعنو ربضتأ لالا هلم موقئالام لاوهالاوءالبلا ن نممكملع طاسم ىف مه تلق دادولاوةنحلا

 2 مدس قالو اةحىدابعءالووذ اني ت شام لعفاف انل ىلا كن آتنك 'اذآىلا ,اولات
 اولعفافانب حدرأ اهومو 7 بذمي اندنع مكسب ذ دعتف # اوب ذع ىومملا فو ةثشاع

 بلطن اع مك مزاد ةذ 5 مك-لامتانم ةناكنذ #« اوبرحومك-و دفا: ذمفو

 ىلااول صن ىت-كالذك نولازن الف بولقاا نم نكيقوداسحالا مونم ىنضأ دو نيسحلاب لكومءالملا (ىناوخا)

 ضعب ففروزي ناكو صال الاب نفور عملا صاوهلا نم مالغل يدع ناكص اوما ميهارب (لان) توبا

 ا ءاشعلا ىلصاؤق املا ىلعالار طقيلقه_.ءاعر طغماءاشع هل تم قفل | ىدسةعتايفرهدلا مئاص ناكو ىلامللا

 ىجرت ناو بحت كل ىفاث ىنب ذعت نا ىدم_.س هناحانم ف لوقب هّروومق هرهسلا تقر ىلا ىله:ماقومزحتةريخالا

 رشق لئلا تناكفيك ةمتعاب هل تاقفافأ املأ هاعا ا..ثشءمرج وهعظعَو هقوش قوش شو كك بحم كإ ىلا

 :رقافأ الهلع ىلشع م نيب .هللا لاصو أعطق نيمسامملا عرس ىلع ض درعلا ركذ مب ذمها بأ لاق ةخرمم

 ئ نااشاح لوقت عجف نار ارمجملاب ه لق ىلتءتوأ نازينلاب كلم>أ نم بذعت لارا 2 سان لاقوهسأر

 هافطصاوهراّئخ اود ل أوهمد أ نمبدعب

 000 اك 0 لزْعلا نع ى-هلدام له. د- ىفو 7 لذعلا نعىنذدام كمح فضو ىف

 ل-كرع ىحالو كاو__سىلا باقذعى اقام تل _ء-ىقحو .» ىلءقن_هرمألا سدا 2

 ضوعن منع ىلقلام ىذلاانأ « لقلل ءافغالا ن-م انهأن أكل « ساللاد_ع ىدتكفسولو
 لمالا ةيمدخاب لب رمعلا ةعيضأو # لدي عىولأوأ كلدهعناخ نم # لدن نه .ءذ ىئالولالو الك

 ش ىلقنم دنع ىظ نسح ىوسىلام هه ىلوخ نعت درفأ ذا ارو «ىفل ىفتحردأ اذا كاوس ل نم
 ىلازفو ىبرحىف عففكاو ه #ي اد غءاقالا ناحاذا عفش ىو * ىلع نمصوقاملاىل-ع ىلثالق

 نارا انيسوه_هاوقأ © ليملاولهسااىاب رعومهافصأ © اي_ب-ومهاك راس رولاربخ
 لعخ ىفبنذلاب ادغ دمع ىلع # ةرفتعا >ى هاا هقحم «* لم_لاولعلاىفايتر نها
 رضم نمراتخملا قطسملاب براد # ؛لجالااضةنأ لبق نمسح رآا هبات ىلارم_تملاب امون كل _:م هل يهساو
 لولا نمان ذقنأ ةعافشل اهل 7 نمو مانالاري_ت ىنطصحلاب براي 03 ل_طاتاونالزلارثاساتارفغا

 51 ه.بوذلا لك انلزفغاز براد نإ للا ءاغىفانفوذ ن-من ىذ # انثهدت موب اذيقهعف برا

 ىلع انالا ف للادبهسحم *« أدبأ اننأانع هفلب برا * لمالاةءاغاذ_وقاسونتماو
 ١ لمح نعت الامو راهتلا سعت 5 تءلطاكهءلعلصب راب

 سو هبختو هأ [ىلعود نان دس ىلع هللا ىلصو

 (ملسو هيلع هللا ىلىنلا هاثوق نوهد رالاو سداسلا ساجا)

 ماهق النفس قرغأو هتقرعم قم .3 دن قمة ىلا لوصولا ن ءلوهذلاب لوقعلا ابرأ بابل أريح ىذلاهتئدجلا
 ' هّمبده”هفرعمراكوأ ىلاراطملان ع راكذالا 1111| رمح نمقو 2 , دهرعم ماود نع ماهفت_تالاراح رامت ىف

 رابطأعق وأو هبردقو هناق_صدن د ماس ةىلال.دسالو لان آلا سافب ساوملا سام ساسأ مدهو

 ىلا ل وصولا نعلوقعلابخو هتبدحأ كردانع ء كالمألاو كالفالا تزهف هتاذدؤ هرعم لامش ىقناهذالا

 هدولهاللءلدلاب رهاظلا هدد رخ رد ل | الىذلاخ الا هتملوالل وأ ال ىذلالّوالا اوهف هند داع سوح

 هتيطغأو اشحلا ءاشغ تحت نينا نيزأ عمم ىذلاعرمسلا هتركسفي رطادتاهفيكمال ىذلا نطابلا هدمكتو
 هرب ريس ىدبعلا هيفخياسع ملعلا هتلظوءداوس لللاهانخأ اذار معا ىلع لول اسد رفا ب اكتلارسللا
 هدو تائئاكل اهسدقت هنوطس ن اطلس ريكشم لك روق ى دلاراهقلا هئدش ميظعل اريمخم لكعنمخ ىذا

 ا

1 

 اك

 5 ا اسوا حج لي



 0 وو : 00 هع ا

545 

 هياضق ىف قتال ل كش ؛ 03 1 # هنردق ىف صقل ن ءلحو 5 هتزعىف نمهملاىلاعت

 هتوطس نمنوفاخ لكذ #«هناهترمالاو قادناهل 6 هتمقئاطسن م. مهرذ-و *. اقيلاب هكملهىف درفت
 كلانه هقيفوتم تاصحناف كلاسيملاةبعص كلاهمنم قد رطلا فك ىلءالا باطملاىلا كلاسلا اهسأ ام

 تدرشو كلاس رطالانا اوح تعدع»و كلام ىفلثقنال الاج تدهشو ا ةباغت انو كلاصوبتْرَذ ْ

 نودكلاصوأ تمطق: كلاثمو ك_.ايق.هبلالوصولا تذرأناو د وكب وربانارش |||
 هيا كلادجوكثح نعفنكاو تلاوه كفعا ءرصقأ 3 كلاكنو كتم تيظحو ٌكلاصو ْ ٍْ

 كلا | ا

 ل لا ارشاق 0 لصو قد ما 0 تنك 3

 كلاهمابلاط طلاميذ مف 00 تزعو تلح هلدوبلاطم

 لوددلان انلالات دسؤ مك لوصول ا ىلع ل_ص لو تهاتف هتاذةفرعمءاد_ ىلا لوقعل الوذق تراس ا

 ىلعفقاو لقعلاف 0 لور نم لقعل ا لوفقم لازيالودو باسبلا اذه

 لوقعنملاب كر ديالف ناهذالا لهذأو لول اءابج رواق لوا

 لوقدام ث دحلاىردءاف « لوقعلاو رئاصتلا تريح

 ليشمل ناصدالق لحو 00 ارادتةاالعوهْرع ع

 هل سلو ْئد لكلوأ هش الا ن نع سد-ةتونبالان أو ةيفملكسلا ع نءهزغتو فيكلا فيك هلا نم هناكيش

 هاضقورشلا اخ ةيعس# فرعدالو دب رهو ف دولالو لثع ساقمال ةبرخآ هلس دلو د لكرخ آو ةملوأ |

 الو هنابحأ ن ءنمتحنال همضق نعل سالو هاضق د نمسدعو ه_ءاطأنممدرو هاضتراو ريخلا رادو

 ةيض رم ةمضار كدر ىلا ىحراةنئمطملا سفنلاام.أاب أب ةيلزالا ةىدقلاو دمعاومتمدقت دقو هباعكب مممعتحب

 اسوفن ىنفأءاق.لاءاسو هلزآ هاف تنل * بلقلكتفلأ لدولا فلأ
 هنلعرومأ ن 00 07 ىلاعتلاءاتب أ تع هقن نما همح عدن

 هيث تشعامو اوس ىف سدل * ىم :.ةرءايب اقداص | سف

 رطاومنا تاكو رت ارسلا تايفخ لع توعالىذلا ىماوهو تو دراج اوين توكءاملاو كاملا ىذ ن اوسف

 ىقراحو عطقناتراك-ةالادب ريراسرخآ الولوأ هل سدلرخازر حن هتفرعم ىف لوقءلا قرغأ رئامضلاجالتخاو

 باوبالا رئاجاب نأ ار دقلا» ادانق هتافص ضد كر دمأ س ل |سوساحءاح رئاساديأو وق هتقرعم قد رط

 جارذتسال صار وع هنم نأ 5 الرع ليثمالو همم هل س ءأآو لء ءاسدلا اردازلا نيدلد ا ةسمإو ودرطلاوه دودرع
 رهازسكوك هذ يمل نيب الل زهاوكلا |

 بناح لك نمزيممتل ا ىنددهو 7 مناط تاما قدري--_

 فر ا هبرأامم تانامو 2 6 0 تنك ينك ردا انوتدعو

 نامالاو رفكتلاردقو تارقلالزتأو نانيلا هطعو ناسالا احر نامزلاريدو ناوك الانوك نمناكسذ |[
 د راصت هءلعفلتختالو روهدلاهريغتال ناش ن ءنأش هلئشنالو ناي_سنااه.لعرعال نا.صعلاو هعاطلاو

 تاورعلا 193 م ءلعلا تاغصلاو ىسللاءانع“ الاهلو ىلعالا لثملاهل روشنلا موب كلا امو زوم اودع ومالا

 هكردتالو راطقالا هروحالو رادقملا هدجتدالو راصعالاه رات الئوتيسا شردلا ىلع نجح راامزناتو ضرالاو 1 ف

 تاحردلاع- قر تاك آل تافضو تاو ناد رادع د ءْ *لكو راهنلا ىلع لءالار وكم راصنالا ا

 ساوشا سماق سال تاومالا سلع فت الو تاغالاء_لعهيتشتال تاومالا ىب ا ١

 ال لاش رام لوة.

 لَو ةحاحرش د ىبب اعمل

 هناححس هلل |لوقمف ى 1

 كَوسدخ آان أ لاعتو

 بهذا ىلال- و ىتزرعو

 ملاظ مط قرواحال

 ند -ه ندع 3

 قدر احور ندع

 مل اذا لاظلا انآف الاو
 نهم .وللمإل ف 0

 هناك هن الوقد م للاظلا [|

 نايدلا كنان قامتو

 ا أ مودلالطأال

 ىكالس + وقزعو
 مظ مويلافرواحال

 فك همطاولو ملاظ

 ىلعدبو أف كر ةبرضوأ

 ِء "رمل نمنصتقالد

 دوعلا ناأس الوءامعلل

 نلأس 'الودونعلا شد

 رخل شسد_خ لرخلا

 ا دلو

 5 دور ىد هلم هيلع

 ناف 0

 لج تانس>هلن 5 5

 نيموملاظاأ بونذ نه

 (لاقو) رانل ىلا ىضمو
 سوء_لعءهللا ىل_ك

 ءلرشلار ثا. كلا ربك .أ
 ريغب سفنلا لّقو هللأب



 ار وطنالاو 1! الو ارك د نع تورت الهتفمن نم ةكئالالاو هركم نمر ذح ىفءاملوألا سامثالو مونه لكرا :الو

 وهو نولمعامو مهقاخ نوروم# هتداراةضءقىف قئالدنا نوكمف نك هل لوقيامنان ا شدارأ اذاو نو.علا

 نولكس مهو لعفب ا-علسال نول فب م لعد

 اتدلاب هكللم ىف در هت 8 نو.ملا هبرتءن الف لدو ا نو.ءلاه رب سد]ةزع

 ىف عف أ الكف ىن-
 لح وزعهللاب كرشملا

 نول كس مدو ض ارتءاريغب « اشامهقاضىف لعشر و نو.هاذانفلاب ىرولا لكو لآ اقىفع ةثأالكاذك

 تراخغ ىئالانا كارداريبحو هيتلا فنوكءلاسا|عقوف هنا ذةفرعءمىلا قئاقملاقارط هرعو نم ناوهسف 2 لاا سفئلا
 هضاوشمم 4ءاضأا لك ناعالا قرب روش اول دّد_ءاو ناهذالاناهدأب نافرعلا عداصماو دقواف هذ الملا كل ذكرانلا ىف دلخي
 ٌتافسلاب اوقاعتف 4 يف ىذلاب ىردأ ثدمل ابحاصو هزل وم نمئانأتلاقذ نولقلا ىلا او ل ةزاث | ىفدلخم سفنلا لتاق
 قات نادرا
 لكيع ىلا ءتو هنا“

 كلذكد. دش نيكرشملا
 سلا لد اق ىلع هبضغ

 تنحل هيفريختم يلثمانأ هي همس ذه هري>و هءشاعت ةركس نم مهادانق لقعلاىلا اوراساف هب كمي «ق.طنالت لاذ

 ١ هيردأال رمأ نع متل أس دقف هيت آ ةهحىأ ن نمفرعأالو يارس ا افهل كردملاب

 قيقكيلااجأ -ن نكلو هءاوتلاوةري_ىلا ىلءالاهنمتفقواف هنار تس أوهم .اّةسأت حربام رس نع متفشكو

 بدرقلا اوهق هنوعراسعب هن + وتلا قدرط ك] سان هتفرع تدر انا هيناعم نسح قب .ءلسلا 4 ةريخأ ا

 ناو هسقاصو هوفص س 00 ةل[ د ةاضنأف همقاوت ةقاسملاب الىذلاد.ءبلا هدفا 1

 ديحوتلا نا - !.لَقق هيناثموءركذنامحلأ معستن را قالوه ناكل انتم عساكم تم نش لرش ا ىلا هو هناك“

 هسشتلاو كابأكانأو هءزغتلاو || كلذك هءامقلاموب
 ههم-فش ْيدال قداس هدو_حو # هلو< مهولا سدلق ىب عم لو هنزع ءأ ءاعىف هللا كرام اذاوسفنلا لتاقن علب

 هذ ره الور وظن ندكحال ه .هرصاءنوعال هريمعنوك ال © هبقىل شال كءرعشالو إ] ةنمللتاقلا لعتهقو
 هتردق هنك ىف ىرولا عمبج تراح 3 هيردن ل-ةعال هنقم_سل لقنال 031 هةدطل صقنال<ةاذع رهدال تاّقيط ىلع لتقي د قحلا

 هيلاعت فاز عو افطل ل->و 1 هتلال--حىف ىلا هدو هناك س *:همناعم نمىعم ردت سلو 00 ىح موج

 ىلعو توللاب هيلع مغ هتنج مسق هنكسأو هتكالم عبج هلدحمأو هنردل3د.بمد آى والخ هلا نم هناهسُد نملفسالا كردلاىلا

 نماخون ىحن ضو هتيلست ىف علاق ترااهقثاذ س هلك هتيضقم هرب لو هملع هللا ىلص دم هيدنل لاقو هدر رذ نيكرشلب هللادعأ كورانلا

 لاقو ناجلاو سنالا ىلع توتكملاتوملاب هملع ىضقو ناعالا ل هال ةنامدد هتفلاخ لهأ قرغأو نافوطلا هتلادع أاهظعاياذع

 ايانع سفتلالئاقل

 لحوز ءهللانالاهظع

 انمؤؤم لتقي نهولاق
 هج وارغ اخف

 ضرالاو ت اوم [توكلمءارأودددسوةققوو الملخ مهاربأ ذختاو ناثا مياعن م لك ملسو#- اعهللا ىلصمونل

 اونوكتاعأ هديأو هلا هلعأذا لو رلع هللا لصد هيدنل لاقو «دلفرملا توملا ماه: هيلا قوفو هدّيشأو

 هد_صق هءاطخ ذيل نمهغلبو همالاك هعم“أو امن ىمومراتحاو همس ثم حج ورب ىف من منكوأو توما كك ر دب

 نوفوناغاو تان رن لك ملسوه«ءلع هللأ ىل- ذم هسنل لاقو ا همؤذفنأو همارمو

 قطصاو "ىلا كءفارو كفو هىف امالسلا <. .لعىسع نعاراسخأملسو هءلعهللا لصد هيبمالاقو ' وهو 1 اونو هيلع

 اذه عمو نوصملاض رعلاو ضدرعل اه ادا دحاص نومأملا نيمالا ىرعلاى لا ل_بوةيلع هللاىل_صاد# نمالاامهظع اياذ ع

 : هلبق تام نعهالسو نونااسإ ربهرذنأر ةعركل اهسفن هيلا ىن نول اولا[ مبلالصدال ىلا |ةلزنملاو برقللا زعهللا لاقد_ةقبان

 ع نو“ :.ممهئاوتممكنا نونكملا هناك ىفلاقف نيلسرا اوءاسنالا نم نوعدبال ني ذلاو لجو

 .ةرممح» دعد كب أ تلزام * نوب ب انعم لكم دهد نم 03 ىرولاري رات زامل الو رخ آلا هنلا عم

 : نونملاس رتقال ىلا د ه4 ىذقنااملتلقو # نودع ىمع نفح نم ترح ىبدس

 دلاخ قطصملا تومد أ 1-0 نوكمالادبأا ذه سفناب 1-3 اقملاب ةءاسعل ند ىبسهطتال

 نوع” َندنأو كيالامئاج 03 تدرغام هلل اهملعىل_ك 0 نوكسل ا ىفمآعمطناقيلا ف مأ

 موب ةكم نم جرخخو نمنالا موي إو هيلعدللا ىل صدت ءدن دلو لات ١ممع هلل |ىذر ش٠ هع نب أن نء(كىؤر)

 نينثالا

4 

 4 4 ءارئالو نوذما«ةسالو نوئظلاهفكت الو نوفصاولاهف_فنال رئاوةمبن تحك راثلاو#لملاو هرهقورا دىف

 هريق فتنملاداعأو هنذاب صربالاو هكالاأر 8 "ىالو كشالب تأ ريغ نم ىسنع قلخو ةمانقلا مون كروحأ
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 هضرعو دهتناكو لوالا عبر نمتلخ ةلمل رم ةعىتنثال نينمالا موب ىونو نينثالا مول ةنيدلما ل دو نينثالا ا

 4 لت” 0 0 00-20 اكل ع رب ا يا م
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 مولملسو هءاعدهللا ىلصهللالوسر دلو هنع هللا ىذردب زبى أنبا (لاتو) عادصلاب هْضْرُم ناكواموب رمش ى: رع

 مولهنب دلال _تدونينثالا موب ةكم نمجرخو لو غلا ءاع لوألا عاين دره ن هتدضمةلبل ةريشع ىتثال نينثالا

 ىدد >- الراماا فاصتناو ىحضلا عافتران يب لوالاع ببر نم تلخةلءل ةريشثع ىتثال نينث لا عون وتو نينثالا

 ملسو هيلع هلل اىلصى 3 ادعت ازنأ امل ل اقام معهن !ىذر سامع نبأ( ن نعو) ةردحمل |نم تضم هنسورشع

 ؟ ماع لنه ىلا لاقأف ىسفن كلا تيعل_بوورلعمللا ىلضهللا لو سر لاق دوخآ ىلا تفل اوهللأ ارمصنءاحاذاة روس

 مالسأ |تيدانفملبسوهيلع هلل | ىلصهللا لوسرةرح ىلا ت 5 : أ تدصأ القلال لال ىحلاوامتع هلل اىذر

 ىرمأ مع هلل !ىذرهمطافل لو هءلع هل |ىبص ىلا لاف ةعماح الملا ةلاسرلان دعموةوتلا تنم لهأأت مكلع

 ىدان أوه , دم اةقزأ ف فوطأانأو اك ابت ء رفلال,لاتسانلاب ىل_صد هللوةيو مالسلاركمأب أ أئرق الالب

 ركبابأ تمقلف سانا باصاغ هتدج وف دصعسملا تيتأ ملاقمأ دلت مالاليتيل هابلقنمةوس اوهاسناودا دمسأو 0

 نولسملا لاقريك [هتلاريك [هللا تاقاإف د ال_صلاتوأقهللا حروال_فلاث , دانمم ةلاسرلاومالسلا هتغامق

 تلقا! دهاش لكع هامان ده نولسملالاتهتلاالاهلاال نأ دهشأ لقال ف ام.ظعت هانمظعواريبكت هانريك

 نسانااب مأو هني د1 تاركا مدقتف سانلا كيو تركءفءاكملا ىنيلغ هتالوراد#نأ دهشأ

 هدَءوَح لسؤيرلجتا لسع اكوسو ماد طوبار ظنو نيم اعلا بر هلل دلا محرلانجرلا هللا مسأرقامإف

 قىنا اهصضا | _هام ةمطاغ لا سانا ذم وديع قال سون عجانف س انلا ىك و ىكمؤ ةريعلا
 نأ ىهلاكلمرم مهل لاقودسأز ِل_سوديلع هنا لص هذلاعؤرؤه ةلصلاتقو لودقف نيمسملاناتلاة دصملا ١

 هيدي فهفخىنلاد_- وف ل اقامت دلا ق أرف لبق ىلاكتأ عدو أو ساملاب ىل وج رخآ ىتح كمن نعففخم

 لا راونأ نولسملاىأر اهل هنع ملا ىذر ىلعودن زن ةماسأو سانعلاّنب لضفلا ىلءاتكوتم جرو الو - ْ

 قرشوتو نالت نبل ناز افدافصنو> رتب اول عد هم. ؟او بح أو دس ف قرتخت لو هيلعهلتا ىلص

 دمؤ سانلا بط رينا قر غرفالف سانلاب ىل_هذرك ىف أءازاب فقوف ه.ارحم ىلا لصو ىت- فوفصلا

 مل دوأو ةلاسرلا مكسب أل سانلااهي ألاقذ مه عدوملاكع وكلا ههح وسان لعلب طا

 كا ع هللات د_.عوةمالا تنوةنامالا تي دأوةلاسرلا تغلب دق هنن لو رام ىل» ةعصخأ اودنامالا

 ىلال أ نوكس , مو مذ صو هن اهتأ عدوف لزن هدمأ نعامست هب ىزت- املأ انعهتلا كارد نمقمأ|

 هلل اىلص هلل |لوسر رش باس فقوف ىلار ءالج رىز توما كإ ميلا ىأ ى-اضرعم لزب لو دمت

 تااةذلوسرأ العلو دلا ق لنونذأت أةلاسرلان دعموةوذل تيب لهأاب م.لعمالسسلا ىدان ممل وهملع 1

 ىلارظذف باب ملال بوهيلع هللا ىلص ىذلا قمرقةءناث :لا ىدان حلو خشم كنعهسفنب هلل | ىن نا ىلار ءأاب ةمطاث

 مذاهاذهتنوملا كلم اذه لاذ ىلا ءاناخ ردنا تلاقكفطاخ نمنب ردتأ ةمطافل لاذ توم لال
 ما ىد-كضنقأالنأقرعأو ىايزا لج هزعهقا تاتا تامل هلىفدئاتاذللا

 نك, لرمأءانلمقتافاهنع هنأ ىذرةشئاع تلات هّتعاسد ذه لبري> ىت أب ىتح ففك !لاقذ كرمأ اذا
 انفو ”المة.يهورمالاكلنلاماظعا تيما! نمد أ ملكت, لو ةناصد اني رمضان "اكو باوج هلان دنع
 نكد و كنمدحت ىذلاب : لعأودو د لاقومال-سلاكئَرَعَب لح وزعهتلان !لاعذ لد ريح ءاهغتلاق

 نادم لب ريخلاقفزيدب اءربكتأو لع تداتدسا كرا اكل نال ريحا لاقفافرشو ةمارك كد زب نأدارأ

 هنلانأالا طقدحأ ىلع توما هنذأتساامهتناو كم ديرب ىذلاب توملاكلم ثلعأ امأ قاتنمكلاكز
 تيك أافةمطافا ىمفدالاقمم ءاسنلل نذأوءىح < ىداذا حربتالإ_وهيلع هتئاىلصىنلا لاقف كفرش تم

 ه 000 كك افك ار قدا ممالك قرطتامو ناعم دناهانبعواوسسأ ارت ءفرفالد وطاهاح انذهبلع

 لاةتا انك ذ دداهانا أسف اممعاتمانيأر ىذلاناكف م الاكل |ى.طتامو لدتت ى هوابسأر تعفرفاهاحانف
 ممتلاَقىن :؟مذأو ىم كلهن أو ىل هأ لوأ ىف ةل» نأ ىلاعت اننا توعدلات م تمكمق مويلا ته ىفا ل
 لل مخ لال لل كلا هرم يع دم ب وعل سل يس سمسم

 مرح ىا|س فنا | نول

 نونز.الو قملانالا هللا

 ىتاي كلذ لعفي نمو
 نمالاهلوق ىلااماثأ
 الغل-عو نمآو تأ

 هللالدس 0
 كيب مجتا ام

 اح رار د

 ا تدهعت اذا

 ماه-سفن تل

 تعرضتواهن ذب تؤريعا

 اهلمق لحوزع هللاىلا

 ىذلاوهو ىلا5 هلوقل
 هدامعنعةيوتلا لق

 ناك ناني_فملا هدو

 م-هرد ةئءاقسا 2

 هتوخاو هونأ ةثرولل
 هند د مع و و

0 

 نذهنمؤمةمقر لاعتو
 نبرهش مايصق د دم
 هللا نمهب ول نتعب 0
 انيكحاملع هتلاناكو
 نم هناىلاعت هللا لاق
 سفنربغ اسفن لت

 ضرالا ف داسؤوأ

 ساثلال ةقاماكف

 اهام>أ نمو اعمج
 ساتلااحأ 00

 ار ثاول ىعداعمج



 ل-:ق ىف سفن فلآ
 لك ىل-عن اك داو

 ل-تةلام_مممد_داو

 نمرزو مهياعنوكيو

 نموا دج سائاالتق

 سفن ىلا نيا

 ةوعطوأ ةرسك,ةرطنمم
 ىف ءامهب رشاش اة نو

 7 ما ىطع تقو

 ا

 سانلااء>أ امناكف
 ىلان س> أ امناكواع.ج
 لاعتو هناك هللا اخ

 ىلمهتلازوسر (لاقو)
 مريخ مل_وهيلع هللأ

 هدال اوأو هئاسنل كرمك
 (لاقو) هن ة تل داو

 ملسو كر

 هلايعو هئاست ىلا نس

 هح رد ىأ 07

 هللا لس_سىف دهاحجما

 قصتنا لوِسر(لاقو)ل

 لضفأ مل_بوو هم هيلع هلأ

 ا زاادعب ةقدسصلا

 ٌكسفن ىلعهقؤنت مهرد

 ةلد_سمنعاهنوصت

 هعفنت م-هردو ىناملا

 تكدمامو كلدإو ىل-ع

 نعم_-خوصنت 1 كنمع

 بتك , سانلا ىلا ةجامما

 070 , 7 ايا

 + ف 4 7 0
 - / _ ٠
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 0 الموب نم ىلع لاقن " الاى رب ىنق ل أل اق دجماب ىنرمأ ام كلملا لاقف هل نذأف نذأ ساو ل اسف توم | ك] مءاج
 او ضرالا ىلاه.ذ ل ازنأ اموت[ اذ_ه هلا لوسرأب لاف لد ,ربدج عب ربو جب رخل مامأ كت ءاس نكلو اذه
 1 ةشلاعت لات كتدومالاةباحا-ميفىلالو كري_غةحاحاندلا ف تناك امو انذلاتبوطو جولاىوط
 . وانس ةملكي كلذ ف بي<نأ عسطتسيدحأ تيبلاّى ام ماب لبو هيلع هللا ىلصادجت ثع ىذلاوف
 . | مضاى لسوميلعمقا لس ىلا ىلا ثمتف تااقانقافث اوان دوو هثيدح نم عم“ أم م طظءأ هلاحرنمدحأ

 || تلعغ طقناسنا نمهتبأراماصتر هرب هيوم وسلغت ىتح هيلع لح لا رافع ل سارا نحل

 ىلامو ىلهأو ىدفنو ىعأو ىلإ قافأ ذا هل لوقأ تنكف هن ب.طأ ْئث ةدئار ت دج وامو قرءلاكلذل مرا

 هقدش نم جر رفا كسحلا سفنو مث هرلاب جر نموا س ةنناةشثاعاب لاقف م“ رلا نم كده همقلت ام

 تافه 011 وبشر لوانءاس لج رو ناكفاناه !ىلاانثموانمتراكلذد :هفراسجلا سفنك
 اول.ئاكتمو لد ريد هرمأ ىلو هنال هنع هللا م هدصاغاو دأع ىحينأ لبق لسوهيلعقلا صدت لوسر
 دعى ىلع لخددق ن اكو ةشئاعتلا:ىلعالا قيفرلا لاقهءاع ا !!ناكذ
 للاأمو أذ كلهدخآت اف كلذ همهد هنأ تفرعف هءلار د ةدرل_توعم ءاع هلل | ىلص ىنل | لمعت ل أوسو دب وندجرلا

 ”ىدب ني ناكو ل تيف مننأ “أر امواف كل نلت قف هلع كانمق ى هادف .وان من نأ هسأرب

 قيفرلام-هالالوق. ودو هدب ب صن ُمتاركسا تولل نا هتناالا هلال لوةي وأ ميؤهدن ل_خدب لعت ءامدوكر

 هللالوسرتاماهنعهتنا ىذر هشئ اع تاامديل_بو هيلع هللا ىلص هم ىضذق ىت>تلاق ىلعالا .ؤرلاىلعالا

 |لّوأ ناكف توملادنءهقد ؛ رو قدر نين هلنأ عج و ىرخو ىرد# نيد و موب فو ىد» ىف لو هيلع هللا ىلص

 فكيف ةنعةدربب ىصسموهوه_ءلع لد نم لّوأوهونعهللا ىذر قر د هلاركروأ هتوع سانلا لعأ نم
 ىلاعتهتئاابمشك ىتلا: قيللامااتسم تن طوامح تبط هللا لوسراب تن أ أو ىلأ, كمبو هو لاقو هلدقو «دجو نع

 دوعسم نبأ لاق ( ليو ريعاف سدا حر د اريخ مال_سالإ كام دع هظذ ن علا لا ازمق اهتمدةؤ كيلع

 أ هتتاجوأق ىدع نم ىمالن م هتومدنع السلا لعلي رج لاق سو هيلع هتاىل د ىنلانا هنعهللا ىذر

 اوثساذا ,ضرالا نماحورخ سانلا عرسأ هنأ هريدثل ١ وهتمأ ىهلذ_أالىنأ ىببحرش نأ لب ربح ىلا ىلاسعت

 هيلع لخدو لق باطو ىنيعترقن الا لاقفهتمأاهلخدت ىت مالا لعةمر 2 1 نأواوعجاذام أه لم مدعو

 ا انددقلاتلحالااندهتتالو راب ركب وبأ لاقفركي بأن لس لو هيلع هللا ىلص ىذا هألاقف ردا د

 || ىسهتنملاةردسىلاو ىلاعت هنئاىلا لاذ ان رلقنم نأ ىزعتش تيلقكال هللادعأ ام هللا ناب كانهمل لا ةق ىل دو
 | كس غىل, نمهتلا ىناب لاف ىفوالا د- لا او ىنهالا ش.علاو ىلعالا قفرلاو ىلعالا شرءلاو ىوأاةتجنلاو

 لاقرمصم ضاسب ىفو نع ةل- ىفود له ىلادث ىف لاق كنة كن ةذ لاق ىفدالاف ىندالا ىتيب لدأ نم لاح رلاق
 ىوةتفلو ىوملسغاذاارين سنن ن مكاو كل هتتارفغال-هملاف مئانبك 3 و كلم كيلعةال- ملا فيك

 ١ :و لح وزع هلأ ىلع صد نمل وأ ةعاس ىءاوحرخ ام ىربقريفش ىلعأذ- هدب فىرب رس ىلع ىفوعضق

 ىلاعت هنا قا نم ىلع لخ دي نملّوأَ ىلءهال_صااى ةكدتاللل نذأت ,ممهتكت المو كاع ىلصب ىذأ أوه وذ

 احاوفأ ىلعاوملخ دان مت متنأ مةكتالملا نم ةريثكد وتحب عم ل ثار زعم لوف ارم ءا6 ليئاكم 6 ل ربج ىلع ىلصيو

 ١ قدالا ىتب لهأو ءامالاةالص اب مكنمأ د.ساو ةنرالو ةدضالو ةدعص» ىضوذؤتالو اهم استاوسو ارمزارسزواحاو ذأ

 : ةريثكح ةكتالمع همىندالاف قدالاىتس ل هأ لاق ربقلا لس نذ لاق نا. ..صاارمز خءانسنلارمز خىفدالاف

 : اا لس تا لور قوانو أ نمىدسب نمل امالسلا ىعاودأذا اوموقم ذو رب مهو مهنورتال

 |هاتيأاوهمطافتدانو هاسناولالد ىدانو ان دلات ظأو بءذأ اوعاكاباوكضو د_دهسأ | ىف سانلاعّمجا

 : هتلأ ىذر قيدصلاركم ونأ» انروهاكر نم لوأو دانزحاو نيرسملا نملك ىدانو ه اًدحاو نيسالاو نسما ىدانو
 1 لوب هلاغ ناسلو هنع

 هدعب نمةحار ىاقلمأ 3 ماهلتا س *”اك ىفطصملا برش دعد 35 مالا انوهيانتلت عمك

 قوف>و



 1 ىو

5 

 ئرمالءاقب امندلا ف سل 03 ماصتعا نم #0 ا نم انلام 0 مزال م- -رود-ةمان 5

 ماركلا لسرلا دمسأب اربلا ىذتر اعف كلا ىداحلادجأ هن مان ال اريخ ىقطصصملا توم دعت

 00 « الكىلصدهللاهءلعق
 هاوح وهلاح ناس اب لاقو هاثرو باطما نب رع(ه كوز

 بستم ث دا<لاج رالاب 5 ىمدأ نمةعقم اظعأب طنا 5 ىنقع لد 1 أو ءاكمل|س دل

 -وأو تاصملا اذه ن مدشأب# ىدتءاالو نامزلاراحام هلت 7 هر ناحل

 انذلا لك تلبطا لولا مسعف 4# عز < هلاعز نكي نم 2 جدافو بوظدلناب حربي بطخ

 عشه شتملاهروم مانالاىدسجم هع« ارمآ انف فورسءملاب لازام عج ومبلقلكل معن زملاو ٠

 عمالا قوربلا فرون حا الام « هلالح لح هّللاهملع ىلص
 لاق لاح نسل اداثو لاطأو اكل دازو هث :عهلل | ىذر نافع ني نامع )م اثرو)

 تساأ واو ترد مك * راش ليك ايتدلا دف ها يراديلازادبلا سفناب كو
 رادن ف توما سوك ىرب 4 كر دا 033 راعو لذ بوث ازعمات نه

 ان ىطصاا تومد نام 7-0 رارتغالا اذ سفنان ىمىلا 2 اقدلالقو رمغلا دفئدق

 رازلا خانو ميصلابك او 5 .# تقرشأ ام .هللاهيلعىلاص | رارق ىحل ازدلا ف سداو

 لود هلاح ناسلب ىدانو لولا عب مدلاب كو هنعمللا ىضربلاط فأن ىلع( هاثرو )

 كك نم ىئ-ثنع_مدلا ناولو 3 باسل مانا تيباش 5 باصملار دق ىلع عمدلا ىرحول

 باعصلا كيداوع نم ىشخأ تنك 1 :لا ناك دقرهدلا فورمداب 5 ناجل ا لزم

 .هصخدق ن مقاطتاريسخ نام © باسح ىف الام ردهدلا أف ل 22 لزأل

 باكا مأ ىف روطسملا اذكه * انفلا ساكح قئاذه لك * باريت نمسدعلا هنز

 اود هتواومضراو هتلاباوثف: اه .ناهذ تال دي توملات ةوسآ « ىطستل ابوك سال
 ت ”املاموو ىف عفاشلا انرخذ 00 ا اانأ او_طءاو »* باستحاو رب_صر هللا ىضقام

 باح“ نمرطقرطمأ الك * اعاد ىلصهتناهملعف

 عمدلاب نافجالاو ةهقرتحهءلعءاشح الات ز اًمْدْلا ىنلادقؤدقو رادلا» ده ىفءاقملاب عمطيف بك (فاوخا)

 دةعضؤو و شدع ص ند دقو بئاصم ا عبج نوه هباصم ل ءاسعمدلاو لد ةازريصااو ه هقرع

 عمطتأ نب زحلااهأامف هدماخلامومهلاراثأو ةدمادلا عومدلا باذأو عولضلانيبرانلات مو عوم. دلا

 كلامأ نينسلانم ىضاملا فروهدلاوروهشا ام تضرق نوف ةريعكلامأ نياسرا ادم _تومدعءاقيلا

 قدااسع نم تربق نع تريتعاامأ ني ؛+ و لذطو باشو لهكو ه* ّ نم مانالا نم كمق عرمص ن نمفوركف

 داح مأ ةلهملاكةرغأ نين ىلع توملا نم تن امكن اك قثالءا ١ ت فتات ىمهىلا نيرقو لدل>و قءقشو

 كَ 1 نينالاوكعزندت_ثدو نيمدلاك :مقرعد نأ لبق ىتن لقاك ماع هللاب نيةيبكلنامزلا

 مآ نيهربس] اب ئرعا لكدبف قلبو نيس الووونلاه شر هظنال لامربق لهو نيعملاعمدلاءامع

 نافاهيلع نملك نآر ةلاىءاحام كرذنأامأ ةن-س>هوسأ هللا لو <ر ىف كل ناكدقل ةنيمملا هللا تاب [تعم#

 ورمل او دونح ل |ماقمل ب ناك تاك ناك اذا توملامقئاة سعت لك توصل كت اورد كلك

 فلذقملا دورطملا أ كلاح فمكو كب فبكت دوعوملاموملا فةعافشلاهل نمو دومءملاءاوال اودوروملا
 موشدتلاو مظل ولا ظل ىلعارصماب مود الرد دن رتغت ن "رمان دودرعهءلع هلو دوسدفت اهلك ىدلا دوأملا

 مكظقيأو مند ,هراق ذوو مم .غراش مقوم( اوحا) موضانا عمت هللادنعو هلبلظد سانا |عورب نما

 ىف ميدان ل_حرلا ىدانع تت داك مظعتاالو ترحزئاافنآر ةلا ك-ظءوو ممتنااه مل قذخأ نع توملا

 ” نقم قدا دلل دن د يفاشدلا نع :تاغا نينا 0 2

 افعاضم هرحأ كل هللا.
 (لاقو)افعض نيعيس

 نم ملسو هن هيلع هلث | ىلص

 بلط نما 5 ىبصأ“

 ا ترسم لالخا

 ئرهأ سانلاةلئسم نع
 لوسر(لاقو) هلاروفغم
 و هءلع هيأ ىلصهننا

 لع هدنتطالا نم
 ! لاقفهملا نلف عيد
 ىتادقلا لوسراب لجر
 دلوالو هحوزىل سدا
 هحاحد ىوسةلث اعالو

1 
 كنأول '

 امون اهنفلع ىف ترصق

 نمهلاكيَكم هلا دحاو

 1 لاتو) نينا
 سوو هيلع هنا ىلا

 قفرلاو فطالاب مءلع
 18 هررظتال كراس
 هننانأف نوبلءاوقمضأ

 ةأرللب ضخ لح وزع

 بنمءراكت ج-ظ اذا
 هتنالوسر (لاقو) ملل
 يخل سوهيلع لنا ىلص

 مريخ انأوهلهال عريخ

 ءاسنلا مرك أامىل هال

 ندمتاهأ لوم دا
 لوسر(لاقو) مئلالا

 سوهيلع



 ان يي يب ا يت

 سو هيلغهللا ىلص هللا

 لج رلا بسا عام لوأ
 كلذدعب م هنالص ىلع

 تاككءامامو هثاسن ىلع

 نيف نأ هئيع

 هللا ن نسحأ نس هتوشع

 بساحتام لوأو هلا
 0س ءممأ - الص ىلعو أرملا

 اهاريسو اهخوز قدح
 لاةؤل->ر (ءاحو)

 ئيسئنبنا هقازلو راب
 ؟بوزوذوأ يال
 لاعذ ىفا لب ىتنن لهأو

 مل--و هبلع قال

 د ةدس ل - هالىذؤملا

 ل->-و زع هللأ لمي

 نم هيليطتالو هردع

 رهدأاماصوأو ةن[ة سرس

 ناكو تاقرلا ى-ةعأو
 رانلال_خدن نملوأ

 تذآاذا.أرملاكلذكو
 اهتالص لءةةالاهحوزن
 اتا: دح نم هتدحالو

 هرشاعتو ه«بضرت ىبح

 هللا نأف فور-ه-هلأي

 ملأ ىلاعتو هناصس
 مى ايو رضع ندع

 لوسر (لاقو)ةمانقلا
 سو هماع هللا ىلص هنأ

 نأ لج لا ىل-2 بحي

1 3 . 4 

0 5 , ْ 0 9 

 11 امأ يعدل تم مك يبا ءربع ىظسملا توم ىف مك ناك امأ متيلط دق ماينأب اوهمانا مدان

 : ىضم نع متريتعاامأ هركف مكلاحآبرقىف مك تلاحامأ هركسل هذه نعمه دقف مك-اظقبأ|
 _ 0 تاذالاب نوذتلت فمك تانبلاونينملاو تاهمالاوءاب الأ نم متنفد نم ىلع مت خرسامأتاداسلا
 00 اكرأامأ هاب ,رك اوتو ملا دنع لاق نيح ةانحلاو كش عولحر رمامأ تاركسل تولا نأ ناره ابحاص
 3 يوه منا لوقعلا ب 1 رأن أف هاتبأاب كب , ركد ىف ركاولوسرلا ميدالت لاق ن يح لوتملا ةمطاف عمج وت
 1 لوسرلا دةذ دقو: ءئافلار ادلا» ذه ىعاقملاب رتغا نمنيأ لوغشم هءنءب

 'ء | امسلاوهتم ضرالا داك هزر 7 لوزب سل ماي الاىدم ف أ «لد «وط لوسزلا دق ىلع ىنسأ

 0 ليلغو ةعول باق لكلف 01 هد-_جوبو هنز بومل-ةاار ,خ لديع كاتو هلدمق ىذ- 5

 0 ةبرتىفىوث نم ىأو ىأ # لدوعد هلع هذان لكرو 0 رسفم دان داب لكرو

 ||  لوسو اكلاب رات رخو « ردك ةءاهوفصلدب ضرالاو ٠ .لوحيمءلع ىلق ىف نزملاو
 ش ١ 1 ادهن ءاح ن نمهىلع افسأ 01 لومه هيلعاوعمدأ بصتنار «ىطضاا تومدعت لظأ اواو

 5 ل_لدودهأثهنمهءاعو * هلد_سيأاتيقأ هلالاهأو #* لد ,زغستلا لزنأ انتج هملعو

 | ىمطتق أ قطصملادعد سفناب# لوقي نيحرهدلا لوقل نمت 5 الو ىربتعت توملابال سفناد

 ليلعب ونذلاب ىنمباقلاو # ةرهح كلا دعت ؟سفناب لءسهملاام للك داما ىف
 رظان كرو ىصعت م سفناب * ل.اذوهذ شرعلا بر صعن ن ماد هاف نمل 'سفناب

 | . ٠ لوصو ص الغلا كلاموافح :«ىدرلا كرش ىف تعقوأ دق سفناب 8لودسمجدلاو كل هذ ى رو
 ىتاوةاضلا ىلا قيرطلا فيك # لول سمىرولا ىفاي 1| فيس 0 هناف ءاقملا ج جرثال سفنا

 م لوطب بونذلا يق ىلع نزح # اد غدقوءاكملاالاىتاحام 0 لول_ مات اد ىينذدو قد

 ىتحناو ىطصملا ىنلاودو 0 لد ءاقدلل موب رهدلا ف «ٌئرعال له قطصملاثومدعد نم

 لئادراسو قات_ثم نام © « هلالح لج هللاهيلعىل ص © لوسرو ىروالوح ىنو
 ملسو هت هل آىلعو دان دب يع قوص

 011 | ر قة ذقديقو نيمج أ عبهدقأ ضر نوحاصلا بقاتمق نوم رالاؤياسلا نس انا)

 هاذحناىف هيلاع ريمأفبحأ نم ةبانجىلابذجو هدابعنمهافطصا نم هتمد_هكنراتخاىذلاهلتدلا
 ١ داعب دعب هب رقو هنع هءلسو هذ مدهدخأو هدارملوصحلابس كلذ ناكفدي رملاممهنك أوس رح هدامقناو

 هءكلسو هيلا ل دوبامىلاهلدوأو هدامت-االو هدرح كلذ لانامو رارسألا ىلع هعلطأو رادعالا ىف دا

 / .لوءشملؤاغلاو هماعناوهلاضقاب هملع ىلحتو هدادووه دهعلاظفاحه ارا هدوو همي هملق" المو هداّشر ليسس

 : هداعساوه دصقب رفظ دقف هل تاص> نمو كد آ]ارطانو كلم رلع لدقمانأاه ىدمعاب ليوم ذاكر هماثمبمطد

 0 هداقربيطافغ 7 ىاحتد_ةيصانأ 0 هدأمس ضاروه «# هداقرو ىت-فحل ام

 7 هداف ىف مارغو 35 دج وب ىردتام تنأ 5 هداعن لوط نمساذ *« نم عددلقلا ىل>اب

 1 هدائرنيعهنأ الالذاذهىرتنا

 أ نمةرسملا كات جر مل هبابحأ بطاخي وهو بيمحلاعمدولو هداد._هتوهحون نمرثك ال هنافام لذاغل العول

 4 نءهتجرب صتخ هللاورمالا ىذقو هةداسل| تقدس هدارفن اب ملاعلا ن ءلزتعءال بييملال اج دهاشولو هداؤؤ

 هدامع ن نمءاشن

 الودملا ارفع بالا ىلعو 97 هداعن وهرعحش نم ثنو # هدانوالمل سينجلا باب فق

 هداترب لك ل ىفج وربع هل اوةعيطقلا تلاط لق 0 هدادو مد ةاظفاح نكت و

 : 1 ' هداصق ىلعاض اكهدودج 3 ا رب ىذلا بدسحلاق



 نابل

 ىلا هت هللا توم ن نمتيدفووق مجاملات رز لع قا ل نلا نمش ش1 (ىودو)

 هدنع نوق هلأ م هركدوةجرلا ممدشعو ةئيكساا مهياعتازئالام ضن هنوسرأد تي وهلا نأ ١ نولي

 ممرا نوصال!نوتناقلا # لاص" الاف هنتانوركاذلاو * اوهعت نبأ هننأ ص اون مهق» :
 لا اذواهبنيعلاتاذ 1 اومكحدقو رمد ضرأ لذ 2 لاوقالا ق دأب نوةطانلا

 ىسفتي هنده_ثو ىبيعن هدب ًاراثن دح كثد-أ الأ ىنان كا يمين ماشد ىللاةلاق(هللا دبع نب عذار ىورو)

 انعمناكو نين امون امم: ىفمورلاضراانوزغلا# 4 ءاولااب اب ىثدح تلق لءِفْذب نأ ىءقهن هللا ىن معفنو

 انقأ ناون 1رقلا سردانرمس نآف لال اموقد راملا موس ةفانعإاو ميدو ةيجزما !ىاعل سهل لاقي لحجر 1

 نوصملان من دحد_:عنورصا<# نو سر هاناوانأ تحج رغ ذا ميفانفخة لما تءاع -2ىلاعت هلاركذ
 اطاإق همت متت ام سصنلا ىلع هريصو هل الاكل ىفةدانعلان م دمع_س نم تد : ار قهرمأ نلعب عصتسسا

 ىنفي رعو دعت نس هاغاجأ اب لاقو 0 ذاهتدرأولفاة بلع _بفنل نقار هل تاقرعفلا
 هلال اع تعمق هل ج تاقفكلذ ىف اك ا لاق ىسفت جور خرظتت / توما بقترأ لج ران أوىضقنتمانأو

 دحأ هسفأمتلَةقءامملا ىفاملاك تعم«فءام ةنارهاظسلاحانأو مانق ل دق تحرم_ساوعا.كناتاخدامالا
 هادي لم من عج ران أبحأ ام لوي , وهو هم لاكن م تظفف ماك. وه مون فك كغ هاذاثالم اقتمه دمه أوس

 ايام ىر دص ىلا هتن طةحات ضفتن وهو هموت نمبثو ممل دن وهوا ةيقرادراهدر ع ايش مي” ىبعلا

 كو ثدح تاقريخلاقريذن ام تاَعفربكب و لاه لعوهههقهسبلا داعو نكس ى و الاعوانيع تفتلب وهو

 لاش ع تا كلربخأ اللاةفاف.ةذادراهت ددر م كد تددمُلت ءأرو عدرا نأ ب [نذل أام لوقت ليه

 نيرظتنم نيصخاس مهروبق نءمىاذنأ يرو تطاتدق مانعا ان 0 1 اق ىلد 500 ءمتكتوأ

 ىلالاةق مال_لامياعتددرف ىلعامطسفاو بوام ممن سحأرأ نالجر فان اذاكلذك نأ فيس ميمررمأ

 ىت>انعم قاطناف ىرشلاّكل تادعو لو اعد سسخساو كإعلءقو كءعسركشو كس نرفع دف رمش دانس

 لمخ هما ال ل خاذاو فقوملاةلج نع ىناح رح أ ىت_-امهعمتقلطناةلاق مم ا نم كا هتادعأ امّثلد رن

 هاهتنمفرطلا 0 انيكرف < رلادو.وكو 10 ربلاكى هام اانندلا ا
 ن0 انيأرقانلخدف مفتست ن نأ لبق نمهباب عفه.لاانلصواإف' ل "التي رون هلو ه هضق نم عسم ضدنا

 كرد او أرامل موضااددءيناذإولاوفئاطولاو ر وهلا نم4_.ةورش باق ىنعرطخالو فداوضدوأ]

 سلا< ىلا[: هنن |ى-انرسسقالدأو هءامحرفءاحدقهللاىلوا ذه نولوي ةفاَدحم ماغناب نسا! لوقلان مناولأ ْ ١

 نمدحأ عمطت-_سال هن راح ممربرم لكي ىلع و بهذ ن نم مىساركةفوفر ه وملاب ةلاكم سهذ دنمد ةرممأت اذ

 اذ_هنالح رلالاقذاملاجوا4 [موامنو طق َنوِماعةيل اعةدس > او َنوطسو فواوفصن نأ ىلاعت هنا تا َّ
 ليها نطورك اكراشت_سالاو بءحرتلاب ىلا ىراوملا ب ثوف ىنءافرصنا مك .ةماندو كلدأءالؤدو كالزغم

 كَد-وْزه له ن ناقوةيراولا ب ناحىلا طسوالارب رسل ا لع ىنوساحأ 00 ١

 تنأنإ مام ة ىوأ لاةنج ىف تلاقفانأ نأ تلقف ىتأكو اهتملكف كللانراظتن الاطد قو اهلئمىرخأ كلو

 1 دنع مويلا مقأ ت تكافح الا كرمصق ىف تااق ىوخ الا ني أف ت تلقودلاد ناك -وزان تلا

 تلقفاثالث مقت_سواين دلا ىلإ عا -ارتن أف مومل امأ تلاقو اقيفرادرامت درذ اهيلاىدن تددم مث ىرخالاأ :

 اهعادول تضومفاه سات نم تضمن م تالئاادج هدان دنعرطقتسو كلذ نمدالتلاقذ عجرأن أبجأام

 لاةفكلعم و نعد ف شك دةفاركش هلل د3 ديعسار ثا أمنه تاقوءاكمل !ىدلغق ماشه لاقتاف

 2 .طلا سمورهطتف ماق مدامملا ف تمدامى ع مثل !ك.اع هللا لاقذ التلقتتأرام كل اريغد- -ىأر لد:
 هاني , اراماولادو هل اَمَعِب سانل ا ْث ددخذ فرصصن ا لد الا ىلا لت اًمذ تاصوهو لاتقل اعذوفىلاراسوهحالس ا خأو
 ف 2 وأ ىسفن :ىتاققدن :عومش : الذ لكو مت راحوو دعلاماهسات 4# _سفن - رمطدن اكدَعل م وبلا ل-ةملءق

 اهتاقث كمْ لوالاموملا نمد-ثأ لت اةذامماص عصأ خىملللا اارخآ ىلا اثات ثكم حل ءلثم ىفاو سانت هنأش

 (ضورلا - 21 ) ٠ ١

 ةالصلاب هتس لهأرمأب

 اهل رن ىلع نمرغو
 هماعهللا ىل_ص(ل اقو)
 ءاسنلاق هللا اوق | سو

 ميد ديأة فى 7 نغاف
 هتلاد ومب كوع كا

 نهجو رف مال عساو
 ا

 ةقفتلاوةوسكلا نماغ
 : ىف مك ملع هللا ع_سوب

 5 ]مساق وئازرالا

 نونوك اكراعالا

 (ىور) مل هقنانركي
 هم ماع لملخلا اربانا

 قلخ هننا لاك مالسلا
 هسيلاهللا ىجوأفه هراس

 علضن ماهتقلخ ىنا

 ميم نم جوا
 عاضنم نقةلح ءاسنلا

 رصقالامالسلاهملعمدآ || ف

 عساضلا ناو رانسلا

 ه:موقن ١ جوعالا

 ابهيلع ري_صاف هن ع

 الا, يفاح ىلع اهلمدتو
 اهنيدىف اصقن ىرت نأ
 ةأرملاق-ىقءاح (امجو)

 لوسرلاتاه-ح وز ىلع
 هلع هللا لح هللا

 هيلعت لد رلا مزلب ملسو
 ه-ئدع تكءاهاموةلدال



 معتلاو او هنو ءوضولا

 2- لا نم لسغلاو

 ةيانملا نم ل_غلاو
 سافنلا نمىل_بغلاو

 ةضاهسالا ,كحر

 ءوضولا ضارسسؤو
 داقتع اوان سوةالصلاو

 كريو ةيلدلا لهأ

 قونو ةويمذل او هنمغلا

 اع 06 و ةسارفلا

 رذ نلاةمزالمو سال

 نائئد و 5 د الاو

 رمق د نأف ةويتلاو مالا

 لآ نوهيلعت نع هلع

 نوكر ئالاو ندربخأو
 هنذأب كِل ذنعنلأس

 نأ لج رلل ل حالو
 ماقمنع هتسي لهأ عم

 ظءاوملا هش نومشت

 لوقو هللالو_قنم
 كلذ. ن ؤرعبل هلوسر

 ندورذح و نوني درومأ
 كلذلو رانلا لود

 هللا ىلص هللالوسرلاو

 معلا بلط سو هءلع

 مل_بملك ىلعهضي رق
 ضئارق لع ىنءر هاسمو

 نبدلا

 لجرلامزايو (لصف)
 ىلع مامةلا نسحاضدأ
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 || قلي لزب لف هنمنوكي اذ امرظنال هعم تقلطناف دملول وأ لاق موب لك نم ادأ لت ةفاسئاد عصأ مل .الارخ آىلا

 رظناان أو اعيرمصر فن هر ىف ممم هءاحس ملا نورغأن اذا تح ئه لسبالوراهلاب !اغكلاهااىفهسفن
 ٠ هلع :رطفت اهف دمم_ءاب كل ينه هل تلق هتيأر الق هنول مح هبا :احوهوذخأوهنلااو رذابو سانلا تصنع هر ||

 لاقتامن.دعوانق دصىذلاهتدلا لاف كضاردر 0س هش لع ضءفلاتكءمتنك ىتيلاب ةلمللا

 دغ سانلا ل يقأفاذ_ه ك.نأ نع مربخأ اماوععساونولماعلا لهءيلفاذ_ه لثا هللادامعاب تدق ماسه
 ثيدحلا عاشوركسعل || برطضا ةريمكت اوربك م ةعاسلاك اك ان تد :أرافهنم ناك اموهو>و ىلعُت دملاب

 نم بفرع ىذل اهءاع ىلصد ل. لاذ ريمالا اهي لع زم تقفل لسنا انعضو دقوءاغ هلسم ىلاريمللا علب و

 هثيدحانرك" اذن حابصل ملط الف هب نوث دقي س انلات انوع هوم ىف هانقدو «لعانمل سف لاق تاهل

 ؛ ىلاعت هنا هجر هتك ريراهنلا كلذ ىف نمل هللا ع مَ اودعل |ىلءاولجو ةدد اوهوهصأو -اسو

 اسيرطمراقولارا ذع علخاو 2 امو ىجدحت لكك لكما 35 امرتومها اودى د_>حو رلاب

 اه«رىومللاهءاذهف ى اد نأ. تدرأن ا نوكتلانع تعو # اية ىرثن ايرذحاو موال

 اذالو علا نمىلامت الو « امدنلا هةلبج نم قو ركشلا ذر ن !مارغلاساك, برشاو

 امد_ءعوملق ويح دداش 27 اذادوح ولا ىرباسحت ن ناو م المارغلااذ-__ه له لاق

 ام ةوأ حد ثمح همك ىف 0 هل ببي ىذترب امي ىذرب

 امرك < بح ىفهآرد_فام د هلناب نيحتوم لاب ذعتس

 كالحلا لع تفرشأ ىت- امايأ يتلا ف تعقوف ماشلادب رأرغس فت >رخلاق ( ىربطل | بو.ةعب ىلأ نعو)

 تاقوامهلاتلفام رقامملاريدن اديرب ناكم نماحرخ د قام“ كنب رئاسنيمهارتءأرذا كل ذك نأ يق

 هكلم ىف نحن عنالاقاتن أنبأنا ردتوأت اةىردنالال االبقأ نبأ نف تلق ىردنالالاة ناد رنيأامهل

 كلا كاذالاةهمحلا ىف نانذأتأ امه تلِعف كنود لك وتلا ناقد نايدار ىسفن قتلَقق هدب ع

 ابهدق تيلصو تمعت دقو يل اارظذف تءاصو تمهتف برغم ات الصىلات وو امهت الص ىلا ام تام م ف انرمسف 3

 نم تمححُف عوضوم ماهطاهمن اح لاو ءان .نيع تر عفن ضرالاب امددحأ ثحامبت الص نماغرفامف كلذ نم

 ىدحو ىلصأ انأو مهتالد ىلا اماقو ءاملاراغمةالصال تأأضوتوانب شوا: اك أف سرهشاو لكو ثداىلالاقف كلذ

 هييحانأ ىلاهةيفرب ىلصفاههدحأ مَدَقَ انيسمأ اهقاموعمانأ اول ءالاىلااراسواماق م رعفا !تملصوان هصأ ىتح

 ٌتأضونواننريثو اناك ا فتون دق لكو نداالا قف ماعطل ارم ذحوءاملار يوظف ضرالاف توتا انقر طاب

 نمتي.عهساف |وقعن نب د« لاق كَتدون هل ءالال_سمأب ىلالاق هل املاةلءالا تناك ااقءاملار اغمةالحلل

 هاك أس | كلر اما كدتعىل عدت لى ونذ نا مهلل | ىسفن ىف تلقف بيرغرمأو د دش مه ىن م اواساإت

 ىلا قفاه: نيم 00 |ىبصدت كدت ني ديالو ىلا تعشت الوامه رزع ىدضفت النأ كدت عدم

 مافطلاو ءاملاروطاط ف ةئلاثل ادد دوذلات غلب ىحةلادا كلت ىلع لزن لوانب رشوانلك أفرب_دك ماعطو ترعقنا
 7 تاقف كك امالاقت ةذأاظضءاكنل ايانتا اوصل تاو ىياصأ امل ثمامهباصأو .درئالمأ فداك لع

 اذ_هكل اك ذالائةماركلا هذ ده علمي امة اود اجلا ن نم هلل دنع سداو ىبسفن ىلع فرسم ل>رانأ
 دعم نيدلن آو دغناذهو ىسغن ىلع فرسمأن أبر تلقول_بودملع هل |ىلص ده احهنلا تاسون تاق

 هتاوالاقذ ال 100 وا ءارامرهظف هذ ل 0 5

 ْ 7 ريب كلذ لكو هت اذا ره افعل انل دع 5 انلرهظأ هلو ةع مينة مرق ةشمسن 6 1
 لاّهتنالوسرادتنأو هتناالا هلاال نأ دو ثنان ال ديد دما :ءهتلاد_:ءوهو قملاهنب دن أ ان ةرعدقو كن

 ايندلا 0 اا اوفانقرةتفءاشل |ىلااذحر نود دما هبا جاف ةكم ىلااعمجانر خو ا اسأو

 ىدع ىف تر هصو



 ا

 ناد

 رارقهلسيلباقلاو * اريخل_بفثيقرو « زانجلاىداز بلقلاف « ارضاحكات,ارامل ' |
 راشادبأوم بيبا « داخأل ع تراب »ع رايطصااهنعا شارو هب اضرلابا بوك جرزماف

 ايراغ مالا وق لو 0 مهب تسوقت هيلااواذ 00 اوراطت لاو م باند الا 0

 اوراحهورظنامدنعوب ه4 ولقلاب ام هوبلط اوراس حاورالاب واو 1 ىوفار 4 قعهملاو
 اوران ةسافم-م.دل تحال 08 ىدفات اراش ااوأرو 00 رايدلا مك مح أ دب دقل 0

 0 طار أر 5 نامل مرا رعر داس نا .درلا هل ح نماناكنأ كد (ىلاو >ا)

 ةلفعلا ار<ىفتنأو نارسدباو بهذدق كنامزو نامدعلا ىف ىذمدق 1 ع نتيس ا ناد قيدصتلا ا

 قيدصتلاوص الخالابانيلاردابذ قيفتالى داعم ارم ناركستنأولوقلاتامسن تهذدقو قيرغ
 (ناكوناك) ٠ قفوتلاىلا كاددهو قيرطلاكلانحتفدقذ

 ١ قروعتلاورعملاو * ىلإ #فكلااذى-هيىلا 5 هفتنالام لك ىف 9 بهذي هنامز نمأي

 قءقر قير ماا ىلع * كسفنل لصف ضماو# هلذاقااريست نأ ل ءق 3 ةلداز عيم 00

 قيرغىونذلا نم 2 ىعضأ نمىلءافطع 23 م ني-اصاواب * ىدانذتءنمناو

 قمطأ الامس ملا ىف 00 ىقعضت ىنو_ءلح 5 ىدح نيلزانو 0 ىر-اقي ني_!-ارأن

 قدثو نامزلا ىده *# قام مد-_فعو هن كدادو دقعتشعام

 ىركشاةرغتسم ىتحارو قولخم اذ لم ىت>امسضعب ىفاموب تنك ( هيلع هللا ةجر ىئاطسول اديزيوبألاقإ

 مهد _هعموا ىف نايهرلاعمرمذ او ناع«ربدىلا ضمادب زدابأاب ىرس ىف تن دوذا ىرك ناسنأّتسم

 ليللاناكاملا زطاخأ تسل تلقو رطاساتا اذه نمهللاب تدعتساف لاق نادو أ كلذ ىفاناذ ناب رقلاو

 مالك اااذ_هنمىدنعو دعرأ وح رأ انأو تمتناف مالكلا كلذ ىلعداعأو مانملاف فتاسملا ىفاتتأ

 راربالا ن اولد ف بو: كج ورام الا ءاملو الا نما ا ىرس ف تيدونف دعقملا مقيام
 تالف هزت لالا راكن االوحانج كلذ ف كب اعامو رانزلااناحأ نمددشاو ناءدرلاىز سلا ن كساو

 مهريبكرضحاسإف ناو عمرب ربد ف مو*م ترضحو ناسرلا ىزت سلو رعاوالا ل اثتماىلاترداب و رك ان ن م

 انوسستا لاق ماجلع_هىفن اك مالكلاقطيولف ماقملاهءلعيترأ اوعمسلهلااوتصنأو اوعّتجاو
 نأ عت :ءام لاو ىدتقن كاعد و ىدتمت كلوقد ن منو ناب رلابعأ مالكلا نمثل ءىذلاام نامهرلاو

 ْن <هلا هلم هان اانرأ اولاَعَف يا يدلءاحدقو ىدجالحر كش نأالا ىدتبأو ماكتأ

 اهمءساحأ نا نايدالال_عىفلئاسم نءهلأس ًأوهممأ نأ دن رأىفاف ناهرب و ليل دمالاهوللتةناللاقف
 نق دب رئاملءفاهلاولاةذ نابءوأءرملازعي ناحتمالادنعو هانلتقاهريسفت نع ءزعناو هانكرتنانأو ||

 ا كيلعد#« قت ىداب ىدانو ه.هدقىلعمهرب هريمل ماةذ ديفتستلالااب رضحام

 ديرأ ىدجغأب كرت اهلل اَقو لاي ةلاو سد دوتأاا نءرتفي ال هناس اوديزيونأ مات نيلانرعلا ظنتل كءمدق

 ديز. وأ هللاقذ كانلتقاهريسفت نعتز ناو ”ةلانعتت ااهترسفواهتعتحأ ناف لئاسمنعكلأءأنأ ||
 نعو هل ىناثالدحاو نع ىفريخأ كيل الاقف لوقنام ىلع دهاشهتلاو لوةءمالاولوقنملان م ديرت اع ل

 ةّم-س نعو م4 سداسالةس# نعو مهل سماخال هع رأ نعو مه عمارال هثالث نعو امل تل نينثا

 ا قو 8

 نعءو ةلماك ةرشع نعو م4رش اعالدعست نعو مه عمات الهنا نعو مه نماثال ةءمس نعو مهل عداسأل 0

 اراسخدأو ا ارق دصموق نععو هزملا اول دأواو ذك موق نعو ةرشعهثالث نعو ةرشعىثانعو 00

 ازمس تاب راما نعو ارقو تالماملانعو اورذت اي راذلان عو ْن_سح نم لسا ارقتسم نبأو رانلا
 ربق نعو نيملاعلا بر عم ماوهاكرثعه- هدرأن ءكللأسإو حو رريغد سفنت ع ئدنعو ارم استملا# نعو

 مأن طد نمالو تأ اروهطن مالدعرأ ن ءو ضرالا ن مع.ئالوءاسسلا نم لزئال ءامنعو هيحاضت ىشم

 ُ هنئاهقلخ يت نعكل أس نو هارت_ثاع هلل |هقلخ د ن ءكلأسنو ضرالا هو ىلع قيرهأ مدلؤوأ نعو'

 امو هدالوأو هتئ>وز

 هم زف ه:لعاتك كم

 م ا ماما

 ممددر ومأ موولعتو

 0 نركو
 هل لحالو لالح هجو
 نه ئثد ىطيرقتلا

 هو>ولانم هحوب كلذ
 اهعأاب ىلاعت هتنالاتاك
 مكسفن أ اوقاونمآن يذلا
 اهدوقو اراث مكملهأو

 اهيلع ةراحاو سانلا
 دادذش طالغ ةكئالم

 مهرمأ ام هنن نو صعد ال
 نو رمت ام نولع_هدو

 لجوزع هتلارمأدقو
 ىلءعرذ 4 نأ ناسنالا
 ردو راثا | نهيق
 ردع امام هلدأ ىلع

 ىنلالاق هسفن ىلع
 ل مسوهيلع هنأ ىلص

 هتمعر نع لو عار

 ل رلات ةمامقلا مول
 و-هوهل_هأىل-ععار

 ةأرملاو مدع لؤسم

 اهحوزلام ىفةعار
 لاقو هنع هلْ دسم ىهو

 مل-- ,و4_.اع هلل اىلص

 هير لسجرلا قال
 ةلاهح نممظعأ لنذ



 لوأَلاَعد ؛وضهتس لد أ

 ل_>رلاب ق-اعتي م

 هدالوأو 4 ]حصا ةدعوز

 هليأ ىدب نيد هن وفقومو

 نولوق.ذ ىلاعتو هناووس

 نمائقحانل دخت . راب

 ازعل لهنا لحرلا اذه

 ناكو ا. درومأ

 نو مارملاانمءط»

 ىل عبرضمؤمل_نال

 ىت-حماردملا بنك
 هببهذ مم هل درب

 ءىسكف نازي ملا ىلا
 لثم هنانس< ةكتالملا
 اذه ءىجيف لاسجلا

 اكقان لت نزو لوقف

 هناذسسد نم ذءأش

 لوةيفاذهغ ىو
 ذخأمف تدءار كنا هل

 اهنويهتف هناةسح نم
 هلهأ ىلا تفتلف

 تاقثدق مه4لوقيو

 ئ-دنع ىف م اظاا

 ىداندق مكاحال

 ىذلااذ_ه ةكئاللا
 هاند هل_هألك |

 ىف م-هلج ال ىض و
 نأهءلع هلع ب<ةرانلا

 نسحومار لابنتي

 قءاحام و) لما

 0 : 2 1 ع4

 لضفأ نعو ءاشنلا ل ضفأ ن عءو هنعلأسوهلث اهةلسْئث نعو همظعت داو هللا هفاخ ْئثن ءكلاسزو هنا هركدأ

 نعو ةفاطلا نءو ىلاءللا لضؤأ نعو روهشا|لططقأن ءو نت اودلا ل ضؤأ ن ءولانملالضفأن ءو راصلا

 لسرم مهنم لو هللاهةاس ىأ نه موهضدرؤهءاع تء>والو ح ورهل سس داوفاطو مار 17

 نعول هتفلاو ريمطقلاو ريةزلانعو داو لصأل اوامنولو اهمعط ف لت تءايشأةمدرأ نءو لدرمربغو

 ةريعت قروثل الوب امو هقء مت ىفراجل !لوقد امو هدهد ىف بلك ا لوةدامانربخ أو مرلاومطلان ءودتالاودسلا

 ْ ىفجاردلا لوقدامو ه_-امصىف سواطلالوةءامو هئاعرىفريعءلالوقب .امو هلع ءهص ىف سرفلالوةدامو

 نءانريخأو هريقن ف سوقانللوقب امو هبت ىف عدفتاالوقد امو هديرغت ىف للملا لوقب امو هريؤص

 نياورا غلاءاحاذا ل.للا نوك,ن ا انريخأو ةكئالملانمالو سنالا نمالو نملا نمال م-عبااهللا جوأ موق

0 00 

 امأو 0 الااناهحو لاعت هلوقل راهنل و ل 0 ع 8 مداح راهقلا

 ةلزنلا تتكححلا لق ف لع ماخالةع رأ نعو ملقلاو ىسركتلاو شرعلا مهف مهل عدازال ثالث ن ءوكلاو 5

 ىلع تاضورفلاس لا تاولصل امهق مهل سداسالةس#ن نع ملاؤسامأو ناترفلاوروب زلاو لم ف الاو هاروتلا

 انقاخدقاو ىلاعت هلوق ىف هتلااهرك د ىتلا مان أ ةّسلا مهق م4 عداس الة: نع مكءلاوثسامأو ةلسم هول م لك
 عبس ىلا عت هلوقل تاوم“ عسسل مه مد ن نماثالةعيس نع ملاؤسامأو ماي أ هت فام مئددامو ضرالاو تاوعملا

 ذئمون مهقوذ كدر شرع له < وىلاعت هلوقل شرعا اةل مهف مهل عسان الةينامم نع كلا امأو اتامط تاوه“

 1 1 ل نوادسفملا ا مهفم فرش ا ا 0

 يللا لك ركناو دانأو 0 مصرا ذاةفيسو عل اما أةثالثمام ناساف ىلا دو

 دعى هذ هريثع ىدثأ نعم ؟لابساباو 7 رك يصلخا ثأر ىناةباكح ىلا هت هلوقا فسوبةوخأ مهفرشع

 ىوةرشع ثالث نع مكلاو ا هلابك ف اروشرمعانثاهتئاد- :غروهشلاةد-عناللاعت هلوقا زوهشلا
 .موقنع مكداؤسامأو نيدعاس مهن ازرمةلاو سعت اواملو كرش عد>أتيأز ىناىلا هت هلو فسوبابؤر

 انعاتمددنع ف سوبانكر تو ق.:.ذامهذان انانأان اولات 0 اول داواوذك

 هلوقل ىراصتلاودوهبا !موقرانلا اولتدأواوقدص موق نعمل اومامأو ةنحلا اول دأواوب ذكف بئذلا هلك أف
 اول_دأواوةدصؤ ْئدىلءدومل|تسل ىراصنلات لاتو زود يراسل تنل درمبلاك لاو ىلاعت

 ىسهفاورذت أب , راذلا نع كلاوسامأو كانذأ هرّدّت_سذ لوس نم كم“ ارّدَم_سم نبأ كلاؤسامأو راثلا

 | ءامسلا ني رطسلاباصتلاو ىلاعت هلوقت بصل ى هذ ارقوتال_هالا نع 3 اعلان او عدرالاحابرلا

 | تامءتلانعمكلاؤءامأو رصلا فتان راحلانةساا ىنهف ارمسدتان زاملانءمكلاوسامأو ضرألاو
 مكلاؤسامأو. نامعش فصنىلا نامع_ُت ف صن ن نءمةقازرأ س انل ىلع نومسق» نذل ةكتالاامهفارمأ

 1 راق لامخ لأعت هلوقل نيضرأ عمسلاو تاوعمعبسلا+ يق نيملاعلا بر عماوماكتريشعة هد رأ نع

 امأو مال_ىلاهيلعس زب تونر مفرح نون ىشمرب نعمك ااوسامأو نجع اطانبت أاملاقاهركو أ اعوطامتئا
 /نملزنالءام ن ءمكلاو-امأو سم ةئتاذا جصلاو ىلاعت هلوقأ جيصلاو مذ حورريغب سفنت 0 ءمكلاو 2

 [|هميلعدوادنب نعاس ىلا ل.ىللا قرع نمهرورات ىف سدقلب هتثعد ىذلاءاملاوهف ضرالا نم عستالوءامتلا

 هللآه- ةلدخ شن ءوكااؤءامأو لات هلتقانإ ل .اه مدووق ضرالاه حو ىلع قيرهأ مدلوأ نع مكدلاؤس

 | امأو د نا هاومأو مهسفنأ نينمؤملان مىرتشاهتناناىلاعتهلوقل ن هول ا|سفنوه' 8 اريشام

 مكحلاز-

 7 لظلا ىف ةثالثو نمثل ىف نانث اتارهز سمن هقرو لكى و ةفرو نوثالث نصغ لكفانصغرشعانثاا4 ةرعش

 . امأو ءاوحو مدآو ملاصة قانو لدعم شك مهف مأ نطد نمالو تأرهظن مالهعنر أنعمكلا *تامأَو مالسلا



 0-5 ريجلا توص] تاوصالا_وت أ ناامت اوقاراجلانوضرهف هركسن أو هللا هقلخ د نعم ك1 |
 ا اد 2 نءركلاو لانو ماظعنكديك ن اناث هلو لالا دمك وهف همظعت وهلا هقام وش نع ا

 ىنغىلءامشهأواهياعأ اكو ىاصع ىهلاق ىدودان لذيش كلامو ىلا عت هلوقل ى هو ماصع ىهق هذ ملا '؛

 نممغهللا ىذرنارع ام ضوةيسآو ةشث اعوةحدتورشل ا مأءاوح ىدهفءاسنلا لذفأ نع قدام ا

 نءملاو ءءاما ون رضم لدنو تازةلاو ل بدلا نودكحو نوم «وهةراصأ |ل_ضذأن 41 نيءجأ 1 :

 روهشلا لضفأ نع كلا ءامأو لمذا ىهف باودلا لضؤأ نع !اسامأو روطا "1: وهف لاتحلا لضفأ ٍ
 ةلمل ىسوذىلامالا لضفأ نع 38 اا ثآر ةلاه.فلزنأ ىذل اناضمررهشلاعت هلو ناضمررهشوهف ْ
 نع كلا انو ةمامقلا مول وهفةماظلا نع مك ااكامأو رمشف لأ نمريخردقلا ةلملىلاعت هلوةلردقلا
 لاا اىف ةثالثو سعثلا ف نانثا تار هز س+ هقرو لك ىفةقر ونوال نلمع لك ىف قائصعرت ةانا ام رشت

 ىسوذ تاردز سلا امأو مان الا ىسهذقاروالاامأو روهشلا ىهفنامعغالااماودن_دلا نيد درعا أ

 رسل اور وال اندر نست نفاذ ناو معا اوءاشعلاو برغم الاقل !ىثالث ةلءالاو مو. فس تا

 حو ةنيف دس ىمهذ ضر رقه_ءلعتم>والو حو ردهل سداو فاطو مار م اهلا تدب ىلا زر ء كلا امأو

 ةعدراو ىناقلأ هثام مهقءاسسن الأاماف لسصريغو لسرم مهنم كو ىذ نمهثلا قلم. كلا !ءداعأو مال_بلاهملع

 اهمعط فت ءام_شأة برأ نع كلاؤسامأو رشعةثالثوةئاملثف م_ممنول رملاامأو قنافلا تورش
 ضف اخ الا امو لح ملء لام نينعلاءاف نانذالاو مفلاو فنالاو ناثيعلا ىهفذدحاو لسالاواهنولو

 لدتفلاوءاضيبلاةرقل | ىهريمطقل اوه اونل ارهظ ىف ىبأ اةرقنل | ىهف ريقثلا نعمل ءناياوز ست

 مطلا ىلع مككلاسامأو زءلاونأضلارمثوهذدنالاو د.سلانعمكلاوسامأو ةاونلا نط ىف نوك ىذلا
 اراط لاى ف راجلالوقباعمكلاوشامأو مالسااهءاعمدآ انيبأ ليقةضانملا مالا مهفع رلاو

 ندرابل ا!لهاللد ولو ةيهتاثعصنن ف باكل الوقيان مكلاوسامأو ساكلاوهوراشعلا هللا نءل لوف

 لود ,انعمكلاؤسأمأو, هدمدو هللا ناع--لوقي هنافدريعت فر وثلالوقيانع مك اؤسامأو رامملا  ضغ

 لوقب اع !اوسامأو لاح رأاب لاح را تلغتشاو لاطن الا تفتلااذا ىظفاح ناص* لوب هان هليهص ق سوفا

 لوقي هنافهحام_صىف سواطلا لوقيانعمكلاا اءسامأو المكوهتناب قكو هللا ىسح لوي هنافهثاغر ىف ريعملا
 نيدو نوت نيح هللا ن اكس لو.ةر هناف» درخت ىفلبل 1! لوش ان عمتلا ااا ىوتس !ننرئانو لا
 كاملا ناهس ”رافقل اوىراربلا قدومءملا زاك“ لود هنا هعيست ىف عدخضل !لوقي اع م لاا و نووصت

 ايندلاهذه ىف مدآ نبااب رظن ااةحاقح هنن نايس لو هناف هريقنف ننؤقانل لوبان مك "ساب رامملا

 نمالو نإ نمالو سنالان مالم_ميلاهللا وأ موق نعمكل اؤسامأو ىييادحأ اهب ىرئام ترش ع

 نوشرءءامو رهشلا ن موانو ب لامحلا نمىذختا نا لعتلا ىلا كر جوأو يىلاعت هلو 5-0 امهفةكالملا

 هلل |لع ضم اغىفنانوكي مزن :لمللاءاح اذارابنل ا نوكر نبأو راهنلا ءاجاذان وكي نبأ ل مالا ن ِِء مككاوسامأو
 مك قنلهدزد وأ لاق ىلاعت هللا لع ضماغىفكلذلك لد برقم كل مالو لس رس هنا ولا

 0 ًاستن أ هلاولا مذ مهري 0 تكسفوه امةنجلا حاتفمو تاو سل |حاتذم نعتنأ ىف ريخ اق لات الاول اق لاوس
 ا ِت َنْزءاملاةفاما ار> نعت ردع د-خاأوةلك_سم نعّدالأس دق ةواهعبج|رنع ناحأةةريثكا لئاسم

 هيلع كائفقاو وداخمع “أذل تاقامهموأن يبل تنأ أدان ةؤ اوت :ىله اولا ةذ ىنوةذا والف هلام نفاس نأ اخ ,

 ريدلااو رخأو مهرخآ نعاواسأ هنم كل ذاو عما غ هللا لوسرد#هقاالا هلا ال لوةَهْتلاوَت اومسلاحاتفم لاف ظ
 ارا انانرانلجأنمتددش تنأ زيان أار هريس ىف ديزب وأ ىدوت كل اذهق م_هرئنانزاو ءطقو اد ههوئب و
 ران را سا هانهطقق

 الل_قأملهتيضر »« رمأ تحت ىتثريس #«* .الددعوال_ضقتّثشام # شارىفا نران
 الو موقأل تعج 5 اوماقتساف م تمْوق #ب الهح كرمدل ىلا اودصد 35 اواكواموق ترده

 (اهعطقومح را ةل_ض

 و هيلع هللا لصلاق

 قزرلا عمون م>رلاةلص
 لا حا فسدت
 شرعلاب تّلعت محرلا
 ىلع لد مهللا تلاقو

 نم عطقاو ىاصو نم

 هللا ل اقذ ىن_عطق

 قزعو ىل (.ءزو هنا حس

 نءنادال ىلاا--و'
 نم نءطق الو كلدو

 ندع(ىورو) كءطق

 لاق هنأ ني1اصلا ضع
 ل_+ربةقادصىل ناك

 ناكو معن ادالب ى ْق حلاص

 ناكو 1 ِء ارواحم

 لوط ثينلاب فوطب

 ىل_عفكعيو للا
 ناو ناارقلا و ءارسق
 هدم اهلل اد له ىلع هل

 امهذ+_ةعدوأف ن نيو#بس

 نو ادالب ىلا ترفا دو

 هلدحوف تمد
 ةدالوأ تأسف تامدق

 لاولاَعَذ ةعيذولا ندع

 لوةئام ىردنام هللاو

 مع ص كلذ اناالو

 ىتيقلفا رح تْوو و5

 هللاهجر راند نس كلام

 كلانام ىللاةذ ىلاهت



 ازالاقذ «تثدهغ ىنأاب

 تناكو لدللا فصتنأ

 قب ملوهعملا هلل
 فقف دحأ فاطملاب
 ماقملاو نكحراا نيب
 ناك ناةنالذاب عدو
 هللادنع الودتم اهاص

 هحورناذ ىلاعّتو هناك

 حاورأ نال للماك

 عم: مهلك ن ينمْؤم ا

 لاق ماةملاو نك رلا نسب
 هعجلاةلءاتن اكمل

 تفقو لالا فصت

 ماقملاو نك رلا ني

 -9 ن الفان تدو

 بك يدخل قيل

 كلامي دَح 8

 لاقف كلذيراسد نا
 نوعجارءملااناو هتلانا
 نم ىمهتلا كالذ نءاك
 ضءانكلوراثلا ل هأ

 ناف ن-علا ضرأىلا
 ركب ىعشت ارك_اهبق

 هببق معاق توق
 وهو نيند_ملاحاورأ

 فسقق يح مذ ىل-ع

 دانورثلا بتاج ىلع
 فصنتقوق نالفاب

 لاق ك ماكر هناثل#الا
 ركسلا كلت ىلا تدضُف

 5 اهون زدهتاوضأ « الذدملااورفعد-ق « مهارت نانا لوح
 | ىل_توب ادبا1 « اره قم ااودهاشو * النأدهشأ لوقب

 | لوق كرم كلذ لكو ىد را نم مهاجسو ىدملارونب هلل امه ذقن أف ىمعلا تا ظ ىفاراغك اوناكءالؤه (ىناوخا)
 اهتاسحأ ةكرباولانتلاهب مك سل اومطرفاهتاحاح عمن اواهت اكرب مظعأ !ءصالخالا ةلكىلااورظناف هقناال هلال
 هبتك ضع ىفىلا «:لاقد-قو عس.ذر عردو عسبنم نصح !هنافاهنام أ مرح اول دنو اسهنانتماةوالكحاو رفظتو
 نمةياحل | ضعد لاو «ىلا ذع نم نمأ نصح لد نمو ىند> اهنا هتناالا هلا ال لوق نم اورثك | ةلزغملا
 ةذلبنذ فال ةعنرأ هل نك, نات بنذ فال آ ةعب رأ هلرفغ مظعتلاباهدمو هءلق نماصلخم هتنالاهلاال لاق
 هلال فورحوةعاسنو رششعو هعدرأر اهل او للا امرتع تلا ذر سامع نب |لاقووي هن اريجوهلهأ بونذ نم
 | قييالفةءاس بونذ فرح لكرفل هنلالوسردم هتالاهلاال لا نذاذرح نورشعو ةعدرأ هللا لوسرد < هتئاالا
 متن نا (ىاوخا) هل*_ثاولعجيو هنناالاهلاال لوق ن هرثك«ن ع ف كف: رم مول لك اس ااذابن ذه_لع
 هتاالاهلاال لوقب كناعااوددخ-نيعئاط متنك ناو نامصءلاو سونذلارفكت اهنانءقلاالاهلاالاولو ةذ نيصاع
 نانما كلما نم نارفغلاووفعلاو نامالاو نمالازرثو نامعالادد امنا

 ..علضام
 هديسعأ الف ىنذ بنذلا » ىترحاهمىمولال ك_ءلع « هدقو كلا ىنمقوسشلاو
 ههجوت ىف ناخام هللاو # هدقفأك يفمويلاىري_صق * ىلمأاب كنعريصلا نبأ نم
 هدبقت قططمابناكح نم « ىده قدرط نع لضالوالك »* هدصةمدوجولااذ نمتنأ نم

 هدصقت نيحهنمهراؤز * تدعسىذلا ىذترملاىتحملا

 ةدصاق بامخام هلا نمو ب هعادو الصلاه ه :

 ىدبك نمب.هالا افطيفك مأ « هدعستتنأ نم قش ف.كو# هدثرتتنأود

 هلع

 (انيفامهعفشو امتع ىلاعت هللا ىض .رةمطافي بلاط ىلأ نب ىلعجاو زفنوهدرالاو نماثلا ساحما)

 قيةحتلا ل هال قيفوتلاقاذ [نمعلطأىذلا دوحوملامدقلا دوصقملام ركذلا نومها مظعلا هلندجلا
 عسب رلانامزنيز دوصتملا علب بولطملامهف نذ دوه_ثلاذ ارم دو>ولا سثارع ىل+و دوع-_سلاموحن

 رايطالاءابط+خاهسرغىفماقأو دولمأ ن سغلكدوب ةدرابملاوءارملا لا-ىفرطخت راشالا سورغ سورعد
 ةلج نمنين.ءلاو حراوملا ىلعاك اح لّةعلال_ه> 9 دومعملا كلل ادم راصمالا ىف ىنثت راعالاربانم ىلع

 ةردقلاعناصل بعاف دوقنعلاو لتسلا تابحدةءاوده_ثف هتاعو:صمبئاج ركفتلاب مهرمأو دوهشلا
 ' ناسف دوحلاو نايةطا الهال ةءطاقلا نامعءال اهوار ناكل ألا سول نيكل ولم او رظنلاد هد

 ءامتلانب ز دوعن ماهرتجرذتو راصمالا لالخ نم راهزالا علطمو دولار ص مص نم راهنالارعفم
 نافها هيلا ناتسثم كف دودملا فريث أ امهد لوجو نيطيسلاب ءارهزلاو نب رمعلاب ءاسطبلاو نب ريثلاب
 ا0000 0 ]ذا دودصلاوردةلازوافم هءتعطقف دودكلاقوسلاب هيلا قوشلا تئاح تح دل ه بلع
 00 ' " دود اىلععومدلاترأىدا+لااملادحاذاو دونتاهارت ىدانلا

 انهاؤ اياطملاب جرسسع ُ 0 دوءولابزحن أوىدادلااهمأ 3 دورزو دو ىداولا ىلع عع

 دوع-صو طو.ه اهيذ اهلف « ىجلانايثك ىعرتاهلخ د: دورودنرلاو مثل |اىداو نيد
 ْتقشنتءااماذااهدهاشتول *« دولملاالاا.قوثلا كرت « اهىداحلاا أ اهق_تال
 دودكللاىسلاب قانعالات دم د ىنلارادا تكل اذلؤ » دو سفنلاب ىحلات امن

 دوحولا لك نمنح رلاةوفص 7 قطصملا ىهث141 ىنلل

 دوع قوذ نه هد رو ت>دص 3 الك ىل_هدهللاه_ءاعق

 ش ءاروحةمطاث ىنمةعضب ةمطاف ل_دوه.لع هللا ىلص هللا لاو سرل اة لاق هنع هللا ىىذر كل امنب سذأ نع (ىود)

 ْ ماناال دامس ىلع مايالا نمامون تنام هللا ىذر ىريكلاه<«دخنأ ماركا اةاورلاض عد نعىورو# ةيسنا

 نا
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 نا
 ل2 2222ئ235ْتْْ ص

 لاقو نيةحافتب «#فحلان م نم وكلا ىلع لضفملا ىلا ل, ريج تأ مال_ىاارادةيوححاف ضع ىلار ظنت نأ

 ىلا ىاناو_ثغاو ىربكلا ةي دل: ىرخالا مطأوت داو لك اردق ئد لكل ل-_ه>ح نمثل لوقيددماب

 د-_ةورهقلا قاقشنا مد رب نارافكاهلأسا إرم و نيمالا هراشأ امزاتذل |لعفق ١ ارهزلاةدطام اكن م

 تدان ىنولوسر ريشوهو ادم ب زكح نمةردخاو ةحدتلاق رهظوةمطاشاهلجةحدذن ناب

 ةمسطان تءْصَو ىضقناواهلجدمأ عاطف ىنأ ع-مهنناناذ ىهرتالو نز_ظله امأاب اهنطبن نمةمطأف

 لوقف اهعست بط مشو ةمطاف لق و اهوعنوهنملاىلا قات_ثاالكرات ذا ناكو اننا اهو -ورونب قرشأف

 ىقمّتو اهلاج سم ةلاس رلاءاع«ىفنرانتسا انك همسناءارو+ ةمطافنا هيسدقلا|هت اهم ند نيح

 تاداسامطخو رامالاراصنأامتس> ىلار اظنلاتذعو راكفالا علاطماهيلاتدتما افكر د ةلالملاىت وأ

 اضةلاامرظتنأىفالاقو اض 1 نمصوصخملامهّدر راصنالاو نم مرجاهملا
 بس> قو لضق فؤرا2 قو *: بسن قءاره 0

 1 0 اهقرشو اقدح اهاضق هاو

 دعسور عورك, ابأ نا 0 رمأ نال_بوعيلعهنناىلد هلل الو سراحه لاةفرعوركم وأ مطخدقلو

 ركب وأ لاقف اهنءهتلا ىضرةهطاذرمأ اورك 1ذتة ل سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر دصس »ىف اسوم < اوناك ذا عم ننا

 ملوامطخ لاماعن او لح وزعهللا ىلا » رمأن الات هو مل_.بو هيلع هلل | ىلص هللا لوس .رمهدرؤ ف زارثالا امطخ دق

 هل_>الا ناس امنا هلوسرو ىلاعت هتتانأ ىسفن ىف عقيل هناودلات اذةلقالا كلذ نمهعنعامىرأالو اهرك ذب

 نافاهرمأ هلرك د_:ةهه> ودهللا مركى علام امقلا فكل لهامه لاقودع_سىنعورع ىلعركت وبألقأم

 ىاسلعاوسةلاود_دسملا ن ماو رت فركب هللا ةذو دع_سلاقفهانيساو دل تاذتلق كلذ ندعم

 لاقمهارانف هوي اوقلطناثةرحأ,راصنألان مل-جرأ لف ىلعريعبب ءاملا عضني ناكودودس < لذ هل همم

 لود 000 ارم الاصح نمل سبب منان سحلااب أ ع وأ لاف كءاروام ا

 شد رةنمفارش دالاس طخ دقو ةبارقلا نمتق ةرع ىلا ناك-ملاب ل_وهيلعهتلا ىل_مدتنالوسر نمتنأو

 اهبطختو اهركذ نتنأ كءزعاش ىلاءت هنن !كااهرمأ نا لاو مه در ةمطافهتنب! موهملع هنأ ىلص هنا لوسر ىلا
 دقلرك ايأان لاقو ع ؤمذلاب ىلعانرعترغرختفلاقكل امناس<هلوسرو ل-> وزع هللا نوك,ن أو رأى فاذ
 نع دعقي نم ىل؛هاموةمغ اذ دمسلا فىفنا هتتاوالف اغهنع تنكر مال ىب :ةظقيأو انك "اسن اك ام ىلع تحمه
 هتلاد_:ءاهيقاموايندلان ات نسحلاابأأن ااذك ل-ةنالركب وبأ لات ديلا ت اذ ةلق كلذ نم ىنعنع نكلواهلثم

 ل-هقأو هلعندخأو هم .ؤه دشف هلزخم ىلا ه داقوهصضان نع لح ههجو هللا م رك ايلعت ام روثنمءامهل ٠ هلوسرو
 هاعدلل ا ىلص هلل الوس رافت ابل اننمتل امو تام |قرطق ةلس م دنع مل#_سو هيلع هلل !ىلصهنالوسرىلا

 اذهلاقذ اذهنموىأوىلأ كادفتلاةامرسح و هأوسرو هللا همحي لح راذههل بابلا ىحتذاو ىوق ل نو
 بلاط ىنأن ب ىلع ذانأ اذان املا تدتفف نكرم قرع داك هوك 00 ىالللاس أو ىنأ

 هلع هللا لص ىنل اهلغّدرف 5 لو ل> دةىرد_+ ىلا ت يعحر دق ىفأ لع ىت- لخدام هللاوق هه> وهتلامرك

 د_هاقهن اكضرألاى لا قرطد لغج ولو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىدب نيب سلخ ساجا هلل اقم مالسلا لبو
 نَد-احلكدذ 0 اكىلعاب ملسو لعدن |ىلص ىلا هل لاقف هنم ىبكتسا ةجاح
 ىأكعنم ىف ل لعل كناهنالوس ران ىجأو ىنأ كادؤه_:عهشاىذر ىلعلاةؤةمْضةمىدنع

 بلاطىنأ أنملضفأ لت نكف ىتبذهو ىتبدأو ىتيدهف أش لقعأ ال ىصانأو دسأ تنبةهطاف نمو بلاط
 نمىتاعأو ى ب , هيلع ن اك ا_عىف ةقنتساو كب ىفاده لسع زةرعشات اوهعذْسلاَو ربلا قدسأ تنب ةمط أو

 نمل جوز هلا _ئامومتدرحأ دقو" الاواندلا ىف ىتا . سو و ىرخ ذهّللالوسرأب كناو كرشلا

 تلاقهللالوسراب ىن-قزت لهةمطاف كنب |ارطاخ كتبت أدق وامبلا نكسأةح وز :وتدن ل نوكم نأىدضع
 له ىلع ان لاو ىلعهح وق مست حار ورسسوأحرق لاهت دقل_بوهيلع ماو مالو اطل ةلسم أ

 نقلا ينس: ءاالك
 اذانركملا دنع تدعق

 1احد- 3 نيصخشا نأ

 امهووتنل اكلت ىنالزنو
 امهدحأ لاقف ناكيد

 لاق تنأنمرخ”الل

 ماظل جر حورانأ
 تانهملا ن مدد ناك

 مارا لك ١ وناطاسلل

 ىلاتوملا كلم ىفامرذ
 اهيفبذعأرثب !اه ده

 حوران أرخ" الالاتو
 ناو ره نب كاللادع

 امصاع ال> 1تنلادق دق

 تذعأ تئعتاسأ 05

 تععسشرثيلاهذ- هى

 ماعد احارع اهل
 ىد_س> ىو ورع لك

 لاق عزفلا ةد-ث نم
 رثما اكلت ف ترظذف

 ىنواست نالفاي تدكحو

 دقرسلا كح ون
 تامة نما هوقعلاو

 ىتلاةمبدولا نبأ ىخأاب
 لاف اها كبح عاوز

 َ .ةعلا تحت ةنوذ دماهنا

 عضوملا ىف هم ةيئال_فلا

 ىنأاب تاق ىنالفلا
 ىلا تح بث دى َ

 لاق ءامقشالا لزانم م
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 ||| كلهالهءلع ذ:3 كصخانامأو هللا ل..سىف هيدها# هنعشال ىنغالف كفيسامأ ل_بوهيلع هلل اى هللا لوسر

 دقهنال 0 بدسل

 ىسفو تعا ل ناك

 ضر ب ةعطقنم هريَمو

 اينع تلفت كانمهلا
 ل--حوزع هللاةداما

 تنك امو ةكع ةرواحملاو
 هنااكلت ىف اهَدَمَفَأ

 القا معلأس أالوئُد

 اهياعىف ر ىدناعتم

 [متدسأ !فملا للانعم

 ستكمتذأو ىرهاو

 ناعم تز أو عوحتو

 ىّورم ٍتنأو أمظتو
 م>رأالكال-و قزعو
 هنأوم .هذا م>رلاعطاق
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 انأاهواويل |توملا كلم

 لهذا اأن دم
 اهنم ىلبالطاو اهلا
 ىفىنامداو ه_كاسملا

 هللا لاق اهتم ل_>-

 ىنجري نأ ل-جوزع
 دنع ب نذىل سل ىتنال

 ري_غىلاعتو هناصس هللا

 ىلاعت هللا لأس ش ثرعلا تاوق ىدحاب لكوملا كلما لذ ؛اطم_ءانأ دنا لاذ كلم ااهعأ كاذامو تلَمذ لميغلا

 لاق كل لج وز ءهّللا ةماركب كب رْنَع ؛لربخي ىرثأ لعن [مالساا هملع لب ريدا - هو كتراشم ىلنذأي نأ

 هالو راب ك.لع مالسلا لاق مالسا !هملع لد ربج طمد ى-هم الك كلما متةساايف لو هيلع هللأىل_هىنلا

 ةيناثاهيلا علطا م هتلاسرب ككثهن وهةلخ ن ل كراتدخافةعالطا ضرالا ىلع علطا لج وزع هللاز الاق طو طنا

 000 انفال ما جدد تلق ةهطاف كتندأه-و ْرَق ا .دمحو مسا صوأرن زوواح أ اهم كلراّمخاف

 نأ نانملا ىلا وأ كاع هنن |ناوه وو هنا مرح بلاط ىفأ نب ىلع بسن افك عنباو نيدلا ف كلوخأ

 ىلا وءدأو ضب أك سم نم اخ اهةخأو كباعامضرعأنأ بر ىفرمأ دقوةرب رس اأو ل_هيف م- م داوم

 نما مذامرثنر نأ ىوطةرح“ ةرمأ دك :المهمطاف جد وز ىلع دوش 0 نانا نزاخناوّصر

 ايندلا ىف نيري_تنب رهاط نياضاف نين نيدك ذنيمال_ةاهرشنأ نأو ضرالا ىفايلعإ وو زتب لمان أ

 رام كال ضف نمرك اذو سانل | سوئرىلءكحو زبو دسم ىلا هاذ ىفاف ىامأ ن سحلاابأاب ٍض هاف ىفررمأ

 قريخأو ةماطافل_بوهيلع هللا ىلصهللا لو در ىو ز تاق نسحلاابأاب ةلءارراب لالا وقام مع ةقا ايد رو

محزلل ىتعطاقم
 ىئافحو 

 ١ «و> وو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرات» :: قلى هاطسولا ام هلي اوقع |التدو كا ذباح رمق ساخلأن مر تنضف ل>رل!لاقامم

 ١ ٍ هتلالوسررماللالب قلطناق راصنالاو نيرجاهملاعيمج الالباب لبو هيلع هنئا ىلص هنأ لو برز ةفارور لاهتي لاقىذلا عضوملا ىلآ

 ١ دجورينإا قرذ ماتم سانذلاعمجا بح هرب“ :منماييرق سو هءلع هنأ ىلص ىذلأ س [بو]وهلع هللا نع هّي-شينف هلع 5

 ةكيئالملا دهشتسال حو زعهللانأ قريد خأف فن 1ىنان ألي ريح ن !نيمسملارشاعماب لام هلع ىتثأو هللا
 قه وزانأ قرماوةهجومتنا مركب لا ط ىأ نب ىلع هد- عن مانام ندنمأجوزهئارومدل ات بلادنع

 دم هزع هللا ىذر ىلعم [ةف كسفنل ىاطخاو ىلءاب مقل لاقو سل خا هتس وزافأ لع مدمئأو ضراا

 دبشأو هيبشالو ل كا, شال مدسو قالا هلاالن أدي أو هيدابأو همعنالاركثو هنن دم ا لاقخ هرلع ىتثأو هللا
 ةدادص ا( ةش : وه>اوزأو هءاعتأو هل [ىلءو هلع هنأ ىل_د هيدبولا ةلوسرو هسئلا همن هلوسروه دبع ادهم نأ

 5 هو هيلع هللا ىل_دهلن الور ىن> وزدقو هيف نذأوهبهتلارمأ ةنس حاك- :!تاندو هنضرتةعاد

 مكلعو كف هلا كراب نواسملالاقفاودوشاو هولأس اف ىضرو تدضر دقو 0 هىعرداوقادصل هدو ةمطاف

 اهبفوةرصلات دجوق

 اهتطد رام لم ىعدو

 : 00 ىرعأ نمئثالو لاح كاع ىفام هللاو لاق هاا ةد ست ئث كاعم

 1 لوز ع هنناناف نسحلاابأان رشنأو كن دن تدضرو كعزد ىلا كنعنوزو كلو“ ؛لرذس ىفكإ حرهءلع لمحو

 ٠ ١ هليقرأ ل تأ :نأل.ةءام-لا نم كلم ىلع ط.هدةلوضرالا فام كح وز ْن أ ليقءا..سل ا ىفاهب كوز دق

 / ةراهطو لعشلا عامجاب رش أهلا لوسراب كيلعمال_ىلاىللاةف ىثةهجأو ثهوجوب هلثمةكلأ الاا نم

 | قرمأ دقو ةماسقل ا موب ىلا هنودا تمل نيعل اروملاناوةكالملاو نيعلاروملا هتطقتلاو كلذ ترثنؤ لالاو ىلا

 كفذدفت :مىناوالأ بانلا تقرط و نال كلملا ج رعامل_ىو هلع هن اىلصللالوسر لاق ةرتخ" الاو
| 

 1 ركوأى رار ساق حرفلاةدث نملقعأالانأو اع :رمسم ه كي عنمدح رد ةءهدعو هللا مرك ىلع لاق كن ماع هن

 ا قكلذلوق.ؤ دهسا ىلا ىرثأ ىلعتآ 0

 | هاهام لب ريس ىزي> تاقفرونلاب تاب وتكمن ار طساهيفءاشرب نر رز كروس لعد

 ا ةعبارلا ءاعسلا ىف عمت نأ ةكششالم ارم أو لام او ىل ١ ىلج نأ ىبوطةرحش ىلاو ىتيزت ,ربن اروح اىلاو ىفرخزت
 ْ | 11 0م الابنم بصتف داو ضر لات هللارمأو ىلعالا ميفصل |ةك_ثالم تطيوفرومعملاتدبلا دنع

 1 الم ن ماكل م ل> وزع هلئارمأ ارماو ءامعال اهللا طع نبح مالسا اهملع مدآه اعن طخ ىدالاربنمل اوهورومءملا

 ١ احرف ت اوم |تحتراف هلهأو هاعه_ءلعىب ىتأو» د ماح عسممقادجوريئملا كلذالعف ليحارهل لاقي بحل

 1 تن ىتمأ ةهطافن ىلو العد يح وزان حاك-: ااًمد_ةعدقعانأ ىلا ىلاهتهتناجوأو ل» ري لاق ارورمسو

 / | ١ | ١ دل ةل1لعش دونر كنا اه دقعْت دقدقمل_بوهد ءلعهللا لصد ىقاخ نم قوفضو لوسر

 دذل ةييلنح تويتر : »! 
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 هنلاىذرةمطاغل نفخ دب نأ ندر أؤ ه-+اوزأ ىلا ل_بو«_.!ءهللا ىل_د هلا لوسر فرضنا مم اكلم جو

 ردم د اة هنعهللا ىذر ىلع لاق همطاف سأر ىلءفوقدلاب ل_بوهيلعمتت اىل-كىنلاجاوزأب رضذ ا مع

 شضبقو مهاردلا تضيقاسلفق فعلت !ىذر نافع نب نامع نغم -هردةثامعرأب هتعبق قوسأ | ىلا هب تدضمو

 عردلان افلات ىلب تلقم_هاردلاب ىنمىلوأ تن أو عردلاب كانمىل وأن "الاتسلأ ن س+لاابأ ا ىل لاق عردلا

 ا تتريخأف مل وهلعهللاىصهتلالوسرىلا امه تءت أو مهاردلاو عردلات ذأ ىلع لاق كيلا ىنمديده |||

 ةيرتشن ام لج ىلع هتاةمعد الالب و ن اا تهعم لرأو ة.طافل سام مه اردلاهدهمرتش اركبابأاب لاف هنع هللا

 |مهردنيّد_سو هذ الثل_سو هيلع هلل | ىل_صدهلل !لوسرىلااهءقد ىبا اماردل تن كو هسنعمللا ىذرركم وأ لاق ا

 ءاسإل ةرقو ل_ةذأ|فدلاه دوش مدأ نءهوداسوو مدأ نماعطنو فوصلاب اوشحت شدخ نماش رف تءرخاف

 هللا لوسر ىدب نيب هانعضوفاذلمقأو هضمد لالد وهضمن نام سو ا كرام ا ايكو ا

 ىلع لاق كنم فوذنا مهراعش موقل كرار مهللالاقوءامدلا ىلا هسأر عفر كيهيلارظناسإف لبو هرلع هللا ىلص
 دعل تيئكحو ٌكدنعمهار دلاه ذه ىيذرا لاو ةملس مأ ىلا عردلا نقاب ملوه_ءاعدت | ىلص هلل |لوسر عفدو ْ

 مو هيلع هللا لهنا لوس ربت زل اذاتنل أ اريغهنم ءامح سو هيلع هللا ىلص هنأ لوسر دواعأال ار
 ىأنب ل-.ةءعجأ ىل_ءلخدروش ده ناك اذ ىلء لاق نمااعا اءاسند كيس ْنَدَدَو رز نسما اب ا كلوش[

 لدن نافل_.وهيلع هللا ىلصعللا لوسر تنبةمطاف كو زتن حرفك شن طق تحرفام أ اب لاقذ بلاط
 هيلع هللا ىلص هللا لو سر نم ءاسحلا الا ىنهنعامو تل ذ بحال ىناهللاو تقف اكلم عام اباننمعأ ترقاهبلع
 مأانةب رطيىفانةئقلف مل-سو «بيلع هللا ىل_دهللا لوس .ر دب رث هعمت هذ ىمتقامالا كءلع تعسقأ لاذ سو
 مالكنافاهرمأ نهماكن نان اعدوال_-همأتل اذ كلذالانرك دف ل_وهراعهنلا لص هللالوسرة الوم نأ
 هللا لو سرءاست تلعأ وكل ذب امل فوه مأ ىلا ةعجا ارتنثنا ملاح رلامالاكن م سءْتلا ف ع-قوأءاسنلا

 نقدحأؤ هد اعتس فناكو سو هلع هللا ىلد هللا لو ءرىلا نينمؤملا تاهمأ تععجافلس .وه.لع هللا ىلص |
 ءامحالا فة<دخنأول ارمالا محا دقانا ان:اهمأو اذ ٌءان "ان كاني دؤ ل لع هللا ىل_دهنلا لوزان ناقو ه

 ل ثم ني أو لاقو ل_بوه دلع هللا ىل_دهننا لوسر كمة دانركذ الف - مأتلاقكلذاهانمعترقا |
 هحدخنا هللا لو راب هس مأتل اققاه اع ىامندو ىددىلعىتن اعأو سانلاىدذك نيحىتقدس وعد '

 نباونيدلا ف كوخأ اذهو ةنملا تاحرد فام. وانتم عم< ىلاعت هللاثاهب انتل اريغكل ذك تناك

 مالو هيلع هللا ىلصهللالوسر لاو ههمط افهتدو زىلع لدن أح بل اط ىلأ نب ىلع تسل افذع ١

 ىضرةشُث اعدر>< ىفوهو مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىلا اوعم تقل طنا ىلع لاق مسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر

 نأس<ألاّةؤ اًقرطممل_بوهيلع هللا لصهللا لو سر ىدد ني.تسلعت تملا نا دفهحاوزأ تمامذاممءدهَنلا '

 لاقىلاعت هتلاءاث نام ذه انتلمل ىفامملع لدت هما اركوام- لا.ة ف أو ىلأ كادف من تاقذ كوز ىلع ل خدت
 عقدو اسهل شرفب وبمطتو ةمطاف نب زن نا لسوهلع هلل | ىلص هل الو سر ,ررمأفأ رورسماحرفو دنع نمت3 ىلع
 اطقأوانعمواركه دوم ريشاهل لاول“ مأدنع تناك ىل امهاردلا نم مهاردةرشعىلعل ملسو هيلع هللا ىلص تلا

 لع مدأ نمةرفس اعدو ه.عارذ نعرسف ل_سوهلع هللا ىلص هلال وسر ىلا هب تدت أوكلذتد رتشاف ىلع لاق

 تدحوؤ ددعسملا ىلا تح نرخ تيبحأ نه عداىلعاب لاق ماس هلءج ىت-طقالاب هطاذيو نمل ا ا اخحدش

 اولقأف مهعجأت موقلا ماقق لو هسيلعهللا ىل هللا لو ثراوممحأ تلم ملسوياعهلتاىلد هنا لوس ر ناعتأ

 نواك أياول ع كإذ تاعفق ةريثعةريشع ل دما لاق ملي دسنعةرغسلا ل استرم_ هل موقلانا هنرهخأ دو
 اعدم ملسوه_لع هللا ىبص ىنذلا ةكربب لج رةئامعمس سلا كلذ نم لك أى- ضقن:الرفسلاو نو رخو

 نيد ل+قوهرد_ديىلاامهعجو هلا عش ةمطانو هن.هن اءاع ذخأف ىلعو ةهطاغب مو هيلع هللا ىلصهلتا لوس

 (ضورلا

 انيعانح 8 ىدب

 معلا دالي ىلا تدضمو
 تعمحاوا مع تلأسف
 هنيدد اهتندح و هم

 تاكمؤهرح [ىلا هلوأ نم
 0 جاع تانجو
 ةلسفلا هلالاتكشو
 اهتءهوف هر ورضلاو

 ايندلا ماطح نم أء#ث
 ىدنمق امَع تؤرصناو

 لمد نأ نموم لك

 هللا ل وسر (لاقو ) هجر
 ملسوهبلع هللا ىل_ص

 ارصق هتاف تمأر

 توقانوردو بهدنم

 ه .رهاط ى رب لو 5 رو

 نمءذطابو هئطاب نه

 هده نأ تلقهرهاظ

 لي ربجاي نأ لال
 ماحرالا ل_دو نإ لاق

 نالأو مالسلا ىُدفأو
 ماعطلا عنطأو مالكدلا

 ىل_دو'ماتنالاب ققرو

 ماين سافلاو للاب
 ىلصهللالوسر (لاقو)
 ريصن مل _بوه ءلعهللا
 عمفتح و رىادىل_ع

 هلو رو هللا ه_عاط

 زحالا نم هللا هاطعأ
 توبأ ىطعأام ىل-ثم



 نمو مو هءلع هللا ىله

 قا. ىل لع تريدص

 هللا اهاطعأ اهحوز

 لق نم لثمرجالا نم
 لخ وزع هللا ليس ىف
 اهحوز تاظ نمو
 ]طب الام هئفذلكو

 ةكلث الماهتنعا هنذآو

 ناذعل اةك الموج رلا

 نموراذلا ف ى-هو

 ىذأ ىلع تربسد
 هللا اه اطءأاهح وز
 ةأرعا ةمادسس 1 ناوث

 م رمو نوعرف ةأرما
 هلئانأو نار_-عهننا

 قد _صأوفو لوس:
 هجر لدو نم نيلئاقلا

 هلامرءأوهرعىد زأ
 نّوخأو هرادردع و

 توملا تاركس هسيلع
 ةتملاناونأ هتدانتو

 هنيلع(لاقو)انملا له
 لزغت المالسلاوه الفلا

 م> أ |عطاق ىلع هجرلا

 1 هللانذوعت

 لوقلا هيا ل أسنو

 ثامالاهلأسنونارفغلاو

 نارينلا نم

 ةبوةععساتلابانلا]
 ( هندلاو قاع

 لل

 || ذضاو جوخ امه ىذلا تيما ىلا اموعم ىدع ماق مكتحوزةحوزلا مذ نسملاابأاب لانو همل مف دمام هية مه
 ٠ ةءطاف ىلع هنع هللا ىضر ىل علق أف اكماع هتةلقساو هنلااكيءدوتسا كلم“ هلآ عسج لاو باماا ىنداضف»ر

 لإ السك نوك أنأ ىذ رتل اءاسنلاة دمسأب نكسب ام لاةفءاكملا ىف ند خأؤمالافلا نج ىت> مالكسلاب اهفطالب
 أ[ داعىلادو ىرمأتركفاغاو اضرلا قوذو اضرلاتن أوىضرأال فيك ملانبااي ثلاقفالهأ ى قوكستو
 كلأسأ ان أو ىربقو ىدحلىلاىفوخ دب ىرشثو ىزع شارف ىلا ىو دتوهبشف ىربق ىف فوزنو ىرع باهذ
 اني ىرحأو ىد أو هف ةلمالاه د فدمعتن انيارحم ىلا ادب تذو ىلرأوىد.فتةىتغابامالا ىبأ مب ماانبا

 اهتاذلوايندلا ىف موقلام دلا# اذ أو ا 0 بايرالا ترةمدخ دعت -مل|ىلاام او ب ارهملا ىلا ضونق

 ىف مقرات لف رخال هنقادلا ارادلاىلاالا ه-لاعلا مهمههو ست تناك الو اها اوهشو سفثلاةحار الو

 مرهاظو تيملال- هآسحرلا منع بهذ !هتلادير بانا اروثنمةراشنلاب م4 بتكو اروط_هباتكلا
 || تضم ىح مايصا ايراهنلاو مامقلاب لم الا ناطق اناك-ف 9 اههت داس الغتشاو نادل شارفاكرف اريهطُ

 هللاثو مان 0 ءالاى مالسلا هيلع لد ربح نيفالا طهفامهشارف ىلعادقرم مان أةئالث

 مايأةثإل_ثلاهذهىف مانملا أرعشوامهشارفاكرت ماركلا ةهطانواملعن اكل لو و مال- ل | ئرقي كن ر
 نييرغالاةكئالملا كب ىهاب دقىلاءتهتلان ام لقو اههمءلسو امهيلا ضماف مامقلاز مامصل | ىلعالمقأو
 فداصف ل دوام زعم ىلا قأو لو هيلع هللا ىلص ىنلا ماقف ني.ن ذملاواسعلا ىفةمامقلا مو ناعفشت مكناو
 نادنتالوسراب ىبأو ىنأ كادفتلاقذف ل--رتمنلا فوان وه كفقو اما لاقف سعت ةءام“أ تسملاىف

 23 ئاو_> ىضقالا:ود تمفاهدناو < واهرمأب موةةواه دها انتو ارم تح انس ااهج وزىلاتفزاذاتنماا
 عئاوح نه ةحاح لكل هللا ىضقءاسمسأأب لاو عومدلاب ٍلسو هبلعمتلا صدقا لوسرانبعترغرغتف ةمطأف

 انعم“ اهلقةءامعلا تق ةمطافوانأ تاكود ودب د-ثدربو رقه ادغ تناكو هنع هللا ىذر ىلع لاق ةريخالاوامث دلا
 كاش ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو رانر اظنذ موقت نأ انممه ملسو هماغ هللا ىل هللا لو.سر مالك

 دفع س اق لوهملع هلل اىلدىنلا لغد وهمحاصىلاددحاو لك عج رذايكملع ل_تدأ ىت-اق رفة ال مكملاع

 |هتوضق ى اراب رةمطانت ذخأوىردص للا امتموذو ىنعلا لح رتذ-افانشباهف هي ءلحرْلخدأو انسُو 1

 اءاعرمأ م مم ريسخانلاعدئاتمفد ىتحدربلا ن ممل_سو هيلع هللاىلد هلا لوسر ىلجر يف دنانلهجو اهردصرلا

 قفراعل لاقق ل .ءاعد 0 لعن ريخ هنا تلا قق ةيذرأب كعب تب أرفتك ةمطافل لاف جرغف جورالاب

 لع لفلكساو تاك دع دوتسالعرس ام فرسن 2 ىنمةعضد ةءطاق ناناهب فطل اوُكَت-وْزب

 ىل_عكلذد_ه.اهتدهرك أالواهتدضغأ ام هتلاوقءو- ومنا مركى لع لاقأرم موطتأكرهطو سد رلا[ كنة بهذاو

 الكناؤعالاومومهلاىن_عفشكل تناكد_ةاوارمأ قت صغالو ىتيضغأ الو هملا ىلاعئهّللا|هضدق ىتحرعأ

 , ا [ميلع هللادجر امبلا تراظن

 ةمترالعأ راتذملا نمالان : ناسرفلا دم_كاملعىنعأ «اهلسولوتملاةمطاف لثمنم
 ي اح دلا ىفاماقواههشار_فاكرت * نارقالا ىلع اقافاذ ل-الؤ

 سلا ةكئالم ىهاب دقدتلاو « ىنافلاريسلا شدلانماهبف © اموات دلا لع ىرخ الارث آدق
 نامالا ىنس ىجدس نك قثو سا !ةورعلاو قطصملا تدب ل مه نامأ لكر اهيصخو اه وهم

 ش موفصول نوحداملالوةباذام# ناطيشلاةباوغلوزت مهو ىذالاوانع مهلا لوزب م-مو ش
 ١ . نانملا نهرو هلادغو * اكل مهم ىب مط نمزوؤاب 4*2 ناةرغل ا ىفءاح دق مه دمو

 : . مهل نمو نورهلطلاءطل ره * ناريثلاةرقزو باذعلاءوس 5 قتأوتاهلاوج رأادغمومف

 تآرقلاب لءالاىفا اوغربو 2 احدلاورحاوملا فاو ماصواومات # ناشن مدلأب ا” م-ظعناش

 هباجحتوةطهرو ىنلالآ 5 نافمشال مارك الا ىرق م-منم 35 ىكرو دوفولا ست م-لاف

 ناندع نم ثوعبماىرولاريمت# ىدملا لع قطصملا تب لمد * نادحالا. ىلع هلنومداتلاو

 ىلص

 ندجرلا<- ءاطدن اذا: 2



 ناصغالا فرايطإلات غانتو م« ابصلاتريبامهللادماج لص ,, | ٠ ٠00
 ( هيفركفتلاو توم ارك ذ ىف نوعدرالاو عساتلا ساحا)

 تاعسأاو او مبسقتلاو مسّتلا نعمزتملا تاقولخلا عارتخاب درفتملا 3 :وخدملا عاون أ دوت أ هلل دبجلا

 فوصوملاتايفيكلاو ناولالاو نامعالا نع سدقملا تاهملاو نأ امالاولائمالاو لاكش الا نعللاعتملا |

 ا أحان نإ بمدحلا تافاسملا ب رقدالءاعدنمم بيرقلا تافصلاوءام“الامدقب
 نوسهو رارسالا نو: ا تااسلا نعوفعدو هدام ,عنعةيوتلا لم دو بوسيعلاريسو بوذلارذذ

 هعمم نع بْرهنالؤ بهل | ناوقسلا ىنالو ٌضرالا د رذلاقئمهءلع ىالفريمللا تامغاناو راكمفالا

 ىفهلىفاثالفدحالاد>اولا تايظلا ىف لمرلا ىبء لما ابيبد هع نزعن القري_دلا تاوصالات راح

 تامملانه- ءلعىضذق.و د :ةيودالاىلعقانلا تانيلاونننلاَن وري اريصلادرتلا تانثاكدلا

 ءانتأذا تالغشلاراص ىف قرغ لأ اوهشلا ذب دلي ايئدفرتشي ءرااا ف تاومالا ىحتو ءابحالا تيم ناسف

 هند_ثنمهثروأو :ّنا 0 م هددُسَعَ تارغهغنمهءلع قلأو تاساكه رم نمهعرع 7

 ىلع رحو تام. لاو نينملا مع ءأو تايم دلوع الا ىكأو تاذالانمه_.فناك انعل-رف تارسعأ ]|

 تانسملان مهلمعالخو 00 تاولغلا ىلا قانعالا ىلع لجو تارب_هلاهيئاصم

 نمفاسأو تاقد_صورب نممدقامو تاعاطلاو ىوفتل اري_غه دهن نمم دحلفهعفني لو ت ”ايسلاو
 تاداسلاودسلان نأ تاسرادلارومقلا هنو-دقو تامدق ن نم عرمصع لقاعل ارب: هنالفأ تاوعدِم باول
 ريسأاب هسفثنأاممهنتئاث تاركسا تول نا تازمعملاو لئالدلاب حاصلا: دقوءاقيلا ىف عمط: ف يكف
 تاساكلال .حرالتبرضو ليلقلاق بدت ليوطلارفسللدوزبو تالؤغلا

 تاوفلا لمق اعوس ف 93 ردابو دازلا لصح #

 تاسماظلا راحىف * قراغتنأمك ىلاو 4 تاس اورومأ ن ءد»# ىاعتلا اذ 0 5

 تامل.قهيضأ نع « لأسناسنالا اند د تاظعلاورحاوزلاب « الصك لق ناب مل
 تاريعلاب ه ه سسوس 4 4 اد ١ اوك. هلأ 3 تاولل_ةال هةنعرس 237 هول هاربو :

 تاع .سارلا لاسم لاك 0 00 هلو # تانقاصلادامملاب *رذق :: ناكدق نم نأ

 ف ا ماظع نم * ثكملوط نماهبمل © نادكولا 5 فنأم-غ 7

 تالفغلا ريد ان 0 تافورمعا| ذم دق

 ف 0 5-3 علقأو عحراو بنأو 3 تاماالءق ىتلاب # ردابورهعلا م أو

 اوعدلاب مجاب 2 ىأب دلا يف ىدأن م # تام لاهم ىئكرت 35 نم نارفغلابلطاو

 10 037 عسفش نطان د>وأمو# تارثدلا اناقأو 4 اهحراب دنع

 تاسمط تاك از 2 تاول_ص هبلعق د تازمتملا ىهمىد 00 الا نظل احريغ

 تا اراط ناتو هب أعم جل الاىلءعو

 هتادعأ امني دهاجلاباوث ف صياموبو و ءبلعدتا لقا لور تعمم تلاقاهنعمقلا نرةثثأع ( ن ء)

 نم منلاةف مهوحأ لثم كم ١ نه نب دها لاري-خا نوكأ هللالوسراب ل

 لو هيلعمللا لم هقلا لوسر اقلام ع هللا ىذوشالام نب سنأ(ن ءو)ةرم نب رمثع مول لكى توم ارك ذب
 كد ناو هاكأ دفن دقن اسنالاد_>واذافتارم سن مول لك هنأب ىلع فقد توما كل موال | تدب نمام

 1 اهه-وّسن راضلاواهر عش ةرشانلا هت لهأ نذ هناركس ةيربغو هنأت , رك هتيشهف توما مغهءاع قا:

 الواتزر ك-: :مدحاول تهذأاه عزالا ميفو عزفلام كليو تول كل لود اهليولةتراصل اواهوهل |

 ىأالودو ةدوع ع هدوع مف ىف ناو ترحأ: بما هوو تيضرقالو نرعأ ىسدتت الوالي

 نءاولهذ]«مااكنوم-وأ هناكمنوربوله د 8 سفن ىذلا رخل سوبيلم هع راس تلال

 ىلصهتالوسر(لاق)

 ملع ولو م--و هءاعهللا

 مالك لا ىف ل-وزعهللا
 لاقأم فأ نهلقأ أش

 نذلببامالجوز عدلا
 [!ههدسأربكدلا كذنع

 ام4لةتالفامهلاكوأ
 لقوام_هربنت الو فأ

 اعركالوقام-4

 ىلصهللالوسر(لاقو)

 ىناكول 00

 نملقأ ؛ ىش م مالكلا

 لقتالؤ هلال اثام فأ

 هللا لاب دقف فأ ام
 ىف ىل اعتو هئاك-#

 نبي دلاول اب هءم_صولا

 ىلص هللا لوسر(لاقو)
 قاع مل-بو هبلع هللا

 ىلصو ماصول هيدلاو
 ربؤلا ل-ثم قبىتح

 نانايصغف ادلاووتامو
 ئقعشا قل هيلع

 ناب_ضغوهو لج و
 هتئأ ىل_ىلاقو هلع

 نين نسل ل دسو ةسلع
 نيبو هب د او قاع

 الار انلا' ىف سيب ا

 هدب >اوهدح رد



 هيلع هلا ىلص (لاقو)
 ىاى ىرسأ ةلءال-و

 نم عوذح ىننيقلعم
 ىولانيمال تلءؤران

 نم لب ربس>أب ىخأاب
 نو-ةاعاالاتءالؤسه

 لوسر (لاتو) مه دلاول

 ملسو هلع هللا ىل_ص هنا

 ىلع لزن هدلاو بس نم

 لكددمد مهح 52013

 ءاملا نم تاز ةرطق

 هلل أب ذوعن ضرالاىلا

 بضغنموراثلانم

 ىل-علك نمورامجلا
 (لاَتو) رانلا لخدي

 هلل ىلص هللا ل وسر

 ئم ىرغتيال لسوهيلَع
 نيقاعلا عم بعتأام لثم

 م-#ت اهماو مدهئار "ال
 مهسأفةنملا ىف نوك أ

 برَصلا نم مهخارض

 قرا يلف يود
 تبخر م-ميلع

 ناف كسار عفرادجماب

 ىت-رانلا نم مه>رخأ
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 || ىل هأاب ىدانيوهو شعنا!قوقهحور تفرقر هشمز ىلع تءملا ل_جحاذا ىتح مهسفنأ ىلع اوكماو متيم
 ةعبتلاو مللان اف ىريغل هتفام مث هلحربغ نمو هل نملاملات عج ىنتمعلايكامن دلا كي نيعلت الىدلواب و

 : 73507 ىفل>املثماورذحاة ىلع
 ىلمأ فرغروج رأت نك دق « انأ تنأفررتغتاللاق) «هعشن نمت دما ملكول

 انعواقشهرزو نمىلع « ىبوهتءعجى ريغ ل ىلام « ىنمتغابام توما ىلجاع
 انهو هلذزل ه/اكأب « دغر فتعجدقاعودو
 ىغهمفو مك- ىلاءتحرش » دةفلوقعااىوذاباوريتعاف

 رشنلانماملأ مظعأو فود_ىلا برضلا ن مدشأو هو هقوذب و هملا».ىذلا الا هلعنال ملأ هل توملانا (لءقو)
 ثيغت_بي كال ذلف ند_ءلافةوقءاقد عملو ئباغا ف.ءلاب ندلاعطق نال ضيراةملاب ضرقلاورب_ثانملاب
 بركلاو ملالاة د_ثلحامصلا نع هنوف فعضتو هنوص طقذيب تمم انا توم لا فال_د ميصاو ب ورضملا

 لةعلاامأ ةثاغَت- لال ةوق هل كرت لفة راح لك فعضأو ند. !ءازج أ نمءزح لك ده دق توما ناف بلقل | ىلع
 نينالابةحارت_ىالاىلعردقولدوب قاهفضا د ةف ىارطالاامأو سكر دقق ناسلل ا امأو ةسوشوهتنشغد قف
 هقلح نمةرغرغوراو + اهبذجو حورلا عزند_:عدل عمم ةوق هل ترقب نا كلذ ىلءردقي ام هنكلو حاب_صلاو
 رغصتو|هيعضوم ىلاعأ ىلا نايثنالا عفت رتو هنوفح ىلعأ ىلا ناتقدملا عفترت تح زأو هنولرع_-هتدقوهردصو
 ةركسدعدةركسودعلكلو هاذ_ذ: داقاس دام دقت وعاملو أف هند _> ىلءهذم وضع لك تو,عو هلمانأ

 ةمادنلاوةرسملاهبط.ةواهلهأوايندلا نعهرافنعطقنب كلذ دنعف موقاد-| ىلا هور غارت تحد يرو
 وللا ملأت ودوالا قرع مذ سدا ىلا ام لعال ىف لاةؤ ضب رم ىلع ل- دل سو هيلع هنا لص ىلا نأ (ىرو)
 ههحو خدع و هدقد دن لخ دي ءام نمحدقد دنعن اكريتحاال مو هيلع هلل اىل_صهنأ( ىؤرو) هند- ىلع

 ىلءىعأ هءاورفو توملا تاركس ىلع نوه مهللا لوقي ناك ناو رفو تاركسا تولإ ناهتناالاهلا ال لوقدو
 دع كيبأ ىلعب رك اللوةءوهو هاتيأاب كن ركذواب رك او لوقت اهنءهّنلاىذرةمطافو توملاتاركس
 سفن ىذلاواونومتاولتة:ملنالوةد ولاّةةلاىلع ضرب هزعهللا ىذر ىلع ن اكو  ملسموى :راضلاد 0 ذمويلا

 ىف لوه عظفأ توملاسوأ نيداد_ثلاتو شارق ىلع توم نمنوهأ ف._لاب ةيريض فل الهديب دجي
 تمملان أولو رودقلا ناملغو ضد راق | ضرقو را ام ارد مالا دم اودو نيذمؤم لا ىلع هرخ الاوانتدلا

 تامني>مالسلا هيلع ىبنوهنأ (ىورو) مونباز ذتلاالو شيءداوعفتن اان توملاملابايذدلا لد أربخأ ةرشن
 روفصء ل اكىسفن تدح و لات توملا ت د-و فءكى سوماد ل- وز عهللالات ل- وْرعهللاىلا هحورتراصو

 ستة اشك ىسفن تد_-ولاق ةءاور فوريطيةوك»الو حل رت_.دقتوعوهالذ جوهو ىلقملا ىلع ىلقينيح
 هدتت نيحورخ" الارغأ نم قحاب ىأد حت هنمتنك ١ امكلذ ىلا: توملاةركس تءاح و ىلا هت لاقو ةمح ىفو
 ههنك نع ترصقرمأو وف عزفلاو عورلا نمه:«بلقا ىلع لة ددامو توملاكلمّ دهاشمامأو انامعدارن و
 ىوراك لا اكلت ىدل ىءارتي ىذلاالا كلذةقيق- لعب لو جسف لك هلوه ةعس نع قاضو جيصق لك ةرامع

 حوراهيف ضيق: ىنااةروصلا نر رتنأ عمطةست لد توم لا كلا لاقمال_اوةالصلا هيلع ل_.كدلنا مهاربانأ
 لح روهاذاف ته امه -ذعههح وب ضرعاف ىنع ف وح وب ضرع أ هل لاق ىل »لاق كلذ ىمطت اللاةفرحاغلا

 مههاربا ىلع ى خف ن اخ دلاكهربخاذم نموهرف نمراذلا بم جرذم حبر رلا نتنمرعشلا مئاقدوس هبامث لوهمدوسأ
 ءافكحا كه وةروصالارحافاا ا, لول توما كل ماب لاةف ىلوال هت رود ىلا توملا كل مداعد قو قافأ م

 و لاري ناكل ىسفنأ ىلع ماك ولاة مهل ت.م ىلءنوكس سان أ ىلا مالءل او ةالصلا هلع مهاربارظنو ©
 امم دقو<_ءامنافوخواهقاذدقو توملاةراصود آر دقو توملاك إل مه ولاوهأ ثالث نما دق تمناف

 هبالط ىفو هفلخ توما نأ لعد و ه.ىلوأو وذ« سفن ىلع كمي نأ لقاعلل جنمف
 : هلامآ ل_هجلاوذ لمي © لف اغلا مثانلا ه«تنل « لقاعلاهسفن ىلع كيبل

 - جوجل
 هزوع5 2 ه
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 ل-ئاطالو لاَمَعلا مي-فو 7 ل املااذهولادملا مالع 5 لد>اعلا نوم هدفي

 باخ زنكحاو ىقربو 2 لطاب اهتةيقح نكلو 03 هقوشعم ىهوك امن دو

 لات هذكحالو ده_ُدو «: راده:كحاو ف_دطو # لام هنكلو قدوو

 فيعضلان ياو قيرمثل نياق ## لهاجلا اهلموي ىتامأ هناومالحأ ثاْعْضأو مام .
 لقاعلاو بذهملا نبأو *# نابملان أو عاصشلانبأو #* لضافلاو لضؤا|نأو

 لزانانفلا اذهب لكو « انفلاس اكسرشيسلكف /
 نودل#اندلاىف :1!نودطتأ نولفاغهنع متنأو يل بلاطوهو نوظءتت امو توملاك ظءعاوال (ىفاوخا

 ىلا كلهأو كل اع ربت ىتمىلا كلوجو كانغ ىلع مقمتنأ ىتمىلا ةلتاقاوموع“ناف ةلطاملالام”الاو 1

 ريثك ك.فرثؤنال ىتمىلا كل.ةنمناك نع قا ىسنت ىتمىلا كلتق ىف ست ىهوهئن دلا امن دلا رت ىتم
 كلجأ نم تلءقدقو ظعاوملاموغتال ىتمىبح كالمتامعمج نعكلمحررك ذتالىمىلا كل ذعو كباَتع
 ١ ١ كلثعىوحلابعا ك3 لفاغاب ظقبت

 اهاظ.تقأ ةلزنم كايند « هلفارىفامالا ىوث ىف كارأو عيهلفاغكماج نع كلامسفنا'
 هئازدنعتتكالاواهتم « هنيوحت ىذلاكنعلزن لنآ © هل_اركناثاهتمىدوزتف

 تولل دادعتسالا نءدالوالاولاومالاب رئاكشلا مكلغش ىنع (رباقملاترز ىت- رئاكشلا_ك املأ ) ىلاءتهلوق 5

 هلاودأو توا ا تاركس د_:ءنولعت نوسالاكريتل|باذ عن مهللاب اول معّتسأ ل سوهيلع هللاىلصهننالوسرلاق

 هنأ هع هللا ىضر باطلا نيرعنع (ىوروإ ريقلا فريكدو ذمهنباعمتوملاد_هد نودعت فوسالاك مح
 ريتسو ني>ائ رلاد_لعرتنتواضرعءهل5هوالوطاعا ارذنيعمس هربقه_.ءلععسو ريقلا ىف عضواذا نمهؤاانالاق

 هلهأب حالا هظقونالف ماني سورعل ا لثكهل:منوك,وهربق ىفهرونهافل نآرقلا نم ْئَدهعم ناكنافربرملاب ||
 ىفهعالضأ لت دن ىت-هربق «_ءاع مضي رفاكل او ىسافلاورج اغلا ناواهنم عش لن "اك هتمون نم موقيفءبلا

 مكب مص نيطايش هلع ل سرتوا هل همظع ىلءرذنال ى هج لك أتف لءالا قانعاك تايحه.لعلسربو هفوج

 ناك ناو ىرعتنك ذا ى كرغامدودلاتدبوةدحولا تيب وةلظلا تمم وةذتفلا تدب ىفأ لت ملأ ىف كلرغافم

 لوحتأ اذا اربقلا لو ةدف ركشملا نعىسمني را رمأب ناك ن|تد أرأ لوق.ض ريقلا بيحم هنع ناحأ اهلاضأ
 هنأ هنع هللا ىذربعك (نعو) ل وزع هللا ىلا ه-وردع.ىةوارونهمسجدوعدوةذملا ضار رنم ضو رهملع
 نب اان ىطد ىف كري صمو ىرهظ ىلع ىدمت مدآن اان تاماكلاه دهب تارم سن ىداس ربقلاوالامون نماملاق

 نبا ىطنىفناديدلاَك اك أب وىرهظ ىلء مارا لك أتمدآنئاان ىطب ىف كمت م ىرهظ ىلع كدت مدآ
 ديرب نملاح نوكيف بك لاقذ كلاح ف ء؟ داهزلا ضع (لئسو) ىطد ىف نو ىرهظ ىلءحرفت مدآ

 سنؤمال» !ث-وماريق نكس وة>ريشب ادغتوملا لم ىلعمدقب و دازالبارفس

 ةلماو مون لئمالارهدلاامو # ببرغتنأوا ءندلاب سنأتأ * الزان صرالان طاب فادغنمانأ

 بي,>نيسوألاعءاست © ىرتنأ نيباممارالاز كن اك * بي رقو لزان الا توملا امو
 كت الفرانل اوهنل- ارك نتن اهل ل ءةذ ىكمذربق ىلع ىقو هنعىلاعت هللا ىذرنافءنبناسمعنأ (ىورو)

 هدعبا ف هنماحن نانةرخآ الا لزانم نملزغملوأربةا١لاَ ملم وهماع هللاىلدهننألو «رن الا ةذاذه نمىكمتو ا

 دشأو دعا هنم جنن مل ناوهنم م

 ال_> وافئاخالا طق ىزءال نأ 3 هدحلمتوملاد_هربقل اةلبظو #7 هدروم تومان وكب نم ىلع ق>

 :هدصرمرانل ارسح ناك ن مءاكد *لاز نمرهدلا ف ىنحدقال ىكس# هد_هأوهاصقأورورسا|ىوط

 مهؤابآ مهيلع ذرب

 مهنع لذتشأو ىناكم
 مهتأرم جعسأو دوعأ

 ىضمأف مهءاكو
 ته هرم ىناثد*او

 زعهللال وقر رفا

 كسار عفراد اب لو

 1 تيلطامو

 الم_مماف نيقاعلاالا

 رانلان-منود ر_م
 ا

 ىناكملاىذمأت

 ععسأدوعأ مهأسن و

 لوقأف مهءاكم وم
 معينأ اكلامرع مهللا

 رظنأ ىحممتةمط باب
 مهسأ ىتاف مهما ذعىلا

 كلذ دنعذ كلذ هترمأ
 تف كالام ىلا ىذمأ
 نيةاعمالاحرر هذا ىل

 رات نم عود_-ىف

 م-مبرمضت ةينابزلاو
 ىلع ران نم طام_س

 ىسناب راع :وتامحو

 مهغدلتف مهلحرأ تدل

 ماه هللا ةجر كمان



 شر-هلات حم تارم
 ل--وزع هللا]وقءف

 4 ليقف دلاو

 لوةبف م -دودلاو نبأو

 ق ل->-وز-ع هلأ

 مهمو هنهلاىف مهزانم

 فارعالا ىلع هعاج

 هنح ىهعاج م-مئمو

 هعاج م_منمو ىوأملا

 ىهحن الوقف اهري_غىف

 لك ىؤرع ى ديبو
 ه_ذحلا ىف دلاو هل نم

 هناصسس هبا ىنذرعش

 بهذأف مهم ىلاعتو

 م أروللوقأو مما
 ثتلكو دقو مد الوأ

 دق موبقاعت هينأب زم-#
 متهوإكب يبق نزحا
 رك ذبف مهخارسو
 نم ىرحام م-هؤاب
 انندلا راد دالوالا

 نم :د>اولوةّدؤ

 بالسعي دعت نايف

 ىعدشو ىنن :اهأ 77

 ناكد_ةو ىلق بلا

 اهندلاو لا | ىلعارداق

 1غ
 يي ب بيوس مجججُمج7ُمم بجو ب بوو ومص

 7 كن صالخاىلامقو ارداغ ىتف وتلا ىلع دهاعت ناوأ ارث ءاحىدحلاقبرط نع عصتنأرذحا ذهاب

 نوكت نأرذسحاو ارك اس هلادماح كالومةمدخ مزالو ارك اذ لاح لك ىفرومالاب قاوءا نكو ارداص

 ١ ارهافاطل.:متوملاك ملا لبق دقو. ىفاكف ارم ءاخ نيقتملا ع ردذع
 ارهاظ هانيأرو ن انطابرهدلا سك « ارئاشعلا دابأ دق يه ارئاز تو_للآ
 ارباقملا لحأ دق « هرهشب لاج م « ارثان نهاوط دق « نساحم نماحتو

 ارظانهنمىوطر-# يذلا .معاذال هآ « ارخ اوالا داب أو « الئاوأ ىن#فأ م
 ١ ارغاصالادابأو نا رياك أن 0 ١ 1 « اعءذا نصغلل 7,

 اريضاح نأكدقهنم امدح هللا قئاو »* ارذاح نمالا ىفهنم 00 افئامخ ناك نمزاف

 , ىلارظذأ ىتسىلن دنا سراب لوقت مان أةعد_تاوياعىطمود_سملان مترج : اذا ورلانأرث الاى (ءاحو)

 ءامهر ضم نم لسد اريغتم هارتق د_هعد نمهلارظنةفربقل ىلا حورأ !قأتفى هذاا لاقيؤ هلأحام ىدسح

 مسح ةراضن دعب لاملا اذه ىلا نراصةل نو تفل طسوف هناكفءامهنذأ ع نهؤءام هءنمع نمو ءامهق نمو

 امه ىلاعت هللا لوقف هلاح ام ىدد:> ىلار ظنأ ىتح ىلن ذثا ب راب لوةترتخأ ما أةعيسدعب ناك اذا ىتح ىضَتُم

 اوهق يزرع ىف ىذلاو ادب د- دهيقىقىذلاءاأ اراصدوو ريت دقه أري ارتق دمعت نم كم ءاارظنتف ةري_ةلاىتأ:ف ىهذا

 ىلن ذئابراب تلاقماب أةءبسدعب ناك اذأ ىتح طعم لادا ادله ىلا نرش ليت ةام دهن ىذلاو

 دقو ادوددب دصاراص دقو هارتؤ دعب نم ةملار ظنتقهدت أتف ىهذاا لوقف و هلاحامةرخا ذههءلار اذ أن أ

 لا كعب لاما اذهىلات رصلوتفورن ردم نم رك وهبق ىف لد دو دلاو ههح و ىلع هاتقدخ تطقس

 ل-هدقودوعلا نوبلطت فيكو 1 نوباوس ور هكا مكللاو- ىلا اورظن (ىاوخا) لالدلاو

 ْ ىولقاا ف ىعأ حتاصنلا نعناذ ”الاىفومصأ نوقراغلءالارا<ىو نولؤاغ مكيدارب اع مت أذ توفلا

 حاصلا لهعلاو ىتلاريغهربق ىف ءرملا عفنسام هللان حلاصملاع دج نع

 ىل_.قاف صان ىف سفناب حجاسلا متاعل اه. .ةراحي * مئاط«+ومرحتوملا

 حلاصلا لمعلاو قتلاالا «هريق فن اسنالا عفنمال 8 حصان قفشم ىلاذ ىنم

 هر ”الارمأب اولُمْسان اين دلار أب نيلوغشم سان لا متي أراذالاةفانعفناعانظع مالسلا هيلع مهاربال (ليقو)
 منا 'اولبتثان روصقلاو نيتاسلاد رامعباولغتثااذاو كن طاوب نيب زتداولغةثافمهرهاوطظ نمي رتب اولغتشااذاو
 ١ اولعَم_ ع نيقول لا ةمدضاولخ ةشااذاو مكسفنأ بوسداولغتشاف سانلا ورعناولختشاذأو روبقلاةرامعب

 دهاحوريصلا عورد عردتو ىدانإاكند انينأ لبق سفنل اذهان اةرتف# نيعججأ قث :النا بر قلادن|ةمدخم

 ىدانتتلامول هب وحنت امو كديف و :اعللعو ىداَعل !ىلعع طقاو كا صالخ ىلط ىفر هو ىداعالا

 دازريغد تاحرن أ مدنتس ف 0 نه كن اكرحز الو #2 ظعو لق لمعي سدلثل ا

 داسفا|نيعاو-الصناذ 21 احالضاءندلا ىذل نمأت الؤ « ىدانملا كيداشذا ىدشتو

 0 تاتا بنو 001 دا ارا سوكممهف كناف الع هنيلتقت لاغ حرةل الو

 ١ يريم تاودازوم * موق قءقرنو 1 37 داقرلا لبق امنتم نكحو

 | د_-!صرلافلمالا لوطو صر+لا اَناَتنثاهعفسشي وءرملا مرهم ل بوه- .اعهتلا ىل_دهللالو سر (لاقو)

 مدآنبا نيع ”العالواثلاثا هه ىتَتنال بهذ نم ناب دا اومدآ نب ال ن اكول لبو« اع هللا ىبص (لاقو) تاكلهملا

 نأ لاو ىدس+ ضعس سو هيلعهللاىفدهقلالودرذخأ لاق هنأ امنع هلا ىضررنعنبا ( نعو) بارتلاالا
 نعوماث الا تاكترا ىل_عاصررجاب يرو. ةلا ناككأ نم ْكَسفَن دعو ل» ,رباعوأ بي رغشت *اك اندلا ىف

 ادقن نذلا لمت لقاع لءذ لازلاو لاملاىلعصرملااذ لح>الاد 20000 لذاغتوملاموعش

 ةنوتلاب تنأو غار ةااوةعل أو بامشلار هللا كانغأد قو ملط ى نها |لطمن [تاعانأ لبا ىلأةب وتلاوخوتو

 نبأ لتاقلان 1 اربك دامعلا ىلع بحعملاهئاتلا نبأ لذا داقو هربا. .ءلاخودو ايندلا كلم نم نأ لطاع

 لئاصاا

 مدع



 همن امام تا اوران نم صن راععههافش ضرقت باتغملافهل_عءازحو عيمقل او نسل !نمتوملا ٠
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 لدانجلاو# اغصلا نيب ق راعلاو شرفلا دعب : مهتعرمصو لآ اقماتي اص انايماجت لوا ةادتاوب مشي لئاساا
 لك ا نمحلاو اهماطخ 7 ةبأم دلرتقلاتنأ 2 لذاعماب الام داع 03 امأامندلا ىثاعان

 ل_داومدو ىدبتردغ 2 م اين دلل تنكرو 3 لح>ازرورخما رمءعأأو 2 ىملالظىفتعخ

 لهاو 0 متر 5 لا ريتعأو فق لقاعد اندفدتاب تىذالاو صخنتااعمأ

 لصاو لام .ظبارشلا دسأ »| اوللدو شوملااوداق 2 لئاطداوزاناموامن د تل اورب دن نيذلا نبأ

 لدانملاو حتاف_صلا نب 2 مهاصوأ تاسؤدق هن لثالك او.قلنافرهدلات هن انداح ماع ترش

 توملا كلم هيرو توملاتاركس ةلاعمىأ ( دم هنم تنك امكلذ قلاب توما ةركش تءاحو ) ل-وزع هلوق
 ىذلا قد اوهو توملات وكس ىح دنعكلذو ةلوهمرومأ «ذوفراتلاوأ هذيل م دعق «نعدضا ىثكنأو

 امأودملاذاتءملا قاياملوأ اوهوريكنوركشم لاسم دعب مم تأ يغلاب ناعالا نمل و هيلعهلن |ىيصىتلاهرك ذ

 ان دلاراد ىف ل_هذاع صخم لك ع وا !تاكذس وت را يول نال هرل دمدق:اموهف توما ةركس

 دنعهلاعأ هلرهظتدعلاناكلذو نر قناكسالاعل نهذلاب ب ةتولوععلا ل هذ امخال ةركشتدعنو

 هذه لكدبعلا لامفأرخآىلا كل ذآوموقزلاهلمدقب مارال ك اومولل- ظم لكب ه-ور قرفتت ماظل او مثهجزات

 كالذول عت هلوقو هحور ضيق: اهرخآد_:ءودرك دعب ةركس اهزوك تمملاق توملات اركسد_:ءرهظتتالاخلا

 هنأمالسلا هيلع ىسعنع (ىورو 5 دلا ىفءاقلا ىلع صرخ اولام 00 مهد دم 21

 هنم عوسأ ىحرب فلا | ذه بحاصانل حي نأ هللا عداهتلا ح وراب لغت ارساوتي هللاَتذ حوف نب ماسربق ىلعرم

 ىلاعت هللا امح أذ حون نب ماس < نأ ىلا اعزدنن ا اعدو نمتعكر هربقدن عمال | لع ئسع ىلصق تومان دح

 ىذلا بدشل ]5 فاق الابل اهءاع ىهدع هل لاَعف هتملسو هسأر ناش دقوهسأر نع بارغل !ضفن ماس ماَعو

 لاسقفةمدملا نمىمحل .مىد ارا اشف تماقدق ةمايقلا نا تنئظفءادنلا ت مع هللأ ىدان لاق نان امزف نك

 الو قل 0 عاتي اما" الاىلاو دن لاينال 1ةعرارذس لاف تيمتت | 11 ءالد !|هءلع ى معمل

 ىىداعلا ادهىتمىلاو ري-صقرمءلاوىفاو ةاا|دذهامو ريصملا ىلعأ اىلاوهلْذَمَل اهذهام (ىناو أ] هترارم /

 ىتمىلاف ريند_ةلاووس س.ملان اب نعهتاو كفاخ ريذتلا كرذنأد قو لسك-|اذهامو ريصةتلاوةلاطتلا

 0 0 1 ريص:دقاتلاو جإ رعت
 رورغ مهمالخأ ثاعضأ# ما.نةلفغىف سانلاو# ريصملا انير ىلاغ # روسقلاو تاسثملا ىه
 رورس آ ىبسنال «نزحو ذرمس ام سفنأب 2 ريسناند نق لك 35 ىردتت سلو ىذعرمعلاو

 ؟: زيذدتلا كءاجدقفدل 5 ىدمتساو توما ى ذت

 ,ول-ةاورض-أو دفنال تودلادعب ماتلا رابعا ةيقااورداباو دب درمالافةمامقلااورك ذت (قاوخا)

 دقو هن م 5ك اكفتوللاومهأتو دتعبنقر ءامفاوساك نأ لمق مكسوفن أوهساحو د.عؤلاو دعولامهفل

 نبأ ًاوفلسنالا» كان نبأ دمه تنكح تلقا وذلا كولا ةركس تاناسخاو ديسلاو راالادخأ

 لوه اير ا طب رفتلا ىل_عاومدن اوةاخامولاومالا ب ابرأ نبأ ١ اوفوصناو اول حر نيذلا مكءارنأ
 هللاىاتيعدفبك امعاو هم هنمتنك امكلذ قلاب توملات هو باحر هلال
 هادئا نضاأي تنهتئااف ك.غنع كالوم كانو تيداعو تأ هللاىلا ظعا اوما كل ءدانشكو ت تيناوتفإ|

 ةينديحتل امكلذ ل[ كرما :كيتءاحو دب رتالاعتاركسلاو تارع هلا دع نب اعتس تيمديلقو
 رئافملاىلا لقن كو اهرادب ملةمعنمداسجأ نم ىل-ِلادابأ كو اهراب نما نو عا ماذهاب ل2 ا

 لمق كل -سفن قدغا دهان بأ اهرارج اواهتراضندم ادود تارنل افلذأّو اهر ارو ًاواهم ناطور ْ

 البجا تانضاانت دلاناذ_هان هيتناق را هت ل قلاب توملاةر كس تءاحو دمقي الو قىسنأ

 ٍفشكت ااذا ماعلا ىلعءارتس ٌكنعتاغانو مان الا نم ل لق دعب ىلوق مهفتس هس طا

 جاملاهتحوزو كيو
 مسدنان رعانأو اغلا
 هعد رجالا لو-ةد

 ناك دق تذعت

 قهتاكاذا ىنرضت
 ند درطد و هلاح هضم

 لعفت ناكدت دو هددن نع

 ىف ىنييذ عنص»ناكو
 ىضمام دقحل مجول
 انينذلانا م4لوقاف
 ى طظمد_ةو تضغمدق

 م-4اوعختاث ىضمام

 ةمارآ مما اوهفدأو

 هللالوقمف ملا ىئيحم

 ىببح اي ل-جوزع
 م-ماعىشنال داب

 لالا دعو قررت
 نمم هدالوأ جرخأام

 مي ولق اضرألا راثلا

 نأ مهرم براي لوقف

 مجيىلا ىمأاو ع

 ىببع مهم اذعاو هرظذما

 هللارمأ.و مهوجرب نأ

 مج -ثع ل-> وزع

 منو ىلا نون أ ف ىم
 م-ماع علا فمك

 اورظن اذاف خهح باوأ

 م-ماذعو مهدالوأ ىلا

 هللان نولوقيو نوكس

 بادملاىف مهن اانطعام
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 نم عام لو هلهأام باسملا ىف هناخ لموثمنم و هلدردنا كلاعأ نمكءلع ىص<.هلاتلءعامأ ه] حرم

 اًتفطماب نارسملا ىف هرعاعيضماب دست هنمتنك امكلذ ىملاب ولا ركس تءاجو ديربامد_ماقملا

 لك هتق دي دشلا
 ىمىلا ىلوملا ن ءاضرعمأي دمت هنمثنك امكلذ قلاب توملاةركس نءاحو ديلقتلا هنمنامالاب تذخأ 0

 لك كاوقو ض ارقنا ىف ةلرغن اكو تلغانأ ضارع“ الا سلط ىف كوو كب ايش بهذ ضارءالااده ناك ناواهنءالوأ اهئذمل
 نان اني امكلذ لاب توملا ةركس تءاحو ديسرهللاورفساف كرفسل دوف ضاقتناىةعاس اذا هدلول يصيفادلاو

 ماا دالوالا عم“

 د_داو ,زك لوقو
 تقرع أرانلاهامأا, همال
 هءود_ءااوردبكح

 ا < ىتكلدأ

 دعقأ نأ ك.اعنوج

 ةعاساهرحو سمعشلا ىف

 يل الو هدحاو

 فيك هامأاب ةكوش
 نربصو ىلاذعب تفهم
 ىدلح نيج رمامأ نع

 كلذ د_ذعق ىمظعو

 تاهمالاوءاب” الا كمت

 ديدعتلاو حرنلاعفنبامرف دعو كاسفن ىلع باب لكىوقتلان يا لا قلغأ مأي نامل

 داطصءس كلو كريغداصامأ داصرملاب كل توملان|تطعامأ دمحت هنم تنك ام كلذ قلاب توملا ةركس وانو
 تءاحو د.حملاكلملالوق ته«ءامأ داوو نطوم لكىفهنءك مانع كرذحامأ داصقلارئاس لعفام كعلم
 ىدحيوهوءرعاعيضمايو ديفياعاضرعموهرضنام ىلءالءقماق قيم تيتان اذ كلذ ىدللاب توملاةركس

 امأ دسينءرامج لك نهنوريكتللا نأ دم مرمصقو عسمن وع نسما نأ دءّرعو بقر هيلع
 سامرالا: لطىف ساميلاوة:دشااوذ : ذ مهنم عصأامأ ديدملا مهلمأ لم عطقو مهر وصق نم توملا مه-رتخأ

 (ناكوناك ) 1 د.لا كلا لوقاوعم“امأ د.حو

 داي هلع سدلو #* ةتغ أب توما 2 ادغدص# ىسع عرزاو * كدوح دوو منعا

 2 ديهشو قئاس * فقوملاتيتأدقو 3 00 ل ع ىفك ل ار-ةالاي

 ديدش تاسملانأ # ىردن لبق نكست مأ# ا # 0 عدو

 ديعسو د م-محم « وهن مملعل س دأو اودهاش د قام لو نم * ىرامح قنالااىرب

 دعته نم كاذذ * فلاخوهاصعنمو# برقدق هنم كاذف نوما عاطأ نفذ

 "1 ديحو بيرغسافم « كدحو لدم تزحود# كَددكىوه ن اكن م * كلمام اذاكل نم

 ١ / ١ 107 قومبف * قئالللاتيأراذا 001 هطلت 0 هلا مول 044 00 تنك نأ

 اا 2-7 00
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 ْ دب دح بول بلا نب « ىعذأكيلقناك « اسقدق ك_لق نكل « ثنالدق بولقلا لك
 1 ديد كلاب نيسلت »* كيلقةواسق سمع »2 ظ تاو ىئالك ع باو 0 ٌكلق هسنق لو

 دنأتلا بحاصو 7 ىداا هاحذلف 37 لازلاو منذ مش نم 04 3 هامقلا ىف فت ناو

 دةىنال متءافشالا

 8-5 0م

 ديمقلا 0 0 2 5 يدا 0 0

 ا هادا ءاتسا لأ انعتاختو دا اوملاو لهالااناقحو داحلالاانعدوأ اذان نك مهللا عر
 ملسو همحتو هل آىلءو دن ان دس ىلع هنئا ىلصو نيجحارلا محرأ اب ٌكتجحرب داوحاب 0 0 نماد 7

 1 (ءاسنلان متارباصا !تايئاتلا تااصلارآ ذى نوسنلا س 11١ نع اييضر دلاولاو 1 21 اول ل_- ورع هلل

 مجسأ ن ّ وعش اكرالوأ 7 7 هولر ىف ر هني دم - كردتالىذلا ادمدادرفلزم 3 هدد دمرعس قف س دقتو ادءأوالزأ هتدب :زءتىدلا هتيدجلا

 زئتااماترردح ىاعت دالوالاوه.حاصلاو دادنالاودادضالا نعل اددعه تب درفلراكفالا ىصحتالو ادنأ لح وره هللالوقف

 نمو ادقلم هنود نم هل دت نلفهفصو ف دحلا نمو ادصراباذع قكس اد قف هلثموأ مش نف ادل |والو ةمخاص

 00 نمو 00 اهلا كلانس الاس ياس لارتت

 او اعف

 | موب لك لحرت كلن |تلعامأ حيو دمحت هنمتنك ام كلذ قحلاب نوملاةركستداحو ديعولا ققحتو ءاطغلا

 ١ ةلظ ىصاعملاهتسكن ماي بان اموهرعرثك | ىضمنمان بامسالا ىف هءلقوم دسحت ظعولا سلا ع رضي

 5 01110 اذهكن !ًنوماوناخ هتوطسرهق 0

١ 

 71 دقناك نآامأ هللاىلاع وحرلاكلْنآ امأ ناركسل ااه ىو-هلارامن نم ق.فت ىتم نامالارون ءاوهب



 علال

 لوهذلامهاقسو ادد_اناوثأ لوخاام_هاسكدقو لويقاازاث آم_ماعوم_م:ًأرولف انفاق عاش
 هيبدارأ مرق كئاوأ ادآكتوذنمهدانل أو قا سروال ةعماد منو يدق ادرومه دعن نوب ذعتسنالا !

 0 اوف ىدالس ك6 ناناس الان ااو و نيقيل |نيعنايندلاىلا را ادور :

 لوأف .ىدهللانيلعنا مه.دائيليلدلااذات مهدا يلءاودرعو ميدان نماوحرغق ادحدق لحلا ||
 ذك ال دال ارامل اددوسوارغذ مهلك وله ىلءاهاوقرش هملخ مهل ول ءد ىلع ع انا مهكولس ىف مدق ١

 ادصةموأبر | اوكردأ ردسأاتاوست لع ا ري

 هدلاو هل مسر ن-ه لك

| 

 تن لعد د هع لق هءلطن كم

 ءاثأام ىضقأ ىدح

 اورادد_ةومهحرخأف

 ءامامعاعىرجثام ] ىرسنيحناءلا فرعرطعتد قو ادشو ىنضا اما ىغتدقو © اديو مهيح نم ىدملارون حال دق
 تينيق ناو ار نم | دوس ىذةيتاب امرغمو *«قرح نم ماهامص هللا ىعراش * ادصقام قات اىأرو ىجلان م

 دلجلاو معللا مباع || . نمو ىعثاجلا ىلا عاطأ دق نم « ادشرهداشرانم ةءءاسع *« ة_ءحاهراصالاو هللاىلاوع
 هنهلانولخ ديورعشأاو

 ىلءهللالوسر(لاقو )
 هصوأ ل_سو هلع هللا

 نيدلاولاربو ةال_صلاب

 ىذلاورمءلا ىفيزي هناف

 ىديدو> ولامع هناسح ادو> نم## هنعاذتةسملارب لأ اريشبلاوه د أدب ني> نول دهان

 ادحوالفا!ىفراسراسامو سع# تعاطام شرعل اهلا ةءلعىلص

 تاحلاصلاناممع هلا ىضر سابع نم لاق ( هلل | اع ب. غلا تاظفاحت ان اق تاخلا صلاث) لج ورع اود 0

 هللا اظذحاعم_هرسل تاظذاح لقد حاو زالا ةممغىف جور فلل ىأ ب بغا تاظفاحتاعيطمىأتاتناقأ|| ٠
 ةمارك-ل اوه: لاا مل تيدو دق هياوث بلطو هلل اةاضرعءا اةتبااهحوزلا وسفن :تتاضواهدرف تاظديا دانا 1و

 نع(كىوروإل نومركم متانحى كئاوأ هل او ىلا نو ظؤاح مو-ور هل مه نب دلاو ىلاعَت هلوقل ل- وزع هلل | ىلع

 نبأن ما4لاةذد -ااةمالو اهدنع سدأو جر هنو ىشع ى هو هيدا لاف هب راح ىأر هنا نيخلاضلا نهم ْ

 ةيداملاهذهىف كلدحو نيد-وت_تاقلاق تدع .1 |ىلاتل اني أ ىلاولاقف بيب اد :ءن متلاقفتانقأ

 هرغ نم قد دق نو

 نس<ف نينس ثالث
 هللااوا مق هيدلاوىلا

 هد نث الد ل-وزع

 اناوعدم دلاو ىلاء ىو

 اسمي ج رهدامو املا هلم . امواهتمج رك امو ضرالا ف ةلب امملعب هالغان تدانواهتوصَت ءقرقَالعْلاَو

 نمو هأ سنك سدود 2 هلا رس !نملاطاب و رين نول ه هزاع هللاو مم مك اهنأ م«موشو |

 ا ءاضق مزيت ْ

 توملا د_عبهباذع هنأ كلبحتلصو ول هتلاوامأ تعنصام هلل او سة تلا بوفذلاةرثك تلق هتفرع«منع كءطقىذلاامو نانا

 ءاعدلا كدب رأت او تءككلذاهنم تع عساف نعت راع ن نم كَ او- ىذقو بيس ىوقأب هذم تكس هلي ا

 م-هارد بج ن متو اا ارمضقالا ىلع تمز عالة هيوصعْم نع كرتحو «-:ءاطىلءهللالن اعأتااقف ٠

 ل>رانأ تاق مهاردلا» د_هكل نأ نمتلاةذكلاح ىلع ذ م ىنمعتس | تلقواندد و ىربامتوسقف ىمتناك

 تشكل :تل امه ذمه ىكَت راو نيلسملا قاو سأ ىف هعبدأ او ىنع ىلع هلخ | أوامط> هنم بطّتحاف ليملا ىلا دعصأ | 5

 لاكتالا ق- هءاع تلك اولالملا ىذةلماعم تعب مسو) ناعأر نكمل دب بسلا ع نمءراالك اهلا لالللا|
 ناممءاب تلاق ب رشالاو مظملانسأ نك بيس ىل نك,ملاذاف تاقلا هلا سؤر نمبطالا لج ةنم كلامك
 اهدبا اباذافا ميقغ_ثن تدوههوابع دب ت د3 ىلا تاقهءاع لكوت !ادقعئديسس عم تدع فيك كب رأن أديرتأ

 (ضورلا - 8) يلا ع للا

 نيذس ثالث لح وزعدللا اجهل م لزب كح قاذ نم * ازا اهب ثطح نمريتخأب 3 اهتاول> ىقراربالا س ةوئمات

 ناسحالاو ماي أةثالثوأ لاضفملا ن سحلات أف ندحأ * ىتراسو ىة+رو ىت :امنأ « لا ا 5

 ديزب تراقالاو لهالا ىلا الضاد ايو تن[ لكل او + ىدصعمو اعتنأو لاوس لاف

 معاعءافملاو رمعلا ف لاطفالاو هاعنالا 4# نما ا لاو قرصان سلق م 1 ١
 قزرااورمعلا ف صقنس فوصةئدساهنلع رم جدراقلا ف ترارق حرصنا يأ ةقوكلا نانو ب رس زن كل انامعنءو) ا 98

 هناه-سنرلاسضغنو ش>وأامو ال_ءادهل نكن لنك عقر طاادهنأامىدمسو ى هلالوقثو ىدع ىفو رع نمرامتو | 3

 هللا قاعن 1 ناوناعتو || تلال جرب تنأ نمتلاقومالسلا ىلعتد درفاهياعت هواه توندقلات .اسنأهل نكمل نمىلعقيرطلا||

 عطاق ىلا «تو هنا كس ىلهحاح تاذا مي عنصت امو تا اقةرمصملا تاقدب رثنبأ نام عاب هللا استانا امال اةَؤ 7 ِْ

 رخؤي ايندلاف محرلا || تلاق ةفرعملاكلتهنس و ىنب سما تاق كمهتبالو كل اا هبهجوب ةجاحلاباض تل ءأالهنامعاب تالقف | ف
1 
3 

 رثد ىف ه->و ر نوسف
 مث-ه> مذ ىلع توهرب

 (لاقو) همامقلامونىلا

 هماع لنا ىلص هلل | لوسر

7 

 هندلاو قعن-ههل_بو
 هلوسر وهّللا ىدعدةذ

 | 1 د ا
 جوجو وووووسمس هوس سسص 2



 ىد>ربتل اهريصع هربق ىف

 د_ثأو هعالضأ لتحت
 موناباذ__عسانلا
 هثالث منهج ىف ةمايقلا

 ىنازلاو هيدلاوأ قالا
 لاتو) هللا, لرشملاو

 هنمج رخخاربق تدأر ف

 «_ببلاترظنف ناخد

 هنمج رخو ىشناف

 دوعد دب ىف دوسأ 'ىلابز

 هن ترم كب ل-> نم

 كلذو أر ف ارامج

 حجررخ مم قني اجلا
 ران نم هلك سراجلا

 ربتل ىف ىنايزلا هل خدأق
 قءطناو فل ل _تدو

 تيقد دو بعتف 3 ريق

 :ًارثا تنهلخ كمت
 تلاقذ كلذ نءامتلأسف
 يني ناح اذه

 تناكورجلابرشو
 لوةءؤهل ة هكاخمهمأ

 راجلا هني اك بما
 هللاو_ذع متامالت

 لك ىو هريقىفاراج

 نءىلابزلاهحرخيةليل
 لوي و هيرضن وهرب
 هر عزاسجاي قمناهل

 ريقلا ىفددرب وهل لس

 هتلابذوعت هيلع بطن
 بن غنموزانا|نم

 لهأ ل عنمو زامجلا

070 000 5 1 

 3 5-2 010 مام لو لا 7 راب
 2 وف س نع 4

 ملبيدو لذ ارهاب وف افكت قزرلاب كلت أاسس# 0 هال يسعم لو

 لإ همههشابهذأ دقىنلا كاذذ «لهالاو يمجلاون ارياا ىلعو:<و# اًضرلاو_>رلاب ساد :ااعسج قلبو

 .'' للا ىد نم يزعل اكانف 0 مهاذسايضاراقحناكاذا
 لد_عمك اج نمو درف قلاخ نمو * مهحالصد ملاعن مهناصسف

 فنودعصو مالظلالاقاوراماار اداب نو>رفد و مام سانلاو بد. انوحاشنا | ماوقأ ن نم مهرد هللذ

 ناتان“ الا م ىف ىلا ء:لاةؤ ماكحالاعببدبلاز ارب زعلا باكل | ىف م_هج دمءاح مرجالؤ مالعل |كالملاومدخ

 . تاذتناكو ةدياعلاءامسأ ا لاق, ةيراح ةرصملاب ناك ( لة ) تانمرملاو ني_:موء لاو تااسملاو نيلسملا
 ترذ رادتقاوةوط_.و راس لاه الوا ناسالا هول ناثمعل هذ 000

 ععامون هيراملا

 لالغالاو لسال_ىلاو لاكنالاولا اودالا نماهلهال هيف هللا د ءأامو راثلاةفصوتمايقلالاوهأ ماكتب
 عومدلات حف اهماواواقع شاطو اهملق قرف نوكيب و نوخراستن مهوعا ذلاو لاحرلا ىلا هير ادا ترظنف
 7 را لالا[ ءةياواتف ينم ف راحاهءومدىأرفاهبل!ىرذلاحلاصتفتلاف عولولاو قلقلا|همديازتو

 نمانوخْ لع ىرأ اهتود مم رب هخراصأ هت أاهادانو هظعو ماه-س ىثرباه دسقو 4 و-وبايلاتفتلاف

 ا ا و طافملطاَت نعت أدعو هفئاح كلذ نمتن أوةفراع مرج معد لن اك َهَذْرَأ الا

 1 ! نعءو هيتروسأ جبقلاثلمسو هيتنتفدقكلاجو كنسحو ء,تصضف كتوص يخرب ىتف نم مكلف نيح دعانمج

 2 1 ع : لولد لمقدي ابىردامضن مهذدْلماث ١ أ ٍق نمو نودهشب كلعذ ءوس َكظافخ هّتلْعُش هتالصو هب رةعاط
 حلاصا,تلاقف كب لوأ نا ارخاوةصسلا تناكدقل كباصمو كاسفن ىلع لك او مدقلاةلز لبق فوذناو مدخلا

 0 ةلهاذ ىلاححالطن عو ةلذاغةلداج ىضءايف تنك

 : ا ءادوساراند اوأمن اكى وا ةيصعم ىل ءرصأو ءانغل أب هنوص عت ذر نمدهنأ ى 12ه

 تيهذمم افولا برقو ىاءاحو ىنتخاو لطام !|بهذو امنا 0 9 ءانعلاولدلا هثروتو

 دخوى رأى عمتك افةقفشم كملعتنك ىنأ لمت تنأ مالغاب هلإتلاقفاه الود ناك امالغتءةلفاهأ ملا

 ا اهرع_تتمطقو مالعلا ةمست سلو اهياعن اك ايا 2 ا الو كتي كاطع و 0 ده ىف

 رافغتسالاو ءاكلابراحمالا ىف عرضتتورا ملا موتو لم الا موقت تراصقاهالوهلزانم ن ا العم كل

 باوثأت ستك او لويدلاورارةصالااهطلاخا-!ذاهقارف ىلءنب زجودو نك امالا| ماع فوطداهالومواذ- ذ

 ماليا اهبلعدرفه. 1ءتمسف مارغلاود> ولا مسح أذطأو مايقلاو مامصلا|هلحنأ دقواهالومىلاتابقأ لوحضلا

 ىلا غلب ىذلااموا4 لاقفءام«أ كتب راجانأ كيلو َلرسهح ارو َكلقرو رس ان| تاكا نما لاقو

 " ٌْ رمالا | د-ه نع ىبدرت ملنئل هتئاولاقف لاوهالا نم امي امو منه ن نه فودتاو همصعملا موش تلاق لاا ااذه

 كب رتضنأىدبساب تلاقق باذعلاعاونأ كنميذالوافاك ٌْلةةئوال 9 .هيوشالا كرتتو كبايثىسلتو

 1 اهقاثواو شذ نال ارمأاجلاةمنمكلذعمساملف تّدشام منصافا دبأ ىف الو عطقمال ىالوم نا دعو ىنفب

 3 كومايو ىنسملاءامحالا هل نمأي ءامظمعل ا مظعاب تدانوءام»أ |ىلاامسأر تءرفادب دشانرضطوسلاب ا

 ' تردخامبريضمل طوسااعفرا!ف ىو لاو رسلاى نيدو ركمملا ثيغمو كامل اريمتاب قى أمين: ”الب

 1 ايشغمرغن هللاهءا و نع لخ هتلاؤدعاي هيدانيدانعاذاواد>أرب لق تفل هئارو نمد >ْن

 7 هلع

0 

: 1 

 00 يل 35 اهعيجرومالا ف لكوتي ن-هو « لقثلاو ةهع ركلا بامسأ كل 1

 | نحار دقلاقشرملا برقان موب مهدص باو زاف موقلارد هللؤ 03 لعفلاولوقلا قناسحالابه ازاحو

 ١ ل هظعو ممن ءاس لا بناح ىلاّت ؤقوؤ سا: !| امد وهو ىراامهلادسا

2 

 نس اهتم ب



5 : 50 

 بنو كلالومةعاطب كل بلع نيكسمان هللوةتو هيد نعمدلا انااا دان 1 ةيلع ا

 تلاخال هنن اوف لزم ام ذه ىلا تصون !ثننظام سفنلاهمشمان اس4 لات قافأ اق كا , اطخو كب ونذ نم | ||
 هعائةلاب امهات دنماضرو هعاطلاو5 دام .ءلا ىلع اتا اقيقرث ثعام كل تحردالو ا ١

 م-فاوحأن هل مناولأ # ىداوواووث د-ةفوك لكىف  دانعلا ةدانكارد#لل
 داس>الاةّةشموىوهلا مه 7 اولم تو م4 غةح يما اول 2 دامك الا قوس نع موعومدو

 اوردامق لء>رلاتامالءاوأرو 03 داقرينطدارهساول دءق__تساو نا اور مف

 داحلالاة_-!ظىفىلملا اوركذ ىوهلا يادمهب ولقلاّمسا اذان هب داوزالانماوسٌملا ام لص 5

 اد هزنو4-هع اهو.زعذ 21 دان الا , ركحمرو اهلاصو 5 اهلهأن رعت : اين دلا ىلا او راظن

 داعفموللوه نماد_غاوضذ د تب اممم ل ءاوضمو 3 :الرالاو لهالاب اونوهت_ساو

 ىد لا.عالا اص نونمرهظو لالا عننا قر لاحرلاك همه ن 4 ناغءاستلا ناك اذا (ىناوخا)

 فوسملا لاعفالا خل ايق ىلعرصملا لاطبلااهمأ كلاح فيك ةلام الاودصاقملا نغابولاو>الا نهتم تةسح
 رباقملا ىلا رخا ىسفت ىفتلقفاهيف ضغلا عطتسأ ملذةلمل تقرأ (ىطةسلاىرسلالاق) لاهخالا:رثكشيوتلاب
 !هياااحرشنمىبلق ت دج واف اهبلا تح رف ىغو ىمهلوزب رونلاوثعبلاركشتلاوزورقلاةب ورب لعل
 تاقؤكلانهىلقح رشنااه كلذتاعفذ سانلاىنعلو زب سانلا طالتخاب ىلعل ءاوسالا ]قا تال
 اليقمىلق تدحوقهءلات ا دف مهاوحأب ريتعأىلءل ملاعق( ىلاونيناحنلا كار ظنأو ناتسزاوملاىلا لذد
 اذهىلا كدا :.تاان رم افا وا لقا ىتانم نهج الو تالا يدىلاىدمسو ىس لاتلامذ هيلع

 اهديو نوللاد رفصمةير اجه رق تنأرق نينا اناكمىلاتمدقتفى رسل لاق ناشوأس :هيقانلوالا 52 421

 ظ3

 لوةتودشنت|متءمدق ةلوغشمدل اركذ ى هو ةلولماهةدغىلا 0

 تكقيش الو تناح امو 5 .قأ :عىلا ىدن لغت 31 تقيس ةنانح ريغ 0 ىدن لغتنا كذعأ

 تقل هرباخمع 55 ىلق مان مَ 0 س> آي ينل نك مما اوحنس و

 تقةطنام ك.فامارغ *« اعطقامتءطقنتل

 هن رامات مع“ ايفاهالوماهشه اهلمع لّدخ اذه راحل ةقةمزالا دهام نب الا ىلع مقال ت ا

 لوقت تاكنأ وت الوهمد ةهملاك

 اناذتآ لو ىدب مالغدق #2 جاص ىلقوةناركسانأ 2 ليةباو ا سنتخلام سانا ارمشعم

 حارب نم هباب نع ىبأ تس نإ بيمح بح ةنوتف مانأ د4 جاضتفاو هم- ىف كش هربغ

 ىجالص أر ىذلاىداسفو 23 ىداسف عأرىذلا جالصف

 ىرسأب تلا ى هو ىلءردخ# : قو تارا ءاهمأ وى ةلقأو قاك اا همزاكت عفم نلف ىرشلا لاق
 نكي لود راخاءاذه وفرحت نأ[ نمسا هلل تلقف هت ةرعم تح هتفرعول فب كو هتقد ىلع كواك اذ ه |[

 تاصو2لمتءطقالو تمدخت:منرئؤالو تؤرعل: متاهدحام ى :رمسأب تل اقف هقباس هفرعما ندد ويد
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 مسالا فهي قحا مهو نون ومد لان نو. غدمو نو دساح تا1ة3 ناك-لا اذه ىف كاسح ن 8

 لوقت 0 :
 12 1 1 5اس 7 ى- شعت أف هلصو نمت درقْلاَ 3-0 ا اة ىتشحوعأر 0

 له 2< نه رمق ناكنلا

 اناقانةملا هذ د:

 اغزف تاضءلاروهالاو

 هعيلاوةعيطقلا ندم

 غلا لاتاكس اذعلاو
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 11 تا . مقل 7 .هناسد>اب داع ن ددمؤه- :مَندقفام ىدحوأ * نمزلا ىلع تدعابو ىرهد :

 4  هيتففش نمنوكلا |نمىسدج © ىندوع ني- تنك ذم كاذك ه اةطعئمداح واضدأ داعو

 ةةءافه د. ةرفف تو « ىمنف ةل_فغف تاكو « ىدصنو اسنوؤمه_.< ىأ

 "راع سلف اناكانك فاهذ كيننيتمع اف كيفكيكنع مسالا عدتلاقف الام ا تلم
 ||| ىارفاهد._بلخدف هلا تذصأ مالكياوماكف ىرسلا يشأ ااه د :علخدد- ةلاسةذ ةفحت نيأ اهب لكوال

 || لاقذاهنم هتركنأ ْئم ىأ ىرسلا هللاةف كت كرببتجردفا ىدي-.ءايلاتوه د ل_ءقو«ظمفاه دنع ىرمملا

 ايف طرا مهردفاأ نوريثءوهو ىلام مهد اهتد ال ىتيدع اف دوءلاب برعضت براحه له ىديسأب

 ىثواهرج ىدوءلا» مان الاضءب فانا ءتاخدفاهنمل_ماهبق عرأ فات امأودوعلاب اييط ندو
 لوةتودشنتو ىنعت

 ١ | ولقلاز ىنخاو عت *الم ا دل «ادهءرهدلاتضقنال لَو

 0 0 طر كارت #« ه 1م نإ نمل نءايق 5 ادهاوولسأو أرقأ فيك

 - || لقملاةلهاذ ىهو  تاءجو هترسكف ضرالا فدوءلاتب رضوالب وط تكراهئاذغ نمتغرفانف
 ض0 :أكاذل د_- | لذاهاحن ءتةدكح م قول ماهم اهتمهتاف
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 تاهولاكإملا
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 ْ كنلاتلءغ هياعر و فطاو هنانعاهباذ 1 قعلاب انم ىظفو قرلا نماهرسأ كفل هف# يوم اهبطعي رد
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 لا اع فا أةحرام !اهناف هناكموهمج هللادد ءاملوهناف كيلع

 لاح لكىف تلعو * تماستم تدرق | لان نموا سا 8 لاح ماع 0
 لوقتودثنتاهاعنمسق اهياعأت :لخ دق لات مكةدأر ىتح هنرركو ف: :ال اهلا ام تظفحو توتتاث

 4 لع نكس هل * نكاد ولات 0 0-20 7 نأىلاترب_سن دق

 . ىرهدلو-_ط ىلانأال 7 ضارىنع ناكتنا 7 ىردص لو ىنا مماود# ىلغو ىدنق. نم قاض

 1 " ىوبأ مونلا ل_ةرو أل قر ق-ةهد ىرب نم ه ىرح : ذو ىو -س ى مان 3 سن ريم-خىلتنأ

 2 ىَربف قفشات لت نأ 7# ىروهألا كربغ

 || ىذلاكلاع كانت أدق كلع سأءالهلت ءاقق حت و كس : ؤدواه الوم لء ةأذادكنت ىفافيسش ىرسلا لاق

 لملم عدد اواللا قف ةريشع حرت تاقفهقااوال لا مهرد فال آة سن ب رثوذيراجلا ىف ق«ةئزو

 4 ا ىعر دب س+و مع ”ومداخ هعمو تاوثالا قذ ا ا بابلاهل تمقفذ
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 كب ردنع نماضرلاو 5 اراه-وؤعلا ىلس 2 ا نا 00
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 هللا رأي هلل اوهان 5 ردقلا قيس مه دعس و # اوربي صدق لاجرهت ١

 اورسك اموهتلاو اورب_- ه: مه_بوفنلذلاباورسك 6 اورد_بق اسم هللا الولو
 ومهدتفا ضرالا عاترو 35 رشتدبو حوفنب 61 مده هركذو مس دم
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 نمم*أ رو_تلأ ىللاغتو

 اوهزنن يذلا ىدابع
 تايرطملا نع مهعامأ

 اوذدلتو ىل> الان دلا ىف

 ىالكعاعس امندلا ىف
 هللا لو_بر ثري داحأو

 و «_.اع هللا ىل_ص

 جرر-ملا مده مويلاف
 ىدنع تتاماركلاو
 نيعلا ارودلا مه ىعَتَق
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 تدع نم حيربجتو
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 ١ ١ 0 نو ١ ةورام ةءال نيم دوح ولاىلااوراظنو اورم هناماول همم ماوقأ نق م هردهللؤ

 1 8 اول مج ولطم ىلعو اولصتا موو. ىذلا موق اورصن أذ اوريتعاو اورد لازلا
 اا هلل ناك ام ىلع ىدسادأ ل_ءاقهرصانري_فلال هلق 0 ,ع مكراونأ ىلع

 ١ ليسي فسأ نم نيملا عمدو « راتتفافكومكملا دع 131 لبودط 77 صنم نزحو

 متنأووكراح ماضي فدكو 030 لفيسم دروىلا هل سدلو 0 اهدجاودرودق بام-الا ىرب

 25 ١ ان اعرف 01 ىدبو ىدوطو مكروب نا 031 3 2اس اره

 للعلا مسجلا هريشت عمن 8 ا فاما هدد 0 ل-ءلقلا قيد 51

 ارط ىلا عفش نع ىورتو 001 لم تلاماّمم-رداظأو 040 تيه نيدحاه | مش ن نمركدأو

 لوسرلاوهريشدل ا ىداحلاو 5 اع ايارهلا لك نم راتدلا لش # 35 آدىب_هملل هفاثي د 5ل-

 لويقلااميذ امئادةالص 023 تقو لك نما نمهءلع

 ملسو ه.كتو هل ىلع ودان دس ىلع هلل أ ىلصو

 00 ا ا فم !ساخلا)

 أ لمرلادادع اب معلا دولوملاو دلاول راو حاملا كيا دودنلاوءان الاوءانالا
 دوسلا ىلاللامالط سدان- تحت رب_ااورصأا ىف رذلا تاكرح ريصدلا دوقتعلاو ليتسااتامحو رطقلاو
 ةىذلا م كسلا

 عنامال ىذلاى طعما دو.»!لا1د_>اولاو هو راصنالا هكردتالو راصعالاهفتالو رادقملاه.هتالو ا

 ملا اًضرعم هنأب ن نعمآرملا و هباوثومدفر ل زم هديءلداس ىلا مركماا ىضقاس عفادالو ى طعأال

 اعوففيو بويعلارتس و توندلارفغي ىذلارافغلا اضرعتم هتيصعإ هآر دقو هاير كاان[ اجامل

 يح ئطتناو هدانع فيس لس نم هدأعن مهسن برضو 90 و هربا. ار وةىذلاراهملا ىذم

 ننوخأو | 1700 لوس كالصولا نع لوقعلا لهذأو مظل هلاج تاصس ؛ كرادمىف راكفالا
 ماربالؤ ءةااحالا ند ءرطاوخناشهدأو ملكتلاوةحاصفلاد_هن هلاعفأرستاراشا تارامعن عنسلالا
 ىلاعتملا دعا لاو كراشإا نعسّدقملا دلاولاو دلولا نعهّرثملا دخاولاعركلا دحاملامدقلاوذ مهوتلاب
 ةرتش لي_-أىذلا 00 دناعم او دداضااو لئثامملاو هاشملان ع

 درغنملا هيملالاب فوصوملا هيب ونرلاب فورعم او يق دهاشموهماارظانودو ى يداعلا لم ! ذل ام دمع ىلع 31 5

 : نراحهملجو ةيفدخ لكد , ملاع هيلثملاوءانفلا نعهئاقب فززعتو هيلامملاماهوالا نع هز هت ةينادحولا ةقمةك

 || ىلاعت هيلقعلامولعلاب فرعبالق هتب دعم راصحا ن نعراك الا تلكو همز أهل تف رعاة هئهظعىف لوقعلا

 باو باب ىلع سلو ب. الانعو بئاتلال يق بحاضملاو كراشملا نعل و بسانااولثاهأ|نع

 ةرالخ قاَذْنمو بز ”انناش رفطهمر باس خان مو تئادللا ىشلاو وف هاوسلمأ نم بحاحالو

 ىلة؛وررضلا لد ًُ تتارملا مقرأ ىلا» أقرو هءذر هاوي عضرَءأَن مو ب ارغلاو بئاقلا ىأرهسنأ

 || كادعدرعد يااا فاو ضرع تم أن نم لهرفعتسم نم لد ىدانو رهسلات قو ىف

 بهاوملاو دوما عادم
 كي رشالفءال-_عءىفدر-هت * بخاصم نعو دع, دن نيو #« لثمو هش نعل هلا

 تسانملاو لد امملانع لحو 3 ىنادبالؤ ءاش ثم ابحت 03 نراخ الو هيلع هعزاتب

 بئايحلا ل عبو.ملا فذ لهو «  ىنذم سراف سول الى
 ًاهقراشم نوضرالا هتسبون رب ترقأو بنات نماعذامو تاوهسل هت اد>-وبتدهشهلان .رم هزاع سق
 مدس للا

 براغللاو

 ' هيومالو راكفالاهل_:ال دوعلا سدأب فرط ام بطر جرخأو دوما م هنم راه الار

 1 ٍء

 ب

4 



 لحأو فاصوالا ن سحاب فوصوملا بضاولا نيدلاب ثوءبملاهبهث لسو# اعدل صان #ىطصاو يرش |
 ل ا هدل_-- وأ بتار 1 ىاةلكو دولا هنالك دوح ولاهي هللا فرش ىذلا .بقاذملا

 ”راو نانوألا هكعسا ترعو نا ارعشلا هتدالول ت دجت براعم اع.يج نم املامارهطمهح رخأو فد رشلا

 ءامنلاىلادوعصلا نم نيطانشلا تعدمو تئاصالاو نملاب ىروىرشل تاونا]
 مركلاىنلاو نق لا ار نال ىلعالا* الماىلانو.ءىسال العلا | 1 3

 ّ بك اوكا. زب اين دلاءامسل اني زانا مك لاركدلاوتان" الافهءلعلزمملا مظعلا لوسرلاو || .٠
 اور مل-ةلاريرص ع مستمع ب ,راغملاو قراشملا اء الا

 براشملاو معاطلا ىفاهت كريه أدب تداك تيك طق ث دحنالو ىوهملاب قطنام هناسل بقاثقامطلا بسلا

 فواح نمداكشام<-:علازف ريعمل ا|هلبقهمدق تقارع ماودلا ىلعةمدغلل ن "و ماني الو لةغنالهماق

 تطاق
 دحوو مس نهب اذى مدد و تئاكرلارث ارثأى راسا # تنال اب اًءؤر سلا ا

 بئادعلالئمادغدق ىمدق 1 قال_:ال لبس نم 00 5 با.ملاا. ةلىلا قو-س نهو

 هب تبر ' املاو د اقملات غلب دو لصوص طب نامزرلا مم مس نمل

 تراضاأ اك إل: ىف لح دقن مو د: هين اسو ىبقعلاب ىل ١ 2 نك اواي 2 هنورأو

 تاطخ نءمهاذآ |ثتعدو

 بدأت نيرح ني - عدلا لنحو راقحالاهتيطاحنو راح الاهءلع تا! هوب ضا| هن نمآ

 اره برتسا كاذْنُمَتلال

 اع :وط ن._سملاروديهل ر2 م« بئاوذلا كلر ىف سامام اذا 1 اريفماردن تو_> دقن امق

 بتاكي وأ رصح هل-ئاضف * يدش البل نع بذشإ لَقق * نراغملاو قران لا ىفادوحم
 تقولك نعمان 530 اع 33 بئاثكلا لمروأر طقل |ىصحيأ# اراصخ اهل عب اهمها

 بياطالا هترقعو مهعيج اره ناك الاول" الاصخو بك اوكلارون ادام الص
 وبأو كساد خوبأ ( رك ذو ) نيطلاوءاملا نيب مداوا بن تنك لاق هنأ بو هرلع هللا ىلصهقنالوسر نع (ىود)أ

 ىنيطخ لرفغادس < قدح مهألا لاقهنملا نم طم» أ امل مال_سلا هم ءاعمدآنأ هللا ام-وجرىدنقرم#لاث يللا

 اذأك شرع لا ىءأر تءدر ئتعلخ ا 1 :رع نبأ نم هل الح لد قلاهللا اق ىد ول لءقتو

 اعدام هك |تاسوتذ كلدنعه:مار دق مظعأ دحأ سير هنأ تع هلالورد م هقنالا هلال بوتكمياع

 ميو هيلع قاصد نذر ةلربب هلرذغو هماع هللا بان مدآ

 عمطلام طقم تل ىردط انو © مقس ملجأ نم ىن> وىلءىمد

 كأنما دمداقللا لذ املا 0 0 تدق اكل

 ردقهذرعم 20 الم هل ددسأو هتنح هنكسأ أو مدار رهط ىفل_بوهباعهللا ىلص درون عدوأ ىلاعت هللا نام

 رع ىف نمو شرا هام ىلع نة وز شغاو س دقو عسورهات مدا: لاق رشا |نمهعدوأام

 يالا يأ كلذ ناكوءاو ىلا لو هيلع هنن | ىل_دد رون هلل ال ةئق هير هيدرمأ ام مدآ لءْفَذ ىرون كم

 روخ :لالقتنامالسل ا هملعاثيش تءضوال# سما ةرادك ةرادعاو دع دج وفكرب ناكف بحر ن مدا بل هريشع

 نمتارهطم اى الارسسلا اد ه عنب الن أ قاث ملاودهعلامد[ةباعذ أ لاح رلادج رح اوريك الق هيَ لإ

 نمتان_ىهلاىلا رامخالا تالدأ نمل ةئنةراونالا كلت تلازاف لاح ران منن رهط ا ىلا لدتا ءاسنلا

 باطما دمع ني هللا دمع ىلا تلصو نأ ىل ترك ةدووندنو راهطالاءاسنلا

 العلا ىوذنب رهاطل اني. طلاق »: ال_ة:نةمد_*رولازام

 الا متمادب ة ا -دحولو 00 ارهطمءاح هللادرعل ىب>

 يح همو لقي ترش ك1 ما ”الاهروبلاقتنال ترهط 'هنماكلافق و اذا : نمه.تنمأهنمآىلارونلا لقتنا انو

 ةردساأب راغت لاب عردت ىمرك اب راقولاب عقربت شرعاب ت تاوملاو ضرالاراطقأ عج فىدون ا

 قطن ةكالم اريشعماب يفرش أروصقلا نمرود اب ىفرجخرب نانجان م31 اهلاياوا و ىعبتا ما

 لابصولاب احرف ا وظع
 م-ميل|مدقتق نوع مو

 نم يدار كمال

 1 بئارم اهيلع ب د

 داو: ةذلاب وسم

 ارح الا نس دتسل ان

 ّف ةريم_بأ ن-هاهنناطن

 كلت كد نوساحذ

 لو_بفتو ىءاركلا
 لوقب 5 ةكالما

 مءاضعأ اوعزتال ك١
 ىكدتؤ صقرأا

 ةالصلابامت دلا ىف مييعتام

 : ىل-ءاوسلجاةدابعلاو

 ىذو ىباركلاو ده

 رادقمىلع ب لباسم"

 جو راهيفذ نيعهفرط

 يىلءنوءاط.ذ همحأو

 موبدودتو ىءاركلا كلت

 نيعهفرطرادةم ىلع

 ملا قا ماوفتجنا
 تاقئاوملةث ناو تفخ
 مهدوحو نع نوسغعبف

 م-مطعيق برطلا نم

 ىلاعتو هناه-س ىملا

 م-# احردرادةمىل-ع

 م-مياععلخم وهددنع

 هسوطم ةلوةصماعلخ

 اهزارط ن-حرلاروب
 ف بوت ا
 هللا مسد زار :ارطلا 5

 هدد محرلا نجرلا

 3و تون ة_ءلنا

 نالفوأ ةنالف تن ةيالذ

 تمّدو اذاننالف نا



 ل

 ش قل
 1 نوزخن ارونلان اف تاربسالاباوأ قاغأ كلاما نانملا ب اوبأ تأان وصراخ نثر 0 ل

 0 | كندر لقتنادقذ:م آنط:ىلاةلمالاهذه ىف: لزالا نمقردق ئازح ىف وهىذلا نونكملا 11
 : 3 'الئماىفاثلا ارمشلا ىرسك دق لزاز اهلجروهمن هرهش وأ امتدنج ىلع ءاش> الا توطنا اهنءقيءاذص 56

 سماجلاروشلا هواع«ىداو عطقن |ع.دارلار ميلا هوا سدري_ىل تضاغثااثلارهشلا ىرشلاب ناوكألا 00 ١
  [أرمثلا ناريثلات دمت عداسلارهشلا همفاارارسالل هللا دمعهوأ تام سدا سلارهشلا هثطادغتعقو ايحرم م4 لوقو ودأ وأ

 2 ||| جاهودبرك مظعو جاتلاىرسك سأرنع طقس عساتلارمشلا ناهو ىرسك ل ذو ناونالا ىيشنا نماثلا ىءاط ل هأو ىذا
 1 ثوعيملا نامزلارن [1ىنوهو ناند- ءدلودم_-دلومنآدقهلل_ءقذ نا.هرلاو نآهكلا كلذ نهلأ أ لب-هفمكنعت ين

 1 ٌ نا دالارثا ىلع هنيدرهظد ىذلا ناةرفلاوروب زلاو ل. الاوةار وتلا ف توه 1 ناهربلاو ليدل نولو_ةئف مع :

 01 7 قط _تاادلوم هيفنال « نامالارىدهلا يقانءأحذا « نامزلا لك قاف ميبرر_مش ||| كتلاودملا كلا
 0 | 4 0 7# مشاه نم ثوعيملاد__ع 03 ثاببلا قرطل ىداملا تملا دقو شرا
 ةماركلا ةب اغانتم ُ

 0 نآمأ بلطي نم تل رزاسام * العلا برهكنا يلع ىلد

 ا ةليالافو 1 الل طسهنغةلللَوأ قف ليلملا ىنل ااذه مودقل ناو كالا ات ليفلا مملع تمرح اع متم
 ا تمعت ةعدارلا ل الاىفو ان :ركشوان دمك موقي ن ءتاج دقامأ لق ةلاثلاةلءالا فو ىنملا لمن, ترمث ةةمئاثلا هب مكن ةرمأام مناع اعف
 0 3 بحاص ليلحلاىنلا اذهبىرش |ا4لاقو ليلا ومانم قتأر ةسماسقلا ةل» الا ىفو انلممة كالا يبست مد مادو ىل> ال مم 2

 نءامودخ من 1

 قوفلا تلو ىت ءءط

 ىرأ ىلالح و قرعو

 اههم مكستمط ءأول ىف

 2 كلذ معواضرلارون علم ةعناسلاةل الا قو قوالورتفامو حرفلاورو رسل مادةسداسلا ةلءللا فو انسلاوروثلا

 ١ 3 ىنغلاو اهدمساذديةعساتلاةلمللا فو اندواهعذو برقا هنم 1 تيس دل ماثلادلع الا فو اذؤلا

 || قرثأف ىطصملاس نما تعضو ةرشع ةيداخلاةل- ءالاقو انعلاو صن لاو بعتل اهنعلازةرشاع لال ءالا ىفو
 ةعيضاا عقار ىلعالا ىلءالاد-اسا عضو دعو افصل اوةورملا تمتنا ىقتناو كشلاامعلازو افصوتردلا

 1 لبلمتلاوريمكشلاب ةكمئاللاتصضو هاذ ةوهرطءنوكلا ىف حاف هالوملل- متءملا عرضة ملاك ءامسلا ىلا ا 2

 10 تعم#مو ىعهتيمةقءاعدلا نم تازث دقءاضيب هنا اص« تدأروةنمآت لاق ليلملاهو> ورود نوكلاق 9 هو يما لمار نأ

 ىلا اوعح را َك دوه

 اهنوقفش مروص
 اراددلد_>|او لكدح

 باب فلأن ون_سانم
 نوعم_س باب لك ىل

 ةرعم لكى ةرهخ# ى]

 ىف نص غفاأنوء.

 فاأ نوع.س نصْغلك

 ةرملكرملا نم عوت
 رخاةالاءءشدال نولاه

 ن هةر لك قاسو
 لا> اهقاروأوبهذ
 نيبو هباورلار دق ةر مك ل

 بهذ ن مارب رس نوعمم

 1 0 نحلاواهت اولذ ف سوحولا ىلءو اهلكراصلا ل_هأ ىلع هباورمواهبراغمو ضرالا قرا ثم هنأ أاوؤوط لود ال

 5 18 ةتكرب راث [مهمعتلءا.دنالا دلاوم ىلع هباوذوطو هتفصوه ماب هوقرع.ل ىفاحور لكى عهوضرعاو امتاولخ ىف

 4 هتمد-تىلاعراست ءارضخةرب رح هدو ضيبأ ف فود بوث فجر دموهاذاتةءاصسلا ءزع تلت ُمةنمآت لاَ

 5 ِ 0 ل رهوملانمقدربا ناد ||عمو رجأ بهذ نمتشط مهدح أ عم سفن أةثالث

 1 ىنلااذ- ةروظ هنأو - قيدصتلا امن لب دنملا نماوجرخأو قد ربالاءاع بيمحل اه-واول_سةؤرضخأ

 - [|ةفرعسو مدآةوفصدوطعأو نب رظانلانيعأ نءهودتلوقي لثاقو ق. ثدونلاوم دعس كلذ اف قرفشلا

 7 " دواذتودو فسوبلاج و. بوقعي ل-و نوأريصو ليمعبام امالسةءاو مدار اةلخو حوف هقرو تيس

 5 نيلسرملاو نيسناا الخ |ىفهورغاو ىسعرشاو ىح دهزو ىدوعه وذو زاك ةلتسكللو ناسيلسرم أو

 . | اردقدل ذ عذرو 11 لرد ءأب من الان اطلس م ركل ىنلااذه لع نمن اسف نيدجأ مماعهللا تاولص

 ١ ناوباجتراو نانوالاو هل ماندالاتربخو ىرصن روس تءاضأو نارينل | هتدالول ندمت
 ع ىرخأوامنددوجوم لكل ةجرهلهد و دود ولاهللا فرش هنو ىربكلاةعافشلا

 ١ ُ 0 )0 قوق حلارونو ىد_: 035 ارديول-.ل ىف ن-جرلاعلطأ هب 27 ىربكل زن هنآ علب كتررو دل

 ىرشلا عتءاج ضرالالهال وقيم انلعَم ةراشنلا لذ رب_خ رهظأو «ارعولاو لهسلاو ضرالاهنمرونذ
| 0 

 هم لزنملو> نمكإ م مكح تمهف هنا اًزطع هرشن نمناول الا“ المدقو # د_داسوهوه_هأهده_ضودقو

 أ ركنفلاو نمذلاو لقتشلا فرغ « اب رةمواترثل يربح هيفاطو # ار_-هدهركشنو ارسم دافع

 ار كاؤاماكاراؤلمدقو 37 هبت قدحأ دق كلالمالا اوهوؤزو



 ماب يسون ل 2

 ها عا اي هد دا ْ
 درت د تتي2 ىلا نيت مدبب حيا ب تامل رئاوفلاب “و

 هد يع ع ناىذر كلام نب ننأ 5 و 1

 اعضاون سانلارزكحأو يناثلا صك او سانلادهزأو سائلامرك أو سانلا محو سائلادوأو |

 اريذنو ارش موادهاش كانل اانا ى دلاله ىلع الا ىل_ءلادأ دانو ارو<دموقدو اريمه موصنو ارورسو

 - اوينماحا ارمسو هنذان هلناىلاامعادو |

 ىمامتلاىذلا هصخن مالعالاوتارارلا ىطصللرشنو مالسالان ب دلا شد واشراصو ناذالاب ن اعاف نامالا /

 :ىادق نتانضشخ توعمر الا ةنملا

 اان

 هز اهلئرت رش لك لوط - لك عر >اإ+ رد م6 ح أو ىر ولارب 7# 5 ىد_ دع ن 2 َن ًارظوهم أ ىالناو ىو ولاد هن كرف دلالكت ملا

 رو 0 ارد ارش ىدسو اريمكر قونو اريسأ م اري كش اردص مهعسوأو اناصنامهرثكأو . انامل مهكأو

 عازذردق قع لى

 لاطهقوف اووتسااذأف

 قاقهاد قبب ىدح تالا او * اريس تريد لاباناتأ امل ةناريبعدودولالا مشنلا ىدهأ

 مهر 00 اروك-ث نةطن دقو عامتدلا لك 2 تقي كلا ه_-وادباا 35 ارورسوه>رذ انيلاىدهأ

 0 عن هدالود_ذع مانصالا طقاستو 9 اريثك ماقال ىفىرشل بغا و 2 ةواستضاغو ناونا ىشناو

 اودارأن او هنملا ضرأ اريطم ماهْعلا بود هبادغو 3 م ان ذل تدج 0 اريفز هنمناهكمل ادعاصتو

 نينراط م-مب ريطينأ اد_اس عسا ئمآ هتأرو 0 اروهط نامزلا فتدازو ىذ 2 اف تروظهل-ح انآ

 توب طقيق راصالا اريسح باسحلاوذا مي لظنو 42 هعضوىف اهنا ثمذ 1 تلا 9 .اريشمءامسلا ىلادالول ادنع َ

 مهسؤر قوذ نماودارأام قراتللا ةمأا روك أس 5 اروهد شاعو ىل_-هأ هناولو فصاو د الد_جأ تانآ
 نووءمسرب رس لكى ءو أروض>واندأب ةيربل 0 01 ل--هرم فرشأت اًمدوولضق ١ اريرحوهن> 2 هامقلا مول

 هد و شار ةفلأ اريثك دا ازواثدلا تمادام 2 امئادىر ها, .اعىلص

 نس دنس نم دياسمو

 لكلوحو قربتسالاو
 ق امداخ نوعمسرت رس

 3 نم جدسق مداخ لكد

 نيعي_سا لاكم تهذ

 حدق لك ىف :واو فلأ
 لك اونا لان منول

 نم ةيراح نوعمس لو

 ىرارس نيعلارولا

 نوعغبس هن روح لك ىلع
 لالا كلترونداك هةلح

 ََر اصد الاب ف-دط2

 نم عون فلأ نوعبسو

 افطذاامو 0 ىقتةخاولطاملاو هزو امدوشعلاق ار ىطصملاد لوا (ىناوخا)

 نملواف ن نارينلا ةطأ سرا ضراب بهات 8 :رثواَر عمون نمّتستل اتراطقأل اع مج ىهدلوم مسن بهو

 رقأو ّك ارك الا هدا .ناتكللاو ار 0 نامالا ىلااعرسمءاغ نا هقاشل

 هيلع هللاىلص هلو» ىطصملا نمزافو ىنءتالوهيعس ناخامو ىمئام راتقكانِم كَردأو نعول ةينادحولاب
 ند س> ىأقل ىلا 4 ىنكمالو ىعسال نرهل اف كلا انمنا-ط «لسو

 ىنعملا له اك اوور كن ع لكلا # ىءان هو ىولع نمدعد نمدنه نم

 له اذ .دابيرالو كالي قم نسل يواسي مولر ا هقشن مورلا ضراب مسنلاكلذسهانو

 مارهلاو دصفلا لكدتمح# لان و ماثالا ريخ هيئريزافو .مالسالاىلا مامزلاداقنمءاق بءبص مورلا
 مارغبملاىلا ىل جاهوالا : ماز+خ حادامو قراف ضموأام
 مالس مهنمتدتأ دق ىلتلاق 00 اربسخ ىلى2-1 مهيح ةوسل أر

 ريغ نم طصلله_-ففنلذيق ناعلاورسلا ف نزلا سد وأهقشن نه لَوأ نيل ضرب ميسنلاكلذتهانو

 لءقنم نجرلا سفةندجال ىفامالسلا ماع هلوقد نةؤملالوسرلاهءلعىثأو نطولادعب ىلعدن نمآو نك
 رمعل رشبلا ديس ىفطصملا لوقب رطولا غومل ب روشنملاجرتشىتح نسا صولااذبهداقك امو نأ
 ردلاب لك دلل رضعو هعرب رل*“ ؛م ىف عفشب هنا كار فغت سب نأ نم بلطاو هيلع لسفاسدوأ تد ًاراذار عاب ا هنع هلل ىضر

 هللا ىلو عتعي ولوالاو ريك طق ةاهاذذ ٠ نم * اهاوه مولر اام 7 رطعأ كسلا قمع نم د بح ومت 1 ه

 م-4ولاعتو هناك--
 امشعؤ» ةركايفمهقزر

 هللا لو_سر (لاقو)

 اذا ل_سوهرلع هللا ىلص

 را مانو 27 بيب _بعانأ + را ب ل 00 اوه نونخانأ |!

 راقي و نوكلا اذسم 0 2 لايق انك 23 ريدم ل ضولاب سعف 0 هاقاو_-رأ اعاد

 رشح نو. مو 2 امسح ىوبم نملك

 ىلا قددصتلاب ق.قوتلا هبانع «-ةءدخ لال, هق-ثن نملؤاف لاح و ةشيحلادالب ىلع مسالا كلذ به الو

 قأب عصأ| تقو ناك تلدخدام كلذ ل _+حال ىناعمو ىردق هن عفرتو ىالعأر "تلاشت تدين لاننا .ىاسلاحدملا

 (ضورلا 0 ١ : ظ ْ 5 0 3



 رصقلا باب قدب كلم
 اذهنم مدادنا لوقف
 د:عءنم كلم لوقف

 تة>دق ل> ورع هلئا
 مت ديساوأ م ديسل

 ىف عصا اةال_دهيدهب

 بابلا حفيق ايندلا
 م-مياعكلملا لشد و

 مالا م-4لوقدو

 لوق «ومالسلا كثرقب

 راد مثك مذا عل
 ىلا نو_قرب ابن دل

 منماهليقات 2 الص

 ءاز مكجاىرأالو

 اهاسرأدقديدهلاهذهو

 مكملا ل-وزع هللا
 مح جسصلا ةالصءاؤ-
 هريغ_سكللا كلذ طخ

 اهيلعو به نلا نسم
 هرعشسع هيدنز نوعم_س

 نمةرمشعو يهذلانم

 نم ةرشعو هضفلا

 نه ةرشعو توق ايلا
 ردلانم هريشعو ذرمزلا
 ناحرا نم هرشعو
 6 قءقعلا نم هرمعو

 نم نول هب ديز لك
 00 ال ماعطلا

 نم ضنا أزيخ اهماعو

 كود نمدردقد , ميسفلا

 نوكف نكح تح ئذلا

 نم ل دانع هال
 رضذخاالا سدزدبلا
 هعمورخ 1كلملخدب و

 بهذلا نمرخآ قيط

 | 0 مران ناورقلا * ءالوأ مريس حامفار_. ن- « ءالوم هرقلد اعدد_.ع

 3 َ 53 هاوعدتيذل ىأيو ىو- 57 نملاصول ىعداذاس مىلانأ د هانآ اعاجرف هراملطأ

 - ىذلاا ذه نمل.قو تلثساذاو 0 هارتل هب مفربو ىرب «نأه اسعلءاذلاد معلا هقو نق

 ” ب 5 موفس ريكا اريقفلا لة 7# هاولم انياوبأىل-ءو 9

 : :ةساو ىثرقلا علا ىل_عوواقشلات تيلغو يشالا د-.ءلل ةبائعلا تةمام (ىاوخا)

 : أ 0 لخال ارجهف وما نامالاولو.قلا تام تيهو راّدهمابحائاه راغقلا ىفا تاس حارفةفرعملا

 1 |[ ىنا نقؤملا قداصلالوقب نادل ا هلضوىدزال ىدسو ناو ”الاد._ةيوئرا سراف نمءاحو ناطوالاو

 درفم د شنب و نمعلا لءق نم نجرلا سفن دال
 ١

 1 ماوقالاك ءاوأ دعب شيعلار 0 ىوللا ةلزنم دعب لزانملامذ

 اف لاقسام تالا داصس مالسالا ىلا ىدداف صاع هقشن راغلا مسنلا لاذ نعل ابرماملو
1 

 2 [منصدعن ناك ارماعن ا كلذو ماهذالاو لوةعلاري هتسقو ماركلاتومه- ةمحم ىلع تامو مانالا مس

 1 راعناكو مايقلا الو ضوونل اع .طةستالةدعقم تناكو ماذحلاو لالا الئممهنبادلتناكو ماغصالا نم

 5 امئالب نفامنشاتءادشامأ 1 اهوا دهم ىتزب هذه هل لوقد نال لا

 تاثعلاتاعسنو_لعتيهال امم ف ةمؤ هحاح .صلا نم ام بالطب الوهو نينس كلذ ىلع ماقأو اهفاعو

 ا را امو ملكت الو قطنمال ىذلا بالا مدالار هلا ذه دن ىم ىلاهتحوزا لاق هبادهلاو قمقوتلاب

 هلانم قراشملاو نراغملاه كهل دءالؤ الماد قمل | ىلا ىرن ىسنع المس اني كل سا هةحوز هل تلة موذأن بد

 ١ دوحولا' المو قع الاقءطدق ارودهاشذا هرارتغا اص ىلع فكتعم هرادعط- ىلءوها يتق ا

 تيبلابو تفطصادقةكث الإاىأرق هتلفغ مون نمهبتنمأ هنري صن ندع نع هقلافدك قارشالاوءايضناب

 عمو تلماكت دق حار- ةالاو: ثا ,اعدق راع“ الاو هاه عرألاو هل حاسلابملاىأرو 0

 سوكعلاهيلاتفاوو ةلذلاهتاعدقو سوك تموهاذات معلا ىلا أم يداسحلا ىنلادإو دق ىدانياب دانم

 هنفرشت نمدلو لول يلطذت اانا زهيد ر ظنلاب محلا ىلا قدم ريدلنأام ه-ةجو: زللاقذ

 لاّعف زبضموةعيب رد سوهو رهقلاهل ىنيو - !اور حلا ءمطاخي ىذلا رظتنملاىنلا اوهو رخذاو , نوكلا

 |اعالاعف :دوحولا هنهللا ف ريش ىذلا دولوملااذ_ه تاامولسهل تلات ردخ اا ذه لوقي ام نيمهستأ هت وز

 8 ا دوهشملا مو.لاىف دولملا طق: كقطنأىذلاب دومالارخااذهناسل ىلماكتملا فتاهملا

 2 1 ا رو مساع هلع هدا نيد هماهت هضرأ افصااو مزمز نبا قطساادجمهءسالاتذ دواوملا

 الارعش لف هميقمرادلا لغسأ ىف هيبقسلا|هتني|تناكو هبمس ق1 ىلاىدتوتل هباط فجرت اهت>و الام

 تنكوئىذلاْل هدو هنيدحت تنك ى ذلك أن 1 نانا لاَةف هعاقرادلا عطس ىل_عاههعم ى هو

 .ىنامأ ارون تدأر اذا 0 طف ةمئانانأامتيب تيأاي تلاَقف هنءلصاوف تنك ىذلا كرمسو هئيدياكر

 دمسرونا ده ىللمقف ناو هوت لع قرش أ ىدلا نضدتلاو هارأ ىذلارونلا ادهامَت لَو ىانأدقاصدعتو

 0 وفعدو ' ىناعلا م-ربدجأو د“ لاف همعا نع ىفريخأت لق ناوث الاد دلوع ترطءتىذلا نان دعدأو

 ١  نمهملا لاق ا ىنان دعىشرقلاق همسن او تلق قابرفتت لاق هزيداو تلَقق ىفاملا نع

 .|| ف تلق ىنادلا هلام اورمش نيذلا ةك ؟ال1!نمانأل اق ىفاحورلا املا بأ تنأ نة تلق ىفاد>ولا

 ْ ١ ب 1 قاادربو رى ديعدوأدق قادلاسيرقلا هير لات د_ةؤهها ىلسون لاق فاروملالا نم هيفانأامده 1

 : | قرص [كمهاح هللا توعدو قاننوىدب تددخ ىناطع نم هما.قل امون هن ءفشالو ىاعدهبنمندم 35 *ةإؤ

 ىنارتاك ةعتانأو تقم ساق ىامحو ىدسج ىلع ىدب تررم م ىنادهو

 هروب تيفش دق ىلا تلعو'م ىفافشو هه. ىنماعدلا 0 د العلابر ههاك توعدال

 ناز نمور نءةوكش 1 ام لكى ءلازدقههادمو * ن ا,كالاذسىدتال



 انفي
 7 7 5 : ١

 أبر و هيدوأ هتمحم ىف نعطق“ الو امد هتان 1 نماث ,ًاروانعم# دعلو يا اذ4نادستحوزارماع اقف 1

 ةنمآراد نعاولأس م اهيلعاومدقو اييلااولصونأ ا نبدصاق هك لو نب دحاوراسف الط هتبئر فن دج الو

 ءانأ الاهن فرو دوحولاهرهللاروت ىذلا دولومااذ هان, رأ اهل اولاَعذ تاوحلاب ترداق باملأاب ماعاوقرطف ٍ

 ا: اند اانل روان 1و .- ىفانقرافدق ن اولا ةؤ دوهيلا نممماد فانتا قانمكش نع انا كلان دودحلاو ْ ٍ

 اولهمأو هتبوؤر نم دءالو ناك اذا تلامقذ تيخضالد بصق ع نمىذلا سديم | اذه لامجى رثل انناسأانمعتأو| 34

 بسيملاراوأاوأر اولصحتدبل ا|قو اولخ د الطف اول خدام 4تلاتوةعاس تناغم 1 عآالوالءاقاو ربصاو 0

 ىلاهو>و نمرون دو ععلطو ءاضأوهئامضرون قرشأف هقاينزعنل اوالهواورنكو اولد 2

 مهتلاقع هدب ىلعأو +سأو هءلعا اومك أوهمادقأ اول 7 اوةءعصدنأ اوداكو اوةهشواو-اصق ءاوسلا 3

 هلل ع نمار ذل نارك او سائلا عمفعأ نأ هنامالا ىف داةبلطمل ا دمعه دس نافاوعرسأ | 'ش

 قودرلاوحاصْم ه-.!وهلتعنعماغدقو هرلق ىلعهدير ماع عضو مس تلو رابووشلا ١ همهمولق ىو ْ

 :: ةيمدق ل عكا او هبلارداب هآراإف لزنم | ىلااومج رق ةنئاثهلاج ىنبرت نأ اهولأنساو ةنم [ثتدنىلا

 تافصو نيقشاعلا نييحملالا مهاد هو ةند ىلا« ورب هللا لقو يقيد كا اقوة و

 قوهرون ىعضطأو الاخ واع وكلا المدقىذلا بييحلا اد هتافصوم“ا بدنللااهمأامق نيقداصلا

 الاقثأ بورك ن نم هنتكحرب هزمآ نع فةخو جا الحو ةبسه هل ص سالم ن م هلالاءاسلو .الالتءقاف'الا

 الات واندع ترطعتفراطقالا» دلوعرطءو /

 هلووذوهو هيذ بلا ىعدماب * .الامآق امثملا غل يدرك ذ 5 الابقا نزح دق ىنصملادلوماب

 الالاوائاغشم تلقلا هلوم اه هقدعت تنك ن 5 « الالطأو ال_هأافحءاوهفو
 ابق بامقت>الاذا|هارتامأ ن الاضفادا امعن نم بلطتوأقوش 37 هدصقتوادح وهعدعت قوئلاف

 الالجاواماركضصااووفعلا,ه: امركانل دج ىسملاب هقحي ه الاقثأ سيلا ةادحاهتع طخ
 ضو #* الاقاو | ء>ر ىرب ا 55 نمو مركلا باب ىلاانأ ل دقق

 الازاوا داب آىصلاو هيلهأ 0 لغم شرعلا هلاةماعىل بص نب الاذ- 2 هو

 م0 دق مشجملاى هلا اذه عاضر نعاهلغش لاو عط سافنلا ارا لعامل لص ةئمآ نأ '

 تنأانبرةكشاللاتلاتو كيلعْكةاخ مرك أول ةلخ نم كتوفص عضرأ ىعدترلوقي لك رلاو ريطلاو
 نمهسزأ نى -ةزداتانأ ىلاغت هال اقف 1 ىطظذو يعل ل هدب رانرفهمحناتن :أذعتاا

 دوع الف[ تشاد أ تطعأاذاف سفن لع تتلو ىمكحتتمو ىلكت قبس نكملو بيسالو عاصر رق

 3 ار يغ هعركلاسفنلاو هةلاةردلاهذ- ه عضربال هنأ «شانكما نسلق

 اهداحاهدمسادح دقو اهعدانأ قاهيحاش ,ردقلانا ساو هيقماه داب ىفةيلح تناكو

 ىلا ق شءامو الولىذل اذه « ادرؤلازامهنس-ىف ىذلااذد ىدفم اذه ىضراو ةهلح ىريس

 ادرغم ىعذانسملاىفىذلا اذه د ىدج هيلارورسلاناكالوالاك

 ادحو مهب بخت اناك الو ىوهب * املا اك ام. الولىذلا اذ *ادحوواةذع ىرسل ا ىفانعطقدهلو

 ىذلا -هو ه- ءاضربانلاكلف 0 ادصموملا دعب نيَعِلَتال بر قلاب 033 ىرشدافه_علحان ىدست اذاو

 ادرووازخ كح دق اهتم 23 ههحوةعلط سم“ ىتب أ اراذاو ىدبت يد هه-ونع

 اد درو نسلاىفاءمنم ىنعمتدأرو # اءدرع نيعللاب ارغت تيأرو

 انصقهشنام لك كى د ىدلا اذ ه ىتال كعمل كوق

 موا ْيوثمغلاَت مل هنانئءاص ا قةعلح تلاق عضار 11 نلالاغطالاب وعر ع ةكملدأ ا

 مهدالوأر ةكم لهأ أو ةكمانل# دة دفرلاب ان وساوما عاضرلا سهل أ رمان معد رأ ىف انمح انثضرالا ست[
 دولو هريغ قرأ ملذان أت رظنفادولوم تذخأ ةَأرما لكتمدقتف هن ام هاو لك فقوف ةيعكل ا دسنع ١

 دنع نم هك اوه

 ناتو العو ل> ىتملا

 دا دو

 متاوخو ل_ءال_و

 ناسنأ لك [ ىطعمو

 بهذ نم تاو هريشع
 0 م

 متاخ ىف ىذلا ا

 انأ ىدانعاب مايمألا

 ىل--عو ص اروكنع
 ىلمتنأ ةبام_سلا صق
 صقل ىل_عومك- انأو
 نممكل حاربال كااثلا

 صفلاىل-عو ىراوح

 * ىل_عو ىرار-ةرادهؤ
 معرز سما1:|صفلا

 فمتد_صحوأ.ت :دلاىف

 ريفا لو هرج "الا

 نولل_ذاغ سائلاو ىل
 عداس !(نسنلاو

 نسم عون دا

 اذه لشن نماثلا
 نول_هاعلا له_ء.لق

 مسالا صفل اىلدعو

 متريصاع مكتلعمالس

 ىلءورادلا ىةع متن

 غالب رضامأا صدلا

 2و

 م-غو بر نم الوق
 «-_لعل, ربج سدابق
 لح ر لك مال-ىلا
 تاو ةرمشع مهنمة أر ماو



 ١ ْ لكل كايفذنسن" الا ىشو هب لماح همأوهوبأ تام مت هناىلل.ةفهبأن ٠.ءتلأسؤ د-أ هناحىلا سلو

 1 رح أرانقزرب نأ ىاعت هقلالءلذ نييئاخ عنج رثالو هذ - ؟كصولاقفءبأال م 37 : وهودواوملأ اذ - هالا سم

 فعضل | نم نيل ةرطق ىدث ىف سدلو ى.ءاة:رثا ىلع ةف.هضأ ىل اوهتذ نأ ةماح ل تلات ذكر مالا ن اكو هءاوثو
 [|ىدد ريشف ىف دنو نيالا لاسف«بق ىف ىددث تعضو م قوق ت ذت شا و ىعض ىوق هتلج اف تلاق عومجلاو
 ةفيعض تناكوةيادلات .كرمتااق ةمعش اهلا ةوسنااو لم هدعسلاا مد :أكل نوط لوب الثا ته؟«وىور

 ةرطت تحن هاثلرئاذاانكو 0 ل 0 مت لا لاو باردا ىابن تلال ىدال عبط اطتبتال
 3 تقف جارس !ارونهرون باغي ىت- حام_صملاكهوح وءاضأ ملظملات ملا ىفدانلء-اذاو | مول ترمض_+خا<_سأي

 2 فاةكءامكندنعناك لزنملاىلاهءانادواطف تلا ةكرامموعست هنآك تربخأ اموأ لا دف ىرأ امتأرأ لل

 ةدحاو روأس أ هثالثو

 نمو د_-اوو سهذ نم

 ْولْوا نم ةدحاووهضف

 رضخالاروئلاب بوتكم

 الاهل االراوس لك ىل-ع

 نأ هلنالوسر د_عهّللا
 ىلا او.هؤرا هلا
 عضارا اهبج هيلعانت دسح ىتح هتك ريبانملعريدلاو قزرلارثكو تل اتا هتقول تردفا ما ءاهبانررسو» ديان ذخ أف بجاحالب مك 1
 عطقناوتلاق 1 متم |تلعق و دعب ل ه.ضأ ىدث هتمطعأ اذاو هلأ هينئهتنطعأ ذات :كوتلاق مط ىدامعاررب زوالو

 ثيغلا هب قستسن ى> ُلعم هنذخ أو لفرو هود وىلع كلد_:ءىذلادولوملااذ- هناةهل>ار اولاةؤ ثمعل أانع مم ني دلاخاهول_تداق

 بسلا اذاو هنا اوعدقداءلارهاظ ىلااو-رخو م_ميدب أ ىلء هول وهو ذخأفم4هتسرخ أف تلاق انلاريخ ناك 00

 لاقفمأ ىلا هن لي>رلا ىلءانمز «فهعاضر تدضق ىتحان دنع لزب لو تلا قرغا !انفدش ىتح تع غااب تداحدق ىلع سار هيفا

 ١ ةكريلاو ريحا انادخو ان ااه تاقؤهمأىلا هبات اف ثلاقههحو ىلع ةكرمل ورعد: ان دو دقؤ هدر فم 5 هدى 71 ةزملا

 ْ هون أ ووه جر ناكو هبان-رفو هان ذخ أت اذن تلاقف رن أةنسانا هيعدن نأ كلأسن نو لدلو هحو ىلع ان رلا ىلخ انئرلا

 . هتقولرضذ سانلا ىداولا ىلع هيب دقي فقواذا ىزاخما ىخأ ناد امأاب ار هيل لور هوخأ ناك ف مانغالا ىعرل

 2 سلا نم هتالاظفةماغت ءاح سءكلا ىف مانادأو رم 0 ءلامفىلاءامل اولي ما غالا ى_سارثلا ىلاءاحاذاو

 0 اه تداع ىلءاحرتن مان الا ضب ىنثاك اب! ُلمدخأب صوت هل ح !اةفهمادقأ لقتف مئانودو شوحولاهءلاىتأت 2و

 ىضأوانأ افنب لاق هنأشاموانلقذ سد د ٠ أدةِو ىزاحجلا خأ ىردأ» امأان لاتونوالار ةصموهو هوخأءاقنامعلي

 ةتملاىل-و ممرعشل

 ىاعتو هنا هل عبس
 نيةحو قع توصن

 م ني_هماسس !|ثترطد

 : ةه_ضفلاو بهذللا نم قد رباو تدسط م مل تاتو ماعرمقلا مههوحو ناكحرف ةثالثءاحذا سعلز |م-رم ىلاعت هللا لوق»

 هنسلارو رسما رقانمآ املاسه ان دوف نيعرس م هبل همَعَذ تل امه 0 هتاف ىتعاط ل_هأو دامب

 ليئاكمو لي ريجه بلا ث عب د_ةىلا هو هناك سهلا ناكو أه -مع هلل |ىطر سا. ءنالاق مانا هداؤفب .الوملأ مهوب رطاى ةكئالماب

 ل :دنلا“ 02 ل ذئمو موتا قدحرلا نمءاموةنملا نمءامو قد: رباو ت سطو ةعمو مالسأا مهباعلدفا ءاو قبو 2 الملا مم

 قط كلاس اره اوو»ا دوس ةةاعةنم جرخأوهملق شو ا ا ىهو 3 :لاىفاغع مه

 ىأتو نيءلاروملا نم ق طخ ارثأىرب ناكفةرملوأ نان" مم داؤنفداعأ م هل_سغم أوءاملاه يلعب صم نيلسر أ ىدم سان كنم
 ا 2 الملام 4 لدار اقع ةلردص كل ح رشنملا ىلا عت اوقةقلاو ةالاد_ح اوهو سوه رلع ةقلاىل-تام ىتح هردص

 مهلكرالا لهأب هنزءللاقف مور ف هزوف نب رش نزال اق مورق هنز وف هتمأ نمةرشب هنزل اكل قوتاضغالا دكان

 ا نوكلا جات ةردو فرشاالالدو 06 ءلاهطس اوو لاجلاجاتو لاكتلاردبو وق م -ع2ر ف هنْرَوو ةرد* لكحرامث الا

 لو هماع هللا ىلص هيلعل سو ىلصي نمثا دغ عفشم اودو 4 ءلاةبوس:هرخافملاو لث اضفلا 1 نرش قفلت

 انعفاشهقاببح 00 2 0 3 0 0

 ف 0 0 ه مرادي لاوماوف ضرالاو ٍ ميمو ارورسمنوكلا عب 1
 ملقلاهيىرتام ل_.ق نمد“ 03 اذك م ركلاىرادلاو دجأ تدمع 0 معنلاو ل_ضقلاو انلرو ردا اءاح

 ١ ةفك ًاعريطلاتنأر ىجضو دذعو 4*3 مثلا هل ىرانم 0 5 - * ىرح بيلا مسأب هئرد- ةحول ىف

 مل'الاو مقسلا لآز ازذىداؤفىلع « ةمكحأب ىضرأرثاط ىنءاحو * مُثَمَلَت تدملل تلبقأ دقو ىلوح
 ه--ةااخهللىرث_لاقوذ رخو 0 مقسلا امم ىدوأ ىلااءاسلا لم 0 من م4 3 ىله 2 تنقلامو

 ٍعمرطضت ى ةوارو>رانلادمنأو 03 هل 2 | 013 متعيرحالل ىدلاس مالا لش م
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 [ا1 دقو

 رام زم فل أ نيه

 تحن نم حير بجو

 ىل-_+دتف شرعلا

 اهل مهسقرب ريمازملا كلت

 عت ل تانحتتم

 انساك وعماسلا
 روع !) ىلاءت هالو قيم



 دقولوسرلا ىف ىدولوقأ اذام 35 مك اوناهربلا 4 ماتالا ندع ْ

 ؟

 دحأ ىطسملاىنلارغ لانا 7 مرهم هلباماه سس هدنحو 0 اعدت ل اب راهاد_ غدقو ١

 - د-اوهلاهل ملع ىتأ ه

 ل قربل أرد حالامو سم“ 3 ثعاطام شرهلاهلا هملع ىلص

 انعّممو مسعتلاراد ىفهراوكانكسأوزعا |سامل هتك ريباث اعضفأف مركل كبت كرار ١

 اممعمأاتل ٠ نك انولاو قد_صلا لأ هل“ او قطصللا ىثلااذ_هداح كلأسنانامهللا ممل ماا هذملا ىف

 هلآو راتلاكريفيكملا لون زان امهللا انرشوازعوالوءقهتكر ءانةزراو اهرغه_فتهلان هائئودو ا

 ىهتءوربانعتمو راطخألاو وال أ عج نمانسرحاو رازوالاو نى ونذلا عرفك رامخالا هناكتأو راهطالا

 ا كتردقدا: حراو راه>الاو ريما |ىانل عأريس نمهانمدقاماتم لمقتو رارةااراد

 |يلست لو همحصو هلآ ىلعو دج ان دمس ىلع هللا ىلصو نيجارلامحرأاب كلةجر

 ( لو هيلعهللا ىلص ذل ةران زفنوسإلاوىناثلا سالا)

 قءقوتلا مولع 0 ىذ رطلام_هكرسد رازمماظعأو تب قرشألا راربالاهدامعاعدىذلاهتيدجلا

 ةئامضلاب مهدعو را رادع ئهلاوزعلا مك لصخ نام ذ> نم م-مرقو هباب ىلع مهماقأ را ط .,الاو دصاقملا اوةلمق

 ناوضرلاب م -ناماعو نامالا ا ىبتك رافتلا عطقمهذأو ىرذلامأ ىلازوافملا اوعطقف ىرقلاو

 ٌزياضو 0 ا ىنملا لمتد ىنمىف مرش رام_هالاو ناكرالاو تدمل اب اوؤاطق
 نييةفادز أب اونانو 000 0 َن 01 ءسلامهتعر ا تافرعنافرعىلا مهاقر راطخالا

 1 ع ماعنالان اوضرم4بتكر أشيتساوح رف ىف هيد

 روخالاب مهدعوق مهاب اهضاورخذو 0-3 رافغلامركلل مهسدقتو موكنستاورثك أو مهروع5ُ

 ىلءاومزعو 0 راملاىر دنع فوركلان م معلا بونذلا فئات ىمءاحو رازغلا

 تاز_هعملاب ىلاعتهتلاهل_-رأىن نمهلاب راتخلاىنلاىلا قوسلاةعرس قوشل|بئاحناوئح عامترالا
 فرح لك ملءماهعرشو موقالاهئيد لءحو رازنوريضمهن فرشو 0 ؟امقلا فرعشأ نفد لئالدلاو

 راو الاو سوعشا | همدحامءامب , تقرشأؤ تماثل أهو رادق1اوهم .ةرلاع-.ؤرب هل دوشد م_ت1ا فورح نم

 د هحول راحا مو لدي 0 ةلاعاذ تاك 1 اس قهتدثو ديرم ناط ء_هل لك نم ديب ْأدلاءاتب هسوح

 ارتاطو راو لك راتلا وعاد الاب مارهل

 لادهاواد رادك الاثار ل 2 ه.صخو ءافططدإل اولا ءا ةهايحو ءافولاو دود ْ

 كرا راثكعاف نياكتتافا نا اوهلاو لذلا لاذ, تحصأو نائوالاومانصالاهتبمهل تَرْثت ناسحالا ماود
 ءارعب هام زازيالاوب نود لمح ةعافشل انيشو هدايسلانيساهزخمو ةعانقلاودداهزلاىازو ةجرلاءارب

 ندد هده و لابقالاقيرطءاطهل مذ ناونالاو ءامضلاداضد هفحنأو هنامالا فم_سهدلقو هنامصلا

 فاكرهمرك أو نيسوق باق فاقد هذرعثو راشتءالاو حرفا اءافبةرورمسمتصصأق لال_ضلاو مظلاءاظ

 ىلع هعلطأ هنم مع هيلع نمو نيشلاو كّدلا نع س3 ملاهفطل مالي هفطالو نيملاوبن رلا نعهزنملاهمالك
 نيملاعلا قهزيمو راقولاواوبهجروتو اود نافل هيعمل لد راش نونو نارغألا

 هللالو مرد راختلاو لضفلاب نيمملاهباك ىفهءلعلزنأو نيلسرالاو ءامدن الا حاخ هلعح و نيقيلاءايب

 رافكلا قادما فدل

 ةيتق عه هللا 2ع قرف # ران قوشلا نمىلق ىف تدعف ىرولاري_دنو د_< أب داحات 1

 راج مسنمبلقلا فوم“ :ر * ابقىداوا را ةري_جات هب رايطصااوراسدئم معلا
 ىمىفىنملالك تلت # راعر وحل نم دراعو هب اتنلات  رعاب ماركح مننأ
 راهح ىناد_ةلارسادغدقو ئريملا ا تفرع ين رع * رارق نع 5 سلو

 اةالاؤدب ود_هيلاد_هنو # رازرلابرقب لعثلا عمو اولصاودق تانحالا ىرأ تمي ٠
 راثعلالاةّو اياطخلاىسع « هينمىلاري_بلا مز_عأو هي رايدلاوندتو باقلا حرفيو

 اكىدانع اورطأ نمعلا

 نع مهعامتأاو 3

 اندلا قت ايرطملا

 ىرك طاوذذلتو ىلال
 مهوعع# اذ يااكو عام#و

 ى دج مكنت | بصأب

 روملا+ ل ىنْعَتَف ى 10

 كالت م-ممواحتو نيعلا
 موقلاب هرطنق ريمازملا

 ق عاملا ك]ذباحرق

 اذ ا لاصولا ةهريض>ح

 لل_>-ولا نم او انأ

 برطلا نه اوعمسو

 انك اناانيزام نولوسق»
 لركن خالل اراد

 لوقمذ زبزعل اكمالكو

 نامنمذ ل> ورع هللا

 ىح مشت ام ىدذع م 6

 أو ةنهلاىف مكشتأ

 لو -ةدم نودلاخا ميو 86

 دوادا, ل->وزء هللا

 برا كبل لو -ةءؤ

 دق لو-ةيف نيلاعلا
 موقت نأ دوادأب كترمأ

 ىدابع ع م«ثوربذملا ىلع

 ندهروسرسع ىئانحأو

 هيلعدواد قتريقروب زلا

 أرقبو رينا ىلع مالسلا

 برطيقروب ْرْلا نمريتعلا

 دوأاد توص نم مولا

 نم مظعأ مالسأ اهءلع

 هنا ىفاعمىلع مهبرط

 برطا|نمنوركسو

 لد_ءب دواد تو-صو

 اناا نارام



 ىلاعتو هناصضس هلا لوقد

 مهم ل_ه ىدايعاي

 اذ_هع نمبرطأ 54

 هلل اوال نولو_ةءفطق

 انعام*أقرطامائيراب

 دوادّك دن توصل ثم

 بيطأالو مالسلاهماع

 لح-وزعهللالوةمؤ هنم

 ىلالس >و قتزعو
 تيطأ انوص مك دىهعمال

 دأب ىدب .-اب أ ده نم

 هط 21 1ا قرا

 ىلصينلا أرقءؤ سدو

 قدي ريف يوهيلعمتا
 دزادتوض ىلع نسملا

 نيعمست مال_سلأ #4, اع

 مولا ب درطبق اوِعص

 نم ىعأر 2

 شرءل !لددانقو مهتم

 س جو-غةكاللاو

 ني-ءلاروللاوبرطلا

 الونادلولاو نا.إغل و

 الام هاما ف قم

 توص نسل برط
 ه ءاع هللأ ىل_ص ىنلا

 "1 ةءارق نم 17

 هناصس هللا لوقمذ س

 لد "نأ 5 و

 اذن ه نم برطأ متهم“

 كتزعوانبراب نولوقمف
 دنم انعع“ اه كلالحو

 نسوا انتفاخ

 نمىل-أ الو ببطأالو

 ىلصد# هس .>- توص

 هتلالوةمق لو هءلعهتا

 2و 4 : ماب أ

 5 7 كولمىقأت نمهرحذو 2 رافقلاهملا ىوطت نمريتو ا ىرولاري_تراتذلا ىفط_.ىمالا

 1 ا راق لاى ذو. الاتماح ه تغرام هللا هلع ىلص « راسكحنالاو للاب هباسأ
 4 لاةوهتناهجر ىنطقرادلاهاو ر ىتعافش هل تمحو ىربقر از نملاق هنأ لبو هءلع هللا قف أ لوشرع (ىور)

 1 روس أواه ىدعسمو مارا دعما دداسم الثىلا الا لاحرلاد_كنال مل-بو « اع هللا لص هللا لوسر

 نمل_وه-.ءاع هت !ىلدهللالوسرلاقو « هللااموجرل_سمو ىراضأ اه هاور ىمقالا
 ظ ظ اغاكف قافو هس ىفراز

 ٠ سو _بلع هقلا ىلسهقنا لور لاقو ندم و لنا مرك ى ءمامالاءاور ىفافج دقف ىربقرزي مل نموىتام -فقرأز

 نيب ثأو ن نينم "الا نمةمامقل امون تهد نيشرملا د_-أ ىف نام نمو ىقتامح ىف ىنرا زاماكذىربق فى راز نم

 1 تددر ىلع لبو قافو دعد ىفراز نم لسو ه.لع هنئا ىلص هلا لوسر لاقو و ةنيللا ضان ر نم ةضور ىربنمو ىربق
 1 1 | ىتح ىور ىلع ىلع هلل ادر هتدب ىف ىلع ماس نهو هم اع نواس مهلك ةكالإا نمةريشعهرازو ارمشعمالسلا هملع

 ىذضذرر#ع نب هلل ادمعهاور قام> ىف ىنرازاغاك- ذ ىتانو د هد ىريقازو ج نم ملسو هءلع هللا ىلص ل اقو# هيلع سأ

 رافكأو فرت هنود نم لاجو « رادلا كب ت طش ناوبحت نمرز ( ىنعملافو)اءرنع هللا

 راوزءاوبع قا بخلانا 01 هتراي زن عدسهد كل_فتىنعال

 ماي | ةثالثب لو هيلع هلت ىلص ىبنل اذ ةدامد- هن ىلارع ودفاع هنع هللا ىدر بلاط ىفأ نب ” ىلع خ نعو)

 : انععسف تلق كاءاع هلل ا ىبص كءاعمال_.لا هلت انوسرام لاق م ههأ ار ىفع هبارت نماثحو هزيق ىل ع4_سفني يرق

 اورفغت_ساف لوا هستنأاو طذامهنأ اواو كملع ىلا هد هللا ل ارم اهق ناكو كن ءانمعوف هللا نعتدعوو كلوق

 ريقلا لذة ادن مىدوغق ىلر هغد#تل ْلدٌدحو ىسفن تملظ دقوا >رار اون هلئااو دحول لو سرلا م 0 ىأوهللأ

 ادمعوداعملا موي ىف فاختو 3 01 ءاجنونذلاقودغت تنك نا

 ش :اديحوتلاو نعال حابأو هوفع نعفملان دم كاتأد_ةلف
 دقانا براي لاقف لو هيلع هتلا ىلص ىبنلاربق ىلع مالا تاحى قو لاق هنتاه_جر وصلا نسما ىف (نعو)

 نعم نمو د عجرأ كانرهطد_ةوالا |:سنريقةرابز ىفكلانذأ اماذ_هاب ىدونذ نيمئاح ان درت الف كسنريقانرز

 ا ىضردق ل وزعت نانكلاروفةمراوزلانم

 6 ءالرفغ دق اذهان

 1 0 با.>ًالارو مة سؤر ىلع دم.علا قد هذ ترم زا مهألا لاةؤلسو هيلع هللا لص ىي .ةلاربق ىتأ اما ارعأنأ هللا هجر

 كدحوكل تع اة اه ىفتهذلائرانلاَن م شجرة عار غ .ةاعاذ كدنعأت و كيسمحادهو

 ىنارعأاب كانقدعأ دقف تهذ ابيمحلا اذ هربق سأر ىلع مهقةعال قانا ع. كلا اله

 دققم ركاب نون ذ به برأي 5 ىرارصأو ىطارفاو ىنونذ نمو 5 ىللز نم ناك انعم هتارفعت نسأ

 رارح | قدعم_هوقتعأ م-هقرف « م_ هدسعثياشاذا كولدلانا رافغري_تاراحرلا ل_.- تمكحأ

 رانلا نم ىنقّدءان قرلا قتدش دق د امرك اذيىلوأ ىدساب تنأ و

 هللا ىل_”ىنلاربق ترزق عومجلا ىلع باغدقوهنيدملاتلخدلاق (هتلاءحرعالعل ني دعهتاادبع نأ نعو) |[ <

 هللعنالام عوملاوةقافلان مىنوتثح هللالوسراب تاقو |ههنع هلل | ىضر نيش | ىلعو هيلع تلسو مسوهءلع

 ىفاطءأف مانملا ف ل_وه_ءلع هنا لصىنلاتب ,ًرف مونلا ىبلغ مةليللاذ- هى كل فضانأو لجوز ءهتلاالا
 ل_وه«_لعهتلا لص ىنلا لوقىدنع ىةتفرن - الاهقصتىدب ىو مان 1 نمتوتناع هفصن : تاك افافمغر

 هلرفغالادحأ ىربقروزيال هللا دم ءانأان ار تدي دول مح ل ل ث الن اطمسشل !نافاقس ىف آردقف مانملا ف فآرنم

 ادغىءافش لانو

 ىد-_ثنمان هثيدحو ه هركحذر "يك هللا < دغىفةعافشلالان *« د_عربقراز ن_م

 ىدنلا فكل اودوملاوذ 3 ىطصملالوسرلاو يف # ىدتهت هءيلعار عدا اقادْ الص ل ءجاو

 000 ءرشملاو « هب صوص# ضوملاو : دعوا امو لود نم * ىرولا ىف عفشماودو

 . دقرفلا مخ حالام 0 انيرهملعىلص

 نعو)



 م1
ٌّ 46 

 نادل

 هيلع هللا ىل-دىنلاربق رود هللاهجحر ىلانكا اىلعد ند ناك لآ ( هلئاهجر مهن نيد لسفلا نأ نعق) | 1

 هنران زن ءقون عت هل-ر تقدنافامون ل سو هءلعهتلا ىله نا اريقهران زل جر خاريثك مانملا داري واريثأ :لسو

 مو« لع هللاىبدىنلاربق ىلا تاصواذا هل لاقو جالا ضعبلاملوانوةعقر ىناذكملابتكؤ جانا جرن || ٠
 هقاعىذلارذعل| تفرع دقكل لوق» ومال_سلاَكثرَعي ىفانكل انا هللا لوسرأب لقو ريقلا ىلاهعق را هديب مزاق | ٍْ

 تاصودقىفانك اب هللوقب وهو لو هماع هنا ىلص دلل |لووسر همون ف ىناذكل ا ىأر كل ذ لح رلا لءذاطف كنع ّآَ

 ىردصْك نعىتقاعل نم قاض * رخدريخات بولقلا بيمحأت / كانرذعو كَدعَقَر ا 1-5 :

 ىرد_ءلدقن كاسع ىد_صقوه 2 نمامق كنعرا ذعالا تقع : 1 3

 هلريع ىلع لءقأد قاس ارعأتءأر مو هياعهللا ىلسهللالوسرربق دنعتنك لاف (هللاهجر ىتعلا كحو)

 ىذلات نأ هنت اهوقصاب ك.لعمالسا اهلنا لوسزاب كيلعمال.ل| لاقةملسوهماعهللا ص ىنلاربقىلأ ٌحهنعلزنف

 د_ةوانحراب اوت هللا اودج وأ لوسرلا مفر فذساوهللااو رفغتسان كواح مهسفن أ اوطْطذا من أولو كملع هللا لزنأ

 لوقي أشنأ عىل ردنعى شاف ىن ذ نمرفغتسأ كَم أدقانأاهو ىمفن تنظأ

 هنك استنأريقلءادفلاىسفن * م *الاو عاقلا نومبط نهتاطف همظعأ عاقلاب تنقدن مريضا |||

 مدقلاتءازاماذا طارصلادئعء ع هتان دم حنت ىدلا الاثنا 3 مرك-!اودوملاهمقو فافعلاه-ق

 هلدافتال مدع ميم 3 مدلامهاشغنذا قاذا عقاشو 5 هنءاضت لاري هذا اريثيلا 0 :

 الارث تامذانعهملاد__فع #* اطيتةم ضرعلا مونةليسولاىطعت : مدخم_4ىوأ1اة:-فروملاو |

 مومانالا ريخأب تدش نأ قست 5 م-دزب اانا عسج هيلع امول د: هنمح ركل اهللا كدة دق ضو لاو ١

 مسلاو لاضلا كيلا ندحو سد“ # تعءلطامش ءرعلاهلا كل_ءاع ىلص * اومرحدق دعيلاواقثلا مظعل موق

 هللانأ ه دريل وفارءالال اردأ ىةعاب لاقذ لبو هيلع هللا ىل_ههللا لوس .رتمأرفموثلا ىلع ُح ىتتعلا لاق

 3 ا هلرععدف
 ىثم نمل ضفأ هلال و رن اكو 2 ديزتااو ى-طصملاو ىد-هلا ىن 03 2-# ىزلاربق ىلع مالا

 دن-اغجود هج سا نأو 5 هد هوس النا ىل عت ده 3 را ملهناالا ضرالا كذَع

 هضوحو مولا ل_:ههاوك أو 3 دغىف عفشملاىداسملا ىرولاريدتو 2 هب رض ه نع قش نملوأو

 ديؤملاع وقلانءدلا ضخ نمو 00 ه---_مأريخىلا ثوعمم ريخابق #* دروم بذعأت اوزان دارول

 ىدصقم عاب أوىلس ىكرأ اهب *: ةعافشمانالاريخاب كتلأس
 ديس مرك أو قول فرشأو * لسرريخاب هللامالسَك دلع ظ ظ

 هنأ تنذظ ىتح هدب عقرو ملسوه_.ءلع هنن اىلص ىتلاربق ىتأ هذع هللا ىذر كال ام نب سذأ تدأر (مهضع لاقو) ]

 نعهعهّللأ ىذز بهو نءاىورو هب هنع هللا ىضر فرمصن امل و هيلع هللا ىلصىنلا ىلع ل فهالصلا عمقا ا

 مس ورمل |ىلاهه+وه>وبوربقلا نمون دب لو هيلع هللا لص ىلا ىلع ل_تاذاناك هنأ هنع هللا ىذركلام |

 تتارملاعقرأ ىطعي نهادا تاماركريثع ل_.و«_.لع هللا ىل_دىنلاربقرث ازاوة:ه ديب ربقلا سع الووعدبو ا

 ةسداسلا بطاعملا نم نمالاةسمادلا بهاوملالطةءدارلا بر” املاءاضقةثلاثلابلاطملا ىتسأ غلس ةيناثثلا|
 هجردرثاعلا تقاوعلا نس>ةعساتلا تئاوذااهنافأ ةنماثلا تاس ال مهست ةمداسأ | بياعملا نمربهطتلا

 نيذلاءالود هتلالوسراب هل تلقف مونلا فل سو هءلع هلل اىلص ىلا تدار موض» لاقو# براغملاو قراشملابرأ
 لجأ امرظنابيثكل اهم أايفد#مهيلءدرأو مذاق مهلوقهةفتأ مهريغو جاخلا ىنبْل_ءلع نولست وكنؤوأي 1
 بلطتو مال_سا|كاعدربق ىدقالادمعمل| نمهيلع لست بيحملاسرقلا ىلع همرك أ امو بينملا اده تاؤض ا 1

 ه.لاريسسلانعدعقتو ماودلا ىلع كلا قوش هرهق راب ز نع عطقنتو مالدل اكل ادنعكل عفشف هتعاطلا

 ماعنالاروهظط تيكر هسااريسلاىلع تهزعناف مانااىنا ارياز كسلا ىنأبف ماطخلاع جوان دلاب كلاغتش الا

0 

 كدئاتوادغكعذاشو ماث الاو ونذلا نماسندلا ىف كرت اسوهوامادقالا ىلعال سأرل ا ىلع تءهسل تغصنأولو |

 قكْرعو ىلاعتو هنا

 مكن هن الل>و

 أردف اذه نم برطأ

 ناتو هناصس حلا
 اوعمسا ذات ماعنالاةروس
 ىكاعتو ناهس ىملامالك

 ا املا نع عءاوباع
 ب نطضاو د واو
 روتسلاو بحملاو كالمالا

 راحت الاورو_فقلاو
 رول اراحو رو-هلأو

 تزتهاو نانا تحامو

 انرطرامتالاوراصمالا
 رافعل ازد ز_ءلامالاك-ا

 ترادوةن1تد اونو

 ترسطلان م ابمئاكرأ

 ورمل اوشرعل اًرنهاو

 نو.ناحورااوةكئالذاو
 بمد ةنملا ترتهاو

 مم اقامتشاوامح اهيفام
 نعم الاف شكيب

 ىدانيومركلاههجو

 نولوةيفانأ نم ىدامعاب

 اقرار كإ ام دتبااتنأ
 ل->-وزع هللا لوقف
 مالسلاانأ ىدامعاب
 انأو نولسملا منو
 نو.مؤملا تنأو نمؤملا
 م و تبديد ١ انأو

 ى الك اذه نوما
 ىرو اد_هوهوعم*اف

 ىه-واذهو هوراظناف

 كلذد-:هؤدور-ظناف

 ه--وىا نور.

 الئالسعو لب ىلا



 اذاف باح الو :-طساو

 رون مهدو>ج و ىلع عقو
 قوش ب اهو

 اوعتتورونلاب مههوحو
 زيزعلا هحو ىلارظنلاب

 قئدالبا ىقءتفروفغلا

 نيصخاش ماع, ءامتالث

 هناحس قل اهجو ىلا

 دحأ قمط ءالو للاعتو

 تفس قيطي نأ م-ممم
 ةدِلوَدس نء«نةح ىلع

 ىقاملاه_-و ىلارظنلا

 ذل ند ىلا هدو هناكس

 هلا ىفنور هب مهراظن

 ف مهراصنأ صخشتو

 اولا م-مطاضف هلاك

 لب ل الاعتو هنا_دهس

 ماه داو ناطالا
 رشعمأب ميلع مالا

 لع اونع تانج الا

 دقف مت.متداو مسام
 ىهح ونعمل 7

 قحلا ىطسس م بابا
 لك ىلاعتو هنا دعس

 ةنامردد_>اوودحاو
 قو بهد نم اهريشق

 ددءةنولم لاحاهطسو

 0 رن

 ةل--و ءا ءارؤص هلو

 ةر.صقم هل>و ءاضس

 ناولأىلغ بهذلاب

 تالا ىخ 2 مهفاتتم

 ىداسعاب مك لوقو

 مدزانملا | -رأ

 دقو ك:عضاروىنناف

 ا
 ا سل سل

 55 ا قاطلالا هذه لثعمهفطالا وأ فادوالاه ذهب هبابحأ لماعب اممم-تدأرلهف ماللارادىلا
 لد ةواد_ه ارمي وافوات «ءاعروظتإل نبك مأ اربط ضم هنع قرطت فيك ىرئالوهلثمتدأرام

 | ءاوع د ىف ب ذكد قوهمح ىعّدب نما ايش, مكل ناك و ةنلاب كلدعوو ارمدمتم تصصأف ةنسلاو تاكلأب

 اننا ارثاءرثانهوذ-ةتنل هتلاوكنا هلاوقأو هلاعال كعابتا نبأ هلاعفالُكتةذاومنبأ ىرتفاو
 ل-ةزونكل ا هباعتضرعدقو َ واخمامسلان مو ايواذد هما | نم ممل ايواط عومجلان متدم .د نأك

 ؛ || تال لابو ايم مامار سكس و 1 لوا طسب و ارم« ليللا عطقد ناك ار ظذاهرش
 .ارمزء ملا لس دتن أ هتمال

 اسهناة_ءيط ريسغب نازنتال 372 ىرسقلام أقري-هلا نافالهم هب ىرتلا اوبساءسلاىو-طباَقُثا [ساد

 00 ف ناناناب ىتامك !|ىردولو سادناهتدرماامع « ىرئاكلوسرااراونأب تقطشلا
 وك اوه ربهام : هويصصوذ 5 اريمتافهقر_طد ءاكملاعلو 5 2 ضرالاكلتل قوش

 3 ارق ول هنأ كلذ. دولو هرازول ىشيويرضلا ىو * «٠ ارح ذنوة-ببطل ّن ّنوالا

 1 قئلنونامزلا اندعاس ىرتأ تا فةةوهريس»ىد:عتفادخ # برثيب مد-ةلاىذاملا انشيعاب

 م تاع 00 9 يي

 هل 7 7

6 

5 

 -ع (.١ 32 ما 1

  ارف_-أدقهحابص ءايضمرح « هناث فيرشلا مزحلانزوفأو * ارضخأانصغ شعلاضدوعيو
 : 1 و فرش ضرار ىف 0 اري_كواوبه- ذقد_مرادخا دن ىتااضرالا فن د دنا غرمأو

 0 ىرثلا غرطو نمرينو نيملاعلا »4 كيت ا يلا قاصلا 3 ىرول اري ىرولا فوه نم لول

 نمداعولالزلا عينهفك نم « اري_عو اثد- هم ه:ءت ندا لبقجرجامم تزوظعنا اذه

 1 .ارصيتواوي ىأر فامعلا د هدا اهدرد-  هداتقنيع كاذكو « ارعقةمال لاس داصالا نيب

 ١" هانفتويكتعلا«_لعتصس جارثك اولاطأ دقوهملااكشو * 0
 اركذأن مىلءاراكناو ايعس « هلتتأ ةالفلاراصمأكاذكو « ىريال ةيربدلل كاذد_هد نم
 1 انعنعمْثي دحلان هعافرو فت اردو تطعاك داعواقم_س 0 دج نكح ,تء+رةديزو

 1 .ارمالب مالسلا هلريبلا ىدنأ 0 امل_ةمةلازغلا تاه .اعو 2 اريخأ كل هتريخأ ام لكسحرو

 , دقو ىعرت لذ ىعرملا نع تزدعت# اريغموامةسم عصأ مم ا ا ادد تل اشلاو

 0 ارد_#تو ةنزك عمو ىر_ك 23 امل عرض ىل- 0 0 ارهضتق ىوطلا نمداؤفلا توا

 ١ ناتيطاخ:اشلا عارذاذكو * ىرتقاواروذلاق نم عدودهشاف# دهاش مظعأ عد -+لا نيذحدلو

 'ىرثلا قوفددخ غرموا دصق د_* ىلا ىلاءاح بئذلاو 5 2 امذدتف كازّتركنأ

 : .دجالءائومأ اقفأىف قشناو * ا اولح قاذاهنم قاذزم 3 هحومل_مدعب رخل اىف هلفتو

 راف ارهظ نأ اهلث؛ ق-و تروظ 3” ةروهشم بنات هبق راغلاو 01 0 اب رثلا نم خور

 ١ نهنذاب قاربلا قراو مقءاد هان # ار وصوعا 3 فل ق ةدادنا ىقاخ 0 نم نذاب نيمالا ليريس>هانأو

 |[ ىرسل |ةيقاع كاهن دمقلق وب هراون أت 2س: حايملااذاو # ىرس نم مرك [تنأذ قايطل ا عذر

 امتاقىل_دكلالمالا رئاسو © ارف_سأام ىهتل اوالءل توكل | ىفلاحو قاربلا نّمم ىلع قرف

 أ .. اردصتداز ماقأ ثم-ردصلاو ل هرد-س نم ىسمذلل ىسهتنأمم #* اروع أو هير خيسو اركحش

 ,. مد ةموهورات#لا مدقو *# اريك أ أعب ريس ريس انمآ رس * اهطاخم ماق لبريج دب جالو

 : ' اريمتوا نود ركفتلا فقو 5 0 27 اوخأت هاد_عنمومانالا نود

 :  همال ادي صخ هلئاو 2 ارخو_هو ام دكهم تعم ايف 7 نكست الق ناطلا عمسذالازام

 ارشو ءأج نيحرذنأ سانئال 2 ىذلال_هاادهاثلاري_ثلاو 43 2 ىرذلا ىلعا قرد ,.ةلوق رام

 1 اهلل لئافلا للظعا .هلبا 0 ارب دنواهرس م-قافد أو سأ »« نكت لب هاوم ى طعأ رّقلا ىسق

 .ارغ ةموُلانداردقىوددقلو هل-- ناب توكلملاةمذح ىف 7 اركض او لانأ د_قامهلانأو
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 حبني مهب  ممماااااللا حو سد دسعب

 هعقناممناو 5 الاى دعته 01 ىرولانودو د>و صصخامو 3 ةبح سرك تراددق هملعو

 ١ ىرب اندوح ولا ىناركس دادزب 0 الف كف بد .ل|همقاسن اك نم 3 احا ونواب ردطتلباقق

 قى سنقمدقلا دهعل رج ىه ىرت_ثنعجأ نوكلااباجتاولو د ةرطقاممقاذدق نإ ىلوط 1

 ىرب نابالافدك مسخ 2 ىحارلا ىادناوموق « اردوو هل_ةعلماكتاهنم |[
 دتلاوطصدأل ءارقأركجاإ « ارث نمامرشز وفيد_ةلذ « اورعةوري_ملاوداهتادلو ٠

 0 ىدهاو_م # اذزاتهاوس نمقئالءلااوعطق ار-ؤو_ههاضر نما ستاولات

 < هاح اوت انام ع.مجح و # ى رتشملا عد مراح تكر دمق قمن اع فن ىذلا اوعاب ١

 : اطر # الفلا و ل قا ل هنن ارطسد ةىذلا ىح دايو

 ىرقلا او مأام 0 هل 2 تازمأ هءلعو

 ارونو حامسا !لدد_:قءاضأو 5 ايضلا عملام هللا ىلص هلعو ١

 ىلعانم>أو هتعافشةرخ الاو هنراب زامندلا ىفانقزرا مهلل البو هو هل آىعو دمحات د. سىلع لص مهلا

 الو ه_ةءدعا زان نمانلءحاو هصوح نمائةساو ههحوانرأو هنرعز قانر داو هنود لعام او همم

 ماا حر راشلاناذ_ءانقو ةن-سحةرخاالاقو ةئسحاب :ذلا أتت آو هتقمرط نعاني قلاخت
 ١ اريثذ اهلست لو هرتو هل آو دان ديس ىلع هنا ىلدو نيجارلا

 0 (نوسجلاوثلاثلا ساملا] وو
 ( نيدجام مءهللأى ذر ىلعو نا.معو رعوركب ىلإ ةمدرالاءاةلخلا ب .ةانمىف]

 لوقا اراضق ىف تراح رادقج دنع ئذ لكو راهن ىكعلدلاروكم راتسلا ململا رافغلاعركدااهتندملا ْ
 زل راهقلاد_-اولاووهذ .هيزع :رهقد ةربامم ار 43 رانتءالاورثا سما اولوأه_:.دأءادس قهانو راكذالاو

 رداق.ال راصنأو ناوعأ ىلا جاة<الذ 0 زلاربدو ناوك الان 7 رامملا ماقءلاووذ هنوطسةوةءهرساك الا
 ىعءادوسلاة لهل بسب دملءذ راطقالاع.جو نك امالارئاس هناسحا معدق هريغةدامعلا ىدقستالو هردلق
 هءلةةمو هل” امدنعديعلا مله راحلارارقىنالو ءامسلا فلو ضرألائث«لع قالو ءاذظلاةلمللا

 لللاب فس هوه نمو هب ره> نمو لوةلارسأ 5 نم ك:مءاوس 4 ءلطوو دصقلل- ع هريمذ ىلع علطنو

 راتذوءاشدام ى اذ لد رو راّمخاو ىذتراو ىقتن اوى_ةحاو ىط_صاهلا ن م هن اده-سق راسهنااب يراسو

 قد دصتلاب ه صو ىبدصا اركمأ :انأ ىتحاو راتخلاهلو دروب خنلاهردز ل_بو هيلع هللا ىل_صاد ىطصاو
 نامءىضتراو راصاو نيدا.لل باطو هركذالغ اطار ناوصال ىقتناو راقولاوة-هءهلاو ١

 تئاتلا قوما تلاطقا نن قع واكاو راق أونا نان ده تسلا نآر-ةلاعسمل نافعنبا
 نيدلاو هلل الوسر د رات اهلودرن اس آ ىلع موقح ىف لزنأ سذلا م هذ راغفلا ىذراوتاو بئاقلاراهظاو

 ناودءلادبلوةةملانامثعو راو الا لع: 6 راثلا قهسنؤم و أف راقكلا لعل :

 1مألا قاوزوو . راما ءال وق راكلا سرافن الع تراوو هع عنب ابلاط ىنأ نب ىل دعو رادلاد_.مشأأ|
 ىلعهوعبأب وهوهداتو رادقالا مهدوعس ترح دقو مهدروعن مل-_سوه<_اع هنا كس ىنالاوقو نيذلا راربالا

 (ىنعلاق) راخالاة مال اهناحتأو هل [ىلءوهءلعهتنا لص زاتك و بحام

 راع" ىلع 00 03 وال لءحةامحو 0 راشباديأهل ن نما 37 راح كانعمىف فرطلا

 رانتسملا ى-هثا هلا رحت .ثيل |ىداملااهعأاب 000 0 اوىلق ظن ىف تناو اجلا
 رامتّشأب 4-ءد رمش ااردع و ل عىف كاذكو 2 راوولا حشا ةيدعصب مد تك :ركلاشا كصخدق

 راقفلاىّذا ءطلاأ ىدرعد# اًضرلا لطم ل١ ىل_ءو ؟راذكفااوهداهذاا لان 5 0 اع ريلاو

 رازسملا جا جانا 2 اشير ىل__سه_ءاعق « راح مهب نم باخام# ىطصا ارباح ونو#

 راسوىداسلامزمزام 03 هد ل ةباحعلا ىل_عو

 نيعبس ملأ ةس- ىف تدز

 ده نيدو امه ص

 في اع ذلاو لاح را

 نس نكءاو ةكدحاو

 تاج ءاستلاو لاحرلا

 او راظنبال ترون نم

 ١ 0ص عر
 ءاسنلل - لاحرال مدام

 ' هدهاش ىلا ىلاذات
 ةلج ءاسنلاو لاحرلا

 ندلط ذأ[ داو
 ىلا اهرظن سمشاا
 هللا لة د_د-اوةلج

 هلل سلف هيى_تلا نع

 لوقد محهءشالو لدم

 0 17 لحوزءهللا

 : تتاح ىدام ءلاوم د

 |مياعاومدق ىتلا ريغ
 ةكمالملا ميبلا مدت
 ركل وقت نمال.خ

 امتنا واهتماه-ورس
 رض لاح هلاكمرضخ

 لوز ءهللالوةيم
 و ربعاىدامعأب مهل

 نو ريع.5 قرع ا قو

 ضعمل موضع لوقيف

 نبأ اذهاذ_ه لوقو

 ىفنك اسجخأاب ت و

 نم نكامالا ىأ

 نك اسانألوةءف نانملا
 ”قةنالفلاةنجلاق

 اممم ّ الذلا عضوملا

 مه لوقت م منوف ةراهتمق

 متتكدقؤنا ةكمالم ا

 ىف نوربعت امن اتدلارإداف



 مقاو- ُ
 ري غوأ شاملا ةمطقلا
 نم الاكل ع مدئاق كلذ

 دبقلبجو رع و

 نذ ذئث لك قوسلا
 اذن مكنم ىهتشا

 (لاث) نه ال , ذخأملف

 دياسم ىلا نو رظنف

 تاذدئءاسو و شرفو
 ناوأو للحو ناولأ
 رانش دارأ نم لك
 هلمكف هتضدنلا

2 
 رود ىل-ع نو ربسعد مم

 ةروصلكشمدآ ىند
 ناس أنش قاهارب

 راظاسالذ هز وص نه

 اهلئمراصدقو الاهل

 هر وصدارأ ن-ملكف

 هبروص تيم وا هاا
 اهنسحواهزوا متفصف
 هرو_ل اكلت لو زو

 مملاعتهللاوردقب هنع

 ىفنود_عف نورس

 لال- ىؤ__سلا كلذ

 ةكئاللالوقتفدضجأو

 نأ هتان سم 11

 هذه نمذخأيلف ريطتا

 سلو لاحلاو هج الا

 طا مخيف ريطيق

 يح م مح م

 1 اودارأ
 نول 7 :رامم

 ةأراالوقت .ةروصقلا

 معتف

|| 
 2 ٌُّ هقلاخ هللانا م-هدناك نم » ناهرسزون هناحأ تحو * ضرع ةمناسنالا ىلع ىذل| بح

 نا

 أ لدا ةذ ىلا <أ ىلعرو رسال خدأ نم لاق هنأ لو «-.ءاع هنا ىلدىبنا | نع هنع هللا ىضررذوب أ (ىود)

 5 11 ل هما هاش دو مرسين هن اى ءاقح ناك هقار .,نمو هللارس دقذ ىلعرو رسل لخدأ ن هوىلعر ورمل

 1 هللاىهضر ىلعو نامعورعو ب ىلأ نموثم باق ىنالاةءدر ١ اءالؤه بح عمتجم ال لو هيلع هلا ىلس هقالوسر
 | نعرمجد ىنمع نعرك وبأو ةمادقلا مويءجأ لاق هنأ ل_وم-لعهقاىلص ىبنلا نع ىو ردقو# نيعجأ م-ممع
 ش 0١ 00و نا دنسلا نمدق ناتغش ةلعو دم ءاولهعمو ى لب نريد ىل عر ىل ئارو نمنامعو ىلا هش

 دال فيك لاقدملاءاول لهي نأ عسط تسي ىلع هللا لوسرأب ىاوقأ كادذلاَمذ ىنارعاه: .لاماقف

 2 0 ور : اةكييحلو يريطلا راس 3مم ىطعأ دقو هلج

 : ىلص هللا لوسرلاة لاق نعلن ىىذر با اطى فأن يىفع(ىودو) و ارتب دموي ىثالمللا عيجو بلاط 2

 هللامحر هلام نمالآلب قنعأو ةرعجول ارادىلا هتقان ىلع ىناجو هتنب ا ى وز ركابأ هللا محرل_بوهيلع هللا
 . أراد ثيحهعم قحلاردأ مهللاالع هتئامحر ةكئدااهنمىهتستنامعهتلامحر | ام ناك ن أو قل لوك ع
 راثباو قءفوتب ءامعسلا بر 0 مروا قالا راش داوم (ىعملاف)

 * راغلان موه: مولا نك أ هب ا

 ظ | ةرهود نمل وزع هقنا نقل رع ابأاب هذع هللا ىضرركم ىلال لاق هنأ ل_بوهيلع هللا ىلص ىب هَ ء(ىورو)

 3 ىم ط ة-سف تقرعق «-:م ترمس اف هم نيد ىن فقر أقهؤىءأتسّدَقَتو ةالج لج تراب ظنؤروت نم

 | ةعدارلا نمايلع قا توةثلاثلا نمن مع اخو يناثلا نمرع ىلخو ةطقن لأ نمركءابأاب كةلْخف طقن عم رأ
 00000 كارا قانا و هيلع هقا لم لانوه رون نم ىلع ناش رعرونو ركمابأاب كرونؤ

 ٠ هللاىذربلاط ىنأن ب ىلعو نامعورعوركيايأ ةعبرأ ىناكتأ نمراتخاف نيل_برملاو نييدنلا ىو -نيملاعلا
 5 لو زعهتلانال_و هاج هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هنن |ىنمر بلا ل فأن بلع( ىودد)نيعجأ منع

 1 ادحاو ضغدأ ن عنلاو موصااوداكز لاو السل كاع ضرتقااكىلءو نام عر ورك ىفأ بح مكملع ضرتفا

 3 : هلأ ىضر كلام نب سنأ (ىو روز راثلا ىلاءربق نمرش<وامحالواموصالوداك زالودالص هل هللا لقد ل مهتم

 "|| رعد قىناشلاو ركب فأن فانتم نأ رلؤ أف ناكرأ عد رأ ىضو ل لا :مل_ىوه.لع هللا لصىنلانأ هع
 ٠ ضغنأو رعبدأ نو ركن وبأ هتلر ع ضخنأو ركوابأ بح | نف ىلع ديف عدارلاون معدن ىف تلاثلاو

 1 | هقيولايلع بحأو نامع ضذبأ نمو نام عمق لاملع ضفنأو نامع ب > أ نءورع هقس لن امع

 رات اقف نامع بح نمو ن نكح مولا نمد ةؤرعبحأ نمو نبدلا ماقأ دة رك ابأ بحأ نة ىلع

 || ءاسأ نمو نمؤموهق م بف نظلا نسحأ نمو نيز_بحلا ب هنناو نسح أدقفاملعبحأ آن مو نيممل اروئلاب

 (ىعملاف) قذانموهذنافلا
 1ق قطس ابباع بحأ ن هو * افرشلان-هابوتكمناكهلوسر « ىفوم ركلا هللاىف نظلا نس>أ نم
 اا ىدكتو مج اران « هلناث معفاضغأب ن 85 نمو * افرعاهلظىف ىرب ندع تانئح

 ا قل وهتلقامف ىسح هللاو 5 ةإظم لك ىف ىدملا موحن مهف :

 2 عما ةأذالوميلعهالا ىلص هللا لو بردنعاسومل بانك لا هنعدتتا ىضردربر هىلأ ( ن ءو)

 5 باطلا نب رع لقأ مهسفن ىلع رثؤم اب امحرمهلامع ىبءاوملاب محرم لو هيلع هللا ىص هللا لوسر لا.ةذ هذع هللا

 : لبقأ منيا هيزعأ أونيدلاهب هللا لك أن ءامسرم لطاملاو قالا نيب قرغملاب امحرملاةؤ 2 :ءهللا ضر

 0 ا اعل + ىذلا ىنباج وزو ىرهصدامحرملاقذ هنعهللا ىذر نافع نب ن امع

 || تقلخ ىذلاو ىعنباوخأ امح رص لاق هنع هلا ىذ ربلاط ىنأن ب ىلع ل مقأ مرانل ان مهلتاقل لب وهتامىف
 8 نذيقفانمبلق الا قرفتباو نءؤمسلقىالا مممح قفتدال ءالؤه نيلسملا ا -او رون نموهوانأ

 1 (اندأ ىعملا )هللا هضغن أم عضم أ نمو هلل اهيحأ مومحأ

4 



 اناوكن

 بمن ملءلار عة مد ثلا نكر *. نال-عاورسفف هللادن ىدو قمن نط هللا ايلعألو . |١
 ناتو ماكحأو مل-ءنيبام « مهلكس انلا ىف هبقاتمتعاش » ناكرأنالاىوتسسنال ت لا
 وءوص+خ قااناربخةءاكمهق م ناععثو لاطنأب هرتأولو « ةيراخهتمادعلاعمطتستال
 ناسحاي هازاحوهلالا د_تع #« ةلزتملاندةوههب-أ نذ ه ناوضروتانح دايعلاب ر

 نهج رغث عطق عدرأ ىلع ىدب ىفتقافناناهت ذأ نقلا ى ديب تن رضذااهرا مثاواهرابتأ نم واهضأبز : قفوط | ان ا ميضدتلا تلح هلزت هن لسوهيلعهتلاىفدىتلا نعمتعمتا ىضرىردخادعسوبأ(ىورو) || ناصغأ قاورأ ف قرولا ت> انام د هيمطأ هللا مال نموه ماع 3 ظ
 سل اءوضاهءوضبلغل اهذك تحرخ أولو ضرالاو تاومدا لهأ تذتةلاهرفط تدرخأوأ ةيزوح ةعطق لك
 ركص.ىنال تااقتنأ ن1 ىلوالل تاةفا تدار نماكسم ضرال اوءانعسلا نيب ام تاالل تهستولو رمقلاو
 ىلا ىذم تلق تاطملانب رمعا ت! !ةف تأ ن1 ةءزاثاا تاقو تضف كاعد رصقىلا ىذم | تاقذ قددصلا

 ىكاىذما امل تاقذ نافع ننام عابط لوتقملاهمدب بضتذلل تلا تنأ نا ثلاثا تاقو تصف كا ءهرصق

 ىلأب ةمطانج ورتب نأ لمقهنعهللا ىذر بلاط ىلأ نب ىلع نم ىندوز ىلاءت هللا ن اوا همس | ىلع ىناعسدقلو
 ةماركلارادىلاةماسقلا مو هب نوذاح مهو هياكتأو هراصنأو مسو هيلع هلناىلص ىنل اءافلخ مهف ةتماع

 مركلاو ةوتفااووخ * افملاورث املالهأ © مالانمصاوآنامهو « ىطصملا اوه
 مد_ةلامونىفىاغلل هي عفاش لضفأءافلخ «. لظلاىل<م_هرونن و تىرولااوداس مكدعن و

 مشلاى وأ نيرهاطلامدس اركسلاهتءاكت ىلعو هي معحست اوع_مد حسام « انن رو يعىلص .
 مو باع هللا ىلص ىننلا لاغشأ ضع: ىفاناك اههمعهَنا ىضر نافع نناّمعو باطخلانن رعنا (لمقو )||| .

 هنعهّللا ىضرن ام علاةفانن لصف دقت امهمعهتلاىذر ناّمءل باطمن نر علا ةؤرصصعل اةالصا هتك ردأف |

 هنع هللا ىذررعلاقف كيلعىثأوْكم دق ل_سوهلع هللا ىلصهتنالوسرنانر عاب مدقتلاب ىنمىوأ تنأ
 نمو ىنبأ جوزو ىرهمص نام ع لجرلا عن لوةءل_بو«لع هللا ىلدهّلن الو سر تدع“ ىنا كل اع م دقت أالانأ
 لوقد ل_وهماع هللا ىلص هللا لوسر تءم-ىفاف كاع م دقت أالاز أ هع هللا ىذرن اعلاف ىر ون هب هللاعجا

 موه اع هلل |ىلد هلل الوسر تعمس ىفاف ك ءاعم دق: الانأ هنعهنلا ىذررعلاقفمال_سالاه.هللا لك أرع

 هللا ىلص هلا لوسر تعم ىناذ كءاعم دقت أالانأ ه_دذع هللا ىذرن معلا ةذةكشالماهنم ىهست نام علوقد
 لوسر تعمم ىفات كاملع مدقت أ الان أهنع هللا ىذر رعلاةذ نيمسملاهبزعأو نيدلاهبهتتا لكر علوق» مل وهياع

 مدقت أ الانأه_:عهللاىذرنامعلاةةنجرلا برموهون آرقلا عج نام ءلوقب ل_بوهيلع هللا ىل< هللا

 ماعلملا م4 له ومات الاو لما ارالا دم رعلدرلا منلوقد لو هملع هلل ىلع هللا لوسرت هع ىفات كاع

 رفغ كة- فلوق. لو ه.لعهللا ىلص هنن الو سر تعم“ ىفاف كل.لعمدقت أالانأ هع هللا ىضر رع لاق مامن مهو

 هنلاىل_د هلل الور تءم-ىفاف كمل عمدت أالانأ هنع هلل اىذر نام علاء ةرمسعلا شدد زه<ت نامعل هللا

 قورافلال_بوهءلعهلنا ىلص هللا لوسر كلاهتو ناطخللا نر معن مال_تالازعأ مهللا كقح فلوق« سو« .اع ْ -5

 نكس لءامم ركشواء4اعدق ملسوهملع هللا ىلص هللا لوسر كال ذ غامأ لطامأ او ىلا نيب كد ىلاعت هللا ى رقوأ || <

 1 ضع عمام ضعت امهدأ

 هلهذأرانل ارك ذود.عولا فوخ * لمت لءالالوطوراهنل اكس د: لغتشمهللاب هملق ن1 ىلوط
 لهالاهب حرب بحاو موب د مهلك قاد اربخ هناك ىوجع 35 لههني ني دمنا ىلعهنم عفدلاو

 ل.سلات ءاضدقهبو فطمماب * م-هةرشواة> مهلضف هللا 3

 ليالا هل تنحام بحااوهءاهأ 5 ىلع مم شر عل هل اهءلع ىلص
 # ااا ل ل لل # ]ل

 | ةحطاف ن _سح ىلع ىنةاخىلا_«ت هننانا هنن !لوسراب تام تةكسف تنأ ناةعب ارال تاقو تضف كل هرصق

 كنسحدشأاماهحوزا .
 زورا ًاموموسلا

 ترظندق قا 4 لوقف
 عقوق ىلر هح ويلا
 '.تنأو ىف+و ىلءهرون
 دقل مظعلاهللاو اسوأ
 لهو روت م-ظع

 هللو-_ةَدف نلوتحف

 ىهحو قرشال فنك
 1 هلع عقو د-ةو 6

 مههوحو قرشتذ هنررون
 مهعيعت مودب و راونالاب
 هللالاق رارةاارادفف

 اوللعو اونمآنس ذل اىلاعت
 م-4ىنوطتاملاصلا
 (لاتو)ت ام نسدو

 هللاىل_د هللالو_بر

 نوطنا لو هيلع
 اهلصأة فت اى ةرح#
 (ناسعاو ىراذ ىف
 هن اروصقىل_ءةلاظم

 رصق ه-_:ه+لاىف سماو
 نصغاماعوالارادالو
 لكل م اهتاصغأ نم
 هيا لك اهم ندع
 لكو ايندلا ىف تناك
 تشانندلا فن اكردز
 هناالانستااةالَذف
 رن مرفت أو رثك |
 رهز نم نس>ًاوان الا

 ةرصش لم-كو ادنذلا
 دوقنع لك اننَع ىلوط
 لكر مث ريس ههأوط
 اذا ةءرقلارد_ةءدضع

 ىبنلل ل سقذ ءامتّكام



 مو هيلع هلناىل ص

 هننالوسرأب
 ىرذكحج» د اولا

 ىدب لهأ كو

 هللالوسر لاق قريشعو
 نا مل_بوهءلع هللا ىلص

 فكن :دحاولاةينعاا
 ك_تئء.لهأ ىنكتو
 ناو ُك موق نمةرشعو

 ةرغلك ارت اضدأ اهي
 لكو هنو اراارد_ةب

 اهل لج لج نيترع
 سووا !لنقم 6_0

 فقوطفنا(رك ذو)
 اح اةةوالح رذ_باضدأ
 اثوشمو اخودوان امرو

 ل-جردق نيتربتلك
 ءرصم فصو لءذالو نج
 اهقاخ ىذلاريغىفوط

 هاى نهم لكاو

 اهناصغأ نم نص
 كلذ ىلعب وكم هعسأو

 كلذ لم نصتلا
 نم عونلك ن غلا
 لويدلا ىتسرمل ا عاونأ
 قو_ااو اهجوريس

 ىراوسجلاو اهتمزأب
 ندغلالم< وناإغلاو

 رواس لاو دوقنعلا

 قل نا

 ن اعتلاو تاوسللاو
 نمكلذ لكو لداملاو
 عطقاسإكو نصغلا قرو

 تدن هةل-> نمو ١

 ناوناتلح اهعهضوم
 5 هضوم تدن هرم عطق

 ار
8-8 

 1 ةرخا 8 مولان دقا بمنع هللا ىطر تلا ط ىلأ نب ىلعو قيد ا اركب ب أن أ هنع هللا ىضرةرب رهوبأ ( ىورو)

 "مالا عر قا , غداف لأ ن نكشف مذقامنء هلا ىضررك ىلال ىلع لاقف مل» سوهيلع هللا ىلص هنأ لوسر
 ' | ىل_داقالوسر تعم“ لج رىلءمدقتب ىذلاب تن أم هنع هللا ىبذر ىلع لاةف ىلعأن كد ركوب لاقف
 5 . [|| قيد لارك ىلأ نم ل_ضقأ لج ىلع ىدعن نمتد رغالو سءثل |تعلطام هقح ىف لوقب ملسو هيل ع هللا

 | تلعب وهل عهتلأ ىلا هةلل الوز ةّقح ىف لاق ل رىل# معرب ىذا تنك ام هنغ هللا ىىدررك,و: أل اق
 || لو ةءاعهاىلص هت الوسرهةدى لاك لح ر ىلع مدقت أ الان أهل ءاشا ىذر ىلع لاةذ لاح رلاربانءاستلاريخ

 الاانا نعمل ىظرركب وبأ لاق قيد_صااركب ىنأرد_ديل ارظن لف لءلملا مهارب ارد صولا ظن نأ دازأ نم
 . || تفسوت ىلاو مالسل !هيلع مد[ىلار ظن. نأ دارأ نم مو .اعهنلا ىلص هللا لوس "د قالاغز زلم مدخل
 | ىلعلامذ ىلعىلا اراظذبلف هقاخو ل_.وهيلعهللا ىصد ىلاوه ددزو ىدعىلاو هنال_صو ىءومىلاو ه:سحو

 ةمانقلات : اصرنع ىف ماعلا مه اول لو هملع هللا ىنض هنن الوسرهة- ىف لاق لحر ىلع مدقتأ الان"أ هنعهتلا ذر

 | ئطرركوبأ لاقفةنجلا لودكو تن أل داركمابأاب ل_-وزع قلنا ل 3 نمدائم ىدا , همادتا او ةريسملا مول

 || نيلورهيلاىدهأ دقو ريم ءدحو نكذ ةمول ل و هيأ هللا لص هنن لو. هقح ىف لاق لبر كلم دقت أ الانأ هنع هنا

 | قلاقلح رقع مدقتأ الأن دعت |ىذرىل !ءلاةذ بل ؛ط ىلأ نب ىلع ىلا بااغل!بااطل | نمي ده هذه
 1 هللالوسرهة>- ىف لاق لج رىلع مدقت أ الان أرك وبألاقق ىنيعزكمابأأب تنأ لو ءيلعهللا ىلضهللا لو برهة

 اهندلا فكل ناكدماب داغم ىداغمق هذ لانك أرم نمبر م ىلءههدح و هللا مكى عع ىح سو هءاع هلث | ىلص

 ٍ || لاقذ ٠ :عدقت ا ىضرسلاط ىنأ نب ىلءفخالاامأو ل ملدا مهاربا كوبأف نسا دلاولاامأ نس> خأو نسخدلاو
 , ا 5 ىجيةمايغلا موب ناك اذا _.و هنلع هلا ىف ضدتلا لو .رهة- فلات لحر ىلءمدقت أ الان أ هنع هلا ىذر ىلع
 ْ 1 كللوة.و مالكا كثر ق,هلالح ل-- نرلاركابأ ان لود وران 1 افسرب ءلا يت هاف نانا ان زاخ ناوضر

 |١ هتعشاىذر ركب ونألاغقرانلاىلاتّدش نم ثعد اوةنملاىلات دش نمت ءدارانل | عتافمو هنملا عت ":افمومه

 : |( دحمان للاقذ ىف أمال لاهيلعلا , ربج نال دوديلعمقلا ىلصهقنا لورق ىلآت لح رىبعمدقت أ الانا

 | ندوسف ةمطاف بخ أو اركش ن دعس ا ءاعب>أو كء> أ انأ كل لوقدومال_سلاكئرقن ل-> وزعهتلانا

 | لوس قلاتلح رىلءم دق: أالانأ هنع هللا ىذر ىلع لاةفار كه تدحسفانسحو انس>» بحأو أر ا

 | انأهنعهتاىضررك وبألاقفم_ملع#ج راض رالا ل هأن اان ركب نى بأ ن اع انزوول مل_بوهرلع هنا ىلص هللا
 | ىلعهتحو زوهدالوأهءموةماسقلا مولع ىحيابلعن الو هيلع هللأ ىلصتنا لوس رهقح ىفلاقل> زوبع مدقتأال
 000 رولا دن يلم ذه زا اق دالة فنشلا وسط اع

 ُ نم ريشخملا لهأو مها دغإل_بويل عقال هنن الوسرهقح ف لاق ل رىلعمدقت أالانأ هذع هللا ىذر ىلع

 : 0 اال عا ىذررك,وأ لاةفربك الا نيد_صلااهبأ تّوْش ث ءح نم لدا ةذملا باونأ ةيناسم
 بلاط ىلأ ني ىلعرسصق لادا مههاربارتصقو ىرصق نيد ,ل- بو ه.لع هللا ىلص هللا لوسر «ة- ىف لاق لج ر

 ' [|[لاقف

 : 00 011 ]:[قاو هلام ودع هتانوسرمتس لات لبر ىلع مدقت الان - ذعهلل | ىذر ىلع

 «تعهللا ىذررك وأ لاةذ قددصا ارك, ىلأ ىلا مول لك ىنورظ ةمأ ىلع *الا ”الملاو نينناحورلاو نيب وركلا

 اري_تأواعتت وانتكس مهند ىلع ماعطلا نو متهطنو هد لكل و هقح ىفىلاعت هلال اقل -ر ىلع مدقت أالانأ

 3 مهلاوأ بق ةسصو قدس, «اج ىذلاوهة> ىف ىا.ةهف الار ىلع مدت الأ هنع هللا ىذر ىل- علا

 2: ||| كبري لعالاىلءاا داب لاةو ريااءا ابرد _:غنم نيءالاقداصا | ىلا مالسلاهملع لد ربج لزْنف نوقتلا
 01 فأن ىعىلاو قيدسأار ك,ىل أ ىلا ةءاسلاه ذه ىف نور ظنا تاره“ ع..سا !ةكثالمزا كل لوقي و مالسلا
 ' | امهثلاثنكو واههيلامقف ضعبلاممضعب رم باوجلا نس>و ن دالا نسسح نمانههمندب ىوجام نوعمسا وبلاط
 1 ْ ||| هللا لص ىنل اج رغفنامالاومالسالاو بدال نس امهصخو ناوضرلاو ةجحرلاب اء وغح دق ىلاعت هللا ناف

 ]| ق-ولاقوامهنتمدحاو لكهح ومل_سوهيلعهللا ىبض ىلا ليقف ليرد هلك ذ كا ههدج وذا با لو هلع



 نم ارزعابتل شرا تارحل ماو الرجال تسارع نو دسم دس يعن نم
 1 م أى دون عوكلضف

 ةلرْخ_«قورافلار عقردقو * همداص قندد التو دفع «ىلعءانثلاىىدكنأب قيطنادنم 0|

 هءقانم نع اياربلا عسيج تنثأ 2 دقوىنلابالضؤنامع :زاحو # ه- هن ارم ار سختو از -ءزاحو 3

 اذاناس ا ناذالمموق 0 هيثادك نمودس ملعلان مرد # هلذ ىضترملا ىلا دع راق_ةلاوذو

 هيهانغف قرب راونأ ل هللا ف 5 تعجل ام هني اقلام ماع © ههاذمىف رومأ هلع تقاض

 فوطد وهو فق_سالا ىعدأمن أرصن هع تد أولو هينا ضر قفاشلا لن د ردا نيد نع (ىوزو) ١ ش

 لقال كلذ ن كف ءكف تلق هنماريخ تلاد: لاغذ كنان 5 | نيدن عل .غرىذلاام تلققةبعكلاب ا

 لقا ضر نع فاد جاومالاتلازاف ح ولع تءافاج تكر 1|ترسكت اهمفاةظسوت اذ لاقر علا ى

 لاق تدعراح رهتاهيؤودن لان منح اوده_ُذلا نم ىل-أرامت فو ةريثكر امض“ :اهبةرضلارئاوخ نمرن زح ّق

 راهتلابهذانإؤ جرشااب هللا أب ىدرهنلااذهنم برشأورهاااذه ن ملك 1 ان: هف كلذ ىلع هقتدجلات ام

 ةبادياذأ لد الا طسو ىف ناك املناهنم نمغىلعت غو ةر ع تؤلعذ اولا نم قست ل تفخ لد ال اءاح 1

 وأ رات ا ىنلا هللا لوسرد-# راببلازب زملا هقلاالاهل ال عصق ناسم لوقو ىلاعت للا يسن ءاملا+- وىلع 5

 رافكلا ىلع هللا فمس ىلع رادلا ىف ل. دقلانامع ذاخم ال ف دراتالا ْ راغلا فهيحاص قيدضلار 1

 ان4ثرعقلاىلا تاداكلاهذ دفرزكت لزتمو رارقلا نس ب وراثلام هاوأمو زاملازب زعل اهنعل مم

 ديدسلا قفوملار كوأ دشرلائداملا هتالومرد# ةعولاو دعولا قالا قالا هال تلات رعْقلا ملط | :
 0 سدكلانسأ.لاوذ بلاط ىنأ نب ىلع دءه-شلالمضفلان اع كيد > نمروس ناط لاني رع

 مئاوقاهمئاوقو ناسناهح واههد ووةماعن سأزاهتسأراذاربلا ىلا ةبادلا تاضوانإف درمان رلاةنعل مهضغمأ] ٠
 ار ل م ال1 سفن طك 16 او :

 ىمؤم نم .موقهانغد تال-دق كنف ةءفينملاىلا حرا رساخاب ك< وتلاقذ ةتنارصتلاتلقف كلطالاعول ٍْ
 هلالوسراد# نأو هتاالاءهلاالن أدهشت تااقمال-الافك وتاقفاطسمن اك نمالا ى,نموخنالن ملا |
 انمموقتلاق كلذ ان أ نمو تلقى عون اًمعورعوركىفأ نعىذرتلاب كقذاذلا ك تلاقفا اقف

 ىهلا قاط ناسا ,ىدانتقةنملا أت 0 ون ناك اذالوةدد وعنق ل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر دة ءاوريضد>
 لَن :. ذوو نان ةورغوزك ف كنار تديشدق هلالج لجل. ال الوةف ىناكرأ دشن أ ىنةدعودق ١

 ُتكماتلاةذ ىلهأىلاعودحرلات اةكالهأ ىلا غوج رلامأانه ماقملا دن رثةبادلا ل تلات م نيسحل اوس
 امو بكرم ىلع رم ىتح ىنرع نعتم اغا شر لا ةبادلات انو ىفاكم تثك# بكر م ك» زا ىتح كذاكم
 م مماع تضصقو ىريخ مهتريخأف ىراذعذ مهاك ال> ررتمعانل الو 11 ىفادانقولمخ مزيلا|ترشأف ىاكز
 مالسالا ل _ت> متكحرببذا مال_ءلا كالا ادن عارس ماوقالا ءالؤنمل نأ ت لعق مواك اول «أؤ ىتصق
 ١ ماقم ىلعأ تلنو

 اوفصتاو قاري هكا اوزاف 03 ماركحاوتاراشدو هموحو لزم شحلا 7 م4موق

 ماك أرك ذلا فا لضفرات 1 7# تدرودق قيد صا اركب لأ ىف 03 مالعأ سانالوهوذ هفصول

 هلد_ءرشلاناّمءربلا اذكهو « مال_ءاقاف ” الاى لك هب ©« هيحاص قورافلارعمدعو
 مارك اوزاز.-عاو مارت_->ادل 0 جنم ىضترملا ىل_-ءماماللو د ماوقنآرقلابو درو للا ف

 اوماددق تاريدلا ىلعو ىد#اقرط د تعذ 0 ىداهال ةيادعأ امه

 اوماصوأ كلامو سانلار _طقأام *« هييطأ هللاءال_سنمم-ملع
 ملسو هم تو هل 1 ىلعو ىمالا ىبذلا دهمان ديس ىل هللا ىلصو

 ( لسوهيلع هلال دىنلا ىلع مالسلاو ةالضل ارك ذى نوسإلاوعدارلا ساحلا)
 اشسسسس سلس

 ةرضش تو نانر-
 راسا نيدانم ىنوط

 اهلط تحن ل 31

 قو اهعطقب ال ءاعةئام 3

 راينا نداسملا كلت
 ل لارا اوروجلا

 كلت ىفو ناللا رانأو
 ناثحك هع ”رامالا

 نم نائما كلت داع

 ار كمقو هيما
 نسناندلا لهم بهذلا

 . ثلا نم ضربأ اهجلو
 وهو دب ْرلا نم مسنأو

 كلو_ُدالو مظع رعت

 ف [سوامعالا كلت فو
 نيسالا توقاملا نم

 اهيف ءاملوالا تر

 مهزوضقى انو ريسف
 طئاحو ني داما كلت 6 ٍ

 رضخغأ لو الارضقلا

 رؤصأ ىناثلارصقلاو

 -ندجأثااءلارصقلاو || ت
 ضي أ, عدارا ارصقلاو

 ىحا|تقو ناك اذاف

 اهلكروتضقلا تعد ر

 لك ناكدقواد>اوانول

 ١ نمهْنوله حس ءؤردق

 !ترآ ن ىلا ناولالا
 رهظلا تقو ناك اذاف ْ

 ةنوطوبهذنمةيوط
 نو ةوطو ةضق نم
 ردم ةيوطو توات

 رصعلا تقو ناك اذاف
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 5 راك ذالاذيذلب راصعالا ىف مهمدانو [يسأ هةيكلابم .ط نم هتوذد ل هأ قش : أىذلا ّيدجلا

 -واوما هقم_عاع لحتو اعدقافرصابارش احا :ملاوول_- ىف هافصملا سؤكلان م مهاةسو

 .: - اطارص مهادهو مهأوقت مهان آو مهاد مهرصنو ايلعةما ه4 نوكت نأ م »د د أول
 1 ىلسيىذلاوه امعركتو هلال.ضفتزي زعلا هياتك ماع لزنأو ىيظعالمفا.ننو 0

 |( 3 انوه رز دق فرش ىننمنلا احر نينم اب ناكورونلا ىلا نافنظلا نم مر ضل هتكئالمو

 نات سا طث احو

 ةردق رودقةلا كلت
 نأ

 نك لون نم

 ا<بتو>رفمف نوك.ذ

 0 احو | يسجال_تذلان هتعيرشب كس نذ اخر انؤرهئام»أن منيم“اءاعسو  هئافطصاو هن ا.ةحاب 4 5-5 0
 0 لي اهننمحرو اريقف ىغأو ارسل يجو اعدعانيكسمرث آوارسأ قاطأ مك انهجذوةريضت ةئملا هلل | ىف نموم
 3 دراِصف ليلخلاهبثاغتساو الس قرغلا نم ىدضأفح ون هب اعدو 4ك اري زعداعفهءلعةالصلا مهأ3 كالم وراي دو نك اسم

 : دعب متل ناكر ءادفلاب ثيغأف ل_.هء-اهب راحتساو ايلستونال_ده.اعرثك ال امال نوادر هسلعرانلا

 ١ هيلع تلسو اعدقتو هعفر لاذ ىسع هب ردو اهءاكو امطاخ ى هدف ىسومهيلع ىلصو اعدتسمىد رلا

 0 اف اهظعلزي لن مدنع راغفأا قلم رارنالا ةكستالماهماع تلصو راخالاوراعشالا

 أ هبلعتالصلان ماورزتكحأف. 1 ا اهظعامنذرفكت اهنافهيلعةالصلا نع ءملفغأام

 .[| قاخ نيب عج نمت لاقدتقف امم واب اذعاو.نتو اهعنوةنحاوقلت هملاك الوم كت دناماولهفاو
 || هنوفليمو مهت.2 لاعت ل اقف هتنح ف لبصفلا 0 نء هيلع ل د<نمرش و اهخرنينمؤملاب ناكو هّقاحنو

 . || قاستدتاعرأدقو ا|.عقس ىشتواموه هول | هنا هءلعدال ال_صلا نماو رثك اف اعرك ا أ م4 دعأو مالس

 بتال ىننلا ىلءنولصب هتكسئالمو هتلانا ايلعتو ك.ااربك ذ ذنو اههفتو مكلا ميمزت هءلعةالصلاب

 نمؤم لكل يطع
 ا ماع نوتكم هم-او

 هلاهيذو اهباونأ ىل-عو

 نا! غوراودو مددخ
 لها هن وءاتيق

 همودقلح رفوريبكتو

 ىل_*+وناوضرى أبو

 مهنمىلو لكما ءايلوالل

 5 ٠ ىرت رجا ن نوهملابجأ هب ىرثل ا ء ئطو نهريخاب هنىدأن 0 ارمشمم ني مال حورلا هل ىفاو

 ا هلت اويسوه_ءلءاول_ص 5 [يلظعءاىسلا ىناريبك اك 1م

 طم 5 1111 قادقو قاربلا بكر 0 هباط4ن ىلعلات ,اوعسلا نر 0 هناعد نيدراتخلا هباحأق

 2ك (يلستاوؤسو هءاءاول_ص « ادن نيمالاح الا قما
 0 رشأ دق قطاع ا 0 اقئااو يصلان ابانمضيو * اللاب ريشي ىداملا ىرأ ىذ

 0000 لسنا اواسوه_ءاعاومل_ص 00 اهلدلار . نلاه>رىلوم

 11| رققدم نماورشتسات #2 امللاو ةرمسملا بمطوك امي لع ىنملاب متزفراؤزلل لوقأو

 لست اوسو همل عاومل_د ن اع ركحبت هد وكداز هللاذ

 9 ١ ىئالودقعو ىنبدو هداوهذ 03 ءافلخاهءاككأ نع كاذكو 0 ءامركلاهل آن عاض را

 0 ول اهلستاو 5-5 هءلعاول_د 00 أاموحن داعم ا ىف مهارت موق

 3 ا لا تاَقَق قربي هو>و 11 اي لالاقا لودر لم خلت راع تعدل (ىكرتيلل وأ (ىورو)

 0 دقو ىبسفن بدطتإل ىلامو لسو هيلع هلل! ىلع هنن الوسر لاق ارشد كن هروطأالو أسفن تع .طأ مونلاك كتب أرام

 23 31 ايل تتك كتمان مةالد نم لع ىل ص نم هللا لوسرأب لاقؤةعاسلاءال_ا اهلعلد د ريد ىنءاح

 : ا ىلا.«ةهقتادرورش آ ظفل فو لاقام لثم كاملا هل لاو تار درشع هل تءفرو ت” امسرشع هنع ت مو تانس>

 0١ | ئه ةربالا تطةسف ر علا تقو ىف أمد طم ط.ضأت نك تلاتاهنء هللا َيضرَدشْث ا َنَع ء(ىورو) هلوق لثم هيلع
 01 ! تاقفذربالا تدجوف ههجوءامسض ن متعب اء ا دع ناب اشر زجطف حايص ا فطناو

 أ نم هللا 2مل / 1

 ل هتاوطسو هءلعاولص اهياع سورع عمق

 0 |( . اهعنوةنح جرت هب و « اميحداعلاىنانعذربا اهخرلوسرلا ثعبىذلا لج لوةّدق ىل-1او لاخلا
 ١ 1 : يلستاوهسسوهلعاولص نب :اعرك م ركلاىرابلا ىلع ىعذأ لاطدق هتاقوابناولا
 1 ١ ورامي نيمالاةثلا قداصلا #* .ىوه نع قطن هللا لوسراشاح » ىوغامو هلالا حو نعل ضام هللدجلاف كل ءلافود

 0 اهلستا اوطسوه_هلعاومل_ص 3 امولعءانمسل |بر نملان دق ىبب كو دق ىذلا
 6 نموملالوقيف لْنبو

2 

 قارات
 د موملا اذ_ه لبق

 ١ انالابح 0

 هللانانسورعلالوقَتَق

 ىنقلخ ىلاعتو هراووس ش

 ىل_علمسانتكو كل

 هده قاخو ىرد. _ص

 نوكدو كللزانلا

 اساونأ ىلع ْل_-ا

 نالغلا هده اخو

 كل نوعدج ىراوملاو
 لع نوتكم ل وءاو

 انس نسحلا نددودخ

 تنأو دولنا ىلءةماشلا



 ىذلاع نمو تاقف تاق همادقلا 0 ولاةدئاعا اقف 6 عدت لسا لوس لي 0

 (ىورو) عل سب له دعت رك ذاذا ىذلا لاقهلنا لوسراب لسخما اوه نمو تل ةؤ ل. دل لاق ةمامقلا مو كر ا

 0 الص ناذ ىلعاوملدلاق هنأ لسو هن 1ع هللا ىلصىننلا نعهنع هللا ىضرةربب ردوأ

 ل ن ار داودساو لعيرالا ل92 سر نا ا لا اولا ةل ولا ىل

 دا ىفهعافشلاو ضوالاب صخ# ءامنالاقداص ل سرلا متاخ 2 ان قطصملادجأ ٠

 ءاهفل اه: ىف الو_-دس 2 اذلل قيسااودو هلا ماقملاو »نب ءاأ والا عشرو ىرولا لكلارم

 ءاقملا رادزان+|تاحرد 4 ىلعأ ىشو هلمسو ىطعن ع

 ءان الاىلع قس نامزو 2 تقو لكى فةالصلاهماعف

 تزن سدزملا مشع ىلع ىلص نم ملسو هيلع هنت اىلءهّللا لوس لاق لا هنعهنتا ىذربلاط ىنأ نب ىلع 2

 هيشعوهعملامولو ةعجلا هل لو سد+لاهم-ٌتعنومت ك,بهذ نم مالقأو ضف نم سدطأ رقمه ديأبو ةكسالملا

 لاقلاقهنعهتاىضركلام نب سنأ (ن ءو) ةمجلا مون ىلعةال_صلا نماورُثك اف ىلع ىلصن نمةال_دةعجملا
 جئاوحن مةجاح هام هل هلل ىذضق ةعدملا مون وأ ةمملا لما دح او الص ىلع ىلص نملسو لعلنا لد هننا لوسر
 هنري عو هم-_بفوهم* أب قرم 2 وىربة ىف و ىلع ل دياكلمىلاثعبب وايندلا تاو ن منيثالثوورخ“ الا

 ةالصىلا وغاب نيحايةك الم هنن نا لو هلع هنا ىله هنتالوسر(لاقو) ءاضمب ةفيكت ىف ىدنعبت كف

 هردَس ف :امسونذهل ترفغ# 20 :اةعج مون لكىلعىل_<نذ اهم راغمو صرالا قراشم ىف ىلع ىبصد نم

 هللا ىضربلاط ىلأن ب ىلع نع ء(ىو رو) ىخل.ت اهنافىلعةالصااباوهابت لو هيلع هللا ىنص هلت ا لوسر (لاتورا
 اسلم موق ساحامو ةالص ىلع مدرك أ هما ا امون ىف سانلا ىلوأ نال بو هيل -هللا ىلص هنن الو سراة لااقهنع ١

 ىلصى“ !!نأ(ىورو)ا+ مهذخآءاش ناو م_معافءءاش ناةمامقلا موةح مهبلع تناك الاىلءهرفاولصن لو ,

 جر 3 نمل اة هنلالو راب مه نم لبقهلظالا لظال مو ل وزع نم<رل شرع لط تحت ثالث لاقل سو هبلع هللا 71

 ىلصىذلا ن نعهنع هللا ىذرةربرهىلأ (ن ءو) ىلءهالصلارُ أ نمو ىتنسامحأ نمو ىمأ نه توركم نع 7

 بالا كلذ ى يع !مادام هلرفغت كت ةكمتالا |لزت ل تان 5 ىفىلعىلصنملاق هنأ لسو هءلعهللا |

 ركب رن مزو فلاب اور_فظتو 5 م-افءرحأب هللا نمأو اظت « مركلاىنلااذهىلع اولص ١

 م ركلات ان ا كاذ ىلع ىلص *:ىرولا ف صا دمعل ىلوط 0 مدقم معلا اهي هنحو

 ء.م داو لك ىف هيحي »نب هقأ تأ طرق نم ادع دقو

 هرحات > داس اك- املوقا |كلذ نم ىلاعت هلل | قلخ ىملاهظعت ىلع ىلص نم لاق لسوهب اعهّناىلص هنأ (ىورو)

 لدا هت هلل |لوة مف شرعلا تحت هةذعو هعباسأ| ضر 'قنانزورغمهال-حرونرغملابرح الاوقرشملاب

 لح وزعهللانا لاذ ملسو هيلع هللا ىلع هنأ (ىورو) ةمايقلا موي ىلا هلع ىلصن وهف ىبن ىلع ىلص كى دبع ىلع

 نمو هنازيم حب رهتناالا هلال لاق نمو هلرذغ ةقدادةمنب ىلاعت هلل ارفغتسا نذرافغتسالادنعمكمو 0 ذ ل بو
 رك ذأالف نيكلم ىربتد لكو ىلاهت هنا ن الاقل وهرلع هنا ىلص هنأ (ىورو) ةمامقلا مون هعدفش تنل ىلع ىلص

 نيمآ نيك.املاب اوجةكئالااو شرعلاة لج لوةءذكل هللارفغ هل ناممحم ناك-املالاقالا ىلءىلس.ةل-سمدنع
 انو ةكتاللارئاسو شرعلاةل_حلوقي وكل هلنار نغالهل ناكل لاتالا ىلع ىل_هنالؤدحأ ل: ءرك ذأ الو

 اوقرفت الا ىلعةال_.سااريغىلءاو ةرغت ماس اع موق س اج ام لاق لسو همل عدلت ىلد هنأ ( ىورو) نينمآنيكملللا 0

 لوقتفءاسعسلا نافع غابت ىتح ةببطةمأر هل تحافالا هرق ىلع ىل_صد ساحت نمامو ر اجلا ةفم> ن منتنأ لك 3

 برطلاع .ج حن اور قوفت ةئار هيلع ةالصال ناو لو هبلع هللا ىل دهم ىلع ءرف ىلص ساحب ةتارد ذهةكمتالما| 2

 1 لل ا سل اللااهقرعتأا
 لاهؤرعتفهابرموسقلا اركسأف « اسفنذاس.طلاهنمحات سلاح ف#ترك ذناراتخلا ىلءةالصلان أ
 اهربامبلقلا فمهبو.كواذه  ةيبط كلاب رك فروا ا|هتتاورونلاىديتاملكالمأ .

 انندلارادؤف تنك دق
 ىلاعتو هناك هنادنعت

 ىف مو-ص)و ىل_تقو
 يلانللاو مايالا لوط
 ٠ ل>-وزعهتناناكد قو
 انلمعف ناو_ضررمأب

 فرشنو هحاذد ىلع

 كلاعفأ ىلعو كلع
 اذ_هانالرةروةحلملا
 كل أرذ نكدرس

 انق:شاالكو كانفرعو
 باوبأ نمج رف كيلا

 هتلاو هلل وةنذروصقلا

 انروصقىلا ل_>ديام

 اياد اير ىدح

 ىلا ناوسضر انلمعق
 . ءاروح لكرظنتفايندلا
 نانو _هدالودو أه دعس

 لمللا مالط ىف هندحو

 هللوةتو جرف” ىلصد
 ع رزاومد_2مدخأ

 عقر ىدمدأد دع

 ل-هقثو ٌلَد- ردهللا

 ىبب عج و نك -ةءاط

 شعت نأدع» نإ ١ كندو

 دو وول[

 كللا ةمدنتؤ كلذ
 انقاوشأ ل_نوليلحلا
 كلذدعب ع-رنو نم
 هنملاى انازانم ىلا

 نوللتالايندلا ف متنأو
 ايندلا ف نهم نمامو [|

 و هلوالا

 هنورب راو> و نام آو
 قيلحو اذا مع الوهو

 000 هنملا ىف

 كود رق همد_كناى



 ال_ةاغ هود_-واذاو

 هك اوغن نونو ماونزح
 م-4 ىتلا ني اسسلا
 هعمدرخ [كلم لدي و
 ن-هفلأ بيف َة ةسق

 بهذلا نمزارطب لاخلا

 نماماع بو: كجم

 لوقتذ ةمءظعلاهئامنأ
 هللا ىلوا, ثالملا كلذ

 نان لاحلاه ذه ىلارظنا
 الاو اهلك كل_.عأ

 لك_شلا ىلا تدلقنا

 همت قو تن أه ديرت ىذألا
 هعمورج 1كلمل خدي م

 قعو ىل_ذل انشا

 ىل_>-و عتضاايندلا

 هناك هلل |ميسيةرخ ألا

 نراطر ا عب سست ىلاعتو

 ل_عسق ل اع

 هناصس هناك نمؤملا
 هملع ست مللاعتو
 اًواحنيذلا ةكتالسلا
 صو ال_ص هيدسمب

 رهافلا ةهالص هن دقو

 رصدعل اةالدص هةءديهو

 برغملا ةالص ةءدهو
 ةامملاوالَص 3 لهو

 ىف كدت هردتالا

 قايانألا نيف
 تغرؤ اذا ىفاوالاو

 نرض:ذدكمالإلا ياسو

 هل لوةزودكحم اللا
 راد ىف مكسفن أنومسحت

 انادجلانولكأت ايندلا
 ىلا ىناوالا نود رثو
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 0 0 مجفأ | مصفأ امج ىنئالملا ىزأ 01 رضم نهراتخاد_حأ دج

 10 1 د + وضم 5 ىلع مث شرعا هلاهبلع ىلص

 عىل نهلاق لو «ءلع هللا ىل د هنأ ىورو « ىلع ىل نمزاذلا لب نال الو هياع هللا ىلص هنأ (ىورو)
 0 هنعراتلا تؤ ةرمهثام

 ع الو ,لاق هنأ ل بوءيلع هللا ىلص ىهنلا نعم فعلا ىذر فوعن ن-+رلاد_هعىو رو ه: احاوزأ
 هملعت لس ل لع مس نب مو هيلع تياصُكملع ىلص ن مدنا للاغتو

 : 0 مىلعمالس هلاثم نعدردقاو وز عو * هرو فاش د -هرول ىلعمال_ ب

 كاع و هلاكانم لخن لو «هلضف فطلانع نم ىلع مالس # هلاخ فرط مونلا ف بقترأ لو
 ْ هلاصو نءارب#ق ربحالامو * ىراشرذام هللا مالسهءلع

 ران عقدا يمس الو ةحام الأس ءلدمعلان لاق ل_ىو هيلع هللا ىل_ض هنأ (ىورو)

 و هيلع هللا ىلص هنأ ىورو «ءاععلار اوأ لت قفو هنوعد تدم أو هّدح اح تدضق ىلع ىلد اذان ةباك#

 7 ةماقلاووناك اذاءئاكدرو 3 مايأةثالث ل اعهلعاشكمالن هيظفاح هقفارمأ: دحاوة الص يل_عىلص نملاق

 | ىلع هتانسح حج رتق هتان ىلع ضي لجو نع هللادنعن ا أ.سو نموا تانس> تعضو

 ٍِ هريخ ذك اهتاءحو كد ايما تلقت د# ىلع لد الصد ذه لح وزع هللا لوة مق 5 " ايم

 2 | | تق مواسن دم لثمن اكن ف يي عدلا أو 7 ىدح الو دعال لضقدجال

 أ . اصخهئازما ليقثت كا ذف * ىرولا نم هلع ىل_د

 | اندذءنيسوقباقن أن دى عىمقالارصسملا لا ىسالادصتملان مدنىرس ىلا ى يب *اهلاىثرةلاوه

 و اكىرسفاد م © اهفضولءامتناال ةالبسلل
 أ ىرا مهللالاتو ىممأو بص نمل سو هيلع هلا ىلههنتا لو سر لالا هنع هللا ىضر هن ادمع نب رباح( فورو)

 || قينلو اص فلا همت | اما د اعف لارج حاود#لآو دجنىلعلصد_*لآود#
 || هيذم نب بهو نعو «دمل آودجم عمرمش حو هيدلاولو هل ارذغو هآن اد اذأالا حل - سو هلع هلل | ىلصأ ده, منَ

 ةنملا باب ىلا ارظنف هينمع أ هحو ر نمه» ,ة أو مالا هيلع مدآ ىلاعت هللا َوا>امل 0 هزعهليا ىضذر

 ١ نمايبن مناة مك. اءزءأوهاةاخ قا لهب رئىألاَعذ هللالوسرد# هلئاالاهلا الاب وكم هلع ىأر ف

 لانه رهَعدَأ ىلاعت هقالاناهم ىن وز براب لا ةوهشلا هيف. تكحروءاو- هل ىلاعت هللا لاف كتي رذ
 ىل_عمدآىل_صف مذاق ا مين> وزن تان لاةرعتلا مالا بح اسعيلصتنأ لام هرم امور

 | اهم ىلاعت هللاه- ءزفاهرهم كلذ ناك-ذ ةةرم هن امل سو هم لعدن ىلد ىننل

 دقواوح ىأرذا مدآ كوأو م ىرقا ذكو مك ذ ىف ىرولاريخ# أب هناك ءاعىل ضىذلاتنأ

 ْ ربكمو لاهم نينرو-1لاو « اهرهمكلذ ناك كملع ىلص ن رهوجلاو ىلحلا عاونأب ت م

 رفقمرب لك ىفالفلاش>و *' تا«هماعاق-ىذلاتنأ 27
 . رضخ أن صغد ىرق حانام * رولر خاب هلل اكمل ءىلص

 ١ ١ بأي لع دقن عانق لسوهيعدتاىسدت لوسردلا كار ءأءاح لاقامهنع هللا ىذر سامع نبا (ىودو)

 باح نم سان ألات موقي نأدارأو هيرأ ىذقالف مل سو اع هللا ىبصهللا لوسرءازأب دعت لخدمم دع روسملا

 : ديلا لبو ءيلع هللا ىلص يذلا تفتلا ةقزرمسم ىلا عالا عم 0 للا لير

 0 تلاقف بالا ءارو نم هقاسن لا ىلاعق هلا قطذأو ه- ةنا مس ضرالا ب ضن لء>وهس أرقرطافلوقتامهللاق

 3 هلام يعاتب ادذ_هناوهريغىقرساغاو ل>رلا اذه ىقرسامارب ذنواريشب قحاب كممد ىذلاو هلل |لوسراب

 '|أ كارت تقرطأ نيحتلقام كت اربي اهقطنأ ىذلاب ىلا ارعالل لسوهيلع هللا ىلص ىننلا لاق مع ”اربغ ءىربل هناو

 أ ككم فش يلممألو 0 اا قاما ا لاعبا ضر بدو

 8 عمك كو
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 نهزوفا.5 5 اصةذا أريد دق هلل هلل الوسرداخ

 ضهء.اع * ىدواع هيأ !ىصو نمناصسق
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 امةءاربب ىو د هل [ىلعود# ىلع لسة نأ راب كلأسأ لوةنام قوقو لوقن اك تنأ انقل ىلع كلن اعأ
 نومتكيككسلاهاوفأ ىلءاوجدزا ةكناللا تيأردقل قملاب ىنثعن ىذلاو لو هيلع هللا لص ىلا لاف همفانأ |[

 ه.لزناممىلاعت هتلاءأر كلام لثم لا ةف كءاصأام لثمهباصأ ن ف كتلاقه |
 هيحوتءاملاةلواهملاهلو * مدآ ف ريشت بو م__ميدنو © ىرولاريخ د ىلا اذه
 ملسوهيلع نممهواقح « هي رض ايواثةديدملا قوه ا: مسقتيهرون نماثسلا لك
 هنافهءلعىلصنم زوفان * م-هوتي هل-أنمىذلالاز « همءاب ماضةسملسوتاذاو
 رتب هم ابداح حارام : هلالح لج هللا «بلعىل_ص منتبادغ ىوألاةنح ىف

 ضقال, ريدان لد رب ىلاعتو كرامت هلل الو رف م_هرباكت ةمامقلاموءنون أب ثد د-ملا ب احسأ نأ (ىورو)
 (لاقو) ةنملامهاخ دأو مهدد ًايذغن ايندلا فلو ه_.لع هللا ىلصىنلا ىلعا ريثك نول صراون كم مناف مهن اوح
 هذهت لن مهل تلق مالسل اراد وهو ماثملا ىفهتبأرتاماملق هسفن ىلع فرس مراح ى ناك هيؤوصلا ضع
 عف رو «ملع ىلص نم هنأ لو هماع هلل ىلص هنن الور نع ىورب ُث ده ات عمق رك دلا سلحت ترضح لاقةلزغملا
 جو هعم قود تعقرو ٍل_.وهم_لع هللا ىلص ىلا ىلع الصلب هنود دهلا عفرف ندا هل تح واهم هنوص

 مال_سلاهءاع لربح ىلا لاق هنأ لو هيلعمل !ىلص ىنل | نعي دملا فءاحو# مومل اكلذىناناَرْدْعَق موقلا
 كاع ىلص نمكل لوةد ىلا هت هللا نأ ىهو لدم الوكلمقادحأ اهب تآ لة راش كت دق دما ىلل اة قامو :

 ىل_ ص ىنلاوخاهدنمق موقن نأ لتقادعاقناكن اودع نأ لقاماقناك نا هلَرْمَع تارعت الث كتم نع ؛
 1 ُْ كالذ ىل ءارك-ث ىلاعت هللا دحاس لو هءلعهللا

 ىرولا نم لءاعىلصنمزوفامف # ىهانتتالهللا ةالسص ْكبلع »© لسرريخاب هللا 000
 اهاجةيربلاالعأاب و ال © ىرولا فرشأب هتلاةالصءل اع « اهانسكنمنوكلا عب ةالص
 ْ اهابر ناطركذ لاب ة.طىلا هن: بك ارراسامهللأ الص ءلع 0

 اهاذشب طك سا فرد حافو : امصلا تيهام هللاةالصكيلع

 وج

 ةجرلاورونلا ىف وهوكلذد_هب هنأرم تك وكلدأت نرخ تذعب توملاد_هاهدلو تأرةأرمانا(ىو رو)أ
 ىدصن لصخ تاوماللا هم اوث ىدهأو لو هلع هللا ىلص ىنل | ىلع ىلصؤةريقاأب ل-ررم لاف كلذ نع هتاف

 ىلص نزل ىلع ة الصل ا تدسن دهشتال تسلجا!9هلء] تيلص نيفراعل اضء»لاتو » ىلرفذةةرفغملاك لذ نم
 تلقفانملعةال_صلا نمانتيسن ىلا ف ل_بوه_.لع هللا ىلص ىنل اتيأرف تهت ىانمعىنتملغق ل سو هيلعهللا ٍ

 ةالصلاب ال اهسلععانثلا ل قيال هناكس هلا نأ تطعامأ لاق ل_دوزع هللا ىلعءانثلاب تاغت_دا هللا لوسرأب
 هاعاولصىلاعت هلوق ىلا مم-أ ملأ ىلعةالصنابالا تاحاا ىضعت الو ىلع ةالنما بالاءاعدلا باحالو ىلع أ
 ش |يلستاوإسو
 هرخافم ميت أتف سؤرلا ىلع هن هل كول 11 قأت ىذلا ىذا اوه * هرث "ام تع دقو ارط قااناىف | هتلاررتءامىذلالوسرلاوه « هرصانعتساطىذلا ىهشاحلا « هرئاش اف- تتأنم ىلع

 هرباحروسكإلو مقبلا شي © مهلك سانلاءاذل تييطلاوه
 هرئاط نصغا!قوقحانامو سم2 2 تءلطام شرعلا هلاهءلعىلد

 ىلصت وذوال اام دق عضد الوام دقعفرال الر تدأرذا فاوطلا! ىنان ان هنع هللا ىذز ىروثلانامغس (لاق)

 هلا ص ىلا ىلءةالصلاب تلبقأو ليلها او عبستلا تك رتدق ل ئااذهاب تامل سو هيلعهلاىبص ىذلاىلعأ]]
 قسد رغ ل: الو لاةذ ىر ولا ناءفسأن | تاةقهللا كاناع تنأ نملاةذئئاذه ىف كدنع ل هذ ملسو هيلع

 مارملاهللا تيد ىلا ني اح ىدلاووان أ تدر لام ىرسس ىلع لمءاط أ الو ىلاح نع رخأ 1 كنامز لدهأ

 هع /

 ا ا ا يل ا

 لدبربانأ اذا تقف ىاندع ىتبلخف هوو ىلعر اذالا تدفق ءودو دوساو ى لاو نام نوعجأز هبل اناو هتان
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 نال بدلا بحاص
 رادؤف ةيدجلا يدءاص

 ىلا جات لقمابندلا
 هلل فلل تعذف يا

 0 الآو ذهو

 ىنغلا م-ظعلاب را

 صقنبالىذلايركلا
 كلا ىاالو هكلم
 ئغلللوق» ىدلاوهو

 هده ناو نوكمف نذ
 لاهيف ىذلاو ىناوالا
 [.ندلارادف منكم كنال
 مون لك ىف هلل ىلا نوعفرت

 تاولص س#<< هل-ملو

 مكن افون نا كاد

 هناحي-هلتا نم ءازج
 ةلياو مول لك ىىلاعتو

 00 نواب اده سجن

 هللا ىلاهل ع ربايتدلا ف

 ن-مرثك أل_-وزع
 لدفاونلاو ضئارفلا

 نمرثك قدا هل تعم

 ردق ىل_عابادد سم

 نه ىبدرحاي لد عبام
 ود نمو مد مدج
 مديرس> نمود صد

 ا را ةباوصلا تلاق

 راهنو ل.ل ةنملا ف لهدتلا
 هيعمل ىلص ىنلالاق
 ةلظةنملا ف سل سو
 كة شرعلاناوادنأ
 سلا ناك ةشملا
 شرعلاو امندلا ف قس

 قولخو هوارون ال الت:

 ن-هورضخأ رو نم

 رفدأرون نمو رجأرون

 00 صن أر ون ن-هو
 تفصتا شرءعل ارونناولأ تاقف هي-ودوسأو نامذاه_سأرد_:ءانأ ا ةيمقهملاعال تءقؤىدلاو صضرم لزاذملا ضد قان اكاذاىتحا

 رضخالاباوعيج راونالا

 نجال و نم الاو



 اينالا ىف شي الاو 12
 'رازالا بشك

 : ]| رازالافتكف ىداو نماندونحورا مضيوام دق عفرب ارب ءطأالواب وث فظن الواوحو هبنم لجأرأ م اهبف سءئلاو ةرخالاو
 : ناك كدلاو ناامأنآرقلابحاص هللاد_دعنب د#انأ ىفرهتانوأ لاف ةيرغلارادف ىدلاو ىلع نب هتناَنمإ] همالع نكلو شرعلا | ديةفهتلاكلجرب تنأ نمتلقو هبوثب تقلعتفاه- ارىلو مضي ءوج وداعتهو-و ىلع هديب رموههسو نع[ رمان ةلدرخرد_ق
 1| ىلع ال_ىلارثك نم ثايغانأو ىل ثاغتس ا لزنام هلزن ال ىلع ةالصا ارثكي ناك ن ' ناد لما دج هنا راهنلاو لمالا
 ضي أ هوو اذاف تومتناف قأو راهنلا ىذماذا

 رودةلا باوبأ درت لغالا َ

 ىل:ة#«وروتسلاخرتو
 نيفلار وملاعم نمل
 م-مئاسنعمرؤ دما ىف

 نممم مو تايمد" الا

 كلما د_هاشع ىلتح

 راسغلا علطاذاف روفغلا

 ١ ىتنكسموىلذ ىف كمن عفت 0 مةسلا عه ئولل اوريضلا فاك اد #ملظلا قرطضالا اعد ب بدل ن نها

 ا 8 امرك جب ىعاسو ىل ونذرفغاو 35 مركوذو لاو كلن امراناداو

 دناو تنم ىث ام>او ىتاسحاو نإ ىلهأان ْك_:موفهد ىثفت لنا

 1 0 فرش دق ومددبو 0 انل برحتوع دن ناب تدعو دقو

 : ىلاىدبتو مظعلاب از دك 4- طعوال_صلاناف مركلاىنلا اذه ىلعةالصلان ماو رثك 1(ىاوخا)

 ناتاياورلا ضعد ىف ليقدقو * ب مهقملا معن :لابهنااىفىظحعو محاد اذعاهلت ات قنو مقتسملا طارضضلا

 ةثلاثلا راتخما ىذلاة- اف_هيناثلا رافغلاك لاو الص ٠ نهادءا تافاررشع نيلسرملا دم_ىلع نيلصأل
 || ءاضق ةسداننلا راز والاواب اطخاوحمةسماىلا رافكلاو ن.ةفانملاة فلاح ةهدارلا را راربالاةكئ الم ابءادتقالا ع ر _صقلا اوأ 2

 0 0 لوخدهه_ءاتلا راثلا نمفاجضل اةنماثلا رارسالاو رهاوظا ارب وذت : ةعباسلا زاطوالاو جاو ا .ساع م--ةورويطلا
 1 رامملازيزعلا مالسةريشاعلا ايادملاب مهيت أنو ةكالملا

 ىلا غزو هن اكس ودل ارهأت

 مده دالوأو انركذ اك

 م-مبراقأوم-ةتاوخاو
 نةملنؤانق م6وروزب
 مرحو مح اوراغلا خد

 ١ غلا م ده نم

 ىرب نأ نهال ادازأ اذاو
 رزمة كوع هيضخاص

 1 1 ارم براني 08 مدنلا أى صاعلا ىفةعافشل اهل « نهوريشبل |ىداهلا ىلع لص براي

 : مشلاو ب اسنالا ف لئاقلاداس 42 نءز مانالارب ىلع ل_تنراب * مدت نمو برع م قئالفل ىزأ

 1 ةلزئمءاطعأ ىذلاه- لع ىل_ض د معقم لاوهألا ن_هلوه كل 0 ه«ةعاف_ث ىلوم ىل-عءل_صسراب

 1 مريلو كردب لني وق باقل 03 قرفه. ىرسأ ىذلاه_ءلع ىلص 041 مالال_ضفأاةحناكذا ءاملع

 ْ مسنلا راب اميبحافطصا «« ةءترمهالعأ ىذلاء_لعىلد
 م>رىذو بكت ىلع م هالوم * اسهل عاطقن الة الصدم اع ىلص 0

 نيدىلااب واتنخو ماقمو لك فرشأ ىلا هتعفر و مانالارثاس ىلع هتؤرش ىذل ادب ان دم_س ىلع لص مهلا

 ( نيملاعلا راب هيلا هسلعانمانت الص مهلا غلبف هيلعة الا اباذترمأ ايكسف مهللا مالسسل اراد االءادو مالتالا

 ١ ١ منهللا ٠ ةتباضب نانتقاو هّتنس ىدتهأو هرعب رش ركثاو هتسداتع زا نمانل هاو هدرعز قانرشخأ م خالا نم عرس أوه ىنلا

 ٍ مالسلاراذوناوضرلاو ترا ارقَت_سهىف هنسوانثنب عجاو هتعاف_ثانمرحتالو ههحوانرأو هضوحان 58 رطخ|ذاو فطاحلا قربلا
 1 مارك الاولالملا اذان لدحر ه.خاص ىرب ناوخ "الل

 ١ سرغلاكهزب رمش ىشم
 1 ( نوستملاو سماخلا س م1 ىف نامقتلبف داوسجلا

 3 , م مه (املوق متنموان ملءةتواولدأ نفك ار او هنن اناء هيا ال اهلا ال لوق لق ىف ) ناثدحتبف هنا نيدامم

 3 نولقلاريو بوركلا فشكالو وهالا بو.ءلارتسي وتوتذلارفغبالو «ءاناوخان لب الىذلاشدملا كلت ف 0

 ظ 0 ىذلادوماوهذ وهالاهلاالهللاودو هانتدالاو سا.تلالا نعس قو ةامشالاو رئاظنلانعلح وهالا لأ جس لج تلا

 1 فرعتالىذلا دوضقم امركدلاو هالاءارضااوءا ارغملا ىلعرك_ث الىذلاروكشملا وهال اهراكملا ىلع دمصال 0

 . [|| تافضلاعيدنلاتاذلا مدقلا وهالادوغسلاو عوك ر لاب دشةءالىذلا دو دولا م ء>-رلا وهالادوملاو مركب 2111

 و م-ةزرءلعو رمأ ه-. لاوهالا هل فشاك الؤرضدهللا كك سسع ناو ودالا تابكلا ف دكت د الىزلا باب لكلاب اي نون عبس

 د
| 
 أ
 ا

8 
 اوال مكسملاو دها اوشا اهدنا دحو ىلع تماقو دفال+لاهتمظعل تنالو هالاهلاال مكن را كلذ ذا ممكمسخ ثهذلا نم ن اعارضم

 تكا ناد ودهم ىك وخالادهلاالىذلا ىملا اردؤ لاو تامضطلالهأهدوجوركش فيلو هالاهلاال ||| هقاسةر كد باب لك ىلع
 3ك [كتام 0 ان ىناةوءام_ثالاهتمك ردق وهالاذلاال هنأ هلتاده_ث دقو هتننادرف ةركذت اهيؤرجالا ناحرملا نه

 نم فلأ نوعسس#



 | فك وهالااولعنالب غلا تافمد دنعو بشل ا محا ارو بم .هلارتاسوهالاهلالءاشب فلا. ماخرالا ف ةروسص#

 اهب رمضاف وهالاهلا '"لوطلاوذ باقعلادب د_ثبوتلالياقو 0 تاتملايدوحال

 وهالا هلاال هلا ىسح لةذاولون ناف اوهائام لدعهوفي نادم هيلا لعأ فاتر هيزغتلا فم سن دحو أ

 قو كلذء-ملع : .بعنورقاكدلاو 0 ءنو رثفي الوه:مدخ نءنوملفغال 57 نمرذح قءاساوالا ْ

 روفكل ادحاملا ىلا نكحرئالو رو رغل!كناطم_ثا ذهاب كنرغبالف ودالاهلاال دا كلملا هلا اعتق
 وهالاهلاال رخآاهلاهتاعم عدتالو رخافتتو كاين رئاكتنالوأأ|

 نانا نعمان الاز 3 2 ةاد_هو هنافص دو-> ولا" الف: +

 نادرا

 هناذيل اكل ابحودل ندماب 2 وهالاهترة-دوجولا ف ل-ه « هاوس دب رأال ىنر هللا
 هانسنو داما الا اطخ تربدق# هاد كلامو ىدلا دا هن هامقل م.-هز ز وة دباغ لكذاف
 هامعن نمن المىدتغاام « نص دولا *ةلتماىذلا تنأ

 هادنأاع يا ولما 2 ةلدأدو-ولا* المن مناد س ا ا

 نمزاوس هن

 هدمقأ تاجا قرخ نمنادهم

 هآرقد ذيع >4 هاد هو

 هداع ىولق ا هافاص نم 0 امشالاىرب هسبق 27 هروب 2 + ارو ناهس

 هابام_هركذي نوقرغت_سه هدفا نودحاتشف نوفراعلات * هاد_هروت ضيق نه جئاول-

 ىذلادرفلاد- اولاتنأى الوم « هانسس امتافط اعالا و ةش>-وى عدل كنا ىالوم
 هادمنود راكؤالا,_غاصتت ©

 ىقئرتوزوه: نأت تدرأاذاو د هافكو ل لوقعلار هب 03 ىذلا ىلا كنأ فرعد ناك نم

 ءانريكالا حتسفام هالوأ 0 ىذلاد_عغىلع ةالصلا مدأ 2 هاضرهنملائتو المل اجرد

 هاحلانو كر ادكو ىرولا ىورب 3 رثوكو ءاو الاو ةلم_سولا هلو .
 هاوفالاه دعت ردطهتو د امصلات رسام هّننأ هملع ىلص

 ميك-حلازب زملاوهالا هلال طسقلاب امئاقرلءلاولوأو ةكمالا اووهالا هلاال هنأ هتاده_2ىامعَتو كرات هللا لاق

 هنأ هنادهشتل ازئاطافصنوتسوةث امثلثةيعكل ال او>-ن اكريمج نب ديع_سلاق ه:مالسال اهئادنع نيدلا نا

 بيرغلان نقتل هعذصو بيل اهريب دب هللاذه_دناسكح نبا نعو »ن هد_- است رخ هن الا اوهالاهلاال

 تاَْرَهَذ ةراضج ى ةفوكلا تبت ألاقناطقلا بلاغ (نعو) وهالا هلال هنأ هقلخد فذع بايك

 نمد : ماقف ةرصبلا كاردحن أن أ تدرأ هلل تاذتنك افلا فلتخأتنكتف شعالا نما رق
 مم هارب زملاوهالا هلا الط سةلأب امعاق لءلاواوأو ةكئئالا اووهالا هلاال هنأ هتادهش دن الاهذهبر ف لدللا
 قيمالابفا دبع دلا ناةسدوا فا هعاق هو ةداهشلاو ل١ هللا عدوتس أوه.هتلادهشا عدهشأ انأولاق

 كغلراق هه <الا هذ هددرت َكممعم هل تلق مهتعدووهعم تءاصفأم دا ميق عع“ دقل سفن قتاقف ارازرمابملاع

 دمحاب أ هل تلقت لا مانلف ةنءتقأو مومل !كلذ هبأب لع تيوس كثدحأال هللاولاقا يف :

 اهي> اصيعاح ل_بو هيلع هللا ىلص هللا لوس ٍرلاقلاَقر عنب هللادمع ن ءلع اوونأىتثدحلاةفةن_بل اتضمدقأ]
 ةذجلا ىد .ءاول_دأ دهعلاب قونم قد انأوادهعىد_:ءاذد ىدملناىلاعتهللا لوقمفةمامقا امون

 رفغت اكل ماتم ىلاعت هللا قا همانم د: عاب الاةكمئالااووهالا هل الاف ادي ارك نال ا(ل-ءقو)
 ةمامقلا موب ىلا هل

 اهرسأب هوح ولا تنع هل نمأي »* دصقق كا اوسىلومالو اك يدس برا ندور ولا

 ده_كاورقت هل بول -ةلالك 03 ىذلادرفااد-اولاهلالا تنأ 4 ل _-و تانك كلا لكو الذ

 ديمرسل اءاقمل أهلوهز -عىف #2 ان-بلابو ءاهملاب درفت نما

 دعست و ءايشل ن نم ىقشت ءكاذداف ع هاذ اكل ابوه ندا

 نابوتلالب ارو هللا !الادلا ال لوب نأ ىب :هتذلا افا اسوة نا ما ما ذر سا. نأ (لافو) :

 ساغنبالاق ادهع نجرأا دنع مخمل نمالا لامار 3 لقانا باهت يضم هل 0

 مار

 "1 نبع لك له

 ةولؤل. قلن ”نيعمسس
 ضسلا لع [مضعي

 صا ل٠ اهضعبو
 كلذ نمرعص اهم هعدو

 ساو ١ اواس نا

 نماؤاش ناورامكلا

 ْن ودخأب الوراغصلا

 اهناكم تدنالا ةؤاؤل

 له ةرصشو نانا
 له هرم هو اذرمز
 اودارأ امه فاو
 قوؤواو سلو انك

 رضغرو. .طراصشالا كلت

 ةثانلارهست رطل
 كلب لع لاعتتلا جيس
 كوانلوقب وناصغالا

 هنملا راق نمتلك أهّنلا

 اهراجنأ نم تدرشو

 ىلع عقيق بام لكف
 لاعت هللادزدق. ةدئاملا

 هك و ىوثمه ضد

 : حوبطمه ضع وىل-2م

 خومطم تست وول <
 ناولأ ىل-ع ماض

 اهمنم لك ف 5 هذا

 تانئمؤملاو :قواتمؤلا

 قت ىد نيءلاروملاو

 ناك اكدوغ ) هماظع

 ل>وزعدلل اةردقب

 ىل-ع :ريطلاكلذدعمي و

 ىلاعت هنئا يس نمغلا

 ىلاقاتشت لامدلاكالتو

 لاعتو هناصس هناء املوأ

 . ؟ناوانبع وسلب ىدم

 ةءانصالكرحلاورودمقلا

 ند يدلل لود نم
 عطقا ميو سل نوكمذ 5

 نمؤملال خد. لموالو
 نكسو اهي جرفتي و



 رصق نم جرفتيو نب
 نات-س نمز رضقىلا

 لوو نات_س ىلا

 رجأ توقان سودرفلا
 رضخأ ذرعز اه>ورس
 تهذنمناحانحا

 الو ةضفنماهاذغن
 لوقتفنال> روناد

 نا هلا ىلواب ىبك را
 تشم ىثع نأ دار

 تراطريظت نأ دارأ ناو

 ناعشو ىون اهيذو
 نمئملاسكريذ كلذك

 كلت نم هد_-او ىلع

 قاما ىبءرذفتف لونا
 دارأ نم ه-ءميل رو

 همه ل_و هانت نم

 ةد_او ةعاس ىفاماع

 ردو: بهذ نمرصق ىلا

 رهو نم رد“ ه-ق

 اهقروو لا- ةل_مهاح

 ةرك لك رمكاجيؤو لاح

 ىفر هءرارلا هق-ثردق

 اذا ل_بعلانم ىل>أ

 تبق رمل كلتاولكأ

 طسون م يرش |هتدح
 مالغوأ ةيراح ةبح لك
 مسا |ه د ىلع بوتكم
 ند ن_س> أ ام>اص

 لوق.ودملا ىلعةماشلا
 هلا واب كنلعمالسلا
 ملل قو :لاطدق

 رامنأو نبل نمراهنأ ىلا
 ىلعو قده ل _بعنم

 نهسابق رامالا كلت

 نامقورد تامقو توقاب

 مددت نما مي ناح رم

 روسعلاكلَت نس نو هرظ

 ئثناداولاورو_ملاو

 ْ كك

 الاةلااللوق وتلا ةلكم_فع هللا ىذز ىلع لا ىوقتلاةلك مهمزلأو ىلاءت لاقو هتلاالاهلاالن أ: داش دهعلا

 ئااحلاثمأرشءهلذ ةنسحلاب ءاح نمىلادعت لاو هللاال اهل اال لوق ىأ بءطل املكلادءصهنلا ىلا عت لاقو هلبأ

 الاهلاال لاق نذ نيصح نصحو ع.:مزرح هن االاهلااللوق لعل !لهأض ءد (لاتو) هتلاالألااللوةءءاح نم

 افرح نوريثعوةعرأ هللا لوسردههللاالا هلاالو ةعاس نورشعو مد رأراخلاو ل_ءالا ناءاهرك ذ ن هاو 1

 ب

 7” ا

 | لسو«لعهتلاىل_ص هللالوسر (لاقو) تان_سمحلان ماسح اثمأ ىلا نكست ىتحاد اطاناو ب ونذلا نمهتفرك

 أاواوقي ىىح سانلا ل: اقأ نأ ترمأ لسو هماع هللا ىلص (. )اةو) هتناالا هلال ىلءق نمنو...ئلاوانأ تاقام لضفأ
 ش١ هلئاالا هل اال لهأ ىلع سدل ملسوهءاع هللا ىلصهلنا لوسر لاق لاق هنع هللا ىطرةريره ىفأ (نءو) هلناالا هلال

 ال ا حم 9 ع ع يا م ا

 موسؤر نع بارتل انوضفبم_هرومق نماوحرخ دقو مهب ىف اكو مهروشن ىف دو ءهثعد ىفالو مهرومق ىف «ثدحو
 1 روكح ثروغغا رن انزلاانعمهذأىذلا هن د+لا نولوة-ؤةنحلا اول_-تدب مي هللاالاهلاالن ولو, مهو

 ىلاعت هتنارك ٠ نيبطرناساو نومت نأ لات لضفأ لاس الاىأ مل_بو هلع هلت ا ىل_ص هللا لوسر لو
 م مح ىافهتناالا هل اال ىهأ ىنماوب رق هتكثالل ىلاعتو كرا: هالو ةءل_.وهماع هللا ىل_ىدلنالوسرلاةو

 لبقهلممتءاطو مهقلخ لق محل هتبحم تقب_سردتقم نيلمدنع قدص دعقم ىف ديحوتلا لهأ نا (ىناوخا

 هنوحيو مم ةنونكءملاةندمملاةع ركلات اب .الاىف مو> دمءاح مرح الهعدقلا هيهوملاب هعامل اوأاو راصق مه داما

 : مهنال لاجلارهظوم ماعو 31-0 هلا_صوو هول دب و _هتعو و مهدم- بح وههدارمأولاب

 هلاغْتُأ نم بودحلا عصأ دق»# ناىنوطابواولءتشادق هءو 00 هلاج نسل اورظذ ممولة
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 51 ملسو هلع هلتا ىلدلاتوام ده بونذلا مدهت اهنافهناالاهلاال كانو ماونقل لسو هيلع هللا ىص هتلالوسر (لاقو)

 نءف_ثال تعفشتسا نمو كلن دهشال تدوشتسا ندا هتئاوف ىكمت لالهم لاقف تدكمف عزنا قوهو هللا حر
 رب بخ هدف كل ل_بو هلع هلل ىل_صدنل !لوسر نم هتععم ُثد دح نمام هّللاو لاق مم ٌكنءفنال تعطتءانئاوشال

 هيلع هللا ىلص هلل الوسر تدعم ىسفُ طمح أد قومومل اهومكذثدحأ فوسوادحاواثد دحالا هومك_ةثدخالا

 | رذابأنأ ىلؤدلادوسالا أ (نءو) رانلا»_.لع هن مرح هتالوسر ىنأوهتلا الاهلاال نأ دوش ن ملوق, لو
 من مئانوهاذاقايناثهتيتأ ممض أب وث هيلعو مئانودو لسو هلع هللا لص ينل 'تيتأ لاق هنأ هث دح هنع هنن ضر
 ناوتلق ةنملا ل_ةدالا كلذ ىلع تام مهلا ال |هلااللاق دبع نماملا ةقهبلا تاغ ظقيتسادقو املاثءتيتأ

 ههدارلا لاق ع اثالثقرس ناو فز ناو لاق قرسن اوىفزناوت اق قرس ناو فز نأو لاق قرسد اوىلز

 نأه_:عهللاىذر ب اطلت نب 1 (نءو) رذىلأف أ أمغرىلءلوق, وهورذوأ جر خنرذ ىلأ فنأ مغر ىلع

 ىحدجلاهلو كاهل هلك رشالهدحو هللاالا هل ال لاتو قوساا لخد نم لاق ل_سودهملع هللا ىل_ص هنا لوسر

 1 فلا فلأ هلهللابتك هتوصاهب عفرورب دقْئُ لك ىلءودوريص( |هملاو ريحلاو دس توعال ماده وهو تدعو

 1 اذهب بسم نب ةمدتق عهء اة هللا هجر ىذمرَتلاهاورة> ردفلأ ف اأ هل عقرو يس ف[ ف لأ هنعادتو ةناسح

 عج ريمْثي دحلااذهلوقءف قوسلا نأ وريمأ ذئمون وهو هبآوم ىف موب لكبر بناك ثودحلا

 همدشم ندع كمينح هزنو اراتتساىدت كانا كاناو #2 اراعسملا ف شالو كتبت

 ىرايملاىده موقاب ىدبح «٠ لقوح رم هعءاي حيو ه« ارادواءبرهارك ذيرطعو
 ارازغاروحأهنمل.طعل « اللاند دحوفاره- و

 نأ «_:ءهتلاىظرةريره ىلأ (نءو) رك ذأ ورك نان ىلاعت لامدقو نيقولكارثاس نو ىملا هيزنت نع
رك راهم نعءاممل ا مهءنعالىف.ل نب دوما ءاله لعف ىلا اورظنا (فىاوخا)
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 |قريدقئث لك ىلءوهود+لا هلو كلما هل هلك ب رشاله دحو هتئاالا هلاال لاق نم لات لسو هلع هنا ىلس هللا لو -ر |
 نمازوح هل تناكو ةئيسةئام هذع تدعو ةنس> ةئام هل تدتكحو ناقررشء لدع هل تن اك ةرمةئام مون لك
 مهو ىراضأاءاورهنمرثك لعل جرالاهءءاحام ل_ضفأب دحأ ن أب لو ىدع ىتكلذهمو ناط, ثلا
 هدحو هلناالا هلاال لاق نمل اقل_.وهملع هنن ا ىل_دصهننا لوسر نأ هنعهلقا ىذرةرب ره ىفأ ( نعو) هللا اهو جر

 1 اور ل.همسادإو نم سفن أةسرأ ىتعأنك ناك ت ارمرعرب دق ْئد لك ىلعوهو دجلاهلو كلمل اهل هل كرريشال

 نافةنحلاب مهورش و هنئاالاهلا المك انزوم ونقل ل_سوءءلع هللا ىل هلل لو ءر(لاقد) هللاامهجر ل مو ىراخعأا

 اهنأش مظعأامصالخالاةلك ىلا هنا مجراورظناف# عرمصملا كلذ دنعربهتيءاسنلاو لاح رلا نم ماعلا ميكحلا
 رفاولاح الاولماكلاب اولا ل_صخا مف اهرح أل يزح اولانتااهرك ذ نمادرثك ًافاهناكم هللاد_:ع عرأ امو
 الاهلاال لا هشناالا هل االلاق اذان لوق» ام لثم لوقف نذؤملا م! دمع نمامورفاكلا نمنمؤمازبع اهكوقيو

 طحو د دام اصأةرهش لك هلىلاعتهللا تل الاه: .ل ىل_ءامم رصواسماكربت 500 1 - هللا

 ةعبرأ هلهتلارفغاهلا ظعت هنوصا_ميدمو هللاالاهلا ال لاق نم نع هلا ىضرةبادصلاضعلاقو هثيساج هذع

 مول لح رلاب قي لمقو هي هناريجو هل_هأ ب ونذ نمرفغ لات بنذ فال 1ةعدرأ هل نك لن اق لبق بنذ فالآ
 ىف عضوتو هنونذوهأن اطخه_ءقرصملاّدم اهنم ل_هع لك اله“ نوعستو ةعست هل رق نازيملا ىلا ةمامقلا

 هةفحااف ضوت هلوسروهد_.عاد#نأوهللا الا هلاال نأ ةداهش ه.فةلغالا شم ساطرقج رم نازيملا
 هللاالاهلااللوق لضغب كلذ لك هنا ىلا هن رمأ,و ىلا عت هللا هئاس و هد ون ذودان اطخ ىل_عج ريو ىرخالا

 هفلؤ[ دشتي و ىدةةاس ال مظعو ىصخح الاربش هلل االاهلاال لضفو

 وهالاهلاال موقد 3 هلنيدل# دقءلااوسكتو# هانعمرمس قاونافت كود اوهان بحرى لكيلا

 وهالاهلاالهاضفب # امرك كم نماوبقارو ه: وهالاهلاال ىماولوق د ماك نب رك اذلا ريثعماب
 وهالاهلاال نم ن احس ادبأ هلهدعدست شرعلاو # وهالاهلاال هركذ 4 اةءعهرشن حاندق نوكللاف

 وهالاهلاال هعبست :مظع نملامملاىفاملكوو وهالاهلاال هدين-ست ع« كلم نمءامسلاىف املكو
 وهالاهلاال ههبست مكمن نمراعلا ىفام لكو# وهالاهلاال هعبحست يرحم نم ضان رلا فام لكو

 وهالا هلال هنأ عاوموهقدق لوقعلا لهأ لكود# وه الا هلا ال نأ »+ اوزعدق مولعلا لهأ لكو ْ

 وهالاهلاال هلومَف هعسنذا ربلاو دءعرلاو * وه الا هلاال هنأن هناودهش مهكن حلاو سنالاو

 وهالاهلاال هؤافش هن مقس ىذأ لكتشن نم لكو » وهالا هلاال هلاد :ىده قيرط نع لض نه لكو

 وهالاهلاالهريغ تارسكتةمواسئاب أن مو *« وهالاهلاال هرانغ « ارق_:ذم لذلاب هاتأ نمو
 وهالا هلال هر 2 امركها>و اره هدصعت 2 وهالاهلاال لقو ضنا 1 ه_:ا_ةغراحفف اقراغاب

 وهالاهلاال هناعس «كلم نعنويعلا مانت فيك# وهالاهلاالهركذ نع : مكحل هاولفغنالموقا
 وهالاهلاالهناصم « هترد_ق مظعلاهلالاوه « رهالاهلاالو_كاسني د: الو راغلاول مالا هوست

 دقو تدصع بن 2 -هانأاهو ؟ هاناطتة نم تان نندل 7 هبت جرمعأ ام هناك

 هللا هن ىذرب ىرشد مول ىف 03 لعىلسدأو قرع عاضدق 031 هللا ىس> ناك ىذلا ناك

 اسأ نين لما ىف ىل ثم ناكنم 03 هانةلأسامو قوم تبرد 2 قرد ببشملا ىناتأدقو

 هللا هلى الام مسبق *ىلءوهو تام دق ىلهناكن م 3 هاعنب و همن دىل-ع قى

 1 هدو دلو هنلاىلا أب 08 هام و ىدك> اه نا الو بونذلا تأب ىلثهناكنم

 هاسقع فا الذا م :ذلاى دع هر_ظشد ودو هللا ىصع نمأب 001 3 اطخ هلو__كعهاسسع

 ناوأ |هيلعو بهذلا نم وهالاهلاال هيمعأ بخت نمنامزأ|ىفام لكو# وهالا هلاال ةدعحسل * رش نمدو-ولاىفام لكو

 ةم_طالا نآولأ اهبذ وهالاهلاال هتنيز * لمن محول د لكو  وهالا هلال هن-س>أ «* نس نمدارت ئدلكو
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 م-هاكنولوقرف ريثك
 انقوشلاطدقهتلاىلوا
 , نمؤملا ثكمف كلا
 لك عمةذإو معن ىف

 , عتمس هناحوز نمةحوز
 هلام عتمتوا م امد
 ىلع هعدا بوتكم

 ىل_ءاهأكاو اةردص

 نمد سد هرد_ص

 قههحوىرب هماشلا

 اهردصقواهه>ورون
 هه>و ىف اههحو ىرتو
 انااا ةرعل نمور دسو
 ها سف -ماعىلا

 ابادملامهتءاسذاكلذك

 نولوة, مهو مهبر نم
 ءايلوأأب مكءلعمالسسلا
 دنع نم هيدهد دههللا

 امم مكيلعمال_ مكبر
 رادلا ىَمع مذ حريص

 دئاوملا مدا لمدعف
 اضذعد و ردلا نماهضمد

 امهطمو توقاملا نم

 نوهم-شد انمريط ماو

 ىضخ ليدانم اهةوذو

 وه لك ًايذؤاؤالاب ةللكم
 هعم ةممد# الاهتحوزو

 هل دا فصننال

 ثءا اعاجلاوذصنو
 ل> وزع هّللاهعاطىف

 رظنلاب نوذذلثب مهو
 مركلا هللا هحو ىلا

 هت-وزو لولا ىنتكمذ
 مدخلا ونادأولاوروداو
 ملودئاوماكلُث صقنت و

 ىلءرامطالاكإو رمت 1

 مهسور قوذ نمناصغالا

 قالاديمد نوبات



 تاوضأب هددءسكو

 مها ل دوحولا برطت
 انموسحأت وعماسلا

 مخول دحي ةكئاللاو
 مهلناعث نع و مهماعأ نع

 نمرئاش مه ورشب و
 نواب اولك [ااذاف مهو
 عوجربغ نم مهلكأ

 الو نولاسالاوعشاذاو

 وعم شاذ لد نوطوغتي
 ةدئار ب ءطأ اق :رءاوقرع

 للملا هبرعشت ْلَسملا نم

 مستتالوم-علعىتذلا
 م-مماسش ىننبالو مهباث

 وهل منك ' غرفيالو
 مع نيد 12 بأ مئاد

 كرامت لا مهوعد

 لك تراب زىلاىلاعتو
 موقلان موهرم عج مول

 هنس لك ىف مهو ءدب نم
 نممو_َهلا نمو هرم

 ةرمروُس لك ىف مهوع ذي
 ىه دهاشن نمم-مممو

 نمو نين_بتالث لك
 0 أ ارب نم موقلا

 كلذو وح اودرماهلك

 هللا دنع مز انم دق ىلع

 ىم-ممدخوه:حو

 نيدلاامأو مهب رلايندلا
 هج لك ىف هنؤدهاشد

 ا نيذلاموسقاأف
 مهراعأا اونذأو مهبامش

 غول !نم هتمدخىف

 نيذلاو ليدرلا مونى
 رهش * لك ىف هنودهاشب

 موةلامهف ةدحاو هرم

 م_ميقودو_ءاطأ ن يذلا

 موقلاو ب ايشلا قمر

 ةةسلك ىف هورب نيذلا

 .نيذلا مهفد دسحازةره

 00 0 100 : نق

 ألا 38 2 يرتفا فشا اعنف 53 هاةائرشملاف بنذ ع نم 53 الد رامصةمىل؛هتنل نا

 : ١ 7 0 هللا هنري م يتلا قلم ادب 7 هالوم دنع ريثملا ف عفش

 3 هارسمباطوراسراسام ن هقلا هلالاهيلع ىلص
 ا ٌ لو همحصو هل آيىلعو د#ت ان دمس ىلع هف | ىبصو

 مدح هتجريلسلاوك ا اداو هلل اانرمغ نلاعت هلل اة سر ةعس ىف نو س#لاو سداسلا ساد )
 (نيمآهتفأ ]| ارو فطلب. طماعو

 35 ” ا 1+ ل ةىساباا لم ليس ىذلام ركلا اجرلاه داع نم مدرب ىذللا مم برااهليدجلا|

 ارمسلا ىلععلطنو رئامضلا ىفاملعب ىذلا مي الآ اندنتوةرسحملا از لع ىدنأ اذاهرتس ا
 0 هرتسالااممعىربالو هرفغألا ينذءظاعتيالىذلا مالا ىسلا ىفالو ضرالا ىف ئث هيلع الو

 ا [رفنف ا تو حرر ا امعنوهئم

 1 ]| : ايف املأواغوامه هافكه بلع لكون نمو هان هملا بأن ع ندو ىعحا هياذح ىلا أل 0 افأمواللز

 4: | مدعم ةبجرلاهسفن ىلع ير بتك دق ا 1 و ةصعلاودنام .ىلاباورش أ نيدئاتلا

 . | هيلارظنلاةنجلا ف مهحاب أدق نوبل او العدو > ولا ىف دوص األ هش م كريشن دق نوفراعلاب الق

 اة كليلام ىلعاودنأو اعودو الذدلا اومزادق نوفثاذاو فولي ل ل ارت اهنجلا سوك ههاتسإ

 أع د هننا نأ هنئاة_در نماوطنتتال مهسفن أ ىلعاو ةرسأ ن يذلا ىدابعاب لق عقول م 4جرخأف هروب

 1 | هعماج هتالزل هفئاحتو هعئاضهلْوْءَل ا ى مان أنمايف عمات ن ارفذلاب نامالا نم مهسلأذ ع ءحبوذلا

 هعئاشلاهعافشا!ابحاصهسنل ىلاعت ل اود هعداط سفنو ةصااخ هيذب كالوم ىلءلدقأ
 ظ أ لقف كوب ذكن اذ

 1 ”امدنتم لمق مو 1 .اةربد و |.نذرفغ مكف ةعساوتجروذإر

 1  اندثمفل بلا نمنس ًانتال # امدختم هنالز ىلعاد_غو « امزح أو بونذلا فاى ذلل لق

 |  اهغلاوىتلامكتودواووت # عساوىدوج نيصاعلاريثعمأم هب امرك نييئاستلا ل. لضف
 : ' . اولخدافىفانجومكتح أد قاد 0 اراودوحأ نأ بحأ ىف ا © فلاس ب نذ عق نماوشتخمال

 1 اعراو ىمعىف كنامزىنفت 03 ىميلاءىسملاد_.ىلااهيأأب 07 ع نلوهذ نمالاب

 | السو_ةمدلماوذع هلأساو امرمدتو هنامصع ىف عاضدق * هرعن ماد كالوم ىلا رداب

 .ىتنملا ركل اودو ىذترملاو # ىتحما" ىعتامما مانالارهس .ه ىحعلاو ةلالضلا لاح دمعت
 1 3 بصل ترسسام هنن هما ع ىلص هناهسلا بر نم بيرقتلاب صدقي نم لجأ و ارم هنعةمربلا ىكزأ

 (ُ 1 ؛ امظوهلالا عادلا عبسسام 3-3 ةدعتةنأ ارقلاوةباهصل ا ىل _عو 0 اميرنو ايرلا ىلءراز هلاادشو

 5 3 وه هلااعبج تونذلار ةخب هللا ن هللا ةجسر نماوطن : المهسفن أ ىلعأو ةرس أ نذل ىدامعأب لق) ل>- وزعهلوق

 || بونذلانماومستك ااميو ةفلاخملاب مهسفن أ ىلع نيقرسملاهدابعىلاعتو هتاصسهتلابطاخ (( محرلاروفغلا
 هللالاقق ل-وزعدهتتاةجر نماوطنقو مهر فغيال مت اونظف ,نامغطااو قسفلا نماوفرتفا انو نامصعلاو 0
 ٠ ا ةروفاودعنسا ءاتال ىعبهللاةجر نماوطنةتال مهسفنأ ىلع اوفرسأ ن يذلا ىدامعاب لقىلاعت
 1 0 اوهدهنا 01 نميضتماو هلظ نع ع جرو همنذ نم نانو بان أ نم امم ج بونذلار ذغب هللا نأ |

 3 لامفالا ىلا ة-هومذ لا لاعفالا نع عج رنا م.>رلا بونذلا نم لءفام ىلع م دنو باب" ن ناروفغلا محرلا |

 / ا نم عسوأ هنآ نآر هلا ىفام هنع هللا ىضر ىلع لاقل': :نب ريس نب | نع هدأ :ءاب دجحأ نب لمق# ىورود#ت نرسل

 . || هداتسايدمأاح نب هللاد_هعىورو هللا ةحر نماوطنةنال مو سفنأ ىلع اوفرمسأ نيذلا ىدام عاب لقىااعت هلو أ

 || ىلعاوذرس [نيذلا ىدامءاب لق ىلاعت هلوقأر قد ملسو«.!ع هللا ىلص هللا لوسر تعمم تااقدب زب زب تنيءام»أن ءأ

 [أ| ام. ج ىونذلارف:. هللا ن اهلتاددع ف دعم ىفو لاس الواعيج نوف دلارفخي هللا ناهنتا جر نماوطنقَت :المهسفنأ|
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 آو مرارمددخ انف
 َنَدلاَمو ةلاوههرع

 ةرع اهلك هدملا ىف هنورب
 دق نيذلا مهفد رك

 | اذافد_مسملادوع دم هلئادع لحد لاتدون 0 نءىدزالا دعس ىلأ ن نعل مورو وحاسم 1

 هلوقأرقم سانلا طنقتلرك : ذماب لاقف هسأر ىلع ماق ىت-ءاعن لالغالاوراغلا رك ذيوهو ساغلا ظعب , ظعاو

 دنز نع ءذاتساب توتا (ىوق | الاهناة وبر نماوطنتالموسفنأ ىءاوؤرسأ نيذلا ىدابعاب لقىلاعت
 ا! 5ىلاغت هللادجر نم سانلا طنقد , وهسفن ىلع دد ثيقةدامعلا فد تح هيضاملا مال اىفناك الحرنأ ملأ نا

 قم_فهراع أاو_ؤأ

 مهمر مومحأ ام ىصاعملا
 8 اوبن ا ىداهت-او ىتدامعنيأو 5 ران لا راثأا لاقل :ءىلام تراب لاق دقو ىلاعت هنئا ىدم نيد وهو مان لاف ىورتاما]| .

 م ىتجر نم طنقأ مودل اانأواستدلا ىف تجر نم سانلا ١ اطنقَت تنك نادل لاق دول

 مايأاوردايف هدأ نارؤغووفعىروللهدنءو هب نائمهلان ات نط:ةتب#تال
 ةياطلا ع ناس>اولاضفة اكد ردنعذ * ةيصعمو لامها اةلدتع ناك نأ

 0 ىلانوُش اومدخأ و لات لاغك هءاع تونا :! دوم قاتل اح 1 هيدي نيب هماسملا نمَكطذ ب نأ ىلا هتو هناكس هللادار ًاولاذهاب

 هبق ىل_كياموبهلاث دم انس نب هللا دمع ىورو ةناعم جتوندلار ةئهللاث | هسودوفع ىأرا هناك“ لات هنناالا ون ذل ارفشن ن مو

 ناكاذا هنا كلذوهثاملوال ىثحو الو هب هيلعهلتا ىلصءل الور ثعب لاقامهمعهلنا تر سابع نبا نعهدان اب ىناهةصالاد# نبا
 لو دنع يسار هع ارو كرشأو أ اسفن لدق نم هنأ معزت تنأو مال_. الا ىلا وعدت فيك داب لوةيهبلا لسرأفمال_الاىلاهوعدت
 ثعبب دب زم موي ةزملا || هللال زن أذ ةصخر ىل د لهذهلك كلذتاهذ دة ىفاو اناهمهبقدلخ : وةمايقلا موب باذعلا هل فءاضي فزوأ

 باو أىلال-وزع هللا ||| ىلدادي دش طرش اذه ىبث-ول اقف هباحتأو ىثحو ىلا اهب ثءمخَد ”الاالا طالع لعو نمآو بان نمالأىلاعت
 اة ساحات رباقملا || ىلا ثعيقءاشي نا كلذ نودامزفعنو هب كرشت نأ فغيال هتان ا ىلاعت هتلا لزن "اف كل ذربغ لوف هءاعردق أال

 ىلو لك ىلا ن "وسقف ىداسيعأب لق انا ازنأؤ كلذ رغ-غلوفالمأ كرفت ىردأالفة بسس قده ىازأب ىثحو لاغف ىنو

 ىلولا هكسمأ اذاتةحاعت || لاق هباكأو ىثحوىلا اهب ثء.فاعدج بونذلارفذب هللا ناهللا دحر نماوطخة تال موسفن أ ىلءاوفرسأ نذل
 نيفصت تةشناهدن ىف لا لاق ةماع نيمبسلل مأ ةصاخ هلو له هللا لوسراب نوال لاّةؤ هءاحص ا ووه ل_سأفءاقسه د ه ممن ىثحو

 [هطسو نم جرد و ةماع نيريدلا 7

 موتك باك اهعمةبراح اهعقومل جت ايساذتنكو د نثوالو توغاطل تدم“ 3 # 4 قاوع تةرخدق كت ذ ناك نأ ْ

 كئرعد مالسلا لِوَةمَو نماذد_هدىرعد تيلهوفعذ د آدغنيمن ذللءوفع نك. لنا 3 نأ-هوذو ل-ضفود كير ناك

 ناك اذ هومال_لا ىلاعت لاتدقو هدحوتوهتقرعمهمه أنما هد_.لخو مود ىف نموا هب وقع ىلا عت هلل دار رأوإ (ىاوخا)

 هءفاذاث هفمذ ليلا ْ كونو بذك ىذلا قش الاالااهالصالا|

 نماماك اذه نول 00 5ك فرعا ى مضماهفاسأ أن مان

 ىلا مي_لعلازيز هلال فاسدقامم_4ر فاو أوهتذد» نا * هلدزغ:ىف كالو هود

 د_ةىنا نالخ ني نالؤ باب الن أ اوفاخو اوقفْسَأ مال_.الاءاحامق ةيلهاملا نام |ظءاب و ذاونامص أاسانأناائاركذ ةداتق (لاو)

 نافرِزِفْكملاَتِعَْسا هلا ناو 2 ال رايق لاو ةرسأن يذلا ئدا» عاب لدي "الاه ذ_مب ىلاعتو هناضس قنا مهاعدق مبلع

 ليد ناش تنل ءائسأ| 1 اءاطخ غلبت ى>عأطخ أولا لو هماعمنناىلص هللا لوسر نأ هنعهتلا ىذرةربرهىفأ(نعز) هن الا

 ىنع لأسي ىتحانأ نمو لود لات :مل_.وهماع هللاىل_صىبنلان عهده ىف سم (ىورو) هللا هحرهحام نباهاور كيلع هللا تاتل مند م

 هل_طفت نمتلك كلر ذغأ ور فخت_مافىلابأ الود قلاع اوراهنلاو لسالاب نوئطخت كنا ىدامعأب ىلاعتو كرات هللا[ ٠

 ديسك اذانماج» هدب طسدب ىلاعتو كرام هنلانالاقل_بوهءلع هن اىف-دىنلا نع هنع هللا ىذر ىرعشالا ىدوم نأ( (نعو) /
 اناف ىلا قاتشي ىالومو لدم او راهب رغم نم سهلا ءاطت ىد لالا مم فوتيل راهلابهدبط سن. و راهنلاءىسم بوتما لمللاب

 بكر يذاتو دش أهلا اون ذَت لوله درب ىسفن ىذألاو لبو هيلع هلل اىلص هلا لوو لاقل ايهنع هللا ىضرقرب رهىنأ (نعو) هتلاهجرأ|
 ءا..:لاو بئاحضأ |لاحرلا الام نب سذأ ( نعو) هللاهجحر ل سمد اور مر فخ ف نورفختسف نومنذ موة.ءاخو مك,هللابهذلاورفذتستو ا

 حيبج زيستو حداو 8 نانعّل. ونذت علب ول ل هع هللا ىذر
 نسا ي سينا دج را ىتيقل ع اياطخ ض رالا بارقد ينبت : أول مدآ نس اان ىلا. أالو َك :مناك ام ىلع كل ترفغ ىنترفغت سام ءاعسلا

 هيلعهتلا ىلص ىفطصملا 8 ةرفعماوأ ارق كت ءتالأ ىف ةلرشفال

 ةمطافدنعءاسلاو ل و 2222222



 7 "ا للسسس ا ىتاتكرو ا 3 ل08
 1 1 وو أن مهلمكحو » هانعم ناطلأ نم باقل اةرسخاو 0 همس نا سدحأ ع نمدعلاةل ع اوأ مل-بو« لع هللاىل_ص

 و الانوكلاىفامو هاوس نم © ارتت_-منامعلا ىلع تذكعلو 37-5 هتئادنأ ى_!علافطلىل ل ا دجلاءاول هل دةء,و قاربلا
 1 : ]ا هالا ”خىراثعلافأامو « ىد_قاهتلز ةلز كس فنان « هاضري سلام ىل ع ىف آرد_ةو ا 7-20 . | لماع فطالا كساب 3 ءاعرب سنا دبع سانلا فناكال 5 اثدتمم لضغلاىدسو ل.+خا لوب موالاة هرامز
 5 || اهباقع لع ةمورممأ ىتمأ لاق هنأ ل_.وهءلع هللا لص ى يذلا ن ءهن ءانناىمرىرعثألاى ءوهوبأ (ىورو) 1 أرونلاب هيلع بوت .
 هلع ناككلالهأن كلر ومات مل ر لكىلاعفدةماسقلا مولن انا اذاثنتفلاو 0 ا ؛ دروفغ ب روهسن ذم

 ثعمأب | اورشن (لوقي اكحاضةمامقلا مونانل ىلاعتو لَ رامت 3 راثلان م لؤادف "3 ”الزباهففزتف ءاوالا

 أ ىدعالا دع نيلبس (ن نعوزاتنا ارصنوأاب دوج رانلا ىف هناكم تاعحذقوالا كنمذ_>أ 5 سدل هنأف نيإسملا 0
 ||[ | ىقلأ قلدنا قا نأ لئقاباتت بتك ىلاعتو كرامت هتلانالل و هلع هللا ىلص هتلالو سرلاق لاقمنع هللا ل ١ 3 ىلصىذلاسار
 نألقنم مكت.طعأ ىضغت قس ىجرناد_# همأاي 0 ا هر وى ماع 0 ريس مل--و
 ىلصهتمأ نمتاداسلا

 ركسعودو سو «ءلع هللا

 م-ة4وءة ىلع مظع

 لاصولات ار ار مم دب ديأب

 الش ىضنورار#

 لع

 1 00 كله رأو هتتاالا هلال ن أد هد وهو مكنم ىن.ة نم ىفورفغت_ست نأ لمق نم همكل ترفغو ىفولأست
 || تت ْنمدانم ىداسبة مايل موبناك اذالاق هنأ ل_وهيلعهتتاىل_كىنلان ء(ىورو) ةنملاهتلخدأ ىلوسرو

 ٠ ىتجربةنجلااولخداواهوبهاوتف تاعبتلا تيب و مك] هتهو دق مك-امقىلن اك امامأد_جةمأا, شرعلا
 ةجراهنم طمهأ هجرة ئام ىلاعت هللنال_سو« اع هللا ىل_ه هللا لو سراة لاق تعدت طر نسملا (نءو)

 ىلا اهفضف ةما.ةلا موب ىلا ةجسرلا كلت ضب اق ىلاعتو رامت هللا ناو مهل اح آىلا مهتءسوفامندلا لهأ ىلا ة داو

 ىنلاىلال_دهنأ هنع هللا ىضررع نع(ىورو) هتعاط لدأو هثاءلوال هجرئام ا هلمكمذ نيع_تلاوهعستلا

 5 هللانا ىللاقو مال_.لا هءلعل د , ريح ىنءاح لاق هللا لو زاب 0 1 ام لاذ كس هدح وذو ءاع هللا ىلص دعم داواذ وةك الأ

 ىدعنن !مالسالا ف ناش نهى سال وك ةمال_سال | ناشدقاذح أت نعننأ ى مسن ىلا عنو ل ارامت هتمأو لو هءاعدقا لس
 ل تاق مانملا ف مثك نب ,ىبتدأر لاقهنع هلل اىذر لمس نب دج نع د نب نوره (ان دعو ىلاعت هللا ىلاىلاعت هللام_هاعد
 : ةلاق نع تث دحا نكح امت1ةةتلءفو تاءفءوسلا زعشاب ىللاةذ ىناعدلاق كب هلنا لمقام ىحياب ىنبخاب مدا لوقمق هتزانز
 ار را نعابعتتا ىضرةشن اع نءةورع نءىرهالا نعرمعم نءقازرلا د عانثد تاق ىنعتثدح ءجأ ىح ف قدما
 انأومالسالا ىف ذتداثةمبش بذعأنأ ىعسال فات ا أراب كنع مالسلا < لعلب ربج نعلسو هلع هل ىلانعتو هناحس هللا نأ
 | تقدصوةورعقد- 1 قس ورعدم ىدصو قازرلاد -.عىقدص ىلاءدو كراش هتلا لاف ريبك عش هيلع مدل زيف ىلاعددق

 ْ ةنملا ىلا نيعلاتادىل رمأ ع انآ تقدصو لد مس قادصو ىتلاق دو ةكئاعإ| هدالؤوأس كرتوماللا
 | دقفمركأ ىنوتذى سه براب * ىرارساؤ ل د رفنو ىلولذنمو 23 ىللزنمناك ام دار سر رداو لرب !هوُيش

 1 زارحأ قتعم_هوقتعأم_هقرف *# م-هديع تياشاذا 301 0 راف غريخأب احرلا ل_ءحت ا

 رضم نم قل 1 اريد كذع ىوردقو# رانلا نمت ءاجسالا ف تيشدقو ام 1 ىقلاخاي ا

 1 راو لن قدح كلوقو « انل تلق شرعا بر ل راهطأربخ نم ىّتحلا ىطصملا

 1 رازوأ ميت نم مىب_-امهلر_ةغأ 4 ىل كرش سل ىفانأ نمىذلاانأ

 ” ةزامع) أن س> ليسأو ىلونذرفغاف 0 ىل_مأاب مال_-الاؤتدش ىناو

 1 ىو رات هانا لوميا ءهقتا فهنا لو.بدل ةلاق هنع دق !ىضر ناس ثيدح نمل سمجرنو #*

 | ةجر ضرالا ىلا .مملزنأذ ضرالاوءا كا نيدام قامط هجر لك ةجرةثام ضرالاو تاومدلا قلخ مول لن
 || نعاهرفاح عفرتل سرفلا نا ى> ض١ ىلعاهضعد ريطلاو ش>ولاو اهدلو ىلءهدلاولا فطعت اسفة د- -او

 لو. لناكإَت نوااصلاو

 ىموم ىلا نوري

 هلع ى دوم ممسك

 للا ل.وصمالسلا
 ةكئالا اةضحأ قذخو

 لوقتؤ ادهاملو_ةءق

 كو_خأ اذه ةكمالملا
 مو هيلع هلل| ىلص دهم
 4 ةجرتئاماهلك اق نيعستلاوةعستلا ىلاةحرلا هد_هىلاعت هتلادر ةمامقلا مو ناك اذاف «, .صتنأ ةيتداهدلو 101 ىبمحاب لوقف

 | وركشات ةامك أمركحالو هتلانممحرأ محرال (ىاوخا ) ةمايقلاموبهدابع ام محريفأ | هقناناتء أى ح فق
 همعنلاه ده ىلع ظمف ىنناعددق ىلاعت

8 
 2١  ىفوطفءاةكلاودم-لا مدق *« همكح لك هئاضقفف هلو «همكح قاما ىلع ىضمأ بر لج مالسسلا4-ءلعى دوم
 23 هموةنم نوخلاصلاو

 38 يذلا



 ا عم

0 0 
 و رىلا نولصدق

 نبأ «هلع شع : هور نال حلل # تعول لف ا 3 همة داعسلا تناك ىذا
 ةأم ىدعلوةش 3 وتلا ل #ق اثات ءاحن نملك 0 هعار ذكص هنعوباتع 0 ا هودفع

 اما لوقتف ميصضلا هعما س دق مان“ التان د ديعزافدةؤ هنأ اومظع #*# همقنأ الدأ نناححو هندي 3
 - هللا ىلص دع امد هجرهنمهيلق هللا ن د 03 ديعل ىنوطقاوجرناوجراو 1 13

 ع علطتق هنراب 3 اد>أاهيؤرذن لا رانولوتب ارت 'اهلخ نور ذقرانلا ن نمهوحرخأف ريخ نمةرذلاقثمهملق ىف ءدحو ُِ ا كاد اعدد_3 ا ةكن اللل لوقي ىلاعتو كرامت هللانا طا ارصلاوةما.قل اهمق ىف دذ د د ريرج 06 ل 2 3
 أ ىبدم ه-الوقيو هللالوةمذاعظعارح أ هند ن متين وا هفعاضنة ا ناوةرذلاةثملظنال هتلانا تكُدْنا| اؤرقافثردملا نم مزلسلا هلع اذهب ىو ةد_صت ل نالوقي ه- نع هنن ىضردءسونأ ن اكشف ىش لك تعسو ىجر ىلا ءت هللا لو ةءفانترهأ نم :

 ءلاءجحأ تح ربصا ملاموقابنمج رض ةضبق ضرةمف نيجارلا مرأالا رب لفءادنالا تعفشو كالا تعفش ىلاعتو كرابت
 .هدو هناك هللأ تاق | اك هدم نوح رق ادار هن هل لاقي ةنملا» ذأ هرم ىف ميا امذ اوداعدقد_.ح ىتلاالا طقاري_تاولمعد

 ىلا هد_فهاشم دقاذن رنواوة مذ مكلووذم ءًاراغ هنملااولت دإ مهلا ةدق هوم دقري_تالوهولبع ل عريش هنملاو تانيا وريدي قاعد ءاقتعءالؤم نولوقيف ةنجلا لهأ مهفرعتف متاودلنا موبار ىفئاوئالاكنوح رف ل. .بلا ليج نمةيملاج رك
 .سءأوإ تحن ل>و ْئَذىَأو نولوةبف اذه 00 بقالة سادسأ ا امانتيطعأ !

 1 1 لاخلا فرط نمتمهالا رك دامو 4 اهيذ :ادواميصات بلقلا هءنمأ 95 اهيفاموامندلا نمريخ لا 1 هللا امهر لسمو ىراعلاءاورادنأ مكر ءاعطخ- أالذ ىفا اوضر دلع لحأ لوةفاذه نملضفأ

 ١ 0 اهيذقأ فاز دلا ضرع نملاوم الا الوراب دلا ىدصقام كح قود اهيناغأ نادللأ كركذ دناك
 ا او طواداب اهيقامو انندلا نم ىلا 0 5 ىلمأاب ولسا كنمةرظنف

 000 منام ىمقأ اذ كاضرىوس * اهلموتلامآ سفنلل سدلو

 74 000 2 (ىورو) فلأ فال آ1ةرثءو ىلأ فاأ ىفهتدرذ ع بج نمةمايقلا مون مدآ ع فْشن ىلاءتو كرامت هللا نأريدلا فو

 هال عاف لاق هنأ ل_بوهءلعهللا ىل_دىبنلا ن ءهذع هننا ىضرمتلا دمع ني رباح
 :هلل ىلص ىنل 00 0 مرئابكلا

 ةعافشلا ىلا جاةىال د ةعافالوهلاهرئامك- |١ لهأ نم نك 7 ىمىلان اوأزتم 3مل -و

 قالا عسل تلاد ارك ررشلاعتارلا ملالاب اذهل نم « اد_غةاصعلا عفت هتعافش نما
 1 :احلادساب » انقلاخ شرعلابردنغانلعفشاف « ره - رلا موبةماملا مول
 دلو 0 ست منلاقهسفتبو هلاقىلاعتو 0 , نمهللالوسراب لاقاسارعأن أر يدنا فو

 نمىاركو 0 ا افعردقاذا مركتان الاقف ىارعأاب كد ممل_وهيلع هللا ىل_مهللا لوسرلاةذ قارعالا 5

 اركلا كلت قوفو نيمركصالامرك أ 0 أمرك لالا فار ءالا قدصإل_سود» .لع هللا ىل_ددلنالوسر لاقذ حماس 2
 اركو ريض بتارع امركدت هزمهافعأ ٌيرعا دنع دب هعد نيعئادا مركلاذا ىارعالالاق

 كلاب |ل- انقووف نم امو أوءاسأدقاق-نوكتو هع :درعب و ىلا + | اس
 "سا م_مادأد (ىوربو) ىضغبلغتىنجرنا قلملا قلذ نأ ل_.قهسفن ىلعبتك ىلاعتو كلر هاتر
 رم ىلع مهم د>|و ىضغ تقيس ىجرنا تود :كمهف شرعلا تحت ن مانأت 5 لاعبو كرامت هللا جبرخأ ةمامقلا موبن اك اذاءنأ

 ,ةماموةنوسا<ع و ةنبلا لهألثمزانلان مجرضف نيجارلا محرأ انأو
 اركلاكلت ىلع

 د نإ_بملا نمهضرأ

 5و سدا اةريضدح

 4 ةبوصخم ا

 ربك أو لجأ ىنذ نع كوفعو 3 اهلاقحا يطأ امريثك ىل ون ولد

 :5 ىلع مهنماموقو رقفأ ةمايقلا موب وب اك ىفاو ان هد كنم هجر ىت هء-سو دقو
 11 اق ام هللاو نا رحال لاقفانم كذتافانلا نمةرفحافش ىلع مت تجوأرق. سادع نأ مساس مارعأنأ (ىورو)

 نياأد_:ء م-4زانم نا ل ةو) هم هءةقرحغ ع نماهوذا.نع دنت ىذر سامع نب لاقفاوبف مهعقوبن أ ديرب وهوا مم مهدت 6

 نوعشمودو هخ ا هيأ 5 همط عمق داهمت الا سور ىل هدد الودفأم هل مولد مءرتسسن نأدارأ اذاىلاعت هللا
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