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 الشاور ركع ذو ذب ىورخالار ع لا ئاقذناى رثدقوانلا «أيانيفاناس م ثدكتنرانتاثن ا ؛.بطاءأا زو رغلاوأ ةلاس اارمالا

 هأ ضء؛ف صو دةوذل ةنلاالا ل. املا لم ىف عفت ”ربالك ةلاثس ىلءالاامندلا مش بثالؤ 09 : لالضلا ض. هوا ملهعلان < مولءلا ضدك دو

 لاف هنامزةسداسلاةثاملا

 اننامز لهأ ءاكح تراصدت

 هدوردو اناث ذهؤاملعو ايايذ

 ءالقع هد وهنو ءالضف

 ةيقوسهراخو ةيفوسهراتتو

 ادايعهئ.باعثواداهز هيلاعثو
 ءؤامضشأو اساصفهؤامقتأو

 ا طاعو هب راقعو احامدت

 اونغتسا اظافس هنامحو

 عئاصنلا ندع 3 اصغلاب

 عوف راغللا فراعملان :رعو

 رارسأ !نعو ةينغلاب ةيبطلا

 بويءاارارشاب بويغلا
 ةيواهسلا ناب ؟الا الف
 تاب" الا الو مهرك ذن
 لو>الذ موعيع :يناسفنلا

 مماظعل ا ىلعل اهتابالا 5 دالو

 هللارفغةسأو اذهىلوتلوقأ

 للز وأ طة لك نم ىلاسعت
 ةرهاطظلا ص راوصنم عقو

 درءازه ىّئوىلاةئطاملاو

 كل ذلاهدو>ولا ىف ةرذلك

 ىلاريةقلا دبعلاهقلومهيتكو

 ىعاسمو هل رفعم وهبر وقع

 ىلع ني دج نب ناد ولادمع

 نعءعودهنعهللااذعءىوارعثلا

 مم وهعاشمن ٠:.ءو هيدلاو

 نم غارفلاناكو نيإلا

 ىداح د>الا م هوب ف4 ف: ل

 ماقعملا ناذمر روش ىرشع

 نيعب راو نيتنل ةنسهردق

 :ريلا نم ةثامعسسو

 ةداس ىلع للا ىلصوةفي رسما

 مسوهبخد هلآ ىلعو 5

 انواملعموهمذ ناو ةيمال.ءالا ىرغل !نم مهريغو هلرخملا نا لعاوهفاؤ مو ناتكلاحدم رعب ىكااملاىناغالا

 مهرفك موكعتريغ:إ.ةلا لهأ نمنودو دعم لاح لك ىلع مهنافاذبتك ىف مههاذ منمئن لقنانةسىف حدشبالف
 تلا بهذ ملا م> ناو ىرسزلا مامالا ىلا ىرتال ةعب رشلا هع اساع ىلا ةماقتسالا قب بر اًذامثأ نا و

 ىقدداقملا حج رخعالكتفريكن ريغ نم م هلاوفاب ةنوصشم بتكل !بااغوةمالاءام اعوةعالاو ,مدودءمو هوفك

 موه-ر خال مهرب غو ةلزتسملا نمةمالاو اف ءدلذك هذ ىلا با #تنالا نعهمهفىفدؤ طخ ةعالا نءمامال عورغلا

 يا رعرب-ذ و ىميلحلاك لازتعالا لهأ بهاذمةّمالانءةعاج عبةدقوعاواعلا نم مهنوكن ع مهؤام

 نم مهفمدسع "يفد شي اليف وصلا وي رطاذكو ماهفالاب اعىلعا تاو ىرغلا ع زانمةقدإ هتماماىف كلذ

 ندرلا هللامسب فاول ةطت لعل يبل عو ىو هقرإلا دوخيسلا هلداملجن هو ها اهاهأ نم نسل

 تاحلاصلا متةهرك ذ.ىذلاهندلا نيعجأ هبتصو هل  ىلعو نانيزل كاتو عند قف تامر كيلا

 هتباضو هلآ ىدو تاماركلاند.و تاداسلاد.س ىلع ماسةلاوةالصلاو تاجردلالانته_ةقوثب و

 د_## نير_م*ىلاعتهتلاىلاريةغلادبعلا فةود_ةفدعب و تاعاسلا ضارة: اىلاناس>ان مهل نيعباتلاو

 ةءالعلا ل ماعل املاعلامامال انالومواند.سل رباك الادثاةعىفرهاو+لاوتقاوبلا ىلع ىذا ىذ :زكقرلا

 ندعم ةءب رشلاوة#ةمذ1لا ميس نلنرلاوفانالا مراغثراو نيل ةعا ةماهغلا قدما ىةحلا

 باهولا ى_.ءزجشلاانالوم نابزالاهذهلهأ ىلءهعفر و نافرعلاجانهللا هج وتْن« عب رطلاو لولا
 05 ا مانتالوزلاه:.عبهسرحو مايالا ىدمدايعلا مقنللاعتاقبأو مانا هنمقنلا هللا مادأ

 قشدحالو هراهزأو .ةحفل ا ضاي ريفثحاو هراطمأ لذةلاسه م نم تدعو هرارسأ ثعاو هرادةم
 نول ءلا نا فص ىلع تةرسشأف هرامط أقل !تاغابداثرالا ضاب ىف ثغاذتو هراتآوهسوعث ىو ةدتلاءاع»

 هنأو دصو هنا س> اوهلذف نملؤسملاو هنايح لوطي دابعلا ىلع نع نأ ا هرارنأ ني_:.لا

 نيمآ هنامحوهئاقبلوطءانعتعنأ و هرا اوعدوهراغن ند دل .ءل ا ىل النا

 516 1 ا د« مالا دا اذ 17 ان ةههقللا هت اطلاقا اق ساتر" ا ربا ا شقا

 ىلا ممول تدزدتاو هدمشتو م وةلانيدلارمصت هناسغاترغأو هد.>ول هثامح] ىولو ف سرغ نما دج

 هإظفروف نم نمد ثان د .سىلءامالسوةالدو دماقملا ل ةاهنع ىلا ممتد تنأءطاو دئاقعلا وح

 هاب هعابتاةفاكو هباعصاو هل 1 ىلعو تاوولخملا عيج تفرتغاهءولءرعنمو تاحوتفلات دود ا

 ىددس ىفاب رلا باطقال رباك الارثاةعناسفف رهاولاو تيكا اوبل ناثك عبط ىلاعت هنوعبمت دف دءدأما

 تارع نعمت دتوالد تاباغال حلم ىلا لصيت ان جل ناثك ىرمغلو هو ىلا ارهشلاتاهولا د ع

 ةعيطلاب كلذو اضيًاهْغلُو 1 ربك الا زيشلا مولع ىف رجالات يريكللاب«ثماهىلة دقو تاع وةهلاىام

 رهزالا اطانمام رق قير ال راع هيمحلاةسو رحتارصت هذيلا

 ىلحلاىبابلاد_جأ ريدقلاهبروةعلرقتةملاةرادا ريتا

 ىلع هن رعد م. 1ةمس مافعملا

 ةالصلا ك زا اه>اص
 هسغغلا أو

 نيمآ

5 
 هه

 7 ا يي ل ل بجمال

 هنن د_جلاو لاعفالاولاو دال نم«-!!بونأو م.سافعلا هليارغغتساانأو ليكولا منو هنلااثي سو نيدلا مونى ادبأ امئاداريك 55 سنا

 نيللعلا 5[



 مهضعب لاهام ن سحأ امو 1 ا '

8 
 أ

 داقتالا نسح ل _بملك ىله بت هناو فاؤا !اذ ه ىناعمل وج ماح مه. ءادحأرتإف در اطلا لهأ ن هرياك ١

 فاسوالا ل, هكف اريعالا. نمنع و فاصنالا أب سا دس>لوص>نمهنلابذوءنوداةّدنالاو بصعتاا"لرتو ١

 نا دناعمالا تاك !ااذهاعم ف دق ؛ اله_:ء هللا ىذر ىلا اىج ىحوتغلا مال الا عيش," 5 امة نمو 0(

 ر ك::الكو ناوصلاَد نر ُط نعد 0 تاتكلا لعن هراعلك الاهفا د اوميم طخ ىف ف هالك باذكدابوأ ا ١

 لو ناو يورط قرطاج ىو م 1 نوذذلتي راذلا ل بها لن تزجشلا ن نلف ٠

ملاتاعوتفلا هباتك لج ترم فان ع سوسن ةووفالا ( نيف كالذو
 لهأب راذع ىلع مالكا انو مشمهيأرف م: هعيجةبك

 201002222222222 222 2 ض2 :ءأنمباتكلا اذهورانلا) تك

 اناواقلات اهرخ 8 0 1 باتكللااذهحدع وكلا دش اةمالءلا لاعلان أ دنو

 نطو مالا لآ 1 رهاوج اه ففاهانعم غاصاذإ * دئاةءد 'وةءىر ل ءتيقاوب

 الءاددح واذا احنا ءذدىف رب“ اههن ءىهفاسع دثهابح 5 ىذللهللاة_.هوالا نها

 باتكلاانمغيشلا مالكل رئاس برغلاو فرس ىف هلرلعب 5 هنامز رثو باهوال د.ءلاوه
 رسدابو ىلولامع#ت هرمضانو دع همولعا. >اندلا يقع )6

 دأهءضو عقيلي لفةذ )اوأ

 «يتكملف هما تضيلعالماد رفاو وميافء لع ادب هئمق # هيعسلعاز ارجرسفوأ ا ء رابغ
 داكنانهعضومف كلذك : : ١ راحو مو رام ىأ طعن هلزا هل 3 هتف نتا سا زارنا

 ةعوش تالف شكلا لهأ رئاتسمب ركلاهللانم هيلع ب ادمن جديىوكلاههطانو ٠
 ناىلع لو ةنلارهاط ىلع ىريسولالا دج نشل ثنأ و

 الصفمأب ده ناس الاو ريانا نم 5 تهاولادبع ند-رلا م-ردقل

 ال<:ءاجذا ل.دفتلا نسح أ اوف 5 تاج ل.هاغتلا لك ال>والط

 الضفتا دمع نب رلام -رىل-ةذ »ب هلاه اطسو فر دءلا ثرأر ىنيعب

 رم السل اع نمة عاج تانك وسم ىل+بتكدثهنع للا ةعدماؤءلوةرو هفلؤم طتعدحو

 لغنلالهأ فالتدا رثك أ
 قودامناندكلا لهأو
 امآو .للعلاو تا .فيكللا
 مهد:ءفالمعالف ماكحالا

 خيمصلا ف_ثكلا اذا اهذ

 عب »ب رشثالادب ومالا طق ىكتال

 ردةناام>اص. نملبشنالو

 أ ىخأاب لءاوواهلهتغلاخ
 ىهنلاهجر سلا نعرك ذأ م

 قادت ىلع ان عمتداد قوه اومحدمىف ىننحلا ىبات لاني نيد باوشؤيشلاهبتك اهل مو 0 ا

 ىبهتنا مهغبالن مباطدو عه>ن © ىوعربال نمل ذعةيايلا نمو : :

 روءالاضءءالاةعاملل هز د

 امأو لوقةعلااهامتحت ىلا
 ءانكرتف لوغعلا هلمتتالام ها فراخ اهنعأعامجالو فرامة* 0( نع غئاو وأ دو دناعم لفأح وا دوس ىبغ لك ًالاهفاؤملضف

 كائن اقليم رول ل ١ يا و# 44 دوام مدع دع تعال تشو ىفاشلا ىلمرلانيدلا باهشنيْلانصشام لنمو |
 اذارانلا له ًواهولئد ا ا ةريعنيدلا تاهش يشل هلاق امد ع نموىستنا هل مفاصام هناب نانثا فاتنعالو هلّدؤر كل

 نلاعلا نر هتادؤلاراهوا ثد ناشلامافعلا فاو !( اذهل ثم نامزلا اذهىفز ريب ىلاعت هلا نأ نظناةكاموباتكللا جدمدعب هنءهلا وأ
 هما 2 2

 اذهلائاد_هىذلاهتدجلاو 2 ٍنيدلا رصانزهشلا هله امل ع نمناكو ها هن سمر ىقانرسش>و هناكربدا.: هيدا ا عهللاهاز
 ّىد ذر ميلا نان سس ةنلل ةيلاو تصعتلا كرت فداملك قنع هلمضغاسسغناشاتك ىلاعتهتلا دمع ءاسدةوهنناانادهنأ الولى دتونلاثك امو

 نأ دعب هبا هجر ىو تغلا ىل.: را اا 4 ا 5 ذاك نيثراول ربك أ نم ناك ه#يع هللا

 نع-هللا ىدرفر ردلاو رهاوطلاىفامالو هبقامم د داو وكح هرطاخ ىل -صامهرعلوط هنا لد و زعهللاب فاس دع وهب ابو ةطولالا

 اند اورآفاطو مكثوأ+ ا .نوك, ن الل سوهيلعهنلا ىله هللا لوسرددمنممن هتلاددم ن هو> راو فاصنالا لهأ

 ميل اا واضرلا ىلعايندلا نمان طلخع نأ ىلامعتهللالأسنوةيعرسشلا باد الاو ذيب دم لا قالجخالا نم هيقام ضعبب لوعلا ىلا ةل يبو كلذ نوكيل
 انتادا راج. دان الزميظع نماتل عمل ىنتامالر اناوعدوان: :ونظب انصضاب هال نأ اوم-معار وعنرودام”اروءىلار -ظناابانماواعأ صاخب نأو

 !مسمننا كل»أ ىنلالاسعالا تاامئانسف و تسنا «ادةوةئيدرلا لا وحالاو بئاتلا رووط ل<و»ىذلانامزلا از هىفكالذانا فيكو انتا ارط قسيقدو "٠
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 ا 8 نع هلردعلف رار اكرشمر فاك لك سباورفا 'لرشم لكفاوكرشي ىف هال لممثلي سنا د وول ىذلاو هناك ناو نيكرشملاب هةملا لو

 .ضءبد نمآ 1 نه هيوم ورخت اهلاهللا مستو ثاماوالثم تيب :ىعتوتاب الاو هلدالافراقتلا ءاهرت دلو هللا ةيدحأ

 ررعافىهنارخآ اس ع كرش دةللاهام ميسم نإ جا ميذم ا اوههنبانااولاو نيذلار ةكدةاللاعت هلوقلمأتو ن معن رفكو

 رو زير و رغاك هتقبط عمخقبط لك لهأالار وازثيال هنأ قواميس اه لط نك نورد اج : رانلا لهأنا لءاولاهق قد هنان للا اذ_د

 رض ميعنال لكا ثملااهاهالىذلاحارسلا و قالط اللة نجلا لهأ فالذع «بكعوار ور<رورةمر وزبالفنم رو رقاار ورب روراملاونير ورح ا
 مهلاايرانلا ف نويزعي اغا سان :لانالةزللا ىفكصامةاةكردرانلا ف سدا هنالءاولاوو (مغع) دقتااو قيضلا ع 0

 0 هلل طد

 لز/نملزتاف ادبأ ءاشن
 لاو طقف هلاعابالا راثلا
 ةيلاخنكامأ همن ىئباذهلو

 الد اهلىلاعت هللا اخف

 ىلا#ء: هلوةوهو امو ردعت

 لو: ةهمدقاهيفرابملا عض

 لاه ىبسح يسد ىأ طق طق

 تازعلا دان ز در لد دامعاو

 هللا لاف ىت اا ةسائاطلا ىلع

 قوذاب اذع مهاب دز مهيفىلاعت

 اولدأ ممنآةهحن هتنازعءلا

 همشسلا عباعاواثدأو مهريق

 هةر ذااةدابزلاو

 نع مهلالضاو نيلضملاةئالا

 لاو مهنأفةيث يطا هذهنمالا

 رانلا لهأ ىلع تازعلادشأو

 نومهوتبالمماةتامهوتلا

 هفمهامدشأابا 1

 هتقولمهسوغنف نّوكتالا
 للاعت هلوقد هراشالا هيل او

 ىلع علطت ىلا ةدقوملا هنئاران

 لوط نأ ملءاولاه :دئفالا

 ا ىلع مم رصاوم1لا ىربىى_-صاواتان ملال ةىطعلان اح مقر رة خلا ىف م لهف

 ةبؤرلالاكدار 0 اوادبأ عف ربالىلا«3 هيةطاحالا مدع ن ءترانكوهقذلاةوظعلا با *ع(باوكلاف)

 موف / مهم رابط عقليا طاحالة ءافدلا نات شكو لذا كلذ ل بق نبل لدا نكي ملأ فاشكناةداب ز
 ريسغالمهل فاشكن ادب لمألا مهلك ةنإلا لهالةعقاولا دب ؤرلاة ذل تسباف كلذ لئاق الو سفنوه ملك للاعت

 ةنالااولثداىلاعت ل ولا نق (تاكذا) فيك اليىربىلاعت هنا نوععحلا لاه كلذإو

 الاايأ الو لاه هللا لوسراب تنأ الواولاق هل وعي ةنيلا دحأ ل ديال سو هيا هللا ىلههلوق نيدو نول معتم كاع

 ىلاعتهننا نم لكلا نا موأ_هموا هش مامن سم ىلع باب ,سالا ىدلعت نم ازه (تاوحلاف) هتجربهللا فدمغتينأ

 ةئملا لخدهنالاق بسلا و ؤااخىلار ظن نمو هل هعب ةنللا لغد هنا لاه ل هعلأ ىلءةنحل لوح دف دوت ىلاراغن نذ

 نيتئاملاونينامثلاو عساتلابابلا فين رعلانينيدلا يعم زحءارلا لد اكل ازع خيشلا لقنو هتدعرو هللا لذ

 هللا لذغب ةنجلاءادعسلا لدي لوي ناك هناهنع هللا ىضر طانطان سببا ملام داو فلان

 نيدلا بحي شلا لاو ها تاينلابامفدلع ولاعالابهرادف لزتي ا را لاءامقشالا لدخدب و ف

 له روساذا «(ةعاخ)« كا ها راهووبدأو ةمثح«.اعري ملم ف ثكو مث مالكو شو

 نيدلا يمص خجشلا لاوةنجل اول دوا ودعسو مماريمتعحر ةماسيقا مولان مجتورمؤي وتلا ةدعسلا ار ءالا

 هحو هلئةرخ الاوايندلا نيبخ زرةما, هلام نافايندلا فيلاكت مكحن مىقببامرخ اى 1 ةذضلامننعو

 اوزو>هنورخ الاىلاه>و هلو ممازيم هين رىذلادوكاىلا فار ءالالهأ ىىد هيايثدلام امل

 وهف مهد حول دوحوالارس ا ىلءاوناك من ير لاوانلا دع وتولانمفا رعالالهأعتمامو لا مسمعي
 نيااعلا ب رهتدجلاف لها د.حو ايان ار انئاوةددسلا هذه ممتدجو ىحعر وذولان عمهل عئاسملا

 مب ركلاءوجولاءا 2 ىلاعت هللا هلع .رباك الاد ئاّمع ناب فرهاواو تيقاوءلاتاةكرخ 1 نال ن نحب ءاوع

 اك كرذفلا تلاطو يشن دق ئادمع تفلأدنو 35357 قرطانلاوهعماسوعيتاكو فلو اوههبععنو

 تاماركلا نِمّنلذاو دعدؤو هلةبسانملالوقنلاذنال رانكسلا عيبج ثم لك 1 1 راض فه4_*-حامم

 كلذرادةمافصنو نيت متاح لا موب لك فثعلاط دكى اذ 11 كلذ ىلءذد هدد تاداوترشع ار وغلا ناف

 نمؤاتاهبنمؤي نأ ةماركل بحا ىلع بحي هناناماركلا ثمان هدقدقو مول لكأ ار نوربشعوة سم
 | هفيلأت نم غارفلا ناكو اخ والو دجلاهتيذةما اركسلاءذ منمؤءلوأ تاو ان هريغدي ىلع تهةواذاا مم

 نيب طتعةسو رعارصعفاؤ "لرا ةناعسو سوسة نط شار رشغ عدباس كراسوملا نب ثالا موب ىف

 هقيفول نسحو هنوعوهللادء عمت مداكل اخ اىلاتءلاط هلوة:.فاؤملا طخخشاك د>وامازه نيروسلا

 ب نيلاعلا بره دجلاواريثك اميل #تلسو ء.كصو هل 1ىلء ودان دم ىلع دللأ ىلصو
 -ل

 دقو 2 اوخنانلئاماولاوةءاكلاباهنمج رع مثةنسفلا نسجت نماوكتا هيف ثكع نهود نب دح .وماةاص2 نم م و-ىفاثكم سان |

 . ةئسمنلأ ني_س#تمرادقمناك موب ىفىلاعت هلوق نمءانلذامىلا:-و رتسااساو نية, ىلع يسجل ل5 نما: ساانالزي سمت لانو ني سمت ن٠
 . اطر رانلاىف قبال نيددنوملاةاصءل تا او وا نمهمفام عسجة ما, .هلا مو. ١ ىذقت ولاق هدب ردا اهةنالوامإ رغتنوكامئارادقملاو

 زلبللاءذ_هرغق ىفوخ زربلا ليلالا امه اد سداوا ئدلا موب ل كتم ةماسقلامومف الذ ىلعتامودر عفة رمولو كاسعت هنيا دون مثددأ مولا

 : !ىضقنب قارس *الاىبعكر ردةىفو هلالخت وااكءاضقلاو لهغال ىلاسعت قاس !نابتانوكيهمول س؟”عولاط ىفوثععبلا ة ةقن :نوك"

 :نيددولا:اسعلاهبفمونلا نوكيا غاو موثاهلهأ مهنذلارانلا له دنع سيلو لاَ هيفوها#ندلاخ مهن «لكف مقا هواهابتارادلا
 نيستا رقىلا مهنمواغل ريش ءل> الا ماني نم مهتموةنس فلالا ماني نم م-ع:ةنودعرتسي ورانلا ف هينوم:: ىذلار دخلا 1



 نالنبعلاذى> نمريكت مال ءامامناو هدهاشب ودارتأبش ءترفولا ىف لل كرش سدابا لش هراكسلا لءردشي لوهثادوج يناثلا هثيشتيح

 فعضأ قناناا ن وكل فعضالاب احلا اوهىذلا هلا عت ةهح نم قفانملل ءاجاع'و بغن نما 00 ىبلا هتوةاريك”كلذاف ةوقلا ل#نيعلا,

 فاملاا نالءفلح نم لاعمال ءاجات ولاه هلاعشن هياتك ىلمعي ورانلا نم لفسالا كر دلا ف ناك كإ كلو معلا نمفءض أ لاسعشلا ناك فث العلا
 مهب اذ ءلزانمىهرلاه مو.ةمءز> منهج تاونأ نمساب لك نممولو ف اوط اوطم_ رالبتا 22 رآه ذهن لاه ئبثملامهللاةفراغن ل<وهام

 ةرايسلابك اوكلا نمهري_غوروقلا لزانمددعالزنمنم , رشعو ةيناكعج راحل ناك ناوي أ ةع بس !ىفبتا ارااىهىنلا ةعبرالات د رضاذاو

 رفكلا الو هيلا لاهيا (مور) فل لا هرحن رشعوةناثدو>وةرامسلابكا وكلا هذهريبست نمرهظانمم ناكو لاق #

 هلال شاك لجو زعدتلا ىدي نيدهف قو ةثوكش لام 1 (تاوجلاف) رك الاف ل سوهيلع هللا

 قايل عسيج نودالعو لجل دعلا كاما ةريْض- فنا رت رئااو هذ مءافعلا مويلا كال ذىفةيهاالا سماوالا ذيقتتلا

 ل ا ا هيلعهلبا ىلصهصئاصدش نمونيدل' يع يشلا لاق 5

 دب ربامهستم مهفي هه لك ىفىلاعت هلئا نم مال م ءادهلو هناهج عر دج نم ىري» هلكهجو "لد منال نطوملا كلذ ىف

 8 بابلاا ف نيدلاىب_هتنيشلا ل5 (باو 359 ىل وطت ره“ لص توب لزنم ىأ قف (تاقناف)

 ىنأنيىلءمامالالزتمفن وطةر مث ل_دأ 1ناهتااسر فر و هنملا نأ نبازشل اوتاح .وةغلا نءنيعيسلاو ١

 نادثلان مغ نماء هللا ىذرعار هزل! انروارعات هينا جب مهى وطو رم نال هنعهللا ذر بلاط ا

 ضع نأ ىج هل صان أ آسانلا بلاغ فرعنالف وطذ ةرختنمع رف يفوالا ناكمالو تيبالواهبف ةحردالو

 لاملاو ع و ول مما نا معزانجلالاو-أ نع 70 .

 بيصنلكو ناذجلا ىف مءنلكرس نوكل,

 كيع !!بلطن ,ام عبج عدختو ار صقو أ ثيب ىفىل دن حرف لك ىف نافاهنعهنلا ترة مطار ون نماعر# 07 : ءاءاو ال

 نلاعت هلوقو ا داهلك نك ءذ هلوذى :«ماف(تاقناف) كلذريغونيعر وو ريسطو لاو ركن ل ةزخلاىف

 تو نواس يباح مك هناا اولك الام اودىذ: ةنكوالاة ل الا نافا.ثءوخ :ركنا مق موز رمؤاو

 نكاعادنولك ًايمحاالءوبت سَ ىمئ ”م منع عطةنيالعأ ئاداهاك 1 5 د هلوةىنعم نا (باو اه

 لك ؟ةذلني_فرغلااف (ثاقناف) امت ادلك أينمةياثعشالذ ناك ةوقلابمسطل ا رعءاذغ!اتاكاسأ
 لك آفالخغف وللا ىلا لزناذاهنذالو زئامندلا لك ا ناام تيد رذلا (تاوجلا:) ةنملا لكأو اندلا ظ

 اذكهواهابتا# معآ ىرخأ:ذا هددت رخ [ماعط «#لءلزني ىت> نطبلا ىفهئاةبةد_ممودن هنذل* 3-1 الا| :

 هلاهاك (باوجلاف) ايندلارادفرتالو كانه سممالهنا عماي_ثءوةركب ىلاعت هلو ىنعماق (ثاقناف) |

 ىدءاك كلذلهأو رفذأ كم ىهىلاه ةنللا ضر :أفةسورخ +ماهنأ:

 ه رق لاعلا قنا الاو ردو ل وو وو نو ووو مووويجتوتبا ا وع وتو رم -
 اهممح 94 ىن 0 ءاسنالا ىنهناث م> نم اح .اع هللا ىل هه: طان نم 0 عسيجتا هريخو 2 ىلا نيدلا قت

 9 4 و ْ 9- 3 0 لسا ةلزتم مافعأ اف (ت تاقناف) عن ارشلا عبو نيلماعلا عجب رحآأ ىل-ثمدلذ ماك |
 قدسو ب ذكورفكوناعا

 ءالابع ىل_عهللا ةحموتتل
 لاهو هباوانماتاميارهاظ
 ناوبأ ةعبس نه ناك ائاو
 ةعبس لإ ذك نإ! باونأ نال

 قاعملا بابل اوهوذدب ٌؤرلاهنح

 مخ !باب ىعس ورانلا ف

 ناك امناولاهادبأ عغيالف ||

 بابل اةرود تاوبالاهذ_ه

 عضو هيدسنا قنا اذا ىذل

 هدهن لزتاهماغ نيعنرخ 1

 اذارانلاب راوباةرخ الزم

 ةجانالا مقنع تةدلغ

 مهراهج له ًافن ارقلاف

 لهأوممرباو رفك نيذلا

 لهأؤنيطابشلا مهريعسلا
 راس :تناكىبلاةكر 1 |نالثالذولاعامندلا لا او>الرافنلاب ىع!اوةركبلارادةمءانعمنا تاحوتغلا ف عشا

 ع وة-:طافه_سوهىذلا ساطالا كلغلاف:دو>و ءامم ورغو اهعول_طاوادأ نمروظ» وسلا

 له[ ف رءام كل ذالولو لاك ءاوس د ىلءاهك الفأ ىفن الااهت-اب_تكه.فةحاس ةرا.سسل انك اوكلا
 ةءوضوم لاريداةملاالولذانئدعأ نع سما ءوض نم بهذي مك الو فو كل! نوكد ىتسمايندلا ىف موقثلا /

 (تاقناف) فوسكلان وكن بم مهنمد بأ مءام نيس وذءالىلاعتهنلااهل دق ىتل.ةمكسحلا ن نب زاوملا زاولاوإ

 كونو ربدأ نم لك مهيأ
2 

 نيكس عطب لو لصن من ءلك
 نذكو ين لنا عمضاخو

 ميعللا لهو نيدلامو
 ص00 زالز'وهلك مهةمطملا لهأو نياوالاريطاسأ لاف هللا تاب هلع ىلةةاذا م انتسرشلءتممستسانسرلا ل( ١

 سلب اوالاا يق دحأ بز_بال ءناماهأ المت وكي راذلا سيابا ل داذاو لاه لعأ تناوب زاومتنشيرمإلا عش واها!لدأو هدلخأ هلام

 هتعرف راذلا# لءتاكرا م ءةعالا| اذ هنا ممل عنمر ز وواهرز وهم :|عق ةئيدس ةنس نس نمو ل سوك. .اعدتنا ىلسلاوهيف هل كلراشمو هيذعت 0

 امئاو ةلفس !!تاكردالة مسن !ارهذعافي فوه ساق ةعبارلا ةقيطلاقراثلاى فو هر همم نوكأ مد .ازهو لاف هلع ومالا رانل بأ ل دابناف 3

 حجورخم هن زان ثوكب ساسملا مسجلا كل ذربظ:و لاه انلاب راو ها اتلا ربرهمزلابةراثراثلا ف هباذةثوكي ولاه لوعشلاو ةطاحإلال كلذ .
 *لرسشم نيل ىف سدا هنالريسغال !راغكلا مهنا نمزانلا لهو لاه تاف قرحأف تاتا اى اهسار ا قمسسلابعنم اذرأف ني

 ياك !اب تاطمشلا لاعت قل افالم الا كلذ هءك رب ىلا لافر كا الفرغكا نان لال لاو ذا ناطيشلا لثك ىلا عتهنلالاو ازههاو قذانمال مو لاع الو



 ما >الاو روصلا ثلثا ناوئنعلاب كانه الا لقتني كلذك انه الاو هاو لاف لغسل ىفانه مامن )ا لع: ثناك ي ول لاف مضنلا

 ىفانه لبزلا ةياثج كا: هكل لاو ةبكسمل ةيرثلا كال: ىفةسو رغم ةنحلا را أود رانلا نمهيفاملعسبطلاب راعوهو ل سم لا ضرأ نأ ىرئالأ
 !هلروفالرارنالاةملطم منو ىفىتاابك اوكلا عييجتنأ لعاولا# نينامعلاو سدا )نابل ىفشاا هر ؟ ذاكر' علان 5 1ضرالا نفعت

  ةقرشمالة قراش م خوح س لا حر رم ودك اه. ةبكاوكلاةروةفورتالنن 3 رانلا فنا رغ - وناجاط نع لاو رهقلاف

 . قحلا نمعئارششلا هبتءاجام كارد نعايعايندلا اوناكاكوذرودكلان مناخدلانانابك اوكلا 10و اذا لد أ نكي مانا لا

 ' نيب رغل مالا ذهل الو لاف هللياالةنملالهأ راهنأ5 هلحابصالرانلا لد ليلةراونالا سو ( كارد !نءرانلاىفام ع او راصءالذك

 ىس؟«كلذاو ندي“ الادنآ

 مو* اب ةمايقلا مون ىلا عت هليا
 لهأ مان س>7 توات لوف (تاقناف) حاورالا ىف ةيواطنمما جالا ىأرأ رافت ففشك-!!ىةدولف حاور لاه دعي مونال هنالريستعلا أما. س> توات لوف (تاقناف)حاورالا ىف ةدوطنم ماس> الا 11 ل ا

 ربك ناك“ ندهلكخ اندلارادفةهاصلا مهلا عأ ءافص بسك مهن اديأرهومتت معن(ن اوملاف) ءافدلا ىفةئملا

 7 1 00 ف فشأو ا 0 اسد
 ةمايقلا نالت سلا مولوهو

 ع ىحاموة عملا موب موت

 تسلا مون نم ىكضلاث تو

 ةمايقل 0 هول لأم عمج عقبوح

 نارادلاروعتو اساسا نم

 كورلا كلذ م اماما
 اًةلغايلدأ ىلع منوح 03

 2 رثو هلع مخفال

 معلا ماعةكاهمف نيطايشلا و

 01 دقلاىف

 حجرذالو رك ذةنجا لهالناك اءاتءقوناةدالوالوأ ل 0 راج ميلا جباتعمرك ذىنعيل>رلا
 در ودةرص(#:نالودب زتالنا.عالاب«_ثددعىلءىه (باوجلاف) ة:خاتاجردددعمكف (تاقناف)
 وهناهاك ناعالا تبعة مسوق عمتج ١ نذعست اىلاراولا نممضبلاوةبعتشوعبسو عطنا بش

 ةروص اذءباهضءءلةينامثلا نات اهر راجثةر ودونيدلاى مزمشلا لاو ءاشب ثيحة طا نم أ اوس دب ىذلا

 ةنحنمرو -لكنيب را اقينانا ماعرودب كلمارادتةزنج ندع ةنجاهالعأ ةنج ب اق فة فج ةيئامث رئاود
 هذه نمقنح لكو لاف سماك اهرخ ىلا معلا ةفح مث اذن ةنح مث سودر هلا >- لذفلا فن د عة: ىلب :و

 ناف)رخآ ىلا ةماقمةنحو اماه ة:-ومالسرادودا ةنحال :مرمعذل ه5 3 ةاهجاوخأ مسااهماعق دد.نانملا

 عرشماوه هنو ا امانا اق لرسر اانا لزم لاصت !نانجلاهذها لهذ (تاف

 كالذو ةل_سولا ماقةل-2مىهوالان انما هذه نمةنبن مام معن(باوجلاف) نما لوخدىلا هباوأ هوام تال
 ثال:نمو ةن> لك ىفةبعشاهلف دل .ولا ماعم نم ع رغتت نان ارئاسف مس وه لعدتلا ىلههتعاط دوه باووعن تمل

 لهث (تاقناف)اوف نوكست ةلزنم مظع ا ةنح لك ىف ىسهذ ةنل!ك]إ: لهال ل دو هيلع هللا ىل هد #رهظب ةب ةيعشلا

 سداسلا نابل ىف زيشلا» رك ذم اهلةيزاومى هرعت (ب نا وبلا ن) ليفاكران ١١ لهأ تاكرداةيزاو«ةنإ !ثاجرد

 هنع ىهنامل ع ناوذح رده تناك هيرمامدبعلا ل عتانىهنو صال امهنآ ن3 حاضداو نبت:امونيعسنلاو نمهيفام ميج ةمايقلا
 نمةكردلا كل !ءاوتسالا ط+ ىلع ثعقولةاص>ةحردلا كلت نمتطةسولة-ر لا كلتا هب زاومةكرد هك تناك نأ لءاو 0 1

 كالذدلاهطوةسنيعلمعلاكلذالوزنلاكلذناك لهعبملفمأا؟لمعلانم اطتساذانانالا | ذكو رانا | ىف وليم 5
 258 لسوءيلعللا ىكلصوهوالا ثا ماتيو والف تانيا لم سو هيل عدلا نما دجت نأ ملعف كردلا امو رئاظالا كاإذلا فود

 911 «تاكاذ هان ومباعدتا لمنع ربثعابتابالا كا ذيل ل صوان كولا نالابف هل كرام هتمعاب أ سنو ىلع ناين
 هللا ىلسولذاهب ل ءنمزح او اهزتأ ف ةنسح ةنس نس نم سوه يلع هللا ىلد هلود ىنعموذو«معئتىف هيام أ 5 اه ضر كلتا اذ هاه

 خجلا هلام ىلءو. ةيكزلا هلاسعأ تاوث ىلع ةداب زدتعي رسشب نيلماعلا عسبج ةذل لام ميعتلاةذلن مل_توهدلع || ىو اهوا سلط الاو

 ةيقاعلا هلنالأ 0 0 وذ

 له رارةتساماسعو (تلق)
 ليقاهمف نب رادلا نءلك
 ىلع مولا كلذ ىعذ ءاهتنا

 ناتكلاءاهما فى ًايسسام

 موب ىذةنيو يشل !لوقدن#

 22225 277777277 سلسل

 86 ايندلا نم لشن نمل ةةةمفورخ ' 7 الاىل ه ءارئام عج .ج هلاك سا نوكهتءاميلا ل. ده نءوا.ندلارادلاود بك اوكذاكلفر ءممو

 1 الكل انإن رشم الامن ةاثونيءيسلاو ىداحلا بابل هر 5 ذرانا!ىفووف كل ذدعب قبامو نان اريئوناسنا نمةنجل ىلا

 ١ اا برأاهنهتو> رتعالزنذلا ارانلا لهأ ن ناملع اولا باس 1 ن٠ سانلا غارف دعب كل ذو زيلفاس ل فسأ ىلا ةةناثلا

 ءالؤهفراذلا ى ىكللالهأ اوكي نالانوتتملا ىأنومرلا اسهيأمويلااو زد م اوال نوه هرخااهاكاهع عون وكرسشملاو نو ةفاسنملاو

 نعرك ذىلاعتهنلانالدداب ز ربغع نء«فئاوط عسب رأى مهر .سقت ءاماكا ولاه ن-وسنانمراغلان مانوجر علنا وخلي وع خيب هرالا

 قأن . 3 0 'لرشملاق أي ووفهتط _-اودالارانل ادحأ ل ديالواذ 1 0 نعود انناعأ نعوانفلذن هواش ديأ نيد ن 4 امنت اب هلا س نأ 1

 هيدينيسىأر كرسشملا نال هردب نيب نملرس هال ءاجاغ او لاف «-فات نم لطع مال أد , وهلا عن عَنمقفانءالم أب و هس غم 700

 000011222222222 ببي ك0
 ىفماس>الاءاوطنا نمانافام4_:عساعو اواَس فك 4 4 :ل1لدأر وطن ىآر ني_>ماسحالا نود حاورالا

 حج رتل كانه امئاغالو املا رختامن لا ف لها ءاربدلا نالاقلطم رابدأ نجلا لهالرسل ل



 درل اا.عةشحن منأ الولف مهاربا ىلعءامال_سوادرب ىفوكرامابانلث لوب راثلا ىلاعت هللا بطاخ دو لد: الز ثشمل انالراثلاناكرأ دوه

 ىداحط ابابلا فقرا لا ىلع مالكا نيشلا لاط دقو رب ردو لمأت ىلا جاس ع ل ااذهو(ثاف) ءاوسترا اره !لءةتاكدرعلا لبن رانلاف تدرب اه* - ٠

 مهناعانال ام: ا :رهالظلا موخراوح الا نيدحو !!ةاهعنمفركعالرا 0 لاه لعأ هللاو تاحو فلا. نمزئي5سلاو ىاتااال ٍءااو نم لاو 8

 مه: ىتح« اوس متانلاك مهفر انلاب ا ىن>هدس> حراوج تامأ ف كهل هاي د.حوتلاةءانعىخأاب ر نانو مولقىلاه_هاختن نم عع

 قب الفة نإ اولد دةنجلا باب ىل !ءىذلاةامملا ارمفاو تغاذأو مدراظتت دن راخا ابا ىلع مماعااو دج و ةمونلاكل مقوم ه6 امنا

 ا مق نكيرلاذاما اهبلاهلهأ ل_-داذا (معو) وهامقارته ف بتفلا نامل بروهلت لاو لامةدحاو تل بدحاودلا الا لحد رانا

 كادر موةنملاهذهىلانآر ةااراشأ دة( 8 0 ةنهلا كلت ىهامف ىرخأ ةيدخ ررةنحانلز ا 0

 نءرا أوه« عطريغ: :منجان هراهتأو نس اره تءأم نمراممأاومف نوةثملاد عونا ةنملال ثم هل اونوع ىف

 ىهاما منال ة 0 .رر ةنملاهذهتناك اماونيدلا يع يشل لاو «* قدملسعن هرامنأ وني راشالةذلرخ

 كيلمدنءقَذ_مدعتمق قاعدته ]ودك ة 4 .ئاحو رىهالو ةفوةدمررس ىلع نيةكتم ىلا هرتك طوول

 انأموأاعمالسلاه.لع جيلا رت دق سانلالوةعتواف# بس ىلءنا:1 11لا: هللاممونر ددةم

 ىدادغ متكدي مكن أ نا اذا نم رفوةيصول مهاصوأ نيح نيب را راوع 1لاةذفاحورلا مب عئلا» نيمهملا

 ملا آوهنوسد# وهدوع نودعس ىلاعتهّشر ءلو>ةك# اللانو رثووكب روي ردضمءامسلا ثا !

 نيئ.هتمنيعتمتماوفاكو ءاسودنالا بدك ة.ءلاطموءار وتلا مْشذهدتموت عمناك هياط نالاثباك سرك

 لاسمح وئرارب لهأ نيم موقف هعبمقغتا هناف ل _سوهياعهللا لصد#انبس: فالخع اواو قو اهر ودل ًْ

 لوأ«معتب متفرعم نعال_ظفايندلا وام معن: نيفراعالو لد رودنالو ثءبب نم ركمالو مول« نيضان ريغ

 ها مهسوفتلاب.غرثوموقلا مهفلاس رقتةسيئاهثح مهماتك ىف نانملا فاصوأرثك ًاءاسكل ذا ةرخ “الا

 نالذ_ءب رآتناك انا (باوجلاف) دايز ريغ ن مهن رأ ةنجاراهنأن وكف ةمك- لاامق (ليقذ 39 ١

 راهنأ لهأف لهأةعب رالاهز_ه 3 ممس5لك-)و لسعو ردو نلوءامر وصقعب رأ ىفالا عقبال ىللعلا ىلعتلا 1

 4 ذغوأ هدقعاههعطربغتب « مدل ياهلا نيدالارابخا تاغ اوبل "الا اخدب ىئا مولعلا باعصأ مهعءأنملا ١

 موأ- ءلانادحأ نمءاس ءالاوهر+نار اهنأ بادو نمد محلا ةعالا نم عملا طارة سالا نا دجال, د رثؤأ

 نمهعث ايش وىلاعت هللا اعلا لهأ م هىدملا لسعلاراهن ًانادحأ و مالسلاوةالصلاهءلع رضا لعك ةيقوذلا

 ة جلال _هأءاطعي ىذلان وكتلة فام 3 ها ماهلالاءافسصو ناعالاو ىسولاقن رطأأ]
 ةنجلا لهأ لازبال_ذ رصبلا ملنمع رسأ نّوكلئد ن يعاب اطتاملكناهترود (تاوؤلاف) |[
 لهأ دءامو رانا لأب ساعت كن ”لانهةلذلاو راةتفالا عافت رالىلاعت هللا ةدارأب :أنا راش

 ةةلافمكملا (تاوملاف) حاو راللمأ ماجا: اى ملظعالام 11د (تاقناف) زملاالاةنحلا |

 و و راو رالانوك-تو مسيدحأو رآفةنملا لهأ م اس ىوطنتفاءندلا سكء ماسح الالحاورالل

 يم الملااندةءمو ِءلاوهأك اًواشةر ودىأ ىفنولاو#: اذهاو حاوراللم ا و 23و دماسخلا

 رش لاق ف شكلا لهأ ضعب لز دقو هنناه جر نسدلا ى ترتيل ل 5 مم اس>الا نود جاو رالاماعو

 222222222222222 برب وي

 انغاب دو (تاقناف) ءاون ىذلا هما .ةرحأ هلىلا.عت هللا م مثكي حابس ما اىلاوحو رهتلاذأ اف ل٠ ءالانمموق 31

 أ ءرضمري لوكا ذي نيسلاحر ضامن اونيشلا لا ني ها بريثالولك أ ارباع ع نمناذللا .هنوذتتام كانه

 الواه هن ىفاهيفملأ الذدحأ

 ىهلناهتكت ال-هسةنفف

 نومعنتم مهن ماهق نمو

 هللا نوحسإ نوذذ-_اثم

 تحاتحااغاول )اه نو رك ريق

 كلسال_اااهرحولا راثلا

 ىلعامهنم ةعرلا ءاعادرو

 للست ألوف نيد دوما

 نأقاعتهننالعلأ أستفاس

 اكةدابع ىلعةجرلاب لواطتد

 دتعري_2ناةناط نأشوه
 ىهلالا نضغلا قحاذاف كلملا
 قحلا ضغا تدضغ موقىل
 لوب سو هيلع هنا ىلم هناك

 مهذ_أ نمل اةحءاقح“

 ندحهتمأ نملاعكتلاتاذ

 اوندح امىردتالثلنا هللاقب
 لامناك نأ دعب لدسعي

 مهو مهاراملوأ ىنمأ ىنمأ

 قلاهووراذلا ىلا نومك
 مه تعنتمااغ ارخاعض وو

 تجاتحاوّعرس:نا.:الا نم

 ةحرال لال اباهرحولا
 هنم منت نم ىلعامةئاقلا

 نماهلع تدقفام ماهممالثال ذو
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 هنن ميسم ىلءالا تان نب نيد

 ةربامجخلا ع نم ماقنالاب ترمآوا ممءىجحا ذاهىلاعت هللا نم مال_عاب كلذ ل-هتتأ الاراذ :لا اكلهم هتسا ا ماك>الا ىهام فرعتالم دمع

 ىلس هلال وسر وراثلاىام مذ تناك ةمرحلالاءفالاو ,تاوهشلا نالك]ذودب دعلل س مطانغملابذ-ةيصاخلاراهلهأ اهلا ثيذح ةاصحلاو

 0س .وماخلاةر وصار 2 كلذاو ر وثلا علاط, هحلاعت هتلادح وأ دقو لاق هذ ند وتلف . مهنواهنع مب هزروع 0 000 هليا "

 سيلاودربلا هعبط ىنا رثناو حر وثلاذارسافلا مدلاهمف ممتع لو حاسوالاو مدلا تدب ود ىذلار ,وثأ | لاعيط هول ثداذااهاهأ ماعط ناكو

 نوم*تبالوت ومال لوملادءاغلا مدإ اونديلا اسوأ نمهبفاسعي وراذلالهأ توعالةنمدلا نمفامبف ةمسانمد أ راثلا لهأ الذ بسانف 4

 جحالص ن وكي زانلا» هني ورانلا شتسوع ىذا ا ناردتو 0 0 3 /َ لب /

 3 انهءاشالا ىف لعغتراذلا



 هيلهكسلتاذلالاردا ثيح نمهبشتلافقولخلار وذلا سذح نم سل هنالراصبالا فطن ىلا ث هش هر رنودا رآفيك ىنعيءارأ أر ون لاف
 ىلعنلاهيفمةيىذلا برلاررت نا ملعف لاه مث مهفافهريغ :وفو.كلالاحروغلاو سءكلاب طك ىلاعت قلاب طف ةطاسالا ثدح نمال معلا
 رصثالل :قملاىلانمرطانلاماسنأ و لاف حوضولا هراغفوهو رصبلاهكردماكل ذوهسفن هءوضىدعترالف هلع اشالة نه اىفو ةماقل مول

 : ةءاقعذذإ 4 رواراغنل اهطد نمو عنق مداقتعا ةركد>أ لك ىعبل كلذواءظع:والالحا اًعيضوةعسا.ندلارادىف مهدات عالةعبات هيو رلا ذا
 : ري ءةذا طخ نم مهنموةغيكم: ذل هظح نم م_عنموةءلابخ ةذإهطح نم مهنموةيسحةذ] هل )»2 مب ١ نم مهذمو يسن ةذإ هاند نءموهنمو

 :ذإهلفح نم مهنموة فيكم

 تالءاولاو ءاوس مهر 2

 ىفامر د ىلءرمثلا نمن_صغلا كلذ ىفوهمف لا دةردسل 'هذهناصغ نم نمغوالا فاطالو رمصق لاسمتالا

 ىعسافز راهمفانل ل_«عىلاعت هتنانا ةعو:الوةعوطقمال هلوثىف معلا نم نةاند:ءىذلاولوّعلا مع

 أي
[ 

 . هللالوسرابكب رشي أر أ لبو هيلع هللا ىلص هلل .ئالكلذإو سعمشلا تاذإنةما لاردالاوه اذهذنادةنلاالو أهدر وذلاةداب زلال _.ةتالهثلا

 ا

1 

 غ1 ٠٠< ب

 ص

 - ]| (تاوجلات) همدعو حلا اهترومكحاش (تاقناف) تاكرم'نمهنروصنمغلاودىذلا لمعلا | ايها كس لة :ناملن
 ' || نسةلكقار وأ ددءناكهرهظمقرولاىذلا لمعلا كلذ فد,علارضامردةب نسا! نمدبف نااهقر و مكح ادن نأ ديت ناركمي

 ةردسلاهذهبسانلا دعسأ نأ لءاونيدلا ىعزجشلا لاه ع سافنالا نم لمعلا ك] ذ ىفامددسع ىلع نوكي املا اندلا فانك هلا
 --- | ملسوميلعمللا ىلس هللا لوس .رب سانا ادعسأ ناي ةفوكلا لهآ سرغملابسانلا دعسأ نا سردملاث يد لهأ || < ذإا 1 :1لصأ نمة فات

 .٠ || ليلدىلعمالكبلا اذهاعلطأرلو ها نآرقل !لهأ لجو زعدتلاب ساذلا دءسأ ناك ىكنملامرخلا لبهأ 0 ْ

 ٠ || لها بولقنم لغلالاو زعتمكح (باوجلاف) ةرجشلاهذهنملك الاةمكحامف (ليقتان) ملعأ هللاوأأ ىو رف ىلا هاهو
 دلل ىيلاعت هلوشيدارملاا4 ( تافناف) مل-ءأ هللاواهتملك ان االامهمدح باق نملغلالو ربالث4 ذا 001 20 7 000

 ! ||[  (باومان) كلذريغدارملامأةنسلا لوصف ىف عطقنتالا ماكل ذ.دارملا لهةعونمتالوةءوطةمال ةنجلاةهك اذ 0 0 ُ 3 0
 ' ]|| تاوهولاؤسلا ف رك ذاممه_ضعبدنعك] ذب دارملا نانيع_ستلاو عساتلا بابلا ىفنيدلا ىب<ت جيشنا هلاهأك قي 1 ل 3

 ب ]|| غلبماذهفعطقنتالن وكتلة ادامئادارملا ناوةرخ ؟الاةخسلا فدوعتمئائامز ءاضقناب ىضةنت ةهكاغلا مهي لحام لتمر

 كشالب ننف'ئثماظعلا نم صني ىرئامواةز رماظعلاىفن_هلا لاعل ىلاعتهللالعجاك الوانتوافطق || " 9 :2 8 9 . ٍّ 200 : 9 العلاو ءاءاوالاص او
 0 0 كاد اابجد اراسرصتلا نما توم ةرمثلا يد عاطل عنب لك 5 سو هاما ع ١ ءاس# ها ع هم 3 ل 0-20 . 1 هاص مل ل ا

 فوسأ اروص نءءاشمر وصىئاى نم 1! لة ديةن1ل!فوسكل] ذريظن و مادعارادالنب وك_:راد تءء«كلذلو ىهذااب ارملا لك ًاامئوكلل

 ريغولاقايارملا عب+ل ذب واح
 ءاسلوالا نه صا ل

 ابا ريس ىفنو رافذنءانإعلاو

 نم مهمادقا ىلع م-هنم

 نالكلذونيقباسلاءامدنالا

 نول فراء.ىفىلاه:هءلعت

 هياكت نملك اوم ءامنالا

 باب ىفاجسال ,هريغ نولت ىف
 لسرلا هبتءاجاع ناعالا
 اهليحت ىلا تافسصلا نم
 ىلاعت هللا هعاطب نم ءايلوالا نمولاقادبأ سو هياعهتنا ىلص يدنا عابتالا مدق هيف ىرتالاناكمأ بالم لءاكلاةلوقعلا

 ىلعانئاشب عم هش وكلت ةديد-بةروضان_ببلدق نا لعن ندنو هلأ نمدحأ ءركسال هنر ودىلع هنوكع م

 مهل ةدوهشماواك ىهمأ اهنمئيشن عةنيلا لهأ ب عج لهف (ليقناف) اندلو:هللارلوةعلانمأذ انتر ود

 دوهشمهبتا م ىلع هلك ملاعلا لبملاعلا نمئيت مهتعبرغبالم ماةنلالهأ صئاص»نمنا (تاوجلاف)
 معن (تاوجلاف) ىهتااب هنا لها معن لد (ليقناف) هحاضي |ىمأك مونلاب نية دتمريغ مهنوك عم مهل

 هيف دحو ول_م>الاانوثب واهميعت فوذ مهمدحا مهوتبالف مهميعت مانعأ نمره لب كلذ نومعتتي

 اءئدلا اراد مهتاعاط ة دم ىلءدن ازلا م_اظعلاءا ازا اوممقملا مهعتلا اذه م حئاطع اب دساوف ( لق نافل« .ف

 شاع هنأواىنهتيناك مهد>أ ناكلذو اندلا رادىفاجماءاوناك ىتااةملاصلا مهتين كلذ ف بيسلا (تاوحلاو)

 1 ا ا ا دب اللا عت هنن ا«بط «تاكسا نيدن الادبأ

 قوطفءانمتي املك اهبف هلنوكف ةنجلا ىف ىن.تلا اذهريظن ىلاعت هلاءاطعأ لاسعالا ماود نمءاونأم فوت س
 ىول نهبف كلذدر وكب هلا نما.ندلارادىف«ةحار عمنيدي الادب اهاون ناك ىتلالاعالا كل: باكيا نو
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 يشل لاهو رياظعلا لضفلاوذهتناوءاشي نمه.ةؤيهللا ل_ضف كلذ: ذل نماهماع اف د ٌؤرلا معن ىفلكسلا كراشي اذهف دقتعم لك دنةسمىلع
 1 م

 1 يح ملف تشم رئي وس ىمدغلاثي د1 اىفىلاعت هلوت ىلع نماهقا ىل عتللانا ىجخأاب ملعأت اه:مهللاان ذاعاراتلاامآو هتلادجر

 . تمصةرنب رابجلا ىلءتربجت كلذلو رانلاتقلخةفصلا هذ_هنفةجر و مهماغطلهدابعل هءىلاعت لال زنتلزنت مافعأ نم اذهو ثيدحلا
 تاذءاباو ريغال مءانكسو اهلهأ نععراد ىهاغارانلاذارانلا سف:ءالرانلا ىف نوكام وها ارانلا لأ ئاذع نا لءاولاو نم ريكمملا

 ةفيق-رانلا نع سدل مود ىف دولا حضنولاو هلل عت مهر ىلا عتهنلا نمةق يه مهما عفءاشىتم مال الا نم مهفىلا_عتدتلا «قاذعاعاواهأ
 38 رهمزلا سس رانلا امو لاهو لمأتو راظنارانلا ىعانفرانلاب ةقرعرا:!!تارج سةننالاه#متر راخبنمأثناهاهأو رانا نيبداوتموءاماو

1 
0 

.0 
 ذم 5



 اهتءاقو نانا ةيصق ىهندع ة نحو ضد دا تلسم هرجنب ابان ىلا بزثكت )انا ملعا ولاه كلذ مهثمدحأ مءامنيم هوةءالىلاعت هشلااهل عدت ع

 مح ر ؟تينكلا لأ نالبتا سمو ىماركوةرسأوربانمس.ةك-لااذهىفولاق راب زلامككمالا صاو1ئاريخخاهاخ ديالو ةماخلا كم5 ةرضتوأا + -

 لاور ضعن ىلع مهضعبانلضف ل ءرلا كالت ىلا ه7لاعالثم .رباذملا فاو كر تشان اواكنما مضل 1 ونمو ةوءاماوأوءانتأولسرفئاوط

 سانلازخ ذحخأ اذاةرخآ اوا- ندد ى م-يجهبف لشد ى اانا ىنعي تاجرد ضءب قوذ مكضعبعفر و لافو ضعب ىلع نيد :ل١ضعدات اذذدقاو

 عب رسلا م مموعئىل طعبلا مهنمتأف مممرش 7-10 -_عاط اج :هموشمو معتارصر دق ىلءنوعرا رقد ؛ ؤرىلاىلاه”قمحلام هاعدتساذ :1 0 مهلزانم تب

 قارا ىرع اهمفالا لن الراجلا (مماب) ىركايرو رضاسإعهتدت مف ا ل اوعوتدعو نسون ,-مو

 قلاطأ د ملسو هيلع هلزا ىلسص هللا لوسر نعرا مالا كاذب تدضاكلا-عالار وص ن هىلاعت قاذعامو ىلاعت هللا

 لوةب تأ نود مكفن أ ىهتشناما.ف مك-!وىلاعت هلوذىفةهكتطاامف  (تاقناف و) قباسلابابلاىف كلذ

 نب رشعلاو نماثلانابلا ف ةيشلا اك كلذ ىفةمكمملا (باوجلاف) مكفتأدب ىئام اهيفمكلو
 ةماتا منان ةووثااامأو يذتليالاع وهيذتابامد داعاب قاعتةدارالاذا ى ممدا سو امتاقثارئاثو

 ندن ةوه-_ثلابعأ امنلان وذ أي ود_هقلاوتدا رالبلاعالانوذأب ءاوعتلا ناك كلذلو ذوذاملاب

 لاسَف مارال نو نمو ةميعت هللعدق هتديتشءذاذبتلا لمعلاب ذ-ةلاف لمعلا لاح فخ وول قزر

 تناك ل (ليقنا) كوالا نودقبن يناهنكتلوةوهشبةعتلا لاني ةدهاج بحاصوهفةوهشريةنملمعلا
 تاوهسشا'لواأت مكر ه5 اهمحاص ب ععالو ىلاعت قل 'تاءاعدوه-ت منخال ةرخ الاف تاوهثلا ||

 تناك امنا (باوجلاف) ايندلاتاويشةذان مملغدأ ةرخ " الارادلاىفتاوهسثلابةذالا نا عمرادلا ءذدىف
 فال *تاوهشلل لععراصبالا تساورادالا ىلع كانه ىل فا نالىلاعت هللا ن ءبءيعالةرخ ”الاتاوهش ١

 تاوهشل !ل#ىهنطاو.لانامول_ءمو رهاواثلانودنطاوبلاو رئاصبلا ىلعوهامعاف رادلاءذهىف ىلغلا

 ءذدىفداهزلاو نورا علا من> ال ذاف ادبأ داو لدم ىف ىمهلالا ىل_هلاو ةموهذلات وهلا عمستءالو

 ىلع سالادوهش نع 0 .> احاهوأر ني رادلاهذ_هىف سوف:ل!تاوه م لسن نم لاقتل اىلا رادلا

 تاومم-ثااوتاوه_ثلاتار ود_كوهاء اتاءأ هئلاوراونالاو مول_ءلا لاردانسعمناملا ذا<اءودام.

 نال اثر وتودادعت_ىالافرثؤ:تاوه-_ثااتارو دكناعمح راوملا ف ىرشلا ع رولا نك رأةفداهلا |

 َت .وةفلا ع ناموس س يمال باب ,لاىف 5 رك دم-ونانإلال_تالسثم 11

 نما نأ || ىف يشلا هلاوأك (ن او-حلاف) مول لك ف هد ردح دعلار درب 62 1

 ةرش ا الا هكعتو رتاأك هن ال-صر د5 ىل هنو توبا هيرلد_.جلك 2 زناةثامو نيءنلاو :

 ١ لرتو تاب ودل !وتاع .-اوال هلءفرد-ىلءتوك هن ه رلهتسااحتنأ أك هتالصق هءمءر وضح ردت ىلءن وكت ! 1

 ديعلا عد ناو هيف ةينلا بسد ىلعنو :حابملا ىف هب رلدبعلاةسلاحتتااك ايندلاراد فت اهو رك-ماومارإ 1 ا

 تودلام ل هوكح ناك ب ااغلاو هك ةلقغلا عم هول ذب مازحا هال هلعف ىع د : رمشنلا ب>اص يش وأ هير ا

 ايا دا ةزْدْعلا 2 ءلال_هفوكالذن عب*<ناود ود: نما لعفيف4مرضعاك كانه هبرعم رديف

 وهمأ ةدا ز 0ر6 ن دل: اك ةنللا لها دد عى ع توك د ىس مملة ر دس قمت لهق (تاقناف) هانرك ذا

 نوكماهةبن تأ قياس ا بالا فشلا هلاك (نا اواف) ١ اهتدلاهكلا وف مكاو هك مهدد« ىلع دْئاَز

 ةخحىف سيل هنال_عن لاق 2 كلذؤلاطأ و مهلا عأ نبع .ناانالوقن لب مهلاسعأو ءادعساا ةوعندد ىلع

 مكن :ملاو ب رسثملاو رع-اطملاناك ناو

 (ىأ ثسداون - هل
 ورا

 لزني نأ مهدحا م ارولىدنل

 مارولوردناملهتدت صرف

 ا 1هةازنم ريسغب قدعاي قا

 هنا هلزتمف ىرب لبعاطتسا | <

 هدصاو هلمأ ىوتنم غابدق

 نمهيفوهأ؟ ىتعتب وهف
 ايتاذاعمبط اقع معلا

 ماراد تناك-ا كلذ الواو

 الوةنح نكد لو صرةئتو
 معن هلىلءالاناريغممهنراد

 هدنعو هتلزنم ىف هفوهاع

 سانلاىفدأو لاه ىفدالا معن

 فدأ كانه س 4 ل

 ةسامةلزالا هل معنالن م

 هنم ىلع ًاالىذلا» هالعأ و

 لكنأ معد لكلاب عت هلء.م

 ه«بلع ر ودة مهوعت ص

 انتيك اذه باخ | ذ
 برثكلا ىف سانلا لزن
 قامت قحلا ىلوثو هب ورا
 ادداو ىل تلا ناكاماعا ءلكت

 نماريثكو نيعلاث .> نم
 اذاهةروصلا فالةحخا ثم

 مهرخآ نعاوغبصتا هدر |
 لكى هلع نةىلتقلاكلذر ون

 لك روف هلذ ىرشد-ةهتعم

 دل ها

 لاى للا نأ 0 ر ودر ون ىوس ه نك لص اخدا#:ءافهلع نمو دقتعم

 ةذالاف مهم جسفنأن ءوا 4 م مكح ىلع هلا لوأ د: ءةذالا نأ مهني ؤرنامزف:ذامول عتيلف مهنعآو :ه.نآ دبا

 هليأ هر هدم ل عدا ا 20 نمهراكذ اىلعردشنال. داذاذاو هو اذن مالاهفر ءبالس : رغووذاذ هو لافا مالطا انف لاحىف 5

 عج هتع ءأرب نم مخ وا 2ع هع هأرب نم مموئموا جاكت هأ رب نم مهنمو نيعلارم داب هب و كرب نم مهنخ ما سقا ىلعا مف سا ذلاناك ل-و رع ) يف

 هنو رب منا وهو ريغالة مظعلا باالا أ هه مهم رعب و قاذنا نيب سياولاو مهل عبتلا مك مهتئر و ل+ ؟وءاينثالا نوكتهذ_هوهدسج 5 ١

 ان ٌوربلاعت هلناثت هةر - و« لع هللا ىلص« وس شتو لاه ةماقملا نا وه ةطاحالا ن ءم>ر وءةفةطاحاريغ نمريغال مم ٌداطو مهعسو ردقب 1 نأ
| / 

 رهممتأو نس“ لاتاذ كرد. إذن مهلا نالاءعفوسك لاحاههلامأب ٌورذار ١ امعاوام وذل احاءوااذك ؤراحدار أ سناروغلاو سوال. ,



 دي وتلا لهأ موف ارش بلك ىلعر مالو تء«-نذأ الو نأر زم ءالامة نا | ىف ىلاعتهللا مويطعي نيذلاةفئاطعلاامأر ,لاو وب هفعضو دا دعتسالا

 ,ناكفءا 7 هو ىقاهلا ى: و .«. نأ رب نم هللا سمالالا ة:ءاابنوأ يف لاسعالاةرع 4 مهلالهللاةلدخ موا انعأ نوده. نذل الاعفالا

 أ ءرحو هقلهتع مهدر هت ل مونموأ مهربغن مريشب باث ىلع مهلاسع أ رامذت لو هب عمست لم - -مئاذاومواعرال منو نالت ذودوب ربع مرار

 ىءعريعملا نس اطالا كلةلاىفىئااريداةملاوالب ٌؤرلاو ف ثكلاب راه !اولمالااهسفة :١1لهأ (معد) فرعت ولا ف.كدلاة ع ءسناد عام

 د> كا ذن نول عبف حب وربلاب

 ظ .:دلارادفم_ماعناك ام

 0 بالا بابلاف هنرابعوحاورالاوماسجالاث د١ نوهدلا لا عوقووةنجحا قل انثلا دوو هبهذمنأ

 و يع هصاخأا عامة نت لهىفا كالا ع الأ 3 ونلااز_هىفان :رادحأ هزل اكل امثلثو نيةمسلاو

 م ونلااذهىفئرخ الافدلاوتلانالاهو لكامل هلفثكنموهناهتنابلاو هل ف ثكر مل

 تاكوا.ثءوةركب ىعسا#

 ايندلا فنامْلاا ذ همها

 ءاشعلاو ءادغلا ىجسنهلاس

 مه ايف كلانها نو ركذتمف
 ىفصاخ قر ر ىلا_ء:هلبا

 كلذاف صاانا ثتولا كلذ

 متر رمهلوىلاعتهتنالاو

 01 قدولانئازىفلا ثم هلوالاه_:لك ًالىذلا ملاعاا ىف ا ي_ثد_بوي مىلاعت + اذا لكلا ىف قاب ىناسنالا
 د>ون عون لك ىف لاثمالاناه_ماضْأ ىهاناتالنئ ازين كلتا هلع ىو ىباالاءمالاكا|و ىلاعت همسسرك

 ةرو-هىلع نيسعلار وذلالوف (تاقناف) هنمدحو ع وتلك ءاةياورخ الاو ايندلا فد رذنامز لك ىف

 . ]| نيعلار وحلا عاج ةيفيك اموةنملاهكاو ذىلا ارظذلاب سامه نبا هلاواك طق ةمسالا ىفالااههمشت الم ا.ندلاءاسن

 نهحاكنةروصامأ اوىسانان نأ نون اعم س :الاواد هرود ىلع نيعل ارو أ عسي قلخةر وص(ناو +او) ثالذا| 500 ركلا 0

 صان حاكننلا ازهودرغلانمزلا فر وللا عكسني تش نالذك ءناسنالاةسسد" ال راانمل رم ل داكف 7 ل 0 2

 ماد اهاك اهزكلاىف لاََغت 5 مسالا تابلا ىف ىنيدلا ى «عزمشلا لاو دع رانلا فحاكسنلا ن 4 52500 سيلف ما ىدن 0 0 ود ىعمز 0 2 9

 روخلاو ءاسنلا» نمت اج جعكشن دا رول :مل>رلانأ معقل وطمذاك دعب ,ةثاه-ادو ني كدلاو 0-5 الا ١

 الوةعوطةمالة لا ةهكاو ل ثم كلذوْلانهدثاو ءااو طر اجل دع ربغ ن مورد اوه. يسلم قمم“ 1 ءاللك 5
 00 0 ) ْن - اعاد 5ك 1 ها جلا
 نيس ءوذلك الاىفما ودلأف

 0 كلذ ف نيدلا ايم زيشلا بهذمامفةنطلا له دلاوت فهتلاءحر ر هاط نأ : ينأنيشلا بهذممدقت

 ةيسنالاوأ ءار ولا ىلا ل-رلا ىضف أ اذاو معط ب.طو لك ًادو-و عم ناد ةفريغ نما اد فام ىهفةءونمم

 ءاذغلا هينوكياسمنتلا

 ىتحناسنالا لك أ اذافمسعلل
 الوءاذغب كلذ سل مي

 وهاغاوةهرعطلا ىلءلك َ

 هننازح ىفلامال عم عمال لاجلاك

 ازه جاما ةعماسة دعملاو

 ةم-عطالا نم لكلا

 كلذنزتااذاوف ةيرشالاو

 نمن وكيفا وال ةدش نم موملع ىششغاا.ئدلا ل_هااهد-وول هردق ردعبالةذاو ةوهشةعفدلك ىف هناك

 ةعفدلك قيدالواومف هللا 1-5 نمنوكي أ راام-راها تام فهرك ذ دم جر ةريثم جرة عقد لك ىصخشلا

 وهاذهفايع.بطاد نا رئأرملا نم راما سفنلا عماز وصمادولو محب رف ني:عفدلا نيدام هنأشن لمكذو

 لهف(تلقنافزادنأ اعادءالذك مالا لازالوا فلم سنا عمر ثا اىفىاحورلادلاو الار وص

 كلذ نمامه:مدلونام ناد_هاشد هل معن (ناو لا العا أ حاكنلا كلذ ن ماوس هن عذلوت م ناونال ادهاش

 هياانودو».المون لكر ومعملاتيبلا لدن ىلا ةكمئال اكن ودوعب الفامه:ءدالوالا كلت ىنختمت : امسنلا

 ءالؤهل سيانيدلا عم شا هلاقاك(ساويلاف) سوس 0 امض. دالوالا ءالّؤجا لهف (تاةنافلادبأ

 كلذو مون لاحق ءارب اعاب د ٌورلا بحاص معنك ىنأ زر مهميعت امءاو 5و“ :عمالو ساو. < رمعندالوالا

 (تافناف) ءانرك ذىذلا مك ا اذه ىلءنكءاودلا راب نال ع ددلألا رقت يد ءاطلاءشنلا ه.طتقياسا

 تايحخز ريلا تاعامتجالا نمايندلا ىفاهلام ل :مةرخ “الا ىفال نأ انغلب هنا ةد ؛ رشبلاحاورالادلاونةر وصاوف

 أ ايندلا ف مئانلا ىرامةر ودةرخ "الاف حاورالادلاونةروصنا (تاوملاف) مونلا مئاذلا ىرباملشم

 داون «->ور واه>و رثيح نم«_:بوز مكسنو ماقال ذهىف مذأ نم لكن داو هلدلو ودتجو ز عكسن هلا
 ةماسحالا ليتات منيبدولوملا مكح م-يمكح فلا عنو ناحو زاهنيب ىذلا حاكشلا كلذ نمدالوأ
 أ ديالنك-ا حاورالادلاونةزوههذهفةرهااحاو رأ لبالامارك ةكئال هدالوالاعب رف تاسوسارودلاو

 ]| ةقرقل ن انارسملا ميو : زريلا تافةدقملا لاو -الاىفىلا_عتقلا لمتك" ىجاررب لكت ن نعذاذن وك نأ

 نب رك ,اذلا ساغنأ نمر ودلاو ؟ةكتالملاءى شنةر ودةاحلا لأ حاكن ةروصنذاف ةياةعلاتالاحلادوب و

 لاكن ادلع

 ريب دتلاب ةعيبطلا اهالوتت

 لاس نم ماعطلا كلذ لقتنو
 لكىفام هيذسغي ولاحرلا

 ءاذ-غىف لاربال وهف سفن

 ةهكمطاتاط لنا ذالوأو اد

 متذغاملك ٠ 10 تتر

 نمتاخاذا ةناز#نانا

 هلل بابلا كلذ حلا لاط أو متاداهاك أ هلوقىتعماذ وف لاه ماودلا ىلءاذكهو هباهُؤ ؤاءامليصت ىلا اا عبطلا ؛لوحلك الا

 ... كافلافةدوحوماعبو رغواهعوأطاهلجأ نمروهطظ» وسءوشلا رست تناك ىتاادك رانا -ءاو لاو هعدا رقةثامالثو نيع ساو نما لا

 الواو لاو ءاوسد-ىلءاهك الفآىفن الا اهتامس ؟1مقةعاساياكرانلا قةرام سلا بك او 4 عسيجو ةنلا ف ةسوهىذلا ساطالا

 ىتلاةمكملان ا سعفلاءوض ن٠ بهذي مك ةزئرتكلانزك دنا الام وتنلالدأ فرتامئالذ



 ىبهنلا والاب لم-هلاح ردوه فار رعالان ال ءارلاقلردلا كلا ذىلاهطوش سئ ع ل وعلا كلذإ هلرتل األ ذ ناك لهي لخرمأ اجل دهام

 ىلصاد#تنأ ملءارلاه مت كلذىفلاط أو د.حوتلاالاةئيسا!لاسعالا كالت لرد ىلا لوزا! نمفار ءالا اتم نما امال هلا كرار
 هللا ىلص هلهعابتانالا كلذىلا لدر امل !نالا وف هل كرام هللمعمب معنتم 4 ءاعهللا ىبصوهوالا هداك معنتا لوالف نانا« «لءلسو .لعهلنا

 هلفاعبل مينمرحاهرجأ هلقةنسح ( (معم) مدبب عدس ْن ممل بسو 4. .اعدّنبا ىلص هل و د ى«موهوه.عذتىف باع اف ةوب ىلا ارم«ناكاذهاف ل سو«

 م-يجرحأ لسور هيلع هنئا ىل 5
 ىول_ةالولاعتىملا ىلتلءوخز ربلاةقيةحوةرخ الا: شن مءنمالانامعالاهيبحوو عْرشلا هلع

 ركل مهدت مومابتل 0
 1 لكحاو ءانستالاىت !ماداببج م. ور وصلا ىف هلوعمرسم ده_ثن كلذ دداش اذا تادا دع:_فالا :ر ودالا ثوكي الهناو

 نيش قاع نم ةمايرا قرصلاوهمكح ىف لةعاا لاعتهّللا قدسصدقو !متاذا ئامعأ امس ع تك ردأ ةوةلكنأ طةثاوختام

 يت يأ شياببكلا هم (تقدا) ىبتاسياو تسلا ىو وخد شيلات هوك
 ول بسر هدا هنا 720 رجا امص اال عك تس اسلحه
 شرعل اني ىلع ماغعالاروزلا وعر همد>و ةبصا1نا لالا !ةريضح ىهواهتعلتونا1ةءسمق ىهندعةن>و ماك نينمؤملابتارمو
 اعاني ةملشلا ينو هيؤلاط ا وةئامثلثو نيعب_سلاوىداهلانابلاىف يشلا» رك ذةراب زلا مكعالا ةماعلا نمر بأ عادت ديال
 تي دعلا وكما ةب ورا ثوعراس ف« ور ىلا ىلا ءقملا هاعدتساةنجل اق هلزانم اناا ذسخأ اذان ملعاو لاهم مْ
 ء«ىلعبلا مهنمو عسي رم 00 1 نم تافأ اطب و4 عرب ءايندلارادف ةؤتاءاطااىلا مهر اسمو ممن اسمر دق ىلع

 2 . الالزن الف اهلاىرعاب رو رضاملعهتدت رص ص خلك فرع«بيثكلاىف اوهتحااذاف طسوتملا مهثمو د.فنتل ةهلالا ءاوالا
 كلذ ف هنعتوذ> اب فةوم 6 ارولو ردقام هد ص ريغ فلز ,نأدحأ مار ولو سدطانغملار غديد_حلاوىدنلا ىلا لفطلا ى راك اه له لكفةيهلالا ىماوالا

 770 و النطوملا اا قشعتم وهفهددتو هإ هأ ىنهننمعابمنا لازم كيوب :رب دحاو لك لد :عاطت_باامل هددت سه ريغل قدك نإ

 ا ع رمسغ مهنرادنكن و شمع صمغ دوم ًارادةنملا ناكل كلذالولوا.: اذاعيبط اهسشعت محنلا نم هيفوه

 مهال_عاوة صاد ةلزتعالا هل معنال نم س خلا ىفداو ىندالا معنه دن ءوهتازنم ىفهيفو هامل يعن هلىلعالا نأ

 (تاقناف) ببي مكح ازهوهمعنه_لعرو تمص خش لكن امل_عذ لكلاب ميس.عن هلم هنم ىلسعأال ىذلا
 لكل مأ ءظح دحاولا ىلءمااكالذ نمد>اولك نا نفتا دقتءملا عيل ماعود لوف خيلالا ىلعتل ا عقواذا

 مهفيىلاعت هللانممالعا

 كلمنا سل ىل_ءديربامهنع

 وطرح امأو را ىلعتلاوةيعرسشلاتادقتعملار 4 رئاسل ماغ هج لكلا كانهسل (باوملاف) لةت_بلت صاع“ معلا لكل فرحو تود ا 0 0 ١
 نب ىلع مامالا لزن ف ىسهف نءاوغيصتا الغو لح ممم راواراذاىا1نانامروصاا فالةدخا ث .ح نمري_ةكونيعلاث سن دداو

 يو وا م ( 0 هءدهاشابةر وص ىلعر ودم داف حاولا روظذ ىلعتل اكلذر ونب مدرخ

 ءارخزلاةمطانرونر و المأكل ذك ةررخ“ الاىف ءاربةيمال_سالا تارك_ذةلا بتا صرثا سىفارن دلا ىف ىلاعت قاف رعنم لذ

 دةتعملكروف هلاذ_هل_ةهفالب و رنماهذاأ انف ىنالساداةّدعالك ةروصف هب ربمعن (تاؤملاف)

 دوو طَقن4- ََ رطااكل:بةعمرون ناك قراطلا نمةقب رطفدإ-ةعقا وط نه ىلاعت لا فرعنم تاك

 ناف) هعجارق مهمتاسموةرخ“ الارادلا ف مهم رولا نب رطاخ !!ماسفأل جوز هَل ؤرثعمىف مد"
 نينبلانم هرهط ىعجامل مال سلا اعمد اك ناذيلاريخ مل لأى وطه ردن ىل-هذ (ناد

 اهنفناهاو سو هدأ هس .رغام ىلاءتهلنا نافهينباةيسنلا رمد" اك ناذجلارخ* عسل ىهعت (تاومعاف)

 صربالاو هك دك احن وما ى مال_سااهيلع وسيع ناك كلذلو مال سا ابل مفسد رن
 ناكو حورلا عن وني د ابنك مدآفرسشناكنف نانا اوهث» > نما اهتربىل-ع ءوواذلا ةودالولا للعلا 3

 حو 0 .ىلاعت هلالخ ى 7 .1 ديل اباه سرخ ع :ىفوط5 ةرعس فرن اك م مفنلا كال ذر 3

 لكجوط وطةرخ*تامعاو نا لب زامهنيذ الا لال اوىلاارمثرا ندب نتوف: ا اهي
 دق (تلقنان) اه رغم ىىذلا ىولا نمل تام عبجةل ذا ةاون اا 0 ةنملارع ارك ن* هيفا فام

 الوهنح نما ان ءهنباىذر

 الاناكمالو تدءالو ةحرد

 نوط رم نم ع رفهيفو
 لكى رمعن لكرس نوكما كال ذو

 نءاهف ىو لك بيصنوةنج

 هلا ىضرةسمطان هتنبارون
 ع رغلاك لذ راح قابنع
 بالا فكل ذىفز يمس !لاطأ و

 ةئامثلثو نيعيسلاو ىداملا

 عب ىوط ةرصشت لاهو
 نذالا لالساو ىلل ار مثياهني زحو رلا حنو هديب ف وط ةرحت سر غال ىلا عت هنبانا كل ذو نيذبلا نم ف ةفرهطا امد اك اهلك تان ارحم
 م هءلع هام ني عن ار املا هتةيقح نمتطءآواهلة ل ز ْر ضرالا ىلء امانا ء+ان ىلامعتلاهامكاهضر اق. ةقلا ىلع نكف س.الل كيلة كن نا

 ةنح ثدح نموهامناءايبثالا نيبمبسعتلا ف مقاول لظافتلا عج نال اولاهوي ىبتن ااه رشف ىذلا ىونلا عمدل ماما اوذلا تطعأ

 1 ةوثولاعالا ىف هاما سحب لضا املا عدي و هل عءاز ر> ةسنح هلريخلت لماع لكن اث تهيدح ع نمنوواستمإ هيف مهفلاسعالاةل "000 ةىالا



 لاه ةمادثوةرسحدأد زيف هتلخدإ ىلا عتهكتاب تنم تنك ولة: ىفكناكمرافنا هللا فاه" الموا عاف عدت#ثةنملا ىف هتمسن ىتراثلا
 نولزنءاعان اناا نال د صنلاعالا ةذح ىف هلنوكالايندلاز رادفحلاصمللعهن 5, /نوف ةطاصلال _عالالدأ موفلاعالاةسنحلهأامأ ماو

 ةنطاوذهو يلام نوامعت رانك اعاهومتثرو [ىلاذن مل اكلتو لاو نومهم ع اعةنملااول داةنل اهذهىف 0 اطقف ملا اباه

 بعش مج نوف مسنلا ىلا دد اولا ن نم عضيلاو صقنت الوا هدد ء ىلع د نال ءالا عش (معأ) 0 .بسو عض ىلإ م ثم
 1 م

 اوين ىذلا وهناهلكناعالا

 0 « ءاشب ثدح ةنإسا نم

 نانللاةر وار وسمو

 ةروصاضءناهضعماةيناوثلا

 ةزيل لل قمت دا راود
 ةمصت ىهون د ةنحاهزلعأ

 رودي كاملا رادةلزنعة#فلا

 لكنبي راوسأ ةينامثاهيلع
 ندع لردع
 ةنح ىل_ذفلاو واعلا ىف

 متدلؤلا ةنحمم سودرفلا

 مثك :وأملا ةندنمش معنا ةنح

 لاه ةماقملاراد مث مالسااراد

 مساج. اعءقدصت : ةن-لكو

 ةنجميعنلاةئعفاهتاو 5

 2 ًامقنجو مالسرادودلخ

 اووي اذكهو ةماقم رادو

 7 اوسرب ةصاخلاوإ.سولاو

 ىلعأف لسوهبياعللا ىلد

 راداهيف ىعستو ندع ةنح
 راشاولاع وع اةتماعملا

 هلو ,ولاهذ.ملاضتا نانملا

 ةعلط دوه-ثا اووعتتمل

 سوه يلع هللا ىلصاسمحاص

 تانطارثاساهم عرتتو

 كان نموةنح لك ىةبعشاهلف
 هللا ىلص دش :رهظن ةبعسشلا

 ةنلاكإ:لهالإ_سرعبلع

 ةلزنم ماغع أ ةنح لكى ىهق

 عسل ا أوو اهيقنوكت
 ع

 ١ نيعستلاو سداسلانابلا ىف

 كرداهاباقي والاة--ردن مام هنالرا هلاتكرددد عىل هنللات اح ردو رد دامو
 ةنل!لهاىفلافالولاعت هنا ىدحرات م نم

 نملك:ىدوحولا الارجل ة ويحترم هي ني وهيذ_:ابىذلا مالا نع ه رابعا هناك وشو ا

 بصالاوبعتلا مدع !ئثهميعت نم مهداة نجلا لهأ نانمونلاةسحارالا منامك م :ةمةثلاىف
 راذا'نا ىلع كل دي اذهرلافاهيلع مالك لا فمد_ةناكتاهوأ ىفنكا ماهجلهأبةصاخ م ونلاةحا رامغاو

 نمءالام_مولااذ بف _.مةالرانلاذااريعس مهاندز تبحانأك ىلاءثدل اوف كالذد» وب وشال ةسو_

 قنلارد رانلابهرسحلامسملا ا. او صقنلا الو ةداي زلا ل _,ةثالو ابيتاذث > نمالما سالاب اهمامقثءح

 اهبف مهتز 0 ا ا (تاقناف) كلذفلاط او هي رانلاب ركس

 ١ (باو +او) علا ر كبلاة جلاله فرعب ف.كف رمثالو سعثةن لا ىف سدل هن هنا عما 20000

 ليل عدس اهتاابسنوا وذرعي ربداقمة ذل ال_هالناةئاوثلثو نيعسسةلاو نماثلاب ايلا فيلا هلاقأك

 نورك ذب كلذرنءايسشعو : : :ركبامثدلا ف ناك امد ريدان, نوماعبفا عبو رغواوعولط ف اب انندلاف

 فز روهنايشءوةركبقزرب رك ذتلا كلذد_:عدشا مهن ًاقءاشعل اوءادغلا ىوست ةلاحا مث دلا ىف مهل ناك هنا

 ميعنلانيسدوهلك الاف ماودلاذا عطقنيال متاداهاك اف كلذاد ءامو مهد :ءموأ«م صاح توف ضاع

 ماعطلا لك أاذاناسنالا نانا ذحاضي او سانلا نءريةكك لذ: رعت الن كلو مسملا ءاذغ هينوكي ىذلا
 ةنازحنةدعملاوهتناز ىفلامال عماجلا ىناجلاكو هامتاوةقيةحلا ىلع لك اب وهالوءاذغب كلذ سيلف عسبش تح
 ريب دتاابةع..طلااهالوتتذئن.4 هدي عفر وةدعملاف ىأامق لعجاذافةب رمثالاو ةمعطالا نم لك كالا اذه هعجحا

 كل ذالولرامتا دانه ىف لازال اوهفاعادهنعج راع سفن لك ىفامم هي دع ولاحىلا لاح نم ماعطلا كلذ لة 7

 الف هباهؤاعامل.صة ىلا احلا عبطلا لرعشن ازا تا دادا مث غم لك :أشن سترت ىفةمك-4ثلطبا

 ىرخأ واياد سف: لك ىفد وجومىذغتلا نا ملعف ىذغتملا فءاذغاا ةروهوهاذهفادبأ م اداذكه مالا لاز
 ىنيطااو:حأ نيذال ىلا«: هل اوةىفةثاهثاةونينامثلاو نماثلا املا فلافو كلذف جملا لاطأو و

 هةدان زلاذاني_عمريغلةداب زو نيعملا: د. ل 0 ءاةدانزو 2 لابلاب رطخالاملك ىع

 م رشا مواعمزيغ نوكأ الث رش بات ىلءر طدخالو تعع» نذأالوتأ أر نم عالامةةلسا تا تب ديلا

 ةنزاوءرشب باق ىلعرطخام هنأر ك ذىذلا اذههللسعاهنمة:.عمالوةمواعمريغةق- رمشنأل توك نأ دءالو

 ىعااعرعلا ىو سفنل اركمف ني_ءأءرق نم مهل ىثاام سفن لعتالف مافعلا نآرقلا ىفو لوه4 لوو

 || نمئشب الو نذالاب هنري مو نيعالاب هنرقىلاعت هنوكسل د هاشم سأ هنا لاسجحالا ىلع انملعف نيعأ ةرق نم هل

 المأ نزار ىف مله::طافوسفىتارودلاث بد عدارماا 4 (تلقناف) كلذىفلاطاو تاك اردالا

 نواة نيلال_هأ ناكالذوخ زارباهاك امنا ةئامثاث و نيناوثلاو ىلا لا بايلا ىف ميسلا هلاك (تاوجلا فز

 نملكراطقوسلا ازهاواخ دا او ةنلا لهأ نا يعأ اهف باقى جار ودلاهذ_ه لخأ انمقوسلا:ذ_هىلا

 ةءامج ىريدتو قوسلانم 'مم رستم ةحاحلاب فرص:5 هله ىلا ممفرصناواههن ل>دةرود ىبهتشا

 اهز وعواهسل ؛ واه.ف ل>:دمفةءاجلا كالت نمد_ءاولك امهتشيففوسلاكلذر وصنهةدحاوت اوءرود

 الد ىلخددت ةعاسجلاكلتن * رمل اد ا(ملكىلار اغني فق اواهنيعب امتي النمو ةعاسجلا كلت نمد باو لك

 صن ّئدالا م الااذهة فقس لعيالفهنهتحرخامقوسلا ف ىهأك ةروصااو هله أ ىلا ميفرمصت اوهرودلا

 ل0977 4444 505225251ل3ل5ل53ل292ل2920232222222 22 ممم مرر مااا اس7

 1 هيلع 1

 دنعلاولذعال هل اورمالا ناكل دحاذب اوى ايس 5ص اص: اةكردرا: !!ىف سبا هناالا باذععا !ىوفاب اذع مدان دزرانل اله لاقي ماني دلو

معلا اذهل ةضوصحلاة-ردلاءذهتنزا ومىوةساخلهعلا كلذ ةنيعمةنجلا ف ةجرد اتناك مال ل عنان الوأ ممل معي ٌنااما
 صاخل ال

 ناسنالا طةساذافرانلا نملردلا كلذ ىفءارد سا طن ىلع ثعتول هنجلا فة ردلا نالت نما دح تامة سولرانلا ىف كر دنا :الاهحسصرتاذا



 لانا د رلابحاص ميعنك شر رموهبعتاغاك وندملاالوسوسحلا مي .«:!اىفدالرالا ءالؤ يا فالو لاف موب لك رومهلا ثيبلا نول شدي لالا

 ماسح ًابثودئاحو ردالوأ امهنن دلو. ةاهحور 7-0-5-5 نمدت»> و زهحور ث يح ن نم دولا عكسي >0 .ددلا راد فءايلوالا ضء.ا الأ ذل م مهد دو

 ربدلا نال ةاطمرابدآ هنا لهال سس لو (ثان) ةنامئاثو نية لاو عساتلا بابلا فشل فلاط أونا سمك ذ اذا عقو دقو لات ناسو -«ثووصو

 اماتءتونااهدالو فو مهعاس فيلا ( (معع) جاتعتأر احب رفوأ لجرلارك ذنأالولو كانه طئاغالو اعز اغالاح رغئايشدلا ف وادناعا

 هللااههقادش دق( تاولاف) نيتدامنممأ ةدحاوةدام نماهههاحن لهو ني: نا نيتاهىلاعتهنلا اخ مف( تاق

 اوناك كالذلو داةالاوه ىذلا دنالا علاطب ناك قيال اك ال ذوهاضر نماهةلخت ةسوسحلةنإلا امأف نيتدامنم

 هللاهقلختةسوسحلاة دل ءذهحو روجينا ذب ونعملاةناامأوىلاسعتهنلا نذاب نوكيف نك ْئدالول وة

 اهلقي وذعملاتناكو مسالك ةس وحلا ةنجلاتناكدف رورسااوجاهتالاولكءااو ى- علالا حرفلا نمىلاسعت

 درو دةوىنءمواس> اهم واومف نووعتش اولهفاهمام .كناو .اارادلا قابعت هلئااهاساؤغلوءاوقو ورا

 ند ًااموءالؤ ه>ىلا قوشلاباهفضوق ناماسو ىلءورامولالب ع د رأىلاتقا_ماةذلاناثيد ملا ىف

 مال ولا. نمةمالسلا 0 ءذو+ ًامالالد ناو ءامسالا هذه ةقذاوم

 ىلعو - ءدك ًاولعلان موهف ىلءامأو موبلااهتوش لأ لوبا ولاهاهأ ةراعب ىأةرامعلا نم راو ضامالاو

 00 ةما ذأ ةعب رأى ل زنهىفس الا نا كلذ .ةعنو لاهم كلذ فلاطأ اواهتن أ ىهىباارانلا

 ال ارو ةندلس اهم ذم دو لع ءاك كووىنول اوءرزمل>و زماان موناك الاوهوةنملاه.هتسشتوةنللا

 ةنطلادووهش نعكالذ متع ىت>لجو زعهتلالالج فن وبلا هللا لاجر نملاودالا اب رأ مو وهاجم

 مسقو مهقئاقبلطتاع مهاهل- لوالا مس
 ةنملا ى-::نولئاعلار نيدلا مو.ب نوب ذكملا مهوةنملاهيهتكثالوة لا ىسهتشرالمسفو نب د>وملاةادع

 ةثالثىه (باوملاف) م (ليقتاف) ماسقأةعبرالا هذهل سماخالو ةسسوسحملا
 أ (باو لاف نازك ازد لهأ ند (لقناف) لاعأة:-و ثاري_هةنحو صاصت#اة :> عاونأ

 ءاذئناىلا مهد _>أ داوناملوأ نمله علادحاوغاب لنيذلا لافط الا اهل دب ىِجل | ى-هف صاصخالا11>

 دل نال وما خايب نتا ةدكعم مهدابع نمعاشن مىلاعتهنن !ىطعي و ايلاعماوعأ ةّءدس

 ةرامغلاب دم-وّلا لهأ نملوسرت وعد معلا لب /نيذلاتا رثغلا لهو ىملعلادحوتلا لهو اولهع
 ةنيعم تناك لانك امالا هو نينمؤملا نموانرك ذنم هنا لدن ملك مهف ثاربملا ::ئح ل_هأ امأو

 لاضفأ أكن وف مهلا عاب اههفسانلال لني ىنلا وف لاعالاةن> لهآ امو اهوا تدو او:ماولراذل !لدال
 5 مهري ىلءاوأ_ضفام مال او ةالصلا م ماع لسرلا نا ملعاو رك رثك !ةنلا نم هلناك لضافتلا» .و> و ىفهريغ نم

 ىسماالا صاصتخالاةنح نذاف (تاقناف ) هفمهريغ مهكر اشرف لمعلا ىفامأو ص:صتخخالا ةزوعالا

 صخب ىلاءتهنلا نم ل_ذف ىهابغ ا منالشا| ذكو 2 : (باو اف) لدعلاالو ةئارولاالوريستجتلا ل ةلال

 ريغالةحرد ةئاماهتاجرد (باو 559 وأ -_3 (تاقناف) هدايعنمءاسشب نماهم

 نوكأ ةحردةئاملا هذهنا مث نب هلا حم زيشلا لاه « راثلاثحم ىف مك كردةئامكلذكرانا! ناك

 اسوأ ىهو سودر هل اهنحاجان و درر نلت الا ةنحا متر وصرةينامثلا نانا ن مةن>- لك ىف

 0 ماعلا راداوماب و مال تلاراداهملل وىوأملا ةتجاهلب وميعتلاةنداهلب ودلملاةنحاهاب و نانحلا

 ىلع هتءاضفا ك 000 ا مسوعيلع هلا ىلسهنلا لوددرل ىهو ندع ةنج ف ةجود عا ىسهفةليسولا

 ىلاعتهللانودد_>؟ درغمب ,ناةمهلاةريغهتمآ ءاعد ىلع هلا عاوص>فئوناعاو نياسرملاوءامبنالارئاس

 اةسلاةنكنا او رلا كإ] ذكو ةَعلط م ةنلاىفةحارلا نا قةعالو نب دلا ىبحم زيشلا لاو 5 قلاعملا يف مما

7 

 مهوةسالاه.مت_ثنالو ةنلا تشم ةلانودءالؤهواجفامو

 جرفةنجلاف دح وناك 6 9س ششش>د>ش2[تا >7 ؟ب؟يت؟ب؟6»ب؟ب؟ب[؟ببببببيببب_؟”7779؟77؟إ” ب277 ننتنتنمنمنمنتنمتنتنمتمنلابلا
 ملعاهنلاواف لولا مدل

 قاطمةنللا لهأ معنولاف

 ةحارالا ةةاطماو.فةحارلاو
 معن نم مهدنع سياف مونلا
 نومانبال ممنالئتهستحا ر

 هدضقوذدالا ئتفرعنالو

 نومان.ةرانلا لهأامأو لاف

 هليا لصد ةكرستاموأ ىف

 ردقلاوه كلذو ملسوءبلع
 لست ميعتلا نم مهلاني ىذلا

 لاه ع نيمآ ةيفاعلاهللا
 كادياذهونيدلا يعزيشلا

 كشالبهسوسعراتلان ا ىلع

 املك ىلاعت هلوقدمل اراشأ 5

 نافاريعس مهاندر تبحخ

 فدصولااذمفصتتامرانلا

 ماسح الاباهمايت ن وكن آلا
 لئعتال اراذلا ة-ةش-نال

 اهتاذْ مح نمهصولا ازد

 مسك اع اوةدابزل البعت الو

 رس ىذااوه رانلاب فرحا

 بابلاوخ 1 هرك ذراشلا
 راب سداد نساك
 ددعنا ملعاولاو تاحوتفلا
 بنارملا يح نمتانجلا

 ةنحوصاصتخ اةزحةثالث

 لكل اولاعأ ةزحو ثاربم

 هرك ذك ل_هأامةدحاو

 عيباسلا بابلا ىف م ٍيسَسلا

 نم نيتئامو نيعمسلاو

 نكت 7 ملامنال صاصتدخالا ةنحب ترو ىبن ةوعد« غابت منمو ىماعلاد وتلا لها نيئاحناولاغطالاو ءايينالا ضاصتخالاة نجح هاف تاسوتالا
 هنادر وك اولد دوارانلا لهالة م: 1 وح ىتلانكامالا ىهونيئمؤملانموانرك ذ 3 نك ةخلسا لود نم لك م هت اريملاة د لهاو قباس ل 2نع

 سدلوتاسنالا بلطي ءاكدوحولا نا نمؤءا لولا ذهعوقو بيسو لاق هليل أع نياناكمديهتا كادبأ راسنا ن مكلناكم اذه ن نمؤماللاَةب
 لحد نمكإ ذكوادأ امواهط> ىيدةسرا“ ١ نمهتيس ترعدم راو هلذغب ةئلا ىلاءدبعبهللامأ اذأو ض»:نمىلوأهق> ىف دوحولا ض#



 فرسف نورمان اهنمةئامالثو نينامثلاو ىناثلا نابلا ف لاو ملعأ هتلاوهبشأ لوالا نأاالا كديففامثر ودا مناك كت الو ًارملاف

 د>اوةروصةءاج ىرتدقو ىوسا !نماهم ركشمةحاطاب فرصأب ,اك هلهأ ىلإ ام فرمص واهف ل_دمر قد ى خشا نم 1 ةحايمهتللا

 را قا ءعءاهجتشمالن .وةعاجلا كلت نهد>اولكاهز وكفاهسرأب واهل تدمف ةعابجلا كلن * هم لد اولكاهسهتشدا فوسااكلذروصنم

 ةقيقح لعيالوهنمث رخام وسلا فى مكةروصلاو هإدأىلاامفرصناو ةرودا!كلت ىف (معع) لحد دقةءاسجلا كلر نمهدحاو لكىلا

 هللاهعلط أ نمالا مالا ذه

 :ًاشن ىلع هفدكق ب رط نم

 لاه ملءاهنناوورخ ”الارادلا
 فشكلا ءاطعأ ىذلاو
 لهون نا عمصلا

 مه-حاو را فىوطنتةنجلا
 امو ر-ط حاورالا نوكمتف
 ىفتناكام سكع ماس> لال

 مك اوروهلغاان وكيفاثدلا

 حورس ال ةرخ مالارادلا ف
 نولودنب اذهلولاو مس علال

 هويلا مهكاؤاشةروصىأ ىف

 حاورالاملاعو ةكئالم ا اندنع

 لدأ نادر هوختو لاه

 مهلاع ءافص بسعة نجلا
 نما.نالا رادف ةلاصاا
 زاك !تاكنرم لكف اولا

 ناكام إعو<هلءىفاصالدما

 اذاولار ون أو ذأ هند

 لسانا اةنحلا لها دع خسأ

 هن- ور لجرلا عما يف لصد
 د>و.ةءاروطاوأةفدالا

 ادلوةءند لك نع للا«: هللا

 لع> دق ىلاعتهنلانالكلذو

 ريغفاسنالاع والااز_ه

 هفرششأ صاخشالا ىهانتم

 كانه عاجلا: ذلو لأوهدنع

 لهأ عاج ةذإ ىلع فعاضت
 دف ةفءاضماناعضً ايندلا

 ةذلةارملاو لح رأ !نملك

 اهاد>- وولاهردتردة. ال

 ثيداحالا هي ترضصام نذلاك لانه ىمالذا ع 777 تلق ١" ثيداحالاه.ثحرصأو انداةلنه ىمالذا ع رب در نوكنامةذالا كات نكلاا والخ اما هذالا عال نكللا موالح دش نهاموماع ىشغ ايندلا ىف

 حبنعم

 اهيف مكلوىلاعتلاهاهذ مهتاوهشاة بان ةنجلا لهأ تابهتشمواهئاهتشمل ةعباتاين دلا ف سوفنلا تاوه
 نوبل ها ةس رغاهنأف < :كنلاءذهردقفر#ءافاه 1 مال مكسفن] لحق :مو م 1

 ماسفأ مك(ليقنا) لاف ىلا.عتهنلاه جر نددلا يع خيسشلام راك امآو + هللاه در رهاط ىلا نعي ريس

 قي رط نمللاعت هتلابءاملعلاونوئمؤماو ءام ءاوالاول#سرلا ماسقأ ةس هب رآىه (باوجلاف) ة:2- ا لهأ
 (تاوجلاف) مهز توك اذانع ومهضعب نع ماسالا هذه ضعب زيمتب لهف (ليةناف) ةيلقعلا ةلدالا

 رام توام لكزيتو ضيءالا ب ثكلا فندءةن> قالعو لجؤوملاة ب ؤردنءكلذونو زيمتي معن
 لاو ناهريلا قب رط نم هللابءا.لعلاو ةرمسأ ىلءءايلوالاو ربا: م ىل_ءنرفوكي ءامن الاول سرلاو 4 بلع سااع
 5 ها ةرسالا نود متاىم ىلء نونو كي مدد ولا قفنوداةملان وم :مواو ىع ارك ىلعتونوك ىلععلا

 مهنطو مماس>ىفكلذن لدار !!لهنا>ري ريغ ةنلا نولدث دب ن ,ذلا اهل أن يعيبسلا ث دحدارااامق ليغ

 نكي ةنحلالو ثدناناسملاث خم فرم هيدارملا (تاوجلاو) مهريسغك نوبساحعال هنأ دارملامأ

 ىدب نيدباس لا هيدارملاى ل اك ممهلا لبق طقدوأ ختالو مهتطنفالو مهباسح ىف

 ىنعمف تاحوتفلا نمنيعبسا!نابلا ىف لاقو ةئامئاو نيعبرالاو خرماثأ ابا لا ىفجشلا» هرك ذل و زعهللا

 عدداهطا لهآ ع نءناكنموالصلا ساي نمةما.قلا مول نيد ةالصل ا لدأ ن 00 نمىراذل ا!ثيدح

 مايصلا باب نمىدمايصلا ل_هأ ن «ناكنموةقدصلا ناب ن مىعد ةقدصلا لهآ نمناك نمو داه+اباب نم

 اهنمىعدب لف سأأب نماهاك ناونالا نأل7 نم لدي ىذل اذ» ىعامهنلالوسراب هنعهنلا ىضر ركب وبأ لاذ

 ىلا سانل ىلا عت هللا انا تدلع ركلابأ اب متمنوكنت نأ وجرأو م«:لاقف هللا لوسراب د>أ هاك

 مهو ةئالث نم لخدي نم مهنمو نيباب نم لدخدي نم مهتمودجا وبأن ملدخدب نم مهتمة دحاو ءاعدلوخدلا
 اه وضع لكل ة نا فداكئااءاضعأ نا كلذحاضب او د>اون 1ىفةيناهثلا باونالا ن ملحد نم الود

 كرو لءةنملمعلا ىف كلذدهش:تنآودح! !ولانآالاىف ىو ربخالا باو هاى كلدر بنا ىنأاب لاباق باب

 نيصع لاحف ع ر. .لاحفقد_دتلاح فمامصلاحىفةوالآ لاح ة-فءومهعامت لاق درص ضاق

 اهارع قلاةروهشملاتونلاقذلئاسمةلج نمل سملاءزهولاهىابعته قالا رقت 1 فب تالذ لك جرف

 نوفرعي فثكلا ل :هأف د_>اولا ن الا ىفةفلت نك ام ىفد>اولا «ءسع نوك.دحاولاناوهولوةعلا
 اهماونأن نزمه4نملا 0 تقراعق د2 ةاهؤركم : لقعلا لداو لراس ا هزه

 نامعالا بعش عم .>- ىط#تايتدلاو ًاشننااكرومالا هده ىلطعت هن ورخالا:اكنلاذاد اون ىفةيئاهنا

 000 1 اج ايو حانازه (ليقناف) ها ةانعسا ريغ نمدحا اولا نامزلا فتان الا ف

 ني راه ليفعي ليلا ة- بح ةمدو هب وأ :عمةن نيعول ىلع ةذخلا نا معن (با اوان ةيسلاق وسةزحانا

 كلذ حاضياو ةداهشلا ماعو بيغلا ماع لقعيو فش كلا ملاعلاو ف.امالاا ماعلا نيملاعلا لعب هناكاعمنيتنملا

 هلا تاهضرامواهركفواهرظن قب رط نمفراعملاو مولعل!نم هل هعاسع م«:اعلةفلكملاةقطانلا سةذلانا
 5-7 رط نمةين او يلا س ةذلاب هلانتاعتا وهلاوتاذللا نمهلءعتاس ميعناضيأا ها و ة ءلقعلا هلدالاب كلذ نم

 ١ | الو توتا روسو ب نادر عااور وساياو اتي ترسر نو لك أن مقبلا هارقأ| كلذري_ةوناس>روصو ةبط تامعثو" اور راسابلو جاك نر سرسو لك ؟نسب ا اهاوق نم. . بالا اهاوق

 .تاك

 ادلو حب رذف نيةءفدلا نيدام هنأشن :لم كر ادلوا مف هنيح نمنوك ممل محرلا فنا هاف سلاةحئارك : هرم ريح وزلاع نملك نم: رخف

 لكفحاكنلا ثإذ نما هن عداوت نملك ناونالا ناذهدهاشي ولاا اا هاك اعادوهلا سالااذهلاز بالو أر ارماا عمجراذنا سغنلا عمار و صم

 نيعبسلاةكاللاكو مهلا نودوعبالابندلارادىف مدآىنب سافنأ نمنم روطتملاةكست :اللاكادبأ مهلا نودوعبالف نوبهذب دالوالا نا م ةعف د



 قنا هنان مل بو :هيلع هللا ىلص داني. فالذاهاو.ةواهرودنل نه .تماوناكوءا+ الا بتكونارونلا مهن ذه دق موث عمنا هلام نالء شمر

 ثالزافة ةنملا' لولم معن ن ءالطفاسأ دإا وام مع: نيفر اعالو لب روثنالو ثعب د نع رقع اومولعب نيضان سري غىرارب لهأ نيدمأ موق ىفهشعي

 نااعامانل ءريغالرا مأةعب أ ةنجلاراسمنأ تاكا لوا مهسوفنلاب .غرتو مولا مهفلابي رقتةسيئاج م ماتك ىف كانجلا فاصوأ راك أ ءاح

 بيل انالارامنأ امآوعاز , الااهلدخب (مما) ىتاامولعلا نادجالءانم ارا مناف ل_سعو رهو :نياوءامروه عسب رأ ىالا عيال ىملعلا ىلعتلا

 هن ريسخ امد_تاركتي فدكف نجلا امو نوعا !هناوؤو لي ءولااممارسو ليقثلا فرثكسل ااهماعط عم

 نوتشلامونو ريغ ا فاهيك ١ اوفو ةذملاةوعطأ ن نءنيعجأ مهياعهمالسوهللاتاوأ هنوأ برملاو ءايالا

 هب راشهنع عدص ةيالىذلا بار.شلاو «هعطريغتي مل ىذلانبالاو ناري اءامملاو ىندملا لسعلا مهبارسث نم
 تالاقسالااهر وةءبالةيفاصة طدااخةةيةرقفيطلاهتب رش واههك اوذوةنإاةوعطأ نا كلذ حاضداو ف زخيالو

 فصوامىلاعت هللا نار _ءاو رهاط وب مجسلا لاو « تاهو ركم “او زالوا ارك ملاغث اهل نوكنالف |

 بهذلاورب رااوسدنملاو ر وفاك-ااول_بملاول..ةزلاول_سعلاك اندذع ةرضاملاءا.شالاب ةنإلا
 بولقلا كل ذي ىدتهتاالا كل ذري_غو نا سهلا تاري_1نارنامرلاو لفتلاو ناج رملاو ْواَوالاوةضلاو

 سالاهك ردآاملاي هولا كاردار وهلا نال _تسهفلّعلاىفكلذر وصتامأ سوفنلا هبسن ام ستو
 معتالفىلا تلاها كلذةفرعملاقيرط ىاغلل ناكولوهر وم:نعمهولاز ب سلا هكردي ل ىذلاو
 نيهاصا!ىدابعاتددعأ لجو زعهللا نعمل_سوءرل هللا ىل_سلاقالو نيعأ ةرقنم مسها ىنخأام سفن

 ا#ْئمسيل نا_ملس نم ىل_:انةمو سامع نبا لاك د رسب باق ىلع طح+الو تء؟«نذأالوتأر نيءالام

 ايد امتف سولت هللاناىوسوئشاندلاقلمبتسشي لاو لس وتارسشوة راسة
 نان) ها هد: ىذلا كلذ قئاغحن < ل_ئالوهكاوغلاو رايثلاو رب ردملاو بهذل اذا ىعمفاند دنع
 كلذن ع هللاىلاعتو فلو مف ةةية- كلذ فال ىل_ءىهو اند_:ءامانلاها6«اذاف (لق

 هلوق كلذ لمأو هل_ةءتانماهفاىفعقياةبسانمىفداب كلذ توك نآديالاتد_:ءامعاهتيوستنا (باويللاف) |
 فاخال فةبسانمىفدأهيف ناك اداوىل_عترون نمةاك.ثملا نيأو حابصمامفةاك تك هرول ثم ىل عت
 هنايع ةرخ“ الاىفئدلكو هنايعنءمافدأهتاسع» !.ذدلا نمئيث لك ىلاعتهللاب ءاملعلا لاه دقو نذك الدإ

 (تاوجلاةزدوض# ارد سااودوذنملا عطلا ىفةيغرلاوةذال مف (ليقشاف) مع أ ىلاسعتهللاوهعامسنم ماظعأ
 لعلوة ا: +قادللا سوةنتا ادوسوعو دل ىلع نيغالادلتو سفنالا ىمتدتامةنلاىفنا ىلاعتهلئاريدن دق

 نمىداوبل !لهأام.سالاها .:دفهط آبيط:#تودردقلا كما ىهتذتاك كلذ هت شت اهلهأ ضع, سوفت

 :ذلب كلذ صخ ىلاعت هللا لعاذ سماك امة معسالا فا. ددل يقامسبش اياه ربسو كل مطض ربط ءالا

 ىلاعتءارثالاءانرك ذامىلءىلبل د سوما 'نعدو ركل ىننورهأطوبأ زجّشلا لاف تاذالا وذ: نطوملا كلذ ىف
 تاهو ركم ىادو>و ىل_ءةلالدذال ذ فو اهعط5ىفةيذالالاهت- ١ قنو لوما قضوا

 ةفهلافلهف (لءةناف) زوملاوهنارقلاف مطل ن اريساف هلا ضعي يف وا.دلا س ع نيرا

 معن لاَقف كلذ نعرل_سوهيلعهللا ىلههنلالوسر لئسو ةحمصلا ثيداحالا هيتتنث مه: (باوجلاه) جاكت :

 لق دفايندلا عازل ةذا فالخعا ولن ةميافعةذا ف كاذب مهنارغتسا يدار ا فاو ارب ؟؟ ىأاج دانجد

 هللا ىل ص ىلا نع : كلذ ىو رمعن(باوجلاهر هنا فد _>الدإول له )ل ي,ةناف) اهلةقيقحال ةيوهوامنا

 هباو رفو يعش ةعاس فهن سوهعضو وهل جناك دلولا ىستشا اذا نم هوااناث د دإلا اظفلو مسووباع

 ك0 سا
 ادهاشما.ندلا فادو-وءاذه ناك اذانامل الا أ !نواك ًَ ,اونك مهنا عم طقف.نكلااول ثدي لوازيذ سدو عسم

 َت اىخأاب ملعتناىهوةد-حاوةتكن اههابشاو لئاسملاءذهى هأونرهاطوبأ ميسا لاك ىلا نكالو

 11117 وو راب كح رايللا#ا089 ابق 3 039071705 211: 1+ نيكل د ارح ١ دعوا يار 10 تدل

 وأهدقعلهمعطريغتي لىذلا
 بادالىهفهبد رثوأ هن

 نم ع رشا رارسسأب هلا
 راسهنأامأو مسد متل ةعالا

 اخص ]مم انسزلا ىهن جلا

 رضا رمك ةيقوذلا مولعلا

 لسعلاراأاماو مالسا اهملع

 قيراط لعلا لهالىهف ىندملا

 ءاقصو ناعالاو حولا
 كلذ فشلا لاطأو ماهلالا
 نيعبرالاو عساتلابابلا ف

 ةنلالدأنا معاولاق ةئامو

 نب وكتلاةنلطلاىفنوامعي

 هني وكنت هلرسط ام لكف
 الفرصيلا عن معرسأ هْنّوك
 انمعتادؤقالح ةنملا لهآ لازب
 كلذو ىلابعت هللا ةداراب .

 ةلذلاو راةتفالاعافترال

 لعيتلةنملاذا لاند
 وأاندلا هلتتامغاو كلذإ

 لاهو كا ذىفلاطأو راذلا

 هللا فصوأك ةنجلاةهك انو
 ع و:فالوةعوطقماللاعت

 فاطقبف عاطةريغ نم لكن أ

 ريس ع نخل ب وناسنالا

 نيعلاودو> ىملكالاف مطذ د

 سيلوةرهشلا نصغفةيقاب ||"
 ريسغةهك افلا نأ.دارملا

 ف.صالوءاْشَف ةعوطقم

 ىرخًااهعطتناكمفاخع وأ

 مهذعبهمهف5روغلا ىلع
 لخدمهدح اهاهتشاةرود ل امفنان لدا ملا ارظناذاف ناس>ر ود هءفرهظ. ةنملا قوس كال ذريظن وهدوء امني عوهدبعلاهاك ًايامنيعف

 قو.سلا ىناهلاح ىلع ىهواجف لدخدةنجلا فنملك اهاهتشاولو تدةفالو تلدفناام وسلا ىفاها اريوهوهنيع او.ك-ام فاهم روش واهسايفاهمف

 نك امأ ةدعىفهدو> وىأكولار وصتامندلا ف كلذ اهفشئثم رثاولاةتادوتفلان منيعسستل اوعسات لاب ابلا ىفيشلا» هرك ةتةنزرام

 اهارتف ةحاف كلديفنوك دفا هإباقملاو ارملافءارتامةر وههبشلا ب رقبديلي ونيعلاىارفةددعتمر 001 ةيقحةدحاوتاذو»و



 ةاصءفما قع قوشلا ف سائلا لاه ثردا رةبعو ىل-رثك دقذ ىلهأب ىنثثاد رابلوةتامأدروأك اف نيا ادلااهلهأب امعئن دشأ ىه
 نوبذك.لاو مهلاحي مهركسلاهم!نوناتثالمهوةنإلا مهلا قاتشتءاماوالا نملاودالا بابرأو موملا اتشنتالىهوةنخلا ىلا نوقاتثي نينمؤملا
 سماالنبابلا ىف ةنجلا لاوحأ ىلء مالكا نيشلا طسرد واهلا نوقاةثيالوةذللا مهلا ىلا: ثنالةسو سلا ةنجلا ىتنبنول: اعلا نيدلا مود
 لم الاءانمثي وهم.عتد وثام.عن مممدح !مهوتراوف ىنمتلانمهم«نت ةنملا ل دال معن (مع.) ماقدان م ولاه تاحوتةلانمنيدسلاو

 يت وع
 ناك ىنهمهخ 35 ون ناهد ونام

 ناك اس>هوهون ناو ىنعم

 دو>ول و ة#نعووفاسو <
 اذه مهءاحام ولاق ةانهتيام

 ممافعلاءازيلاو ميقملا ميعنل |

 رادفف م متاعاط دم ىلع دئازلا

 مهين ثبح نمالا اسيذدللا

 ىفاهو وفاوناك ىلا ةطاصلا

 1 نآودو ا.:دلاراد

 هللارعست :ول نأ ىبم ناك

 ىدناءاطلا عيج هلىلاعت

 ىو ماهلع موادوانواعق
 درانعلا هءترصق اهاةرهدلا

 هللاءاطع أف ملكلازادبف
 ىقئمتلا اذد ريظن ىلا عت

 هانعاما مذ كن وكيف 4 ذحلا

 لاسعالا كل :باصأ قلق
 عمتي ورخخالا تاحردلا ف
 بعل نما.ندلارادفهتحار

 ةسين ىلع مان نم هنأ در واَك

 هللا زخأف ىل الا نم مو: هنا
 هلبتكح ايصلاهىلا هحو رب

 لاو ءانعع بن رطل اةزل ماق

 اهلاراشأ ة.ةزرب ةنجاناو

 لاعت هلوةفرماظعلان آرقلا

 نوقتملا دءوىبل اهنا لم

 نسآري_غ ءامنمرا نأ مف
 همعط ريغان منا م راغأ و

 نيب راشالةذلر جت سرا م و

 لاو ص .لس نمراسمنأو
 .ىدصدعقمىتىلاعت هلوقك ةيناحورالوةفوفصمر رس ىلع نةكتملاعت هلوةك ةسوس<“ ىهالا مالةيحزرب تناك امع او

 رودااو ناولالا:ذاكو سءالابتاسواملارئاسو حاكنا !ةذاك وقوذلاب بارشلاو ماعطااةذلاك ى-هق ةيساعاامأ

 ىذلاوهذ سهلا س اواي ذذاتن ف عمسلاب ناحلالاوتاوسالا:ذاكو مشلاب تاموعملاةذلاكو ني_علابناسإلا

 ذتلفاهانه ءاشأ ليفت: اع رلحرلا نافا ضد ايندلا ىف ةيولاظ«ىهوةيلا.ملاةذلل'امأو لاق + هشيعلك

 نالادبأ ةنجلا ىفةيلابحلاةذالانوكتالمهض»:لافو هيذ_ةليف مازملا فهاوهم ىذلائشلا ىآراعر لباهم
 رادورخ ١الارادلاور ورغوسذاك اى هذ ىذاكلا مهولااياضق نمة لايك ةذالاو ف ه0 ةتملا

 5 01/| فاو ابد نالوا ثدمسن و رسما لاه :ةاط اامةقاللا ىلا«1لاو ةقاكلا ت.همكلذل و قئاقملا

 ةسيلايؤطاةذالاتناك !ذاواياذك الواوغااهجن نوع مسالىلاعت هلو ل_ءاديس ذاك الو .طابأ اهف سلو

 اوف ةءلا.1ناةذللا نا ىلع لد. كل ذف نمءالا ذاتو سفنالا ىهمتشت اما مق ناث.> نم ة سن ىفةينمالاو ىبعلاب

 كلذ نريكيالف ل_.طابأو بيذاك أفامالاو ىنامأ ةيلامجلاتاالاذا عت ىدنءلوقل ا اذدولاق ةءودعم
 نوكي مهذاذ_لاةنمأ مهلنوكرالفادقنانايعلاهاىف هنو دة _دجلا لهأ ه.متشناملكناوةرخ الاف
 الف ةلقعلاةذلل امآو نرخ ؟ الار وم بئارغ نم هاف كلذ مهفاف ليختملا ىنةملادوةةلابالد_هاشملادو-و اأن
 مهقلاةزاب الذري: ءااهال ا ىحو رالا هبا ءاهاهشأو سغ:الاهرس ا واهاوقأو ءا.ثالاذلأ اهمأف فالح
 تاذل نمئثاهلدامدال: ذاك غن فوك ءاقىفددت كل وكلف نك تتناك لنك ردأ اذا كنان لعلاو

 ٠ سال 'ةذا:ك.هابو فو.سااي«لءانوت راخل معلا دل نمهيف ندخام كولملا لعب ولة فين وب أ مامالا لقاك اءندلا

 نا ارعالاضء.ل عق 'واكناد-ولاة دلو ضرغلاو عسبطال ةةق اوما ءامشالاب جاهتبالا وى-ملاورمالاوةهنالولاو

 نا د> ولاة ذل لاةيكالذ نمنذ' كظحاوذ هلاولاعف هلوهو هناد>ون ىفريشد نمالا لوقي ناكف ريع هلعاض هنا

 ناودخالاةثداعالولهتءهشاىذرىناشلا مامالالاد نيقدادا !ناودالا ةثداة ذو دلرلا هذ كلذ ل_ةمو

 تواغتامف نكت او ةياةعلاتاذالارثا اذ ىلع سو رادلا٠ ذهىفءاقبلا تندح امر عسلا منع دعجتلاو

 تاردربك أةزخ“ اللو ىلا هن هلوةلةرخ الا ىفامتابث اسفين دل ىفةركنم ريت تاذل ىوق نتا ماهاو

 تاي“الانمكلذ ريسغيلا نوعدناما ويف مكلو مكسفنأ ىهتش 7 ماهيف مكلو ىلاعت هلوقو ال._ذفتربك أو

 ىلاسعت هللابذوعت ةتباث'هلهال منهج ىف لقعلاو سما ىفذإ هاذ مال < الان روك لصالا از ىلءولاةرامخالاو

 هنىلاءا نه ىلع ىمعل اة دش قنعالو المس لض اوىعأةرخ الاىفوهف ىبع !هذه ناك نموىل ءنلاه اهنم

 طسقمسدةو:رخ" الا ىفاهاثممال الاثال ذكواعجة ل معلاوة.سمل اتاذالاةعحمجت اي كل ناب دّهق اندلا ف
 «لعوهأم ىلءناسنالا»:ع«تنثاذأفه«.اع ىهام ىلءاهماسحأ و ه-او رب ماسالا داع !هخضوىف لوقلا

 ب رالو ل شري_غنماضت أ ةرخ“ الاى هلاتملالاوةذللا دوواب و-و ع رشلا فوازاو-لةعلافمورلا

 ثندحلاىفتنثدق(تاوملاف) تارشلاو ماعلا لفثب هذي نبافاون رشوة نجلا لهأ لك ااذأق ( ل.ةتاف)

 لاف وع لاو زغلا هاه نس ثددحو هوْكملا 2 رك اهثرن وكي تارش اوءاش-نوكي ماعطاانا

 | فودالواو رهاطولا خيشل لاه  غارغت الا حاتةعالل_بعلاو نللاب ىذغ نم نانب رح دلو
 ةياناع نمست نأ نمااندهاث دقو ف هرعلاو حت رلاكلام مبا ارو مهماعط هلا سا ناب ىف مالكا ان. متالل وطتنا
 كاملا د_ذعا او.اه انك راتاياذب ارايخالاتدراونوةن_بنيثالثدنمحا ماس سلا ىلا عيت ل رروتل ةدحان نم

 ةوعسم

 ل ةذقاحورلا ميعنلا نم عيلان امو أ اعمال هيلع مسملاس رصرقو لاو ساذلالوةءتوافت بح ىلع نان 3 -ءتهللا فدوق ك1 ءدنع

 ةكئالل نورتو مكب روج ردنءءاسم-لاتوكلمف ماد متنك هبمكت ىأ امهتلعف اذان هنيدو نه غ رذومهاصوأ ني_>نيبراو عللاموت

 لو كالذي ميسملاح رصاغ او لافت رمشالو لك اريغنمتاذالا عيم نوذذاتم لانه أو هنوسذ#ي رةدمع نود ىلا عت:ثرعل و



 ءاينثالا لوالا « معد رأةنحلا لهأ فانصأو هللاهسجو زءدلا ى يف زجشلا لام ىدهتناةومحهماع 000 نبض ىلا وهولاو صخ.الادبأ
 نوقدصملاىأ نون“ !ثانثا اه نول ءاعلاءالعلاو ءاماوالا م - -هوممم رنمةنبدوةريد:ىل اوفو نأ رش 00 *ااهيلسرلاو

 كاندرخ“ الا٠ نءزيعم فنصلك ماش ءولاو ةماقعلا هلدالاب وه هالا هلاال هنا ن ههللاد .-و هب ءانعلاع الا * مال ارمش او

 ا دو عمم (معو) ا ىلا قل هنو الوان ل نأ ١ وكح ردلاىفالزان نكن الوزنلاب

 هلل تنل سل ديس

 ن ادب ردو ذنعري_غءاطع كد رءاشامالا ضرالاوتاو يبلا ما داماهمأ ند دانة ذا قفاودعسنذلا

 مءادلا ثكذ ا ىلءود ايزل رءاشامالااهسذرأ وكن زلاتاوعسدول_تماودن ,دإاة نإ ١ نونوك ءادعسلا

 000 الو ت ار نيءالامة زل |ىفثيد_-ىفاك اسفهللاءد_ءأامةيفولا فاطلالاو ةيئسلا لانم

 ةانثتسملا ماسحلااياطعلا ىهءذ#ه لث فمع ر كنا يدون انالاواضرلا اه ه.عن ىل# آلات بل ا

 هوذامأر ع رابهي رخو روض عاام هب , الاخ 11 هلوةريسغتا اذهب د_هتودول1ناةوعن نم

 ىبهندب رانا لاعف كب رتاكب رءاشامالا ضرالاو تاومسلتماداماهنف نيدلاةرانلا لهأ ةف ىف
 تام لكضرالاو كالطأو لال_ءاملكوهة-غللافءاهلاذا تاوعسواضرأراةكلل نا ىل_ءاضيأ هلاد
 ةرضطصلاىلا ىسهتني نأ ىلا قيطقوفاةطامتاكردقادطأ اهتاووسو لس سالا كردلاراخلا ضراف كاسمدق

 اخ اوم“و راخلا ض را تااضرأ مسعف لال اةقيةدع مل-ءآهللو سة: ىوذشرعلاريظناهةوفىتلا

 تايودعلاو مالا الاعاونأ ن ماهبق مهدول_:دعبهلباءاشامالا عب كلب رعاشامالا ىنسعموتادلاخ تانئاب

 قران تا دعا لا اذان دو رهاطوأ عشلا لاق 5 مئادلا س لاي وة ىلع مهلة زلنا

 || ىف_ءرفاملا عقو لثمثلذ تاكول - تلا نير ارم قف الرا مالذدعب ه:دأ هار ان نيد . الا نينا ىعميف

 نري سقت لائمولاه 3 فدع_ضاهاك الود ا رضعو افيناوهف نا نيت الاف ل٠ ا مصأوهو رذاخلا

 سردوسو وهريو هراء مهن مكمل ص ف :ناكوهرادفهعمهنكسأو 0 :لهتعرر د: ضال هءانده

 اعز سس ل ارب كالا اراص مث مهاتاب وقسعلا عارف اينالذ عممون لك أب 5 راصوهند»ىف هبةءعر ضعي

 ىلعةدانز هلت 5شامالات ثءامىرادقئ هاو. ىر او-وىتباعر قفنال_:امأ لوشي وني د ربقلا

 0 الاوتالثملا عاوفأ نم هلت ْث_كامالا تشعام ىنعت قفنالفامأو 1+ جادو ىفاس-اوىراو

 فيك (ليقناف) سيت هناق همة فديد بمالكودولاو مث ادلا سيما ىلع هلذداب زتاب وةعلا فو:
 لةءلافكلذر ود (تاوجلاف) لقعلا فىدمرسنلا باذعلا كل ذكومىدالا معنلاو ٌمادإا دول نار وم

 ه«نعسعاقتب و درملا لقعلا هكرد.فلازبالا مف كلذ ىهانتمدءامأو ماودلا ىلع نالاح دعب تالسةد

 هزم كلذ ل ف داك,الة لام ناو مهول
 فل فا ايندلاهذ_هلثم ولدت ىلا «تهللا ناردقيلف ىهاذتملاريغا ا ددعلا لذ ن

 ىلازغلامامالا ب رشدقو ن للءادلاب كلذ كردن هنوك عمرب ودنلا نع ١

 دموع
 تاما التوفل :ةد_داوةب> نسف[ فالك ىف طقتان اريط قات مث بالا نماهاك اهءالمو ةنيدمألا

 هر ورخالاتاذلل !ل-هذ (ل كنز كلذو< ثيذاافدر ودقو ناك اكدمالا ب واهاك نت اذا نم

 ىنأاب لعتتأو ه كلذ نع 6© اوام) شا“ لا نمريثكه فلدلاَو ساذ_هناوةيااممأ ةءلقعمأ ةماسحل

 سقنلاتاذ] 0 الا اوال.ضةةريك ًاوتاحردربك أ رح مسد

 رخآ تاك ارداةجلا لهالىلاعت هللا قلع نأ ن كف ىلع ىلا. 00000 نم“ ا.ندلا تاذإو اءثدلا ىف

 هذالاىهاش (ل.قتاف) ةمعنوهللا ن نمالضق نيعأ: هرد نم مهل ةتااما اممنو كرد الرا دما ءذه ىل ةدْئاز

 (تاولاو ) لقعلاب 'لردت ىلا ىأ ةباقعلا ولاسلاب كردتىبلاىأ ةماا1كناو رسلان كردنىئااىآ ةم ةعسطلا

 ( ىف تبقا - 4 )

 امأو هلو ىهو ىعملا اذ_هىلعلادنيضانملاةئالا ىلع نيس الا ورهنا طوب أ نيش كلاو 03 ادنأ |
 ىلءاسؤل-نووكأ هنو رال ر

 رياذملا ىلع ءاسنالاو مهمته

 ءايلعلاوةريسالا ىلعءان .لوالاو

 نونمّؤل او ىبساركلا ىلع هناب

 ىلع مهد.>ونىف نوداقملا

 سلا ل ١كلذو بنام
 : هلك

 ىل-ءندعة:>ىنوكي

 ى ل

 الاجن وكف ةلدالا ىفرافنلا
 اذهلزئاغاو ضرالا ىلع
 فداعمال ىتلا ةس.:رلا نع

 هد.1ةث نأك نك لا

 نماناعاو واو هفامزح

 قرظنلا نم هدول ذخأب

 تاكامتاولاةاهاّو وي ةلدالا
 ليك ةدان زةنملا لهآ ةفامض

 ىرمخب ا هول داذ'ت وبلا

 مهلءابط اءاّعبر ةنمل !لهال
 ى رع ناو.حت و !نالاوعف

 بسانملا ايلا ارصنع ع نه ىام

 لهأة فاض فال غتنعلا

 رولا لاعل: ن 36 ”راذلا
 عجبو مسغلا ثدد وهىذلا

 قاحخو لاو ندملا خاسوأ

 رسالا عااطب ةنمل اىلاعت هللا

 حر هنال دب انالا ودىذلا

 دساللو اودلات انولل ةتراث

 اهاهأ لوب كلذلو ردهقلا

 ةنطلاامأو لاه الا ل-ةءةوطس اهل محب و ريا ىف سداونب وكستلا نع فان الذ نك ئذلل
 تاي دا مار ومالايذ دامت ةنللا لهآ ماسحأو جاهتبالاو ر و رسااوح رغلا نمىلاعتهللااهقان ةسوسحلاةندعإل ح و رلاك ىهوىلا هن وستعملا

 لك ناكل ىاءلايذذلتت ماسالا تناكولولا : كال ذرب_غوناسارودلاوةءطا اتاوغلاوع ”اورلكت ابو ءاارو مالايذذاتت م-و>اورأو

 لو#نلبتاويملاراداجتالىءمراسحاممهذذاتنالاة نما لهأ ميعنلك افكلذكرمالا ساو _بهجورك د و ريذذاةيمئاهعلانءتاوي



 اذه ىلع ثدعا ىنعف مكس: كا سمىلااعيجاوسر خا ىدانملا ىدانيف مهددمىسهتنتوناكملاددع لماكن, ىن-خ زرعاا ىف سبحه هو و

 هلي ىنباذك لهق نمل سو «ءاع هننا ىلص هلوق كل ذدب ؤيومدةاملارولادءاممهداععاو مهقلخلبقالاها مهلودشد لءةمهاتدعأ ىأ رب رقتلا
 ةنلانا موه لع هللا ىلص هلوتاضد | هدب ود ك] ذكو كل ذ ل, ةامزبم نك مهنا ىلع دف مالا كلذ لدذ ىلءتدبل 'كال ذدو- و اعف ةزحل ا ىفاس

 هللانا مجمصلاىفدروامامأو لاه كلذودغو ربك اهتباوهنلالا هلاالوهندجلاو هللا نا هكاهسارغو (معرب) ناعبقا مئاوءاملاة بذل ةي رمل اةمبط

 ندءةنس قاد لحو رع

 اهرامتأامف قشر هدب
 ناله وهناه رامعاوف ىلد و

 اهبفنىذامالو لا ةريضح

 ءاسمالو حابصالو كاآالو
 صاقأ ىلاعت هلوةكوهف

 نءريع نأ ىلاعت هل ف هللا
 ءاشاعةر وك ذملا هتريذح

 املاك نامزيد .ةئتالا منال
 هللاو طاذإالا ىف ,يملط همىف

 هللا نا لت و(ثاق)لعأ
 ىل_ءنانملا قا قلاتعت

 ىتلا فاصوالا نم ءاشام

 راها نمانان امم ىعستا

 قب م م بارثأوراأو
 املةلباهةءلاخ نك امأ اف

 يهانتن مس رغي و اهيف ناب
 معنيام ر نيذاكلالاعأ

 ىفالم هع هيلا هليا

 ملعأ هللا وم-هلاعفأ لام
 صاود نا لءار يشلا لاهو

 نءءانب مهل سدانينمؤملا

 ريغام أو ةنملاىفالا مولاعآ

 مهلاعابنوندةصاوللا
 ىرخ أر انلا ىفوةرانةنلا ىف

 مهيصاعمو م متاعاط تبسح ىلع

 عساتلابابلا فجل لاو

 هصنامزيتثامو زيزاهثلاو

 نيدمىبأ زجشلا نعاني و ر

 هنعدللا ىدرة-ءابجلا مامأ

 مهلاعلكشأ م لوطلادضوهىذلاضرءلاباهورسذوادوجواه_-ذرع ىنعمفنو رسفملارك د ضرالاو

 تاوعكلا اهضرعةن>و ىلاعت هلوقءالذو ضرالاوتاوولا نم عس وأةنإلانا ملعاهنمنيثالثلاو سماح

 1 دب زباع كلذ ناي فاوداز وءامسا!اه«_ستفدكضزرالاو تاوهسلا ضرعلثهوهىذلا اهضرع.ةنملانا

 هذ_هثضرعاك اهضرأوا ماوه ساهل هالاهراهطا اهم ذرعى_همناءارأ ىذلاوالاكسشا ل_هعالوالاك ها

 نس رفاك-الذ_ئمو منهجان-ذ رعو هلاثمو عسيبلل عاتاا تض رع نم هناواهاهأ ىلءامذرأو اهتاووسايندلا

 هبفلاكشاالرهاط أ اذ_هوني_:مؤمالةنملا ضرعكلذكفنب رفاكلل م: وجهنا ضرءاكفاضرع
 نيافضرالاوناوم- اهضرعةنجيلاعت هلوذتدأرأ هللالو_سرايلاةاينارعاناههيكووك طا ىور و

 هللاكلذكلاةف لعأ هنلالاه راهنلا نوكي ني أف ءاجاذا لدللا تيأرأ لسوهياعهتلا ىل_ههتلالوسرلا ةفرانلا
 م ضرالاوتاوهملا لش ضرالاوتاوعملااهضرع هلوقىسعماف (ليةداف) ءاشيام لقي

 نوكيفردلارونك ىأ « ماهلاردبلا,رونءجوو #« رعاشلالافاك ةعالفزئاجاذه (باوملافز
 ءاملا|ضرعك امضرع ةن>و هلوقنهديدلاةروسفام هةيد_صتضرالاوءامعسلا ضرعك اذه ىنعملا

 (باوجلات) لوطلاد_توهىذلا ضرعلا أع ضرعلالبج عنمنممجوامف (ل-.قناف) ضرالاو
 لنا مولعمو هنيعباهعسو ردقىرب سيل ءاعسل' هذ_هرلاانمرظن نم مكح كلذ مكح ل_ع> هنا ههدو

 ضرعىلاةنهلا ضرعةءسن وكب اذه ىلعفةسدءرا دةم ىهىتاا ةريغدلاةبعألا كالت وهنمعلا نم كاردالا

 ماظعلا هل فلاو لاجل ءان, ىلع ر دق ىذل ناو كاز مع ةيعاىلاءاسمسا !نمالثمعدرل ايون تاوهسلا

 ىلءاهتع سي ةنملاءانب نعزعيالزم ريغ_هلا هيمدق ىلع ناسثالا لاط ءانب ىلعرد_تو راغدلا نهم اوت ىلع

 ىي وزغلارهاطوبأ خيشلا لاه ع عساو تيب فق تدعو دودعلاك ءامسلاذااهنج فرغطتىتاا ءاسعسلا

 ىفشرعلا ناسوهو رابخالاه.!ءتاداموهاهال_ءأوةثامىهواهح رددد_ءه_:+اتاوو*ناملءاو

 اهال_ءأس ودرة اوضرالاوءاممسلا نيبامىرجنالاوةح ردلك نيدامةجردةثامةنيلااعوف سم" ثيد #لا

 ىلاعت هلوقل ىسهتنملاةرد_سىل | ىببتنتفا مضر امأ و ةمارقل مول شرعلا عضو اماعوةنلاراهنأر شنت نمر
ىفءاجام ىلع عسيسسلا ذأ اووسلا دوف ىنجذملاو رد_سوىوأملاةنجاهدع ىدمملاةرملدللاع

 قوثداحالا 

 ملعأ هللاواه<ضرأو ةنملاءام«نءانغلباماذ_هىمركلا فوجيف ةفإلا نا سابع نبان < تاباورلا ٌضعب
 ل_ةوارةالوهانعم لبق ي رغمزالوإسعم ابق نوربالوا«2لاه كرش الو سع“ ةنلاقنوكيالولاف

 اسطب ىسكيىن اراونالا ىهو شرعل تاه دارس نمةلاطراون ار مَع اوس« 1لدب نوكياغناو ادربالو ارح

 ىسمشلا ايه ذننأ هّنلالو_-راب تاف لاق رذفأ نعش دل فوانلع ةئيضم علطتف هلا لك ها روم

 شرعلارون نمل ->نوءبساماءىسك ف نذأت تف شرعلا تت ىلاعت هني دعت ىح بهذ: لاه تد رغاذا

 ئغتالنيدن الادب أ تادلاتا.قاب اضرآو تاوع«ة:علاناهريغو ثيد_ا از ميانلعف ثيد_-ااهاتذؤو

 م_هدالب ف سدل نا ليقول كرا دلا ءذ_هىفنافولأملا ىلءهفوكعلو هاساو هانلقاسعذ فةوت نمو دسالو
 تي

 | هنانمهتلبل لوط سائلا ىلهر ونيف نطق, ة فرخ” الاو ثي زا مهد أ مسائي ف عضوا يسم دالبف ذيأ رانا
 اهني رو هللاربخ اعف فق 29 الناعالاةوةهللاهتز رزمنكما وءارناالاةةددبال اودع.ذارشأ كل ذدعيتس

 نبدح .وملاةاصع نم منه ىفيثكمسانلا ل اوطأ اذهل ىلا بصو ىذلا ناري ملعأ هلل ومسوهوةعف | ذريغ ءاشنا شىل نعتهل' ءاشتا كلذ
 ال 04 .٠ ء -. ع 5 5 ., 5 5 5 . . 5 ن6 . 0

 كلذ يلع مهمدب رادحنادقتعي نآالا 2 هتيصعم ىلع يلو وك ذااردةل!ىلاشاءول هناضرغ» نك هلءلوة ب ى)!نعاس# و راك



 ع

 ْ «نمؤمناةةئاط نونمؤملاوةهاخنيذمؤلا فنوهف نة نور كلامو نيدح وأاةأدع نع مهترادت هللابطةنانو رامد:ه كاذو ةجرلاب

 ىلار'دلالهأو أءاربأ ٠ هاطعأ ايدلقم ندومو ناعالاىاعتم هوه كالذو مهما ىلارمخلاب وا 3 .نالاناف نودنلاه. فمفاشا اهل :ادل.ههأو راقت

 07 أةعافشتر وسولاه نيعفاشلا ىف ىنعي موهفهنلالوسرةع اةْساوصا> ناد ةح ردلا فكقوذنيذإانونمل اذ هىف 0 ةاشلاناسمذأ 8
 ةعافشالة مهلا ءاعسأ بناه ى- 4 )0 60/( رابخلاو مةتنملاو باقعلادي دشلا مسالا دنع فطالاو ةجرلاو نانملاءاسو- أ عفن نانيجارلا

 بايلافجشلاركذ «(ةقاخ)# معأ هتلاورانااىفدلاوقال (باوجلا) ةنلالدأ نأشو هايراذلا
 ىدانو شك هر ودق هع دع:توملا عذاذا هنا _عاهصنامتاحوتةلانمةثامثاثو نيعبسلاو ىداطلا

 اوسدأو ةنجلا لل_هأ نول نم ناكمالا عفترات ءومالف دول ثراذلا لهأ اب وتومالفدوم ةنللا لهأاب ىدانملا

 (ةلغراذلا باو قاغتو لافاهمافعأ امةرس> نماها ايفراذلا ل_هأ ولت ن معفترب كل ذكواهنمعب و ركنا نه
 هدقفاذاىذإ ا ناب لا ليش ىلءاجمالةنجلا باب مت نيعوهرانلا ب اونأ قاغنمع نا ىنتعالن كادي هدعب جفال

 راخلاىف 2 الىذلان ماثلا اب ءاانأمدةتورخ .؟الزنم هكنف نيعوهلزناهقاغنيعفرخ 1 ااعضوم ا

 ناونأ ؟تَةلغ أ اذاهنا لعاونيدلا مزجشل الاو يو ادبأ مفي :الف ل>-و رع م راب و رنعباخلا باب وق

 ران ىلءىذلا رد_ةلاىفمعللا مط ابق قالطلاراس الاي راهافسً اهالعًاراصو تاغوّت ا ماهح

 ن ندلاى عع يشل ع نع عاشأ نمىرتفاوهللاو ب ذكف (ت اف) ىبتناراذلا لهأ باز ءةفصىفلاط أ وةدي دش

 20 م6 ذعت ودمدعب اهتم نوحر عاولهأ مهنيذلارانلا لهأ نا لوةب ناك هناهنناهجرىب رعلا

 اهتماو>رخأول ,مناو رانلاب نوذذاتي را ١ لهآ نأب لئاف نح 10 ك1 !تاحوتغلاو صو هذلا ناك ىف سد

 لاحت احلا نم الذ تفذ#> دقو نيداتك اانذهف كلذ ث.أراكاهيلاع ودرلااوءاطواوثاغت#سال
 ١ ريثك هبتك ىلا ىلع ١ ا را « رمشلا نيدلا سم جت !ىلعدروىز- اهاىراصتخا

 عاجابنيف راعلا 1 م خيشلا ن ناو ةيطإلا فهما ةراشالا ترماك يشل ريغ نع تلة: ىبلاةغئازلا دث اًمعلا نم

 نم. نمد مباع ماكتب فركف ماودلا ىلع مل اع اوسر س.ا-ناكو د رطلا ل_هأ
 هكا ,الازد ءاوسنب رادلا ل_هأ لع وةلطابلا ناب دالا عج نيب وهنيد نيب ىواسد و هتعب رش ناكرأ

 مح اوشا ىلا ةغا زلادئاقعلاع نم .#ش فضي نم قدس: نأ ىحخأ اياب أو ول ةعدمعلز تع نمالا يشل ىف

 ةنملا له أت ادة هصنام ىطسول مح زمشلادئامععىفتبًاردقوهال_سااوتعصن دةوكيلقو كرمدت و كعم# أ

 انداصولاو ند رهادلار هدونيدن "ا ممونمد أ حيرخعالاوهحرا دف نودلختراذلا ل_هأو

 توج ردع م مافنيد_>وملا ةاصءالنيلطعملاو نيَعناذملاو يكرس  اوراذكساا نماهاهأ مهنيذلا راثلا ل-هأب
 اهاهأ جب ورخاهعماب ليةتالكلذك اهيفد توم دول اه عمان ل ةنالاكراناا ناللاو صو_صنلاب راثلا نم

 عتاولفو « ىسهتن'ةعاسلاما.قىلاةءابجلاداةتعا اذهولاف ىدمرسلا ب ضغا اع نمتةلخ اهمال اديأاهنم

 انلوقن م هتد_>وام عج نا خان _عا هنار , رثتو ميشا س !ا < نم نيكدي وس نب دبتاهعجيئلاراونالا

 اضا « 1 تل ذ ىلع همن دقو كيمانتاد ولاةاصعمهماندار هانت ءارب رقتو انيةكرث اسيقاهنم راخ ذاالهأ جو رذع

 مالك نم مومَتف طاغلاو كايا هذ تاحوتهلان ءرارمسالا نا. هرم ىف ىل بيلا مم ركسلا دب عىل هاك+ !ازيشلا

 كام نح ردو ى- نا طك نافراغكلا ن م نيد>وملا ,”-غراذ :االسعأ جو رضديرب لا ١

 رانلا لأ حب ورخ دام: اود هل رشلا ف موا صوخالو ,ذأ!نامزلاةيقوص نم ةريثك تاعاج ىدن ل كال

 كلذ و رراستي و فاك ندب ىلاعتهنناىلا اوه ونيدلا يح جْشلا نع ءميشأ ال ادياةتاهلهأ مهنيذلا
 ناة_هل اهةذينهنمهخلاب كلر ؟ لاف (اهلهأوة تملا ىلج مالكلاامأو) نيملاعلا ىز هني دولا مهنيباعف
 نانلاق لوهعلا حارس هناك ىف فب ورَهلار هاطوبآ مامالا لاق 5 قف وتلاهللاب ولو كام هللا انك
 لس بيب

 قلاعت ىلا لوف ب

 رانلانئمءاشنمحئارخ ا هبسقنب
 ىلا: هللا ”العو ةنخلا ىلا

 هنملاو هباقعو هيضغب مهح

 دئؤه:-رو ىلا. عتءاضرب

 ة_:1طا1ى سانلا فلتخا

 ن الااتتاد ل_هراذلاو

 ىلع لءلدلاةفئاط لك مادو

 8-2 0 موتو رامج هلوق

 نابيلا كلذىل ! مالكلا

 نم نيّدسلاو ىداحلا

 اندنعامأو لاهم تاحو:ةلا

 لهأ نم |نرادعأ دعو

 امه شد رعبااو فُدلا

 اماؤ نيندول ريغ ناتئول

 لح ر كف نةةوا ريغاذاوق

 اهماعةروامللااهلكا مئاطمح

 اذاهارادّ دقلامءفةءاخ

 ارئاداروسالارب ملدا اهاخد

 كلذدعب متةحاسوءاضفىلء |||

 ضارغأ ىلع اهو ئشني

 تواعتواهف نم_:ك اسلا

 وام-متاح ردو متاع

 فرغو رودةنم متاكرد
 تزا<#وكلاهمو بن دارسو

 اممايفنوكينأ ىنبنبابو
 تال“ الانم نك ا !اهديرب

 قلاط] آواهف لوعتستى جلا
 ا جس جزم وحددت + +

 صولا, ءاتبلا نا ردد سرذهملا ملعب مرا ااوأ ةزللا فناسن ا لك نكامأ نيمعتىلاةراشا نم رفاكمال ن دعا يق: ملا ترغأ ىلاعت هلوةفلا مث كلذ ا

 اهروسىجبهنملا ىفرادلا تناك نان لاو تاكرذلاو ار ودقلامث هك ١ اوذل اراض أ بلا هدلامثر و سلا ءانب ىف كلذ دعب ع رمشي مث تاساسسالا ءانلبق

 الفا ماميط ىفا ماكس تاكرد ب س> ىلءكإ ذودتو ربكتلاو [قاقئلاوأر لاوأ رشا !نماهروسىبب رانلا ىهو'دإاتناكناودمجوتلا نم

 تعلطاذاةاهٌواذب لك دقق لوا دىلاعب رخا هللاةدق ىنكسلا الا باف ءانيلا ىب 2:!اذافاندلاراد ف هلامعارخ انالا ناسن ا لك ةند ءاذب ىبدوتنا



 فان ى دعم لفاعن هقركةراقن اهدا نءهسومانن اك وهللادثءن ههنوكسلاهسؤمأت كراوهمف لحدا او هلأ ع نءلزني تانكي« سفند عت

 ةينهلا تعدقورخ - الا تاجا نمرانل اوشرعلا نين 7 :طاوضرالا كلت ىف ةنوعضيف لدحت ةينامغلا ةكئالماو 4 'رعىلعل->و زعهللا

 هدابعنيبوهقلانيببحا عفرتمش تود ىو نيءةراشاباسههالا نو اكستي هلق سو وناجو الهوا سنا نم فتوملا لهأ بولق ة 4٠ ءولالا

 ءافق ىلع رخالا ءاّمتاو ءاب ا, ردح الو دد«الا|دااخ هتتده-د>أ قيبالفدووعملادوصسلاب 265( قطاىعا وهمي و وفاسااف كودو

 نازيممجرتةدعتلاهذمو
 ةدد«ا منال فارعالا لهأ
 نول دي ونودعست فياكست

 ىلا قاع رشب وةنملا

 هدابعنمب مكاو لصقل ف

 ناكامامأ ومهشس تاك اعف

 مركسا!ناههللا نيب و مهنيد
 ذحخ اوي الفهطةسأ دقىمهلالا

 مادأهنلا

 دهشب ل نمل ين تنولا كلذ
 نم رح | نيد و هزني ة صا

 كلذيهدامعن

 بنذهلعقي موأ هللا نيس و

 فالتءاب كلذ فاتة< وائاطم
 عقتم ديحوتلا ف دهاشملا

 ىلهر#ت نمىوالاةءافثل |

 نوءذاشلا عفشرف عفشب نأ

 نمدرب وءاشام مس معاعش

 هللا طس دو ءاشام مهتءافش

 ثالذ ىفءاعفشلا ولة ىفةجرلا
 هتعافشت ادر نمو مويلا

 كلذ سلف نيءفاشلا نم

 ةجر مد-عالو اصاقتنا

 كلذاغاوهيف عوةسشلاب

 ىل_ءةيهلالاة هلل اراهطا

 مهتداعسهنباكوتنف هدامع

 معاو# مهنع هواقسلا عفرو

 موءلا اذ ىفنيعفاشلانا
 م>رآ د>اولوةث الثو د>او

 محرأ قب دنون مولااو نويبنلاوةكتالاا تعفش مويلا كلذ فلا عتهنلا لوةي نونمؤلاو نوب .نلاوةك_ثالملا مهةنالثلا ونيج-ارلا

 ىلع نال )َن اولاف) ةعيس منهج باول أ تناك ملف (تاقنان) ها رانلافبهذلاوةذغلاةاك ز وئام

 رك ذامو «لعهللا عبط نيحن همخفناله بلع ع ويطمت اغااناب وعاو هةرهاظا فراك ةااءاضعأ ددع

 ل_+ددالى ءذلإ قاغملاتابلاامأو نان !سانلا نم لامدشد ى ءااةعيسااالارانل ان داولآ ن رم لاعتو هناكس

 هلق نم» ,رهاطو هل4_ة,دوعبهفارثءاواب رهللادو>وب درعا ارارقالهجرلا همفهن او وبلا قوه رنا# و

 طغف ةرهاظلانيةاكلاحر او-قردترا الات ناك 3-1 (تاقناف) ةرالا ىلع ملادت ىباارانااب ب اذ بعلا

 راغلا ضاخت نم عنع نيدو !اةاصعناسعانال ةنطاملا ءاظءالاو رع مانعا (ناو اق ةنطاءلانود

 ملأ كلذ دعب سالف تب .غ تقرحااذاح راو. نان هلداب نامالاو ديح لارا ءىخأاب راظناف مم. ولقىلا

 ىلع هناعا دو ةمونلا كل: نمهللاهثعاذأو ةءافشلاه ست ًاىتسءاوس ئانلاكباذ علا اذه بحاصق

 هلاهتنانأ لع نمرانلا ف قسالفةنملا لدةزجلان اب ىلءىذلا ةاسهار مىف س#اذاوهراغت:» ءراثلا باب

 ةيصوص+ كلذ ىف لهفةفاضم ىنع:ةدءمموةَماطم نار قل ا ىفتءاج رانلا نا (تاثناف) ةدحاوتلج دحاو

 ةيسح لاعأ حئاتناممالما حالا قرحودولجلا حضناهل مذهجرانتاىهوةيصضوصةكلذل معت (باوجلاف)
 ارهت مهاب نم ممهلاومأ حبارخاب مينلعن نمي زل | لهاب لفك نيباذ.ءلا نيب ه:ةدهذهن أ عمميفةرهاط

 هلوقوهوة:طاباب ونءملاعأ م“ اًةنامالة ل سدت ىب يف هتلارانامأوا يأ مهسوفن تاذءدالذىفواراعدو

 تاننالا دا؟ اؤذف رهظت قلهتناسنالا نطاب نعت الانا مول «موةدئفالا ىلع علطتىثلاة دقو 1!هنياران ىلا

 هلاعأبءأشتأ امىوس هيزعامق نيلاملا قفراملا ئّشْنم د_ىعلاوةرهاظا اراذلاترهطظ ةنطاءلارانلا هذهنعو

 قبن ل اذا فةوملاضرأ مكحامف (تاقناف)هعحارف ةئاوثاثو نيْكاو عساّتلا بام ءلا فكل ذ ىف شلال طاو

 نا ةئامثاثو نيعبسلاو ىداحخلاب اب لا ىف زيشلا لاك (باوجلاف) رانإ صوان 0 لد ام

 نم مايح ليلك ور ان زاجغ ناك نار اوم“ :يحىفاهلك دو «تدح أ اهمف قون موتا ء-اذا فذوملاضرأ

 ذا «ءاءاتناكامر وصىلعضرالاوتا وعلا ىلع ىوهت ىهف ماك نيلفاس ل ةسأ لاك او كلا ثالذ رعقم

 رب رهمزلاو ر و رملاب راذلا لهأ ىلعدن راغوةعلاط اهفاهلكبك اوكسلاو ؤترلا ن ءاهتفصىلا تر فاغعتراتناك

 ةعلاطاهاكبك اوك-لا تناك اذا (تاقناف) نم رو رقملا ىلع رب رهمزلاب ونن ر ورحنا ىلءر ور ابف

 لهأنكءاودو>ومبكاوكااروننأ (تاوجلاف) ةم-اظمءادوس ءذهحواهر ون نر أف راثلاىف ةبراغو
 ايندلا فاوناكو ةرو دكلان ممنه> ناخد املا مو ر_ةلاحالو اهثو رمش لاءال اهرون نود_شيال راثلا

 لهأ ل_.ءاذراونالا كاردانءعرانلا فامماو راس لادك عت ارمثلاهيتءاحىذلاق#ملا كارد ان اممع

 نيد" الادنأ امةصوام ىلءرانلا لهأ و رةنجلالهأ لازبالو هلل ءلالقنملا لهأرا منا هلحابهالزانلا

 انغابر ف (تلقناف) ثيسلا مول وهولاق هدد مونالهنالريقعلا مويلاب ةما.ل مون ىلاسعت هللا ع“ كالذإو

 6 تكإذلا_وفاتانودنوا ماجردو هل |لزانمدد عىل_ءامتاذو+وامئاكردوراذلا ل-هالزانمْنا

 رانر ذل اىف نان كإنل صقننالوا تار دوم نجل !لزإنم ىلع زتالمعن نيدلا نجلا هلاقأك (نا م

 اذا ىاقاو ريغاللاسعأ رانمنهحرانت ةنطابصاخ كلذامغناو ثدملا لئاوأ را صاصت:*ارانالو ثاري

 لع دااوتءل-هذ (تاقاان) مل-ءأ هللاواهعحارف نب رادلا ىلعمالكلا ةلاسرف رانا ىلع مالكا

 راثأا

 تالوسلا بحاضكمهف ! طق هلل مه دب>ول ريغ طقارب اول وعبر نذلا ىف عفش نيجارلا م آف هنرمضح صخن ة#ُت لاطفال اذ نيجارلا

 ىلعنركدت د مهنءافشو قالدخالا مراكم ىلع ناك ن عف مذ-ثنفةكنالملامأو وهالا هلاال 0 ”الملاوهنناةداهش عما اودهش يذلا مهءالو هولاه

 نوفدأب واهاكتاذ_اؤملاة رم ىذقنت ناىلارخأت يلب رشعةعستلا هذه عفشت متعة شاذا ةكن :الملا نافرشعةءسنلا ةعافش مخ اوسترتلا



 2 دب رمش ث.ة ناب وبلال ثعبلا روساانهور واو ؛زاودو طف ب وئاو نهد ب ويلا ناب وبثا4ي نر سغنالودب رئالعس: هند راغلا

 ىلعت :اهلاعتأ طارصلاواهمواءضوملاةاهمولعو ةسعب ركلاانقية-امهو لمعلاو لعلاةلك ال نانولثي طارصااو ضوخلانا ملعاو اونو هوما

 ىلع قيض نملكف طارصاا ىلع ةملقتسألاو ىفملاّنوكذ ةعب رشلا عابتارادةم ىلعو ضوملانمبرمثلان :ةعبرمشلا ملعب ةطاحالار ار

 طارع 7 ا كانه طارصلا (حعم) هيلعفاضانه عرولا كرثنم لكو طارصلاه. ءاععست اهنبا د رك املك نءعرول ب هسفن

 كانهالاذ»هو داعاةقيقح -
 هاته دبعلا ىشعال هنا هناودخاو لهأ نيد عام وبرمو لأ اور و رمسو حرف ىفرا صو ذا لدشدو رانلا نمي رجا أالثم هسقن

 ,أشن5ىذلا طارصلا ىلعألا ا ندد->وملانمزا: !!لدأ ضعب واوماناذا. :دلا لهال عمي ,5 ايش ىرال افةيتسا اذامت

 .ءاسنالا رادف 0 ةمئاعل هلال أس: كلذ وكلو كلوش نم مسشارفوة ب وةءو ريضو سؤ. ىف هنا ىريفاضا هما“ مد ذءف ءءوسام

 هياذعل ف. كلذ لوفةبارلا ى هىجاارانل 'نءىطسولاةةيطاافنوك سرل.اناانغاب دق (تاقناف) |

 سياباوالاا ف دحأ نى ذعنالفرانل ا يي ةطاح ل كل ذاغاو باذعالا غشا ذسدل (باولاف )|

 كلر واهرز ا مأعف هناي سنس نس نه«ثد دا ىفر هبي دعت فابيسناك هلال هناذ هيف هلئلرا ثم

 ىفءرقةمرس.و ههةطساونالارانلاد-أ ل دال هنوكف هتق.ةعراملاءل تاك رابتعالا اذهيفةسمايقلا مون

 ماسقأ وكت لهف (تلقناء) ماك ةيلغسااتاكردال ةمسلاب هنعاش.ةذ نإ ذ سر راف ةعبارلا ةقيطلا ىف رأ“ 1

 الو لرش نا ىف سا (باوملاو ) سثالا ف هن !ىفاضنأ ثدملالوأ ةةباسسلاةسعب رالاراثلا لهأ
 لامر فك ا1فرغكاناسن الل لاه ذا ناط. .ثلا لثككاعت هلوقثالذدي وي و طةفرافكمهامناو لطعمالو قفاثم

 وهناك ناو ننكر سسملاب ههه لو رافك !ابتاط.ثلاىلاعت هلل قاف نيماعلا ب رهللا فا أ ىنا كلن مري ىا ْ

 نايات نمنالاكرستمرفاك ل كسنلو .انهضزفاك لرسم لكقا اركرش جم لراشلا نال سوسو ىذلا

 اةريغو ةحلاصلا لامع" الا

 دوش. الن طابا ندلارادفوهف

 مودا دة سمشرو هض هل

 نعادودغار يشم اعلا ,

 ىف هلوأ اسوي بعص مت رسج :

 اذادع 0 فرع صك

 هحراو هوان هزاور هاش

 03 3 الولاو هدد هةعنصو ا 0 /

 قتافصلا هذ_هلهأ ىلءانمك-كرادلاءذهىف ل. طءتلاوقامنلاو كلرشااو رفكلاب 1ع مك ناكدف رونالطارصلانال ناي نر لإ بط بود ات هناساب قفانل اديس وتكن كلو ديحوتوع (تاوطانإ هدم للهم ا را تاون واننا نللعلا نردهللا فاح ىلا نسبا لول هذ (تاقناف) كرمشعء ساو رفاك ميه نب مييسأ اود كانا ١

 «-هالسا ر و هتول هنالةةمقح طق مل .. نأ مصدال هناوهرغك ىلعاهاك لاملاعاجسا رّقعن دو 1 ومسرح الا

 هةطساو نمص اعل كل دبالو ىمداعملاو رغك-ل!ىفع وقولاب مها سوسو نمةاصعلاو رافكلا دعت رةقيةح |
 نناوق د.-وأ نيملاعلابرهتنافادخأ ىفا هلوق نار دقت: مث ىداعملارئاسو رغكملاو كرشلا نس نم لوأوهف |

 لس دقو *« رانلاىفرانلا لهال يطعن اهنع ريد لات هللا نالت املا ىلا كل ذةمارةسا نم نينقن ىلع

 هيأءودح | أ قتنكالو هسفن ىف

 امله ل ابد اووف

 ةفاتر وت نمربانع كوي
 متت تول نوما سالاق

 هرك ذ ها هنمل هب يرشد .حوتبكلذ سلف هناسابد-و ولو وهن نأ انمى لوأو هوءايةشالا اهماعنو دسععف نوموعنب - لن .ه 9 0 ان 3 9 9 ولو 0 نسا : 93 لأ 3 ىئ 2 -_ ير م ىشا رسلان الدم ومنذ سدل لا ةفدا_ء>ولوهل_هدهللا قادخ [ىلاسدلن !لوذ نع ندلا 2 ءاسالابقؤب وضرالاكلتفإأ . .ء , 1 3 1

 ىأبا مةدسحو مدواخ ىل.ةثالا حازب راذلا نا نيتسلاو عسبارلا بابلا ىف ارك ذوتاحوتةلا ع نم عما !اتايلاىف|

 ةنجل الخد هقاالا هلالن العب وجوبا ن مس فو حاصتبالاب رانلا فدا سدلباوه درو ناك هحوأ

 قطف نكدحأ ران اا ىفتاعافشلا دعب قم بالف لعلادر ةألدلوقب وهوتامنملافالو ن مؤ هوهو ليم

 مهفرع:الرازنالا مهتيشغ دق
 مب ملعدبالا ىلا ةجرففدحأ

 هيرغت امق..ولالا علما م

 ناسنال م ومنبع
 نيطام سلا نم هني رقدعم

 كالذي ولالارسش ةننوةكت الملاو

 رغصلاىف كلذ قى وذ امذلدرخ نءة.حل اَعثمناك ولو ىنناس ان عورشموهاو سن هاعورمش مال

 قرالاب ر وهافلاوبوذجلا وابكا ىلا_عت هللا صان مف (تاقناف) نيجارلام- .رأةعافش مواكت اوبرغأ

 هللا صامتا نيعب ىلابابلا ىف سلا لاهأك (با اوان ) هللا ليس_سففامومفني لوةضفلا وبهذا زبك نأ
 اي اارخا دمع مو لا

 ١ 1 ذلا ا ه«ؤاعل هدهمحر راسأ تضيقناهملاالبقملأ 1 /!ىأراذال املا >اصنالةثال* !اءاضءالا ه ءذهجىحلاناتعت

 7 ا 0 او حوف انت" أك هبأح همطعن د ولثاسلا نعلذاغتب ؛ ىغلانا معن :ماعهت رمج ىوكشف هلامنم هلأ هناب
 انلاوأ 1 1ىلا ءدرآأ

 ا د 1 اني ماله كن كرا اوهرهظ ءاطع[ديالوهنم بلطت هنا لئاسلا ع نمفرعءاذافهينئحاهم ىوكم ف
 1 سس سس

 ل>و زعهللا نيعدقو مهصخع مام مهافرك اعلا بادكأ 0 .نالاودار ذالا ارش تور فكن مو مونم نها نم

 ةصاخ ل سو «يلعهللا ىلص دث وهو دو !ماعملا ىمستةنحلاىقىتااةإ سولان هتددمأ ىوظ تهبل ص ءاضَعلاو لدذل | ضرع قدي نيد صرالا.ذهىف

 ىذلا كإملا اوهوةعاجلامدقمع اهحورلا و فصءاملك لهأ فوغص عبس نورك اه وع ناك مسدس لفل ل المكي و

 نموت ارتفا!نادجأن ع نو زادف مسهاجأ نلزت نم باكل كف ادنو ةمركملا فوتتل اوةلزنما بن كلاب فؤب مث لسرلا ىلع عئارسشلاب لون



 ثان ىصاءملارئاسن م كرش اري_غفالةعادبأ قالا نه دحاو نازي ف كلركودح 2 ملال 'لرشلاالا هثلاالا هلااللءاة.الو«ةزاومىف
 مدعل ناز ىلاهقلالا هلال داش مسجلا مصب لق لالا لاالدت انقل 4 او كرس *اافاهاادقت ءمهلياالا هلااللوةبناكنا تاسنالا

 اهعم لمعي :لمنكلاهلاد_ةتممهتنالا كاللو ةي ناك هنال هناز» م هللاالا هلال ثا داما تال هسا بح اصامأو لاو ىرخالا ةفكسلا ىفاهلدا ءبام
 - رافت ” امسلا ع نمالدس نيعسستو ةعستلاو] امم ىقهتياالا هلاال 0غ عضو ا ”"ا.ساهعم لع امنا طقارب

 لة لف تالا سعتو
 أ ةأشنلا كلت. الاايندلا لانو ء-ربالمما<_ذءاوماملاوداسعلاودرول نذل اءالؤ هةأشن نم لعب ىلاعت وهف<.ف غر اذان امس 0

 نابل نينسؤلان _ وكاني 0 ابرذكل 0 ا اول اوم : |
 تك م

 ايندلا لهأ منأب ا ل قفز فالس تلك :دإاىلاا زا :ءاو ملم تودوعل 1 0 5 0 ١

 هبعج نكلا 5 ةايئدلا ف ةىارهنآ مولعم الل ومرفق طئامعت ثءارزد : ةسعراذاا ىف 3 لاسم نانا فاهوبتك
 واسمع ىاردهنا مواعمو هلناواللو معن ثيأر لد هللاقيق ةسعرانلا ىف سمغيف ا!نيمهلا تاون نقلا

 0 3 . . داو اونيع

 له هللا قيفة غةسنجلاف سغاذاش وبلا بحامفدز وكلذكو كس ل الفور لل اوماع ا 1
 مه: راةناذاقنعا نمئتاجف

 مهسعن | ىلع هباودهشامالا

 اهوةاعذ كلذ نم هاوافذلتاع

 ذاغنا, تولعب نيئمؤملاع- مج نأ ملعف لاه م كلذ ىفلاطأ او طتاسؤي ثد : ًارامهللاواللوع.ذ 3 اما سؤرامون ت 6 از

 ىذلاو ههاوامندلار 2 ا مع اودع زيا كلو ةقلاطو وحقد .عولا

 (تاوجلاف) َر 'ذلا ىفاشكم نب د>وملاةاصع ربك نأ (تاقناف) ها ادب اههبس ىلع مدقأ الدان عولا< ةزمل ب 0

 ةاصعلارثك 0 ا ونيت-سلاوعساتلابابلا مول ءىفيشل ارك ذر نم مث مهي دياب موقانع | ىف
 ا

 ثكع نماثكمم 00 (7ننادتس فلا 'نيسعنهرارشمناكمول فلا ءن هلوذ نمهانخدو راسأانغاولاهمنوخف (ةكماإ] مث 0 0
 لهأنمنيدحو ما ىلءدو د اًةماواةدم ىههذاهف نمي ىلع اغل أ نيس سمللا لك ند نةئامولاور دّعلا اذهاهف 0 ' 0

 هوهرهط ءارو غ مةددخاب
 ةمايقلامون ىضقنااذاةاهاهأ م هند ذلاراماا لهالالا دمرسا انسدلو ةمايقلا مول ىفكلذ لكولاف رثابكس | : 0 34 : 5

 ىلءرانلا ىفةاصعلا ةماق اذ مارق اقلط ودب غتر عرادلازا ماا قنا لل-- .وأاةأدع نم دحأ قسملا رو . 6-2 و

 ءىح ونلاعأ هلود ىنعماك (تاةناف) لمصفتريغن ماله شاذ تمل ءامغ ا ىف تا: كلااذ مبهةطاهديدختلا 0
 عماجتاذ نم« ىجلا,ىلاعت قل !اهفصنلامتا (تاوجلات) تاقيملاد_:ءاهلهالاه نيت أتم منوع ذو 1 5 0

 اهل سو ىتلاا هللا ترب لعلا نم هيلع ىلا تهل اهل > امل دابعلا ع نم ماقتنالا ئايسأ نمهيلع ىهانع اهلع 1 7 0
 هندازال ماعم مدح ىلاعت هل ميسم ىلءالااهنمع تعقوأما مناف تاي ةاللةردابلا نماهمذ ةئماكلاةجرلا اهتعند ىدلاز ع ول واضأو

 ىامدشالاب هناناهاخدب نماضد اهلعما وهلعت نكي مام هيلع ىلاعت هللارعن ماهل خدي الىذلا ٍلع.لاهبءىج ثا[ ذاف ْن هؤماوههئيعب يملك ىطعي

 مك ز عع ذآ انامالتاوتال_ااهناع هلوقو هودي دعلل سدطان ملا نذج اهيل ة.صاخلاب هيزككفاهادش دب 0 نس عكا
 ا رو ا و درت حيا

 م 0000 ا ف تن 3 ررانلان لوقا ذاوأر تبدل ناتكسال نمتقوف 0 تاتناف) ها“ شازفلا 0-1 يي ا اي و

 قد ورانا ول تامل العقوق ناذع ةدسش م قا نا يدا 00 ةرود

 لاح ىنفةقافا دعب ةقافاوة يشع دعب ناذ#ءلا نمةيشغىفاولارب لف باذ علا مهتءرتشي الف ىلا هذ هننا نعرابخخالا

 ًارئا قفا جال لد و زعهللا

 مويلاّلا_بقان ىتك كناثك
 5 ا ذلا 2 ةرشعو<ة يشعلان مز لوطن دقو نعو سلا نازعاب نوب عي ةقافالا لاس قو ل.ل اب اذعلاب نونذعت ةيْغلا 0 5 هل 0 كه ٠ . 5 . 550 . م 9 3 رنا وأسس ل

 ملعف ني ره ١دلا ارهدو نيد الاادبأ اذكهوة نس فاأ ارسعة جت نوي ده ةقاوالا نمر لوطن دقو ةدسقالا 0 ا

 «بيفمهامتدشأ اباذع طقنوم 0 الا مهسو هلق عقب .امزاماا لهآ ىلع تاذءااددان أ ةروخ# 9 . و 9 5
 هماع نلدق هلب

 مهدنع سيل (باوجلاف) موناواهأمهنيذلارانلالهأدنعل هذ (تاقنافزهتقولموسوةنفتوكتالا || 0 ا ناخألا
 الارانلاف هنومانن ىذلارد_ةلاوهثكلذو طقفن :د>وملا نمةمالا هز _هةادعب صاخ موذلااءاو مو 6 1

 ووو 1 ع كا ل هرهاطىف مالسااإاداق:مناك

 ريف نحلااب و رلا مهمانمى موهعت بوكي ومان ذا نيد>وملاةاصغن ام تاموالا ضيف هينوخت 23-7 |[ وهو هلافو ةمدو لهأ ظفصا
 هسقت نم مهمتك ن وذحأب نيذللامأو لاق دحأ هب ا را ةاكو اريك :موأ لطم ءموأكرمشماما هنطايف

 عضوللانماىأ وطء اوو نمتطاكانخ غهن :مؤضا اوأل لم ةما. يهل اموت ناك اذأق م هرروط ءاروهوذينف باتكل ا اونوأ نيذلا مهف مهر وهطءارو

 اذهو عج رب نانأ نةيتىارو<عنانأ نط ءروظ ءازومذلبن نيح هنال عالا انكال مهنا !لزتلا م مجانك ووفاس» :دلا كام -ىهبق هنن ىذلا

 ددع ىلع ىفناوالانمهنلع وامر 00 : ضومحلاب ءىح مثيدحل !قالمكنأ تننطاهررغ» رةبتاغي نيحةماتقلا مون لل >وزءهتلالوةي ىذااوه

 اني



 ئراالىحاهفاو ةلاورمس ف نودىبلاةملطلا ىلا هاك ملاعلاب«ىح أهمل ءىرساوئط فود لواياغنأ نطرالا تحرش تادعب شو جولاو سائأا

 تي.عوامأالو اح وعاجف ىرئالىت- اط..دتو سدالادمضرالار هتف متن جس ضرالاوءاسملا فلي دامتلا ة.ف.كنو رمدالو اذعب مهضعب
 لاءاهتنمنوك بكو لا كلذلا مطمسولاةماقتسا ىلعاولءضرالان ال ارصلا عضول مئايندلا لاو ز دعب د>المون الذااسفم ونال هنال 9

 3 .ةناضم ةكمرد ىعوح جرملافنوكتف (معع) ةيدأملا أو معنلاة:حسانلااهلخدي ةنحلو ًاولاهةفملا روسي راغود ىذلاجب رملا

 ٌمةيدأ لا لهأ اهذملك ايف

 عاد رفنع ةالدملا رامثلا لحالي 0 ها نيفعت دال هل اقلاماسح الاف نيفمتلا ىلرارخو ننال طار ا نمفاطةبف مهضعب موقعي
 روسلا ىلع ة-:+لا راعمأ هلق (باوحلان) نوحرببالم مك امأ فنوسوبحت مهمأ ةنلا لاك واش ثيحراذلا نماؤ وري نا راثلا
 ضرآف نزاو 1 عضوفو مهنك امأفكّوسو. < مهاعاو نو. الراذ )اله ناةثامثثو نيسعب رأو ثلاثلاب اءلا فشل |
 د 1 فك مرسلا ةنلاةجرنم «ناكف مهدوأ -يفات ىنح تاو نةسااماؤانشيئمم .حووبتلا موا ناكول م ملاذا ذحاضباو نوال

 3 اوناكولذ دخلا باذعلاا نمنوهأ بعصتسملا نازعلاناف موت 7م نو رعثدال ث يد نم مهم ةيغيلنا ىلا

 هتنادطعجدقو رانلاوةنجلا نيب ||| ل رجاضنالا لو ه> ىلا اديد جاب اذ هلا ولة: ناكملكذ ىنوةوذب اوناكل ناكمىلا ناكم نم نولي
 00 00 كا ذيل لدادلا (با وطاف) تآرقلانمرا: !!لهأ قوت مدعىلع ل-ِلدلااف(تاقناف) باذعلادشأ

 عامها ددحا حرت هنازيم نمرا كلا هللا محرف فرصتلا نم عونممروانالاذدم ىأ اريسم> نب رفاكدال محاسن هد وىلاعت هلوق

 انلوذ ىبعمنا ءاوىرخالا

 هدو ازربمفاكم مانا 1-0 ٍء 3 1
 2 1 ل اولكنا لدار وازن: لف (تاةناف) تافوالاضء«:ىراذلا لها فبضغلات مس ىتااةجرلا نموه ساسدالا |

 - ا 1 ا 5 . .- ا .-
 طغفاهضعب عمةغبط لك لهأالار وازتيالنك-ا نو رواز“ا 0 ب اودلاف) ة هةسغ :لال_هأر وازتةةرالا

 هببكءالورور# رو رقمرو راالفاضعب مهضعبل نور ورةملاو اضعب مهضعبلال5 ل تو روراروازت رجيف

 هلوةرداراااق (تاقناف) ةناح ةلثو نبع رآ وثااثلا ايلا في !:ةلاوان ونش !لهأ تاذءىفلاطأو

 فارءالاروس برمضاوهمت

 بو رمذملاأإ ذريظتو نو رعشنالْ  ي-نما.ندلارادف ممم ركمكرانلا فو وتلا مد عب نو رع ا

 قهيلع دعلا نأك انةروص

 هس: ىقدحاو وهوا.ندلاراد

 انكه وم نب زاومال
 515008 اع هتااتملطت ينل فاهباذعاو ب تالا الا 3 ناعما تاور تضل 1 هلال

 نيعب رالاو عا 0 (ناويجلاف) نب د>وملا نم 0 نس ذلاةاصملا نأ كلذك

 لو*:دىفةدراول ةعمدلا ثن داحالا ليل دي دمر سمى أ اذ ءةرخ“ الا ىفاعاعس دا هل اوةيدارملات أ تالا

 ىاعتهنلاقاشدقو مئاقولا
 ةروص ىلع ناسنالا دسج
 هتيعهشفك لعح ونازملا

 ةءامنال لعحتو "1 او سعال تان ؟سمايرانلا ىف مهتناما م ممىلاسعتهللاة جحر نه هءنكسا اون د>وملا نمراذلاةمالاءذه نم ةفئاط
 لا لاسمح الوهف هناذ مايقناعنعدحوتلاو ناعالاوة مولاة دو 1 ىهةللأتملاسوغنلانالكلذو مهمراذلا لك اتاك
 طةلابْنز ولااو مت كاع رو-دولو هبل ءفباع نس بال تءلاو تاوم مآ مدوالاا مج اوراصو اوةرحاف هبا نريغىلا تاذعلاو مال الا
 : ع ممناو نب د>وملانعبأ علا عفر ن هديالناك كل دلق هب سل: 5 !اهلع املك سيلذا هضم قرحلابهلع

 عوتولاو ىماعملا ىلا لدملاب ةصولوهللا لو سرد_+هلباالا هلاال لاو نمراذلا ىفى بد الق م ءملالا ةءاكس 1 ق. هت كل ذا افران ١١ اولدتدنا
 ىلامتهتانرخددفو اب تاذعلا ا اوتاذني- 08 !' لهأ ىفىلاعت هل اوةىب-عءاف (تاقنأف) ها كلذىلءتامو هرسعفةدحاو

 نيل ةفكلابةداعسسلا انك ىذلاريغالاص ل هنانحب نرخ اذن ؛ ربوذك-لا هبود_هد ل<:ىفاولاف مما يوصل اوماملاوداعلاودر ولو
 راسبلاةفكسلاب ككاو معا مج هلاح ىهىبلا هلال اناس اد لهعن اذكى ذلا رب غاطاص لهنا. خا اولواما (تاوجلاف) لوعت
 ءاَعلا بيش ل ادتءالاف مووت كعاوعجرا.ندلاىلااوعحراذا مهنا مودال ىهوا.ذدلا ىلا اوءجراذا مهعممو دئاسجلا
 د نيسإلاو عا رلا بابا فيلا هلو يكل حاضرا ءادعسلا لل .هباولمعب نأ مهنككالءاية شالا لمعي

 ماقءامسس>ىلء نال ذدذاذد »أ لمي وئإةغلاو نامستلا لشي جا ص ىلع ناسنالا قادت ىلاعت هللا نا هن اهءاثو

 ىنعبنازيملا اورستالو

 لال_عااببسفاردغالاو

 اهاك ةرخ الانيزاومولاو
 تاعحلاسعالانز ولن زا اوأاتعضواذا مثءاو تيلامعالا لدم ىب مق امن للا نس "عل اوان ندلا لهأ نم زاوكرص» ءلاة ساق ود

 مم ع نكسلا دبأ سوما نا ازمملا ل_دنالةنطابلا لامعالا نالة نط ام |!نود طق: :رهاظلا نكمل مهلاسعأ عجل ةيواملا قئالخنا ب - اهبف

 در واذهلوهند+لاناز ربما فةضوبارشآو ءلاه هلك لباقي عا ىبسعمو سوس ضو سعيجت ىوذعملا مكمل ناز ىلا ىهو لدعلااهنف
 ريطاازه لعحأ هسنح نموخ لعلنا تب ريطالاعأ نمل علك نالهنيد+اكناز لا نكت ملاغاو لأق ناري ملا الغ هتادسجلاو



 لثمن د اىفوةيناو.لا هناا حا .:دلافنأك ناوت.مرك ذلا كرانو تامناوسهئيرك اذلاةرك ذلاةايحو:داهشلاةامسنانامصذ ةنموس
 تبدا ىفونيركاذلا نمد ,لاذاديهتلاةاحن هريجركاذلاةا.تا كلذ نم رذعأ ترملاو ولا لمهن ررك ذبالىذلاو هير رك ذيىذلا

 لام هنلالوسراب ىل ,اولاد مهما اون رمغتو مكباور درمضبف مكودعاو ةاتنأ نم 0 0 !ءدينءاهاك زأو مك اا عاربخم مكسشنن الأ

 كلهوتكلهتفرحأ اذا ىتا ١ك ةنمفس ىب هةعب رمشأ!نآو ةعب رمشل !لعبك اع لاوو « (ععع) ةداهشل اوهوناقرلا ب ريضر كذ_ذهتلارك ذ

 زب اد م
 كتءءر ىفهتلادو د ةماق نع

 ةلدخادلاو كذعة_د راذتا

 دود اةمانافرعتالو كف

 كن رع عرس - 3 الا ااهلع

 كلداعا 0 25 »*ئ

 فال_دامسو لوشعَوال

 ىىكالىئ-ازواع كداعنا

 لى ترام تلكتتللا
 مسنت ماك حالا نآذ ارش ناك

 هجركلام لئساك ءاممسالا
 وهلاةفردل ار زن نعمنلا

 نمنلعسهنا هلل _.يغف مارح
 ملأ لاقفر

 مالكام اربزتس» هووتمع»

 لاورعلا أه« فلوق:
 بستاكءانر رت ىذلااذهو
 ه.فاوعقوامفةلزتعملا عوقو
 اولاه دمعولاذاغناب لولا ن<

 هللاىلع بزكلاا ةلاحتسال

 نادل |رتعملا تلبعام وهريخيف
 ىقايذك ىعسال كلذ لم

 ع رشلا هيلزت ىذلا فرعلا

 ملء نع ىلةعلامواياذ محفل
 نماذهو ىنكيحلا عضولا

 لكفاهنوئوولوةعلارودذ

 * اها بنيالواهتلدأ عم نطوم
 اهل نيني ناك ىذا ليكلذ
 ة.ءرشلادمداقملا ىلارطنلا

 وأبو بط اننمو باطما ىف
 قرع يأ و بطاخ ناس
 هتالخأ مراكمفبار ءالاضعب لاو ةصوستلا ةمالا كتف ةلماعمل مقوأ

 ميعتلا ىف مهلعةامملا ءاعبةنملال_هالراشب وهفندبلاةامح هيىذلاىفا ويلا حو رلاب هتعريوملا سفتلا

 منه فنيدحوملا ةاصعلا ىلاعت هلياة اما بيسا3 (تاذناف) ىنتن اءاشنن 5 ه«.ةؤيهللالضف كلذمملا

 تءئوامتاو«ءطتر هر وكت حست تناك ىلا حر اودلل ىلاعتهلنا ما 1 (تاؤجلا:) رافكلال 08

 اهد.-وتلو تءذع ىداعملا ىفاهعوقوملا ءوشالةربدملا سةئاارهت تتةر وبحلاك ما ثم نم تاغلالا ىف

 سالف تااماذا ها هعلاح راو> نامت . اديأاه ,فدحوم دول ليغتالا اذ 50 راخاانالتح رخأ ىل اعتدنا

 اوئوذيلادبأ حرا 2 مهلتر وعالرافكلا فالغا ولع ىلا عدنا نمالضف ةعافشلاب حب رذ تى ملأ كاذدعب

 ارافكاوفاكل نيدن ” الا اديأاوةءاوناك ممأولو م هةراغتال ةيعصت تمرفكلاب مهتيصعمنالكلذو تاذسعلا

 مهقعب واودعاذا مجسغنأ نموا مهلفن :د_>وملاةاصءامأو 5 مهتنن ثدح نم م راثلاىف او دلت كلزاف

 نمهاك تاسثالا»_بح نا َت .وتعلا نمةثاوماث فوملانادلا ىفزييشلا هلاواككالذحاضراو »ع مدنلا

 ىناسرتال لعتتال هي دانت ىهوالاةيصعمىفدرعلا اهاسربةح راج نمامو هباذع نم فئاخهلن عئاط هتعمبط ثرح

 هذ-مدبعلا ىف ة-راج وةودلكو لعغل كلذ ن مىلاعت هلا ىلا ًاريتتو كل اعود هاش فاق كش! هلنا همرحاسعف

 هرافورادلا هن هقراذلاب ىكل !لعح د ةللاعت هانا (تانناف) بتنا ة.دعماولعفتالا ماوس ىدانت ةياثملا

 مذ (باوجلاف) قرا نمد أو هاملاعند كل ذك رانلا فنيد>وملا فرحا نوك لوف رانا نءدشأ م" الاعفدو

 مهةرالاى هلالا ضغلا نكسامف ىدمرسلاهللابضغوهو هنمدثًاوهاملاعفدراذلا ف نيدحوملاقارحا
 لاهانهنمونيدحوملاىلاءتهنناةجر نماذ_هو ه:عىذر م هد.ءوأ همال_ةنانالا ب رض. امريظنرانلاب
 ني دوما نمر ابكسلا نادال رانلا تناك مطقنبإل ممجاذعنآف نب نيكرشملا فالخللابتالوامل متم مهضب
 ع ممأدر وكلدلواندلا ىفرانلابىكلاك ةلومةمةيونريغ ىلع اونامنيذلا

 نءنيناوثلاو نماثلا نايلا ىف يشل ءرك ذة يفاعااىل اراذلاب ىلا بدا صحب رذئامرياظن ةنجلا ناب ىلءر مخفف

 نوءافاوش توما رو. لاله

 تاذعنمةنافو !هلعح ىلاعت هللا نأف "هي ودندلادود_هلاك ةباقو راذلا لعح ىلعداك اذهلافو تاحوتقلا

 قاعت هوة لتازهلوورخ الاس اذا عن نع ىمداعل ارثسس وهفرتسلار كلا اوتاراقك ثء؟«ازهاوةرخ الا

 نود-وملاالرافكلا ممدارملان' رج ىلا اداسف ضرالا ف نوعسا وهوسروهننانوت راح نيذلا ءازداا

 تاب وةعلا كلت له فال نم مهلجرأو مهيدي عسيطقتو باصلاو لةةلابايت دلا ىف مهفاعامل ىل .ءتدتنا نال
 مظعنا دعو رخكالا قمهلو ايندلا فىزخخ مهل. ,ئالدلاو ليز دح ولا قو- ىفدور1!ىفاهاعح امىل-*مةراقك

 نءررابكحلا ه1 قال نطابلاورهاظلا مب ىذلاوه هريدظلاتاذ_ءلاذار ا: كالالانوكال اذهو

 مهتومفتاذ_ءااباو بحت ملاذأو م عقل اهيشاوجا ردو»د ىتح ةتامارانلا ىف مهت.عىلاعت هلل تأف اك 3-6

 ىل 00 وتساب لستر انلا نام م ار ١ل-ثهراذ :لان ن وقر مممالماظعلا با نعلاىف اظح مهل س

 اذاهلك ا غاسام«_حاضنا الولو ه- فامجاضن|ىفرد_ةلات تدر راه ذا عشتناك ةييصوع 1 انا

 جضنلا::4ا هك اوف فرثؤَتا ثاءامتاا_مناوةنجلا ضرأ تك ىهىنلارانلاربأ 010
 ءاسشالاىف لععتف رانلاىفاهلكم وحلا و رهقلاو سءلاو راذلا فةسوهةنللا ض ا رعقمناف حال_.مالا و

 ١ راثلأ نمه_.فاملعبطلاب راعوهوْءل_هاهلك للا ضرأ نا ىرتالأ الف ساه هلع: تناك اماولد كلانه

 راحتأو
 يل © « ع .٠ ٠

 هردعو وا هيدعوااذا ىلاو

 باوضصلاب ل _عآهللا اوهدبعنعر وامروفغ هنالاقي لد فا هزا ىلا قحلا قسى لاقي نأ ىتشال نكا ىدعومز نمو ىداعبا فل

 نعاس لم نيم« مركو هإفضباهنمىلا تهل نذاعاران وقتل لم ؤفرف مقياموةمابشلاموأ ىلع مالكلا ىفةطاصة إو ناةكا امتنا د)#

 نءؤامل ارش :> مثروبقلافامرثعب رود اىفئفنينأ لفارس ارمااذاىلاعتهللا نأ لعاوب (انعاشم ضعب م لاكن ا دمشم هي كملاو اموتفلاباوبأ



 نس راع طيس 0 اتخذ 1 ][1]]|[ 01 1 1 أ“

 ىاعت هناي:انالىرسسلاةبنحلا ىلعنوكنت 0 نءنيتسلاو عب ابابا فنيش 5

 وهو نب دلا مول || م4 بفن ىلاعت هنا ى «ركوهودهاث ذم ركسع ىلع برسول اكأ لاشك تاج فاشكتا

 لس ناوغلا ءاولرت نيذلا ةك ”اللانا مثمول ن«هلايف نوعجأ نأ ال1" هيف عمت ىذلا موءلاكلذ

 اهتممهعجابنو رغب ظ.غنونار وفاهلو مثهح سانلارصب أ اذاو نيعجأ قئال_هلناب ةايحفوذم مدي

 الاع راسو طق هةمربك أ عج مئامةنالربسك الا ع زةلاوهواعز :رفوافو هلو ربام ممسافعل

 نيم ان ناريس مهسغنأ ىلءنونم“ الامه« وهذ ربك الاع زغلا مسمر عال مومف ىلاعت لا نيذلاةفئاط |

 نمىلاعتهنلا ىلا عادلك كلذكوا ماء ىلاعتهنلا مهاب ىج لا ههة-ثلل مهاد انو مهما ىلع نوعزأ 3 مهنم

 ةلضافتمروت نمربانمنينم ل1 ىلاعت هللا بصني ولاق مسلس مهلا مويلا كلذف مهلك تولوةبف مهتثرو لك |
 قيايأك العوال برلاءى<ل.ةءالذون ا اماعنو ءادعف فنوملاىف مهلزانمبسع

 3 الما مهدرطتف منو زواهتالانو تاو نبل المنود ع * مج -ن مانو سانلار ذاذاو هلالعع

 فا ىناىلاعت هلوق كلذواضعب ممضء؛ىدانيفاوعسرااوعحر اميهؤاسأ مهجدانتو رشح لا لالات عدو

 هجر رنيدلا ىحتمشلا لاق 9 العول جوملا لق ادا منيب دم نولوف ونالت مز 01

 0 4 د !!كلذفلوقي هم نءعءادنوهوأ < _سفنب ىلاعتو اك نمكلذأ ىردأ الف هليا

 موو يسلم 0 مم ون>ىفاعت ا نيذلا نيأ ىدان. مثمركلاب وأ نم مو.لانوماعتس

 اوقدسنيذلا نيأ اثلاث ىدان» مث هتلارك ذ نع مسيبالوةراكت م مهلتالاونأك نيذلا نبأ .ئاث ىداني مث نول اق

 خ1 :تاساونانءع هلراذلا نم قنعج رخة:كاىلاثال_:لافئاوطا اهذهممأ اذاههماعهنلا اود هاعام

 قلافاك ثالثر كس مءلاتاك وىلافذ وال هان لاق 2 وما فنيذلا قئالإنا ىلع فرم | اذأو

 مه دق فودو رماذلاو نا سلا ىلبةهلك اذ ووييشلالاو ع سماك ةنجلا لهأ ىلاةم_سنلاب ل قالاعاولا

 ىلعرانلا نمقذعلا كلذ فرم اذا متلاق علاطملا كلذ ل اوهاب وللا تءده:ىتدف راخاد:او قرعلا

 امناث ىداناد_>أ مهم ا ارب ماذاف ف ربةبصل ا نيد نمةربا ملا طقتلمف د.ةءرايح لكب تاكو ىفنالاو سانا ا

 دا نا عرب لك تاكو ااثلاث ىدانب هنامت كلذ ك مهطقتلف هلو_بروهللاىذ !نءلكب تاكؤيفا

 هللا تود ن هديل نسائكيلا قرو-هداانور وص:نذلا مهر مهاكرب واصلا لهأ اطةةلمق لو زعدللا

 هللا نودنماهودبعيلراختالاو رادتالا ول نوت اوناك م-مناو نوت امنو دعت ألااكل--و زرع

 نعللاعت هللا مهذخأ اذان فو لا نمد نم مهطقةلمف ثيدحلا ىف نير ودملايدارملا مهءالو و3 لحوز 7

 نول5فامتدابعءنمْكل-ئاوأ دصتاممهرب وصتب نود _صق,النيذلا نور وهلا مهفوسانلا ب ومها

 ريوهتلا ة-هرحىفةعالو (تاق) ىهتنا ى راضلا ىفكنب فانا :اوراوا ماءتاحاو رأاهفا اوهقنلاهنع

 ماعفل' اهنم قولك اةقومنيسجلاة ءايقلا فقاومث د_دانرك ذدقو لعاهللاودب# ماو تاناويعلا
 هنعوإ_فغىف ندا دام ,ك الاهنم روذدو سؤرلاه-مسشت امىرثهع>ارق ني#بملا يوتملانياتكخاوأ ىف

 ةدان رج رملاف ىتلامهتبدأمىفةنجلا لهأ ماعطنا (تاقناف) نيمامال_.ءالا ىلءتوملاهللا لمسنف نأ الا

 نيت-سلاو مسبارلا ب ابلا ف يشلا هلاهام (تاوطلان) راذالوةد لبق رانلا ل_هأ ماعطاسف توحلادبك
 دعي اهوعو تب بارا بن بتل حاسوإلا بروحي وثلالاعطذز وك ذملا مهب دآم ىف مهماعطنا

 دربل اهعبط ارتتاو.-ر ولا نا مولعمو هواك بق راثلا لهاللاعطلا ثذ ىطءيف د_سافلا مدلا نم دبكتلا
 قاهفةيسانمد_مأرانلالهأر وكذملال:عطلا يسانيف ماكس وءاجلاة روس ىلع منهجو شديلاو
 نومعنب الو نودحال لوما د_اغلامدلا وندبلاخاسوأن .هبفاجوراتلالاهأ تكلا عنان هلاملطلا

 ىرعناو» -وهوتوحلادمك هدا ا, زامناوةنجلا ل_هأ ةيدامفال_ةعاض صوامةسهنم لك الا مهتروبامعا

 وهمدل'كلذراذ وةيطرةراحةا مل اوةانللاتدب وهومدلا تيبدبكلاوةن علل ةبسسا.لاة ادد اريصنع نم يام
- 
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 فب نأردشالدبعلا نأ هللا لهأ ىأراللامو «م_فاغلاعت قالا ةرضع ف يكدفرراك ال اًءرمذ ءاةةاوسأ عفر 0
 اذاىلا دال قفاألا اوةلبا هبىيطربامهمضرن نمؤمملاق طقف ل> وزع هللا ىذ ذراع مهسوفناولغثأ (ت ١ سال | لك حبا ىن ل ىو ةاولمع رك اع

 قد هنالثلذقانملع 5

 ةكراشعْك!ءلاوو جهلا

 مومهلا باعتأ عسج
 مهلاومأو مب غن أ ىفاءازرلاو

 ناممئاوءاوم_هدالوأو

 ةو#ا نا ثشننأ تدرأ
 ىجخاود_ةهنباناةنامالا

 د ىجاوإك ن نيئمو ول نيب

 دحاولاناسن الا 155

 اميئارتك الانمرذس> او

 هذهىفان اررلا نمل .دصب
 اهلال_ةءاامهتلا ناو رادلا

 هاملت ىت> كب ونذإاد.ىحتالا

 2 ونذلا نةارجافمارهاط

 لام وي كلذ ىلع هلل اركشاو

 ولونآرقلا :والّشْملءاع

 الومو لك نازحأ ةنال

 ةءاط كلذ لعفبأك 0 رعبا

 نيعارةةوصتملا ضب ريعلا

 مدأ اوداع اولا لذ 5 ملا

 روز وبذكوهو كاَذْن +
 ىرعلك ةدامنآر ل انف

 رعج جنم نك الف نذل
 تعامتسانا هلا لب هنوالت

 راغلا فارطأو لءالاءان 1
 نم تنشامه4 م طيلتساو

 ةءالاه_لع ناك [5 مولعلا

 كتوالتىفرظناو نو دوما

 هنباحد مةفص لكلا نأ اب

 مم .:_ءاوآ اهلعفافهذابعا م

 هللامذةفص لك واهلاعن ىلع

 اهلعذ ىل_ءمدامع ىلاعت

 اهك رث ىلع مزعاوأ اهكرتاف

 كلذ كلر ححذام هللانأف

 هبلوعتلالا هناتك ىف هلزنآو

 صاص:+ثالا تانج ىف مهلا عأريغب ومهلاعأباهي ةنووعتب ماهذا :لالدأ فالخ طةفاذوأ عونلا مهلاسعأ

 هلباءاش نأ ةنجل ىلع مالكلا امته: للك ةاريمشماو نصاافت اذا سول اهلج ةثال:تانحلاذا

 كاب ةوبلامت هلوقامأو ةسصامم مهلاسعأ ىلءالارانلا لهأ لزيأام هنا هاضفو ىلاع:هللا ءرك نمناكف ىلاعت

 مهلاقثأن نامحلوىلاعتهلنال وشب مهيلاراشملات وا_ذملاةعالا مهودص ود ةفئاطل كل ذذ باذعلا وذاباذع

 ليبسلا ءاوسس نا باوداخ ةلضما«بشل مملغاولحندأودا بهلول أ نيذلا مه مم *او مهلا ةثأعم الع و

 ولزني مهتام ةنلا لدأ فال مهلاسعأ هل نمد ودعملال_ذالاذاقاة-الزانمالا راذلا نماولزنأ اهف

 (تافناف) صاص:*!لزانمر ,ةث ارولزاذم م-هيلعنودن رب و رافك ا! ى فك مهلابعاب نافعا لزانم اهق

 هناسيلبا نسعرك ذىلاعتهللانال (تاوجلافت) ماسق أ ة عب را ىلاراذلا لهأ مجبعتراب نبأ نمف

 قأب وهفهتاطساوبالارلذلاد_أ لح ديالوانائاسمت ن-عوانناسعأن واشف د نءو انيدبأ نينم اشينأي

 تان) هفاحت نم لطعملا أن و هلام“ نع نم هقنانااق أب واتم .«نعنمريكتملا كابو هيدي نمد نم لرسم

 كرشم اامأةرهاط.:ةمكملا (تاوملاو) ةيطّوضحلا تاهللا هذبه نه نايثالا ىف ةمك-لاف 0

 هراكنا ىلعردبلوهللادو-جوتثأ ف هتنسغةسوحهس.نعنب ىأر ل لما نال هي دي نيد نم هءاحاعاو

 نيولانالنيلاةهج نمءءاسامتاهربكتملامأ وءدهاي ودار ايس هتيهولا ىف هللاب كرمشن سدا هإ_ءعق
 ّىتلا هلا عة هج نمءءاجاخان_فانملامأو هسسغن نماهب صّتخاىتلاةوقللر يسكت كلذ -اذةٌوَقلا لس
 كلذإو نيعلا نم_فعضأ ةداعلا فلا.هكلا ناك فئاوطلا فءضأ ى_فاذملانالفعسضالا بناجلا ىه
 وهام املا ناله_ةلخن نمدءاجاسمئاف لطعملاامأ و هلاهشب هباتك ىطعن ناكو راذلا نملفسسالا اردلا ىف ناك
 هذهاو ئشلالاو وع تاهل هذه نم سلا نا. 00 مخخة كح جو اذهفئمئام 4لاةفر امن ل

 +مجباولا 7نمساب لك نم ةعب ١ رالافث او طلا

 نضهرب_غورمم ل لزا ةمدان ءالزتمنن رسشعو ةبناسم جب راينا ناك ناو ةعبسسلا ف بت :ارملا ىه ىنلاماسقأ

 امان نب رشءعوةبنا.كدو-وةرا.سلابك اوكسااءذه ريم.سستنمروهطا#ناكو ةرايسسلا بك اوكلا

 هسسفن ىفهرمضأ ادع صخ# لك اهم مح رف لاء نامعإلا ورفكملار عطا امم 2 يافل

 ءامسأاف (تاقناف) هبا اولفذاتامعءدايع ىلع ىلاعت هللا: *موةةلقد_هوأ ب ذكوأر ةكوأ نامعانم

 باب ورةسناب ومتعتْا نابقاه وام“ أامأ (باوجلاف) !ممنول_دئدينيذلا ف ئاوطلاامو موج تاولأ
 انمتاهءار وام تاف- هيناوبالا هزه ترعب واهلا باب وةيماخلا باب وىلفااب و ةوططاسباب و ريع_بلا

 نيذلا معلا له فىلاعت لاق نآر ةلاىةئمسم ىنهفتاب لك نمنيلخادلا فنا وطاانيعئامآو هلتدعأ
 انكو نيك سملا عطن كلن لو نيالا نم لن اولا ةسفو ك؟للس امر .سلهأ ىفلاق ونيدلامويب نوبذكي

 اندةعاونيطايشالاموح راهاذلمح وريعدسلا لهأ لانو ويب بذكنانكو نيضث كلا عم ضو
 فيلا و قيينارج ١ ىلا هدد ءوالام عج ىذلاةزاذ 2 _ !لب وةمطملا له ىفلاةوريعسلا اذ ءمهل

 لامر ماهج باذنع ممجرباو رفك نذالر موج ل-هأ ىفلافو ىوأف عجو كوثر ريدأ نموعدن ىلفا ل_هأ

 دبع يشل ىدي سببت رثلاىلءتاوبالا هذه مافن دو هب واهدماف هني زاوم تف نمامأو هن واهلا لهأ ىف

0 

 رقسفف نوهلا لكو ريعسلامث « امهنيبمططاو ىلفلو مه

 ردستاقسسادأ مب ىو ب ةيواهث ملاذ ديو

 ةعب رالاتن رمداذا كن ال مماذ_علزانم ىهو موو س#م ءْ

 (ناوبملاغ) هلالوع قلبك مامغلا نم لطف ةسمايقلا موب ىلاعت قطاأ اذامه-نوك'نمأذ (تاقناف)

 ل 2 2 ةعادؤإهتملحو زءهترك اذلاةاح لاهو و ل ءاكللا ل> رلا تن أف ةوالث <: ظف5 هيل وعلا عيبض'ن نعنارغلا تانذ-اذاو
 هل نافاريثك هللا نب رك اذلانمدمه_كلانوكي نأالا هننا ل: نسف د.عشلاةايص نم متأد يحأ هنايحثناك نامناو وهن تولاب عامنا



 بابلاف نيشلا هلئماسقأةعب رأم» (ب م اهلهأ مهنمذلا رانلالهأ ماسقأ مكف (تاقا

 اهلءدامتعالاوا ملا نوك رلان علا هئامناوبابسالا ف ماشا ن غ كاهئاممتلاناماهما ءدام: ءارغ نءبابسالافمقلات رف لمكلا لداكولا
 هلم : ارنا: نابسالا ىلءدامتءالاوه (مرو) ىذلا ىلا كلرشلاازهىنعب نوكرش# مهوالا هللا مهرثك نمد اموىلاعت هلوذهمااراشأ اك

 ىلا نكست ىخأاب كاست 0 ستتتتتتتتتتتتتتلا

 مهنا ابسالا ىلع دامتعالا من> كى جلاسك ا اوكلاا عيجولافادبأرانلا لهال تن. الف لح و زهد 4 3 ,قرنءباخل ادابو هىذلان ماثلا

 ك_فطنت ا رناوكناعا متسه»> ن كلكات اد نهج فامهل نورغلاو عولالاورمقلاو رسما لكل[ 1 قاطاةو. .ظعمارحالا 4واطم

 تسلارقتاهدنعىراست نا (ناو !ام)مه>دحامف (تاقتاف)را' دلا كب ما ءامسسع | هريس نع تانيو اا اوهقرمش ل ةكراش

 7 | || مهجفدي نيدلك كلذو نيلفاس لغسأ ىلا ةتباثلابك اوكملا كلر« ةءنمناسملا نم غارغلا دعب اهدح
 لاه !رانءاكدوعب هنافةنمل اىلادوعب هنا عراشل ارك ذب /ناكم لكواهمذ قولة ثالث يح« لعن الا ىهامع اعاستا

 ءوضولا هريغو رعزءاءرك امه نمولاه هندةوأ اذارونتلا ترد نم ءارانتعجأ ىأت رع٠راعلااذاو ىلاعت
 نيددلا ى_عزجشلا لاه ر هل أع نءىلاب>أ مويتلا لو مهضبناكوهنمنرا طاازاوع مهلوذ عمرأ اءامع

 | راثلاقاباذعمواكقاقئاد شأن مف (تاقناف) ارا نيحأتين ' الاهللار < نورب مهلك فثكللالهأو

 نم قول © س راد انا (تاقناف) ةمصعملكو كرشلان سىذدلا اوههنال سابااب اذ عزه دش 6 اوملاف)

 سقم لا 0 0 9 200 0 0

 تنسلادوج والاحو نيعملا

 فررولك وتلا لكيعدا نفذ ١

 ىذلا زرلان موالح ل

 الك ًاينادرعلاهم .تكلال

 ع تمار ١ اناا 1 1 15 ا 5 5

 فقس هنال هيلع روتعمربغ 2 ش 57 بذعي در وددت( هكر 0 هيو هنايحن سقنلا فه سنين نا

 دئالوهتْزَرب هنانإ 0 دجأ هنال باذن مالا رب رو هزلا هتان انال (باو لاف هل_تادنمماآهح را ىلل-هو هناشنأ

 0 هةسمقب سا رسل ءز>باغيف اهناكرأ
 . هل . ناسنالا ىلع طال لالا ضب باغ َك

 تدعراتاا لدن ملكدف هإ-جلاب وتاماس؟رلد مف هناالوأفو_صقلاب سيب اااه مخ: فاهم يف انثدلارادف

 اهنال كرد ةئاماهددع 6 اوجلاف) رانلاتاكردددع مكسف (تاقناف)ع اوهل اوءاملا ىتح هناكرأ ند هنكرزك

 نا)ةصومطةثمال ممل ب عاالا بضخ انم همهاونودود+موقاهأ الرد اوال ردا مد

 هد:ءلمءاحوهىذلا نم

 ثول مالا ادع ىزراف
 قدم ا اذغو لاف مست<ال

 رذ> لاهو كلذ انلحو

 وأاولع ضرالاىف وعلا اهيأ مويلااوزاتماو ىلا7٠لاهةصاخشنيمر لا ىلام 1 الاعب رترتاسو فلا نم منيتسأا اوىناثلا

 راسكسنالاولذلا مزلاو ادا: لوالا مسقلا !دبأةنجلاىلااهنمنو 0 بوكالة كيتالحوتش كا
 ىلا _ءتدتلا ىلع نافلوجلاو 6 نوع ن نس دل مهونوكرمشملا اغلا مهجارضأو بهل أو دو رمالاون وعر فك هلنامأ ن «نوريك.تملا
 010 7 زل ماعلا 0 و الجول ١ لاا اوفننيذلا مد تا ايلانا

 0 مههسعب رالاءال5 فال“ اع 0 0 لع الاطلس

 قطاالا اهالعأاف كتماك

 ىفةءفرلا تر تاب كلذو

 ءانلتامحاضيا و قالا ولف

 نمالال امن أ امىلاعتهللاتا

 وأهتنأ كل ىتينبالف ضرالا

 35 .!نيدلا هت زيشلاىلابسنن هىرتذ اوهللاو ذك ف (تاق) 2 سناونح -نمرامأ نم زو-ردعال

 ديأاهنم نودر نال نذلارانلا ل-هأن ءهنابانهح رصام هلو ةيتاك هناوون وعرف ناعالو.ةءلوقب

 ركباأ ىداقعلا 4١ .ذ عم متناك هلااماو ة_طخللا فكل ذللاةراشالا ترمأك هباء سوسد.هئاامأف نبدي * الا
 ده:ناردداو كما 1ع

 000 : لدار ءاونبهبتنما ىذلاالا هلااللاو هناهذع ىكح ىلاعت هل هلل !نالنو ءرذناعالوةبلث اى هناهىنال املا
 كغ فو مرك:ةودوعتتو

 علعف ر هيكل كل خءالعتسا نا : لاء بايع لوت مدع لع عياك ةءالا عاجا دقعنا دقو كلذ دعب هضقاني امه: :.ءكلدعملو نيملسا|نمانأو
 ١ وذل تءلدع نب 0

 ةدارا نمل ذ نأ كناركا ىلع رخاوأن مت .ودةلاو اسال ا ارتدوا ءرفناعالوب ةبلو ةيهنا نيدلا يم يشل نك لع
 امنالاةروي ضرالا فَّراعلا صاصتةخاتاكردرانا! ىف لوف (تافناف) معألل ىلاعت هللاو نينس سجن ودنا هنوم لءةاهخ ا هتافلؤم

 باسيل ىفزييشلا اوك (باو اف) ىلل-عدإب ءدَف ىه تس اى جاا|صاص* الا تاح ردن مهنا ىفامرياغت
 لرتفهتمأ عراشلابغر 4 7 :

 : هلبانال ةلاك صاص:*ةاتاذءالو ىنهاا صادت>!تاكردرانلايف رساتاحو:ةلانمزي:سلاوىاثلا
 [ة* ناك ناوءارملا ولادملا

 مهثالن مل 3 عويس تاانوخ الااهيفراذلا لهب ذءيالفءاشب نم تجرب ص: هناانرب تأ ك ءاشب نمهتمةنب ص: هناانفرعام لاعت

 هس وسبب سس سمج اساس ساس اجب ار اا سس ساس بس سوس سس ب ير

 ةرصنل لداحتاغا هللوغت ةةواهح اص ع رت اع رسفنا!نا مث هد ىل ءةيل املاوةحلا ارهاط ءياصآلرن ني-الثم لطابلا بهذملا كلذ, لاء. هل

 ناوؤملا ةرضح نبع ىف لداح لا لد لثاف لك ناسادنع هللا نااذه لءامومب ذم ماما! بلاك ىتلاة .هاولا لاو قالا: رسصناالن هذلا جنم لوأ أ



 ناكمالاب هللادابعداعتالفريتف كرشملا الاس دلوهتودع هنا تةةعاذاو همأ له-متنأ هتله>ا ذا كلا او>أ لثأوا ودل هذ الذهلي هنوا لع

 ثاوءح نمهللاى راحت مدبلج رلاو ةقعشلا, كلعولاه مث كلذ فلاطأو هيكل نأ ومل-ءلاب (مم) مهيداعتامغاو ناسالا ىلغرهطامعالو

 ءالو اوه ل ة:الو داجس وتاننو

 موعم هإ « فنا عرب مهرئعام

 ىذلا تناوريدلا مهعم أ

 رذ-الاوو ورب كلدنعام

 ناف كل عنمأش
 هعمل نع ح هرهمدسأ مدلل ١

 رةتعنا

 أ لعفبك ةاكاموهدح وأو
 ءانّتءارالا كلذ هلو الا

 كنوك عم هل ةاكىت> هبانع و

 ثرح نمهدنءةبترلا ف مافعأ
 نم هكذا امال نوك

 كالوافهدو-ولادسو لعفلا

 كءادوةروص ل وعلل وطام

 ىعارث اك كالاوفأ ةاعارع
 دود-_عمئالوتنافكلامعأ

 ثي د1 !ىوكلاسعأ ةلج نم

 لثاهلكتاسل دنغهّناَنا

 الف هيهات نادنلا كا مناف

 نأف هدقتع مل ناوهي اظذلتت

 :اعا ارعك .لءوهنء كال ءاسهتلا

 اهف 3 كاطعأ امهفوكل

 ريصتلالاكعنمام هناف عزم

 نب رباصلا بع هنا ك.ف

 كيعفركشنتلالا كلاطعأامو

 لاةووينن رك اشلا ب هناق

 بهذلاو ءئذت لو ثندح ىف

 نوبنذي موةبءاذو مكب هللا
 ماأرهغيف هللانو رفغتسف

 قتك !اموهوةبءاولافامعا

 ماكحالا لطعتتالعل مماهذاي

 ىذتام ىلاعت هناف ةيهلالا

 5 رندا ف ع وةولابهدابع ىلع

 مهلرغغبف هور فغتسسلالا

 نيذست كرثىف عامتالا لاوو وع

 ص ع والا هنع د

 لقد 1 ا ع ار وتاكزاذنمجتاهف تل ارو ىسشك ىفاهتنا 1اركهو لاب" لك م

 ةرودلا كلت نأ ل٠ 225ه .-ةر وص مهضعبل تاثعدنوهفشك قب 1 طن هنا رب نب مكه اونأ اهاآر كلذكو

 روثلافل_>ز ناك ىلا عت هللا اهةا امو نمدللا يم يشل لاه كال ذك س دلوا ماع ىلاعتهننا ا شلدش ىج

 ناك امعاو دربلاو را كلذ لحالابف ناكف ىداملا قىراردلار ةنفراك و ننؤقلا ف رمقل او'سهشلا ناكو

 | ملف توطوف دعت ملف تض مو ىوعطت ملف تعج مل سم ميت ىفهلوبق ىلعت ن ماهةل- ىلا عت هللا نال ع والا اف

 نب ربك-املاتوصقو نم رادخلاىلءترب ريس كإ ذاو يشل لاق اهتمدتياانذاعأ منهس تقل كلذ نمد قنا

 ددنعالا مف ذنوكنألو بشغلاة فص نمفاهف نوآ_ادإااهدح ىلامال حا نماهفهنبا قاحام ع هجحو

 س.ة:ىفالو .اهسفن ف مًالفاهلهأ نمدحأاهف نكيولاذاامأو اهوا د ىئم سنالاو ن لا نماهمفق والنال وخد

 كلذفلاطآو نورثةيالهللا نوحس نوذ:لم نووعنتمهللا ةجرىاهتدناب زنماجفن مو ىشه لد اكوا

 0 لق ءاكأ عمرجمملا قاموبادعام ناك هنا لسوهم اءهتلا ىلصهنلالوسر نعاني و رامبعأ نمو لاق مث

 لاف ل_ءأ هل ]وسر وهلا اولوةدهلاهذهامنوفرعتأ مسومياءهنلا ىلسهنلالوسر لاف ١ اوءانراف ةوءاق ءةده

 هذ_هاهفهطوةسرادر «ةىلا هلوصوناكف اهر ءتىلالإ-صون الا ةذسنيعبسذنم منهح ىلعأ نم قل رق -

 نيعب_ىهرعناكو تامد5 نيةفاذملا نمقذاذ :مرادفخارصا اوالاهمالاكن مول ويلعن ىلصغ رفامف ةدهلا

 نه هناو قؤانملا+ !!ذوهرخل كل ذنأ ةباصصلا ءاربك ل« ةربك اهلا بوعي :1ههللا ىبصهللا لوسرلامتف هم

 تامةنسنيعيسسو رعغلب املقغ وليلادعبالاافاكم نكي /ناوهنلا ملعف هلاسعأب مذ يحران ف ىو عيداو نيح

 لا قل ديلا كت ىهعا سناك ٠ نملعسالا كردلا ىف نيعفانملاناىلاعتل افاد هرعت للدخل

 ٠ 0 ةعاانوهنراشا نسح اموهغب رعتفطل أ امو:و ءذلامالكب أ اماو رظنافاو ربتعماو هاعااهانا هلا

 ىلع ىنعلطأف اهاهأو من :عح ىلع ىنعلطي نأ لامع: هللا ثا ًاسدماو نيدلا يح خيشلالاو لسوهيلع هللاىلص

 بدالا نك-اوا مناكم تن يعلاهنع لئسامل هللا لعىفلاق لسوميل هت لص الواوا كم تفرعوارتفردق كلذ

 نيذلالالضلاةغأ عمنومماةتياواهأ تيآرولاع مل_بوهيلع هللا ىلصهعمبدالا ماةمىدعتت نأ انعذع

 بلااىه

 بهاذملاباب هرأماصخ# 1 وص مهماص رودترار وهللانودنما منو د.عباوناك ىلا مهمانصأ ميول

 بهاذللاتايرأ ,رآماص- ىرأالك انأفاضعب مهضعب حض احدا باط ىفةغث ارلا هاذملا لهأ ا 3

 فوزولاو ةوسنلا نمىلتلاومما ستلاىفاهلك ةجرلا ثنأر وراذ !!لهأ ماصخر 11 غسب زلا لهأ عم اندنع

 نيدوتجلاةمم الاملاك ةءارقو ملسوهيلعهللا لصهتنالوسرثيدحةءارقدنع بدأت لاوةعب رشا | ذود دنع
 رانا تكردنمتنأ اراجع هنا ىنعلط اانولاف « ممالك ةءا راد توصلا مقر مدعو تلماعءانلعلاو

 لزمن اهلا ءاسشام<ف تا زن ةملاظلا ىه-اعضوماهف تدأ ار وىعلط,نأ هنثاءاشاماراد | موك ث د> نم

 منهج نموهام منهج لهأ باذعنأ تدلعوام.عنر وطي ل علكوارانر قامت لعلك تذولالذ نم تملعذ
 كلذفتدنا ًاونيلخادلالاسعأ ن موهابعاو ة ةقيقح

 5 اهفطت لاا ىفاهعجأت5 5 اهدقوتلاعالاب وُلنمراذلا

 اهنشنن 000 قت: اودع ادبأ أب راهاهتمعيطلاب تن ف

 رمك ةنجلا تلح نمسعب رشلا ءاملع لاه نك اوهنناهجر نيشلا لاهازكهتاق ها لافامرخ [ىلا
 و امْدكت عاط ا ىأ تلزن هلوق لعاو ررع و لمت ظراخل لوحدى كلذك مك ك !نوك نأ هسا. .ةو

 ا ولو 1 اد لهاا 0 2 0

 نماثلا
 ةسراع ىلع أ 0 اغركك انةمالا فاك 0 0 دال لاب 0



 سأرلا هيلي هلاناذ هكا الحا ن ءهللا ل للا لاف هللا لجعاط# نبال أم ءاطع نبال بلح ر تساعال و لامر« لترا نكاسلاو برج ثريا
 نلكوءاطعنءانم هللا فرعأ لجلا (عاال) ناكفلاه هللا ىلع طبجأ ىل_بحت مث لدول ث يدا فو لفسأ نهللح رلاهيلطت كاذك فوذ نم

 محتال كالت أمن ىلا: دنلا لعفترخرملا ىربكلا ةنجلاىهمدآ اهنمبخأ ىتااةنلا ثسدا ىلعي رخل الاقو

 عقتال ة.معملانا م قاعم راهقب احالىتلاةصالن ا ىلاعت هللا :رمضدا مج وكما سلالة ءاناال و مد الذيصءماهف

 رمدالا نما !!اهاححديال َى ريكا ةنملاهت ودابلا ل.+ اخو وذ يشىنلاخ 0 بلا ةندد ى هاا واهحاص بعكس

 ١ ىلس هلا خز رباراننلا ذكور اد ىرثىلا ىهخز ريلا ةنجولاو 0 ديرما 1 ا

 مهامناوت لا ىلا ىربكملاراثلاول ثدي !ءالؤ هنا مواعمواعو -ثنام قحترهلا تنحى :ارلل ىو

 ضعءبني رادلانيتاهىلعمالكلا ا: [ نأ امد .>-دةوور رك ولد 556 .افالاوازكه زرياافنوسوب<#

 سداسلا باب !|ىفنيدلا ييييشلا لاف قيفوتلا هلا ولوذاف نب رخ ”الاونيا والا لاحر طخ لام منال طسبلا

 >8 < الاوه عدو طالت تاو زي ءراداين دل نالرخ” الا ٠ 001 اايندلان ا ملعا ةنامون ني ريالا

 فارعالا لهآ دب ني_> كلذودس> اونطومففالا ايندلا فك طدعسإ رمش :اهفنو كالو ةذز ى واد

 9 هللانا لءاولاه من كلذ لاطأ اوم مناز و ..ةدجسلا كت عج راف نرد دسبف ال

 ىلا اانمأ ىهاءندلا نا مول عمو سانلا ن مليلتالا بدالك | ذب ماقاهف نهقوقع مدعوانت اهمآ ىلا ناسحالاب

 نمو ثيدسحلاىفدرو5 ل-و زعهيرلاناصعأ هللا نعلابن دلا تلاها ندلا نبا نعلانم دح اولا لاق اذأف ان:دلو

 ىلع اهتةفْشو:دلاولاوز> نماذهو«#.«ايه مست نأ ىلءالو نمعتدلا مكعاهنعا نمنعلتن ا تردتاوذ هيرل
 ىلع اهون>ةدشنمامئاباهفصوقرشلا نءودنب اهب و ريدا غلب, اهملع نمؤملاةياعمابندلا ثرد بكا ىفو اهدلو
 ف ممهلمتو مهب رفا ىهفهبلاوهثو سوريا مهلا ْس , زاواخم ممر مو رو رشلاب مسهر 5ك زراهدالوأ

 ةاوشملا ةهلالا م اوالان ماهم ىلاعت هللا لزن أ امىلا اهتم دا ىهؤل_ُثل الذ لك ريتا ن طوءىلارم لا نر

 ك امد , ردود جر:ءانغتوال وانمأ قالحلا عدت فيك انمامع ءاوف اويعيتلاغ قانا ابويا نآب دف 6 ارم“

 كاذلوى ال مدروس لقال مارا نأ الا يغيب نيو

 ىهام انلا وأ امنا لاا اهلاداكنالاور ورششلا سناانثاهلانقوةعن مو مجتنب رثىفت.ءثالو ممتداوأم

 نم هنولعفنام لك اهدالوأة ب بنان 1 ىهاهماع امد نمو ىه ماهاهذال فاكلا لءف وهام ارش اواهلاو د

 اهدالوأ فت ةبرصلارجًايتدانامهنلات كلذ فلا طأ وانت دلاىفالا كلذاولبعام مهنا 0 ”الاىلاريدلا

 متع نم مهجن ىخأاب ل-عالوةنفاهنمهلباانذاعاراخلا ىل_ءمالكلابأ دينا د# ها اهدالوأ نمو

 ني * الادبأ نيقانلاوب راك دانكو وا احلا هللا نم هوندا

 0 نلمح ا حا اذاما: حرت لاعباه ما املا ٠

 نمةئامعيسو سجاواغسأراهال_عأ نيب و هناحرد ىصذأ ىلعرطاوهتارد ىصقأ ىلءدرت!!اهنفذرب رهمز ر
 هللا نود نم ةهل 1 ةرتلارا الازم !ىبىوساهلةرجالو فرد ءاو هوهاعااهر و رح نأ قكعالو نينسلا

 ىلاعت لاهو مس . بصح هلل !نودنمنو د بء+تامو - !ىلاعت لاهو :راعاو سانا اهدوتو قامت لاع

 بايلايف نيد يزيل لا د .اهولو جلا نأ تينأ انوع أس ,دلبادونجو نوفاقااو اياك

 :ر روسيلع : ءر وصلا فاهثاجت ناك كاذاو روثلا علاطب ا هام أ هولا سا سنالاو 1

 ديحوتتلا لاهووه هخعاشم نم
 هفرعنال قل اهةرفسا ىذلا

 اهنانءاندو اذان قولاالا

 الوراتخاالو مهالوعهعم [[7

 ارادلد.اللئاعااو ئ*

 |( اهفنأك اعرذ اهفر_بال
 فرعبالك ل بف كلاهمو ى واهم

 ملا لاني دقوا هنابالارادلا
 تن أام هباهرمعتل هلارادىلاعت

 مننأأ نونام متيأ رف أ هتبنب
 نوةلاخلانععمأ هنوةلخت
 ىتح كرادناب دنع قف

 كعو كد قطلاذخأب
 ىلع شام مك لاهو يكف

 مكوهنعلتصرالاو ضرالا

 مكو هلبقتال ىهر هلع دجاس

 الو هناك هؤاعدىدعت,ال عاد

 ىو نم مكو هلس# هرطاخ

 سئانكسلاو عيبلا ف بيبح

 ىفضسغب ودع نم مكو
 تةحدجاسملاوتاولدلا

 ةمكس+ل |تةةووةماكدلا
 ناصقنال اوةداب رالف صالاذ عز و

 همك بةعمال اوهممالدا ارا

 ىف طةسو نافرلا تعطقنا
 لاممالا تشالتو ىدبالا
 ةينيتو قزافملا تحاطو

 روهدلاع راوقب روهظلا
 حافناو ل |ل!نوكلاكلدأو

 دلع 2 اذه نمل

 لوقنمرتك لاهو عاده
 مالسالاةلك اهتاومتناالا هللال || '

 ىوتةالرك ذلا ل ذأ ىهو

 1 اوطحأ ناودننا» اذوأ مهفةماعلا ”هرالولا هللا نم مها نق هنناالا هلال لأ ةاداعمو لايالاووويتابث ا زنمهيلع

 ىلءهللا كعلطي لن ملكود-ت راك تمرح هتدالو تبن ن موء هرهسعما اع مهاعلعبب هللاناقأ ام_ثدهنلاب نو منال ة بطش ضرالا بارع اًواح و



 لغو موفانشل ب دوبع ماقم نع يشل غتذل, كعكات هيئلعج فو كلدوه_ثم قل ان وك كلب كاع نال هبل عج نم ىلعأ تل كلعجج نا ىنك

 مهلعطل فلاح ارهق كل مهديعت دف سنللا« اني لهلدمستلا اوحالا ىأ ا مئاهةعن امبخحو (مو7) ةلتاكم موم«امئافلاو >الاةذإ نمرز >ا

 ثنأنيأوةبب وبرلا توعد
 هلث قلم تقولا كلذ ىف
 فريشأ هناف للاب كياعف
 ةفرعمالا كدي زرال هنالماقم
 لاو>الاو لاه كصْئ اعد

 كنوع الكف ى ىو ريااك

 اهنافتنأاهتوةتالئاذكسف

 باط نم لكوداروالا خ2:
 امو لغاح وهذونم هلدبالام

 ل_-هاحىلو نم هللاذ_ةتلا

 ركمنمأدالفرا»ل لاهو
 نك نوكي دقو نيعةفرط هللا

 عسجريف قا ءادب عم راص
 نع بع و ماعملا كلذ نم

 نركلازوتب اا
 عامسنع م؟<هدنءدلو ف

 نم ىدوف اذاه قالا ءادن

 لضأو لضف عمسن وكلا

 لاهو * كلذ نمهتلاذوعت
 تاذ ةفرعم ىدننا ل ابا

 ةيناثلةيترملا فكان ةلا
 ا4كتينفناو دوح ولا نم

 وهالاىلاعت قا ولاف رع

 فوذلا نعد.وتلا ىتعم لم

 دب رخل اى 29000

 موقلاد ءهضرتملاوهو

 ناك وللاةوهيدسجوتلاب

 طهنرالدإ_ءىلاعت ملا

 لؤئتدلاهل عصي ال طبترملاو

 لاهو و لاعلا ىلا ىلاعت وهف

 حجال_حلاب حو ردعوتدا

 برة دب تكرثم هلتاة

0 

 ني>ناو اوك الاىديأ هلع

 ىفنو ١ هدو 4 6

 سس سس ببي بس اسييسبببسلسلسسلسسسلل ا

 ةماعلا سو#ب 1 هلنأ ىل ص هةثعب تناك 5و قئالحلات اماقم عم هج كا ذ 0 ةكك .اةمىلاعحربو نورخ“ الاو

 عرش نأ حصن ل ته:»,ر منع جر خجالامكتفةماعنال ذك نعاف_ث تناك عئار ل

 قياسلاب اما نهنيعي-بلاو نما !!باوجلا ىفلاو مكل ذ ىفلاطأ ودع ا هتءافشم نكح رخع نأ منال ع

 قلح و زعهشانمنذاهمد_ةتب نأ ريغ نمل وز ءهقلاىدينيبةمارقل موي سوءيلعهللا لس داعم

 وهذامل_سو هيلع هلبا ىل_ص دمت مسح ا روب دقو ناو مام

 العول جب ىلا ىدي يترلسو هيلع هننإ سدت مدغتي نإ ذل ءريغ دحال تسيل ى ٍجلاةعافشلا باب تفىلا قدارط

 ةطعن لس لس ًارعفرا هلا ةينذوصءلاب هءلعدر و صأربغ نء دهسا ومظعالامورلا كلذف الح قمانك

 لوضل ار ارسأ فن يعب_تلاو ىداحلا بابل ىف فمثلا 0 «(ةعاع)# متسول ةلبا كاع ا ؟جفيفلو

 ا.:دلا ارادخ مهاذآن 2 .ةةعاف_كلاباؤدب تاما كلام عانذأ اذاىلاعز هللا ءاس ءاوأت 9 وتف تاملعا مث مث

 ا ءاوأ ماتم ىرب نيسح ل يلا هنعاوأي ريلكلذو صنئاةئلاوعاب رل اوةقدنزلاو رثكل لاب مهامر و

 سوفن ئئمط: انهو كلذ هان دلارادفنأك دةو 1ع بلاةياجاو بد ؛ رقتلان مللاعت هنبادنعةرخ الا

 ًادسب لامع او لاو ميافعلا مولا كلذ ىفىلاعت هلل ءاماوأ ْن همهل لصد ىذلا فوإلا مهنملو ربونب ندكمملا

 نيعذ ناسحالا نممدقاع نع ءطمنسحلانالا.ندلارادف مهدقتءاو مهلا نسحأ نوقع اهشلان ءايلوالا

 ىلع ىديس (كاكد) هاناسحالاالا ناس>الا ءاز لهل حو زعهتلادنع هلاع.ف 2 توك وهيفكي هناسحا

 | ركنأو أ« مذوأ هبس نم لك نعامندلارادف رفدلاووغعلا هنلا لاس ىت-رية فلا هك اللوةبهللا هجر صاويإلاا

 لو زعهللا لهأ نم مه.اعركسأ اوأ مسن ”فودخالو لع هلل ددعالو هلار وفغيةمايقلاىفاوياه_لع

 ملعأىلاعت هللاوهبلءركنأو أ ءاذ 1 نم مةتنينمسكع حارشناود هلا هد ةوالح ماقملا اذهاو
 قلخ لبق نا: ةول نا ههناو ق-رانلاو ةنلا تأ ناس ىفنوءبسلا اوىدالا ثدحملا )ب

 «(مالملاوةالعلاهلعمدآ

 قاخت نءرخ اتسراذلاوةنمل !قاخ نا كانها رك ذورلاعلاثودحف بانك نم ىفاء ل! ثدملا فءاطسب مدقتاك
 مدقتام ىلءهر وك قكلأو دااابندلاو - نءاهةارج امور ” الايةنملا تم ؟» كل دود :نوذلا ا ةعسباتدلا

 رادف 1مل لمين اة لكل لاسعأ تام مهتادش لاس ةامهباصالن ان ًايهمناتتواختامهف هبق

 ةلادلا ةعمصلا<_ك رصلا صوصنلا مماءاناملدوءازجلا موب ناةلذا مهما ةلزةءملارثك ؟امعزو رانلاو ةئحلا

 اهتاكساوءاو -ومدآةصقونب رفاكلل تدعأ نيةتملل ندعأ ١ىلاعت هل أو دوك ءاز موب لبق نانقول نام نأ ىلع

 نمهيلع لدخدب وهنا ىلا مةمرظافةوك ,ربق ىف نمؤملل تفي ثيدح كال ذوو ذلزلاب اهنماموجارخأو ةنحلا

 ىلاعت هللا قادناماث يد واهموو«وادرح نم«. -لحخ ديفرانلاىلا ةوك رفاكلل تتب و اههيعنراهحو 7

 كالا امهاو رنونمؤلا ملفا دةتل اعف ىماك.:اهالافاهرا أ اهيف و ثواهرا اه. ف ىلدوهرم ندعةند

 ل اوةيهللاهسجر نيالا هت زيشلا ناك وثدداحأ ةدءىرانلاو ةنحلاتدآر مسوهيلعهننا ىلص هلو توهريغو

 رادلار وس ةياثءاموف فياكتا!نمزءاضةناوا.ندلا ءاهتنابالا امه انب لموكب ألا ههنكل ناتةواذم رانلاوةسنجلا

 نم نيفلكم لا لاسعأ نمناينب امن اامهمالءانبلا ىرهتني تح بون اردجلا قش كلذدعب مت كلا ءانب ىذلا
 نم نيةدئانامهدحو روسلالتدنمواههئانب نمغ رفاه لاه ججراخ نمر وسلاىلار ظن نفرسوأ ريد

 امناوةيرثلا ةب.طءاملا ةيزعةنملاناثيدح كاذالدب و رادلاهذهىفنيفاكملالاعأ نم قبامردقبءانبلا
 ثيدحلاىفو رمالوا مف ءاندالىلا ىهناعبقلانافثيدحلا هنباالا هلاالو هلل دج او هللا ناعما هسارغو نا«.

 هأ ةنإاىقةرصم هلسرغالثمءالا ناهسلاه نموةنلا فاين هلهتلا ىببةعكرترسشع ىتنثا مول لك سن باشن أ

 ا ا ل م7141

 لاهو



١ 

 ةلذغالا ماله> هيد نعبا موك مسنات نع ايا اباد احل ,كالاس, نعب وعوهفلاكسلالهأ نمناك نذ

 ىلع اودرتعت نا مك اأن ايالامو عيلاتد (عام) حلاعه«فرعأمتل اماغاااذهدسلا#لاسولاو :ئاغح نم هينا اهةةحا كل ذوانا_سنالواهنع

 دعفرك ذنمريغل - يق كيل | اونينمؤملاالو كن اللا الوءادن الا نمهد>الك دا هيةصأخ ىدينناعانم ةرذ

 صاصخخ اهتاهجرىو ونلامامالاز وحواهاهالةنلاىفتاحردلا:دان 2 5 هريذ كلذ ىف هكراشن

 كناعاطلا ىف مهري_هةثىف مهنعز واعتسل هتمأ ءاحلص نمةعاجفاهسداس و« ملسو هيلع هللا ىل ءهيمذه

 قساذ لا مهنع ففتعنارانل ا ىفرافك- !!نهداح نمفاهعاس « قثولانو رعلا فىنب وزقلاهرك ذ

 5و بلاط ىنأ ند ىف ني عصل !ىفكلذ ذودر راك مهنع رتفب اليل اعد هل وك وذنب واذ-هنيءاعجةطوص2تانوأ

 هنلا ىلسهلنالوسرةدالوبهر ورسا نينث امون لك ىفناذعل ا«نعف فخم هنأ نمبها أ ند ىفةيح دنب !هركذ

 سو هيلع هقلاىل !_ هتاف انلعد دربال ىط و.سلال الخلا لاه « هن هنرشب يح بوث قاتءاوإ كوعيلم

 ىل هناعافث فوهاما ان الكوخز ررعاافوننمؤ 1 ىفهتءاغشم نه نالربقلانازعهنع ففخع نأ مهذعبأ

 اهنماث وي صساك 1 مهريغاو نب دحوم رثاسل موهعهبف حو ىلءةمأ.ةلا مورلسو هيلع قل

 ءاو رقنيدلا,نفدنداهلافاضأو مجضعباهرك ذةري_الاثالثلاءذهواون ذعالنأ نيكرسملا لافطأأ ىف

 للص د نمىل لوالاةعافشا انآ رلعا وةثام_ةاثونيعبسو د>الانابلا ىف نيردلا حم يشل لاو هتك وىذمرتلا

 قالا لبةنوعتاشلا عقاد ذان غش نأ عفاش لك ف مخشمف سانا ةعاقشلا ناب تق ىفنوكسن لولا هلبا

 درنمفءاعفشلا ولد ىفمو.لا كل ذةجرلاىلاعتهللا طنسد ولاه ءاشاماهنمدر وءاشأم ممتاعاةشنم ىلاعت

 ىلاعت دارا اغا رهن عوفثلانةجرمدعالو هلاصاقتنا ا هد ربالم ولا كل ذقني_ءفاشلان .«:عافش ىلاعت هنا

 رانلانممهحارخاب مهنع ءاقشلا عفرب ومهتداعسيلاعت هللا |وةق» دس ءضع ىلع ة.هاالاةةملاراهطاكلذب

 ةسيهأاع ام تتارم ل اةعافش أ ىهنراملاو مةتنملا سسالادنءنيجارلا محرأ مسالا ةءافشب نانا اىلا

 5 9 مؤ مهغونويتلا مةشوتكل الا تععش يضغىب ىح رتل اود ىلاعت هللانالةةقح ءافشال

 ةنلاىلارانلا نمزدحوملا:اصعنمءاشنمحج جارخام_ فنيل ينو .وهفلاب لذ نيجارلا محرأ

 نيع لاو عسبأرلا باب لاق لاهو دع هتحر وءاضرب جلا هللا "2/5 هباقعوهبضغب موج ىلاعت هللا العو

 مهق و ماو نيربتل اوةكئالملاو نيجحارلاو م>رأ نم لكل نال ءادصتامقث امثلثو

 اودهشن.ذلام هءالؤدو لاو طغق لحو زيعهلل مهد حوت ريغ طداريخ لعن م نعةصاخ ني جحارلا م - رأ ةعافُدق

 لاوءاصعلا رت راكم ىلءناكن ءةصاخة كالا اةعافشو ودالا هلاال هنا ةك الل اوهنناةداه# عم

 انأو منهج ىلع ىتلارشءةعستلاةعافش مدرخ اومهلهنيا هلءج ىذا بيترغلا ىلع ةكئالااةءافش نوكتو
 ه- مالا لمصدتو رن نع 0 :مؤملاوةطاخني_تمؤملا فنوكستف نيب ذلاةعاغُش
 ءاون اءاطع املد1ةمن يرد دب اوناعالاو ٍراعت مو هريملاو مهالاىلاريختاب او زاسءاسنالان اتت وسلا

 نوعقاشلاءالؤ ةىداتتا 55 :ةحردلا ىف«ةوف معنيذلا نونمْؤملااذهقعفاشلافا يفأشن ىتلا رادلالهأو

 ةد_متيتنا اذا الا نوعفشدال مهلك ءاعفثلانا مثل وهيلعهللاىل_هدمتةعاف_ثباوحتو مهغتأب

 مل_سوهملعهننا ىلص هلوةىفةئامثلثو نيعي_لاوعماسلانابلا لاهو يب هأ نب د>وملاءادعلو ةذخاؤملا

 اءلط ثاذ إو مل عهقنا ىل لاهم سو هيلعهقلا لم دعب مهرابدأ ىلع اودنرا مودى >- ناهس ص«

 «لعدتلا لصلاو اذهلف تقولا هب ىطةناممكح ىلعدي ربالرمالاب ملا علاذا مهءاعهء.ضغ ف ىلاعت ىملاةقفاوا

 مه وهل: لاى فطلتد لاخلا كلذلاو ردعي بومسلعقلا ىلص هنا اةعءاتصسهتجر وهتفش عملو
 نح..فال مالسالا ضورف نمئش لعق نعديران مف ةعاقسم ىهت قيح# قيم ناكمىفرلا هب هبفوخ نال نعي

 مانقلا بحاصإ بو عباعمقا ىلستاك امعانيعبلاو ثلاثلانابلا فلاهو و« ها ندا لصأ نعدنرا

 نولوالا ماقال ذف.دمحق ماكللا عماوج وأ هناللج وزع هللا ىدب نيدةمارقل (مودةعا ةسااىق دومج ا

 نيب رعت مهول عوني دهتجلا
 مدقلا وانت قالط الا ىلع

 اوناكناورونخ !ىءارلا
 آه - .٠

 مهتونظف نونلفلاب نو ءكتع
 لهأ نيب ومهتببامو مدح

 فالخعا الا فثكلا

 فشكلا لهأ نكل قب راعا

 :ريصب ىلعهتاىل انوعدب

 مهنوقوبعابتالاف مهقدسا
 داهت-الال هاو دروامدح ىلع

 مثمكسح موبلا نومك

 مهرج درب ىلع
 ديد سم دو رونالا اه مكح

 نءلاءدع عراشلا نم

 ىل_عماك-:ب نم ءابلوالا

 راددالا ىلع ماب نم مهنمو

 ضرالا ىلا اهلوزي لست
 نموا قرود ءاضغلان أم

 صضرالاىلارمعل !كالذ رع

 مهت مول اهعست ماعلا رهو

 ل اوةيال ل ماكل لاهو مهفل

 ءاوتسالابر تار مضل مهللا

 لوغباماو هتينالعو هنريرس
 لاكلا ماعم 6 ١ نمكلد

 ىا ' يتلا نع ىعلدةاولاو

 فقكلا ىلاملا عبن رلا

 انآ نيل عمم هناىملدنالا

 لوي ىلتبلا ىثرقلاهتلادبع
 0 ا و ايا

 ال_هّواعل ري ملأ

 ا جوج حجو - جه ووجوه ير ودود يس .------ عملتنالءوالرسىوتسا

 تتكف نعل ةرف هءولانعجاذ !لاهروع 3 *و يس نمامهنعهتلا ىدرف فصنأو خب شل اهلع هلدامل وعت_تاوفرتعاو ورع اهسبنتقهنيا

 الو لاه تنشنيعبلا ىأرتحاهةقالملا ماغم كلذ ةيالولا ماقما ذهق ةيدوبعلاماقمف تمقف نع كنق كب كعجاذاودوح ولاىف ريس بحاص" :



 كلا
 كلذىلار طنب: ة ها ك]ةءةققح دوح وم لكن مه.ةنأكا هلكت ادوح وملإةعماسةخس:ناسنالانأك اللاهو « هود ولا نمهح ول م سال

 كلتنالدوحوملاكلذ| لت ةتادوح ملا نمدوج وموأ لاوعلا نمملاع ىلع ىلاسعت لا )عا 3 نفتوأ ام ىتفةسانملا عن 100

 ل كعمارأ ةة علا

 تاذلا كءماثأو لرمغانأ

١ 
 ١ 03 ىبهتتا نيدلا مون كل“ 7 مهلا ىذلا قدا نيع هناو عرس ن مةريسمب ىلع ىتنأاب نكف نادةنالو ةدان ز َر

 | ف مكح نطوخ نط اوملا بس < عاولأ ىلع «مكح نوكبب هد رومالا فةمايقلا مون مكحاذ ذا لام: ق كلا اب يت ظ تأرلءانوةمؤلاو ةلوسرو مكل عدلا ىري_-فلاعت هلوق ققئا سنو نيس ودحالا بلا ف لاعز ؛لاقاا كلذ ماذا
 1 اعلامتهف 3 هقمكح نطومو لمعلا قءار راهب ىل- نيمؤم او هلو سر نودوهملعت «- -ةنب ىلاعتو هادس وت عر 2 3

 اًدهو رارسال او ص ااولنا نم

 ىلةقاذنم الا 00

 لاهو هئملك عمو
 رخ 1 0

 ىلاعت قمل ةعمنع هراغالا

 ولورخ " الاقولنا كلذ عم
 لاووه عضخو للاهديش

 وهن فرافلاه دق نملك
 سس و. نءآلا دة ىف رود

 || ىمنونمؤمل اءاربامي هيف مكحنطوموتاغبطلا فالتخا ىلع لمعلا فلس .وهسيلع هللا ىل_هةلوسرمار
 ٠ نينمؤلاولو_رلا عجم واذ_هع ومحل ارهبف مك نط ومونيعجأ أ مهنعىلاعت هنا ىضر نمد وتحل مالا
 | ضعهلاءدق  ةساقسرد وكس وهج اعتدال رام لك نأ عم هنو رباميمكملاقىلاعته- 39
 ٠ 10 ا مرسلا املا اوهدلاعتو رانك اذا ل

 1 |ءاضلترارل نحف اهوكحلابانرمأي و دلت نايت نودرابلا-نهافاج لم 1 00 ماب

 ٠ ملعأ هاو اونومةحنا هلأو و5 صالا س 0 :ىفاهلا تلاخالةءد رشألا تةاطمهح و

 ةماعلا مون عفاشلو ا ا حا تادفتوغمسلاث حملا (

 1 ع (هيلع مدقتي دحأ الف ءالوأو لوأو 000 ا

 / ا لما يرتالوذماو رفداز ءةثملوأ وعقاشلوأ لا سو 1 هللا ىلص لاو يجر

 : قءهفرشف ال موبلا كلل نق اعت هلوقكدحأ لكلاهر وهط مول هنالّدايسلاب ةماسقلا مون صخاماو : - : 1 8

 لوا هئإاوملعهقا لم اربتأاغاونيدلا ص خيشلا لا « عزاتمنمولختالا اف هتذاسسواندلا || م م
 لكوريظتلا مويلا كلذ ف ىندعب تكلا ناهذلاب ل ساحل بعتلا نمي 2 1 اي ةعملوا 0 0 لاتزَم

 || تالست رنقات وحنبع رتمانناكمف ريصنلةما,ةلامويهماقتإنمال-ءادارأ و ىضن ى سفن لوي مهتم أ ملا تح نرمالا ناعبالق

 نرش تيرا اذ_ههغاس لنم لكفاهلاب "اهلا لومي ووسو هم هلع .رءاوؤأ هقاودعتلاو
 000 وم نتوء الا

 ا 3 1قلاءا ءاوقمالا ىلعهتقتش ًاامهاسو<+ لع هللا ىلهف ةما.قلا مولى لا هعمم ادو كلذ هغلب نم فالك ىن

 1 | ارت تدسا اوم هود نقءاخالان مهد ادلود._-قرك,ر تأ االكارقتالو ثيدحلا

 | 0 جت نيمطاوهتاشلو توك تأ قع ورعتقا ميل ويا نلارخولا مك 00 بعتلا

 وع ولعدهشنآ
 ةاصولا يد: نارذ-الاوود

 فاعلا نلمشلا م

 ا. ىر وح لاكلا امدح أ غاياللوقينفراعلا شعب ناك لوولطلا مدس لع مهسوأ ةةرغتاهن و رنم
 يا ىلس هاوهريتو ىطو سلا لالالا هَ لحو رع هللادر اهلا 7نا لهب, ت بلاها 0

 مهتحا 54 الخلا تاسح لمحت َّق و [ وهما مننا ىل_دهتعاةشاهمظع ًاواهلوأ 5 تاءاغش نام ةمآ- ها

 ظ | لاق لاس ريغة نجلا موقلا دا فاهناث 5 مسوهباعهللا ىلص هد: ىهو فقوم ا كلذ لوط ص

 0 دري لالاوركبسسلان يدلا قت يشلا ودعلا وبةد نب نيدلا ىنيشلا كلذ ىقددرتو هرةسصتخت ى هوى ووتلا

 لالا يحق نو لق

 لاو سفن طلاغتالة قا ارغلاو

 ةدهاشعةإص ولا ةخحةمالعو

 :1ممتادكعاذا كن قحلا

 ب

 تدي” || اْل_.اك

 ش ا[ زكر نادال هبا رخو ديد سدو نيدلا ميشلان اكو ئةكلذق 000 :
 « اضنأءريةنعكلذمدخو مهالز عي مهدوهشلا دب نمسا مهل خدبهقلا نا مهر يي 0 4 ا

 3 هر نال وعبسلا لن بغت ده نوك ف كوونلاددزو اهلترالنأراتلال ود قدتسان مف 0 3
 1 ناد نملاوو # هس

 ولو مهنمدحأاههف قس.ال حم دوم ا نمرانلا لحخدأ نمجباوخا قاهعبار 5 هتاشانالو 4 السن ا

 نأ « . ١ ةكالااوعانالاا عبق برم-.لعهقلا لم كراش ةعامشلا ءذهردر وائكريسحر ااهبف تنني ومهمة مط

 اهنعز_أ ىتلافو رحلا ك0 رخال ءامشلا ده تناكن !لاقفال صفت كلذ ف ضاع ىماَملا دقو تونسواأو هبل هاج وهت فو رك أ

 ةرد .٠ توكلان موهت ف را نمهدخأ ليد وما تاعقت نمةكم ار هل س .لو فرح ى ءهنللا تو دمعي نيذأل ن ءاذهولاو هبه هتف رعم

 لو فروت اورام ا [نوكرحالاهسرداارداهت-الارحأا ذهل نأك ن تاوةناهتوةياديد درت وكلاىلا



 --- مستعسا هك---- . + للا طع طل

 يا أ ىشفانمسانلار فك انهن مونانعلان ءنانءالاباو عا اوةعضولوةنامالا لت ىلع منول

 وَلاَ 0 1م( تالاسرلاو تا ,نلا نادجأ ىولق ىلع هيمتنع ىذلا ىبلالا مثلنا هديب ىذلا مسالا دهاش نمر هلا

 نأ ثيد_للاىوفاال اهللال اسنةحبت روم ىف نوكمذ مهريخا هلاؤسامأو ةاعسابملا و رط ىلع معناارب رت
 هيلعهنلا ىل_صوهنلالوسرلاةفءانم اهدعب اون رثوارم.: وابطر هباعجأو وه لك 1 بوهيلعهللا ىلص هننال وسر
 لراشدقف ثي دل اقايسهماعلد.أك عوطا بةءناك اذهنأ عمةمايقلا مون ريعنلااذ -هنع نائستالسو

 ) ليقناف) عب رذثلا وزب و وتلالاؤسف مهوت درافوة_صقلاهزهىف ميعنلارب رة:لاؤ سف ءايبنالاءالؤه

 ايلا شكلا (باو 3 هنا ابهسفن ىلعد هي نكي مملواهماص ىلع ءاضعالاةداهشببسا4

 هومر تاق نب ديعلا ضدك لوألا: مادا واب تتار تاركا نيعيبسأا

 1 7كالذافءامتسالا لا و زر افتنب الف نيبسساملا ع رس ىلاعتو ةوال_مأ اهركسشي وأ امقطني

 اذهنمحدقنيو ئراطح رجلاوّلادعلا لمالاوةرطغلا لصأ نمةءا_صالااهتاادعلا سذاهسش هللا لبشي مث

 جات راظنايذملان هةءاضع أ الا مئاموةاك ضصلود_ءىهوده_ثتاهاك ءاضعالا تناك اذاوهو لاؤس

 0 و مه عي ناكوا. ءزدلا رادفهنعتي مام لءفياهذذاثاو هافاءاضءالابيذ_ه:لءاوداوىلا كلذ

 ىلاعت هللا نأ م مجاسح فن كيم هنادار ماا با دربي ةنملا نول بتي نذل فلأ نيعبساسلا ثيل حل

 #* لم انبلف م متن امهلاسمعأ ىلع مهياحالى لاعت قا نادار 1!نساولاق هوطاعتامعوساة نخل مهلدتدي

 مول ارد +1 نم هوا_ءفاعمدامعيلاعتق زطارب_أ اذا تاحوتفلا نهةثامو نيعسستو نماثلاتاملا قلاز 1

 ل ل دورك كان اذكتئوىفاذكواذك تاعف ىد عاب هلوقك مهب وهم دباسعق ةمايقلا ا

 ىلاقو هي مهفافنيد_>وللاب صاخاذ هو ىلاعت هتجرةعسسب همالعا باب نمئالذ نوكبآمناو خيب وتلا
 ةماعلا مولهئاَعل نمو ايندلا نادل قبلاعتللا ماش الدم لك نأ لاذ ةثامثلثو ني سجلاو ىداحلا بابلا

 يرسل فريسة نم نوكي ءابحتسالا لو هإ 0 رب وةمايقلا موو ىلاعت قطعا هسنؤا نأ ديالف

 تاكا ىدبع هللوةءتأ ن مؤملاديعلىلاعت قا سدنأنةر ودولاو نيقد رطلا نيذ_هريغمئامو ىلاعت هلا

 دشأ لوةلا اذ مديعلا سن ًايفىاكح ناب رخ ع ومك:الىر دقو ىئاضةءالا!.ثدلاراد ىف كلذ :هعقو ىذلا ْ

 هنود هطيعباذ مب وهمم عمم او ىلاعت هللا عمبدالااءاسالءادتب اىلاعت هنا لوةلاادهلاو درعلا نآولو سنالا

 نراب ل اوة. نأ هلس اف حقل ا ةهراغ ىف علا بن أح نمو نسل اننلعف ىلاعت قا ناحن موه ىلاعت قولا

 درفسجل كريم ترم ادام دال فدا مش ىصاغملا ىلع رد: فيك

 5 هلحو عذر وهل < +هلازا وهمطساءمو4بسدت ًاتودبعالرذ_هلا ةماهاهيف نالناسحالاو ل_ضفلا ةياغأ

 نمىدو>و ىنعس ملةفي رشلا عئافولان مةعتاوفىهلالا في رعتلا ذه ىلعدرواماو نيدلاى ةميعلا ا

 ناك امناةئاو_ءثونينامثلاو 0 تايلاوخ 1ق لاو #  ىتهتن كلذ ضال رغلا |

 سلا نس هوه لاسعالا عبجت مق ريصلا تالاندنعهل# نعم أ باح ريغ مهرح أن وفون نوربادلا ْ

 لاف 5 (ةعاخ) ى- تاهو الات عالاة يه فالك * رادقلاءذدخأبملا ذوق ةهور الا عالا لعف ىلع ا

 ضرب نأ دبعال ينال هنأ رماة باو هللا اوضرخأو ىلاعت هلو فتاعوتذلا نم نيعسستلا باها ىف

 ىلا اعنا سالالاثمما ل ->وزع هب ر صر عب نأ آن امتاؤقالا وا رسالا قماش لس لو نقلا

 ىلاعت قانا كل ذحاضداو 5 نسب ضرَعلا ف صو ىبعمو هاذ هو دا ءعىلا ناسحالابه أ ثبح

 هيهثعب ىذلا ىأ قلاب مك نأ ةما.قلامول هلاسي نأ همبنل أسد ةىلاعتارتالآ ان ءعرسشان الا !ةلماعبال
 لاو> أ ىرحت اذه ىلعو هيىنت ةعبىذلادووعلا قلاب مكسحابرىأ دهعال واس! ىفماللاو فلالاذاءدابعل

 ريغ نماندلا ف عئارشلا مكح ىلار_ظ:ءلقة ايلا مون ىلاعت هللا م كىرب نادارأ ن؛ةما.ةلامول. والسما |

 ٠+  - 4ىف تبقا (

 ا ىلعن وكي ل_سرال هلاؤ_سناف مهريغل هلاؤسوءاسثلا] هلاؤ__هنيب ماع قرف نكساولاو اه الا محا اذام

 مام لك نم لاق غاولعفام
 نآدء«نوك اهلحت د نأ هن هيالولا

 ىلعالا قا لاج تدهش

 حرم مث ضالاوةمدخلاه-وأ

 نمةعرسبنوكلا كلذ
 ثالذدعب مقوامنا مثبلقلا
 بدر طاح اق اعت نمت

 مكعكلذاغانالثمال راج

 اب رلارسلا ةلزنجال مبلعلا
 وهىذلا هماع مم وى

35 00 

 !او اهملع ملح لذ

0 3 

 لافووهءاو تعظم 2 ىهف هللا

 عزانم ن ءدسلابك لع

 نظاومفرعتل تاداغتعالا
 ىلحم اذا قلا نا ارك

 ةرخ الاف كر ةتعمفالخ
 بتارع هلةفرعمال نملك ناذأ |

 ىشخيناب متلاو تاركنتل
 ب ريقةدحضفلا نمهيلع

 الوأءركني ناك امر
 دع ىلا ىل مهمة اءزهو

 ا

 ةماد

 نار 1 او مهقاهز ىفنيعفانملا

 مهارجتكرج نمو مهئابر ف
 هللاركموىلاءت هلوق ف لاهو

 دارملانب رك املا ريخهنناو
 ممكاعتهتلاركموههنلارك

 مولعدئاعلاوهم-هركف
 اهاعجب ركل بمركمللف
 هللا ىله هل اوقىفلاو هوب مهفأف

 هتلاف ثيب قدصأ لسو هلع

 ب رعلا

 لطابهتناالتام يملك الأ
 تاواهاكت ادوح وملانالعا

 ن*قخ ىهف لطابلاب تةصو
 ناطلس نكلو ذو >ولاثد -

 همكف هناذنمدوح وهلس دل هنأ ثم نم طابقا وسامر ا عرض ساس مادا

 ههلخ نيد وهئس سل هما ىلع هنا عمها دوج ونءادو> و“ هنوك نم هءىلاعت قل + ازاتع ىتلاهو- ولا ضء.نماذ_هولاقمدعلا م -



 اوما أ ىف اطةنوراغيالنب للابن يعاقلا تاج كل ذكو مهقارثفادنعالا ةعاجاط5تبلغامو عاجلا عمتوقلا يكول هللا [عامو الا

 تءاغتقر ةئاذاو ناطنش طق اهلغب التعوتدااذاناسنالا ءاضغأ ةءانح كل ذكواوماغ م ١ 02 اوترغتاذاف لذ مهضراعن“ .ءلكوهيف

 نك.ءاتترعشأ اذالاهوو#

 الفلاسلكىفامتادهتنارك ذ
 رون.ْكآءلق ريذتس نأدب

 رونلاكلذ كتزريفركذلا

 فشكلاا لءاساذاو ف ثكلا

 ىلعانمل لد همك ءأ مهلا ءاح

 راح سم كٌؤاستسا كلذ
 ىلاطأو اًةحهلىرت نو

 نمد د> ىفلاوو ون« كلذ

 اهماكا اناء اهلمعي ملف ةندع مه

 انهاماهلوعب لام ةنسح هل
 ىلءركنابز زكذهس.فرظ
 لوعب4سهن تدع وقودنعلا

 هلت ةك هللا ناو ةذسأ اكلت
 نسسرالا تلا

 نامز لن هلف تغابام ددعل |

 ةديسط كت لوعب «سعن تدح

 اذالوقلا كال دكو لاو ةنسح
 نافةئس لوعب هسفن ث دس

 ةئسملاىفنلثك ةفرطاوفأم

 ةئيسهياعبتكي هنأ نمءاوس
 اهلوعب4سفنث دسك مادام

 نامث غلبا«نامزلا كلذ خاب

 ّىلاةنسلا لم اذاديعلا
 ةئيسلاوأهسفناهم دج

 هللاناةهسفنا مث دحولا

 ةئيسلاورشعبة نسا تكي.
 ىفلد_ءلابال ةدحا و

 ىوالا فلضفا اوةبنشلا
 ىقد_هاشملا ىلع لاقو د
 تاقلابوملا نمعامل 1

 حور عم ءاعب رضحت نا
 7 مهستت لسوهيلعهللا ىلصدش

 3 اوسر وللا هءبط انعام
 هباطخناف مسو هيلع هللا ىلد

 ناو لّةف لاه ن افك دل «.تكلذ فنوكتف لاني الاماجف دمعلا عما رقبوب رلاةرض> نال لدحو كانا هباطخت سدلهببذل

 كلا _ ا ا ااا ا ا اكس م وم سماواومو و ءءء ااا

 هناتكذ أي نمم_هنمف فصملا اراطتامأف كلذ فنوتواه ب سانلا نا ىب_عال نكس ههصوص:لادو رول

 نوذ_+أ, نيذلاامأف ءرهطءار ونمهياتك ذخأت نممهنمو هلاهسثب هلاتكذخأب نم مهئمو هسئيممد
 نوةفانملا مهف مهل ئاه-ث مهتكن تواطعب نيذلاامأو متاعب لم دل ةءخا لإ ولا هك مئاعأب 7 5 تك

 قفانملل ل->- و زعهللالو ب كلذاوأ رعب هلداتك ال كرش ناللاق نيدلا يعزيشلا هلاناك نوك 00

 رهظي ناك انفال :رفكيلا نم سفن هجاعن وطعن اامل«تاك الايس ءلعمودلا كسب ىفك كات 9
 نامالاهن«با سف ميظعلاهنلاب نمؤي ال ناك هنا هلوشب هلا هشب هياتك ذخ اب ىذلاىلاعت هللا بة كلذل 1 0
 وأ لامعموأ لرشماماه«_فطاب فوهو هلامو ها »اوه هد انفصل هرهاطنىف مال سالإلا داعنم ناك هنال مالسالا نو د
 نوذخأن نيذلاامأو وي هللاالا د اهم لع علاسبالبوللا لاسعأ ن نم هاو ناسعالا فالذع رفاكو أ ربكشم

 موبناك اذاذال فان هلاو رتشاو مهر ووظءار وهوذبنف ناتكساااونوأأ نيرذلا موف مدر وه ءارو نم مهمتك
 لمعلا كرتبايندلاك تا مح ىفهمف هتذبن ىذلا عضوملا نمىأ ل

 َر ونا نأ نط ءرهطءار لن داق مهض»ب«.هوناك لاس عالا ناتك المهياعلزأملا مس مما كوهفدي
 الملا تننطأ هز رغن وءبتاعب نيحةمايقلام و هلىلامعت هللا لوةبىذلاو هاذهو عج ربنل هنا نمت ىأ
 ناىب_ةعالمنيدلا ىعزيشلا لاف مهفافاواضأو اول خنيذلا نياضملاةمالاالاكئاوأ سباولاه ثردالا
 الامهرث اّمعنمْئ* :اق ساد -هلاوةأو نيفاكملالاسعأب ةاحايندلا ىفةلخفحلاهتنتك ىثلا بتكلاا هزه
 مامالا لانو “ب ها 3 اقفل امالامهلاو 5 نمبتكد الكل ال11 ناو هب موافقات ع نموه سفن أ ىلع هياو دهشام

 نااك ول نيكلللانا لسء'نولعفتامنو ملعب نيبنئاك اماركن يافا م لعن اوىلاعت هلوقىفهللاهجر ىلا غلا
 ىلنولانعتلاقو د.عقلاملانءعونيوملا نع نامقلتملا قلتذاكاعتلا# ع وليلاب راواذاصخشلاب

 قداهلاة رو هن وغيرخ ! ؟الاو هيدي نيكاملادحأ هناك للاي دبعلا فصتا اذامثن و مهيدااناسرو
 وهىذلا ماظءالا كلم !ناوع ا مهنذلاةر ريلاماركلاةرفسلاةك_ئالملانماه-هوكوغملا ةسنوملعأ

 لهأ ةراتكهبشتال ةناتك تا انسسلاو تاذ_سحلا نا نك نيكماملا نام لاف نية ةحلارثك دنع مقل بحاص
 ناكلملاذاايندلا لهأ نمدحأ كلذ ىلع علطبالباةلارسفدد وطمةرهطم ف هصىفناتكباغا امال ايندلا
 كالتنامث اذسهانلاعففانراصبأ هكرديالئالذو توكللملالاعنماهمبقلعةيام عج رام عنعتو اههتباتكو
 سؤ رىلع ةمايغلاىفةرمو كءاظغْل_:ءانفشكف هلوقل ع زتلار_:+ةسهنبتسصرشنت "هد نر واعمل فهلا

 بتكلا ىريف طسقلا ناز 0 اروشنمءاعاناباثك ةماقلا موي كب رخو ىلاعت لات داهشالا
 هراثك فر رخ دك هباتكدح لك ًارقاذامتريساغتلا ددأ ىلع هقنعفةرئاط هلوقوهو ءاوهلان مترئاط لانه
 ّت ”انسلا ب حاصواض داط .وطخ هناك رع تائسلسا ت>اصق ةدمبقل اوأ ةنسملا هلادعأ بسع ةملظموأ ةربأ

 ارهطء ارونمكلاتك زد مه دحال ليقةمايقلا

 ادوساطو طدش هراثك رو

 انياتك انيتث نأ مسهللا كل أ تف ىلاعت هللا ٠ نء« ماها اي لب ددسأ نم ماعتريغ نم اهتءارقىلانورامضم مهمتك

 وهفةمايغلا موت هللا ىلع ضر_ءلاامأو دع نيجارلا و -رأار انهض ةثالوان :اعاب كت حائل رثواذناع َ

 لاؤسلا غي و هلالسع و لاك ل وزعهللا ىدينيبدسبعلا فقو .ف كلا ىلعرك اسعااضرع لشم
 ءابللاو لدملاا: ليش نمهود ولا مطهيق طقاستب فتوهنم 0م نام بسال

 لاه ه]عدبعلا ىلع ىلا عت ضرس عءةلاسعالا لاعن «لاو بلا يهتف اب از لاو اي نم ءسلاو

 لوةءق لسرلاهننا عمد مون ىلاعت لاه مالسا اودالصلا موملع لسرلا ىت- النا ق-ىفماعلاؤسلا اذهو

 اذام

 م ططشترعاذاذ مور بتكلا باو و زةلارداطولا أجشلا لاو

 نامعالا نع نارعلا مهاذغأ لاج رئارباك لاهو هم.لاةفورصمةرضطلاةظكوالا كو وأ ىن نمربك المت اايدرك نرسم مالو رت اتا



 نأنةصءااوهئذلام كجاباللهفلاناياءاودهشو مهسوفن نعاوذ هيلع وهام ىل_ءمالااو 1ع ممأواو مخ ”داهشنمهشوفلا اوةشأف نب رفاكا

 اا ةدعضق لأ ما 1( د طةق لععلاب اودهشولنالف مكمل اأو ةمان لهلاالاثدوشاذاقرعتالح راوجلا

 31 ةعارت ليها ااذهنمناولالضااوةريدللا مهتفاعناكسذ لان الاماولاثن نأ فاعمط اهعسوف سنلام مواوةع

 لاقي اذ عاواءزدلا لهأ ةياتك فالذتامنالشالو مارك-لاةكتنالللا طخ ةيوةكملا بتكلا!تادرعلا لهأ
 ةنهل ارمعن نمةريثك ناذل كاردا نمىلاسعت هللا قاذعاماضب أ كلذ نم وةكتالملا طحامئاك ارث 0

 اهناف ةب ويثدلاتاذالاامبْكلردتىتلاتاك اردالانمأ يش ىهاضتالاهتاذاب تاك اردالا كالت لاسعالا تاو
 سابع نال وق ةواهكرد نءلوقعلا لك:ة.عتاطاصتخا اهل نانةءمستل اوةمسنخل ا ىاهلك اشتتناك ناو ||

 مدعافر هاطول 1 نيش ١لاه 3 لاازهىفريبك لصأهث اعمأن ؛الاايثدلا ىفام هش دة نا ىف سدا امهنءهللا ىطر

 ىفةدوع ولاتاذالان هثالذريغالو مر كلاهنناهحوهلار اهال اًةذلا:_ غن ىفد_هغالا.ن دلا فتاك اردالاث الت

 ه.اعدهتلا ىلصدل وده !هذهىلعلءادلاو لاف تالذ كلازدا هل قانعم هنالماملا:ذاءامص قئيدلادعالاك ةنللا

 هل: مش باق ىلءرطالو تعم«نذأ الو ت أر نيعالام نيالا ىدابعا تددعأ العو لئافرفل !ترزعامل
 او 2 أف ةفسالغلا اهيف تاضةطحهذهو نيعأ ةرق نم مهل ىخ ام سفن لعت الذ ىلا عت هل أودأ رقمهياعرتءلطاام

 تملءاهرارسأ ىهتنمغلم»ب .الوةيرغلاءامشالقئاخحنك ىلع ملط الرمل ناش حدقذاوؤزخ الارومأ

 ةفرعم نع ءلقعل ارم عام شادعتا ارمشلا تءاحدقوامهني:توك يشف دأب ءاربامىلءهرب لام نس دعب هنا هتياغتا

 هحولاكوةرخ" الا قرسشنلاو رشمحلاك !مداع اا يلع تعور زعل كاذا٠ نكيلو اا ةيكواهالد

 حلاصلافااسلا ردد ةوتاداب ءعلاو رعت ءارشااربداةمةقر «مىفلوقلاكلذكوىلا.عتهنلاتافصيف مدقلاو

 رد.ةلارس -ءىلا اهدرواهقث اح نع ءثعل انع ممادأ | اوعزموامز هرجامج قيدسصتلا لع مها نوعباتلاو

 اهتءالصرا تو ةلاليبس مهدت اًمعىلاهييشتلا دع لو مك الدةتءاح5 اهو رقااولاةوهيف ضو! نعىسهنملا

 ل زنتلاةدهاشموىجولا نامز ىهوتاا ل_بوه.راع هللا ىلص هنامزأ نمدهعلا ب رقومالسالا ةْضاْضْعل تالذو

 ءاوهالا تثعبنانو رقلاري مهوم مولي نيذملا مث مولي نيذلامثلوالانرةلاج ردنأ اما لب ريجط ومو

 كلذإ تازلْردف هتارطتع رطا اونا فلاجود واقااد_ةءف ثنو رطت لكيناطملا ضايو عقم لكن

 هللا مهل ذخ ةضفارلاو 11 ازتعملاوةةدانزلاو 5 ارةلاكءاوهالا لهآ تالاةمترثكو ءار , الاتدر اطذاود5 اعلا

 عديلا تءاّمذ سانلا نمءاييغالااهنلا اوعدو راصمالا فاهوش وتالال_فا!ىفتتكلا| اوغلأ ذا كاع:

 لاطف موةق-ىفىلاعت لاو ام ةئعبلانامز نءسائلاد_ءءلئالذو دئاقعلا دة ءتاعتاو ناتهبلاا شنو

 ىفىنعي مالسالاةانان ىف تامناىب وط+_:ءهللاىذر ؤيدصلاركب ونأ لاق اذهلومممواق تسةف دمالا مهناع
 /| ىف بادب اماريثكف م_هدوقن تجار و مهدئ اقع تحن او مويا نيد تهمل نآىخأ اب ك.اع ىنعالمث هلوأ

 م لوكشلارطاو مهران
 هيبشتو مست نمهعول طنب رح رىلعمهد>اتوعاكر واهدراومور ومالاردادم مهل نيببنيققحلا

 ةءالا نمادحأ نود_عالو ليطابالا لدأ هش نم مهعماسم ع رقب امة رثكن

 هب د هع 1 ارالف هباود ىلياغلا شدا 0 نجاد اسرار اي دما

 ةوتالطعملانم يتلا

 هريثك ءايش 1 لةءتوتاغصلا تاب 7 نمريثك مهف كل, ءاعلهساهيفر 1 لا ىنأان ن همأف تاتكم 0

 نراها جات انت مز لاثحام 0 تالا

 ل!ثحأا) <
 * قدح ةمايقلا مون ىلا عت هللا ىلعضرعلاو ' "0 | |

 فوصل ارياطو7 نأ ناب فنو.ةسلاو عسا

 او:موف ة مياةعىلع مسئاع 1

 مهنافر ءكلاوةفلاخلا خي رصب

 ىادتعأ ناثس دس ىف لاهو

 اؤسحا ءانوسوبع رجلا

 لااا مهح ور 07 1 ةنملا نع

 عمرةءلاوهك ىذزلا مهلصأ نع

 هللا فاح قفنااتك دبعلا نأ
 «دازفقفنأ امفاعضأ هيلع

 عماوفةومس أولو ابا

 ءوخفنا ام مهل للا ةفعاض؟

 موهطعي ىنكامعت ان اك ام

 نوكسلا نم معلا لقتال

 ثكس لف ىتح هلوقرهاظيهنلا

 ماكتاموليثام ىلع فراغلا

 لولا ازهرظنلا ماع لواتو

 "ضرصو مهوتنامارزح

 هدرسو ملانو كاك ..ثنملا تلق
 لاقف مكة هنك_!وهتلاب ماعلا

 ملعأهللا ىرها علا لوقلثم

 مس دحلاو لع ى.االاف
 نكست ملام كلعىذلا هللا داو

 كا_.!ءهنلا لضف ناكو لعت

 لاهم كلذ ف لاطًا واعمل

 معي ريلعلل داغتسملا معلا نأ لعن
 ا اًذهىلع ثردحلا

 هلود مهفأف تت دناع ناو

 اميوله:ىتح مكنولينلو
 هرك ظنك مكحاف سفن ىلع مكح
 تلئسناوتافصلات اد 1نمآ| .

 ملعأ هللا لقف كلذ فيك نع

 قا نأ كروظ ىذا لاهو.
 كِلذل_ثملاو اءاىلاعت
 مها نيبتيلهدابعل انادما

 باغي «لهناعالاو هموماعم

 الاواوتحمال س 0 >امتدال لاهووي لع اهللاوا ورجح ذم ماسعا ىلع مهلةع م ك- باغي مأ فدوتريغنمكل ذب او

 0 ةسيقوملابابلا قلاوو «لعأ هتلاو غال. ..لال لوس زا ىلبماسوءاو وسد ضدءاشننإ عسل ضال 2
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 00 الا فكر وص عتوانهة عي رششلا ىفةدوممبا لرطاوردقىلءنوكيؤرخا الاف كترو لانج لاهو

 تنتعا نو نم ثا سوك لق ىفهميظعتر دق ىلع مامعتلا ىف هنبادن علت ::ىملافووعمدنلا كءننال 0 ( نأ ل. كفن ىقروحافةهومذملا

 تويهقسا ناو ىن-ةعادب
 لابت ناو لاما كسا هْنَم

 كدا اًريمقكلب لاب مل 4

 تساوت بيش نان

 لاهو -ةنالارلت المسخ
 نوف لمتسعلا يذق معلا

 لعريغيدخرتولغلا تا لام
 كلذ ع زتموةلطابهاوعذق

 ةفلاخت لجأ نمادح قد
 نمهللا دود- نىدعتملا

 اوناكوللاقبامب رف نينمؤملا
 نوملاع مهواوةلاخام نيملاع

 مهلدح ىلا بعت هللا نان كشالد

 مهلعهللا مم .ءرحةن.عماد ودل

 ملعلاب ل ال ذب مهلعفاهيدعت
 نو-ااعمهاموةر و رض

 هاصع نمىلاعت هللا ةدخاؤع

 نمالا ىددامف نمرعتلا ىلع
 هنأ لعق :ذح اواي لاعب سيل
 وهلب طقدملعلاع فلاخام
 هنا هل أف هل ءريست تت

 ىسهلالا مالا لاقو عقيد
 ادن أةءهلالاةدارالا فلاخعال

 هتقيةحوهدحرف ةلحخادا منال

 ىف سابتلالا ءاج امعاو

 !سمأ مالا ة خص مهتيمست

 نا لمأت نا مأب تسيلو
 هذهوكاشالد هدارمةخ.صلا

 ىلع تدر وىتل ا ىهغبصلا

 اهف تدعو نغلملاةنسلأ
 الا هّنيا أ اونا ىدح

 انلعاذمب ولافرايتعالااذ هم

 برق نعمد"ال ىتنهناا نا

 ةغلةغيص, ناك انتا ةرصشلا
 وق هنه .!!ىحوأ ىذلا كلما

 ْ نب رسسخ الا رسدخأ لاهو قيقد هناف كل ذ لم ف هللا سهأ ةة.ةلاله فز ةغابهنلا ع 5 -رئملاةعيملالا نايصعلامةو

 2ص امم

 لغملا ىفزئاح كلذ نا تفاع دّمفالم ف نوهللغتالو ىلامعتلاواكناودعربغ ن 77 اهريداة؟نو راف اماعجال

 ل>و زعهنلا ىلا كلذ إلك لف هتيقيك ةف :رعمو كلذ لةعت نعزي نمو ه.ناسعالا بوف ع رشلا هيدر وو

  ةنحلاصلا لاعالا نمرثكين ابا سا مون نمفادش نملك ىجبذي هناملبعف ملعأ كلاسعتهللاو هرئاظنك
 'نم»رهط ىلع رط هماصخاله يطع ئثمعم نك ملاذا لاغلانأف ةمايقل امونهماصخ ا !هنم ىلع هل كلذو لعالو
 ةحراسلا متاهلاك كلذ نعنولفاغعن غو مظع م الالاا:ةاامهنناو ةرانلا فهيفذق مث هي "انس

 نأدحال ىنبنباللوث.هللاء جر صاولنااءاعءىد.سستعمسو# ملفعلا ىل_لاهتلنالاةوثالو ل و>الف
 ىووخالا ناز.ملاف اهنملم:الاع رفلابلاك تراسولوانلاثمألاسعأ نان هنمعىف هلاسعأ طقرتكتس
 نيم «1نيما نيم : هروح ”الاىفوابندلا ةايمل اىئانب فطالا هللا لأ سناسف هنن صال الا مهل: .رذلاةثم

 ريغضرالا لدبت نيد ع نمور ”الار ومأ نماهنعناعاسمري *؟ لارداع نعلوةعلازع ناسف «(ةءاست)و

 سلو هلةبامالامىلا انءلعىلاه:هللاهدقام نا ذد»بو رانااوةنملا ىفقا1لار ارةتساىلاتاوهسلاو ضرالا

 فدكلار ونبهصاوخ ضع ل>و زعهتادب ب وي نأالا مهلا هيف هللا ل ىلع كل ذبناعالاالا ن ن الاقاملا عم
 ناءاموةا.قلا لاوجالل_ةعلار وم” نأ هننانلجر لءاوهنعهتلا ىذر ني و زعل ارهاط ءوبآ حشا لا

 لاه مباهرعو ضرالاففئالخهتيرذ :ومدا ١" لعح ىلاع: هللا تا ملعي نا لقاعلل بأي ن كلوا درس اهتم

 ماهسذ مكروعتسساو ضرالا ن-هم ؟ انثي اوهلاعتلاقو ضرالا فالوب كل ىذلاودو ىلاعت

 ايندلا ف للاعت هللا مهةلحتدقو مهشاعما بنت ورد لكن م مهانآ ةفالغلا همن راللاعتو هتاكسملا

 ىلا اهي نولضوتي نيل آمها ل يلا ناكب ةمهل ذل ضق قطنلاو لمعلا امنت هللا م هاطعاو ةرخ“ الل
 | 00 الا وصالطلا مولع لسرلا هيتماع امدح نقحا عماد ب0 وجل راوتر

 هرخ” الالاو 5 أ نماهتءناعامكالذكسفاهنء بي غىلاعت هنوكسلةفر ءمللا قدح لحو زعهللاةفر ءم 3 رداع

 هما ناز.او طارصلاو رشنلاو رش او ثعبلاةفيكواممماوجو ربَقلا قنيكلملالاؤسنم اهمدقتبامو

 ةهحريغفلس>و زعهللاةيؤ ر واهقثاةح رانلاوةنلا فاصوأوةءاغشلاو ضوملاةيفكو بتكلا
 اهبف قرغتستىبلا مال' الاؤ باو الا تاذأ لمصافن نمثل ريو فرحالو تو هريخنمىلا عتهمالك عاضسو

 لفتسال هدرعت لقعلاناو هنمهنلاذ وعنربك الاع زغل الا ورم ركلاهللا هحوىلار طخااةذلا وب سالسوعتل ا

 ملاصم اهي ف رعت وتفءاك- ةلارادىف ىهاونااو ساوالا ىل._مافتاهم لري: ءالدل اوهامنالةءلاذا هكرد

 هر ورخالار ومالاو سدعملا تاذلا قئاقحنعوشلل ذنعةنسلالا لو ةي نبذ ةراعلا نّضهد ناتو هزاسا ةموساعملا

 الاةرخ الار ومأ نعو هللا نع «مل_سوهيلع هللا ىلع عراشلاانربذع لود ببةءاهمناعم كود نعلوقعل اوة سبت

 اباوع هلا ىلءا ممانربعشأ هنا قطنلا هياغعناك_فماهفالا ن مهانعمب در هيا علاس رالا اولامجالاق ب ر بط ىلع

 لعل اهزاعيتسا اوةلوحت قداصلا ان ممانرب :ريخ ا اذاوهتلاكساوأ كلذ: 7 , وة نعثدلا لسقعلاةباعوا مناع دال

 اهتايغك نعمصلا نع ركفلا فك انيلعسحع هنامث اًمحاهأ داقمعالا راتد_اهبنامالاب بو ةلنسدرم

 ١ تودلاعاص#نءرصبلا ناك دود صمكلذ نع دكنإلا ناناهتن ةناق لرد عمطال فوشندنأ ع نعةءدرو

 هناق عل هدوهشو قاما نع هتءغ لاح فئسشرخ الا لاو آن معام باوالا ضعف شاكي ناالا مهالا وحزم

 ا ذئنمح هنالل معلا ىولغم هقطخلا واسمنوك تذول' كلذىف

 رعاشلالاو5 لوقعلا اهبلاىسهتنت

 رصاو هيناعم نءافوح نب ريشعو د ةعست حسن نمط.داصي3ناو

 نيغاكم نومدغتلااهلءحردوتلاضماوغلانمريثك لف شك:!ىنءلااذهلمأتنمورهاطوأ جيشلا لات

 ومع

 ..اوناك نأ مهفنأ ىلءاودهشومريغهبلءدهش ن هةبت ص ىلع مدقم نيف ر اعلا فوهفهسغنل دهشن .ءادعسل اردسأ نا كهسغن ىلع دهم دهاس



 هيي 0 دوو د وتلا ب

 ب.طرادقمفرعامو قنة كل ىلا حافامةبحالا سافنث آب يط فرغالول لاو« بدنالودك راغ ند ملامملا كلذ نأ نه داوث هللا ءاطعأ هب

 لاو ووهعت سلااهت در لموالائشب رع م )٠9 الوءاقالا دنءاضعباهضعب مشتاهارثالأ ماهملا الا ة.هلالا فرامملا ن ههيطعتامو سافنالا

 نجح يي مم جي ب يجو 1و1 ل كا طش ا ا سس ها حس ا +

 عمت اناروصمدآ ىنبلاسعأبةءايقلا مود قأي ىلاسعت قالا نوك كلذعل بر ةباسمتاسوتغلا نم نيعستلاو |
 داما ىلع هلا. .دةر دةهسقت نددت : ناسنالا نو كو لاح ا داو !ىل ءارداه ىلا: قطانوك اضارعاا موك

 نالايملال_هسدةفىلاعتقلاةهسىفلاع كلذ نا عمر ودىف مان اا ىف لح وزعدب رديعلاىريفلاحلا

 كل ناب د_ةفقااحللاب ف.كف ىو هنا عماذه:ترلايلا ناك اذانانكم لاس ادروةرو هةر وص هل ملعتال

 لامالانز ومال عل رهام كلذكو طسقلاةماق الشال ذواضا رعاه ركع منار ,لافلاعالا عضوة فص

 مفرط !كلذو ضربالا مالاذاح وضولا ةهناغفىأ ملمأ شكذر وصف ةبسن هنوك ع متوملاو قصت ا

 رهاط ىلأ ججشلاةرابعو « كلذفلاطأو هل. وأتداسفو لّعسعلا مكحنأتر ودةملاءازدذهف ساما

 ناكو ءاز> رادةرخ الاول عرادا.:دلا تناك امل هنا ملعالوةعلاح ار ات نه الثلاتابل اىفىنيو زغلا

 بسك اميئرما لك ىزاح لب المع نسح أ |نمرحأ عيالو أيش سانلا ملي الىذلا لدعلا كل اوهىلاعتهللا

 عضل :وىلاعتلاو هلدعلا راهط مهما سحو هدا. .ءن ” اسس هين ر روبالد_ءةمايقلا فانا مىلاعت تصأ

 نزور ناكناوىكأ امانينا ؟لورخخ نم ةبح لام ناك ناوأ .سش هس سفن ملا الف ةمايقلا مو. طيبقلا نب زاوملا

 ةمحنز وثاكنا اوءانع«مد ضرعبتلا امنا ليةوهريغ هلا نم مكللامىلامعت هلوةك نيسلت ادور

 ةبحنوعبرأو ةيناعم هردلان 5ك اهتايحىهال_ثمأز جنيعب رأوةيئاتلد را مق هناك لدوخ نم

 0 0 ا ل ارد نيم 0 نزاع نس نزول 000

 مكنت ألا سالب هربا ارتب ل ووأ 0 ياللا 3
 ايندلاقايااك ةفحح لك ناتفكو ناسل 4نازممىفت < اي_سلاو تان سل انز وت لاو ساسبء نءانعو

 مالسل اهم علب رب--وهذ هول نازبملاب>اصو«ذءهللا ىذرةةيذ_>لاوةماط نم ةكور ون نمةفك

 هل امس ىلع تانسلاةقك لوف قطا وهون ازيملاة هك عض وءثةز ود نس ىف ل وعبق وف نمؤماامأو '؛

 ةر وص مهثأ هلع بقؤيفرفاكلا اماونوحفلا مهنئاوأف هلوق ىف لفلاو هوكالذب فرعي وةناىلا لةنتف
 كامت ها د! !ىفوكاوعب قالا هللا ةيفرامل انقل هنز وفن لطاب لاودو هنازيمىف عضورف

 ةرأب للا ىدان نازي ا ل" نافل عنز وة تاز ملا ىتةكنمب فول م دكا نءاب ءاحذ ن ازدلاب داكوماكام

 ةداوومدلاو نعءرملا لست نطا اومقئالثث ردح ا ىفوادنأ اهدعب شي التداعسد<_سانالفناالأ هنود

 راظان ىيت>ناْر ا دنعو لئامثل اوناع الاف بتك-اارباط# دنءو لزب مأون.أ رام ىدح طاريطا | هني َ

 وودكضاك يد :اناوناز لاب نر ولاة ىلعلدترامالاو تان“ هلا ٠ نماهلاثمأو ذهن فنعمأ لقا

 ىنعملا موقعي الوادي 1 ناينعمةغلتاو لثااو تننفوثض رعاضا ارعآامنوك وك-الاعالانز وةيشنك هلع ركساملا

 فرعب نوما ةصالخو د ءا اودعول < سملاهزن_هىقساخلا طرد دقوا هبادصأ تاغصلاسعالاو ىنعلاب

 نايقلاو نازيملاك ةفلتم تالآ كلذ| لع دةواهربدامر وهطوهامناءاشالانز وب دو دةملانا تاسنالا
 نزولدودقملا انههئا زك فك ا وكلا سممنلا ناك . داق هبال طسالاو لاجالا انف رعل

 ءردكتو هقحزتم نم رعشلا حبك هيف رعبأت ”ايملتاضو رساكءاشالا ف ناعلا رام

 98 هاوقريداقم هباو 0 'رعبل تأ دالا نمءاي وقالا ءعذ رب ىذلار خاكو هنومم نم مالكسلا يصف هءفرعب وكلاكو

 طسقلا نازملاىلاعت هللا له نا دعب الكل ذك مهنعو] فدع ىف مهتسداو مهئاضعأ ىف ىلامتدنلااهقاف ءلا

 ات ”انسلاو تام لا ريداقماممفرعبفن صا ارعأ ىهىبا'لاسالاَنْز ولة اص ةسوس#غ هل 11 ةمايقلا مويا

 دنع ث فراعلا مث ًاراذا

 الو قعصب الو اتادراو
 هلك لش ةلذندالو ىف
 هلزكاوبوبخت هناول عا
 هلاح ناك اذاهنأوهوةمالع

 نأالا قعصالا

 ىلغاتءااف ءائمتوكي
 قل هدبأ نمالا ىلاعت ىلا

 هلاس فهل ع ىشغب نم امآو

 ناك ىنلاهةئرهنعريغتيو

 وأ "يجب وأ عسا وأاهلع

 هنااولعام ىنغي وأب رطض»

 قطان مءدءاموب وبئريغ
 تا دراولاب دارملا(تاق) ةمعم
 ةسوس+لاالةنط ابل لاوجالا
 اًععص ىسومرخو ىلا عت هلوقل

 مهقافعاجاب ب وبحتهناعم ]| ©
 نموىلاعت هلوق فلادو

 فارطأو مين ليللا ءانآ
 فارطايدارملات الع اراهنلا

 ءاسملافءاسملاو حايصلاراهنلا

 ءاهتناحابصلاوىلللاءادتتب
 نيساموهراهتلاو ليلا
 لالا نامءاهتنالاو ءادتبالا
 ءادتءالاوءاهتنالانيبامكل ذكأأ <

 ميستلاب ى اعتق ة!لاانمأ دقو

 فاهنلا فارطأو ل ءالاءان ١

 ىف راهنلارك ذإضرعتامو
 كلن الاق هنال مكدملا اذه

 ىأ ال وطاخراهنلا ىف

 لللاو كلراهنلاةاعارسق'

 ناك نمو راهنلا فارطأو
 فارطأو لءللا ىف هللاب الغم

 هنالراهتلاى هلهنبا ناكراهنلا
 ىنؤعلل غرفتلل ةَءللدادءت_سا

 قاحءاربال

 ير 7ا7777ا7ب7ب7بب77ب7س 7س سس77سسسس7س777للل

 رشعلاو ن 11 ندهدلا" ى ول سس ل ١و ١.هدلا اهفع بلل تعلا4 هدد ىذلا بالا فن هدلاك عفةعب لا تاه هما ةعلاباةعب ثاالافوويف ا الاو تالا
 3-0 .ةبالعرشريغبةقبقح عدان هتااكوا وعد مصل ” له ءريغب ,اعرش عدان ءوةةيقةلظهكك شعب رشلاوةعإ رمش لا ظفع لهعلا كل دكت الا: افذع



 دانا مالسالاوناحالانمنبالف لتقل فرخ ةدهاشمن :,ءالا نوكيالف قيد 7ناءالااضيأ لاهو هل ملالاو لاب مالسالاو م رةلا هل

 1 ءرتنانا_>الاواهركالاداةنااف س ع لناوهتيص نبذ قملاناد س> أن الا كلذ 02 4( سدلواعو ط داقنا- نلالانوكبالدامةنالاو

 هد _هاشملا ىلع كار هنا

 نالاه نم لوح املا

 ًارقيوهوتل الاب قاخالهتلا

 هللا نكلو تيمرذا تيمرامو
 نمؤمهب وهام فيكف ىير

 دةوباجملا بعلاوهازه
 هلآ فيسلاناانلوتمدقت

 1-4 تعسلاو تناول

 اهنا لاقي ناكوالا لاو
 هل الادوحودتءنوك

 ءأهنلاو هل ” الابال ةةمقد

 نال ركع عي ستلا ل اهودع
 ليدس ىل_عالا هز الءزتملا

 مدع الذري _افنوهداكملا

 ىفس الق دو> و هنا مدعلا

 هنعهزنب ةميقح صة:قحلا
 سدقتلان أك لذ حاضر او

 نءىري_-:ةلابلط قاذلا

 اوههزنام ممافنيهزتملا هيزنت
 مئامو اومهونو اول. ىتس

 ه«نواكتب هوتمالو لحم
 هزنيف هيقاعتينأ زو وأ
 هناذإ سوردعقعلا وه لدهنع

 نءلافوو كلذفلاطأو
 مجلي تامامهللا ءادعأ همك

 ىلا _هتهنلا ناو نيت ايلا نيد هل
 طلعو د دعا

 امواريبك هلتمف رابجلا هيلع
 نالِثالذ هريضدالو هنمماجم

 هرقجعر هيىنةءاانما ريغصلا

 هسفنىلا لكورتكاذانمغسل
 هرغص مك هربك ىف قب تأ
 ناو ةجرلاهةمك فءضاا نم

 ىسنو هلوعحلا ةوعلا دا

 هرخصف هناك ىذلا هفعض

 ش هقالا هلال احخدا_.فامنوع -ذوةعسنلا تالعبسلا بجاصامأو نيدلاى «يزيشلا ألا ادى لا 1

 هلاالعضوتف تا“ ايساهعم ل عامناو طقاربدناهعم لدعم هناك اهلا دمة مههلاال هلاالل وةب ناك هنال هناز.م
 ال-ةتالخسلا نيطتو عب طجايمقاإلا هالوك جرت م الا نمالدنيعسستوةعستلا لب اقم ف هلياالا

 ىنعم ىف اهوتفلا نمةئامعب روني ,رشعلاو ىناث !١بابلا ىف شلا لاك يي ها ئدىلاعتدنلا اعلن

 مهسغنأ او رست نيذلا كئاوأف هني زا زاومت نجت نمو نوما يهكشاوأ واف هني زاومتاعثن قم
 نورشع امنا مهنالل_ةنلا نم قاحلا أ تير رهط هيما ملا موو ناز هنأ لعا وداخل«

 ةئامىلااهلاثماريشعتةةس-+انالكلذو دبع اوهقهنب زاومتلعث نك ةمعيبطلا ماس>الا ف نورسشني و

 وهفهني زاومسة> ىذلاامأو هذطابفانس>داراوهرهاط ىفانس-د.«ىلا ازهلعفدقوكلذقوفامف فلأ
 كات ق+اريتعي ملود.عسلا ناز يم لةثىلاةبسن ابهني زاوم تغهتةدحاوبةئيسلا اوأ.سلعف هنالئالذو شا
 ريغةثيساانوك عم يدا -ىف ةفيفلتا ر.ع! قدىف نإ ةثا !ىهفرشلاةفك نودريتةغك الانزولا ىف

 نما فاعف بكيفه عى هد يعسأل هل. ةثلاة فك !١نأ ملعف هريخة فك تةحن رمق اذه ميسا

 ىوس طقارب» لعامو رانلا نمىلاعت هناهح رخىذلاو 1تالحسلا يحاص لدم ةيلك لاب همدعوأ ريدا

 معلا نم للصاسحلا طغقهللد_حوتلاهدنعاماو هيث ىنمملاةفك ىسدلاذهناوتارثغلا لهأ نمد. >وتلا

 ةفك امم نيدفكلااةغمناو ل قتلا فربتعا ىلا عتدهننا نأولو يشل لاو « لدمعتهفهلسلىذلاىر ورمضلا

 وأتاك اري كش الب ىرخالا تفدت تاققث اذا نيرفكسل ا ىدسح ا ناو كلذ فانا دب رب تاكلرش ةا|ههكو ريذتا

 ةفكلااىفدلعو نيتفكلا ىدحا فوهنوكيتأب<فندبعلاب نزولا عت ةواذاامأولاسعالا نز ومكحاذه ارم
 نر ودل ذفةنوعبحانحما دنع نزف ةمانقلا مورململا نيعسلا ل2 رابتؤي تب دحهيلاراسأ 5ىرخالا

 قاسملاو سوفنلا قاثمنماس.:دلارادفلاسعالا ن الشال ذو لغسأ ىلا هل علزن هنازم مم ل7 نحف نهرب ةرخ 1

 لعةفكت ناك اذهلفنو ةيطتام لمعلا نماوغلك !لاهوهتمال ٌقاشلا لمعلا ع راثلا هرك كلذلو رانلااهاع

 نائواعلاا هلة: نالةنولا لخديفاهتفه1ا قو هىتااةفكسلا عفةرتو راذلا بلطت لزن:انرك ذىذلا اذه
 ةفك نا لعفدي واههمافىلاعت هلوئوهو رانلا فىوبمف هإ عةفك فختوا مف وه ىلا نازي افك لق ىشلا

 ةفوصوم ا ىهواهحاسةعفرل دعسا ىف لعثلابةفوصوملانز ولان معونلا اذ. هىفةربتءملاىهلوعل انام

 مهطمعتامالا تلو مهر ووط ىلع مهراز وأ نول ع مهولاسعت هلوةوهوا محاص لقثل سلا قد ىف ةفيلاب

 ةفك«.فريستعي اهضعسلاعالانز وناكلذ لصاحو دع ملوح رانىفهءنو وهم ىذلا لهثلا نم مهر ازوأ
 لام هلوقىف ةثاوثلثودحالابابلاف لاهو ها لمعلا ة فك هيفريتعي : اهاماعيلا-عالانز وتاو تامسلا

 ىأنازيملا ىفاوغطتالنأهلوذو نالعثلاهينز وءل نازملاىلاعت هللا عضوامانازملا عضو واهعف رءامسلاو

 00 طسقلاب نزولا اوم.ةأو نارس4 ا لجأ نم طبرغتلاو طارفالاب
 نازيملانأ ىنخعالم «لخفلاالا نيتفكللا ىدحا مج رثبا اوطرغتال ىأ ناز. ىلا اورسختالو ناز.ملا ناسا

 هلوقوهو ىددعلا ناز ا نيب عما هألقثلاوةاةلتامغموا ذؤلو نابقل الكم ىلع لاسمتالا هين وبىذلا

 نما أف لاه لب نيتفكلا نهب لال ذلف ناقل ىفالات وكي.الئ ذو لاج رلاب نزول امني: وتاب تح لات

 نيتفكسلاناز ازيمم هيدارملا نأك واوءامششالا ق-ىف هنيزاومث ف نمامأو ءادعسلاق تىفدنب زا راوم تلْعَت

 نيعوهلقثلا نازيم الول هنا !لعفاذكوهف هن اسةفك تذ> نمامأواذكووف هنانسحة فك تأ نمامولاغل

 تح راذااضبأ لقتلابت ”ايسلاةفك فصول زيتفك اذنأك ولو نيّتقك اذن اكل نابقلاك هناوةفلنا نازمم

 عساتلابابلا لانو هانابقلا لك. ىلعنا ارمملا اذهناانفرع طغت ةفملابالااهغصي لاماف تانسحلا ىلع

 نيعستلاو ريبكلاو هتامحهدلاو ىهتشو هنأ دثو هنديرا زةَ:ءا هردصأ !ىلا مم د و لبةيفيكريعدلا لم ًاتوعيلا فهضلادرب هربك ىف هللا هعاضا

 يقيتلامهل ناك ول هنأ ىنع نفل وسعلان «ىنةلاوالعن سحأ نمرحأ عمم :الاباىلامع: هلوةفلاودع هنوم ءزهأ نع ولبشالو رقم
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 اهنمن ,طاملاو او هنر وص الاطع امالي“ 1 2 7 ا و

 ىوذعملا طارصا!كلذإر سو كلاشمالا طا املا اذ هلهو4.دنلاطوهمدقتازوه.اء بعص امندلا

 هللاةاض سىل امهترداب م4 رس تاسع ىلع لوك :مهواطبو : ةرخ”االا طا ارمص ىلع سال ار و رمةءرسف هللا

 باقلاب تاةلعتملا فدل! قثالسعنءةرايعووف فيطااطاو بيا الكلا ن«ءاجامولافاهن< م عطب وىلاعت

 نونذرادة؟توككا بااونادءسساا لوشناا5 : 0 واهل ىلا هبذحت كل ذك ادن ندلالا مدام نذتاكف

 1 كنف هاب اطمح وناسن الك

 ولازااامأو تاعت لاو ملااخملاب سانالار وها ردات رانج اوهاغا طاربصاا ىلع فحزااو و. ا ىفءاحام

 ّ أو »*“ ارا ماناع ولا نيدلاو مة ملا طارصلا نءاينالاف نوبكانلا مهفتالاز راو

 د> ألك قحىفنازيملانوكيالو ىطرقلاوىلازخلالاه ةلزتءملا هن هنركنأوقنسلا لهأر وهج«تنثاف نازمملا
 نوكب نري نم ىتعملا ناك ن اوت از ممول عقربال اسد ا نيعيسلاث يد

 0 هيذؤت كل ذكفاومل# هفو كعااب+ تي د ىف هن

 مفرتفو فالماء .>ن زاو هل رصاغتل عمابلا ل امكلاناز .ااوهنازملابدارماو اولا ماسح ىف مهلاود

 ةعدوم هلاعأو عفردق ناز ا قئالللا عسب نم زاوممفرتف ةدداوةعفر

 ضخم "لكنا هن وك ونيدلا يسم زيشلالاو « تانزاوماوتامساحلا مكح ىضةنب ناىلا«تذكىف

 لعج وناز.ملاةر وصل ءناسنالا بح قاحتدةىلاعت هللا ناف ا.ندلارادفهباعصخشل ا ناك امةاك اشن

 اورسسشتالو اط_..ةلاب نزولااو مةاوىلاع:لاو لام بناحى* الوهف هنا ذات ةناسل لعحوملا هو هنمع هنتفكا

 راسلا ةفكلاب ءاةشلاونيعلاةقكلايةداعلاهلانرقدتو لاف اه ع وقولاو ىبداعملا ىلا لمملاب ىتعي كالا
 رمدبلاةبساحت لردناهاك ةرخ الازم زاومنا ى_ةعالمت كلالهلاببس فارخغالاوءاغيلا سب سلا دةءالاق

 ضارءاايندلا ىفاهئافءاوسلا عالا لثعك ىمهفايندلا سكع ةسوستالتإ:ةاهنكلوا.ندلا لهآ نم زا وكت
 كوبلاه ان شبك ةر وصيف يقود هناتوملا فلو لع هللا ىبسدلاقاك اصاخشأ نوكت رش“ الا قو

 واطلاق ثال- لنا بتل اف تاعجلاعالا نزول نم زاو 1 تءضواذا هنامت لد ءدنال و اةاسانالا ثدك هب

 لددعل ااه ماي نكللادب !سوسحلا ناز. ىلا لدتدتالةنطاب ا١لاسعالاذاة#:طاملا الذ رهاطظلا مهلا عأ عيبا

 ىقمزجشلا: رامعو ىسهتنا هإ_:؟ْشلك ى نعل ىف عمو سو حل سو سعجت ىونعم أ وكأس ناز ءماوهوا

 بولا عضو وديا هقا ىلا صد. ىمظعل ادءافُدلاتعتواذا هنا ءاوب هند .ةدفر وهنملا لأ نينيدلا

 ةباك هلجج عضواذاة رار و لي_صاشتل عماجا هناوولخت عيجمل-عنمكضتملا هياتك قاعتو هنا

 ةد_دا 1 درب اددو>و يف هءاتكن اسنا لك دعذةر_اوةعظوةيا.صقتلا بتك- اارئاستعضو

 عبجتب زاومليسمافتل عمادلا ىلكسلا نازيملا كل ذكو هلالا باس او بانكم لا عضو َّى ربالوحلا لكو

 ددهنازيمدهثبد_كاولك ةد_حاوةعنداهلك قثال1نا نم , زاومرتاس عفرتذةدحاوةسعفر عفرب قالا

 تلق ىلكملاناذ از ملا ىلا ترظن نافتابساحلاو تانزاوملا مكح ى ذقن :نآىلا ه:ةكىفةءدومهلامعأوب .عفو

 لا عالاربداةمامف رعب ناتفكو ناسا هلنازيملكو اولاوريثك هنا 5كالذ لمصاغتىلاتراظ:نا او دنحاو هلل

 هنند+ اودرو كل ذارهتن د اديعلال وقنا يلا فعضوباموخ ونيدلا ى< عشا لاق * اهفكصنز وثنأ»

 هلاال نك:مامغا (ناوجلاف) هللدجلاك نار ملا ءدل_ةهنياالا هلال نكست مراسف (تاقناف) نازمملا“ الع

 ريدا اذهب لعصأ لباقي دش نوح ل ءنمهلدمالربانالاسعأن هل لك نالهني داك ناب. ىلا "ولع هلياالا

 فال_ةعادبأ نار مىف كرم دل .-وت عمسعالوءد_ضوهذا لرش ثلاالا هنياالا هلاال لب اقبالوهتنزاومف 00

 مالسالا لدأ ىداعم عمد بتمانع .وذدلا

 ىفاهلداعي واهاناقي امم نازيمملاهنياالا هلال ىل_تدن ملا هضيب علا ع مه لاس هناال هلا الددةءااف كريس

 ناو لرشأ افاد ةتعمهتلاالا هلا اللوةيناك نادعا !ناكالذ حاضرا ,

 ه..لعل_بعام كلاطءأام

 اهزعاماهنمدحلا وةرودلا

 اماهنم ماطملاو اهري_غنع
 لهأوهملالوسولا كاطعأ

 هذهنببنوزي_«فشكلا
 ةلاكسبل نملافو«بتارمل

 تومالوةا.حو ذوهامئع

 ةايحلاو توما احن نم ناف

 امهال وناك رقنامهم تعب ال

 انةاحوذوهامىملاوهف

 هلامءامهالا ىلاعت هلل ذكو

 تافصلا ىمستف تافصلا

 باتكلاقاهدو رولءامسأ

 هو لاعتلاو ةنسلاو

 ىلاعتلاهو ىبس+ل اءامحالا

 اعدْز_علا ب ركب ر ناس
 ةفصلا نعوزتتف ن روفسصت

 ةكئالملا لاهو وي سسالا نعال
 لسرلاو هإ-رو هللا نيدةبتح
 رعيفاياعرلاو كلما نينةبخح
 دودةملاواندانساهلناو بآل ذه

 اذكودانسالاولعالناو رلانم

 انفرعدقو الع هلاح رلق

 ىلاوعدأ لاف الذ عراشلا

 لي ربج لا فةريصب بع هنلا
 لوسرلال اف ىنعبتانموانأ
 ىتثدحدي يون لاه هنمو

 اهذخ ا هنعف ىف رنءىلن

 لاوودي ركنملااهيأاب هوت

 فالتابفلتذت ماكحالا
 امنا ةكمس ىف تاقناف ءام«الا

 مكحاذه تيرحرحل ارربخ

 مركللا مرك لاهو «ب مالا
 ىلعد علا مركشي نأوه
 دوح ولان وةعلاو منصلا
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 الاء اًرحناكتاو ءوساكقأ !نمء ىساا نافةءاسالاةءاسا فلاب كل ذكو هر 5 دلامركامهلا+«2باومرك عدل 0 روفعيف

 نامالانأ عمناسحالااتمد ةمناعالاو مالسالا لاهو قالا هرانبدأ اددأ ىل بعت ىلا ىلعز والف قاما ىل «وكح -رومةمممسالا اذ هنا



 مهفانق ملا نعالؤ اللا نغىوكس ثلا كبح ثنحنمالا اراض كام«اموتلغتري_هاان» هر وش موا ةئالو ك نع هعفر ف هلأ سافريضب اسعى أ

 7 اللاوو «هريغب, كنطافمدتقا مهادبمقرش ثنلاد سل لاب ؛ ناك اذاوم ادهم ىذتئلالارضلا 6 1( ىنسم ولآ لوة ياء تلا صقامو

 هسفنضو ىلا «:قطانا

 هبملع روعالاماناو ةاع

 ضل اونامثالا اولوزنلاك

 كك اذ:هكلذوه<نو

 هءفدوامفؤءلل برذكتو

 ىلايعت وه لن كذود4-سفت

 ريغنم ةفصا نال: باص
 قحلاتافصلكدلاف فلك

 مك قالا مم فدتاناو

 اماع ونمأ !اذاةراهتسالا

 ىل-ءقالاىلااهتاسسوه

 لاهو عديعلاىلا متي سن د

 ةههطاتايثا وغلا نممزلبال

 ءاوت-سالا نم مزابالءااذك
 ىفلاووو ماك ناكملانا..ثا

 ىرال كدحأ نا ثيدح

 دعي هارب ىآ توعىت> هير

 همهولا5 هنوملاحفال هنوم
 الا عراشلا فنا مهضعب
 ايندلاة اس اىفهللاةب ور

 ىلاعتلاه اغا لاهو ويريغال
 هللاذعتساو نارغلاتأرئاذاق

 ناهرفلاتأر اذا ل -ةءمو
 جنآرغلا نالذع:ساو
 روض ا ىلاسيلباوغدب وهف
 هدرطب هلاف نار غلا فالذت
 دف كمهفتسا نملاهو هب

 كمهفتسااعماعكناب كلرقأ
 نءماهقتسالا مقيرق و هنع

 هيلكةف نم هن ىرب_تذهل لاعلا

 ني 0 م زامعت بي َر

 نيذلااهأاي هريلنهلعبال
 أ نمْؤماذهفاونمآ اونمآ
 نءؤمهيوهاينمؤينأ
 ريغ أهللاو ثي د>ىفل افرع
 لافاهتمرح كابتن !ةسهح ع ندم "دقن الجو نةإهرغر بكم مزلك اه .ر<تامارحاعاعح ىأ نّحا اوذلا مرج هيرب .خ نمو ىبم

 نهو هنامرحو هنيارت /اعشا مما تبيح نإ ماهل مطعتوهاماو كل ذكس دلو سا وغلاب ةناها ثإإذ نا ساخا!ل.ةرقو

 ىتدح «.اعكما دقأ ىلا هللا تنشب وهل ع ءا]_ستىذلا طارصاانا معا ةثامالثونماثلابابلا فلافو
 ةرهاظلاة_طاطلالاعالانما.تدلارادف كاستل هنأشن ىذا ىد_هوااطارم مةجلاىلا الموب

 رهط ىلعاشو تارسج ءايقلا مول ك] دهقة بح ةروص هل دهاشنال ىندملا مك رادلا هذهىفوهف ةنطاب ءااو
 [لؤاذبو كتعنس هناهد#هاثناملوأ فرعتفة نجلا باب ىلع ىذلاجراا فرح ةوفتوملا ف هلوأ مح

 ا وذ عوام .رعوكلوط ىف«. ط منيح نتم ىلع | دود. اين دل ىف ناك د5 هلا م_ءتول_>راود

 مرضد وةلاهللابهلىلااهدوةب ىذلاوهلببهللا نماهنغياللياطريغ لطوهو:ةيذ- لط ناك ذا بهش

 اولءضرالا نمنوك. طارصاا عضواذا هناملءاهةئامثلثو نيعب_سلاو ىداح ابابا ىلاقو ها اهر راناهف

 اهل دي ىتلاةنملار وسع راخوه ىذلا جر ملا ىلا ءاهتنهنوكرف بكوك_لا كالذلا عطسصملاة ماس ىلع

 ةيدأملا لهأ عسيجاهتملك اي ةيقنءاضيب ةكمرد ىهوجبرلا فنوكن يالا مهعنلاةنح ىب مستوالوا سانلا

 . مبا ارلا بابل فلق و ها روسااىلعةنمل !نادغأ وعورذنء:الدملارامثلا نمفاسة.ذ مهضعنموةن و

 ةرعشلا نمودأ مه-نتمىلءر وح هبلعثب ريض دةوهنلا نوني طارتدلا ىلا قو ال_لنا ماذا نيت لاو

 اكل _تاهلعو بتاء اهناك هج بهاو ماع فا نيعب رأرادةممهس فر وسملاتءاغدتو ف.سلا نمدحأو
 ةثالثةريسسمةبقعا مرسح لك ىلعو ا جلع موأك دابعل ارم عر و د ةعبس ىهو ف .طااطخو ب. الاكو

 اداضرأ اماكن رن ال_>و زعهتلالوةكلذواطو يه ماعلا وءاوتسا ماعفاًاوادوعص ماع فاآ ماعفالآ
 |ناعالانعدسيعلا لسفر وسملا هذهىلء قال! نودص ركل الملاولاةاهريفو روسملا كلت ىلءىنم»

 ةالصلا لاكن علث سيف ىفاثلارسمل ا ىلا زاج غد زالوهمفكشالا» ةوءاصا غانم م هرءاج نأ ىلاعت هنلاب لماكلا

 مايصلان «لئسنف ع.بارلارسبلاىلا راجةمانا معاج نا ةاكزلا ند لمسة ثاامث ريس ىلازاج ةمان ممءاجن أف

 ارهطلان دل ارسل ىل ازاجامان هب ءاج ناو يح ا ن عل دف سمانا هن |ىلا زاجامان هنءاجت أف

 ثاكناو ةنجلاىلا زاجا د لاغي م ناكن اد ملاظملان هيل عباس تاارسلاىلا زاحامان هرءاحنأو ثدانانم

 اضاأ لاهو 5 ءاشد اع هيفهللا ىذقي ىح ةذس فا اهتمرتسح لك ىلع سدح لاصيللا هزه نمةدحاوىفرصق

 ىهابنا طاريصلا ىننج ىلع لاك _بحلاو فيطاط1ناوبياالكدلانارلعا هدذامنيةلاو م-.ارلا تاما اىف

 مهكردنىحرانلا فن وعمي الو :ذلعاىلانوض م الق طارصلا ل ءكالت مهلاعأ يكفتمدا يبلامغأ 0

 هللاهجرىبي و زةلارداطوبأ خشلاناكو "ها مك.اءدرتمكلاعأ ىهامتاو ةسيئاب رلاةيانعلاوةعاقشلا

 اسحارسح ةوخ - الاف تاقنين كلا او ولع الا اوهو اءندلا فاوهد-اناطارمص طارصا!لوّةد
 عدبلاو ارتشلاو رغكسلانتم ىلء دو د#رسحةّميةللافودو مقتسملا طارصل اان دداىلاعت هلوقن ىنملاودو

 ملسوهياءهللاىب ص ىنلاناثيدل ا قودي .الاءوعيتافامد:-هىطارصاذهنأو ىلاعتلاق ءاوشالاو

 ترداحت ىتسح ىكبنولومسمم منا مهوةقو ميجا طارمىلا ,هودهاو هلوق ابا. افطتافادلاوامونأ رق
 || فيسلا بك قي رط ىلع ىنئعب هنا رو ى الاه لثعب نم افوح ىكبتكن ادفولا ضفب لاغف هت. ىلع ع ومدلا
 ىطسولاةبتزلافةماغتسالا نيعىفهنلا نيب ودبعلا نيب دّتمملا لب واعلا طاناك طارمملا اذ هو تكا هتغز نا
 نع ءنمضاوتلاكن ب طاوةعاصشلا نر ولخلاو ءاضعلا نينو ردقلاو رب_او ليطعتلا اوهيبشتل اند

 ةيطظاوملاف طسولادومغاونامومذمناذ :رطاهلاثمأو لاصتللاءذهاو دوبل او وهشل نيب ةفعلاكو ةساسالاو

 قاشلا طارصااامأو ترمأ 5 مع 2:اهىلاعت هوب ةراشالاامااود_اوةقدلاياهتعربدمل 0

 ا ا هيد نالوا وزر سا نرستغ هاقرع ىسالاىورخالاو«

 فكالذدوعتي لنمو:رخ هلا لما ارمد ىلعر و رماه« لعناهنم ال-سالا طارص ىلءاندلا ف رورملاداتعانم
 25577 7/77 يريرئتتلالطت ببي ب بيب ببسبتللل
 امندلا 00

 دنع هلربدخو هف هللا تايزح مافعي



 زمرهمار ولا عبكهناه مح !نجرلاوهو بكر م مسالارك ذمزلالافو# ملعأهللاو فرح دعب افرح ل_سوعبا ءاعهللا ىل_ص هللا ل وسر ن 6 رعلا

 اندلاءاعس ىلا لزم هنأ قامت م 02 ه) انريخأ املاقو 353 اههنمد. الودي دخت تئاغاا ريب وديدةهجا ول اربع هلنا تام لاو

 ةةسسق د ازذهمف ناك ىذلا اًودماا كلذ شرفوه«خضدتن 6 20101 1 و ضيع 74 5 ناك انئءاوا هل ع

 نوكاك اهنم عاقلاىلا اهعن 0 نملو طع نءناك اماهنمدا: _فهطسس ىّثدح اهنمضفخنملا عفر وضرالا

 تايعالب :؛فقوملا ىفأم عج رمهب ىلا نمرصبلا ذأ امقاتمأ الو ل اوم ضال داللاىف

 دعنا ديا ل مكح نو ده كثيفاضعب مهضعي قاما نم لك ىريف ضافخنالاو عافترالامدعا

 نك سائلا حب ور نمهنده (باو لاف ةمامقلا مول هداه م 0 (تاقداف) كلذفلاطأ او هدايعْنمد

 ىلافو 3-0 ةثامثلثو نب رشعلا بايلاىفشلا» رك ةزاااوأ ةفملانم م-هازا:ماولزني نأىلا مهروم“

 1 ءلالانع-هو. ١1نمد سدا رس الام لسصتمقمالاءذ#ه مول نارام اثونيعب رالاو نماثلاتابلا

 العو ل> ىلا تان ن وكي همول س <" 8 واط ىفو ثعبا اد :نوك ذل- الاهذ_هر هثىفوةصاخ خزوبا

 نوكي كلذوا«ياهاب نارادلا ارمعتف مك ىضقني فارم *الا ىتعكرر دة ىفوءاذةلاو ا هلال قرلنك

 ملءاولاةمث نع كلذفلاطأو رانلالهالاب دبأ هليل نركب وةنملا ل_هالاب دبأو راهتتوكسف ثيل لوف ١
 رهظ.ف لال_حارادىلا ناجر خخ مث ةذحلا ىلا نامت ىببتنملاةردس لأ نمناجر*:تارغلاو ل.ل نا
 ري _غتف ضرالا با نما ىجمفرت أ امغئاوةوال 11 ةاغفامهو مو رلا ضرأ نم تارغلاورم-ةلا ىلبحنم ىل.ذلا
 هللاونوع>ونودعسد وهب كلذكو ةفتحلاىلا اداعة#ايقلا تناك اذاو ةملا فه_ءاع اناك انعادههعط

 1 ملعأ ىلاعت
 « (ق> نازيبلاو طارصلاو ض هوانا نامي ىفن و :سلاو نماثلا ثلا )وب ٠

 انام ق-ح>نازيملاو طارصااو ضو+لانا مالك! ل-هأ م ذاعاو فب « رمش بأ نبنيدلا ل5 خي مشل! لا

 نمفدأ هنوك عم طا ارمدلاىلءر وبععلان ا اولاف ممناو "هلزتءارتك 1 نءروه-ُمو هو عسيزلا ل هاقتعال

 ءاوهلا ري سلا ىلع ربطلا ردقأ ىذلاناذ عانتماالة:سلا لدأ مها لاقوةداع متم فيسلان ا وةرعشلا

 ناب مهضعب هلوأ رهرهاط ىلءثر د1 اةنسسا ا لهأ ىرحأ دقولاه طارمدلا ىلءناسنالا ىتعتأ ىلءردات
 ردد ىلعهرسءوهسلءزاولارمس ناىنعملاو ضءهاغلا ننام الل لة هبررضوهااةرعشلانمقدآ هنوك

 هلياالاهربس> لعبال نيعسقلا نمد_>اولك ةقد ردتاقو اق ع وثولاةرثكو ىماعملاواهل ضوبتااوتاعاطلا

 امن اولاوتهملع سانا ةزاحاهّنل ص ةك_:اللاذاغن ا ةعرسس ف.سسلا نمد -أ هنوك اضن مه _ضعبل وأولاف

 بلالكلانوكو طاريملا ىننح ىلعةكرت الملاو سانلا مايق فرخ" الاث د لسا قفاو.ل لب وأتلا اذ. هائاق
 شعبك لذ ىلعمالكلا طسنلو 5 ىهتناكلذوكنو هيمدة عسضومردت هل ءراملا ءاط ءاوهبف ْكسحلاو

 مول_ءااولاسعالاةلك ادن الك_ثني واولا/# صو _هنلاب نادباث طارصلاو ضو اناملعا لوةنف طسنلا

 فرشللا نوكي ةع رمشل ال نمبرسشثلارا دعم ىلعناهلاسعأ طارسدا!و اهموأ ع ضوالاذ ل عوملعةعب رشلاذا

 كانه طارصلا ىل_ءىشا!نوكيدئاةعااولاوتالاو لاعفالا ف4_هد رشلا عابتارادةمىلعو ضواعا نه
 امنا طارمدلا ىل_عة_ةيقح ىشااف ضوالا نم هير ص قنو لاذ ه+هدق ه.تازانهةعن ريشا! نع غاز نأ

 ىلا قدر ط مئامو اسح لانه بصنب ىذا وهى« م انهع ورشا ب وصاملا طارصا ناو كا هالانهوه

 ترضو طارصلا نمة قطع ف ضو او نيدأ ا ىب .هزيشلا لاهاهدراوالام ك:مناوىلاعت لاو _لعالاةبفملا

 الفهري ىلا 4ك ىدمتبال ءارصل ايلا: لكروت" ٠١ هنروص»ذهو شمالا ىلعألا مه

 ردع ناسنالك طا ارمص ضرعف هةيضو رونلارادشا بسك قدي و طارمصلا ستي ودحر ون ىف د أ ىنثع

 ىلاءتلاهامغاولاه«_سف:فدحأو رهوزيرخآ 7ق-ىفاض رعو موق ق-ىناةيقدناك نا رونراشتنا

 5 ىسهتنا هللاعمالذ نيك هيدراتك فمع سلا نم ءْولانالمهلئا.ه م نودممتاعأب و معيدبأ نيد هروأ سد

 (ىف توون م4)

 عضاوتبابانل حتا
 ىناننودوهنمىلا لوزا

 ىفكلع راظنالاةووانعز

 مد الدكت اللا دود“

 تخنلا ىلاههوح و تفرمدام

 ىلاعتئءلل: رد اثم ىهوالا
 .والاوو « نيعةدهاشمهنق

 ه:ةرعام عم سس .وفنلاتغقو

 ىلع مالا تقرعل قمح نم
 بلطتادب ًااينكل هيلع وهام

 [هملط ناكسف اهنعناغا أ

 ىلاعت لاه كلذاف اهباتنيع
 هرد تح هللا اوردتامو

 ىذلا نطابلا بلان اهلعْشل

 اهنع نطبامهتناواهنعتاغ

 هتفرعم ىفمدئاهل سلامالا

 لوالا هاب لاعتانطاخاُم
 نطابلاورهاظلاورخ ” الاو

 قهيلط:ىذلانا|نلعبلالا
 بعتن الفرهاظا١ وهنطابلا

 لاهوويهيفركةتلا ىفانسوغت
 قلاع ىلا لرخأ اذا

 ىفاهتممدتاملارظنافرو أ

 همدقام هنأف هبل عافرك ذل

 ىلء كون هناكف هموت ىتح

 هنهللا ادياعاؤدنا هيزخالا
 هنلالوسر ىف مك_ل ناك دَعل

 اباطعلاةوهي ةنسحةوسأ
 اناطعأ ناو مسناهاكق ملا

 قذاواميةماعلااهص+وعنملا

 تضم الذو صرعلا

 مك الا مكحرواعلا عراب
 تنوكتدتونيعلاودهاشلاب

 ارو زنداهشااو :رحاف نيولا

 6و عما
 تاغاع مكعنأ 1 2 اءلل عرش دقو ءامالا مك -امهللا نال /ءبحاصوهف مكعيل بيطم مك اناعانا

 زالت اذا لا زوراهغن مكح ةفالجلاو غسلت لاسرلا نان اسرلا ىل عدت از مك ةفالخلا ؛لاهو « مهنأف لع هللا دنعو نط ةب ءاغهدنعوهف هنط ىلع
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 1 اكاموأ ةرافالاوأ :راشالا ت ذةئان اوناك فرحال.,توءااتذتئاز اوكلذك مالكلا ناك تو_صلاو فره ثنا ناماوعن نل_سغن ىرث

 32 اذ 09 احلا ؛ارناو لاق خ زريلاةرض-ه مضت كلذ ع.جناةناك مالكا نب ع 2 3 نوكنت نأ ت اذلا تضتتا ناو كاذوهذ

 بنارملاعيج تحن اسنا
 لما اىف

 امعالاوو+روصلاماكحال

 هذهىف م وذل اانل هللا له

 خز ربااىفانلا-فلا ا نارادلا

 تلالاسنا ت وادعي

00 

 موذلافةيقاب لكل اريبدت
 ريبدتلا ىف هلةقالعال توملاو
 ًاريننم ثياراذا لاهو «

 هت.كىف عمطتالف هس#ن نم

 لاهو و اريت دش كتم هنأم

 لعىفانل ساو اذا

 نما هلابفلاحتانل ةقئالف هللا

 س 85 لابالاوووهةببدم

 ننان نمؤم هيتنأاف
 ققاهتمو لئاطب رفظنام

 هنا لزن أ اموهاغانامالا
 لوسرلا ن آكلة هلوئامال

 رونمؤملاو هي رنمهيلا لزن أمي
 لثمت أر ةاذا لاهوت الا
 عطقت اه هللا لسرف اوأام

 الاون اك ةلالإلا ىلع لن
 ءاهنائدتنا م كالذد دقو
 لامووب هتالاسر لع ثيح
 ىقيالد_جعب ىقتنارذحا

 فوأ ل.هدهع.كل ىلا: ىلا

 لعفي قاعد والدهعب ثنأ

 قيلءدهعبف و نه ناو د ربام

 ىلءءدزب 0

 كاف وىلعلعافأ أمش هل هنازم

 ل ا كدهعب

 هجانتالفكب رثيجان اذا
 عرتذت نأرذحاوهمالك.الا

 9 .-انتفامالك ْكسعن داع نم

 نمالا نودب نلااهو رشي ىتلانازحالا عضو قيليالف (تاز م دق هلم هناو كإ ذ نم ا الوم« ععسالف 1

 نءتوذ أب نيذلا لكما

 :الرو-دفا اوريد>“" هنو رلاىلا | اوعدمئاهسف او رقد سا وىريكلا ةنملاةنطا لهأ لخداذا لد

 ىتلاةرو-_هلانا ذالا ىسنيؤر وسم لك ىفناملءاو * ةئدلا ماصار وو صوفلاو رشح >-اوداعاذاو و ورا

 ىأر وة-:+طلاقو_بلدا ذاهنا ماهفرم ث-واولا لقتنا ىج جلاةر قود هلا مكح - ىلا ءرمأ عجربوا باع ناك

 الواو لاق ملا“ يبرأ بوث: ية قأ ولاد م هيف

 ةنكملا (باو جلا 6-2 تقم كمامل 0 َس 00

 000 ا ورتب و م لو امس 0

 ةثامثلث ونيثالثلاو ع_اتلا بالا ىفزيشلا لاو (تاولاث) نطومىف سائلا عمتجام كف (ليقناغز

 مئاموتوملاد_عيث علا ىفوةرخ "الا وايندلا نيب خزربلا فو قاثيملاز أ ىفنطاومةثالثفف نوعمتكح مهنا
 اهادأب رادلك لغم ةماةلا مولدعب وصعب نودضعب عمدا غاادبأ 2 م-> نط اوم ةثالثلا هزه دعب

 نب رح ةالاونب والا نالىأ نيدل مون كل امىلاهلاوانه نمواد.أ كلذ ا نا ملاع ديتول

 مظع مويا كلذ فىلاعت هكلمنوكمذ تالمالا الو ضرالاف مهنمد أف اذني 000 1 2

 0 ا ا الا نههريسغ ْن هرهطأ و

 تاووسلاو ضرالا ريغ ضرالا لد ىل اع هللا نا نأ.« ءاماود# مع ىلا تهل هللا او مهفاف كلا اكلامل رو ىكاعتو

 ليبتون لاو ىداحلاب اب لا زيشلا لاو 33 ةعطاقلا4بهلالا صوصخلا هب هيتءاح

 نوك ولافارو_طاضن أ نامعالاتن :اكناونايعالا فالر ودلاىفوهف ةماعلا مون ضرالاو نارا

 مثبكوكملاك|ةلا فوس> ىفءاض#'او ل_دغلل «ءلعىل- تلا قي ىذلا شرعلاو باس آاورشآاورشنلا

 بكوكملا كذا ىلاعت هللا ا دقو لاةروأ !هذهريءروصيف نكلةرخ“ .الاىلا هفوج فام دج ليت
 اهوا ه-ساطالاواهضرأبكوكلا كإ ةلاقا ءينبب ةقول_ةماوفاعتانجلا كل ذكو ساطالا كل غلا فو ىف

 رادلاودكلفلا اذ هرعم ولاو ءاعفةالف ىفةةلك هيفامهف هللاالا هلعإالم_ساوءاضف نيكلغلا ىأ مهند و

 ةنحلا ىلا امندلا ع نه ل ةنمن نم لةذن :صضرالاىلا» ا ”هلاشس |نوكي هتعامىلا لام ه2 نم هنأ ايندلا

 راثلال_هأن هويف كلذدعب قمن ملكونا نار

 !لاس ىل_ءءا_ىسلاو ضرالا ىفادو-ومل_ءاكل ناسنالا مادام ملعاو خيشلالاو 03 اهاهأ و هنذلا

 ىلع عقتالو ٍء- هيىلاعت هلثااهك_.ىذلااهد_عره هتالءاسلا ترد عز رملا ىلا لماكلاناسنالالازاذ داو

 فاف_ثمس-ءامسلاو ضرالاىلا ةطئاسى اة .هاوذ ى ينءاععلاتة_ثاولاعت هلوتودو ضرالا

 لوأ تناك ايرانةلعث لثم لئاسلا تاه دلاكرجسأ اند ترأ دذرات اارحاهعس> لا ءامسلاتوعاذاو باد

 ىل_ءنوك-ةرثتت ل يرانلا فلو زرالاهت-ا«-ناالاروناهل دلة مدخلا تسمطف سمشلاءوضلازو رم
 ضرالااذا اوناعت هلوةيدارملاا ف (تاقناف) كلذ ىفلاط ا واهرتسلاحا. :دلاىفهيلع تناك ىلا مال لاريغ

 ودا ااه دعدارملاناةئامثلثونيعيسسلاو عمباسلا نابل ىفئيشلا لادا (با وجأت) اهدمةروصامتدم

 يملك تناك ذاىلاعت قالا ىلع نماك داهاك لال ري ةمايغلا موق هنااضرأ اهرب. دلو لام اذادّدما

 مون صرالا دع ىلا: هننا ن ناربانا ىفءاجاذهاو ضرالا عسوف داز اهسنااذاولا ىف اهئماملاعناك امقشوقنملا

 ىفنكي لئم هبفدازب نأ ري_غنملاط مدالادم ذا ناسنالا نال دالا عاهد مهي ف دال دمةمادقلا

 -غو ناس و نءاهف اموس وناسناري_غوأ ناسنانم

 هن.ع

 بزح تذخأ هنءهنلا ضر لذا نس هلاوبأ ىدسلاو5صاخلاهج ولان ممل سو هباءهللا ىلصلوسرلاو أ ىنألا



 ثداحلا مالك لاهو هه نزيعنا هل جك نمنزحل مها * اماولعواو مهل“ اعمها وط نوح رف مهيدلا ع بزل كناكاسن الام ماكل ال لبق مان“

 ناك 0 :د»لاقب 2 ع الل اب وو دو سب سمر د ممول اطل 3 انيلعءدورو«ثودحوةطاحالا4نالةفصاامومع هلذمدقلاو ثتودملا هلهللامالكوثدا 0

 مصب يش ا شط ا .٠

 انكر :لارذ>نمةرغدوأةن +1ضاير رم1-خور ريةلاثاتدرو راد تالا اانزكر رم تا

 حاب رلاو تاغجرلاولزالزلابامسةن فى ىربكل لاذماادلا دعب ىرخال اة ثلا ىف .اهملاداع, .ءاندنيسىلا مالا ن وك
 تناكو اهحاورأ لو. ت1: تأ اها ذرايدشالا ىف ءاج 5 ل احرلا ىنعةميشلارا اممالابا نعي و تاكتؤللا أ

 000 ىرخالاة فق: لاو وصااىف ىف يشناذ ذاههئطو ىلا رقلانين اجلا ساو ظ

 لاف نودو»:مك أداكيلاعت هلوقوهو خرفلاىلاةما+لاناريط نم عرسأ يث:لاباهتثراف ئاااهدا بحأ |
 رذلا» نمةءلعفةيرذل َّن اهههلاوت ارذلا ثلث ع نماء« جاوناك منا ىلع ل د,مدآ هيرذلراتلا .عمتو 0

 رع لاعأهلا اور وشنعلاو ,ثعبلا ثعمىف فاكر دةلا اذدوحاكذاا ١ اودو رسلان هه , رسلاك |

 ليد ,ةكلذكو قح ثعباادعب ريشا نانا فنوتسلاو عباسلا ثكأ الع

 »ب (تاووعلاو ضرالاريخضرالا /
 رش معو ضاخنم قلك ارثاس ىفماعودو هي دي نموت أ س 1 اوهملا ىلهضرءال قاإلتا مجووهثرشأااماو

 نجرلا ىلا نية ةملارسش دش مول ىلا عت لاه ن + رلامس..ال :رمطح لا نيمو ومو“ .اوأو »ابن أو لسر نم نيم عبج

 ندلا ي_مزجشلا لاق م ةةملاو رادولا مسالا ةريض ىلا م متاقيط فالتما ىلع نورس هذ نومرحل !امأواذفو

 ا ا 'كلذلو فرملاو ةء.هلاو لالط !ءام- أ ا. دلارادف« با ناك يملا نا كلذ ىفةمكتلاو |
 الووش وهنمفا ت2 ناك ا الاوةخرلاوا معد ىذلا م.-الاىلاةمايةل مول رشف هياف

 0 اًرِدو نجرلا ىلانيهذملا ارش مونأر 2 اثرا ىلا [آه اس ادب زي وبأ مه« دقو نيفو+خدب عىل: هللا عم

 نيس نا ام ا قنيدل' ىت ةميشلالاك 5 هسألدوهن مه. لاري ع فك اعبي لاووهقثأ نم مدئاراط

 ن*مح ءالا غم نكيرلو تاذلا ىلع هلادوهام .>ع نمءاسم“الاه سياح ناك هنالديزب وبأ حاصامناو ةثاوثلثو

 1 سدو راكذ الا. 0 نأ كلل داف تاذلاا ىلءةلالدرعس غن مة ية هيلطن امثيح
 دال نأ معي ناكاسعا اوكوملاءامحار ا نك 1 لأ النا نافىوملاءا.> -!ىفةيفيكلا معهيلطف 8 ذل النا لاك

 با :موفان كوملاهللا ىك قب رط أ: ف رعب نات بااعف لعل باط ىل<لو.<ةودو ةريثك اقراط
 كلذن م بهت امرا للا م.الا سداح ناك اغاو ف. اكل ماي ىفنمجحرلا مساللا احن 1 ,ملى#تملا تأهب

 مةتنملاو رابطا مسالاهت_لاحنمفءاكةلار'دفهيلعناكىذلا فولتاه:ءلو زيا نجسرلاىلا قتمارشدأ

 نوتالس مونعاما سو جاوالا ل 5 ل ئالاولالقلاوعماعا ل_<وها ا قتءالو ن«فاذتالا نيران

 (تلفناف) دا مهريغلاوح أبن و هاك 0 : رمجناف هللا لهأ ن مةماعلا ف الذ لاح لك ىفمهثوذنوردعتيال

 00 ءارلاتايلا ىفزجشلا هلاك (باو) هئاهتنا كام هرمأ ءادتبا نمةرم سانا ارشح لهف

 م-هرشحووفامندلا ف مؤ ناكر ث>لوأف * افرطاهتمر زكا مهختالرشاار وصنانيةئاموأأ
 7 ءهسكلاةر ودااءذل- هىلار ودلاكل”ن مم هرسشح ىف“ 1 اف قاشرملا موماعذ ا ى 0 ضلال ا

 0 هرم ع.دارلا توملاد باهل احورلا لن ىإ جار ودلا ىف م ةريثد ثلاثا 7 هويتدلا|| 1

 خوي هنكلو اوتوما' فود هوملاد 1 !ىلاتوملا عنا ملا اولذةناىج ا ةروداا!ىهرمدر و.ةىفاهم نول سب ١

 نم مهرس - سمان اوي اعامواملع. و ا ءهللاءاش نءالاميدامعاو قث ال اراصناب
 ثعبلاة < ةث ىلا مئانلأك امق مهد نوك.*خ خر رب !اىفامف نو* ع جااةروهل ىلا! مفاول سيئا ةرودلا

 هدس-ل-اللاؤ سهاد ىب ناك نا امن دلارادفاوقراف ناك ىجا'ةر ودلال دعو ةرودا١كإ:ْنم ثعبفا
 اول داذاس انلا نانرانل او أ ة: 1[ لغد ىلاةروشلا فرخ لاو اكل مناف ف اكتلاب فوصو 1

 نم مهنمنأفة: 1 1لهأفال- ع نولو م مهلكرانلا لهو لاهاهل هبا متالرو_هىفاو رش رانلاو أ ةئللا

 2/1010 |: تتآ5تتت[ت١١[ىلىلىؤلله ا س-ل[ىْلُللش2339777ة©+ٍسص7_ش339سسلل22222232232

 لاهو 2 ةن-هناأهر 3

 مالك ثودحلا فاضال

 املا هتك اذاالاهتلا

 كامدةل'فاذ.الو الذ
 هيماكرتاذاالا ثداحلا مالك
 همد ءعمعأ نمدسنعهللا

 نسومالسلاهباعى موك
 ايثدلا قدا مع نم هنلاءاش

 ثيدح فلاهووةرخ“ لاو
 قانا لاني راك نبأ
 ةامعلا ناكن اهرخ 1ىلا نا
 نمفاب لاؤلاف شرعااك

 لكقاهطنابدطتاذاو لئاسلا
 ءامعلا داق هلناىودام

 ءافملاةهباع 3! ىغولاو

 ةاعاتاو ا 0 5

 51 ءاعسى اإل

 اوناك اهني هدام 0 4

 ءاس لا ىلع مد" اللاوو ع

 ىسذع ىلع مرلو ةحرم
 ةحردلاةلاحرلاىل :الن>رد

 ةاواسممافةءقابلزتل
 رح ”الاو ايندلا لانو و
 لاعت هللا متدةوناتدا

 نيتحالا نيد 0

 نيهرضاانببعججازوحو
 نك-اوةق.ةح ناثرمداه هاهو

 ىئدحاىلاناس>الاىف ناك[

 رارمؤاحاك_:لا ني#تحخالا

 اههمف لةكلذإ ىرخالاد

 نملار# مهفاونانرض
 هلوةدستكملا معلا ةءالع

 معلاةمالعو لوةعلانازيم ف

 نازيمةبقيالنا ب وهوملا
 نيعماسلا اون - 5 اوةطئناذ انمهتنسلا نتازهلنا كلت ناو أون رتاار ود صلات هقلا اوس لاهو واع راكف تس سل وفل ا«ذرت در ناوبأو منع رةملار ودمى: هنلا از لاو وباهراكف اثدح نملوقهلادرتورالثلا فال

 ا ةروصا !بس ع توك وأ ادعي م الكلانا ملءاتوصوأ بفرع يهل غتوملادعب ا 1تناكتا



 5 1ند ؛ وكنب لوصفاهةسكبلتو هىذأا كتيب لعمال لاهو مك فني فرعأ ثنأ اوهْس ويعطي لئادرلا ف تلدوقو عم كوباهينا سانلا

 كالذوارادح اهفعضأ الاثوربلا نم نكس الوهدا -اممم-ر هللا نمةجر ثيغلاوئت ءاملا 2 «٠ 2) 5-5 - نه .ا!لسيالو هن و رلاءز د

 اهملاع 1:'نال

 ايد-ىف الهليا اذ ىف

 لسرلا لا لاوووتتتلا

0 

 نك-فلوةءامىلا هان مالاب

 دقو (تاق)ا ءاكتمالا ماس

 ذي ماعملا ازيد ىف ىل ح هللا ّن «

 نوك آني-اهردقر دةءال

 ريس تاو

 ا ىلاتلاانأ 3 تاكاذااماواعماس

 ىدنع مامر ,ةذالا ال: د الف

 اندلار ادى ط اعد محن ن , الا

 نا ارقلا عاجل نم ىدنءذلأ

 لاهو لاح لك ىلء هلا د1

 لول «ملاو لوأ مدننا ىوسام لك

 هتمزال4ةرو رمد ضار

 اع نمهتاعل علك

 د.-وت:لابهتشاةراناا لأ

 نالة مالا مول 'لسذخأب

 لعلك ىلع عجرب دي>وتلا
 نو وثودسعب ولو

 لاو كلوت ناردحالاو هود

 قداعلا
 انآ ىودأ نمو ىوهأ نءانآ

 وذودو ا ا

 كلذ لاو نم ردةلهرظناو

 هتلاواةد>او نمعلا لعع نأ

 لهجملاو لهج هنالردقام
 فراعلكل ديالو عاطة سال

 طااغت الف فكن ءاطغ نم
 تءءءاذالاهو و« هيأ 29#

 ل .ةنموسه عمان ارقل

 ةبفاماقمىف قاس عجسنال

 انفرعامولاهءدحو هننخ.مورقلا نام نوكسال مايقالومامقن ءالادوع-اللاة »نيب و 0 0 نمل مادقالا

 عي جس مح

 راو رشا اخ الئلاراكدا نم_ علا لك بعل او رهاطولأ ثلا لام تلال اوأ + ف نمدلا
 خيشلا سدا لاح دعي الاحا.: دلا فاه دمعي ىلا_عتللا تاك اشل ند مىلعةرخ الا ىف داو ر-أةداعاالا رتل له

 اع والغطوا_يصنأك ةمد.ثلا ىل,ةراباةناك ةلووكلال- ,ةوالوك ناك ىذلاو دايندلا ىف ميكملا

 لباذهها م راء لانه هل تملا از> الا كالتي رايتء ا الو كش الب < فيعب دحاوتاسسنار !.طالاءذه و

 نأ ىلاعت هلل اةردق نعد_ء..الفاضيأو الوأ اهنمقاح ا اةرذال ةعبات ةريثك وأ تناك هليلق ءاز>الان وكت

 صخشل !نوكيال_ اهززان واهفاا.سهنكلو هرعماب ةرذلا ل7 ىلعتر واسعتىتلا ءازحالا عسيجدرأ

 ذإةلاءذهىف ءالكلاةهراغاذ_هءانرب امرهالظلا نكسلو نئاكن اكمالاو ةعستمةردةلاود+ !نعاز واختم

 داب“ الادب الموةاخدت وداعملام ول مهيلااهدرب مث دابعلا حاورأ ضةي ىلاسعت هلا نأ ىف ةمكسللاامذ( ليةنافز
 لامتوهو : هكسملا نعاس راخناك كلذ ل_هف هنأول (باوجلاف) تومريغنم مادنأ مهتابح مار: تاالوق

 ةامالاءذهةءترزااهنم هوج ونمءاقيلارادىف ديالاءاقب ممةييلءانفاارادف ف ,ئامأ ءنكلو نيك اهلا مكحأ

 00 لرقم تالة ريغس اعنا داس ىلا م :بنلاب ضرالا ن ن*نوك.لاعبرلا ىهىبتلا ءارغلا

 اليلاعتهللاناثيداىفو مهشاعم ب بس ىهىتملا مت اوذأب اذراماواهءورز الو مهعسنال تناك

 مهو مونم ضرالات أ التمادقا:عل!ةكن >1! تلاقف مسه:مضرالاه-و ”التما مدا بلصن مرذلا حب رذتسا

 خر رر وبقلانأاهنمونب رخ [ت.ءأ مود. 1 انك ىناىلاهت لاذ مهةاش تمعتادا مهعسف.كف تارذ

 م-هجاو و مهداسجالةيفحنت اشنانيسحخز ريلاىف وفا عتهللورماكحاورالا خرب ر ودلاو داسالا

 هنأاهنمو نولعت الامف مكث: نو ىلا عت لاو ىلاعةهنياالا كل ذة يفبك لعب الو ىدبالا ءاةمال ذل .اوأ ماه ريصي
 دسنءر ىخمادتسا اذال_مول' نان لاصولاردقةعيامقلاب قالا فرعل داس>الاو حاو رالا يب قرف ىلاعت

 نيهاصلاض«,تء+؟+و رهاط 1 يشل الاف و« لامولاردةفرعءامم وفات ذالاو ننتلانوكي فارغلا

 فةوفرام الاولالطالاهذهام ىاقب رطةفرصبلادما_متيارفرباةملا ضءبىلاةوب رنمترافن لوي تاذاه مب
 ل اودي فتاهىف

 ضيبلاىلااموب رايطالاع> رثلهو * !ه+ارفامءراط ضيدر وم
 لويالث اة هرث ا ىلع تعوسف

 ض.ةالةءاركال اض. رذلانم *« احداودر وُسْعلا هللا لءك ىلد

 ضورلا جب رأ نمن>رببالديصا! نمو 1:ءاوأ تارئاطلااهنع عجرتف
 اهنمةرذ لك_!ىلاعت هللار دق دق مد نم اخ ىتلا ضرالا نأ مل« تأ ةداعالا وعدبلا ل ءلو م عفنإ+لاب و لاق

 المئاحو رهلردةف ءاذعم ليفي لايسلا م هردقت هل لاحت هلوةوهوامةمة*ءاحور4ت,رذتارذنم

 ةنازدخملا مهحاو رأدر وهرهظىلام هدرما ماعاش .!اذخأوإو-وربةرذ لكن رت مدآتاص نم ماهحرخأ

 هين تالسسأ ع نءمءاوح محردلا ةفامزلا جانشمأبة زتف مدارهطن ماها تارذلا كلت جرخأ مث بيغلا

 0 3 اهراوطأ ىف اهاقن 3 رءاشياهوحكح هيذ_ءالابام دمي هنا مث ماحرالاىلا نرقدعءانر

 نوطدىلام-هدربو م هاو رأض يقي م_وااجاءاضةنادعدمث اءندلاءاضفىلا ماسرالا نم اهج رخعمت

 ةل-+لانمةم_هافا'ةرذلا كال: تناك_ذ نيكحاملالاؤسد_:«مهحاورأ رو.ةلافموماادرب هنامث ضرالا

 اني رولاؤ_ىا او ركسنأف ةلزتءملاتطاءانهنمو تاومأ ءازالارئاسسو باول درثو باطلا م_هغت
 راودشالا ىف ءاماكعال ردالوءاسندالن وكب كلذواجن .وةاةءادالات رذلاكلةلاعبت ماكو هنا عسبج كر

 ناوىتاهلار وازنتو ىو:«ملصاوتةرويقملات ارذلاءال”وحاو رالاهذه نيب خزربلاىفماد هام نانالا نامت 6

 ٌتراص
 .دوهثنءالادوع-الودص-# هناربأامعا او«.اعصالاو هكار حاسم ار هنارب+ | امره لقدو صب هلونمالا هللا دبع نب له-سماقم نادت



 هذهف سدلباا موسم ىنلاهقلاالا هلااللانا.4 كلوذلالاهاوفأ لاقف ثيب ندعم نم« .طةلك هز مف هللا الا هلاال لذ هللاقف مالسلا هءأ هى دز
 لكالو سدد ساق لكاسشر هاانلاب 02 1( ل ثالابالا سانا ىمءالو لا وأتلابل كالابالا مد[ ئومدانل اووي ءوس تنم ؛ انتم را

 ءاضع اعااهرفسص عمىل هوةريغ_فل اهل حلا ىهىتلاو 21 ادا ذعأ

 كلت طس:تاناسناىلاعت هللااهةاحخاذا مث يل آل .ظس الفةسو *2ةدود# ْ

 ةرذلا ىف ردقملالك- ثلا .د ىلع لك_ثنثف طالتالا ق هلادس !اءاز>الاهماامضنتو ةثطاردق ىلءءاضعالا ا

 ئااىلوالا ةرذلا ءازحانودة.,ئاذغلاهلا.اءاز>الاءلتةوهوذءىلاوذءنءلةتملا اذه ىلعفىلوالا

 حىفةطسنمقعاو اهنمعب ىشوهئاذعا 2 ءهدعشللا م-عف ردة ماجف ناسنالا لكما

 ةراثو اهملا مضت راثةسث اذغلاءازجالاونيدحا كاف كباةتو لا هوذا طةىلءتالواهر ومو اهلكشل ||
 ىهىبلاةءاصالاا ازد >-ارا متعاب ديك دبكسااو ساق باعلاو دي لاو سأر سآرلا ىلا اذه ىلهفاهترافت ||

 ىتاةمثا غلا ءازدسالاو ةفاطالاةءاغ ىلع |

 اهفو> نم رلا لدي رب را نم ط.2اناس.عثلاةءار وه سوسحلا اهلاشم نمسب رهءاسمو اهلاح ىلذ

 انناعوهذاند اا عسي

 ةيقاب ةماصالا كلو ل مسناو وذعيىلا طع نم ىركتهريغو مدلا ىه

 هنمب رقو تناك امىلع ى-,:ىهواهمج رخعمث نابعما اةممه ىلع هيارلا مث ةةظفوط# لاوذء نم لفتش و

 وب ريفهق, واحب ءاملا بريش, ءاماا فج طاق نفاق .ةد ف يطا لل ثم شد م غلاك ئث ىهوةففسالا اضيأ
 اهنأيهىلءةيقاب صخنلك ىةرذلاءا ازجأ نا نيلاثملا نيذهنم ءرفلمالاىلاداع فذ ذا لقا وما وأ

 ءاز.حالا كلت لصأو صةنتودبزن ول. سنا م ة#ةتملا« اًرجالاو نيد>اسلا ف كلبا :تو هلوة ىف دزاولا صاالاب ظ
 «باعودر وأكد_بملارئاس ىلبد_:ءهئاقبنميخعتلل بى معو تنذلال هأوهو بتل اوه ةقاإلنا ىفةياسالا |

 اد-اوءاذ_ةغالاب اراصفاناسناناسنالا لك ؟ اذا (مهاوقامأو) رشا ىفءايحالا نعد بلا بكرشي |
 اتناك اكناتبقاب لوك ًاللاولك "اللة باصالاةرذلانا_(تاوملاف) دحاود_بدناحو رقاءتن فيكس
 ىرذ.ناةاعتب ناحو رلا اذه ىلعفنيد_>اسلا ىفثلب اهو هلوةفري-أ5 ةداعلااهنياءارحا يعل طدلاو

 ك اناوزك الأ
 ضرالا صةنتامانلعدقىلإ.عتلاقاكءاوولاب مأ ضرالاب تح زر ءاءاو ءةرضاح ةدود ودداستهلال ف ْ
 ناصخشاا ريسصيفا مخ ؤا ملا لحتو لاز ارهلا دنعا.ندلا ىفهدركهللا هد ربهتم ضقت ىذلاردقلاو هنأ الا مونم |

 ة-:ل1قوهو راثلا فهديتوكت فيك مسفر ةاكدب تعطقاذا (مهلو ةامأ ) ايدلا قاناك م نيلماكتتم |

 0 عا 0 0 ماا 0 هك ا 2 ْ

 ىدوفشق ردو نعسعلا ىأر ف تلادتسان اوا مناف تناك اون 1و لنا >الارثاسمت لو

 00 و ا 2 اتا هي ةلاتساالره ا :لااناعال
 مري ةكلذنأ (ناو +6 ءاذغع رزلاواعر زبارتلاو ايارتم هرلا مهداسح أت راصاذاةعدقلا قوملا

 عساقعاز ازحالارتاسناه لق ن مهانبب أ هلك نوبلارا فماوملع ىهيل ةبلمالاةرلاةلاهتسا ل الف ساو

 داعملانا ىلع لءادلاو تلا تساناوهبت 1 ونيعلاىأ رذفتق 'رغت ناو ةعمت ىلا عت هللا لع ىف ىهو ةرذلا كتل

 امتمهل-رأوهيدنأو مهتنسلا مماعدهشتم .وب ىلا«: هلوق اهني ,عبامت دلا ف تناك ىباا ءازحالا ىه تاسنالا ن

 نماوتعطقا ذا ارفاك!ادب (ليقدات) ار ورم داهشتناك او ركذ5 اهري_غتناكولف ن نولهعباوناك

 ىصاسملاب ةمايقلا فءاضعالاةداهشنا (باوجلاه) نمؤءودو زفكلاوعلعدهشت تنال كو واود
 ءاضءالابال_اةلاب قاعتي ناسعالاذانوبسكي اون اعالي الا فىلاسعت هلو ةاناسعالاو رفكلابال تاءاطلاو
 يهمل مالكم دقتو هلئا جحر ىنبو زملاو هاط يأ ذيْشلا باو -اذهو نود: ءباوناك اعلةييلذ ةرهاظلا

 او> مالاو مدآ مهونأ 03 ءاعك 1 .ثمعلاةهصن هس لا ل ىناو ريقلا بلاط نأ ن ىلع هم هيلا

 ١ ءالدأ ىدهت سان ا !ىلو

 تسق ناو ٌىامنع ر هاط 2 222225 تلي يي 22-7

 تةقوناودو دلا ثيدعت
 ريثكا مل-ءكلناف رهالفإا 6

 فياكتلا ف رهاظلا عمس ف

 ةدئا ىلع لصحت ءادعام سقو

 هزم طع يلم

 اهسدندودةمثال د نافةءالا

 8 لاهو مو هيلع هللا ىلص

 مهاتكف رهاطظلاباوذخأول

 اف مهروهطءا رو هوافياغ

 لبوأتلاالا مسمجرضأ
 ناف«:لئاعن ءاورذ حاف

 اصقةنسا ابطا 2 فاكملا

 نممقسلاو ب بيعلا ن نكلاو

 بهل هيأاذا لاو مهلا
 نكفاونمان يذلا اهيأايف
 لري ناف هدد ملا كلذ تنأ

 وأ لم ناوربتعاو مهفاف
 عسب واو

 ىنوامأوأ اريخوهاما
 هناطغ ىف ىلاعت هلزنأ لاو »

 ةعفشلا نممالا هزم كايا
 ىلع أ ىلا ىف رثلا ننكع لنا

 لعق غشأ هنافْ لمآ ن +

 لو.ةلاب هنم قاتو نيةباجنم

 ليطاخام هناف كل ءاءءدروبام

 لعجتاللاهو ب كيعفنلالا
 ارامشخا كب ردسالا كم امز

 هدسْك سمان نافارأر طخاال

 ةرثنالكلذو ثدبأ مأ تنس

 ةرعنم ج رآرامتخالا

 ك.اعلاةووب رارطالا
 هل !قنانك ىوهتل بستن

 بدنلاولاياوهيست مصرف

 ناس ا كربتعم ريغ هناف ىن» طلا

 5 000 لام ام

 نم بلاط: نا 28 فءاوسان.+ 3 اره هنن: :بخردق ىلع نم م مييهو ساننلا ةيشدخ لاو اوووي لاو اموخ 1



 اللا اوريثعاو« ءالثبالا نم هلديالف بابسسالا مفريلاثنمواببس ببشلا كرت نوكا 5 ابدأ ىدالا كرت نوكيدثو بامءاأ

 تارقلابزعالا صتخن مالك.لا ةنابا بارعالاو ماا ماخعالا ب ارعلا للا ا اءلد تار إلا م ايما تأ 00 ,-اعالا

 الوم نحل مك

 طقتلاسغن دنع نم ع رشا

 العن فدزى رل-فراكح

 تهنناوةر واشملا لاهو

 نم ىسهف ىأرلا فعض ىلع
 3- ”! م ىل_ءعلطبالىأرلا

 ةرواش م باوصأالا لوةعلا

 7 كةلاو مهل عسجأا مناف

 م6 اف تامور اللا هدو
 كلذنانلمأ مرت الو ةباهش

 ىرصدنلاءار وسل هيام

 ريسصيلا ىوّد-س كانهو

 5 لاقو * ىجمالاو

 هحاتغم عاضرت عسي رشا

 جلبنيالهحابصقهحارسم دقو

 بطو*:ناو ب رمنيال هاب و

 امبفي رعتوهث لماكلا هب
 6 ؟ مالعاو تن"

 اهنذل اوالاف وةصلاب كله

 رخأتتنأ كانا اولزالا دهاشت

 ىرتاشارووذتنأورجؤتف
 ناسا !كيطاخاذا لاو

 فدر در لذوى ةفهفرعتال
 ركفلاب «ف شالو اع

 ملطتن ارغ "يل معلا كاع و

 ' نارقلاو نطرفلا لع

 ئسطغي الام ىسامعب قلاطملا
 هللاد_.قو د-.ةمللانار هلا

 2 :اوديهاو لكلا

 فصونك تدق ”اللامو *

 بخعأ نكلوعاطعلابداو ا

 بعأ و ةليايمالا هن مور#

 - ق.ابالاعو قالا فدو نءهنم

 اط أ ام هنا عم دي

 موظعب حوت لوب

 هبفلضىذلا مليضلاوهو (ىفاثلا لاؤسلا) لءأهللاوا متحخارممش نم ىلع ىفخحالة نب ر ءلاىف عئاشىنعملا اذهو

 ىذلاو هو سا ٠ ند رباع 9 الفةعب رشلاءا م :|1فةعف 0 رلا
لا نعو ىلغ لالا ن ءثدلالثاو اءاناثن

 رايصتالا)_. دس ىلع هدد احىف لك

بعفتو-اد:ءةرضاحلاوؤ ارنا مكن اوهامناسنالان مداعملا اولاو ممن اونا امس و 4
 ثعب نأ 

 هك تناك ىبااهثارحا عنيجيلاديعأنا وع رة هيدر ماذهوثالتامتر وه ىلع عوطملاو عوذخلا

 ةيكرملاهب وذعا اءا ازحالان الاد كوابلذواسأر وادب هم: ءعبدداوع ءز>نوكي ؛نام>وتادبتوتااز مث هرغ

 رادفاناسناناسنالا لك اذا كالذكو ءاذتغالاد_:عوذعملاوضء نمل ةتنتةلامس طالحالارثاسو مدلا نم

 ىقهدي نوكست فيكف /-اةرفاك ديت عطقاذاكلذك ودار ناسناب ناحو رؤاعتي ف يكف ادحاو ءاذتخالاب
 ءازجاضرالار هاط ىلع بلاغلنافاضإ او رةكسف مل_بمدي تءاطذول «سكع ىلدو عطقا ةسالا ىف وهو زانلا
 دقعناو رسانلااهنم ىذةءاو موركورادمأ مف سرغوةريتك عور زامف عر زدنوةعد_ةلا قوما ثثح

 مهتهشذهةريثك ىمانأر وصاةلساحد>او لصاو:د_>اوةدامنركيف.كةامدوال كلذ م-مئادبأف
 ْ 28041 ]هدق هناكو لاؤسلا اذ هىلاز_غلاىكحر_:و انيسنءاىلابوسأملالاؤ وسلاازهاةءوطالاة لئلا

 لمهأو زئاس ناك دس اى ألد .لوالار .1او هدهممعب ,داعملات وكن ن ادعال هناباهريغو هب واةفىفحرصو

 فاهؤطلاوفاسلا دة ءمهنالأدو هنلاء<ررهاطوبأ ميشا لانا (تاوجلاو) هرثك تاعامجج لاؤسلا اذه

 ضرالاع نم مالا هيلغ ل.ئار زيءاهضبة ىت مااةرذلان ناىخأاب لع نا هلام 4. عبرا اذ هو

 ربقلا ف«-باءهجوتب و قاثيملاه بلع ذأ ىذلاه:م مالا ءزط !ىهو ةتيلالدمدت الك_.ةاب ناسنا لك 4 2

 5 داعملات ا

 |[هللاةردقب ثناك ث.-ءازحالا ارئاسه بلا مضنبمت رابحخالاهءاع تادامىلءر ويلا فرقنا وب حو رلا

 نمداعل (مولوقامأو) ع رسالولةعهسفلا خال 1 هايندلا ف ناك >1 اماتصخشلا مو#:ىب->لاعت

 ءازحأ لك انوكيامتادامعملا(باو لاء ) ه-ةفرافىئااءاز الا ءاتؤملاد تفوح وخلو هام ناسنالا

 ىن-ه:الرغار «سانلا 00 رع سرندل لمهللالوسرهلاراشأ5 هتام> مانآ 1 2

 ىفدا: اري وتاذللا مهلعرفوتةلمع .«نلا لهأداسجآ ىفد زيزأز وحي هنا منتخي ل ىذا فاقالالر خالاواغل

 قادت ىلع نيثالثو ثالث 2 درحد م ةذجلا لهأ ثي داسا فونأب ومالا ماغترم 001

 لثممهدحأن 000 ةفدقف 0006 عرفات ار وا اخ 0-5 ءبلعجلا

 دفانا (باو 0 ع . رشويدريل ذهول نر وس لع دنع وطقملاو عو هيا نانع دا
 لوأاه أ شن اىذلا ااه لةىلاع# هلوداؤ زحأ هرعفلا ؛ماعتاك ةلسلك ًدامملا ناوإةباوجلا اترك ذ ْذ

 ةفاضالابا حاف لالكغالاو لاز عااد: تالد. 1!فالخ هيلاءدعب» رع مان < ٠ ذة سم لوأ هنلا» ا رد لكف 07

 اهأثنأ ىذلا امي لقىلاعت لالخ" الا فاضرأ قات رض ول ةةرضفاثثأ اشنم تناك ثدنفو هيئالعامىلا

 "ل زالال- ؟يأ ىهوة سم لوأ امندلا ىف: ثنملا ىهيرخ ”الافتاداغملا نامداذ هىلءوةسىفاثو: سلوأ

 هثازحا أم يجميلا دعانا (مهلوقامأو)ةن“ الانوع*ههملع ل دىذلا اذه ”لكا مص ىت جااةعدمأا

 ءا؟ از>الانالكلذواديكواسأر واديهنبعب كلذ دع :ر-نوكي نأ ب>و تاد.توثا رم هرعمدل هلتناك ىت

 اهيقانرك ذدق (باوملاف) ءاذ_تةغالا دنعوذعىلاوذءنم لقتنت ةلامس طالخالا نمةيكرملالب 0

 اديكت اةلاريصب نا مزان ال ءازتغالادنءوذءىلاوذع نم طالخالاب ا.سنم»و رك ذاموداعملاو هام مدّقت

 لاكشأ ع.يمحامفةردةمناسنالاة:هثناك اهلعفاثيملا ذأو مالا ىه ىتا'ةرذلا نالادب سارلاالو

 7 تأ ىلا عتهنلا نافءو سلا تدم «ىفءامس 1اهيراجلا ىشهون هدلا ءارمذدتو كلانا لاوو هوك كب. ةنسل“ الاى

 .اط ثدبت نرعملاه ملا كاه>واها ناك تافلا_عإلا: ن«تاطمشلا هزي ربامو هو ارو رغلوةل افرخز ضع« ىلا
 ' ىلا سيل ٠



 5 0 و مص ١ ا

 اهروخ؛ونرةلاىفاونو هىجل'و هر وداانم»ب هكردبا ارو ٠الان . تي تم ناسنالا هكردبام

 ءامبنالا جاو راك ةعاام ىهاماجتمو ة ةدعم رهام كلانهرو اا نمولاق قمح 00 كردي

 مناف مموا_ديالوا.سثءواود_غرودلا كلذ فراذلا ىلد نود زعل موف نوع 00 لاي للا

 5-5 +0!السوسلاتاذعلاو هوبا ذعاادش انولخد. ةماع .ةلامونوةروصاا كلن فونرةلا كلذ ؤنوسو.<

 هيف طاغ لدغ هناك مهفأف س حلاءاللا نا ىف سوس تاذع هتاف را: :لا لح ضرعلاب خز ربلا فما ناك ىزلا

 للا ا 0 راابحاصك هاعوك الا طاعءامعاو ادبأ اطلغبال سال !نافددنع فدك الن م

 :اغنا اىفةر وصلا كالت ناش هل عار وصف سوبكخ زربلا ف نم لك نأ لذا نه ١

 ةفدالفلانأ ا هجر رهاطوبأ زجْشلا لات ثعب لن ركسنملاهيشنا.سامأو 7-5 ها ىرخالا

 لوالا 5 مهام م اهعمو ساما نم اري_#ك 700 فاولضعب فورا ؛اوهاعتو رداس>- إل ثءملا اور 0

 اذاو هنروهدو>ول فعور داصةيناسالالاءفالان وك اع او ةيرودبلهنداعاناستا سيدا ناسنالا نا مولوق

 كال: ىفتعااذا مه .عبتاسنالا لاعإ لا ةفرم ماك نءاهلو كر ةداملاتداعو هندام نع هنر وص تاطد

 كلذنمىفاثااىف دود>وملا نأنلوالاناس:الاءالذالرخ اتاسنااهنمت د> د: د> نا سن اةروصاهايعبةداملا ا

 هنأ : وهنر وسد ل» هندا؟باةعوأب ا وثلاقهسمالوامومذمالوادو#وهنوك الؤ هنر ومال هندام مود لوالا

 3 كراشمرخ ا لي انس اناس الاوح سبات قاعملاوناثلانا.نالانوك.ف رار نمناسا

 ىلاعت هلو: 0 | اثم 0 ىلع نيتوب-:ن : تولع 0 رو

 تودد رب ا هتاف تاتا رهط بشان

 مهنماذهوهفةعدوملاهيئاعمرودااب نود ربوة و يول اهنومس و طالدالا نمة.كرااهتب رهودةداملاب ١

 اذاوىلاعملا نمهيفانعحورلاود لان مع ومحااذ_هرئاصبلا لهآ دنعناسنالا لباوملءناهربال ىو عد

 هلا ءاشالاوزه تعجاذافانا سنا ىدس الهوحو رض.ةءىاعملاه:عءتااز ردوا ابهدس>ةر وصلات

 ةئثحو [ يش حسي ىاعلا حورلان مغ رافاادس+ل!ناىرئالا«_:.عبناسنالا ل ذو هناك ا.ئاثةداعالاب

 ةدارالاو ةردقلاو ملعلا نم هبة صتخملا ناعما كل ذكوأن سنا ىهسيالدر 21ج ورلا كل ذكراناسنا سالو

 ناسا موو ة'ذهىلءءافرعالو الةءالدارعنالا ىلءاوتي راف“.الوا + ومحل ءاناست !ىمسالرصءا او عمسااو

 فاض هنأ ىزالأ ناسزاة4 2241ه ب ناعمودحو روهد نا سنالا لب لطاب مالك طوق هيرودب تاسنا

 م-يجعيل فاض. كلذ كوكتردةك اء ات لد_س>- و رمل سفن هلل اةرف ناطأنا ىف ضع ىلا هب

 نمباط1ا فاك, بطال اناك نذالاواهءو<ناسنالان الوان ا هرخ 1ىلا كارل دك ار لا :ةءف هئاضعأ

 ند اموىلاعت هل وةك ئلاكلذةةءة-ن 55 الز شا !لسثمنام «اوتامأولوالا اوههنال ناهعلاو

 هلوقك ادي ان مالك لا ىفداربد_ةلاو مكساد بن نأ ىلع ءانعم مكلاثمأ لد: نآ ىلع نيقومسك |

 بيطلااونا كل ذب حر مم دقو اذ هلو ةيالريمالا نو ءياذ_هلوةءالريمالالثملوةةبرعلاو ئ” 45 سدل

 همشم الب ادرفاب لاوس « هيىبعأ كلثم ل-قأ لو

 اود يعلو اولاو بالا (عوو) نا 0100 :الا|نوض

 رادنالا ةمواغملاهو مات هم

 ةعارامفاهف:ريادملاو وعلل

 نمد.ءلاةرادقالل عازنلا
 دب رباك هللا عمتك ن نهد. بعأا

 عراب عازتلاه- #_تمدار نان
 عرشلا مك عاز اروهن 5(

 حفلا الول عسبطلام ال
 !الولو ثا ا!بانامى.هاالا

 قيم امنا سبجفلا
 لاهو ه'ذلاب روسلا ىآ

 تاحانلا ىلا هقحلادا ارا

 ص تاعاسجلا نسم ىف

 ناعال ناذآلا نال_ءاب

 ىئادلاباجأ نفناذ“ الا

 امومئاوأ ع
 قالو رثأ اونلا ىف هةيد>اال

 ةلمافمبك ؟هتانرما تر
 َرإ-َف اغَم هلا الا هلا الو

 نءذإ ءاغمةلاسرلاب :داهشلاو
 :لناَغمنائاعملاو ةلصاوم

 ناذالاردءبلابن ذو مءادذلاو
 دّدرلا موع مدع ىلءلءلدانل

 نوذزاع تاهوالا ةاعرتأف

 الانوكالناذالاف تا ةرملاب

 ناوك الب لوم ونا
 ةةلاصالاب هنال لغم ْسال مئامو
 لعافلانأك ناو لعفنم

 هنملذظذوهذ لعفنمال راع

 مكل بعتأ ىفوءداهنمو

 ىوعدرد-تىل-ءلوو#
 ناحتمالا نوكي ناعالا

 يفالانامأ ىف سدل نموه

 لاهو <«تاو_حلار اركأ

 ةدص نموه سل راشالا

 كلووءامنالر ارسالاءالع

 عسأاتحاص وو

 1 ج0 يال 5 ال ا ع تكلا ل ل ا ل ا

 امتاالربسءاسنمم بهتللا س دا لاوو واهم“ اك :ءبسالاواهد د ةناما سمالفراشيالا نأ افهعنم ىلءردةتالف لريغاوهامو«-ءفدىلءر دقت 0

 ىلامهادأ | ىذلاوهرسدالا نط اوعسانلارثك ل وجا مىفنايكلا بدالا هدرا نا رلا مالا كل ذيدر رالوارال.؟ رءفاخسمز جان معلا



 لدتا كأن نمردي لو رض اذا س بطال للا: قا لوةكالذكوتاو 0 اليودالا نم هي هنرعأ امج هعفنالا ت دس هقامض ,رملالأت اذ'تيمافلا

 نرمسصلاو «ةلزخلا زكا ىف ءاجا«لوةلا قدس لاهو يف هءاعفامعا' از فن ىذرملا هيبتا 1 (298) 2 فىهامغاازهلاٌ ضر ماا

 ىلا وجرت عمو ه ةرهطالا

 1.١ ىل 'تازئ هرزنت هغاسال

0 
 لبو هلو سونا كان ةلاي 1
 رك ةاموةماوق تاب لوغو
 وهله شالا | هيءاحامةر وص

 دل ثلاث سمأ

 تارامعلا تناك نالزنتنال

 تاوئىسهاالا لوةلاوها#

 اظذالاو_هافلو-َهلا ناك

 تيرالبافذالاودوفا كلا

 ناك ن'س.غااوةداهشلا ننأو

 الءقمونأوهف.كف الالد
 ىل..ةلااذ»نمالا لءقمامو

 مود اءاملعرذع هولعمرهو

 ةلالاا:سرع نمل ودب نأك
 نئاك رد_هملا ناب هلع عسم
 ردقامعنامي سيل سراخلاو
 باطدوبىملان ؟2لنئاصالو
 ءاشب ام لعفتب وهودووه الذ

 الاءاشدامو ءاشياس# ازدو

 هلة مثوهامالا ل امو ل _ءام
 لاهووب م-هفاوةغلابلاة ا
 :وعد اودرتنا قادلل فيك

 ماع تدرهةءدص ناالولودلا

 هيشاامهملاتدر هتعاضبو

 اذ ءرهطاذا ىدصلاب كاذ

 وأاه-جا* مسد

 هلم لاح لك ىلعولرتشم

 تاراءعلا ن *اللاك-ٌثااهسف
 هللا مالك نآرةلاو ا:
 ىناءااولزنتلاا_ةا:مداك ال

 هوقو ءارتناك هللا ديعامل بوح 1 هللا ىِل هى: /!لود 4 فوادوح وجذالاو كر 9 كهملاو

 هذم ىكسا وهي.قاربل هلاهحاو مهل: :ىفهي رم ا ناد_.ءلارماوهيحوداكت قدس لو مكد>]ةلبتىف هتنانا

 اللاوووي وامن: الو ؤةختف
 ماةمةمصعلا عراشا اماه

 اعدل ىلص تحل سرملا
 املاطو س.سعلا ىلا لبسو

 باذ ف انوكي نأ لد هةرهاطوبأ خيشلا لاو معشلا قرافو اذا ذال علال سااوةغلا لدأ لاو ضرالا |

 0 مدينا ةدارب نمةرذ لك نازدغاك ضرالاءاز وح اراشن ءاهّرباعواهحورملاةرذلك

 ح ور لك ىلاعت هملا لع ىفى .ك اهارثالا ى طا ا ردعللا داسحالا

 ٠ مهتم ضرالا صةنتامانل عد لاعتقال نيقر هئمان ,:ءةرو_دلاىفاناكناو نام <*نارضأح» لسد عم

 زيشلا لاه رم لوأاهأشن أ ىذلاا بع لقلاتو هلا ب ىو تن نأ ىلَءْن رداو ىل.لاهو ام.فدباتك اند_:ءو

 !ملاعلاط ىتدحا بر رك ذنءتافغىتلا سوفنلا ىرتءيامةرثكلا هذ_هف مالكللااط:امناو رهاطوبأ
 ىتحاهداعمرومأ تاهو مم وأ: *”تسةفىلءالا

 هوهدكو اهريغ نه4هدااخ هن و ةدداث ف

 قع هناننط نسعنأ هنال [سناتع :رفوت.ء_بوحا ماك

 ةراجعامأو 5 لوقعلاحبارس هاك قى ودزةلار ا ةراءع ثبتت انيماداو ع رك هناتامملا

 َنيَمسلاو ثااثل نابل ىف ارك ذهنأف رداط لأ : خشلا:رابعن هةمارك 0001 قل مدلا يم«زجشلا

 ةيضز رار ضاو ا اههنآر | ق لافت نامه ا الار وتانلاو روصلا نارا ه4تطنأم

 روقانلا فر ةنيو رولا يف خقتيفداا انةرو-ط عج رودلاو ولاواهنفامسو ثور رتوملا دعب اهملا لذتننىبلا

 هريخأو ل ةارم 1 روت نمث رة لاهو وهامرودلان علسو هع .اعهّنلا ىلّ هلل ل اوسر لة سدقو« ل. «د وهودو

 ناوك الافئنثالمسول هب :ةراغفو وفق. بضع ساون رقلانانئمضلاوةعلابهق_دوقنرعلا لك شءاكشن ا

 بجاولاو ل و ضءامد_ءلارو د وئش سدلام ىلءوئىش لك ىلع هنة.ةع مك هنا كال ذو هن 0 ١ | ىلا ن4 11 -_ !ام 5 6 7 نأ مد "دوش 1

 هدالسصف ل .هئاااذهل .: د * /نموادب أ ةهطا هناذ >- نه لم الىلاعت هنا عم هن ال ىف هعم بدالا مزمل 8

 مك.طاازهاه الاول 00 هاو ءاعدتلا ىل-هع 0 لال ءالوإف ب تدالاءاساز د

 هلمل دب ىل_.ذع هناف تاك ن 9 منع ىلةعلا ل ادلان نأ مومل عمو ميشا لآق هرم هل ام ناك هنا ءا هللا ام

 ةزبعلاة وحى ىلاءعت قارا 37 امعرا

 نملاكئارو_صدةف ناهجلا هروعالملا اهتوالانأ مول ءموة عحاذ هنوك 1 رمد ىذلاود ديعلاامناو

 ثلا نأ ائملءفرا د !ىوسأ كلر امفرضلاامأ و ةم» ثذلا

 نأ قدعالو ئشلا لاه تارضاا عسموأ لاب يللا ناك اذ هاو رو هتلاوةرو دا ىلةءلا ىلءادلاب هلع ل.س

 زكرملا همفام ا قس ًاوأ هج مهتاظرافن 1١ لهأ هل د: مفاللذسالاالىلءالا فراعاا ىف هاما نرّعلاةءس
 ىقوفاكىلءالاو هعساولا ولءعثاهاك ملاعلار وصىو رو-_دااناوهةون كالذالىذلا ىل-الاءالفأ!ءالداو

 ناكمدعلا ىت>ملاعاان ءانوداق كلا ود:انرك ذ5لا.هنا نك املزءاو عزكرمالا سنلو ناودلا
 : اوويضلاه:مهللا قا املواوانغ -ثك قد ر ط نمهان دهشوهللا قا اكد عساولا هإءاو و ٌوضا!هالعأ
 تارضحلا عسوأ لاعفالاوني وكستاا ةريض- نال الو ناو .طلا نسر ىلا 0 وهو عستاامدثم هللا ءاخأم

 ملا ىلا ةئئان "دار اذا هي هنا مث ملاعلا نمهماعبام ردةبالا ل علا ىف عاستافر راعال نوك.ال اذهاولاو

 الا مول عم هلق نإلو هل عمت'ذاف ص ةنتهمول والا اقال اق و.ضلا ىلا ةعسسلا نهى ىتربل زيالملاه3 هتناديدحاب
 لوالاوهو ماتا فرسة لاه فو هع .ةلسا ىلد ىل-الاو هدف. نرع ا! قامومضأ كلذن ندوات ولا

 وهو ستي هلذسأو ٌويْضلان «هنرو < ىلد دع ديل زي الف ىلا ءتهللاهخنأ اذا ناو لا نسأ رذ نم رهاب ىذإ

 الاهتا قانامف لع ايهم درب عملا لةلا :اشالوأ كسل احا ى ربالالوالا 00 ىذ هلاح نءري:ءال

 نانضنأ ىتةعالو لاو دحاولا نمءؤ_ثنمددعلا كالذكورلاعلا عستاةدساولاكلذن ' قادئاأشنأب ءاروسلو

 عمم ىرونلانرقلا اذه عرمجب فيد >اروساهعدوأ داسجالا هذ-هن 00 م عتب وادق ودول هسا قه نم حاورال ضيئاذا طمتدق |

 2 او والت فوه ورد ل فا فودو هدو فرد هون نادال ردحاو زالة س5 0 4 10 يب د تالا 4 ماعلا 00 انّوداا لد



 افءااةئاصلاو ى ءرتكلاةماطلا ى هواهعرت# |
 3 وعلا عع لا هلاثم مهم مه ىرخالاب وقاحلات د .ءامىلوالاف حت ا او فطءوةجردهفتةئاثلاةغأ ةنلاامأو 0

 رعاشلا لاه[ ميتة ةرطالاةمقنل اوةمرافعلارانلا ئدطت اهناه ||

 ا جل ص سس 000

 ندهىلل-هم نال ذ نأ ًامشنولعل المك: اههأ نواعم: نم مكحرخخأ هللا ىلانعت هوندا .عيكشالف «مأ نأ قوهومأ<:هللاه م دحاواذوف 'تدجنو

 حجرخ اذا نينا لاح (2990) اذكهوهلعم. امعاذمر وضحوملاعلا ن هما الفأ ج0 دعب نم معالم 1 اروعلا لذراملادر

 مستلم و وسو 2

 كلا لايح ر_:ءةنملاربفاصءلماو-ىف نيالا لافط أ حا وراورت ثرعلا تدع 1 قا« ليدا>ة ىف رميا

 تاعبت مهل نيذلان نيلملاحاو رأو ةنجلالهأ ومد ىوأ ماها نم لو نانملا ىفنيكرسشانادلو حاو أَو

 ربغلا ف بذنب موت قابلا عا ورأو ءاوصانا ذرب ى-ءامسلاىلاالوةنإسا ىلا لمتالءاوهل اىفةةاعم

 لاها.ثعوا ود_غرانلاىل- -ءضرعت ”نيهسىفرافكتلا ج اورأو توهرب ركب فني ةفانملاحاو رو دس خي

 اهمافءل ضرالاىلاتاومسلا ىلا شرعلا نماونك امأ ىفاهلكح او رالاءذ_هىقالتر ودلا بعشو ءاونساعلا

 مول ىلااهلط ذي هناثروصا ا ىفةسوي © ىنعملا ف ىهواهب ثي د1 ادروهنلا عمضاوملاهذه فرو ه!اىفحاو رالاف

 نال ذو قرمثملاب الف لاقي نأ هلا ثمواذ هان رع فانا: ءكالذ نو دهاشب ؛ مهوءاماوالا موأءن ءاذهوةفايقلا ا

 مهكر تادالا ع نمكالذريءىلا ارمص؟نالفوناهمصاب نالفوةذد , دملاب نالفو ةكك نالفودا دغب نالذو برغم اب

 0 نملك 3ثْب 6-10 ا ل 0

 ترعم خزولا اغةاون وثم مولا زر مشار ونموت اوةوهو مه>او رأ سب ا

 ىلاهءاغترال وصلا هبىه«كلذلو ضرالان ع هعافترال ريقلا هب حسو مهن ةترملا تاكملاو هومز رب هدأ نال

 رولاوهثان«اوهل. مىأهروصلار ودزو_دلاى عسانا هادو رهاطول شلال «ب شرعلا
 عجرو_هكاةدبءوألا هوهلكماعلاب قوات هئاذعان رودل ان "اكفالنوكي نر اكلذكو ل٠ !اًةغالاىف

 اهترودبحورلك اظذذاكو ناك املل_.فارسساناكالذو ف.طا ىنعموهو ةروكع-ج ر وكسلاك ةرود

 لاو ه#« تاسنالاةرو_ساهانا'و رك ذآك ايئدلاىفاهباع ىهام ىلءحاو رالازتو دل! نمكم ةرودناكف
 لاهالوأ اهتل داك هو ل ب قنلا ىنعمونجشنلا

 ئه مفنلاة ب رهدلات !! أو ىلذاب هذ ةهد>و رليرب- مث ىأ حور نم. ف توقنوهت سافل

 تا الا حو دا الا ماه ىو ةرهثك- هذ ىلو الا : حف ملا نامه "اذان ىرخأ ىع وة تدع فيك دحاو

 امتدي_ثنحاو راق يترتب الل هذهاةعراتلاو نم

 ىكذااو رانلا طم زمالك أ اعمىداسفو ىحالصْك دم

 خاسوالا نمةاف_هملاداس>الا تارذن أت فرعو ه.:ةسبتلاحاورالاو ز وملاةةصيتأاب تفر عاذأو

 نا * لة اهثداو-وضرالاع راوق نم هرهتلااهقطلانعاهتءةضت ناك اغا“ ةيضرالاتار ودكلاو |

 ضرالاك اهحاور“* لو.ةاةئهتم ث.ةبةريحوةضف ضرأ كاذذاتراصاملاو #* رازحالا لةيسسثداولا

 املاةرطاناهحور كلذ كوا هبة صان اهحور ىلا ةرطاناهنمةرذ لك تناكواهمف ع رزلالو..ةا ةايهلاةييطلا

 ننلي لك ملعدق كلذ لثمىفلافأك ىلاعتو كرابت هللا نمماهااوةرطفكل ذا مناف ر عو ةيقشمأ تناك ةزيعس

 هب الو ل تيفارم ةارم-اىلا حورلا هللا ىف واارابدرادلا فو موىوالا ةغمنلا ن ”نوسعب رالا تعاذاف مهم رشم |

 هرم م توز راب مدمول قالل_تلا مول رد .لهدامع نمءاشان م ىلءهسمأ ند حورلا ىناي ىلا هلوقك| ذو ماك

 عسضووا مرر ودب ضرالا ترم" :او نورطظنيمابق مهاذأف ىرخأ هيف فن ىلاعت هلوةكالذوة.ناثةسفن قنيتأ |
 نيا فروا تيار ةأنوث أنف رود ىف فني 'مونىل اعت هلوقوءا د_مشلاو نييبتلابع حو تاكلا

 ( ىف تقاو - مه )

 | املا مص دع و د د امج صل عل مسج مه مصل مسح حسا سس حس مل هممحس يعمم

 أ لداو -ىف ءادهشلاحاو رأو سودر ةلاىث ءاره لاح او راد ل -«7هقلز داس مهدا دالة سنو دءللا ىف

 ءازحأ بنا رغ نم م ارذنم مسدس ني صاختم ضرالا نمنودس رثع :ىأ نول#سنب ممرلا ثادسحالا

 لامووههمأن ,طعب نم

 8 هةريرمبعلا لك بعلا
 اهئاساهاانا.عأمدقلا فق ملا

 لارهز رانا دل

 نا .ءالاىفاو زيءمهدوحو

 قةحو راقنا مهدودع

 د وأرثس اوهءلع كهناام

 ف_ثكل اايندلالاعفهّلا

 ىنلار ومالا ىريفاد قرلاو
 لقا .ءىفاهادوج وال
 يقةءاسلاىربو اهنوك

 نيداجف مك قمل اواهالعع

 ةداسملا هواهالد نيس هدابع

 اهارامةلاءالوتد_>-و

 ىقكالذدعب د> وفقت دهش

 تاطغ:ناواهارك اهآرم

 قبراطلا ىلع كلب تيمردذ
 لاهو قيقحتلا عهنماذهو

 هللاى نا ىنلااهيأاي هلودىف

 بيدأتريبإلا معنمنارلعا

 ةمالاسدأريبكلاب ريغصلا

 خآابتل اهاوسر بدأت
 ىاندالا كلذ لاوعت ساب

 تطاشفاهلومأ ملم_حت
 هيلا لسرأ نم دارملاولوسرلا

 لاولاهو يلع ثدعاف

 رمل قَاَيفلاروظىلاعت
 هلا

 ىذلا ضعب مهة.ذيل سانلا

 كلذنأ ىلاسترمدخاو اولع
 ثيل انف ءاد اوهام ءازح

 ىديأت دك عر

 2س يعاب رتىهو ةبربلا
 اًالانالا لانتال قترملا ةبعص
 نائمئاط اهف تفلتدخا

 اضوهاو تصف ناتريشك
 امعلسرل وىرخالاتزاحأ

 دحاو لك لب لما ء اوسنق كال دالو لسرل هبت ءاجا مهتم ددأ ىةتامو ىرغت هب هفاو ماجا

 لوقف ءاداو غامعأ ىهرالاابل و ءابندلا ىفارمأ او ريل فايندلا قر و٠ ءالااومل ع م ,-مافاناعلاةقطلاالأ ضم نيعو هر هضرغىف ماو امري



 ةمايقلامو هوت ابك اهنا ىلب اد م 5 نءلكسلا# م كدهحفوأ ىدهعداو ذرأ (693) قاانمهود::ءاامالااو در«نالنأ قالا لع قد طز ولماوطسب را نما لةلماعملاءذ مولا .اماع : :المهاز' مص امأ ااولزنأ كنب ميعالف هيلع لزنا االلزانل ىلع موهعلا فوه. 1ع

 نكس:اللاةءورودااىف

 نوكتنأتدرأ تالهبأاالا
 هللا نم ل تدن الل هالا نه

 ىفدنعع

 لاح لك ىلع مههدالببارخ

 هعسوأم هدالد مهم واقوءدانع

 ةالوهدا.ع نئدو

 اه'وحالو هنو-انواهاو

 مؤملدو مست تكتاهنك-او

 ديعل !لاواكلذو مهتةةر غم

 .!ء . .: || 1

 مهنا ممل ملا
 تدذلاوو د الا كدامع

 «ةامح ملنعاانا لئامالا ضب

 نم لو زان تلاع لزانأرتا
 كاف ىدطاو هد>وا

 ىئبني ناكف هءلا ىهتنال
 هنلع دهتعي نأ ةكرح ل وأن م

 هنود عت ثأ زءول> هنال

 هيلع ءلا لمح لال اتا راغلا

 فراعل الوعي , نو.هذن سي 5

 1 رثهمأ 1 : ىذلا ديزي ىنال

 مالا اذه ىلع لدف ماطس؛ب

 ةريرسسلا ث خيالك لافو#
 سابتلالا عفربوةريصباا تع

 نءاملاور وهي سانلا لخامت

 قالا ءبطاخوالا سذخ*

 هيل نم هن دع و هلك ند

 كلذ ىردالواذكواذكك
 زاك اف نمعلاب هل عا نبأ نم
 ىلاعت هللا رحاب يق ءمنلا نبد ماه ىْز وعن ةمايذدلا ف قعص هنالم السلاهماع ىب ىعو* هليقو نيعل رولان در 1 توالدذ شمالا هنث'لهأ

 ام.ضانال قطادوهشزا عم

 طابارا طبتم ملاعلا عمرهو
 كلاسك كوامتو دمسد 1

 نين !لاووويرهاش روهةمو
 ةءاطىقوهدلو نأالا ديك ىف

 : ةىملرأ ماع ناك ىبلا ةرطخا ىلا هحرخأف حو رعلاوج و راعادارأ عم مأ ىف هنأ معا انلوءمأ ن اد ىف مادام<

  تادطء نب باج طب ىفوهرممأ تكن نمار ةاف لع نمنع دخان مآ نامي قد. «ثرعتلا اوةيعَن م ةءاهوهامملام ”نطبىف ىذا ود شله

 مال عل هوما رغلاض رالاءاز ت3 نماهاوساموءاوهلاك ةتدلاوةموعنلاوةئرلا وءاغصلا هياغ فكلذ
 ترا_ماذا ضرالا مرح نمد_ثالادخلا مرح ناك الواب تزناك-:لابإاتريسوىلاعت هلوقىل' ى رئالأ

 اهئ هدع لصخشلاا. ءاساذا ىت> لالا ىفىثالةيلايطاك ةئيهبارسلاو نازثا'لاحاسقاب ارم لانا
 [لدبت موب ىلاغت هلوقي ةراشالاه لاو مدآىن:تارذ ىو سضرالا ءاز.تأ أء-يجهللام ادءائاةراشاازهو هتفااطلل
 1 أ ىارتنماهاسفتو راطمالااماعرامع نيد ندعملا ف بهذلا تا رذبت ارذلا كاإ”ه.ثأ امو ضوالاريذ ضرالا

 ثتنباكضرالا نمنوتبن.فلاجرلا ىك ةيلاو تمارا ا عمأ ناسعت هللا لزخ, ثي دلع | ىف ىو قرب" ”ريصأ ىت- ندعم
 نآرقلا فل اعت هللا ء.سشدةواهد و .ةلمعا ارفصح رختا منو رئامأ لمسلا ل٠ فة ثننت اكذباو رفول قبلا
 الر أاذاو اوةع.ثاخ ضرالا ىرتكنأ هتانآن موىلاعت هل وك عضاومىلا نو دعب ضرال اب ءادسحاب قوملاءامحا
 تاري_يغتلاهذهفلاقمثكل ذ فرهاطرل خجشلا لاط أو قوملا ىبحماهايحأ ىذألا نا رمل 1 !ااماع

 قةنعالا ماع فطنلا رياغت ومد ةنم ةئمط ريه-كتمايأ فنا رثلا ارباغت ةلزنع تاومالاتارذإتاليدبتلاو

 اممم راقت نمري-كن لب اهتفاطل ىفحاو الليف نفتوا -ةالوءواس> تارتال ىنبيالضرألا ىل ترحاذافماحرالا
 هللا نا ىلع لل دهغل اهقراو اذا االا منك لداها ىلا لد ءالاني:-!حاورأ ىلا ةناعا عاَفْس واهفاماق ل
 قام: هنلاىرأ دةونوكنف نك هللوةياسغاو طداور ولؤد او طئا. سووتال نا متحرملا سمأدارأ اذا ىلاعت
 كلذك اهضعببووب رضاانل ذة ىلاعتلاو ءانا.عاهار جحد اءذ_هلثمائا.حاوةرقبلاةهةفنا ىو وم

 ءايح اورودل' ةرود ناد امأو 5 ءدنع لعلا كلذ ن ءهبصخغخااعةمإ اممدل ارمشذ!اورمش1 اراصف ىنوملاهللا ى

 بحامورغنأ فيك لاف ل سوهبل>هنلاىلس نا لوهسر ناثب دخلا قدر ومد هللا لس ررل اور 0
 هيو شنت نإ صا ىمرظم“ب :سرعلا ىذىل اردد صخر م> ىدودعع# ىقد ًاورودلامةئلادةرودلا

 #0730 ترخرو لاس اءرن 0- را ىيفولبكولا معنو هللا اند س>اولو5 لاوان مأت :امردللا لوسراناوأو

 عصل'ةغ ”:ىرالا ني”ىمر وصلا ىف ل ةارسا جفني ودحو را مف ةبعث ناس :ازك ددعب بةئوذ هنأرخ 5 4

 كرفارأي قةومتمالا ىءامأع نودي رأا«نيبوةمدارلا ىرخالاوةف-ارلا وهاد اى عمة ءارحسالاة عفن نة ءااو

 ءاضعالااهتيأ ايف لوقي هناثن لا ىو روقانل 'فرقناذاة لاس ءتلامو وفانلااضيأ ر ودا اى مس زوو امول

 ىلااوموقذرثنطتل اروعشا اوةعطة:01لاصوالاو ةزمتملا دوم او ةقرغ:ملاءاسحالاو ةيلارلا مااشعلاو :هثيتمل
 لوةيةزعا'بر ولف !ىودك ىرداهاو رود!! بهن م مه>اورأذ- حب رقة ىلا سعت هللا ىلعضرعلا
 تاداهاك !ثامو ث.داحالاهذهن هللاهجر رهاطوبأ سلا لاوةسملوأ كيسي ىب د.ءاللال دوق زعو
 تاومسلا ضرءكر و داس رترتا درب قماجدقذار , وذ هلو ن رع !ةممه ىلءئث ر ود!انا ىلع اهعودعت
 هسبقو نيضرالا 0 ا د ا قررم ار شرعا تت لفارم ءاؤ ضرالاو
 تاوه*لا ىف نملك قءم ىلوالاة مقتل ارودلاق غنا ذاوةتعحو رنةثلك ىقاذلاحاو رأدد«؛بو#ث

 ليئار زعوليفارساو لاك مولي ريح مهل ةهنلاءاشنمالا ع زغلاةدشاح و رىذ لكن ءضرال اف نمو

 دوه اودوهلا معز بف. توه تم ههنا لوقب م ليفارساو لمثاكيمر لي ب> حو رضبةي نال -.ئارزع
 1 [لاوأك ةبنا را ءاحلاععت هلبا يعم ترعالئذلا ىللالا حن وكلا فىيالف ةنسنيمب رأ

 ا ' انتدقا محلا .هروصلا قامة انالاود الاءزهت رهش أف نوراثنب ماس مه ذا ىكرخأ < ل

 مطاومن م ثيداحالا ىفدر وامو نيك« ىلا هلغسأو زياد ىلاه_سأرربك الا خز ملاوءهوقوملاحاو رأ اف
 1 نوكدتو ىرخأردخ ويم دءصت ن د ءتا>ىفعإ امينالاحاو ر أت ارل_سوه.اعدتلا ىل“ ههلوةلخ محا اورالا ||
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 وقلاددلا ىتثم .رذراتسالا مذرتو رارمسالا د. ”اممالرادلا«ذهىفةرمللا تمرحا لاهو« نو روطملاالاه.النونك- 1اتاتكلاوثوتغا

 04 واحلا (ع94) ذل ىهوةمركم:رخ“ الاىفوةهر «ايندلا فاهنكل تناكث د نيد راشلل ذل ىهوا مئاطأس

0 

 ثرء-ائرخ 1نمأ ناسنالابةع اةلاةيعمملاع ع و.لاب ثدحدق ناك ناهد ْوةعلاو مذله: اعهجو* 1 ىماعلاو

 لا امىلاعتهللان ًانمهضعب نا دقو ها هتقرفح وهامو ث د ىذلا ثداحلا كل ذو هاف نا سنالا مسا هل

 يف-تتاه كو أ مسجلا حورلا تقزافىتمو مسجلا او حو رلانيب عن مالاافاكمنوكيالو لقاعلا غلاباالا
 رهاطوبأ مامالا لاف حاورالالوبةلداس>الاة:.متنامسامأو لمأ تلف ذي وةءااومذلاوسدملا ىفتنافف.اكتلا
 ةغيطال !حاورالااعتنااو عزداس>الا ىلا حاورالا درو داعسدا/ نب ركنملانالعالو ةعلاحبارسس هياتكف

 الاب
 ايحبارتلاوتافرلا نا نوعدت مكناانل اولاو تاهو ةدو تا ىلا ىبوتني مثةغ_ضممتةقاع ملة فظن نارثلا
 ىو. دع تنام اع :مصقت لةمازالاةردقلا ناف ىلوالا:اثنلابا او رب ةءامهالوةنفدبعب ع->رشا ذوحو رلاب

 قيد العا الافءام-الانوسةءامناءالؤ نان ناك 0 نك 4 لاوذانا ارثاا ن«لوالا قاذعا

 ىلعاراك-: اد_ثأاوناكاهباو ريح وءادتنالا ف 5كلذا اودهاشد لولو نينا زادت ىفةداعل هلا ءارحا نما. ندلا

 غاب د ىج-ر وطد_تنار وط هنالاتساو ةءاسلا لزاون تاريسمغ" قر وبةلانا رتل ةنيىلاعتدنلا لعا لوقنانأ

 دا رنمهيف غن وم اوسنيج مالسل هيلع مالآ ةذِم ةذيط ريوخت فك ذ ناكاك هيف حو رلا فني ىمأب متي وسلا ةلاع ||

 ثناكو ةن ' الاهياعتادأك امظد مةغض ممتةقا مة فطن هنوك ىهنينملاو ادىفةفرامتااراوطالانا كلذو |

 لاصاسنم نوم اج نمنيط نم مكةادبارتنم مكةلخن هلوةوهمالسلاهياعمد قف راوطالاك لت
 ربو دتلايانهه هينبءاضعأو كانهم داءاضعأ لدعمه نينا قاحنو مدآ قا بناه ىو: سساف راغقلاك

 ىفكلذ مو ريمختلاةدم ىهىاااحأسيص نب عب رأى مدا و- ىف دال ذمفءاش 5 هرةصاخلا هنر وص ىلعمد1قافن |
 ما 2 :ةساىفداولا رنالا ىوا ست ماةملا اذه فو تاني .ءب رآ ثالث نمامول نبش وئام دالوأ ن هينا ا

 باعني نأ دءبالار ودتءالف كلذردت ناواعبط ا جوندل را ذا :ءاللع ةسم زعبت .مىفادلا افءاغااىماخلا

 هل 0006 مدمس ىلا عن هللا ىو ف ماخعو مدو م نمالاةر وصون. ط بالا ةروصنأ ريغ ةقلطا

 ك.ف نك هللا تارت نم« ةاخ مدآ ل ثك ىلاعت وخل ذرامافعوابسدوامدوانأ نيا

 نموا تنازع د6 دايما وك7نأرجاف |

 ثيداعالاو تاب ”الاتاراشاهلده_تءاذهورخ 1 المان أ ذأ مث نينجا ىفلاقو ىحو رن مهيفتغثنو

 1 ا وتفادي ودتلاوهر وطاااذهو تارت

 ناكلذحاضاو ىرخالاو ًاشنلا دنعدارتلا ىلعر واعت ءاضرأ ار اوطالاءذز »نأ ةشنمةياحوة فة تاع وأب

 رورصمو روهدلار و رككضرالات اع ىاهقرغت اال ءادعب تاومالاتارذتءدوأ تافكضرالا |
 مهملادبعيو رو لاو موه بت ًاىلاعت هللا دارأو ةعاجلا تيافوةعاسلاثب رثقا اذانر وهْسلاو مايالا |[

 اهغابامةرئاو لا اوداوةل اهل !ىهاودلاو ماظعلااهازالز وةعاسا !لزاوت نءاهاشةرودْ اا دعبحاو رالا

 00 لإ ازلاب الو ربدخأ ىلاعيت هنا ىرتالأر وصلا ىف ئغنلا ن ءحورالةلباعلاهب وتلا كلذ ةترهرلا

 اذاافنىرا عفش لةناكداك د ضرالا تكداذا لاك مما ءئثةءاس 5 هزاز نااهلازاز ضرالا تاَزلزاذ' لاف

 لايمارين مول و ىلا لاق اهي راغمو ضرالا رام ىفاهريس مث !سالابلاتس واج رضرالات حر |

 لاقا5لامرلاكري_.هتف لابجلاو ضرالا ءاز أ قجا .::ىت-اهيلعغي اذكه شوغنملانهعاك لاب نوكستو
 عئامولاوع راوةلاءذه تت ضرالاو لا: للا نم ضءبلاباهذعب قصت لاربالمالبيهماب# ”كلابحلاتناكو

 تارذري_دص. ىلاعت هل ءلف < 0 :مءابه تناكفاس لابللا تسد وىلاع:لاواكءابه اهماز ارد علمج ريسص يح

 ىدبت حتت ,كئاو سأ اوشلاعسج ا هع لب رار ودكلانضاونملا قلاو لداك 20

 دمت تفر ووصل فام تكور وتلا نارا لا هلوق ىنءم ىهوحاورالا لوبةأةمعم ىهىاااهرهاود ا

 كس سس سس لا

 فلاخلا نؤ هدو ةصشم ة:فطاناهلك حراو+لاو فءاكت اهدرعكا ماع س دا ءامشالا ىفاهعيط مكعى رع
 أب هير ىلع ديعلا مطيال
 ىصءامودب رام لوف هنال

 ةمكحالا فل اودئامو هلعنالا

 ىلا هعاطأ ن*مكح كلذكو

 سدللاهو#« ةعاسلا ماك

 فرعي لةعنانجلا ]هال

 فرص: ىوهرةرهشوه اما
 هل.ةمراغلا لهأ ىف لقعلا

 اهبزك اسلانزحرثكي هيو
 تافصنم لّمعلاول: وعو
 قحلاهيفدة ملازهاو واذا

 اذاففلكتلا هل 1 لمعلا

 لقعلارخأتفدكتلالاز

 ىلا ىرسس هلو زن ىلا لاهو
 كرولا كيمالا ءا سلا

 لاوثلاو لاؤ بلا مهما سف

 راك ذالا:هنورماسو

 نولوةيولوةبو رافغتسالاو

 آذه نوععس و مهو

 وا

 الولو ف .«ضقول لا لوح
 قوق فراكستلا لزئ ام حلا دما

 كمزل.الو تعطت.ساامهنم

 هنا ناد تعجام لكن لمعلا
 اهان 1 امالا اسدن فاك ام

 ارمسن رسعلا دعاها لعسو

 هماكحأ ىفع رسواشال ون ني

 سومةللابدس هلعجو حابملا

 حاو رث_بسالاو حارسلاىلا

 جررخلاعف ريزيدلا ف لافام

 ع راشلا يسمنم ىلعنمالا
 هحزا ءافرسهنلا نيد جرد

 هذه ىلعد 1ث نمورسع

 ةءلط ىفةمامقل امون ثعدةمالا

 هلوقن مالا بعل ام لاء
 خمس ااا اللا ا ا ل ل ل لا ل ب يلا ثياب( (ب-بيسسبسبملا

 نمتاهش ى ىهودهمش وهن ارا. و ةإهَمم اوي هل دمر وتس هيدي فلرت لو هيدإح ربامو هوهيلاعسج زب لق فيك م ع

 الزان :لااللَعل اردةىلعنوكدتةم همار 8 لاو ههدع ما» .ةلا نمملا ىلع نيعتي لزان فيض ثني حووف قاحا دوش بلقلا ملاذا لافر#تاهلا ارثك ١ ١



 ةلاعمةمدتناك ن نءلاةووم ماغو لسملعلا م 37 نفقالعالا مراكمن مدا.قنالاو 4 سلف قاشزالا م مالا ةامزلا دعسأم ,داثعلا نم نأ

 ىلا اة لسوأ نم تف هبركعدقر وك- كل لانو مانفن « لح توا انش ىن فت (294) امئانةئافلارادلاءذه ف ريث أنهما رواغي م

 ثتح اوهيلا ىدأ | ردؤ .ةاسم

 لا مقومالعف هقح

 هنلانرقدةو لضفالولذب
 اهفملءاملركشلاب :ذايزلا
 هللاءاطعلاوو وي ركملا نم

 نمواعنمنأك ناولذب ءاك

 نينمّؤما نمهسةن ىلعرث
 نمؤاانافاكت ناورسا1 نا وهف

 م..بملاو هللا نمهسفن عاب دق
 قحأ هللا ق>وهارث_ثانأ

 ديعل!تءقوأ ىوعدلا نك
 امدةمنل سةندأ دياىوأ.لا ىف

 لاهو ويك سن ءانبأ ىلعاهل
 :لةة سمان .عنوكملا ىآر نم

 للعلاب لاقام ةل<بحاصووف

 لزب ململاعلا نأب ىلئاغلاالا

 ىف هلامو مد_ةلاي لاعلى فأو

 تدوامدقوجولادوولا
 هبا ءلاحسال مدعلا ملاعال

 عقاو لبن كمتمدعلاو مدعلا

 رثكأ نك-أ عماجلا ماعلا دنع

 قاخنم سليف ديبعلا
 نا.ءالاددعتف نعاقتي دج

 ثنأأ و ن ابسملا لهأالا

 ضرعلا ف ىرع_هالا الذ
 هناك فوسايقلا ليو

 داوس هاهط ضم بحاص

 بهذل ةرفصو ىسزلا
 هنموهف._ستنئولال انوع

 كنائز فوبللا لك قويا
 كلاحترا كتمان ىفو كال اح

 ةنيفسريسك اذهاي كريسف

 ريطت ولة لاو سول - موب
 ليقاملارسدبعلا متكوللاتو
 الوارما أ م_ث تثقل هل

 لاطاوهياءدراوتتراوط ا ىهااوىلاعت هللا ةاحن نيس نم مدعنب الر هودع لك ف فياك-:1!نءا ععماه مكح

 ءاعولا ة_فةراغما ملع ناهوءاعدل' كلذ ىلا تن> اهلك امه نمجحاو رالااعدا1 ىلا عت قانا ملعف لاو مث كلذ ىف

 اذها_ئعس>واحو ءرهاع ناك امىلاتداعةداعالا تءةواذا هنامت حابشالاءذش نم حارمس لان خا سفنالا اهل ناكف

 ةر وص ىلع:داعالا نك: مناةئام_ثو ةلئونيميساوىفاثلابابلالامو ل_أتيلف ها عود لا نعم
 عا تودوعت مك ًادباكىلاعت هلو 0 ىتاعوتفلان مايخم ءبلاتانلا ىفلافو د ها ةداعا يا

 كلذرلع نوف قيس لام ٠ .ريغ ىلع رخ" الا قانل ءواَشنانوك كلذكو وب سلا مريخ ىلعانأ د دق ىلا عت ب

 ررعاذ ها ةبهلالاة ردةلا ثيح نملاعت كلذ س ءافالاو لولا ثيحن منالاخلا ال

 تابلاقلاقو # هجازقثعبالزب ركاملاهبشنمفاثلالاؤسلاتاو-قىلارغلا نع اضيأ كأيسو
 ضرالاّت> .رخأور روبعلا فام رامباذا هنا ملعا ارو.لافامرثعباداىلاعت هلو ىفةئاملثونيعي_سلاوىداحلا

 نيب ةرهالظلااندلاةأشن نيب قرغبل كل ذوانابنالاارتخا هيف ناكامج خا منيع ىو # ساما ىو , ماهل اقثأ |

 ةدايزلا لوقو ردا ىلعئثدعب ام ًاعشتانتلا تدنن 1 انابننضرالان ماسهف انت ١ ًاايندلانانةرخ7 الا ثز

 لاعت حلا انشر ولاةزوضلا ىلع ضرالا نمحبارخا ى مينةرخ 7 [ةنامأو ا.ضرعوالوط مرا ىف

 اف قبل هنأبتث د_-واهلاةثأ ضرالا تحرخأ اذاة نولعت الاهف مك: ثنو ىلا هت لاه ماعاذحر نا

 نورصب,الواضعب مهضعن رظنمالىت محاهف قةالخلاى ا افرش و !نودىربااةملطااىلا ماعلاب ء جنش هتنزخ انع

 1 اتمآالو 5 وعاهف قرئالذ طستو مدالا دمالوأ ضرالاد هتف عقب نيحصرالاو ال اهل ديلا ة مف 2 3

 ناري ةثامئاثوثلاثلا بلا ف لاف ها اهدعبدحال ءرئالوا.ندلا دعبا وكما اهمق موفالذا ةر ه.ةانلا ىو

 اذاأم كلذ ىلعا اوءرفو نئابوأ ىحرقالطو مءهلهتوملا ىف مون الما ىلءءانب ,هداعالاةةصىفاو ةاتدارةساأنلا

 لاقواهلع فشكينا هلا نس دلق اعطقةمدد -الاك اتومدعاهمكح مهض«لاقناهحو زاهلسغ ١ لد أ ات

 نايعأ ىكادرتحاو رالا نانايعجر ناك اناهايح لاح اد هلاك اهعم هلاحوا اس نا هلذ ةمقاب : ةم-وزلا 4 مرح مو5

 اهلأشن,دقو فيلأتلا فاتت واهما ادرثد_ةفانئاب نكت اوثعبااىفاهر 0 نم م ماسحالا هزه

 ماسالا ءز.» نامعأ ىلا درتاهما قاطاولاو سكملاب باذعلا لهالو نسحأو ىدأمم ارا ماسدأ

 نيّمسلانابلا ف لاهو 3-0 ها دهس ني-اهمحاص ىلء دشنت ىتحو نزعت وأ رعن ىح ةةاكم تناك ىلا

 ةيصعم ع وقوب دوت الدوأ 1 او ىهدرب دما سشقنلا ىل<ةهايغلا يقاس حرر + 1نا لعا نبت ةلامو

 ع ورسنمريغوأ عو رشم لمعلا كلذ ل_هكردنالو لاس عالاف سلا هب و: :اكاهارب_دخال هنالةعاطالو

 ِ مهيدبأو مهتتلأ مهمل ده_ثنت مونىلاعت لاو اذهاو لمعلا ]ذ ىف همكح لعب ىلا «ةهللاو هل عاب دهشتاعاو

 ا راوخلا ةبتىمناو ةيدءموأ ةعاط ىللوعلا اذن وكاو ده مو توابع ,اوناك ع مهلاحرأو

 كلذنوكبامها ملعالوارجتتب رمان مغلا لوقو ةنالفج رففتاتدانأ لوقيالثمح رقلا نا ىضتةتاسغا
 ميشلا لاهو 03 ىلاعت هليا ءاشنا ثعبلل نب ركشملاةه<شتاسفر هاط بأ يشأ ةرابع ف أ سوالمأ امارح

 رسال حواؤلل ق-ةينلاوةحراعلل قل معلا نا ل اةثامثلثو نيا عشانا اا مول حيف نيدلاى 2-2

 1 لحرالاو ىدءالاو رادبالاو عاسسالاو:ًاشنلاءذد ع نمدولا ١تدهشاذ اف كلذ نم م سفملا | هنولا اعهحرا علل

 ميشلالاو 5 المأ هللا هويت يَ تاه حامصتو كاهل ءالا تم ىرحاممالا دهشنالح راوججلا عسب يو

 كإَذكاهاوتو ماس>الاو لصالا مكسعتر ةاطحاورالان اف ملا نمار ودتتعمأ مولعلا ف سلو

 هيؤاعتو ناسالا مسا ثدححوزلاو مس !عامتجاب مهد. -وثواهةلاخ جب تن .هيلهترامفاعر هاط
 . 11 ماع اسسامم اه -الحاو رالاا# تاغلاخ لاو تاءاطلا«-:«ترهطو ف .اكدتلا

 :رعخ  رطا1عاقاعترضالاتاذعلا لاور«قوذنعقوشلاةدش نمكتن::الا ىهنااب واةمرماكسلا ناك ام انو ب 4 كرتولوا رك
 ا يقلب نالفسحسلا اودض لثااول# املك اشااولك اشماالان وكت الس :الاحارود بقل ن نمحج رخو حارتسس اسد نه

 ب



 نالثكرلاءبف لالا نمرخ ”الا ثاثلا نأك انا نا ثففوه مول لكن حرلا هر وتم ف لزت نيكل | ىلغل كد نم وأنا لأمواكزولا ماقلاو

 ا :وأرهشرأ ةمجن-ثب خا قارا ٠ ل

 اورودلاةرودنادوحاورالالو.ةلدا الا همة فنك ناسو
 ءانح

 « ( ثعبان ركسشملاهبش نا هو رو.ةلافنم 5 , 0

 لع قيفوتلاهللاب و ءلوةافةفوصاا نمنيةةحلالوقن رك دم 4-01 :ثاحو عماو ا مجحح رشا ةرايعبأ دب ماو ١

 ىذلاو هولام:ت لاو توما. ناك م قدهضرا وعو 7 .اهالاع زا بيم مارعالا دعب مسيار

 نال ع قلا قام معلا عتلاوو نودوع»ت مك اديك نامتلاوو هديعبمت قالا ادد

 دع نا وهز و رضا اب نيدلا نم امولعمراص الذ تا ىد-لا 1 .!لقتالى ج'تارايعلان 4 ةنايبلار

 ف رالادانعتامتا اول هو ماسجالاةداعاةفسالفلا ترك :ادقواعو: وأ ازاو+ ثءبلاركنأ :!نمرفك ىلع

 هتشاسقلامكلا لا ناعةنأا.ةملاتموأ لا ةكملايةذذلمهملع تناك :امىلادا. «#نديلاتومدع امنا ىلا

 20 1قارهلالوأ نءهمئاب ااىأد ام الا ئازحأ عسي معد اعي مسا ا مهاوب مهدارمو

 ءاز>لوك 1 اراصث د ءانامنا نانازك5 || اذاام 5 رهر ووش اة مشا لا] ذب مف دنمل كلذو هير 1

 7 ” اللتراصم لوك مللت اك ىبااءازحالا كلنا هن هتمعب ئناسنالاك: نذقاد د 7 هللاداعأ اذا لك "الا

 نيذيابتمنيصخ*ىفدحاونآىفهنيعب دحاوءز -نوكي نأ هلم سال لا ع ودوام ممدساو لك ىداهم الما

 وهداعملان ا عافدنالاه_-و وهفال_ار رقملاو ة.عباداعمرخ الا نوكي الفهد ->واذهد أ ىف داعب وأ

 ةزكز ق0 ىتااةيلصالاءارحالاو ةءاضفا اءازحالا تود ءرخ اىلار ةعلا لوأ نمةيقاما!ةءاصالاءاز بلا

 تناك اذاوهنعلو زتو«تءاعدر 0 كروم عود مىاب ناستالا نإ !يلسناناه لك" الاىف هلطف ىه

 ركنا أن منأ مل- عاني دلا ىج «نيشلاةراب ,ءومل_ءأ هللاو ها لوك ًالافلب 0 ” الا ىفا داع تدعم ةلذف

 نسيت لا ءرلا ىنمهبشيار 00 «لزتيىلا_ءتهنلا نا ةداعال ةر وصو رفكماسجالا ف ةداعالاوثعبلا |

 وهواندلاو :أشن نم قا ؛ىذلا بنذلا بع ىل+ةماق# هروح *كلاو كيلا قاطادت 550 هللا شذ ف ضرالاه ذم

 اهادعواهاو -وءرخ ”ذللإ الع !١ىلاعت هنبا اها اذا مثحاو رالا ث ع« ىف ئءالبب ال.ةيالئذلااهاضأ |

 ةيحز ربلار ودلا تناكو لاءّتسشالالوبقل«يفىتلاهب زانلاب رحل ادادعتساك حاورالا لوبقا تدعتسا |

 اهل | لعل“ 7 -تزريل 3 : ضان اوذىذلار وصلا قلاةارتس !نقن اذأما يف ىنلاحاو رالاة لهما حب رسلاك

 لوةفاهلك اهجأةطافر وص 'ااهءاعىوتحاىب بنو لاو شان ميج عا اثال:تسمتومل ادد

 اهخاو راب لامة شالا: دعتملار وصلا كلت تاعتشا ةيناثلا ذناذاو ده اهب معالق موملا كلا ن 1لحو زعدللا

 مهنموهلل دإ أب قطني نم مهنمف هب لجو زعهللااهتاطنباعةقطانةيسموةتةروصلك نورا“ ماي مهاذاف|]

 0 دعب نم وهب وظن نم منهو :روشنلا + لاوانتامأ امعبانامحأ ع نءناهس هلوةد طخ نم

 خرر زرلاىف هءلعءتاكىذلا هلاح سانا داو لك نامل او هنومد_:ءهءاعنأك اعنا: الك قطني اذكهو

 هوىلا عت هلوقفرارسالا باب فلاقو د هما مه ند ظقق ملا هلع خدك مأسأ مهنق ناك املك نأ لس. هاو

 نمتل ازامؤؤأ- 21 نيعناف قولا الى لاسم: هئمرداصلا لعسفلاوه هقاخلادار ادعم قاطا 2

 ثيح نمةدحاو قول خلا نيءناهرانلاوة#فهاوخ رربلاوامن دلا ىفر اوطالااول تاما ناودوولا
 تاك كلذاودو- وىلادوجو ن ءىلاعت هنا لسع فلاغتناوها اود ول مالاشيى-مدعنت لف اه راهو ْ

 عاةَعيَعسة داعا تناك ولذا ةمادةداعاالءا دب هرج لإ اة تن نا كا ذحاضيا و اتحدياذدو ريعلا مع

 ك0

 ىلا:دالو مويلا نا ىلع م ل ا !ً:داالواغ,دحاولا موماا نا ىلع ماهفالاب 'اعناف لم ءاف هلاو ردقان ث_ دانا ىف هلوقرهاط هيا ءلدبام

 ةاطنام لك قورص ولاد

 *الوؤالاتاك دةلاووويد' لالا لها در نمدالف داعيملا فاذعالو هوهدم عوقد د رم هناةهدرىلات ةتايال_ةرئاخا مك اًطاءدر 0 ْ
 هتكلاوداةلاهيلع فيد هاا له تاك نملاووورخ ” الاووسا ىف ةزانو 5 لوالا هسا ىلعن» ةران ىداللا اووف ا: ماع ىل ص ىذا اودووباسلا ْض

 ملف ش ْ ىتحاوغلا مرح هنأ عمدلا»ذ ًادوحولا (عوع) ىفام عيج لاو «نس نب ازهريذ خوي نول مول لك لام نم لوذا ىح هبالف ةكر اباه 5

 هللانالاهو + شناشالو

 اولوأ اول ةراماول نيل عال
 رةءىفىلا عت هسقن ل

 فر ىد_هعناوفوأ لافف

 ىلعمكل اجب ُ مكدهعب

 نسع عكلاج ورخو حالا

 ل اراغت نملاهو * سرلا

 "ةيرالا فدم -نأ ملع مز

 ؛لرف ءلصأ نم توكسلاو

 كلاازمكي رقبال «تكرخ
 ماه نملاعو ه« عادتبالاو

 ا

 حاس ل رعت او ف .بلانماو

 لول ءملصالا ناكاذاو ف> || ©
 لدأ هنأل لوز ه.حاصق

 رئاوةلادبعلا مرح دسأ

 ةداهفوةناس قدر !لاووو#

 فر ءامتداعسوأ ةواعشلاام'

 منت قيفرلا رخو قب رطلا

 3 قير ناذع نم

 ناب ىلعالا دارول.رثكتال
 هياب لسا نا داودالا
 قاطمءداوح - داو اطاو قاغم

 دوس نع مير ا ىتاذ
 ليادلاوهةهدوح لاحف هدوج

 هدو وو هدو هس ىلسع

 ناكامالا قاغلل ىلطعأ ام هنا

 اذهعموؤألا نئازخ قمه
 ازهىف هلامعتسا ىف رحالا هلذ

 داع و مركت نمو مالا

 دانعلا ىلءالضف هلنأ ل.

 ا ىذأ ةنااذاداحاف

 طقىدعتساللاوو
 ىلولا هب مكع اف مانلاعبزاملا

 ناوّولا هلعضع قاذتاف م!

 وهت هعمى-



 ا ب نا ةلصف ندال_>واماوحأ و: :.ةوال ثزالاحاوتس ١ممةلوذةلاز لوطا ذأ م يقلل نو ّيإ

 هللاو ب ذكف (تلق) هناعونصمالامامو هاذ ىلع دث از مابالاماسقنا ا الد اولاوأ اًرذا (2و2) ال هبفث لدت 00

 ك0 لا للامام

 هللا هجر يشل ىل + ىركف نم

 داحتالاو ل ول لاب لوب هناي
 ىللافووي ملعأ هللاو لمأتف

 لسنا عطقةنال لالا ع امتنا

 نموأ حا: نم ناك ءا 0

 ريغب ترظذنالاوو وه حافس

 هش ملخعبت زر رع هميم

 ىلءهلصوو هلضو وشهد و

 0 اطل عقواذو

 0 ن*«ودهذ حارشلا

 رهطااىفءرق اك دارنكالا

 سدللاور ه داتا ض.كلاو
 قطلاذاةلعااب لولا هللا نم

 نأ حصبإل هللا لهأ دنع

 دقىل_ت هلال. ةلءاماتوكي

 ن.ءاسنعلا اذامنانآ الو تاك

 - | | هقرافول هلولدم لل دلا قرافنال
 رخآ الاناكالوال.ادناك ام

 له نمالا ةلءلاب لاك امالماع
 ةزعلاب لولا ةلدالا هيطم:ام

 سدلو ليلدلا جداوب لولعم
 ماكس أ ناف لردس هتغلاولا

 وهولا.:ال هدا.عىف وحلا

 لاهو# لبمّواادوهقملا

 الا ام.ةلاو ءاّمشلا رهطأام
 ااهعف اهرغلا نم مليح فن

 ىلعلءاد ىل>اعااىف انملح

 اضسايضم لك 1 ل هلآ
 وءراط .رتانذ هنيااهضرخأو

 نمؤا ابيص,ام نوكينأ
 اهريرهءزواهرورح نمانه

 هَ وهنس ةما هل ىف ل وع

 اهضرتقا . نءهترا دتواهريعس

 تاون نويساخو اضع 'ثودقتعي مالعالا ءابدالاه جول كرون ًافطأ دف نمو هو“ اب ز> لوةةفىرخالا ف4 :عدوةتاباندلا ف

 نيم ىفاهمشن؛ عت ر يدخر ا راب وذ>ار < ارباب ر و ئْ رمش سالو ووفق و مناف وريد نم اهانق فر هبال

 منرفكو تانعان ملاعت هللا لع ىفهءاعو ةأم صد لك

 ْ ا هو ولا هيتععوامى ا .ووعلاقاهما!نو_ستملا اعمالك سدلت هتمساطام ءاضةىفالرأ

 فال_ة+ا ىلعايهعؤأ ناك اننرع هنا اب ءءاكست ىهن نانمالا باج رئاسفاه_سلاع نم عم مالك اهل

 تلاهو«.1ءىرادلا ا اتم .<لاسدلا ثيد_حفل بم ماها يد_>ذرود قو * تاغللا

 لامشلاة بح ىل ىذلار تبىلانمةريزح فن“ الا ىهو زجشلا لاو *« قاوشالاب كن ىلا هنا هل

 ءداه' امدانأ هنالامالكسانلاءو_توىفاهةرىل هتهنلاىمءاسغاولا# لاجدلا مق ىلا هرب رس ا ىهو

 ىلع لءسوتلا كلذ فرصتقي ل« سفن فاما ل هنن أ دارأ اذار اذنل ال هأ ن٠لئاعلاى رئالأ مالكلا
 ةام-ملاةرافذالا :رايعلاباتق رف هسغتف ىذلا مالا كمالءاوهامنا كِتْمَْض رغنافديالو فو رح ماظن راب ءلا

 قالادب رباع اًةنووموةروذباتكاتقو ؤ ناك اعوأ نساز وا داسسنتز .راشالاباةقو وامااكوالو5 فرعلا ىف

 مالك <-.اعو 35 ؛ ةيادلا مقر نا حا مكفامزاك اذه ىعس وهسفنىفام هنو قرعتازت 1 كد توف هيل ءاهفا

 ةرامأو 05 اهء>ارفةم.افعدتاو 0 زد د ةثامالثو نينا وعباس بانا .!اىفءالذ ىفلاطأو مل-ءآدتلاو

 ىحةعاسلا موقثال هاف عف ربنا لبق نآر هلا اًورقالا# دوءسسم نما نءتهذلا ىف قومبلا ى ؟ورذخنارتلا

 مغر ودص نم ةريذال- ل مهناع ىرغي لاق سا.اار ود سيفا ف يكف مفرت فحاسدملا هنبهاول» عفر

 ىسيع توم دعب نوكياغااذهو طر ةلالاق ع رمشلافنوعقي أيش فنك انك نولوةيف نوهعيق

 " ةيعطقلا ص صوصخلاب !اي تدان اثووهنجوجأموح جوجأبجو رخامأو 00 ةمع 2 !| ةشرخلا مره دعب ومال_بلاهيلع

 ميهاراىديناهتادحرو 5 وطسدلار داع ادع مشل ىريخأو 03 حاوسلاهيلال دب مظعد سوهو

 دقو لاو 7-0 تا اومالاو ءامحالا ةراكصلاو ءايلوالا عسب .جهريضدت دسلا اذه ووف هدعاطا_؟«هذنسلك ىلو. 8

 نو دج هدر ءواليمنوعيس هلو ط مذ لاغف مهاكس انلا ءالؤ هدا عسي لهو هل تاهذت ا م« هدوم

 رك ذد.ةراشالا دئاععلا ىفناذ_ععاعاو ةريثك ابنك اف ن هام 1 )١تامدّوملا | ها اليم

 نءنيسوللاو اوهتسا+ لاب ابلا ىفزيشلار 1 د «(ةعاش) + ملعأ هللاو ري- الا مبناممالا الاسم مفرط

 1 و قع كسار ماي راسو مابك موو روش مون و ةعمد مول ل !امدلا ثب د> ىبهمىف ناحوت هلا

 الا كلذ ل هبالو ب رغتو سمشلا علاتف مايأ | ةعماسس ل .الا[ض فيلا ىرثالد نامزلا كالذقرتك: مودعل' تأ

 هنالالثمةنسراد_ةمدتع د>اولا مولان دارا سياوة:_سلاو رهشلا ف لولا ل ذكو فشكللا داب رآ

 نبعلا ىأر ىف ىواستتااونو مويغلا ترئاوتا هاف دإ .او موب لك ىف اطةذ تاولد رس خالاهرف مزمل نكد: اول

 ٌتدَحْئلاة سر خلالاك_ثالانموهورمالا سفنىفد رغتم رسولا ناس ا 7 راهنلاولءالادو-و

 مىهاك ةيقابةث.ولا لهااها مثلا تاكر كلا تناكءاعسلا نيد واننبب مك تما مغلا لاحاذاةنامزلارخ ف
 انفرءربدقتلاب ؛ ةالصلا تاوأ ع راثاار رئادان تاواصال ىأاهلاو ردقا لو هءاعهننا ىل هلاق كاذلو ىلع
 ناانياءب>ولدتمدحاو مونةنسكىذلا مويا! كلذنأولو لاقاهمااغت لت لاهلاس لع كزا#فالا تاكرح ا

 اذه نم ل هتف ةن#_سئمرثك ان :كءولو ر_هافلا ىلهنال سهشا!لزتملاموسهشلا لو زت ىتحرهلشلا ىلصنال
 لو مويلا ىذمرمالا سفنىف هناف مالا سف: ىفالزي هلا ىأر ف ىأال_:مدداو مون نماهلاو ردقا ىنءملانا
 رهشل!فلوقلاكلذكو امون نيَدسو: اه: *15ب رغاو سول« نقعاطن كيلا مو .ل!ناو د>أ هان لش

 فال ندلاى يميل رك ذىذأا ازه _(تان)# مايأ ةهبسوآ | ارهثئرتالهمف سوشا|ت كَ ةعجلاو ١

 م

 ْ نان 0 و نملوخ

 عمن كو ىرتاذ' هراظذاو تنبأ نفح .ةوفلاو تدر وام” عا 'ه..ثل' مال الود نا ىلامعت ق قد 4 ميو ةلارجاب 2 لا نم مزلباللاو دوو ىذا 5 ىلع



 لادا مىراالا منش تلا. نه ئع 4 اعرهطي مع نذلا منىفىو*أن ع + رشا اهمال هثش طاغلاب قولا قطن نمسفالك عن رذأادسناب نم 0

 : سلا ةسشنءاعسلا طوف سلا فوةودنءولاةامااىأاهاىسوأ كبر ناب ىلاعتلاك ىلا ىنء؟ ا

 ط_سوفرمةلاو سءءاارهاش كلانهورسك .:لطعتاذاالودلارثاس !!ل لا ف نولوة: : موخااردكسنتو ا

 ىلانيازاناء>ر ءاوسلا اطٍوىلااعلط اذا نيدو _سالا نم رو-الك ىرخأ هباو رفو نيترار ةلاك سءاعسلا ||

 نم ةروكمد رغما نم ناعاطب ام مأ ث يدا ىفو مهسضعإ همهوت 5 قرم لا ىف نان رغناهسمأالد رغملا

 نأنمهل-5 ًاروهدااز فن ىلا مم رغم نم ءسمنتلا عولط نيبامورهةالرونالو سءكلءو_مالفنيترار ملاك

 7| ىلا قرمتملا نه ءمويلاكالذ ناعلط امأ ثيد_11فدرودق (لقناف) جاتنلادعب رهملال_- رلابكر ر

 عوأ طالءاهتنالاو فوقوللبارط_ضاعولطوهذا عوملاهلا كاذب رابتعاال (تاواطاف) رولا مث
 1 مثىرخأ عسج رو سم سل مكءنتاهرود ىهتنااذا ةراو دلك لاسنوك, كال ذكو ءاسك امهاّود ٍ

 اهحر عم نمتءاطاذا شوشلانأن نامعالا ثمىفمدة وال. ؛ وعهللاةةسسا دة ناو قلطتاق سادس

 و

 همسي يسم ا اي اا ما

 "ناصع رس يلا

 تاسعا ذدمنهءلق ل_تديالار ذاك ناك. ندو رك كلذدع .هيأقل ديالا“ هوم ناك ن دق ةيوالاداب و 1ع

 هلوزث ىلع لم !دلا ا +لاو) 5 ارغلانممالس !اهملع ىستعلو زن ىل# ليلدلااوف (ل-.ةناف) هعدارف

 ل يجر ارهبلءنوءمدك وكزأ نيس ىأ هنو» «ىلبث دينكم الانا: ك1!لهأ ن متاوىلاعت هلو5 ١

 م عل هئاومال_بلاهسيلعىسيع ىلا هت لاقوءامسلاىلاءد سي هجو رعىراصتلاودوولااوةةسسالقلاو

 برضا ورلاعت هلوةلمال- لاه _ءاعىميعيلا عجاردلا قريدضااو ونيسعلاومالل اأن ل_علئر ةةعاسأل |

 هننا ثعب ذاةالصل ىف مه اه. 3 .ةلاحدلا ةةصىفثددحل | ىفوةمايقا اةمالسع هلوزنتاءانعموالسمم ميم نيا

 < حره دوس حست مها 2 1 1

 كلمنا لمع اهطاو نادر 4 هيد نيد قشمد ىت

 ناتكلاب مال_سلا ماع هلو زر ثنث د_ةف سرولاب نات ةويصمن ةل-اعمةلههملاو:ىعلالاذلاب ناتيدذرهماو
 كلذبناعالاو ءاممسلا ىلا هد ع عفر هنأ قلحاو عفر هنوهالو باد هنوسانن' ىرادئلاتعزو ةندااو |

 ءاعسلا ىفهثك.ةيقيكو هلوزن وهعفر ةمغم .كنالعاو وىدوزقلار هاطوب لاو هلا هللا هعفر ل! ىلاعت لاف بحاو

 ةعسلاممل كلذ نم مؤنتآ الأخ !لءدسالو لهعلا هكردن سماق. ام بارم هالو ماعارعغن 0 زن,نأىل م

 نءباوجلاامف (ليقنأف) عنرلا ل زاىفمهري_غو ةغسالفلا همس رك ذفلاط اوللاع”هنباةردق |

 ماعطلا توك اال اددسج مها هاذاعد امولاو فاسدا ناي سخط ل هنامَعَم تا

 لتيفدرابلاو راخلاءاوهلا هلع طاسم هنالضرالاف شع نملاثوةل جاما ماعالانأ (باوخلات)
 هناف ءاعسلا ىلا هلئاهعفر نمامأو ءاريسغلاةطإنا ءزهىف هتداعلءارحا ءاذغلا,ىلا هللا هضو ع لدغ! اذا هندي

 در ءاضرمل اةرانملا د _:علزت- 0 مبسم نب حيي ملا |[

 هيارمثو عيجستل اهماعط ذم > ن روكيقامنعةكالملا ىب-غأ 5 بارشلا وماعطلان عديت وهتردسقي هفطاب |

 ىدينيب نااعوق ىم ثي د! ىفو نة و ىنوءطب ىف ردع تيب ىفا ل_سوهيلع هللا ىل_صلافاك ليلبتلا |

 ىئاثامسلا كإ_متةيناثلاةنسلا فوا منان ثاث ضرالاواهرطق ثاث ءاسهلال_سعةنسنمنسثالث لاجاللا
 لو_سراب دب زتتبءامأ هلت لاةف هلك اهرطقماعسلا كك _بعةماشلاةنسلا ىفوامتابن ىباث ضرالاو اهرط#
 نمءامعسلالهأى :رعام مع زج لاةةذاتزح نينمؤااب فيكف فقع وكن ىت- هزي-ةعاهذ المك ع نعتلاثاهلا

 ايةيصصو يدرج جيووجمر <

 تاءاذا6 عن د اراب لل ديعن نآكو ة همس رشءو الث د ماماعط اطدالكم قرم شا ادالد

 حجورخامأو 6# كالذع- ءهدع لعأ هللاو اول - .اهتلاو عيبستلا مال سلا بل ءىسيءتوق نوكي نأ دعبنالف كلذ

 ىل اء هل هلوق ىفةث :اهشاتو نإ لاو يناسلانابلا قنا يمضي ارذ دةف4_ساسللا اها لاهي ا هب ةرادلا

 ْ 9 هرم ابا ةمناك طا روحا ةفياحت همساالس> راثد_هاشدتورهاطوبأ سلا لاو 7-5 س دقتلاو 0 لا

 ركل ةريد :ك ةبادىهودانحان 6 رقي ادإاءذ هنا لءاه_هنام و 5 ضرالا نءةيادمواانرخأ

 لاوووم هتوةاريغر ؟ ذامو بأ عم 691 بدا فك .اهتىف ه.دأىلار اغنافر الر مداداودبانآمالاذافنانيكمتلاوةوذلاٍبحاص

 كلدىذلاالا ملكلاو ءةشااعل

 قانأامو ربا لبحلا

 قباملالاهتةءعصنمملكلا

 مزاءالو هنو ءادأ نمهيلع

 سوا

 صالا فرعاو مسن ملسق

 عسيج- ناك نملاو 9 د# متكاو

 هردإ تأ ا ةيوجت :لرمأ

 لآ اسن ىبح 000 ترام

 ا1تاعصلابريخدر لهنع

 فقال_ناذ الا نماهف

 هلعح نمىرالا ءامعسالا

 نكيمنالوةيف.كاةودو»
 فوم اظعل واهؤءناكءكالذك

 مب رضتلا لهأ دنع عينش

 نآافوهومهل«- نءملءامو

 ىل_ءاهلك فتوناذاتاذلا

 صقتنلابا ماعم ك-فدولا

 0 هلاك نك لن موافرصلا

 1 او هتافصيلا هلكرمتفا

 لا

 رابغالاالولاوو أئعادتاز

 ناكامرسلارارسالا تناكام

 نمىقخاو هش وكس
 لاهو «:.عْلنعءرتسامرساا

 لهأ هدعتعام بعأام

 بيرلانهعصو ذة بحوتلا
 نم دعب نتي زك دعبل
 ديرولال_بحنمبرتأو ه
 لاهو ديبعلاعمجملا

 تاماقم نم سل لاصتالا

 هب لصتب فيك لاجرلا
 ا لوب الى نحأ

 ارت سل مل لا صام

 تدب لصق نمت فشق ىعس بيبطالو ادإء اودال ض سوهو لوم -«موهف لولا اب ناك املاووويةيذلاب لامعالااغاوةياثملا لزتملا باتكسا | ىتأ

 امآوداحلالا له" الاداعالاب لاه 2 .رتءاعل دلك يلارب_ىذلا:داعابْ تي اق دب عجب ىذلا ءءعمتت 5 ل اوةىرتالا نمو 6 3 . ركفهنب و



 1 زنة وهوا عربلاول دلي الفيلا كح طوفحلا مانا! ىحو مكح لاهو بئاغلا ىلع مك ل ثمة لك ماوو وةسف- .ئحابأ هللا محرك

 نمةدقو ماه رسمة دئامهذهو»د مح ناك ناومدبعتي عرش ل ذز هس نأ هلىخينبالنكسا (90) عابتالا له دنع عامتسالا ف بحاملا

 رجاش :نمةكرابم ه رم“

 ءاعالا انه ةكيوءام*الا

 باذعلان مةعطق :ر هسا الاوز

 ا ذنمهنئعكساإ

 ادرفرفا ملا ناكاسا لاهو دي
 ةعابجلا نع هدعبا اناطيش

 مدعا ناناطب#ش نانئالاو

 هموهاع مترلورصانلا
 بكر ةثال_كاوةءافشلا

 طوله هللا نيعبو هو ظوفحت

 رفسااىفامااغنامالا لهأ مهف
 ثاثت ار غلا نم مولع

 ثدحلاو ثدحلا لأ نم
 لئاعاارفك امثيد حلاو

 هلوقبر ثك امغاوةثاللاب
 *رااثلاوولف ةثالتثلاث

 نيملالاز و ق+!باصالنينلا
 [«يثلاث هللا ننئاب كنظام
 اىولظفاسىلاسعت هللا نأ ديرب
 هه نامز ىف راغلا ىف ىنعي

 هنالءاةبلا لاوووي رادلا
 تاثدحلا فاما دحاو نأش ىله

 نش الاذا دناَرلا باط نم

 ءاشالا لوق لازيالف

 0 دو>ولانوك- ف

 تغرفاذأف لاو ازهاوبعتو

 لغتشاالا غ رفاوف بصنأف

 لومعتساالا ل عهنمىضثالو

 بحاص لوعلا ىف نأكدتو

 ناك اذاة-ارتسا هنالة-ار
 امفنأشىفمول لك نجرلا

 نآبلاامفنا اوك الاد كلن الاب كلنط
 سمالا له-نمالارمثمدعلا

 ىذلامدعلاالا مشلا سداف

 ىل-ءزودن الو نيسعهم هيئام

 | ا لاول ل نونا لاح كل عض ضو عبو لاغ الااذه نس لو نوك هب فم: 1

 3 ملط نم

 2 تت >> 7

 ا

 ثب د> ةعصىف ١ اوكشاذأف مها ادوهشمملسوهرلعهللا ىلص هللا لو سر نوكسا سال هلا لد أ عيج ىلع ني نمل!

 لاي 5 اراف فاك هيبع نيب وةكمةبيقاط ةبنعهنم ع "اك ىنه. !!نيعلا روءألهك ل>حر وهو نعسأ. طم

 ناالا ءا,«الا نمر ةك هيدا رو أ ةيضاسلا لاعفالا سرغكءاهسهل اذ هبدارملا لد ىردأالف نيدلا مزيشلا

 انف (تاقناف) ت تونلاؤ ملا نب ن طرا فا لثمعضاو
 ميشا هلاك (باوجلا:) اهب وأداوتجالاب ا مكي له جرجخ اذا ىد سهلا هب مكعامشر وص

 راشأ5 هيمكعف ىدمحلا ع رغل اهمها هنأ كالذوةعب رشلا نم ماهلالا ك/مهملاى اًااع مكعشلأ نيدلا ى<

 ىفمودعم هناو عدتبمال مبتم هنأ لسوعب اهلا ىل هانفرعذ نامدعال ىرثأ اوغعب هائدهملا تب دج 4. ىلا

 نءقطنيال هناف ئامذعاللسوهسيلع هللا ىل_مهقنا لوسز مكحو قامةعالهناالا م #3 11 مى ئخمالذا

 ميشلا لاو مكسملا كلذ ىفءاسنالاب احلم هلاعحو ع ٌىطمذعال هنأ ىدهملا نءريخأ دةوىجول جوالاو هناىوهلا

 ضع مرح لد ماهلالا ثا ناسل ىلعاهابا هينا هى جلا صو مالا دوو عمسا.ةلاى دوما ىلعمر هنأ لعف

 مىفى وصملا طخ ىفبرعلا ايفذ> 5ك تنذحفلالا

 دحأدملقت ىلا بات ال دهشملاا ذهتبحاصر ةهناشموةاب قالا مالا مهربخأ اقّكلَد ذى« اال ودجر مكحوأ

 ىوعبت . ا نموأب ؟ةريص» ىلع هللاىلاو ءدآ ىلم؛ هذه لقىلاعت لاق مل_سوهياعهتلا ىلههللالو برر غةع الا نم

 نمهثدح نأ ىلاعت ىاادي ربام ىلء قل بناج نم عال_طالااضىدهملا ماماللف لاه مدل ذ فلاط أو
 ل>و زعهلناركش ةيعرلا ةمة:مهمفام كلذ ناك نافاهعوتو لة كالذل دع:سادو>ولاىفاهءوثو ل ةنؤشلا

 عرضتو عفشو مهيف ىلا عت هنل' لاس نم: يعم ص ذأ ىلءوأ ماععالبلو زثب هن و هيفانمن اكن او 4 :ءتكسو

 ىفاهفا أ ف ئثكالوش رعتا مبهم قي مو ةلزان فك هياعىل عتهتنا ىعاذا (با اولاف) لعفي اذامةلزان
 ذا ندإافسا.ةلاو ىأرلانم موصعم هنااهذ عرسلا مكح كلذ نا فب رءتل ادعب ل_عيقتاجابملاب مكحلا
 ةلعلا كلَ: درطدي ربالهننا لعل دبعلا ىردي امو ةإ ءدرط هناق لعب الا ع هني د ىف هللا ىلع مكح اب سيل نم ساس.قلا

 ملهنأ معا ولاهم كلذ فلاطأو اهدرط,ناباو ملسو هلع هنن اىلص دمت ناسا ىلعامتاب الاهدارأ ناك هنأولو

 هلدهشد هذ ةسامن ىدوملاالا كس ذعالءرثو غقي نأ دعب ة الا نمدح أ ىلح صن ملسو هيلع هللا ىلص نذل تاانغمبب
 نعد رنعهغل باعث لبوه عهللا ىلسدنلالو روهصعت ىلمعلا ىللدلادؤش 5 هماكحًاوهثف الن ىف «ةودعب

 (باوجلام) توعفدكوتوعىتفمال_سلاهءاءىسعل زثاذاو (تاقناذ) هدابعىفهلع ورشملامكحلا
 ىف هيادأو وهتوع هنانلل دو لاجدإال_ةةاذاتوع هنأةامتلئو نيَجسَسلاو ع تاتلا اج ملاح ملا هلاوأك

 هدهج لد ىذلاتان-ول' هذاك ةذلاهل نو د مهطاب 1 مهذخأتةمب طع 2 ا او سفن

 مهدعب قبب ماهر دةردق,الةذإت و ءال نو دعف اموال! الذ, تروس هإي_بعلار ملا قرانا او رهسلا

 در ويقام رغم نم سول عولطامأو و« ىبهتناةءاسلا موقت مماعف ماهملا هامش لمسسلا ءاثغكعاعر
 نوعجأ اوم :مآساناااهار و تءاط اذاداهم رغم ند سعششلا عاطت ىب_تةعاس | موةنالاءوق ىه م ءصأاىف

 هسيقاأ ه«ساال ليسةعلا ىف زئاحامم رغم نم هءسعلاع ولطوىل-ءقن 2 نكست  ملاماعاا سقت عفش ال نيح

 [ه_لعمها اربا هللاهاملذو رغ ىلع در كلذ قودي وات م هترد_ةىل :ةم_سنااب تاهحلاوكال ذ ىلءردأك هتناناف

 ىيو زةلا رهاطونأ ميشال 5 اهي الا بهف برذملا نما بت أف قرمشملا نم سعلان أي هبا ناو مالسلا
 لك ناب ةداعلاب ىرح أ دق ىلا»: هليا سدلأ مهللاةيف برغملان .اهعوأط نوم .نو هدفأاو ةئيهلاد ا اكأو

 نارودس كعب امتهان نوركشت مف فت ثة--كمشم عح>رتاهر ودىيهتن اذا تالودو ىر نم : هر اود

 ماللاو رارقتسالا ىنعع رز ءرةةسااواهلرةة سل ىرخ نسودأاو كامتلاواهو اود هاون ادن ءسمّلا

 ى؟.
 نيل يف الع نسابتل الااهلو عماد اريغن رم عماجلا فرعيالق عماسلا ىلع س 3 ,هنأالا ملل م انعأ ٠ نماذهو عطش ماو قدت
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 دروع واه ناري عضو للانعت دللاوناز د ؟عاقيالاو عامتمالا بسام دنم عام ءمنوكملا نان ف مهلا لولا كلذ ىذا فردا اقوه 0

 00 ةمارك لكلاهو دوةحراملاو (289) باقلان عا_مسلا بءاصد:ءةحراماانوإ الاه.شأامنويغ' امو راها نكت الفنوز ع 1

 نمكلا :مل_سوه_يلعهقلا لصد: ب س اننا! نمأب سانلا: ضيق موقتمف هناكمنعمانالا نافل |
 97 وغبةره*دنعفايفسلا ل55, هنامْز فواروطارهاط هيلا ىدوملاهناضدقي و رب نانا لتقي و تياعلا |||
 هنامز مكءاج امددو < ةدن ىلةرم عاهر 0 شل الذ نم دوب ناكنفءا وبلا ف ةسارس وع را

 5 عدنا لبس الز رت نرقةضانملا ةئالثلانو رقلاب ّو-اللا عب ارلا نرق !!فرهطدتو هناوأ مكلطأوأ

 اها زكر وم 1تثد_>و تارتنا هند ءاس م ىفاثلا ىلا 5 موتا ىذلامثذب ةناذعلا نركوهو لو 1 ١

 ميلا ١لاو اه ءانءالا لضفأ ءوانءاوءارهشاا ري _كءؤادهشف دو ءوملا ثاولا« ىبح نأ ىلا ىف:ثاف ءامدتك هو

 0000 ؟مههاطأ هب. نونكم ىف هدنلا مهأبحشة غلا ؛ط هلىلاعت هلزا رز وةسادفونيدلا ىب# ْ ١

 و مغر أع ءهتلااو دهاعام او هى داع ننذلا ةبادهكأ ا نءلاح رماد ةأىل م هومدا.عىف4تءاع هللا نه اودامؤأ :

 صدءأو 5 اهفتيا يضع ام م تاجره نم اذا مة مد ردابالا نومك ل نكمل نع ءمومأ سيل م باعالا ١

 ع مهام ءارزولاءالو هر وادب اسناو هيأرب طق أس لع - -ةيالىدوهملانالعاو ءاراولا ا

 مز مالمهدح أ ناع ءارزولا« الد اوه نأش نمرةساء دو ود محا هوهقهس#ت ىفمال ا اهياءوهامأوا ١

 نوريك.فريبك-ةاادمو رلاةني دمنو غل مدارتالا ةعزدريغ نم فرم. وأرصاي ى- ثيثب ايغاولاتقنءاطأ
 اطة_دفةثااثل'نو ربك وو وسلا نءىفاثناثاثلا اطةسرفةءئاثلا نو ريكي واهثلث طةسنىلوالا: ريبكتلا ||
 ءالؤدو خيشلالاه و« ناوتأرصالاو وهوذلاق دما !نبءوءاذ - هو فيسرية نما موهفغيف ثلاثلا أ

 ىلا سنن مةغيادخ هتماف اة د مىفْل ث راسو هيلع هنن ىل_صهننا لوسر نالة سوا ىف ونوةرشعلا نود ءار زولا ||
 سشاعةعبسساوناك ناو دن شاعة سجن اوناك نافةنسةماقاهعمرب ز ولك ءافدث ار رو ف منوىذلا كذالمستأ]

 مهافرزولاكلذهيصتغرلدو ةصود#لاو»> اهتم ماعلك_اوماوعأ ةهست شاع ة«دن اوناك ناوةعبس

 يتلاةيهلالا ةيدأملا ناك حي ىف مهنمادحاوالا مهاكت ولة ا ةعسنمرثك ًالوةستتنهلقأ |[
 نمنو» له ىردأ الوب م ىذلادحاول' كال ذو نجشلا لو #*« ماوهلاورؤ. لاو خاج دئامىلاعت هللا ها«

 كال: فتوع وهرأأ هتناع! تن مالا شيال ف لو تاوو-لنىفنمقءطفر ومااىف
 ئثب كلذ ىف عطفآ مو امثدلا ىفاماما ىدهم اةماقا زيد تك وااو نيدلأى مم يشاا لاه نب ةعقالا

 بدالا اذه .«ءتكساسالو لاف ىسغن تاذن هيث هلأ سأ تاىل < هعماردأ كلذ نيةكهتن نم تبلظامالا

 مضاف ءادتءاءارر ول ءالؤدددع رك ذوىل:ل د لو زع هللا لدأ نم' داو ىلىلاءت هللا ضدك ْ

 ناك ناوهرب زو هيلا جاةهعاسع ما ىف نيس عستنوكي نأ ديالى دهملا ءاشب تافذع -:اوناكنا ل تاخفةعستا

 و هلوقىفهللا ىف مبانسأ ١

 نمرثك ١توكءاد د->اونمرثك أ اوناك ناو مهؤار زوه-,لا جات امعيجدحاول كلذ ف عمتجا ادداو

 ةماهاىفىءءاعستوأ اعيسوأ سن هلوذىف مل_سوويل ع هللا ىل هدللا ىله هللا لوس .رنمك شل ىوثناامملا هناوةعست

 عيجولاو مهفاف لواذالا مهءاعبامل ام هناك دياقتااباوءنق,الو لءااوراطرل هنادتكأ صاوخل اه. جشت ىدهلا

 ةفرعمورصملاذ وقت ىي١وذال ذنء ص :ةننالوا ارث اءالر وما ةعست مهمات فىدوأ اءارز وءيل اجاتدعام

 هيلا جاتتعامو بضغااىف ةجرلاو م ال'ةالول تارا ني عتوهللا ن ءةخسرتلا ل ءوعاقلالا نع ىبهلالا تاطاتا

 ءاذئو ءاصقتسالاو:غاااو ضء:ىلءاهذعدر ومالا لادن ل_ءواهريغوةوس<افاز الان لالا

 ديا 9 د صاع يلد فنوكلا ىفهيلا باح ىذلا برغل لع ىلع فوزولاو سانلا ع“ اود

 فاروأ ةرشءودا رز 1 و كموب تف ع ىذدسهْلاءاَو َر وف نوكشاتا

 ناار نم رخيف لاجدلا جو نخ“ الز ةعءاسلا ن درك طا ارشا نم مال سلا هل ىديملا روهطتآ ملءاولاف

 املأ نوعب هقل اد تاق م 4 اجزم ودوهملاو َّك ارئالاء عملي ند ا قرشا! ضرلأ نا

 م كد :داوتام ( فري - ملا

 ةما كَ مه __-_ ةانقلاب ١

 ىف جارت بالا نم رذ> او

 هللا لاه هلكنآرغلا حاملا

 ءاج قلقهننا ماك: اطةهيفامو

 دوعالو ه]دذرك الود

 ىسوم هللا ماكو هلوةىرتالأ

 اهم هيدالس فك اوناك-:

 ترهطوهمالكهيفرئاواع وذ

 لوةاارث أ اذاوه.١اكحأ هءاع

 نيب قرفو مهفان هناذاوهامف
 نمنك-:مالكل اولوقلا
 اكمارك لاو لالالا 5

 ىماهلالاو حولا نين فرغت

 ىللاوو « مان 200 امةنلا

 قاضادو+ول قيئتوركي
 مسالا م مو قاطنلا

 ثو كلاعب و فاةتالاب دحاولا

 تثراو ىهانتتالتانكمملا

 لاف ن_ماهاسنب هناك اه

 قاطاوف قاطامدمإ ةعجرلا

 قةحتاموة هش باص تاكو

 لهاجلابةجرىحرلاقالاطلا
 ةء>رب لاحرلا ىفانلقول ىغلا

 قاغتالاهيا- مقوال قالاعلا
 حاكن هناف

 عمرارك:النأر ارعشالا لهأ
 تاغالاو ةدابعلا توست

 الب آن م املا وو ةداعالا
 يا !ىهالانآ

 تبقهدوذلبد>

 ردَقلا

 تماعواهنءتداوت ناواهت'

 داولان وك, رة اهتن:ماعماهل

 دلاولانمردقلا ىف مفعأ [[©

 بئاغلا قالرهاشلا ىف نكلو
 وغو داو عضومىفالا

 0 يع ينسر مسدانأك ناوّل_سةذب درع ٠ع نعل .ربلعلا نم

 دة بهزم هنانردهاشل ا ىلع بت ءااسةتالف:بئاصب سييلف ئاغلا فاد به ىوسافودا» أ لعد دزءدلا رلاذهنممظتادلوااذسهؤناولا# ٠



 1 ةلءىهاذ لوي تاذلا سانلا نمل _.!ةلاالا ل ذيرع ثبالو سالو علمن ىفسافنالا عم املا ناهد _.بعلاو تادا سلا قصف دم -

 تورحل وتاب رآتابحالالاقو# طاتةءالو طترتالتاذإاولولد لاب لمادلا طب ربل_.لدلا (ىمز 6 :ةلوادمللدالالوةلولعمالو

 : بها ناكامتاوتابلا فاد

 ىوعددر هنالىوأب بحاص

 بولا قالعرمتاكلذلو

 لع لصون ةرقف لا

 نم ميهارب ا ىل<تءا ساي دمت
 مداداودبسانأ هلوكنمازه

 مد ١ النك لياطتال ادق

 دومحلا ماقملا دم و دودسلا

 مو: له ىرعش تالاف

 دجمهلامر نوكم اةمإإا
 هل سولا باص دجسثوإ لك م

 هتمأ ءاعدالا |هاانامهتنحىف

 ,وذإ ذغلا ىف هنمهتمأ نبأ

 ةل.سولا هلثناك مهئاغدب اذه
 ىادلا نمي عف را ةلوعدملا

 ىلعتءلهأ انلوثا نكتلف

 ىعاولا ظفاحلا مهاربا

 ءاقالابلو نووشلالاةود#

 ءاقتلالابدب زي قاياشالاو
 قاشعلاالا قايتشالاف رعبال

 وهاشعهقلت ءاغالاب نكس نم

 قئاقطابايرأ دنع و شاع

 نقحا ,:هةمدطنأر ماك نمله ر#

 زةفةم دل اوةمرط احرط

 مب رامورسدو عت "اموت ات

 هلافلالذالا ماقمىف مداخلا

 ثالا ْؤسالو هلامولالدللو

 ىدي نيب تمملاكمداخلا نكي

 همود*:نم طع مل لساغلا
 ىلعمدا1لا ل داذا لطب

 هبلق ىف ضرتعاو همود

 اضرم هللا م_هدارف ضرع

 اوناك اعمل ب اذ_ءمهلو

 نورعُس المهو نوبذكي
 ىفنئاعرلالاذ7ة-مرلابق

 اج 0 صج ص سم دع يس د مع اس م صعع عج د يعش صومسم مع امس جم حا اج مصل عج ع ب سصم

 مادقىلاو فانىلا ىملاو مائالا,هراشالااهتمال عوق سرد تسلق بفن باوتملا كرس لأ :اكاذال امووهبهاذللا عج

 نبنيدلا قت ديلا لاو هلك كلذ عتولد_ح اوموب رادمالاايندلا نمىبب واتح ج وجأموحوج أي دس فو

 ' رسما نمةريخالا ةئاملا ف عقت تاب" الاءذهلكو هند. ةعفروهنملاينأ

 ش اهملاراثلابرلا مان نم ىتعي موب فصن هاف تد_سف ناو مولاهلذ ىت -ء1تءاضنا هلو ,هتمأ لو هسياع

 ةافو نمبوس<ىلاالا لوأو نيفراعلا ضء.لاههب نو دعتاممة نسف" اك كلن ؛ ردت ءانوتاودلاعتةوغبأ]

 | هلبأ ىل_ههننالوسر: وت مان ًانإج نمتناك ةدلاثاإ:نأد ءاغلإن ارخ 1هنع ىلا عت هللا ىذر بلاط ىبأ نب ىلع

 ١ 0و طق و سنا ضودالبلا بسس رالاءاللن اب لايم :هقئادسهتتلاسز رسوم ءاع

 كلذوادبأك اب رغن بدلا اريصب نا ىلا لال عهضالا ادتبافذخ أمت فلالاءاهتناىلاه_ةعب رمد ناطاسةوق

 هبلعىدسهملاجبو رخبقرتي كانهفرسشء ىداحان "1102 ن5 ا شيش تاب نر كلئاصنالا
 نيسحنو سجن ةنسنابعش نم فصنلا نإ ل مالسأ اهءلع هدلومو ىركسعلان بح مامالادالوأ ن مودو مالسلا

 نيسج ونامت ةنسوهواذهانتوىلاهرعن كنف مال تلاه راع رس من يسعي عمت نأ ىلا قاب ودو نيئئامو
 | ىلءلطملاشيرلا موك قوذ نوف دم ا ىفارعلا ند خيشلا | ىف ريد اذكه نيس سوة ةسةئامعبس ةثاوعستو
 امهجرصاواإللا ىلع ىد,سانذس ك] ذ ىلءهّقف اوو هن نجا نيح ىدوهملا مامالا نعةسو رح ارصع ىلطرلا ةكرب

 نمدال هناا و ءاوتاحوتفلان مةثام ةثونيت_سلاو سداسل اتاي اىفنيدلا ىعجشلا ةرابعو« ىلاسعت هللا

 نمنك ملولوالدءواطسةاهؤا هيف املطو ار و>ضرالا لت تحج رخعال نكن ءالسأ اهياعىدهملا ج ورزخ
 ||| لسو هيلعهلل ا ىلسهننا لو رةرتعن موهوةغيلالا كلذ ىلر ىتمويلاكلذىلاعتهللالوطدحاو مونالاايندلا

 قنلا ىلع مامالا نبا ىركسعلا نس هدلاو و بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلاهرحاهنع هللا ىذر ةوطافدإو نم
 مامالا نا ىداصلا رفع مامالا نب امظاك.لا ى ى.سوم مامالا نيااضرما ىلع مامالا نساءاملاب ىلا دمتنبا نونلاب
 ّط اونهس:ءهلباىذر بلاط ىلأ ني ىلع مامالا نبا نيس اا مامالا نب | ىب+نب داعلا نب زمامالا نسارئابلا دهم

 00 اوفا اوسره.ثد ماقملاو نك 20 تالا « سوه يلعهتلاىلصةتلال وسر ماهمعا

 هللاو هقالخأ ىف سو «.اع هنا ىلص هنا ل اوسرلثمدح نو كالذااهمضب احلا ق«_:ءعلزنا وءامللا تدب اللا
 لالا مسقيةفوكلا له" هيسانلا دعسأ فنالا ىنقاة محلا ىلاوه ماع قلخت ىل- هلكناولو اوةب لامع

 عاطتساامهي وف هلت لاما هيدينيب و ىتطعأ ىدهماي لوةيف لج رلاهمتأب ةمعرلا فلدعب و ةبوسلاب
 والا واما لج رلاىسع نأ 0 بالام هيهليا ع عرب نيدلا نم“ ةرتاسف ىلع حي رخغهإم-عنا

 هللاىلسهللالوسر رثاوف-ةباعسست دو ااعب_سوأ اسهن شعب هيدي نعي رضنلا شعاع رك اعاك ةانااع ديف

 ٍْ بئاوث ىلع دعاس و فيعذل |نيعب ولكل ا لم-عهاربال ثم > نم هدد_سد كلم هلع امذعالإ بوعي 1

 نيعبس عمريبكتلابة مو رلاةنيدلا خي هلل ىف هللا ص دهشم . اميلعي و لعفن املوةب ولوقبام لع#» قملا

 ' ع ونيدلا مي مين لهأولظلا دن اكعح رعمتلا ةيدأم ىمظعلا ةمحلللا و هشد قدادإ او نم نيملسملا نم اهل

 ا نكت يسسلاب هقلا ىلا وعدي وهب زا عضنب هز روم لعل همدكل وهلذد عب مال_سالا هيهللاز ء«نمالسالاىف ىحو رلا

 ملسوهيلعهنلاَلطلا لوسر ناكول تحف: ف ندلاهيلعو هدام نمدللا خ نمرهاش لذته ءزان ع نمو للى أ

 ]| ءالعلا م هاذم«ماكحأ نااعف فلا ىأرلا نعصلاخلا نيدلاالا هنامز قب يالف همك.
 0101 وعم ملا رك ذة لاطأو ادهت<تمهتغ أدعي ثدحب قب امهلاعتهنلانا مهناظا كذا هنهن روضه ف

 هتوعدثو؟3:نومهاا لاح رهلؤمسهتماعو مهتما نيم ملا عتيج هل را حي ءرخاذا ىدهملانا ملعاو

 مم نب ىمدع هس. لزب هلىلا مث هننا هزلقأم ىلع هثوذمعب وةكئامملال1ة:!ن ولمن هلءار زولا مه هنو رصان و

 ةالسم ف سانلاو ءراسد نعش مو هنلع نعام نيكملم ىلعامك- تم قشم قرمثءاضبلا ةرانملاب مالسل اهملع

 رصضعلا

 تامل درقتنالعاتلادو رطدمو رععاذه لث.ناىلعخ وبسشلا عجسأد_توبهاذوع-> ارم رهنلاو باج ىلا فنأج ن نكمل :امتلاو

> 



 ايلكداؤفلافثثر وأ ًارامهف ثمنا «ثناكاهب رجول هنأ عم اراعشاالاا همم !ك-:,الواراهسنوكالذإ م لا هذه لثمو نو رعشيال سانلا
 غال 5 م !خيصانباذوجنامةبادلك (عم) ناكناورآلاعيجه_.لعىذلا الاقي رطلاسو ردنم هيلا ىدؤبامل مهقلازة هنود
 مالكلا لهأ ا ااا تا اسس 2

 هسغنلض رولا مادعناىلا
 قلاهلانوكلاءاسح الا

 ملاعلاو ماودلا ىلع اوال

 هدوح وفلوعموهءلارقتفم

 اولاقف نا.سلا لهأ امأوهملع

000 

 ءنمائعا اوصخامونامز

 0 ك الو

 نمماو املكوهزيدتلا نأ لعب

 نيب عماج وهف ضار ءالا

 ىسهتنااضي أ ةسسو سخل ارانلاب رك نم مهنمو«-بلع ض ,رعلاب مهتوملاج مها ناك ىذل ا ىل.ذثل اال سوسحلا ||

 لوعي نمهتم» نءىلاسعتهننا قاع نم خز ريلالهأ نمنارا رنالا عت ةاولهناتك ىفنيدلا بع زمشلا لاق 0

 هرد-وفهريقا وف ة منا للملا عاملا ىفانملا تباثن ع كلذ مصاك (ةاراد فيلبي ناك قنا لمع هريثف د

 كلذدي وي دخ ز ملا نم ج رخعنألا لمسعل لذ باوثءدبعل هللا بتكي ولاه قئالعتةدهشو لص انما

 هجوهلخ رريا اناالولاؤةئ اا م.نولحدي وةمايشلا مولا مود ىتلاةدحسلاب فارعالا لهأ نازيمناخ ر

 لاو فاك لاله أ لاعأ نم قس ة.امرخ ىسهف ممماريما هب تح رالو :روسلا كالت مهتعفتامايزدلا ماك ىلا ا

 لارا قتئننمس داود ع دمت الاثم هاك ةتاوءالانمةلفتملاوا أمانملا ف ىرب نم غيجاماو ْ

 ءاشنمالاههاوسنم حاو رآفالخغعخز زريلاوةرخ“ .الاوايتدلا دود وسد ىلسع ةفرشما مان طغف

 اماوىلولا كلذ ةمهن مىلاعت هللاهةلك]ماماوهف مسهدحأ ءىرنافخرربلا نمي ورخاهل سيل هناههللا ||
 نيغشأك- ماتا لف لاو مث ةقر ووك: كلذ ىف لاطأو همكح نمءاشي امد ءفنتل هنر وص ىلع لامع هتلاهمان الاثم[

 اردالا اهم ل .ةنعاوعو قث امد مهدنع د_سعلان اكالذوح ورلاةقراغمد تعب مسجلا ةادح نو ربلمكملا
 لاهو« ضارغالاو ههاذملا
 لاعت هناليدالا نمبلطلا

 كنانلستلالا كلدح وأام

 لخفوذ هنن لخالو رك

 عاب مءاوهعبن !نموممع

 نيفزاعلا لوق ىنعملاعو عهانم

 كلب كاردالا هلناك م.سملا قب وةقرافملاد عباهاعىلاح ورلا تاَدثن ةنئااذاوح ورلا ةط_ساوري غنم

 الاىبثنمناوىلاعت لاه ةفرعملا نع ع رف يبستل اذا هي ردوا سم ناك امكالذالووه_صخغ تلا قئاقطا

 لاقهفرعنمالا<_ءاعز وعالابعالعو لح ىرابل هزني نا نكعال هنالكف رعب ئمنمناو هريد## هدو ميس |

 ْئملك قطن أ ىذلاهللا انةطنأاولاهانلعمتدهشلم_هدولاولاةوىلامءتلاهاودهشواو ةطن قئاةحا كالت و |
 ةدصىفسدشدال هنا ءانر رئامىنأ اب نال ناب دقو هع> !رفداسجلا ةامدع قلعت هلامزاعالا ثهمىفمدقتو ىسوتنا

 ضايرنمةضور ريقلاّل_سو<يلعهتنا ىل_هلأق هك ردنالا.:دلا ل_هاراصبأ نوكدباذ_ءوربقلا معت |
 لانئث دل دن دسونم |اد' ارااوةيكلاتاحوتةلانمةئامونب رشعلا وسداسلا ايلا ىف عسل الاقويرانلارف ةح نمةرففعوأةتذملا

 لئاملاوهدملا!نالؤملاىلا رو رملاوناسملا دعب سانلاامهاحخدي نامل ناتريبكلا اراذلاوةنل االدرانوخزربلا ةنسرانلاهذ دو ةمِلساءزب مم ١

 داملالال اوووي لثاه لكةغليف سس الالاو> /نمْئشباوءاوط اذا مس مناف مهفشك ىف هللا لسهأ ضءعبهبف طاغامناذهولاق طارمصلا ىلع 1

 هنع قول 2 صرضالو هنمدنال بايت ةارهل اانا ابغا وشلون يا لا الااو دهان م منار تت

 ال فارعالا باد ىرالأ ةنطاان ار نولوةيفةطقملا فامندلا ماكحا نمهواوحامةر وصقموتلاوالقل نا زريلالاعف مها

 فيك ,منازيما ةةك تواست اذاوةدو-ومن الا ىهامةمامقلا ن امولعمو عاست الام معاست الانيا ورادلا نمرادلا نيآوةماةلاو رانا او ١

 مهالفرا:لاوةنملانيءاوغقو اموازهىاةمىفراغلاو ةنلطات أر ج معلا ثي ثي دخلا قوا.ندلارانوا.ثدلاةمامقالا ى :هداقاع .:دإاةامطا فرو ل ا ؛

 نيفطصملاعمالو رارشالا عم رانلافى ارهنارك ذوامن دل ارادلا نم طذ اكلاازهضرعىفلاو لب هرخ 7 الارانالو : رح < الاد تيارلا

 قا لضفتامالولفرامخالا ||| ةظقيلا ف ف وكل اةالصفهلك كلذ ناكو تئاوسلا بس ىذلا ىلع نب و رعوابتس> ىلا ةرهلاةبباض
 او وحراس اد 3 ممهيلع ىنعمالو 00 وهلا نتاع وهامئش لا لثكو سمر 0 ا ١ث ديتول ا

 " 0 ةمقكا نامت سدر تالا كانحسأ قا (تل) ايناثراثلا نول ديم 0

 لحترملا لاما لاةوهيرورسلا ىاسعتهتئاوه_عحارف مالك ديصرانلاو ةفحلا احن تعم فى سوك لذ لثمن عزمت لو ةعلاناوةقيتالا ||
 و والتو رك م ا

 امانريح أ ىتلاةعاسلا طارسأ عميجنا ناين و:بلاو سم ادا ث دما )وي
 «(ةعاسل انا دا هاك عمن نأديالو>ع راّسلا

 نارغل !عفرواهب رخ«نم سوما ع واطوةرادلاعب و رخو ىبسع لوزن مثلاجدلا م ىدسهللاجب و رخن 5 كلذو

 رركت نمنكسلو هئاددبانيع

 اف هبوالتىف ىنعملاءدرنع

 كلذناكو هتوالت قحمالت
 ص ا سس ممم م 28# /

 وهنةمهمةحاحريغن منا دّ:سا نملاووويى ان هلهدوح وفوهناىلاةلاوهفكح هندافأ وادع: يملك ىف هنوالث هيدار نمو هتلاهج ىلءالملد :

 تةقحوها.شالا تفرعازكه تّةءاطأ ناو ةديقمالاتاذلا لهئالهب رعسو ميلك لع نال هب رفرعءهسف:فرءنمناك اعاوذويلاصقان 1



 2011 مم ركسلاب سقت ىلع ىنثأ نملاحلا, ناك انرايخالا ددألاةووهثبعلاب وللا ف .اك_:قطلأو ثكل نفئاكو رابخالا
 ىفونا .:الاوهد هلا ف لئاةلاوناسالا الا ماك_:أمو لام لكن ال دنعهتنان !لاعووي (83) ءاطغلا عفترا ءاطعلاناكاذأومركتي

 ثنكهلوغل نجرلا نامالا اا ا ا ا ا

 هناساو هن عه ىذلا همس

 نفثي داي ماك :بىذإا

 ناعءالا ىوةناك ناعلا ب زك

 قددرتنامعالاىفددرتنمو
 الوءز_:ةناعاالف نامعلا

 نايعلا قداس لزم و كا

 نامأف ناك ناعالا سو
 امو نانا نامج رتناالا
 تا باقلاالا نزلا عسو

 قلطا ىلا ىلا نانجحرت

 اذهد_:ءىزكلان آف

 قااالا قطان مئامودهاشملا

 حورلالاةوهدحاولا مصل

 لوسرلا نب ودو ةاعساو
 هيىحوتةطبار والا اوىرمشلا

 لثوهم باع جواب لزتاذاعيلا

 هعمج ىت>هعمبدالاب 7

 اموهذشك ى> هبل عام هن

000 
 كلم اهلعب الىترسسلا ملكا

 لوسرلان اكاذ الا و كالاسع
 ةراشا كلذ فةروصلا نسحب
 ددو هملا ل سرملا لاجل

 لونزتنةنغيلا كلارحا لمت
 نب]ةيحد# هر وصى لن ريوس

 ناوضرةرومنمكلامةروص
 لاهو نانملا نمرانلا مآ
 ىحو نم ع ورلافثخنلا

 ماهلالان يم وهو سودقلا
 ماكل ا ىحو ل:هوهامن كسل

 ماموةرابعلاوةراشالا والو
 رطاخلاارطاخلاوهو مهلمالا
 ىكو رطاملا اخشلا نم

 ثفنلاناللوالار_طاخلا
 000 اعل يل عيحا ن هلاوووع هلاوز زءدو روو هلاَقتنا هلواف. ثكم هلت وك. ال

 باذعلاوهوباذعلا دشأ نول دب ةمايغل امون وةرودلا كل: فونرغلا كلذ ف نوسوب## مثالا واخ ديالو

 تالي ناكل ناك ا ب ني نسدلا يصديشلا لو « ةنفاملاهتلالأ:كشوأرفك
 ثاعالا ىف فداداا ريتا ةنتفلا نيكمأملاداسم نال مف" وممافعت اهذاري_غنملحرلا اذهىفلوقتام تءهال

 ىكيشكاملا اذهنكي مهلا دنع«تلاسز فهيعدي ناك ىذلاردقلا لجرلا اذهل ناك والو ة,تاترملاذا تائرملان

 تيدمللنيكلملامالاك نوكي لهو لاه دبالا« ءاقش شيف ىردأ الاترملالوةبكلذدنعو ةبانكدلا هزه للثع هنع

 ىريونلار وملابس نوكيتوملادعبمالكلا نا ف كسلا ءاطع أ ىذا المأ فرحو توب اههل همالكو

 ناكاموأ قامالاواةراشالا تضتقاناودو دو فرم ]5لا ناك تودااو فرات انآ ةاهمق « سفن د :ثدملا

 لاو وي هاك كلذ ىضتقتخز ريا ةرض-نانلاذ ناك مالك- !!نيع ىهنوكن نأ تاذلا تتفاناو كاذزهق

 لافاهلكر وصلا ماكحال عماد ماما هئافمالكلا ىف تتار اعجز زاحناساةروصففهسغنتدملاىأ راذاو

 ىمئانلا لاك تءملالانافتومادعبخ ز ريا! ىفانلا» فنا ًانارادلا هذه ف مولا ىلا_عتهللا ل_عحدتو
 ساسحا عمربب دا ىفهلةةالعال هناف توملا الخ مونلا ىفةيقاب زك.هااريبدن ةقالع نا الاةرهاظلا ةرودلا

 بحرلف (تاقنان) رورسو معن فوأرو روب اذ عى هنأ هون ىف مئانل اى :رباكناذغلاو معتلاب مسجلا

 نودنالةثلا بحامنا (تاوجلا) مئاهلانودهميعوأ هباذعدو شو ثءملامالكعاسم-نعتال_قئلا
 مهضعباورب_تالفوملا لاو أن مًاْشاو رصب أول سانلا نافاههريست فالخت ريبعتلا ماع نمامهالامهريغ
 ربَعلا باذع مكعمس نا لكامعتهللاتوءداثد دا فمك ديو مكي ولق فع زمتالولربخت «لاراش َئ اذعب

 نماثلا بابلاىف شل لاوك معفري_ةلاتاذع مكعم سي ناهللا توعدل اون :ةادتناالواىرخأ ةباورفو

 نيح نيطا تلاوتاو وسو ربقلاب اذععمم«ءايلوالا نم ةنامالا ىلاعتهتناهقز رنءلكنأ ةثامئاثو نيعبسلاو

 تافرتال ايلطالا مهرادبأو سثالاو نجل عاسمايذ أ امىلاعت هللا ناوانول دال مهام اوأ ىلا نوول

 ناذ) ةداهش ريصي ناك هنافب.غان ناعالا دو-ونمىسهلالا عضولا ةمكح لطبالك] ذ ىشفأ كيسا

 ةعسسب مهلعل كلذ نم اوذاهتساامعا (با اوحاف) مهتوص عمتامملاة نتن معأم تالا ةذاعتسا فيك (تاد

 ا نمدولأسو تاو م :رعراهطاو مهتيدو ,ءب>ااوناوماقفدب ربام لهي ىلاعتهنلا تاوقالطالا
 لئسناكاع ركتهنعنول سب مهئافمالسلاه.اعلد ريجوتهو مهملا لسرأ نع ناكللملا مولًساذا مهنتفيالنا

 مسهترضفرغصالا نعال_ظفربك الا عزفلا ممزعالنومودعمءاببنالاةالاواناكمااخملا لسرأ نمي ند
 | توملادعبه سلا قدعشي ىذلاخز ربلاة حا (تاقناف)ماودلا ىلءممرىدينيب راسكستاب فارثءالا
 ليفارسار وصوه خز ربلاة-ة.ة-ناتاحوتغلا نم نيس تلاوثلاثلا بابا فشلا هلاك (باو 58

 هريق ىف ثيمال عقبام عبج ونرةلااذهن ردوا دالخرتلاب يظر و ةللة يشأ هوهيف 5ع ىزلا

 دعت ناسنالا هكر ديام هجن ناك س1 !ىفال س 1 ابامةءةحاك ارداهسي>اههكرديممهنلاو باذ.-هلا نم

 ضبقاذإ! ىاسعتهللاناهنرعلا ىفاهفو هولا: ودلا نيب هكردياغا باذ_عومبعن نم خزربلا فثوملا
 ملتيفار الجو ءىنلا عز رجلا ةرض فة دج اوما هعدوأ ةسيعببةلا ماسح الا نمحاوزالا

 ضعب وءادهشلاحاؤرأ اوم هلك ءاببنالاح | وراك اًعلطمنوكباماهنمواد.ةم لانهنوكبامر ودل! نمنا

 قاعي هتياما هازاح عرشلا» «رعاما ماعز *+وةهنريشلا مققىفهسقاكل مان 1 سبح نملكنالءاملوالا ||

 اهثمو اندلا ماعمجلار امن هلنوكيامجاو رالان هولا ءاشي ثيحامنمأوب:بة#نجلا فوز ريلاىف قال طلاب

 امسعو اودغرودلا ا 7ىرانلا ىلع نوذر بق توعرف م وئامأو لاق لام يكن اةرضدس ف مئا هال ىل_ه. ١

 ٍسوسحلا

 رك 1 نكلو نول سر مهو لعفياسع ل #سبالهناناههذم نع ع 2-2 !!لدعن 2 ا و ؟ عموا منأج م ”الواه اص



! 

 معجبو اب انذك الا[!

 رارسالا نه رعي راحالا لاو وت آ ذل مهفثنا "رغلا لماو تماص ن ارٌعلاوٌوطان ناسا سلا نام .-نموهاشا كلذ نان نر لاب ع قبالام
 تقدم رظانسلا# نابلس هريخأامف (عمم) دهدجا اري كلذ ىلع ليلدلاوثاةماايهيلع دهشب كل ذكناعالاب نمؤءال دهشناكرابخالاو

 درتنولوةدني_هرهط اماماو ىربطا اربرحنب اوهلك هد_حولاحو راادرتل وة ى ميلخلا نان كلذ ىف ف الغل

 مهتعوق. ا لانضفاو رلاوتلز لا ضءبلاهالتثدمالوأانا موس يداها حورلا

 هناولف مهبمانامزْئتشتملان اطبىلءعضوولا ولافو تملا ملأت م- ممدهاثممد_هريسفلا ناذ_ءزاكسناف

 انهع ل وهناسلح نب كلانا لاقي ف.ك_ذ هناكم نع ئذلا كلذ رتل هري_غوأ باذ#هلل رست
 ١ 570 م؟ءابتش الاه ذه ناردا نعز>اعلةعلانا (تاوجلاو) اضيأتادانجلا عبس ةاوركسآأ

 يأ مكلوةعترصقاذاو كلذ ن ءلوة#عل !فعسضا ىن_ه.ىااما فاوركسةنالودنلاءال آف او ركسفت ٌْ
 ا ا رايخالا او دصوهورك_:ئالفءام_ثالاءذه كاردا نع ةس.وهجلاو ةلزتعملا |

 للاعت هلوةوةمايقلا ىف: مو ربغلا ىف ىأ نيت مهي ذ نس سىلاهت هلوةريةلا اذ عىلع لبءلدلا

 1 :وريعلا ىف باذ_ءلاوءام 11ىفراذعلا اوهوربك الااذ ذعلا نودفدالا ناذسعلا نمم-مةيذنلو

 هلوقلل_-ءادلا نم ءكلذكو مهعوجر نكك ءالتوملادعب ممنالةاملس | ناذع ىلع لو نوح .ربم-ملعل ذهب هر الا

 ل 1 اولثدا ة-عاسل اموةثمولو هلوذ لد ءادبخ زربلا ىف ىأا ,شءواَو »_غاهجاعنوضرسع رانلا كلشي ا

 2 1 نيذلاهنلا ثيثي ىلاسع: هل اوقلزت ثيد_>ةنساا نمريقل !ناذع ىلع ل لدا ن نموباذعاادشأ نوءرذأ]|

 نيريغلاثي د_-قوريقلاب اذن نيمو بسنت قط هذان م تدئامو ربقلا باذع فثباثلا لوقلاب
 او

 ضع»لاقو «تمريقلا نا ذع ةماعت ات لوب .ل| نماو هزت :اعوف سم محد دقو ريبك ىف ناب ذعبلمو ناب ذعب نب ذهنا ٠

 ءازف اذا هركسع ىل_ءناطاسلا لات 5ندبلا لاله ىلءاهملأتاماذعو ندبلا تودح و رالسيذعتلا ةلزتعملا|
 4 .اعرهظةمايقلا مونح و رلاهيلا تداعاذاف حو رتداعاالبببعي مهضعي لاو ها ةيكمامحو رلانالمودع

 ةس.مهجلا اراكناامأو دجلا ىلا دوعتح ورلانااعوذ ص ءري-غ ةودوادى أى عدا ئثب سلاذاهوب ملالا

 ىلانعت هل اوة«_:موةمضان فأننا وهده عيساالا ”ةنء«ناوىلاعت هلوةيدودرفداسجلا ججست هلرمعملا ضعي و أ

 نولوشي نااثاناالا هنود نمنو عديت ىسسحلاالاندرأ نااه دراوالا مكنمناو ممنداوىاللاالا هت ”اهمأ نا

 كك ىماإلا عبست ترث دقوهنماذهوتانثا ىنزلا نم ءا:ةنسالا نالسءاثتاداس+لان

 تاس |, هحبستىفاو ىفامخاو لاا ناسا هلك ملاع | مهب ست ىلع هقافتاب دعي نم قة ادقو ل سوه لع هللا ىلص

 ناراتخلا هلل اهحر ر ودام ىنأ ىدب رئاسملا مامالاة د ءهعل هحرش ىف ىكم سلا نب ”باهولا رب ءْزيشلا لاف لاقملا

 نكس _ءملامإلاان :رد١انا ىلاعت هلو الذ ىلهلددةوههنءام لمعلا قا تراقب ر عبس د لك

 ه.لع هللا ىلسص ىنذلا دمع لك وب وهوماعطلا عسب وءمساوتاك ممأ ى راضلا مج وا الو يشمل ْ

 رو عدم تبان عذجلا نين -ريخو ثعبأ نا لبق ىلع مل سي ناك ةكعارج فرع الى اا عون صولاسم عي بدك ىفورل سوا

 بهذواهر هاط ىلءلمهتلف < الا هيلع تاداك لاقلاب حبستلازا اوت م :ةءايشالا!هذهناتبثاذاف

 بهذه وهولااناسلبالا عسب الءامحالا نم فاك-لاريغو تاداسجلا ناار *ءملا رثك اوىزارلار غلا

 ثيد_حيف تيئاميك لذا اوادتسسساو شبابلاو تيملانودهلا حب سن مانو ىس لك نا مهضء:لاقو '* دود[
 اتمادام امهنعففخع ه]ءلربغلا ىلءامهعضو واموت نيالا نيتدي را ىف سو «باعهنلا ىلسهلوت نمنم ربغلا |||
 ةمركعو نسال نعبهذملااذ_هلبةنوا:ساذاامنودنيتبطراتءادامزاك سام ماىلا ةزاشا نية بطر |

 قت ميشا ناكو يملك مالك ها مسعأوللا اوهعحارفداسجلا ةايحف مالك ديم ناعالا ث ع« ىف و ٌودسو

 0 اك اثدتاسن الكل نياكسشنمالا تمدد .تالريكذو تئمتاسنالاءاساذال وة رودنملاهأ نب نيدلا

 دعلا نال فهسرلعتار 3 : وأاههماءرع + والاخ ز ريا ادأ ل: ديالت ز رمال ناباو .اههقفداغتع اوهَعلَو

 ط1 علا اىلملالال+الوةو ىبسهتناداحآر اريد هنال ىنط

 , ىذلااذَن 1 مكل ذخأ ذاو مك ذخح هورصن: نم كرمصن هللا اورصنت نا هلوق ىفلا 1| ف يكف لاحت ىوقلاةرمصن

 ناننييذاكلا نمثنكمأ مأ

 ةرورضااوأ نايعلا هلدهش

 الا رتاعالا مف ونانكلا نم

 ىقاطمناك ولن اتهملاب قل

 ةداعسلا ىطعي ناعالا

 ربك أ ىفل-طابلاب نمؤملا
 هنأ لطايلاب نما نم وةدابع

 لاهو لطاعريغ هاف لطاب

 ةنالثىلا هايس عرا شنلا مسق
 تاسنحا اوناعا و مالساماسقأ

 لمع هبنرقومالسهلاب ادبذ
 نبت داهش طفلت نم ماسحالا

 مايصو حراك زرءالصو

 ده: اموهوناعالاب ىثو
 هللا ناعالا نم ناذحلاهب

 "0 المو
 هواحءرمشو هريخردلاو

 ير الا حهنلاد سو
 تاسدالابثاثوناو.كلا رادلا

 سوسهلا ةلزنم ىنعملا لازنا ودر

 لايك اعالا سيو نابعلا
 تناك ناو لو رتلالاهو#

 َت ,وكسلا مزلاه توعن ىهنامد

 هدض نع ىسحم ئنشلاب سمالا
 لرتءاللرشاذهو كرتووف

 ٌكرتولو رايغالا الارارغالا
 . ةناكنم قلختاىلاعن حلا
 نفهظمحلا و هي موب و هظفح

 2 قل اءامساب قاتلا لك

 ولالا هللابلاغتشالا

 تكرتارامخالا تكسر
 0 لاف لاكتلا

 تك رت كناولورامخالا

 ادناعم تنكل فيلاكتلا
 لاهووءادحاح وأ ايصاع

 ةلخب نم هترصنق هدعب نم مكر صن
 دردغفرادتكالا ىنعي و :قئووتاللا أ نهرا ؟قالارتشالا مك اطعأوالاهر هننهللا مكس امدوةملاباو ةرآذووعلا لد“ افهرود قب كراء ذأ أه



 ْ ا اراب ومالا نأ ك شالو سانغلاش نام نساو االول لاو ب مهامه دمنا هللا عم« «دبع ناس 3 يىلعلاو ىلا_عتهنبانأ م: سل

 1 ا

 لولدملاولءادإ !نيد عماج + و نمدبال هنالثاثد لا فركسفتتلا لهابت الثملا تا-لزالا (م4) نردبالا هما للعلا لعب درقناهلو دش هللا

 اولوةعلا اءاضتىف

 سدلف ليل دلاب ل اردال

 0 ليدس هتفرعم

 هتفصلالااناعدامو هتف رعم

 امم قاعتت ةقسص نمددالف

 ةعصالا لقعلا ىف ماموةفرعملا

 ةفصاععم مط لقنلا او هد رت

 لوءملاوهام ىل_هف هدد
 ىتغلا لاو هب لوالاو تخ الا
 رداس لب ىتسم طقلوةدال
 ىمفالثةلا فو تقول

 كولاو ىلا هنال ىل_ءالا
 ةعيذص مدق ىلع ناك نم ىتذنا

 نه ىتناملاوووعرسلا ملعف

 ماكلاوهىتغلا ىف هنا معز

 | هللا مالكة بتر نأ نكلو

 ميلعللابلط رضا !هعابتا نم
 نمواءلاط لا 0

 روبغلالاوو جاب راد لهطا

 ىطخف روفنلا عسب رسم
 ريغأ قلو ص, امرثك ١
 قرف ه:ءذخ نال كسف هن
 حافسلاو حاكسنلا نيب ىلاعت
 ديالانزلاوحا و رالازيمت ىد

 هيحاصا لاو دقو هذمدو> ولا ىف

 هناعمازه ه:دوهئمرتتسا

 متءاضماومر دةومأ ربو هن لعب

 سسك او ووذءا م ءالذعم

 نعرتست اف هسنسءانأ نع

 هس سفت نمحسيل ابرفأوه

 امو نينرق نيد سهالا لاهو.«
 نمهفوجىف لج رأ هلل لع
 باق لكل لعح نكمل نيباق

 نمقاحخىلاسعت هنالزيهحو

 عسجلا ىف نبذ نيذث نيو ز لك

 رادلا تنأورادلا ىف عن دهرا !ثالااهل او راصبالااهنعتمعناو ر ابغا ءامرارما 0 ررلا مطولا يف

 لل أر

 حاورأ م-مودو ناو+لاحاورأ ةبترلا فا هثودوتادنلاحاو رآةسينرلا فا مودوداملا حاو رأ ىهو
 ءايبن أن مممتاقبط فالت+ا ىل» مهحاورأ ةفرعم نم ىلعا ماش نو _كلاصلاامأ سنال !نم سدرملا
 حورال طحالنا لعاةثامثلت ونيسجناو نماثلابابلا ف لأو و #« ىنهتنااءولااصاص:انينمؤمو ءانل وأو

 ةئامثلثون_ءبرالاو سداسلانابلاىفلاقو # كلذىف لاط أر ةرخ“الاوايندلا فءاقكا در عسلا

 حورىل 8 لب ب زحو رناوناسنالا عون صا مف زيعلا ىدحاحو رلانا مهلوقة- .ءاجهيف طاغا#

 ىوسامل يلاعت قطانااوأر م موك كلذفف مهتبم_ثود_لءمالاو هام ىلءر اهزلا| اوةمدع مع ءال“ اوهوور+

 ناكىذإ!ىهلالا حورلاض بت لةلوقعملا ءابواارهوحفىر وصلا ىل كلا مس اوهوملاعلا مسح

 كلذ ىلع ساّةف هناء ما لأ هعسح نع هيرلاعلا مسج ىهو هنيعبي نم من نكي لذا نيسع مريد ارم ١ يع

 ةدسحاو سغن نم مكفاخ ىذااو هىلاعت همام ا رريوع ورا وروح نلاعت هنا

 نيسعرة:ءاواكااو هتب رذنم صخب لك مسح رص مالا مستر وسد نكي مم هنإ ًاءالؤد دنع اعو

 لاه نمنأ ى-عالولاو م كلذ فلاطأ اوىرخالاحورلاني-ع ىهرملاءلاىفسور لكنك ل كلذكف هدم

 دونحح او رالارلبسو «لع هللا ىل_د هلوق ىنعمف < (ةعادش )وع معادللا و اندنعرفاك وهف حاو رالا خساذتب

 دهش نمالاةةيقح تيدا اذ_هىبعمفرعنال هناملعا فاةدا|ممرك انتاموفاتثا ام فراعت اف ةدندع

 له كد ارفالاب صاع هنالءده_ثب نملقس دق دهثهكلذو مداريط مادي رذلا ذأ هفشك قد رط نم
 ىف طن مهوانتذمال: دهن لزث /نولوةياوناك-فاوبارضاو ىناط _سلادب رب أو ىرت_قل اهلنا دب عنب

 انيلااوأ هوىت-ان:ذمالت ىعارتلزن لواولاتمدآ باص مهري رذلا ىلع قاثيملا هللا ذأ نمر وهظلا

 اوداعتواو ركانت رهافلارهط ناك امواوةاتثاوانه اوفراعت كانه«>ولاهحو ناك اوف ل_.ثعلاهس>و

 امنح ناك اهنوكملااذكوبعالرهطظا !ابحاصو بعم_>ولات حاصفروافلا هدو ناك امواوةلتدخاو

 ملع أ ىلاعتهنلاو كلانهاوناك اممكح رادلاهذهقنرنوكب رهظااي:-وآ ه-ولا مه وأبن

 باذعو ريكسنو ركسنم لاؤسنانابب فنوت او عسارلاث حملا«
 ضعبلاةالق>هيفدر وامع-.ج وهمعلو ربقلا

 «(ضناورلاو هلزدعملا

 شوحولا نوطب وأ هريست ىف ناك ءاوستبم لكما ن < هئاقنساا له لاف ريكسنو تع :ملاوس اماه

 ىلاعتهّلاناذ_نوكي و هتئادجر لكلا لالإا لاي رلاقىرذو قرحأ نأ دعب مي رلاتاهموأ رويطلاو 1

 عنتخال هناف نم قياموأ ءاك هندسي لا نديملا حو زدرتت طعف ني ةسافلان مهم دعت هلئأ ءاش ع ناون رفاك- |

 لاه ل_>و زعهتار ودقمىف :ةمرب_ةةداعلا قرح نالةداعلا فال ءالذ ناكناو دس+لا ضعبءامحا

 ىلع ىرع- قدح هميعنو ريسقلا نا ذ-ءو ريكسنو رك ةملاؤسنا لوسالا ل هأ لوقو4ة؛شاح ىف 1 لا

 كاذرهغو عابتتسلاو ل مسلا هاك أ !نم تاذعلاب س عف فو رعملاريهلاب صتخ ال الذ نا وطاوإلاو فتفااجلا

 ىفتيملا عضو اذا سو «.!ءهتنا ىل_م هلوقربتةلاب ريبعلا ف مهعتوأ او هلموهفمالر وقم لكسا مهو
 نالد_هاشبالهحو ىلءلاؤسلاع وقوود_اوءزملتا لا ةداعاز وح 2 ازا كر دخلا ناك_امهانأهريذ

 وهىذلانالغةبلااهر_هاشي العامش ا دهاشن متانلا حو رنااك اندلالا او_> انسان الع خز زرلالاو أ

 0 ]يلف اذنراب ب ىفك هلظفاوشا ذفل-مثني انكر لبتل ارقلاةنت :ةف نم ىب ثنا واولو هيناحىف

 ات :ةنسا ل لدو ةمعطقِإثسملا توك هثانثتسا نع مهسضعب وكس لملو هللا هجر ىلغا لالا لاو ادها

 طا

 : ناططا.. لاي عزي هنبا نا اءاناتا عنب هع ئالفر وعدن ناامأ-ااور والنار ةلانالزاامأس !1 نم هملفعتلاب قدأ نآر ةلالاوو «*ر ارا ..اعو

, 
 انياةزرع ميم

 دا



 بهذدةولاه هسامحو روم رج قااهابقلا تو هنيالوسر جرعتم ىسرع مد ابنا لاعنرلا» ةاعساو

 احلا لاعو ب. غلا ماعو» مالا لاعناف هبيغن 5 ىأب ررمأ ن محد رلال ىلا عت هلوذ :ىبعمنأ ىلا ىلا ازغاا

 ىلا عتقااءدوأاملكلوقنانا كال ذوهللاه ردلازغاا هلاهام فال - ةعاند:همالاولاف ةداهشلاملاعو»

 نءوهنةاعس اوبءدح وأاملكو ملا ىلاد> اوهحو هلو ن اكن نك قا هللام ىأ سمالا ملاع نموهف ةطساوإلب |||

 صايناه->ولا نم والا هوعدب ةراتنهنعدح وىذلا هينسىلاه-و رؤطلاىلاه- وناهد وهلو قالا ماع أ

 ومس ارلا ايلا فلافو ها ةخااب مكحو ليصاغتل هببسوج ونمهوعدبةراثو

 ني أن مح ورلانءهولأساغناو حورلاةيهام نعدولأ يمل _بوديلع هللا ىلص ىلا اولأءالدووما نأ لعا

 ملسوهياعهللا ىله هلاولوةي مدوجلا نان كلذك سدلو ةيهاملانعلاؤس كلذ نا نب رسفملا ضءب مهفو رهط
 هلوق نه باو ا ىفءاجام هبل اانيهذىذلاهح ولا ىوقدق نكل الوم هةغمصل هذ ملا ؤسلاناكنا اوحو رلاام

 ها انرمأنماحو ردل_لاان,-وأ كلذكو هلوة فاعور حولا ىلا هللا ىق«دتو اذكوه لقي لو رم نم
 انهقاملابهدارم (باوجلاف) ماع ىجا بما سد الا لبقحاو رالا قل هللاناثيدعدارملااهذ (تاقثاف) ٠

 حورلاىف ةوةاابدو+ وملااهارب دملااهحو رز ودو مسج لك! ني -عوحاو رالاردقىأ نيس.هتلاو رب دا

 ةاودلا ىف ىذلادادملاىفى ربفشكلا !!بحاص كلذ لاثمو فن! ادذع لو صفتلاب كلذ رهام .فهيلا فاي ضملا لكلا

 اذكواذكر ودا!نمدادملا اذ_هىفلوغيفماسرلاوأ بتاكلاهر وصيامةر وص ىلءفو رجلا

 هرك ذصقنب لو ف_اكلا هلاهأس عاورح درب ملدا دا كا ذ نمبتكو م.رلا اوأ ةيات كلا ثقوءاما ذاق: روض

 حورلاناك امناتاسوتغلا نمنيعبسلاو ىناثلا بابل افلافو «ةئامثلثونيعبسلاوثلاثلانابلا ف عشا
 نعال اال ذهنك ىلع عاطب الو ةطساوالب ىلامعت هللاءدح وأاسغاو اخ نعد وثم هتالالعو لج ب رلا مآ ن«

 ثيح نمسوةنلاتاضافتاغ انيتثاموني:-سلاو عباس بلابايلاىفلاقو ع ها ءايفسصالانم هلياءاش

 |نمهيفام 0

 ةضغاةبحو رلاىلاهحو وةع.بطا !ىلاه> واهاف هاضافتمريغ ىبولالا عقلا ث- نم ىسهذالاو لباوقلا ||

 ةمومذمدبعلا ىلا اهتيسن ثيد نما مافءاوسةلواىملالاعف الك خز ريسلا ماع نما هنا ارامانلق كلذ اف |
 تابلافلافو ها ةدو#ءاهلك هلاعفأ نافةسم يب ملاقيالاولاةلاضيلابع ىسملا نوكح ث.>نءوأ

 لع 3 له سعت ىلا ةفاضالا ءاد ىح جو رنم4-. 0 ةومدا 1 قامت لاوامعا ةئامونيةسسااو نماسثلا

 لعمال ماو ببسالا في يشتمل اذا "٠ اللوةيىلاعت قللان *اكرابتءالا نم سيفو مدح الفي رسثتلا مام

 ةساب رالدنالءا نيتئامونيعيسسلاونماثلابابلافلاقو ها لذارالا لاسفأ نمئال_هأ فلاخعامأ
 مماثلا بابلا فلافو# ها ماودلا ىلءاري رابل ةء«ضاخ ىهانعاواو_ءطاهل ىوذتالو حاو رالاد نع

 هناذد لئاعوهامالولو درفوهاماو هناذر هو ف :دابزلا ل-بةيفةس. ؟حو رالس

 وهاذهو هباطخ<:ءلقعي نمالاىلا.عت قلاب طاةمالذاهنمفاثرملاذس أ ب: عوسةلاخ ةبد ,وب رب رئأام

 هلباد .وتءافراعالةاعاغلاب الم اكحورلا قنات ىلا عت هللانا هذ لامن كلذ فلاطأو هسفن فنا نالا ةَعيَعب

 ءاونأف ةر ةرطغل !ىلءدلوب دولو ملك ريسخهيلاراشأ5 امملع سائلا هلبارطق ىلا طف! ىهوبت ول

 لاهو هبوب ةلزنع هلو اودهبس ربىذلاو نب ونالادوو وهو باغالارك ذ دف هناسدم وأ هنارمصتب وأ هنادوهي

 امزالماسهلااحو رولاعلا عسيتجن نم ةرودبلاب ةملكنأ معا هناوهثلتو نب رشعلاو سداس لا ءملاىف يشلا

 اهلحا و رالاريبدب لبقتاهم 2 هر وهلال ةلارب دمن وكيامحا و رالان ون لبو ورع هلا ودل

 0 وزاه>و رف وملاوةرهاظل اةأ كاب فسم منان تولاب وهال ةايحاب فص::ةروص لكى هو

 ريددتلا ىف اهل ان>ال ىلار وسدلاحاو رأ نم ىلاعت هللاب : فرعا مئامو لاق مث تالذفلاطأ او ريب ليس حورال

 دلنمثامو نمء«.ستلاو ا

 عماوناك اذاو هلو»- ند اوضغنالهلو ةوهل_هذىللن ناك ولو مهاذفاذهلو 2م ١ك نمة+جراميف هلوقىفنبالا لهأ نم لع همدن ىلع ىلاعت

 ىأد , ركل اري ةاهع هلج نم ىش هذااهريدش (2م8) ىح ربه أ عماهريض ىت:ي ىتفالانو رفنيالةطالفةلاوةدشل عم .كفنول.قياليالاووفعلا

 سكنلادرب ىذلا

 ماها كلذ عمو قارتلا

 ىلوأاباو ربّتعاو اهرشش

 | .كتس] ع نملافو»# راسالا

 نيك امحأو تامأ

 دءبعلا نم ىو :الديربامالا

 تلاطاذام لاس فا. ساناو

 ف.اكنل االول ىمس !مس.الا

 اذاو فيفعلا ل_ظفروطام

 فيطالابةدودخت ةّوقلاث ناك

 كتغاناذا

 تااهريد

 فيرثكلا«_.عيع فكف

 ةبعضصو قيقر قدفرلا لافو 3
 رات+ادذو ىلوأ ىلءالا ءفرلا

 قيررطلاناب أن م يفرلا اذه
 انعل>رو رات افريدخ هناف

 مدقتلاب قلما كلذو رامو
 رخأتاا هبؤلد و قباسلا
 نمدال هناولعلو قدحدالا

 نم« ورا اراددخا عامجالا

 ىرئالأ عاستالا ىلا قمضلا

 نمهاكت هب رىداناملس نوت

 َت وحلا نطبفناكووسغلا

 ثنا تناوملا لحاس ىلع هفْرَمُو

 1 طل هلع

 لزغلا اذهفهتم 3 نعابذلا

 قيفرلا قاغشا نم قيقدلا
 نءولخال ثداحلالاوو د

 ةداهبا لو ٌُتداوحلا

 لهأ لوق مدل مدقلا رك ذلا

 الورعالمد_فلا مسغلا

 نارةلارك ذالنوكد

 هنأ ناعالا بح هب ونامأ

 هقورح مطقن عمنجرلا مالك

 هقرامفاهمظنو ناسالا ىف
 تئدف.نايبلا عارب اريسلاب

 0 ل ااا 000

 قطنناوؤحلار :1 ذوهمرقلار 5 للا لاووويمالحالا هك اردان ء«تزع ام ماهوالال وعل | ىلو تدك -وم ع !!ثدحامو مالقالاو حا اولالا '

 نءديعلاب هال مو م دقر و ذلاف دعا! ناسا ىلاعتى ول اناكاذا قأامالكو هناك ناو وال 'ناسا نقانامخداط ارك ل ناكل 4و
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0 

 هير نمدغاس نان غلابلا لثاعلاالا هليوأت كرغيامو غن ازلاالا هعش 5 هلاولااهبأ ةياشنملا عابناو كايا لوغنما نماهدمع مهام اعد لوقعلا

 انهو طةسرادلاءزهىف مةترا نمو مهارخ |قهونم ال مهاءندف مهالومسانلا قار والافود )2 / لآل قطدااب هنعريع لاو هف افلا كلذ

 مذ لاهو هي طلغلا عسقو
 نمولالا ىف مانعأ سوقنلا

 ةفلا و سوسخلا عذلا

 نمةدشلا ىف مظعأءار الا
 ةسناعوءاد_ءالازلباةم

 رضا مالا هدا ضارعالا
 نكسهسفن ةغلاخت راو نمو
 ديسلال اق ووعهس ل3 ةريؤدس

 ماه هدبعةعاط وهف مداخ
 نم مداختا مسابح ديسلا
 ريدا عيجمد نال ريغلا

 مك وهفهدبعل دبع ىف يك

 ىف بله سفنل مكحول هد بع

 نالئلولملا نم نك-:الهسد5
 هندامس تنم لو ثكلملا
 مههبص هللا و ربك ودمع 2

 كرتول هنانئاد م-غو مزال
 نك ناك ولزعناهريعةمردش

 عار مكاكلزفةبترملا ىدع
 لاو« هةعرنعلؤسمو
 لاعتالو لافت ماذا
 الو ريغنلا اذو زومعلا حزامو
 عراشلالاو5 ريما الا لق

 لاو ريغنلا لعفامزي اني
 درا نال دئالزوعلا
 نكيملنا ّ اهمايشاهماعىلاعت

 ةراذالاو ىذآ ويفاذكد حزما
 ةيدلصالولو لاحت ميركسلا نم
 نب_>زاملا نمناك امنئدللا

 1 ولاو ةبمهلاب بهذي هنال

 الأ راصالا نيس هومطملا دع

 ةصتىف دابعلاب رولا رظنت

 هدردةساوهح رخآ ني-دانه

 تناوب مأ هللاث نادلا
 اذهو ىكهضأف نملاتلابر

 اهب حصن لواوةقي رط لك ىفة ية اهذهترسفءك-امو لوو ءااطعأ لبهكلهأ اماذهلو هبهلنا نمدودةملاناك لوذلا

 عرولاق غلاب ناكف«_ذعهتلاىضر ىدجامأو هانرك ذك مالا ناكف د ىل ىل.:الىدالواب كمانم مد

 الودالبلاعاشمنم دسحأ ماعط طفلك ابالناكو دس هلل. فرصا لال للا لك أمكحأ نملوةءد
 نماهلك ”الجاربالا ماج خارف لك ًايالثاكو عروتءالدح ا ماععطالو راب هماعطالو ضاو ماسعط

 رعلاىدعبهداب لف ناىكرغصلاموشرب لهآ هريخأ الل خلا ل علا لك اهرعوخ 1 كرو سانلا عر ز
 هوعضوأك ان رطءود> وفةنسنب رشعوقد_ادعبهبتاىدلاو اونقدتاماملف مههكاوذرهز لك أبو
 ءاىلاعتهتلاودلاولا نذدوه:ةدىذلاىف ريخأ اذكف

 هللا ىعأ نماسمناو ةةولثحاو رالانا ناسف نو:سااوثااثلا ثددملا)

 ىلءو» سف هل ةعباههنك ةفرعمف ضاع ن«لكودر وكىلاعت

 *«(نافلاب سدو هاغاو كلذ نمنيق»

 نمرثك اباهنعربعيالو ابدأ اهنعل منذ اهنع لسنا عماهتةيةح ىلع ماكنت لسوعيل ههنا ىلس هئاانغامي لو
 ماطب لوهلعب ىلاعتهقارث أت ءائنح ورلاهللاهجرديئجلاةراسعو هريغود. تملا مساقلاونأ هلاةاكدود وم
 ىلعثلاكن ب رسفملارثك [أبهذهسلاو دوح وم هنأ نمرثك ًابهنع ثلا دحالز رالف هقل نمادحأ هيلع
 ريثكلاوو رضخالادوعلانءاملا كلبتشاندبلاب كت ثمف.طل مس هنا نيماك ار وهج لاهو .ةيطع ناو

 لوالل لدي وىنالقالازك ولأ ىضاقلا لامعيلا راي>اهدوونندبلاراصولاةايكلا ىهو ضرعاهما مهنم

 داسحالان ًاشاذ_هوىدر و رهسلاهلا# خزربلا فدد رثلاو عب و رعلاو طوبهااب رابخ"الا ىفاهف صو

 وهلهضرعالو مسحت سلا مناةيفوصلا نمريثك لاو فاسوالاهذممفدطوبالضرعل اذا ضار. الاال

 جراخالو ندءلاىف يل خادريغ 59 را او رين دتلل ندءلاب صاخ قا«: هلو زيمريغهسفخ او درر هوج

 ع يطت سيال و رلاهنك ىلع علطب هنآربدةةبدبعلا نأ رهط ىذلاو طقاسمالكو دو ةفسالغلا ىأراذ هودنع

 هسفنلانفحأ لوقل اناز عت ةبتراهاع-ىلاعت قط انالاههنك ةفرعمملا عماسلا ىدؤتةرابعب اهنءربعب نأ

 اذااشناوتاذلا فركفلاب ضوذنال زر عأو زعأ ىلاعت هتازب نكتانتاذةقءّةحةفرعم نعزممن انكاذا

 مالكفو مهفافانقلاخ فرعن فيكفام.ءلاءامشالا ب رقأ نمو ةقولختاهن :وكعمانحورقفرءمنع زعناثك

 نالاطتهسغن ةفرعمدحال نكعال هنالىأ مهضعبلا# هب ر فرعه هن فرع نمهنعىلاعتهللا ىذر ىلع مامالا
 ةفرعمن ع ناسنالازعاذالوقي ىلاعت هناك هناذةفرعمنيب وانشطدانل ر.ع ةبتر سفنلا لعحىلاعت قملا

 ||[  ده دابع عم عمتدعالو ريظنالو هلءيرشالنمتف رعع ف يكف هملاءامشالاب رقأ نمو قولا م وك مه سفن

 حورلاةفرعمى_ءمىف سانلا ضاحخن فك لق ناو هتيشاح ففي رمث نأ نيلامكللالاو ها ةقيةحالو
 اميف دوجلالوقلجالاليصف”باوجلاكرتامنا هنالوالاو نيهحو نم باوجلاو ع راشلاهنعنلسمأ باب ودو
 ىلصهكر ث ناك ف هنوم:تامالع نم مهدنع كلذ نال ةداص ويناينعبعملنا مهم

 نإ وحلا مل_سوعيلعهللا

 طيلغتو زيهت لاؤسناك لاؤلات اىناثلا كلذ هةمونممهتك ىفمدةتاملاةيدص” حورلا نع

 ناسنالاخورنآلا لتس مأ حو رلاناهه دنع ناو ب عالقهح ىلا اذهىل؟لاؤسلا ناك اذاو تنعتو

 | هناولف ميم نب ىسعلو نر قالو ةكنثالا !نمفن_دلاضيأ لاقي وحو رلا هللاةيرخ 1 كلهو لب ربح نب و
 كلذلف لسو هيلع هللا ىلس هلىذأو مهنماةنعتاذه درت لدوهملا تلاقل اهنمدحاون تاج ناك لوعبلع هللا لد

 يويشلالامو م نييلوصالا مالك ها حورلاىناعمنملك ىلءقدصيه> وىلعال#ةباومإلاءاج

 اهالأف ةاساو ريغبىلا.عت قالا باط+ نعت دج وامئالهتتا من محورلا تناك امغاراونالا عتاول فن دلا
 ريغ نء4 الع قلبك ىلا_عت ىلا شن نعد و هنالهتلاح ور هنا مالسا ا ه.اعىسءىفلاهاك تناكف ىنوك

 ةطساأو
 هنلانئمااذ واو نيدلا نمندلا ف رامعرلانا عمت راسقلاك ةمومذم يهرةراشع نكت ةواخرلا ىف طرفتاللاةو» < ركلا ينام فصتااممحالا

 ميا بل

0 
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 الو لول ءمالف لزب مل لولمملا ناكل ل ازالا ىفةلغا تناك ىلردغلاءاذغلاالإ رع أت ءاضةلا لفحا مودل هون لكىفئإ ا ىف زوكممدن زملا تاطنا عم
 فرع الل. ]دبا ناك اذاو نهرعملاىلا 02 1( عجر - ارآاف1طنااغاوناطاسلاهب وقا منافع ٌئطغ النيهاربلا ةلدالاة روم ىفهبشا ارهافةدذو يع

 دنع ىنغتاهنامهضعب لاهو « نيسعلار ولا ىفكلذاولاةاكهتناءان ش نالا هلوقد يناكسملا نمنوكمق ءاقبلا. ءاقبلا |

 هاكلر وصنملا أ نبنيدلا ىتخيشلاه دع َر وناف اهملع نملككاسعت هلوقلة قولا هريغكا ىلوالا ةيقغل |

 ةةلمزاللاءانفلاوتوملانماهاظدوهكلذرلاو طقفاهدوجىورخالا قءبصلا د عاهث ففيدارملا لاق

 ة ءاناهنالاوا تقيم 00 وج لاحق 0 ودااهفشكف ىفاها "ارنوفثوذلعا

 ىلاعت هلا مأب كل ذد_عباضيأ نونوعةخفنلا دنعنوةءد,الزيذلا ةفئاطلانااضيأ لف سكى ذلاو لام

 مثام هنالدح أ« .يععالف موب لاثالا ٠ نا ىلامعتهل ودلدعهءاعو ثودلا نممدعلاةةصلازب ؛ ءومدءولاة شت

 منيذلا ةفئاطلاناىلا موق بهذولاو راهقلاد_>اولا هللو_سفناهسةنادارىلاعت هللالوة: ةقطخ وح[

 ىبا|تاهولل_لاك نوملا لغتان ئاقح ىلع مهأ شن أىلاسعتهنلا نالاضيأ نونوعالىلوالا ةةغنلادنءاوة عصي[
 و 1قعس نهد «ببيحعالف أ قعصن ءةر وك ذماةءاجالا مدع صءمةتاذه ىلءوع اًهءالىلاعت هللااهقلخ ْ !

 ثيدحل ىلبءالهنا نياوقلا نمر وهدملا (تاوجلاف) بنذلا بعىف يدصل اف (تاتناه) ها دعننغأ]|

 ةءاورف قوةمايقلا مول قالئابك رهنم بدلا ب عوهواد>ا وا ملقعالا لالا“ ىدناسنالا نم سل نيهشلا ش

 5 اللءاو رفو ةماقل اموب قلن !بكرب«نمو احن« ذم بنذلا بالا بارثلاءاك ًايمدآن بالك ملل |

 نما لغسأ ىفوهو .ءاماعلا لاك نؤمن هنملدرخة ب لثملاق هللا لوسران وهامو ل. ةتام-نءاودجأ |[

 هلل يضصلاهتلاه-رفز 11لاهو 5 مدت رالاتاوذع نمبنذلا لصأ ل<ل حلا فه. صعصعلا ساو دنع

 متارثالب :ىلساعاو هلتاركلا لك ًايلسالهنانثي دل لوأت وهو> والاءالا هلك ىلابعت لاو هريغك ىلد ||

 ملوتيملان هىلس اموخ 1هنالاو ةتتنءاءالذىلءىفزملاقفاو و ها توم المالبتوملا كل مهنيا تم ||

 نذُؤاااعوف مءري_غوىناربادلا ىو رو لوة<ةوهو كلذ لبقوأ ماسعلا انف دنع ود لههئانف ثةولاضرعت |

 هللاهجر نيدلا مزيشلا ناك و اهءاهتلاف لاق دودلاهلك ايلى أدّودب /تامناوهمدي طخشتللاك بساحلا
 كو اتا وا ؟لاؤئذلا قيقا هدد وابدا ارااهيح والا كالا هى لك ىلا: هل اوقىفلوشي |

 هلو5ىفلوقن هللا «->رافو نب ىلع ىد._سناكو لجو زعدتلا لع موأءما منال ىهلالا اعلا فاه واف صمتال ْ شا

 «>وفءأب رلانماعو هعم طا ءاطاضال عرعل ا لعاذا5 ملاصلا لمعلا هيدارملاكب ردح دوس وللاعت | ئ

 وهف هريغاناك اموفاب وهفهتناك افهتلاري_غ+«دب رأاموهنرلاريغهح ووضااخن! قشلاوهىاهتقللا
 قمل وهطرسشب رافكسا !لاتقىف ءادهشلاوءاسنالادا تح داس الاءالب نم ىنثت «(ةعاخ) ع ها نافأ

 كل ذكودوعلا ىفءاملا ناب رس «عس> ىف رس ىج>ه:شاشح مل وهيل ع هنا ص هللا لوس رقبحت تلات نم مج ْ

 ىلع ةالتصلا نيش قوشلانيدلار ون زج زمشا !ىكالذان رداشأك ةهشهطل اعالئذلا فرصا لالا! لك انس 1 :

 ةعمتو 2م وع تاق نونا نيدلاووف خيشلاامأ هنلاجر ىلد نسل ىدجفو مسوءيلعهللا ىلص ىنلا|

 دارأ نهلوةب الثا تعم“ ىن :1كلذو ترعدأ كذا قدوة ًارتنكوءاذعضرأك ايرطدنوسب واالجلا ْ

 هلا تدضف ىنوشل!نيدلار ون ثلا د: نعام ._سااةسراملا ور زيلق مستو لل هنزا لسا روزي نأ ْ

 ىنأ نب ىلع مامالا ثلاثل ا بايلا نلءودوسالا نيدادقملا ىناثلا بابل ا ىلعو ةرب رهاب لوالااهبابىلءتدح وف

 ىلع سااح هاجمت[ توعيلغنالا لست لوس ًاهنعهللا ىذر ىلءماماا تلقف منع هللا ىذر بااط

 لست لوسر ن1 هتلكق الاطلاع ناذكلاز ون يشلات دج وفا ماب ىلع غقوف هولا كلت ل شاد تدتلا ||
 لازاوف ن.دلار رنجشااهح وفهو> ول رهاظف رسوةيلع اتا لص ىتلا تلاع 1 ترسو تسلا مسومبلم 1

 000001“ روهطو فوشلا كف هءلرعدباصأىلا نيدلار ون مشل اةهمسةهج نمرشني رولا
 ناواب ولا هذه لث هش هلك ىرعفتر رسام ىداواب لاةفزهشلا ىلعان و ةرااهته تدافع تلم مسو ا

 (ىف تيتاو - مج )

 نمهلعىلا افلم ادلابالا

 ايولعم هينلع نم لين
 كناله_:اعاف هتاهحو

 توم ا(لاوو) هبثناف هنةتلعامإا

 ةفع هل شعنلاو ةذهت نمّؤدال
 لدول امن للا نم هلهد هنال

 سلف كولبالو هسيقةنئفال

 ناك نمنو.غمالو رساتع
 ءاّعللا همن نافن ونملاهإمأ

 ىفوكلاءاةبلاو ىهلالا
 ري_ةلافداص+لالاوو

 ناز:“تالاورشأل افردسلاو
 توملا ب3 ناو.كلا رادلاف

 ىرشبهمعف ةرس> ناك ناو
 ىدرلانيأةركلا عاطتناب

 مكتشنتو هل اود نمهرذاحلا
 توملا يذ ن ل الاهف

 سول ىفدواغلل ةءالع
 توبثهعذفودوع_ىلاو

 لاهو وي هلْزغ ضاغتناو هلْوع

 نوئاسالاحرىلاعتهنانا
 ةيانعل لسالسلاب ةنخلاىلا

 تةدصو ته هاكو تدم

 الو بعتالب 1# ااول شرف
 بغشالو لادحالو بدن

 ءالبلا فاميعأ نملانو#
 مكننول.نلوىلاعت هلوقنتغلا نم
 نوكيا جملاعلاوهو لعن ىتح

 ماك انت مهفاذاو مها مهم
 معاهنلا لم تاس ناو

 نعو لها: تاهو ىفملاعلا
 سل هلاو لقاغتب لهاسملا

 عسيجف مكعموهو لفاغب
 ىهنانوبهذ.نب ,أف لفاحما
 اذالا اةووه نيللاعالر 5 ذالا

 عانس ءالعاننما فرحولو ءاشملا عصا ءامشولو ءاشدامواذك هلا ءاشوإ وثووذ قلبه _ةئي ثمىلاعت طبر

 ليلدلاةوو مدةلاةدارا عّد وينال ماعلا و تعبمهتل اس لو دتاَز 7000 ونتاذا عاطت الام ه عاام د.ك



 نعفيلثلا قا ىنناذ-_هلولاشمالا دود والالاس رلاباملاهووب ةغيلشوةغيقس (عري.) ةيبويرلااهئاذب بلطت هيدوبعل انالدابعلا ف
 لك وهسرةلاهي زا هسسعت

 هتلحوأ «:اةمرأ هنروصتام

 فال*+ىلاعتهتلاوكلا ةووف

 ما.ةىلا :ءاجلا رةءازه كلذ

 لم فك لاوووهةعاسلا

 هتلاود سعتلاو دممحتلابذي زملا
 || فاعئثلك طع دةللامت
 وهركشلا نيعفهق>ءافوو
 ةلفغىف سانلاو معنلا نيع

 مد رثيسأو نوط رعم

 انثدلا لاهو نورك ثدال

 اف نم لكو لل_.ملق عا
 الو لح نما 4لي.سءاشأ

 ريمطتا] لوا ودوالا لبق
 رثك أف ل.:ةلاو ريقنلاو
 هفاتلاباو عند اذهاو هان سانلا

 ىفالا داي زةرْثكلا ىف سيل

 بغل لاعىفامأ وةداهشلا لاع
 ماما دلاقاش

 لياط لطف شاع لاغلب 2

 لان دو>ولاىفام لكو

 ىلاط هضرغ هتان نمو
 ىضررلاعت لاو هضم ا.ندلا

 اًضرلاف هنعاوضرو مع هللا

 ىضرباللاوو « هتمواحم

 اريبدفرعبالنمالا للقلب
 ريشتلاب قطا ءانتعا ليقند

 نع ىنالري ك هنأ ىلعل دي
 لك ةنانعهتلن ا نينمعىذ

 *يشلاجباوخاو نين وكلا ىفام

 ناهربدو-ولا ىلا مدعلا نم

 نمد وعسلا لزانمىف هنأ ىلع

 طان دةذءاوولا ولا نمبلط

 . سلو ءافإ ا ىلاعت هب

 ناك اذاو فالدالد فاس
 هللاىذر عماش« :ملكدا |

 اصذان هناك ناو ريسف كرك ذانا هللوقتو ن_بحلاةرا ف ىهوذر وبلا نإ: *«بتطاخالماك هل عنك ن ف
 (تانناف) هاءام-الاةية,كلذ ىلع ساقي ونزيف كلرك ذانأ هللوةتفةر وصمثأ ىف ىهو هنر ومهتبطاخ
 ىذلاءاطغلايدارألا له اذمعيتددزاامءاطغلا فثك وله_:عدنلا ىذ ربااط ىلأ نب ىلع مامالا لود ىنءماذ
 ناعالالماكو بمالي ناجل لما ذاك عدنا ى ذر هنافهريسغ ءاطغوأ هنء هللا ىطرهؤاطغ ف ثكشي
 كا ذيدارملان اة ئامثلت اهللثو نيتبسسلا بابل يف جلا هلاك (باو اف) ءاوس دج ىلءرمضا لاك هدنعبئاغلا

 ا لادن ل لكل ام فثكدي م نمديالذاوهءؤاطغوهف دك ذب ىذلا ءاطغلا

 اذناكنإ هنيعفوأل_ءاذناكنانيقيلا لع ىف بدنا, :.ةتددزاام هلوةوف دكني ,ءاطغ متنا

 1 1و ع ووش نكيرلا صا ءاطغلا ىف ثكردب ريال هناال قر ءاذشاكنا هئيسفوأ

 ةلسحلانوىدوح ورهاماوىد_عرمأ ءار وداطغلا نكمل :دئافلان ءىرعماثبعهتفص هذه نم قد

 ه_ي>اص ىطعبالفاشك_:الا لالذ نكساو د أ لكل قل !نييقي وتوملا دنع ف شك نت ةيطغالا عموعت
 فدك لهأ نمةسامللااما. ةماعلا و -ىفاذهنكسلو «بحاص عفنيالس ألا لهأ نابعاك و هنةداعس
 امونيقملا نيعىلا نيةملا مل-«نءنولت ذب ملعلا لهأ ناك ني-ةءلاق-ىلا نيق.لا نبع نم نولقتنيفدوهشااو
 ملء نعال منع ىمعلا ءاط ةف شك دعم الا نودها كذ رادنالاىلا ىمعلا نمنولقتنيف نيالا نب زدىوس

 نوعرف ناع!لوبةبلوةيالهنا ىلاءاعادب .ةهبحاص عفني :.السأيلا لدأ ناعاتأب خي زميسل اع ميرصتو هامدخت

 امغاونونوعالنوفراعلامهاوةيدار ام (تاقناز «(ةعاخ)# ملعأ هللاو وسأل ادنع نمآ اءاهنال

 نمناهيدار 1!ناةئامثلثو نيبسجلاو ىدالانابلا ىفرجشلا هلاقأك (ناو +لاف) رادىلارادنمنولةذب

 هنالء>ور عولط دنعهملأت مانعيالةداراالورابتخ اىلامتهنل عماا5. : لى>هسفنةفلا عت ىوخ :ءملا تول ١تام

 تواادنعمالا«لءدةشنامهاوهشواهاوهفه_ه:قفاونمامآوة:رداحلا فمساواتت نيح«سفنتوعل

 نوكالهنلاءاقلنا اوماءان لاعت هللا لهأ نا كلذ حاض: او رهادع لني هتتاو ىلا مالا الا كال: عام ال

 اهيلف مهتدارا و مهتاكرج ع. نع مهتامح نيح ىفاوتاهف ايندلا املا ىفدولوعتتسا توما ىنعماوهلعوتوملابالا
 مهل ناكو مهيغاف لاه: هننا اوةلاوناك ثدح مهماءدر وني>اهنءمهالاوزالوتا امهتايح ىفتوملا مماعرهط

 مهبل ءريغتي ملم لا اذهءاطغ مهنع ف شكر اوةماعلا ف فو رعملاتوم لا مهءاجاذاو اال ابعتءاسقلي نم مكح

 تاذءممب رمهافوذ مهنا ىفاوثام ىتل اىهودوالاةةوملاالااوتاذاف هيلع اوناك اعانمةياودادزاالولاح
 تبمىلارافاب نأ دارأ نمل سر هيلع هللا ىلد هلوقبةراشالا ىونعملاتوم اا ذ_هىلاو مسهم رنمال_ذف معنا
 هناكوح نع هنامح ىفاتسم ناك «-:ءهننا ىذر هنالئأ هنعهللاىذر رك يأ ىل'رافنءان ضرالاهح و ىلع ىبذ؟
 ناكفىاغن امضارتعاةحئارههفاممءد#_تعام عج كات هربا ذل قزم اهاكةبن اسفنلا ا
 نمنأ معا نيةئامونينامثلاوفاثلاتابلا فلاقو ها همدع لاح فهعم هلاك هتا.جلاس ىف ىلاسعت هللا

 الوتياباالو عنمه_فمر وصتيال ثمملاناف هةحلاكلل ا ماةمىفودقف فرصتلا مدع ىف ثدملا وكح هوكحراص

 0 م سال موفر 00 لالالا فيرون فام قرا بوعد .ضارتءاالو مذالو لج

 ملعأ كاعت هللا اوىذةلابالءاضةلاب ضار ءاضةل ادراوم

 ةهعئماه د سحتوم دعب ةمّوأب س ةزلانا ناب فثوتسلاوىفاثلا ث دعا

 نام ؛ وءاملعلل ددرتةمايقل ادنعاهانفىفو ةيذعموأ تناك

 +( ىلت الءادهشل او ءاسنالاداسح أنا
 ىنتيشلاناكو اهرس> تومدعلاعئاقد ىلءاو ملا وةمانقل ادذننع سهل اءانقىفا اوفاتدخا ءاماعلا نأ معا

 ىأ رار ”اتوملا دعب هئاةب فل مالا نال ادبأ ىسغتالحو رلانأر هطظالا لوي هللا هجر ركب. لا نيدلا

 ب 1 امو لولا يا ةءانابعا يني رشاد اهلا قا ك 4 :ءا وذر مم

 انيس ا
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 ٠
 ئذلاقااو فو رعمريغ هنأ. فو رعملا (مابو) ىلاعتوهخرثتساام ناك ولو ىفكل همذولو اقل د مذاما ةح سيلا انمي سن ناك و للا مغاو ش
 نسحامرانخمذو كاملا 1 بوسساسمموو ظ

 هلودىنعما5 (تاقفداف) ىسهتنا مك ارثاا راهسلا كال ذءاعسلا نيد وهني لاحىذلا كلذا سمتلا الار دا |

 3 خجشلالاو نيق.لا كت آي ىتسمب رديعاو هلوقبه.ااراشملانيةدلا وهز ورغأ عتاد مش ل نياعيفثولادنءدت< رصبااناهيدارملا (باوجلاة) ديد_مويلا كرصبف لءااطغ كل ءانفدكفىلاعت

 لاهو 7-0 اذعجب رخام دجو

 اندلاّق هحولادومفراعلا

 ةاجوسملان كل زج الو
 نمهيلعنأك المدان.

 ةنوكئثلاهحوناق:دابعلا

 هلوؤلاموههتمعو هلاذو
 ]نانالالعفدزهرزتو
 لاقي الف عمطلا ىلعلو.<

0 
 انهن مو ندالاءاساوز ه-

 ىف طت دهْرال فراعل اتاك

 ديالاهظعي وااهاك اهدهش ةروهةرشعاتنثا<- .1عدرب / رعت لك نا لاو امونيعبسلاو سداسا!نايلاىف

 هلوسردر ودود هلاحور ودو هماقمةرودو 0 هعةرودو دلو موكل ذ نمل

 50 1و هممساةر وصو تافصلاءاع+أ نم 0 اةروصو لاعفالا ءانعسأ نم همسانر ودو كالااةر ودو
 0 ا 1 ذ]ذ 1 ] ز ز 1 ز >7 2زة

 د_دعهأع هلىلعتي ىذلا امان « تاذلاءاع-أ نم مساةر وصو هب ن زم اءاسعمأ نم مخ !ةرودو توعنلا

 نءعىل هتهنلاب هاعذ أ لحر تالحر ىلا« هلام“ العلاو ىلاعتدنلب هلع هيدا ارما نيدلا ىيعشلالاو دقق توم ا

 ىلعتلاف ل_جاولك ًارمتأ فدكلا لءةر وصنأ مومو فك نع هيدلع ذأ لحرولالقكسأو رانا

 هبكناوديعلااوسمج رق تأ دءالزيتر ودااالكو هيلا نءاهتراطن انا لال: سالاو راخن!!ةروص نم

 ىلعتلا:ر وهلا ىف ساناا توافآن ىوءدهبه<:0نملءةر وصنودعل عر وص ناك .هن ىو دهلعف

 كي ذم دارآ امو ناطلا ثال ذ نم هلدءالة هبتوأ هن -س>ةرو مى نوكشف توملاد:ءدإ ع هلىل هلا ىذلاامآو * مهام 0 نوكي

 لالا راقتفالا ماودالا | هناكرأ نمش ص ند ملو سم أ 5 هل عمتأ ناكناف صةذ:او لكلا نمل ماعلا ءأ نأ امر دق ىلع عبقل دنا
 ناك ناو ني.لع ىلع أ ىلا<. 1ع هد ىرمسن «-و رلاو ارب نيطررسد تر |

 3 فصناف تغرفاذأف راهنلاو نم ايش ص نا

 لبةتيالو غران كبر كلاو
 مهاع هياععالادابعلا نم ملا

 دوعبهيااو دولا اردهنذ داج
 ثنأ مدقلا بلاط: نمابق
 20 لع

 ىو لد_.ءنل انتفاخ كلو

 ردت ىلع كدهساس دامع

 انصّمنت هداهشا | نم "لاما انام

 رؤي اللاور وي :دامعلا نم

 ناكاذاالاردّعلافصرلا

 ملص نح نم مكر دةلا نم
 سمالا مدعل لث اط ىلع ل هد

 هتههترس5 نم لثاعلا نم

 20 سيب ل لايف ليتنا دايو نيرا هبدودو:ر 2 اقر ادا رشو هناكزأ

 هدافتءاةر ودلع ىذلاامأو د لجأ هلعنممهتمرل يجهل ءنممهنمو نسحأ هل عنم مهنمو نسح
 هدام ءاةروددب زث راد 4 .-دةرودىفلا ربح ىرباك حب رأ راخ نمو هر ةامث دلارادىفه: 1ءناك امبيس## وهف

 حاو رالاهحردب ول ىذلاوهف«اعمةر وص هلىلعتن ىذلاامآو دع دهاشا اولد بس مالا و انسسح

 تااغلاو رو رسم حا رفامأو نب زحاماوهفس رالو كاوا ديال ةفرعمهقر ءيذةماعم هلرواغذ 4 روذلا ا

 تناك الو ضي.ةنماماوهذ هلاح هلل: نمامأو © رو رساا رح رغلا باسات را ىلعأ

 لازبالف خ ز ريا ىفءاضق ضملا هيف هب واللا ناك لت ىف طن ناك ناو عرمشلا نأ .م تسع ناك ةلأح ىلا

 ةراتفءامنالا ةثر وءاشعلان : ان ل_سرلاةثر وب صاخو هذ هلوسر هل 2: نمامأو 03 طرفامرد هن اضوم#م

 ةالسصلا لضفأ مهع. ل اناابصالا ا 3

 3 باغالا وهو مجسملاوأ سعرات ذك :«لوقينةداع لاب وشل كاةيو ركض كل .“

 هقرعبال مأ اذ_هورلاعتهتلا دزعءادعسلا اريك أن ءوطاناكالذامغاكلذك سيلودوبتةناق ءومرساب قطذ

 ا نيفاصلا مويفناةماقملا فهكراش ىذلاهكلمو هللا ا اذهف كلاما هل ىلع نمامأوفثكلا لهأالا

 دزع همام : رتاسا-واسنو «ماعملا اذه حاص ص خش كثالذىلا 3 ةتامأ ملا نم كلذ ريغىلا نيلانلاو

 ةرتاد ومتحف كنا صامدالا لدالثال ذامغاوةمأ ءلن روكا الاذ_هع نك-اههحو لاهي وي ابتوملا

 نمسنلق دب زا تاط نع

 راكتستال ديبعلا ل-<

 لَو هيَ انابهرأد
 ناكلدوح ولا ف لح داملك

 ىفل خدام ىلارظنلابال يلق
 ىفدهزلاو لابان دولا نب خ

 عمبدأ . وس هنا بها اوما

 الا كب هوام هناتبهاولا
 تاحاملاتعفتراولونو رثذ,اونأك اممهنعء ل ضوهلل ول! نااولعفهءلءهذماودةعا هيديفاواك ر ومالا نارباك الا لءال لاق وبشلل قادام

 دايقعالان 1211111117 ورارسالا ت>الو ةملظلا تك ارثو ةوكسحلا تاطبل تافاغلاثاازو

 مهماعةي ءااسسفنلالاوحالاةيلغا لال ذودو توكل اكل ذهن رد_:ءموهو-و رع «يمة ةماعلا امو سدلتلا

 لاءفالا« أعم نمهن اعا ملاع نأك ىذلامسالاو ع مسا هل ىلحت ع نمامأو 5 مهءولعو ومهلاو او>ومهلاسعأ ىف

 هدهج لذ. ناكن امال« بلط, « مسا لكو يساوكر لاذ روصلاو ىرايااود_دوملا ىبعع قااخلاك ش1

 ناكناو حرغلاورو رملة يزال وهاك هر وص نس 1 هلت مس الاكالذ ةرض-لاسعأىف

 هلت دعدبعلا طا ةروص لكوت همر وص ناكر وتفوأ ةإفغوأ لد ؟لاسعالا كلت هلخد



 هميم ياك 0 هس يلا ا

 هلا تلون اوةىن«منالادئازال_>أ 0 رول ةناهقلا لع لوتقملحلو تر

 هرك ذام ىلع هناءدخالو هنوع عطقب مل لقد مول هناو ىاسعت هنبا لعف نمءالذا او ىنتاغلا لعف نم دلوتب لهل نا

 قامت إ از قرمعلا سحاب هوما مع مصل .داةةءالاوداذ هو (تاف) 4 ها دصاقملا رس ىف ىف كاس مئامورابثلا و اءالا

 صقتني امو دارلانالرمعلا كلذنم صقنلا هدارلا راف ناك ىفالا هرمعنمٌصةنبالو ر وعم نمرهعي امو َش : 1 0

 بف منال ىلا .«ةهنلقول_2ثدلاب ماه توملاوهياعملباقمالالدلر كذب /ناو هلريعذلاو رخ ارهعمرعنم 4 3 3 5 ١

 ثيدحلاىفو ةاملاوتوا اقل لاعت هلوثلء!دبىدو> وتوملانا ىلءاذهىبمو اًماالوايسك الدبعلل 00

 هنرفرعبفرانلا لهو: لهأ ه.لارافن فراااوةسنجلا ني: فةوبف ملأ ى كا روس ثواب فؤاض | وأيام

 قا ى-عموىدع هناىلع 2 نو رثك الاوهح ذم“: :رفسااهعمو هال سلا ةملع ىو < ىأب ؛ ونيمالاحورلا عطف

 ءاوةسالاب لاو نمهفك نازيملا

 فارس الاب لاه لاو زلاو
 ىفنكسام هلو لا د_ةءالاو

 لاو هوو رب ءاوراظناةراصدالا
 اراحنؤلادةءالا ىف ولا

 50 نان ك1 لامدةنل دع

 دقتكلملامملا ولظذ ا دقف
 ىفلادنو مهري_ةول؛ نسل [بهزموهاذهةبذ عمو معتمد - 1 ةمقاب سفنا اودرلق توملا

 لاه سهنلاءاقي ىل_عةلالدلاب نانرعشمة ناو ناتكلل او امس اداعملا مهزاكسن ا ىل_عءانب ةغسالغلا كلذ
 ىهو ىقارثلاتغلباذا الك ىلاعتلامو « قوذملادعب قد نأدبال قئاذلاوتوملاةقئاذ سفنلك ىلا:
 ءامحأ لباثاو هأ هللا ل“ .بسىفاولتق نمل نيسحتالو ىلاعت لاهو ذم مون ىلا« ةهنلاىلا هقوسوحاو م ءالاءاقي ىف صن

 لمأ 3 مهتم مه ًايرتنأ املوةب وفول ارو زي ناك ل سومب .1ءهننا ىلص هنا نيك سلا فو توكزرب مهم ردنع

 نماوجرخ نذاكو ةرهح هللا انرأ اولاه ني ى-وم مموقك ارامشءاوأ مهاذب وةعىلاعت هللا مهامأ نم امأو

 ءاهتناب ءالؤ هتومسلفاه_ثورع ىلع هب وا ىهو هب رقىلءمىذلاكو توم لارذ_>فولأ م هو مهرابد

 الاد> أتوعال هنأ كل ناب د ةىلاسعت هللا ملعف ةردقملا مهلاجآ ةمقب اول هك.اىلاعتهّنلا مهثعب كلذلو مسيل <آ

 ةدارالا عسبطم الل صاعوهف ىرم أ ريغب «سغن ل_ةهنوكل ىأ ىدبعىرداب ثي ل- ىن«مناو هإ->أب

 ىهسم لح اوالحأ ىضتملاعت هلوقىنعمامأو و ملعأهللاو دوجولااذ_هىفةعقاولا ىداعملا رئاسك
 دعبلامت هلوقامأو توما لمة ىح لكل ىضاملال>الاوهالسأ ىذةمث هلوةداراا نو رثت أمم هدنع

 ىلوالا هتام- ىفتوملا ليقناك نملك ةاي>تاةءمو»ىذلاة.ناحورلا لحأ هندارا هدام ىعسم لحأو كلذ

 دوه_ْثم هنالهبف نو رثعالتوملا نان ثعباا ىف ىنعي نورتع متنا مىلاعت هلوةبهمش عدل ذإو ثعبلاب «نعربعملا
 نيدلا يمن جملا لاط أ وىلاعتءدنع ىهسملا ل_جالاو هىذلا ثءمااىفالا هب ر 1| تمةواف ناو لكىف مهلا

 روصلا ف عنازا هنالودنع ىهسم توما لح لم لامن او لاق مني امو ني ءيسسلااو او عسب ارلا باهل ىف كذُك

 ل. ةتالقئاقح ىلع ا ا ءالاضرالافنموتاو علا ىف نم وءدف
 اونوك.نأاماو قعصنمد> أ هب.ىالفمورلا ثمل نا هلوةىنهمنوكي واعطقنمءانثتسالا وكف توملا
 رخ ؟نأ (تاقناه) ها الصتمءانثتسالا توكل وقصر عقل لا ىل<: لن ك-) توملا ىل.ةد حبا شم ىلع
 هرك ذموغيىذلاد-وملاناسنالاه-و رض: هومر (تاوجلات) مداىبننمه-و رض.ةء.سانلا

 هللأهننالوةب نمضرالاه_>-و ىل و م-ةعاسلاموّعنالُثا د _عيهبلاراشملا ماعلا عج 7 ذماثم

 ىرعمراءوه ؟باوجلا) ىدو>ووأ ىدسع :وه لهتولا ىف نيذلا ى «زيشلا بهذ ءاخ 0" تاقناف)

 كرتشاا ءالاو ومس ذعأ
 ءالغن هنال ءاعقلالا ف ناموزلا
 كرالافالاو /نافدلاوئلا
 هب زتتلاهف دعابتلاذا رعامتلا
 امناوهيبشلا هيف ماظتنالاو
 هائل ردو هي هذع كلوت نوف ءأن رجم

 ذادط ا دمفد-و هالات نم
 نوك:ال هلل هب ا_>الا

 اوقك هلنك مودا -اديح ود

 نعه-مم زن ىف اع ا

 نوكال ي-دلولاوةي>اصلا
 دوام د و«:ءودحأ هعم

 مس>و حور ىذ نم ملا علا نم
 نيهاربا ةدالونا دس و
 لوةع حاكن نع حاملا

 داونامامآو حاذجهيفام عن ارسو

 لوةعلا ىف هبثلا حاك-:نع

 اذدوحاةسوهف حابشالاو
 كلا تي مردقو لفقمدابلا

 ربا 0 8

 ١

 نامعالإ عاد ىهفةامإاامأ و باءالوهامناةةبقح توملانا لعاةثاد“ الز رشم ا بلاثا .ااىف هنرامعو 17 0 2
 لاز وةزكلابد_ىلا نءحو رلا ضرع أ امل نكلو ىحالا عبس الو لاعت هنا دمع ةعسما موك تء.ضنم 0 0 ا مه 7

 : ١ ش : 0 ءاعدلا كل دىلا تاحاواكاشع
ءحو رلانض اًرغا نس ؛افمونلاامأو سعت ا!سنغع ل الاكوهف تولايهمل ربع قولا غبج هلاو زب ءاعول ةدكر ةماهل ءتاهو

 مسا ن ن

 متانلا فايل ادوحو عمة. تطأ ةناكرذم رد وىوةلانيبلوعتةر 2أآب ىهامتاو ةياكلااياضارعاهمف
 امسلاب-اةنالا اهل ناكسق
 مقيلناو ةاسيحلاك ادو-وءءوذاانوكي ضرالا نمصاخعذو «نودوا نود راسا !لاحاذا سوكلاك 00

 تءتواذا مت حابشالا هدد نم

 كاردا ةهيهتلا وةيغلاكرركملا قلن ءهوجولا دادوسالو دروع و>رلا ىنعماذهاهس> واعورهماع تناكام ىلا تداعةداعرلا

 :قسودم لك ( ةالمأ هئاشفاف مه نذأ لغفأ' مهتدصن عنيقداصلا ل سنا لاعت هننا لاف كل زاذاه ذصن أك ناو م وهز مووذرسلا:افاوت



 اياربلا عسيج نوثذلوسوأ ايام ضرالا.(مان#) تا ارغب أ نآك وأ هنأدون انس لبعث ا سهلا لدن اذاو هلأ ءذهششأ هلمأ ماشي
 22222252922222 22525222522 يي يي

 ةامولا دنع كلذمدآ ىبسن مث ةخ هس نيتس» :رعنمدوأذ<: :؛ان منالمالسلا اوةالدا اهءاع مداردص ريشا

 هنا كالذو مالسل اهبل ءمدآ ءط»ي رك ذي هقلاهريعت كلذ دن ءباةراسك.تادو ادله هر عنمماطعأ اهدقت و |
 0 ملف هرهقرشأم نمد وتطاخل ةادأ نيب هلع_الوهم٠أب هن .ءأموة ف. ان ضرالا ىف لءاسيفا مدآآ ىف لاه ىلاسعت ١

 هولع قباسفىلاهتهللا لعاماف اعمق ضرالا ىفةةءا كانلع-> ان ادوادةفلاوواطكعاممالا كل- ةءوهل

 ىوويلا غتتالو ولاه: أ ثنا اتسع: ١ رمشده>و نه 4+ د ىلعةسافما اهو وبدةءانتعالاو ماقملااذه لثمنا

 ةيئار عه وههمأب هلىلاعت نيا نيمعت نمد لص>اعح رفلانعرذا ا كال ذب لغتشافءرذف هللا ل.دس نع تال ذ ف

 مهاهللا ل .ءسنع نول نذلانا هللا ثيحسدالاث |[ سمدواد ممثشال_بىلاعت قالاناملببسلا

 ثلا لاط اودي دش اذ ع كل هنا ل هس نءتالض نا كنا هلله: مو باس !اموباو تناك ديدشباذع

 نمءامقت تاوودلا ىف لسلام ناك احونفلانم نيّدسلاتابلاىف يذلا اركذ «(ةعاخز»# كلذف |

 مو الفةرود موبلك مج وتل اال لعجوعبف ع ذأ د بك ودام أ ملكءا له-و ةكئالملا ا

 لاه سهالا س من قأ ةسداق: ل ازءدةفهة.عرلاو كار هان ولا اطاس ل كف ضرالا رتاومدلا ةكلطم نع

 لدءاابةالول "!نمضرالا لأى ذنةقئانر وتابسانم ضرالانالو ونا را

 00 ور أن مني.ضرالاةالولاءالؤهحاو رأ ل.ةةةن وعلان مةر_وطمتئاودلان م ةرهاتم
 هللاوة ءاسصوملا تالزنتلا فكل ذ ىلع مالك ان طس دقو لاه «سفنالا ىلاولا نمولب ديما
 ١ معأىانعت

 ئدذلاتقولاودو هلجأ ءاهتن ادعبالا دح أت وعال هنا نا مب فنوم_سلاو ى داما ثححمحلا)#

 الحأ ىغة مث هلو ةىنعم نا , وهريغرأ لة ةبهيف هتامح ءاهتنا لزالا ىفدثلا تك

 *(هر ودةرمشءاشثا هنوم دنع تيم لكما ىلع هناو هدنع ىعدنم لحأو

 شاغل هإ:ة: لول هناول |ودعملا لحأ هلت قي عطق لا :اعلااعاو هل-أب تعملوتقملانااو عز هزم ءملانما ريثكتاوع

 هدّقن مكى هم ىلاعتهللالعىفلوتقلا ك|ذرعرادةمفرع,تأ لوهاااذهجلأ اهلا جات واذن مرتك.

 نأ ىلا«: قيل ناف فرساي هل ةبالا بذنب هلأ ددعال كلذ ىلع« عالط ارب دهب مش كل دىلا هلل .بسالو مشل
 ل:ةبتك اذاىلاعت قالا ناو عتدنلا لءىف بو رضملا لجالاو هامه وذل نا ايديعلاح ورذخأت 0

 مهضعب لاو فد بلادو>و ىلا ةلا عال شاعا د دق ف.سلاناولو ف.سا !نمدمالف هلحأ ءاهتن ادذع رسس دلوع

 احدا رفات ناماطت ىلع جاو يو تالا اذهىلع ةلزءملاملاك لج لوالاو |
 ىرشتزلا لمد ربثأن : علل ىلذناهةمهلالاةدار الا هلخةبباةفاهدر /لتاقلاو ف.يسلاب لو:ةااازد

 ثيدح وكن نمامهف لوتقملار ععطق لتاةلانأاو ههفاسع رم متن نيداةملان مهل ارمءملاةماع فال هنارماو

 1 عا ع عل :اهنالالمادنوكل, ََنكأ حلسيالأ مدت مهفوهو هن لثق نع ىدبع رهاب

 سن هوت حج عبس سس 7

 نم سه ريغ سس لد 5 هنا ثءح نمالا هه: لثاف ىلع موال ى ؟ افهتششموهللاةداراب وها ءاوهللاءاضقريغ

 نودمالاب حاد م>الا م :ربادةس.ع ريشا ماكحالا وم ارحل ذر هنذاريغب ريغلا كإممد به هناكف ىلايعت هللا

 ه«-ةدشأاح ىف ف د 0-7 نبش ,دلا لّكْنيسلا لاه د هننغالو ردها نمؤناولاه ان 0 نموذداوالاب كاملا

 0 هلوقو نوماس الو ل امسي ال مهاج آءاحا ذاو ءلاسعت هلوثةنسلا لهأ ا هلدأر وهم ندو

 تحرص امهريغو نيكمصلا ىفثب داعأ هلْز للا اا 0 نمونواعت متلك و رخو الءاحاذا هللا لأنا

 لاه د هجر لصيلقرثأ ىف سني وهتزر هل ط سبب نأ بأ نم ثب نك .رمعلا فدي زتتاعاطلا ضيا

 ذات اع طااىف هرع فرص ناب روعلا تاهو ىفةكريدلاب هل او ومهداب زلاءذهنااهدجأ هي و- كلذ - نعو

 قاعس لوةملاناىفاريطلاثد د>و دن ماولاف ةلذالا نيب ع.جاذهو ةعاط ىفنأك امالاءر عن م هلب بدال

 لب ولا نسح نم هئياعبال

 زانق ليدلار وم ليد و
 ى هلا عابتابابندلاف ازه

 ىرأملاة_:عةرخ ؟الافو
 نينذاا ضعب ءاز اذه ىلعو

 نيذسلاضعبءازح نم ملظعأ

 مامريلنا نم نين دهالو ديف

 3! راك اونو ةعاونوكب
 اذ ايندلا ف سانلا

 قاوحااباو:سش نورهدال

 مكب رغباو زوغت مكب رب مك.
 تعنمازعلاب ذخالا لافو#

 نءمزعااولواومرا+لل>رل
 لتادكلاا اوةانيذلا مدلسرأ'

 ىلا عنتبام# لبلادهم

 هلريستر ءوفا ماد ثكلس نم

 لقثأاف رسعتام هنرح 1ىف

 انهف كر زوىوس كرهط
 . لام الال.ةئالاقثالا طع

 قاتلا لاه وم عابتالا لاحف

 ىالطالا ىلع 4 نلالاءامءالاب

 : اهنامل فال الا بعصأ نم

 كاناق قافولا 0 قالؤنانم

00 

 نم ىاوذاعتسا نق كنم

 لاثمالاةةذاوملاووجراظناذال

 مزلأ نمو لاجرلا نأش نم
 لاحلادب رشوهق لاكك« سفن

 ةمزالملاوةمزالم طاب رلا ناك
 ةن> لاووةم 0

 ةندو موأعل ا ناوعجال معن

 موههغلا بادصال سودر هلا

 ىوتالا لدال ىرأملاذ هند و

 7 ا تو وكن اللاب هيلا لاوو## هما اج ما 0 هانز وأب نعال



 -- < دوه ناصالاو 0

 ناكدا#ن الا مادا صدقلا

 ملاهي داتءملاو رخوتمالع

 وهن لا وانى جاتعال

 لاهو ل.ةم نس ىف سرعم

 زكا لام" الاىلا لام نم

 فلاوم اب سدا لاح الا

 فى الاو ىذاملاب لغتشا
 اله: ثم ناكن مدا والا مما او

 هللا ريغا ادي عناك نمو هلا

 ٌودعلانالءاودالاد.ءاذ

 ا هب رط نع هيذخآ

 حولا تهل اود لاهو 535

 -4 هنوك لءقئشاا ل ءنم لعن

 ملعلا هن روك ثرح نمهسمل

 ريغ الو مول ملا ريغ ريغ

 الاول علان الاموإ- ءملا
 هلك مهزهم كا فيك

 در وامول ا اقتراح
 لةتاللاهو د 7

 ىتح» رحأف هلوقل هابا ن

 ناجرتلا تنافدقلا ا

 مالكه دمة ندحرلا ماكستملاو

 ف.ءامملا يف هنوكب ةنكمالاب هللا
 لاه ْئراةلالوةبةسلالاو
 فو راساويوم 2, هنامثءنلا

 ةةعصلاو فورط

 دوه لاو فثكللا له دنع
 فو.وملاري

 تقطن اذاةدوصقمانيءودو

 هرزتعا قاعات نع دهشأف

 لاقودب رختلاب لة:الفدي دعت
 مدآ نبا وتس ثد.د>ىف

 ىك_:شمريغىلا ىكسششا نم

 جرعو وب رطاانعداحدةف

 الولوو .ةدقلا عهانمن م
 ىذالاعفدىلء دبءلارادتقا

 لاهمددس اكلم هىلاغت هللا لكو ل هريغب ةرامالا ىبعي ءامطعأن مثبددع :راشالانالذىلاو ءال_بلاو

 ةال_ىلا هءاعدو ادو> ىفىلاعت هل اونامأو مو صعمال طا "وف هنا لاقت نأ سدالا نكسل ةمهعلا ىندمو هاذدو

 اعيكيلغراشأ نمةراشا عابتامدعىوهلا اذهبدارملافهللا لم بسس ن + كلف ىوولا عبئتالو ماللاو
 هط_سدإك كلذ نعل ءابيثالاماةمنالمار1لا الوهو ركملاالىلوالا لف ن.كل لا هان >وأام فلات

 لورق كلذفدشن أو ةثامثلث ونيعب ا ا لان بابلاىفنيشلا

 هللالزتأ اع مكحاو عد _:ءئالو 5 عسبلا هلل عب مودصعل تبع

 وهالامئام ىرةتلاو ىحولاعم ىوهلانمك< موصعلاىربشيكو
 هسءجارفتةئامسجو رسثع سألنا الاف يأ كلذ مالكا ميسا طسس كلذ كولاوايرخ 01

 نمراكطمنوكست ٌحةن-سنولالث ى ءدعرةنالكلا ثيد_هلا ىفناو فرق كلا او ةفال4نا نيب لوف (تاةناف)

 هبح رصأك رهاطظ قرة كلا او ةنال_1ن1نبب (ن اوملاف) كلملاوأ ة- ةيالنا ىلا: قملا تاف_طىل انرفأ

 نيب ف درغلا ةثامونيعب_سلاو عباس لابابلا فذشل الا ددو ةهلاسرل وو 0 فا ةوثردألا

 اهةراصمالوءاسمحالا لع فرعي هناهنم مزان الثا/'فال- ةئاهفراصموءاسم-الا ملعب اةياخنا نأ كلملاو ةقيلخلا

 الاىلاعت هللا نم رولا برقلانوكنال نيتلامونيتسسلاناءا'ىفلاوو # ماعلا ىف ةقءاخ ود سلف

 في رعتلا نعةفال_هن !لوالا ني ءون ىلع ممم رقنا مثلاف ل_سر ريغ م ال_راوناك اءاوسة_طاخ ءافاغلل
 ناسا ىوسال اذ_هلثمو هنمماكحالاذ ذوغن عمىسولا في رعتنءالةفالسىفالاو روش ىسهلالا
 ىنلافي رعت ري_غبةفالخلا (تاوجلاف) متأاههي ف (تافناف) ةفياشوه هع هما ىو ةفيامشءايدالا

 ش مملاعلا فءمكح نانةر ودلا ىف فاذتسملا نمربعبب رهااقلا مالاو في رعمأاب ةقيلطلا ناف ىونعملا بر ةلاىأ

 روثنمو ف رعتبةفالللا هلتدةعن ةيهلالا ةفصلا ىلا برق هف ءسفنل مك احو هلد هريغ نهرمأ ن 5 نكي

 ن ولطملا اوهةداع_با نمد ررغلاذاى هل اىه ًاهتفالذ نرتب نكي واط! اةداع_ىلاىلا ِن رثأا دسك

 مك.تلاةفيلملا كوالا لوف(تاتناف) ةئامونيعيسلاو عباسلاتابلا فلاقو < ىلاعت هتنايءاطعل ا د_:ع
 ءاشناو ىل ار داقلاديءزيشلاكر رهطو مكحتءاش ناو كلذ فرب_*توه (تاوجلاف) ماةلوأ ماعلا ىف[ ©

 الا رداقلادبع نيشلاذيللبسشلا نبدو» «#سلا ىباك ههءنكلا عمهدابع ىف هب رل#ف, رصنتلا كرثو لس
 نءةفيلخلاىىمىذلاىوهلان «هنامهنلا مأ در ىلا لمدسالف مالسلاهماءدوادكى هلا سمأ كلذ ن رتب نا

 ؛ فلكر ةقالحللانوث ملخ نارل_بوه باع هنا ىلس هلا لوسرها هنعهللا ىذر نافع نامث«؟وهعادتا

 قمح هب رهط ءاش ناريختو عذ ىل 4اا ها هوك نرد ؛ من مام اوكلذف لات قعللا هولعا ىلدق ى> 4 هج نم

 قعءاسالاب نوقهند_ةءاملوالات تاملعف لذ :اعلك دن ءللوأرو يافا اكلرناعم ودع رثتساف هب روظي ل ءاشنا و

 مثمكملا لوسرالف مل_بوهيلعهللا ىلسهلنال وسر دعب دو د مبان الذ نالالنةو بل او ةلاسرلا امو ةفالللا

 مكحت هنلامأ نع«مك فال اوسرنكيمل ناو ع رسماع« بكف الوسر ناك نافاض, ا مكمل ا هإ ف فااقسا نا

 ناسنالل مكستلاةبترلهف (تاقنان) روملاولرعااىل بدي مك كاذب و هنامز - موه ىذا هو

 | ناك ااوءادع-ارادف:رخ آلا ىفوعمتيقبلاغب دي ولذا ا اود(باوجلافز في رشتوأءالتنا

 هبقرب عيال قالطا هناو فد ريشأا لا فال كمال ءالثبالابن ذؤمريعلا نان ىوولا عسب هند الوة قمل ةلللاقي

 ةساعت ا لدأ الا لاعلا ىةفالملنا كور ناكالو روحا الو ل دد ىلا مكتلا ىف ب_:املاغي رمشت تناكولذاضيأر

 ناه) في رسشن هلاسال « ءالتباةلاءذهواو راجن او مهلةعاطلا عجلان موقق غلا ضمب اغتال دقو

 لضاءاههتم لك (تاوحلاف) ماللاه.لعدوادمأ مالسلا هناءمدآو »له ةفالدث لك أ ايف (تانأ]|-

 لاعت قالانالعالاة٠ةئامثلثو نيعب رالاوسداسلا راب | ىلا هلاو وكرخ آ«-ونملوضدم هونم
 1 0107 0 سس م م م م م وس

 امل هنللذ نملاهو وه سغنىلا ال اكشف ه«سنج ىلا اك نمو قالا ىك ةسموخلاو قااىكش د قامت هاذهلاى ا 1 ههقجسأ

 ٠ نأ ءدبعبىلاغتقحلادارأ اذالاةرهلوسالا ىلا لوسول نمدوأ ع ورقلاىلاع وح - را لوسالاهبشأ دةفربكتن هو عورغلا هبشأ دقق

0 



 ءرئامامأو (ممه) لوخفلا ىفالادهّرالقلوصالا تةم اذا لأفو وولعلا تحاصلوفادلا ىف ثزاكأهةهو
 11 ا صا ا ها اج يول. ا ل ا تح ا لج 067 7: ع ا وح مع جبسم ساحل وح عما مع دوس دوس تسلا

 ىشعالو هل ءرلا او> !ىفراظأ» الماما لكتاحو هلا ن«ني سلا ايلا ىف نيدلا 6 خشلا لاق ددو هقفلاستك ١

 راحادا مك اهلا تاىدنعولاه رهاافلا نود مالا س ه:ىقةمامالان ةهسانالز -لقذناس>الاو لدعلاب مذ

 مسرع هللا ىله هلل 'لوسر ثنا دو هب مكتع نأ هللاء رم . مكعمل هنالفصا هنن سناع فلز ناو سفوأ

 نماذ : جر ناانانو موماعو مككاذاو راج ناو مهاو م ةاولدهناةلاقناو راجولو #مامالا م.اةالوال

 سيل هنا لف ىسهتنار هااتلانودرمالا سه: ىفلزعنا هنااناق امد نمو رخ !نوداملاو كاذب صالو ة-عاط

 ةسايسسلا مع ىلع مالكا ىفةئام_ثثوني:ىلاو عساتلا نابلا ف تنأر نكلادبأ ةعب رمشلاةفلاخت ءامالل
 ميك امىف حدقلاو رسااءاثذاومر زل ار طرمتلا هودي أ ثالث ومالا لكنا اوفعينا كلواءال نأ

 تن ؛ًارشاذكو رود 1 رف« ىلأ مالك ن مشالذ نا ىط ىو. اء عل لالالا ءافلللا ع رات فتيأرو د ىنمنا

 ىفلاهو 35 ثل ل ان ىضاعال كل 2 سلو رع 7 هب جس يل اوال ا ة.ناططا بسلا ماك الا ىف

 ناروتو لولا ف نعطلا ءىلاعت ىلا ىح مة ولولا 0 وهو راقتلاروتصفو

 ةحطأا ع وثو نالم_-هاوعدنناان سأ وان, اعاممفط ءءاشناوانءاه_ضيقءاش نا ىلاعت هللا رسب ممولت

 نية _تافاوناك ءاوسضرالا لهأ ىف ع'اوا ا ءاضت ىلا«: هنناناب مهنا عم مهر وسنده مال م6 0

 مالكلاف لاهو ىستنا موملعةباينلا مسا قال_طانعشألذ مهجر خالف نب رئاسو أ نيلداع ني-هلاصوأ

 ر لك فلخ اولص مسوي هللا ىلا ص هلوقفتاحوتغل !نمةال_صلاناونأ ىفةءاسجلاةال_كنم ةمامالا ىلع

 ناكناوهةلحنةالس صل ااءاف مالسالاةةيردبق مامالا مادا فرفاك-ل الإبل ىبداءلاوهانهزحاغلاب داراازسانو
 . نهدعمس د هنالن وذ انمالن 0 5-5 م سمأد مامالا و سؤ ناك اذااعهصاخةهار 0 كانا ىقعالن ؟لاهو ردم كلذ

 ن مج اتاي ,مفا اوامل نإ مالكلا لاهو أ« ىسهتنانظابد_-أىف و_ىفلاداقةءالماكتلا نمؤملا

 اهم ىب>الا ةالسصلل ل دال هنالوةلدشو الدلالات مر ةهاركسلا ع ءقسافلاةماماز واما نايوتقلا

 ملل بح عوض+و رك ذوةءار ةنيب هادامهدابعو ريسخ ىفلاز :افتالصلاب موع لا مع ورم ا ءوضولا

 جالا فاح رعنهللا دبع ىل_هدتولحو رع هللاةهعاط فوه لب و_سفب لاذذا تف موي الو ةالصلا نم

 ب لاح ىف هوو باخ 5 هبت ةمصءما أب ناعالاوالا سم ا نم عة .صعمنءام هنافاض أو اتا هنؤكو !

 ةمصوملا تنأج ف« طف ْئشههواهال ناعما او هناك ايىلاعت دلل _ءطمنمؤماهحراخا ساو ناك ناو هنالص

 هقصومذ-عث.> نمت ساةهار ؟ت11 ناك رظن«.ةوهم )لك ىسهتن!هإ ءابالكدو ركمهةماما نا انلقءالزاف

 هةكتءامااتناك كالذاف ةالمدلا حجراخولوراو ولا راغاا هياوصتسا ث.ح ن 4 ىهاماوةال_هلاىف ةسصءملاب

 مهتمش 6 وجلاف) نر ارتب مهلوتف ةمصامالا ة+ساف (تلقناف) ةدوركمأ 0

 نولئاو مهو همم اس ىبح ةالصلا ىف تعد ء«ى هذ ةصاح در دحالاهّمةصالا حان. ال ىلصاذا مامالا نا مهلود

 مرعي غ سةماماال مدق نم منكساوءام .ئالابصاخوهاغ' ماقملااذه لص ا واول وهالدلاح رادضوةعدع مدعتإ '

 :ءالاةع22بوجومدع عف ةداولال لن حضاولا قااو ىسهتناةال- بلا نمغ رغب ى>هتعدعب ل وقلاانءاع بع ١

 وهسسلا نم مزمل نان ف نما ينان نال صرع سيراتو الم فووسلا والا ماما نمام هنا 1

 هنا .ةلئو نيب رالاو عسباسلا نايلا فكل ذ ىفلاطأ اواهمذ ى داسلا فال. .اكلاباهامف مدع ةالفلا نع

 0 نم 3 ة.هثلئو نيثال ااو سدا لا ىلبا فيا هاهاماضر أمال يعصعل لوقلامد_عدب ٌؤدامو

 ناطا_سلاىلارظأ ىلاعت هن ولو. ادالا نيعبالان طامااناطا كلا اوه ىذلا بطةااىلارظن.اليلاعت قانا

 ِت :اك ولو رهاظلا مامالا ط 0 نمت سل ةمدعلا نان ةتمامالاةارك طدمام اماراحام نيسعلا هَ مرذاظا :

 ةالسصلا مما ععادن لال عقواك كل هالي هللا همدغلاب مدوقي نا ىلا «ة هللا هرم مث هلا ولاد ره ةفامآلا

 هنلعل 0006

 حا جابلالانورومالا تسال

 ناسنالاع رشع رمش ملأ

 الآن او م

 ماا !| فشكلا مهل نأ ىزر

 مثكلا مهل وماذملا اوةلفةمااىف

 ربقلا ناذع نم هنو رباهمق

 اعلا فءز - لكلاوو وه متجلا

 ريغملاو مملظعلا ىلا ريسقف

 معتلا نمو معنلا ديبع لكلا

 مقنلا ل وادح نم نامالا

 نأدالاوىسنوف ضاىمالاو
 2 .اعهنناىل-ه هلو ةلأح

 هلوقوءارأ فأر ون مسو

 اهتيناف مكب رنو رتسمكنا
 ه:ملعام هلع اهاقنو اما

 تايملا طرس نم سدال اهو
 تاساناف ناسالا ةكرح
 0الا الا

 اهحاص س م ةيزانالا

 وت وا رأ
 سرملا ماهم هلءاوو سره

 هرم له> ناو ءرسسر هاف
 تقةزرطتو نالقملاه يف ترثكو

 ةيعم متفف تالامتحالاهيلا

 ةمزالع رعوةنسلالااونأ
 فرس ام ةكمالا ميج

 املا مال_كاهاعىموم
 مالك لا نم هلابسأ

 ماعلا د و مالكدااب و

 لوقلكو ماظن ملأ ىلءرهظر

 ةقيقح بدع وهف رب
 لئازلا هنموئادلا هنك لت لا

 وهوفرعالا وك ام::-و

 هذمو فرافك لوها !ىبهل

 د ف فرحالام /
 يميل يي بل ت67 تت؟تا؟”>”>”>”؟7ت”>”_بتٍت++7+7©7+٠7٠7٠

 اشاحوهتناانأ طقلوش.الردقلا - لع بحاص(لاهو) ءاللاو فلالا م 1 ارا ىدالا مرتب ءافمادالانمنوكت د !تدر' ”نالافو «لوصالا نعال

 ماسحألا لامي 5 ءاف مالمسالا نم هلذناسح او مالسسا نيب :خررب ناعالالاقز ذو ل .ةملاورب تلا فلماذا دمعل انآ لوةب ل. احل وتلا اذنه نم



 يا :زجناام ىلءنانالابسو> قومها ثيمقتسا اذا لاو ةغصلا هذ د نم (21/4) دو-ولانءأو هه رع اهتطعأ ىثااةحارلا

 ن“ ملك للاعت هلوثفلافو# يي ببييبججييبيبببببيببببببيبيبيحببجسسسسسسلللسسسللللللللل777 >2 77س77س7ببو

 010 امنأ لعانافاجلع

 نوكن همذ درت عضوم لك ىف

 داربو قاتدقامنال رصولل

 جي رلا ىفهلوذ لث ءرصقلا اهب
 امم رمانئئينت لك صدت ميةعلا
 *ىثنمرذنامىرخأ هد ىو
 ممرلاك هتاعجالا هيلعتتأ
 امو ضرالا ىلع تمددو

 د.هشلالاوو ممرلاك اهتلعح

 ه.يفصتا اعف تءملاهبش

 هلامثر و كالذاو توغلا نم
 هش تالاعذ هلايع كس 3و

 تئاغلا ىلع مك اقلط

 ىفدأ د_ةام-ناكناو

 دادس نع تثتدندقو تهازملا

 ددو ررضالو رارضالرشنلا
 دول! نارادي دهسا! نأ لع

 لاالوهتعحرملا ل_سال
 ا.> هنوكعمهةعفر نم هلا

 الودإ_هأ دزعوهاموقز رب

 تاومالاة لاذ _هوقاط

 ممر دنعءامحأ اوناك ناو

 ذامو تاور ان دنع مهماظعف

 امبالا مك_هنالو هارثامالا
 متنا عمم ساو هانرهشش

 ماسحالاب ل'ريشالا لاهو
 عم لماك!١ نالماهوالا نم

 لامو لدأ ىفلاح لك ىلهّللا
 ه.حاصو لام لاملا لاق ودي

 هكرلهأ هك-سمأ ناكلاه

 هد رضأ هقمناو للا

 نم«ةانع ل.-دؤو لذلا

 ةقاغلا ىلع جا
 الا 90 0 .:-الاو

 اهنا

 / || دةنىعدان؛ىوعدسحاص

 سولاءملا نيعبابلانذ ذاه لوصولا فا نم ىل< ل م وع ثمل ». ناك اذا نايك ترام .اافاد فو ةولا نس 1 لاو و ى وادلإ ضرع

 ضء.لوتامأر «ىرحام رح نأىلا مه:مةفالملا تقاسناو ممله دةعلاو لاا لهأ رثك أ عجأو سانعا ١

 ةناصصل ا عامتا هدم مزلب لطاب وهفاءلط هنعهللاىذر ىلع ىلعمدةةرةفالكلا تسر ك«ابأ !ضفاو ل

 مدالاوجر اونا تلاهو د نيدلا هاج مس ناو كلذ نم مهاثاحوةفالكنا نم هركنابأا 00

 ْ نمالانمز تودنئةلار وهط د _ةعدمسصأ 'بو>ول) لاف نم مم :موماما بص) سا. لا ىلع بحال هلم عملا ن

 | بحال هنا قل اوىلاعتهننا ىلع مامالا بصا بوجوب ة.مامالاب نوما ة عشا تلافر وي ىمالا سكع مهضعد و

 ىلاعت هلوق اكو ني_.:مٌومارصنانيلءاقن اكو ىل«ت هلوق ىفاكهمرحو أ سفن ىلد هبجوأولو *ذ ىلاعتهملا ىلع
 كلذ, و ريملا لبق: الىلاعتو هناك هنريضح نال الذو ىسفن ىلآ ملاغلا تدرس فا ىب.دسقلا ثب دا ىف

 تترثر ءامسشأ ىلاعت هللا ىلع بحت هلْ 1 !اهو و« مهفاف ىف دأ ىلع ىل-ءأن مالانوكبالريخلاذاهةلح ناب

 5 جوةبامهداسب عب لعفي ناب فاطال اه ذمو ةمصعملا ىلع معلا وةعاطلا ىلعباو كا ىأعا* زا !اهنماهكرت ا

 مهلا لصالا ل_هفاهنمرءاجلالاد-ىلا نوهت الث يع ةيسصعملا نع مهدعبب واهتم مهج رقي و ةعاطلا ىلع
 ةلزتعلا«يفانفلاخدتناطا لا ىلعحب و رالاز وععالثعملاة دج رثىفاخا ونرةمكلا ثءحنم امندلا ف

 الوضةمولو مامالابص:بعاتاوقو مهد.ءر ومجلاب هنازعنا ىلع ءانب رئالا ناطاسلا ىلع جب و رخعااو زر وذ
 كلذ ل_ةزولضاقلابصن يع ليلضاغلادو-و عملوضفملا مامالا به: ىف اال الاولاد كلذ ىف موفقا: فلا رو

 مسيقبلا نمبرةلاب نوفدملا قداصاار ةعج مامالا نب ل_.عم«اىلا نول وسام»وثمهو ةل لمعامو*الا نع

 ةذحالا ان مج.قانامأو نطانر هاط لكل نولوةا موك اد ءنطابلا ام ةد_الملاب وة ءكطام ءانن وجسد و

 ةيفودلاضء:مالكل عج مهضء:تاملعاو # لا اوالا ضع ىفاهمط اون ىلا ة هع ريشأار هاوط نع مهاودعاف

 ناالا نطاب ىلع طةنودحهتعبالة.فوصلانافاهر ةامسه:ن؛ ناقل اوءاوسةن :طابلابهذ5 مول علا ة”اهدفف

 ءاوس مهرباك ا إة:اامزودمع:ةينطاباا فال- كلذ .ةنوه*م مهتكو هبا وهرالاوةعب رسشثاارهاط قفاو

 نمدارف ةالانمنوكيدق هنادارفالاو بامقلا ىلءمالكلا ثحم فمد_ةةدقو وفاغاهفلاخوأ ةعب سلا فاو

 هنأ لعلا قبساوهامناوءانلوالان مقفاكدلا ىلع هءإ_ضغب ماقلا اذه لئن بطة نالبطقلا نملك“ اود

 اننذتما امالا ثحمىفلوقلا كل ذ كف هد ولو بال مباع ةلل نيس عت و سانل !سهأ هلا عجر 00 نمل ءلاىفديال

 الوا اه ةنوك الر ةمصعلا مامالا ف طرتث دال هنأ لعاودج لعأ هتلاوةمعرلا لضفأ مامالاتوكي نأ طرت تال

 ىفاشلاا: مامات ادكأ تةكفو و سفلاب لزم: :ءالم اهعالا مامالا ن اىلار وو+ابهذوةضنار الاقالتعتا ا

 ٠ امشرق ةيافكو أ راذاءاحتا دمتم ارك ذارحالد_ءاملسمالؤاءاغلاب مامالا نوكب نأ ط رتشب هنعهللاىذ ,

 تءهحا ىثرقد_> وب نان ض وهلا ةعرسوةكر للا ءاةيتسا منع صقن نمءاضعالا مماساةطانا ري صب ارم

 هذا هتف بتكىفر رقمو ه5 قساغلا لداجلا نمل وأ لداعلا لها اوءريغف دول لناد فانك طو رشلا هذ

 |. ةلاواتنلا نابلا قلانف هتلاهجريندلا يتم تلا ةرابعامأو 5 نيماكسالا بكف عتب .اراماذد

 (تاوجلاة)ابجاون نوكب نين نة مامالاذاختاب مالا ىلد صن مع راشلا نا (تاقناه) اح وةفلانمة:امثاثو

 مهلاومأو مهلهأو سانلا س ةنآ ىل:نامالادو والاه ماها ىلا ىل_. .دسالو نب د] اةماقاران سمأ ىلاعت هللا نا

 | نوعجربوهتجر وجرب وهنواعس نوفا مامادوو عمالا مها ح مهد د تا] ذو ضعي ىلع مهضعد ىدعت عممو

 هتماقا مهلع للاعت قل ١بحوأ ىذإ!ن ,دل'ةماوالنوغر_ةبالم ل لا اوذمأي حلاقه. 01

 ١ نوك نأ بح ولاف ىل ءث هللا ىلءالا:.!ءب>او مامالاذا اكاو بحاو ووف بالا ب>اولا ىلا ىل_هدوتنالامو

 د_اوملاعلافثوغلا بامةلاناكوداو ملعلاهلان' 5نوكا!ىفد' سفلا ىلا ىدؤ مفاف ةعال_ادحاو

 لزني (تاوجاغ)اهنملزعني ,اذاهف صاه*ةماما تعصاذا (تاقناذ) ىهمتن اعرش ب>اواد> اومانالا سف

 قر رقموهك ةمامالا طور ىفمد_ةتامه كل ذودنو ضعن ىلءةيعرلا ىج ىف عنم نم 'هذعمامشلا نعمز عب

 تنك

 لفاسلا باط:و .ارهناللذ الا ليات! حر لامغ لا و لاحت رالا دنع لاكسلا ةسح رد درأس لاس لك ىلع ف .ءاك-تل! نطو م ىفهللا ىقتانملاه روي

3-00 



 ىلع هل_ مدل ىل هن انياصصأ نيد اوال لءنالراك ذالا ىفئدم الالاقو 353 رووجلاه. .اعاماز هو ةيلداطا ىفاهم

 ىاىذاقلال 1 نالود 0 عفى :رعسد الذهن و. :دلاةوعئلاامأو اه دام هازف ةكللا ىلع هرازصا مع نم

 ةءادهلاابسأ ق.ةدتوا 5 ىقذال_!اركنيال معذلا ىفننمف ىل لئذا فالذن نأ ىلا اراشأ مث تايئالاىلاركب

 اها_عغ هر اريغاهل الهلا ب.ةعتفع زا ,الاوعتا خوك بثيثأع نكدو كالهاا نماهةعباملا وعن اهمعسنال هناربغ

 ح حاردةساو ةماركن يعوف ىلءن موملا قا !ءاط ع لوقي هنعوتلاىطر ىراس !!سابعلاوب أ ناكو ةرودالامعث

 وهلهتنفاو ةلئذنا روذالا لب ايم" الا واولاو جارد _ساهن نيم ننعم هلزأاموةماركوونكلباعءايأامف

 ءايشالاةقرع.س؛س ةلصاخلا ىهوة.اهعلاةذالاتاذالاىلد -اواولاه هج راهم «لكاودءوأ ىدوحو

 انركز نأ لاو ع فراعملاف:ر ود#ةذالاف اذد ىلءعو ةةرقاا يلع ةذال ا ىهواه:ث ام ىلع فوتولاو
 رع-غنمئتلابذماد دةناسسنالا نأ لولا اذه فءضورلالان مصاللاناودو دع مآ ةذالا نا ب تييطلا

 اع : لع ىت> اهمر وعسش هلن ندبرل ا عياجرا عابد هناةةس>ةروص ىلعهرمدي عئواذا 3 ملأ وس

 85-5 !ملًاولابلابكلذر وام ريغن هءءاذ لامزتكوأ ملثم ىل هفقو نمثل ذكوابلا قوشلاملأنمةصاخم ا

 ا !لومحلا قواهموزمل ليعذلل اس ةنوه سلا اردالا نأ نفث :ىصلا ىف ىدنةرمسلا لاموامهملا

 اذهمال بتل اريع نب نيِدلاَر رعي !الاوو عااواطااىف ىشمهيلعو ة هنا ربح -ولا رومالا نءاهنال دحتالاما

 اد يكرم دج 5 ىلا اركسلارا دامأو ةزحئارادب ص ه2

 نايبسأ 0 هر < الارادلا اما .كرادلا د لات را دا

 مع ىلاعتدنلا اوسع وهامو ناكم لكن تول

 هتءاطب وج وو هياوفو ماقءالا مامالا بص: دوج ونابب فنوتسلا ثدعملا)
 لو زعهللا ىلءالا:ءاعهيصتنو>وناوهءاعحو رار وال هناو 'ء

 اذيلع بحت ل؛نامزلا لهآ لضف أ مامالانوك طرتشيال هناو 1
 * (نيماس 1! لا دع» ريل نالت رار

 مود11نيبةعقاولا تاعزاذملا عطذو وي رطل الراس دل ءااوة لغم ار عقد ش سو: لازييكتور وغئاادبسك ً ا

 تذفنالو مهرضبا ع سانلارح زامم-اظعالا مامالا الولف هب وندإ و ؟#يثي داس سانلا حباصم عبسي انك

 ىلع ل سو هياع هللا ىل_ههللالو ردع, ةراصصلا عجسأ رقو موانغ تومقالو مهدو دح تءقأالر مهماكحأ

 ثا|ذ ىل رص لك ف سانلالزتم إو مل_سو< _.اعهنلا ىل_دهتفد ىلءهومدتوتا.>اولا مهأءءاوحت م همصلا

 تام ن ءو هلة ةحالوة مالا مول هلا ىتاةعاط نمادي عادت نم مست اا داحأ ةدعاضأ كلذدن ؤبو
 ال_ةعالاع مسك 'اعامسبحتاو مامالا بصت هتدشاح ىف لاك )١لاو ود ة ءاعاجة تي متامق.هيبهقنع ف سولو |

 نولوةب م متالال ةعىلاعت قا ىلءمامالا بص: بو>وب ةلزثعملا نم ىرصبلاو ىتبلاو اما !باعصأ لاق 7
 ا ونوفر رضأا مذ دومافعضلا ىلءةءللقاا نم ةونممامالا مدع عمر رضلا

 نأىلااو .هذفةنئسلا لدأامأو ةعالا نيم :«تفةنسلا لهالنو تقاوم مهو ع رشا ماكحأب موقي ماما تصني

 ىنل دعب مامالا ناكو نيململا عاجلا 5 ماماوأ ىنك هلوق ل بة نأ ب < ن«بدننامار ومأب ف رهن مامالا

 ىلعرعصنب نام م هساءركي لأ ص :دقو رافاار عم قيدصا اركلابأ عاسجالاب سو ءبل ءهللا ىل ص

 ىضترملا لع منامثءةمام أما ىلعس ملا عمت ة-اوادحلا فاوتس م هنا مهند ىر وشةفالحلاا رمأ لع ةعاسج

 هب واعمو نسما نيب ةغلاخلا تءةو من ودارلا ءافاملا مهءالؤهو كلذ ىلعةياعملا نءن او ريتعملا عمجأ و

 ىنبىلاةفالاناتاقتنا ىتبناورم ىنبوةسيمأ نب نمءدعب نم ىلع مت هيام ةفالانا ترةئساو ن إلا ه1 انصو

 ( ىف تفي - م )

 هئمامأ ىلعلدي و ةثامسجو ئنامو 0 فيلا ملص ”ةنستام ناىلا كا ذ دعب باطن مث نب ءامالا رجسأ نمد موب أ انش ناك ةثامسعتو نجلا
 نمار وس لوي ناك هنا . تس م سس سس ا يس سس ل ا يل ا

 هد.:ىذلا كرات نارقلا

 مانالاب ة ع 2©ىشو كلما
 هللاو نعمامالا نمد _>اولا

 عساتتلا بالا فلام ع ملعأ

 ورشوةثاه-+جونيسجلاو

 تاحو.غلارارسأ هيف عدجساب
 ملعااهرح ؟ىلااولوأ نماهلك

 000 هيزنتلا نأ
 ىلا عرب مغ دش او هزنملا

 مجلا لالا هيشملاة ن7

 لافوودر راك نمد لا نمد

 نود ةمالعملا علا ناهم
 هنباالا مام نم ىلءةمالعو وذ

 لاهو هلهج عسي الامو هإبح
 مدع نءالا فالملا أثنام

 هعتلأ معلك لاموو فاصنالا

 نالء!ءلوعبالفر كلا

 لاهووهميلا عراش ري ركنا

 هناك ةبادهدعبالا لالخال

 لامووماالو دءبالا لزعال
 سنجلا ةرواجلا ىف طرتشم ل
 هديعرأس هللاو سنل ىف قمل هنال

 ةيلثملا ثفتناناو ة.عملا

 ناك امهي_كاالوللاهو 35

 تحمأ نملاهو أب همشلا

 رهط «-#:ءوداب ل هنأ در وام

 ددعلاةندح ىلاعت لذ ددعلا

 نملاهوهدحأ نمرادلابامو
 تبح١اصوهفتافاضالا هن دمعت

 هلعلا تناك ولام وي تاف

 ىض" :ةاللؤأمءا: هن واسم

 ضخ أتي لو هتاذإ ماعلادوحو

 ةرثكلاوي هنأث د نمش هنع :

 ىشرالاة ل2 مئامو هلوقعم

 صالانملاوو دع هلولعم

 ماهو ار ظنا مول_ءلاهووهمومخلاتاذدوو رمموج رملاناطثلاتالرانلاب رالا فورا كلا
 ناو« يبسنلا نبع هر رشا ىف ل اموف ره اهيثيالف فرط ناك - لا سياو فورا ممىئاعلاك فو راخملا فرط نامْرلا لاهو ماهلالا مولع دبع



 : اي شاه ساب هلرةنوكي وضثارغلا ءاداب فر مأأكسانلاةارادع (عع) ف ا رو دقوا_مسالىلاعت

 ىل اردا شام ىلع ىشعن ثم 3

 ىللاعتهللا هبناعموناه ذالا

 ةيل الاف مال_بلاهماعدل
 هلل اهون نا لءقةروك ذا

 يليءفيربشلا هماقم نم
 مل-عأهللاو عفرالاو هام

 عسبارلاب ايلا ىف لاهو هي
 هلوةىفةئامهنو نبعب زالاو

 هيدي نيب ن متايقعم لىلاسعت

 ثلا ناوصأ صدأ ىدبخرمملار هاز نيدو مامالاناكو “عب ةسافنلا او:دو+لا هبا مالكو هو هللاهجر

 ١ الجو اوال دف ىرعشالا بحلاانأو ةولاترضحالللو#» ىرعشالا نسلعا نأ

 مالسالاود-اودو.عمىلا نو ريسشب مهلك مهتيأ رفال بنية بعلا ل_هأ نمادحأرثك ال ىننا ىلع اودهشا

 مامالاانخضش ىريسخأ «(ةعاخ)» ملء قامت هئاونيما م مهام فيكرا ظناو هأ مهمعب و مهاعشي

 اهرهاط د مسوتلا ىف رابعف عقواصد5ناةسو رخل ارمص؟ىرمغلا عماج ماما نيدللا ني أ زج مشلا!ثرول املاعلا

 ىلحنانيدلالالج خيشلا ناكو هرفكءاملعلا ىف ا هرصعنااما_بلاةريضدعا باغ هلاو دةعفةعب ريشال فلات
 كلذ. انتفأ نحف ةءامحو ىت. :ةابلا حلا مالسالا ين لاةفا ذه لةةيىتفأ نم لافرم دا ولق س جلا ع نعامثاع

 رياظن ىف ىنيغلبلا نيدل' حا ارمس مال_.سالا يش ىدللاو كال ذب ىف :ذأحلاصجشلا لاف كلذ وكلا دامو عالاقف

 ديد مث لدلا 0 تلو سر د ردت ترو ادحو مال سال نول لاّمذةءقاولاهزه

 ءالؤم دارملا سدا هلئارمأ
 امءاو ةايذلا مهةكالملا

 ريخسنل اةك-ثالم مهم دارملا

 عمنرفو كب ةكثالم مهو

 نيردلا جارسس ماش اابمال_بالا خي”لاهو د 4+ :عهلناىذره عش 1 0 رتاوف ةعاقل ان نه هيلزنو ل>رلا

 لالد مال.الا نيش كلذ ىلع ىندت اسهفول وهدا هتلا لس هنلالوسر صقتنا ىدو جل تقب:سمتيتفأ ىوزذلا

 يبو رخ لا لاه هتع.ت نم كسهن تحر وهم اوداقث. !ةيكس لاملاىلا هء؛تثعب تنك الهلاقو ىن. .ةايلا نب دلا

 دقناكو 01د ل ر لست ة,هتامجرىرهزلان باباه واللا وص ب ادكش ىتنأدتو هنناهجر

 لوعيالجر نول_:ة:أ هنلاد: ءْل_ة>امىرهزاب هتود ىلعأب 5 ل_تهال هن هنو رك هب هرآ وجرح اهل هذ لأ من

 كلذلةةنمفاخ ًاىنالوق وى وهلوذ ذي لازبال كلذدعبىرهزلا ناكف يبن هللا ل وسرد ثودتلا فر

 فيكف اهتءاربب نار ةااحرمص نم يس نم قى ف ولا اذه ها ةماعلا مول هيهللا فددش اًورنالحرلا

 مامالاناكو 5 هيادح ظاعلاهيح وىلعاهموش مةرامعبلاسعتهللاءاياوآ نمدحأ لتغب ءاتفالا ىلع رعب نع

 دةلاج ىلع مهم الك لجو مهداه ىلء عالط اريغنمءاولعلا ةماع ماث  الاربك !نملوقي هللا ريلازغلا

 يرتزلمالز 2خادبا 0 0 لولجلا نم ا يفيلافر 00 معن لل

 0 رتوش ا اا هك ًاالوهنعةداو رقوبنذيءاوهالالهأر ةكأال

 ءاوهالا له ابها هجر فاش كلا مامالادارأ هلا ا ل عال لب وأتلا له أر فك 1

 ءانررةامىجخااب تماعدتف هاد.حوتلا لها هلع !لهابدا اراوةثحر 1اوهلزتعماك لمتحلالب ,وأنل! نات

 تندد ؛ةلسبقلا لهأ نمد الريفك لاب لوةلا ن ءاوكسمأ نيد دلل ءاملعلا غبجتا ب >2 ملا اذ_هىثال

 ع اىلاعت هللاو هددكا مهادهف

 تبريسو لك أنما زدلا قرافكا اذالم حنان. داق نوسوللاو عساتلا ثلا )وب ل“

 :؛ه «(ىلاعتهنا ن مجاردتساءاك كلذريغو عاج و

 1 رك !!باذءىلءادثاراب اذءامببذعي هياءةوس#ن ىسهف توملاىل لا ارةك-|١ ىلع هرارمداب هملع عمه ذأ ثِ 53-7

 1 ةماركمل سبا رفاكدلهنلهقز .ريام عسي نيتك ضع: لادوي ركشاااه. اع بترك , ةمعتا ملا هلزتعملاتلاوو

 ١ عج واولا# هأ هيلعوأ هلهيثك ام ع. لع ىف - هي ددم اوق هيامهقز رب هنأب علا سا ك”لذاع اوةناهاالو

 داو او كلذرمغو قر رلافةعسونو ندا !ىفةدحن هايتدلا اراد هيلع هللا هب زاع تاريلان هرفاك.لا هإعسفي م

 : كلذاهننا متن نا مث« -هرك عسولال نسحأ نورحأ عسبضتالهنارب_أ ىلاعت هنأو تبدصت نمور ” الاىفدل

 || فيضااىرقو عئاجلا ماعطاو شطءالراب ” الار فك ةينلاهيف طرتشيالل علك ىلءبثأ مالسالاب رفاكلا
 3 0 وك ال ليصل ذب ةيمالسالا لاس عآلاب راوث ىلةداب رودعلاو م-رلا ةإدو

 ْ راع : هناور وءالاهذهن ءمل_بوهياع 20 اس لوس لمدة تاكو ريد نمثل فاسام ىلع تاسألسأ

 د,علانوكامسعدبعلا
 ص روب نأ نع 4 :وطفع هيلع

 رك»موهام فالدن سآ هلع

 ثا ذ ىفلاط او هلع, مهف هل
 سماملا بابلا ف لافو و
 ا

 1 مول ىلا نير رأت وني مما
 نع آنأ ىنعنعامو ةمايقاا

 لادنالاو تاطقالا قتل ال

 اننامز ل - هأ نم مهريغو

 مهباعراكسنالا فوخالا
 توكان مهل قيددتلاهدعو

 نا ىلع مهتقمف ادسكلذب
 اذهلثمراهطابانةاك مهلا

 ءانكر تولهاصعن وكن ىئ-
 نيالا ةفاك ىلع ةدحرلا اع و

 دةولاق اهضاصتخا نمىلوأ

 ىري_ثذلاازهلثم لعق
 م ذهنأوهملاسر ىف هليا جحر

 لو لاج رلا نم لئاوالا
 حالها مهفركذامو هلاسرلا

 1ع ةذسلاو ب اّتكلا ىلءلاح رلادث اةعركبح تح ذا هنا“ هلاسرلا لاح رنههرك ذناةدهتلا فرط: ال هيف عقوىذلا فالغلا

 ييسدابسلا بابلا فلا وينعمملا يضرب وطلا هوس نم نم سانا !ضعب سوف:ىفامكلذد لب نبا مالكملا اهبرددوالوأ جالا: ريقد 06 3



 ان 8

 586 الا 7

 - *دق هنأ نماوأنملا ريغكست :مداسعبلاق نمةح ولاه هتعاط ىأ كلما نت دىفءامنأ ذأ ما ناك ام ىلاعتلافأك ْ ١

 دبالفالاو رفك لب وأتلا فاطم نأانل ثدثيملو هنلالوسر دمه االا هلاال مهلوقن مهااومأو مهئامدةهمع ٍْ ا

 اء.سششا] ذ ع نهد_تعمو عامجاو صن نم مج لص أ ىل+ ساسة وأ عام اوأ صن نه ثالذ ىل لءادنمأ]

 هلناب وةعبرالا ةٌمالاكداهتجالا طو رشهمف تاماك:دهت<دوح ونامز ىف فت اناممالسالا ىلعموقلا ىف

 دل.-و 4 اراع رامثن هرهس ٌنإ] ملا رعو ءلردملاديعبا هشام عمان ريغ قمح مبناها .ال

 الا 0 ال و 0 " اتالم م نمل 1

 وأ لاب لا تك 50100 هالا له ريكا 7ىمال_سالا مشانالو ا

 رك ن مو رطخللا مافعلث اهل رك ّلانانهننالوسرد_<:هنئاالا هلال مهلوق عم عدبلاوءاو هالالهأ 0

 3 مايتدلا ىف هنأو نيد“ الادبأةّع ادلاةيوةعلاةرخ لاا اتا اكفاناستا|]

 ىفأطمللاو هناممدعبالو هنايح ف مال الا لد ماكأ«لءىر_تالوقلسمجا -:نمنكعاللاملاو مدلا|| ٠
 ءالؤولرب ريغك-> اباسومف مكتع ىتاا ل_ئاسملا ك7 نامثر#فاك فا لتقل ا رمل سملدتق ٠
 اهاهأ ىاودتواغتواهنت ارق فالتحخاواهكرا دم ةقدوا يعش ةرثكسل ضووغااوةثدإاةباغف ةعدتبملا 0

 ىلء عالطالا ىلاو ههوج و فو:صرثاسب أما ةفر#«مفءاصةةسسألا ىلا ايف ىدملاب طبع نم جاتو |
 ىدتسكلذو ةلو-:4اريغولب وُأتللذإهتلا طاغلالاةفرعمو نك امالا فها ارم لإ .واتلا ءانحإا !
 روءالاقثاه دةفر ءموا متاراعتسا رواهئاراواهقت اًمح فسرعلا ل ابةرث سن «ناسالا له قرط عجة فرعم | ش1 1

 ملف لاق مث كلذفلاطأو مهري_غنءالضفءاماعلا ضاع ىلءادحر ذعةموها# كل ذريغ ىلا د٠ .-وتلالعىف

 نء«بعصوهود_ة:ءملارب رتامهدحأ نيزب , ز عز سمأ ىلا جاتع عدبلاوءاو ءالالهأ ريغك2يلوقلانأ

 نأ فرعبا موك احدنع قطني صخلانأ رذع7عمهي وشياممهصياختو باةلاىفامىلععالطالامدعةهجأ] ٠١
 ىئاثلاوي اهتماه ارذعتب صخششلا تاق قام ىلعةنديلا كا ذكو رجالا ثي ربك! نمزعأ مآ اذهل: ةثوكهنأ] ٠

 هريغ نم<.ف قا-اري-.ءو طابنتسالا نطاومو مالكا لعاب وعصةه-نمبءدرغك كلذنأب مكس نأ
 «ثالتما عمةياكلاب بصعتل اوءاوهلا نع رخ ىتح سفنلاةضاي ر ونهذلاة ص عجل -رل كلذ لدعاغاو

 صخ#دنعن الادح ون نأ لا ذهواهسف نيدهتحا ةالاع زانمواهرارمسأ ىلع 4 الطالاو ةعب رشلامولعءنمأا ٠

 ةرايعىفهرب_ غداق# ءارب رت ىلءرد-ةي فيك ةةرايعف4_سفنداهةعارب رع 2 نع زدت ناستذنالا ناك اذاوأ]

 ماوعمهامناءا اودالال_هأ بلاعو اوم ءبسال عدبلاو :ءاوه هالا لهأ نما دحر غكبالنآ نمؤم لكن هبدالاف

 ىبلاة ع رصاص وألا او هلا نأالا م-هللا مهدافتعا ضقانياللاد نوف 'رء«.الاضعب موضة نودلكلا

 تاةنهط-ة نمو ى ل ١! نيدلا ى قى :يشلا مدا ها رظنلاكلذىف :اهاعالف ادد وادانعلب وألا نلمتوالا

 هب ٠ «4

 ةعاطل ا ىأ يدل ع نمنوت رغم تو هماع هللا ىلص هل !اوةبدارملاو لبو وأَتلا نمدرضاو ا اراك ولت

 هذهل_ةىفكلذ لثءدجوب نأ تاهههو هلوةبم-هانرفكر فكالبج وهل وأتلا ىفأط خلنا نا عطاق لولد
 هللا نمد هناف تدان أورطتنأىت-لاقف دئاقعلا لف ةلئسمن اباه رفزملاهامالا لثسدقو ىسهتن !نامزألا

 قد ”فاطاامف نوعي ىنلالئاسملانالوةب و عدبااوءاوهالا ل_هأريك_:كارداس نم ىلع رع
 امتتارابعلا نمريذكستلا ىض:ةياماول_صفانل لءقوالو ب هللاهسجر نيمرلاماماناكو ىلةعلاراقنلا نع

 هريغوف انو رلا نسال اون ناكو قءاثو ىل_ءريفك-:اا لثالدنم لص: ل قئاقطلتاناهئبام1لع طعم نمو 38

 مل_سوعيلع هللا لص هللالوسر نالةيمالسالا بهاذملاله أن مدح رثكالنولوة: ةبطاهدادغب ءاملع نم

 ريفك::لوقلا مظعت سناءاهبلق ىف نملكوا دك رسع نيزمؤملاريفكست ىلعمادقالانا كاباوهللا ىنقنو

 ناق- !هنلار سانلاىش تو ىلاعت (مالا) هلوفىفةئامسو نيثالثلاو مبان( بابا قلانوورحأ او ةدملا لها
 ؛لماكلا لجرلات ا معا ءاشخع

 ةنييطالا اعتب لاو

 هع :أبىتح ةيفرعلاةءور ا

 ناكولاع هلثتمف تمل اهلا مأ ||
 هّنلا ىلس ىنالرك ذام ع وو
 تنكوا هلوذناكم لو ء.لع

 ىلا ءاعداملل كلا اعاد ىنعي

 حرر لذ نمسلا نمجورحلا
 ىلاعح رالاه ىتح فس 21

 تعلو نزلا ىعب كبار

 اللاةوسنلا لابام هلكسأو

 هدنع ثيل نويدبأ نعمت

 هيلعةنملاهلمصتالف هز هرعارب

 لوبرلاو نيسان مج اخاف

 ل دزعهتلا دعت وبث بلط:

 لوسرةءشح تناك اذهنمو

 ساخأل سو هياء هنا ىله هللا [[7

 اا هنوعد سال ادرءالىّت-

 نمة-جوزحاكن ىف متو
 حدد ام كلذناك ذاءاذت

 ثاذافن ىرعلا دنعةءورملاىف

 هل ومب كل ذ ف هزعلا نع هللا تابأ

 نمد انأ لام ناك م

 را مورقة المكلا
 لعفلا اذهىف نيئمؤمان ع

 ق> ىفىلاعت هللانمناكف
 نيد ف ول نمنأكا م هل اوسر

 كئاوأ ءاوس ىتادلا بعمل

 ءدتقا مهارهف هنناىدهنذلا

 فسول ناكم ل سو «.لعهنلا
 لثملاعلو ىعادلا باجأام

 سل هنأ مل- لعق فول لاقام

 هلوةبمل هوهيلع هننا ىلصءدارمأ| <

 اة ا ا ع عل تسييس ه777ت27 22-7 تبحال فسوب ناكمتنكول

 نمدارملان وكي نأ لمت و (تلق) ر ريو لما تيلف باتكسلا ىفءاطس مدقت دقو ميهاربا ن هنلشلاب وأ نحن لاه فسول مياظعت النئعادإ ١

 هتلازها فرع يرخ 1 اهحو نم مهتاعأ صولا تندن ناو مال سلا هيلع فسول مهاعا رامدح ىلع ساذلا عارأ لو ىادلا ثبحألمالسا هاه وق



 دلالوسرف كلذ وقالت هءىماتلابثود ةوصقملا ندعو ةلاصابدالاب ىلا ) 12 3 هللد :ودقملا مل_سو ةيلع هللا ىلص ويف

 هلبا ىلسناك لقو ةرنسح

 ءذهلوزأ رع سو ه«باع

 لهأ نمادأ قلاذا هيلا

 ساحب فد _ءقوأ ةةدلا

 سد<لازبال هيف نوثوكي
 اسوا اومادام مهعم سفن
 نيذإا مه اونوك ىتح

 فرص ذءاح ون اوذرمصن

 الو مل_سوع ل ءهللا ىلسد

 ىلسهنلالوسر نمل ذاو فرع
 نوةةعاوناك ملسوم.اعهتلا
 ىلههعم ثي داو سول |

 ديقامناو لاق لسوهيلع هلا
 م-مرنوعدي نيذإا ىلاع#

 نامز هنالىشءلاو ةادغلاب

 نيكو زرملافقزرلا ليصتخ

 دنع قويغلاوحوبصلاوهو
 (تان)كلذفلاط او برعلا
 ملسوهياعهتلا ىلص صااخا

 لماكل 'نالركذ نم عمربصلاب
 ة.ناحور هنادابعري ص

 ىلاه-ءوح - رفةسناج>ال

 ززؤيالاساللا نمفئائكسلا

 "زكا ذبح ناالاهيلع

 كل ذىلاو نيد رسقملا نا

 ىلهلوةن ةراشالا
 هن ىنعسالى أ ىبر ريغدف

 ورك ذنمهريخل تافتلالا
 بايااىفلاهوو لعأ هللاو هريغ

 ةثاوسجتو نب رشعلاو عساتلا

 لاد زك ةرثفلانمديال

 لجو زعدنلالهأقيرط
 اهمهعب ثااماف تلضاذا مث مث

 نملوالا لاخلا ىلا غور
 لهأ مهوداهتحالاو:دابعلا

 هبةعبالن أ امارةيهلالا هنانعلا

 ىبعس الت دود

 0 ا ب رورو وو يور سومو رو اا

 ١ عوممملاو ءانبأ هرج ” دالوءانب !ايندال ل اهو وه ل_سال.#لاب ةنل | ىلا وداي ,موتن هريصيفا دبأ كلذدب ملفيالف وحر

 : ةيهولالا تعداىنلا ة.ب الملا مهنم برقي كلذكرءاعملا فورح: ةروص ىل_ءءاضعأ ىلاعتهنئناو مهين
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 بلاط ىلا ” نب ىلع سمأف + :ءهنلا ىذر بلاط ىلأ نب ى_ءلاهوعداةئبادا!كالذكو قداصلا لن رةعط

 ئاضفل !ءذ ىلع ة ةعد رشلاةمثا عل اطاالف هلا ننام ن الارانلا ىف نودئرمناو راصفرانلاب م عئارحاب

 : نا ىلع ن وهني ونوس نال ةدصبة مسا ود رلا له أب ةيلولل-او سوخلابةب ردقلااوةلاةه.نثلا

 ١ لتقنمه_.لعءانعلا ىأرقغتا اممبل_ءفو طعم مها ناطأ ااد_ةعاوعس ريمو اورمضانافرغك كلذ

 : مهكلو هوةىفلوسرلااوقدص موق :عسارلام هولا ةمالا عاج اية .ءرلاداع الئالذ س.او ذو ةعوأ

 || مهوعوةهكلاوج راواناو ضفاورلاوة؛راغلاوةلزتءلاك ةلبةلا لهأ نم «م خوك عملي أد ااىف اًوامخا

 ةقرغلا نيتقرف كاذىفاو راصفال مآ ريذك: !ااوعل يةريفكتاادح غاب ل وأَتلا ىف طلخا لد الا فاء ادقو

 لب وألا اطل اور اكدنالا دره ناك ءاوس ذك قف هب رهن فلورا فلاش نما تعز ىلوالا

 ة-جرنءاوةيضامعمءالؤهونبدصتةلا نيب ومهمالغلا نيب او زيعلو ةرغكلاماك> اكل ذي موملعاو رحآو
 اوحابتساالوم-هاوةموقلا ءامداوةر هيمو ءافاؤلاوءامإعلا نمر وهما مسمعي ملك تءسوهىئااهلئا

 || نيلسملا ساق ددف م_هاوخدإ اذهانرصءىلا نيلسملا ماكح أ مهلءاورحأ لب مهاوتةنمهعرحالو مهلاومأ
 ةئامخعةءدتبمالاضةةسف مب ةلاقب ءاناوىدعتوطدةفار ك١ داع« نذكشالد ةباحالا ةمأ نم همهو موماع

 عدبلاو شح>افلا أطول نم«-يلعمهامل ظراغتااوديد شتا 184 ىلع كلذاءافةرفك مهام نمر كلذودنو

 رغكلانيبودعل' نيندر راكو رثك ب ارقلا ىفءارملاثي دا ىفدر واكهتب راقار 3 !ايكالذهبشفةعينشلا

 فرب :نيح نازل ريال ارغكد ةفرفاك 0 ار اب :مةال_صلا كرتنمو ةال_لا لرت

 |« .ثعونرخ ” الاوثلا ىلقاطي دق'يشلا ناو رحزلاو ظراغتلاه_و ىلعدروءاك هنا كل ذوو نمؤموهو

 || بيرقتل اقب رط ىلع ىداو وأ وش تنأ ىنجال ص شل لو ةياك ليصفتلا دنع مكس اًةَعيق-ىضتةيالو
 مضاوتلاى ز«مىلع لدمءانارخ الل>رلالوةاكو هناوخأو هناشبهءاعمرحالوتاماذا هثربالم مارك الاو

 0 ا ركن ماسالا ىواخ فكل (تلن) ىبتناهك التماالوعيبلوقاا كلذ هلز وعالوةعاطا او

 لوي ناك هنأ هلفاسال نم ضعب نءىكع و «_صنامتارغكملا نم: فلا ةعأ هلافامدعب ريفكشلا طاشلا
 لطاب مالك اذ_هولاهر ذكلااةّةةملاللب وهتلاو في وةتالوهامنااذكب رغكيانالف نأ ىواة هلا فرك ذام
 تباثلا للا الانولوةءالل:مالسالاو رفكلاو مارا لالاب ماكحالا ءالع ىنعأ هللا ءانمأ بعلي داون
 هعرشو مالعلا كلا. هلزْنآ ت ارغل' صن نما ذحخ 1 مامالاداهتحا ىدأ اموأ لسو هيل هللا ىلس د مانالا سن
 || مهأو ماظعلانيقباسلا عادم ماكو ه هنررحىذلا اذه لاه ماركلا بهصلا هلاووأ مااخعا !ل_سرلا دمس
 1 يو سانلا باغ لعدم دئرغلاع زا:منافىلو ًارووجلا<. اعامو مالك ىست ثنا جمالا اراد هل ذشهللا

 : دقةعالانمةيناثلاة قر ةلاو لأ ىلاعتهلئاو باس ساو ريشحلاب نمو وىبند- توها رلوةب لح ر لتي

 || نولو وا ناكولاولاهو لسرالاب ذكمالوار فاك مهنمادحأ اول علو نيل لا ريفكشب لوقلا نع تكسمأ
 ٠ «ستعنول رض ناك لب هياولغتشي لوا سوهسم اء هللا ىلسهملاك لب راشاو نتعب هب لةرفك لاك لسرلا زيبذكم
 ١ هقاو اًؤامخأف هلي و أت ىف باوصالاو ةذون لمن أريغ هباوقدصو »ول 3 معامل والا مهاودعر «ناو اهفص

 مقواملوأو هللا هجر ىلا نال سون طغقعدبلا ف عقوذر 0 !نمرف نم 3 مهوكح ناكس 0

 : ٠ ىلم هللالوسر م معرب يذلا مهنوغلاخاءالؤ هناكو هذع هللا ىذر ىلع مامالا ن هر ةن سلا لهأ ةكرافم

 مهنع هنع هللا ىضر ىلع مامالا لمس دقو لاه مة. هرلا نم ممهسلا رعاك نيدلا ن هنوةرع مما أ ل-_بودياعوللا

 اليلقالاهللا نورك ذيالني ةفانملانااللاةف مهنوةفانمأ لس. ةفاور َ :رةكسلانم ممسمنا اللا ةف م هرافك

 امئاوىناطإنا لاو اوهدوامف اومعذ ةنتف مهتباصأ موقلاةف مهيد ىأ لف اريثك هللانو رك ذيءالؤهو

 دي رين لك ًاوهواههغوم# نياوهنةرخ الابن بط نما ىنعالر ىلهتناةرخ .؟الاوا نفلانبا تاكتفامهني م مل اهءانب 1
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 وهائه لرشلابدارملا مهضعب لاو (ثاث) (659) ناهيالانوبث عمنوكرشمعهوالا هلو ل ديحوألا هيدازملا ناك ولذاد .دوثلاالا
 1 اباننالا لدا 2

 بابلا ىفلاو امووررخو لمت

 ىلاهت هلوتىف 4 هاوس ىفوملا

 هنودنمهلا ا مهتم ل*: نمد |
 نارغاهيخ هن رحشاذن
 ىعدادغناهلاهسفن لع> نم

 7 هرغلاةباعقهسغت لعد

 * (نو رفاكلام هكئلوأف هنلالزن أع مكح مل نءو

 نانيتاوزفلا برشا شب زيكا ذر وامذإثمأ نمو مالسالا نع لةنيالر كو هءريغو سابع نا لاق |||
 هدامعلاعت :! قل وأ ىلاعت هللا تاف_فراكن ا عدبلا ن ما ريفك-:لا ل_.قامتل مآ ن هو ناكل اوزان ََ

 ةليقلا لهأ : نمهتءدببج رن ءامأ ءالؤهرفك نمءالعلان مناف ةمانقلا مول 5-4 ٌؤرزا اوجمدعرأ /

 همنا ثد«ىفر امىلءتارئزجلابلءلاوماس> االرسششاساو رشنال ثعبلا رك نمو ماعلا ثو ردد ركلل

 «-ةيشاحفلاكلالاه + ةرو 0 وسلا ىجن ل ءام ضعي مهراكنال مهرغك ىف عازئالق ملاعل ىلا غت'
 لاهو * ىرع_كالاىلازل.ةلالهأ نمونذلاو عدبالهأر ةكلوقلاىزع ءدتو عماو جلا عجح رش
 لهأ نمدح ًاريفكلاع نع هنوم ل ب5 ىر شالا ن د اوبأ ميشلا عحر دقريغو مال !اريءنب نيدلازع يشلا

 د>اوهيلاراشملاو ةريثكت اراب ءىفامفاةثادقولاه دع فودو هم ابال مح ش مل تاغصاان لهخلا ناللا# ليلا

 مهمهذ مزمل ؛نذلا ةعد_ةبملارف 8 بهذم بهذملا مزال ًاباثملاق ن هواش رم“ *ىلأ نب نيدلا لاك نخشل لاك

 ممئامالزثءملاامأو لاف رةكهلنارب ةدبع نمو نق -» ,ىلاعت هنلارب ةوهوا_ءه>اورأ. ءالثمة وسلا نان رةكوهام

 كلذ رافك مهفاوءاكح ار اكن !تافدل اراكسنان ءمزلي وتافصلااو ر 2 دقن ناقعأا ماكتنألا اوفرتعاتاو

 مقو دقو م ارماالاريغمو زالانالمو زالادر عع رغك الهناو بهذع س ل بهذملا مزال نا عصضلاو ل كتل الا

 الو رفكملا مزاين ملام رغكمزالل ناب دوز ,الابهذملاوذإ- «:ملاذااع هد بقت ىض:ةبامفقاو 1اىف
 رهاطوبأ مشل ارك ذدتو ىسهتنا لعلنا اوهان اهمازما الو _ةكهلعنا< _هرهغمو 5 ارفاكب سل هنول هي ا

 اذ_هءاز> ناريخأ كلذاف

 ةءاعيف نوك نا لئاقلا
 دعيلا ةباغ ىهىبلاةوامشلا

 ىذلاةداع_بلاّؤب رطَننَع

 ناك ثكاذلن هلأ ىلادروه

 ةيهولالاءاقمىلا ىنط هنوك-ر

 شرءلا ىلءءاوتسالااهلىبلا

 تناك اذا مانه- رث,لاقب
 مناط ءارلاو ردقل اةديعب

 اذهىف مقوادحأ نا انغلم

 اهلك ةقرف 000100 : ىلع ىثمأ قر: ثا د> قرط ضب ىفىكو رهنالوةعلاحبارس هيا ىفىب و ْرقلا ُ

 ىتأاةدحاولاهذمدارملاو ءالعلالاف ع راثلانءااهاو رقدحاوالاةنلاىف.ىطهصتامةدحاوالا رالاىف أ

 ةدحاوالاراذلا ىفاهلك هر وهشملاة باو رلاىنءمنوكيف هد اورلا هذ هىلعو ىنب و زيةلا لاف ةقدانزلا مهراذل ىف ىش
 نوماظااواية+اهذ نيملاا فل ارذنو اوةتانيذلاى ىف م ارضا رومى كلذو مهدو ر ا

 نيإسماو هاد دامةماة_هألا عب رطنعةراخلنا قرغلا لهأ نم ارت رفكي نأ نيدتا ىنبانالذ نورفاكسل مه

 ني>نوءرف ىوسلوقلا
 لاّعف همؤث ل-ةع نوسا

 كلذ لعح هنامىريسغ هلا ل ا ولا ل سا لاو دع مالسالا لف ماكحأ ا٠ثوأب د

 غلب ىلعلهلوق فكشد بانا ىناقةتسلاا ترمذأو ةقرف ةريدع لت | تدع شن 5 :سلاءذدنمةقئارط لكوح راو كةضفارةبردق هي رب

 قارس باب اناننألا || دضوم هر فكل انا ىقذعال ثلا « ملسو هياعهللاىلمهللالوسرعيااراش اىذااةرغلا اووف رخافرشع

 او ىسوم هلاىلا م-اطأف
 كالذفلاطأو ايذاك هنطال

 سداسلاتاءلاىفلاقو

 لاعت هلوةفةثءاوسجو

 مهواركمأن ركمواركماوركمو
 نملكت العا نو رعشال

 هيروكمع سلفر كلاب رش

 رغْسناوهود>اولاحففالا

 مثهبف هماهأ أ ىف هللاركع

 وه :رفكسلاو هر ءاجاع ولوسرل لان قب دصتااوفنامالاو رثكن موي -نمو نمآ 3ك مم منذ ىلاعت لاف تاعالا

 97 1| تام قزم اني زكت :اهيجام_مفوعاسجالا ةفلاغوأ هنع واطةم صن: هلا هنالب دكا

 تيذكت فاشل داع هيف ال ارذك كلذو ىراصنلاو دوونلابيذك-:لوالا د ماسقأ ةعب رأىلامسقنن

 اذ_هلدأ نموهءاننالا عيجاونذكم مالك والا قب رطل !ىلءنوك مهري_ةكتوأو: :اظل مال نب رك 1

 هر وصف سذكتلاا اوسدا مس منال ةد> الملا ضيأ م.ممواعيجج لسرلاب وهتلاباوذك م مالدي رهدلا مسقلا

 ةلئسملا نوكتف لسرملاةفر هعةةلعملو سرلاةقر «منااعاةلءدقو ل رلا ةقر +«؟هللاةف رءماوةاعف قد دصتلا

 0 وذأ مسهعبتواهجب لسرملاو لوسرلا ىنءذه مها 0 أع نكءالدب رددأ] 0

 0 نضرأو عفدنح يو رفالا مئاماولاةوتانبلاو تاهمالا حاك ناو خابأو عثارش ور كسا داشتمألا

 عئارسشلا نم لسرلا هب ريعشأ ام عسي .>نااودة:ءانك-اولمرلااوث د موق ثا "ل

 0 مهر هرفكو هفسال ل! مهو قاغلا جلاصملا قب را ىلةوهاسعا كال ذو ةثوريذتااو رشاساو ريك فوركس اسوأ

 0 ذا أ ةوبنلا بايد شاذ قومالسلاوةالعا مولع ءاع ...ثالا ىلع وكلا مهز وح

 2 رنأ تو“ عرب يذلا لولا مم ىقلاازهلهأ نم برقي 0 ردات

 هنابهلعرميهءاعموادتا هنا

 ةموادملاءزهق هلنا نمركم

 لام: هلوغ رووذهنلا نمر 9 38

 نسل كارت اهفانلف هادو ا تازسل 00117 00 ا ونود ا ر



 1 للاب قار وررع ور يطا طا وطن ودب بلي وام روما (614) هسفئالعفل اذفاضانعع وجرلا
 مسوعيلءهنلا ىله هنلالوسر | ةفيامل'لاسة الهلا رهاجلاىدؤ يهنطابف:الدلا ىف هئار وضل نم هلىذلار د-ةااب ترش ةرهالفلا هه هللا قل د ا ا ١ 0 11 2 يل رك سل 0 ل 7 لا ا 35و ا
 نمؤثوأاهريغوأ ةظساو

 ديعلاءذ_أ. ىذلا معلا

 هحولا نمةطساو الدهنلا نم

 ىلءماهلالاوهىذلا صاخلا

 ذوب ناالا معا ذل سدل هلل

 دجثةينطان نهرهرالا هللا ند
 هلوقا مل-سو ةيلع هللا ىلص

 نيرخ لاو نيوال ل كاعف
 نيرخ ”الا نمىتشأ ١ تنأو

 ترد لةتالف كاشالا
 ك.اءترخعام ىنال اهساو

 كءاءتردامتاواقاطم ملعلا

 اذهوةطساونالا ل :أءالنا

 دقو لاو لمأَتف ريما سل

 مساعلاوأءانلقام ىلا ةفاو

 اذه ترارامو ىبسق نبا

 دايلافلاوو وه ءريغا سفنلا
 ةثاوعب رأو نيعستااو سماؤلا

 انل-ء-لكد ىلاعت هلوةىف

 3 رمش ءام الاه ىأ مكن

 مك:مفريو_ظااهاحاس مو

 م2ا1لمالسلا ممل ع ءامالا]

 ثعبن ملمهالا هيدارأ !ناكولذا

 اهفثءيدقةءآىفلوسر طق

 نلاديؤ ءنوكيناالا لودر
 صقنيالو دب زال هاذ هلق

 دقولاهكالذك الا عقرامو
 اطاهش لب وأتلاف فاكت

 مكنم فريهتلا ل-هج نم
 نوكفاعيج ل سرلاو م1

 برثا لسرلا ىلا ءجار ريهذلا

 معلاىلالصوأو مهغلا ىلا

 ٠ ىفلاوو * كلذفىف لاظأو

 نيعسنلا و ءاسلات الا

 مهرظنب اونمآ م نانو ريف ناعالا ف مهسوفن وك رشي ىأ نوكرش س مهوالا هلل مهرتك | نمو .اموىلا-«: هلوقفةثامعب رأو

 هودعداهحىف هناساب ريبك- لاو .:.عبءاعالا نمدرهاط ىفةالسملا نم هل ىذلاردةلاب تعرسش5 هنطاس

 ا ىلذ هناهسقن ىف ىلسملا لعج رق ناك ناو هتال_صف همس .وشوهرمضا )كلذ فناطمشلا هل رموسوناف رهالغاا

 ةروص خشن لوأ ىف م لسالا نافىلا..ال_ةةالصل ا ىفهسعو رمش لوأ فصاح أدت ناكوةهء«وعأب 3

 هبق عرش ىذلا لوغلا »علا كرتين اوهامئارطاطاكإ د,كاطي ثلا ضرغو هإمىلل_اط.الف ةالدصاا
 دبعلا تلق ىلاا شاي ىتتلاةه_ثلا كل: بس مكلاسعأ اواط.تالوىلاعت هلوق فا اذهل هع ىلع دسبعلا
 ىف رومأ ةثالثفاهتفلاخت ل (ناوجلا:) ماكحالا نم سفئلاةةلاغمل تا (ثاقنان) ىبتنا
 ةءظعتذإ جا ثءفواذاام اولاقةنامو رع كل !تابلا فشلا رك ذمريغالر وظلاوءوركملاو حابملا

 تدح وناوةماخلت! :_ءاطلا ك1: ىفةذ الا كلت اهاانإستا دابعلا نهتونف ىف تاؤرصتا اعسرج اهد:عء

 0 تداةعان اا مالبحا او فاشل !ىلالودعااف لولا اذ_ه فالح .ودىذلارخ“ الان رغما لوعلاىف ةقشملا

 هناذرب رسلاثيبخركفاذاولافحامملارهو ركملاور واف لا ىفةدعاسملاىلا تاقتن اذه لثمىف ةهدءاسملا

 مامهنع هللا ةءدخو ءوسهسس:ثدحن؟وهرةعةكال دل ةانءؤههنوك عمتالسلا نه غ رفاذا ًاوسل عشب

 ىمح نيمستىلا مسقتي (باوالاف) مسقىلاىناطء_ثاارطاخلا مسسقني مكف (ثاقناف) ىهتنا هله.
 نيطايسثىلاعتلاه ىنج ناط_ثر ىسناناطيش ناعم نبطاشلانالني ودق ىلا مسقنب ىساسا مى ونعمو

 مهاعك نو رتفي امو مهر هول فام رءاشؤاوارو رغلوةلا فخر ضعبىلا مهضعب ىحوب ناو نسمالا

 سنالاناط._ثناءالذو ىو« مخ !ناط.ثناسنالا ىف زيناط.ثلاننزه نيب ثددو هللا ىلءءارثذ !لهأ

 اهنيعت لك دسم صوص+شوأ امان !سمأ قايد قة هللا نعش ذ : هدب اماعارمأ نا الا تاقىف قا اذا ناو

 ىسنالاالو ىن-هطلااهلنطة:ءالر وما لااَه نات كإ ذيف لا يكتاناعا نأ ناك ناف هكرتب و اياعارمأ قاندقو
 ىف هل تفنن ىتلاءوجولا كالتفاس من مادي اوغلا سيلب العنا مماك_:اذاار وماهيسشلاك لت نم طعس و همق ق2

 داو لك ذاذ ونعمل |نيطايشلا ىعستن لا ناط .ثوأ سنالا ناط.مالوأ هملاها ةلأ ىذلا ماعلا ىول سالا كل :

 ىلةنانلا اذه تف لرالا د هةلاباودارأ اع اوني.«ةلا ىل هو ددقب مو كلذ لو ناو سنالا نعيط امش نم

 اهدر ىلعر د_ةبالامةكلهملا فاهم ان ههلح دقن مف+#فراقنلا ققدي نا«ةنطفو هتوةىفنأ الع م مالنا دنالا
 كلذن ع هب خىتح هفو -.هيفهة ذا! لزي لقءءلءلوءادتصالصأ هذختا هناف لوالا ل_صالا«.ءسو كلذدعب

 «فنوك_ثالاصال مأالوأ مولا تقل !نيطام ثلاناو ءاودال او عدبلا لأ ىرح اذ. ىلءولاو لصالا

 نااو!ءامو ل_سالا مك ناطم_ثلاىل كل ةتيستف اوأض ىح مهغلا مده نه تاس ذبلت مهل ءتأرط م

 مهنمةممامالا فاصهسالو ةعيشلا فكل ذرهطامرثك ١ ولا مهتم ماعم, مهلذرملا هلم سملا كل ىف ناط. لا

 تاب رقلا ىنسأنمءالذ نأ اوأر و مهف بلا غارغةسساو ثببلا لهأب>الوأ نبطاء#ثلا موماءتلدخداو

 لامْممكلْذفلاطأو مهم_سوةراصد!!ضغب«بلعاودي ل واوةةوولو»كاذكو هلوسر لاو ىلاعتهتنارلا

 نه ناطيثلا نضرغ سدا هنافادب أ هللا لغأ قي رطف ملف:الرطاوملا نيب قر غيال صاد لكف ةل-جلاب و
 هيّسلاو تالال_ضلا نم مهلا هيقاي اه4_:ءاوذ_* أ[ .فةمومذ لارطا ومنا ىفءوأ هنأ الا نيالا

 هسعجأرفهنآل ا!ثدمىفءالذكو كلذ ىلء هدا زن اتادثافزم ريثعلاوثااثلاثدأاىفءدساتو ىئمتنا

 ءأهلاو

 هّتعد وأهبن ذهل .ةلالهأ نمدحأ ريفكتمدءناسىفنو ناو نماثل !ثداازو#

 ىلاعت هلوقكدي دشتو اراذ”وأ لو ؤمدأخ وسنممهريذك:فدر وامن اناس و

 نمو

 دوجولاب نا.ءالاوهانهنامالايدارلا نافم_هفاهانهلرشلاب ارم اوهاذه ناعالاب مهباعنمىذلاوه ىلاهتمانا اور اوم علالدتسساو
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 ءاب رالاد»صاهاهعةوأ نان هلئد وصقمةمو ءذللاةفصا اكل:توكنال نكلل صالالاىلءالوأ لوعلا اذه
 ةردابااىج تالف هنعامتم هرطاكنان وك نأ وهوى اش !١!لااوأب و-وهتمر ةعاسساف كلذمثا هيلع ناك العم

 0 0نكلوهلهفلا ديعلالامناف ناطمسشنلا نمهنأف راد عبو .رماهدرب نأ دك معلا ىلع بع لو 00 ظ 3

 وهأدبعلل راقب لنا«. ه.فاك وكشميلقلا يف 0 ًاامنوكبنأث ثلاثلا لاح اول. مااذ_هنم شلارفغ:ة اف[ ٠

 خيش لانه ن نموى نما فع وتولا نم ارذ-> هيلوعلان 6 لاسمالابدالا نُده-ذع ىسونموأ هب روم |

 اد وأ |

 موهير ومأمثيلث *1نالل غن هنادوّءملاو هّتب شاح ىف لاك-ا١لأف 4: © ىح 1 ىفع قولا لسع 0

 ندلا يم نيشلا مالك امآو 35 هئيشاحو م ماوكلا عجح ثم الاك ى قناه أيفزل_سغلاءذهلبتؤةك# | :

 رط اولا نوعس هديعباقىاءا رسلان قاد انيتامويتسلاو عيارات ابا فلا طاو1لاىف ا

 القاه ءام ,م«نوكف هعب ,ارمأ ابا روهأمنوكم فدغ ”ان ل-.غبأ اطوال شاذ هناةجو

 ماو ذي ةماق اريسغ نهد عل نالذىلا هباواسرأ امنودؤرف ماع مهر ورم نامزالادب ءلا باقف مهلةمافاال

 نودةث:الونو دد ريال موب لك روهعملاتدبلا لخدن نمددع ىلع ذل الاومويلافرطاخفلأ نوعبسم ا

 ةلظةءلاباق صدم 'لو دحو نان نود :الواوو._ذ ك:ءاسنو ر ؟ممئافءارغسا ا ءالؤه نع ىلا

 نكنو ةوغنالمخ ءاف تاغقيت ناو قم ردمل كنان ىلع م دروس ىفاو رغنةإةغااباف متم لو د-وتاودو ىةملاوه

 نالااهلس ا خرطاو طئاةد_ءولاه مث كاذفلاطأو رشا اوعحرو لوك رثمهرغنل انة: نأو ا

 عسبارلاوا راح ثااثلاو اب دنىفاثااواب وود >اولا ىب راعلا ىلع ىشتو باقاا ىلءابلا ىلا ىلاعت
 20 ثلا لءاةباكلمقرطا هذ هنمقد : لك ىفىلا هللا ل_عحوةحابا سماساوةهارك

 رطاولا هذه نع ىلاعتهللاوفءلوف (تاقناف) ىسهتناة>ابالا ب رطا دعامناط ثلا هد» سه. اه لإ

 ىلاعت هلوقنا لو ع مدن مي دعست ضاخر# (ناو لان) مه -طعبب صاءوةءلامأ سانا لك ق>فف

 امأةصاانانود ةماعلا تفةحنوموأ ةحنوسمريغهللاهمكيساح هوذتتوأ مكس سفن فاماودب”تاوأأ

 رطاوملاب مهلةذساؤملاب ةنوكشم مول !بتكنكلرةمالا لكق حيف ةماعىسهفةوسمامتالوةنمدنعإ]
 0 ىلاعتهللانا معاهسصنام ةئامعب رآ ون رشعااو ىناثااتاءلا ىف خيشلار ك ذو رادلاءهزه ىفأ 8

 ملفا دارأ مذ اوي ىلا هت نادر وع مش ثلا نال ىلاعتهتنااهفرم *ةكمالااندنعرةةسسئال كار طاواطا| |
 سس !ناسنالا ناو هع هللا ىىذر<_سفئااطابتدا فئاطلاب سابع نم هللا دم ىج ؟ستدس ناك اذهولانابف 0

 هنأ هالافركتامناو اط وذو امو دعم نوكبت أ الاه ما ضان ٌجاارطا ولنا نعوم لق منع نأ هتردتف 0

 نا ملعاةثامثلثو نيد 0 واءىقلاقو ب ىنهتنا لط لك مرلاب نك ١ بااباتكل ملظب هلوق

 وهامثيح نمدعلا هيد او ف ذل مالكلاو ماك. وأ ليما وة+مناك امناسفنلا ثيد-[]

 فئشااب مهلا قي الو ناب | تحت «هنعلثسدوكلدب ل للحخلا ؤيدبعلانأفةمدمنلاو ةيغاك هب طظفاَدم 0

 ىفدي رب نك نطومكلذإو يجلد ف ل رمذلا فرخ 11 مكح هلئشلاب مهلا نال س
 ممأ هدارأ ىذلالاغل !كل ذهنه عقوأ ء اوسملآ تاذ-ع نماسقيذي هلا أ هل اذا اا تسلا مل مر

 كلذ كرئاذاةئ -سح هل ثدّمك هبمهأم لعق مناف مهلابذدناو هريغ هنا ىكملاما رار وسلا ريغ ىفامأ و عقب

 هج 3 دذض

 مىبلاةدارالاو سغنا!ثدد>نيدؤرفلاو هاذه هءلعءالو هل بك ؟هتازسأ 1 نماهك ربي مناف ةصاخمللا

 لا 6 اوجأان) السلا ف كاطرت ل اة بوو 1 ترثكم مكحات (تاقناف) ىنمنا 0

 ناط.ُث لا ىأ اوهف فوالاة دّشةال_ص ىلدملا م 6-0 اتاحوةةلان "قولنا ةدشتال صداق ١ نيشلا

 ناكرالا ىدؤ ف ناط.ُااَهن را ىفاهاك ةالصلا عطقولو هتلاح ذا ه نه ىل هيف ماقد ب رح ىف ىلصملا عم ١

 | حاتتفانالتف_هلا كلت ىلع لمعلا كلذع وقوف« ءسأبالفءاب رو بتعك ةيهنمةةص لة هنم هءوثو ||

 ذأ امنانكل عراشلاهحابأ ىلا ىمهلالا (عزب) دملا ىلهءذخأت نأ كلناكن اانلوغبدارا اولام عما مريغ فك سفن بعتنالف طقشلملا ٠

 ىلاهتفاضا ىنب نبال ماوح نم
 ىلافاضي امناو ابدأ هللا
 لاموو كلذ ف لاظأو عبطلا

 نيناغلاو 00
 اذا ُثبدح ىف هئ ؟ اهعب راو

 نمالا هل تعط 5 امد نءاتامإا د

 مع وأ راجةةدم !انهلجا

 هلوعدب حلاصداووأ هن عفماب

 قروك ذملالعلا اذ هبدارملا

 نخسلا نمهنسام وهثيدخلا|||

 نودوتحناةعالا«.اعا5ةن حلا |
 ململاحلاصلاب دار#ملاو
 رغح لثمالد اجلا ةقدصلاو

 قلامووه كلذو<ةوراب الا
 ةئامعب رأو نيعستلابابلا

 نيذلااهأاب 0 اوقف

 نولعفتالامنولو لاو 121

 اولوق:نا هللادنءاةعمربك

 نارلعا اهي الان ولءفتالام
 ربك !اهضعب تاجر دتقدأل

 موالوقلام نمو ضع: نم
 لزع<سهنتقم هب وهل دعي

 ىلع علط ااذا تقملاربك اهلبا

 لفل رتب ريحا نم همرحام
 غةئادقءربغ ىأر اذا.؟-الو

 نودخأبسانلاولاقالع ه

 اهزح ًامريغةي الاء ذه ف

 امو مهتعم هنبانا نولوةبق

 ا هلوقنو قب

 رك ١] ربك امكست أن ونةعكأ

 هللا تع راذا هللا دنعتغملا
 لاط أو ةرخ 5 الاوأ اءندلا ف
 لوعلا ص غم ولاه م كل ذف
 لوي هنأاك ىلاعت نانا
 نولوقت لاو:مآ نيذلاهيأاي
 كل ذكوهامو مكل لعفلانا

 كم 0 اه
 نالوَعي ولاعفالاةفاضاىف قالا عزانبن رم نول , ىأ اه هإ دسفف ثول" امي يذلا بدع هللا نا نول.« الام مك 1 :آىلا نوف. مارال لل 7 53
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 ق4 بسقا : هقمو.د>والعأف قطادوهشوهان نهدي دزعلابدا اراأه لاو هللا ىلا هك لاعفالا فيضد «وهعأت نع عج فاو ملاك نات



 . لوهامنادبعلانأو ,وهالهاوه لماعلا نأرسصبب د ؤرلا كلب هلام ب.عهمبن”كلذفو (213) :داعلاىف هده !ثمو وا اةرضةف هناك
 000 ا م يل ل لاب ريغال ل ءل انإلذ رو هامل
 سداسلا بانل! ىفلاوو 5

 هلوقفةت امءبرأونيناهثلاو
 دقت لوسرلا عطب نم اعت

 نمدريم هنا عا هقلا عاطأ
 هللا ىص دف لوسرل | صعا
 هتيوول لا ةءاطنال كلذو

 !مالذضراع«ةيصعمرة.ئاذ
 |وسرلا انهلزت أ ولف ةطساولاب

 نكمل ةءاطلاىف هل زن 5

 ىصعا_1 هكلاودواهلا ىلا

 لوبا اال انم ىدعنم
 ل ناجل

 مو“ ١١ نكنلاو هنلانيبو

 ىلس لوسرلا ةيصعمقدعبأ
 ىلا هراعكأ نم - و هيلحهللأ

 انيصعامانالاثملا مهتودنم
 مهرانتتو فانرمأ كوأالا
 هيهللارمأ امعانم ءازعلا

 : ىقرهياعدهشتنأ ضرالانمهلاعموهحراوح ىسمنأو هينذهتظةح ىسنأ طبع ىلع هللا تاناذا

 ةيصعم !هوكل ىد_:هالوىم' !هملا ىف عشب نم هنلالا-رنمنا (تاقناف) معأ هاو اور رحب ولمأتملف

 ا( لاوزل حابمق فرصتنممك مهمكح (تاوبلات) ةبوتلاىفءالؤهمكحامقلاوحالابابراوبي ذمتك
 ١ وزع هللا لهأ نا مالا لصاحو لاه مث نيت امونيرشعلا بابل ا فكل ذ ىلءمالاكلا جب انيشلا لاط أ دقو فكتلا

 نوءهودعم ءالؤيف مهلع اهربرقت مدعل لابي مهل ىصاعملارطختاللاسر نيه -ةىل كو ءملاؤ مهعوقوف

 ١ ثسح نال لاعف اا تعدد نم ركل ىضاعملا نم ءمولعهردقام ىلع ىلا عت هللا مهعاطأ لاجرو نوط ”وةحوأ

 لام: هللاةرضح ندع وبر: امدوهش نع م انف عم مهلعا ردقمهوأ ارامل «نىلااو 2

 اع ؟رومجاع 0 دو حاسم مجاج مخ ةرهطللا هع رشلانا ل ءال روف ىصاعملاو تاع 2

 . اذهو نشلا لاو 5 ةصعم ماو هةعاطاىرذبال !ىم 7 لعف نم ممكح را الا فهنا رن عءالؤد جدو

 || «فاذ نمهقلا لاسر نم ناب ىماع عما دحأ هناجر نم اأو ساوةني دعه. ىلا_عت هنلا ىنعلط أ بي ر انف
 هلله .فريمغتالك] ذنأو ط وذحلا حوللا قءيلعلاعتهنث'هردقام ىلءىلول علطااذاف (تاقنأف) ىجهتنا
 كلذ هل وحال (باوجلا») هبزئد ودع هلا نبهت ”ىساعلار ود نانهدووشنمجي رسل هلعفىلاةردابملا

 هناناضمرن «موب فض رع هنأ ىلعهنئاهءاطأ ن ناز وال هناكردةلاوءاضقلا مكح عمي وابتت وأن : ىحرعدت ىلد

 طرش هلوةبمهضعبدامامخ (تاقناف) رطغال جملا ضرملا دوب ىت- ف 6 هيلع بحاماار امم

 عونولا نماطوفعت نوكت حلات هللا ةبقا رم ندي نأ ءدا م (تاوجلاو) ةبوتا !نمقب وتلاةبوتلا
 م وم تود ربدتو اه هدوثالو طقأهج ع مده ”ةرب رس تو كن ال_ةارها طوانطاب < ءلعهللأ طعس وذ 0

 لئاقلا اذهدارم نا لاةءالخهسةتلاماهت ااهسولح مدعل لبيةتلههتبوت ىربالأ ةبوتلانمةب وت
 | ثلاثلا نابلا ف كاذ ىلع مالكلا زيشلا اسي دقو موةلاب شاف نط كلذ نانا كرت بحت ذب 9
 ْ [ةققدتل تمانهو هصنامتاكزلا قنيعب_ىلابابلافنيشلارك ذ د «(ةعاخإو وسلا نع راع بأاو

1 

 || ةذحخاؤم لأ نحت هذنع ىو

 ١ فك اذاكلذو لاوحالا ضعف ب وتب فصولالدخلاعتهقاب فراعل انا ىهوانا نادك انماهلعر رمع نم لد انمدحاو ا[ نالارحأ ماظعأو

 | سمالا نم شالو ةنالوال عالو ةئطانالو# زهر هاطال د كم «سفنل فراعاادعالتهدحو لعاهلاو دهرا هل للاعتهليا " لمعت 5 9 32

 .٠ 3 -. - 8- 8-5 1 سكي .
 ناناذا هنامل ارح نول اسس: :ىكرب هنادالمأ ةيوتاذه ل ثم نمر ودب لهق ىلا عت هنهلك م الادح و د> اوبل ثن دحلا قي ةيادصلا

 || ةقيةللاس مناف اهب رغم نم سمشلا عولل طعن نان نم ةلزنع نوكي وأ ف كلا اذه عمهتد وت ل. لهف
 5 | !نماهوحتوةب وتلا لوبقنا:لاوحالا نع_مأوهو هلاعفأ مج بأ قب اق برغم نم هل تعلط دق

 ظ أدنعف_ثكلا اذهان عئتجرخ ل انهودبعال لعفلاةفاضا با فادخوه ع نممنوكمامتا حاصلا
 أ وضومو جر ل دسحو »فب زصتو ىلا*:قحلادي فوه لب هنمه].ةةن ىلاعت هللا ناب فصرت ىتحدبعتلا 1

 ةيتازوص ةلوتا ناو خ يشلا د قحلاكلمف هن دهب تام ثا ىلأد نكوماعالو فلا

 لثم نول وعد نيسدترحأ متم

 ئامعب رأونينامثناو عيباسلا
 الاس ل عنمىلاعت هلوتف

 نمؤءوهو ناو أرك ذنم
 ةاملانمةبسط :ايسع:.كأف

 نت ايسهتلا لدي: تاةبرطلا
 : أ دوف هنا ىت -تانس»ذعلا

 ىمامملاراسيفأ !ناكول
 رداد نيالا نمةعتأولا

 رهآ نمت أوجلان لمذا
 4 نيلحرعلك ى رع ماعم اذه

 1 1 ىكاعت هلوقفةثامعب راو نيناملاو نماثلا ب ابلا ف لاهو هةكعل_رفاثلاو سادنالا برغب ىنب رعلا ساعت و انخشا ىدرحأ

 ا وترد دا نانكطءب لامو ل دقو ىفهءاع تن أم ط طع اموهن: ردررناملعا قباو ربت ردررو

 ب هع هيوهحولا كلذ نم ا لضلاجب سن دسلاد 0 علشنالو تي ضيك ادب طونملاك 0

 0 -آهظاوهتن رشنعز د نم هاوعدب_عالا رمعلا زخ اًونالهننا نأو هيدخاؤم

 « (باقلا ىلع:دراولارطاو 1 تاريمئا ف نوسماو عسياسلا ثحبملا )ع

 | اذول_ ةعالو ع رشلا نازي هنزف مأ ىتلأ ؟ اب كيلق ىف لأ اذاوهنلاهجر لك. ات وسلا ا حقنا

 1 تاثلاققلأىذلااذحن يعي ولاه «فاكوك-ثموأ هنعاسنموأ هبار ومأهنوكينأامالاوحأ ةنالثنم

 ْ 1 وا دو لوالالا انءالعلا حالا هايف رطا 3

 دبعلا ىشخ ناو« غيل هلاببهرطخأ ث.حريسفلا هيدارأ نا هيديعلا محر رلاعتو كلرابتن حرلا نم هنال هلعف



 للك كالذىل-«سدوا مروأمةراختسالا الل ءةةملا ىف ”ىل_هفلةراعتشالا فاش . ن1 تاجر ا هتالا ْ ١

 ىذلا ديعل اوازعالق للاب ول وطمالكد»د ثاحو هلا ىف نيدلا بت خيشلا لاو 5 مل-ءأهللاورومأم ا 1

 لبق الق هربت مقيالدلا ىلع فا هدنا لبا *نوك, نا امال .ةّةلا ىف هلءفوأ يش كرت ىلع هب ردهاعن ل

 نأ !مزع ا ءود هاعمالت دثاو الذ مجدصأ ا ماهلالا كالم ناس !ىل_عفالذدنىلاعتا ٌرطاهولعأ ن*ناك ناف الءأ ا

 ىذةن #نوكيد ةندوءنالهلا ىلع هنيادهاعو كل ذى - ىلا_ه: هلي وءاط _ ناك ناودوعنال هنا هداعد_عتذوعبالا

 دوعبالنأ ىلعههز هفدوعب هنا ىلءهللاهعلط أ ناك ناو هقاث مموهللادوءاضثانريص.فدوعينأ هياع ىلاعتهللا

 لهدح ىذلا الولع ىذلا اليل, همضبإللا ىفلعفلا كرت ىلءةدهاعدال5 دئاواللاح لك ىلعفرادة اال :ضراعمو:رباكم 35

 ىلت قبامو مالسسلا #4, اءمدآوم هوب أ ىل_ءف اماوأ غيث أ الاهدأ. ذي نمىلابعت قا ااهلط ىِث "لا م هب , ونلاتسيلو / 0 /

 رع هللا م اوابنواهتلابهراع اله: :مةب وتلاو بنذلا ىلءرارسصالا مد_ءالا هي تاكب ع وذولا دعب رمأ ىماعلا ا

 3 :منم موطعب لاري .ردو هولا: تنوعا عر تدون بنألا يضرارضالا

 مهنا درو هناف نيبتاكلا ماركلا ١ ةك:الااراظ:ناةدمنمل_ةاوهاماد_:ءامرصهوهفاروفبنذلاب مع[
 بوحووبد عدن وبا م واهريغو ًاةءكلفلا ىه لهةعاسلاهذهرادقمانفرع اموةعاس ىماعلان و رطب 4 ؛ ا

 ىلاهيذ اأن وبذلارفغياب ر هلن العقد علا بنذأ اذاثد د_>-ىفدر وامدوعبالنأ مزعلا ىلءةدسهاعملا ١

 هد رفاق ة-ءو رشا اة وةلاةدج مزال م هنأ ىأرهطرم“ + نءلءاودوعبالنأ ىلءمزعلاهمف ا 3

 ماظاادر مهدار 0 لقفل | ذكورهداسأ ءلاع وقومزالن مهنأ عمد سي طرعشلابباذلا ن ءعالقالا اودرثأ5 ةم 4٠ ط رش 1

 ةيقاب ىهمعن (تاوجلاف) توماىلاةبعص:بلاتاماعملان م ةودا!لهف .(تاقناف) مع اهلا 0
 الو 0 ا وخدو 0 5 مادا

 2 00 0 ا نمد طالت 1 ١ 1 ١

 ا ديرب الق لخدام 3 مج رثعال ىوح هنانعا ىلع باع !اازهؤاغ هتداعسن مناك فه.اق ىف نامالا :

 هرك ذرفاكلاب ةوعنوْن مورا -رةو“ ةلاتايقاغت ًالعفهنمج رخ تاب ناعالا ل 5350 سيلذاادبأ نمؤم 1

 ىلاقو أ« ة.؟-لا تاحوتفلا ن*نيعيسااوثااثاا بابل نمةئامو نيثالثلاو سداسلا اوكا يف نيشلا | 0

 ث.دحلا اهلايقن نم ددعالف ةقدض, ىبع لجرلا كش .فاوق بص: ملسمثعي :يسقماك قاف نيعبسلات ايلا 1

 ىلااهرخأ ناف فراكتلا لاحة- محاولا ضن ار مل نمد وتلانافةنوتالةر دايم ةقدسصا ؛ةعرا بلاي مالا هن ا

 ىدعزيشلا تالا. نهىرتفا وهنلاوبذكف (تاث) 4 تو ءرف تاسعا لم ةيملاذ هاو ىلب :ةةمراضتحالا

 ََ 2 مك ىف (تافناف) معأهللاو لاا !بذك,هصناذهونوءرف ناعالوبةب لوي نيدلا

 بولا: 24غ ىماعللان ه4 ءاعىلاعت هللا هردةامع.جىفوةسااذا ياو اف ) بتاذاهدعبام ىنلاسوصنلا

 ةيصعملا قاعىلاعت 0 ماس هن رز ىدعب .نأد ارا ساس ”هلاال دبعلا

 سماخللا بام ! 3 ىنزيشلالاهدةووعةب و لاب سه ل ىدسلاعت قا اهكرئامن كلو ةهلاتال عقاو وهذ دبعلل

 دال جانا ترا نامدع هامدأامعا اوةهاالاةدارال ا ناءدع طقدمعا < 2 اهثاثونيسوحلاو

 صاوالا لفي َط 0 بلاورمالاةءاط ةدارالا ةءاط نم مزمل .الو:دارالا عاط أ سمالا عاطأ نف هماع

 مالكلا يشل طب دقوهدر عيطتسأالىلءردةماذهلوةتوذب و 0 قطب رةتلاو لاب او ةدارالاةةفاو ال /

 لاستمل اوةفلو#. هنعهللا ىذرنيدلاى بعيدا ناكو وههعجلا رفةئامثلثو نيتسلاو عساتلا بابلا فشلا ذ ل“

 ريصب لت[ تا هنام عب هللالد . وتب ون هللا لبق نم ةمالع نم نأ لعاتانس> مخ ايسدتلا لدبكثاوأف

 قاريطلا ثن دع هدب و و ها لدبي ملهن' لع اقلب مىلاور 3 ذيب نذلكوتب بارك فقول ابشرك لي 1 ١

 2 تس سس كاس سسك

 اموذالانوكيالئذل ةودلامكحوهو (عوم) ايبصمكسلاءان هنا ناداموذالا مسبالن اا نامزلا كلذ فئاذ ل_ثروو طنالفرذله
 ينو ببال 7 1.1 07 رو 0 ق1 1 ت1 ا 7 ا نل 007  2( د ححاها 8 نش طم س تاططام  ج ع حح  ستحم ١ هبحس م هعمل

 نسف ى هو بني ز ىتنبل
 3 نمافرعامز ةةعاضرلا

 عما لحرلاىف نياوةثام
 بع تلاةفلزني لوهتلما-
 نورا اب عتق لسغلاهملع

 كال :تفراو ىنامث كلذنم

 ةكمىةنسا +هثيغوتنلا
 جل اىفاهتدلاو تنذأتنكو

 املنىاشلاعباحلا عمتءادفأاد

 نءىنتأر اهتاهالا تح.
 تلاقف عضرتىعو ل افوذ

 ىنارت نأ لبق عيدفتو.دب
 ثكحضوىلأ اذ هاهمأ

 دقولاو ىلااهسفنبتمرو

 تيمشتااب هم باحأ نمأ ر

 خيشلا همس ناكواهنامب ىف , ىنودو

 كاذكو وشم رداقل ادمع

 ثلاثلا ايلا ىف اضأ»

 ىلع ده لامو حةئامثلثو
 هعمس هناركذم موكل ذب تاقثلا

 تسطءني>اهنطبىفوهو

 هن وص مهاكن و رضاملا عمو

 مدقتدقو(ثاذ)اهفوح نم

 و نس: اوىفاثلات ايلا ىف

 ىلع ةصقلاءزه دازتف كلذ
 نيدلا لال يشل« هظنام

 هلوقبهتلاءجر ىطو ماا

 د ىبنلا دهملاىف ماكست
 لسلللاو ىسبعو ىسومو

 م صو
 فول دهس مث ب رح ىربمو

 هيوردودعالاىدإ لقطو

 « هرس سد نيدلا 0 مع را ءلاىداهلا نمزةو دع اهافط نوعرف دع ىفةطشامو ) ف ثتدقاوت 36 1

 ربصن عج هكالحومتناةمظعن 0-0-5 ؟ناامراةقسا لع لمعلا رهناسجح الا ةئامعرأ اويزيناهشااو ,>الابابلا فلذوم منال نبع



 اجا

 هثعب ليث ةمكسحلا هلل صف ناثكملا ىاث 1 منك: منال الف نيالاهاموهنتذيدو:علابهسفن ىلع (عو:) مك هللا دبع ىفالاو نأ هغطن ناكو
 قي تاب ا سنن هب رن مب ىلءناكف

 موةلاالاهنباة-جر نم طنقن ال هناو اذه ىل كب رباةءفهث ثيدع نمةمافءراضتسالوأ كام قيس ىذلا

 ىلاهت هج .ربناع ناف كا ونة نع مه ماو ا عال ىلا لاعتدللاةجتر ةمسرضختساو تورساخلاا

 مهو ةيوتلاثعمىفدتاه-برركيسلانبامالكزخ ١ اذهمهاهشو ةعسبناحن م 1 ع رن يد-و ١1ا ةاصعل

 كرتنمةبوتل 4 خلع ب >اولو ةيرئانل عقيملتاف ٠ هدامع ىلع هيىلاعت هللا نعام م-اظعأ نمةبوتلانا ىننأاب

 رارصالانمةب وتلا لرث ىلع رارصالا نمةب ولاا: .1 عبدو 3 وتلا كرت نمد وتتلااذل مصب مناف ويلا

 نم ىلءاب نعةصامنة در هقف هلك كلذ ن مئناءل مص: لنافادبأ ءاودالب ءاداذا مئامو ا:_تءاماددأ اذكدو
 كرد! ارغلاع: هتبانأ دوهسش كاع رخال مهن ونلاةة .ةحنآرلءاو مالسالا لهأ نم ارمصهتأم

 لو هذخأت وبنالار ةعناب رهلنأ لق ديعلا ب زذأ اذاكس دخ ىنعمو قاض كل لد .,:بنذلا كلذ ديعلا

 ةومنلاناب مكة ادن ىناهحو

 ىأاكرابم ىناءج و لعم اب
 ىريغل لص ملهداب رب ىندش

 ةرودإه متت ىهذداب زل كلتو

 نامزلارخ 1 هلو زئو :هيالولا

 هللا لسد جي ع رشر همكحو
 هب رىريل كلذو ل ولع
 ةيدوحلاةارملا ىف ةمامتلا مول
 اهنأايارملا لك أىهىثلا

 ىناصر او ىرخ او اند تنك

 ةمآ ىفةضو رذملا ىنعي ةالدلاب

 ١ طلوع دلاو ىساعل ان ا اةمئاثلا ىف هلل جو زعدنلا

 ءارلا تاس لا ىفنيدلا ى- م نيشلا لاه 5 مهنأف مدنريغ ن مسبنذلارو ةغب اب رهلنأيرعلاب فكي الف كلر ذغأ

 !اهيأ اعبجهلاىلا اوروتوكاعت هلوئار وفةب و:ااب و>و ىلع لمادم 1 1 نكدو تاعو ةهلان نه ىيعيس بأااو

 لاحت هلوقنوعض؟ مهمالع اناو ةلاماذاةغا مهنقل ملةبو لايهد امع ىلانعت هنأ م ًافنوملث# مكلعل نونمؤملا

 اهبأابىلاغت هلوقل_ثءاندتلانب رارانيلع تءتولةمامقلا مون كلذ نعاول ةساذا اولوةءل اوف وما مهملع تاثمث
 اميهحاصاة لا مماتام ركلا ماعت_ابنماذهفد راب كمركىفرغلوةيلم ركلاكب ربالرغام ناسنالا
 ا معوطةمدبعلاىلعهنلاةب وتنال -ءاولاو مهفافةصاضءادع.ءالالا ماعتلا اذهسداوأب وب ناك اذا

 ىلاعتدتلا لعب لو اواهطو رشواهدودماغيتساب لعل مدعو لاعلا نماهض امل ناكمالا ل<ثىف ديعلاةب وتو
 اون ونو هلود ىتعمفريغال لاو كاو ف ارتعالاةب وتلا نموههظحوهءاءبوتءنأ هب رلأ سف راعلكف اهنف

 هنالتازن اذا ايست نا دمت
 ةاكزلا واهعق ماللاو فلالاب ءاح

 نامزاءم>تمدام كلدنك

 ا.ندلاةايحل اوهوف.اكسلا

 هني وكس لءتامالدلاوناربو

 كلذوايةشارابح ىناءدع مو

 لعفلاب مك اميلعتمالسلاهءاعمدا م كنأ ولأ لعق« اعدلاو فارتعالا ىلا او حك ا!ىأنوئموماا هيأ اعدج هنباىلا ءاسالاول يملا نمالانوكال

 لاو ريغالرا دكأ ذوة:ض< ناك امناوةمرحلاهتناالو ل.م منعور : مشلا ع نده 1 نكمل هنالىج بءلانالور ودلاو ىلءمالسلاو كلذ نعمتي

 قيناك نا هناك مافءرطدخهيقف لاك هللالءىفام ل «.الوهو ةدهاعملا وِ رطبقاعت هللا ىلا ع و> رلاامأو نمةمال لا هانعمو تدلو موب

 هللادوع نوضةب نيذلا مهمذ ىلا عتهنلا لاق نما, ادت نمد تان نشب لاغطالا نعطب لكوملا يلب

 امو هن راعدو4_نذ.فزتعا قحمال_تلاهبلد مدآن ما وتلاماقعةفر ءعمل-ك اذ>أ ع نكن ماو هقاثم مدل ْن

 هدأ قن رطكلسن مهسسقما حدانلاه هت وتلاة صف موضع, هطرتشادوهرال نا لم لاستهقادهأم لا

 نأالاةبولالارادذالا موا مولاهم داعم ىخغغالامفثكلا لدأ ١ لع مهكلا مزعلا فن اف مالسلاهياعمدآ

 / رباك الا ضعبل عذودةو رر ولمأتماف ها لا ال ذوالالةةساهملا مالا لكون ادو «بالهناثألذن دصتي

 هلعش لامة دابعلان مك رال ىسفن ىلا ىبتاكو وت دامعل ى-ةغر ,ةوابراب لاق هنا ل.” دارس !ىندامع نم

 فدءاحامق 0 هلغثدحأ راع ل م ديال أ سأو موملا كلذ اروتاا تففدسيب ءاان م لاقلت

 خخ رمت نيةدالولا د:

 ملف هممعط نم حيرخ اذاداولا

 ع قمع خرم

 توه امولو حرج ني#> هلل

 لثق هناهماع ىرتف ا نملابب نك:

 مولو ل -:ذأموبو لة, ل هنال

 ىربك- لاةمامقلا فاد ثعبأ

 39 مكحلا نانا ناكف

 ع 00

 ّْ ملف هب هنهللا مس مبدأ أع ب فد :لالارباك الاعت اهوا. اء ىلا ه:هنلاضصتامو 5. طحنا ىف قو ىت_>رممعلا

 لعف لكىطغيو ة:- اونا كسلا وذو ىلع هيدي ىلعةز راملا هلا عنز ونالا فاك ل ىسيعلان ا
 بس« -يفوهفحابم ن مناك امودنبا ارغةتس لف ةيصعم نم نأك اموهللار ك_ثيافة- ءاط٠ نءناك انوهناف>

 ةسملك لغشب نأ ديهال سياةيناب رلافتاو وهلاضعفود وة ئتىلاةمغ ءلار حاب للا باقاراع ناك نافهماقم

 ىلعان دج ةعاط ناك نافهق- هندي ىلعءانز ربأ امى طعن نأ«. اءامغاول.ةةاملا فدك رتوأ ئةلعفلرا.ةدمالاب

 ة ةااوح هباكترا نءانرفغتساوم دل عانريدقت ىلع انرجن ةيصعمناكناواهسأهريصقت نمان رغم سا رهلاتمست

 نباىي-< نممتأ هنأوهبرب
 ه«سفن ىلع ل سىس ع نالهتلاخ

 هفعدااذ هاو هبرمال

 هب رهياع ل سوي وهلا هلأ
 لاو مثكلذفلاط اوقات
 اهنال ركسفلان نع ةلصاخلاةمك.1-االااو دهعام م مالريبكلانودريغدلا ىدلان مةمكساا نوي رغم ساوناكاماى رس: :ا١نأ لع او

 هناغطنا ؟لغىلعءامهناب ىسغو ىعدازذ رهاطلال لادوات ءرهلغتلا ميم مهن انولوة دف كلذا ل ع هدانعلا ىفىبصلا سءلوةي ورلاو

 لاراب: الاب بلق لغشي نأ دبعلل سدا هلوقو ىسهتناهماةع قثاللاوهام ل ءفاوهسو ل غناك تاوان سمأ

 نامزلا لءةةبمىال ةزهارلاةلالا ف كلذ نالاهرط او در و سفنلا دهام فانءالل .ةةسملا فك رتوأ خي



 لاء شاهنملك أ ايالوسائلانيب واهند» (عدم) ىلطوابحاصاهرخ ف.كمار لا ثلا ىلا لوضولا لمة ثناماذا اها ارثالا هيف ةعح را /
 ةريعش عج رئاعشلا ن !لءاو مسا لل 0سس-سسس---للللللسلسب©«15ؤتله92022522999-- < 3032 ا اس اس اج سجس م صا اا صحم احا ب عام صج ع صحم ب م عم ص د هن حت حد ا سم

 هليا ىل- عل. اد ةريغشلكو ىماعأل 00 مه.ضغةحو زغ نه هؤاابلاعت قمل ةجرناالولةثاوثاثو نيءب رالاو عباس سلانابلا فلاقو 5 ١

 قلو : كذف لاطأو نمو ؤهوهوالاة.صعمل 3 عهبالهنو ؟اموحر 1!تزعملاك هل ءاناتاتشا املاح نم مْوملاَف ضرالا هحوىلءرثأ

 نيل وال اسما مالسلا اورذاك الا اراخلا ىف داعالف اهت.ةاع نم فثاخ ةيصعمانأب

 2 2 نايب و ضاعلك ىلعثب وتلا بوو نا. فنوسجلاو سدا ىلا ثدملا )وي
 « (بنذ نود بنذ نم حما م اواهذةن دعب ولو متنها ١

 مثباناذاولاق ىلحلا لالجلا هلاهأك اري ,كناكولو رخ تن ذى ءرارصالا ماياريتسيلا ولو باذن م حصن ىأ

 ىداعلان ءلقنوءالعلاروهج<. 5 هاماذهىرخأ ةيوت بجو بنذشا] ذ لبةقداسلاه:ب وت لاعب: مل بنذلا دوام

 5 ريفكسا ريغص باذ نع مصتالا منا لقو هنم دو: اىلاهدوع ءوهواهذةنراسعب مدت الاهخا ىنالفابلا اركب

 ةيوتلالوص> ىل:دبعال دعاسملا ن هواولاو ريبكتت ذىلءر ارصالا عمينذ نم مدنالل ة ةو ريبكسا |تانةحاب
 بتنملاذاهناو نيمو اى اصر ءاءاوالاو ءادنالا قمرات هللا لهأ,ةإ هولاو نساحلا نما يفامرض تس نأ ١

 ىنك الواهاك ةد ولا طئارش,نا.:الا ب>اول' نمن 6 نيطا. ثلاوةةسفلان هىلاسهللاءا د عأبلسهتا

 ةيصعماس منا ث يح نمىأةيصعملا ىلءمدنلا اهطو رش مافءموسانلا رثك أتأشوهج طقفناسالاب راغعتسالا |

 مدخلا مهب عي فرعو«د ود س دا ءالذ ناف تال ءلابهرارضاك تدل نءالثمر وكلا هن رمى ملأ م حرا

 ةيجمالوزنا اويللا عج رمش ىلع« شاف لامكسلا لاق لشي هنوكمأ 1 نعول عفان عج وتو نت هنأب
 ماه عراسشا!نالةيقانب امهتمردص ,الزأب امكح مدنلا باصدةسا ىف دك لة:هزالا ميج مدنلاةماددسا

 ف.اكةلا ىف هلئاغي و فاغتالاب نمؤم مالا ناةناعالا فك لهفلاب ل ماحو دام ماةمامكح تاثلا مالا
 ةيسصوملا نع عالقالابة: وئلا قت ور وهجلا لام نيدلا ىف ىباملاحب ريكا نم: :هرالاع يحج يف مديلات

 0 كراذ:فالثمفذقلا دك اهنءةم_ثانااقوقطا نم كرادتلا نك كرادتواماادوعبالتأ مزعوأ]|

 ملعمولعلا نم مةئامعب رأو

 هيئامنالو دةةعبالو لعب

 د.ءناسل ىلىرعالو

 لاو>الا ئياضءىفالا صنع
 نماثلاابلا ىف لاووهريغالا|

 هلوتىفةئامعب راو نيعبسلاو
 ضرالا ىف ةرادنمامو كا

 ىلا نا لعااهقز زدتلا ىلءالا (

 لكل لوب ْن ادباليل ذاع

 لاه هلعمسقى 00000

 هيلعةشاها نم كلذ س داو

 قزرلاعت هناؤهتماركالو

 رثغو تاكلاورحاغلاوربلا
 قامت هئانتعا ةداتو فاكملا

 الال - هل سس نادسعلاب |

 هللا ة قب كاعت لاو هبف ةهشال

 ادو> ومهةدقسم نك مناك قملا كولادين ؟ ل ناف+«-: هىربن وأ هيفوتسسد هثراووأ فو ذّةملا نمه سم 0

 مكل لح امىأ م ؟لزيغ 0 2 ل الا كلذكو ءاملعلا لاو ىدالؤ-اهنء ا شثنال ةيصع منع ديعلاة: رتفاضأ طقشإأك طرشلا اذه طقسا
 نووقت ىذل "شا نم وان: دا اراان ين الال لاق ا 00 ترك امهع ارفاادعب ةيصعم نعدلب عل اهب ويا ىف عالقالا .طرمش طقس ١

 1 ولأ و ءاط لغه ىقلامكلال اه ها ةيونلك ىفاهتمدنإلءناال ابتعدي ةت اجرت الا منار سالو ةبوالاق دن
 سا ٠م 4 6ع 1

 هنعو علب ادي[ و علا فز ر ىدم : ال4. 1ع ىرحىذلاو انباع دن مر وهبنبلاو هءرخ ىلا كرادتلا» نكم لراديو مهلوتو هدلساع

 هئامحو هنوق هيمودنو هنأست ةرتلاتارب أهسيامف برضوأ ملظو لبق ن ف هيرب ب بجاو كرادب تل اند الاوتار اولابجاسو َ
 ىأ امك نكست لنيبحاولا دا, ىنأ نمو .هنم ص:ةءلن 74 ءالاعم«سقتمياستوهوة هاا نم حيو رالاو |

 درك هنودنمدي-ذلا مصيالد#ق هناالا قد فدقلا هنادل_طاقملافلاوو خخ ” الاب حاولاب نايثالا ني ءةفقو:م هب
 ناوي راقغتسالا فقدم مدعهسفنن هنابسرالا ند ل اذاوهريغو يأ بلائالاو .هأ توما

 مامالا نأكو هدفه هذا اوف بلذلا هسفل اي نأ كل_ثوبار ؟ذفلآذ!ناسسالا نأ الوخ ران بالا بالا :

 هسفن:دها2نمؤم لكى لعب زءاواعلالاق ١ ارفغت_بميععلا تةتناولع'لوقي ىدوا ورهسلا|[

 كلو دع ةدهاخت نمل: .اةبحوا ىقواول تاهل تا ءاوتار وأملا لعف ىلع هءوااطتملاذاءو وسان ةزتامالا

 ىداعملا داو :رخأة.سمعمىلاة.دهمن هلا دّتساب ىدالا كك الهدب. رثسةئلانالرقااغلا

 10 ءايودو بتقموهزلم لوف ىلءءو لاب ةرامالا كل دسقن كمي !ذ نامهتمذقمىأز ةكلاذي و

 ةدنمجاو را !نعذلت ريشا يا تذرف ءْل عت عاقت منا لابعت هلياءاسش نا هن , وتلانإءفرثأ

 نمريثك فذهاشموه5 ةءوتريغ ىل# لذا رقدتأعثو توملاوهو داذالامذاهرك. ذتفا هيذاذاتسالوأ
 نتنذلا :دثا:ءءوةعوىلا عت هللا سحر نم طاوخ اك ءالقا مد ءناكتا ورسام عمرس تف ,سانلا

 نوكيد#ذ هرخدا اوهعجامال

 ههماس ىلع هبا ت>ومريغل كلذ

 بانل قلاوووي كلذ ىلاطأ و

 هوقفةئامع راو نينامثلا
 ثيغلا قلو هماع هللا ىلص

 ىأ هير دهع ثبدسح هنأ

 01 كنا بمر
 نكيملا ل مالسلا هيلع ىبيع
 هنيب لك مل ىرمضاءتانع

 هنلانم هير كلاردا نيب و
 ناكرالا اع نعءدعبل لئاح

 او رتقااوناك ١ عهماطنب هنلااه أ زيوهمأ :ءارب ةهح نم لاه املا نئمدهاشا عاربت رهملا ف ىدوهولاَقف هنع ردص ن عهمرغبام من كلذ هةادشف
 لاو نيذهن رملد ءأ الوتان 54 11 نيلدعلانيرهاش اا ينك انةوفاثلا دهام 1 اوهميلا عزولا نينتو نير هال! رج هعطن ناكبف الع



 3 000 ا ا

 ا الانالكلذو لسيف كل لافامف ل ستوركسغت ىنعب رظنا«.فكللاةامفز اهذنو )0 10( نكاهيفكل لاهفأفن موت ولةعا

 مول تاي "اه ةءونةهنآرغلا
 نونمؤ: موقت ابو نول ةعب
 نو رك-ةترموسقلت ان 1و
 تانآونوءعس موقلتانآو

 نيمّوملل نانو نيملاعلل

 لوالتاباو نين ةوءال تابااو
 نابلالا والتا:آو ىنهنلا

 .لصةفراصالا كوالتانآو
 ىلادعتتالو واكل لدفأك

 ةيآلكلزنو كلرك ذامريغ
 نوفرظاو اهعذوم ةريعو

 فهن لعحاو !مه.طاخ

 رك ذام عوج انا ابطا
 ناعالاو لةعلابتوعت مننا

 لاو ىوةتلاوركسفتلاو

 مواطن ل ءةرئوستةمسلا سر منلا قفاو .1كالذوحنوءال.تءرازا ل.ملاو مدرلا عطاوو رجلا
 نءهزئانحلا ةالس هناي فاض, أ لاهو 5 قرم« ناو فز ناو ا ا اك نم

 دراول صنلاناورانلا نمهسفت لتامنجو رخع ىد:ةعع ملا لو ءالاوتد جل ارابثالا نع تاحوتفلا

 فرط: نينمؤ !اثيدحلا مد .ةرل ءالزافكللا مه سفن لثاف ىلع لوك ورح زل ردم رج دولا اد ءانب

 ناطلسلا ىوتناعالاان| ارل اومالاىلا:ه-را ذاول اوصالا ىلا انعحرلاو_ةءالاىرطت اذاو لام_:>الا
 هنوكل رافكلا قحىفكلذب رب انا ع راثلا نااعطقنيمةفاا نري ىلا د أتلا ىلع دولا هعم نكمت.ال
 ضع:ىلااهضعب مضن :ةددعتمتاهسن هذسخو :ةيعرشلاهلدالاو هليعب 100 امأصثي دا ىف صخر

 فرت اذكينامبالادثباذك.نامعالاكاذك فاضسبشعبدشي نارنبلاكن مؤ ولان كفاضعءاهضءبى وقبل
 ىتيؤر لبق ةذللاهيلع تمرح ىأ ةذملا هيا تمرح غن لاق نم يف هوهدار ماوناه م كلذ قلاطأ و اضءبهضعب

 ال وو نام نمو هخع كن فاشعل أن نمل ءاقلىلا فوشلاهسفنلتق ىلع كلماحلان 5 ماج.سال

 ظ رهط ناولاممكلذ ىفلاط أولي وألا اذه الذ رع صنانا أن تاالارع ,ىللا اهةاهءاعل هع ناقرلال
 ظ ءاقشلاب ليوأتلا ازهضقا.:ىتلا:ر رغم الوصالان م .رظنفرطاناادعباو هامان نر رذاه- ةرعب راطانلل

 ىفناكن مرانلانماوحرخأ أ صعلا قومانئ فام فرعةهب رشلانازمع سمالانز و وادرضف ا ا 4
 درمدعبامو مالك لااذه قو. (تان) ها ءاناوأ امال قرنملةناسعا نمل درخة_.حلاعثمن م ىنداهلق

 |بايقلاد 5 ملعأهللا او رافكلا نمرانلا لهأح و هرذتلوقب هناه.لء ىرتفان !بيذكت 5 خذلان 2

 ارخدأ 1 رب هنال تم !ىلعةال دا! ةءاعبحوأ امنالاعتهنبانال_ءالب وط مالك دعا, آزئادجلا

 |اضروضات ةيشلاب مالا نان كلذانمىضريكلاعت هناولو.ةمه.ةاذلاؤسنأب اذلامالسعاو ه«يقانتعافش

 | ىلعو أ هرفك ىلعءتامرفاك ىلع لوم و هفرانلا فد اخ دلادته سفن لتاه ناهز ل ع

 أ .نمهعنعوهعفنت هل عانت الصنا اوهسفن لدن مىلءةالدأ ابو>وباناقا هاف «-اعل_صمىذلا ت ثنا

 ريغوراصبالاو بالاو عمتلاو
 ثاتىف كرف. رظناو كل د

 روطاوا بذلت ٌجااةهصلا
 نا رغلا هلع مج نم نكن اب

 ىقلاهو«ناورهلاى امعأو
 نيعيسسلاو ثااشلانابلا

 ناىلاعت هل اوةىفةثامعب راو

 ملعا ينل امشد نأ رفعت الهنا

 هلدوجوالمدعنلب رشلا نأ
 هناعاب نمؤملا هنةيتياذه

 ميستلارت «انامدعتااذاو

 الفامدع كارشالانأك اذاو

 رتلارفغلاذا هللا هرغس
 دو>- 3 هلنمالارتس سالو

 أ دحومالو نمو ءرانلا فداخالفةءاجلاوةندسلا ل ته لوق ىلءاماو معز يلعرانلاىفدولاطن اد. 518

 | تاسامالارسا 0 ا ا شقا 1و وادا ث.د_1لاىفو

 ةركدن ىف 00 ل دج الو لسن أملس اعدتنا ىلص هنالمه عدت و 00 ماوهابنو رف ةكيالزمذلا

 ١ اماوالسًراذاا هلوتدمدعباماهجرب نأ دن رب وهوالاهتناالا هلااللاو ن٠ «ىلةةالسصلاب ع راشلاان سعأأمو معت

 هلوذ 5 ؤةثامثاثو ني ناو سماجللا نانا ىفلاوو 5 اهذد ةبوق لاتذ_تاناد_ءاهنم «>ارخاب

 لود نم ىلءادرب , الاءذهق نأ معا نومكعامءاسانوقمسنأتك ايسلا نوم همي نيذلا بس> مآ ىلاع#

 || نمؤال تالكالذو دحوم لك ةرلا لو «ثل نا اف و نب دوما نم دب وري ىلع تامن ودق دمعولا ذاغناب
 | ةيلحلا هزه قداس ىلاعت قل اوهنم عفواس؟ ماغتنالا نأ ترام وهفءالملاو هاَتنلالضرعتدقف ىصعاذا

 ا برلاوماةنثالا ىلات ”انسلا لشن هير قياسي دبعلاو محر وف روزواءتم و وهعو رافغو هام ان و كج

 ْ 1 00000 ب ذايالع مرا ةجلاوأردجنرلا متالاخر ةءلاؤةجرلاىلاهنمو.ساىلاعتو هنادعس

 ٠ 5 ايسلا نول عب قفل سسح مأ هكر "الا ىتعمولاه ىضماعلادل.ءااكلذنيد وهتس اولد هنا اوخاو

 . ١ ةياغاذهو دحوم لك- او مهل ةجرلاب ىلق بسلا لنوم كام ءاسئجزلوع*و قرفغمما امس وة دن

 | هدمت تاماذا مهنمئماعلاناهنب د>وملاةادعنمةبوتريغ ىلع تامنميفالا نوكمال اذهو لاه 3 مركلا

 ا قحف كلذ ف .ءاغاهنبا رك هما هل نمو دحاماو هسيقماقأ 9 اءاشي ىذلا٠ نطوملا ىفهنباةجر

 : ا ةرثك نم هلياءاّقل رك نم ىلعهلي وأ:ىئباف باذعلاةلكمياع قع لنم تدرح .را0ذافع يفت أو رفاكلا

 1 لسمأتلف ها ذعخاؤي رنين أ فاهفتاغل نم هل عال ازهاغاو اًماطمءاقالا ثم نم هلا ءاقل هركاسإ هلا

 نممتافمد_ءنلبرمثلاو
 ىو هع ةلك ىهف رثسد

 رمش نآر فغبال هللا نا هلوق
 هدد وولو هلدود وال هنأ هن

 قاهتتنيع ”رفغملل ناكو مدل
 ىلافووي تالذىفلاط اواهم

 0 10 ا كارلا بطال أ رعمالءأ 0 0 كناهانا بتدبلاولام هوخفتنامعبرأو



 هولا رهجلا نأ عملوغلانمهوسلاب (031) رهط اهقاعتم نوكي نأة معلا ىف و هن ”الاهزهىف لوقلان هءوسلاب ريجاهئابعاللاهت :

 العفنوك دةرالو نوكيد5 2-9-2525292-0525222525252525225225229252---بأ7تئأآ7

 ءوسلااذ_مدارملان وكيف
 نقف ىلعفلاءوسلاامأو ىلوقلا

 هنعىمهالاب ع رصتل أ

 ا رورخأ 0

 دو : والان وةعلاب الع هللا ءون طقة.صعمىأ | ,الهنا ل اكس !!نمُو ,زماا مزال منا لعااضدأ نبئ امو زين الثااو

 هللافوق-ةؤحن ىأ بنانوهت مدنلااذ هما ددو ةنوث مدخلا ثي دا ىفواهنم غاز ةلادنعمر ذلاه سفن ىف

 ةفلاخلاو .ركي تا لماك-لا نم مدلل ديال هناف مدخلا اذهب دمعولا م 1 طة سق نييمد الاقوةحةهس نمالىلاعت ٠

 لمعوذقي_هعمامأبن هؤمراوفهعوتو ىلع مداناهلاهراك هن هنوك' 5-3 نموهناهجوإ-ملاعف !مىضراالو

 نمواهانا هن -:راودو د>اوه>و نم مائسل و ذاعرم ةاهلذلس ان هوك كل نم هودرهو>وةالث نم لاس ص

 شل لال خية دنا ءال ضرعتب ل ىلاع: هنأف هاماذام ىلعرك.عهرءارسثةرذلاعم لل هعن نمو ىلاعا هلوةىفلمأت

 ١ مالك ىف هتأر راذكه ىبتنامركملاالاركس !!نمتوكءالمث اطةفءارب هنارك ذاسغاوا

 تدؤي ام مهدخا اود ل نيدلا ىلع هإذفراهطان نا. .ءاوهاعانن دحوملان هراخ ١١ ل_هندتىتا اةفئاطلا ىفةمكدملا ا

 لاهو دو لحأ كاع هقلاوم ماع هعنرادقمسانلا فرع ةعاة بق ل ةتالوزااغل ا نه هيدأ ءاشن» ناطاسملا

 كا كساد 0 ١

 هذه نم ئشب مكنه ىلن م
 ىع رثتسساةتاروذاعلا

 مكلذف ةلاط ًاراج رول

 نيون ىلع ءوسلا نأ عفاف

 لءوءوسو يرش ءوس
 همذن مو عرشلاهدج ناو

 ثدح نمءوسوهءوسأ||ذهف

 ءوسلانأال لءوس هنوك |[!
 هنا ءااةثسلا ىفاكهننا مكحهبفأ | .

 ةئسءاز> ولاعت هلوقف
 ىلوالا ةّدسا ناو اهلثمةشنس

 اههحاص نالة.ع ريش هن الا ىف

 موةبءادلو مكبهللابهذل هللا اورفغتستواو نذن لو ثيدح ىنممىف نيتئامو نيعستلا وعبباسلاب ايلا ىفؤجشلا |[
 لاح باخ او ناي_ىثلا مهمقد_>وأ هلا «ةاذ ىلاعتهلل 'ةجر ن«نا ملعامهلر ةغقوتلازو رقغتسسةتوءند ||

 اهعوتو نءديالفرادلاذهىف دابعلا ىلءاهرب دمتى ._سدةتاغلا لاو ىداعملا نام ف.اكئاارادف مال أَ
 هدهشما هنأ ث .>ىلاعت هنلا عم ءام مالا هلة ىفةغل اممم ذ ناك | ىلهتااو فك !ا ىلع مهم تءذوامناولو مهم ا

 دولا كلذ نءىماعلا لاعتها بح كلذاف ع وتولاب مك امردقلاو شو سالاماففلال ٠

 ساب ادري هل ذدعفت للا ا اتاحو فلان نع 1 1نايرخاوأ ىف لافو م ىنهتذاباصملا ماع

 لذ هلل هيف ةء ء_صعمىف عمي ة.فكلذودثو هلا ودا ىنربكو هلادعابس عد علاء ناك اذا كلذوا تا

 ةيصعمبر هتلاءاطعنءامالك ىفو ها كلذفلاط ا ونيباوتلا ن 5- وهذرملو زيفمدنو راسكذاو

 ىلع:داب زهسيةءثدملافقأ.سو ها ازابكشساوازهتئر وادا وللا كناو الذتثر وأ
 معا ىلاعتهللا اوانه هآن 7 5

 اًمسانتاماذانمؤملات أناس فنوسلاوسمالناثدملا)#
 « (ةيهلالاةةيشملاتةةرغر +االيق بن مناي : 1

 نمهللانم ال_ضفرانلا لة ديالا اس نااما دمالسالا ىلع هنولاهمج رع مراذلا هلا داب بتاعي تاامان[] ٠

 ريخالاىف ىو ونلامامال ادد رواد لاا نت فاشل تماةشمنوا )دورا

 ةئدسااو ةتلادح ىدعت
 تسلءازح ىهىبااةيناثلا

 ةئيستسمامناوةس.عءرشب
 هننانأفا ع ىزاخناع و.:امخال

 ءوسلاب ةءادلاع رششال

 حالطصالا ف قلط املنكماو

 نس اوئسلا ىلع ناسألا ف

 هللاد_:غنمعرسشلال رب

 اومن مايو اوتلابس
 انرمخاةأوس م نااولاةوأوس
 رهملا بال هنأ ىلاعت هللا
 ملطظنمالالوقلا نمعومسلاب | .

 ىزلا ءوسلاب ةءالئا

 قامتلا6راثلا ٠ نمل اهنم هزل /وهمدتلادعب اطارصلاةزاما قى هاف الوب يمس ا 1 1

 تعزوا.ة<اهف نيملاظلارذنو اوةنا نيذإا ىينن مش ىلاسعت لافو زاورةق ةفتهلال داو راغلاع نعح زجر نوف 1

 نبانعكلذ ىل-ةنو4 ف ةعافشلاالوه_:ءوفعلاز وعالو رانلا فدا: ريبك ىلءارمهمتام نمناةلزتعملا

 باجأو هسنع ىلا عت هللا ىذر سن ني كلام مامالا نارذأ ن مىدزالاهنلا د_:ءنبدنسمامالاريسفنف هتأرأ

 واح امه ةاادئاذا هديعأ د.ساالوةءكهعوقو رسشلاب دمعولا ن همز المن مسنلامرعرب رقت عمر وهنأ

 نيدلاي_ذيشلالوذنامأو 37-0 لودالا لهآ ماك اذ_ه«سيدعالو يرسل كليجا ١ رضا ناالا

 ءاشنا هللاىلا لتاقلا ما فامندلا ىف هيلة هد وانا سنا لدن م نالعا ةثامونيعب ر رالاو عباس يلابابأ ١ىفلاّقؤ

 ةفملاه_ءلءتموح ىد,عءىرداب سفن لاق نم ىمدّقلا ثدداساىفهلو ةاماو لاك هءذعءاشتاو هنعاقع |[

 نمدموْىئازلا يت انا ذعىفةدراولا ثيداحالا نمد رباط :ىف 5 لوالا ل_.ءرلا عمةنإا لح ديال هلل هيذار لأ ٠
 مئاك مكضارغأ قئاواال

 ٌيبشةبسسخلاب . :

 قلاووؤع 2 ولمأ لفرع . مآ كلل ذعاس نس سد هللا نم 5 لكن أأ5ن-س>وهفلو#ا !نمضار الا وذاو املك نك وهم .ةاىفة:سنلاب

 هفكللاو "اعف ل ةعتف كلر فو ثرح فقتو ع رشلا كل ىممد .- ىدع نأ ؟تدالا نمنآل_ءانولةعنموتا تا" الئالذىفناىلاع: :هلو5

 دك هم نت عمت



 3+ ةفامعي أو نعبسلاو ىداهانبلاق لانو و ملعأهللاودوحولا ىف ءزرباو هنىن-ةءاىلا عث عد. هللاناثي> نماريةحدوج ولا قامت

 ملسو«باءهقلالس وقف
 بر## أمل حو زعهللا نع

 امءادأ لثعىلا نوب رة

 ىدبعلازبالو مءاعتضرتفا

 ىت>لفاو لاب كلا برقي
 :دابعنارلعاثي دا اهيحأ

 رارط_ضا:دانعضرسغلا

 رام اةدا.علةئلاةدامعو

 امنالكو_ءدة_تلا اراهق

 عضا وتلا نامولعمو عض اوتلاك

 مهس هن كالا مون الل وعت

 مهس هلسإل دعلاوةعفرلا ىف

 د,علااولاو ازهار ةدامسلا ىف

 نعل هنلا صقنف هدبعالزم

 كلذ حاضياو ضرغلا ة-رد

 صني هي ريدبعلا لءنا

 لفل !نمد د ةدع !امردّع

 لغنلا فهعضي مدق لوأ نم لد
 وهام علا ف صقنلاب فد:

 مث كلذ ف لاطأو هيلع مالا

 بحاصل هّنلا بح نأ ملعف لاك

 ه-.>نءلك !ضئارغلا

 يلاراشأ5لفاوتلا بحاصل

 ه.دئالدمعلا لاو اذا ثب رح

 هناورخ الاه .ح افك مح انأ
 تملا ىفهدح رده ةحلا دال

 ءادتبالوالا ب> نال ادبأ

 همم اكينلف ءاز ازحىفاثلاب>و

 نم هنانعلا بح نأ 5 ادبأ

 بح ن .ىل_ءأ ءامن ال[ هللا

 (تاق) ءايلواللةماركلا

 ند. .2«الملاناكاذهنمو

 عمنول هنالموقل اراكأ مه

 نم هنمددالامالا ٍضْنا لا

 نأاةوخ لفاونلات ادك وه

 اونأ مناىوعدم-عبموقي

 اوفا قات داما هاطاولاهو ثي دان مؤهوهو فرس نيح قراسلا قرسالو
 ناك ولذا ىلاعت نبا عمباغا ارض داس ىأءارب هللا نأب ىأ ن مؤءوهو هلوةيدارملاناءدقتعن ىذلا و ٌقطاوىركملا

 ١ ىتح هلم ناحل لو# تنم ىماءالدبالف لجو زعهتلا ن رك روستو عطش سم 907م مدجبللا ارمضاح

 13 ةورو طلو غن هلوقتنا اكس هنلا ن نهيب زتوأ ل وأت ىف ءغي نبال !لقأوةيصعملا ف مد

 ١ هللا نأ دعب : وىعا أن هرثاكلا لدالوت ةءاقشيلسوعباع قل ىل ينل لاقو  ييئذمالالا|هحرا 1

 هردقامدرتن أعطت تالا -ردقامر فااضبأ «لفن هللوةةودهللار كسل ١ مدخاو , ىلا

 حالها ىلع ف شكلا لهأ عجأ دقو . تنذلاه 1ءتوهت ىت- ع ساولاع أحرلا ناب سقت لقت عه

 ضرفولمت عونولان مهعنك هارب ىلاعت هنا ناب هل نام ار ادرهتلاو ف شكلا لم هناا قمة فرا ءل

 ثي د ىو عةمص»ملا لال: ”ىف«:ءضا' رريغهدهسشدن اديالف ةم_صءملالاح ءاريىلاعت هللا نأ ده ىداعلا نا

 | لوقعلاهذمدارملاو مولوةءلوقعلاىوذباسءرد -ةوهئاضتذافناىلاعت هللا دارأ اذااعوف صدري ةوىاربطل
 كلذامدارإاناك ولذا فءاك-:١لوةءالاهتي_دع.لاحاومل ا ىلا هذ قار ظن ده-ثتىباالوقعلا تاست ىلا

 - ممم عفافةعطاقلا صوصخلابةذحناو ا!تتئزي وهاك ةلامرعلا رد اىلاعت هنلاذ 1

 نأ ةيسصءملا لاح»اريىلاعتهنثا ناب ناعالاه:عبعت عدمعلانوك نم مزل:.ال هنا لعق 4 ها نمةعاج هدف

 ههغولاك هرشوهريسةردقلابورخ ”الامويلاو هل سرو بتكو هتكت المورىلاعتهلادووب نامالا هنع تأ

 .!سمأ هنلا ىض ةءل هيف هبات نمدنال هناف ارب ىلاعت ا مع :ءبعتك ١ك ك]ذ, نمؤمو» لد موضع

 1 نطوم لك فص دخن نامالانتلع لذ تدهفاذ داوىلا .هزدقلا عمعا هللا ل ةةباغ فكل ذناكالاو الو هك

 1 ىفاو مهرمصنأ ىفناب ىأ نيةمؤملارصن ام. !ءاق-ناكورلاعت هل وةك كالذو <. .ةودىذلا قامسأ اتسع نيسا+ ءاسك

 ' ثيدد ىنعما-ذ(تاةناف) هريسفت ىىركبلا نيالا محن يشار رق اذكع كلذ ىلع س ةواف كد ءنطدم ء

 ؟ نيعبسلاو ىدالابابلا ىفزيشلا لوك هلاو أك ءائعم (تاو از معي ل ىلاعت هللا فذ لول بءهص ردي 1 معن

 : ىلاعتهّنلا نمءاملا ىف هواهل سماخالع ايشأةعب رأ ىدامملا ف عوقولان .د.عالةعتا 11تابسالاناةث اوثلثو

 للاعت هنا ف ع لولا _مهصنا ث

 1 باول ءاجرلاو 0 ىهرهاشأ ةثالثةمصعملاف ع وفولا ن مةعلا تا رابسالانمهءمتالوأ هصءنم

 مو بيهم درعل ا تامل اوولك ة 4 5! "0 00 فلولا كلذكو هللا [«ىفرب دقتلا مد عودهللا

 || تايلاقلامو < ىبتناع اوسفوالنا ىفانلق هان :همئاههسدعب هللا ب اون حب جرب مولوأ ه_صعن لهلنا ن نرخ
 [|| جر هناال مرا برسو ةقرسل اوانزل'لاحهم-اص نمحب رخخ ناسعالاناىفةمكلا نا لع اني: تااونماثلا
 : راشأ دقو ئثهمواةءالناعالات افالثمانزلاب هلء سقت ضرع ىذا با ذسعلا ع وذو ن همومك ىت> همحاص نع

 هيلاعجر علقأ اذاوذزظلاك هب هيلعريصيىت» ناعالاهنعجرخديءلاىفزاذا ملول عهتلا ىل_ص هلوق كلذ ىلا

 هبدادلوح دوه س لنا ءالاب ورخخ نا ملعف ناين ل سوهيلعهننا ىلههننالوسر ناب دعنامولاو ه نامالا

 ةلبلج ةنكتانهولا: ع كلذف شل لاط ا وهب حاصل هبانعباذعا اعوقوهنععنول حجرخا ءاور ةكلاى

 ا مئأب هناا مة كاتوةعاطا وشي ناد ديال ذعشةرصعم طق هلل ض' ةعالنم مولا كد ءاانا ىهو ة 0

 رجلا ىن«ذىلاعتهليا ل عىفرير قتل مد ءو هباوث فءاحرلاو هنأ ه2 ن نمفوآتاو

 مجرب ىأ مجاعبوثي نا هللا ىسعأمسرخ ”اواهاصال عاوطاتنيذلا نموهفهمات ىلا هز هنيا اه م

 ! | سم تب ا ربأبللاب ” اهنا تنتن نم عوتولاةدخاو هللا نمىبسدوءارلعلا لاب ةجحرلا نم ماع
 قدصمىأ نمؤءوهو ىتري نيح ىف ازلا ىبزيالُث ب دح ىتعمىفاضإ أةثامثلثونيسجلاو عبارلا بايلا !قلامو <

 ةأرملاءذهب نزا هلاناقو :ماظعاران هلا دقوأ اذا كينذلافوقواماقسعلابق د ددتههمناجوأ 1 هملعنا ةعلاب

 عار باقل وو مهثان ناقعلاهد وهل كلذو رهدلا ىدم» م انانثكمولو طدامىف يزد الراخلاب كفر 5
 : دش سس

 ْ ” نيئالثاو نمرثكي نأ وهو ىلعاودام م نكءاواو مهفامرج :وضرفل كن ءالا لغنال هناو كالد ىلع اودازو. نكمملا لكلا هو ىلءضنئارغلاب

 رع عب راو نيعيساواثلا نابل اقلاتو ملعأ هنلاو صقنلا نم مهخئارف ىفام ضعبلار بح[ ذ نوربمث مل هلا. 4 ةةمطوت لذاو لا



 ناعأ نمر وص: ىاروصت مدس )ع 5ه9) نعال :ةاؤعالأ ب هيدنىلسغهللا قاض اذادبعلا فالخع قاطانوه_ثفا امو دعم نأك أ دهب

 اهلثمقاع ندب رهدوح وم 22:72
 4 غلا لصق اهلث عدم وأ نأد.علال5نمنا ةقباسلا ثحابملاىفانضأ :أمدقت "ودنيا عمم بقت هسيق كرسي ملوهلل ل ءصامخ ىذلاوهف
 دام_هلاقادومتلا قات ند ناعالاب راوث هنو ةيالىثس كالذو باج م-غن هءد_هاشهوداعانمؤمنوكيذتانعالاو نايعلا نيب , جاو

 0 لا نمرارسالا باب قنيدلا يب« جيشا !لاق 5352 رب رعماةمءالذناوةتاعملاودوهلا لاح ب ترغلل

 عهسش ١ذوذ ىل هن : ملالاو هلي مال_سالاو مدقتلا هلناعالانالذ ايدالا تمد ةممالسالاوناسعالا نأ قاتالو

 ناملعءااضنا أه.يفلاهو * مهفاةد_اولاالةثالثلادار ةالالوأ هنالناس>الا هرثوأةرتوالمات1او رهطدت ٠

 دايقنالاودا يةنامال_سالاو نا الا ن ءدبالف لولا فر رع م طل اد لداسد. نعالان وكب القد د هدتناسعالا ,

 هدأت ”ىهىلاو ادي ربا نناعوطاافان«تيمانة ذآ اىهو هلالعب و .اباك قحلادب ىأر رمال توكيل ١

 57 ناشيالاماتم ينسب رع ماع ناسمعالا معجب ار ونأ هسنع هللا ىضرانو نب ىلءىدبةمالكف 5 !

 ةيسصعم و ممر ودتالناسحالا ماقم لها نا ءا.دنالا نعام و>الا ث همىفمد#: دقو ل هاتي: هريع ملاك

 لاووويل الازد نمرثك أو
 نتسلاو سماحخلان ايلا ىف

 لع لبه لعأ ةئامع رأو
 قديعي ناك مسوهل به

 وطب ىذلار خاوهوة لهاا | *

 نم ىلغسلاة هلا ىف سانلا

 ن الاوهوةببش ىبباب
 طاب وههجو ىلع ب 55
 لاهو طالءلاهتوذ كولملا

 نيةسل او م.باسلاب ايلا ىف

 اندنعر مالا ىلعأ ةثامعب رأو

 ءاءاوالاو ءام تالا فوكمل ا ءاوالا ند همهريسغ اظه>وءامنالا مصءانهنمناو ناس>الاةريضح ىفاومادام ا ١

 ةيصعمهباعو مهلاو كك باغ افاست مهفءاي .اوالاامأو ماودلا ىلع اف مهفءايبنالاامأ نا بحالاةريض اف 1

 ماللسل اهي اعمدآن ءباولا ىف اك»و ركمالو مارح ىفالىلرالا فالءىفا اوعةي نأ ناس>الا ةريض> لهأ

 !نلوفاعرشوالةءفالخالب 0 0 : ؟ىلافت هللاوأ |
 نا مصاال هنالئيث هل" سبل هنياءاننا نموا لوه تا نمووازو كعب تاع نو بت ويكي اانلا ثدبملا)#

 ذإةعبالاع ىلءعت هللا ىلع أي « (لاملا ناك ثالةلووجلا ةئاحلاا نمافودخ
 هيلع ىشنأالا قءاف ديعلا ني ربك الا ع نعمنملا دصاقملا ىف كس و #* كالذهنعمللا ىذرةقيتح و أمامالا عنموهادجحر ىلا لالخ لا
 ىلاعت ناو هل_ةعتاع نأ ىلع نيدلادع_سلوملا اها دةوهللاءاشنا نم ومان لسبعلا كوننا لا الوءدئاقعىف ىف سنلاةرايعو

 فرع هقدنعلل ءا.5لك ءارو ىعملا ف ةقع 2 - نجت رغلا نيب فالدال هنأ نيدلا دعسلوملارك ذمتزا ربا مدع ىنء؟ نما ىلعال هكرت ىلوالا 01
 ىثنا اول“ انةاجئان هستلعاسءانسو اتناول لاى ] هداحوهفىن-ءملالود>در <« ناع الايدي رأ نا هنال ١ ا

 كا ضوفنمد لوالادارألودملاب عطقنفل» !آ١ىف هلو دع مامقالو لاستساةيشِم 0 1 ””الا ل
 تانى هو وءان ا دبعلا لو *لوق 2 .كالذ نعل هاذا هنع هللا ىذردوءسمن هللادمعناكو ١ 5 يناكاادارأ ةش ا 1 ١

 لك لوةتانال هناعاىلا+ل افلا مهول هللا ءاشنادسبعلالوقنا لاقي المزن مىلوأأ ىلامعتهّنلاءامن 0
 اهةيقعت هير لضف نملأسي واهس ورب جلا ةعاشلا ىلا هل عر ارهاب مزاج لاا ىفناعالاب ئةو ٠
 اول ةرصسل !ىفرلاعتهللالوقناعالا ىفءانثتسالازاوج م -عىف«عبت نموففي أ مامالا لسيادو ىسمتنا |

 نمنأ موا_عمومانز وحاسم اوءانثتسالا ب>وت ملانابة.عفاشلا ناجأو هلع وهعطةي ءانثتسالاو دمع ناسعالا || ناناضيأونات حس لول سومو عع ل _:اوأىلاعاهلوةداوناتسملونوردوىءوم ب رنيااعلا رب انما |||

 ناكهتلةعوأ أش تلك ىن ىو

 ميبستلاةقيقف_دبالوك ةفص
 لم عيبستلا نع ميستلا ىه

 نمبوتلا ىشنوتلا مهاوذ
 رات عيدا ةيوتا
 بناجىف صال هناموأءمو
 ا اذاولاو ىلا

 كلذروب سف هلوكت 0

 ني سما - :الوأ || الفةمع«وعاب رول عفن مؤملا لرششأ اذاوج ( «ءاخ) عاج الابه«_.فددرتلاالولوالالاطبا د, ربالاثم ىتثتس

 ملعاولاه مث كلذيف لاطأو هردقب ءريحأ هلذ ىنبردلاهسثعاب و هتاغالا ٌنأك ناو هلوحأ ال-فىوذدلاش ءابيلابلغالا ناك كاف لمعلا | 1 تاج وأ تلع تيرأمأ || ىلعثعابلاربستءافىلازغلا مامالاامأو ر_هالفلاهنالافو ىشكر زلاومالسلاد_ب,عنباءراتتاو ةزحأ || '
 ىلع دجلاراظفاتلاذافيقوتلا « (تانعالا لي نبال مالا ىلع هان صم دج نأ هم رود رئابكلا ناكست راب ىسغلا نأ ناس ىفن اولا وعسا رلاثمعأا) 1 ' نآانلءاامالاهننادمحتالانا معأهتاواطقاستاب واستتاوأ] ٠
 نمالا مص نال ةيرقلاةهح نمءز>لاسعالا ْن مدر رانا يابس او هنا تعب هإد 7 12011 0 ظ
 000 ا 9 نم 3 ا 59 0 ٠

 ناك انه نسوع رشلاةهبس | تن الا فب اسوا تال م ةوخر اطل ايادي اريل
 ىنذءالنكساو مئشلك قناع هادا ديعلا لوق الخ اد كلذ تاك ناواع. طتارذة:بملاواور ءتنا رحل اهعلذع ىلاعتدللا ىلع ىنايناد.ءال جمال

 ىرأ امىا عم باتكفأر ه: ناىج 0 ىنال هي لثمأ الواو درعلا هلاوول مححماإ نا عمةدرةءلا ءوسدلا درغلابسنيالئارقمجلا نيرعتن اسدالإ ف :



5 
 دقو لانه ذجش عمود عم بدأ نسل يشل دن نكس ممول هب هذشئناسل ىلع ناالملا (ه) ىلغ لاه: هنا تف دئلافووهلاو ءالاوأ

 ١ بلاطا'تدفأوكاذ ذىلءقو

 لاب ىلع طةىلرا اه * لامولع

 ىأرنء(لاهو) هل 'ودلن5

 ملسو«#.اعهللا ىلصاد

 عج ىأر دقن ةافثملا ىف
 (سع *؟ 5

 هيقمئاوططنال نيب رقملا

 لق هن داس مم ىدّدهانمو

 نيردنلا ميج ىد مدتها

 هنأ ىل_ءانعج دق لاهو و

 مذا مكح هزاو هللاالا دو هال
 نمراهغضاوءىفاهاكرومالا

 لكن اان لاذ هدهش

 اذه ممنك-]هل ىف هعضو

 انراكلالا نمدسال دهشملا

 اماغلاو لاباف عزا ثااهركنأ
 ضغبأ نم تنكلاهو *

 عامعاوءاسنلل للام تهللاقأ

 تع ع : وراق تلا

 1 مع شع ناع ون كا ذ ىلع

 تملا ىف ىلغ تهد ىجح

 هللا لوسرل _ ا ةقلاغ

 الفرو هسيلعةللا لص
 تع 2 تبيح هم هللا ىدهذأ

 اعمط نومدعال نأ دا راانا

 رعهقلا بيب نييحياسعاو
 ةهاركلا كلت تلازذ لو

 ملظعأن من" ذل اناو يع

 قالءاستا | ىلع ةةةدىادنا

0 

 |وكرك ذقلاطأو ىجنبط

 نأوةء 1ءار هاظ ::تاوىلا هت

 لي ريح 0200

 مدقتو (تاق) ةيأالا
 اظن هي الاه له ىلة مالك 1|

 نب رشفلاو ىبذلا بابلاىف

 نس هيا ٌلرابتف ىلاعت هل اوةىءدا.ءىلا قا1ناناعت ١1تشامعالاةو# تعاهنلاو نعلاقرثههداز 0 تاعو: :ةلا نم

 ءاطعلا ىلءسانلا مسح ارا راني ده: لمع افصن اريقف ئلطخأ نم لكلاقو مه ةةواكدشب لح ايدو نأولو
 هلوةفاض ا لوذ. («تعمسو) فادالا لمعت هللا لأ ةضالا نءمهي بام لك ءارقسغلا اوامعأو
 || سانلاءرك نب وناعالا لك د, نةىخأ اب تيأراذا ني_:مؤملامفات ىرك ذلا ناو ركسحذو ىلاعت
 ْ دود داصوهو قحهت'ةداه-ثناف' ة :رعناعالا صخان لاخلا ا 3 ىف هنأ ل - ءاو ىرك ذا'هعفنتال-ف

 اقيدصتهنعىراوت هناعان !لوذت نأ ديالف ىرك ذل عفتني لا هاني ارةتد ارك ذلان عفتني نم مؤمانأ اذ اعأ

 لابوخا هسفنىفوالا هنرما اع لمعلا ع نءهفتوتبا د رت الف هل ان وهنم ل هعلادو-والا عفا ىنعمالو هل
 قدم ىفنل_ثأاللاةلهتلأ سول لنا عمناءالا لماكب وهسباف لاستحا هيقداصلا هريخخأ شف هلماق نمو
 لعرو_هكريسغنمنا-ءالا لماكت نأ وىكاعت هللا أن ”الئلناه كل ةناىخأ ار هبنتف هلوسرو هرهلن'انريخأ ام

 نيد سهناو عاتلا بابل !ىف ئيشلا هلاواك لذ صةنوق ملثكناعا ىو زيلقثلالاسعأبهيتأت نأ نءكلرب+
 هلاعان قوثوالف لادن عنمآ نم لكو هعفد ىلءر 1ةءالهم اةىف نم هؤلاهدعىر و رمذملعناءالاناةث اهو

 ثانعا اوهذا هناعاىفةدداقلاه._ثال ضرعمل ادلا باص نالكلذو تاتكلل ا ازهةمدقمىف هانرك ذ :5

 كلذ لبق «-.ءناك امكلرتتقو قءدنع مج رنئملك فل“ اذلاربس أه .-اص ىرافن لاو ىرو رمال ىرظن

 نءئا.ءالاع وةوللدلادو ا ءادإاةماهاةلاسرلادو-وىف طرتشمال اذهاو

 ناعالانا ىلع لدنالءاد ريم نمددح رباذب ًاءارنو معل لاادلا سنا ناكولف امن ودخل نملب دحأ لك

 ًك ذدتو ليلدلادو>وهيف طرت_ثالا“ .15كلذإو لل دءالهدام« نمءاشن نم تاقىف هللاهفةر :رونوذامعا

 رح لك هذ رعد ال ض ءاغ ىلع لل -:جةدقولاو ةثامو ني_سولناو عسا: ابل ىف نيدلا يميزيشلا كلذ ودم

 نمدح أ توعالهنا لعاةثامثلثو نيةسااوعس ؛ارلا تابلا ىفزهشلا لاقي (ةغا) « ملعأ ىلاعتهنلاو هب هلا

 ظ | ١ | لوما بناتعالاو تاب زعلان 2 2الاو هيذل "هذه سالو قون ادع نات :مؤمألا فءاك.ةلالهأ

 | ىاعت هللا ىك-دقولا# انسأباوأ راسم م ماعا مهعفني كي لف ماعلا تآرقلا ىفرالمأ ناعالا كلذ هعفتب 3
 ناعالاا زن هءعفتب لف نيلسملا نمانأو لئئتارسا 1 ا ل لا نوعرذن
 لوب هنأ نيدلا يح خجلا ىلا بسن نم ىرت فاو هللاو رذكف (تاث) هناعادع_ةنيإ 5 كلدأفل 1

 || رك وأ ىضاقلا موتمةعاج ثوع رقثاعغ الوبقيلاه هنأ ىلءلئاسناا بذكبهكئاذهونو ءرف ناعالوبق

 ىلغةبطاوءالعلار ويجو ها اندلابءديعرخ ”نامالا .:عوك هلا هلل'نالاولاو لانا ضع وىنالقاملا
 سأبلا نانعابحاسو رابت_خالا نانغالا طرشن منال سأبلا فن من مم.جنامتاو هنامغ'لو.ق مدد
 | نالو اراتختءرملانوكي ا ا م ا نامعالاىلا ؟لاز[تتح
 مذ ناعالاعوضوم منعح راخوهف هباذ_ءاةك_الا لو زثدهاشب نم امآو بيغااوةنامالاَو ا

 معا ىلاعت

 0و هد نأ. .:ىفنوسالاوىناثلاث هملا)

 «ياعهتا لسنا رب لاؤ سي دف هن حرب كارب هلاك دب زدوغلا دبع نأ ناسخالا ةةيةحنا عا
 ىف كلا عت هلق رم نا بالا ةةةدهنناهنر ىلملا لالالا لاهو نا بحالاو نانعالا اومالسالا نع لسو

 ١ ا يسال ب لاك لام ىاهطدنعل اتاداع .ءوّشت حاطب « امال_سالاو ن اع : لال ذإءاشلات ا دابعلا
 [[نمد زنتلافلك 5 ]ارب ىلاعت هننا نب ب لسيعلا 1عنام سك !اولاعفالا قاد: هدد لام ق دقتو يا

 | مدقتوءارتلا نابهلع فال كلذ نعم ىلاعتو طةفوه:ةةرئادردقبالا.دهةمال هنال و هكلوه هدوهش

 هلل الا لعغل ادع لءارب هناك هللا دبع اذا ناتخالا ها تحاض نو هو ةفطاةراشاش كندطاف ناش هنف

 دهشلا اذه دهش نمو ريسغالحراوجلا ن همز و نيلالعغ هنوكل فمكحن ةلامغئاو زئأهيقديغال داو ءدحو

 ويف 3

 ءاسن ددسستسسسنس ا تسسلم سا

 دوج ولاة]-قلخعاءو تكف ملع ف دوهش نعهقلتعأ: ثقاساذا ىلا هنأ كلذراةلخ مهن_سخ [ىلاعهللان كلو ني ةلاخمخ نأ تن *أ هنافزمقل ا



 د !مالكفكلذرأ لوتاغبالاماقم (عورب) ناسحالا مام ءار وتاهنعىلاعتهتلاىضرافرنتىلع ىديسمالكفثيأر (ثان) داهشالا ٠
 ىفلاهوو لعأ هنلاو هري-غ 2,

 نمل قالا نانلا ندلا هلنيدا*ثهشااو دي« نأباو صوت مءالؤ هلثمكو رعد ؛ وهبحاص فءاكس" 7 ل5 صقخاا نم اطوةعلزملو :

 فوذالهنارل_عاقئاهعب رو ناسسل نا ىلر هلغي ىذلاوتاحو لا مسن ضعب فئدلا .مزيشل !هرك ذاذكه صالنسالا فمما لءفالذا
 ماكل لسرلاتاماةمىفانا ىلص د#ثا:.دنلىلاعت لاق مالسلاوتالدلا مولع الا ماقم يت جه سد ماعم لكى ماع صالختالاب مالا ||!
 قانثوذ ئناعامناو املع || ككدا*: انع لل ءهنلالضف ناكو متن ك-:ملامنلماءوىلاسعت لاثو نيدلا هلا ماذتدنلا دعاني سوهياعهللا ||

 ىفماك بالذ ةسام ةارولا || بطاسخ اوهفو هالي بودي هللا ىلص هتمأةةرقس بدال صالعجالاب بطاخملا نوكي نيدلاىب< ميشا هررقأم
 ءابنالا ىفالولوسرالا ل سرلا هياع هلبأ ىله هب هباماكذ 0 ىتأث .ارهعال ريك 93 مهن مصنال«:مأ صاو ناك اذا هنالءريغ هيدا ارااو صال الاب

 ةا.عاتناع مدع ناسغالا ف حدب لهذ (تاقناف) ملأ هاو لمأتفتاماغملا عسجن بحاصوه ىذا لو 5

 ةثاوثلثونيسوكل اوعباس تاابتايلاىف ذزيشلا ارك ذدتو نمو“ لكناعاف كلذ حدةبرعن(تا اوام) داجلا

 هرلوكت جسد هن اككاَعت 000 ا انك نم هؤنالتاكهدةئءاع هناعا افؤد نمزم لك ىلغ ساعه

 لوالاءاءاوالا ىف الوىبنالا

 ئهلالا نذالاوه اذ_ه

 وأريلقالك ىفدباللاهو *
 0000 رثوأ 3 له واناعشا ذنؤدوشي ف شكلا لهأذريغالهدبستهقفناناو 1” قا او ةامح ىئئامىلاسعت هللا نآف

 : ام«اامهنذالا ار وذةامدا-ناك هنا هلوة. كلذ بةءاسغاولاه ةدامعواناع الذ نومة لماكسلا باعالا |||
 سلا 5 نم٠دايعىفنا مءاملل اعلا فا همكح مدع ولح>الاىلا + اولا ريخأتو ريسلاو بالا

 اذعجت نولوقدب ف شك اال هاف لاق مت و«. كلذ لاطأو ءالهعلا نمراك الاد مع مهولماكلا ناسعالاو ٍ

 نولوةي نيد وع !نءراك .ةالاد..ءو انأد_صوكالذءانمآنولوةيناسعالا ل - هكوفاش روتانا واط

 ا لانا هلوقباهمةءفيكمهملكدت ضرالان مةيادمهلان-رخ أىلاعت هل وةىفلمأتو لاق اذ. ارالوا:عم“أم

 ىب_عموهرخ [نعل.وأتلاب هنو رع وكلذب نونمؤرالس انلا نمةغئاط نا ملء 1 نونقرنالانتاب اناوناك
 ىذلا«يحو ريغ ىلع كلذ نولب يلب م واةىفاهتمالب“ الاءذهىتااتان ” البناعالار ةةسالكآن ونةونال

 هلاك: هللا ضاع هيلو
 ةيللا كالت ل_هأ ناك ءاوس

 لاهو عاراغكوأ نيذمؤم
 سبا لاتلا تالا
 لضغتفدروامةنامعب رأو
 ىلءتان الار روسلا ضعب

 ىاتلا ىلا ع جار وه ضءب
 لضافتالولتملانالولتما ىلاال |(ريذلا تاذعخدمىفى ًايسسو نيمآنأ. يملا لسعأ نمارفوكي لنا نامل اونا عسب يقزريتاة ادق ْ
 ىاعت هنا م الكم لك هنالدرؤ اند تل! بدع لوق (تاقداف) هعدأ ار لاةملاناس 1 ,تاداسإلا ميس: ةلدآ نا ربكذوركشمل وسو

 هنالا ىهامىلا مح ارلضاغتلاف اود سل 1 1ىنافكلذا. اءبععم 0 (باوجلا:) دئاذام كاهن سال ١ هةيده ل

 اهلكةماهتوك ث رح نم ه.اع

 لءاثلف مالاكلاىفال 6

 ىم هلوقىفلاءووير رعو

 لكى ىف٠ هزاع نإ سمهذ_هو اهماعا 0 2. هال ب و٠ ينس اذا ناعالا ف داور“ اءاطءالواوناست :

 ةملاثلاو راقكلا بعالنأ َق م نمءاطعلا ىرين مسا, فيككل بوز هقلان هءاطعلادوهشنع بوم :_

 نءح ورخ هنالهتلا ا واللا ااعىل رس 6 سحأ اذهربتانساو مور لمتادا تا نب رصملا

 مول عيسي قو لسوهيلعهللا نمؤملا هيف رعنال ثمان دوف (تاثناو) ها نطاملافرثأ هلذر هاافلا قرثأ هلن ؟,لناو وهف عيبطلا 1

 لح وز. عهللا ىدي نيد ةمام هلا لامع هلبا ءالولوسا رلامد_عيفةداه_ثااك هدي:عسغااراص نمله مان هولا (با اودلحاف ) لماكلا

 كئيبلا ٠ نء«تاعذام هلل لوف اذهلو لعفلاكلذ دى ءداقتءالاقب ءاطم هلءذو هلوذ ناكسف جيدصل دانا ل .اولوقلاو هكذا نامعالاب

 اذك تلعف ب راب لو-ةرف هيلع هلا ىلسلأ# هتلار:ءةطاما!لاعالا٠ 900 ريماعأب ومجدي نيب م هر ىلا: لاق

 نذاك هنآ هب هتاو اذكو ىخأ (تءمسو) هاون ءراجتمأ نم 3 هؤملاةباو رذو مهلا اومأو مو.-ذنأ ىلع سانلاهنمأ نمسا

 لومة ىلا ههنا 2 اف هده قرع 5 د0 اننا دل نمؤملا د تدغلاريصن نا نامعالا ل5 طرم *نملوة,هنلاهجرئدلا لذفأ

 لل اوةبق بذاك هناد راك: الملا ناربغ نم مولهأ ومهغااوم أو مهسفنأ ىلع عطقل |ىل !«نولماكمل نونو هنمأبق هاك ماعلا س ة:ىتامالا
 تا!ءرقىلاعتو كرامتها لحد الو طااغب ل هيل ا مالعا ا نأن اذه4تءق .ذ نكي نوف صضشلا اذه نم مهسفن ىف ةمهتتامالا كلذ لات

 نأ هنهتمصسا ىنكللو كلذ هنياهدءواسع ناعالا لاك عدا نهكو:: هلل 14 لج7جرص اواناادعو 6 ل.س (تءع«و) َِي مولا لك ىفة سقت ١

 3 فوت :الاهدح وتانرثك ًاوافءذنيءيسملا ةلثمةتردلاةفءاضم٠ ن.هبهقلا دعوا ءفه سفن نفعل فهي 1

 هتلركسسأ اهم اع بعبق ل هاك كالذي هنامعانا لعل فاهديبام غم جس توفت ولو اشم اتحلان مدح ءاطعا ىف

 لاعت هللاءد_ءوامب ناعالا صقان هنأ ملم ءاذاتا واهدي توةدوس و ممءاامعلا < تفوت ناو ل> درع

 ادهىنا لءاهتببش بذك أ 1

 رهظن نآ انلاثص ثيدلا

 نمر وطالع ى ذك نمل
 سائلا عمه ةصلاءذ_منوك- الاء الذ .ابري_دتأام ع واشلا نافانب قل هك من نأ ريغ نمهةد أ ) 1 تيقاوت -_ م 39

 مولعلا فلذا ا ةثار ولان نوك,الةفال- ملا ماةمدرس ىف ىلاعت ى م هللا ذءدلول هماقم ىطغب نأ لو رعي رباطتالا ضء؛لأسلاقو : 03



 كلبيلا ثبتءلوقدلانيلاراثأ فرأ نر ىموملو في ةئامسعب روني رالاونماثلابابلاف (ههد) لانو مهقانقيدسلا مالا ريغ
 نالعاني_مؤللا لّوأانأو
 ىأك.لا تنتهلوقب هدام

 هد ىلا ىلع لي ور باطأ ال
 ىنافالوأ اهتءاط تتكىذلا
 ل.ل لدكدتد 0

 انآود راب كم هلعا نك أمام

 نائالوقب ىأ نينمؤلالَوأ

 ىلالا الذ تاقاملنالىفارت
 ها كلذافريسخوهو

 نأ الواو ل_هاايال نامعالاب
 هلوةبت'_عالان العال ,دا ملا

 ثاذةءاوالا تدم ىفارت نا

 نكلوه] اوف ك 3 ني مويا

 نمؤءنكي مل ةماكسلاذ مم
 معأهللاو كلذ ىفلاطأو

 سداسلا ناءلا فلاقو

 ىئبذيالقتامعيزأو زيسفلاو
 دب ردالاو اس نأ خامشالال
 هعم »ب ىذلا د ولا كرش

 الو ساجلا ىف ساسحالا
 اى ءو راعناالا هةكرح هل -ت

 ني _هنس املا ف نع سحأ
 فرعت نأ الا ساد نأ هيلع

 رضا

 كلذ هلا سف دو بحاصال

 د وريغ هلا اءذهنا ىلع

 ىلاوو#اه5 وذامىلا ارظنلاب

 ةئامعب راو نعتس ىفوملاناباا

 قطا ىلحت ف سمثد نايس

 ني>رودصلاىف ةما.ةلاموب

 د_-اوشو درا نع

5 
 محك

  هنداب زيدارالان او ص:ءالودب ْزالاذهو .يءلا هءلعتوعىذلاوه:رطغلاناعانأر ب رغتلا اذهم ك| ناب

 ١ ٠ بتارملانالءاتاوتفلا نم نيعبكاوثلاثلابابلا ف لاهو 35 ملأ هللاو روعلاىفآرطاس مفوههمةو

 نمسدلو'بالولا طئارسش 2 نءملعلا نا مثهلاسرلاو :ومنلاودءالولاو ناعالاة-ءبر ناس الل :داهسلا ىلم»ى اا

 | 0 0 تام ايفر 0 ا ا طرسش

 ريغوهو ةنجل الحدب صال ةيفزغلب نا مي هنأ ارغغلالهأ ثد مفرمة دقوادبأ 0

 اهلفغأ ة.ءافعذإث م ىه مو هين مؤب ع رمش «:مزافن كيموهباقفءدج ور ون,ىلاعت هنلاد-ونموهون و 2

 || ىلاعت هلوقيدار 1ااف(تاقناف) ءديحوتناك قير ط ىأب هتلدد وملك :هبالولا كلف تت لد:دي هناوءالعلا

 فشلا هلاهام (باوجلا:) ةلريشلا عمنامعالا مص فيكو نوكرشم مدوالا هنن مهرثك !نءؤبامو
 :اب نك نموه لماكلا نمّؤملا ناك سفنلا لرسوه لرش ه!١اذ مدار ماناةئام راوي لاو عتابا

 0 رن !بح/اولا لب ناعالا ىفالدتدماسول نو ريف مهسرغنبالىأ ناو نوي اوىلاعت هلو 5ْتاِلذدب باو وةهس# دال

 [اعاو هللادمح بة انكالا ىل طال ' الاءذهولاع مكالذ ىف لاطأ ورلاعتهليا نم لضف ض<نامعالال ودَح

 الا هاذه نكي لو ىلا: جاتو مكب ربت ساأ هلو !اوة,ان فنأ ىلع ىلاعت قا اان دوش نيد رذلا قامة دهام ىلع عت

 ادع اوةىنعذ كلا اد.>ونوهذد_.-حون كلانهناكناود_.>وتلاوناءالابالدو> نلاوكالاب قددصتلا

 | ناك كاللاوقحلادوح وبممناسعاىلءتناك امتاذرطغلانالا.:دإا ىلا اوب رخني_-ىأ
 [|| الاكلذىلام_هادآ امو دسحومدنأ معزي نعرثكالا ىف كريشلارسهطةر#امغلا نع دس. وتلا بحتحا امل

 || مهعاك امداعا ىلعا سفن ارادتقا تك معدتوالا مهغاك امدتلا نا م هرثك أ قع مهءاك انهنكن دكت

 || ةبسنف ىوعدلا نم موفاملالامهناك امللاعتهللانأ ١ 0 ا ربحا لامعفالان مهن

 أ )ا ١ اتاك ىلا سدو وتلا ل لج مهسوفنإ هارد «تاوناكا مهلا لامفالا

 ١ ْ ناعءالادا راامناود_.-وتاابناسعالادر لىللاعت هناىلعلدف تو رمش مم_هوالا هلو : متي لد سو لا

| 
 [ا[رع

1 
]1 
]|| 
]1 

1 

 نوكريشم مهرالا

 |[ اوءجريملذ هلدممالىذلا ءاضقلا مك اوةش(تاوجلاف) رافكلا قش نمأ نمف (تاقداز ها دوحولاب

 | فاو اناس ادركت خاستدتت- وب رلا نافاضر ًاونب رهادلار هدو ني دن ”الا بأ فاش. ملا هلاسىلا

 أ نمقكاللا نسحهللالأ#ن دبالاءاةشاوةشف لبسرلا بيزكش كلذ لعاودازو ىرخأة بوب 1 ا
 || صلاخلا نيدااهئالأ كامتدل اوةىفةلاه_عدر راونب«ب راو عسبارلاب ايلا فشلا لاو ب هناب>او هلذذ

 1 |[ ناطبشلا نمدبعل !هصادقسا |مهرد ارا سياو هب دهعلا انو ىف« سغنل صاخ ىذلا نيدلا وهنيدلا اذ مدارملا

 || هذهلثمهسالسخ ا ىلع فاكملل ثءابلا نوكي دق هنامةذ :حىفةب غرو أران نم فود نمهياعثعابل ان وأ
 | ليميف هيف ةكراشملا ىط»» نمدي نماصا قسم مكسولا اذ ندا انوكي و نيماخلا نمديعلانوكرومالا

 أ | ىلعءذدنأو «عرس ىذلا قا بناجىلا ا ريغ ىأ 007 ا جلا
 || لطاب !اباونمآ مناة سغئاط فلا ةف هب هراّك 00000 ءامسد ةذا لطابلا بنام نمنمغاكملا

 أ ءايقشالاب امان فكيلاالو ءادع_ ساب اياداختاعالا مسا سببااذه لف نامالاةءلت مهاسكت هللاباو رذكو

 2 ا نع هيدسعلا

 | «ذخ أ ىذلاوذ صاا.ادومااةز يت ىنلا ىهلاوحالانئارةنامىلاءملا ثيح نملذاماو طاقلالا ث رح نم 0 ور
 |#سق:ل ساخنا قاثبماوهاذ_هو ةرطفلا ىلعاردلومدآىنيلكنامتمهتاي رذمهروهظ نم مدآىنبنمهقلا | لت ىفىلاعتءركنبالىذلا
 أ ناك اهيرفوا ارهط ءارداط سهالا سفن ىفهسغتلاصلادش لرب مل لب«: «صاخت كاقاب هغدحأ اهكءامام ىذإ ماقدرت تالا
 | 0 37 ا 0 2 0 ارم 0 14 بحاسعنامإلا مالنا

 8 رادفهتذيرلا ملام 72 0 اقم ىل_ جت فو ردم م ا لا
 و راالا طرمتوداة نع ةنعالاناعالا 1 رسودا- ةنالا مال الا طرسشف هي ٌورلكوأ" هيو ٌورناس>الاوو 501 550 :تاعالا دلع مالسالانا ىتالو ام امن دإا



 ل (2ه60) ةملع هللا ىلسهللالوسرلةرصناش» رد 3 وعسوي نأ دارأ | ناسا لبسوةياعفتلا لم.

 3 هنا ىل_ههللالوسر ن*ن<م 0 0 مسقلا) نيوسا ىلع هلدأ ناك نيمست ىلءوه (با اولا: ) مسن ىلع نامعالا نك متانثن ثمدام كديؤي سر[ نب (لرالاستلا» ني ضايج ن8 0 ١
 هءلع هللا ىلص لعخت ملفمسو بول ةلاةنامعاررت ةشاشب طااذغالاذه لثمو لد ها مسار ل ولالا ذوذ نادرب و لالدةساو ظ

 لاهوو كف ذفلاط والمس ه«-ةييىذلا ناعمعلل هءلقذشا ثبناعالا طل اع نأ ناهربلا بد-اص نككال ناك اذهلف نيحد عب 3 ظ ناسدت ىلع ناط.ثال اسو هسيف ل دلا لوص+ل ضر عموهوالارافلا باعتأ ةلدأ نم لل دنمامو هل دباس فاحش ن مالا راتنءالهنالأ|| .

 ضعي هبثنةوع الا ادن | تامعال رهاذهوىرو رضرخ 1[ سمالهبلق ىف ناسعالا لوس ني> هن اهرب ناك ن٠ (فاثلامسقلا) هنببوا
 ىف:دحاو ىهواهس:ىرتف || سءاحلابابلا ىفول ية لاهوه نيعبسلاو ثااثلا اعلا ف يشار ؟ ذك ثلاالو لثدلاهم .اءدرئام ثا ليادأ ةيخزربلا ةأشنلا ماكحالا مئامو ليلا هل < ناف» رم«. الم روعال ل ثلا نال كش هب ,-اص حفر وهاءالود ولقلاةشاشم طلاع ىذلا 1
 ةفانخ نك امآفؤ:ريكروم]| تن نعناعأو نامعن نعناعاو اوملع نعناعاودياهنعتاحاماسقأة تيل نامحالا تالت ا
 لتفقد حاولات< ” الا ىف نينراعال قل اوةد6هاشملا لهالثارعااوةلدالا نادال معلاوم اوعلل داق كانت ةدقدن «نانعاو و
 مكانا تار نع تاسنألا [(ن نمىلاعت قالا انع:مدقو نيا سرمأل ىهف مأ سقأ ة بولا ىلءةدئازلا ل اةةيقحامأو نفقا اوال ةقيقلعاو
 نمنح اوت ىقةيناغلا ع راشالامزح اد. 1 هناعا ذا نهثاداتكلالوأ ةمد._هملاف مدةتو ىمهتن ماي ىلا لد» سالفاوفشك
 دعو قشاكآلو مدقتريغ سانلا ىأف (ثاقنانت زينا لدلا نماهملا قراعتبامل كل ذوةلدالا نع هناسعاذ نخل نموت او 5

 لوسراب اهلكاهنم لدن نم مهضعب لوق نيد عماجلاهح ولا (تاقناف) نيملاعلا برهن دجلة نيل رالاريطاسأ اذهانريغ لامك لن 1 ىلعاف 35 وبألاو منان ءانقدصو هيانم“ اف ضاي.ىفادا اوشانبأ راذنامز ل_هأك لايكسلا ىل عب ءااب نموا نم مث مها ةبط فالكل ىلع مالح اد<ةننانالا م ىلع ةبامصلا غي دص:وانامعا سانلا ىلعأ (باوجلان) .انامعا ىلع أ مال_بلاو ةال-ملا مهمل ءءايننالا دعب
 هللا لو بسر سانلا بالعب هرطغلا نيبام ىلع ص: وذي رب هنا لاق ن هلوق لم وةرطغلا نامعا ىلع صق:بالودي زال هنالامنملوذ كلذاو لاه ثيدلا سبه ||| لمن اامهيدعما+لاهجولا (باوجلاف) صقئيو ديرب هنار وهملالوةنيب و صقئيالودب رثال ناسعألا
 نطاومىف مسو هيلع هللا ىلس نيناعودحالا ا ااىفزجشلا هلاك كلذ حاضر اوهءاءر امن امىلعالا توعالنا سنا لكن اف حو رلا ع واط ىلا
 ثمح نم هنو رهف ةماعلا مهتداه وهوا ماع سان انااا ارطف ىلا ةراهغااوهصة::الودب رالىذلا ىل_.مالا ناممالا لاعب .نا نتا
 هيضتةي نطو ملكى مهاط || ىفةسعيبطاارصصح ىف لصدام: :ك-!و قاشمملا كلذ ىلع داون دولوم لك-ةقا.ش.ءالذ شالا ةيئا دحولب لات
 0 ثقولاف تاطلاءالذ || نفع ةلدالا فراغ: !!ىلارد ةفاواهم سنو هب رعما ماع ناك ىتلا ةلالا له> نامسسنلا لو هىذاا مسجلا اذه

 هيفرخ ولا بلاطلا هد رظنا.ة هيدلاوم 1 دخلا اذ_هىلاغلبي مناورات :!ااهطعي ىلا لاحلا ىلا غاب اذا هةلاعةينا دو

 فلاهو * كلذفلاطأ و وة ضعت ءامسل وارف اسمن وكي ىذلاك قاث.لازرنأ رنءاوماع ناك ىتا اةلاخاىلا عج ريلالاةلدالا ف ديعلا
 نيب رالاو ىداخلاتايلا اذه لول .ةلاالومد ع ءةهح فرعي الرا صىن> ميغوباصماهل لصف هد صةمب وسأل ملا ةهح فرعي
 لعلانا معا ةئاهسعب واو كرش هللا دمحوتب هناعا مدقق: نموكحام (تافناف) ا رققأ سو مهناندابمجإلا هبله تا
 ريعاج» نك-ا دداو ىنعع هزكل هللاد وول ردم كرش ثلاث أو .ريغالو ثلا لامع نيءوهناهإالا كلذناكفاسهابقامربست ةبوتلا حالطصالا ف مهئلاونةرعملاو ناللدب.مللو ريغن نم مك-همكح (باوملاف ) اهبفوهىت ٍعلاةم“الا نعوأ هرظن نعوأ هن ولأن ع هثروا
 زيعلاك هلالدلا ىف ا (تاننان) 0 ا م م 0 !ءد_وت نيبو هنيب لاح ني هي 3 ارمنأا
 ىلاّعيق مهطاغلآ ىف عقاولا برقأ لط#ملا نب وزةلارهاطولا أ ميشلا هلاكاك (ب نأ اواف) لامءملاوأ 'لرشملا ناعالا ىلا برقا 2
 فراعهيفلاعبالو ماع هنا قا لاعب : :وهامىرديالامرمأ ىلا ءهدو- وىف ادذتسم ه« سفن فدع نأناسنا لكادبال هنا كرش !نمناعالا ىلا
 ةثالثلاءذه لاقي ومسهتالو وه له كاذدعب هلت دح نا ق دعو هم 1اعع رف كنزرو كا ىذلاهناوهوهام ىردنالىذإ!كلذ هل
 انولاه ناسن الا ىففاقلأ ترد ناعااز_هىلءمئافنيد-وملان مهدّقتع نمدلةب وأ كلذ ىذلار ظنلا لع ىف ناكرثكأ ارادوا
 انعرتك أ 1 .دابعنم ىع 20 2 ااا ها 0 00 دب ْوا!ءاَعْسلا 0 و ةداعسا اا[ هصتحشلا نم ىل_عىل اع ىنثأ 0 (تانتاف) ثحملا ل اوألم_هة:ااوهنام ىلع نءؤم لكباةفبوتكموهلب

 اا راونيمب رآلاوع 2211111 0 همام: تاكا 0
 دهشملااذه سدلوةتبلارثأ هنف نوكلال سنلءدّحو قا نء ناوك الا لاهفن اى رب هناهتغدتلا طرت لقص ًرالا ايش تي ًارام سنع



 ءو مكبر نمةنيكسممفتوباثلا مكست أ, ناهكل هالي[ اىلاعت (مو.) هلوقىفةثاء_عب رأوئيثالثكاونماثلا

 مونعةسراشليئارسسا ىنبف
 ةمالاءؤ هى هقاااهلوجل و

 ولة ىف نكنملذ مهب واقف
 ىهةئ.كدلاو ل.ءارساىبب

 ىلاعت لاه ةتنامطلا
 سول هلا نيوطت هنئارك ذالآ

 اهاكة مالا هزه مولعف

 داك الم مواقف مهرارم 1

 ناك امالااه:مسانال رهف

 باب متفوأ - ها

 ني كا! ذاوءاد: الا او عابت الل

 لهأ ىل+نوركنيساذلا
 هبف مواع روش لان لكرقا

 العا ارمءال اة صق ىله 100 ّّ

 رك «ملسو< لعلنا ىلص بخ

 فك لالا كلة ىف هلع قوام

 متوكل مهضءبمياع ركنا
 رهاظلاىف ارثا كلذ او رم

 ءاحا-ا مال بلاهيلع ىدومو

 ىلعار ونءاسك هب ر د2 نم

 هيساذلا فر_عد4<-عدو

 الادح ا هارافهاعداامؤدص

 هيلا ىنارلا حسع ناكف يع

 دريف هءلعاممبوثب«-هحو

 برت ينو ريميل

 ىتسج عقرب بني ناك كلذ

 دنع هلّئارل كلذ ىذأتال

 خيشلالاو هيسؤج ود ور

 نرغملاب ىزعي وبا انذسناكو

 ءارنميو ىعالاههجودحأ
 مسبمي ىح»ذ نب ل هويانذم

 ىذلا وألا ه.:. نيد مولا

 هياعهللا درف ىزبعي لأ ىل
 ىىزع ربأ ناك لاف هرصإ

 لءأاتفريذا نم هن هردب ”المدشف هيلقىف» روث هللا لع نذلا# مثكل ذىلاطأو لغشلان مه.لع تنك املد,تعمتحاام 1 ىفامز
 ةيلاراشأ ما هلظنوارثنهبلق نم مالك هعمسأو الا «ديبعن ءادبع لجو ز رع هلل !كونام ةثاومت رأونبث :الثلاو عساتتلا بابلا ىفلاع هدهملعا ًّ هلباو

 0 1 را ا
2 

 6 ا

 لا تناك يس الاقي

 م . هلا مالسالا كني الفتا داعب دا دث هال طر ناعالا نأ هلم لاذ ه ف مااكسلا لصاح هصئاما ضي هامذع
 ريشعم ا ت ناعالاد_بويد_ةوناعالا 4 ا ا ناكناوناعالا نع

 دجاو مال_سالاوتاعالان الاه نمو ظفلتلاتقو عاستا لبقةمذملاهةتمرت ات ااا

 )ا امتأىف فال_1ن1ناهلرهطرلغنلا قةح نمف ماكحالا لو بق ىنعينطابلادا.ةئالاو مالستسالاب مالسالارس
 | « ىهتناةيعفاشلا ضعب وة غال نمريثك ف دارتلابلاو دقو مالسالا موهغمىف فالحخالمأ نا دارتم
 ش وأن اعالل طرم : ةداهئلاوه ىذلاناعالاب ظفاتلا له هناوهو ل او انهو ىكبسلا نب نيدلا جان شلا لاهت

 1 تح>اووه امناورطشالو ط رم واق جتك ىلا غلا مالكو ىل 2 لالخ لاو 1 طش

 ءارجال طرشوه له افذاتلا ف لاقي ناكل ذحاضن او عماوبللا عج رش ىلءهتنشاس ىف لكلا لاق هتامحاو نم

 هّنَم رطش وهو أن اعالا ىعسمىف لح ادري نوكم١اههرب رغوة انملوثرا والا نمايندلا ىف نينم ويلا ماكحأ

 1 هتك عمدتاسلب ر 9 : لو هباغب ودهن مف «.اءولوالا نيةفغاروهجهياهىذلا اولاه هاهم نم ءز>ىأ

 رو ىسخرسا!ة..ءالا شع بهذو فرعلا وةغالاب قفوأ اذهو لاو ىلاعت هللا دن عاممؤ .ؤمناكرارتالا نم

 «بلّقب قد_صنمنابلوالاب نولئاما !مهمزلا و ىفاثلاىلا ءاهقذلا نمريثكوة فنا نمىودزيلا مال_سالا

 نأف) هريغو ىزارلا مامالا همن امىلء عاسنالا فالدوهوارفاك ناكرارقالا تقو عاستا لبق ةمذملاهةمرتدخاو
 || قه_:مءزحنوك ىتس ضع شالد_-ا اوناسعالانأ (باوملاه) ضعبش ىأأ ره ناعالالوهخ (تل

 تهذه_دوذع عطقاذ ا هنا ىتح ءاضعالا عيجف ارشننمهرون لبرخ 1ناكم ىف«: مع نحو ندباافناكم

 [|| جشلاتارابعامأو « لودالاةْعأن 0 ايست هاذا يبا وار عال هنوكل باةلاىف نامعالا
 [قيدصت ناعالاول_معمالسالانا ملعاةيكملاتاسوتغلانمةئامعب رأ اوني سلا باميلا ىف لاف نيدلا عت

 1 | 00ج ندانسإنابحالاوذاعتما نامالاو دا.قنامالسالاو هنو راك هز ةرثاسحالاو

 | | ىلك ىلا عت قملا ناكف مثيب دح ىفكمهضعبهر كني وةرخ الاف ىلع ثي .كىلاعتقطلاتاءل تن مأسش
 | اينداارادىفهقذي لام لكىف قةر ورمذم ركناو وعنلا,ذدنيبهدامتعا ىف عمت /نموءدح وتايلعتلا ارثاسىف 7

 | سيلوقدا ىلا هإ«تربجلاو ربذلا هاعفددلانأ معاةثامثاث ونيسجلاو ىداحلابابلا فاضي لاق و وهب ها

 فكي وهريغ نعوأ ىلاسعت هللا ن ءريخلاهيودصب ديعلا باق ىلعرهظي ر رنودامناو هلدالا نادجالة قصب وف

 هلم عاطف”

 ا
 ١
1 

1 ١ 

1 

١ 
01006 
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 ودصملاو ىشمث يح ريغعلل عيان قدصلار ون نالربخلا عوج رب هذه ع. -رب و ريخلاقدسنعرونل !كلذ هل

 . هذهول اه نيلح رلانيبفراغلاو هاذهفدع وحجر ع يجرب ربما ع هيك دل ل ]داب

 هتبثيف مكمل عبأ قيدصتلاو خ-نلااهلضدية يهل ارابخأ ةعو رسشملا ماك-الا نا دو ولا ىف لئاسا 3

 دعب ل_ه-ىذلاوهاذ هوْكل ذىءادملابىلاعت قطاف دةنالوهعفر بلا مادامهعفرب و هتنث 8 : ربخا مادام

 هخنأو هنومشت ريو هاماولوالاربإن يف« فنرذكأ |ا وق قداصلاامآ أو ماك اللؤسنلا نو ركش فئاوطاا

 أنانز ها الصأ هيلعهيشلال ودخدعب اص لب ةءالو شكر رن نامالادصنأ ملعف نيلالس !ىفقداصوهو هعفرب
 | هلعف بح وامو :11نالن< ايشام أ (باو !اه)دحاوىنععامهمأو طاوقددلا نيب قرف ملف (تاث

 اذ ناقحالاةدصت وكيف بحالدتواتس ن وكف بح دقومللعو هئىذلا قالا هولا ىلع هب ريمخأأم ف ىد_دلاو

 اهم 0مل سنا اود لف م يلع ب بؤتاكن ان ىنعي مهةدص نم نيقدادلالأسيلا ىلاعتلاو

 ”ةبامووةلسا نمنأ مءاولا مثكلذ فلاطأ رةثاعثاثو زيعبسلاو عبا را بابللا ىف يشل او اهرك ذه«اوك_اه

 1 ضن دوةوهو لاعب أ دن ق- اذهف هذه ىنعب همارحاي ناقعال قدتسملا مرح لاك ههقيال نم ىلع ليجلا ءانثلا
 01 8 ب قداصلانالاقح قد هلك اموقد-هق-لكف موهذمو هوودمة>-وزلارم ءءاشقاو ةيمثلاو

 0 (تلقناف) مالسلاو وسال دساههابشأو ةبمغلاه«ذع هيماقاذا قااوذ لثسرالو هتدص

 0 ” نامالا
 0 ُط

 مث

. 
2 3 

5 
9 

 ىلإ
7 



 َْن اعم للعلا ىننالل هلا قاعت 1 ع سم سس سس مص سس تصسصخست سسسس سسس سمس موال هوما (0600) قاغت ةلرففةثانعب رئونيثالثلاو عسارلابابلا فلام ويلا ملاك مص دقف كلذ ناك

 لاموو مهف نيل ءرلعلا ىث
 نيالا اوس ماهل ناباا ىف
 نم ثبد»-ىف ةثاهعل رأو

 اهريغ ىأرف نيع ىل فاح
 هنبعنع رغكملف اهنماريخ
 امتاريس وهىذلات أما و
 هيفنالةراغكلاب اذه بتوع
 قال الام راكم لذ ىلعاث +

 ربه لعذ كن ىلع نيملاو
 تقوعق قالخالا ماذمنم
 ىلا ةزاشازهىفو ةرافكلاب

 ' ٍإ ماذاديعولا فالحاانل نا
 قوأهكرتناانلعوهفراللا جر_ةعال ةسمال_نال 0 #ساناتيبلا عتوناضمز مودتو ةاكؤلا 1 اتلناكواعو رشمادح نك : ب ٠ 1

 7 لأ هنلوسرلا ءىحئلءاسع بلقلا قيدصت+_ةقيقحو نامعالا عمالا مال_سالاب فراكنتلاةروعنءاهبناسنالا 0

 هللاب نمؤت نا ناعالا< يف هلوقب قباسلا يحصل تيد ىفلد ريح لاؤسهنببإك ةزورمتلا دنع نم |

 تافصلات اب 1نياوأ ملل ىناطاركل ما مةبامرثك أ أونئتثامو زيثالثلاو ىداحلا بابا ىفز يشل الا نوداغنال
 و !هبلوعلامر رول معلاب لافي قالا ذل! نور ن ةدولا هناا يو ةو عم هلا ىلع قب نءيفواهرامخشأو ظ

 كلذد فماملان ال ءان ريغ نموا كلفن ن ملاح اذهىخأ اب تب اراذاف هدف صالنالا مرو لمعلا قزرب 0 ٠

 هير وكمملاريغنو دةداعن هير وكمل نعالاركملا ىف املا سعتاهللانا ملعف لاه مث كلذ فلاطأو هب هنرركمم |
 ا ركموار 5 او ركمواض, أ لاهو * يرو تليقرالا حال نأ ١ ريوضلاداعأ م ىلا” هننا نأ ا

 ىذلامهركمني_ءوهءالؤ مبىلاعت هللاركمناك-فاو ركم فرمضملاو 0 ةروض؛نو رعشال مهو اركم
 طا وفر بغوهف  ىنيقيلءوةريصب ىلع هقلاىلاو ءدبالنملكولاق متكلذفلاطأ او نو رعشإال مهو هناوعضتا

 ءاقلاعتهللاو عاستا تدحادوه ناك ناو رك-ملانم

 قدصنميفالا نامزال ءامما ناب وناعالاو مالسالانا بىفنو جلا واىدالاثدلا) «
 ىأ.س مالسالا نودان :هدحو ناعالاناف اهذلتل !تةوعاست !لبقةمزملاهةمركدلامت 3

 «(كاعت هللا اك اهحاضرا
 كلذريسةوذاك زلاوةالصلاونيتداهشلاب ظفا لاك تاعاطلا نمح را اوجلالاسعأو هىرشلامالسالانالعاوأ | ١

 قؤتاونالصلا ميقتوهنلالوسرا دم نأو هقلاالا هلاالن أدهشت نأ مالالا هلوةب نيذشل ثري دب هناك

 قنالناا:اف هننا دنع هلعف نم

 هم فاخلاب فص ناؤهن
 : ا فياكت ثلذن فن .اكستلاؤ لوصالا ع ألام 5 هالونبقل او لسرلا هب تءاجال ناعذالا ملسر هيلع هنا ىلسهّنلا انعولاه م كلذ فلاطأو 0 دارااوءرمشو ءريتر دسةلاب نمؤتورخ الا مويلاو هر وهبتكوهتكتالمو 3 ءاحابع ناقلاقي دنت دارااوهرشو ري اان. 3 "الا ىءااووأس عا دل

 جوع تالا 01 ُئ لاسعفالا نم سبل كلذ -ذالاو عمناو 1١ !فرضو سا اولاه دوت و رطءلا فريدو نهذلءاةلاك هيابسنأب 1 انلاءاسا٠ نمناودوةعمةد
 ال ع : كلذ فياكلا اوقناو راسأ ةئاسفنلاتايفيكلا ن موه اوف طللا 15 ا

 : : 1 ءزاسفنلا تايفيكلا نموهوملعل د ١ ددتلا الا بلازب رقت هناو -ولاوَس ىلا هابسأل فكل 1 ولوهللا نوحاتم نكتام 20000118 وهاماو فياكستلا طانم ىه تلاد رابتتثالا || ٠
 مهناانساةل ءالمخلا" تكف

 نس ام لمد اذ. !نسدع واج - ةيفيكلا كالت ليصحت نأ اوما رب رقتو هل هب ف .اك-:1!قاعتب فيك ف رايتخنالا لاعفالا نود ا
 ناك نموءىبسملا كلذ انيلا : | لاغبالثا) : فك لا نتا نياك تلو امهعمر ؟ ذامو راظنلا فرضوناءسسالاةرم ”اينمرا.ةتاب نوك ََ

 1 7 للاعلا كيبل 7 قول ريغوأ قولغكذنامعالا ل هذ (تاقتاف) هلع جاضب .الاوهثئاثقا ع نععءاملعلا ىن مىئذلارد لا نق ثوكي نا ىفيننالفهدهشمازه ندوه كالذ قون قراملوتانالاشي اد عل ازايتءاب وده سيارظنلا ف ىداملالوأ و هقذلاردضا !حارنشناو
 ةلغك رةيزاسال 5 ب : ىلاعت هتاغص نمةؤص هبا دهإ !نال قولة عرب_ةىلانعتهللا نم هباد_هوهث.> نم نامعالا' (تاوجلاه) ين ع عخاردع 3 م 7 1 1 5 1

 و 1/1 دبعلالاعأن ملم .-دودعم هنالؤول :ويفناعذاو ديعاأ ع نمرارةاوهثدح نمامأوةعدقدنلا تغدو

 كردلا ىف ىمةفانلا ناىلا غتلاو ىلامعت هللاد_فعار ذاك اننا عفانمومقفانملان وكي ىدانع ىناناقيدضتلا| رك علْدقلا نمهدنعامع ىلعانل ةمالعنيتداهشلاب ظفاتلا لعس عراشلا نال ذو«_لعرداةالنيتداهشلاب ظفلتلاعمالانامعالاب ||| هبلانستو هللا ىلع زحأق 97 : فياكتلا ةدءنعهيذببعلا جورخفر وك ذملاقيدستلا اريتعي الوات ألام نولمعتامو مكسةاهتناو | ؛

 قوأقتن أءالو لاعت هلوث ةلثسملا هذه ل داحو هتبشاح ىف في رس ىلأ نب نيدلا ل5 مثلا لاو وع اريدن مهلد# ناو راغلا نم لئشالا |
 اوت ب نأ ةعسلاو مكتمل غلا مع ءاع + طق قا. دضتلا وهيل ناعالانأ ىلا ربهذجراو للاو ةلزتعلاو نيئ دخلار وومجتا ميش هاك
 وعم ج هيرارقالاو قملاداةةءار ومأةثالدث ع و« وهانغاوو رح ”الاوخز ريلاوايتدلا ماك ىف هيلوسرلا ىح

 هتلاو كلذ لم فهن الا قؤسافوهف لمعلابلخأ نمو زفاكوهفرارقالاب لخأ ن ءوقفانموهذهد>وداغتعالاب ل نأ نك ءاضتقع لوعلاو
 عر 6 ة.ثاحلا ة شاع ىلعتيأ ارو هلزيعملاد:ع رغكلا فل ادريغناعالا ع الان عج رراغو جرا ا , :اكوافافو ا

 هيلعانوخ الذ نوكباغاوهيف ىشنلا اديربالن أ دسةب ثوم لاو داكنالاوتاب و عل !لوض#تءاذ ”1نمىلءوعدي نأ دس.ءالةثاهعب راو ريثالثلاو

 تابلا قلافؤوب لا هناصسهللا و كالهلارمملع 1711111111 1 / ناءاعدلانكلإ اواتَعم هللا نمدا دْرِتفارفكو اناغطداد زيتا
 مخزك



 م اربتعاوأةتاد ر و رضلارئاس ثم له عت كلذ ىف هس دلو ىرو رضلا ماعلا نم لل داما (2ه6) دولا نمهيلقىفامالا هدنعء سلو

 نيتفكلا ةفلناو لثلا

 رشلاةفكو ريسلا ةفك اعم
 ناهكلذىفانامدب ياك

 تاَمْئاذا نتفكلا ئرحا

 اريك شال ىرتالا تغدش
 نزو مكحاذ_هارشوأ نك
 عقواذاامأ و رشااوريسانا

 قوه نوكمف دءالت زولا
 ىف ل عو زيتةكلا ىد>ا

 نةرخ !نزوكلذف ىرخالا
 لفسأ ىلا هإءلزت هنازيم لقت
 نمامندلا ف لامتالا نالكلذو
 اهل قاشااوسوةتلا اثم

 بلطت ءإعةفك لزنَتف رانلا
 وهىلاةفكلا عفترتو رانلا

 ةنملا ل ديق اهتفللاوف
 ةفك لمت ثلاوولعلاا منال

 ةفكف راهو د ىباانازيملا

 هلوتوهورانلا ف ىوجفهإ ع
 نازي.ةفكفالب واههمأف
 اذهرىف ةريتعملا ىهلوغلا

 ةنوصوملانز ولا نم عوتلا

 اهحاصهعفرل ر.عسلا ىف لهثلاب

 قه قة دغلباب ةنوضؤلاو
 هلوةوهواه- اص لّثل لا

 ىلءمهراز وأ نول
 مهطعتامالا سيلو مهر وه

 ىقهينووبىذلا لقثلا نم
 نزوناكالذ لداحو مح .ران

 ريتعي ضعساهضعب لاسعالا

 نزووتا:س1اةفك<« ف

 هيفريستعي اهاماعت لاسعالا

 لغتان ىبهتنا لمعلا ةفك

 مسارلاباءلافلافوةررعو
 ديغلاةئامعت راوي مرشغلاو

 هللن دويتو هلل ب < لبا

 00012 تئاكلانمةيمحلا فقداصلاءالتبالاب ؛ رهظلك]ذواب وب هنوك هح و نمالهتنابعت هنوك ه-ونمالانوكيالءالتنالا ن ككاو
  ثيحودبملا هلام زلم جوزعهتدلا .«تلوقتانالءالتبا ادبع هللا بحأ اذار سو ناعوت ىلس هلوقزخشلا ىلءدربالو# كلذ ف لاطأو

 1 عى هناذيهاك» المول بخ داذا ناكسف ةملغعلا ثدب ه .عسم د ةعامدب لدي ناك جال اناةثامعب رأو
 ؛لعاوا داو مهاروطتفءار ةفلالا وحبة ليمن ايهسلا ل ىلاهم سن سانلا ضع نا ىج ء+نيراانلا

 اويل ءءاف هنع قيضي نابل !نالثدبأ كلذ نمهحر ع رح ًاردئامف تريلا كلذ ف ناك باصلل هود 5

 | قلفز وهود كني ناكوءوبل صف رخو دو وهعملاهتااحرلا مَحْر رةهردتوءاضقاملجرخا وىلاعت هنن لانو

 1 1 ياصلا ىلا هب دم ماهذ لاح »دوق

 | فيلا نموا م بودنمريغ, يبح
 01 فيضااب فضلا لعفك# ىفايح مت قافدس

 1[ فيلاو عطنلاب اعد 5 كل ءاكلاى را دادلف

 || فيصلا ىف نينثلاهم م« برش نمءازحلاذو
 ا

 0 م هليلد (تاوجلا:) نيغلالا نودةماركع رسال نيعبتملا دب ىلع عقوام مهتيهستفموقلا ل اذاوف (تاقناف)

 0 مس ةسماملاذا اهافو ءاز دابع نمرارباللالا نوكيالفرعل !ىلاععت هوساةريضح نمه رداصةمار . 10

 1 [نارعاو لاممت كلذفلاط و زامو نين اه_ثلاو عسبارلا بابلا ىفزجشلا هرك ذاهه-اصاهلاع مناواهملط#

 ٠ رامخالاو رطاخللا ىلعملاك- لا لسثم مةيسحلاالاةماعلا فرعتالو“ مهو“ :«موةمسس> نب سق ىلعةمأر لا

 || نع نامتحالاو ضرالا ىطو ءاوهلا قارت_هناوءاملا ىلع ىلا نوكسلا نمذ_نالاو ة بت الا تاءغلاب
 ١ | نييئئلا ىهف هب ونعملاةماركلا (امأو) كولاوه ةماعلا دنعاذهف كل ذوو لاخلا فو ءرإا ةباساو زاصنالا

 || مراكملعفلَو وذويفةسعد رشلا ناد دبعلا ىلءهللا انفع نأ اهث :رشأ واهل- او ىلاعت هللا لهأ نم صاولقنا

 أ ناري1ناىلاةءراس !اواقاطماهتاهوأ فن لاو تابجاولا ءادآ ىلع طفاعناو اهفاسةسرانتحاو قالدملالا

 | | قوةذاعا مو سافنالا عمامقار !ابهتءاعوةمومذمةفص لك نمسا ةراهطو دسااو 1 اولغلا ”هلازا د

 ا | ةلحاملعواهج رع وفد دالاب اها ءفاهح ورخواه اون د ىفهسامن ا ةأعارموءاسسالا ىفو <«سةنقلاعت هللا

 ش تاماركا!ىهنيع_ةحنا دنءمزوفاهعم««.ذصنمةرك اش عج رف هيل اهللا لسرا مالا عت هليا عمر وضحلا

 ١ جاردتةسالاو ركسملا اهل ري نأ نكع هناف ةماعلا هف "رعت ىتااتاما ارك !فالخ جا ردةساالو ركماهلح ديالا

 نأدعبنالف ةماعت_سانعةعبتت نوكت نأ دبالفةماركانضرفاذا مئاهمتكوةماركلا ىلعردة نم لماكلاذ

 || تاانلتاعاو ريولا نم نم دءلارةسةرخ“ الاىلا بهذة ىلولا كلذ لاسعأ ءاز اف> ىه لو زعهللا اهلعع

 1 ركمال هلاب- بصنتال4_.عرشا ادود+طاو اههعا لعلا نال جار دة ءاالو ركماهاة دبالاب وزعملاتاماركلا

 ْ اذالوةءهلباهجر يكاوانااياعئدعسب (تءع-ف) ةداعسلا ل.:ىلاةعذاولاو 35 رطل انيع ىش لد نا

 | ا ناودلاو هلاب هرسدتلا لا سوىلاعت هنلاىلا حذو فامةسوسلا تاما كلا نع م نت لماكلادب ىلع عقو

 || لسه تهدأ لمعي رلولو ا ون ولالا وهمعلانافلعلا ادعامهيف هيلاراشي صان ةماعلا نع
 أ طفلا وهماملعلا هيناعتهننا مرك ا ىنسألوةءاضأ (هت<و) نودلعنالزيذلاو نولي نيذلاى وس

 اه ”[نلاامأو لحغلاو لعل وداعا دل نانومنال دوو ل ماذا ةمارك اهاداعبال ىتلاةماركلاو وةةصاخ

 1 | نيمبس لاو عباسلإبابلاو خيشلارك دقو« ىسهتن: 0 ” الارادلاهن طومامان كلذ وعود ا اوعلا قرح نم

 أ || ماقمىولا كلذرك 3 ماقل لحوزع هللا ندع مسا كول ل دبعلا لس:ناتاماركلا !مافعأنا ة 2

 : || هللارك ذولهلك ملاعلا كلذ هلوقي نآك ام عيج< سفن ر هوى شةتنا الهلا ناكاوا ذاو سم ءوطار كك

 فص ىنلاسن(تندانز ىنهتا ماعلا عج باوث ل ةمءاطع[ كولا كلذ ىزاجا ذا ىاغتهللانالكلل ذو ىلاعت
 م رشلانازيمىرمدع كلذ نمهافذدع(تاوملاه)ة س1 تاءاركءا!ىفىذلا ق1تارك ملا نمىلولا |[

 مج نم مهحرد:تسىلاعتلاه نوفراعلاالاهبر «شيالاب فت اركمت اماركد -ل!ىف الس فن لكى هلاغا منزل
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 الم سرس اتا نطق اور 10ج يرش 14 يطوجدلا ال ١ يباح بق كامن كيم 1

 الا ىلولةمأ ارك عقتالف ىوبنلال ماع رفامئااندارم(باو 3 تازعلاع رفتاماركدا !نآ. هل اوجارت

 رهن *.-اصتاةصريغت هتمالع نموبالةحاالو لوعتربغ ن*باقلاىل«درباموهلااو لاما عج ناكنا

 فنا اوابلا نصيب تيلعات قوت و لو 5 , وقسم ابلاحلا بحاسل -:ةيثالذاوب كلا نم برق بهولا ل

 مالسسالا لها, صاعود من (باو +لاف) مال_.سالا ل »أي صاخنلاخس اذه لهذ (تلقناف) ةقيرفأب

 لعغبف ةمولعمناز وأ ىلع ريق اةعلامعتءاب كل ذفةمهلاب لق و اولا هنأ نجكرم لا ضعبل عقو ناو

 مها ل_معالل و زعهتلا لهأ ناوهنيلالانيب قرافلاو لجو ز هللا لهأ لاح فال اذهودازأ اما مج
 لها ءاودلا برم ن ءمكج مهلاح مك نافرافك-لا فالف ةعب ريثل | عابتاىفةغلابلا دءدالا لالا اذاسه
 عرس ىلءهبحاص ناكن مالاةماركسااب هجن الف ىل و زها دن هةناكملابالذي_صاخلااب هلع ضوام لعفبف
 صن مأ مويفل 5ءاياوالا ضعي ند عقب ىذلالزعااوةيالولاو ةههلااب لتقل ىل_هف (تافناف) مالسالا

 في رصتلاماقمىل.ثلا نيدو« مااونأ عشا ىلطءأدتو تاماقملا نمهقوذااةبسألاب صةنوه (باو 59
 قال ,كلارداقلاد يع نجشنل ع نملك 5 ناكفانل فرصتي ىلاعتو وا اانكرثموة ند لاهو هكرثف دوب ولا

 ًايسثدو>ولا فدعاللماكلا ناناظيأ و ةثامو نيعستلا اوفاملابابلا فيش اءرك ذازك ويل هنا عم

 بحاص ىريفري_ة> ىلعنوك- :نأةمهااذوفت طرمأ هل نمو ه4 ءوهزعت وأ هم .اههفب رمصت سرب ىتحارية-

 وعوض رااوأ لّدقلا<» فرو فهلا هيلقيهح 2: مهباقف هنراةد عم عيف اريق>-هريغو ارييكه سفنلاسملا ْ

 في رصتلا ن ءتامن موهءاملوالا نم لماك-ل لوب ىلا” هلئا هجر ص اومن ا اما ع ىددس (ثءمسو) كذا

 لباب الف هناممدعبهمعشو رس نوقرسسي و هتامح لاح هلام سانا ىرسسف هل ىلاعت هللا لعش, افك ارييدتلاو ||
 لماكلا طرسنموهدنع لخعاب اهب ىلءةمالعكلذو هيطع هل ضرعت نملك صقانلا ىلولا فال ءوبادحأ ||

 هباعبحيلوسرلان امهنبفرغلا (باوجاف)ةزمثلاوةماركلا نيب قر ةلااهف (تاقثاف )هاتي واي مركلا ||
 امءاةمارك-ااراهظاه_بلع بحال ىلولا فال_ةعاولع دم .وةناسع افون اذاءاوءدلسحأ نمةزعملا راهطا|] ٠

 د_ةعرشللاوعدب وهف ع مشمري-غ عرباتلاو مبان ىلولا كالذو ةعابجلا<يلءامازهاهركسهماع بح اولا 1 '

 خيشلا لاهو « هيلا مهاعدام ىلع سانلا هعب أي نا ىلعةءاركزاوطاىلا جاتتعالف هلوسرد. ىلعر رعتو تبث : :

 ةالصلا مهل لس 00 اا رس م ماع بع ءاي ءاوالانأك اما نيثث امونيث الث !اوىدالاتايلاىف 1

 ا !,ال هنا س امهتلا هرمدنع تبث ىذلا لولاة وعد هناك هللا ىلاوءدي ؛ وهذ عبتم كولا نالمالسلاو |[ ا

 ضرغوأ ل.هثدص ىلع ةسنبنألو ب ىلا ىلو جام عالف ءاواعلا د اررغمهاكع رشلاراصدتو ه<سفن لة نمأ|

 حن ديرب و عس رشتلائشني هنالديآ ىلا جات لوسرلا فال_ةعهيلع عسي ملهلوسر عرش فلا خعاملاة هنا ||
 هللا نءريخع هناوهق ده ىلءلدت ةياراهطظا نم هلدبالناك كال ذاف لسرلا نم» ريغ دب ىلع ر رذملاعئارسشلا ضع 3
 لب ؛دعتلا باب ر مهن ىوقتلا ل_هأءاماعلا درب ع رشلان ازيمىلاسع: هللا عضودة لوي تاكو ذاك انشا 3

 ارك ءوع-هريسغ دي ىلع عقوامو ةماركه وم“ عرمثلل هعابت تارامأ تروظن مدي لع عقوامف جب رمتلاو |

 لاح رلارباك أ | دنع ةمارك-لانا قالو لاه ةئامونينامثلاو سماجللا نايلا ىف شل اءرك ذك/ذريغو ةذبعشو | َك

 مهدت ءلعاقلاو ا باح وأ نيدةرم هناتناكناالا سفنلاتانوءرذإ> نمةدود«م

 ىحأ اذأف مهري-غنودم «دن ىلع قزاملا ل غسفلا كلذ ع وقوالاةيضوضقنا هو ساو مهدهّدما ذه مهال ْ :

 (تاننان) ل“ هأتف بحت :الف ةردقلا ىلا مالا عب راذاو او هنر دعب الهلل ةردقب كلذامنافةحاحدوأ الماسك ا '

 مهحاو رأت ءوذو مهي رشاش لعد 3ك ره (ناوجلاف) صقنمألئءاءلوالا عة ىذلار وطلال هف َ

 مصيال ف شكو وذ هتنناحو رىلءهّت رمش ثياذن هتاو اًواشامرودلا نمن وس ءاب هنا لهاك او راصد

 نيَد-سلاوثااشلابابلا ىف نيدلا ى_زيشلار كد ددفو « حاورالاصئاصة نمر وطتلاذار وات

 سغنب يؤ رلازاو هاءقفتلا نأ ىوس (2601) ىكل ىعع لقاعج ثاواح ىفاف نيدلا يم جشل لا مالك منلمأ لفات لارادف ةريسصبلاب
 فسم
 باقلانيعبالو هح ولانمعب

 اردقاذه ىلءةريصبلا نوكتف [| د
 مها فو ميج !نعازلار

 مالكااانر رقاذافأتبامنا
 راديف ىلاعتهني ئرولع
 هيلع هللا ىلص هريغاواس.ندلا
 ةرخ الا ىفهتب و رامأ سو

 هللا لوسرلا_فدلا ىف«. ؤرو
 نمونف سو ةيلع هللا ىلص
 اعطق سأرلانيعب كاذناب

 بايلا ىفلاهو# ملعأ هللاو

 ةئامعب رآونء رشعلاوىفاثاا
 عسبج نع هتلافع للف

 اندنع رهمست الىبلا رطاو1ا[د

 نابلا قهحاضب | ساكةكعالا

 ةئامثاثونيتسدلاو عساتلا
 نماماه ىلا عت هلو فلاهو دب
 ةثعفوهنهاب زاومثاقث
 هني زاوم تهت نمامأ و ةيضار

 نازيملانأ ملعاقي واهومأف

 :أثةروصب رهظي ةمايقلا مونأ | ت

 امغاممنالل_هثلانم قاخلا

 ىف نورشنبو نو رشح
 تاقث ماا مانجا

 نافديعسلا اوهف4ف زاوم

 ىلا اهلاثمأ شعب ا

 دتوكلذ وفاهم فا ةثام
 هدب رهاط ىفانس> اذه لف

 امآوهنطاب ىفانسح دارأو

 وهرهني زوم تف ىذأا
 ةئيسااوأمسلعف هنالف ثلا || <

 ةبسنلاب هني زاومت فت ةدححاوب
 لاو د.عسلانازيم لقثيلا

 نزولا ف ىلا«:قااريتءبملو
 رشلاةفك الري_1ئا ةدك الا

 غ0 م ا بسس هس سس ا سس سس يس رجس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس سس ا اا 7

 اتعب ىهدع_ىلإ ةليقملا ةفكملاةءريخ ةفكت ف د ةفازد وةفضاضمريق تب علا طوق وس و تا وابو ةقيفانا د رعسلا ق-ىف ذل الاه ْ

 الع ةثنمنيعل ا ةفك ىف سبل اذه نازي طقاريد ل_عامو رانلا نم هللادح ري ىذلا لّمةماكلاب همدعو ارياعا: نياهيفامزهتل فلة 6



0 
 شل 0 :

 ١ ىلا
 79 تل

 ةضناكو (ثاق) هه ارفثامو نيزامثلاو نماثلا بابلا فان و رلا ىلع 00 ١ مالكا مدقتدفو مضوأو هأماهتمن كل

 هللا هجر ىلذاثلا ىل رغملا

 هنلاىلىنلا يؤ رفلو#

 وخبر
 انه ةلفةيلاب دارملا مه-ضعد
 ١ ساو اةلقيال#اَعل !ةاعمر

 غلاب نمنال كل ذو ةيئاهسملا

 برّقثلاو دار»ءتسال !لاكىف

 هبحأ اذاوىدللاب وبحراص
 ةظقملاةرثك ع نم<مون ناك

 هريغلةظقيلا هلاك ةيبلقلا

 هبا ىلص» ا
 ةاككنملاهحوربالا لسوعيلف
 لاهتن اريغ نم حابشالا لكشم

 نمار علا هنا
 كارلا اذه ناكمىلا خ زربلا
 ةفاكن ءاههي زنتواهتما اركب

 قال اوداذه حاورلاوءىجلا

 معأهللاو ىمهتنا حارصلا
 ىداملابابلا ىف (لافو)

 هلوتفةئاوعب رآونب ريشعلاو

 ىنعي راصبإلا هكردتال ىاعت
 هوح ولانيعأ نمنعلك 00

 نولثل!ناةب وللا نبعأو

 نبسعأورصبلابالا رام

 0 3 تما اذا و اورامكلذن مهو د“ هلع ةكئالالاملست عب هسا ناك

 | لسحر ني هاع نائلذ نمو »* لا !ىفرطهتفانماءترطمأ الا هنلابك- 250 ةباحصم

 : هزي ملء رصف هد عبق هزادىلا لصب ىتد ساما !ىطعي وه:مض# , راسمب وو 00

 هل ف برشب الو لك ًايالاموب رسشعةسدن ثكع هلا جاجا غاب ميعن نأ نين حرلا دبع تاكل ذن مو # ئع

 5 نبةئراحنا كلذ 00 لاكن شرا لح امتاهمدح وذناب لاهتذ مئاموب رشع ة سجن اغلا

 ا هتوعفريف مكتحاح اود_ت2شارغلا اوعفراهلا اوحاتحا لك ىفهلاعللو ةيناكىاهملا نامهعنلا

 8 1 ١ نعدر ودقفةللاب ى ا # كلذ ل _.فئثشارغلات < ن و امو دحف

 | ةبادصلا نعرهجتشي لله: هللا ىضر د-آ مامالا لس دقو »ةاقَ :سالادح غاب امتامار كلا نم مدل

 ش [نأك مناع نالتامارك : رثك ةباصعلا نعرمتشي ماع الاف ءاسيلوالا نم مهدعب نإ عقوأك تام ارك اةرثك
 | نبةيل بوقت مهرصع ءابلوأ 1تامارك تراك موداعا شاك عدس مناسعا فال ْهّوَقلا ةراغف

 1 |. لكمالسلاابلع منن ءدقاىتركذاشلا ملا أ لوقكلذدي ون و مهنمءافعذلا

 | تارخااب رك زاهلع ل داك تناك ةاهتم ةلالعم توا محاعال هب وت بدسريغب دنا ءلاق ردا مشب ادي ىف

 |عزعدباع :زهوا جل لعن هعماهف ودور مذهل لكلا كا تيرا مات هي واهئاعاى ونالفامز ر اهدنءدحو

 نئاوكرع: ؛نئاوكدجول ماودلا ىنء اال ىلع: قمل ناك اذا(ليقناف) ها اء:ابطر كيلع طتات هللا

 ١ سالو مهنا ؛اثو نيثسل |بابلا ىف يشلا هلاك (تاوجلاف) ديد_> ع قرت دئاوعماف

 0 ديأ ف ةرغن”دئاو مناقل ادع نم مل هناا اول ءلجقلو فثكل !١ل-هأ ن منيققحلا نع هل ةنو كلذك

 ىفامناو دوءدأم لانه مئاةدوجول اقرار كلام دءل قرت دئاوع الا س ةنقمتامو ناوكدادعا

 ًاكافسلا فى ديد ج قاض مسد أ ىف مهلد :ىلاعت هل اوقءراشالاكلذىلاو طف ةاعلاراصرأ ىف دئاوعلا

 | مهوكتوذوتيعالوالار 7 انارلم !ةئام الونيس او فاثلا بابل ىفلادو يدا مهنا تاوذلا قال

 5 مم وممن توفر ةيالوتابنسالان منوذخ م هوالا س 01+ 2 ا او اعلا فرخ لاح ىف

 ةردولا عما ماسالا نمنوذحخ 1مممالةم تماما ذهن راس هرهاظلار ثا اوعلا رح نادتصال س داو ة 4م اعلا

 هس نه سدح هكرح نم رهاظل ةداعلا فرخ بح اصادي 5-5 مهماعيفدامعا او مم بابسالا باا ازاه

 ن نءالانكيلفامهوواركسوأ ١ .دذءاو 4علان مه لمد ضم , وأ فرغبقن ولطا !كلذدوجو نيم

 ل ؟ ةمارك ل هذ (تاقناف) ها 00 كل سدس خ نءحرخا 4 عفو ضينئو ةالي اب هك رجح رصبلابالاى زثال ولا

25-2 3 
 ارك (تاوجلاف) ثراىلءةفةو“ ءمريغ ىهمأ ءام ال يراوغ نم عل 0 :ىلو ىذلاوه ناك ثيحرمصبلاف

 4 . موتضاودو ءاوهلافئوشعةمالاءذ_هصاو ناك كلذلو ءامسالا ن ا !اعنالاىلول يس نكس كاردالا هن 5

 نعل- ءو«.لع هللا ىل_صلاهفيكلاعالفهثرومةماركىدعتءالثرا اوكف ءاوهل نود ءاملا ىلءنودع ةريصبلانيعلثعلاف 5
 ال هاون مانيب ىوقأ مال_سل اهيل ءىسدعنا عمع اوهلا ىلع ىثملان يشي دادز اول مال بل اهءاع ىسع ءلا 00
 كل د
 0 جلا ىلعا وشمامانم اوما نالوةنانال براق الاعغءاوهلا ىلع اوثمنيذلاةمالا .َ 257 ناقل

00 

 ىلع مهن قي ةداب للا اوهلاا ىلع انمصاو ا مناك افعا !اىنال مث هر ا هنأو 33 يلعهنيا عى 59 00 1
 : ىلعممم ى واع "32و هلئزم سو ىل ل نطاملا ىفةريصيلا ناك

 0 هنا ىناادئاوعلا قون ف لسرلا عمن خف لسوعيلء هللا ىلص دم حل ةيعبتاا قدصا ناكاغاو مالسلا هبا عى سيد -ولاىفولا 7 ,ٍ ١

 4ه- نيعلارم

 0 الام مهذبتاسأ لامن انوكم« نبذل كاملا نا ىرالار غال علا قدس مك ذ, كد دداع 7 ام 35 الا - 5

 0 ممهري غو ناطأس 6 هذيتاسأعم نوادر ممل

 ميلرتا 1 4 لحد نم ناطلسلا د اماقم عفرأ 9 كلك اهراصباب نوسعلا

قتان) نا وغلا نمنيثالثلاو سداسل اىابلا ىف نيشلا» هزك تيدا: ءاضالا لف (تاق)اهنرعاب رئاصبلا هكر دال
 اقوكلوف دارا (تل

 3 ةحرت هيلع سدلم صحا زه لاف هرمصب نيعب .هبرىأر هنا مءزياصض*نادن :ءهللا ىذر ىلإ. اارداةلا دع ميشلا ىديساو ريدخأ دقو

 ,ر هده ىف ىسمتت ءرصن نعبءار هنأن لش ا رذههح ونوعرم هانىلاق قرخ هنريسمب ني نمورخ هناوهو 0 , و لا ةدصدلا: ,اثا هياكل اهذه ىف ىسهتنا ار هنا ناغف 1 5 1

 يل



 امقفء سقت جيف مكحلا " وعرشلل عابتاربةنملالة:ءالام عال 00 وطأ اذااعىلولةما رك نوكيا ا همم دب

 هننأ لوسر ىربنا طرشب أى ًارمهطمااثو قدصلاب نيالا صلارم ذاع نفتلجلابوهعج ارقيدخي د الثوكتالتز لاء نسخ يتلا لوا

 ىلع سو هلع هللا ىل_م 5 هدب ىلتعتواذا ةما اركلاب ناعالا ناسنالا ىلعب<لهف (تاقناف) مهتدص ف رءوانايع ممحامارك

 اهملع ناك ىلا ةدس4لاةروصلا نيدفرفاللاووهلنا < ىفايلا هبحرصأ مءت (تاوجلاف) هري_غدب ىلس ءتعةواذاناكالاه.اعبسد 2

 نمل !لفناك ايندلا راد ةمارك-لاولاسحلاب باس أ و 4_فن ىمعنأ ىو بخس لوف (تاقناف) هريسغدب وأ هدب ىلع اهعوقو 1

 ده دنع م-ىذلاهجولا ىف اهة:كلذناك نالاوو ه:ءهللاىضردأ و. ملا مدارب ءايغال كسي عجول كلذ هيض (باوجلاف)

 هلنا ىلههنلالوسر ىك رب هنا عسقوأك بارت نم مقاحت هلاسأ هلرع. السب رغ ص عدا اذأو (تاثناث) 05 اا قلو ماقملا

 ةيذثلا انام مل سوه 18 هناالوه«ءوقو ىبئانل درب ملا :كم عدا هنأ هتباغنالهقدصت مذ (تاوجلاف) هةيدصتانال د مالسلاهءلعمذ ال

 ةمالعلاءذ بمر نانارلءلا | افرعسلا بشت دفتاماركلانا (تافنان) لمأتيلف مهضعبباسأ اذكعمال_سلا هيلع مداب صاخن
 ناو ذت ناو لاذوهاف || رهظي رعسلانوك اهني فراغلا نيةحلا نمهريغو هنلاهخر ىذا نجلا هلافاك .(تارملان) !«مبفزاقلا
 هيلعدتلا بص هللا لونمر ىأر فيلا نادي لعألا مشتل ةماركا اامآوةعيادمو ةع. رششريغ ىلع مهنيذلاراغكااوةق دانزلاو قاسفلا د, ىلع
 ازهشمار نك !ابٌورف سو م 0 قلذإ اركلاراكناىفس اما اوىيفاءلالاوامهنم:ىراغااوها ذهف هياغلا خاب ىجسةعي رشال عابتالا

 ىنلاةرصالارباغم اناشوأ تا اركب بذكي وىذ*ن متاما اركب قداصن نم هموه:موروعشم به ذم لدا م هواعلامماهركني ١ نم من4

 انك . زأ نسف ءاروأ نم « مو ردثاذهف نيءمدحأ قد ديال نكاوءرصعىفءاب او ىلاعت هنن أب قددد ن*م4“ مو اناودعوادي مح اهل ءتامواندلا ىفاهماع ناك هوأرثرحمل_بوهيلعهللا لصد هةئاوبذكو هو رب ثي-ىبدوعاو ةدص مس منان لشاب اىنبك ءالؤهف هنامز

 وأ ةروص أ ىفوأ هلفصو نعللمادذتسا اذهلاهء اوهلاىفاعب رث رام هنامز عاش ءاوأ نما د--اىأراذامهضعب و هرصف يقجدا دمإلا عا

 لوبسر عمد بدأ ءوسهتم عتو ةزئاحا منالعام اوالاتامار ؟,ناعالاف فق دااددال قمتي الف ةلجلاب و لاف مت كلذف ينام )ا!لاطأ و هنالوال

 ِكلَدف سوه لع هدا ىلم هللا لهأ لاه كلذ وك .يلالا هردعلا ىلعل وست ال ىتل اتانكمملا ةلجنما,تالفالةءاهز او-امأ القت ةعئاووالقع 1

 ىلسءهيلاالىئارلا ىلا جار امأو د نيعجأ مهنه هنئا يضر ندا ءاهقفلاو نيياودالاو راظلاو نيفراعلا عاملا نمةعاسجلاو ةئداا 1

 هلز والف مل_سوهلعدللا 0 4| , رك راهاعلدالك ادعي هلوةىمال_ىلا اهماع ميسم ةبصقثا ذنوفالةئاهءوقو ٠

 زوعالوارامةهصنمكملا | ت ناو ريغ ف كلذ ناكوامتت> ام ءطر كل ءاع طقاست ةلختلا عز_عكيلا ىزهواض اهل ىلاعت هلوتفو ”الامزر ١
 اب يسال هيهريدخأ اع لوعلا ل شرعى مال ]اهم ءاعنام» راس عمايدشرب نيف صآ ةصقو مهعم فهكلا لهأ باك مالك كلذ نمو 5 بطرلا 013

 فاحرص 2 تنل[ يهارلا جير لفطلا مالك كلذنمو د هانت ًاياوسل ءالك وه لكو فرطل ديرب تأ ل5 هب هيهنأنت اوسيقاب 1

 ملاصب ل- و زغهنلا ِ اوءدنيذلا ةثالثلا راغلا ىاضصأ ةسق كلذ نءو 37 ىعارلا نالف لاك ؛لونأ نم لاه نيح 1

 ءانءًاردقرلاو كلذوحو ثان مالك كلذ نمو وي راخلا مف نع اهوحزح نآريغغلا مبا عيظتنسالول 1 رذصلا مهنع تدبر 2 مهلاسعأ

 اماعناك ىبل !ةر ودل ا ىلع كلذ“ نمو د نيهدوملا أك ثرعل ال تةااءاو اذهل قا ملىنااهلوقو عاتملااه+اصاوماع لج ىتلاةرقبلا

 لق ثيداحأ ةدع نع هانا ًامسو مك اهلفسأ نءول ربةعصقل ا كلت نمةمعل لك أ الك ن اكفهف. ممل ؟هنعهليا ىذر ٌويددااركابأتأ

 نب دعسةوع دةباعتسا كلذنمو 3-0 تار الشب لك الا لق تناك اعرتك أ ىهو فويضلا عب يسحاهنم

 وبا ءاورا مثالذ- ندو * دعسة وعد ىباص لو 0 : ناكو نيدههلا فك هياعرذ5ىذلا ل-رلا ىف صاوو ىلأ

 ىرايل ا ثددح كلذ نمو د 7 اعل اهدا س ثلا ىماناذاناك ين“ نبهللا دبع نب نوب حنا ةلاسا ف ميس َ

 مكحؤسن ىضتةاوأةعب رشلا

 هيلع هللا ىلصانريخ أف اهفعضد
 دقوا بانل معفاهتصعن ل_سو

 ىرهنا ص ن 35 هياتك تأ اذن م ثامرع :ءزةزمح ةكمضرأب امو ب: ءعااوز ءنود#اوناكودب د1 اباعثوماريسأ تاك ن نيد اب هب .كتةدئىقث

 0 ءالعلا ةسقثال د نمر مجدصل يفك نالف م .د-قسالوةيباعتلا قانوص عم ىذأا السراة

 ىللاعت هلبااعذفر هيل ع نم عطقم هودي وس مانيب لاحوةاز رغيف لسو< اع هللا ىل_هينلا هل برأ نيد

 ءادردلاوب ل تانإ تاهت هلك 1 لا مصنإا عت خزف عاملا ىلع مما ردو مول. مهلك اوُدمو

 | نيد نبنا رعناكل نمو هريغو معنولأ انذاملا لبق ىذلاوا ذه ىورثو رضاملا اهكيست مهم

 «بلع هللا ىل هللا لوسر
 هيلع ضرعف ماذملا ف سو

 هنهذ ناك ثنا فلأ
 هللا نص هل تدق ةدهدصا مما

 فل سو لدتا لسءار نمنأ لعق ونام مو را اوت 01 2 نم مل سوهيلع ىف تقاول 0 50

 ةرودىأ ف 7 .اردةةءارنفاتموادح ةروصا !اموصءمو يفالهأ هتروص ىلع لثمن: ال ناط ثلا نافةروصلا «لءريغتت لامقلظةرلا ىف ءآردقف مانملا



 1 سس. ةكب ىذا :دامربا غنم بس ةكمرمسخو هدام نم ب سنكم ممسق نيعحأ ىل (ععد) مالكا! ىفمهنلانا كلذ حاضء اولا

 هيفلاغياءاو م يفهمفلاقيال

 :داملا نم بستكملااماو 21

 وهو مهنه ف لاةي ىذلاوهق

 ملعاذأو زملاةشاخو 5

 ظفاللان 56550

 هنففةراتكلاىأرو 3

 ماكتلادا م ملء نان ليصف#

 اهنعذت مم ةماكلا كل: نم
 حالطصالا ىف

 امم ماكنت اداره فال

 ةردثك فاعَم

 داره مل: مناو مهفلاوهف

 ىلع ةهاكسلا كل 7 نم ماكان

 اهفهدنعلوحاو ل.مفتلا

 هنلعلدتانم :ريثكه وحو

 ماكسملا دام ل عالوةماكسلا

 اددارأ ل ههو-ولا كل :نم

 اذه لثفاهضع.دارأ اوه

 مهقلا ىطعأ هنا«.ةلاغبال

 ىطعأ امناو تارقلاف

 طاغلالا كلتتالولدعرلسعلا
 لاط وهف 'رعىذلاحالاط مالاب

 مالكنا منعا ولا مثكاذف

 تاسا,لزتا دق .ىلاعت هللا
 مهغلاىفاوفلتخا ا ذاو د علا

 عم مالكبدارأ اذامهللا نع

 ثال:تالواد_-مفال_ةخا

 تاك تاملكتلاو )ا هماككلل

 موحولا منجل ةيقننا غالك
 هللانالكلذو اهوههفىتلا

 هوح ولا كالت ع يم ماعلاعت

 ودهوالااخم«-_و نماذ

 ثالث نمىلاءث هلل دو_هقم

 مهفينمىلاراظنلاب ةماكلا

 دودقملاه> -ولا كلذ هم

 صخشاا كلذلا ذأ , ادوصتمو

 ناسالا نعي 0_0
 تازمعملا ثد*ىفمدقتو اه ىدعتلا الا. مبندب قرافالف ىأ ىلول هما أدام

 0 هودحولا ضعءبن وكيد ةف نيقولاملا نمدحأ مالكا ءانررقىذلا مكسحلااذهس لولاه لعالوم-مأ الفي رعلا ناس 1 نءحرخ أو

 : ندوه هقلاىلسهلوفةئامعب رو رشع عساتلا بابل لانو لعأ كلمت هتلاورر<ع و لمأ:1ةمالك- اا كلذ تحاما دودص# هريغ

 # 7-2 مةحو تذماه ناك الاب هاذمنأوم رمى ده ىلء نملة ًاراسودوادو

 يشب واذشكلاما مهب رنم ىدهىلء نيل تلاةعأر 00 هز رةثعتن أذن يح شلي اهب>و وامه مات و

 كلذ اوةيسانلا ضعبنانداشتعالا اذه نع كفل ع فرذع كال ى امو اهم ءاتوايدأ اماو الالدةساواراغناماو
5 

 : ضورص- كاذب ءةل م هذم مامارب د -ألوقب ل غلاك ارطااذا هنا الذ فاد سمودبلت نود طقن هناسأب

 لععف نمناف مع رنهئده ىلع نيماملاذُع أر ئاسن ا دةثعي هناهارعدنًافةعب ريشلا نعيش دق ناك ىد

 ة )ا لسبلاةع ًارئاسنأ داقتءاىلا لدي الفدإ+ اب واضيأ اف هب ر نم ىد هىلعوهفاوطرمشب صدرا

 د !عنمدمتس ىىدلانيعلا ىلهفتوى>اهازاث :معطقو مولا قب ر ط كإسن ءالااةمقي ؛ وأمز 2 اس ل و

 هنأ سابع اأانالومنم اهتولعت هو .اظءانازيمنيذهتملا مج بهاذ مريرة: تءتودقو نيد ١

 مكح - مما عدلا واهم اربلن ءاش نوف مال س اا ه.لع

 ةنسلاوباةكلا قف وىلءلوعلاةدهمت ى هذاقحءامل .لوالا تاما اركنا فنوسجللا ثدملا) وه

 مولعلا ىفةداعلا فرخ نملك ناو هلة مارك الللاحالا نمناوتازمعمأا ع رف ىنهف
 ا 4 | ١ 0 فرخ اناذإبعلا ةراكوتادهإ هللاوفئاطالاو راريءالاو فراعملاو

 /) هركت أ اغاوةعاجلاوة:.ا !لذأ نيدةعئاشةتب ئء 5 ءاوالا تامار ؟ نا تازمعملا ث هه ىفم دقت 5 ةهنالع |

 روك ذملا 2 ثلا فهط ب م5 ةعدب لهأ مهما ىلع ليلدلدأ ن نمءاذو مهيباعفاه رعل "لزق مل ارك ١

 ةرهلا نر واهني قرغل نع سانل ازعل ءاياوالادب ىلءاهعو دوانر ّو-ولمهلو دادراك_ز ١ ىف هلزتعا اهيشنمو

 و , ميىد :الاهحاص نافةءاركلا فال*ىوعدلا تنو رهظتىتا !ىه:زدتملان الز. .هعنال (ناوخلاو)

 نفل شرع لقنو ميس دي#.لا ة-هاركراكناىكاىدؤ دكلدتا مةذبع لش تناك ىوعدلا تقواه رهط

3 

 رجع اند قرغلا نملوقي هللا همر ىد رئاسألا روصنمولأ تاكوةن لاو با ا | ىفتءئام اوه دركشو

 ماهل هلع نوك,نا نما الةنءار ل! بح اصؤ عبار دةسسالا نمتوهآم:ز عمللاب>اصنأ ةها اركدااو

 4 ةداعلا قرد: :ر0#8نوكراسغا ل !عذلان نا ىلعم -هتمءاش ةمارك- اهل از للاثركا :ااعا اولاك ار وءابزبا

 ّْ ةقزاع ةعاسلا تاءآنا ىرتالأ ىننا!ةوءد»نارتقالاو وم اب ىردقل اةداعلا ىرخ ىلا مضثب لب كل ذك س داو

 ع 3 وو نءنو“؛ :اذع لمكلا لوي هللاه- حرص اول !!ءاءىدمس (ثع«و) ىهتن اةز عع تسلوةداعال

 ١ 59 ءايبتالا تازمممواجاردّسانوك:نالام:>الافوةوال حوا مب نودادزب ومجدي ىلءتاماركلا

 .٠ ءأوالاو نيكرسشملا ىلءتازمثماب نوت < عا. نالاناناضد او مهل جاردتسالا عوقو نع 3

 4 , ةداععلا نرخ نملك نا 3 0 د م ع ا عسوقن ىلءتاما اركاب نوع

 لو ميهللاه_ر مال لا دبع نب نيدلا رع مشل اناكواه اشاذاةداعلا هل در كسا  هلدب الثا نهاحلاوتادابعلا

 قراو1اوتاماركلانم مم ديأ ىلع عقبام 05 ةيقوهلاقب َزَظ ةعصىلءل يلد قدصأن م

 5 1 ل ىلادؤ" ”ملاذاوةداعإ] ةقرادخالاعف أ اهنوك تاما اركللاع وذو زراو> تا دا مد لد ع نمولاو

 هل يؤ ر و«:عوللاىذرناطللا نب رعباةكب ل ءةدلاناد ردع ءام .اوالا ىدي أ ىل_ءاهر وهط اجو هلا

 دس لبلاد راساب سشداسأري_ماللاه ىت- ةفرش اةتيدلا , ريذملا ىلءو هو مهتلا دئواهني ش مدل !ىأودو

 00 ورا اههادحاناةمارك ثلذفو 3 ملط هز ودعل اركملل» لاءارون مم

 هوااءا- اوان ابعثاصعلا باّعكو هب ر رمذ”ريغ نم م ريحه لا ذماولا نب دلاد برشكو كإ ذك« ملاك هب راس عاما

 وددإو وحن لا نوهتن, الو هنلا هجر ىريشقلا د اونأ ذا: ةسالالاوو 3-3 فراو هز نءكلذ ل مان

 ١ نوك, تأزاس نا :نعم ناكام هريسغلوق هلبضدءغث وح اًذا_هنو رك. لاا ني١لأو ةو .مداج_اةىلاالودلاو

 زاجىنلاز :ز 8« ناك تاون تارشا



 انك اناىلاعت هلوذ 0 :«يلاستدتا ىضرمالك لعدز(كلقز ريكا نياشلام

 لأ امر نأ نيدبتىلا نمد>ال ناك هناولف كلذ نءبااط لأ نبا. رذدرخ آ ىلا كلذ بااط نأ نما ||

 معالا كل اوومالا ف ثكلا هلهنا عمر هفاموثا ذب لو أ ل-سرهيا د هللا ىل ههنلالوسرناك.ا هداهت-اب هللا |

 ثيد_كعدار !اامذ (تاقناد) 3 .و:8أاع نهنين ثلا وىئاثلا بابل! ىفزهشلاهرك رك ذو تلو هيلع هللاىلص ||

 نبش ”رالاىف نسق د نادم مار 1ا(باو ان اهقفلا مأءام اوالا مهلهءاينالاةُث رو ءاماغا | ١

 اوعيتو مهحاعب اول عءاماعم هدم فودأ !ةة.ة-ناه ىضاسملا ندزلا 3 كا !اءاماع<. .اءناك 5 لاطاولاقلا ْ

 امئاوةيفوصال ءاهقف سانلا هاهلوعلان «سانلا باغ فات لف قالحنالا فر _وهيام ها ىله ىلا

 ه.اعهللا ىلساد#ثر ويم نم ىن مدق ىلع لاع لك نال صا ىب:ةثرو لغيرنا ولاه
 نمام.ةطصا نيذإا بانك | اانثر وأ م ىلاعت هلوثم':اقاملءادوءامالا م .-ثرانهرذوالا اناا لاثإسو

 هنبذ ةطداهسفت لطن م ديذأ ارااوهسفملاملا افااوهواثلاث تق مهداز و نيسةىل+ثرالا نأر ك ذ هنافان داع

 ل. كلذو : خ الافاهبدعسسيت - هراء ىل نعت هنن امون ملىت_! !فيراكتلا قا شماواوذ باول اياطو
 صحخخرلا نو دئازع ءلاباو رذخ ا واومانب لف لالا وماهو اورطش, ملفاو ءاصسذلالاجرلا ع نم هللثمأو ءادردلا ف أ

 كل أماقمءةوف مث ناك ن او هلءف ىلع هب>اصا ع راش ثلارب قتلت ثااثأامسقلا اذه لمشتةعي رشلا نا لف 1

 هلل ءاض مءاغتباالاه_ىفنلطامدي الا فرك ذنمناهرخ 1 ىلااة- كيال قنا نا ثيد_تءيلاراشأا5
 ىلعتاماذا ىبمداعملابهسفذا لاطأاةعب رم

 ىحهتنا مهفافمومعلا ف فاطدمو صو هانا ىف ىئامدما..اف رافكمال ةيسن اب مووعلا ف ىنادم هنالمالسالا ||
 روهظا مهن ءهللاىنرنودهتل مهءايبن لالة ئرولا لك آلوةيهللاه_حرصاوالااءلع ىديس (ثء؟«و) ْ

 قال_الا ماعتانودءم مها افرع ةيفوصلا فال_ةعامب ىوتفلاوساخال هم رس ماعتب ثرالاب مه0ا3 ْ

 عر شلا نوكل عراشأل ىيةلا ثراولاودقاطملادهت+لالوةياضيأ (هتعمسو) ها بلاغلاىف ةنطابلا |[
 نوكي دقف نافل ىلءهانيمناكناوداهت الا لوةباضنأ (هن«ومو) هدابتساهيلاىدأ امزكب لمعت أ ء مآ ||

 (ناو 59 ةئالثلا مولعل هزه ة>اوق (تاقناف) نيم اى-وأ نيةيلا نيءوأ نيبال ىلا هاهتام ا

 و٠ نبة.ا!نيعة-ةءةحوةهشلاالو لحخدلا لقي الىذلا ميمصلا لءادل اماطعأ ىذلا اوههلانيقيلالءةميةح ْ

 دوهدملا مالا كلذ نطامد للعلا ن مباقلافلد>املكوه ببي و>- :ةيقحو ف شكا اوددها ملا هتطعاام

 خلك فيهاا نما: لا ع ةكمىب مستر رتبة عكما !ىعساتمب للاعت هلل نأيد علا مع نيغياالعلاثم

 قلص هنالزيةيلع دوهشلا ل, .ةناك ىذأا نيةلانيعوهذ ,ةهدهاشو ىلادرعلا لصواذاف هبنوذوامي و :

 ملا لعشن كإذكوةيدول رلادوة>-ن ه4 لعام بنأج قاوا عرقة اف

 ذه جد ل٠ ءىلاا له ةريصد نيع ءمفال اوت هللا نامت مر د رل.ةاه دنع نكي ملام, و ورددع نضل

 ناك ةهميصوصأت ا نإ" -ىلاء: 0 مالعاب لد تود, ,اا نمهريغ ىلع ةمصو هنو هللاىل ت توب ءلاءلد ةناضادجو

 مف باقلاىفرارةءسسا و-قذلاو هنيقملا ٌق-نافهدابت-اوهر اها. وه س ءاءلذن مك نيةلاقدهواع ص

 ءايبنالا نبةينافالاورارةتسالااذه 4 قع نهب نبءوأ نمي -علكامفرخ ليشمل
 دوحو نيقلال-عفف حدي لوف (تاقناف) رةتسا اذا ضواىفءام ا نة.لاة.ةءالاداخ نقي نم ١

 ىكالذ حرق هللا نود بايسالا عمفوتولانمبار طذالا ناك نا (باوملاف) تايسالا ل نم باراهذا

 هماعىفءكلذ حد الف نايسالاّن و دوا بان - ىلابا ارطذالا كلذ ةلازا ىف سغنلا بوبه ناك تاو ريل ل 04

 كل دري هلاؤأ ءاشناواهدل:هىأ باب .سالاب مالا كلذ لاز اءاش اف ل_ءاغلا اوه كانت قاطاآنأ هداوتعال

 ىفاثلا كاع لا ىفزيشلاور 5 .سالا ىل_ءداو“ ءالا نود ىدهاالا با: طا ىلع داح* :ءالانيةيلا قاعتمراصف'

 عار وألاو زيئاممسلاودجأو قاشلاو كلامو ةفرتحابأ نارب رغتلا اذ مشا نابدقف 5 ةثاموني رشعلاو

 دارأ نالاو امعا و كلالال_> كلذ ناك اذا لو يلأ نب احاكن ىلع ىلع مر عرلذ هل ات ىلع لا #وهامرهغ رغأ|

 لج مْشلانوكينأالا نول هه مناك ام (عوول) مسنتسا 4ك
 فالد ىل-ع 0

 ىئمهتنا ٍلعأ هللاو هللاو ةياتكس |

 قلو رردع 0

 ةثامعب راورشع نماثلابابلا ||
 ىفانب واقاولامو كات هلوق ىف

 قوهلاانوءدنام ةنك ا

 ل.الك هلوةفورثو انناذآ

 نعت هلوقو مهول: ىل نار
 وو اهل هنأ نواة ىلعمأ
 نان كلاايدار 1ن نارلعا كلذ ان

 ةهبطلاثدبىف ديعلانوكي
 نيعخهدذعامهمايالو غم

 الفحورااوهىذل' همس نم

 نكلاةملطىف از_هلاز

 راشملاةعيبطلا تادح وه م

 كئيب وانتيب نمو هلوقبهيلا
 نكتاح ىف ناك نموداخ

 اعد مالك مسن الف ةولظو
 رثول اماو مهغ؛الو عرمشلا

 ةنوايثدلاتايسالا لقثو وف
 اعلاغتشالا نعهف رصتى بلا

 نارلااماوةرخ 7الا فهعذني
 : !سعىف ءامطو ادصوهت

 ىلاراغذلا نم ٌتد<باقلا

 هسيلاراقتلاب هنا أي ملام

 هللارك ذي ن وكي هؤال-- و
 وهف لفَملااماوءم )5 والتو

 ةمايغلامون زاذتعالا لدال

 نووي م مناف نب دوملا نم
 اني وأق ىلع لفن مل ةناانب راب
 اهملعالمقماه ان رح واغ او

 انمرف اهلفتنمفرعنلو

 مهنا كذ نم ا.ففنج ورانا

 ىذلا ارظتن انمقيف عسبطل او

 وهن وكي ىمءاجلع لق

 ند «لناهخف كوتىزلا
 ض0 اااااااتذأذأ]]1|]|]1]11 1| 1[ 1 1[ [ 1 1[ 1[ 1[ 177[<[1[1[1[1<[<1<1---772 ا تت سسسسا ١

 مالسالا هيهللا دش لبو «تفهنناىلونا لق لاققالا نالت لهأ نمةراصصلا ع ند -سأن © هياريضاوباطنا نب رع ناكو لاقى كلذ نمانندبأب ١ ٠

 هوح ولان ءاهفانملاهرثكامنااربثك ارب وأ دةذ ةمكساس وأ نمرة مكسلا وأ دةف تارغلا ىف وغلا وأ ند «(لاند)نعهللوسزتوةعو 1



 نه لووجلارحالاباط فالذي ءاعي ىلاعت (241) هيا نالهنبأ ع نملوسرلا دنعلو 4

 السأاممنمؤي لوىبن لاسر

 هد عقلا لعرجأ باصملو
 أ 0 نارحأ هلفباصأ ناو .؟هقًألمخأو م "اجلا دوتحا 1 0 ءابو ا

 7” ص ثثد ا> نع ةاوجل اق م 7و 2 اوغلب -- ن* «ةاسردر <

 رحأوةبادهلارح ا هلفاوعابام
 نوكيالف اذه ىلءو ة, ها

 دجتانرب:نمارحأرثك ؟أدحأ
 هلل سوح !ءهلياىلص

 قت ”اامءامننالا نم ىبنل د َت

 ةرثك ىف سو هيلع هللا للف

 | ةرثك ىفالوهتباجا تما ىئاطا

 نيد راخ هنوعد«:ءأءاصع
 كلذفلاطأو ةداحالا نع
 2 0 اوتار

 دارملا هللا ىلءورحاو ملصأ

 ىلا نسح ا

 ىلءةداب زعلعءاسأ ناكنم

 رددسانلا /فولاوهنعوفعلا
 اوفعاذا هتلاد_:نءمدرحأ

 ةءاسابادحأ دحأ ى زاجام
 هلسم اوفا ماعلا فناكامو
 نبع أ ىلءىتلا بخنانكلو

 «فيثك سانلا تااعرتا صب

 ضارغالاىو_ستدبل 7
 ةذخاؤماو ىثتلا لاعتساو

 ءاسأ نمىلا ن-سحأ نمو

 نم ه.ماقاملازأ دقفهءاع
 نانلشالوةءاسالل ب جوملا
 به هللاو بو_.< كإذ

 هناسحا فن كي ملولو ني: بحلا
 ى وس حال صالاب هنع .ريعملا

 ىذا هلهللا ب>لو_صح

 هياقكهمف ناكل ئنهلدعال

 ديرشمنكيله مف .ثرتلا ىف

 ,لعف ىل_ءردقب د لك م

 اموىلاعت هلوق هءلاراثأ5
 1 مالم 5 0 0 ١ 0 اعتاب راع 0-0 هناو د قأ 500 8 ال هه 7

 فان امىلا : هل ق 3 هزيل 5 رم 9 1 تومان ل
 ار ظ

 7-5 !لسرأدةوأ !ىنلاكلذا ناو ب 00 ا 0 000 ةببمملارح أ ىلا كلذ ىنأبلا 7 ( 7 مونىل'هدعب قاب دوتلا مكح 1 7 | هند حالزو حالما : 00 ' اقلا ْعرييهس سس سس بيب بم بسام ساينس سس سس |

 هلال بترد
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 ووفةنسلا ١
 اذكهل. 0 نه 5 كال” ىفدر اولا ل .ادلادهتحلاةفداصم مدع راطاازد ىف 7 ا و تكلا. م1

 - هرحأو عسيفتلاوحأ نإرحأ هلاك لب ادلاد وتاك هناولو ا ,دارا
 | كاذك كلذب رابتعاالامكفارا نرمسغالوأ ال 1 7 مقاول 0 هربغو ىرهاظلا مزح نبا ناجأ ب نك قوكما :لض لع «مالكلا فن ءدلا يصشلا لات رعيسا وج وهو داورحأ

 || كمكملا سغن فؤاد طضدارلانا ل عاذهر و أ 5 ا 0 اوارعا سد وش أ
 و صولا كاف نيد + المد مين الف ىب ا 1 ٍ ا حا اطحخ

 ٠ هذ صام داهتالا ل_ف (تاقناف) مه الف ع 3 3-3 ىلعام !ناهذالا ىلا ردا :ااوه
 5 0-7 تك اذا 3 ٠١

 ||6 ةمالاءذمصاخوه (باوجلاه) المأ ةمامةلا مودا ابو 6 5 0 حاف 3
 ١ ىاب وهو تب اعوتفلا أت دوترحأ هلذ مالاهيلع ىدهملاجب رخت تح ةماد 1 0 1 ريغفو عقوهمأ هيدوحلاةمالا

 ١ اد تمسنع وارتلاى ىفبا طنا رعلوت ةامآوة:->ةنسلاة ناو 50 0 ا 0 3 وة ندا هعرشام ىعسيتاكوالالهخ (تاقتان) هللدن 20 |[ كوخ عوج رلاهيلع مرج قلاطملادابتالاة تهد رملا غاب 100 1 دك 36 سم 0
 ||| ناوضرءاغتاالا ,سلعاها تك 001 هعربلا توعنو هلو5ناو كال ذةفحدةالف ااا رقام (تاقناف) - اهناهلا ا 0 3 5 7 5) ةنس> ةعدب لاقي

 || 7 ريق : اماهوعد :ء!ةيئايهرىلاسعت هل ةهماع لكس 2 الا 3 2 لج تح
 | | هلع نع هيهللاسةنامو]إبج نم هنالانابت الا ىف ناك د 0 5 ب مدل صاع هابجسإلا نإ

 الذ ىلع مهل مههنرب رغت مد علان داهتجاك مالا داهتجا سد ا د فد 1 : ,ةمالاىفناكداهت<الان ىف رصااك هنافابتءاعرؤ-اهوعرام هل
 2 2 0 مسا داهتسا س د (تاوم 1 1 :
 ه) مووعلا ىذه. كلذو

 نال هدانا انداهت اء 1
 مدل . م داهجد وانداهتجا نيب قرذالموض»ل وان اهت-ا فالدع هم اةعلا 3 2 يمان ! . 5 :ل-ةهرب رقتبهعرمتنمان داتا راصف كلذ ىلع انرقأ هلا 1 0

 ا ءاغترالاابع 5 هسيلءىتت ا مداهت .اعرؤءاهاعر نمىلءىنثاىلاعت لا َ ءاميرخا عمال ذىفةنلاو دمَقلاَن 00 كنف 7 0 الثا اوءدتناام . 0 مودع رع ةلداامضتةبةصاخوأ ا كتولب 0 1 1 و بابنم ممهداهتدا
 أ فن م 0 :رو-ادو ءرامفءربد_ةئريخأتو مدت , الا قناذ ا 0 00 نوك

 2 عل نمل 0

| 

 1 ةسمالاءاماعن ماد وتيتدلق نم وكحامن(تاقناف) ر رخو لح يلف ةئامو : 0 1 يع يشلا كلذوترك ذو ها ريسغالمو ترا ىيئاعارم 0 2 1 مهسفنالاهو عرس
 مامءأف ةئام 2

 || كلذإث راو وه (تاوجلا) اطةفدبتحا كلذإاثراو هما ءام 1 :الاز: : 1 نملثلا جيلا

 و 1 ل يي ير نر
 يع انها ودع * ةلجن ماكل

 ١ 43 رز 7 دةنالاذب ؛السوعي .اعهنلا ىله ىلا عابتتان 0 "الذ
 ا 14 بيق م راشلاصنا ذاك ادءأدا تح لا هل_تديالق صن 4 «.كلذممودو طقف

 ا

 برع لبد القد .ها اركوإ هيأ مسا ا ءاد_مت نأ ردقولا ةميلسلاوةءاططلاو ممسلاو 0 اعراشلان «صاهنق
 ةوطاو ىلء ىلع هم باع

0 
 'ً 02 5ىف امل و« .اعهتلا ىلص هلوقلمأتو هلو 2 /

 هب ل ع ام ,اع مرح هداهت>اب صنلا
 ته 35 :وحت يل: ل نا هناو اه

 اسافر شي واهتوسياملة وسي ى م
 ك1 73

 | اوسرتأب هللاو دع تند تءامستاوذ ىتنبا قاطب كلذ 5 1 ا هج ان له> نأ ةئبا
 ئى عملا سو*ب ت هلل ىلهباط طاف ادبأ دحاو لبر تدتهتلا | 0١ مرسل سبل تان يح ١ 2 دار نان كلو هلا مزحام ىلا تاو



 ماكحالا ل ءيف ةيذانا دعسة علو زك أو" 0 61 أ

 ىدهملاو هدىذلا نيد. نب روت ءاةعالا م كننالذىفرمالا ى. مانا ىلاتالزان ا اوتاماقلاو لا او>الاو

 مهنيذلاهل "النوكيا مام هاربا ىلع تءاصائد تل [ىلءود © ىلع لصوهللا اولوقانا لوب ءاملعلا هل ؟ىلع أ
 ثلا نه فون وب وةعي وودع“ا مهنيذلا مداربال ”الناك ام لةمىحولا نم نودهتجلا ١

 مهداهتا فني دن اجو لءجورلسو «راع هلا لص »اسر هللا هأهنلا قة دقو ات تاماغملا تاوافت ناو ْ

 داسوتجالاهيلا ىدأ املا ةعنأ دهتحلا ىلع هللا موس ذل هداهت ىف ل #ع7ةتلاءارأ امعالا مكع مل د تلاذا

 ني_عوهام عب رم لاا : نم ة سمت داهتجالا نأ لف مهما هيوحوأ ام فلا ذك نأ ل سرا ىلع موك ٍ

 ىالسر وءابدن أمهاربال 7تاع اك ىأمدارب ل 1ىلع با اصور ل آىلعلد مهلا ىنعم ناو عدي ربشتإلا

 نيءرمث هى جءآصا اول .2 نأ ل: 5000 م>راةجولاو عدي رشتلا ٍ مت طعأامع كدنعة.ترملا

 اودهت> املك مل عراش كلارب وت تاج ورج ايار دمحلا هيسشأ دقفدجلاهللو كلذ عقود فو داهتجالا
 ماقءفوهان :دهتحلا عجنأ ا ةئامونيتسلاو ىدا1 انابيلا ىفلاقووع ها ايع ريما وكس هله جو هيق ١

 دادمالا نان د رمسلاضعب مهضعب رطان كل ذلوما ةملا نإ ذ ىف م ما نوذر هبال مه“ :كل ةذمارلا مدّقلاىوننلاثرالا | 0

 نود>ونم#لدالا نم روطامىلا عرب نأ باص نم دحاو لك مالا اذهنم معلا مولعلابةيهلالا |||

 اهشكنورهسس ن#نوفرعبال كلذكماةملا كلذ ف م_منانوفرعبال مما كو ةهاركوأ تدنوأ مب رعوأ |||
 ناك 3 رشلا نيع نم مهلك مهداد م سال نح ىلع دمتم لكس ةلدالا ةطساوب كلذ نوقر عب اسءاو ةدهاشمو

 نمنيدمتنانأ لعف بحار كلذب ناعالاو قد ىلع مل_.سودي اع ها ىل_صهننالوسرنامز ىلعمدقت ىبنلك
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 ١
 ا

 د

 دامهت> الاب عمو جت

 نم ع راثا! مهلاداطعأ ىبلا ةذانملا الو هنالع رشي نول ة:سدال نك ١ع رشنلا ف ءايننالاةثر وةمالاءذ سه

 فالت+اناكو ءادن اإل ىحولا ماعم م- متادأ مها تءاةدةذر وك ذملا عسب ؛ ريشتل ا ىلع او رد ةأم هعرم#

 دي < مه د ناف ىنيقيلا فدك !امدعل لسزلاب نوةمحلاال مماالا لس سرلا ع ارمشف الت تاك مهداوتسا

 هلل زم مسي درودب لاس م ًابالا لوالا م 6 النوع رشالءاالافالذم نس عسي

 كمه وغنئارنعنو> راخع 02 ودنا مهك رثلاح ف رميها لاحق مهذ همكح سنا قاما 1

 لمس نع كلذف ىوهلا عسب .::الودوادةقالتتىفلاوو هللا لا ارأ اع سانلا نيب كسل ىلاسعت هلوذ هبلاراشأ : ١ ١

 موحامل هسبةعلب تيأرامع مكحا هللة, موهيدتل ىلا: هللاءارأاعمريغو د مكح ىلاعتو هناصس ص ةفهنلا |[
 ىقتست كل هللا ىل_ً امهر مل ىلا ااهيأايل اةفاستلا«. رشتة صفوة ثئاعةسصةىفهسفن ىلءمرحام نيهان |||
 ىجوبامىأهثلا كلارا هلوةب دارملانأ نيمتوةفي رشثلاه غن هنرأ امةلج نءازهناكف كحاو زأ تاضمم ||
 قر لك نمىلوأ لسو«. اعنا ىلددننالوسر ىأر ناك 1 ىأرلاب نبدلا ناك وافكار نمءارثامال كيلادأأ ٠
 ىل ههنا لوسر ىلعقوبتعي !'ناك اذاولا م ةئاعئلثو نينامثلا نابلا ىف كلذ نيدلا يمن جشلا لاطأو :

 مث كلذ فلاط أو ةباصالا نمه#يلا ب رتأأط1ئاو مودع سبا نمىأ ارب ف يكف« فن هنرأا هيف مسوهيلع هللا
 لولدلا بلطف داهتالاو» ل ءوهمأ علا ىلسهللالوسرورك ذىذلاداوت>-الابدارملا نا ىلءاذه لددقولاف |

 تذأي لع رشثاذنان دهتلا سغن لبق نمتةلزاذلا ىف مكح عسب رسشنىفالةعقاولا ةل ملا ف م ك1 سن ىلعأ |

 هللا ف اكل عسولال ذب وهودهملان مذو-ًامهنا (تاوالاق) د'امتالا قةشااوخ (تلقنال) ٠ هللا هب

 روهجلان 1 ]و لودالا فول !رأطخأ اذادهتمحالرحالا لو ىف مك- ا مهذعب مع امنه نمو ابسرالاق
 اذي ا داهت>الل نموه ع و رقلاب 1 .صخنا عملو مالا نود عو رغلا ىف أ طخأ نميرحالا او

 هتفلاغ هياء مرعد_م21 قد فابعرسا هك- هلء-و داهت الا ةامساون لد مل لك ع راثلاور 0

 ةالصااب لبو هيلع هللا ىل_.هع راشلا انااا تاحو 2مل نءزتا“ :لا باب فاضيأ لاو 35 ها مالساا هيلع |

 وريح ةقوح
 2 .ريثك هنع لغغب امو لاه

 ىفام مددوهش مدع سانلا

 اياليلا ىفامواالبلا نميعذلا

 ةمعن نمام هنا كال ذو معنلا نم

 ىهوالا هدامعىلع هللاا معمل

 هنناناثكلذو ءالببو هتك

 نماهةيع مايقلاب هسبلاط#

 نءيىلااهتفاضاواجاع :ركشلا

 يفاهف رصو داكتالاب ا يهدد

 نأ قا ءيمأ ىذإاعضوملا

 اةاكم ناك نمو ه.ذاهفرص»

 عرمتب ىتمروءالا هذه ل عشب

 قنوكن ىتحاهب ذاذئادال

 كلذكوهدااخ ةمعنهقس

 ىغان ازرلاوانالبلا فلولا

 ايالب وبئاصماه سس: ىف

 اهلعريصلا بلطب ةفت<تىهوأ
 اهعفرفملاىلاهءوجرو
 اضرلاناه هات بو> ووهنع

 سرحوهىذل ارباب وأ
 هتناريغا ىوكشا!نع سفنلا

 قةيسعتلاه حو واعلاطم

 د ىنرحالا نماهؤام بئاصملا

 ىفس مغنلا عضاوتو ةرخ الا
 نان ماعلاو و امندلا

 ةربابحلا سوقتنلذت ايالبلا
 سداسلا بابل اقلافو ه«

 لكنأ ملعاةثامعب 0
 ََن روك ىلعال لد فاكن نم

 اريغو ا نمع ةيهلالا تاغصلا
 نك اركهلوددم هللدذ

 ماماىئاثكلا هتلادب وب انك
 ل وعيب رسغملاب نبملكثملا

 رشعع ماسلا نابلا ىفلاق اهودعأ

 سس ساب هس سس سس وس سجس بسسس يعمم سس و هس سب سس سس بس سر سس و و سس سو بدر وس سس سو بس 8 لاعت هلوقىفت اهعبرأو

 قالو لاهم كلذ فلاطأ أاوغ< ءامتلا فم_ع.دساىذلاو ه ىلأعت هنال هنا ىل مب بهرحأ ناك امنا هللا ىلءالا ىرحآن امال سل هما حون نع 1
 رجالا بلاط خا مص هباألا كلذ مل ءءالو مهنم«يساقيامر دق ىلعو هلنيغلان ا نم ةلماخ اة نم هتامردت ىمنوكيغ ل دايم 35



 وموت نأ ةدحاوب مكلءأ !انغا لثلاث هل اونىفةئامث و نيعمنأ اونماثلا 0 3] نايل اىفلاةووب كلذىفلاطأو

 3 -_ 0 د: و 26 لطف 3 مر 7 انءاولاموقينأةدن_>اولا
 3 اةفدل* منع سم لدح رهلاسو هل سم سعل |نيث الث ءالدا اى عضو هناانعل و هذعدللا ىدر لاح راارو دص و عقال هنن لأ نم

 انكلا نماوذنأث يح نم ماكحالاذحنو مهري الو ىنخأاالوىز والاالواكتلامنداقتالوىندلةئال | تانك عم هلو
 9. اضا يدم "اود وزواوءاعوت

 كل الاو ةءالانمد>الد.1ةثلاهماع بحق ف. ءْد !اامأداهتالاةوق ىلطعأ نم ىل < لو#*وهو ها ةئسأاو ل ,رلاعاطأ ئه
 . "رم هناك

 (باوبان)در دام ردد ىلءاوذقوال_هوماكحالا مهطابنتاىفنيدوتلا لداداف (تاقناف) لضو ا ة هما عاط دقق
 0 ١ ما ١١ ٠ نأ 1 وامل اسوة ١ [صدهداوتدا٠ ارمدالا ال 5 0 1

 ماومب» ةعجارملا نمت اواصا انأ ثف جارعمل 'ةليل سو هله هقنا ىلصمداهتجا نم عقوامداهتجالا ىف مهايلد ةنسوهللاناةك ماذملا اذ

 فيوم علت سنيسل رعت لع ضرئا كاستةناذال يوزع رد و مالساثع أ مرير
 ٠ مل_تو«.لعتلا ىل ص بْن اوس ارمال_سلاه .لءىسوم#لافاملف خ7 :؟ ازهلاو الو ض رثءاالو أ مهل ىلا ملظعنتالو رشف ىو حال

 اوثوةيش ةرمال 3 | لعن نمة.هار لاا اود لاو رصضلا ىف وعقل 0 ال مدنا لو 822 تأ 3 د نماريدم 4 2
 مج رتاذن داهتالاو هاذدو ىوأ نيلالا ىأ مج رثلا تلطت 9 ارتاس ةياخلو رلاعم الكف وأ ةصاخ هللابى أى دارقو

 بع

 20 210 12 للا 11ج مل ب َّ 3 < . 31

 انممأع ار ثنىفناكو ل - و زعهب رنمنذاب 4: ىف ءال ذى أو ىدوملو 0 20 ار رو اللاةوهةماخ ةلوسرب

 اذاراكنالا ىل'ةرداملارحال
 | || ىلا مج راذادالوم .ومناف اًض ؛ 1 ماسلا هيلع ىدومباقاربج هيف عمد رمشدل ا نم ل سوه ءلع هنبا ىلد ( ةأصامارطاءالحر ىأر

 ْ [ةالدنيبتابد# ةمأ فاكىذلا ىلاعتهنللا دعةةة_كا ار وذو نمد !ءناكىذلا لال اه:ةءفدو 4بن#ت 8 0 5 3 0

 فحمل ا
 | [ىلعاهب رثكتسي مر“ ةدابعلا ىف لحوزعهننالالمل بن. املأ ن متناك نب سمانا ى كرب ووسوم 5 ممم م>رأ 1 الفاسيطو اهتءطمش ادصاو

 ديالفةال صني سواء ماع ىضم أول ىلاعت هنا ناك :أل-عو دا ل معلا الاراك_ن الل ةردابملا سني
 ولا نا عف لع رمي وشن ناك هنا

يدةع>ار ١1تنإ اشف هلوق ىلع ا الا لع ىمومتا مث 3 اهعسوالااسفن فاكءالو هللاددب ' لامت>اهنلاقرطتءالامف
 ىامتهتار

 راشورسستك كلذلبةلوقلا نا ىلعهعالطابهسن آوةعج ررخ 1 ىفىدإ لوقا 'لد.بامىلاعت هلو ةبهبلق
 نارلعو هل .ةءالامهنمو لد د: .:نا لمةءامىهلالالوةلا نمنأ معو لوقلا اذه رسكالذإو ليد,تلا لبق

 ١ | لولا ناكن الا هذم مقوامريبخلا ميلملا ىلاعت قااهضر ةأاملدت ةذراعم ثم ن م4. اعمدن ناك ىذلا همالك

 ||| هللا لمد باغلاربج ني دهتج 5 دالدامت>الا عس رمش 6 .ذ ىلاعت هنملوقلا ق-نيحال او رعم

 ف 0 0 سل اسمك 0 م4 ام دابا 7 ءلع

 ا 0 نهىرحامنا 2 موسم الال 4٠ :مىرحا_عمل_سو هلعدتلا ىلص دل س 0 :هللا نذاب ماك> الا

 نمريثك هيف اطاغب اذهو لاه

 ندا نادت ع نءالنيزيدنملا

 طا ةعاملوأ نيدإا ب>اصنال

 راك الاى وسالوم فن ىلع

 أ 8 - قرا >الزوحنال (ن نا ري 1 نقف نطل( عال زتص لوف (تانناف) مهفاف 2 00

 ||| هيلعمهاتهنال مهراضخسامدسعل بهاذملاتاعجأ ن مريثك اهز واف ىف مكي ذل اهمها اكس هز رئاسوف و ا ٍ راش ألخ *اكف هنيعباد-ممتأطخ ننمفءاباهتارب رقت هتاعرشراسفدوتحلا كحر رقدق ع راشلاتال | نال نا اذ حصرال
 نعطلاو مك ايااسهنمابادطولا باب ف لاهو هب .تاسوتل نم فانا حسمباب 1 1 ركذةينيلاع مهنوك 9

 لودكلذ نان ة هف ودتملا لوح هيف عشنا كرار ءالاو فراعملا ع ننول وعخت ممن !نولوةتو نددت لا نم دحأ ىلع

 0 مرد ءرافلاف ناغ بنو .كحاوناكناو مهذب ورغلا اء ف خءارلا مدقلا ني ؛دهتمحلل ن اه ةعالاماقم هناكالذو مال سفتفرعلا

 مكه داهتحارقمالا مهعي رش ثدح نمل را تاماقمف مهو قي رطاا فال_تخاالا فشكلا لهأ نيبو صأب هيف قام:ف معامو نط
 كان و داهتحالا تح نم لسرلاوغامننالا لوانمف مهتالة ةيقسادنالا اوثرو نيذلا مهني دهتمملا نال هذ سفن ناو |نده مفلا وطمالكدعبةئامالثونيتسلاو عساتلا بابلا لاو هه ها مهمماللسرلا تعرشت | لاو الذ ل ناك ايو لمت
 |[ بنصمد تع لكف ع راشلا أ ع نعت رش كاذو ماك الا ىفداهت الا م 1 حابأ لسوهماع هللا ىل_دهنال ةتظدوش نمو نامل

 : صن مها لسمكا كلذب ني : دهتحلا هلبا د. «تاغاو لاق 52 «دايتدالا ةهرتتت ارم

 7 هذ إ_ىوهياعدقلا لم مهن ىوسةرخ الا ىف ف موماعمدةعيالو ةض* ارلامدشلا <. .ةمهاترث ومع رم مدنا

 0 طل لفل لارا وءاننالا ف وخضق ةل دبل ء: ريثلا طافسةمالامزه ءاملع

 لوقو ما ناغاا نضعبناملعي

 ضعبل كلذ نءاذ ه لعأ

 د قفاوناو هنواعأ ناهعاو

 ىلع هسفن نم هنالث ال ذو ريغااب

 ىلءهريغ نموه سدو: ريص

 ناهة-ىلاةءالف َه راض

 مااكلا بسانتن مووفهريغ هنط وى تانري.عتلاعامت ا< بهن نافل اء و سانرب اع اوهسفتب ماع ةنال سقم ع نافا اءاسأ ان الف

 لإ تار ال كلذ فد .(لاعتلوف فلاتر هلامعتسالانةفو ىذا هقدجلايءارتسالا ذه دلأر“ ة:ساءامإعلا ٠ نادل تيارات / الاىلا ولاه



 وني لبةرايعلا الت ىفاهنم مصغي ىتح ماكحالاو لئلا نءةزابعلا كلت ىلءدربام ع يرض نس نأ هنكمال | الأ
 اى نهموصءمىل- وزاد وجوال 300701 .لعهللا ىلصع راشلا فالكم ماكحالارثك أ | 5(

 ريغدنع«نءناك ولو ىلاعت لام سكع اي عراشلا ريغوا. كب رناكاموه.اعتاداربالاةتوىاسدملاصقتو أ

 هعو.تم ىلع ةذملا قاما ع نم عسباتال ناك مهدعب نع ىلءةجر رود لك لهأ نأ لعف ارب ريثك اهال:تاهبق اودحولهللا |[

 ىفمهدلعوةيد.حلا ةمالا عسب مول فهدا هعىفكلذ را وث اناتكو4 وب" يلوي كانا ||

3 

 نس دولا نمهريذ فال لسوه. اع هللا ىله+ .اعةنمريغ نم نكمل اسود .اعهللاىلههلل'لوسر اند ف ئادج أ

 ىتااةداملا مهئاامعأب ع .ةلامولىلا مجداقمو نيد لا ىلع ةنملا ل سودا عدلا ىلصروعجلف ةىيفان مي هريغو ||

 مول ىلا مه دلق نم ىلعةسن ا مولاغا مل_سو هيلعهقلا ىلصهيلعةنهن دعما سلو ماك>الااهنم نون |||

 هللا ىلد ع راشلانا .:الولكال ذكو موفاف«يسع ر رودلكىفؤاذتارم ع 0 رهط معنا ْ

 9 ةدكانقر ءانك امواز ها:ةفوىلاهلاسد اىلءنآر ةلاوبلهستعي رسثكا داع: نآ ارغلا ىف ل+ألام لسوونلع

 2 اهطو رسثالوذاك زلاة بدن اا نفر ,ءالوترا ماا ضئاا نفر ءالو:راهطلاالو ةالصلاةندأت 1
 نيد -مث4!نامبالول “الذ كو مولعم ودام كل ذرب ةالو تال ماعملاالو يدوةعلا ةيفيك الواههر سقمالو يملاو ٍ
 || ةماي .ةلامولىلام هد_ءب رود لكى مالكا ازكدواهلأ_جا ىلءةن سلات معا ممدالالا ريشلا ف لجأ ام '

 نانا اوال ثار لا نهلمسملا اوذرع نيدهتمانأ معز نمو هلق نم مالك ف لجأ امرو دلك لدفن

 اددأهع 001 ساشا ضي دل هنأ (كلذعاض,او) هدحال ءلعاو كال ذلاثعانت اذهل ةنسلا |||

 انازوعالءفدكقب رطن 0 ا ردت وادب 2: :سو م مرت باثك ىدعتيال ءايلوالا فك ناك ١

 4 :عهللا ىذر باطلا نب ر ثنا قم لانكسىفو اههاه:ةفاوموةخ :سااونإ :كلاىلههضر ءرخ الا هنلمعلا 1

 ني.:يلامو ادد هند نل ا س'الفاك رص لح و زعمللا تانك ىكلنييتامف راظأا هلله ءاضقلاانع سك راما

 ل , ارهيق دهت> اف هسا !ىفثال نين 0 و ىلا هبا تاك ىلا 5

 هلبأ ع نيدفلوهلا ند مهلك نودهتحلا اريثدقو ها كال سأالا ىابا كل: سما زمىرأ الو رمل انة

 ىف صام نانكوهو قيد عا ةلدأ تان نيبملا مسهأملابىمسملاانباتك ةمدةم فكل ذانصذوأ مىأزلاب
 هّننأ ضر راطإلا نب رع نع هدد ىو رى مبلاناكلذىف مهلاوقأ صخلمو 7-0 ارق هلشممالتسالا |

 لوةيو رينمفأط#ناكنا ودهللا نوفاناو عتاك نأ رعئأراذ- هب سانلا ىت#فأ اذإ لوي ناكهناهسنع |

 21 | رش مكب لم لك اذا سو هماع هللا ىلص عراش ثااري غناثال ذىفرسسااو ى او>ىثاو 1 !ىلءاوةضوانكرإ رلب 1

 مخ !مونع هلا تدر سنأ نبثلل امود_هادوءاطعو سامع نب هللا دمع ن ءاضنأ قوبلاىو ز و هللارةغتسأ ||

 نع ىو 109 م سو 4 اللا ىلص هلل 'لوسرالا<: اءدود مرهم الك نمذو+ًاموالا د>أ نمامنول وب اوناك ||

 ىنا ا اذاهنعهنلا ىطرثاكو داب فب 7 قلولسرع اوان نال لو#بب ناك هناهن ءهللا ىذرة ف محى أ

 تاوصااب كوأو وف هزم نسحب ءاج نمف هءلع انردتام نس> .ًاوهوهسغن تعي تباثنينامعتلا ىأراذهل وق

 ملسوياعدننا ىلسهننا لوسرالا هياء دودرسو«مالكنمذو أ موالاد->أنماملوةي كلام مامالان اكحو

 قو هنو ةتدبالا تا ةظلوع ناك هنا: ءهللا ىذر عفاش لامامالانعقيببلاومكا اطاىوروا

 مههاربااب ىنزالاموب اكو طناحلاىنالكباول رضاو ثيدحلاباول عاف ثي داس فا ىنالك متيأ ًاراذاةباو را

 نوددحأ لوةىفةعح اللوق هنع هللا ىدذرناكو نإ , دهناف كسفنا الذ فرظأ او لوقأ املك ىىنداةتالا||

 اناقندتو م اسنااب هلوسر ودلال دا ةعاطالا مئامو ئ”ىفالو سامةىفالاو رثك ناو ود هللاىلسهللالو “نأ

 هنلا عمد السيل لوةبه سنع هنلاىضردججأ مامالا ناكو ةيأ رك فىأرلا نم ىريتلان «هنعلقنام مسج ْ :

 نمؤةامو هاعغان ' دايمن هيمو يتقلاقاقي ًاباتكهلنودي مكلذلو (تائز مالك هلوسر ويلات ||

 أ
 ا
 أ
| 

 يي

 ملزنأوأ

 ظ
 لمأتف «ةوس مل ىذأ!ملاعلا ىف مكن ملا ((10م) هتطعأ ةندم: ةيتروهامناو هئروصنيةو ا 52

 ىلامو .٠ سدت :هناهنالذ

 نيعستلاو سداسلا فانلا

 قافت ؤاسادا ضةثامهئلثو
 4 م .

 مهعمع ناب ؟مولعلا نم

 هين بعت ن نمو«.لعء كلذ

 نآريغ نم مولا ءجيف

 ىلاعت قا ىلعاهتاال دىف راغنب

 بو مافعالادوصقملا هنأف

 اهذىبلا هلالدلا عضومنع

 ناسحلا مول ىت- ال ا ىلع

 اهوحنو قطنملاو ةسدنهااو

 ىيرطوهوالاملعاينماوخ

 رثك 1 نكسلوىلاع: هتلاملعال || ت
 تل نش ةنةراعتنالسانلا |

 هنباىل لادا« -ولاكلذ

 ىلعنيذراعلان ا

 ثيح مولعل اءذ_هنادجأ

 ةهلالدلا نما مفاسع مهتبح

 قلاماو كلذ ف لاطأ او

 نيعستلاو تاسلات ايلا

 5 خيشلاريط انناةئثاثلثو

 ىف في رصتلاب ىل ل ارداعلا
 ىراعدلاوريثاَءلاودو>ولا
 قالا نمهدهتمنالدض» رعلا

 مسالا ةرضح ن اك ىلاعت

 ”ةلوصاا ماقمءاطع ًافرهاظلا
 واعلاراهطاو عامشلارةءهلاوأ | ى

 لب هلاك شاو هلاثمأ ىلع
 قيم ىلعأ اوذ نم ىلع

 ناوماقملا اذ هو لاه هماقم

 هم عف ر اوهام شفا عبر ناك

 لذلاراهطاو بدالاماغموهو
 ىلع عمن مولاه ةذكسملاو

 نكابدأ رثك هللا ماكحأ

 هلبانالهتبادامع ىل- ءمطس
 منال مهعمانل مالك الع ءالؤهف ةاايخ ةرض> ىفدوهش نم هللا ل -هأ ىلع نود ل ماوقأ متو لاف «ةيضا قول لا فالذع هعنسول مل 5 لا لمي ىلا

 هديه تكتل ل تعدو و عملا_ءتهتلا دودج دنع نوغةيالراسأر ةيءرشل !ماكحالاب نوعف ربال م ملأ (ةماغو هناا



 نب رفاغلاريدت نب 1 املا
 ةهكلأ نب رك ملاربخامأو
 نيبالارك ذنن أ ىف بال

 هتحنام لم ًامفىل !ءتدنلا لحأ

 ٌتلاثلا تالا ىفلاق م

 هللا لوةىفةئاءالثو يعلو
 املةراغاىأاهنم ناوىلاعت
 ليلدازههللا ةمشل ع نم طم

 ةمشكلاب# 1 يلاروش عع

 لاه كار دجالا ىشنعالو

 نسنالاراصداب هللا ندشأ ددو
 داجلاةايحكاردانعنامجلاو
 ا ىلاعت هللاءاشن مالا
 ىلاب اًةدغال انافاشارمذاو

 قل انوكسا كلذ فرملد

 اهلا نعانل هش كدة ىلاعت

 |هةطزوا يبست: هععأ ًاوانمع

 ليجلا لاك دنا كلذكولاك
 نال ذناكامنا ىلمثلا عقوامل

 زعمهللاةوافعهتفر هلك سام

 نع هد_:ءامالولن ل--و
 تاوذلا نال دك دنا ة وفعلا

 امناوثالذاولاشمأ ىفرثؤتال
 ردعبا منو ا

 ريغالهتازنمواهل ىلسةتن
 رئأىذلاوهةلزئلاب علا
 ةئماكلا لزم ااها ىتلاتاذلال
 لح داذا كالا اراظناو لا ا مف
 مو اعلا ةروصفقوسلا

 هنأ نوفر «.الم- هو مهيب

 ىفنرو هلموقي ال فيك كلما

 كالت ىفهيةلاذامثمهسسو#ت

 «سفنب تماق هذرعي نم "هلال
 هلعهبفرثأ رب |وهرددو هعوطع

 هلعضو بدأتو ةمزك»أو

 نيذلا سازاا ىأر اذا

 0 مهراصب أهيل !تراحكلملا الا عقل! اذه لثمن :مرهاظب ال هنأ ىطم:هتازنمناوشألا طمت هءازخمنا اوثالا ٠ نمعضاخللا كلذ ب رقنوفرع

 هد وهدم «شناك ال هةدوصاذ بح ءومرنح اخرا نم مج ماقامالامهفرنأ له «ءارت اون ؤرلاو ردابتو هلا اوءسو اووي اوهآ هلت ءدنو

 55 «:هللاو ىربك- !!تاةمطاا ةددقم

 ممم لك نأ نمنالوةلا لزني هانررفامىلء ولاه ةعب رششلا نع هدرخأو وهرمب محطم نعدازام لك : هرو رمد

 | مثنيلوقلا نيزهةلدأ اف تصضوأ انازيم ىلا«: هللا دودع تعضو تاكدذو 5 رووا لاو ىناث 1  وهربغو

 1 < رتر ورضاالاءربخلاوقأبن دا امدعو مهمامالوق ىلع بابك الا هاذملا لأ ىلع بااغلا ث ب ءارالم

 موج رن« ىده ىلع ني دهتملا ةعالا عب هجنانأن ::ىفنوعب رالاو عساتلا 5-7

 موارجالاتايثاو مهنداهت>اهءلاىدأ املكد 0 .-ن

 «(او اهنا اوعرات تان

 أانأد 3 وانه قاكيذمالا عنا ار اثيصم نا ارو ىلاعتهللاءاشنا هناب ىأم تام ىلع

 |[ لعلك نابح ودعر مالو ةلا ىلع ثلا اذهان. ةداذا انماعضارتءالاى_.:,الفرخ 1 ف فلا

 نانمكدهجعالعلا لاو أ نيب عمجلا ىلع اوأ عالوذب ةدهللا<- حرصاو نأ ماع ىدمسس 00 تاصم

 لجو ف ثككلا ماةمىلالصر نموءانأعلا لاوقأ ضقان:لةيبالذب وامهدح أ ءاغلا نمد وأ نيلو ةلالاعا

1 

 عاعست نم ة-ستقماعاك اهدهدو مهلاوذأن < تاق اونا كلا نعاوح رخل ني دونما ة.الا عج

 | تءاجاملك ةعصب وي دصتلاو ناعالا ىنأاب كيل بع هنازكنا ركلسو رار [ىل+ م مالذعي رشثلارون

 [ةصح قردصتلاو ناعالاه يلعب كلذكتار هاط كدي رم5مااذعا_#مال سل اوةالداا مهما لسرلا هن

 نماعرف م> ألخ نيدونملاةلدأ هتلادم_< تعبت دقو تناك ءاماسهذ «فااخن اونودجت لا هاعينة_ساام

 نم نكمل عيبص ل#سأ ىلع عيمص س ا.قوأرثأوأ ثيدحوأ يآ اما ل. اددلا د و ميتا دم عورت

 ذو أموأ | ايل اوملو ا موهاماهملاو الثمرئالاوأ هب الا وأ ثيد#الا بريمن ذو أ مودام مهلاو 3

 | لاعب رشلار ون عاعشن ءة_س:ةماهاكو دعب ًاوديعبوبرقأو برق مهلاو نذل ذكهوذوًاملاكل ذنم

 |[حاضولارونلاوه:ةرهطاةعيرشلاروننا (كلذحاضاو) لءريغن مع رفد+ون نأ لاول دالاى 5

 | انلةيستاابا رون لأ .دعد تس !سهنع دعباذكوهربغن 10- 0 ءصشل !رقاسأك ن 6

 ]ىلا ضعب م الك مهذب اش“ ءىذت :ويهاذم اءاذعلاوقأ أتوافتاس,سوهاذ_هوةعد رشلا ني ءنمارقأ اود

 |. !ةاكراودالا هذه رسب فرخع نما دار هدر مءةه_سةتود عراشلابا و ن ١ الاذن: ناو اذ هانرمصت

 نيعلاثملوةددتلا هجرصا اونا ىلعىدءسناكو ة ةعيرشلانيعب راودالا عس لاوت 5'لام" 7

 ا «ىلوالا نيعلا لاثم مهيداة موني دهتلا لاوقأ ن هلوقلك اهنمعرفتب ياا ةروطلاةعب رم

 أ نيعلا كرد“ و هثريص, نع ىلا «”هللا فدك نراودال ارثاسىفا ممةرسشت: !!تود.علا لاه اهئالعلاو 1

 ' لوألا نيبعلابة- ط:صاها اهددانشو ىدعمال_سالاءاماعلاو اودأ عج رقأ ا هنمع رفتامو لوالا

 أطحأهب اريصب نع ىلا عت هللا ف ثكي لنمو فك-اب عبادالا طاب راكوأ ص *اشلاب لافاا طابتراكن ورعلا

 فرمان ركبولأ ؟لامملا موني ءاودالان مةعامجلاو »لوالاب وي امد ىتاءلاودد او بي ملاوأ تنصدم

 0 و ةنءاوناتك- 00 ا مر هلي اهجر صوم نا اءلع ىد. 00 0
0 
0 
 .ب ريسغ نمن رمال هغنا تى .:ىفاك ناك ل معا الزنام ساذلا نيبا ل_سوءياع هللا ىلصد هل هللا لاو ام 00

 38 ىلاعت قل ا نعمال اوتالصاا ماع لل تدان:رامعلا الا ةرامعلا لدقب ال هنا مول ملا رم ناك ا

 ول: -أامل.م:”ىفمال_بلاوةالدلا ممل ءىلدرلاَت تا: «نو دهتلا ناثو زب زرع !١هراتكىف رلاعت هلأ ام لم طغت

 ٠ ًارودلكل ه5 مالك ف لوقلااذكحو مههالاك نمدول ج اسوف ني دهتملا بان من د 00

 |ةهي راسلاجالااذ_هةقرةناالوإو مهلبةىذلار ودلا هل امر ودلك له أ ل هه, اذهانتقوىلام ه دعب ن

 ًْ ل اوحه>و رسشو مهضعبريسغت ىلع سانلا عضوالو ناسا ىلا ناسا نم تجح رثالو بت ك1 ١تح وبنك ترا

 ا
35 28 : 

5 



 مهمالكم با ءركشي نأ دحال ينل 000 اةمالك مج رنم ىدهىلعةسفوصلاذُعأ ارا كلاب | ا

 تاغرأ موف لية دوهاما ةعل رشلار هال نع ربع 3 نة ماو موحلاط دم فرعي دماقنر ط لدي نادعبالا ١

 رب رت بدالا ىلعر رك موه ر 52 هبا اود تملا نواماكلا امور اه ١ىفاث د_-ةبمناكوأ لاع.اع زا

 دب زعدن+امسساقلا أ ئشلا قب رطاردت افيشاك]] نيعجأ مهءهللاىذرنيدلا: اج وهذابهذلا ١

 قيرط ةنيدلا دا ذعلاف ىرعشالا نسم اف شا و 3 رط نأ دةة«نواولاه نا ذلو ة.نردلا دئاةعلا ىف مْرعْسالا١

 لهأ نم نسال يبأ خيا ىف ماكنا نمىلاتاةةااالو ىلخالالإالاه طارفالاو طي رذتاانيبامتوكسا ىلا ١
/ 

 ىهتن ١> ةجينمأ اوتاتكلايد.ثماز هاذ 1 لوك ناكدتوكلذ 0 1 ال عوام ءاهلكة فت اطلاد.سهنامهلوتو :

 اناكو هنعدتلا ىذر ىردملا سلا نعان غال ذكو هكر وتد هحاتذم لل_ء>وهرادباب قاغأ موقلا ||

 0 طقانغام لوم ع>الط صاف رع.ال نمد :ءانأت :مو ارو زةقدنزلابهللاءايلوأ ربنا نوبت نالوقي |

 علطتلا طسسإا لول ناالملا لا او هلاك انا ذ لك هرغو دب رب أن ءلق' معلا ءىي ماكنت هنا دست ||

 ترمضافايساللاهو ىز وثلان سلا اوب أ يشل يهرخ [نءمد-ةتاوكسم'نيذلاةيفوصلا قام عن رضا |[
.: 

 م 18 ليك لتسلا و هلوذ ةىبذاقلا ل_ءقفهللاناو طرأ اوةطناذاوهلناوماف اوءاواذا ادانعهللتاو لاعبو ١

 00 نيمجأ م.نع هللا ىتدرموليبسةةيلخنا ىلث ل ءضرالاهجو نان ساق ةقدا هانزءالو 3 نك

 ناعما يعلو ةوصا | ةسأا# ع نءءدلو ومني رأ لوأ ىفثاك هنا هنءهللا ىضر دجسأ مامالا ن ءهتلاسو ىفنع

 3-0-2 07 اوهلاىفاو دء_م مشو زعأ ىنحةسعب رشلا ىفلئاسمن ءهول أ سفءاوهلا ند هىل- 0

 ناكو مكربت لام رشرار مس هاو هللا ةمشدش ع نءاوكردأ ممافةيفودلاةسلاعتن, .اءعهدلوأ لوشن وهو تنولا | ١

 5 هيذخأ ئثب هباحأ اذاف ل ا 0 , هل :سمباو> -نع زعاذا||

 الفر سَ الوهود.ئطاس أ رم و موف ركدتف دنا ىلع كني ناك هنأ حب رمد نبا ن داك ريشقلا ىكحو |

 مالك-!!هل أوصال اش همالاك ل ءمهفأ للان لحرلا اذه مالك فثبأ راذام رس نءالاولا# دينا فيصتاإ]

 نع موه-و رخنال مهكرادمةقدارصع لكى ةيفوصا ا ىلع ءاسأعلا فلز مراكرنالا نال هف لاطبم ةلوديب تسيل |

 ) ف تيداو 2 1

 دول دةلا 1 ناك ها تلخو عاجلا كلا لد :للاالااو يكل أ مهلك م مآ اذغاب دّدو م هقانعأ برضن صأ هنا ىجد 1

 ىف كلذ ىلع مالاك- !!انام سدقو مه -ىفثال ذزاج ناو تالذ عا. راوالا عم ةناهللاذا عمرالا سا 8

 مهول يلف ىلا هل اوذىف ةثامثاثو (عئ1) نيعسالاودسالا بالا ىفلاوو هىلاعت هنا لوءغمهنالة.ارالاة ب لوم ياللا نافالشالإ :

 تيمرامو ملت هننانكلو
 معاىرهنانكاوتيمرذا [[

 لتقلاتايثا هي الاءذدىفنا

 مهنامتهتعمافنن :راىرلاو

 الع

 ىل ا!تقع كا ة:تايثالا مح ءابتلا ىلعرت اد عدل لا نءلاغؤ» رطءري_-غوىلغالال- الاف امالاعناهكلسن 59 موقتلا ||

 مهاتقهنلان كلو ه ةءانابث *| نسما نأ خيشلا و 0 راو -هذفر املا خدأ ن هماذ_هوسفنلا طواف-نهكربتلاوىلاء' هنضي وعدل ||

 افىردهتلا نكاو هل اوتو

 3 ”لام عرس امو ىننام عرم “ل

 كلذ اضا لا ونيعل ىلءلودالاو هع فلاش , دا اوريسفدلا لهأ ن همالسالا العا كاهتلال_وهتماما يقال وغض و سلا

 مهول داماك قامذتهنبان 1 هتاالح ىلع مهاك سانلا عاجا هنناهجحر ديشطسا مسالا نأ ةءاما ىفان.فكبكل ذكو دئاةعلا ىف هلوقىلءداستءالا |

 ا صضاوا سم رهط 8
 عقواإناطالا 0 هى ةنداوناك لاو ءاوئاعفاو اذااوهتلالد ل _هتاسغاعامجالاو سايق 'نالعاجالاوسايقاارك ذب 34 ماماو 1

 لعقلاب لةةلارهطو لا اجا اعيرتماصم مل ًاراذااض الو# ناكو ةندسلاو باتكلار 3 دعا الاو ر سامقلا ع نعد“ 5 1

 متنأامل / د دغانا معأ ن“ الا قا1اىلءهدو دمام اكقرطلا لوب ناكوة:ملاو نات كابا ديةمهوقنأ ارث اال هيلا اوتفتلتالفءاوولا ف

 مهنا أنآ لد م هوودلَ :ةنيذلا دو>وماللوةي 4: موك“ نم ق* عك : رم !ماح تاكو لو 2 ؛ ناكو ل سو ه.اءهنلا ىله هللا لوسررا) ر 1نيهغم#ملا ىلع 0

 وأ مكل فلا زان م ا هريغو ىل“ لال الاد ايا ترانا ااا مدهو هنلاريخ ىنن الكر هاط نال هللا عم لعق فس لوأ هلياالا ||

 00 - هل [ىأ ىلا عت هلئاب رددعملا ارذعحة ياللا دزءةيفوصلان م45 لب رااب كر نمل ىفدينجلا نيشلا ير نمل تاغ الو ١

 هل الابلوتقملاف قمت

 0 اهمف لب م مول ىفماك-:اذاناكو روث ىآ بهذه ىل:ءاتفالاو<ةفاان رث ستي ناكو منه سيل نمت قب رطلا لأ مالك 1

 سييلاخملاةبسناا نراشلا

 فيقال تبوح زب لت اًهلاوغ

 لاو موفانوههملاةبسناب

 نيع-ألاو ىاثلا باب لاف ىلا مالاىب ع وافايسسلا ترف ةعاسةايدع فا رثوالاةة كلذ ل فاي! 4 )لاقن ىلا أ ل: قع

 ء*اثو لاه متاهتع هاحأق 6 عا نءكروذلا لألف كلاما سانيو .ءامما نقلا ىلا مهدرفةفلطلا
 2 ازدوىلاعت هل أودت

 0 ءاهب ” الااهاث فكس ة رس

 كلذدهسفت م-ردعف مةئناو

 امغهل.افُّثهُن وك !ماقتنالا

 ةيسويشنلا لأ نب دع

 لذف نمت ىلع ناسنالا

 <«بفن محر اذامت تالا

 هيقعتنادناليخءلالازو
 هدعىذلامدذااوهوةجرلا [[ت

 بئماعاذا «سفنىف ناسئالا

 هماقتنا ىف ىنعي ىرخأو أ امثدام اكلذلوةب نأدبال نأ هنعوفعلا ناكل هللاءاشول لوي وادحأ

 تان مهنا العاولاه م كاذفلاطأ اولهعتاهف نا سنلالامهنلا دنع نم ع رمش دود !ةماه !نافليبقل اذه نمدودللا ةمافا نأ ليقيالتلوشيإ ١



 0 د كت
 0 ١

 ا

 1: اموت اس مهانب ًاردنولا# محمانامم هلوهبمأ دوش نههباوف 0 41 : امئاوول ثم سانا ممئالم_عماسجأ هو راهماوث

 روسالا مهنمانده_كامانال

02 

 رم

 00 اق ركموتاب ود: ءوتامر ءهوتايصاوؤب رطااىفاو م كلذلو

 . -وأا6لالءالابدوةعلاوتادابعلا موقلاو رن ىأ اولطدأو كلذريظن نودوحلا انتساي هعب رمشلا در

 م : معو هوالا ةنالولامدق هلو مهنمدحأنمامق مهنءهئلا ىضرممأشاذههوهرحامتاك تراب وأ دادهو 0

 0 ] طّقنةمالاةه. .اعمجأوأ كب عن رمش هبت دحرم هامملالا د ماع ل ذج سدا قرطلاف

 لجل لوكال ار اىملوةبهلئاهجر صاو انا ءله ىدم_ ست عم« دقو قداصري_ةوهذولا ءا د_ا|ةموهو

 انلاثمأ مهانبأر ةموهماسجأ

 0 ءاع هللا ىلد هنا عم

 ةلوهم ارودأ ءارسالاةلمل ىأر

 رث امي ناك امل ةمرئأتيلو
 فوهكل!لدأ ىل_عماطاول

 هلل' لوسرنا ىهسبلا ىورو
 لاف لب و ه«ملءهلبا ىل_ص

 : 0000 37-5 ةأ 0007 2 كي سمرا ولا امكوب ىذطلا وف رطل

  كباح قري ىتسحاراموال_ليلاعتهنئارك ذ: نمرثكأ كل نولوةباها ىداعل م ىد:ءقيالث عايثدلا
 ل سالار وهج كل لاهور ايندلا فلا مالتد_هزذالذت ًاراذا«_:ءهتلاىذر مهدأ اهب بح لح ى تضاف جر | نيميهاربالمت ةواكمعنااو تاءردلانما مئدلا ىفد_هزيناامر اان كاري صب ابعت : ةرخب الا كرد ع ل

 قيرطا ىد: مالو ريغالد_هزتنأ الرمل 0 دير ص ا و مى ال 00 ل هدفت اعن لذا

 ىأ عب هللا ن ىشوف اذدو [|| سانلاضعب راكنا بيس نا مل_هذ ضرما جالعفرء.الو بطا | فايا اهم بسك مكحو وكف كلدىلا 85 9 5-0 َ
 . | اياتكض راعي ملام ءهون فلا املك موذال أ بدالا مزار كلا نأولو مهكراد مةقدلوهامناةفوصلا ىلع

 : 0 ا كاجو تشاو

 ( كلذديؤب ولاه 5 لزارتنال ىلا اهدعاو :ىلء4فوداادهةوةعب رشلا مور ىل !ءاور ٠5 سا !!لكه عزام

 | انااا هال ا ولو ماعدي ىلع طقثالَذ عقيالودراو 1ناو اما اركلا نم م ميه دب ىل + عن ةءام

 انام «دنملو#.متلوقنلان رماش دب ًايامري ةمب رمال قد لهوا ليتل ناك انا : دقو ى- متنا

 ه؟ىلذاشلان سال ا يبأ زيشلاب عمجاا ل قدسرلا برا 0 ؛ لطان وهفان 3 . ًابامرم- اعل د رمال نطأب ان غرم

 8 نباسرااقالس1تء>قب رطاجالوقب وحدملا لك موةلاقد رط جدع رام :ةزدشا و ةشور 2

 مهقي رط فاذوةيفو ملا مها(! انالوأ نيدلاز رح يشل الوب ناك امل ثمهللا هجر ىل ازغا امال سالاة لوك مع

 ا ل نءلاد+لا لهأ 3 راط ىلع معلا لاغتشالا فام أ ةلاطب ءلاىفانرع :ه.ضلوق راص

 | يتب نوكينأ ىيرطلالعأ 0 1 راطأل ساساو هاما هلاطيب وه سل4هقلاب لاغت الانا قطاو

 لوعفري-ةتلاو رهففلاو تي دل لع فر مهلارالا إذ فردالوذ ة:سلاو ناتكل ا ىلءةر رد مهتاذكسو مهتاكرح

 ك2 همك ق_ثاعلاو موقلا و 5: رط ىف4ةثءلاحردصم اكو هاما هللا. اهبهه_ةلابلاغة:شالانا ىلازغلا

 ءاعب لماع هئافوصلا ةياغنأو قب رطلاس اسآهعتلانأ ٠ نءمءانلق مفرعل هل فله 0 هنآولو تا 1

 يرن نارومألاوت دامعا اىأ ه.ةفلان أول لوب هللا هجرقوسدلا مدار ١, ىدامس (ناكدقو) ريغال

 ءطىلاح ادد اكل نافذ ضاع ”وىلاعب تادابعلا أ هنكساو زج سل[ ا هرمأ اك هل ربعي

 م-هن.ءادب و رالا رك دام

 مهن مولع عالط لاك د
 تال ذعموماقملاب هنملفسأ

 لزخف ممم قمن أ فاخ
 امعر دال 5 الّمماو هماقم نع

 ىندالاريث انهمفاورثؤيالل

 طخسلاو«:ءاضرلا ىلع الا ىف

 نأ اةيقح ناك كالذلفهناع

 نا الارفي كارارف مهنه وب

 فوه اوه« ىلع فوثولا ن#
 ثاذفلاطأو طوقسسلا

 تاملاىفلاقو و 4_-عحارق

 تطال امئاثو نيعستلا

 مهفرعأال مود 5 عمةبعكلاب

 تاعدح نيس ىقكوديشتاو
 لن وجا لا ةةمالت امك ةضاب رلاوةولوتا ن نع نوعباتلا يخت تاازذ٠ ندو ءافشلا هلل صحت ىج 4 هي وادي 0 7 8

 رخ ءالاثي نواد>او
 امم ةدشدع ىح ةطاكا:ةط رمل

 ائ.هجأ ارطت ديلا ذل مم

 > ونداك-:الىتس>اد>اهتلتوأ مدرصع ىفاهمدءلةضطابلا ضأ الا جبال ىف ًامْسْنَو دهلا مهم دحأ نع

 | انتو بزل بانكسلانيب واهني ةقباطلاو اوةعن رمشلا ثب داحأ فوك ا عسا عع هتاكو

 ئىةىاللاهنملوتنءتاوجلا كلذ. لصدور ه>وتالاهلعا ضم 1جالسع مهلاغتش ان ءني#ةيب
 قر فاح لوذبال انة وصلا ل عم .كممولن ىلهتلر < ذاب ان : وأ فودتا لءفأ ثنو دهتملاةمئالا

 اباه سغندهاءالوةعبدثوأ اركموأا دة>و أالغرأءاب رو اس عه سفن نم هلا ةعالا نم ىنعي فخ نع
 2 باو وهف هبالا بحاول متءالام بابن هلا الارث سىلههجالعاو مدقل كلذ نمأ. مهن نأاو عم أوو

 ْ دقق مهياقةمرقل !نيدئالذوذاك زاااونؤب ونالدلا اوم قي وءافنس نيالا هل ريما دتااوديعلالااورمأ امر

 2 رعتامأ مهنمدحا اوة1لاوو

 لدار نمانأ لافالتاغف

 تءذنمكلل مك“ هلتاقلوالا

 فلآ توع راوعضبك لاق

 مد 7 سل هلش نأ هذ ةيديس

 م هللالو رن ءىوراثيد> ترك ذتف هريغنعوأ كبلات رقالا اذن ءلوةتمدآىأ نعى لاقف نبذ ملا نمردقلااذهمالسلاهماع

 1'ثو 0 نّمهبلا يسن ىذلاد ملاكا ذنوكيدق اقف مد 1 لأ اما رت هللا نا ناملسو هياعدقلا يلم
0 

 د 9 زم اخو



 ةمواعمربءةةدرشال نوكي نأ || (معو) ديالورسشدال مولعم ريغشو كي نأ ديالفرسشب باق ىلعر اطدلالو ثهع«نذاالوتأر نيعالامةنطا فنا

 ثكلذل لعل هيت

 رطخع لىذلاءازإلا سل

 لوو او شب با ع
 رواظي لل لكلاةوو لوم

 هته> نمالءلعت ع راشلا هل

 راغا ما وخاف هلو ربان توعسف مهسغنأ فو قام الاىفانتاب 1مهيرتسلاعتلاو مهنء رشا هيف هنورب ||
 عناوع ؟مايجل كلذو موماع مهعين شدو مهرش هرشثل ة,اوواري سقت هنوهالو ماء نب ر كلا كلذ از 0

 هنا لهأ هلو أنام صني نا ىلءارداو ناك ىلاسعتهننا نان. مهابق نم نخ -: كلذ فاو دتفاو ىلا عت قل تاباط
 ىناوممولعةماعلان اسال ىل تاز ىتاةيولالا املك كلتف جرد لب رهفامخ شا ومو هتك مهريغو

 او راغناذا مهسوغنىفاوربةءالنوةصني نب ركل ءالؤهنأولو لاه صا خلاباه مهذ صاخلا صاصتخالا
 ا يا نا 1 هالك ل كل ل هل 2 انعلا - 5-57 0

 نمرهط اذإعلا ةفرعمم د تبر ىلع مهدد ولع وشال ذ فن واضافت مهنانو ريف م-هنيباسوفا متو «ىلاةرهاافا انما هب الارق

 يعءلاي + 1
 نءضهغبامْئشب اًؤاحاذاهللا لد أ ىلعذو ركن مه:.اهيف مولدوه ملا لضفلا اذه عودا و ىزي

 نو راظتنب هنذ> ىلع ن وفك اعيسهفنىفاب رلاىناحورلا مال ءالابالا لعلام عل لص> امانا دجأ ناو ا اوةدصو

 قلاوؤو ملعب :ملامناسنالا معد للا ه:لافو ثانبااهماد ناسنالا قاد ىلا سعت لاه ممم وأت ىلع هيدا مفنام

 مهداقتعءاىفاو امدخأو م«تلابالاتوكي ؛الياعلانا اولاواو فو ركملاةدصف اماءاندل هدانماعو رتل ْ

 ءاج و ل_علا ى ا عاش ع نمةمكل اقوي لاس لاو لوسرالو ىنن سملن د -_ نامت هنا أ

 ىل_ءقاانا نان قلعتءاماورث ' اودرخ الا ىلعاتدلا ثو ركن لا ءالؤهرث 1 ا نكسلو ةركذ ىهو نك ٠
 م4 ءزفاو ارو مان منددلالاحرلا ه ١ اوذأو بنكلا نم هملعااذثأ اودو هةوقاتانكت واعتنام

 ثعابلانوكياع رل-ا
 ةمكح ل وعلا كال د ىلع د.ءال

 مل_اعيملاذاو ةلعلا كل"

 ةدابعلاالا لمعلا كلذىلا همقد

 ريغال«ا سالالاثت ءاةضحلا
 بلطءاينثالال ماقمم (لاقو)

 ةنيناويشتتن ةميرسا

 ٠ قحاب و راوباطي نأ مهنم

 هتلاوكلذفلاط او اهب ٌؤرلا
 مهودملع) لواد :ا.ءهنلنأ اوداعي نأ نعكالذ ممدح ةماعلا نعاو زاتماو اراعاج اعتقل لعأ نممتأ

 كلذ ىفلاطأ او ى ,ةااماعلاو هلا_عتوهو هلسر 3ك وهمااك 0 مهأعف ماهلالا كلم دب ىلع مهر ارسىف

 تاراشالان و ربالند ر ك1 تاراشا قئاقلا مهم عا م عسوهنىلاسعت هللا لهأ ناص' ذاك 03 أ

 مكل تاج ةتاغلا ري فت ىف مكسل تاك ول«: هللا ىضر بلاط نأ نيىلءلوقنمنو ركدلاءالؤه نيو
 دتوءلذ ىلا لدءالرك_ةلاذانا ارغلاىفىلاعت هللاءاط أ ىذلا ىندال املعلا نالا ملعلا اذه لهفارةونيعيسا

 ثيم نات مكماع ممن دق هنامز ىفهملع نإ رك-:هالاباطخ لوي هنع هللا ىذر تاط_ىلادب رروبأ ناك أ

 لكلا ءلاف لاو لعأ

 ارآ 1

 ةماعلا قاعملا .>
 ريثكت ىف لمعت افةعب ص

 ناو ضئارغلا ىف لفاوذلا

 لاو نمرثك ناه_:كمأ

 ماقعأ وهذاىوا ًاوهف حاك- /

 ال لق تان تارا رز

 عمجم باتنال اوجاودرالا نم

 الف سوس لاو لوقعملا نيب

 ملاعلاب معلا نم ئىث هنو#»

 رهاظا مسالا نع رداصلا

 00 رك ن طابلاوأ

 لم صل ن رخام لذا !اهزه

 كلذ لهف اذا هنافهموربام أ

 انومعط: النالفن ءنالفلةنلوةءادحأ مهساذا ن ؛دموبأ حشا ناكو توءالىذلا ى كلان ءانواعانذثأو |

 مكحوةةبانوثد>و مكريخح وتغانوث دال وهب ام ا هكلذن عفرب ىرطلا م هللا ووعطا ديد هلا أ

 املعاو مللطمصا ىتااتاراشالا او «_طوامىلاسعتا هللا لأ نارلعذ هلو.زم الكوأ هللا هالك كمية ديدجلا

 أ ,هامفرعيالناو> - مهن لي دالاهو «ذوا ماو كلذ فمي رمدلاو وانواع منال مهنيباهف

 !| د امن ب رحدت 5 هناد للا كال ذمرعت مماعر ف مداقلا ]وع ىلال ءالأ 0 ًاهيلعةةفشعيف

 22111 الا لد ولاهم كلذ ىفلاطأ أو هاذي ةعئشلا كلذ مرسوالا نيؤراعلا نمد ىلا ًايشركنأ

 ا 0 5 رثسانلا نآولو ى 7 اا ع ولا هياع ل ٠

 ملعأ هللاو ةيكس لف وفل ع نمنيثالثلاتابلا

 تو ممم ا رالا اونماث "ت1

 اهاكموقلا قرط موذأ هنعهتلا ىذر دين ارم.اهلا ىنأ مامال ةقي رط
 *(ره ودحارب رع ةعب رمثلا ىلعادرب را

 ةعب رشلا قد أمد ىلع عالطألا ءلمإ ىلانعتدهنلا هنر وأ فريغالهماعب ل عممقت ىفو هلاةع هنأ هلال روكا ٠

 ةدع :رشلا ع و رغلا ىف ني دهتحلا:#مئالا نأشو هاكرارسسالاو رطلاىفادهت<ت م هدح ًاراصوح اهرارسأو 1

 نارغل الهاك هّلننالهأ نم

 ناين ارَدلا لهأ ع نمراصاذاو

 راس بح اذاو ولا ه. 4 3 ظ

 0 اشرعو نال الالدع |
 راس ةس888©كتع اشّلللاد>©<”ٌٌٌَْْْسس7اا 2

 رد مهن :مثيلول مهباع تءلط اولىلاعت هلو ىف لاهو« كلذ 5لاط أوهيف ناك هنوكع مه فهرب ملامهنم هلرهاظف هم موه الا.سركو هلو زئاءاعسو 1

 001 ازيمتالاب سو هيلع هنا ىلههلل'لوسر قل ف صوب ةو فاطم ىفلةةئالو مزون:الءايبثالا نا لع اعز: نينا 1



 لاء تاراعف ءامسلابمدقتلةلاءثناك ولو تارمسلاىفهتلاوهو ىلاعت هللا لوةثقدصا ملال (محمج) ةلاعاما لقي رلوها دوج ول ةقدسص#
 هلو-ىف لهاللا صن نأ
 ردةءالل هااساو ل ةغلالزْنت
 لزن: ريغبزلاعل | ةبهص ىلع
 ة.ايالا ىفءانررتامحاضن او لاق

 تارئا'اهاكع ئارشاا نا

 ؤطاوتلاهءلع عق وام ب سوت

 اموىلاعت لاو ممالا ةزسلآ ىف
 ناسابال'لوسر نمانلسرأ

 0 0 مهسسفتأ ا ىلءن وفاختالو ر قالو ريكس الا ع عزفلا ممن .ردعالة ما ٍِةلامول نوح رث ركام مق مه* ءاعمولعل

 أ انيأردت (تاقناف) أش ءاروك ذا نابل! ىفزيشلا» رك ذعابتأ مهل شمل مهنالم هريغ ىلء الو ءامّتسالا

 ل طافملا لاو ىتلاثيرداحالانو مسمن متوكل ةلمهلل لا ٍدلا خشب نيثد_اءايلوالاريذكت مه-ذع مالك ىف

 1 مكح نيد_هلا مكح نال ىهنم فاصن ا مدلسعنب روك ملا ئيد_هعلل سائلا ريفكت (باو 1او) اهةعضد

 ل لالا لفي نوئد_لا كلن <ن دنع تيئامساذعنأ نيدهت لا نمدحاو لك ىلء در ءاركحن ندا

 | نمنيعبسلاو ثلاثلابابلا فنيدلا يعجتلا لاو ملسو يلع هللا ىل_صدتلا لوسررب رب رفثب ع رثامهالكو

 ش لاماهذعضباولو ثيداحأ مبانعت الاب رص ع ءاسلع عمري ةكست تااانل عقودةو 0ع دلائل

 1 نافا |ةباغب نوبطاخ مهرةغثاطا | هذهن مدد اولك ىدد ىلءلءلدم هر مادام هنالثا] ذ ىفوهرذعن ندنو

 نم هيوكح نم مكح ضة:بالوءمك- ىننعلا ىفاشلا ريكا نارا مهعمرظنلا اوفو ممول

 مدع ةعب رشا اى لاخلا لة دل كلذود سوو كسا لاا وتوكل تجموأ ولوتماو رذةءااغو ماكل

 نيردلا يمت زيشلا لاو نانلا از هان لسءرمضت الع ءالؤد نمفداصلا تاائاقو تا ءاااندد سال ذاذ مومف ةهدعلا

 : تأباوعطقب اذان . 8: 50 كلذىلع مانتلا رحالاب مهل مكسحتو هيف مهم ود وكلذموا مسن ن ىثو هوأعفام عنو

 ]| نير وك ذملاءامارالا اولزْني نأ لاو>الا لقآناف مهلرذعالذ هئامذعاوعطقناو مهتةلاختىف نام ىلولا كلذ

 'ّ نيثدلا وثااثلا بابلارخاو أ ىفاض, يشل لاو كلذكو ها مهتزبذكيالو مهنوقد ه«الئات ك1! لهأ ةلزغم

 ا لسرلاناسسل ىلهتاغدصلارابخنأ نمءاجاسع مناع سان ءانمفادنالا مدن ممل هظفلوةثاهثلثو

 مهتماب ود_او رعلا ناو ءاس.!والاو ءاماعلا نم ممهعأمت ”صاود ع نءد_-ااهمنأ 0م ميا وعو

 | هليعامعاؤاامكح ءاينالانأف ةياك_طاهح و ىلءاهنوذخ ًايءاسياو الادب ىلع تءاحاذا و او: هوا وبمذا

 أ اا رة عفن نماماربتكب ءاماوالا ناس ! ىلعءاحاذا هءنا_عالا ى.ني كل ذك هي ساسنلا ن هاولوة ءلا

 []| العو ل ىراسبلا تافصنملسرلا امتءاج يتلا طاغلالا فةةفاوملاىلا عييدؤت مهءابت أن وأق ىلع ءايبنالا
 | لاهو ع ها تارسخ هلأ نارقكلاو كاباف ةقفاولا عماد عر خلاف لكل ذكسف لالا ىفانأ سام و

 || ىرتولوثنل ااهابقتالر ومأ ءاماوالاع نم ف شكلا لهأ ل عدرام ينك ة:امئلثودحالا فبلاف اضأ
 : ]|| تافاسنالامدعن ار لس الو الب واتواناعاتابق ملسوهبلعهننا ىلص ىنلااهلاق اذاو اهم

 || نمهتاءاشاع مهل نشكت ى نلادوح تاعغن هرم ذلاكإت نم مهماعتمد م 4اع راس عاوإ_عاذاءام ءاوالا

 أ ايماجاذااهني ءاهينونمؤي مهن ايو فل نراه ءانياناناجبنالاو متابقىتلاةمهلالار ومالا ثا: 1

 ! لأوأ هبتبط وجت نلاوا ةحلوةنامناك نا هلاوأوي نآرومالال أو ني رفك-لاءالؤه ةريص ىعأاخ ىمل

 أر :افدرود:لوشاب ر هاطناكنا اولي وأتلا ل-هأ ن تدي اذكواذك هلب ا 0

 | ناف) ها ةنسالوراتكى ع راشلاهرخالوةوبنلا طرسشنمو» سيلك لذ نان. اذ هءيسشيام ىربنلا
 أ ناودرلا+<- كح (باو او) لسرلا هين ءاحام فااخاذا !ةنمكتامف هناؤاسام ءاءلوذالا* 1س (تاق

 | كال: ناانلعو لسرلا فدك ىلا عوج رلاامء.اءب>ح ولسرال فدك امهةلاخعاعهفثكىف ىىآ اذاىلولا

 , | وهتءفشك عمون هركشب لد وأتلان ءاعوفمف شك لعداز هثوكل لاتمف شك سلع أ ١ رطد_ةلولا

 : |امناد ادبأع ضال فثكلانا ريبعتلا فا طخأ نكملو عتصوف- وىاراعرب_ع اب ٌورلاب>اصك

 ىهامترودىل:نوكيدق
 نوكءالدقو هاء قئافحلا

 كال ذة مهل عببت ىلاعت قىطاو رز >> كي يكاد زج د بيس 1 4

 هماكحأ نم لَزنأ امنع مهفيل
 ءاماقهيلع دءواو هيدءوامو

 ق-ىفةينبالا ظفاب عراشلا

 ا ٌؤطاوَتلا ل>أ نمالا قا
 ا مهملا لس .رااناساهماعىذلا

 1 اهااةلوسرلاريغنأو لولاه
 لوح ىلع١لا ليادلا دهشل

 كات قش ال هناي لئلا
 تنان ولو_ترلناهلاها إف

 لزنت هلاانم ءهلعو «ةمكح

 لافو# مل_ءأ هللاوب راعلل
 ننامثلاو نماثلانابلاق

 هنا هلوكق 3 امئلثو

 ىسعةرتثءلح ول سوهيلع

 .|ةما
 هاحان نمدو عن هيدارملاااو
 هللا ىبدلاف اذهاو لاهاجق

 مكدح أ هل بة ىفهنلا نا ل -وعياع
 ءارتكناك هتلاد_.ءالاقو
 . ثذغل نارتوبأ نيشلا لا هأ الذ لاعت هلل كرنك االا م - « وا هع كلذ لوادمىف 0 ىلا ا :

 | | ٠ ا
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 , ١ ءا ةعبق ولاه. هليد١٠ ١ هلل ل )ا 0

 وا سنوفودلا مالو 1 .اوأىف ة قولاهب عج هليأ ٠ نهض ار ءال تكاةلافلا اذا هلي هجر هتدابع ىنءارب نأك سوه اع

 لجأ نممالسلا نم تاراشالاىلا اولد_عةفئااعلا لفرع مهل هبال -منا 1 لعريغب
 قلاط اوءار هن اك ناك ام
 ١ انفك هنو رهجو ناهج ومهدنع هل ثب دحوأ ب لكشف ةراشالاىلا داا1الاو كالا لدأ 0

 ىلاعت هل ةفلاووودكلذ

 2 تور نكسب ىف أ امسفن ملعتالف ىلاعت لاهو #لابلاب رطةعالاملاةفةداب زلاهذه ن ءائ مشتل انس هاب ؟روىمطا || اذ أ نيذلل

 ثيدحلا قرارها ئشب الونذالاب هنرغي لو نيعالاب هثرق هنوك-ل دعا ثم سمأ هنا لاسجالا ىلءاناعف نمع“ رق ةران ممهل نخاع معلا قنو



 لهاد_؛ء .غلا و ىهتأ هنالئوام ود ) ماا لك هناشالاو ف رثدك نايثألا نم محملا نا اعأ 500000 وصلا /

 لا عدس رغلاو# .. مة هلا را ع و يا ايا سرا 0

 | دوعنف كلذ ثا الور الو و41 ج هللا ىل هرج :مزدا نيتاهذشأب هدة سعب ريشامدوأ هل -ةءالوسر |
 ةهعمئامو ةم هع م>اعالا '

 طلاغلالا. الل دولا نودحلا هله اسنالاةئر وءاماعل '| ل سوهيل ءهللا ىلص هلوة.دارا ا ||وف (تاقناف) 5 س.باملا نم هليأب

 قالا هالثا ا را لوعل اهإ_.2 لبس اولا الو لوقعلا هبلق:ستالهماع ناك نملك ممدارملا (تاوطاف) ءاماعلا ٌواطموأ

 مهفاوهثراو ن وك الكلذناف مولع كاردابساو+ل اول وعلا لةمس امه مدارأاسياواه ظن ثيحن م ا
 هال ابن ةمعالف :

 لاو فاعمل ل« دان ريغيد علل ل_ص>املك نالح ر ري-ااىلاثرومل لا قتناد بالا دال ثاريسهمدنال هنالبعءاو ا اا روش دحلا )ةيمدامال الك وارسال كو ا لاقل انوه الا نكمل كار نال

 اعالصأ هلزعالف هناثتلاب

 ناف كلذ نمه 1 © هناعدا
 لهأ دنءصوص:لاكىفاعملا

 بكرتال اهئاسب منال طافلالا
 0 رثلااهطرم *نمةعلاواهف

 ةيعللروطام سك رتل االولذ

 ىلا ةووهدو-ولا ف ةرود

 نيئاهشلاو تلاثلان اللا

 هّننا لص هل ار قة امتاثو

 هدهفتسيلالول ا _بودلع

 2 تخل د ياسا رح ل

 لاو عا اثراوالةف.اثوائانافدبعلا نوك ةهوذ_طعوة به ىح_سر اف اواثرا ىحسساللاسة ثنا ١

 ماذمنمسفناا ريهط”و وف ىونعملامأو هلاوحأو هلاوقأر ل_بوهراع هللا ىل_مهلاعفاب ةقلعتملارا بهثلا |[!
 وه نحف (تاقناف) ةبكارمو روض لاح لك ىلع ل>و زعهلئارك ذةراكواهمراكءاهتءاعتو قالعالا

 بانبلا نمرسشع ثا اثلااو اوملا ىفجشأا هلاك (باوجحلاف) مالسلاوةالصلا مساعءانإلال اولا

 ىلع هيالول هيدنلا مع د كارفور "الان م مافءأامهد_ًاوناه:لعاةثرولا مافعأ نا نيعيسااوثلاثلا

 لولاوهذ مال اهبل ع ىسعووف قالط الا ىلع ةرالولا متاخام اف هيدا ةيالولا هنهيا معد او وفالطالا ا

 اعاخواثر اونامزلارخآ لزتفةل'برلا 0 رشا انين و هثنن له دقو ةمالاهزهنامز ؤةقلطملا هو لان ا

 4 5 ىسع نأ ل دقلة 0 :ةومنالثو» كا متاح ملتزم مع هللا ىلصاد## ناك ةقاطمةومانمدعب ىوال

 4 .اءنامزلا مك ماقملا اذه مي يك تالا روش ]طيران او*:ومزعلاك وأ ن هو هدعبناك نا اومالسلا|

 ءان ءاوالاك 4 رىلءه4مهشي دمدو هيلع هللا لصدام ع رمشد مهأ» وةفلط مووت . :اذاءاو ل«ريفهريغاودىذلا

 م ةيدلاىلا 9و رح 57 2 : 0 3
 ى 0 م 3 1 ا هرالولاو هدمدعةومنلا تدتعق اهدن مالا لو أمد ١نأك م ادن صالاوح [ناكف اند. سوهوائموهف نسدمحلا|[

 ٌومسلان ا لع لسوه.أءدلل : 2 : ب ءايوب سامو 2 هيك ا
 ا 71 1 معي لس م 1 مد امزفوهوادب والدا اهمر 5 نس رغلا نم لح ر وهف ةيدلا ةيالولا تاتا يتلا 0 يسجن 0

 07 3 2 ه / 3 ,

 0 2 محرر هيقىلاعتق ية ءافدعا ىتلاةمالعلا ثنأ ءار رةثاهسجنو نيعستو سه ةزسؤ هي تءمت>ادةودو> وم موءل ١

 قنقراطملاك ةنطاىف ىدب 0 ا 00
 0 0اقوأ للا ىكو. نر انوا | هين بلعراك "الى مخبر ومتسقي دمنا ةيذلولا ماس تس اوس تام ةني رس كاوا . 3 -ٍ ءاع 0 هيه م هه ىلا 2 ١ 03 53 د ىلع لاهي 6ث انع ثوءع 0
 ا ا'توملك-ةبام اريثكءام .اوالانأ لءاو لاف مت دع كلذفلاطأو ةءنايرلا مولعلان + هرسف هيفا ْ 5

 01 هلك قاعتدتلانا هدأ معزنأ كع رششلا نع مهدحأ عب رك ملأ مهام اعلا كييف ْ (

 نارسشما ناك اموملفعلا ن ارعل!ىفو مالكلان سا! ىلع ءءافططا وىءومصاصتخا لطس كلذ ناو مالا |!

 ارسسنو ىعش (تاوجلاف) ارمثب نان الا عملا (تاقناف) 3: الانا عءارونموأ ام-والا هللاههاكي

 نملامعت هللاهماك-!قئاوعاانمصاخ هنأوأف حورلاة>ردبف ودل انءهقوء:الىتلار و.ذا] هنري ام[

 نمد>الاساةكىلا_عت هللاةملاكم م<,الذ عطقنءالو قدياهأز -ناللا<ثهةب ريش عافتراوحاو رالا ماك ثددح ١

 ةملاكملاتوءنعهلنال هأ تاف ةاعانااوةثدالاو مالك-!!نيدؤرغلااوف (تلقناف) هتيتر تءمتراولو ةمالا[ ||

 ةثداحاو قام الاكه م اص عم“: نأ دبالم اكل ماعم ناامهننب ىرغلا (تاوجلا#) ةاحانملاو ةثداغ!نود ١

 مهقلا مهمهط و هنو و أ سدا والان وءاش زاعسالا فني دهتساك مهنئا مالك عام افب ةاحانملاو ١ ا

 ىتمأ ن منكي ناث يدع دا ارا لوي وءايلؤالا ن هد>الاضأ قدا خمةئدامخلا مشهي لع ا ومنع ا

 قرغلا (ناو +6 نيمدمااو ءاسلوالا نم نيت دخلا نيد قرغلا اذ 6 تاقناف) ةاحان م اود هروعذ نوث ددث

 ةدحاو ذا هدف ىف كال نيئدحلا تب دحو فياك-:لا1- « نما مف دب التوينلا نا كلذو 7 فيك لاشي

 نيءمس !اوثااسملا تا ,ا١ىفكالذ ىفزهشلا لاطأو 2 ار>الاهعيتنتاسهف ثب د ملا مهل عقيااو

 17 1110 ءامع 0 كيش رغب ءانقثأب اوسلاد دامع هلل نا ثد د_عدار ااا (ثاقناف) ا

 | أمها سم !نكلو م 1 نأ ىد ماودت ده نمذلا 1 اب رأ معمار 1 (نا او+عاف ) 0

 مل بو هيلعهللا لصا:ههناف

 هنأ نملالب لثملعفنمنأ
 ل سرأشون ثد_لئالك

 اهرطم كلذك ناك ني#تةعك ر

 هللا ىلص هللا لوسر ىدب نيب
 ةلوالالالبلو لسوه-ءاع

 تايلا ف لاوود هلعسبتهريغو
 ةئاَهئلتو ىنامثلاو سماحلاا

 مل وعيلعهتلاىلههلوتف || ©
 دق هنأ لعاهننانمأ ءادوسال

 ”هلاكسا ىلع ىلة علا لمادل! لد | ت

 نك-لوةءنبأ ىف ىطارمص>
 ملسوءياعهتنا ىلصع راشلا
 ةروكذملاةبراخلا نأ لعامل
 لَه «تناامتو فق ىف سر

 ند ناكل لازتلا لهس لو 20
 نمي ةنمؤماهتا ف لاق ءامعااىلاتراشأ !املعالذاوةرامعل :هذبمولاو الا اذه لثع ةيراجلا هذه لثمل ًاسنال بسوء يلعهللا ى سم هتمكس



 م ثناك جان دسنعنينعلاؤدوءا بذل ةرشابم نفامطة نم ىأ ار اروددح ننال اثر وص ىلءىرعتدا لاهنت سم ثيدم

 ة-:>اهعءاولاو لاحرلا

 ىلاهوو# اهل بقلممسو
 ني_:اعلاو ىفناشلانابلا
 كل ذكىلاعت هلوقىف ةئاملثو

 2 كم بقلك ىلع هلا ع ماهي
 مت ىلاعت قانا ملءارابج

 ةمب ولو هإ خدت نأ باقلك ىلع

 نمطترحاالف ىلاعتقملا
 هلا رهناه ست :ىفددع قاما

 نمل مهتم جا لكلا
 رقتفم ل ءلذد ع هناه ست

 ىلع هنلا عبط كلذاف حاتم

 نارابحر يكتم لق لك
 همنا دبأ ىبهلارعك هد ديال

 هلدد نأ دبع لك نطاب ىلع

 مهتملف ةنيلالاامآو هلآ

 ةيهولالا ىو ءديظفلتلا نم

 رقتعت ن | سقنالام د م6
 تمد»فاو ريغ قت 1

 توداهسهن لاهدةتعت نا

 لاوووي كلذ فلاط اواهلاثمأ
 مهفكالوخدلا دارأ نم

 مدعي وهإةءالرتيلف هب زمالك
 هلفعل لودي ودع هرم هياط نع

 ل ارتآف دك ىلثمد بعتنأ

 د! اريعلهسفنلا قااهيصت أم

 5 سماد كنا عمو ةعتنع

 ثكسءن تمزلاولو كد رافرعم

 ناعالا وكس تمزاإ فاصنالا

 رآاظالاتاهح و ىساتلاو

 زءدر مامربغىفلالدةسالاو

 لاو مث كلذ فلاطأ اود

 نموا :أيام ىلاعت هلو:

 هن امءاثد ممرنمرك ذ
 نمر م الات ماوال

 القعالهةنىفاثداحن وكب نأ
 ْ هنيع تناك لب تفولا كل ذهسفن ىف هنود > اللد: ءهثودح ه *”و هو فيض مويلا اندنع ثد>لوة:كنان اعرشالو انرحالو

 نمهدو- 6 2 ايمن هو قيلاترو 3-3 معأ هنئارا خشة أ فاضي ًاكالذانرك ذ دددو نال ذيفلاطأ و رثك ًاوةنس نيه توتا ىلإ

 ا م 7 1 م م

 0 اذه لعمدتهقتالهأ نمادعأ ثد ًارامولافأ امش لالا امثال: هةسو ول ره سأ لع .«ااكلد نأ

 |ءاملوالا لد (تاو +اه) تا اوهسلالا او>أبمل- علا كايلكوألا لوجو لوم امن (تلقد 9 ىيسحلا

 دبا لوسرل ثرالام كن ”الاراننا لهو ةنملا ل هأ لاوحأ نءنوفثك 5 مس وقَو 1سهءالدنا, كإذىلا

 أ بئاوسلابسعلا قيس رمرانلا ف ىار قو تكل نال قرا ذااو ة 1 :لاىأرامل و هيا هللا ىلص

 "|| ضرعفراذلاوةنجلاثي ارث د-هلا قرط ضعب فو تتامىج م-اهمس» .-ىجااةر علاةيحاصو نعحا بحاصو

 م آلان هللاو

 ا ندحأ مهنعهنناىذر ءاساوالا نم لسرال نبث اتا فينو زالاوعباسلا

 ىحتنأ طئاخلا اذه

 ثا

 اهازتي نأ ةدالولامدق هلو نم لكلا مالالزتمنوعةوةعسةوةثاوءستو لزتم فل نو.ب راوةينامو لزن#
 ةمالاءذممةصاخت لزانا!هز_هوندلا يمزيشلالاو ىبهدعالام مومل علا نملزنم لك د عوام جا

 | نم نيعيسلاو ثلاثلالدبل ا ىفءرك ةةزيغان وكمال صاحت قوذلزنم] اكاو مهل, قممالان هدحأ اوان ملهي روحا

 0 طأ تنك ث امثلثو نيعب : رالاوعاتلا بابلا فلاقو « تاحوتفلا
 ا ءايبنالامد- 1 ىلعنالفلاةينأ بدالان ريش م-هلاثراو فوك ثي-ن معايبثالا

 ايلف مئارشإ! باع" ”ءاس.ثالا هتلاثاماولا ذل ءا..نالا ولت ىل ءاوفاكم- مخ 0 زالاراث 1 ىلع ءام ءاوالا

 |0011 ال لن لمد نزفركإ هةدحأ تجار «مءاملو الل نأ تاع ءامبنالا تاماقم ىل_ءهنلا ىءلطأ

 | ىاالاجارعملاو هيفعب ناله تو مولمو أ ءاملوأ أ مه ث يح ص نكل أباك لسسوءياعهقلاىل 21
 0 0 وما معن . رعتلاب م-ععرسش ف اعمنوذخ أف عسا رشتلا باص ءانم ءئالا مادقأ ىلءهف نونو و

 ا || مهل صلع هان كاذ ادعامو سدقلاعبو رلان ءالوىلاعتهلنا نعذحخالا م_ما صلخعالفءام ءءنالارول: هس

 | ةئامعبرأو نيالثلاونماثلا بلا فلاتو *« ىهتناماهلالاق ب رط نم سدةلاحورلا نمو ىلاه: هللا نم

 أ ماهفالا نءقيتىتلاةئطايلا ماكحالا اولاودالا طاف ءاباوالافءا.اوالا وعاش علا مهءابثالاةُئ روتالعا

 || 5 ةنطابلالاوحالا ىف ءابينالااضأ ءالؤ»ه ثريدقو ىأرلا ىدا.ب مهف”ىنلاةرهاظل' ماكحالا طاف ءالعلاو

 | طفءالع اوه نوماعباذ لكب لمعلا ن ءسانلا فاخت تلق 5 .اوأ اوقاف حلاصلا فا !!«بلعناك
 ]| نسبلو كشالب لءاعلاعىلز لك مويل' سانا ا«. !ءام ىلعف ءايلوالا مهةهب ةحعءاملءلافالاو ىلولاممعا مهوءاسو

 : لاوحالا لعب مهتداي زلءايلوالا م هةم قمل ىلعءاهةفلافرا عام لمعلا ماقمن ءفلخت» دو هنالا ءاوماعلك

 أ (باوجلات) مالسلا مهيلع ءاببنالان ولة نازلاو ىدمل !ثراولا نيد ىرغلا اف (تاقناف) لاقملا ل

 ا هسيلقف ىدمحلاثراولا هنآو اهريغودئاو ءل ! فرخ نم قأو .الافمسماب ة[ءامس .ثالاةثرو نااههثمدفرقلان نا

 بتءولاحوهامتاةداعلا قرخنالري_غالض وما ١ىفافو رمممودعلاىفالو هاي لاقي ولانأك كلَذاف

 | تاز#ملا ثحملوأهيلاةراشالا ترمي كلدكل از .القوذو لاحول هي رب رئاماءدادرب سفن لك ىفوهفه.لقىف

 2 تهل لسد ناىدوحلاثراولاةمال-ع تاثلانا_لا فلافو 5

 8 ةناقح تعجدت ل.رلاوءاببنالا عسبج نان مهدد عىلعنكامأ ىفسفنىأ أراىنغلا ة اماوف اكولو ىن لك

 تد تددعت ذا هنا مثةقيةحءاربنالا م. يمحم نمآ هلاكف قدصو هينمآن مفيلموهباع هلا ىلس ديف مهما دو
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 نءةئامعيرآوزيثالث !او

 ماا ىف لاهو 03 كلذفلاط ور ودلك 0 يال يقال 2

 ناسرملاو نييبثلام ادت" العمادي دول هلودلاهذهنا لعا نيس :اونءاثلانا وهى نيعملاو تلاعلا

 لهنا ىلسد#تمدقامأو ثراو هلوهىذلا ىنلام رقكالذة ىلا ةرض- ىف« امأامدق ىأر قلوىأف

 الخ ثرووإ نالاوبأ لاكل ىلع 4“ راو دان وكمال كو وهبلت ىل لل !توكيالي دحأهرثأ ًاطبالو
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 لادلا مغباث ثهوسلف هب دوبعماقمنءاباو صقن :ءالثأ دارأ نذ مسالا اذ_هردق دهب ه:لدومع ند صخشن :

 مسهلعل زا: ملا حورلانو وذر هل ءاع ءاوالا عج ل-هذ (تاقنان) ىنمتنا لولا مسا نموا ْ

 م عئردبالوهباةىلء ل لا مولعلا م هر أ ىريذ كلذ نوفرعدءاءلوالا ل رم 0 (نتاوجلاف)

 نمنوذر ءنالو مهموات فاعلا تو دع ءالؤ -ه لكف ماهفالا لهو رطاوللاناكجأورسرلا ناكل 1

 م مع هللا ىضرسدالا هن «نوذخأب ريدا والجار مهئاعو «٠ تود ةرءدصاوالاو هةية هيمهعاج |[

 نال ءاىذمرثلا يكتمل ةلئسأ نع ,وجالا فنيهبسلاوثاالابابلاىفؤيشلا لامدفو 2 نيعجأ

 ءامدا أن 5 هيلع مهال مهسوفن ىف مهعمىلاعت قلاثيد>نوفر «ب مهوك هللا لدأ ن منوندخلا هيفا

 كلذؤهتث رودمالا نم *مؤاك سائلا هت هما طز تا املا نب نب رعنيثدلاسأر ولات كلذ فرعنال مهريغو |[

 كلذ ف رعب (تاوملاف) ماهلالا جو نمه-.ناب ًايامف هسءأ2 س سا ءالاع نمىلولا غدد ىتوذ ا

 ل طا ا نحاول ال ردك ودية ءالسع اذ نأ نمش

 قير اذاوهلو 0 0 .س نءأو 1 ةلادن ا 2 1 لو زع تاره اطلع

 نكد اهدا لاعىفذعن ل .> هنال الذ راولاه س مع ءاقلان فذ ءاعسلا باونأهبلقا ع ثذ و رصانءلاملاعن و ىلولا |

 كلذ كا اغاو عهمب سدلهولاو ىذلا اذدو نيدلاى «هنيشلا لاه لاك نامل كف نطامدااو ةدرملا

 جار ,عملا اند ىفلسوهيلعدللا ىلسهلا الور ثرباد>أ نا مدنا مهحاورأ مم موهماسحأب جار ءملاناك ول نأ

 نا الا ىيناتلاو |

 ءاوف كلا لهأ ىولذلابقا عل رال ناطر شلا نأ لاول مث كلذ لاط و ماك نال ةقةمالع هانوك ||

 كد مدة ىلاعتهلل' نأ هلعل س ميلتلاوءاوغالا ىلعاص رح هلنالنكي ل مأتامالعلا لهأ نممهدحأ ناك

 م ظفعال دةفال_ةمهتسىفهدس>وتوملاصةناري-ةبهتيناحوروهرطاخع هب هنع رع نمامأو

 رز و ًاواطوذحد. .علا نطان سد 1 ,اىأ ًاراف ىمعو لعل لو روىوجرت هان سلب ءا سعف هانفحال ف هلام©

 افذح اذافات مذ نأ ىسعار ومآ س1 اةر وصف هلر واخ ف دوعلا كلذ دس ىلا لةتن اه, تغدو ةكالملا 077-0 22777 7 تتعب 0
 هعئون نأ نءزعاذاوه.اع اراد: هإةغرظت ف هياقءاكت سادال ..سهنطاب ىل# هلرب لو دمعلا كا ذ تاق ىلابعتهللا ||

 اضرأ هلماه ١ ضرالا نمفراعمالذ مالا هنداع زمنا ىأرناف لولا كل ذلاح رافت ةطساوال, هنم د[ 5 ل 0

 هل .تملا نيضرالا نمد قرغلا ىل_.ءذئ:.دهعالطالا احنه در دمعلا كل ذىلاعت هللا نواهنمذ ابا ةليعتم 1

 نكد ادا للا ند هيلاءاقلأ ام س مي ٠ نءلماكلاذ أي دقوةس ا

 اهف هل ردد واهنمذخأ ىت تك اىبا الثمدلا 2 نسا نمذس.نالا ىلولا كل ذ لاس نأ س يابا

 لاحت اىأر ناو :ةماصال اوي هت ا ضرالا ن أش ىفداذ رار ة4-ءاعردقب امل الا موول ا نم

 كلما كلذ لثمثلل هةر ودوأ اهاثمةرد هلل. ةكئالملان ل ندوأ د م+ مءملاةر ددسن مزتالاىل ولا كلذ 0

 لهأن مصخا نال ذنأك ناو ماما كل ذ ن هه. اه ا ثالاا كلذ فر عاملا ىلا وهم“ هكلىءسو ا[

 هيأ ٠ نعءالذذأب , وأ هيءاحامىيرب وسلب اهنعدر ط.ةهذم اظوداط ودعم ناك ن اوهودع هيرةطظدة ف سيبلتلا

 شرعا نمذسخالا ىلولا كلذ لاح نأ ناطثلا ىًأرناو الذ ىل د 1000 ركشي ورك سدا نعاللاعت ٠

 ناسملا ىف ك3 فهل الاط او ناز ,؟انازيم هلاح بس ناطيسلاهسبلا لأ ةمهلالاءام«الاوأ ءامعلاوأ
 دف 5 . - 39 .٠

 ريب لوضول 5 رط هلع خت س مأن 1 ركعىلاعت قانا حك لوف (تاقناف) نيتئامونيناوثلاو تلال

 نيَّم-بلاونماثلا باب )ا ىفزجشلا 5 ذكسم اءاب ركع ىلاعت هللا نا حدب عن (باوجلات) دايعلا ضعبل

 5-5 رعب ثم ال ثم ع نمدابعلا عمريما لعف نوك ا ءأد اي ىلاعت هللا ردم ن منا لما“ هترامعو

 نيب رخواو والا نما لياددةلاعع : للصم فال لمع ودا ملامفلاضفهتلا ؛درعلا باق ف وسو هنأ كاَذ كالذو

 نايا امان كا اي و 0 مز تاراغىلاةرصدنم مهممهن أن ةفوصلا نماماقلا ناضضأ فالخته دوه كلالومدووشل ةيامالق 1 ش

 تاباعم جولف ىف مهاتددهت
 ىنلاناباغلاكل:نوكسترخأ
 هذهلت ان ادناه ااوأ دو

 مولع مكهتفرخألاتاراغلا
 8 ةرالواهل بلط ابتاي اغلا

 فالغا ادمياسمالااذه ||

 لافووهلاح رلانءلوكلا

 اناطاسلام علل نا مل_ءاعبف

 هنا ىتح ةعيمطلا ىلعاوءافع

 دسحتلا هناشنهسداامد تع

 نارقلاوةبثمالالا كب زيف

 قاناث ديقلاو السءوا عع

 ةياسحن دارأ نمو لاه نمدلا
 عاجلا دنعةنفمثءلفداوأ] ن

 ءالعل ارباك أ نمءاشنمةروص

 عمالف لال ذ مك نأ دارأ ناو

 الثملاعلا كل ذرظن» ودو

 ىفلمأتي وباع ءارو نم
 اضي الاجل كلذرك ذب و هلاج
 اا حو هلأ سال
 عقونا هناف«:->ىلاراظنلا

 عاجلا كلذ نم لجةأرمال

 ةردةبهال عام لجلا كلذ ىفرثأ

 ك]تبدولوم احب رخقىلاعتدللا

 كلذك حر خع ملنافدبالو ةلزنملا

 سفن ف ارط سال وهامعاف

 ةفطنلا لوزن د:+ نءدلاولا

 كلذامهجرخأ محرلا ف
 كلتةد هاشم نعرمالا

 ث.حنملايمللافةرودلا

 اعربعبو لاو نارءشال

 محوتلاب ةماعلا د نءدانركذ
 عاقولا دنع قافتالب عي دقو
 ةروهني>وزلادحا سفن ىف

 امناوء> را فما واتاك [[-

 عاقولا كلذ نمداولا جري
 ا ىلا رم ىلع لحس د ني>اب ركز ىلايمتارب فيك ل مأ“ ولان م كلذ ىلاطأ اواكذ واتس مال امر وس لع تنزل

 نم هلامخف 7 رمت داكو فاععلا وني-للاوة رلا ثر> نمهليا ذهب دنع نم ىآانل او هند نما داو برجا هللا دنع نم باطف لاج نا نعتيطاو ١



 ميال سلا الا بنكلا ىفلزئامنبب م.جهلالث ارق (مم نارقاا عما ءاذئاوث ”ونيع.سلاو
 ف .هصالو بانك ىفلز ازيخي ملام

 قاغتمتان اةكئافلا ىف لقاك

 هللا ىل داره هملث اهامعأ

 000 وهلم

 شرعلا ت<تزنك نم لسرلا

 الو لزئمراتك ىف دح وثمذ

 ةصاخنارقلاىفالا  ةيدصف

 هءاعهتلا ىلصهلوقىفل اهو دع

 ناودحاو كيرذامل-َتو
 ىلص لب ماع دحا دمك 5

 مكين نال - سوه ل ءدللا

 مقراك مداوءاوح ىعينانث
 ءدانيععاو >نالر هااغااىف

 الا نكيرلةهءاضنمع ى هذا

 نيتزو د فرت او نأ

 نمالا كوبأ س

 75-0 اونأ الا ما وق هن ه6 1

 قلاووو كاذىف لاطأو

 ءاسنلا ىلا بمح ثيدلبح

 5 لج هلا ىل نعت لس .طلاو

 هديل -ن 0

 0 ع ه«ةودعدحو

 دلو نيتفاتخم

 مورصءمهناو كل ذهيلا ىلا عت

 عسبطوأ عملطل بعينأ نع

 بحأ ع نمنا فرد وأ

 ماظل ١ مكب .طلاو ءاسنأأ

 1 :لثراوسيلف الدم
 ماعلا ازد ىفملسو هيلع هَل

 هر قابس

 ةثامماثو نيناهثلاو نماثلا

 ىلد هل
 ةنر وءالعلا ملسوهياعهللا

 دارا سنا هنالعا ءايننالا

 لوعلا لهم امانه ملعلاب

  3قرا>-ء٠#ووالفىةوا

 > . هيك ت لباهرظن ثدح نمهكاردابل وعلا لق .:الامانه هيدارملاا باو ةثاورت سدا كلذ نافراب>خالا نود هكارداب ص اواو
 موكل مهدوهد منال فورعم مهل ماةماللأج رلارب 13 [ناكامناةثامثلثو ياملاَو دحالا تابلا ف لاقوو كلذيءاماهتادأب

0 0 1 

 ىولاوهذاعت

 0 هيل, 1 74 ل

 إل الفهريغو هدو لاح هرسىفهئمهمحاملف لسحو زد هبروين وتاسنا لك نيب ىذلا ص! ىلئا ىح

 ظ اضيأرثا ثلا حو نوكبدةونيةداصلا ضعبل ىاعت هللا نمد. :كاذوىلاعتهقلان 0 ءلابرقأادح ادع

 || كابي ال فراعلاة كلذك تسل تارسشب اوامف كلملا نمدالف ةطساولا نأ ث نم ةٌوبنلا نكلوثالمةطساول
 لاهو ةثامثلثو نن رشعلاو ثلاثلاب املا ىكلذف جدلا لا ط أو« .12تارمش» لا ءاقب عمرمالا نم هنأفاع

 نأمالسلاو ةالصلا موملع ءاببنالا حو و ءاملوالا ىحونيب رفا! نأ لءانيتئامو ني:سااو نماثلا بالا ىف

 لولادهش نافلورلاو ىتلا فالذع لاذ !1كالما نو رال نك !م مم ولذ ىلءحاورالا لزنت نوددا ثلعأم ءاوالا

 الف هلدووثزيغ نم كل نم هنأ ملء ةثالملارهشي الءاشلالا دهشن اوهدوهشلاح4-ءاع هءاقلاد يثيالثاللا

 قامت هنا قاغأ دقو كولاولوسرلان :قرثءاذ مولوسر 7 أ ىنالاه يلا هنمعا اقلالاو كلا هب و رنيب عمدت

 ملءلابفاورلالزنةلاوهىذلا «ثايلوأ ولة ىلءاممرلءلاب هيلزمتلا باب و زاغأ امرة معرم ملا ماك> الاب لزم |باد

 ىلاعت لاو كل ذإو ل_سوهيلع هللا ىلص مهثر وهناك اك اهبهتالا مهام دري بو ءاءاوالا وكمل كلذو

 ءانثلا ضرعم قد.:لالاوةمهتديلا فرطت,الذخ أ وهف ىنعبت أ نموان أ ةريصب ىلع هللا ىلاو عد 1 شنه:

 ىالةريصإ ىلع هب> اص نوكيال مهريغ ل« نان ةمش هيف سانلا لعلب م كنطامفىلاسعت هللا لهأ لءىلع
 ليلدلا ىف رطاناا ىلا قرطتءالف لوصالا فامأو لب وأ! ىفلاهت-ذالف عورذلا ىفامأ لودالا ىفالو ع و رغلا
 ىاعت هللال_هأو كلذ لبق هي عطةي ناك دقو لاخلا اذهل هل ادعت وهذهرب-غو «سهننمه.فهءاع لدشدلا رم

 قءاملار“ لاعب 5 رقم نءئس هلزل رب الذ باشل! ىقهرارقتسا 05 نيه لأ قح نمءاك نهأعو راضي لدأ مهلك

 اذ_هونونافلاوماهوالاوددرتلالو رب ورارع:س سالاوزوحرن لا هلل صدع كا ذهو رقت 9 اذاضوملا

 لاش, او رلاحورلا ىلا فيض ناو نيةءل العلاق, لقعلاو سفنلاىلا فض نارارةتسالاو نوكسا
 ةق.قح هللاقي ىدو-ولار سلا ىلا فض ناونيقيلا قد هللاقي ى.ةلا اعلا ىلا فمضأ ناو نمةملا يعل

 لصمّتلالوسرده.هلاسرلانابكلامتهتتاقاغأ ال نيثالثلاونماثلابابلا فلاتو ب ىبهتنانيةملا وح
 مهتامساو نوكي نمنيد و م_هندبةل دولا عاطقنال هنرارمءالوالا تءردتام دشأ نمثل ذ ناك ملسوهيلع هللا

 لاق مهتدسدمل اربح ىلاعت«ثاعسأ ذل حن هوهىذلا لولا مسام ماع قباناي ىلا :ىلعا مهجرف ىلاعت هلئاىلا

 ناةليالزءذالالوسرلاو ريعلابءانعنو ل_سود.لع هللا ىلصدتلالو سر نمممسالا اذهنئلا«:هنلا عزب كلذلو

 محراف ربل سو هيلع هللا ىبصهغصوامأو ةيهستلا ىفىلاسعت طا م> اب نأ ملسوع يلع هننا ىلص هلافرس هللا

 قصهللالوسر ملءاماو لاف نيصاخاموق هب طيغل صاخه-و ىلع هللا ن مهؤ :رمسلاناس ىلاعت هللا ن مةعلة كلر

 اونوكيل ةلاسرلا نءاء.نتمأ صاوحلنلهجألارلاو ىسولا عاطةث اساك عر ن ءهتمأ فنا لسوهياعهنلا
 غامسل لاف لو زج هللا دمع هنوك دعا! ىلا فاذ ظد ما !ة«فرشأ ذ امل سو< ءاعهللا لص هلاعيتا لدم ء كلذ

 | لسوهيلعمتلا لس لانو دج لابةسوصختتلاسرلاذالسرلا مس م1 قدص» دبل همت ىئاغلادهاك /

 | لسرلاغلبت :مهغلسامذ فرص: ريسغ نم فر< افرح ىنءناؤع 6٠5 اهاداناهاعوذ ىتلاةم عمنأ ها هللا م-ر

 ا 0اس وو سونا ذب زاناموادريغب وأ ةطس اون مملاهنئا<.ةاي ىذلا افذالاباهب ر مالك
 | رت ىو زينات عل ةدان ز ري-غنماهو عمت ىجلا طاغلالابهشب 1 تووربنذااالاةجرلا 4و

 نمالال كر را! فوةصىفةهايقلا موب رم الو<-:لوسر هنأ ايورهسةررماا لالة اغا ىجعل 1

 |لسرنومباتلو هنلالوسر ل-رهظفاىل_ءىجولا اولةناذا ةرا ددأاه هموم مهاقذاد ةنسوأ بانك نم ىحولا

 ناوهننال اوسرلوسر هناانملا غامملا لان اك انس نام ةمام ما مول ىلا لل.> دعيالبجا نكهة ةادعلا
 بمد انش

 نمثل ربجهربةع نأك لبوه !ءهنناىل-ههننالوسر نالةطساو اولا فذ >انز وا اومنع غلبن ْن

 1 دا ةافاشعلا قا طأو كالا كلذ لوسر :الول» ؛ ريس>لوسرهشلوةنالو ةك الملا
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 ناكنانلاه:ىملاو الو.رإ ما ناكنا 0 مع) لودسرلاو ه قرم كلذ ارهابي نمور سفن فدصت مون لا هؤحا

 اه هناد>ولكلذو ااود 3

 لوعلاب ر ودعقلاب لمعلا ل_هاجلا اذه قيل أر قف ماسدزاب ىتىاحلا وه سدلاو اهاسد نمسا دقو ىلاثعت لاق

 نازيملان أولو هدب نمةسد : رشا نازيم ه.مرهثطحن ببسولاف أ اطخأف قب رغثلاعضا ومىفقرفاموىوقالاب ا
 ىلازغلا رك ذدق(تافنأف) اعمنا مالا هلني.تنر ود فلا نع ىسهنم ىوقتلاب رومأمهنأ ىأرلهدب تناك ا

 ىلولا ناف كال الو زن ءام .اوالا بول. ىلع هلزنتوءامبنالاب ما ىل_ءىجول' لزنت نيدقرغلا نمنأهبتكض عبف |||
 جشلا هلاهاك (باو 59 يمص كلذ لوف هبشألاالو زن نم ولا ىف هلدهال ىب :لا او طق ال ««ياعلزنزالو مهل ا

 1 01 ة-.ةيك ىف رمان جبس :رغل ىف مااك-!!نا ىاساو اماه كلذ نأ ةئامثلث وني:اومسارلاتابلا ف ||

 نافع. ١! ىلولا ىلع كلما هيلزن.ام فال ىننااوأ لوسرلا لمشاهير ىذا اكل زنفال كلان[
 هفعذ,ءاملعلا لاش دمه هواع هل وةحنب لام هيءاجامماهفاب و هيبملا عابت الابالا عمات لا ىلولا ىل 1ءل زن الثلاملا ئ

 دقوا ةلطمال ل>و زعهللال هأاهفر طو رشه سن وحق هي لجكلا كواف م# هيام كامءريضف ةلعما ل

 اذهوا وماعتس مت هلئاانيراولا# نمذلا ىفىلاع:لاهأك ةداعسلا لهأ ن مدنا نهللاع نه كرش ىولا ىل < كلما لزب

 هريغر ىلا زغلا اطاغ بيسو :جشلا لاق وع هدا. ع نمءاشن ع نادي لا عت هللا لعب دقن تواادنع عقباعا ناكتاو

 مو مه فذ ًايكالذاو طالق تاماثللا 0 ولسنا ,اوعدق منا مهنط وقوذلا مدع ىلولا ىل«كالم ال زن زغآ عمد

 ال ذه نأ عمرالاب مهمكحو عيت مهتوذ ةعا..ثالاب ص ا ذاول ةوهوركنأ نا مد 2 ماهلالا ماو ربا

 مهتامز فاو «وتح اهرمخو د ماحار آن أولو لام تاغث موك هللال هاو هلو, مهنا اهدأب زناب نول" ا ا نذلا ا

 امعماهلالا كل مانملعل ارث دةولاهءو ركن. لو كل ذاول .ةاىلولا ىل_عكلاالزتتب مهرب ثآوهللا لدأ نم لماكب

 (تاقناف) د-جلا هللذانلااوه-رفانلوةبلوةرالناكن هةريثك تاعاس كلذ .انريسأو مولعلا نم ىمعال

 0 (باو ان ىو رم انءانلو الا نم د ىلع ماهلالا كا« لْزْني لذه

 ان ٌؤرلاوهوتارسشنملا جوءاءلواالا غاوادنأ ى- مو صن ىذ ريغ ىلع ماهلالا كامل زتءالفةئاءهثلثو رشاعلا |

 ىف دك ل (تاةناف) ةموصع#ءريغاه لالالا حو و و ىهو هلع .راوأ لح رلااهارب : 3

 ىقالر لاب ولابكلاب ايو رى مةلاح لك ىل- -ءومعن (ب او+لان) مونلا فوه5 موثلاريس غيف تارمشنملا |[

 ايل مفرردلا للاب هوأىناحو رل شعرا ن «نوكدفوةوةلا ف لدن منوكيدت لفااو سلا
 لو#, مهذعبتا (تاقنان) كلذ فيدل لاطأو قيقح لام ةوهو قولا ايهماهق: *سمجازملا ناك اذا

 رداقلا ربح ىددمس ع نعل ة نك ىلا.عتهللا نءمامالا كلذ تامدامر ومالا نم ١ مأ هل عف ىفهملع اوذرتعا اذا

 ميك كلذ لوذ ثاذنهلَو قطامادعبالا لامست هنن 1و لك قغع ىل هذهىدكلاوام نأ: هللا بذر ىل هل لع ّْ

 اعرم 0 لا ىلع قاط» نذالاذا مالا نذالا هءلعهيتشاكلذإ لئاعلا لعلو مرية كلذ مالا (باو ا

 باسبلا فنيدلا يعزي شلا لاةدفو 5 مهفافهقااخ ن منامصع ىذتب ا رست هناو مالا فال

 صآلاوهاملاةءاطمهفتف
 هنابلعلا اذكهماراعف#ب 1ع
 رافنلاامأواذكهالا 00 الف

 هلوةفلادو# الفركف 0

 ل اوان لسو 1
 ٌق-ح ىف -هءامعهعا دهس

 تاذمهمزخأ نيذلا ةغث الملا

 ه.اء هللا ىلبص لاو اع 'لاعشلا

 محرلا فورا اودو ملسو
 ناك نم نال اًودع ادهم

 مك ىلءديزرالرو مالابا اع

 اولاه كلذلو تنولا هيىبذةءام

 اذا هنامت هتتوننا ىفودلا

 هلثلا ىف فاطات لادا لاز

 هيتوهدحو ملك ىفعفدتو

 ىيدسناكمفهتمأنمرلا
 اذاوىلاعت هلو ىفلادو و

 دمنا ل_عاتد٠ ضرالا

 اهلامح كدك دود ضرالا

 اهمناك اًناضرأريص7ىتح

 داز طنااذاو ا ىف ايلاع

 اذهاولاو ضرالا طس ىف

 ل

 هي.شق سدالادم ةماعلا مول

 تاسنالانال ءدالادعادرم

 ناريغنملاط سدالاد ماذا
 مق ن مرمالا نال سددل: وهف ئشبه ما لاعت هللا ناءام ءاوالا ن ملاق ن ل ودل نك نب رمثعلاو قاثلا

 ةرضإ ل ىف سل هنأ (تالذحاضب اور عت رمدنلاةه-نم ءاسماوال نود ندا ذ_هو هتفصو مالكا

 ءاسانلا مهل نك شما ,ئالاوهرمأ اذ ذافاه ىمأ عامسالاءابلوذ ا!قبافعورسش هوه والا نياك سم ةمهلالا
 لكو رع«وثي دو داما ىنمالوانمق صاالذاحاناانأ مول«مو ريغالمهد وو عرمجف ب هيرأ كانذللا و

 ناورمالا<.لءستلا دةف ىف.اكت ىدمم رسال م اذ ىلا مأب ر ومأم هنا ف شكلا لهأ ن هلأه نم
 ا ارهاتم هلىلاعت هامة وباع اهيلقن هللا فشكي هأ ءاوالاضعبنأ ن عدلا هع هنا لاواعذاو داس اك

 د#حورماك امئناووه٠ك 2 «نىا انآ نام ةلسو <. .اعدللاىله دمحم 3 منو ٌواسا مأ <: ةعمسفايد#

 ٌواغأ دق راب كلذ نا ادي د -اعرمث الة يءرسشاا ماك الاب في رعتلا باب نه مذ نو كيف ل _سو « .اع هللا ىل م
 (باو 58 ) باذالا مالا وهرثاشبلا حو نذاو (تاقنأك) ىسوتنالسو هياعهليا ىلذ هللا لوز توع
 : يس ا ب

 هنيعف نكي ملئشه ف دار
 نء«يفناك املالادازاوف

 د_ءالفءوتلاوض قتلا

 كل 3ةشرفوهضدق نع اهنسنا

 دازفه.فناكىذلا# ودنا

 عم-فرو ضرالا ةءسف
 هطس ىتدامم ضخفذللا

 نملوط نمناكاماهذدا اذ

 نوكي كاهن معاقلاىلا يمس

 ناععالب وا قمع دج رصملا رموصجلا ذأ ةامماالواح وع للا :هضرالا فى رتالفعاوس داااىف )0 2 تعأو ف 0 7

 عسانتلا ايلا لاق و هيكل ذق لاا او هلا .ءىف ءاضةلاو ىلهقلا ف هللا م كج نوده-ترقاضمد مهضعن مهلك قاذلا ئر 3 اضاقاو عاقتر 2 ,



 ءتسلابا وسداساا

 هلال 3 ىلا داوي 8 لب

 ميتا
 ماسك الاةعستلا هزه نمددأو

 ىهوةعتافلا ىف اهانرك ذهبلا

 لوبقااىفهننا اهرك ذىجاا

 ند فصخنا اىلا رمشعلا نم

 الواهئمايا ةل_هسبلاىآر
 هانرك ذامىلعةمسةلافاهأ دهب

 ىلاعت هللا مكنة تا ةلاىق

 وين دما مكح ءاشالا ىف
 ءادأن هو هداهتحا قوم

 لدفف لدفغلاىلا هداهتحا

 اهاعدوةكئافلا نمور عسملا

 هلا لجاهنم هب "اب تيسل
 نيلاضلاالو عساتتلا ءزيلا هل
 اهنانكوأو قحأ 4

 لع كشالد تا

 قاهرار 3 هللا 0

 نارغلا فرركت املثمرولا
 لع دازامو تاءاكل ارئاس نم

 ىلع ةوالتلا ىف هإةعفةعستلا

 رعذ ةماكلافو رح درت

 فو رح نماةرح ىلدلا لقمع

 قابلا نع لفغي مت ةءاكلا
 ليشنال هنا ماعلا هلوق ىنعماذهف

 لقاعلاف ل_ةعامالااهنم
 هناا ها .ة.اةلماك اهمال نم
 ًايشاهنمضقتنا نموةلماك
 :ءارثن م تربح هنالصف

 ةالصلا نم هلذاون ىفةحتاقلا
 فتم ناف لذاونلا نم كاف
 هصقثاهذ لفاولا ىفاهتءارق
 ةضد ةضب رغلا ىفةعتافلاةءا ارقنم

 رود هنوالت نم هلك ٌ

 ناك ناوةئمعملا ةالصا اريغىف
 نك ةالصف لدفع يجف
 ل نيعبسلاوعداسلابابلا فلاووه كلل ذ لعق نوت ادم ا

 بقال سر وسايث رو فال دام لادن 500 زورضلا معلا هلعس وقدنل !مالءايالا لى ولاط!'كال ذو

 بما طارصلا|ان دفا (عععم) عبباسلا نيعمست

 "لوس ١
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 ملا ناالو مهلع بوضغللا ريغ عساتلا مماع ثوعنأ نيذلا طارم ةنماثلا مق

 يشع سمانا بابا فشلا[ .مالسع نا (باوجلان) !ملمعااكوللذوعىتح لدوزع هلادن#
 لاما مالقنالاياتكل ات ءلقناةكروا | تبياقاهاكريختت الع اوسلا ىلءةمحان لكن مأر ةةياتكلا كل: نأةث اهثأثو

 اهتااوملعسائلااهآراسإف ةفصلا هذه ىل- رانا ان هدقععب فااعأ ١ اىف ري هذ ىلع تاب ةقر وتد اردقو يشلا

 اثنفا 1 اوناالاا ملوعب الن كل لو زيد هللا ن ماةرول كتف ةءالعلا كلتَت دو ناو نيقوال اوباما ع ا

 اطع ىلا عتق لسا نأ مانملا فتأرا منا ::ذ_مالتنمةريقفل عقوشال ذكولاو انرسوط أ نيب ىتلا عبي رشا

 | اذاهنا كيلة. ىون اهل تاةىفا ىلاعت هللا ىندول اها يهتف ىلع دح أرد هيل تافةرتسا نيساهقك قبطنانةقرو

 [كلذ تفرع مىلاولاةفاهاعارهذاهف ىفةقر ولا تاخد فاهذىلا هد,تدرقو تونف اهات نأ كك هللا مف

 أ ةياتك نييقرذلا ىلع ىلاعت هنا ىنعاط أ دو لاو :املعا ل عاطي نأاهمد رب ىلا عت هللا نا تدل تادف

 | (تاقنان) ها هان دهاشومانب أربع إ_ءوهو نيفولخلاةداد 2ك نيد وهريغو طوفلاح والا ىف ىاسعت هللا

 | 6 وهه_:ةقح نأ تاحوتغل نم نيعيسا اوتلاثلا باب /اىف خيشلا هلاثأك (باو او ) جولاةة.ةحاف

 | | رابع تيعاذ_علواهتمدودقملا ىندملاىلا متمىل_سوتي ايوا زارع وا علا ماهم عاغلاةراشالا

 |[ نأ نم بعالو لوالا ماهفالاو لوالا موهفملاوه حول اوهلار املا تاذاهماة حولا ىهولاةراشالا فالك
 ْ | نم تيسن كال سيلذة_ةكرل اهءزهدف «رعم ىشأ اب كل ل سك تافه :مموهفملا نيع ماهفالا نيم مهفلا نيعنوك.

 ١ امف (تاقناف) هاءانرك ذامم عرس أ الودع ىلا اوهىحولا نأ ىرثالأ ءاياوالل نوكي ىذلماهلالا لع ةفرعم

 [ىلوىلا ىوننادارأ اذا ىلا «قحلانا هنرود (تاوجلاف) ءاملوالا بول ىلع ماهلالا جول زننةروص

 | ةتيدهاشم د رع ىلعنلا ىلولا كلذ نم م مهق.ذ مالا كل ذةر ودى ىلولا كلذ باذىلا ىلتاممأد هنأ ءاوآ ن

 ا | دبع كانهف ل_سو «لع هللا ىل_سهبدن مالكوأ همالك اع مهفتن ء هيىلولا كل ذرلعي نا ىلاسعت قدح ادي ربام

 ْ | 00 اتوملاو ودلع هنا ىلس يلا ذوو كلذ لبق ةعب رمشا | نم ملعب نكي ملام ل ع+ بغنى ىلولا

 | مهموكلذب 1 ءارسالا هل !نيالاهب رى لعلادحو مو ىلا عت هلالكع و 0-6

 | نمذئنح هافولطل ع ماوهنهفر < نم نكلو هيهانأ ن ملعبالو ىرطاخ فاذكوا دك تدحو لوي لب رعشالن

 ظ 1 اةئامئثوزي ناو ثاعلانابلافلانو « ةئامثلثو رمش ىفاثلانابلا ق كلذ ىف ل ط”و'ناط كلا
 ماهلالاىوانلا اا دبأ عب ءرمشن ىحوبل بو« لع هللا ىل_مهللا لوسرد بأ ىس -جاارم ةمحامل ىكت * ملهنأ

 مسمار ءاحد-ةوا.: 0 1 5 .-ومدع»نأر ك ذيل وكلمة ن منيذإاىلاوك - ءلاجوأ د25 نال

 ْ ميال نامزلا خخ .[لزناذا هنا إ_سوعبلءهنلا ىلسهنلا لولب قهبل اجو نغناكو مال له - اع ىسع

 | ضاو_!5 هلنوكي ىذلا ماهلالا ىل_ءةداب زلزن اذا ماتلا ف شكلا هل نا سما د> والتعب رمش ىأانسالا

 | قاعت هللانمراباو هذا كلذكودومعن (باوجلاف) ىهااريماهاالان ذا (تاقناف) ةمالا هذه

 | دقمعت (باوجلاف) دحأ ةطساوالب ماهلالانوكي لهذ (تلقناف ) مهلملانعبي د كر

 ًاذ_ه رع نكلاماهلالا كلم هبل ءءالف ل_>و ز رع ران وتاسنا لك ني ىذلا ضا1ناه-ولان هليعلا مها

 0 رهالصل ا اههماع مدا ىل ءىبمومراكتا 1 : ىلا سانلا ع راش :ه>حولا

 را نألعم قي ر طا اهذهرم-غن 5 رم فرع ؛الئالمدي ىلع الا مهعرسش ماكحأ ذا اودوعت امعاسنالا نأ

 ىلا عت هب «ههايقداربالوهرثاب س*:لودسرلا ريغرا وبا احوبا مد عريض هنو رهئاب رب وكمل نا ده ىنلاو

 1 ل ىحاذا هفرية او ءاقاالا لحأ اوهو طثاسولا عافتراب صاخاهحولان م4 ىف ؛ واهمها نأءاشامهئاهسا

 ٠ |(بارجلا هد 18 معلا نمماهلالا ردد 0 ضن . اكولاو ا وه.حاصا انذملا

 كاذاو ن قرا بهل نمهنظ. 1 المالعام اهلاوهقدملعتو دي معتلاهار يا

 نوكيننا بلقب هب ردبعلادو هش نم مزان ال هيا لع ةثامثلت



 5 5 ١ . هه 0 03 5 : 6 نمل

 ا لعد رذماك (عم 1( ًايشهسفت ىلهسح ىلا الغ ولو رش لوبتك هدفين لاعتالابغ

 هلذبوةع همك .اذاوذالا
 ةعبسلا ماي الادادمأ كل ذكو لاو ءامهسأ | ىف ىذلا همحاس ةقمةحن نه لد لك دولز ثار لاذ نيا |

 تاك نو صقل ولا دبالادب زي لهف (تان نام لدبلا كلذ نم هيرص :ةعددل ٠ موب لكللا ديالا ءالؤه نملزخ:: | ْ

 هل (باوملاه) توسةنبالونوديزبالداوددعىلعم» مآ ىلا«:قحااهادبىتلاثؤشلا ||

 ملامهسفن ىل بجو أك بك

 ىمحار وهيلع هلبا هبدحول

 اذهلو رشا
 ع عراشلا || نم : نمر ا !ىفىلاءث هنبا عدوأ اع معلا مغأش نموةعبسسلا م اهلا هللا انذعممو نودةثالو || |

 هلعنقا هرحأ هرذناوفوأ | زجشأا هلاك (باوجلاف) الادبأ اوم« لف (تاننافر ةردملا لزانملاىفاهاوزنوا مئاكرح فرارسسالاور ومالا | ١

 ٍ قلاع ين . الف تاوهس عب ءسأاسدترثةر وص ىلءةعيسلا م ءااهالا سترت ىل-هذ (تاةناف) لوبلا كلذ هن ائارلا كك ثءال أ ةيعرمتاتابجاولا باو 0 وص ىلع صاخش هيف هان هناكم قرافاذأ مهنمدح او لكنالالادبااو م« م مانيعب#لاو ثااثلاتابلا ىف ١
 هلاثاك (تاوملا:) اذكهوةسداسلا ءانعسلاب ىناثلاوةعباسلا ءاعسلاب لوالا مماقالا طابترا نوكي ثيحع ردو“ دسيعي

 لوالا مل ةالاو هلاك ان 1اما_مسلايةاهت سم مماقا لك ةءناحو رسوكيرتتئابو هش !اتانلاقز ش
 ةعيسسأ_ ممل عن نكن ىنلا ضرالا ذه ل ء<ىلا عث هنلا نأ ىجنأ اي لعت نا(كال ذحاض,او) ا |

 هيرياتالا كل ذ دود و هلا كل ءام.لفا ل دب لكا لعجو لادنالا مها ةعيسْوتمؤملاهدانع نم ىئاعصاومم ااه

 ىذلالدلاواهكوك ةيناحو رهيلار افاد و ةعباسلاىه ىنااىلوالاءاعسلا ن مهملا مالا لزني لوالا مماقالاف

 هيلا لزني وةيناثلاءاسمساا نم«.ل !سمالا لزم ىناثلا مملقالاو مال # اهءلع ههاربا للا بلق ىلع وه هلع
 مالا« #, | لزيت لاثلا مياتالاو السلا هيلع بيوم بلت لعءاظفحح ىذا لديلاو خعالااجكرك ةَئطْفو

 دببأتنىسدع ونو رهباةىلءهظذحىذلالدبلاواهكوك ةيناحو ر«ءااراظن , وةثلاثلاءاسمسلا نم ىهلالا
 اهلك كالفالا باةبارلاءاسمسلا نم ىهلالا ىهنلاو مالا« ل لزني عبارلا ملقالاو لسو «.لع هللا لسد

 ىذلا ب طةلاوهو مالسااهياد سد ردا باق ىلع هافةع ىذا ل ديلاو ملظءالاا كوك ةسيئاسو رهيلارظنيو ْ:

 هبل اراظني وةسماهلا ءانمسلا نم سمالا«يلا لزني سماح ميلقالاو سما هياونانبف باطتالاوت الالات

 لجوز < هللالوةيث ردح
 ىدرعل اولك أةمايشلا مول

 قآهعوطت نمهتسض» رف

 بح اولا ضرغلا نمصةنام

 ىفىذلاضرغلا نم»ول5
 عوكرلاو:ءارقلاكلفاونلا

 صقن انوكلذو<ودودسلاو

 بجاولا ضرغل ا نئسن
 لذا اونلاف ىباانغسلا نملك

 نارلعاولاه« هلو ئثلك
 : رم ملخاو 3 لسوهيلعهقلا ىلسدتدبب 0 ؛مالسلا هم 1 فسوب باد ىلع مم االا اه هرمثلا امنع ىذلال ديلاوامكوكةيناعور

 1 0 1 ىلعهاظةحىذلالدبلاواهكوك ةيئاحو رعيلار اند امال ماله ملا لزني سداسلا ميئالاو ||
 0 وه سياق ضئاارغلابف هلا رظنب , وايندلاءاعسلا ن 4 مالالزني عيباسلا مياقالاو مال لاا موماع بع وهلا ور ىسيع باق[

 ا هو لقتسم للا لامالاءالإ مم ده فروع الاه وع مالسلاهم اع مدآ با ىلع هاذ ىذلا لدبلا واهكوك ةيناحور ْ
 509 قال دف طقاس نب فرئرلا ط.ةسالا مهام تب ًارامول>-و زعهللان مه: مال _غشرتك الرا ةمم مهنم نسدأ ثنو لاموجلفا اردت بمروسالا اف مهعمثث دعو ىلع اول -و مهيلع تاسف لا ذهن وعكر ب مه دجو ني ةلبانخا مطح فا ةكع ةعيسسلا

 نالعااهنم لع امالال حر نايل ىفءابلوالا نم رئاودإا باعضأ ىلع مالك-لا يشل! لاط أ دقودن ءهّللاىذرا.سراف ناكوةمنوّعب شرعلا ْ

 ملعأ هللاوهعجار ةتاحوتفا ان منيعبسلاو تلاقا أ

 قرغلاوىتاهلالاءا ءلوالا ىحوناس نوعي ىالاوس د[ لا ملا ( 1

 « (كلذريغومال_ااومالصلا مهل ءادنالا_ونيدو هني 1
 ثالمتاسأ لعنو ؟ضءاماوالا حواماوةيفاشموةلفب لب ريد ناس ! ىلدالان وكس الءامنثالا 8 1

 لايلاب قاتمتوكيام «#تفنيتئامو نيئامثلاو سماحلا بابل فزيشل اهلااكس و رض ىل_هوهنو ماهيلالا | أ
 ههمو ةاذك ىجوملاو كلذكل زانلاو لام ذئنم- قاتملاتمانملا ف ىحولاو هرلايلالاعفتارسشدلاك ||

 سدح - قافرع مشق كارل هدد يطع ما شل | -ىفالايش نوكام || ٍْ

 هلياد. 5 ينال جوي ناك هب وعام ءاوالالاريثك اذه هع وةبات 5كلذنوكدقولا# هيلعلز نم لاس أ

 ناكف كلذ فةءاسجلا فعضأ ناك هنك- ]هن عدهلل !ىذ ردجأ مامالاز |: ربا نب ى.كهريغو نابلا يذق ا 1

 نمةترولا ف ىتلا ةياتكل !١كإ:نوك ةمالءامف(ثاةناه) ها ةقروفاب وةكمم ونلانممايقلادعالا رولا ْ

 ىنيبةالصلاتءةثيدحف
 ىلا ةراشا نيفص: ىدبع نيب و 5

 هّنلاٌوتنوكيام رثك أ نأ
 نمةالصلا ىف فصخلا ىلاعت

 ردةلاوهنانهامأوةداب زربغ

 ةالصنم هلىلاعت هن.عىذلا

 لاو هنافرشعل او هو هداع

 اهعرس اهنع اهعس اهرشع

 اهثلث اهعب ر اهسجت اهسدس
 ظ

 فدتلارك ذامو اهغصن

 ىهوةحتاغلا«.ؤ ترص !اموهق«_:.عاماماو لاسعالا نمانغلك امعسجج ىفلباهلاو ةاوةالصل ال اعفا عسب ف هانيعف ىنعملا انإءفةعئافلا الا ٍ
 دبعت لاباس مالنا نيدلا مون كلام عب ارلا ممحرلا نحسرلا ثااثلا نيلعلا ب رهتيدلا ىفاثلا ممحرلا ندحرلا هنبا سس لوالا ل ماقاظملا ْ

1 

0 



|” 

0 

 00 6 هللاه_جريشلا لاو ههعملنا املا

 ااا سات الاوان دلاايطاحا|ملاعرشعةتس ةياطثال نا ىلحلارداقلا دبع زشلارك ذدقو يو ا 01 0اس برن زل سرق نش ادن نوه دار |: شل ذي
 | باجل روهثموداك اسئادنك<باسقلاةماها ل ثتوكي له(ل.ةناه)ةيبطةلاب فستان مالا هفرعبالممأ ||. 0 0 '
 اجحانةراثواداد» نوكيت راتفءافملا هنأ نمو هسوصخت ناكم ف ثكلابد رةتيالعتلاءاش ثب تاييطرف 000 4 6

 | الان ممن درس واعال ناطنالا نأ تاسرتخلان مشع مسبارلا بابلا ىف زيشلا هلاهاك(تاوملا) روغأ ا ىلءاهمض# ف هح | مهددع كو باطتألسوءيلعهقاىلمد#ليقتاكلوف(ليقدان) لعاهئاونلذودلوفلا عسياتو أ ١ ادة
 مندهش ابطقنو رشعوة مال ءاوةالصلا رملع دكت مدآده دن مةقل اذا ممالان م نيا« ا

 ظ
 امف هلىرتاس[س م فيطن

 تاكدتاو لاك :طصملا نم

 رمأن رهاظلا كلا !تاطاسلا

 تاحو فلاب أ سرب هّللا

 مع او>ىف بلح بحاض
 مو ىف ىذةف سال هريثك

 | راغشلاو عفترملاوءاكبلاو مواكلاىوادموقرقلا مهو ةبطرقة# ::دعاناوة. .كرر ةريض ىف س دة دهم ىف ىلاغت

 ملاسلاو رايطلاو عسجارلاو خت ؛اصااودب رمشلاو ةايارص:ءوءانملا ا

 ناطقالا مهءالؤهفىفابلاو ملصالا اوىداهااو فماملاو رغلاو مسساولا اوقارلاو ىلع او موسفملاو ةفيلخلاو

 لسرلاو ءايبنالا عب دمماد>اولا بطةلاامأو مال تاوقال_دلاامجاد رسمت ىلا مدآنءانلاو ب نيذلا

 0 وع ل مدد 2 اال نب نم باطقالاو

 ظ كال: ىلاعت هيا ان اظذعع هيثوغلاري_غابطق ماقارأ هب رقوأ داب لكل نا معا وةئامعب رآو نيت بلا او ىناثلا اولا

 ١ | فاس لك-ادبال مهريغو ني كوتملاودابعلا و دادز !١ ىفلوعلاكلذكو اراغكوأ نين ءةماهياهأ ناك اوسفوملا

 أر وادي لكون ماقم ثأر ف نياكو تملا بعقب تعمتجا دقو نيل لاق 5 هملع مهراد ءنوكي بات نم مهنم

 د كلذكو الي وطانامز هتبحصو سا دنالادالبب ذاتسالا نب هلا ف.عوهراهطقىلءر ودن نيح ىحرلانار ود4لع

 | ةيبطقلاماةمىلعتماك ندا لشأ ناكو سافةنب دع ةاج هنو نيعستو ثالث ةنسنامزاا باطةد 00
 | اماواذا ةيباقالةنيعمةدملهف (تاةناف) تاعفف نم رضاها نعورت_سانا ىلع راش اف هيف ناك سا

 | ةئسهتربطق ىف باطلا ثكع رشف ةنبعمم دم<.+ بيطقال سبا (تاو+لاه) ىذةنت ىتحاهت ل يلاهحأس
 [اهاناعرو اهكولماهلك م 3 رالا كلا ملاءابعأ اهمخاص لوك ل. رقت ماقما هان عاش مونىلا لقاوأ وأ رثك أوأ

 تس» ىلءهبقوهىذلا ماعلا ىثكع بطقلكناةثاهعب رأ اونيتسلاو ثلاث !ابا.يلاىفزجشلا اركذو *

 سان ةنلا ضو دان ىنعأو عئارشلاب عئارم هلا سناك ىرخأ ةوعدب هنو حد حسنت مثلج وزعهقاردقام

 ا مهنمو زه-ثأةعن رأوةنسنثال#ثلاو ماوي دكت مباطقالا نؤرلاعلافريثأتلاو وكما

 ١ ال اباطقأ اوناك مهنان ىلعوناءثعورعو ركبينأةفالختد «كلذدب ب مهنمو مهنمو نين. ثالئابف ثكع

 أ اع سادوجول ةرثاد اظذحت باعقلابنأ مءاةثامأ *اثونينامثلاو ثااسثلا ب ابلا ىفلادو 5 2

 نيا اهفحع دانوالاب و سهلا هكردأ اموهوةداه_ثلا وبيغلا ملاعىلاعتهنال فة نيمامالاب وداسغلاو نوكلا
 عسيج هللا اذ بامقلاب وةعبسلاملاوالاهللا طفح لادبالاب و ترغالاو قرم اولامشلاو ب وئمللا ىلاعت

 ايندلا اع ىلعدوحولا هللا افتحي في كم مالا اذه لع نف هاك وكلا ماع سا هنلعر وديىذلاو ههنالءالؤد
 .هياطصأ نمءاش نإ ةيبطقلا ىل معن نأ ف فد د رمصت باطل لهن (تاةناف) ةخدلا موقت 7 لع بطلان مهري و

 3 لا نوكتتأ هللا لأسماطتالا ضءناانغلب دقو كلذ ف فد رصت هل س : (باوجلاف) ءدالوأوأ
 ا

 ناو ة>اح ةثامدداو

 ىلاعت نا تان

 لاطأ أوادْزب زعاذهو وهعم

 تايلاىفلاهو 00 كلذىف

 ةةامثلثو ننعب لاو سداسا |

 سل هنالاه نم هانم 3

 لبهلع مكع نا مك اعل

 ىلاعت قل نوك ةئيباب
 دم .ع ل ءفاع ه-!ءعم

 الاةمايقلا مول مهذح اوال

 كالذو م ملعةنيبلاةماه ادعي

 انالاف ماكعلل نسل

 ةمرتلا نعدعب ًاوةرخ ”الاو

 ىلاعت قا نا لعب ا هنمو

 ةروسص ىلعالاهدامغ ذحاؤبال

 اذهلوايثدلا فمها هعرشام

 هيلع هللا لص ىنلا لون

 مكح >|بر هب ررمأ نعل سو
 يشن قلاب ىنءي قالأم
 هب مكحأ نأ كتعرمتو هب هد

 هلأسفةجر هنالوأ موف

 ش هدحو هّنلاىلا كالذذ نطاماٌثرالااماو رهالظل !ثرالا ىفالات وكمال كالذ هلو قي فتاهلاب اذا هدلولءد عب
 : رالا هناه جنم مهري غو ءاماوالا نم ظدح نم اففحام هنال_عف ىبهتناهتلاسر ل هع ثح ءأ هليا

 ا اديالابالا عسب سلا هتاقسصف ظفح نم فد امره_:ءهننا ىضر ىفاشلا مامالا مهتمناك نيذلادانوالبالا
 ١ ىدهتن ناعذلكو رصب و م<«وةدازاوةزالقو ل حوةامح نا مداص ىلد !هلفذع ل دبا عاذفص لك و ةعيسلا

 00 :ردقةعبسسلالادنالا ن «لدب لكل نال ءارسشع سماها بابلا ىفاضب أ نحب جَسلا لاهو

 كس لا ريعنانءاعاةد ناكو هلو“ ”وةجنرلا سقت ىلع مكب رستك نلاعث هلوق ىفعيفلاووه ع رضتلا ىلإ: هسىلعلوةلا اذ مهةمالث_جرلا

 3 ع بج اولاد تان لهن ديال ؟اودب رام لعب هنالءاشامه سفن ىلع بح ربنأ ل اعتق ملا ناملءاتاب الا ع نءا»_هردنونيمْؤما

 ا
 خب

 : 3 0الى“ ع



 2 اسس

 رك ذىزيلالاطأ او هتءبابىذلامامالا اذه سم أب هنمةحاالا مكح عافت رالب>اوا ارجأ كالذت ؛ لينا أ [

 (باو 35 توعالب نابل هر را (تلنأل) هعجا ارذتطغلل تاناو لا ارئاسو تان اةعيابمأ|

 بطقنماذجاوانامز وادعال ملاعل !نأ هيدا ارا نأ تاموتفلا نمىيعبسلاو ثااثلاتابلا ف يشل هناك | ١ ا

 ا.ندلا ىف مهداسج أب ءامحالا لس برلانمىلاعت هللا قبأ كلذأو مال اوةالصلا ميله لسرلا وهاك هيفنوكي

 مال_بلاا<ءاعرمضالاو هر ىذدألا للا لماس دنساو وىس.عوساكلاو سد ردامهودوءعرسشم ةثالثةعب رأ 1[

 نو مو وااوءالوالاو ءام .هنالا لا هو تدبلا ناكراك ناكزأ ة#عن رأ هلى. :1انيدلانا كلذ حاطناو :

 لحتوهىذلا باقل 121100111111 كرلاىه ةلاسرلاو
 ماعلا عسيج ىلءةس .عا الادادمالا 0 ا مو هكالدت ق ماد َك ١ و اراغن |

 قادوح وةدنوك و :حورو ىب.بط مس>اذنوك. نا طرم# نمو ني دلا يح ميش لاه ىلسااوىولعلا

 مو ىلا م دآ دهم نممحو روهذسحرادلاءزهادوجو.توكين اديالفهتشخسودفخ 0| ١

 3 ال ىذلا نيدلار رقامدعب مل_سوه- !ءهللا ىل_دهللالو سرتاموهانر 5 ذام ىلءىمالا ناك اماوةمايقلا ١

 ا ىحلوسر ءرنمض 1 اوموةيلدت«ب راف مهلك لس 0 تاتو ع 0 ْ

 امذدلال 1 لاك اوي لات امو لذذ ضرالا فرضا اوساءلاو ةياثلاءامسلا ف ىسيدوةعبارلا |

 نمد وعم هلام نلطالا كالغلا فالسعا :دلاراد نم ءزح ىسهفةروصا انش. ىنفتوايندلاءاقب قيتام 5-3

 1 نذل هذه ل دمت اك نعي عب ىعتاوهسلاوضرال اريغضرالا لد ةمارقلا موه نانةرخخ“ الا

 الواهلهأ لينال وسحب عم طا ىعهذ فطاأو قس وقرأ ىرخأ :أثئبءادع_تلااهيأ امم ةيئارتلا ا ا

 نممهو لزناذا ىس- كلذكو رمذإ1ناو سا.لا ضرالا ىفهللا قب ًادتورامخالا كاذب تدر داتوطولا ا

 ةينطاب نم نكمل رادلا هذهىفنولازبالو نول_سرملالازامف ىلا نددلاب ض رالافنوعاقلا مهق نيلسرملا |[

 ساييلاو سب رداو ىسعنم دحاولاوهبطقلاف نواعنالساناارثك أنكلو لو هياعهللا لبس دم عرس ||

 نامامالاام_همينمنانثاودوسال ارا نكركو هونيدلا تدب تاكرأ دس ًاودومال_بلا مهما ءرضالاو | 1

 ةويتلاهللا طفح ثلاشناب و "هيالولادللا 0 و نامعالاهللا اظةدع د اولا .ةدانوالا مه مهتسرأو ا ١

 لاه هئيعنالدحا اوءالؤه نم بطَعلاف ى.ط نردلا هللا افذغ ع وهاب وةلاسرلا هلئا انام تارا وأ

 اذهاو مهانر 5 ذن.ذلا نول سرملاءالو اودالوباو مااالادانوالاو زيمامالاو باطّةلانوف رعبال ءاوال ناو
 هد- عير طواقم :مم اكالذ د :ءاوفرعامم او ماذا مثتاما.ملاءذ هل ذا دحأ لك لواط: ا

 اوف (تاتناف) ها امتريطامادراهطان مىرس فى لأ امالولوانرم د أ مالك ىفاهارثال كنافةتكشلا
 عجب نملك م- -جذ رع بطقلاب م -هدارم (ناو ا مهحلطصمىلءناطتالانمنالف مسواوقيدارملا ||

 ضن ةءاجب الج رودلب !ا كلذ بط 0 1ع أ ىلع و 0 اتمام 1

1 
 نوكي نأ مزار الهام جر اوت ل ىدسنم هلع (باو از معجارضاونيدم ىد.يسو دهازلا :

 نوروك ذلانوكلسملان و لح لك ءانس ماب :ناىل > ري ْرَد4.ئابطقلا ماه منانايطق مهدنحأ |[

 مهدوحو عما نعمان 0 ىفةمالا هذه نمدعب رالا ءالؤ» نمد>او ل كداو هب

1 

 أ
 38 ,اعرادنم ملك م »راب ؛ وأ مهدالبفبطقلانوومسف ىالظالا ده ىف نوعسو:. دقو تاماقملاو لاو الا ل

 9 لا ادا ثرغأا 0 (تاقدان) |

 نءمسجيدي ىلع رهظامو هبةلقثاللا باذ"الا كلم اةريض-لودند دارأ نم لكت ولعب كاملا باب ىلع بايطاك

 200505 ., 2 الا 0 اا . ة - 0
1 
 , و

 دع يو عحس (69) رئاكلاونمؤلل نب حز رؤفانلانارلعامميئزبشديهنلانؤزرتسم نعت مكطساناولا
 صاع: لور غكاا فرط ردو

 انه ص _اعولذا ناعالل

 ناكااخز رب نكي مو تاسع دال

 هنياىلاالا تلقت ال تاغثا اذا

 قئانملازخأ ا ةهتماركرادىف

 ريثك هير عشب الى د رمادالا
 كلذ ىلءهيندتو ءاشعلا نم

 اونمآنيذلا اوةلاذاو هلوقب
 تالذاولاو مهن اولفانما اولا م

 ةالذكو او ودعسأ ة ةفيفح

 مهنيطاءشيلا! اول اذار وهلوت

 ِكالذاولاهولىأ مكعمانا اولا

 مذلام_جفرتأ امل 1

 مهاوذا اودازمهنكل و مذا ولا

 اودهشفنؤ زهتس ننام
 ْن رفاكاوناك مها مه هنأ ىلع

 هباورفأ اعالا اوزخأ اف

 ةروس ىلءاو#ب م-مئاولذالاو

 اودعساةداب ز ريغ نمواغنلا

 ريت انا نكاعتهنن'ناىرتالأ
 مهانا هند اوم قهسقن نع

 مه ئرهتس هللا لاو فيك

 مكممانا مهلوتب مهذحخأ اف

 ىلعهب 'ودازاع مهذخأاما و

 ناعامهاوةنم فاغنلا

 ثيدحلاىفو ماك نو زمتسم
 نمؤماوةتدصسائلاةارادم
 ةاراد_هنيفرسطلاىرادب

 0/0 لعب زالوة يح

 ىعيد ة ءازهتسالان 2 1

 رس هناهكلذان 00 5

 «>وضوون /ارقلاف ضم

 كى 0
 امالازعأام ءدعت قفانم

 مؤ لات قافنلا ىلعداز
 جلب نقيل قفإنم ىيرادملا

 سس ”هلاىلاتل 15 ! ةأهمددعر داك ن سل ىذلارخ“ الاب رفلارك ذىلاضرعتب لو هيداةتالار يطأ نيقي رفلادأ عمدرفت اذا ئالرب لعام و

 الذ لمخفتي ا ١ ارادملا نم نول اوت او تقبوراهيس اما مل ةميب هيا نينا لبا نايا ةبائادنهج هسا



 ::فدن رئامدب رأ لوغي ناك ةنا قا ائاودب رآالثأ در زادي رئامهللاو نا لامف لاما : (ءعرب) تلط ن ملوح فرع ءانرك ذىذلا
 ع راشلاهدارأال ةدارالاب

 ىفضرغ هل دالو:_صاخ

 كلذ ىفلاط أو ني_عمدا ع

 ىلاعت هللا ؤ ر لاو

 نانتماامنالباطلاب نوك_:ال

 انانتماناك اهوىلاع هللا نم

 باط مك: (اهباط مصل

 كلذ ىفلاط او ةباعسناكام

 ن«عقوامعسقواذاولاه مث

 و٠ سيلف باط نع هن ٌورلا
 هإل_طاخلاة شقا هنو ولا
 هيولاهمتالئالذو ىلاعلا نع
 ىلعءاربنأ و هامغا قرملا نم

 كاذوةتتف ه-ب]ءوهام

 درءل عقبال لاا نافل

 الاو هيلع ةرودىل_ءالا
 بلاط! ىلاعت ىلتافهركنأ
 اذهلف هباطامريغفنالا د ٌوزلا
 تعتو اذا ةي ٌورلا تناك

 اهامهساالدبعلا ىلعان انما

 ذاديلالا قواك" 0 3

 هنوأطمهلا لغو ءارامع

 ريسغن هتالذرعب : هل ىل_ع

 ىلمل ا نإ ذناكف 5

 ملعلا نمماطعأ ًاوامهلااناذتما
 راه الوددنع نكمل« هن

 كلةبهمعتت اكو هلاب ىلع

 نانا لهأ معنك ةب و رلا

 اهلعهينامةل سمهذهر لأ

 لاطأو ملعأ اسهفى ري غربا

 سماه اب ايلا فلاقو كلذ ىف

 هلوقفةثامثلثو نيعبسلاو

 م-مميدلاع بزح لك ىلاعت

 | لها لكتارلعا ثودحرف

 نكساروءالاب ل _مصرمنت#
 ملعول هناوا م لهأج 7

 ميدلا _«بزح لك سدا طق هل يعش :لامو صيخأ :ةلا ةكردال اوه هلعبا فالعالم نا

 1 0 اونه1نيذلااوةلاذ اونيقفانملا فىلاسعت هلوتىفلام ومهاكفال سانلا ن ءريثكى كال ذفا ندا ىفامأو د ووزخ الا

 أ شرعلا ىلعءاوتسالاةر وصئن دا ةناكااةرونءناكملا كلذ هر وداد 'نهبيلع م دعفي لاثملا ةريض> ىف

 | عييجب» لع ملخي نأ دبال_فريرسلا كلذ ب مئاذاةىلمالا لالا هت :ركاشع للاعت ةطاخاو هر ودنع

 الغسو اولعةند للا «ةفئلا ملمقما اروسماح وممة-: 5 : رواالحا م رهاب ةءيلطتو ماعلا ملط ىلا ءاوعاإلا

 طش ملا ف ةءاطلاو وعملا ىلع هديب ماعلا هلا م ًاوةفالالاةر وصد دعق ه. اءرعد اذاها طابو ارها طواطسو و

 لو رع < هلبالال> ىف نوم.هملا مهونولاعلا الا ىل_ءاوفدأ نءر ومأملك ةعببلا كلت ”ىفل دو» ىو

 ىل-ءىلعالا جالا هيفع لندن ملوأ نارلءاو لوسرشا ساىلعر هاط هلا م. ,التاذلاءىلاعتهنلنودماعل |

 نيناهنوفرعبالم خالءر كمالو اطتنع نود 5 :الوةعاطلاو ممسلا ىلعهديب نوذخأي .ذلو الاف لوالا مه ار

 حور مهنبامومركمال مهةوذ مدل اعطاها نوذ رعبا طشنمىف مهن هدضبالا ث فرءءالذا مف نئمدلا

 هللوةيفاذكواذك لئاقلاتنأ اذداب هلو ف ىعوأالا م 821 نمدلث هن ءهلأس والاة عد ام دلل لع لدي

 صخشا ١ناِلذ رزع ناك ىذلاع نم ىلع ا ا ايعلاب ناقل :ن !ه>وذلث لا هذهىف هللوةمف 7

 ظ ١ قفباطقلا نالاوس ع جابر كذدقو يشل لاو ج رع م 6ع سلاسل ءهعبأب ع نملك هن ملقم سبق

 لس نا كلذ ىلاعت هئلئار اهدا او باهق لكس املا 7 ارك ءدع م لذ اسما هذه تسءاوهمل 20 مه هءسأم

 ظ لوالا لقعلاه عباس ن ملو اوزجشلا لاو نامْزلا نه ءىضذماعفو ر طا ىلع الذ ىرح نا دعب لاو سلا لاح نامل

 ىلا لك ايهاةريدملاحاو رالام ةروهسملا 15 الملا نمضرالاو تاووهلارا ينم نومدقملا مث ا قتلا م

 الاوبف لاحو لعتو نكمةمو ناكم نم ىلا عتهننا عجتامرثاس مثتاداوملا مث نجلا متوللاباهماسجأ تقراو
 مهذا فرصت مهيف هلامو بطقلا : رثادت نول ديالرسشيلا نمدارف الا كال ذكورمأك ةك_ئالملا نم نيلاعلا

 | موغ د>اوالا نامزلا فن روكبالتأ ضعي سمالا ناكامل نكإةيبطقلا نمصخشلا اذه هلاناملنوأ هو ملثم ك

 نوكينءدارفالافرىاولاوهنوكينأب هيف لعل اربد وهامناوةءلو بال ن كل دحاولا كلذ نيم سمالا اذ م

 ىلاععتدرغن!ثوغلابامقلاتاماذامئا دب ءاماوالا نمءريغلةبترملا هذهتوك-:الو» دحو ىلاعت هللا ىلتتع

 امامأو رارسالا مولع نمةولكناهذهو ادد راو نامز قنيصذما:ولاناب طقدر هم .الوش باقل :ولملا كلب
 دارفنان اب نمالىلا_عن اب دعا ادارقنا ناب نم تالف 4: ”اعب دوق لبعد واعىلاعتو لانا. نمدرح "الا قذر

 1 ادحاونوكينأ بح ونيدإاةماق الامد او مامالا بدن ناك ان هنا لعامت 3 ها منك ١ او مهفاو ديعلاب 06

 0 رو مدوك د فول بمتاا' ولا ىفمامالا اذ هم كعقدا_ْملا ا ع ران لاعمال

 | تقولا بطل ةفال1نا نو كف تقولا باطق نوكء الد: و هّتةو فرمتو ركب ىفاك ثقولا بطق اضيف .سلاب ةممالا
 1 ثي> نمنطابلافبطقلا باو ' هل < ن مرهاالاةةيلطلا اذهدوكي ولدعلاةةدالانوكب ال ىذلا

 ش دقاهمأا5 ةءبطقلانا مسعاو الداعالا بامةلا نوكيالو رهاطظااةمتأ 1 نم مق ,لدعااور و+ل1ناف رعشرال

 1 نوكب ورهظأ مسجفىل ملك هريسة ودع ران من دن ةعالافنوك:دقءلذكر وءالاةالون وك:

 || لا 5 نيمجأ مهن :ءدتلا ىذرعافملا هنأشن مباطق :اًنوكسل ميبطاياج بكل لامع عااب لاغتشالاب م 7

 | ةاتوالا نمناك لاقف ىفاشلا مامالا ماعم ن عدّل ًاسومال_ل اهيلعرضاللاب تعمتجادقو م نب دلا ى 2 نيشلا

 || اونمانيذلااهيأاب انا هلوت ىفلاو مثءكلذىفلاطأ اوت ؛د_صوهلاةفدجأ مامالا مامن هلأ 1 هك 5

 اامسيف نكلا ةالولاوءافلاناو ناطقالا مالا ىلو ابدارملا م 54 :ممالادوأولو برلا او ا يطأ او هليا | وعيطأ

 5 ركلاو مار او ب ودنملا اوثحساولا ن ةرزوالو فرح أل ىذلا حاب اود كلذو ارماني اال

 1 | ةعاطلاو عمسلا ىلعه_ةعباب ىذلامأمالا ل اذا حاب ا الا سهالا نوال بادف هلوسرودهللا ةسعاطن

 1 لصصف ىودولاةحابالا كلن كح راصو نقلا الباع تمرح كلذ هت هاط كاع بج و تاحانملا نم 5

 3 ىكلذااوايثدلا ىفنوحرف مد 1 ع
 يل

7 
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 مل_ءلكب ةطاحالا عود ءبالو هلل ,ةالن م مكحو دعبامو ل.ةام مكحبو «بف ثدئامو هاهتنمىلاهنع لصفن امو ||

 نيتئامو نيعيسبابلافتاسوتغلا فلامو #« ىسهتناهيلادوعي مثهاهتنمىلالوالارمسل انما ديام مول «هو ْ :

 ةيهلالاءاسعسالا عي جفا ققةلاو قاغتلاب توعذملا عمادلا دبءوهللاد,ءنامز لك ىف بطقلا مانا

 نعو تولا يحاصوةبيولالار هاطلا ل بوةسد لا! توغنلا ويلا قلو سوهو ةفالكلا مك

 ىف طوخ هنال ءافلاهءلع بااغلا نوكي نا 0 نءهوروهدلار هدإع ءاهلو ردقأ ارم «لدع بحاصو': 5

 حاعنلاريث 5 هماقمضئانب ر طامخ هل ارطتعالو اعده د د ىفةهمش 4 رثعالن وصلا هيدرأب فقام ةريغلا نا ان

 مع ىولاالادالا ىلع اوة> ةيناحورلا فون و هلع ورشا ل1 | ىلءاهةحةعيبطلا ىنوت ءاسنلل بت هيف بغار 1 ١

 دود 0 هش مكعال هجنولانملاراوتلا يطع نا ١

 هنبناور رملتالد_ةتربخ نم مرا ل هلللاعت 0 دل 00 روضلا

 لد راهم 5 0تاسالا مص اوف قالا | لالا ءام_ْالا نمىربالبنغلا اوةداهشلا باص ف ا نمالا ! 3

 نءه>وب قلخلاا نم أ ىلع ساب رديف نوكلال< فروا ودلع ع اهملالزتياهمكعع ىرهعواجملع 1

 ناو ركد سلام ىف دمع فرص: انهمف فرص ةو رثوام:دسحاص ناك تاامئادلالا اذهل ب-اصمءو>ولا

 نبقيدص تدبة> | | رزعهسفنب دصغعي له سفن هل فرشت تمل هي هلىلاعت هللا تشن ام ىلءناكوامن ده دب نكي م 0

 فرصن»مت هيلا جاةتامردقهنماهل لواختيف هدزعاهل عفاشلاك هةعبيط هيلا اة عامهسياغ ضرعي هقرعلا 1

 لوتمو اهنعلؤسم هنالهةء.يط اسف ىلاعت هللاىل ال هتحاح ددع متافةر ورضلالاه:تاح نع ساعالا ا 0

 لعيلاسعت هللانالمهممهنعنّوكتناهاكءا.شالا نان لاو>الابادجأ فال_هتعيبط قسىفةعافشااو |
 توكامىلء هللاهءلط انانلعلا فتباثلاملان عمزتمسطةلاوتوبتاب رموف 5 :ملاى مهلا م-أ نما ودسن مه ْ 0

 لك ًاءالوءامىلءالو ءاو هىفىشءالو ضرأ هلىوامتالراختنالا ه-جو ىلعالهنيراتفالا هجو ىلءكلذب ربخأ ١ ا

 ناأريخ ع نءهلن !ثذاي هل < .ذىلا_عتىقطا» ارب مالرداخ !اىنالارث اوعلا ووش نءئ هيلع 0 اراهد ءالو سسربة نه | ١

 لواعلا مدعل كل ذك حاكم ٠ نعربدد و ارامث ال ارا رامشا عوضمنأ هنأش نما ذكرا لسمل : ١

 ىف هيومن ا مرثك آئثىف ندوب ءعلاب امدىةنال هنوشعتا اوهبلط ىلعهضرعام حاكسنلا ىلت نم معي

 عو رشم صاله سفن فل _تانئااراضح اوءوهشلادرع مل .ةبغراماو ىلذلل ح اكنلا ىف بغربالح اكنا |

 رونو فعذلادوونمهيف الن يفراعل ارتك أ ةقيطل | نعناءدقو ةنيلا لهأ حاكنك ةذالادرغهحاكنف ا ,

 01 000 مالا اذهيىفامّواعلوءام .نالا صئاصحت نمل ذوذ.ذارهةوهفهسا سحا ن ع هلةبرغملا ةذللا 11 ١

 نأ بطلا ماةمنم نأ لعاو 5 اهئتمراثك الا نع مهسفنأ اوهويوانناو -ةوهشحانلا اوامجو ءايلوالا ا

 فاكتب الدلو رك اشاسب را هنم عجرتف هلا هللا لسرا مال دالا نس أ, ت .رخاذاو تادخداذا هسا اي 1

 اهتمراخ دلك ىتل ارينا دعي رالا لص ىذلا لماكلا ل>رلا اوهبطلا نذافلاو مث نالذ ىف سلا لاطأ او كلذإ 1

 مهثراو وهف نو“ هوملاو ءام .اوالاو ءايبنالاو لسرلا م هدد :رالاو لاح رلانز ونام واطاريةنو رشعو ةجلا 1

 ا.ءادفوتول ؛يلهقلا نت مقام نيس او ىداخلا ىلا يشل لاو 0 هسنعهللا ىذروهأك ١ ١

 فيا اكرهن لجو زعمتلا األ دج ب ولا نيد ا 0

 نابلاف ميشا هلاواكرعن (باوجلاف) رهاطظلا ىف ةفالخلا ى ماك ٠ نطمابلاةلودف 3
 اربرس هيي رالاةباطقل اةينساد.ع طق ىونال اعتقل !نا لع ا هنزامعو ةثامثاثو نيت الثااو سداسلا

 , ةقباسأ_مئالمدعا !نمداحعالاةبرةجسرلاب (ععاب) دارملات وكي و نيكرمشملا حف وأ نمدحوملا ق-ىفوبضة تغرس ةسرنال كلذيلاال

 هذم مقاول بضغلا بس ىلع
 اعىلابنالىلاعت ناك كل ذلف

 هههوتامهالابملا مدعب دارملا

 ممارجلابذعخالا مقوال موضعب
 هسقنىلاعت ىلا ف موالو

 ني ناكالو بضغااب

 نم هاك اذ-يف ديدشلا

 د او هالا. 1

 مكجلا اذه ناكام ال امملاالول || ن

 لكءاودعتي لااهأ اهفرعاذا

 كلذىفلاط ا وهنط وم مكح

0 

 لوز. نادارأ نمو باذ
 ولف رول نحس هنع

 الوضرغالبب ىلاعت ألا

 مقياملك فراظاب لب فوشت
 هزععيف هت فو ملاعلا ىف

 ءاعلتي وهيذتللف هلدارااك
 الفاضرلاوريشدلاو لو.ةلاب

 نهي نملار

 مولات وب ةلذاابالو رههقلا
 ىريغاعث اذ ماغملا اذهاتدأر

 هريغ نموأ هضوأ هنمعقاو

 كلذ ىضتقا نأو هريغفوأ

 باطاريغت هلري_تلا عقاولا
 تاكوريغتلاهنمىلاعت قا
 هنالي ولطألا وه ريغتلا اذه

 سلو كلاذذا عفاولاوه

 نموه لد<«.ةروه#ع

 لام لمأتفريغتال بح وللاب
 تاسنالانا كلذحاضداو

 ةدحاوةهس نمالانيعمربغالو ميلا قامت فالق اروهطو اسنالاة قمح تناك اذاوام مال هر مور بلط نءاداواسفنوانعالا 3

 أذ عفرعن مو ها ركلاو امذعلا ارتالوح ر ةلاو اضرلاريهللف رشو ربخ نم هبداطمنيحنلذف )ملال اسيل تنءانو تاو



 2 ا ردجوةدازازأ عوج وضرر 5 لثءضرالا هللا قا لاهو ه«كلذىفلاطأ و (عع1) كلذب |سو هيلع لنا ىل_ههنل' لوسر
 بيس حس زلات مالو ضع ىلا
 . ةراديث ا دكا ١ كلذد عب صرالا طس

 اة ناسو نات فك اهسد الب لن دو نتفلا سبالنمءاوسةنسل ا له قاغتاب لودع مهلك منال ث كلذوأ| . 500 ولوتدامكاذا 0 ميتاج 0 ا 1 هلثفاتنمابلع رقتسل
 9 مل وج و
 دبتحت لكو «.اعاهانمسر و ءأ كل”نافد اهتجالا ىلع كلذفف مهاالحو م مجناغأ اناس-الاب , و-والذ لك لجلا لاف لاب اهنا قافنتدامام

 | توب مملاسجارلا رت 00 . 2 راد أو ةدحاوةعفدامماعاهب

 قءلعازن# ' ارمله شر ياادت 0 واذهب ناب رك م ارط أ لسعح وةقطاملاك
 مميال كلذ ناةريسلا لهأ ضع ذيامىلاتاغتااالوهفالحت ثدشي ىت> سو هيلعدلا ىلس هنا لوسر نمر امأولاهابسل ءاوسلاة#ق

 انقويساهنمىلاءتهنلا رهط ءامدثلهنعنلا ىضرزيزعلادبعنب رعلوق نسحأ امو يحصل وأتهلف خص تاو أ ىلإ نرانلا اهم .ر ا ةقرززا
 ةياصصلا فن عط نق مهتاطساوالا انسسن ن ءرياذت اد نمفواشني دةلجفنماعاازوحب فكانت لاا ممض خالف ءايشلا عل شا ءاوتتلا

 اهبارضاو صا هلانيورعوةبواعممأ ىف ضوحلاا|نهسال: داو ة لج نابلا دس بدقه نب د سفن ىف نعط دقف اذا لابإلا ىرتيرصدلا نع

 0 ل مر نسير لجأ - 5000 00 ىهواهرزوادوستدعن

 0 قي ةعزانملاغ و عهنعب هم هز ةزامالا ىف يزال ياسو لعن رك ثا عدارملا سن

 أبوس موهل-ريدخأتن ا ىأر ناك هن هقلا ىضرلا اعنالممماو ا

 ' ةياصصلا نيب رصاص كلا بوو نا ىفنوعب رالاو عبارلا ثم لا) «

 نمهنلاذحأ امل اهو وه ضن

 رخ ؟ىفالاممالا نم 0

١ 

 ظ

 ةكرحءاةمثسال الدو راهنلا
 || تاه ةماعلا ةمامالا ىمأ تا اراطضا ىلا ىدؤي ركسعلاب مهطال ثار يهرلا ثعةرثك عمم ماع ضيقلاب ةرداب اذا كلفلا:رثادمو.ل 'ناه كلفلا

 ىو ونا هثع ةلتقنع حر خش ناب هلا مود ىدانا ل لثق ىلعو ىلع مامالا ىلعحو رحل ىلع مزعناك مهضعب | صب رتااككلذناكنف ساطالا
 وم دارم اوهاذهفر وحأ هدوتعتام هن :«لكذ دوص أم نمصاصتقالل مهمبادتا ةردابملان اهب واعم اذاهة:تارخآ ىلا نينعااب

 0ك ورونلاةر 00 ءاريب :ماقعلات آر هلالو زالاهةحف د نو 00 هتجوزومأتأر نيبو ملح نم اعطقاهنع هللا ىضرنينم ملا مأ ةسئئاعتءاريداقتءا بعوءالعلا لاق «(ةعاش)»# ىتنامهننب |! هت قرف اهلوضف تضقنا

 | صنلا مهيف تبث نمريغ ةياصصلان مدح نيبو زي دلاو نسا نيل اغلا تكا رالاهريقو هيلا اقداتعملا ىهلالا
 ًالاارسأ 9ع مكلتس الر ةداعتاو ةيءافوانباكص رز أن مناك ولو» ردح واعي رشىذ 1 نم لكءركنر ه.فنرث أ امو هياعترمد5
 وا رفدو وعلا نادك ىفكلذ ىل مالاكلاةطسإاك مل_سوه<#يلع هللا ىله هللا لورلا مار ما اهمسأ الف 1 1-0 [ىنعطوأ في رشل كلذ بسن تث ءاوسانيهذم اذه بحل ادرجالبحلانا.:ىهةدوملاويرقلاف ةدوملا || رؤوف ةنءلاناىل_هلدف

 ملعأ ٍ هذا نم اكسل ادا تمدع

 | مهنءهللاىذر ةبامصل امو ءاياوالاربك ١ نانابي فنوعب رالاو سما1لاث هما ناك ذا | مهندس رف لسانتو
 | لادبالام دان الا مثنامامالا م كاذ ف فال ىلع دار ذالامث بطلا وأذازتا رالاعوضومحاك 1
 1 « (نيعجأ مهنعهتلا ىذر قدفو عم امهلوأ لساتتال

 0 ةس ٠ رحل مس ةيعع ل | هما 03 0

 الاةباطغل اف موقي نأ ب امو نكمل هنا نيت :امونع هنو س اهناىابلا فنيش رك ذدعن امذلاامأف ىرخأق ىفوازكب ةفئاط

 لامع: هلناو ذدوأ اذاناههوعو صملاوملأ لثمةءطةمار وسلا ل اوأ ىفىثاا فو را ناعمه نأ دعب

 00 وع فةعاج نان بطغلاةءالءا5 (تاقنان) اهلالدأ ناكو ةذالللا هتنيعتاومناعمو اهعداشح ىلع

 |هنع هللا ىضرىلذاشلا نسخ اويأ زئيشلا ارك ذدق (باوجلاف) مهاوعددربلءانعم سلوةيبطقلا اوعدادق

 |[فشكي و مظعلا شرعل ا ةل سد دموة اءئل اوةفالخلتاو ةج رلاو ةمصعل اد رع دع نأ ةمالع ةرسشع سد بطقال نا ملا

 لولا نال هاو ندوجرلا نتا ةمارك رك تان ةلاوتاذا قات نم | ىو نيف هد
 ١ ١ نعلو هةناو نب :و وأ نيد ل -ذه اول اهم :مرذن وبادص اون نيرو ١ ج عبارلا بابل افلاهدورخ 1

 0 1 حج اماوف طا ولا لزنمو سن اولاج رادةنللا نا لعاب الو رانلل ءالؤهو اب الو نعل« - 37 0
 زا اناك انغاونب رهادلار هدو ني دب ”االادب ا راذلا لهأ عمرابجلا مسالا اوةسنللا لهأ عم ررلا مسالتو ريجر هلال رادىسهفراس“ 1

 عوج ىرخأ قس فواذكب
 نءق-ىف مويلا كلذكو
 تذقنااذاممالا نمزن_أ

2 
2 

 ا



 ةثاهسجو ني_سهناون هال لاف نيل اءرك ذلود عمواك ةياصملا ذى ةنقسسالا ممم هدا عاما

 نال_ءارخ الا ىلاعت همس ىلء م الكل فاضي أ ب ايلااذ هىفلاوو 2 له ملا ىلا هوا ىلع مالكا ىف

 ذيول مج نمموفةدو -ومةقال هللة لهالا نأ مهراعأ ب تالاةفالخلاىفاومدةترمإ ة هع : رالاءافلإا

 ركبابأ ١ ناىلا عت هلا لءفقبساساو لاك عطاك صاد وول كل ذا ءاوهدرعت عل' ىل» 1163 اىضنق» .الووتبستاكنف

 ىفهلل امدقل_ضذو هنناد_:ءةمرح مهل لك- ال لسة توون ا«ثعونا ثم لب ةتوع رمد رع ل ةقرلا 1

 0 " الاولة ان نيف التعب وباذ :اثيدحلا فولاق < رالاءالو هنءهريغل>أ مما , هل- أن ارلع ن «ةفالملا

 نامزلا كلذ ىفةفال- طنا نمرك ف الدالهتو مركب نودقثالثلان 1١ ءادح أ اوعباب ساس: !!نار دتولا ذامهنما

 ركبرلأ لووةثال_ثا !نمدحأ عار دق دةنا ور ودخالع اذان ءالو اب نءهرح .' الا لةكو ناعم ال ناك ةءاعت ْ ظ

 نمةفالنا نم علخ هنافلاغااو ر وا ىلاهءاتن قيس عوالا و -ىفم ارث امد عكللذ فناك ةفال_هلنا

 قيسدتو ةقاللا ىلإ ناريغن مهمل نمةفال ماي أت وع ركبوبأ ناك مانع لمدةنمنأر ذقن مايا

 قضوا لاى. ئةو لاه مث كلذ ىفزيشلا لاطأ أولا هللا قب .تسففلاخنوارماب نأ هلديالهنا هللا لع ىف ْ ْ

 اغاور واخا4 اع ةسعب , رالاءافا1ناءالو هابنت رثب تول“ أك ذاعمجم ريصصندو+و عمالا كلذ لبست | ٠

 ال رض ةمناكرخأت نم ملكت أولو نامز امد: ىهلو#ت ع نكتو لذذلا ىدنولوةب « مهن مدقتل اول عىف مهاذه اخ ْ ١

 اولاهر رع ولمأةياف ه! نيةّةحلانمالذب لئافالو هنملضفأ ل_سوهاعهتلاىل_مادتمدقتن تاكل ||
 نعفتولا ىدالاف ري علا ىلءداز ادركت اهلا ىلإ يعل ةيةعب رالاءافلطا دعب ساسناىل-ظفأو ١ ش

 ل-ذن أ نوثدلا لاهو 5 ءاءاوالارب /اس ىلع م مهت>ردعئرو م4 .طعتو ما مياسضة يف نكو

 لهآ نمراصتالا ونيرحاهملا نمنوةداسلامناوض اة ..لهأ متدحأ لهأ متردب لهأ رم ثعلارعب ساذلا |

 ٠ (ةعاخ) »< ه«-:ءهللاىذر رتب !ظفانملاءرك ذلا وق كلذفنيتابقلل لس نيوأد-أ لك ناو «

 خشاارك ذأ[.
 نم أ نيءبات لا ع.دات ناكو ل !!ىفةرادصلا تلاقز هم نوعباست لان اكو مأهرف اوفاك مناف تاسعا ا ٍ

 هللا ىلههو رصاعم منا عمناعالا ف ىوق أ ةباصتلا نوكىفةمك-حل اف (ل.ةناف) لدعلاف نيعباتلا بلاغ | ٍإ

 رضا اب ناعالا نمهيحاص ق > ىف دش بيغلاب ناعالاناةدعاشلاو ةقالحنأو هتازغماوأرو ل _توغياع َ

 لوسرةمأ ىلا ثعباذاة دسم ىلهرطة نان الا ناث.-نمةراعدلل تءاجات!نامعالاة و5 نا (تاولاف) ||

 مهري_غىلءاول ذفاملوالا نر ةلالهأ ناةئامئثاثو نيعب رالاو سداسسلا نابلا فني دلا ىب<#

 ا.مسالو فوةشلا بورسلان بغئاقاب عقد لد ركوت سالاخب ماو مف سانلا ىف دسحل اراثاهسن -نم

 لو مولعزه بعيد عده اكار | !!اذ_مبىونأ ةياصدا انانعاناك ةاهسز> نما جلع مك م تاكا اذا ا

 رارمسالاو مواعلا نطماو ع كاردان هم مههلاعتاموب ممول :تاآ تدل ؟ناظاحلا ديامع ملاغتشا تأكو مال_الا

 يعج غلا .ناعالاة-رد داخل لصف مه :ءازل ىلةناسع قب دص* هلا اناء ١ن انا صن : هتناريحو ناكالا هوا انل

 هلاو 00 ًااودهشو ع را اود عاش ماعدت و .فةياصملل :بردالىذا يسرق ناك

 06 واسقف لمعلاورلامأو قبسلاوناسغالاةوةبالاانول طفاسف دوه ا ىلءا اوةدصوا ول 5 هعئاقوو 1

 ءاند>وا_مفددرتلاو ل داامددو ود دتلاباثب وأ ةريسو ريدخالا نمزا اىفانس ءاج ىذلا هني داو كلذ ىف مهربغأ|

 ىل_ههتلالوسر رمد عفان اذن اواو هد اروهطالوال_ءادم اذ ىلع باطن لو ضا:؛ىفداوسفار وأ ىنالوةنم

 هعيطنالف دس اءادائيلع باغي ناك له هتدها_ ثءد_عانلاو-أ نوك-:ف.يك ف رءنادك ام سو<.لعدلل ||

 اة 1 عع ف

 ىذر وفاشلامامالا لاهو ارب ْر رءاب وكهللا تاكو لعل ا نب :مؤملا هللا ىف كف هعب .طاوا :بسوفت تاغلمأ

 5 ار ,"نملجأ ان دنعمهؤار ,ارثاسعاو لع لك ىفانكوف مه: هللا ىذرذراكدل اودع ءدهلاهّدلا نرىف «بنعهللا

 ىسمتئاانسفنال

 مديسسل

 بقاهع لاو >الا ع. ىفىأ هاندا لك ىلع شارك د: معو ءالع هللا ىلص (ى«تقاو ت:عو) <

 4+ اوىلاعت هلوذ 5 ىلاموهلمأتف 0 عمز) ة هيون الاء ذولا سمامالوةثالثلاءذ به نعذج رام قال ديم وأ امر وأءامسو أ فوذت ا

 ةهاو ذهول ى .يفءاعسلا 1 ا م د ا مس هس عمل

 اهرمناهذإ تقدئااعا

 ناالاوهراهكسعناك ىذلا||
 ىلاتامةسلاز اذان لماكلا

 1 أ مولعمءا_عسلاو ضرالا 7

 راذاارحاهم> لاح ءاملا

 ناهدلاك رج ًاانادتداعف
 اكرانلاةلعش ل ثم لئاسلا

 ءوضلاز وة لوأ تناك

 ملف مولا ثسمطق سعشلا

 رانلاف تدهسو روثاها قد
 تناكىذلا ه>ولاريغ ىلءنكل

 لاطأو ريسلا نمهيلع ايندلا ىف

 نمرخ [نالعنلا مكلذفأ|

 مداىبنم ه>ور ضعت
 موةيىذلالماكلا ناسنالا

 ماعلا ع.جرك ذماعمدرك د

 راشااوهازدو هدذردةول

 لو اعدتلا ىلص هلوقبهيلا

 ق.دالوح ةعاسلا موقتال

 لوةيضرالاه- وىلءدحأ
 للام هللا مآ

 ىلع عقتنأ تاوهسل ارود

 اذ_هلح>ال الا ضصضرالا

 هنكعالئذلادح وا ناسنالا
 ىفسل ذا قذلاب ماك-ت. نأ
 ددالا دد اولا هلياالا هر ط أخ

 وهىذلارك ذلااذهو لاق
 ربك الاهيبارك ذوه هّلباهليا

 رك ذلوىلاعت هلوةب هملاراشملا

 هلي اهلي

 انءاع ضرتءءالو ربك أهلا

 لشالاوضعلاك ممناو ةلاطعملاب

 لاطأو لماكلاناسنالا نم

 ةشئاعلوةفلافو «كلذف

 هللالوسرناك امنع هنا ىذر

 ىلسهللا لوسرن< ةسلاحلات

 اهرب ااماواوغْشك 0 طع نمثالذ ثئاع تما امان لع رك ذودق ىلع هب ر عمد. لكس ول بر لاو الا ع ..جقر> وزعي زإامركيظهللا



 مدقتو (ثاف) كلذ ىفلاط ا وناتكلاهللاهنر وأ واع نعود سدلف ىلهعلارانلا ءاماوالا نه (24) هلم ل37 نم لكولا# كاذ هليجبن:الوادنأ

 نيّئسا او نماثأ أاتانل البق

 انيس الالرتسا نان“ *انو

 تامامنابكا اوكلاب يه ارب
 نءالهموق ىلع ةخغاة ماقال
 لاقو# ملأ هنلاونداقتعا
 ةثالث نعالاوفعن نا كلملل

 مرعلل ضرعتلا ىهو ءاشأ
 كلا ىفحدةلاوهرسءاشفاو

 نيعبسسلا بابأ افلاوودي

 لاعت قطان اكان امثلثو
 ددالو مظعالا ناطلسلا اود

 هيقن وكن هنمناطا ال

 هنا عم تاحا1اب دصقن ىد

 ثذتقا ناك ملا ل.ةءالولاعت

 رك ذمئاشرع قلخعناةبترملا
 دصقب ىت>ه.ل- قوتسا هنأ

 هنمجتأا اول !باطوءاعدللاب

 الزغتوهدابعب ترك ذ لك
 دبعلا ىءلثا] ذالولو مهاوةعل

 بلَقبهحوتي نأ ىردنالارباع
 ديعلاىلاعت هللا لش دقو
 هلزاك امالا ل.ةيالفةهجحاذ
 نامت قطا ب سادو ةهح

 شرءوءاع“نمةيقوةلاهسفنل

 هلودباهاكتاسهجلاب ةطاحاو

 هللاهسج ومث_اولولامشيأ
 امندلا ءامس ىلا اذ هرلزني هلو هو

 نك سويط لس ةوتبو

 هلصاح و مكدحأ هل ةىفهللا

 اههاكرو_مالاقاخمتانا
 لأ هللاو نامءاللالبتارمال
 ىله دمعت نمآن ملادو «
 همك #0 رهيلعهللا

 عين انورحأ هلثاك هيءاحأم

 لكس نم او ءاثالا عج

 0 رحأ نكل ةغبضص كد وباتك

 هذخاؤب هيا نا ءىماعلا نأول ةئام'اثو ني ءيسلاو ىدا ا بالا فلا درو مف اهاهاك مهماكحاب لعنمرحأال مهجنامالا

 لا / م ءاح مالا راخنا تاك را ىلد نم رغنلا حا ىذلارهاذهولا# ادبأ تاقعلا ىف: ريم ىلعت وكن نا ح مه الؤ ىمعامدبال اوةيصعملا ىلع

 لاه 1 هنعهللا ىىذرهربغ ل عنمريطانةاهاداعب الهلاعأ نءتروطةرذ لك نا عم ةسبلق هلامعأ تناككيف 0

 17 5 يرش / د 0
 ١ ا : ئإ

0 
8 
1" 
7 1 

 ىثدثاملاوحالا مئاهو نماههنءهنناىذر رم ىلع ركب لأ لمسض#] 0 هنعمل ىضر جيشا
 ول اءاناف مهتوةيئمدخل 1 دعم وبلا عيصأ امر كي ىلاللاه سو «ماع هللا ىلص هنا لوسر نا ثداحالا
 هللالاةذركناب انأان كاهالتك رئام بوه #ي .اعهللا ىلصهللالوسر هللا هيد نيدهعضو ىت> هلام عمت

 لاّعذ :ر عاب كاهال تك رتامر_بوع بل ءهنلا ىلص هللاقف هلامر اه ؛ هاناه كال ذ:هئع هللا ىذرر ع عمسف هلوسرو

 نيةئامونيعب رالاو نماثلابابلا ف حشا هلافو 2107 نيبام اكنيد لاغف هللا لوسران راعشلا
 ردي دحاو لك لعفبلا ملء رمالا ىبتلبادح امهلامامولددح لل سوميلعدقلا ىلصهنا ليضفتلا هحو

 دارأ اهفرهاشب الر عىلءرك نأ لضف ناكف هاب دعتاما د> مهل دحنأك مل_سوويلء هللا ىلص هنأولفالاو همزع

 ركبنأ لوقفرلا# اههنعهنلاىىذر رعىلعرك نأ ةل.ضفر وهط نابنالا سمالاما بابل _بوهياع هللا ىلص
 نأ بابلاتف ىلاعت هللا مم سوماعمتلا لس هئنالو سرنرةني>بدالا اهراغهل |وسرو هللا ىل_هالتك رث

 هلع ههنا ىل_ههدب نم هل ع هلامز امش كلا ىلعدر هن ارد فول مل_سوه ملت هللا لسد هللالوسر

 ظنافلاملاب رديانتسان مالا هلم فركبربأ مكحاسف ما هب هلدالهتنالوسر كرت«_تءهتلا ىذر ةنوكس 00
 مويلاكلذركداب أ قيس, هنا ل.ةدةناكو رم ىلعلضفكلذب ورومالا بت ارع ركىنأ ةفرعمدشأ امىخأ اب
 هللا ىلمهنلالوسرنا م ماقملا كلو مويلا دعب ركرابأ قيس اللاو هلامرط_ثب هنادتانمعقوام هلع الذ
 هناوةمحلا ىف اركي لأ قدص نم هب ام ىل<نم رضا اهينمل كل ذو هلام نمامش ركب لعد زل ل_توهسيلع

 ملسوهيلء هللا ىلصهننالوسرب قذرلا هلرطحخ هتاركب نأ قى لامحالا قرطتل هلام مث 0 ىل_ءدر ول
 نبنجحرلا دبعل عةوئاكهلامهئاطعاب ه_سغن بيط مدعن ءملءامل 4: ًافاكمئالذر كرا ىلع ضرعاكاهناو
 ىربال هنا هنم سو هلع هنلا ىلص لعولوهيلعهد رف هلك هلاسع ٍس و4 لعلنا ىل_طدتلالوسز ىلا ةضءاح نق فوع

 | 11و لسعة ءامالاواةمتساىا )ءادبتك ضع فم !لاوو ها هيلعدرب لركن ول ناك اكل مدعم هل

 مامالا ناكو هتماما ىلع ىأ ملا عامجاا مولد اعماماوأ ىن نم هلوةلوبت بنمصناهمر وما, فرع

 نامثعمث ع ه« هياء نعهتلاىذر ركبىأ صنب رعمركلبأ ملسوءيلعهقلا ىلمهننالوسردعب عابجالا
 نمنو رب_:عملا عجأ دقو ادحأ فات لهنأو مهم .:ىروشرالا له-ةعامج صن ىلع مهماعر عصب

 5 1 1نيبتعقوةغلا + !نامنودشارلاءاغلحلا مدةعب رالاءالؤوف ىذترملا ىلعمتاهثءةماما ىلةةرادكل |

 تلغتنا ىتح ناو رم ىنب وةيمأ ىبب نمهدعب نم ىلع ماهر واعم ىلعةفالا ترةتساف نس اهل اصوالد واعمو

 لوقو ىرحامىرح نا ىلا مهنمةفالإنا تتاسناو مهملعدقسعلا ول الأ عجأ و سايعلاىبب ىلاةف الخلا

 0 سمرا ولطابامهنههننا ىضر ىلع مامالا ىلعاهر ؟مدة: و ةفالكن بصغر كب انا نا ضفاورلا ضعب

 ى لان اكو كلذنم م6 :عهللا ىذرنيدلاةاسج ا شاحوةف الن نم هركانأاو ع لاقل ىلءةراصصلا ||

 3 اذلاو لاه ىنطهريغ ىلعرع مدقتو ىطق *رعىلع لذغلا فرك ىأ دقت لوك هذ هلا ىضر ني دلا

 ْ مدل اهنم مزال الو نامزلاب م د_ةتوهاءارخ ىلع ةمامالا, صخ#مدة:ناانغش 3 ىار رط نمهس.ل ءىلاعتهنلا

 4 هسوهيل ع هللا ىلص دمت نما ب قد هنوك ل كلذ سدلو مههارب انين أ هزم عابتابان سم دق ىلاعت هللا نأف لضغلاب

 ه5 :اك كلدو ةبترملاث محن ءالنزامز وهث.ح نم مدقتلا ىف كح نامز ا[تاف نامْزااب همدةتل وهاعاو

 هلا اهردتى !ارامعالاو لاح ا را تميت شراء اسو اع هنلأ ىلا قا لوصول

 هللا ءىف قبس دو رخ ” الاةرالولااهل لهآ دحاو لكنا عمنييعتأ | ىلءدساو لك ةنالومانأ لحو رع

 00 هنالو نم ديالهنا

 وذو مدع مهراسأم كي موتيالو بيرث ىف ناك-ذ ىلا عت هلل ادنع ةيالولا نم هلدي الن م ممهدحأ ىلإ :ىحهعلخ

 ا



 كر اج

 مث ولاة داهشلا لاو م مهفانائش (معع) ىلع: دراوةرصالا نوك_تناديالفانرك ذام هيدارملاوةيدي ىلعذحخأت نا لاف ةرص تاقرجاتاةايخ
 مكسب ةداهذ ؟ةنباعملابةداهشلا نم اس سس اس احح حس ص ا ب تس عم صصص هس سس ع عم صحح ص معمول

 هلانلملا عسب ةصخفةعزخ مه ةيج راع ةتسنيبىر وشمالا نوكي نأ ر عنمدبعلابناهثعةراما تناكو جدل اقافك اهماع |

 دهسا لاناعاو دارضاحن 5

 مك هللالوسراد ل

 لاك يشل الاه ها مهضءهللا ىذرهوعي ايفان ا مهتعي :امهلو3همو وءاوتناوراذنالاو نع رحاهملا ءاربك ١ ا

 ىنأل ف ىلءلدءاغةثاءثاث ونيتسلاو عساتلا باب ءااىف نيدلا ىو« زيشنا الاوو ىلاعت هللا هجر نمدللا

 هنعت عمدجتت لكك ذاق ذاصلا دب الكا مو .اعدّلا ىل_ص ىنذ ماا عمنأك نوت ؟ هر ىل هذ ءهنلاى طر ركفأ 0

 داو 0 0 رك دل در 2 ا 0

 ىلع 0 .ركبولأ ناسخ لا عو ا -رتامامها ه:حر ول ثلاند «_ااوبأ لاوو « كاست ا

 الأ | بل ىلعهللا نمماك-الان مديت دلك ند أي ناكف ل_سوه.لع هللا ىل_مهنلا لوز نود ىلا ههنا

 هريغل مقواك رب أتلاكاذلك رأت 09 توا .اعهنبا ىله هللا لوسر تاما! كال ذأو سو <« اءهتلاىل ههللا لور ||

 مو.لا كلذ ىفه_سغ ىلءعديشرهءامع# 56 9 ,الاملاةومو.لا كال ذبرطخاوالا ةياهملا ن مدح نمام هنأك أ

 ارثو ريخاادعسكلذلو رو.ءالاوث اًم> لعي ناكفر 9 ,وبأاماوهعبتا ىذلا هلوسرلادعهةفر ءممدعو هروص#د ١

 ةداهشن سو ءملع هلي اىلص

 ةداهشاممال ءردو ةعزحخ

 دهس ةعزخت اواو حلا
 هنداهش معتم نب عوداهش

 اندهحْنل لد و نينثالا ماعم

 لوسر مك ءاجدقلا نع هلزا

 ةؤوسلا رخىلام كفن نم
 ى هه هأف

 ن رقلاعماج اكد قوءدحو َ ل : , 3 90 ْ ١
 ةداهشمالا هن 4 0 مح نع فرعوهوهو4-ه ء ماج ن 0 ارث هب 11 هلق نم تادن دو لوسرالاد_تامو
 «>«له-نمالا تعد ن فا امو 00 مهعباباوق مدعتلاو ههماعألا قكساو زئا.> ةعابجلا ىلع لذفأ

 هللا ل_مهننالوسرناهالوأ :موأ كل ذنمرلغ: ل<# فناكن موأ سوه لءهللا ىلص هللا لو سرن «لو< ناك ام
 ىلص هنو«مول رسل كلذ مكح حر واتذهردصىفرقو ىذلارسلابةءاسجلا لءملضاب كانتا ملسوهيلع ْ

 8 الا ءزهالا رع اصف نيلجر

 0 * دع

' 
 نمل هلوق قالوه دق ةبودت همه لل - تب لهنا ثءح هدو عااماعم هن ذم 1سأ نمهانرك ذامهالا رس !سراو لسو4 ماع هللا
٠ 

 م ركلوسرلوةلنآرهلا ايا عواض هن اركبلا نم مم لال سو #4 تالي ا
 ام اول ىلا مداكلا ل ار | *-دلح هقلاىلس دي ناسل ىلدىلاعت قانا «هبطاخعام يري ناك هنامكتتالا]_ وهيل لل

 ىلا ىلام7هفاضأ أك م >-رئملاو لاق »* ل الموه<ة>ىف هرأاه دش ع نمل ةنام ملعب سقت قنازيم ركيىالزاكو 4 :مهعم«باطخ لك ىفلسو ا

 صاا1لاض ىلارد ,عل اناهتماغلاهنسف ثفاب ,وةصااخلا فرصلا ةيدورهلاماقجتففحتدقونيدلا يضؤتشلا ١

 ماهم تا م مادحأ ل ًاالولاو ملاعلا ع ندى تى ةسم ,ول رلاىكوعءدن م 1 ءوةالئذلا |

 ناىلءسانلاعمتجاوالاف هناى ريشا ةلاسز لاجرن ءلجر نع ى.ابامالاهتئر راك مامّتلا ىلع ةيذوبعلا

 ىتحهرحأف ىلاعت هلوقبه سفن

 ىلتاذافءاو هللا مالك مها

 مالك انعمدّةف نار قل انياع
 مه« هيرهأك امل ىسومو هللا وللا اعرق سانا نك ارا طش ملعضا و "لاوةم م كل نءاماءىه ىناااهئازك م ىستت اولي |

 نيءامسلانيءنكساوهنناماك ]|[ ب تادك ىلا هلاوأك (ناو اف ةيقيدصأ 422 ةداوؤ (تاقنافز نابل ع كلل ذع نعى سفن ىف اناف
 هكردد ىذلا ناننذرشل دعب | ** 2 ع ؛هصوع شاذ ةيدصتق للا بربخ 1 0 0 ةيقيدصلانأ ًرانالا مثال

 1 2 9 2. مو افن قل هل مس صاع ةمقدإ َت

 اا ءولاي هوس 0 ل 1 2 نموها ءاو 7 قي صلا ناي نم موذ ل ةدداوةقيم-اوك

 ناب 1 ىفلاه #2 صا ةيعيقدلا سفن دال ني دصاا عي ىلع هبل طة كر ىبأ بات ىفرقو ىذلاكرخ اسوأ دواي اعمس نم يواسي

 دار ااام (تاقناف) هبه ضو دب فلز 7 ه ةيمالملاءابماوالاس أر ناملعا ةئ ةئاوثلثو ناثلا

 نينمْؤملا نع نو« 7-00 ةءالوبت اورلاالا سوما تاولصا!لعنود» ربالموث مد (تاوللاف) 4 .هاللاب

 ةماعلا» نعنو .هتنال صان ءلاعمن واكل : وفاو سالاق نوع هد :ارهلاع لامت هللا ض'ارذ نددؤملا

 مث ىلاعت هلوقفف (لافو)

 0 05 ءدز وأ

 0 اهنالااندامع نم اذيقطصأ

 ؤطصاام -كفزعهللات ا ءا
 00 ايتاز 1 نيعةفر طاهن ءنولزلْرُب_:الهيدويعل !ىفوملءلا ىنوذسار ناعتهننا عم م-6 وأمن اودرةثا رذةرهاط ةداسعب

 مولع ىف صوغلا نمهئافطصا||| *-** هللا ىذر رك.ىأ مامالا قةدئاو مم ولت ىلع ةيد ون رلا ناطاسءال.ةسالامعط ةسساب رال نوفرعنالمهت |
 هقزرواهددوهن لاح رلقتلا هلاوح نم قة تاك اماركك !تادابعلا اون نءراثك الانمهريغن . لالا هيدوتعلا ماع أ

 ىذلا حجذاس ا .ةس فاد: نوك. الروس نأ اوىلةعلار ظذلا اصناف وهم .1ء هللا ىله هللا لوسر نا. سل ىلع هللا لذ ع نمءاحاعو هللاب ناعالا :

 هنبان لعل ىف ىلع ظن هنونلا أ :لملعت هناانغلبامولاق ةةدلاذهىفءاسنالاث راو وهاذهوهاوةتو ةنامعاث .- نمالاهللأب لع هلل“ نكي 1

1 



 رب
0 

ك فنلا ثبدح فش ثلاب مهلا لش ديالو لاه هنا با ثدح نم (220) هللادنع لو وهف هن انذاتام زمعر ز والا
 2 كل لاب ملاذا هوا

 1 5 نه لازامرك ابنا اوقع يح صف ريغ نا ءاوأ نع هللاىذر ركب أ ناعأ هيواعتي يد ةوبلا 3 8 57 دل 1 + يع 0 كر رك ا 1 ا تدح٠-فق ال اىفرخآ

 ازهىلع مههءانءتر هللادزع ءاءاون اة مر رالا ءالؤه مارت | ىلع نيعباتلاوةباعصلا نءحلاصلا فاسأل !قبطأ دف نك نطوم كالذلو سلا
 ع هللا ىل_ههلو ة.ةنرت#لالاوحالانئارشد رك ؛ىلالذفاود »اشم مال (جعلاام اانر < ذىزلا تيترغلا 0 مرا قدير 1 اهءاداللا ركأا او

 ءاوسمماٌ اذ نع هللا «ةءذي

 ةءلوأ لافلانالذة:ةرك
 مام 0

 هنو ىح-ا|مرطاربةىفمآو

 لءهنمثاو مولاي ذخاؤمريغ

 اذاةتحانخ ه3 1 هن مهام

 فرعأ م مالوةرادعلا دعب نو رقلا ريخ م مال نوعباتتلاامأ وىلاهتهنبا د:ءةءلضفالا نعني ةيذملا هلعقب و مو

 | هيلع هللاىلههقالوسرقفب اع ىعدب ركب ولأ ناك اعاوءاماعلا لاه هريغو ركببلأ قباصا داعب
 [لذفأ ا ريا قسوم هل ىله هناؤو ض مم ىف ساناابةالصال هفاذتساوةمع 34 صمأ ىف«ةفياخ هلال لسو
 (بااط نأ نيىلرل_وهسبلع هلى« يتلادم سم 31 هارم ملا نهرب“ و«. ا !تااوونييدوحلا ءام اوالا

 نيم لذف ار كوب أف ةغلا- لاممالاءاياو انييدمحلاءايلوالا لضفأ ر كابن ااذاوقىف ل دو هنعهنلا ىذر

 ةجرتلا ف اناوةدحبرحو نامزلاب هذ نأ: نم ٌردىفو«م دقن < ق> ىف هو بلعدنلا ىل ه4 ةلاسرمو ع ىلع
 تالذكو نية ركبفأ نملذفأ هناف مالسلا ه1 ىسدءريذتاومالاوءامحالا ىنعب نيلسرملاو ءاسثالا سعب

 ةصاخ هليا لحأ نمكالذ كرت

 م . 3 ن5 ل 5 . . . 00 5 : ةااازب "3 ال ه2ت

 ماقمو هنرابعو تاسوتغلا فزيشلا رك ذك ةوبتلاو ةبالولا نيب ىحر ربو _ماةمنأو مال سلا هما رماح ررخ 5 0 1 ٍ َ

 اذ 3 ذأ“ 6 كح ا ٠ هه فىماى 7”

 عيكس ولاف ههناشم هسفت نع مالسلا هما عىا] طاري اك ةفيدصأ ادوفرةومالانود مال لاهم ءرضألا 22ى لتي

 | تاغللاو ءامالابيذ_متفىوونلارك ذو (ثتاث) « ها ماقملاازهىلازغاامامالاركن اودي رقلاماقم
 مءاهنباو ها < الوب لاقف ةس ءفوصل'ضء.ذشو«ةااسر ىف فاننا اغاو ى :مالسلا<.اعرت خلنا هصنام

 [مسو «لعهللاىل_صد_<ثةمأىف سدل هنا ل ءان .وتفلا نمنيعستلاو ثااثل اابلا ىف 0 .عو

 ١ ىل_ه ل عرسشالا م كعالةعاسلا ىدب نيد لزت ذا هنا نال ذر مالا هملع ىبس .ءريغر د نملضنأوه

 ىأ.سو (تاقز مهلا ىه ولا

 باءلا فى عت هتياءاشنا

 ةناوعب راوزم مشع او ىاثلا

 || رعت شانالع يمل !لوق

 | ب عزل 4 ُ 2 2 رطاوخلا عج نعافعدت
 ءاولر : ءاماوالاةسسر فرش و هلاسرلاع اول هلامسرلاة مز يا بالا رتل ير كيال انو . 1 7

 - هاا لع رهمس

 | نمد_ءبالمالسلاهءاعىسعن اه عن ىذلا «ةدشاح ففد رع ىف 7نينمدلا لك نسل ل ها هيالول 1 ى
 || 35 هلل'تادر ودد عرمتس ن ديا 3 9 د و ال

 18 ىبنجشلالاوو ها ةللاقمأن ال ارةوعدلا ةمأ نم نكي هتوعد فل نادربغ نال 05 - هلا ىل در مث ةمآ د
 الأسوأ يزممماةمالارتاسنم هل_ضفأ ه:ءدللا ىئرر ؟يابأ ناد ةمعب وهند -.ة2قرود لاى نب نيدللا 9 ما

 قى صخاشال لاقا امو زلة .ةيدصلاب لبو بلت هللا ىل هدننا لوسرأ م زالمناك هالو رباح" داتا |: و
 [تلاثلا بابلا ىلا لانو * ملسوهسي .اءدللا ىلههلل'لوسر قد هنملوأ ناك كلذاو'دنالا اثم
 ةوقلاوهت ريغ لع بنو :ءهللاىذر ركبىاردط فرةو ىذلا ىلا نارلعا تاعوتفاان 1

 هل رلا ىوعدىلءهلالدلا فهر علاك هل ناك قمل ب سو هس لع هنيا ىل_ضدللا لور تومموب هبفترهظج

 سا. نب هليا رابع ىبكس بنس

 منعنانانالاة وقف سبا
 ام2 ٠٠١4) ,طا لتادأو ..ع
 | طمعا ىضرناك-ف نار 2 .ريغأ» >اصال'ةمامالاو م دعتلا حاصن روك الهنالةعاجلا تادذ نم> ىوةد 1 1 ': 0

 | قولا هتان ىلا ماقمالة نان سان حلا ضعبةهارك ةقالذتاه قب ةدهساو هلاك ىحدق.الومدقتاب وقملا 0 0 0 ل

 ل فريح دو فاس 5 ضرالاو تاوم-لا توكامهدب نا دمي سانلا ضع. ناكاذاةاهركراعوط ضرالاو تاو علا فنم دعس 2 ةرمخأ دقو لاق كالذي

 1 مم ضبا 506 اعوطالاهرك ثدعتل اهو ىل .ءىلذدلا
 0 1 3 ةرث نك« مالا فل دي ناك ولوهراكو

 000 0 ا ا ا وحلا 00
 لا ىلا فو رص نإ ذف ض», ىلع مهضعب ليضغ:ءاذعطت ثدح نمامأو هنا مكح ىف كل ذ قبس هنوك-ا «ذمدمال هيلث ىلاعت قاطارامخأ ام

 لوضغلا نما نلف ىلاسع:هقلاف كلذ نمه سفن فا عىل هتو هناصسانماعب لوهد نع مهنرانعلاعلاو قداعتأا ىف اولا نتا هش اإل
 1 0 ١ 7 اه ىسجتأ ءوسرط

 ءافاول بدترثن ر ودل نأ نب نيدلا ىف خب !لافو 5 نيمآ ةعاجلاوةن_ىلالهأ :-فلاختن مو ملابهلو ةبملاغلا ىلا عت هتركف

 0 ,٠ رس نأ نم نمد لاي خيشلا لاهو 5 رزقا | م تادرس وق مكل اسدتزت اانلفتمانرك ذاك ةعبزالا عريجكم نكس نم بنتعل

 3 هللا ىذر ىلا ,ة نامث دره هفركي د | تاوع انى ست لرسر دس ول 'مامالان ارعا هتدشأح

 فقاوا وال كاذر وافر ىن-ركب أ يد" ىلءاهعو ةلالدر ذا هربا 4 بلاني ةىلبم هلدالاو نيعبجأ

 5 . العا هردص ف سوسوب ىذلا س دبا ىلع هرص:ةتأف ملالخل : ةرصنامأو عب 1 ءةموأعؤ م ا !اةرصت امآ ًاامولاغموأاملاط ”لاأرم هذا

 اذكر انماط ناك اذا هيرصن هذهن كا[ ذ نمن ا اط.شلا هما !سوسوامدر ىلع هنيعتف هماادا ةذئوسوفنلا هيلدتست ئذلامالك- ايلاف! هنم ع 2 اع

 0011 ءلافا

 تن د قلووهم لأ



 < يدع
 انناللا يا" حج - مهييحجو 2 مو ل جت ل :

 0 ري هم (2201) كنك هاد حادا قع ذات د اح ناسحالا ة ينم سانلا ةياغتالثري انا رسل

 موضع لك سدتو دي ثا ذ نهءام اوالااشاحو اهاهآ اوف رع ؛ لو هنرمض> ن هاون رد ,لنيذلا ىلاعت هلا, نول هالاالا |
 ةلضان ى لك ةيالو ناد لال .؟ىذلاوئثما [ذىفان ادرب للا ةف ىأ ةيالو لضفتا ما مكي له ىنل اريغتيالو نع

 ا لاا لج نم ملعا 0 ذاع ا 00 قل ىذلاو 2 ىلعأ
 لل :ولملا ف هتاسانملا ةوبنلا عاطقناب ءاب اوالاروهطمصقىلاعتق لانا ملعاتاحوتتفلا نمر ءعبا رلا تابلا ىف 1 دقفكاذ نم« كرب ||| ىفقحلا لي يلف ا اودىفلش م ىددع5 وقال ىلع هلاسرل ماعم ن همها هن اولا ماقملوقي هنا نيدلا ى < ئىسل ا عسيشأام َ

 لل يال منن هماداوغاع || ان أولو مهحاورأ توةوهىذلا كارلا ىحولا مهرشفل كالذو مل و هيله هللا ىله دمتم ت ومد عب ل رلاو |
 4 ايئاوهريبة ناسا ل جوتوىلا جاتا الو رهط مقام وضخ دق هئوكن ءالضفىبأ :ماقم ىفناكءاكوالا نم

 اذيألاوووه ها ىجولا ةعلار اودناتسلما لافتا ارمشبملا حو مهماع قب أ هلا ءاب .لوالاب ىلا تهل فاماةاغ | ٍ

 ىلس مده دعب قول خلك ن مالا سرلا بايد سدة ىلاهتهنلانالعاناموتفاان هدهشتلا ىلع مالكلا ىف ْ

 نوك-" نأ قعبشإ , الة مت صيف هنوك- / مسسو هب ءاع هللا ىلصه: دب وأتت ةننةمسأ :مال هناوذما مهلا مون ىلا لسوهيلعوللا | ا

 قاضرالا لدار 7 اكو ني ءاعىلعافودن هىلاةنملا لف_سأ ىفود نمر. كهيلار امال ثرالاو ١ أ نيش دباننقرعم هءاعو هلوتخذإلا عراوج .ةنلا ماقمتا ها قاوشالاناجرت هحرشفلاو « ها الإ||
 ناداكفالودالام اعربا مرخرد_ةةومما اماعم نم هل جتف هلا ديزي لأ زيش 0 نعان ذابد_ةوءاعسلا بك اوك |

 د_عسلامرودرو دس

 لعجخ الانباء ع راشلا كي مص |

 0/1 عراشلانانةروصدل ::ناالإ| ت دوال ورب علقت ل هلاسرلاو5 هر ا ا 0 ا .[
 تألامملاة بتم نا ملعب هلو# الازهنافءا_نالاة لاسر وةيالولا و جاله م نيد , قالنا بصنهولاق اع موقلا نم ددسادا م س دلف فاكس" ا ١ : دن

 هللاة>رنماذهوةروسالو

 .ثدح نمامأو مهولا مكح

 ىلاعت هناو هللاب ناعالا
 مءافةيحفف وه سياوزي:ال

 ل ]وسر رد“ لاهو« كلذ

 ناك لسوعياعهلنا ىل_سهنا |[

 1 هفاسن ىأي هلا هسبلا لذ

 ظ ل 1 ١ ماكتنل 6 هو“ اا ماهمىفا :اقوذالهنا مءاتاحو: هلا نم ةلامج راوزيتسااو فشلا بابا فلاقو 5 قرتع 1 ىف. هاناف ْنَ- 31 وذو
 4 هلردسلا نااولا انه نمر اعاوةوينلا ماعم لو دانمر>ال جدال هال ذ ُطَدذ ذ ثرالاءاةمن مانيطعأ امردقب كلذ ىلع ماكدتناسمناوهملع سخان متأبلو لاسحلا

 لطابلاىلاهحو و قاحلا لا ىبلاهيدوبعلا ماتم نم تيطعأدهاةثاوثلثو نيت كاو عباسلابابلا فلاقو 3 ءامملا ىلع مودا اكءارث ا

 | نم ماظعأ ةيالولا لوي هنأ «سملعىرتفان ميذكت هللاه_حرزيدلا ىبتيشلا صودنهذهف هاأآ ىذلارمسلا نمىتشموهذا 0 تعطتسااهفر وثلادا-نمةدحاولاةرعشلارادقملسسو بيل هللا ىل_مهتنالوسرامب صتتا |

 ظ
 ةماظلاوءوضاا طالتخاوه

 معأللاعتهتاوأأ|
: 

 ل ِ
 9 ءئالطلاردال صاخت بخ

 ايلحتلك :ددع لعل ىلع ركبجنأ ىضاقلا دنع ىتط ىرعشالا ن لا ىنأ ميسا رز ىجامت ءاغلاناة عب رالاءالؤهنيب بيت ثا اذ سهو || ساساادةعام ل رظذلف , « ( نيعجا مهنع هللا ىذر ىلعم< ناوثدمئر عمرك ولأ نياسرم او 1 ل رسل لاطادا ّ نأ ءامنالا دعب نيد دو اءاءاوالا لذذ 1 نا ناس فت وعد رالاوثااثل ثا
 هللا ىلسد هنأ ثي دح«:ءدللا ىذر ركب نأ ىلع د هنع هيلا ىضرا لع موعد: ىف ضفاورلا هيث .ثناموىالقاملا |[

 هنع هللا ىضر ىلع هان ًافريطلا اذه نم ملك ل , كمل !كةان بحاب ىنتثا مالا لاه ف ىوشمريطب أ ملسوهيلع ١

 هإ-طاب اهاكهةرطنا لاووأزح ىهذلا اظذاخا هلد رق او تاعون طوملاف ىز وللا نياءركذثيدسللا اهو
 هللا ىذر ىلع ىلعر كى لمضف" قَد اا لهأ لد ادو كردتسلا فول دأآ ثءمح مك الا ىلع ساما! ضرتءاو

 صقن ناو تناكام تناك ١م

 نمهيلع ب تاماكل اهنع
 لو زيبالفةرورضئ م دقعلا

 دّدعلا عسيج لعالار حلا
 مولعلا نما ذهر لاه مال سلاو || هنأ في رص صنوهوهردص يفر قو ئثب نك-لوذال هالو مو سةرثكب ركرل مكلضنامعصدلاثيدملا اههنءأأ

 نادنعا متر ع مركب ولأ مسوهياعهنلا ىلص يذلا دوب سانلا رمح لوقنانك لاهر عننا نع راضااىفو مهلضفأ
 هّنلا لص ىننلاناهةسمهلالا

 نيدثلا ورتا لاق لسوعيلع اضرلا نيعب لازامهناهنعهنلا ذر ركب ولأ هيل ضفامو ىرعشالا نسماوب أ زيشلا لامها ذيلع كال ذركسيالو

 ا 06 دو نكن ناو نما نمهريغن ءاشا ناكر عك هلاح4:ءتد ,تملاذاميلءار كى وضمر تا جع ١ و زع هلا ند 1

 كلذ مال زير امي رالا نامالا عمال ديحوتلا مكح عمرلا دةداعناا مكسلاإ ترمدب هلة هللا ىل<ىأ !اهةعب لبق 9 /

 0 م مس مس سس مسج ص رحت ل ا
 ثيح نو هدب عل دخا 2 وة لي مالكلا نال اكتوأ لمعت !اماروهغم سعنلاث ب دس>-ناكاعالاووه بنا رغرك ذبكل ذفلاطأ ودرج ير

 هيلعاف# قي لك هد ظفاتلا ىلع لت ار -< هلو هر نذل اك ناو ظمالا كال ذه .لاىدو دام بس ذ خاوي هلاثةمب هنلاوةييغلاك هن اظةلّتمو هام 1



 71 121 ريا

 3 ركيوباوهر وصب موءلا كلذ سفن ىلع دهش ىتح عمسي نا نكمالا,لاهومويلا كلذ ةباععلا (عم.) لوّمعْسب رافضا نيستا.ثلا نم
 لبلاح هلع ريغتب ملهذعهللا

 الادءامو ًارثو ربذملا دعص

 لسرلا ]1.5 نم تا د5 وسر

 مكح ناك ن م ع.جارتفأهي“ الا

 فرعو س اذلا؟ نمهوهو«لع

 ىلءرك ىف 00

 ةمامالا ىدفساو ةع اجلا

 6 اننمهعيابامو مدقتلاو
 هنعم نع فاغتامو ىرس

 ىذاارساا هنمله+نممالا
 ىفناك ن وأ هرد صفرتو

 الوأتموأ كلذ نم رطظن لدغ

 هللا لد هللالوسرناكالذو
 هنا.حيف هده _سوعبلع

 ىزلا ىلابةعاجلا ىلع هل ذه

 مكحرهشملو هردصفف رثو

 لوسرت اممولالارسلا كاذ
 لدأو ملسو هيلع هللا ىلسهنلا

 ماةمىلاهلو هوركب نأ تابث
 هللالوسرت ومنا هءة دوش

 ٌق> سو هيلع هللا ىلسص

 ماكح أ ناب رك لس هناو

 درع كانهوهءلعة.نويرلا

 قملابناجيا هبلركروبأ
 لءاساومدحو هللا ىلع لكوتو
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 داةعالاب هللا عم باقر كانتا

 هناودريةنودهد>و هبا ع

 بلا هيمن جوبا بقري. راد

 هنا ىلس هنا ل وسر ناسا ىلع

 هعممباط+خ لك ق مسوهنلع

 (تاف) لاو امءقح ىفلاوهنم
 لاح مولا لح انهنمو

 لاكلانازيمروك ذمار كب نأ
 .ذش ىربراص تم هنأودب رملا
 ناو رادقالا ناد , رحال

 مدعو كلذ ىفلاط ًاوماطغل اىدساو 2 املا كلذ لك دعب نت تستسلم ًابالراصو هتنهلك مالا

  مهنماوصتقيل قوقملا ناختالاوداةنب نأ تال اءذ هسا دج ىلاعت هللا مأ كل زان كلل ذ نم ئشهنم عقوامل
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 دود_طاضعيفع رشا اولك الاب ل_ماحلاداسغلا نءدوحولا ماقتل ظةدودو دا |ءذه مولع ماقتو

 ع وقونءاعناماباعحةر امكسلانوكتاو بنذلا كاذىف عبشل اةداب زل مودوأ ةوسكوأ ماعطاوأ تعب ةراكللا
 قةعقاعتهبوامأو) ع . هللاوناضمرموص ىلءمالكلا فيلا ةراشالا تما ىما علا كل ذ ىلع ءالبا ا

 [ةياتكلاو قتعلابيسنأوهن (ةر وك ذللاذاك الابدالوالا تاهمأ عسب مب رحترهريبدنرهتناتكو ةسبقرلا
 كاتلىدتهاال كلذبد._بارمأع راثلان أ الولو ةمدختا مهد. هريدي هلا هبا سهلا

 ترهق فكما ااماواية يق اكلم سيادبعالهكلمذ | قئالخلا !نممل وع همت كاردان ءلك الاب هنا خول اًهملا

 عمدبعلا مكح ناكنرخ ةرخ آد ب,عريمع تت هدأ ام لمعلا فرفش ق.قرلا لس:> لجو ,زغهنناتاولو نيللاعلا
 مهومعط أ مكاو تمكنا اانا بو مهفاوهحلاصم تع اضاءالول«لودي ىف غطا امك هدرس

 0 مهونيعات مهو هتفاكناةنوةءطنالاملوعلان ءمهوفاك-تالون وسبلت اممم هوسبلاونووعطتا#

 بح فتالملك ًاالد.سلانأوهتةروك ذملا ةلك الايدالوالا تاهمأ عسيب مج رسم .ءو رشم قاعت هيحو

 كلذلةراغك اهقتع ناكفداولا ىف“ اك طلتءثااهءامنا ماقام هل تناك ني> هل. .اعمدلو مآ قوة ىبسنو

 ةباوفواسو ملخعالا مامالا بنة. ءو رشم ٌؤاعت هحوامأو د مع ؟هللاو لك هد رك روبل

 نمئشمدقأالو ماكحالا نم مشد نام هراونو ماغءالا مامالا الول هنافردااغذ ةرحش 3 اند ةروك نمادلك الأب

 لك الاي قاما تا هلكت ذب لالخالا لص وهاك ماعلا ماظن سف ناك و راعش مالسالا نيداماهالودو دحلا

 ىلطعي نا_.:الا ناكر ض اد الو مك احالو ماما ىلا سانلا با !الو هللادو د_د_>أ ىد._ءئام لك الاالولو

 قالئاناك املنك-ا مما هنلا فدك نيذلاءاءاوالا ةفئاط هيلع ةبلاطملا لبقاهماب رالهبلعىتلا فوةملا

 مهلاومأو مهسوةناومحل مك املا ىلاةر ورضا اتحاةر وك ذملاةة رطلا ىلع ىلا ىلءنوردقنال هاك

 ىلعد-> ًاردقالو لاح لالا ثددل ماختناام هياونو ماخءالا مامالا الولفاضدأو نيدرعلاوةقسغلا نم مارد

 اذهف نيملاعلا ررهتندجلاو نيم قادم حاصم م_ضت تناكف مالسالار 5 انيلع ىلع قرضن حارخ ص. ل

 ملء ىلاعت هتاواهلك عئارمشلا مت ءاجت لا فاك :لادو-وةمكح فن الا فرض ام

 اهتنت م تاج ناوةةدالولا نانامب فنوعن الا اوىفاثل | ثححملا)

 ع(ادوحو وادوهشةوم ءنلا نءةذح 1 «4ذتوظعو

 ص ةراعو قرت الءاسننالا اهتمذ#ء أي ىلا نيعلاىلاءدةتاماوناولوادنأ هو خلا هيادب ةيالولا هبا" الف

 ردو -بخامىت موهلعب ومهاع حفلا لبق ل_سو هيل هللا ىلس ص رمخةع رشا نو لمعت ممتاءايلوالا

 مدقت دو ادنأ هللا ع نءذحخالاب اول ةةسب نأ م مكعالف دا دالا مهنع ماهتناو اوك اه بودي ءاع هللا ىل_صردخ

 هللا لص هنأ كالذدي وا ولسوج ءاعهللا لصد ##ن منو رجسمءأ. .اوالاوءاسنالا عسب جنا ةمباسلا ثداملا ف

 مطقنا ىحولا هءاجامل كل ذ ىف فال ىلءهريغوأ مالسل اه لد م هارب اةعب : رمش ةلاسر لمد دمعست تاك مسوعيلع

 ه«يلعهللا لص دمة عب ريشا قف ذا ملا ماهنالا هتاعلولا فلولا كل ذكو عملا هبجحوأ امعبت اودمعتلا كلذنع

 5 | 1 يلم ماى م دقا وسرت ع تعطل دعس رمش !اةو.ننالالع و هد لوعل الذ جتفلا دعب لسو

 لودر نعاهذدنأ هناك ىج>اهرارم 1 ىلع هعملاد» زل _سوح.لعدللا ىله دمحم عي رمىلولا كل ذ مهغي م ا علالا الم

 'وربغ نمل_سوهيلعدننا ىلههننالوسر نعذمخالا مدقىلوا ح مصأ ذاوهطساوالد 1

 ! ىل مهنلال وسر نعني ةيامثلا مك ل--و رع هقئاىلا مهئاعدلردصتيوةيدمهلا ةمالادشربنأ عب مبكن كانهف

 00 م ا ايا هريس سدا 0 90

5 
 ' واقر وصلا قلك لاعت قا الا نمهيس.فلاق روهعجا ارذةسعب رالاءافلملا هرالو بت رب ر ةهكح ىلع مالك ةثامثلثو ثااثلا بالا ف
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 نلتناقلا امئلثو نين لاو عساتلا نابلا يف )و 19) لاهو م لما تلف كلذ لاط أو بؤيلبامبس ىلع نوال كاذءدبعينأو هوو لاالأبش 0

 لدع ونلاازخ انيامجا سمس وول /
 ر 3 ذااناك اليفادصا!نزو وع وزالال: فراهصالا أراده قاعته>وامأو 5 ارامتوالم ١ هناههمف |

 ىاالئامناك اذةأرملاوىولار طامننان سطام ةباجانل ة->وزلاو لولارطاخل دال دهسا كلذع شافت ||
 رك نءرطا لل صخ .ل الا ميما ل دلل ارثكواب .<غ داولا ءاجو لهل اب عرممأ ةءحلاب جو ل

 نكو هراهصأ مار 5 1 ع ىككاسعل اذاو بح لك | اذا هنو لك الا٠ نماؤاك تاصفنملاعوةول ساو خل ا

 فاقدااد او>وو زوّدنلاو مسةلاغم .عورسشمباسفف لولا كل ذكو نمأ - ا نم 0-0 الاوع ىلا عت هللا .نأأإ

 :دمءاهتناب« ماضل ع 3

 لام فشكي ل نمف الم ايندلا

 ع ونلافدلا اوتلاناوهثاجتنا]| ل

 اهادآو : :ًار ااةهإ

 لاط أو ةنلا ف قاب ىفاسنالا
 لاعت هوة لاتر يك ذو || "ننال هناجو رنيول دعي ناكلاولطانوبفاحايلو حو زلا بمجال لكالاالولت لكالاءاك است ا

 نوذاكال لا الث لاف ني>وزلان ًاولودت هع:ترغك انوا دز زعتأر 1 2 الاالول كل ذكو ذأ, -ة.:اسفنلا ضارغالا | َ ١
 موعدااع 0

 كلا 7 7 د قالطلا وماما "اع: ه«->وامأو د عأ ءاوالاوءا. نالانأش ردكر و>الو فيح اوهنم م": ملىنبابامالك أ

 نوو_اعتال نوب ومجاي نعال ةلال 0 دان الذولك 4 ةهرو داك ؛ زا الب اوةع لاو | 0 مار ١ أ لك 2 1 ل نكد يدنا نا الااضرأ محاسب 5 7 ا الأ اهافلاو 1 ,الا 7 1 بريف

 هلك عرش ناف هن مكث دعم ام

 هل.ةداع ىسهلاربجخو ثب دح
 هللا ءالءاب و لّةعا او مهولا

 ٌثتذدءناواع دتنوهأعت اع
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 رئارضااب اه راعرا درج اضاهمدو رئالذف ةهلا سا !'برقأن مناكو رهفو مم خفه راو تءاحر طبو 1 ١

 رذ_ءري-غنم ءاددا وهاهةلطوأ اهعاغق هاش ءوسنم رت لاونم رض ضوعب قالطلا هلأ اسىحى رازفإ اوأ 0

 ريدكشلا كلذ نمه_فن تقاراذا لاس ممرهاظن اهأاعالثا فاسراس ممول ا وزاءنأباطو رطب |

 او اا مماو رع 6ايرلاوعا ءارادسإل ديف تناكو باط' و اامء-ارمباطامعر ما

 نيعلاثب دورها مكدنع هلك كلذدودح ع رمذلا اما نيب فثوموأ ىأ 5 0 0 .ضرداودو -فوأ شارذ لاوزوأ قالطوأ فار 3

 نموه امىلا_عتدقلالاو ل لك اسهترحاب ةعضرل اىل- عشب وعاضرل نم هنأ ناسنالاح و زةيالئلو بوه نمدلول ع ليال
 وهاموث دع مهب رنمركذ اناف لك الابأ“ ها كل ذ ناك امان نداولاودالوال وك و ءورمث م«-وامأو ع لك الا هبا كلذ ١

 ةيدأتا ع نعانل ةوانش :ءامم واختم .ةر واني راف اع ,دلاو راندالو واذ ::احوز ةوةحادأتن عذبعا دعاك ا 1

 تناسب ونيدلا ولاوح مم اخءل كال ذم ون نأ ىلااند متءاامراخا الولؤ لك الا نمانل ل-صا لا تاععلا مهتوقح

 عمان داع فاي بساناك اهمنوكللا:ءلع قالا ىفنادإ ولا دب زن و بْئارغلا نه ممؤحلان هومر هلد لف

 هحوامأو #« انضم وانت لاء ىفرانتءاودر وان ءايشوا.ةءاوذط لاح ىفانتم دو انم رمراذمو ءهامهل

 هلع دف لزالاهنلا مالكالا

 وهن هو« م«نيح مهدنع

 نيعلا مدقناءتالا ن2

 اندنعم ءوبلاثدح لوذ5

 ادوج و مناك هنأ مولعمو فض

 نارقلاءاس دقو ىأبت أ لبد

 امها واعتةناسداومذ
 تاداع ٌواعت مهغلا كلذكو

 9-3 ودك لن تاءاكل اهءاع

 هحونم مدتلاوهحو نم
 باطراللاهو وي كلد ف لاط وأ ع

 ةبسنةقيقح فرعنابدبعلا
 زءعهللا لات اغ دل ارامخأ

 مرزحاهلو أن هلكو لح و

 م هور

 اندحأ عيطتسالئثف اراس موال 0000 هريطدواخ امهتم د ىل د مدهلتأف ةدموهذانق ةيئر مَن ْ ا

 ىنلاةديعبلادالبلاىلا امم أو اذاجحو نءلعلاو ساردل اوثرملاب انلاهعفن هرثكللف مئاهمااامأو « يلع ةماقألا

 نامت ناس>الاالا نا سح>الا ءا ارد لدواس ماع ا ءاتمانلنعالضف هسقن :بانهعلا ىثعنأاندحأ ميطتللا '

 ةيعورسشمىاعت هجوامأو « ملعأىلا.عتهتلاولك الاوهام ا قوةملا هذهعيجةيدأتنع انباعحلصأ ||
 قسف اع رتاوهشلا لك أ اذاناتالاناف رهاطوهذ اهعمرك ذءاموذر وكذا اةلك البدو دا عج 0

 نساارسكو زبعلا عاقو رسأرلا حد ا ا هلا ل: ةفىلاءتهتلادو د ىدعتو

 عضبل ا ىل_ءلاصرو لطالب سان ! فذ_ةوفزرو رذلا ترسو قد راعلا ماعقو سانا ةعم مآ قرسو مظعلاو |

 نانع الا فا راصوان دع نب سن سا !! فاد نأ ىلا ساخلا جوحأف هانداع رقي لوةمسقلا ىف راحو لاسملاو 1 ا

 دابع نمدح اله, رطب نأ« سنن دست لوني اذححلا ىلءلملاوماعطلاب لع وةسقداصلا نمرثكي و ةيداكسلا| ١

 ردد ى>رذنلاب هتلادهاعكلذاف دئار ثااىفءدربذ#تاوأ هتلاضدر وأ هر سم ىلاسعتهللا فش ناالا هللا[

 ولو لك الاساةعْنم هلك كلذئثادلايندلا فهةبغر وهست م اجل لل هسنا مما 0 ١
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 نءاهمظعأ 01 ىلعتلا مي دودالا هذه ىدعت ع نءه-حراو> تف«ذ)ا يرشلا لك الاوأو هرلادس لك او عاج وأ هل-> لك الارث هنا ١

 نملاىف !لاو 1 ا | 01 ها رل اهاك ا
 5 9 رد هرمسم َه -

 نم قى ب 7 5 -. 7 5717
 نوح مسهشدب رع 3 5 ْ طق ع و رشملا لك الالك 2 0000 000 ةداهتلا |( ّّ

 ركبوأ كلتا سرعيطدفل ل لاتدور رخو لس ا تالذدل 2 طاوس' ل ا | اان نوسو سون نمذلا م هاون ناو زعك] 53 01
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 ه2 نارا ف نيذلاءازنالا كلذكو «-هم هلوقوأفر ,ك ةىقلاطأ ون“ الاىلا سس رع (14) ل .الوهفة هءظع هنانغ ىفةلناكو

 هيلع مهارب ا تءمدا الو

 لب كانو تبي تاقمالملا
 نونا ممماللاو مهريبك هلق

 موتو 1ىلةقااءايربك

 ا: هل تامناةوذ تا ىتلا

 ىلاعفاذهكلو ةبكترا ا

 معأىفا ةتاغفاوءلعت تنأ
 هريخو ءادستنا راما مآ

 ل.كلوت هاعلدب فوذ#

 ةماها مهولئساو ,هريبك هلق

 ىللاةف ممن« مماعة علل

 ناكام ىلءتدزاممالسا هلع

 اهف هل تاَمف «بلع مالا

 ىعهن اللاراونالا فكلوق

 سعلاورهقلاوبكو كلا
 ٠ لاعفداةّدعا نع كلذنك؟

 ةماوا فهي رع" نءناكاسعا ال

 ىلا ىرثالأ موشلا ىلع ةععلل

 مكباةكىف لاعتقطالوق

 مهارباادانبتا اند د التو

 داَق:ة!ناكامو<4  موقىلع

 ندور ءهناالا هلالا فموقلا

 مولاف راوفالا ثالث ال ناعنك

 ىف نور_ةثعب م موقلا نكي

 ممئالو حلا هلالا هنادورونلا

 ةها الانود.عءاونك اما
 كلذىفلاطأو اهوتختاا

 رر<ولمأ :.افؤ.ةدمالكب
 نماثلا اسبلا ىف (لاهو)

 هوقف ةنامتلمو نيتلاو

 ضرالاوناووسلا قانا

 لهأ نم ةءاسج تاع
 ىو !ى از هىفاواماغ ةللا

 هدو ومان. وأعيد
 مدلل ١ ىيعاذهءامل اناا و

 هيب الامام ىفىلاعتلاق اذهل و
 1 سنالاو نذل !تةاءامو كام هلوق فم اللا نيع ى ها هءايلاق قعلا ىأَو قاحاب ىنءذ 5 ءلالحأ ن نمنوكرش. ا. عللاف#

 قاخخاف مالىسهق ةيدبلارةن اعتسالا ىضتقت ءاب لكوئث دنع أ ايسواحاما اوئش ام اش قاعالولا_ت يانا كلذ حاضي اولاونو دءعملالا

 ةمفشلار ارةلك ولاو ةكرشلاوةء.دولو : ةنراعا 5 لا ىلء راسو هيلع هللا لس توكل الا مودامتا|

 ممالك كلذ ل ءأوةرخ ”الارادلا ل ةرادإاءذه ف قوةأا نم مم-ماءامجاورةينامهرمأو ةلاوملاو

 ضعبباوطاصي واض»: مهضءباون ع نأ هةمالع ريدا ذكو م_ماوخاحلاصمو مهطاصمدووش ند لك الأب

 عسو د وةراجالاو ضارةلاو:اها لاب هتمأ نعمل سو هياع هللا ىلص سفن كلذكو ءافولا 'نء نول داازعاذا مهوبد

 عم.كالذ لعف نعاوم عاما قب ,”الادر نماء اءاطخاو ام. .ةالاوةطقالادرب مه ساو اوأاءام-اىف مدهماع

 ةفلاريسغ نهىوقتلاو ريلا ىلعنوفواعتي مهك سانا !ناكل لك الاالولؤ لك الام باتل _صأو مهناوخخا

 عوتولا نع نيزئم مه دحت ةك-:الملا لمأتو ةة ارش نو« ةبالو ري ىفالا طق نوفرصتنالةكئاللاك نون وكف

 | الشال المنا اركثكلذع رشاغان فزولاوابادهلاوة.هلاامأو مما مدعار ومالاهذه نم ئثف
 ماودىف ةغاابمدربأتلا ىلع الا مع الف:ولاناك امناووال_خالامراكمنمدودءعمرخ 1ع ول ىهف ءارشلاو

 لكناك وا_ةءديىفلالاتوك قل اب

 ةمولعم ةدغ هلر دقي نأ فك ناكو ف ولا 00 الو افالوأ ه:>اسءاامع حاتم هد _دو نم

 ههخونا (باوملات) ةرهشلانملكالاباهتمسةنايدو ضئارغلا اب قاءآهحوامف (ليقنان) ىبهتنا
 اميدز ثراو لك-!ىلاعت هنا ل «عف أ. ثهثروملام نمهريغ ىطعي نأ نعه سفن تدرسشف بعجلك أ انها
 نمل املاعربصلةضي رغلا ع«ةلفانلاكهري وأ توما ضم ىفةسصؤلا تناكو داسفالاعف داضو رغم
 رقفلا فاو ءاقباا لمؤأ عش ميعص تنأو دسم: ::نآنةددا!ل_ذن أدر وهالذلو . .ر2ةدمفو رعملا

 ناو ىأهضعي ىف ىنعملاب ثن دا اذك نالسةاوازك نال:أ

 مير ةءعو رشم م.سنأك اذهفنيلاعلان رهتند- امه لانا نالاةقدصا ةيسنأاب ناو

 ممداولا لاعل ال اريسوتوملادءبةقددلاو فورعملا

 تاذف موةاللاحورلا ثغاباذاةقددلاتسداو

 دل او كلذ

 7 الايه_ءاونو حاكنلاةعو رسثم قاعت :«وامأو ملعأهلا اودر وك ذملاةاك لا «قاعت ودلك عببلا

 ناكو :ووثسان!!فد>وا!لكالاالولذ لك الا نمالات أ ثنامحاكنلا ةرهشناكلذو رهاظف ةر 7

 عزاولا«ةيف فاكب راو مكبازع مكرارسلاوو حاكما ان سو هرمنا سعرا ةك؛”الااك سانل

 هلع نعالض:هرك ذن منو تس ساخلارثك أ لد كلذ لعف نم ىكتس نم باقلاذ وقتوانماع ةَمنش بطلا
 | اطالع مالد ىلع م وع رادل اة 0 ذلحاكذلاب انما اسعاف اًطلأو

 ا ثيحنم هنال_لاخ ىفههمرضعتإ5«ءادجل ىلا عتهقلا عسمرض عام رءامياوالا ضب ل كلذ

 كالذي كو هنمراثك الاثرون و رعا ا ىلعاذ امل _توه .اعهنبا ىلصهث>تافاضن ًاواد عملك نمك- تءءعوريشملا

 انمرانم مهدوحولالعانك :نامانتان :-- :لجنمقحلاصا امهلاعأنوك- ةلوانل اورغغتسلان» رارذواذا.
 ل>وزع | قا رمال طلال هال رزوأ نم مال ل اهل عمد ىلع س ءاهناك ئثمهراز وأ ن٠ انماعس ءاو

 ىقل_همالاوهازهاناا-ءالذ ع واب رانعوفعب ؛ناوانلا ا رذرافغتسالوقانب رىل_ذفنهوح رو ئذ

 نما هل الا مفاذملا كتل ع: ملا مكحكلذامناه هئامدةموان زلاةووش عفد مكحامأو « حاكنلاب ضرغلا
 لك اال د_.ءااتاوهفاةروكذلاةلك الايد ”رهادملاو بسناب حاكنلا تامر زاعت«-وامأو ه* اندالوأ

 ءاسنلا نمو مراحل نمءرسامهماعىلاعت هللا مر ةرا ل اعرن هؤامحل قف هباقلاطأ ىجشالام

 امأو + انمراتان مك كال مسو< ىلع هللا ىلصانل عراشلا نا. ,الولو نك 77 نسهاباتك الزم
 ةداعبرخ "الا نمني-وزلا دحأ ةرغن نالف ةرصشا ا نمةلكالد ل .ءلاحاكنو فافعالاو راياناب اب وام# هحو

 ١ 0 لص> املك الاالولف لك الا نمةملشانا اة.ع..طااذ ةوهشل هبنسامنا تاهاعلا نم

 االواكالذ_واهئطوىلاةوهشلامد_ءلكلملااتمرغنيالكءانرقلاالوءاغترلا نهرفنالو ةنءالو ص بالو

 00 ول ناك الوحاكنلا ىلاهسغن تقاناذاهدلاو فافعادو>وه.لعىخام لك الاب

 اال ل مس ا ل ل ل ل
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 جاورالالجالزعلاثبل سالف .(ع[07) نآرغلاةوالتهلرسش لن مواهالعاو مهثازرأ فرس :هنالئآرغلا عام“ ىلءأ.ثنومدقيالمملان ٍ

 مدآب:ذ نأ ءاسنالاةم0ءثحم ىف مدقت دؤو س رسامللا ننئوكسنلا: ؟رئواثار غل د مناو اة امال ١

 كلذافنوب ولي ,فك ةفلاشتفلا اوءذو اذا همني راعما باذةر وص كل ذا اوةقيةلسا ىفاباذ نك مالسلاه لع

 جيلا ناك ملف ( ليقنأن) مسهفافةفلااةر وصار وصولا ةلكالا كلتا اريفكلت جاب ىلاسعت ٌقطاهسأ

 هه ناك اغا (تاوجلاف) اوهريغوموصلا اوةالصااكر ركشلو اهوذ يلا راو ضل

 لهأ ق-ىفاويسالةنس لك ع علل ر سل اىفانبل ءةقشملا :رثكاو انفعضلا: لد لح و زعمللا نمافيفقذ داو
 (ليقناف) اديارانلاه عمر عفة داو: سمةساخلا لد وزع هللاةريض>در ونءاولاهو ةديعبل ادالبلا

 لدي ناةيهلالاةرضعلل لدخاد لك بدأ نمناىلاةراشا كلذ (سا اوان) طيخلا سنان ءدرعتلا ةمكحاف

 ىلاغتلاه ريكشمالو ىن-ا طقدنلاةريضح لود م هناال هنا ىلعةبطاق هللا لهأ عج ادتوابلاغ زيكا لاو
 مهملع [ضفوىلا ه:هنلابهاوماوةساانر كذا توم هرخلادرحتالف نئيكاسملاوءار ةقالناودهلااععا

 ةديد>ةدالو كانهدإونمرحلانأ اكفهمأ هتداومو.كهبونذن مير قسفب ملوث فرب مذ ج نمش لا فو

 ءاب ,ربكلا ىفةمهلالا تافصلا ع رانف بح لك امل هنأف لك الاوهامناربكتااو ىنغلاى :وءدببسنا عالم

 ةيعكلا ذات آب سانلا ضعب قاعت ه-> واذ )ل ,ةناف) لامعت هدادماةكربم .رذ غلا ىوعدوةمافعلاو

 الاوهدماس» ردت علل وهنيبناك اذاهيحاصم وثب لد رلا قاعتريظن كلذنا (با 0

 ماسة ملاك عاب مال_.بلاهيلعمدك اللك دف قالا !صاخلاهللاثيب راتسأب قاجلا كر الابدأ نق ٍ

 0 ا هلا

 __بيصبصسوب بس بسس

 ةوكو  جمس  دوم يوحد حي ب رست سي وسو قويا تيج دوتن حسم.

 لعل مح /نف مهتب وللا عسبتلا م كه :رذالك كلذكو هانر رئام ىلع: هلا مهلك أنمةينونلا

 امناوةالصااو ءوضولا ىلع مالك- اف ماكوه هالااهر ةكال يع تسل 000 هقبوتاا لكل

 مكحلا كل ذكوتر مشل ع نملك اال مدآن م مقومدن :لانا لد ع نمةب و“ لاهل لص ل لقن لوب وتلا لاك انلق

 ملا ار زارنا ملك ! مزال مأ ةيصوملا ب ةعهمد :نمديالهتي رذنمنمؤملكىف

 ن رابلاف هتببلا جال مالسلا هيلع مدتآ ن أدر وددو ناكرالاةمشيدو> وخداعممازاثسالةب وتلا ناك ما

 يع ةدالغ ان !ندق كو :امأو تمدن نيح كبنذ كل ترفغدةف تنآامأ لحو زعهنبالا ف ىثب رذاودر ةغا

 اك ءسأب ء اسك باح لكى جتلاةركثن 0 ملك الارهعلعتو جيلا ة#بعو رشم لصأ ناك اذهف هرن ذه ترفغأبش

 اهعاونو تالماعملار ةاسوءارم كااو ع-بلا قاعتهح واماوىلوالا فال: ىل ارث ةاءكلا اع نماواط ول

 0 0 ا 0 1 الا

 رابملا هلع رشف مدنوىرتشاو ًامدنو عابامع ر و مهابار تا الا نيحا للا ضرة نم م عنتع واب رلاب سانلا عمو و

 اع : روب مغلاوراكة-الا نع . ىنهئااب عب رثلا تءاعث سانلا ىلءماعطلار ؟ت-اولاومالا بصغاي راو

 ىرتشاوأ ىرتشملاهاعداريب ًاتلال قر 030 *لا ىرتشااع : رو عازتللا«طق فلاعقلا عرم ف ءارم دلاوأ عمبلاد عج

 ق> ىذ لك ءاطءابرمأو رامثلاو لوصالا مرب بان ماكجأ هل عرمشف اذكهوتالو رمل نم ه.فام داو طةفاراقع

 هاك كلذةمعو رشم ميسو انندإا له ىل+بااغااو دلك عزانتلا دنع هيلا عجريل لودهدووشدي ىلع هس

 ناحل ءاا ل سوة يلع هللا ىلس عراشلا نا مت اهانرك ذ ذىنلا ىوةلعا ع.جن «بهح لك امل هاف لك الاو هاعا

 ق ىلءمل_سو هيلع هللا ىبص عسو مال سالا: واية ةثاللا املا مكح ىل_ءاضعب مهضعب قاؤرا 00 الا

 رد وسال س املا ن اىئيسءاضقاهاددعالو ساثلا نويد هيلع نم ىلءريغابرمذو نهرلاو للاب ساثلا

 ناسنالا فهغسلا دوو لدوامانت هلاهلعدة ىلاعت هّنلانان ىيرمش 5 رطريخ ىف هلام: 0 معلا

000 

 نكلمل- لا مهؤاذغنيذلا

 لاهنآ لا موا ىدعتل

 هيواكت ام عسجا لعاو
 امغاىناسةوىسلاحتيف

 «:ةازخونآر ثلا ةرضح نمو#

 مهغلا جتاغم ثياطعأ ىنآ

 هلك إذوهنم دارمالاوهف

 قالا ةسلا تن عب رخأ الىبح

 هللا ىلص هلوذ ىفلاهووهكاعت
 ديعلانوعفف هللاو لسوهيلع

 ه.خأ نوع ىفديعلاناك ام
 ةعالاعبج تاكرح نا لعا
 ىفالا طقنوكسال ةلداعلا

 مهسوغن ق- ىفالريغلا قح 2
 ناطالا متي ار اذاه ةلاصالاب
 «ةيعرملاصمنع لغتشا دق

 لاو طعام هيلان او>اتدعامو

 لعغلااذهسةيترملا «ةلزعدق

 نيبوهس دم .-قرفالو
 اك ,ومةصت :اولمأتو ةماعلا

 هللادملك هل »أ ةحادل جب رش

 رانلا ىهو هتحاح ني-عىف
 ريمآ ه#ثعب رضوا كلذكو

 هلدات ربهيف ناك ىذلا شيلا

 مدوفءاملااودّمف رقاوناكوعام

 شاعف همس رشفة ايا نيعب

 ص*ءامفرءءالو هدن الاىلا

 نمءاملاكِلذن راش هنهلبا

 هعس تأ امم اذهفةاملا

 تءةلدةلولاةريغلا قدىف
 ىفدافأو ةلسشاب رضالا

 نأوخ ويشلاتالاقا ماستلا

 نيءامةءاوناك ن اوم هعزانأال

 هلوقف(لاوو) مالا سغن ف

 هدارما ونمآنيذإا اهب ار ىلاعت |“

 مسماب مسه هيأ يذلا ءالؤوب | -

 انمؤم 0 2000 هال امش ناوىلا 0 ا 1 نيذلام هناعالا



 .؛اثو ني:ءلاوسداسلا ابل ىفلاق وميلعأ لاو الاخ هيلا عوجرلا (ع13) نابئالذ نم مولعأ اعل .وهيلد
 هنالثم كاهل! مك امف ذهني

 لاو 0 رعالاوءامدللا

 هلوذ ىف همف لاو ردع ريال

 هنءالا موماع هللا بضغ ىلاعت
 قيلاعت هللا بضغ نايل

 ص اموه هدابع ىلءاسندلا
 دودطا نم مسوماءهتماوأب

 ىفهبضغ اماو تارب زعتلاو

 نم«. -.ةياموهفةرخ الا
 بدحاو5 < ىانمىلءعدودحلا

 قى ىنالارب عمت :ودورانلا

 امغنالافوو# مهناهنرافكسلا

 مكسحلا نعمك اطاىغ
 اطاضاعر هنال__ضغلاهلاح

 قشادودسملا ةماواعم

 مردخأ هس اهلل دور نم

 نالذ_.ة.لا كان مرحالا

 كك نمشلا لوستععال الا

 صاخ هلافقداملاةمالعو

 لوزينأ هنت اد نم

 صخشلا كلذ ىل هنمسضغلا
 داساةمأفان ه غار هلادذع

 هقناعو عدلا مانع را

 رورسلا هلرهظطأو هسن آو

 هللاناث.> نم ةشاشنلاو
 وانو لاعتل او هرهط ىلع

 ىل-ة..ىلاعتدقلاو مكرابأ

 ا اوأ عاذأف هن مهفاك ا ءهدامع

 اهو خله مولا عأ ىلتبا كلذ
 ريغااهومل ما ىف وا اتااطدع

 | ىلب موي ىلاعت هاوقودوكلذ

 مكلذ ف لا طاورئارسلا

 رم مك اعل ءلاديالو ناك ن اولأق

 ودعا ىلء دا ةماوانجرقلا

 كلذهطةسأا1 كلذ نكماف
 ةرخ الا قةيلاطملا نمدحلا

 هما ادب لعب هتان دل اهيلع مقا لو هنأ ةصاخاازلا ند هوب“ نإ م14[ رف رمشملا ماج الا لثأ 57 هزاع ءارلاو

 ١ بالج لصالن 1 ارغب اةوال# يلعأ يش مدسقيالا مان اارجالادارأ نم لاف ور رحو لم: اف يسون اعلا لامن ل .أ: اهو

 ملف (لبةنان) تاهعشلاو مار !ىملك نماء. ساله.أ: ىلعو هلءناضهرهود ضرنام رم ىلالا

 ءراشل !لءاماف ةاك زلاوةالسل ارياغ: ضرغلا موصفف مقاول لالا اربج عرس (باوان) للا موص عرس
 انيسنثالاموصناضمر هوص ىلع :داب زمهاع رثلاهكس اهح و ىلع مهموصتدابعنودؤبالم منأ هتمأ نم
 ةوساةرصشا!نملك اانا مال تلاه بلع مد 1نأدر ودقو كلذري- ءو ره لكن م مايآ «ثالثو سرواناو

 | ةيفراتعلار طن ىفثالذب هندا.س لو س1 ازاهط اماو بالا ل_هأر اننىف ةينيلازا ٍةعابام أهراس

 ع مىفءام : ماك مهتودعل تاماقملا فم جةرنماردلا نتنيلعالالا "هلاح نم طةنول ةب ال

 لعب عقرشلذو هنديداوسثاث موف لكيلا زرف ض ا !ىلاءلاماي أةثالث ا امليلاس هللا
 هزرمأف ءامنال اهعكعش

 ع نمالاامةمامو هنريسصب نع هللا نكن ءالا كلذ ذب رعب الن كساو ءدعب«دنم مالا ةغلاخم ىف عمو نم

 لام اقءيحود وسأو ليجد مأىلار افن هناه ع هللا ىذردين+لاةذ مالنا ع نمصنشل موو هدةودو ركمىفدلو

 اه أمانا ؟ةئالثلاهذهمومفةمكملان مومان ثالث لذه هلرف ةءتساىيد لازا-3 دوسالا تنزلاكراص ىتح

 ءارق فوت 6 ةثالث فضلا ق-والعو لح ىلا لة نء هيلز ف.ضووفدعلا ىلعدر 8 رهشلك نا 3

 تلاثلابنز وك ذلاةثالثلاع راشلا صلف (ل.ةتان) ىلامعتو كرا :هقتهعمدبعلا عيت ماركا ث بهذ
 ليقناكع داع مادام ارك اذإ_ح

 ره-ثلاىراغءلاضب ًاوررخ 1نمداب أةثالثموصع رمل ذاو هفارصنا ل.ةوأ ةدملا طسوىفوأ سول-'ةلاطا

 رشءثلاثلاريغ ىف ةقرفتم مايا ةثال_ثلامادصب ةئساا لص له (ل.ةناف) مارك الارثآ ىلءديعلا كلذ

 ناضمر رامتىفعماس نا ةرافكسلا تدرس لذ (لقنأف) ةنسلا لك هتوفينك_ارعن (باوملا) هييلاتو
 اياليا !لول- نم هلهسةن ضرعام نيب وديعلا نيباباهح ن وكس تءرمش *ةرافكحا!نا (تاوملا) ل '

 نا.ضمرةمرحك مت: امدح هلو 5 .الاملك ًاامل هنا لك الاهلك كلذ ل صأو ةغااذحلا تاكتترات ت تار وةعلا ىهو

 هنعاجلاب

 3 و وةنجه.اعت راسو هتفنتك اواهحانح لطىف ىىداسعلا كلذ ترتس دقةرافكلا ادعالةءمهقتناا مسالا

 نءنالثلذباهمدلامعا (باوملاو) «بيلاثو ريثع

 ةرضج نم لزم تادارإ اذاء ال 1 ناف ف لاس اولتاقااو رهاظملل تعرم 5 هرآ انكسا ١ تءعرمش

 ةديعو رش ببسناك اذهفىلاعت هللا ىصع ن م ىلهبضغلا ةترلا قم !كلذلك فان مال ٍءلاع حرب 0

 رثموصاا تاووأف 01 تاك 00 هه 0 5 0

 ريالات تى ناب 1 2 «ب نأ ليا لك ديعالع ر الا

 «بلع مرح كلذاو تاو لوانت ف نانملا ءاخرادةنذؤملا ىل_>و زم هلناع يقتل ا رانك

 ُ :مض> ىفلالدالاماةم:رءاج ورخ فاك. ةءالالاحا ا.._سالرعسملا ىف هاءادوأ هنأ م امثاجب نا عراشلا

 هتامدمو عاجلا هفرتل الل اللا وةببهلاو ضل فوملاالا اههساشب الذ فام ءلاىلا را مق لالدالا نام اا

 قموصا!ة#الاضءعببجر انه. نمو هللادو دح ىد_ءثلثالذ نم؛ئش ىف ىف عقو هناواو ب بدالا فان. كلذتاو

 ١ اراضن صدو 5 ن !فكيتعملل ذب لد الاول اولاوو ىلامعت هليا عمابد 5-0 اودإ_>هفركاا تاءلا فاك ءالا

 اكلت نم« --ر تو.ةرغتةز دللاةال_صوتدايعلاو ريكا هلل ةرم طدف هلالةزاذجد عسل اتممشوةرسن
 ع رش ىلاسعت هللان ًاوهف:رد معلا نملك الاب ةرمعلاو عيل 'ةبعو رشم قا ةتهحوام اوركأ هللاو عف راو مفر || -*
 الدلاو ةوضولاة- ل مالعلا فمر وعش !الاو اه رغكال ىااعإ اخءلا بون ذالا رياك. 8

 ,#تارغكسملا ىلا اين عتحا ى ْ-بونذلا فان ولو ليسمأ و نصاح سيئا احا ريثكت عرمر وءأم لك !نأ

 هللا ل_مهنانتارغكسا نممدآىلءبحواءرخخ 1 جحاناكو رفكم لا :عت>'ال لك الاالولف لك الا
 .ردلوق تاءاك-ااو سامع نيالا ىدهو «-,ا اثق نكامالا كل" و هر نمتاداك- م قيل

3-6 00 
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 لامر يفنألءأتنك ناواذهىتثوىلا (عإم) !ةثاذ4ثدج وامماقماذ هولاه نايعلاو ناسعالانيبث دحخا اوذاثأ ىذو شال
 تعءوتحا||م نكا هلاثد نمهنلا ر تحت 1

 0 4 ا نمايق لاب لطاج و رلنال 3 ءادعالاة اا دمةءعو رسشمف 2-5 1 نالذكب لك ' الب | 1

 هثابلوأو هثايننأ عيج لاعت مهسانو ةجحرلا م ماع تارت م عم ولت تفاتثاو اوءئاصتواو 1كاصت اذانةجرا لوزن فرب ن-اشنتلا نوكتا كلذ

 مهساخةمايقلا موب ىلا مدآ نم اي ءوا عش الق 0 :ااوءاذااو نادلغال ىلا اوةسفما بام ؛اسباو رو رسلاونيد.علاىفح رغلا كاذذا | :

 ىلذثد ةولكفف 0 قاطمناكناواذ_ -هومعرش قب راعب الا نيإملا ن مل بحالي ها ركمبلق ىفو ديعلاهتراغي تأ || :

 ةثامالثونيعب رالاو مساتلا هلعش :ميلرأ يارا دلل انكر انوا رجلا || ١

 ١ ِح 7 4 ىدأ ناود 000 ا انسان لتقل هضر 09 «فاقرتسولات الر نيد |

 ةالسصااةيعو رسم ب 2 اذهذا اركي انام .وح قلادوجةالدلا هاري تأالا اا كا ذاةرافك ||

 نملك البا هعاون يداك ْرلاَو اعتهح قاماو د معا لاعتهتلاوى 4نلا ةره“" نملك الاباهقاعتراهعانأب |

 7 لح » نمام اوة_>-الاىلءةدابزلاث. > نمامااعرم ةانا جا ,الاماناك ؟املانناكلذو رهاظف تيل 3 ب :

 هل !نودانفةنالاهمف ةثلالا انيعدافتا وذالاولا اوءال اىفىلاعت هلل كالا نوكن ءانيمح تاما و مارملا ١

 ةئامعراو نتسااو ثلاخاا

 نينمؤملا عسمجىأ ر هنا ظ

 نمومونمناكنمكلذ-ك | ل ا

 قةءايقلاموهىلا نوكي
 بحاص هئاود_اودرعص

 1 3 منع 3 وعمعاندحأ راص لد جات اي ىلع»نأ ان وفن عم لذاندب تحت لدا بانع هول ىاعت' 1|
 هنلا له د#ةربغ لسرلان م .

 0 لام رندهوؤ زاك رئاوندسعلا مدوقنلاو ىخاو 31 1٠ نه ىلاعت هللا قدح عمو عرمشي م ىذلا ىل اذ _:و

 تآ رعلا هيلع ر قل لولا 1 جرت ملاهنا ىت ماهو عو رمذملا مكس ىلءةأك زل عبار ابا ممزلأ اعتق لانوك«فن تي نوةراعتلا ١

 ىضلال_محابلف ف تسال نت ةمظركد غو ل.ل! نب اوزيكاس ملاوغا اروغلا ىلد ق.ذ كلذ لددثا»ر هذ أ

 سحزلا كح اذداو رالوان ا!اريهطت هاك زلا لاو 1 نم ع وف لكن هنيعم بدهن حجب : ارخاب ع راثلاان صار وك ذا ||

 نءؤملاهيننيلالاةاك زىلاعتهلااهامءامو فز رلا ىفةكربلةلة وب رلا بضغو باق!اداوس ادا نماهعنعلصاطلا || !

 1 وىلاعتلاو جار الا كال ذب اهصةن مدع واه:مىلاعتهللا قب رخآ اذاهلا ومر ىل ماكل ؛

 0 0 مااو قلعت ند وامآ او 52 هدم سلا هيلا هزاع اءهلنا ىلهلاقو نيةرارلاري تو هوهقاذع وهنئثندأ 1 1

 ليلا لارا اذد ىدذنع :ال عيونا بسن نالت سحاذا رابح جا نالاملك أ 1 اذادبعلانآوهأ ةروك ذملا اك الاب 5 رلالذارن |

 ملفهلكمو.لافراجتلا ىف 7 ىفهريات مدق5 لااا كل ذإ ريس هل ن1: ااهقددد ع عراش ٌدَلااَنرعَأف ََث :درو' اددعلاةدئانو أ اهل. هراك اهبرخأف |

 نك ناكو ماطتلو ىسمم بغت موصث يدل !ىفذرودةف لودقلا ليلا مود هيفا طر ار امذااذأك زامآو 5 ةالصاالذاون ْ

 اناا تثكلا 0 نوما عتاولا لات! الادو عدا نع ءةّوءامو رطقا اةأك ز ىدؤت :ىت- ضرالارءاملا ند ىاءمناضمزأ

 رادلاف اًمثلاىف ىل ان>ال ةددعوأ م 6 هكر نأريغن ا هبى أي ناكدلو لع ف اكمال صقئاملك الاالولو ل الاىف زك الا باحأ

 لإ 5007 ه-وامأو 5 معأىل لاعتهلئاو كلذ ودوم ءاءعمر<ىلار اننوآ مارحلك ١ أرأ متشوأ

 دارعةس) اال هي و :ءسوغتال اريوا" مودلاىل- ءعحلاسعت هللانأوهذةر وك ذلاةلك الا هريدغو ناذمرا 1

 مودض' "انا كلذو لك 2 00 0 ءاتبو لوبقفدلاستقلالا هج وتلاوأ 1

 ١ 9 ذدارب 7 امةذةنسلا ردقب رون 26 20 م : ءاجاذأ درعلان او دايصا اًةكيش تاما 1

 سوسو ٌتاصل ندي ىلا« « ل: دياكلسم هل ددعال ىت> ىرا_لاناط.ث لاى عءتقاضالتملا ١ ثالث ىلع[
 مودأ اماسادبءنأ ضروف ة 2 ءالوةيمغيهك رع لام ندبل ا ىلع ىنعب ةئدمأ.. ماادر وكل ذأ و ه:مدن راها

 لوأ هيدب ىلع بأن ىسعو

 ىدو*هوئنر املاىفهلو 1

 حاصفالاو فدك ]ل ءماطع 1

 ل الا بءاق: معو رومالان ا

 الا نملك ماو ,لاو رح“ ا

 ىحوتنامالسلاه.!ءدوه أ

 انذث هر وح ىنانرك ذدتو

 د :وهالا اكن م 4 اواةمكح

 هللاواوع>ارق مالسا هيلع

 قناسالا ىسلاو وج ملعأ

 لو.ةاماكلا دنعهتلادع
 3س داي تادمر ملف (لرقنا ١ تاص ر 1!تاذمرنمز ناحل !هموصفر او رشا اضمو ناك و اًذمز !!تاّدم اطرّتا |نماط و فدع ارو

 كلذ 0000ا ىبل اهلك الا لإ نآذو ود (باو +اف) هصقشنو اويل بدع امون نب رشعو اة ال
1 

 َو4بنعد 1ك رع 4 3

 - - 000 اه-ةهرايونيثالث ة زاتنوكي رهشلاوا ارهش مدا نطب فن ع :رمشلا نم مال-لاوةالصا اهيلعمدا اهلك أ

 نكيولاذ'هناف أرطت رومال
 2 ١ 4 ملا يكد دا بألا مالح ر وءسأو بيبدح 7

 هيداهش مكالا لب مالدعأ فا رهط ع ىلا ليلا نممال.لاءيلعمك الوافي فا دما نيكس تساوت ١

 4 .اعهللا ىلصءدا منكي ل رق الوةماغلا مول مدا دود هنأت !مالسلا هيلعلاة اذهل هلادعلا ىف ىلا بج وف قا ىلءلطابلاو هطامجرو

 هللا ىلص د جث ىل< نو رص:ةنذ مالا ىشعأك ىندعب ىنىلا مويلا كل 5 ف نوشعالوةمايةلا موب تحتنم مسهت ليات دلال ا 2



ي: بابلا ىفئج ملارك ذ دف (تان) كلذ فلاطأ اوةدث ار ) ١ 1: مة !هم امأ ىه له فاك ]|
 اي 1١ ئاهئلثو ن

 هلةفرعمال نمالائث هلك ىف

 فاكامنأ قل او لاه ئاةلاب

 ررعو لملف ىهتناةفصلا

 س.املاتاءاا فلو

 هلوقف ةئامثلثو نيتسلاو

 مكرك ذأ ف ورك ذاةىلاعت
 لعالهللاناثددحو د ىفو

 كاس 7+ نال ءااولةىتح
 هنول هاعبا؟الا هذا يع لماعبال
 ةيعبتلا ركع ىلاعت وهف هب

 ءارشان أك ناو كلذفف مهل

 ادع اذكه نكلوهنم مالا

 ىلاعتهءلاسففاني از رقو

 اخ نكعال اوهسفنل هم ستنأم

 ةيعبت مكح نمىهفكلذالا

 الزن:قولوحال ىلاعت ىلا

 لاهووي اذ فلاط او لوةءال
 1000 طاغ بسه

 نامولو ةءاكلل ا نمقومتلا

 «سآث ةرهو > ىئماذاناسنالا

 كاوتاوهثلاتازودكن م

 ةفرعلا قال_الامراكم

 ملال! ىفامه_سةن فش قتنا
 ةوقلاب رودلانمىول غلا

 رع ىنغتساو بومغااب قطنق

 لهأ دنع صالاو طثاسولا

 سهلا
 ضعءفهورك ذامع ودد

 انغام مهنا كل ذو صاختالا

 مكحالو ىن نمد نعطق

 ..اعىوعاعالع طاسأ هلأ
 نيسحىلا سفن لك ىفهلاح

 ىل-و واضعي ل«, لب هنأفو
 طوفحلاح وللا لثسوللباضعب
 نءهيفىلاعت قا طئذاع

 لاط اوكلذ فرعاممولعلا

 زاستاو  كلذك

 . نمتلع ىنح عاملا فتك !موهننا دنع نمءاحاد عىلاسعا لي 0 ىعتلعدقلو .ة(لاو):و.: غلا ىركس :هلاوقأدرف

 هس ينالوا ونام دولا ا نعيم رام له ب زسيزاموال نكس . مم ١. اذانع وتنمآن بأ

 | |اكضاعبالا كرت مقاولا صقنلا لامتر بحت هنافوه سلا دو :» ءاضإ ؟كلذ نموضرف لاكدءءالالغةنالو هاناقأم

 -.ةفناا ضا ارغالاىلت ةجاز ازا ةرثكنمةرفانتملا ب واةلا ف. 1000 عق نب د ءلاةعا 4 .ءو ريشمىفأ

 ا صئئاصت نم صقنالو لاختالي ضْارغلا ةيدأتناف ص ةنلاو لاه: !نمانظثارف ىف عقباملارعس- لفاونلاب
 َ اء ره تشل هلوق لم أف كالذلفان هير سماق لالا نموقاستلاد“ ادنالا نمءريغو لسو<. .اعهننا لص دجتنانمنت

 | لالا ل كبت أامت. هك (ناوملاف) لقاومااب ضئارغلاة ل٠ كرة .ةك اه (تاقنان) ساكو درو

 || ىتلانخ_تلابةيدتسملا اراك ذالك ض: ارغلا ل ةاون فىذلا ل_اخلا ولفاوتلا كر أ, ضئار هلا ناكرآ فىذلا

ُ |(ليقنا) ملعأ هللاو 3-7 ونفلافنيدلا ىخيشلالاو اذكه«.كءالوةنسإ بجا 3 كيال لف اونلاف
 

 || كلذ زعل رمباعهتاىلس 2 !هه>و (ناوحلاف) ضء.نودلفاونلاضعب عراشل اديك ّئ هوا

 هتمأ ىلع فيفهتلا بعرل_بوه !ءهنلا ىل هناك دةر مهاءلال داع رلاهط اهدك ًاولذا< أ ىلءةعسون

 | ىوتاىتمأ ىلع تق ىلعالاةدح حجرخ مث: ,عكلا فوج ىفةسم ني:ءكر ىلصو مك:كر تام وكر ثا لوقو
 ' 0 ركل لب نتمكر سرا درو ةحزلان مةقكثملاهيفبلاغلا تدم دبلاع واط نان كلذ فىلاوسأت اذاىأ

 ورم قلت جدا (ليقداب امادةيطا وااب هسفت ا مدح ددّدب نأ دا اركىأ ىهتن ا عاش نمل

 [ناهه-و (تاوحلا#) ىبتلاةر خت نوم لك الف والا: ةالصوةمجلاةال_سورغشلا# الموةءاج# 0
 دصسأ ا ىفةءاسجلاةالصاب ورتاهياع لقوا تمل مو تادابعلا فاك: با ذاء ناو الك أ أد نم نأ ث نم
 |[ةعاجلاةال_دبانرمأ كلذلف هذي دراعش ا هذ كلذ ف تاكولو ع رخل عاطل نغ ع رخوب ركلاود.عبلا

 | ان صاامةغاجالب ؛لد ع ةالصلا ىفنمدلا م 12 ان بأ ع ا ثلالءولو فعذي و ًااننيد ماظن تهزرالث 0

 | فع راشلا نم فحاهناولئاونلاو مي دارو نيد ءلا نم كالذي واط أ امو سجاد تاو _دااوةعجلا ىف اهم

 | ةحر رصقلا نودع لا ضي ردالواريتأتواعدسقت عما لاو رصةلارفاسدلل لء-و ضرملاو رفساةالد

 | نمنانلك الاهاككلذل أ 2 'موا_عموضئار ذا يد أت ىف ةقشملا م ا اةرئاسملل:داعل هعاملا»ب

 | نءءالذكونو رثفءالر اهنلاول- ءالا نو هس ةكثالا ا ىفىل «7لافاك هنأ دانعْنَم لاعودت ءىلدعاللك ًّئ .ال

 أ نآف ادأو دع نم فاخعاللك ًابالنةثالذكو هماما ةعاط نم فنا, الوةدابغ نءلل كهدنعلمدعاللك نال

 ةكتالل'نأشوهكهتل قاخن ءادحأ فاخعاللك أي ًاءالزأ هلك الاب هن هبعلا تان ملداما قوللا

 |اضعءاهضع ع نه فاختالةكالمحا ورالاوةم>ورل'«.اعسااغلاريدءالصأ لك ًايالو اريثكع و< نءناذ

 م -واح (ليقناف) كلذل_ءأق رخافتالام .هذالوارب رح سب ب ا الل امال نمكلذكو

 قو كنك بابان ذتاوا_دلاوزءد.علاك ةعاجلااهن تءرشوتااتادك و! لفاونلاةمءو رسم
 ميعورشمهجو(باولا:)السكوأ اروح :ةالصلا كرات ل ةةمغو رشم واموةزاتحلا:ااموءاةستسالاو

 [اكتماولك اال منان ىبتلاةرحش نملك الابم_ماعحءاك كلذ ل_طأودابعلل حلاصمو مك عرش ملا

 |مان !تانكالاب ىلا اعت هللا مهفو غن ىلا عتهللا نم م-هفودخ لة والا فال ىلا مارا نم مهمتام ا ةمسسدع
 *ءالو تان“ الاب شي وعتل اىلااذ مسام لك الاياننا ١< رواق ءالعلاو طع ةلاو رمقلاو سهلا فوك نم

 ْك | هرخآالا اوارزدلالاص ءن ءعةماكسلاب بعام رهناةتامشلاو ماركا لك اء نماسال هلانةاخاسع
 ىتا!ميافعتل تاق هءوح وع نع ىلا م: هل ريبكستلا وراةغتسالاوءاعدلاب رخو ثاوادلا هذه تعرش

 ئدؤيالتاره-ثاالك ًاينمنأ مولعمو هندارانعدو- ولا فئث "حر نأن ءهريبك-:وااناوةع اهغلبت

 انالح أ ىنلاانناوخافوة-ءافولذإ وكنت ةزانحلاةال_مانا تعرش كلذاف هباخلاناو أ الوءامدأ ال هناودنا قد

 , اركاب (مأر) مه-ثاسن ناو مها رغغب نأ كاع" قا نمانباطو موملعانتالدب مهعتتتف مهتايح لاح فاجأ

 000 «و هسدااسع ضصخشلاو زاعتاع ريحا مف ةصاشملاو

 2ك
9 
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 "د " كاين"



 ادهن هود محربو عشا 0 و (عا) ذخا ري دكودل "نو ىحم ورمأي مآ لج ىأ م كلا ونا شلاورمالاا ميداريو قامت
 5 2و 5 وعر 89 اون 1 1 6 : 1 ١ ١ مهفا ةر وصلاب دار اود 0 سو ا
 فروج ناسالا لاو 2 5 ا طال ءا و !اعانم- 4 تر راهو“ كرا موناو رثاءدااو رثا كالت رهامدل تاكتترا ا

 ىذ لكدسن هرايتخا نب 1 يا ا رون بتراوالثمىزما ادها يأ امو اه موماع س كوالا
 | ىف !مامالا نءىلا«:هللاىىذرف ل وال“ 0 اورل'لدأ اءاكءءامنال هنر' جط ءامباةعنأ عروتءالتدئبامع وأ ا

 ا عقال م أ| تاوعالمث نيم نمد تلال نع هللا ىذر وءدابءلو هللانءدل«_كص)'اموءرافا قدأام ةفيذح !
 را لاجلالا نم انه رهلظب أم ىلع مالكا ا: :اهةسأانا لاةالك مه. .)! ىلع مالكسلا ناطةسئانا ل ةيالفءد ةف دس ذععاملا ملقم ماه كازا ١
 الا ثدسحلا قاعت«_بوشالاني دق لع أ ىلاعتهللاو زيغللا حس هوأ نيا رلا ل سقى .دبال نال قلنا مم ا

 ا ى.هنلا ةرعثنم لك الد .!ءاوفاب ةالصا' ة.عو رمش« ىاعت«-وامأو « سفن هنن «أتن لك البقر اهطلاو
 اة: لد انآلا طال دءاملاىف] 1
 العدو لاذإ 37 ترم 0١ :ناووهذىلوآلا ف الو أ ادو ركمرأ امر  ناك'را نم هلا قدا نيالا

 عم ]رض ١ عااد 1

 ناك ناو(تاقز مس - ىفىلا
 وون اهو اة-اذزه

ِ 

| 
 ا
١ 
 ا 1

ْ 
/ 
 ر 28 3 0 رد نءاذاك ّّ ني>اأ ءىل_عتو هباكسو 1طااذ بأ ااهتذو 0 ىلا ان ر هنو اراعقكسا ١
0 

 د تقولو*+ 1 الفا لوك 1 . دا اىفو الذل اريذك.: 0 وراهذر ةوذال دا 3 ع ردت هراووف ١

 ١ 1 | تادامع علم مج العال !ىفىلاع قانا عج دقو' هوءةطأفادو ءدتو' 'ىتاامكرانلا او ءوثمداا ىنناب ةالصلا 1
 2 لجين ؟ ناز دا

 00 3 ىت>ههحو (ناو تاوملاو ) د اهذلاو ل ال !ىاهرا ارك وامف (تاقنافز اهاذع ن نال فسالاو ىلهالاأ لما

 تالو_هعن -/و

 ادائسإا:اواةلحخ هللا عالا

 انلاوه-ونهتناىلايفمضنف
 5 7 3 1 0 | قيل كو رع 4 رجا ئ ينور وةممطخ 4 اهو بردو مم له !ا!نركرام برأ ىف 6 جا دوس ةريضدنملا

 نأ ج 2-3 ١

 هتناوىلاعت و5 4 0 الة .طخغ ماد ىس ,الىو- دولا ىلا ل -د, ال ناك اذاو (تاقراف) نونذلا نم 71 داطوهو هدو“

 رة ءتاونو*- 5 ىلصر راو 12 الصلاىلا ةالصلان ه«تالقعلاو 2 اوهّدلاو ىماعل !نمدانحام ديعلا رك

 لد: الفدعو 0 هومأ '.قلاحىف نع الاوشو' مم ردد هءزفذ أزل لسا ف دكولفاعسراعوة ا

 ص
 ا

: 
 أ

1 

 ١

0 

1 

١ 
/ 

 || ايه كنا

 ناكناونولموعتا 2م طو رم“ نمط رمد ءوذولا نا (ناو اف) اهأء .:ءوذوال:دئاف ىأفة ادااىف ملا 'لا اوةالاولا.«قالاب ترك

 ولا 003
 2 لوةنع "هياك تروم انتا كرف .نعلالاةصدل!تذتنا ءوضولا ىف: زااذا هناتبونذلا رثكتف مد ”ةالدلا نا ىت ج>ةالدلا

 قطلاهرقأ د ةفرم-هاربا
 6 0 وأ ىبداعملاب هند. توع + نمسا ل نهد 'كل ذو ءالّذاآو ءوذرا عام ابالا٠ن وك" الوال ه هل'ىف بوذا هر ه3 1

 | توب نم ءاضرأو
 ىكعنأ نعل -< ءامالا

 هدفت فهم + مالا هز أ, اكن

 بابيلا ىف لاهو# معأهللاو ||

 0 ةاسنو ونيدسلاو ةعلكلا

 اركاتلانناعافاذن الامد ع

 ىاوتب«-بات توغن ممل *مو كذب وأ ف عض. و أىلوالا فال هندنتوع : نم ساملا ن مر رك وأ نقل

 قطا 6 همددح لدغ لأ موب هن امثىح ندب .لاثالذل رش م املا كلذ رهطتاذاورثعي وأ عطب 31 تالف ا

ْ 
1 
 تاحر دعفر ةعاجلاةال_سىل هيشمدو كم بو ذأ ع نما.ةنج رع ١-2 !هاكهناضخأ ايطدةرتلاا 1

 ىد' . ال ع 2 مةردعال هنا ملف رم اهب هاك! نونذإ 5 ةالصا'فلوثدلا ىلا. عا ا نونذلاب! ايد رهف 1

 ل نءءريغا قد : م مودعلا مكس بولد متوتر تا الا ناعوت انا ٌ

 هلدأو 2 اعديلع ان دو هل. متو ل-و نزع هلارع كتل دامو 5 هاري اي ىلا هلئا لعمق هيالد هى قلاتا

 طارصإاىلا هتبادهوا مةودىن ى !:ةالصنا ى-رادلا هذهىف هب فاكأم ءادأ ىل_ءهمإ هب ىلا عتق هلي 'نأ لاؤسوا

 ًاّضون نمنأ درو دتفالاو؟ال دااب ةصاإللا ىأ هول ذنممد#:أم هلر غمد نما هل وف مامالاة او هور شدا

 ىلءتافطصاارابخأ ن م ءاحاع

 ناعالامدعولسرلان اسا

 7 م ا اذ دام
 ى4نملك ناانمدةدقو هي مد عقافر# 1 «ء سلا اقدر واس نال ريسغو ع 2 اوذاك زلو مايصلاو |

 رحل اناو مها ىثراول
 تاما زي 5 تار_ةكم كاك ا هزت اة الاوما6' اىلعتار ومالا قى اذا اذاعه فك اوفا

 ََت 1 نم ىل-ة! الذ ءاياوالا

 لبد لس ىلع مجم هرذسخأب

 ءاسالا تءاجاكو ة.اكلا

 تاقءلا نملودحأ' هل تاع

 تاعالا يع دال ذك هيثم 7

 انونط اهي و ه1 -5.عضوام سوقنا.“ :ئوهو تاداع .<اارارسسأ با 1 كلذول 0-2 م15 اماه سب | ْ

 تت ”" ام_تلايدا ارملانآت ا امسسا|نِي هذي نان هلل تا هلودفف ورمل اهام هانز رةام دب ود

 ماكأامأو ايدل ماك قاذ ذ_هحومنا'ةبوتاال اهر 5 ارثا.كااذارت ابك! نود رئاغ-طااا مه
 ريد ونس - هنبار.< ىذلا دياع' ا 7 كه دغر دار ه 4 هد _طدابزلار 1 د دف لالا 7 ا

 0 .قناف) مهفأو ةمازلا كال" ىلع عج رفاه. وددت مث م ا زل تدين ردفاهاك هنذابةتنز وف فق 2 ١

 نوط ذل ءايلوالاهبءابا راع ياو لاوس ثكنات جامي ش اراك ستنقل ت م 5 ا" (ىاأب وذل ذا اوءاابأن 00 هاتنانلال ءانأ 51 اتاؤلداا تدا اذ :
 كردمال كلذ ب أه لوف هلك ى رتل اك فاك اكل !'لاووويءالذ ْؤ] ط !ودهذا 0 هل اوعي: :احام لا 3ك ىل صال هي ءاجامان5#وا

 مده نع ىلع او هناك سا لمص شي لو<#اقت قا عدحا كفابالا ماك لا س 2: قامدحأ فرغ, 3 اد ماكنا دق ىلا عجج ري لد 0 سايةلاب



 . الا هيدي قلل مكان ل افاضاامولاءاعجواه'نئوديلاد>ونءدنراوخلا )ع آ 20 بتكوه د ن دعةند قادوءدد

 دودتملاوه ناو ءددعهفرش

 اهقادث ماعنالا نأو ماعلا نم

 ريضست ثحتا ما عم هن دأب
 ناكلذ حاضراو مدى

 عدلان نير
 نيف رانأ البا ىهف دارذالاو

 ًانانلاكس !!ةبرداهاف متاذي
 ( الام للا ىلا لصيالدرغللا
 درفملا ىاراقتنال ماسجلا وامم

 (انرك ذدق(تاث) مهقافا مالا

 امش وا ىفكالذوحت

 يب

 هلوقىفلاف

 1 نملا هاد: نم.ثاسنألا

 كام :هللادارأ انو:

 احزلابارتثز_تأ مدآ قا

 انيط ريض: ءانلاب هطادتو

 «الع و ملاك كاست يدب
 هدم هلر ءئت هلثك سداذا

 ءاوهلا نمهياع ضاق روت

 ازال لاهث ىذلارإلا

 افاد قاو ىلا عت

 .ةدلار نريغتورمغتف هقنيط

 ع رلا ريغت انو: فما ناكسف

 ىر تأ دارآ نمر ,يشلا لاه

 هناك ؟!ىفناك نا كلدوردد

 هدارذمع' رذ نوعاف لات

 ةرارولا دع ىتحاي وقاكح
 هتداسم هءارذداد نم

 ىدرةأجلاةةارهبق دع هناع

 ا- ىنادلسأ

 سفن م الكب كلذ ف لاطأو
 نملاوو#« :ثكل اه عزنم

 ا د راص هن اىعدا نمةمالع

 قرت الا دوعنأ هتلايهتا

 | منمو جمد 3

 هناسا قرع ىتتا سدح هلاسا ىف

 قاطءلاىطترنا !نوكبالو

 د 7 0
 2ك

 بنوا ارافنااباسع باك ار و - تةيمست مشا كمفذزلسصلان ءوهللا 1ك نءعدتملا ن.هئروت

 [نءلسفلا ف باتاوءانلانب عملا عراشلا انا كلذلذ ه«.:ءرعابتلاائماع بدو واح ف سل

 ا واذا ءدرفعامهر- فالك ع رزلا اين ااموحا اذا نمادا ارءامانركل هنالطفن اا 8 ةريسغرأ هرو-

 .ي دسم نأ اطةةبارتلاوأ امةق الاب ةياكلاةساعقلا لن .نالذكف جباتن لرش الو هر تبني ال باحا ىلع
 اوة,نموأ هنر' ءامب لو: ؛« نم ه«ىلدعلاب ى ١ وأ نيب هذملا 5 0 ةنان) باقات ,عودلا رثال' 11 1 ربالدب

 000 خل حرص ل ناو نيدلا ىف طوح اورلوأ «ةتادكت لئاعلا (ناو + هنءاا

 | نعى مسرد هللا ىل ههنأبهتسا ىلعل دة ءاودد# ملة باكلاة سادت جم رمد : ىلء هلدالا ىقوسبل !مامالا

 | صاوالا ب جاء ىديسنأ عتوأ- موو و4 301 1 .اعىل عت «) هلل امرحا1 هت ادعال اوأ لاهو تاكلا نع لك |

 / هللاقف رهاط هناىهذ- هه قفل الاقفبكلا ا مب رمش نب ءا برم“ نع فمك املا.

1 

1 
١ 

1 

 نءادذ“ ى-هنهللاهجرأ]

 00 لوةءد , زيتا ىعرادور قعششع ست. 0 ملف كماو 3س .« كنف ثبرشنا هشلا

 مستو تب ند يشل هللا دابعذات الوم الوتر ةدعا ردا هال راص اة ناف ىلانعت هناا ثدت

 || ىدر هريغولءلاءذهىلد هينادحأث .اراموزيشا 000 5 نلف قر ا قاذو. .ةفلاازهن االولو

 موا اهو لمع“ بملاو قا اهلا اسر سيهامتلا ىف ذه الالا وذآ نيب عماط اه >ولا| ا (ل-ءقناذ) هذعهتنا

 ا طرتشااجعتو ىونذا'ةمافع4- اتم «نأك نوف نياك 1٠ نمةعقت اولالاعالا ىمانلمنا (ناو 26 كلذىف

 || ءاقما + رم يكد ءاماابةز ايط!ار وح الا ىلهة.حرلاةماغ 3 هظحلهناكن مدئاطماءاناا ةراهطألا 6

 تاوط ريك أو مثأد ا ''ىونذ تناك اماكف ع وول هيانبثا ىل ادن هند هع 'جاماانر واو ءا اف ةداحؤرلا

 0-0 ل شعنأ لومتسسيرلو ءذإ'ءا املانأ ك ثالرارد:-منوكي نآ ال ط”لو»2سب لىذلا ءاما لا عت سأب

 ١ ىقمعتدملا نأ (اهدحأ) تاناو رثالث ل وعم ملا املا ىف :-ىأ ءامدالو برها ك شن "رهو ىمداعلا

 مع <« هن: ىقرهاط هنأ (اهشنان) ءاوسمت ملا لو: 0 2 مناث) يانا ريغتملا ءاملا م ا

 ريغتس لامار

 سل كح تسلا

 .ةمءاملابرا املاز وذ كلام مامالاامأو تاي اورلا لعادل هوك-.عفاش ا١ لو ةكءريغلر عا

 ةياورلاه-وةه-و ثالثا ةفيشح ىلا تاب اررنهزك !وتراهاملا ءامفالوةةمالا عسوأ وهم اذغدأم ىلع ادع

 ةعفارمو رهن برسشو طاولرانز رمرتابك_لا هلاسغاعناك ةراهلدلاك|7ف1سغلعت طاية-الايزدخالا ىلوالا

 ةرو رش هنرذقءامف ترخ اذار ابك! !هذهألا ةرنياحاصلاوءايلوالاونياماعلاءاماعلا ىفةبرغو سائلا ىف
 (ةعجوأ مول قاهاكاهاعف نبد ع مدع نم سا: لا مودا هذه هباكترا زر ليم زيا اذااو هتريغو

 كاذنم ءزمال (تاودلاف) ممناقااءوسهئممزمي سانلاةراهطاهل.غ ةساكإ مكمل نا (ليةتافز

 ٍ مك 1 نممزأ الف نط ءوسريغن مناخ ام مءىس وس نمد ٠ عك سا.لا ل_ماع 3 > ! نال ذاع ا نط وس

 !| ارامل وة. هلل'ه_د-ر صا اوائاااع عودي ستغمتو *» مه3 -فىداعا تايثاىل .عمت تلا ءاملا ةسانعنت

 1 قرعءاملافىأراذا 1 مناك هنالترإ جا 'اءامذلا سغق ءاعخ ف و ”مامالا لاو اا

 | هنالءدهشم مكح نع جو رنا ىلءر د- 7 .ال مثكلا اذ_هامحا دودرب سن هلام ٠ َقَءََر نيمو بنذ لك * هلا

 | نعمت تشك نم ' لقواعد ناو واتب رامعاسوت «فيكفا تامر ءاماادهاشي

 | ةين هلا هناو رل'ه-وامآو ها اهبتف .حوأراجلاو باكسا!لوب رهن أو ردة أرنا مك! هلا ؛سغ أر هتريصب

 1 كاذر تاواراكس !اىف موءوقرعد عل هالاو رئاغماه.هنر رهاد>: :نب دل داوءل !ىهاه با !اعن وهف
 | ١ فال نوكي ف ناعوركسلاو 'ةرابكلا نيبةامسوةمال -رث .ةدلكرإ الامور ثا غلاف مهعوقولةب ذاب

 | لوقنمةشل. ها هناورلاهوامآو اهةعرهعملاوةلفاغلا رب ءاهسولاةساعألا م ا ل ااا

 1 و نالو ةلاصالاب تاو نيا تااي رلق' ناس !نأو ىقد.عدلت ىفرحنف اون ووقفت -فأ ماغالا

 ترا ىلءتثكةوهنايهللان رك ذني> كإذ تقددةولاو موت كا دامتاو هنن هنلا رك اذود سلف خام نالانمورطااردده ها :منذ

 َْ سلام يو مر وااايد ذل« ةكالذ فلاط أر هبالهعمروذخلاب هنرك دف ناسا ىلء در ثتاعاس تسكالذ



 شال ,ايدوخوأ أ ًأمثدكو مكدوجو )م ا[ 1 3 انذدعمتا 000 مكسر هر أل موو ماوس لسنالخلا هل ١"

0 
 دوحولاوداعالا الاه ميلعبال

 اطةدوح وماللاقال اذهاو

 امودءمنك الرامد_ءنك |[ *,مأ ا وعم يش لقعتي داكن ل هنا تهلك هلدب معد فاهم ةذاالاب رس نأك اسا ماجلان راذنتسالا
 ريك آه.فىلاعت هللا نع هلدغل !تناكذ ىبااجورخ بة:ند.ال لد-قذلار غلا ثالذ ند هفيضا ءاملاب هناا

 ث.> نمالهذالا ت.-نمالاكاذ فن دل ممعتس>ؤامف هاسأ نذل ىرقأ ع رف هنال ىنااجو رذع ةبانجلا

 هلوةىفلاهو كا دل مسال 2 ا ا 35 7 الا :
 5 اءهتاىل تناك املءوضولا ضقنت ةالسصلا ىفةسةوقلانا+:عدللاىدرق_ةهينحو أ لاق كل ذل و لوبااو امد غلا نم
 ْنَد ص هم 3 ,

 |اسم 6 ةهقيقلاعوتو نعةهزتم برأ ةريض>-ناموأ ءمو ل >و زادي 10 رضاع ريدغ ىل- ذاع باةنمالا مق 0

 ةجلال خد ميم0:بوجوه- وادق (ليقثاف) لوبذلاو ثيمااوبدالا مهمأشاغ اهتمض>ل-هأن ما نمابفا

 ض_ءهجلامدنم لاصا طارذقلا ةدان زكالذه«_--ونأ 6 او-+لاف) ءاسهنلاو ضد 1 !ىلع ندا أ

 يد ىلاؤتملا نمْزلا د_ىبلف اضدأو هرم - غو قرسعلاةاه_ساون ندا تال. هىفمدلاراثتن اةرثكو سافنلاو | 2:

 ةداعاضءب طعن ع 0 نا خ*موالا ثدالا ف الغ هبحو لص انك ل_غلا ماع ثنال_ف تاضيحلا |

 تام. نملّعي لامع

 انماعللوةي وأن ءؤإ وعد
 ةئلاىفهلدح وملك نأ

 ةاثةعافشريغ نما ولحم
 سكن اعالاب ف صون لولو اضأ | رايت ددح ترسو روب ا طق ةنو+ اة رغما ءاضعالا ل سعب «تيفاذءاعرمالا فذ .كلذاد |

 نم هءارضاو هولا علل نا ءاضعأ ىلاعت هللا عم باقلارم 2 ١1 ايدول ىلغاذافدمعلان .ةعئاولا ىد“ عملا بلاغا هل ةءوضذولا ءاضعأ ناد |

 : : كلذروط هيلع مدنو كلذ د: ءىلاعتهنلار ةَءءساو ىداعملا كا نا نلسءرتءركا لي درو 5
 دخل 3 8 دةسعب ال

 0 1 2 ءاما ايهئاضعأ لسغباب طخ هلر ةالاع : رىهاعملا ىلع ارمصمنأك نمنالءاباط+ ترو انطاب وارهإط وذعلا|
 سةقاهحا صد وام نونهؤبب

 ف ءزمالدحوم «نعهنلا ىذر

 سفنلا لاهو 5 ل-هأتف

 نآىاعتلاه ثنؤتورك ذد
 ىل_ءاثرس> ان سفن لو"

 9 ," الاهل !م:>- ىفتط طرؤام

 نت احد 5 ىلد لاو مت متنا

 ءاتناوب, تءزكحف ىاب 1

 رك ذم اباطخ ةحوتذم

 هللا ةريض> ذكي لة دف ءاملا عمشي دخلا صنيهتب ون تابقنار ئءاباطة ناةمدنو باث اذا هفالكع م نال

 طئاغن اولوبل اةساحن ىلع ءارلعلا ف ةتاهحواخ .(ليقناف) هيؤيانلاح لك ا ىلءةالصلاىهيتلا 0

 انءاجامولوةنانأ (تاوجاف) اهلك متاهملا نم فرمثثأ ىدكالا نأ عسملك ؤنىتاا ماعلا نود ىدكالا نم |
 ىسهنلاةرك# نملك انطق م معاملات ودفاكلا وه هنأف هفرسأ ةه> نمالاهطئاغو 0

 ايامئاغو اهلون ىف مف كل ذافةيصعمالوةءاطبف هوثالا نان ملابملا فال ثدملا لوأ قبا سا! ىثدملاب | ْ
 برقم جماسرل كلذ سكع لثعلا ثمح نم لدالاناكو هنريغص تول ءهتنت ص توافء نم لك تاةدعاقلاو ا

 لفغام هك! نراشا او لك "املا نم هطااخئنلكر وطب ناهةدت ص تفرسشن هلكا ىجبذي ناك و دمدملا ذخاؤبو | |

 دوعلاوك لاب ردا اةبيطلا براشملاو لك ”111تراس كل ذاذ همكح سكمن !هتعبط تا وهشز لغت او هر نعا
 سفنلا نان غلو فلا ىلعل اهنيانال ةو”الولو>الف ل وموت وصد ادم يعاب انصر عاطل دوا نوالول ةرذ#ةة بحت ةسعخ ا

 1 لق زيرو رعلاهنعنعلاو ||“ ركيتأ هتعيبط مك هب ر نع لغتشنملو امودعمناك نمنأ اذهمكرب رقتنمموغي (ل.ةثاف) ميظعلا]|
 لءانتلا لخالكلذو نانو ىط ويسلالالجلاو يسال 1 ٍباامالسالا عش هب ىتنأ6 كلذكودو معآ (با اوملان) ارهاطهطثاعو هون
 ٌتالاورك ذلا نيد عفاولا ءامئاغو سو هراء هنلا ىلهنلا لول نمأ .شتددو ولهللاو وى .فلملا حبا سا مذاسالا سلات مهرب
 هلال احا ءاسلذاو ىلعاند داس تدني ءامدثالارم هاعمن دن هري_غوىارياطلاىو رفكالذدب ورام د11فوفتن متو هلأ 6

 ةدارالاوركذموهولوتا لاك نم ل٠ .لدامأو لبو هيل هلا ىل_مهزارب عضوم نمكلسملا نوهشب اوناك كلذلو ها ةنجلالهأماسجأ|

 ََن عملاعلا دوف هموم ىهو هءاصأ امل سعب وعذع كثي ناك مسوهيلع هللا ىلههنوك وذ ملسو هيا ءهللا ىلص ىنذلا نم م طئاخلاو لولاك ل ا

 مسانعروظف ةداراولوق || ىد "الات الضف ةسادن ىلعءانعلا قفتت للف (ليقناف) ىرشلاءْزا ث يح نمولو راب هسه مادنمأ|

 انف 'لافرك ذسمو تنم ملة 1 كلذىل_ءاوةفترملاا (ناوجلاف) لك الا نمهاكهدلوتادطب !فرعوفاصب و طاخشع نءافاك |

 اذارك ذملوةلاوئلانلوق نول ايلاغنا مشد ام مئأو طئاغلاولوءلا فال نا ارمشا او ماعطلانولدر رود نع اهدعب ,رامفرذةااوأ|| ا

 تأة_ؤمتدارالاوءاندرأ || هناناههحو (تاوملات) باك رانا الاوتار رسالات (ليقناف) امهلصأ | !ك
 رهاتذ نوكف نك هللو#أ ىل!الو ةاظءومىلا نعالراصهبلق تام هنأ موأ ءعموبرم وأ لك ١ اذا ب ا طك عاسفمر ؤس لهجات | |

 نع ممازالاق 1 ل ا لوم 0 ىدتيمالو ا

 000 117 ءأهللاو موتا اف سفن مالك كلذ 0

 فوط# ةرككنم نسر ءىلامعت ليا نان , را ىف لاه ردىديلا عمق اماسنأ انيدي أ تل عام ىلاعتلامةسبولادي ىلا «ةلخ فاضع هوهذم. .ءلاىف
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 هسا : اةيملالاءاعسالانهماحالبدا ارا لاه ىردن قو ةردفا ف كاذمكل ىقشإ نكرلو )6٠١( ىذ رق ىنفياح مل رخو مكسول)

 قع مم ملا راشملااهملا
 لاط أو موماك> اومهداعا

 ةدارا تا. نااو ناو 11و

 مهنر وءالا نءىماب قاعتت
 رطفام عم

 ل ءانثلاو هل دودملا

 ناالاامار هنعال نمواغّدف

 لغتااوهنعو هلغشلا هلف
 ةلذغلاب «_:ءريمملاوه هئع

 بأ لوة فلا هو «ناءسنأاو

 نمه«باعاو

 ثءحن 20001 أ يساعد دي ب

 هلالكالذو ةيئاوملاهسفن
 هلةج رالف هةائعالنع شاعبب
 سشطباذا ىلا«: قاطاو هيف

 ةجرد> .ةب+رلاه قا نع
 م>رأ وهن نمؤم لكه شطب ىف

 ملف «بأو«مأ نمد#علأب
 ىلعتلا ىفراكنالا لاهو « دولا

 راظالا لها, صاخ ىورخالا
 كالذو ف شكلا لدابال ىلتعلا
 اودةىلةءلارانلا لدأ نال

 ملف مهل اوةه.ىلا_عت قطا

 2 هيهودءكأمأو رب

 واذا مهارثالأ هدر أ

 ودق ىب' 'ةمالعلايمهل ىلعتلا

 ولوةسسونرلاب هل نو ركام
 .د مال اى تناك هنأ
 مهنافدو رك انتمالعلا
 را هل اوةىفلاقو

 لاه مث ميرم ىلا اهاقلا

 وهامواممزتاماك تئدصو

 ىلامد هل مف طتق ىسعالا

 مالسلاهياع هنالا عا تاداك

 , || :رهالظلا هنأ شن ثيحنم ريك
 لكناث.> - نم موةذطاملاو

 ش .هلرقفلاةوويرا.ةءاباهعج و رايتعاب ةماكسلادر ةافاهم رتاماكب تقدسو لاف اذ اف ةهاكوهارهاطوأ اخطأ هنمعزح

 5 1 عسب ضارع ”الاءاقن نما لهأو لاش هلافام ىل+ مالا ناكولو :ماودلا ىلع قال ىلاعت اان !ل-ءاميلغلا قالذتاو "يل 0 ءرناىلا هن

 ةراهطلا ضني ئثفهع وو مدع ىف :كئالم ا مكح همكح برش الو لك ًايالز مناف برشلاو لك الا نم
 و 00 ا طوغتالولويتالةكثالملاناةءرك ذنلاسمو هانركذ

 أ 20 4 امشتالو رغكت الوةهق وقري غن ماهسمتالا لدنك الو طاخالو نا: ةداهاحجر -

 تررشلاو لكالب بح الولف برشإ ولك ًابىتحالا ببكي الو تع -ى انة ىصعب الدبعلا نا كلذ حاضرا

 [مياصوأ امن ارصنوأ ادب و ًامزدأو صرب سم نمهنع هللا ىذر ىلعم امالا لوق مف طق ة.دعمف عقوأم

 اهءذمثلذناكوهنع ل ذغل اوىلاعت هللاعمسدالاءوساهمزالنماهاكضقاو' ا)اهذ- ( 4 انو اًضوئناف

 مس[ ع) صربد الو ل_ءذالو ءلوقبهلناى دعت الو مان: الواو ماع ىمغب ؛ الو نعالو عاجلا

 ءاملاب رهطتلاب نود تملا هعابت أ وسو هياعدتنا ىلس عراشلا ان أ ضب ر !اي«ةلسأ اع :ر ٌ:-ساّعلاو ندمال
 اهوحرةال_هااانيلعاو ءرحو برشلاو لك الان هدلوتئ دلك نعءزنتلابانو :ممأ اوندمأل شعت اقلطملا
 مح راذنا للا سم نعهزنةاانراسو هب !ءهّللا ل_سعراشلا ان سأل :نارتلاو؟ءانملاب رهطةنىتح هدو>و

 قرأ كلذن لاهو حج رغلااه سعى عالي وارسلا حضني انممأ مسوهيلع هللا ىلص عراشلاناىج مطر ااا اولوملا

 ًاعفدر وك ذا مضنأ ا سيلو اضونا-أكءاملاب هلي وار مذنب سو هما هنا ىل_هناكنف مال_تاهرلع لي ريح
 قاطاونوذملا نم عون هنا ل .فذا كلذ لثمنعهتمصعل مهضع!«ههوتنأك لسوهيلع هللا ىلههةدىفساوسوال

 ملف الاؤسانه نورلا ديعدإولا ىلعدروأ دقو *« كلذانر رقت حرفال لب دارسلاةاللوهاماكلذنا
 اج رافال ةركا :رفلا س1 نمءوضولا ضن: عراشا امك اذا هناوهو اود مف ل ىلاعت هللا متي

 ركحذاا سءضةةابلوةلاناث!ءدقذ ىهن اهل <نمت أ وهىذلا طئاخااانسسماذاءوضولابان منال
 الذب ضةنلا ناك ولذا هت مال ءوضقانلاج ورام راها اا ذلسباةأرااجب رذوربدلاو
 ناكل الا نمادلوّتم هنوك ثحح ن ندح رغلاتاذإ

 ايف ضقنلا ىف ةدراولاةلدالا قذو ىلءنيدهتلل!لاوفأ 3 ا الاع لا

 ضةئا!ىلءاوةف:!امذ هيرهطتب ىذلا ءاملا ىفو وضقانلا ىف طسوت :ا مهنمو فشلا م مودل دما مهن ادددشتو

 ساو فكل! نطابد جب رغلا سمومراا سا هءيضة:لاىفاو ذا اامو نوثللار عاجلاو طئاغااو لوما أ هب

  نيكرشملاس مو نا:هه_فىذلا طءالاسءوةعةيقلاوةيسغاا وندبلان ءمدلا بو رخو ءاه وشلاز وعلا

 نءراك الاباصامنهب ضةنلا لعمف همدعوجب رغلا سي ض ذل! ىو قبب مهضءب عجدةوناباصلاو ناثوالاو

 نبدي وح شلاوربلام انآ فنيسوسوملاك تارورمضا!لهأ نمماوعلاباصاخ هب ضة:لامد_علعجو ءانأعلا
 م م .ةءاجاملكف لوقا كالذكوديد ثرذع' الازأ نلاوورك لا 30 نذ هوشولا لرثف صخخرتلا رباك دلل

 لعق مرن مىده ىلع نيإلاعأ ]رنا 2 أ ثد«ىف ىلا« هللا« اشناهط بأ. اك ع راثلاع نهديدشتو

 عوج نان هب لثانالو كال ذك ن دبل اءاضعأ ميج مكح

 | ردوا ةادح جو رخةراهطلانضثنن لوةلا حلك الا نمةدلو ةلاةعبباملاوهامنا هة.م> ضنئاخ لا نآ

 يبلاىه 0 ا رولا اخ لال نوال 3

 0 ؛ ولو:وهشةراثادوعاو ةاصا!ىفسدلو ل>و زع هيرلهذوهشن ءديعاات :
 اكريرحلا يرخبابن ملك الا ِن !لادسءاو أهلا هنمكح اتق ةامهعللا همومدل' نالاطي امدارأ وه“ :ءاجوخ م كاك

 مد ىهنلابدودثلاو هذاا جرغلا نمير-قلان م'رارذةسيكرلاوةرسسلا يباع عاتوسالا اوعذم
 رفا | عل نا عمر ةرافة برم“ اوهرحوو» وشر“ ؛الثلل ذنا عما سور ادذءلك 1 : مودأا نالا,د 3

 0 10 ا ومكح م مئاوالثم هرب دو ًامتاصلا ل و 2-0 3

 0 لل سانام بحور ل .ةناف) ان رعالوةغلالواعرتشالا رشالوداك أ 1 ىعشسال

 0 غااىفندملا ممعتانماع بح واسعا هنا (تاوجلاف) نيةس ار راذةةسالاىف طئاغل انو د هنأ عم ىلا

 5 ةياثملا

 و وهلا 3 تاآر 2
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 «( «ةرافك نوكن كايا لذ هرم هلباق والاهنع ىم 3 1

 ىبلاهلك الاود الآ ءااكستلا عي ةيعو رشم ببسنا نيف :راعلا ضع لقى للا !هللاو : ولوق اف الذ تاعاذاأ

 هنعهنلاىذر لو. 1 ميار ىدءسنعاطا ؟كلذ زن ماك رنطأو انا العىد.س(ثء٠٠و) يهنأ

 هافاسل سك ه:«ىلع الالالاءوأ ماقمنم اهةنول ةزيالف متادمهمقرتمالسل اوةالصلا موا ءءايبنالات الر واف ا

 نمالاةءايقلام ءول ىف ةلاطالانوز, ىلعا. كنتم دلك الاوز مك ناكسف ها ارفاءامأالا نع ب و>الا يد« ىف ١ ا

 كوالا فال _هنرأ اهو ركموأ امارحا :هوأ العف ىسهنا اهمثب تاكترال ا : ”رمهشلا ناليلاب ءتهقاءاشأ|

 اففاند_:ع ىذلاوهةمالو وتلاالا كور 0 د َّ امملاربغ

 تايلا اذهنما حاكم مصاعد ىلوالا فال 5# م اةنودءتءالم_مهاللوالا فال ىلءل وخذ ءاييثالا ١ ا

 رالاابل را نايك ةءارباوال د هم مو دأف سان

 وى ىمداعملا م... قالطا٠ ندهدر زو

 نا. ىلعثورحؤئرحالا كلذ ف مهلف موماعهللا نمةعسوت ةماللز اولا نايبا هول ةرامناناهوركم اا ءف تاو ||
 تفل ناف هقع هيانعلا تمادامدو ر 4 1 0 وفعت ىلولا ناكنافءاربثاناريغ ىما مام وهل مهلعقي حابلا | ا

 فال: وهو رأملاو ٍءمأر . ]ل او>أ ا *لا فن وعةماع رؤس اخ !!ةماءامأو اضن أما رااىف مقيد ةقةيانعلا هع

 ىك«موماقم فرش نكلو
 ف لاك ةلام بج تناكف ةرد ملا نءداك نع هيا 5و 5 ىزذلا لوالا فال ىفولو كك

 0 :-او<.!ءدللا هب وت ل ةرد مقل نممدآ لك ؟قتاكوإ را ذامهنمدآىنبع وئو ةلباقمىف 5

 ةمالا نمنيفاكمان . ا والا فالدت ىف مهعودو لامتهلا ع

 رمأ نمهبف نونكسا ونوكر املك فردةلاو ءاضقلات م مولك مما نام وهيل زا ةلذلا باب

 دالوالا تاه تان انىلا ةراوطلاب اب نمةرافك اما ثيحت نم فاهم ماك أكل نب او *« حابمو ومنو

 ىرالا ف الخ عفوه دلال ةرهثن ملك اال ماللاو :الدلاهياءمدآن العا ىيفوتلاهللابو لون

 ىلاءق لا ىمعع انذاك هللاب فاعال سلبا ناهتاظلا- وهل -:لاح فعول ىرابلان + جرم هنذاريغ

 اب 01 ا 0 انمءاقدازةن ولادتي داق ةيص» مآل ذ | ا

 5 انئاعوأ لون نسةنططبلا هدا 1 مالسا!هماعمد] ناكف هن كلت :ىفهراعناكام فالح ىلع ةنثألاةرذقلا

 باطبانةءدرق* تءاجءالذلو زجو زد هللا «ءاخءتوالال جا رافختسالا ىفدازقو:٠عقوامرك دن ا 2

 لس ىف ةضرط اهئ , ر وك ذو مدا ىلءاه اذدو ءاو اًو-تداز وهتهكح اذهوءأل1نانمانبرخاذاراةفسألا |

 2 0 مثلا نمةرعلااهعطقو ةرخشلا نملك الامالدلا هيلد مذ الاهننب زغا ةنطبلا ىلء داي راش 7
 . 0 نيل نيو ا 31 نهةبوةعن !ىنةيالوكلذ ف فالخ ىل»نيتلاةر 8 مث تأ دايك أ ||

 تسا ءاو>ومدأ اهذ نأك ىف لان التاج اا مل#ءاوةيصعملا هت بهذي لي وألا ذااهلاصةةس«تأي ||

 ىداوت :مل'الزنأ امامت 3 وةعلا ل ىه ىبلا ضرالاىلا الن ك| ذاذ ةلك الا كالت نم دلو يذلاز نادك
 السلا ةذإو مونل اومدلاو امئاعااول مار هشلا ماءااك ا هام الا تال نماه اعل /

 را هو دل ذ ىِل_ءةداب زمماما؟ ومهمة صاخلا مهتر# ند ماك 7 .سكالذك امن رذ فداوقوءريغ |[

 لب رارسلاو صيمقلاو رازالا لابساب ريك لاو رثكتلاو ةهذهةلاو ناذد!او طاخلاو ض ضريغب ءانمتالا
 ارث الاو رايخالاف در وام كلذ ريغو كلرمشلاو رقكلاو ماذ او ص ءل'و:وءوملااوةءءغااو ماسلا ا

 داو: هو ىهوالا مد هر ' طال ضاانانل دجونالوانر 1 دك لك الا: نمهداوتمر ومالا هزه لكو ةراوطلا ض ظ

 ع

 ءاعا مك ءا سن
25 

 ( ىف تيقاو س 270

 ع 31 اه 1 ا :م فمهما 0 0 مشلا ع نم مال سا اوةال_صااه.اعمدآ انوبأاواك أ

 زاو+ انامل الاءو ركمالوم 00 راف مهريةنوكراشنالمال ءااوةال_هلا مهماع ءامزنالا نا اعف ىوآلا

 عساتلاباباقلاثوو1ةفلطا» («.و) نيلاوجايب اوممهف ضاع مد عوض واو ا نون وهلم
 هلوةفةئامثلثو نين تالنأو
 اونءآ نذلاا ميأا,كاعت

 مكودءوىودع اوزختال

 ناسنالانا لما الاءاماو

 ناسحأ نمسح ىل !ء لو.

 ىل- عو هناا لح الهلا

01 

 ناهتنالءاملو مجااددوتتل أ

 ءانر؟ ذامىلةوام:ءناسنالا

 نم دولا هبال هسا

 اوذدتتال هلوثب لاعت فتكمرل

 موة:الانأ لعل اطمذ ىودع

 قلت احىف ى.هنلا اذ»ىف

 دارىلاة> هف 2 نمماقم

 مهضغبملا مكو د_عوقلاعت

 تناك ىثل'مهتيحنلداانملا

 ل رع نالواند هع
 ساولاو ىلامعت هنأ

 مافعأ نأ ارقل ا ىفمذ انة ىف

 امن امل ول لاعت هناها ذه نم

 قثك الاناوه ىل_ءهرثؤن

 كلذ فلاط أو ىودع هلوق
 نبدا بابلا فلام د

 اا ]يي هرع ةدئامملتَو

 لهم ل_:الل_كوءءاع

 ءارآ فارون لام كبر تب أر
 لا ةراشاةسع
 كردرالفراونالارثاا ىلا

 هف كاردالا ر رون ح حاردنال

 نتأ مهكر .ديلكاذاف

 كردو لرد نأرو:نانأش
 تأةءالغ نأ نم ناك ه

 اذاولاها لردبالو لرد:
 كرد. مو كردار ولا ماخع

 نوال هنا م5 ءااهلو د أ هر

 كردملانءرو:ءالاطقلاردا

 [سدوال_ةعلالذ نءدال

 هذه قداس رثاك نا هالو ا «-اب فو :'ةكسئالءالىلاهةهلوقىلاعر « كلذ ىفلاطأو يد
 مك زغشدللا سدو ل ا 00 رويس نوم اف ثرح ءاجءالا مذ ميىومت دقو قومتدس نإ 00 لاو ةايع 1



 قوت او ثنا دفو(ثلف) هنلاالاءلغي ال هنازيم لباث د: مولءمرادشماوهموملشيلورصانلاو مدري لذاهلا مالا مكح نيب ثمأ لاوأ نأ
 ةئاوسجللاتز واحود-جلا

 ةيواعمةيرالو نمآلب وسخ ا ةنيس
 لاهو وي ئيملاعل ابر هنن دجله

 نيعب رالاو مسانلا بابلا ىف

 ىنيبهنام_ حد هةةثامثلثو

 ةعقاو ىف «ئايبنأ عج نيبو
 الا مهامدحأ قل ىتح

 ىوعج كلذكوهتفرعوهتيأر و
 نهم-متثرو ىل_عىلاسعت
 م-هومّمفرءوءايلوالا

 نعرصء لك ىفنومقن.ال

 نب رشءوةعبرأوف لأ ةئام
 لاوو ب كلذ فلاط ًواغلأ
 نيسجلاو ىداحلابا ءلاىف

 ضعب بهذ ل هن اهنا
 ىلعءارك الآ نأ ىلا ءايلعلا
 هل الانال ل ذو حدالانزلا

 ةوهلان أب ريسالاموة:ال

 ل اندنءولاه هيفاهوكحو

 ىلءهركماذه لثمىفروبحت

 نوكالو عامولادب ربثا

 راشننالا دعبالا عاوولا
 زم-وةوه-ثلادو> وو

 .ركلاكذأ نم سقت مصعب

 لعب هلمدعو تل كلذ ىلع هل

 لعفي لنا سب-وأ برضوأ
 اذهل_:هىفءارك الاحمف

 هنافرفكلا فال نطابااب
 همام ناورهاظلاب هيف عْنَعي

 ىهتسشي ىازلاف نظاسبلا
 ْث.نمءوهسلا كلت ركبو
 راوي !ناالولو هناعا

 دب صرب هناانلقل ذاذتلالاب
 00 و ءايتشا اا

 ءارث د ىمالا تشم ند

 ءاهتشا(.1 دب صرع

اع !!ىفلاوو 35 ءارذا مالا هاطئى هاهتشاةرامذا هنكل «
 ىلاعت هاب فراعلا بدأ ع نمةناهء او نيس ماو ع. دارلا 

 عن .5 ىهيلالارهقلامواقيال زعل اراهطاومتلا عمابدأمالسلا«.ا-برنأ عوج رىوكثاابلاعت هللا ىلا عدس ربنأ لأ هباصأ اذا
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 تم مأبةنالثلو ءاقثلابةعب رالو ةداعسلاب مهتمماسفأة تسل مكحو اه-ةرسشعةثالثىلا تاحوتفلا

 [ورعندب 0 اير عاصم تكن اةفهدحورونب ىلا. عت هللاد-و مسقفءادعسلا (امأف) ة هما 0

 | ىلا ريسملا ىلع ما رةالارث وري-ءيلاىلعل دبور هءلالوةب هلا ماعلا اذهل ن هل ئساذان 3 اسق نافل غن نا

 | ىراخجلا ميحصفاكرهرربا نيدىوردو ميداربا هلا ىولا لو#ب ودروس ناك دب زن ددع-امأو لاه ايرخآ

 |هقدصأو هنموأانأو هكردأ ىف ارأالو بلطملادبع ىنبنم ليعم-ا دلو نماسنرلغتن الفااضيأ لوي ناكو
 | هتريس ف سال اد. سناء ركسذ يب ها مال_لاىمهئثر ةءلف ةمءار وةدم هيثلاط نمو ديا دهشأو

 أرك ذهنالئالذو ركسفدحب زخم لل د باص س5 ل ثملاعهنناد حو نم ىعس و نيدلا ى ,تزجشلا لاق

 [قلامتهتاد-و (مسقو) اعو.ةمالواءبان الدر و كءد_>وةمأ ثعدب ناك كلذلو اهفءراشعاوتامولنلا

 ا نهررن ىلءاذهف لالدةساالو رظن الواد ورالو رك_:رهغ نمهعفد لعردثءالىذلار وثلان م4 .اعا ىلعامع

 |(مسقو) عاب اب ربالاءايف_سالا عمةما لا مون اذ هرم نع وناوك الا نمنوك فرك ةب حرام ريغ صلاخ هب ر

 ْ | او يلع هلبا ىلض د ةلزنم ىلع نبقي صواحخو ءرسعا ةضومر رن ةدشل هفشكن معلطاو هسفن فق لأ

 | نمةداه-ثىلع بيغلالاعف هبنم انف شاكسملا اذهنمزدلا مالسلا بلع مدآن مزن ءانطابهتلاسر موو
 ١ هم شوك ابودص هاتف هلدهشي ىأ هنمد هاش ءوأتر « وهن رنمةنس ىلع أك ن د !ىلاهز هل اوةوهو هب رنمةندد و

 |همرعت *نبك قدح هلم عينا (مسقو ) لوك .1ءهلنا ىلصلل © ةمن ا نم تى ءاضف ةمايقل امون رشحت اذهف

 [كانوعدي كمت هللا لسروهنا ملعأو ل_عنيدءايب ءنالا نمنأكن وأ ميهارب هلم عسب ةاورصنتوأ دوه نك

 [هبسفت دعو لوسرلا كلذ مرحامه سفن ىلع مر مهن: شلل سوم منح اومهعبت ةذةصوص2ةغئاط ىلا اعتهنلا

 | كلذعب:نم عمرشعاذهف هلااثوعي«لوسرلا كلذ نكي ملذا«ءلعبجاوب وه سبل كلذ ناك ن اودي رسثب
 أ فوات (موو اقل فرغت دقونلاكاذعرشنا اذاه. رهاطف هن مز ىف زيك و مةمايةلا مون ىلا

 تاورلع ىلع قدصو هبنم اف هعبتا نماوثو هنيد فرششو لسو هيل هللا لصد فرعش ف رعف ءايبنالا بتك
 اذهفهارش ارضاو ماز نب مك قال_الا مراكع ىنأ دقناكن ا اسجسال م دق: نع طق ىن عرس ىف لد نكرم

 | سدا رهاط ىف نكلو هتعب . رسب نما قال تومباع هنناىل !ه دمت نينم ءزرملا عمة مايةلامول رش

 | نارحأ هلذ ةينغاولسو«لعمشاىلص دمت ه لاسر كردأ و هيلا لسرأ ىذلا هبدثين 2 (مسقو) ملسوهب ءلع هللا

 ( ءايةشالا (امأد) ناعالاب اوذهتب ناو مهدبحوتل ةماعلا مول هللا دن عءادعس ميلك ماسقأ ةةسع الؤهف

 | ىشكااذف رظنءاصقتسا نعال كرشأ (مسقو) قاطم قش كل ذفد.اق:نعلب رظننعاللاطع (مسقف)
 | دلة ع نع كلرشأ (مسةد) ىشسكلذف دداةةوارظن ءاسعقتسا نعال ثيثأ امدعد لامع (مستو)

 لاب روصقلا كلذ رصارلظ نءدو>وب رغب لذ لطع ( مسةف )ةءشملا تهت وه نم (امأو) ىسءالدف

 | |م«قحاقي رطه.فأطخأر ظن نع كلما (مسقو) ةئيشملا تدعو هف ريغ وكن هدأ ص ىف فءضا «- ءلا

 ها هنف غاب ران نعت, :أامدعب لامع (مسقو) ةئيشملا تةكلذف هنوقهمامعتىذلا دوهحلالذد

 ّ نيرولا تارغ فلا لهأ ماسقأ (هذ-هف) ةثسشملاّت وهف هقوف ناةيسلاباهفعض عاهاعوهوتلا ةوعلا

 نءدحاو مكحت مهلك تارتعلا لهأ ىلع مك نا كاياف ل سوهيلعهتنا ىلس دمتي ىسيعنبب وح وتو سي ردا
 اآزهناوهعالطا عسوأ ناك امنيدلا يح نيش ىلاعتهنلا محرف باوصلا وب رطُن ٌئىطدغف ىلءهفتلا اذهربغ

 ءأهلل اوهريغل دوغ لمي سهنلا

 موملع لسرلا!ممتءاس ىلا ف.لاكتلا عج: هرعت اناس ف توعب رالاو ىداذلا ثلا )
 نع ىنغهنلا تان لحو زعهتناىلاال لدا كاوان.لااهعفنع جرب رمال اوةاللا

 لعف نمافتاغلاخلا نمهدكست رئالةرافك اهنا ءالذ و نيلاعلا

 2 ةاودينم



 اهتعلاط دّثو تاغإ و ؤءثس لسا هذ هىفهتلاهدحر ىل ط ٍ.ىلانيدلا لالح نيا ةرخ 1الا فيلو هيلع هنلاىله |

 امو هنلاكذ ادقف هاذ نمن ؟وابجاو لوو اهلنا ىلههنلالوسر عمسدالان' ىلا مح رثاهتبأرف اهلك ||
 7 مانعلان ارق ةلافو ا:.عماباذع مهاد_ءاوةرخا الا اوايثدللا ىف هللا منعا هلو بر وهلا نوذؤب «نيذلا نا ىلا" | ا

 دع رعدارا اب تااطااد_.عءمالكن مري ل !لهأ ل ةناعف عااطن هو الوسر ثعبىت نيب ذعمانكامو |
 اس رتفأ اواو ناك ليعس لا. .-وتلاباصو د. وتلا هةدهش مصر رتب ر ةدةصةق هللا | 1

 مسْوءبلءهللال هيو أ ىحأ ىلتهللانأث ب د1 فدر ودةو ىطومسا! لالالا تارجالا لها , كف
 محا صخ>ربأو 3ع 2 ىدايكلاةياطخلا مهم طافملا نمضي

 0 ا 000 0 0 نشل يسارا قدمدلا

 ماةملاز مو ذاقلافاو اوه ىيطعي .ةىلراههتل ًاساملامف هبوب أ نءرنو هب .اعهلنا ىلهدلل' لوسرل*-لاف أ ا

 ند :ءةعاطإلا د و.لماعا هذ كلذ فاموف معسل لبسو < .1ءهقا ىلم هنأ, يولتثي قدح ازد ىففلاف دومحلا | )ا

 هب وب | ىعنأ ىلءرداف ىلاعتهللاو ىريطلا بملأ لام ثرداعأ ةدعففدر واك ةمايقلا مون متي ىذلا ناقعالا ||
 ها نيرخ الاونياوالاد.سءه.ىلاعتهللامرك أ هكلذنوكي وانوعمت هبانمؤي ىتتل_سوعياعهتلاىل<
 ن ارعل اىفدرودةذ سالو ال_ةعالعنتمع ل دوم اعتلى لسهرامهناعاوامهؤاتسا لئلا ل

 نوك.فاممومدءباوهئايحاةكد:لوقلاىل_ءو (تاف) ها هلام ريدخ أ ىب> لث ارمسا ىنب ل .ةقءايدأ

 اونان م 1 افكاذىلءو م-وعلاح ا هلكت كاك مهايحامث اونو هللا مهل لاه نم ءام> !لثم ءامحالا كلذ

 :دعس فنية اضء.لاوك انوعنا لبق هنان.آ اهم” اكف اهيذ اكن نمز ىالا سوما .اء هللاىل«ىنثلا |

 :دصسلاءذ_هنااالولفةنجلاامينول_دب مثة ماب ةلاموبةد بسلا كذب عج رثم حازم نأ ن مقا ارعالا لهأ ْ

 هحووأ. :دلاىلاهح و هل جنز رةما قامو. ةتوم دءبالا تعقراما مما ا اول تريلا مياودعسو مهتعفثا

 د> أىد_نعاملوةيثدحلاه. عملا ىكتااملا4ر ءاان رك و امامالان كو ملعأهللاو او ةرخ لا ْ

 ءابحالا | اوذؤال ملسم ثري د>ىفو رانلافهب ونت الون نمي اسو يل هللا ىل-ههللالوسرلا ىذادشأ ْ

 نيدلالالج يشل لاو ها راخغلاىف مس ءلعهللا ىلص ىنلا ىوبأ نالاس#ب .ناابزح مردف تاو مالاسسب ٠

 اههعامت 1 4 لع هللا ىلص ىلا 'ىونأ ا ,ةريثكا تاعامج حرص دقو هللاهجر رصد طاقة تال

 الواحانتوع هنأو :وعدلا هغايت من“ 1 الوسرثءنىت-نيبذعمانكحامولوةيلاسعتهللاو ةوعدلا 0

 ىف:رعاشالاو«ةغلاىف هع نم نيم م2 !نييهيف فالح الامي ,هذموهولاق هنا لدي وبذعب ا

 هومر, طولا لالا لاك يادتالا كلذ ىل ه«بتو هنعهنلا ىذر ىبذاشلا مامالا لذ ىلع صنو لودالا |

 نأ ءريغو العا مت نك رمل _سو اع هللا ىلههنسةث اد> ات امانة و ءدااامهغابتملاهمم' كال مظولا مودللا

 ند رسشع ا تورش عنا عمم نمشاعهقلاد عر سوهيلعدقلا ىلي نيكو

 عم هيائم 5( ىتءامه ع لىلا_هتهللا نأب لولا ىلع ديسوتلا فضلا النيش اعلا ردعلا اذهلثمو |

 لهأ ماكحأن مدل + لال ارك ذناو نب هأ ةركذل ريم مءدتانامز ناك هيفاناك ىذلانامّزلا كلذنأ

 دمعس د > ومان نارلعا قيفو لا هلياب , ءلوةئفمهماسقأ فرم ؟قرسو هراعهقلا لسى: :لااوبأ لثدبا نيتي لا

 امانا اعالاو 1 منا كلذو 3 :لا لدي و :لو-رالو تا :تحوهر ,اًمموم نكي لتاو هديت ناك وىأب

 تح لوسزالو اتكيت رثقلا ل_هأ ىرهط نيب سلو لنحو زع مم رن ءامثالا هءقأي ىذلاريالاوه |

 د>ون موهوةنللا لذ وناعالاريغ ىلعتامصخ !لاق.ف كلذ زغابتأ مدين كم سو اهماو:مؤ هوعا

 نمرشاعلا نابلا ىف نيترئغلا لأ نيدأا يم يشل مقدقو كلذىلءتامو . هت .اقىفءدحو رون هللا | 06

 لامؤوهنعهثاىطرانضش ةيوحأىف (ع.رب) كلذو#مدغتو كلذ فلاط أ وة. ثكل امان سال رش الا ثلثا ىناغشلا ماج
 ضرالا نة رع متل

 اااه و رغراهعولط ىف
 ىذإ ماعلا نعس.غتو عاطت

 ضرالا ىف ثداحلا مالانل اراه:

 اهفامتالالط لاصت اوهام

 لطةقيقللا ىلءويق ماعلا نع

 ليسطا# بس هلفمثدك ل

 ند ه«ساعىهال ضرالا

 ُث.>- نمرهدلاو :ذاثكلاا

 الوددءةبالد>اومول «:.ع

 رون هللا رامنالو هلل

 ىأضرالاو تاولا
 رو-:لاكلذو امهر نم
 مهنأت عطقنم ريسغر وجسم

 صاخللاف ىثكلاارهاظ.

 ةعاسلاتد رق انك ماعلاو

 سانلاؤ ىن : تجحا١ناك

 جر لانو« متأاوزك أ
 لأ نءتارغلاولدنلا

 ىلا نام عف ىسجنملا:ر لاس

 ىلااهنم ناح رحمها

 5 نمليتلار ,ماغذ لال اراد

 أ رملاريظب و .٠ حقل ىلع 0

 ة اعفامهو مورلا ندرأ نم

 امهمعطريغتاغاو ةرالملا
 نمةنلا قه_.!- اناكانع

 (تلق)ةنلا ىلا اداعةمايقلا

 نم سانلا برش نبأ ن مؤ
 ىلا مهر وق نم مهسا.ة نيح

 برشيد المأ ةنللوخد
 دريوأ ةفحلاىل_دتديىت-

 م ضوملا

 هي سس هل ل اا ل يا

 0 و 0 ىذلابرلا ماي | نمىعب مون فصناهلذ تءاسأ ناو مونالف ىتمأ 10 1 هل اود ىف لاهو وب رم 27 5 1

 سو ,ه«.اءهلئا لس ءاعل يشب - ىشب عطق» موتءاسأناو توسع تال سوه .اءهللا لس لاق امناو_سوهيلع هللا لسصا مينة هب رشب لوم اكااه 1: 1



 آ نيعبرلل ونال ابلبلا لنوم رعأ هقاوقااو ا ةيدنص وعيا مسه ةوٌفو 0 ةيفرافلا 00000

 اجسام

 ىنا ةرهشلا نأ لعا ةب آلا

 ىشاليلاعتدتب وه نافللاعت

 ليعتال وة ع ىهالوة قرم

 ىهانه ةنوثي زلاو تاهملا
 هداملاوهىذلاثب زلاةدام

 : | |ءرمشلابةب وولا ن ءىتكو رونال
 نم:ذو+امةر_هشلانال
 نال داؤتلا وهدورحاشتا

 رك اامىخاان راظناةراضااو
 رايخالا ىفة.جاالاتارايعلا

 ىفلاط او هءاع رص الا و هاسع

 هللا ىلص هلوةىفلاووه« كلذ
 نيبامىءاراعأ لسوهيلع

 مهلذأ و نيعمسا!ىنلانّددلا

 ىفداملعا كلذ روع نم

 ةمأىلاةراشاثد دا ازه

 ءاياوالا مدو صايم الا

 ىلءدارنفةصاخ نوي دما

 ىد_*وهاف هنس نيعرس

 ءاشن1إتراو وهداماوماقملا

 ه.لعمد] نمءابت الا نم هلي

 هيلغ نانس نم دل ىلا مالسلا

 لافووي كإذ ىفلاطو مالسلا

 نيذأا يعم ء-سسلاثد د رح ىف

 باس>ريغب ة 4+ لا نول ثدي

 مهباسح ىفكلذ نكي ىأ

 هننا نم ملأ ادءف هوا.ةعالو

 لاطأو هنو. تعاونوكي مريخ
 - ثيدسلان الك حرشفف

 |[ ليال ا ىفىنأب ىلا ىبدخل لاهو دج
 .لت كلذكو ما انتا ةثال“ : ىل#

 كو 4 9 0 ردالرخ" الاثءاثل انو ةرضسملاحاو ردال اهسوالاثاثن !فرذمح- 41 حاو ر21ل.الا نملوالاث'* *!!ىفىلا:ىلهتم نراها ىف

 3 ثلثلا ورا 00 ينلاةغيطالا ماسح هن«لوالا ثاثا! يف د لايعت يل: مفرالاامأوةب رصنعا اما ل11 ةرب دملاةسيعبب .املا

 : م

 ه

 انموعو ل_سرلا: ك5 ما ىنعمذاة#سامهنملسرالع 0 تمح ْن مهل *الاوسياو تولا <!

 1 ل يول سث> نود سند ص:ةئال»ةلاسرل ةكولالا 0 اميل: طأو توا

 ة- ةك-ثالملاه هل !ىفةلاسرلا ىقلهعت_س ن مناك هنالاو دكا 6-5 - هلل هللالاوال دولار سمالاب

 ا ةيكملا ةوبنلاف لري نم ءيفو ل سرأ نمهبف فنص لك-ذ سنالاو نط اوةرف#سلاةر 0

 | لكو ايندلاءاممبحاص ليهم»اةك_ئالملانمىنرخ اولاو ورعاك ةالموتاوعسل وع اوىسر اع

 || كلذو ةهياغبةايغمحاو رالا اعف سوه ءاع مهنيا ىل هر ةعبارم 0 .خطان نم هن رن مهد رمش ىلع ميدو و

 7 || رشا ىسالراوتودمت اله دنع نوفق ادودح م-هلنأناو ةرثعاف مول عم ماعم هلالاانمامو ىلاعت هلو

 ا ام (تاقنان) كلذفلاطأو متجاوب رضف حج واب هللا مالاك اوعجس م ملا لاصتهلاىسوأ اذان اذهالا

 | مدعاف از هءاس+ أب فونت :ًاهلوق 53 نمعالومم مهلاراش ثالاةك_ةزلااع ماارذتسا ىتااةءهلالا» ام«الاب دارألا

 || ةذدا ؤااهءنوة:هةساصة:ءامءالاب مهليصناكف ة.هاالا ءامممالا 0 م (تاوملاو) 00

 ظ مت ءداعكنا عم طفءام“الاهذ_مىفومسدةو ىفومتسل هتك ثالملاءالؤهل لوق. ىلاعت هناك خب وثلاو

 | ل-وف (تلفا) كلذ مكسل ىنبذي نكي لو رضرال 01 21 عمي سلا

 || عمم تر ومالا نمسمأب قلعتت ةدارا رامها سدا (تاوجلاف) ةداراتايئلاوندتملا وتاوملاوكلملل

 1 هنعو هيلغشلا هلف تاسنالا امأو د :ءاليلاعت هيامعاد مولغشف هيلع ءانثلاو هلئدود سل ا نموه ءاعاو رطفام

 1 الاف ةرو هم:ّوقحاو رالاف لهذ (تاقتاف) ناي_.الاوذإذغاابهةعرتعملاوهءذعلغ_ثلاو

 5 ةوعلااهاامو ر ودتلاةوتاهلح او زالاناةثامثلثو ني-لاو عباس لاب ايلا ىف يشلا هلاوأك (تاو-+لا:)

 أ | اييطلا قوق ىلا حاو رالا كلّذكو 0 ذل اةرهال ةغصوهىذإ اركفالةعبانةرودملا ةوعلان انةرودملا

 م

| 

|] 

 ملعأ هلاو هللا لال ىفئيمءهلاةكالملاو لةعلاوة اك-١!سغةااكرودت !نوليقتالو :ماقلاز رودنودهرال

 ثحع«ىف ماهلال ةكت الهناء مالكا ن 00 .كوالراغك ةكرالا!لاو>أ نمردعلا اذ»ىفو

 لام: هنياءاشنا هنالولا

 ضوملان ءفكلا دوج وومال_بلاوةالصلا مهلعءاينتالاربة سيب ولاطمىف نوعد رالاث دمملا)

 نيبو سدردازح وني. نيةرطغلا لهأ مكحو ل_سوه_ياعدقلا ىل_ه د اندبن ىوبأ مكحىف

 ةمجلا نول خدي م منأ ناد زمل_سوهياع هللا ىلص د شو ىبس 1

 « (لوسرةذسالو باكر نينمؤم ءاونوكي ناو
 | لان دقوانعلج و زع هللااضرءاح 2م عاج ردفدبربهنناناإ مهل« اعدلاو مهلك ءايدنالارب بسب هنالعا

 هاب اريغونيمللاهئاب آوددا دأب نمؤ مؤهزكل جذب هنا لعاةثا هعار اوني #هللاو عم -.ارلا ناسبلا فنيدلاىب 2

 أ | ترمأو مالسلا هيلع مدآ انسأن ءةرمترهعاد_ةلوزجشلا لاو برذالا< ف كامدنمهلوالاو ١ نم

 ١ دس رعو هللا كل:تفرت مال سلا هيلع مد اف ىنل اا: :دإ'ءاومر ارب اندح وذ كلذ. ىادكأ

 | لجالمهترثك نءانلهذو مهمانتمبنأ ىلا ل.ستلاو بي كرتلابانو هان وثالذك ةكشالمتازنو هللاالا مهددع

 | فةلو لاه ساناارثك ًارزد ةعوطةءمالسا هيلعمدآ م-رنالكلذوذلب الا تالت 7 مالل لا هيلع مد نفاذ

 | امدقثا ذفد_>الرأ ملىهلا ف, ةون نءكلذناكو اذيأ بس تاصو وا متاصوفا تاس اسعتهنلا ىندهلأ

 | ةالسلاهياءمدآ انيبأب ىلاعتانرك ذلالامدآى بايو آرغلا نم عضو مريخ ىفىلاعت قا لافامو ماع ىش.أ
 ا .هلوقب لام: هللا نمك :ركذلا هزه هبشأ اموا قد ءافوالالوذوبالا هذهادحأ هدأت 1 انه عمو دنا السلا اوأ

 يلا ىربأ مكح ىف ض ولنا ن ءفاك !ابوح وامأو . ميسن منو ره نهزنمأو نور»تخأ ايم ره

1 
0 1 

8 

 الي



 جلا لالا 3

 ماسح اا]: ريدا ا حاورالا ىف موريندلاةكس5 المثااثاا 3 مهريغ هرماهىذلا ىلدثلا اذه نع مي 1

 لاف مث كلذ ىفزيشلالاط و ملاعلا ماسح عم والي رص: علاوة .كل فا اودي 2 ونلا 0

 ةقول_2 ىهاماو ماقمىف لوسعت الوب سك 12 سل هناةثاوثلثورمشع عسارل اب آتاما ءااىف انر 1 ْذرو

 ناللالرة_باالو 0 ةنع عمولعلا كل:تسرافامولع تداز ناواماقم ١ طق تسكت :الف ادت الوماقمف

 1 الملا لع احلا« هلو5ةىفةح>الايدار الاف (تاقناف) تاسنالا: أ انك للطن لاس نسعتال شن | |

 ةيئاحورلا ىوئلاودةق>الاهذ_ مدار مانا (باوجاف) عابر وثال#ثو ىن_ثة_هن-الوأ السر ْ

 ثدمىفرمأك كالذالا نءاهم>اص ماهم ىدسعتن ال-ةاهماعمن هناك ابهنالا فرص وعلا نسوا ساق

 تاعحامتر وك ذل ةعجالا نا ىنذعال نكس !هتمرد_هىذلا لمخأل مح رينأ ُىب ةلكذياغنآ ءارس

 اندنءرثاطلا س كعباذو 4 ف مهنوذ ْن ءىلااهباو دعص,لالرمصت علا ىف م مودوهن لا جاولزلالاةكسس 0

 رئاطلا ة >5 ىفلصالا نا لعفاهماةمىوفا مب دع_صت الك الما ةحتدسأ ناف اهم دعصي واما داب ىويمهلت ||

 العالعاذاو هعم 0 عالنو 5 ناكل الملا ةك>اىفلصالاو دوءدلل نوكستنأ |||

 نأ هن كءالن اوهزعدو>وم لك فرعنل ل ذلك« _ءبطبالءالعاذاو حانعلزنلزن اذا كلم او« تان |
 6 اولا ) لزن نسل را 0 الملاحو رعبدارملااف(تاقناف) هلد_>امردةىلعالا فرص: || َ

 قال_طالاراهطااضن اج و رعاسلا مهاو زث ىع: لب مهريغجو رعكتاب كاعلاب ةكئالملاي و رع ضت عال ٍ

 لافت :وةناصسرك ذدتوا_عسالو هظذح هباصاخاهووام 0 -وملكىلاعت هلناننيلاعلاترهقنمكملا |[

 ىلعالانب ر ماعلا علاه تاب ولعل او تاملغ سلا ىف ىل مل |عقوعا اوسىأ قالطالا ىلعوأ_ءلاةوج هلثا | | 1
 ا

 ا

| 
١ 
١ 
/ 
1 

 ا

 برثأثيدحةنير ةب ضرالا فو تا اووسلا ىف ناك ءاوسواعلا هلل ءف ضرالا فو تاو سل !ىفهتياودولافو |

 ةكاللا ىطع أ ىلاعت هنن نا كلذ حاضي اوزيشلا لاه معاد هاوأعلاو مهقافدحاس وانو هن رنمدسبعلانوكيأم |
 ْئملك فق اىل ار ظن مولفهري ريغ ىلا الن اىلاالا وهحوتءالموءاقمن ماوه-ول اذا ملا ثبع هلالدع ملءلا نم |

 جورعساكأ مهلو زنف ممناش 5-5905 نموةكنالملالزتتلاه هملانولزمب ,نمىلا مهراغن ثي-نة«#لا توازي

 قاعاىلا عقو رظنلكولو زنوهة ناك ناك ى أن منوكلا ىلا عسقو رافن لكف هلجلاب 0 الملا حجرعتلا#

 اذاو هل-طأىلاع وجردنالهناذبب رعنجرعاذاكلمانا ىبساسوفانر رتدقوحب و رعوهذ تاك نئاك ىآ نم

 اياطدخ ىلع هود دار ماا (تاقنا#) هلذسم ءعبَملا مكعفاربااتاذلاعمت جب رعءاسمعلاىلا لوسرلا برع

 و تربكتسا هيدا ارملا (باوبجلا:) نيلاعلا نمت ثركتس ىد.نتلدانلفت تل ١ نانالا

 انه مدآ ن مريخ هنا سمالا نطاب فه سفن نظو ريكدتسا هناهنعربأ هللا ناو مالا ناك كل ذكو كرافت ف ىأ
 3ك الب مدامجاو رأ مه (ناو انزل 6 ئالموأ حاو رأنولاسعلا لذ (تاقناف) سيلبالسوج |

 ا ىهةكولالا ناو هلاثمأو لد رب حاو رالاءهذهنمل_سرلاب هتك الملاذ ||

 هنأفد وسلا بط و ل نوف ذم .«ناح ورالا لدن مف مد 5 الا وددا م_جاهللالاو نيذلا مه مهلا

 ءاشتسالا ىلع سيابابطت توهج مهلك ةكررالا ارصسفلاو اذهلو حاورالا الدكستالملاالا بطاعن هنأرك ذام
 مهلغلءري_غالو مد[ تلات هنلا نا نوفرعبال نيلاعلاب مهلاراشملا حاو رالاءذ هو لاضاق

 ىئءالودودسأاب صوت لف 0 نء«ىأ نيلاعلا نم تنكمأ س ءاءالىلاعت هللا لو ةفلاعت هللاب

 ضعب.ثعم“و هنم لةسأالناك رالالف-ًاوهو با رثن مسلخ مدآن الو طأطتلاودناسالا فدوككا نا |

 ىرحام م الفاضي آو هنو دع س.ىئ> هنوفر المهن :المد" الدودسلاب نولاعلا صوت :مامنالوةيانايسشأ |

 ندخل ذدوحلاب مآ هنااسنفر ءامةنابالاب سلبا ىلاع هللارك نامالولو انأب اهللا في ١ رعتفرك ذمه

 أ

 51 و و يو ا ع هوبا
 ل 5-8

0 

 0 مود 6 2 هر ولعلاج ا الاعذ اةثام نيسجللاو ءباسلابابلافلاقو 172 ةئامئلثونيتسسلاو ىدامحلابابلا ىف ' ِ

 نمزلا فاني ءاسهتدجلا: لاق مث « )٠6( كطفل ا رشاذىل رهريغم يواسي دف ل.ملاو هل امأو قبلاونامالا وق الا

 قيدصتلابانب وأةرمويريخالا
 اهنددرتلاو ك_كلامدعو

 قارو قالو ةنمماندمتو

 ىلع بلطن لو ضايبفاداو-
 ولو/اروهطالواللدنالذ

 هنلالوسر ررصع فان اننا

 تامل توم ماعدت ىلص

 دزعان لان وكي ف.؟ فرعن

 .وهياعهننا ىلص ةرهاكم

 لهل اءادا:ملع باغي ناك لد

 انسوفن نكن باغن مأ هعبلط 1
 هلق ءالذهتلااناهكف هعرطنو

 قلافووي لاح لك ىلء رجلا

 نيعب زالاو عباسلابابلا
 ىل-ءمالكلاىف ةثامثاثو

 ةلوقوكتىف ةءهلالا ةيدنعلا
 هلوقفو قابهتلا دنءاموىلاعت
 ءازلعوان دنع نمةجرمانبت

 هر مو لاو انفعان دا رم
 ثيدالافو برغلا ئافم
 دزعةكث اللا ىصتكاوةص

 هنلانالانتلاموو همر
 تاولاهوقعاسا ال ءءدنع

 اهزئازحان رزعالا ئننم

 تفاتخا هيرزعلاءذه نا

 يتابع اناس
 ىهوةرانكو ريمذو مسا نم

 فرطظب مدل هنا ثلاث فرط
 صاغ ناكم فرطالو نامز

 ةلجناكم فرط وهاملب
 لاه قالطالا ىلع ةد>او
 مكدنءامىلاعت هلو ئالذكو

 لعمف قار هللا دتعامو دقي
 ناكم فرط ىهامو هيدنعاتا

 اد>أتءأرا مولاقانةحفف

 وع هنن هللا لسذأ نم
 0 ةلاطأ او ناسأ 1 م يدولانلج ورع ءاول_ةففيكءالعلاب ندب نهاسيقر ووحد اناا 5



 5 ةفالطت انزال نمبر ارق ةثغب نم لزم لزنثيالىلاعت ئاساو ساوحلا ىلا ةرةتغممذهنال (ع 4) لقعلاو مهولاو ربوصتلاو اظذطلاو
 امغاا مافةرهاظا سارا

 ىلا الىلاعت هلا ىلا ةرتةم ىه
 ىهن !ىلاعت لز#ف هري-غ

 ادح اهب لرش امشي مهمل ارت ةم

 امرك لم اوس نا ملعف

 ةيناحورلا ىوةلا بمىتاا ىه
 نوكن هياموهنف فرم ه2 :ام

 اللاهو #ذ ةيماعلااهتامد

 ثاثلاىفىلاءزىلا ىلآت ناك

 مول هلا ىلع«. للا نمت الا
 ىطعبامرتك ١ فراعملاو

 ناك طسوالاولوالاثلثاا

 رخ "الاثاثلالهأ مع
 لك |ةمالاءذهر عدم نم

 ىلههللالوسرنالكلذو متأو
 هلئاهثعرامل مسسو هيلءهللا

 ةراصعلا عري لرهاظرفكسلاو
 موةسماع ناعالا لاالا

 مخلف م قنا مسهلر وافي

 مهيأ مد 3 رامون وكلا

 بسعنا ارةلان م لزن اع

 نرها اءالذموعىلاهغلس ام

 ماقمفمتأ ةناوصل !ناكيفذ

 ىف أ نوعباستااو نامعالا

 ا عنباتوملعلا

 قةوك_طاو لاق «لوعلا

 نااناعاىوتأ ةراضتلا نوك

 ىل_عترطف ناسنالا: اكن
 نم ىناهملاثعباإ دال

 ىوةنمالا هبنمؤ.ملاه سنح
 ربل. دصعت <

 اهريغ مكح تدع لو دا 55

 8 أ ةباصصلا ناعا ناك

 يد رد ارامل اذ مم

 1 نامت“ ناعالا ةوشانءلع اوهنترافرارسسالاو مولعاا ضماو ءالاردا نم م مهل عنامثالذو م ميموقين أد. ناطاس ةدياسبت 5-3

 0 حا ام مهمتعانللةناع ويب ويدعم ا ااا ثا عابان دقن هللارعح ع نكماو

 8 00 أو 0 ١01 ا

 ..-الا مد مماعتدسعب ةكنإلملاف سبل هنا ةئامثلت و نيعبسلا وىداحلابا ءلاىف نيا هاكأك (باوجلا)
 ”الملاو وهالا هلاالهنأ هتلادهش لاه: لاق كلذإو ل->و زعهنلاب ءاماع مواك لد ىلاس: قطا ىلل- عت نك

 رم اذ مم دارملاه لاق مث كلذ ىف لاط أو ةكنالملاىف<«- ةاط اك مالا أطيل ملعلاولوأو سان لا ق>ىفلا# مث

 ضع هلوتعةسبترملافوأتاذلا ىفديحو:ا!فالذدود>ولاب م !اع٠ ءاك مل ءلان ان دوجولا مل ءالد وتلا لع وه
 ||جتلا هرك ذك من (باو 3 مول_علا نمئشب رمشدلا ن ءةكثالملاتصتخال هذ (ليق_داف) سانلا

 درع ناالا رشلان ا رهنال ىذا للعلابا اوصتخا مهنا كللدو ة5 !وكثو نيعيسسلاو سماخللا بابلاىف

 || ذ_ةنيحو لوالاءلصأ ىلع بف وفنملا حورلا كد ئح هنأ شن ثيح نم ةعيبطال هفام مكح نعوهّ” رمشب نع
 || هللمهتدابعيف ةكئالملاماةمىلامتهلن هتدابعف موقف ةكتالااه_هلعي ثيح نم ىلا_عت هللا لال صلخت»
 1 هر رثتام اهنم هلاندبلاب ذكه_عدب د_“ال معلا هانملعاذاانناةفوحنالولو د+'هتلو كلذانةذدقو لاه ىلاعت

 ١ ال_مأ .هلثو هشالمأىلاعتهللا هيمع نكلوةوهشلا ىلغةكتاللانمدح أ رطف لهف (تاقنا) نورعلا
 نىل_عدللا مهر طذاغاو ةرهشتكثاله ل سدلةثامثلثو نيعيسلا او نماثلا بايلا ىنجشلا هلاهاك (باوجلاه)

 ةدارالاالولوةدارالا نم همها راخال مهرمأ أم هنلانومعبال نايم تعرب أ كل ذلوتدارالا ىلء وهب ةقرعملا

 | (باوجلاة) ناو .كارطفاذام ىلعف تلق نانو ص ,امنولءغيو مه ما امهتنانوصعب الم منام ملط نأ

 ىقاعت كلذوهوهشلاوةفر ءملا ىلءاو رطف م مناف سنالاو نإ فالذ ةداحنةو هش ىلعو هللاب مل- علا ىلع بو

 ||| ىلع ىلاعتهنئاام_هرطفو ةكناللاك ةيهلاةداراسنالاو نعل سدلذةيعببط ةدار ةوهشل اذا دارالا ف صاد

 || ةساضرادلاءذهفةوهشلاهناوعدريا سنالاو نعال ىلاعت ةائاايلدستل آو 0 اولعلا با ةكالال لقسعلا
 [|| تالعتةقناولاب ركفلاقيرط رف راع كلا قيرطريغنمملعلان مناخلاوثاسنالا هدام :ساام ع يجو

 . || ىنلامولعلا نع لف ثكينأ ف دكلاةياغو ماهلالاوةرو رمضلا وةرطغلاب ىهاستاناسنالا فىتلا مول علا
 || نيأنفغ (تاقنان) ملعلاىلاهبلصي نأ ل اعمر كشلابامأو همول:مهيىرب وهفريسغالا ماعهللاهرطف
 || مال_ءالاوماهلالا قب رط نمكلذانأع (تاوجلات) رافثلاالاقبدملف سلات اكردمنموهواذ-هتلع

 ماهلالاّ د رط نمصاحلاه-ولان ءاهوذواةشك اهم رنم ملعلا كلذ ىاَنتةَمطانلا

 : ءانرك ذامفالخب ناكمالا ىلع ديزيالن أ ءسمأ ةياغ يمصلا فلانا لءذاصاخاه ودها نمدو>وم لك !ناو

 .[|| ادتبماذهو هللا ىفةريملا ىلا ع هتلابقق رمق عيملار اظنلاب دبعلاهيلا لصي ماه مال اعتاكهمالعاو هللا لعنم
 ةكئالملا قانصأ ا مكسف (تاةناف) ادياردقب ناطر كابو ريديعلاوةرياسا ىلعر وطةماهنالّماهماا

 لالج نومهم فنصا لوالاةئامو نب هنو عسبارلا بالا قزيشلاءرك ذاك فانسأ ةثالثم ه(باوملان)

 اوماهنمالو مهسوغن توفرعد الذ هلع م هانفآو مههبهق لع م1 ا 1 هدو كىلاعت هللا

 3 ىذا نمله مهد دقو كراسي فهنا هك قد رطن ممهانكردذا اذكههسيف

 ' اهل سيلو تالا ةك-الملارئاسكراوف ألك ايهيىفحاو رأ مهو«.فانبامل_هعءاوههتةئامو ءارههتوفام
 ازا مترالسبل جو رعلايانل نب رذسملاكريذذلاةكش المىفاثلا هب تانكمملا ةيالوالا ةيالولا ن .ةك.ئالملا الو

 || نب رفغةسملاو ضرالاف نان رفغت لاكن الملاكو قا ىلا انريض- نموا:.لاةسصاخخلا قاما ةرمض-ن

 ' جفن نيلكوماو مانهلالاب :-اكوملاو ماحرالاب نيكو م او تاحالاب نيتكوملا ةكاللاكو ا

 تارحازلاو تافاصلاةكتالااكو ناسنالابنءاكوااكو راطمالاو فازرالاب نيكو م اةكئالملاكو حاورالا

 || اهريغو تاردملاوتا.ةلملاوتاعا سا اوتاقباسااوتارم انا ونإلا راو تؤ لاو تا_وسقملاو ناءااتااو

 . ||| ىلعالارةلاوهريؤستلا ةكت راس رن 'لعاو د هل. ثلا ىفرم5ءالؤ هن «لضفأ نييبنلا مون ملك و

 (| تانا ريس غ ميهملا ماعلا عمعالو اؤهدو>وناكو عشا لاو رياعستلاو نم ودل !اع نااع اطاسلوالا ل ةسعلاوهر

 س.:لانأ كلذو ى.هلالا



 مومعلاب كايين ذلة ملاذ مب 0 ول انثحاغاولافاهلانوكتالديءلاو درع مال سلا هاه م هون هللا نذالالا قلاع ىلاعت 81

 ئلك ىلع ىناطتا مناف ايةلك 9 هوب

 با مهله هلنارمأ ند هنوافه عفا ن هيا لب : نيب نمت ء 'ءةعم هل ىلا عت هوفم ولازال تكتاللابدازالا '

 3 1 تسال :لنيعلا عم «نونوكبنيذل ريضستلاةك المك“ :الا'ءالو مدار 1 (ناو از ثادريغوأ 8 ا

 فدي ىلاعت هلو دار اا (ثان ناف) مع أ هللاو:افذل ا مهمدارما شلو هلعت مهفهادبعلاثوكياه

 دار لان | ةثامو نيتسل نا د تأهل اهاك (تاو للاف) هر ر مارك ةرف هس قلل , أب ةرواعم ةءوف صهر 3 أ

 قحطلاعا أرق ةسموف نون ىأتررب نعمونكذ اللا *لسرلا مهةرةسلاب دارملا ار هلاسرلا لع ىب 07 ركل فدعلاب |||

 وأقل سا ذافن ىلاعتهتنادا ار اذن ءالسم لاوةالصا اهءلع ىلإ ريجربكاالا مهسيئو واتا الا ىلاعت | |

 همي مة فات :ة*هوحوىل د سمالا نإ ذ ىلاعت هلل ا أ ف -3 ىدر ا اوهو رم اوالازي .ةئثماقمىلا ترئالاكلملاىف |

 كلت ا ةفءاما اكلم ىداشب واب :دلاءا ىلا ازكهوه. اع نمىلا جوت نا<..ءلا ىحوبو هيأ هنأ نمىلا هيون ناب ْ

 تءاجامنيط املا فرع ىفدايعلابولق فا توا ةىرالا 5 الم مهو تامالا كن دلما ىداي وءاملا فة )آ

 عوجرملاوهر هبويدسلا#
 ضعب نافناسالاب ملا ىفهيلا

 نولوقي نغلا اذه'نيلتملا

 لوي الا ص تخت | شاطنا نا

 لاه لقعت نع صنت نمو

 انياردقفرر<ريغلونو»و
 نم عجب هرسعأام الك ىف

 قالط او لّقعب نم عج لةعبال
 اذهانلقاغاو لع نمىلعام

 نوعدنام هلوتىف لاقيالثا

 هنا نم ذا !ل.قرطاو 1ك!ىعو نول ذا! ىف .داسعةن 2 قطاتف قانا ىولة ىلا 2ك يقاتل 0

 هتقاأاغ وون نك : ملامو: 14 اللا ههتءاجاسم كل ذك ف هن مالك آد ف نوكي اه نك : مال اذك قءاراذكتاك |

 امقلأاذ داء ال11 من وكمل تامدقمالا ةماعلاهن ءلو5" ”وفاح ارالاملاعل' ىف كل ذ ىو و قطام_ثلا

 ةرخآ ةكئالمال سدل هن'ةئاههنورمثع نءاثلا بابا |ىزجشلاهلافاك (باو از المأ نملا ونينالك خا || :
 ةكتالمال لوف (تاقناف) هانم اةعلاالارم ىلا ءااذ فرعي والان اومدعاملا كلذ نمبريشي الف ءاملاىفييلا هيرسوأ

 كمملا 4 اعل ربالل اح نال ذوان دنع <: :مةئاقالاو مونااك " ةذافاو قصوع امنا ا دق نونوءالممثأ كلذو

 ند دارأامعا هللا نود نم ١

 لح ديالف لقعب ىمعو لعبا
 لوقولاو ناانإن ا اذ_هىف

 بايا'قلاوو و ىلوأ ةنوميس

 ةثامتلثو نيثالثلاو نماثلا 2 9200 : 71 0 0
 اليلعت عراشلا هلرهلغي لل لك تاهماشةمتاب | ميار ابق رااح مك-ُتاريظنوهىذأا لب تفغتلا عشب ةقافالا دعو ناوكظ ا ْ

 اديعتناك هبل عوأ د ءااهلعو ل 4 (تاقناف) لدسالاو ىلعالا نب الملا نم روك ذملا هباشثملاو لاجالاب ةنّدا اوءالتبالا مف تاك تاب 1 7

 ا 1 لاو انس عدد نال تاماغم ىف منال رفري نم 3 (تاوبجانر كاست هلال ةظكل
 زوحالةنامثلثو نيعب رالاو حاورأ ةكئاللاناكلذ ذحاضي او قه ااولاو مكب رلاو اذام مهاوق فاك ملاعلا نممهتتس مهنملوضغملا اك || '

 لخلاو ىلا 'بت 5 قف رانا ىل-ءأد رك اك مهعام“ “أ هيت ملعت ومان ولم تع لولا كامل قالا ماك: اذان ةذ> ا اهلو راونأ ف 3

 ا لالا 3 ءمهتتافاو هو ممم قا _ةءرع نع هلل اعز فاذاى_> - قءدتواناعضنا مح أ,ةكسل اللا ثب ريض ص اكن اوذص 0

 اهق 0-0-2-5 ا 1 هياذ نيعهللا مال نايامال_ءااذك مكب رلاف مهض«:لوةءفاذامضعبل مهذءبلوةبىأ ا ذاماولا# مهتةعد
 هك 3 ببال ما 'ةامزءادع 3 - 7 : 4 1 . .٠ 7 . 5 .٠ - : ل

 5 الملا مالك ى- متناو هم مشتل لاه ع نءعريبك-!١ ىلعااو هولو#: قألاى اطال ثاقلا اذهامهضعب لوةيق ُك

 ماعلا لهف (لق تاف) ملعأهتلاوئثهلثك سما هلوقربطةريبك ل !ىلعااوهودهللا لاف قالااولاه لونا ||
 ناي | ىفزجشلا هنا اف 6 معن (تاوجلاو 0 رودلا ذهني و دلل سفنالا لاعو رودااملاعففرصص:لاىريشبلا 0

 ناوتينم ا منك مكح مهملع عرس! ملاعالا ف نم :صلا نيذ_هادعامولافةثامئلثو نيتسلاو سداسأا 1

 ماعال نو وكي تأ ع نءدو>-رز امو الا !ى ه«ىر وع لاما علا نامل_هف الذ هلذ نال ا لاهكه سفن ىلع ءامشئم مكحي ا

 ْن 'دارأن 3 راب الاه سنع لزم. راف موال _تعوو تما هم ىلع م عمد اولك نال هيالو ماع ىرشنلا 7

 5 "5 ىجولانوءماذهاواند: عدرا هناا نيءةك_رالااذ: ءالاندلاجالاوةرخ 1 مث دول ىلا ىلذااىف :

 تك رشح وى نمفرعل

 نمنماوهوريغالمهلاوقأ

 وهام داقتءالاف مهتتفاوم
 حيمعلا ىفثك-!ا نم هيلع
 ىاثلانايااىف لاو هي

 دو.امتةئامائونيعبرالاو
 7 2 هبيلع لزم, و[ لئاسلااذعاافا عسا كلذ ف هلندأي رهرمأت هن ز وهن رولا كل :ىفهوديلق مهمادحاو لزم 0

 نوبل, نيحا.س م وك مولعملا مهماقم (باوبللاف) نيحاي_سلاةكتالااماةماخ (لقئاف) 7 5
 5 ارةلاريغب نم رك اذلا نماد بأ ناارعااب هللا رك ذنمىل-ءنومدةيالفنآرقأ اودىذلاركذلاس لااا ٠
 متاح هيؤوهن نوعي ىذلا موةررذال دو هريغب نم رك اذل ىل“ اود ىارقل اب هللارك ذ دان ماو ه- 9 ب 9

 نشسداع !!بابلا ىفزيشلا هرك ذراجلاو لالا ءان 1 هللا نأ نول: هان رش رشا ىلا كلذلو 38

 مالا 010 يك لو زءهللاتاغص لو دحأ "؟ةكث الملا ف لهف (لقنا) ةثامث "انونيم لاو 4

 نيعمسالان'لوةي نملوذ
 هلا مك_!ذىلام# هلوق ىعسم

 هنا امسأريغوه - سد داوىل 4

 اوعداوأ هلباا اوعدا لن 9

 نيعانه مسالا لءذل نجرلا
 سنخ ١ عضومىف هله كى

 قاع هنبالاواع'ةث هناودأتو رعد ىلا رسداسلاب ايلا ف (لافو) م عفاف نر هلوق حك هللا مك- اذ هلوذ لوةىف ىهبسملا نيع مسالا ن مول لافدريغ

 2 هلا اولايخناكةيناسو رلاىوقلانودةسوسمنار ودلاركذوءرخ ىلا برص. ب ىذلاهرمصبوهبمهسي ىذلاه دج تنك مقل كن ؛كيددطأب



: 3 5 4 2 59 0 3 

 |0000 ل للا درا ا را رابن ندا 0 مهالار اس ىل_ءايز روحا ءالاءذ ده
 معا

 ةمالاءذه ىطعأو عسب رمثتلا

 ماك الا بدى دا_ءالا

 ءاسالا نممءاقل دش ىس

 ,دأاعاومكعنامهرمأو
 عب رشت كلذو مهدا تاه لا

 مولعءا.بنالاتا ماع اوةحلف
 ةئرر مهلعحو كل ذفمالسلا
 ناذ مهاع م-همدق:ل مهأ

 ةرورضاابمدقتملاثريرخأت لا
 ه-قلاهوو كلذ قلاطأو
 ىلتاه> ثددح ىنعمف

 ضرالا
 اكثردحلا اذه

 فنآرءا اروهسم

 نأىلاةر'ش

 مزالمإ هلا ثدب ضرالا عيب
 مل امثمح بدالاد بلا

 لها فدحا. لايف هيصؤي
 ءاسا- ةمالاهزه نمبدالا

 رمسمف ممنالماودلا ىلءهللا
 اناوءأوءامحأ ضزالا ىهو
 نماولةتئادقمهرو.ةىفم مناف

 ةمرحوا اع ىلا ضرالارهط

 نضرأ ميسىلا ى_عتأا

 ىلاء:هنلالزنأ دقيق لاهو ده
 م ملرانم ع رادع

 هنأ ىو ءاسنالا نم هريغ

 نما اعلان رت

 ىلع هازئاو تارسشبملا ىحو

 ءاهئاءاطعأو نذالاو باقلا

 هنال اههاك لاودالا مع

 ةفاكس اناا ميجا هلع رأ

 كشالب ةفلتخم مهلاوحأو
 م رن وكنت تأدبإ َليإلف

 لاوحالا عيبها

 عام نفشلو اضأ 0 'طعأو

 هاطعأ مس ىنعم تاومالا

 هم داما ع ارش رفا ١

 , هللانودن ءتوعدتام مت ًارفآىلاعت هلوقفه.ف(لاهو) امص لزانم عسيرأ هذه مممال م ةنليبلا نأ هر 11 هاك

 , 5 ؛نا د 0 يلا يعمم هقلخ ناك د هللا نذاب ناك ايءاريادال ىسء«قاتنا لع صرالا نم اوتااذامىفو رآ

 5 مو ءيلعمقلا ىلسس ىلا فقيل : (تاقدان) ملعأ هقلاو بسلا ىفارتف اودوصسلا ىفا هاو ملم

 1+ ليا ىلص يذلا نال ندع ع نعمه ماما (تاوجلاف) 3 رغثملان أش رهاك فاح ىل هاا ل ريش نع

 1 اس ال1 فصرب مل هناولو مهدص ف فقو 3 ءرص» د لب ريح فاش كك الا اىأ ر

 ناكول«>.«نعف ودولاب سمأ ' وإإ_ توملع ها ىلم ىلا فا ىلضو ءذلا لح رلا باب ا قلع ,نا ىئش

 عارف همبع ع نءعفوتولاب هرمأ اله_بودد 0 ا .ذلاةكت اللادهاشد

 دهاشب نم مكح ل_-ثئمرومالادهاشب من م مكد ماد -سداو ءومأملا كلذ ماةمم 7 مل_سو4- 36 هللا ىل-هأ“

 تءفتراامةمامالا ناو عفتراامددآ ا ىبف لح ةك الملا ن هدودسلان أب كمال _ءادلك هانر < ذاع دودقملاو

 انمامالعبتةك- 2اللاو سصاك انءامالاحىف هنباد:ع ٠ نحف مامالا اذهلعس 8 الملاو ل همرخ 1 مدا نم

 اغلاب هقلش ع نا ماما فم لكو 7 4 الااهذهو مامالانالا مرد: 8- ىو ءارل ةالانان لذ 6ع ع اللاو

 | قزيشلا هوك (بارجان) يشل برت :ءاكلداونلابام رولا ةك-5 هامل ىلا وذ (تاقناف) غابام

 نخل ارفلاف مهامعا اديأ هإ_فاني ىلا عت هلباىل' ب رقتب ك] م متام هنا كام , راو نإ رشعلاو ىدا+لا تابلا

 5 بلا ماعم نع تودذأن م هنذاو (ثاذ ةنافز مهد ءللةنالف مه_ءاقنآتقرغتسادقموضثار و الكود

 اا 116 قالاوخ آلا مهرسبو معمم وكب هنا لامن قطاسأ ىذلا ماما مهد 3

 ذي ااذعاوهقنأك ١:فاعم نءكالذا ودمتت راشدخاو راراعضادء. 6, نة<ور ارطضاد مع مذ معن (تاوجلاه)

 قطانركا اومدعو هنلات ونفس قركسغلاناوث مهتاغف طف لهع مه اءاوق نك 5 مايل س داهنأ ت ان اك

 | (تلقنان) ذأ مهتودعلا وعط هلنوقوذيالممنالى.وهنلا تانج ان : اوناذ.أ مر أك مهرصو موعمن لات

 | هيدلالالوقنم اخذ. ءام ىللاعت هل ود نولءةتامنولعي نيتك اماركنيطذا+ل مك 1 تاوللاعت هلو ةدار 0

 ٠ نيب رالار عمد ءارلا تاب را ىف نيشلا هلاك (تاوجلاف) نابتاكل امه. هلا .ةرلددار مالو لدمعام» كر

 0 طظفاتاملكتوءتك». م-عقراهلا ل ال 0-0-0-2 نمد كعلاو ب ةرل اوه: زيبئاكللا ىكساملانا ةثاوسجلو

 18 ]وةذنءىاعتهنناناف كالا !هاةاَدب كلذ دعب وعا وهلافهبصر اطولت ذاديعلا اف كلذريغ تويتكرالو ديعلا

 | ايدأ كلااءذح أف هناا د: ءىل ءتهليا قط اىذلالئاةا!؛ذه يجر دقا ون كلملا اريذ هلوقني-ىف لئاف لك

 ب :الاهكملو نأ ارغل نتي علا لدعي امرلعت ةاموطا نامل«ذةما.ةلامونىل اد: :ع هلله دعأ لوقلا عم

 1 ذىفد علا هاوث ام ىلع مهعالط امد ءكلذ. 5 ول ونا دوهش مهفهنم 2 هياخفاتاذأو هب اها ىو ىدح الع هل

 1 | + واهذم لمة: 452 ست ىهود بعل لمعيدعصتلاسعالابجبو رعل كل 2 اك اذ-حاو لعقلا

 001110 ولوعلااد مءاون رضا مهل لة يق 1 0 ىهو لد -ءابددءدتو نيءلع

 ل 1 .:ىفام ةلفذطا ت ىلعوأف ءافذح نيذلا هنيصا#هنااوديعملالااو سامو ىلامع:ل ,وه اةعع 0 را

 8 3 رجح يح درعلا 31 تكتم انا محاص مهلا اهماعي ال اقلاب ةيمااهربملا ١ ذهل 5 دروامل وعلا يع ع

 ةلونيكلاهذ- فهد بعد _تءالءانتعالابة قيقا ىلع دبع لوقدنة ىلاسعت هنالدمهش هللا اطظذازاذاو 2- |

 لوقلا دنعالانوكيالني 0 ةلاونب وكت هن كلذسسودووشاا قنؤوكلا ثودحع ث دة ىتلاىب هو .االا

 اول ا ءلأ ن يد وقاموا نيب سد ءلف ىسهلالا لول !نءفنوكللا فنوكت :ان وتم ناك لك َّق 1 4االا

 لو اودىذلا نوكلا نال اهلك ناس اد_:ءهتلانادر واذهار :لو* كالا ,سساذم نم أ الو 5 1 .داذم

 ةءاهةر ودهثشألا ةل ع ىلاعت قطا نوكنمدءالف لوقا اعاضدد_.:ءىلاعت قالان 9 « متاو هلث او قراهم

 نا ءاملعلا لاو 5 (تافناف) ىعلا اماظعلا ل داك توك: نعاوب ريفةةدصلاىلاعت لء ةراك ةقافلا

 باوجلا) اهربنكيالااهنو ءاعيامواهنوملعب مس :ًارمخ ىلا عتهتلا نوكلاضيأ ؛١لاعالانوءتكي م الملا

 4 0 نأف) ملعأ باو جرا! ان متبل رمد ل: ]دب رهط نمف نار هلا نءاللداذه مهلوشل لعنم

 ع ب



 2-5 7 "7 هن 2 6 03

 ا 3 7 ْ ١

 ةئاو تو سم مالنا ب ايلا ىفنندلاى م 0 ١ ميشلا ارك ذدةو كلذ عام هلام خ 1 ائيدأبطع اواني دتمن لاننا ٍ ١

 نا قذعالو«.فلامةثامثلثو وشل اومساتتلابابلا قزيشل هر ك دانلاو رهاخنأ ؤاشاذاالا مهارئالفاذع ا

 هللادار اذا نك_!وذداع مهارئالو راهنلاو لالايانءف نوبقاعتي وناسنالا نومزالد نيرذلا مهةكئالملان .ةنللا]
 مهكوديتأ هادي ريل نعل نعباخع اهنلا عفر كل ذلمنمادارا ريغ نم مهاربنأ سنالانمدحال ب وزع 1

 انل مهمالك م<:الن 5ل نيعلا ىأ رمهارثفانءءاطغلا عفرب وأ مهارتفاناروهلفااب كاهن امأي دقو مهكردبف ا

 ّى ءرالشأللا همسك او هلاملكم هارتال كلما ىأ رنافلولامأو ءايبثالا صئاصتنمكلذناف مهاني ا راذا ||

 ىفثالدال طظحال(باوجلاف)ءاقشلا ىف امدكلدال لهف (تاقناف) ىنالامالكتلاوذب ورلا نيب عممصالف هصخش |
 مال_ىلاو سثالاو نابت اصاخ: داعسل اوءاق شلاق يد «:ممدءالف تو راموتو راهنعلةنامامأوءاقشلا ||

 مهبلعتلوأ سوت نس>أ ىف هنوكل وه لهد]>المد”الدودسلاب ةكئ الات رمأ ىذلابيسا اا هذ (تاقناف)
 سلوخ ١ 54 اللا دوك«ناذث امثاثو نيتلاو عساتلابابلا مول فنيل هاك (تاولان) ءامسالا]

 نءعناكدوهملا بسنابي رقق أبو مي وةتن_سحأىف هنوك لحال لذا اوءام-الا مهيلعت لحال
 (باو +ان) مماع هلضف اوفرع» نأ ل“ مدا ” الدوك-لاب او مأ لذ (ثانناث) ةكثالل ا ىلع ىفخ بتاضغا ْ

 ناكدودسلا نأ الولوةكثالءالاناكتماءاسعالا نم هلدتنا العا مما عوإ_ضف اوةرعي نأ لبق كل ذءاو مآ اغا |
 لافو اذ. ط تةاحن نل دمأ !لاهازهلوهاءربك_:ساالوهن مريس انأ لاق الو سداب اين ام ملعلاب هروهط دعب ْ

 ناكامنذأف (تاةناف) !متءاضالزيطلانمر ونلانل؟«اىلابرقأرانلاونيسط نمهتةلدشو راثنمىتتفاخأ]
 هتسصقفلاها ذهلورعن (باوجلا) مهتعللاسعتدللا اربخأ ام دعبالا مدآ ةفالخ ةكتالملاىلاعت هللامالعا

 كلاب له>اف تامزلا نم ىىذماملىهو ذاةادا ولاعفالا نمىذاسملاب أف مد ”ًالاود_م«اةكت الدال انلئذاو

 لاحم ن أع رشلا ماذا اذا أ ءتلوهناذدرم هلدودسا !ايهزذذ ىلع هلعب مدآآ لطف ملعتل هللا هذه نه

 مطوع .!دهللا ىلصع راشلا ىمندقو , هسفنا عذةعالئمشلاو هل ثم هنن هسفنلئشاادود» هنأف ناسنالثاسنا
 مم'الوأةكثذاهالءالتبامد الدود-لابىمالاناك لسهف (تاقنان) ةفاصملابانماواضد أ ءانالا نع
 تاذغ ا نعةكالمالهللان مءالتب !كالذناةئامثلثو نيعب رالاو ىداحلابابلا فشلا هلاك باور لاو رخآ 1

 امنأو وضرالاىفةقم داع مدل هع ىفىلاغتو زها ىلءتضرتعاا مالو وع هتئابءاسلعلاالا هي رعشال ىف قع ١

 ماعلاب تعفو ءذخاو 3 ازكهو نيشلالام لح و زعهللا دبءوهىذلا مذ“ الدوس تطرتعءاامإ ||

 نأش نم سيلوه داع ىلعةسهح ا رلاب ماعلا قا ىلا تنل انالىل- وأ ىنحن تاضغادععبالا نوكتالا ||
 الاريهطتوهن ماقتنالا عقو ,ث.>و لاو تاةدط ىلعهنكساو ماخةنالا هنأ شن مناف بضغلا فالك ماقننالا ةجرلا ||

 رنعةكلئالملا فتاك ةالدلا ىفىعياوغصدر ودق(تاةناف)ها هر اظةةساف رارسالا مولعنءاذهو رافكأل

 :(تاوجلاف) اضن دام ردنءانمامانذافانماما فا فصتامادرو واهماماف ا ىنعن امر

 مدآ 0 اهب ردع لزت ل ىهوامم ىلسصملا مامالا ر: علاه اذه ىف ى-عفانفاد فص: ةكالا

 مد“ الك ثالملادوك«لازاونةك-راللاوإ ,ةمامالا وهلالك ىلب اي مامالا ةلبق ةىف راعتهنناوهنتلددع# انمامأف ا
 خيشلاءرك ذةما علامولىلا لدم مهم قباممدآىنبىفةفالملالازتالفمدآ مسالا دصسك الص لك ىفهينب .دأأ
 قادمكس مترا :دلاف مةواذا مالاو ىهلالا نأ !اناهفلاهوةثاُث كوسا ءاسأا بابا ف[

 ا و ا مو ل ا ا

 2 هحاضلاو

 ةمايقلا مول ىلا ىل_ص نم لك فات < 5# 0 رذامهد وعن قف ةك ءالما ٠ نممد ٠ الدووسلا مةودقو ا 0 ||

 مداد ىف لتقةاالازا مف اهلط لهنا هءاخأ لسأو لا ةاكوهتب رذتدع مه د><اكوهثي رذتيسذف مدا ى ناك

 فقرقلااهذ (تاقناف) <«-.:يحىلارصت فا ة كل اللاو ل الهال ماما ل_صملكسف ةءابغلا موي كاما ا

 1 الا نا< لن ومالا نيد ىرغلا نم (باو +ا6) هدالوال مهدودو مد ال مهدود» ىنعأ نيدودعلا نير

 |معتملادوك«وهفمدا 3 مهدود“ام وهال هاوذعا رذلا فون دو ماو ستان فاح تخل

 عرف تاو ل

 كنان ىلاء:لامامغا هصئام

 ه.اع مكحام هنأ هلعبل امنمعأب

 وهامالا ل توهياعنلا ىلص

 مأءرسءاو سم دنع هلولصالا ||(
 انن.غاب هلو ة بهدا سماز د هءامس
 كلهع ثدع ثناام ا

 لامودي ملعأهتاو لاسننو

 نيثالثلاو ثلاثلا ابلا ىف

 ليلاس دأبالاو هن 5227

 ان قت را العزل
 واذ كلذ درت لو دو دسلا ىنم

 ىلعردت أ لو تر وعسل هندرأ

 ل>ق حلا هللاةذ ة_ةلاخلا

 كنمدرأ لنآ تاء ىتءالعو

 هيابالا ع ودودعب دوعحلا

 سلب !لاقف كلذ لقوأ كلذم
 تعئوامد ءبالا كلذ, تلعام

 لحوزعهلل الاف هنابالا ىتم

 ةح اهنلذ كنتذ 7 كلذسهل

 ثيدح ىف لاهو ويةفغلاملا

 نو رةينذلافىراخلا

 مهرحاذح زواحعالآ ارا

 لو.رلاثراو نكي /نمنأ لع أ

 ماعم ىف مل وهيلع هنا ىلص هلئا

 افورحول اغا نر غال ةتوالت
 هلتاد>و هلام ىفوإ_* م

 هذ أن اكن اهلعم طافلا ف

 ةياتك ف ورح نموأ سبات نع
 ةياتك نع الكا ناكنا

 ىففو را كلترضحأ اذاو

 هلايحخ نيعباهم !اراظنو هلامخ

 اهال_ةفاهنعناسالا م-رت

 الومسيف الور ديريسغ نم

 كلئءاَعِبل لب راصيتسا

 لاه هلا حن ةريض- ىف فورجلا
 ةج رئاارحأ ىلا هلااذ_جاو

 ناسالا ىلا غامملامد-ةم ودىذلا لامها نملزن:اةورحالتا ئاوىناءملا التام هنالن ارقلا رحأال ١

 فرش مالا سا رىئالث ا! ارعساتلا بالا فل اهو هيكل ف لاطأ اوم: ههءاك ىلا لهن الفءرد مف ىذا تاقلانا 00 داما



 عالم اا 0 د رااعبف ولم مانعأناركسلامتشياكه«بلءركسلا (ع.0) 0 امان اعبف- ىراكسلا لود
 وض حصسستسستيتستسوو نورخ 1 هنوشنأو دم ليوعس

 0 و وةكئالملاحاو. اورأن منعمسضرالاةالولا ءالؤدنحاو رأ لبةتفد ويعلن مس دم ب بئاوشلا نمةرهطم باكاذاو لاو مثكاذ فل طأو

 0 2 اد_:مءاىذلاىالاثالذ للا ديفا 1 وءدادعتساضرالا ةالدع نمناك نهدف مهتاد' لعدد فبدل 7
 : ١| هنيا بدكم هاا
 19 6 رو اوشلانمارو 2أأ عئلال فان دولا 101 لطف مامآو لذ ءىلاو ناك ةري.غتريسغ نم هنو وص ل ءبئاوشلا صارهطمارهاطةكئالملاقئامر || 6
 11 وج لاو ناكر ميلاوءادرلا نمملك- ىلا ءدريفرهاالا مالا كلذ لب هنهأ ايد رءدادعتسا نآأك ْن ل 8 هناك

 (تاقنان) ةباسسولا تالزنتلا ف كلذ :ىلءمالكلانيشلا طسبدقو ها هسفنالا ضولب الف لطب ئانو 0 00 300

 |ةزدقف له (تلقنان) ثحملالوأ اكرم (باوجلاف) نيملاكءاش .كرواطتبتأ كللاةوةفلن |[. ا نم ناك نامل هتقأب

 | م28 ق داخل باس ااىفزيسشلا لنك 5 ةك.ئاللاكهري_غةر وص فرواغي نرش نم ىل كسلا .راذلا نمي رخ اليم ءاوه
 ةوقفسلو رشلان طرا ةةروم روان ؟هري_غونابلا بي ذةكرشا !نملماكللاةوق ىف نا ةثاوثاثو اهدح ةيوةعلاءا ئادعب

 ا هكعالو لفارس !ةرودىفرهظب لي ريح ردع الفةكلت الملا نمهريغور ودىرواشب نأ ةكن الملا نم لماكلا 1 5

 وهاك قالطالا ىلءاماةمربك اةكنتال_م1!ىأف (تاقناف) كلما ة وقف سياامناسنالاةوق ىف نا لف
 نب هلوعإ ل ضافي نأ د الوخبن الو 0 (ناو +ا6) مسوهيلعهلبا ىلس دمت ىفلاحلا

 لخفأ ل. نر و لداحم نملّذفأ الو لفارس !نملذذأ لا رد لا ةرالق مهريغالر هيوامسلا ةك_رالا ا

 ناو ةيزعمءاود ةرومقبو

 ءاودةرود عم قبارقاك تاك

 بابلاقلافو «نيدن ًالادبأ

 ىفةئامثاثو نيثالثلاواثلا
 وأءادثا مهنأب ىلعالا* اللف مون لهف (تاقناف) حج رص صن :ءالاام :دلاع املاك[ موه ىذا. ء«وسأ نم ساذلل» افشهيفىلاعتةلوق

 ولهحامءاماوأوأ ءاينثأ اوناك ول ممالءاملو أو أ ءامنأ م مناب ىلع الا" الملا موال (تاوجلاف) رشنلاك ءاملوأ ملىلاعت هنأ عال علا ىأ

 هيديعلال_هج وه امارةق رعملاب سن وك: لاعت هللاةفر ءمذا مالسلا اهباعمدآ مهل اهل كىت | ءاوسالا نا ا م

 مهللا اوله فيكف كل ذب مث اف نامري كلنا ملاعنمةكالملا مسيجلهف (تاقناف) اهبهاهج سعت 0

 سنل تاحوتفلا نمةاك 0 (نارجلا#) فالتالاب نمؤملا لامىلءاوعدو اهات اك_مطعأ
 لجو زعهللاةاض صيف هققنب نآد هلءاعد و هاساو نمو (اهنمملأتي ىذلا فالتالاب ن مؤملا لام ىلع ءاعد كلذ

 طعأ م-هللا هلوقىن-_هفهرضر ا عنمؤمىلءوعدبالريانا لاع نم كلل نالارايةدخا قفنملاح وب كهياعزح وف
 ا هدفني ناك ملء قداسرف ردع ملاذ راب ا و«باءهفلخفكتاض ىف هلام وغني كسلا لعحا ىأ اةلت اكسوم

 ةفرعمالن م :ظك الماكر ي1اهلءاعدوهفا ربخ بصي نا سم ازرحأ هيف ءرحأت ىتحهبلع هلامات أف هرايتحشاب

 وهءاغشاانال هلاوعت_سأ

 نأايهنم ماظعالا دوصقلا
 قر داحعلث مغ ثسغاايد ومقملا

 دو وزن نعن وكي ىذلا
 رولا را
 ةجرناكا.4ةغعضلا ةريقفلا

 اذهنء:ًارماءز_هقحف

 لاك ءد_ذعنم ءاجاع وهديحوتو هتتادوجوب نمؤملا وح فام الرشب وعديال ثلا !ناو ةك_الملا ماقع هل
 1 اصل ءاعدوهفري_غلا قس فءاعد هنوكىناثلاو هنراواعا لوالا نيج ول بات كالملا ءاعدنأ كالو يشل

 نم_ظفالا نيد رباع اللا ىأ هنك_!قافنالا فالتالابدا رمان لل نابل اوهو هيهنبا صعب لنا سل لاملا
 اداسرلا لهأ هلعفي كيلا عت هتلاي<لعماسقالابءاملا نمئالملالزتن ًارسش دل اةوقاف لهف (تاقناذ) ملعأهللاو
 ىلاعت هل اول كل دريغ رآ هملع ما سقاب ءاممسلا نم كالمالانماد-اولزن, نأ رسشبل'ةوقىفسدل (تاوجلاف)

 هناي مهيلع ماسقاالو تابنةبصاخم رل؟ سم أن الا نول ارنةيالنيذلا ءالؤه لثم فرت والف كب رص :الا لزنتنامو

 مدهنال صاختا <ولا

 دصقلاب وهامروكذملاتببلا
 ءاوراصملا هل ل رن ىذلا ماعلا

 تبيبلادادعتسا نمثالذ ناك

 !مافالي وامسلا بكاوكلاحاو رأ فالخاذهولاف نب رشعلاو ى ماجا نابلا يف مسلا» اهرك ذ5ل> و زعأأأ عئلزكت هاش ف عضل مدهلل
 ا حرتلبكاو كلانا اذن اف هلايدتر وصةدهاذمو ىوت ءملزنت هنالثاذءابشأو تاروذلا اوءاهسالاب لزنت لسعلاا لكأ نإ مقاولار رضلا

 ١ كلَذينيفراعلا دنع تاريثأتد اسفلاو نوكلاملاعىفاهعاهةحراطل ىلاعت هللا لع-اءاواهناكمن ءءايهسلاىؤ هدام فارما نمل ذاع

 لوزنب ل هغلا لوح ددنعةبحل تابنو لك الاد:ءعسبشْلاوءامملا برسشدنءىرلا دووك اعتهّنلانذاب نكل
 3 هايس ةنلا نيب وهنيناولعح وملاعت هلوقب دارا ف(ث ثلقناف) ميلملا ريكا ااهعدوأ ةمكحوكدلاو راصملا

 هارملا(ب اوجلاةركاذن ءىلاعت هللا تان مهناةكسئالللاىف مهلوق نمر وه-كلاوهأك ةكئالملاوأ نحلاوه
 هلانالمد ارئالوانلاعمىفاذعم نورضت مهنوك عمن وعلا نع مهراتتسالةنداوععوةكئالملاا_ته ةجلاب

 باحاب تور وتسمكإ ذك مهنانع ر وسما ا نااكفا ر وئاسضابأنخح سانلا نيعأ نب وموهذدب لعح لاعت

 (تاف) ماعلا دصةلاب نكي و

 ثتبحن نم توا اتق

 ١ هنباو صال_ الل

 توبع -هجلااذ مدار 1 نالاننم عاب كن و دا توسل جا اغا :معاب ىرخت ىل هل اوةىف بلو هور *

 اوةبةراشالا كالذىلاو (تظر يىلاعت قالا نونيعةل نمو هفاما ىمأ ماعلا طناح كف و ءالنا ارداس ن* ملغ ن-افنالا
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 ءنعهللا ىطران>ثةذيوجأ ف كلذو )1 49) انطسب دقو (ثاف) كلذ ىفلاط أ اوثدق اردعلا اوثةوةردقماو مك ام ىنداغلاةريغالردقما ش

 ل بابلاىفلاهو « هعجارف

 هثاوثلثو نيثالثلاو ىداحلا ىلاعت هب قد انوا ءالتبالا ابد نه ثالذنا نيدلا ىحمزجشا هلافاك (تاوجلاف) ءالتنالا باب نموأ ان ريغىلع ||
 مالسلاهيلعىمومنا عا هءاواذفامءالثنا كلذنا ١ واعرب تسول ماقلط٠ لضف ًارسشملا نم ل ماكل لاه ن هكللذ مهم ملو ريغالا| أ
 كيلارظنأى رأ ترلامام رمشبلا صاو-: ناهي رعشالال اوةديوبانمةثاهاللونيةنلا او عنوان سلا تايلارخاوأ ىف جس ثاالاوو « ىنبتلا | ْ

 تنرغقتلانمء دنع ماناملالا اهتماقتساواهةرسشا هنر وص ىلعالا طدماذملا ف ىو رام مد قلن نين ملا قطان وك مهريغ نماق رمثأ| |[

 ةبقرلاف عمطف ىنهلالا وهام اهلك ملاعا!نمدوصةملا نال بانه نموهلاعلا فر ودلك ىفمان ا فك ارال ىلءتن هدا قا لبق ناكدأأ| ا
 هبفلاؤسلا هز عال نمىلاعت قالا اهادانفهلك ماعلا فاد .ةماهاكه :ةاق»د تناك 4 ةاحتاما كاع: هللا نام قماككنلا تاسنالا ||| أ ١

 كلذ نالالةءال الغنواهوذ (تلةناف) ىسبتن ىلا هللا ل عالنار و مافءالاة ف. النا اوهف نات الااهعم ع نم ناكف تءوتاف ماعلا مسج | 1

 مهل كلا اري_غقاملتا عيج ل_هومولءمماقم هلالا اذمامو لب ربصل وق ىن«ماوذرمشلاك ىقرثي كالا ثاك اذان || ا
 رد_ةمنيعم ماةمىلاعت هللا مل_ءىفووا لكل معن (تاوجلاف) كاللاب صام كالذوأ مولءمماقم كلذك ||

 توعىذاا مولءملاهماةموه ضةشتن نلف نوخ اه هسفنءاهتناب صخش لك ىسهتني هيلاو قول لا كلذ نع بيغك ]|

 ُثء>ح نم ىدارالا مالا ةناسابالةسوةعو رم ا ةوعدلاةباحاب اوأ_ءاوكل سف كوأ_بااىلا اوءداذهلو هيلع ا ظ

 ديعسو ىش مهتهذ هلنمعىذلا ماقملا لوا_سيىف ىسهتني نم اهثلان هضخ“ لك لكف دا رااع ودو رعبالا نواعبال ||

 وااكامكلذناكء اوسهيفهّممأو اله. | كلوا. لان صوت نأ مب مت _ مل :ءلزن : مهماقمىفوهفاوها اوس قوام كف ||

 اموةكثالملال وقف تالحت اد نمل ثلا نا كل ناب دف هلا 00 هلل الذ عل «سوهفاتامثو ااندعمو] انا ولد || ْ

 شلل بسن دقرست ,ل!صاوخ ىلءةكثالملا لمضة:لوقلا نا ىحتأ ار دملءاو معأهللو مول«مماةمهلالا اثم |

 ا ا ءاطلثا قات مدةرةورمص؟تاحوت فل احسن ىفمتب ار ىذلار اودو نمد ند ١

 مولعمول وقعل |تاراعت نم

 هللاب سانا ملعأ لسرلا تا

 نآنوف رعب منأ و 6

 كاردالاب كر دمىلا_ع:قملا

 اهناعم هكردنال راصالان أف

 هب وراد علا كردي#لا ||

 و ستبا ارلال هءر
 ريغ نماهلاس هنال هب ؤرلا
 م-يماةمراهم ىهلا ىجو

 مثىنارث نا هلل يق ازهلف بدال
 اك اردةس اردت ساىلا عت هنا

 دست اللات معامل اغيطا

 سلا ار ث.ل !صاوحخ نأ دانسالابهنعالب ورم اةيلو وذي يلا ةذعمن لهل ةسألا تأ ارىذلاو ٠

 ىله رمت لمض#” نمت اهئاثو نيناوثلاو ث ثااثلا ايلا لوأ ارعشلا نم مويا هلافاممدب و وةكت اللا صاوخت

 لب راما اللاصاو ىلء لسو«ءاعدتلا |||

 ى- هنا 0 7 37 نوجد وسرور "لاذ ش١

 ملسو هءلع هللا ىلص هنن لوسر ىلءثالم ا لمضةتل لماشلا لازةع لهأ بهذعلو 6 3 نأ كان[ 0 1 ِ يغب © أ ملا ءاثلا 0 الا ا ةلاوشأا !فسألا

 دح وثالا مق اعتت سئ اهنرك ذواهقئاق-واهتدنجأو ةكت الملا ةفص ناب ىفنوثالثااو عساتلا ث تصلازو

 «(هر زعهيفلوةئااو ف شكلا ثوعملا ازهع زنمنافةكناللا ف فئه نمد تاتك ىف , 1

 ناانهانص2ىذلاو هعحار ة حولا ةك الملا لوزن ناب ف سان نيث الث 0 ثدااق مس ش لنا

 لد_ءتلاوزك- ثنلاةوذ مهاو ةفيطا ماسح قالا لها دنع 16 2الملانأ م 0
 ةتاّسلا لاعذالا ىللنو رداه

 ك هنو ؟الودر وذ دين وةصولال سها اوتاغلا لا نمنومو_صعمتاءاطلا ىلع نوب طاومنوهر و دامع | ١

 رأ كالمأ رء_ةلاوسءشلاو مول !ل-ه (تلقناف) ىل_عتهشلاءاشن ا ثحمأ اازه ىف حاضب كأس
 روغلاو سءهئااو مودل اعين ا تاحو: هلا نم نتبا تالا ١ هلاهاك (تا وحاف) المات انتل

 وهامك كلم ل كسل ل-ء>- وةك الملا ن معأ مننا اوجسلاىف لمحدق لام: هللانالكالذوةكل المال بكا

 ةيواملاةكلم ١١1لاودأ نمئ* متوفي ,الفءر ود مون لك فممر ودب : كالقالا لءس وهف ملجأ 17 هبك أ

 تالطاس ل ك- ةلاو م مه هرك ذىفلاطأ و لولموءارزو وعضو دون ممم تاصئملا.ذه كلالماو ةيضرالاوأ[| ا

 لزعلا وم ءاداةفمهم قد .اب ىذلا ناس الاب م عاماعبالو مسج ؛لد_ءلابىشءالوهتبءرلاوأ فراق الإ|

 لدءلاب ضرالا ل_هأ:الوىلا مهمل :6قئافرو تامسا“ م”ضرالاةالو ونا اوهسلاةالو نمد لهف (تاقدانر || :
 ممم

 هلاؤس ث رح نم ىهتنا ىدو#

 ىلع ةلاحالا,ب ىو ريغب هن ولا

 ىلا ادنءءرارقتسافلبجلا

 الف تانكمملا نم ليملاذا

 ٌكدناو لمعلل ا لد

 نكي اعف هنا ىموم لع
 هلل ما+انأكت او هل جيش

 عشب ام لثم ىوشل ا كل ذ ىلع

 هللا بح نمركس نم هاسيق

 لو'انأوكءااتدت لاف

 زئاجااذهع وقول ننمْؤم
 قسانلا تافصيف لاطأو
 (لاوو)لح و زعهللا هور
 نمت. ًارفآلاعت هل اوكف

 هتلاداضً وءاوهههلاز_ئا [
 مافعأ ىوهلا تارلعا لع ىلع

 هنالاب سل هنأب لع ىلءوه نمنرثالا اذه لثمرث امنا سنالا ف هناطاسةوقالولو دبعام لك-أ عضاولاو هو مكه سقت انهما ودنمد-هنم ١

 لاقفنيةن ر دس قاهاعدا ٠ نم جال اناكر لاه مر كس فاد اعدا نمواهعدي لو هيف تدعد | ندوديبلانميهولالاىدانرك ذ لبأوأ
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 5 اسم فالناس ل طماع عج رزان زم دام (194) ؛ ىاطمعأ فلالا ب هاصولا عت هللا ىل

 اذهو<- ولا اذه نم مهردلا

 فلالا بحاص نأ ولف ل وقم

 ل-ةءهداعام عميج لزب

 ىقءاواسا مهردلا بحاض
 ع راشل اريستعاافماقملا

 ايريتعاامغناوءاطعلا رد

 لاسعل ىطءملاهلا عجب

 هلا عد ربا اوهف ءاطعلا

 ود مدةتوكلذىف لاطأو

 ىفنمعمسسلاباملا ىف كلذ

 ىغلال ملم ذلك
 راادلا ريةغلاو رك اشلا

 بايلا قلاقوو «-ءحارق
 || ةثام لون رشعلاو عساتلا

 مع نجر لاىلاعت هلوقىف

 وهناآرقلانا لءانآرغلا

 عطق.الىذلا تادإا ىحولا

 ىلىالىذلا ديدجلا وهف
 ىلع ءاطعلا نولت ىف رهظ و

 مهتنسل فاهم رهلظي لةر وص

 لكمل لعج_ىلاسعت هنبا تال
 هريغل نوكمال اك- نطوم

 ىدحا ب اقلا ىفرهاقت وهف

 لام منان د ة نيعلا

 هنااا و

 اذهتلك اشنهريصقناسالا

 مه«هيديّقب وتوهو فرح
 ىلا.هتهلنالاهدةوناذ الا

 هللا مالك هس ى رح هرحأف

 هللاىل_ددهللال وسر هالو

 اناوسأ هناسانراسو هلع
 ىلارسعالا اهععم اةورحو

 هتج رئلاسف هنذأ مس
 ةج رعلاو كشالب هننم الكسلا#

 ناو ناك ص ناك هي ماكس هال
 لاهو مهفاف برلا تيب باَعلا
 اذكيءاء_شالا ىلءىنهلالا مكحلاو هءاضقلاب ناش ابتمتا صأردقلاو ءاضقلا انامل -ءاةئامثات ءااو نئالألا تايلايف

 قدمكح ل واضتلا ىو كعالردقلاوردسقلا ىلع مك ءاضقلانرك هلاراوطالنيعما تةولاوهنردقلاامأور ومالا عج ف مك 1 1فءاض'ادلف

 : |( ون مدح نب قرقتاللاعت لأم دةو لسرلا نب قرف هناهءلع قيصدةف هلةعت لسرلا ندب ل شام نم لوقي

 يع نيذلاءوحنرك ذ ذوىسهتلا مهفاف ضع. رفكاارضءببناعالانت رسفملاد:ءىب رفتلاب دارملا نك ناو
 ا ماع مهضعل ىلء لسرلا ل_ضف لوف (تاقناف) تاحوتفاان ءنيعبسلاو ثااثلا با ءلاىف نيدلا

 |مهتسيل طفيل -رلانانيامونيناون دال ابابلافؤيشلا هلدا5 (باومان) كاذريغوأ لسر مهام
 |ءايبنالالضفاماو ءامبنأ موك ث - نم مهض»ب ىلع اشف اناا اذكر .روهامش 50

 | ىلع مهوالا ماق مىفنوك رتثدةعاجن مامذا لارتشالا<- يف عقوام نبع ى 5 .اوخأ لاوحأب لشراو

 مامالاب هذموه5ك ىواستلاىلا ىدؤي ةلضافملا هبعقوامنوكدقو لمالاوهاذههيفاو 1 رتشااهف ءاوسلا

 | نمالوذفم هحو نمالطاف لسرل' نمد او لك نوك.ف ةفئاطلا نمهةفاو نمو هللا هجر ىسق نب مسءاغلا لأ
 | لوك ةلشافلاد_:ءس لم أ, لوضفملا كلذ لطفومريغدنع نوكيال رم ادد او لكل ضفذ رخ آهجو
 كلذربغ اندنع ىذلاونيدلا يم يشلا لاف « هلذف نءىل_ءلذغي هءص>+ ىذلا هولا كلذ نملوضأملا

 ىلعمهضعب هيل شفي معي مع ةعاسإا لفي ذملسو هيلع هللا ىلص دوعن 0 ا مرق

 قدرفني الف عومجلا اذهبةءاجلا د.سنوكيف لضاةتالو داودح اولك نمل ضفأ وهف دئاز مأبال ر 937

 نير شعلاو مسالا باوجا ىف ىسق نبا مالك لقن يشل انام ع ىببتن :اسنال اداح دنع سما أب طق هل
 ررحامهعبت نمو ىسننءا هله ىذإالوقلا ةييرحامولا مثتاعوتفلان منيعبسأاو تلاثلا نا. لان

 ةلذاقملا ىنعمنأ هند لوقن ىذلاو لاه فشكل ا لهأ نيدو دنيا عمي 5 ىالاهدوهيضتقب لاا لارا

 ]ذو نم طع: /ملاماذهائيطعأ اوازه طعن ملام از. هان ءاطعأ ىأ ضع ىلع نين لاا ضعب انلذف هلوق نم هلوةعملا

 مدآو هو هتكئالم هل دحسأو هلالع قيابأك هب دم هقلت ناب هلل اهل طف نم + (مهنوف ةا لا هنكسلو

 (مهنمو) مههار اراك ةلخلاب هلضف نم(مهتمو) مالسلا يلع ىس وك م الكاب هلذف نم (مهنهو) مالسلاة ماع

 الوهمااك نم فرش هغلحخن الاقي ال فرستو د تا.ةماهطكهذهف مالسلا هيلع بوةعب و

 نافاضأ | ازيك لي قتالةدس اوتاذنملا عسا دلك كلذنال هيد: هقاة ص نمفرشأ همالك

 اهضعب ة.هلالاءامسالا لوي هناكف لضاف نموة#.ناب رلا قئاعطاوةتيهلالاءاسعسالاب ةطبت سمات ارملا ارا عبج

 ةلرتعملاو هب رعشالا نيب وصنملا فالحلاو لضافتلاامأو ىسهتن االةءالواعرسال كالذي لئاهالو ضعب نم فرشأ

 كرهظ مرا ونالا عتاول هيانك ىقئدلا يع ميشلا لاو دفء سكعو رشي لا صاوحت نمل ضف أ كلالا مهل وق نم

 ياو س:>نبنوكينأ لضافتلا طرشنمنالةكئالملاو رشبلا صاو نيب لضاغتلا ف فال ناهحو
 راجلا اذهنمفرشأراجلا اذ هلاغبا اوس رغلانملضفأ راجل االثملاقنالف ناسنحكلملاو رسثملاو

 نثذاكلملاه ةكئالم هرمشملاح اورآوحاو رالاىهىنلا قة ىفوهانماة قع لضافتلا نا لاش نأالا مهللا

 [لاهو * رر حو ءمااك نمءلتةامواذه لم : لف ىهتنا لكلا نمءْزط او ءزا نم لكل اتا سنالا نم ءزح
 نوكا ثلا! نم لضف أم د1 نبا ناك امغامهلونةعاجهيف طلغاممناحوتغلا نمزيعب رالاوعباسلابابلاىف

 [توكالا لضاغتلاا- معقب ىتلابتارملانمةبتس الواغن ماودي لو هاقرنال  مماو )علا ىفقرقلا هلمدآ نبا
 ًارعازالرعلافقرلا اور مها ف ثكولو ف شكلا مدع مهطلغ ببسولا كلاا فالى ري مدا نبا

 | لن كي مكئالملان اولوةرخ اوان رب وامن تولاب فصتان * يهريغو ةكنالم او نحلاوسنالانمتاوءح

 ءامسالاانهناانلع مهداز هناناهطءامءالاا هلعنمسمدآ ن نم ةداب زلا تابقأمهيفدي زملا تمحو ملغلا فور 7

 ظ |(تاو ملاف) ملعلاب قرثا!ىفانانو وامةكئاللانذاف (تاقناغ) ءوسدو ىلاعتهرعسف مهدنع نكت م
 [لاوزل انه 'هاعفن ىتا!لامعالاب ةنحلا ف نة ىف رثن الك امينونرنإ مسهل لاعأ الف لوعلابقرثلا فالخع معن

 |افرشلا تايرملا عالاوروأ لابن ةرثلهف (تاقنافإ) : هر "الاى يحب عا 33 ملا
 جيب
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 2 كح 0 : 0 قا # ياحب 717 5 ا

4 
 ا انو 6 م :

 هلوق "ا هياع هللا ىلس دهب دعب 0 و ع
 نع تكنو موهاو « مثةكتالا'صاوخت مئاوأ ب ربل نيذلاءام دال مث اوأس رانيذلا 7 ء|

 نوب نم شبكلاا ماةمنبأو 56 «٠ (عرس ضنا ال 0 : 1!
 ناسا اللاونيلسرملا نءلسو ه.اعدتلا لصد ةئانبمن دعب ل_ظفالاوه منه العلا لوشن تب رطضادق هلا لعاأأا

 اباذع م ركللا هللاهملظعو تلعاذاهياعدودهتعي ع ريص صن مدعلةئسلاو راتكلارهاوطولاوحال' نئارق نم هلروطاسع لك مكتنأ]

 كاشفا ن هردأال اند وأ هب ىنسمامالا لاه « قيفوتلاهلاب ولوةئف ة .ةوصا !قفعت مالكم لوصالا لهأ مالك, ثار دصخاف كذ| |
 : ىلءادرم ءأبةكئ الملا لضفأ ملسو «.اع هليا ىل هد تان دن دعب لسرلا عب جنا هدقتعت ى ىذلار و هنا نأ نبئيدلا |

 نخسر ةفيامت نع شدبكص ضن | لج نم ل_ضخأ نم.دناامومعناو نييبنل مو نمل ذف أة كل ماس اون ناوةلزخ للا نيب وانني فالخأ |
 لما.اف ىبهتنالاهامرخ 1ىلاإ|| تاورح ”الاعوملاا نم لباعياع هل ضفربتءد عون لك نم موملامو.عنمل-ذذأ 1016 الملاموعناو ةكنئالللا ||
 لاوهلعأ هللاو رردعو + لا 'ةمابةكر اشم مهعمدحال سو افوهقيضو مهعساو لشد ضف ماقالت ا

 نب رشعلاو عباسلابابلا ف ىلأ نينمدلا لاك 5 ١!ةرادعو ى- مناهعحارفةكلت الملا موهعتدأر 11 ناب هدعب ثدملا فى ا مسسو ىبتلا |

 : ىلاعت هلوقىف ةئامثلو دول ءلاةكت اا مشءابد هدنإلا سو ريع مول اك وأبا ل اعد ح رمش ىلع «ةيشاحف فد رش |

 ىلعح وللا فىنعببتك ١ لإ ىفعازنلاانغاوةيسضرالاةب اهل اةك-ث الملا نم لضف أءايبنالا نا ىف عازنال قا ولا بح اصةرابعو ىهتناأ

 امغاةمايقلاموهىلا قاف لا نملظفأ مهري غو لسرلاك مدا ى نباتي محرز ىوايإرل ةزان زو زاهي ب دامت ولملاةكمالا ||
 انندلارومأب ةباتكلا صحت دوانان مضت مداتاني وموماوع نملخذأ مهما وءو مهصاو+خ * نم لضف ا ءا بنالك وتلا تو ةكئالملا |

 ةرخ“ الا فالخ ا هاذتل امد ءالوالا نملظفأ ارشمل !نمءايلوالاو هللا هر ى ميلا نس 0 ا مابالاةناتلا مشعرا 5 ىهتا نال

 اهفهلع بتكي للا ردقبال ل ةكتالملا نم ءامحصلا نم لضفأ ًارسشبلا نمءاملصلا ىنعب ةكرتالملاماوع نمل ذفأرمثبلا ماوغو ةكش الملا نم
 ىهانت.الامو ىف مانتالا ال ةراس.ءامأو دع ىنهتن افقي رش ىأ نبا هله ساق م- مف سول ةكست الملاذاةةسغلا ماوعلاب دارا سلو بنا ظ

 دوحولا هيودعال» 2 ىلع نواس ,راا نيب لضاغتلا مدع رات نا معاتأحو فلا نمنيعيساا وثلاثلا تاب ١١ ىفلاةذ نيدلا مذ

 لاطأو دو>و ةياتكسلاو ىلص د ريغ نيلسرملا ماعم ىف ضومل اذا ىلا عت هللا دنع ضعب نم لضفأ مهذعب نايانناعا عم لعلب 9

 بانلاقلامو 4 كلذؤ ىلع مهضءبامأ ف لسرلا كل: ىلاعت هل اول دمالو ما مسالا ىلع مهل ضاقت 0 اوفا! نمل_سو ماع هلا

 ةثامثلثو نب رشعلاو نماثلا ماك: ناان أ ةياعرا ماع ماكتن : بح ءايبنالاتاماعمىفان ما فوذال هنأ مول عمو لخفالاود نمانا نيم لو ضع ||

 3 يف مكلو ىامعت هلوففف ماهم ىفالولوسرالالوسرلا ما ةمىق ماكي تأ شد انقل نءماقملا ساو انما ب سانا ثرالا بس أ

 لغرلاغامكسفنىمهتشنامأ د#ثنا الولوىهلالابدالاو» اذه مهنموهنموأ ىو وأ ىنوأ لوسرالانيثراولا ماةمىفالو ىنالاعاءبالا ||
 مكسوغندي 0 كيلو 0 مالك- !'ىفلاهو د ىتن !اماو عمد هلْضفت ن ناانل غاساا مدآ دود. س هناانربخأ ل وهيلع هنلاىلص ٠

 نان ىسهتشمدارم لك ا.هنالإ] ككل بلا نملسو هءلعهللا ىلص دعب لضذالاو ه نم ىلع ىلا عت هللا ىنعاط أ دا تاحوتفلا نم ةعجلاةالس |

 امبوذتابامب رامتت ةدارالا | <ءلاكدؤباملع .ةكرتنكلو كلذ تنرعل ءامبنالا نيباول ذفتاللاه لسو هيلعدتلا ىل ههنا ل اوسرنأ الواو ببن هلا 1
 هيلا ها محا ثكوأ ادع رمصاصن ذ>و نم منكلواماعصأ د_ذء فدك الوجا ول هلا ضءب شا وأ نم

 نابر_ةاحذعذىنءادف

 هناء ناب فيك ىرعش تدلابق .

" 

 ةصاخذوذلملابالا نوكتال ماعلا مثلنا نءالاءايمنال اول رلا بتاسم فرعتالةئامعب راو نيت سلاوىفاثلابابلا ىفلاهو 9 ش اهتالةوهشلفالخب هذ
 2 0 ا م كلذف لاطأو ىذلا وهف مالسبلاو ةالصلاه ءلعمم ص نب ىيبم .© .وهونامزل اخ 1ىفدب دم اةهنالولا ه لاغت هيلا متتعىذلا :

 دارالابلاعالا اكو هي نمل لاهو هو ىجوتناث ال ذىلا امل ل. سالف نحن امأو مسنم هنوكسا قب 3 ملا ىلع لسرلاماةمنت مدرك

 ناءاعسب كأس 5ءاملاف مول ىز و ارث #غا هلع مكن ىف يح ءاسبنالاماقم فانا قوذالف اوشالا ناجرتلا 1

 ةهوهشلا فز رند ةوهشلاب ءايبثالا لضافت ىفض وانا لو ب . هللاه+رصاو اناامياع ىدمستعم»و دع ةبالولا ثح*ىف ىلا ه5 هللاءأشا 4

 لمعاانذتلا لمعلا لاو | تمدسجتويالال لح ميهلرباهنلاذختاو هلو قو هللا ملك نم عهنم .هلوقودخ نان لوضف ف شكري غن ىيبعتلا ىلع
 اضاهتعممو #ى امذاكلاوأ للا لتفأ | نيماةملا ىأب لهعلا عاقلا ىلع مخ“ الا ىلءامهد أ ليضفت. |

 ل

 5 "اتنلا اوُدَحأو دصقلاو

 هلل دف هدعش هذازعا

 اراب زر ا اودابعلامهلابيذنا سايلارتك ولاه ةدها# بحاصوه«ةوهشريغ نم لدعلا ل -ف:دارالاقز رن هؤهه.عت ,

 رمتعم عبح روهلي ذديقدا اوس لنكن مل مهردلا بحاصنالىأ مهردغإأ امهر: مل سوهياع هللا ىله هلوق <. ةلاووو ف.لاكس7تا 6



7 
3 1 

 9 4 را

 ْ تايفلانو و كلذىفلاطأ و عراشال م-: اا مكعو هانا مها عد رشتالمهف م ؟:مرمالادوأ او ١ ء.طأو

 أ ل_عأالل بالو لمعت وءسالد :اعنيناهبوهل وعن ماع مالا ىو هاعواذا ل ,ىلا ىلع بع ةالد ملا رارعمأ

 | ىف هيلعو 5 سلاك وعدلتذ هيلا اوعدنام لكي الماعز وكي نا ىعادلا ىف طرتشدال ذا هب تن ل .«تىت- كلذ

 لما ينلا لع نينمؤلامالسؤةمكاانأ (تاةنانز لاءلك ىلع ءاعدلا الر نءريخودو هلاح

 بابلا فهلا هلامأك (باوجلاف) نامأ ومات مالبأبلاو اول بو هياع هللا ىل ه مهتم ن «آ هنا عمتالصلا ىف لسو

 10700 ىلمعي مال لاو ا ا ا 10 كاوا كا

 و ١ + لع ضرتت نان ةنامأ فهتالوسرابتنأ لوقا 5 1 هنأع :هتازس انين لعن

 ملووكينعال مك اعداذالوسرالو هللاو+ ..عحسا ىلاعت هلو ةيدا راق (تاقناف) ىو ددا4 :ءانك م :موا 4

 عاشلا بابلاىفزيشلا هلامأك (باو 59 ه«ئمالاءاف رعامع رسشلاذ|لوصر ال او ميسا هلوةنىلاعت نك

 وهو ناج رثو غابموهفن ارا اباناعد ناو نعي رط نمادوع دب لسو ةيلخدتنا كامدلوسزلا أ ةئاهسجنو رع

 ريغياناعدنار عامالا لوسرالوهللىا ماعاةق.ةسانق . احاول |وسرلا ءاعد نءال قلاعت هللا ءاع دم ذم -

 قونب ءاعدلا نينالو نيدباسالا نيب قرف الثاك نالوا نبا تناكذ لوسرلا ءاعد زم ءاعدلاف ْن رعلا

 نمالعامسلا اوه ترلاةباحا هلع نذأف هريغو ىنارياعلاو او ررثك اوأ نرد 0 '!لثم ماك تراك

 نذالا<_:كردأ الل ةءلانيعوه ممل ا نانا يزعل قابلا و مشلاو هرك ذاك ميسر و عع هنا لاق

 ْ ملا نان ل ءامب دع ناك مهما اذان ىوهاان ءّىلع يال ىذلا سو هماعهللاىل_مهللالوسر زم ١ أ4عه سا

 ٍ رقع وهوىلاععت هللاى هععدحأر دقي مكلذأو لعب سياف ال ذك نك. ملتا رثاذنمدالهمكحىفرهأ# م 5 اح

 1 ريغ عراشلا هيءاجا!ناعذالا نعد >5 فلخت لهف (تاقناف) 7 جادا سلال لع هني زم

 ش مأهتثعنمو عثحمىفم ام ىلءراهثالاوتاداجلاو تان اوم اوةكئالا |نممومل !ثء.نمثنجلاوسنالا

 | نمىوس ل سوهيلعهللا ىلسموملاث عب نمرثا-نمدحأ فاذقنمل (باوجلا:) نيلاو رسذالاب صا فاذقلا

 ' الا سنالاو نا !تةاخامو راعت هلوق ىفنيعب 200 تاكل ابباملا ىف ١لاه دقو سنالاو نا نمفاخت

 ا 1 لا مهنا ع منياةثااريغادأ هيدو.+ .علا َىش ىلا هلذلاب ١ صخت م/ىلا عت هللا نا تود. هل

 دحأ نم عمي ملكلذلو مهنأ آسن لصأ نم ءالذا مقل هنأو نياقثل !ىوسامامأو ل دس اىفاولذ / مهةلخاعا و

 , اوهري_غنودلبسرلا ىلع ني مدا اربكست بدسا 5 متل نِياَعْدل الا ل_سرلا ىلءربك-: هللا ى ولدت ن 4

 ظ رص و تيا يمت هبظخ ناكل ذهن مسا زعل نازغ املا (و3) ى رم ىلع ل ديا. كل ذوو نولمعت
 0 اوسداسلاب اولا ىف

 ملسعأ ١ نأ معاة اهءاشاو

 ل> و زعهللاب حاو رالا
 ام>الا موكا داسجلا حاو رأ

 ملهلاىفم مودو ريبدتلا ىف 5

 تاينلاحا و رأ ىاسع:هللاب

 حاورأ هللاب علا ىف م منودو
 نم حاورأ مهودوناورحلا

 نال كل ذو ىلعلاب ل.”

 ىلع نو روطغملرالا ةثالثلا

 فالف رلاسعت هنلاب للعلا

 ةك_'اللاامأو لاه عبارلا

 كاذكتوروطةمداجلاك مهف
 لو ةعال ن كسا هقئانلعلا ىلع

 ناودلاامأو: ويشالو مل

 ىلءوهللاب ممل ا ىلهر واعفذ

 سنالاو نحلاامأو :ووهتاا
 ةوهمل!ىل-ع نور وطُف

 نم نكحل فراعملاو

 تح نم 03 وطاح

 هللا لعحاغاولاف مهاوزأ
 هياودريل لمعلا مهل ىلا ع

 عرمشل نازي ا ىلا ةوهشلا

 لقعلا مهل هللا د_حرلمو

 : ءايمعالا نم مهداحا ىلءه-واملانوك م هريكت تبتاسن 0 ر وك دا ناءلا ىف زجشلا هلاوأك (ناوجل 17 ننال

 || اد رادو>ولا اذ _هىلا ىلاعت قاما ز رالف ءلالالزمةلاوةةةثلاوةرل اونانمللاوفطألا 2 ىلارت 7

 . قملانوكل فاطءو فطاىلا اهدوح وفذتد- سادت مهسون اوأروءاب ربك الو م_هريغا 1 ازءالوةمافع كلذ ذلاط مدل 0

 ْ انتا ملاذب راولاةف ايندإا ىلا مهحرخأ ني هنو ريحالو هلال>الوهثاب ربك الوهتءافعنمأمش مها دس ل قلاع هياتك فرك ا

 [|كامتؤلا اوأر و مهاذةزعالو رهقةةصاو رنإذ ىدي نيبءالذ" اونوكتل ىأفود.ءتامول ىلاعت لاف انهامفاونا هظنصوصقلا
 لاّقف

 || نم هلذلا اوأرل مكلالذال الا مكتةلام ما لاه ىلاسعت هناولو كاذا اوربكتف سهلا لالالا لعذ فاضأدق
 اننتأاتلاءاهركوأ اعوطاتت !ضرالاو ناوئسلل ىلاعتلاهك اه :رهتوةملك لا هذ هةواعس م انودخ مهسو#

 ءامسالان ءمهداحعا ىلعهجوتملانالف نياقثلاريغريكات مدع م.سامأ اولا مهفافاهر كو هل اونل>ال نيعئاط

 [| ىهلالارهقلا اذهتءالذأ او برخفالذافرهتلاوةزعلاوة ماعلا اوءاب ريك لاوتو ريطا ءاسم»أ ةءهلالا

 اهعط سفن ىف دع ناالو هةر اعلا م ا 7 نمدحأ ىلعهسأر عقرب نا م- ممردد>ال نكمشي 321

 ملعأ قاعتةتلاو بانك ىهردال سين هنان هلم أتف ة ييبتناىلابعت هللا د هلك نم د ىلد عاب ربكا]

 هدعبو دام نءمىل دأمئاف

 ناز و ا ونوكي ر دق ىلءتابن
 لكلاوثيناادءعنحورلاوذو

 فراع

 ناهرب اضن | وافدك هقالدع

 لية دا ىوسمل اامأ و
0 

 ٍْ ا « هنرك ذدقىدلا مالا فرعنمو ناسحالزنم مهاب اوانال مه اماثم قةحلاو لهسلاماذي ناعاةدالقوأ اركفو لقعن#

 ,ملا انعام«الوب مهب ىأ نيذلا مكمل ] مصلا مه نايمعضرأ ىفءارعسارذ بالو جاناوة فلاخعالوت فةتلءالو نالءاوءاغ*تىفلوةب لوب

: 0 
0 
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 بعالاووهالاواة- كاع ْك فنا نافاناضةل!ىفلداعلا مك. لعق مدلك اذهومانالا ن مهادعاوفاحايم || ا

 لهف (تاتنان) ها اهة- اه امعأوك فذ لاملاط خاب نكتالف سفللا وسن همودلا اذ هد رالاوأ] ْ

 نيشلا هلاهأك (تاوجلاف) ةئسطلاعدبلا ع نمنولملاهع دب ااماهل ناعذالا بو بوف ةددمصل ة> لاب قطن ١
 ما 27 : 5 بدعالوا هل ناعذالا سدني هنا نيت امو زي: #سلا وفاثلابابلاف |

 انس ناك املك عادا اوان ايما نسل هن نإ 5 ممل سو 4 .اعهنلاىلص هلو ةاهملاراشأ كو مياهنا |!

 ٠ راقث هيطهي اج ىلاعت هديا علا نرخ و ساذلا ىلع كلذ قدي لام هبل ناوهعدنبان اروسألا هيفلسعدو ||

 مكحىفلاف كرا الاهة+لاوا ريد هلق هعب ني ماماريغب ىنعي هدو ءأرسش ع نبع ءهننا نم عرش دعوتي |

 مر كو محرتإ_هوؤتع نمةيادا1اىفاهم ررعتر وأ نع هلأسناكو ري نم ذاسأ ام ىلع تابسأ مالم

 ىحول نأ لبن كلذو هللاثن اه ةمآ ناك مهاربا نا مال د !اوةالدا هيلع مهاربا ق»-ىفاضاأ لاهو كلذلاثءأو أ[

 ثاو هب رنمعرشىلءوهفقال_تالام 0 ىلءناكن ف فالدنالا مراكم مع “ال تثءبثي دا ىفو ا
 وود ةلوسرلام ك ان ؟اموىلاعت هلو3ة ة.ةعداراااق (تلقان) مللعأ هتاوئاذوه لسع مل

 ءاحامن ا. هيدار ثلا هلاواك (ناو +6 اوهتناف< نع

 ىدأ ىلعان ءاحامث«_مصخغ نازيم يتلا ١+ نملك لوهدابعىلا ىلاعته:هءاجامو لو سرلا ناسا ىلع ىحولا نم
 صاخا هولا نم ىنع أ ىلاعت هلا نيب وانن ب ةطساو ريغ نمانءاامونازي رغب هذ انياع سول سرا ||

 اهوعدتناةيثام ءههز ىلا ءزاهل

 للاناث اه سوو نيد راو اع ل!ىايلا فه

 ىلام# هلوةوهوءاطع لك« مذ أت نأ ىس مد ىلا عت هلا نان تازيلاب ءذ نيا ءبحو ماهلالا قب راغب
 لؤسرلا نَم لَآ نا لعق هنهصعل لئدإعأما لما وكل عفن لوسرلا نم ذأ ارادذاو هتاف هنع م 11 اهنامو ١

 ريغ هتددخ افك" .يصعم دعأ له 0 ل١ ىل+ه بحا اوماهاالا قب رطب هللان 7 ذو قالطالا ىلع بجاو

 3 .ةمىلاعتهللا نمهذخأت امود.ةءلوسرلا نا عم مٌواطملوسرلان هذ ات امرمالا اذهب عأ امر اخذ اهةامساو |

 لدرأ امراعت هللا نا ملعت نا كلذ حاضر اونيبناط ا ىفدييةتااو ىالطالا اروهطاذ د فناف و اس هناعم

 نم 0 اولوسرلا ءذحخالاانا قلط | اذهافان.لا لزن امانا نممل هإسرآاغاواس ركل ةلوسز |
 نء«ىلاسعت هللا نيبواذنمب ىذلا هولا نمدخالا ف الخ لح و زعهللار كم نمهنف نونمآن ف دمت ربع |

 1 هن افرع الث .- نمدبءلاب ىلا عت قل اركءاس؟ رفهسيفرك. 11 نمنامأ ىلءدأ سداماهلالا |
 ةفصلاءذ_هل درال جب ملونم رك املاريخوهو ,لاهونو رعشبإل هوار 1 ركمو اع لاقامة شاركه هدابع

 عوضوملا تاز ملا كوس كيع اود كلك رد ” او اور مشمف ني ديماومعي منالامدقاهب ذمولل عملو )ا

 ناز.ملا كلذ فوع_ضوةاساو ريغ ن «هللا دنع نهم ءاحام لكسف هدي نم ناز ملا كلذ عض الف ةمالسلا دارأ ن مف

 لاهاذاو ةئالدخال ىلة لف دمالو هلئا نع الا ىل_عمزعن هوىلاعت هلل هلوها هل بهن 2 + ملثاو هبل عوم ذأ هلق نأ

 هلوق د_:ءءدحع لذ ةهنياداراب هب ديرب نم بهذ هلل ان ءاركمناك ناوهذدنأو ثيث هللا ا: ْن مك نام كالذ | و

 ىلاعت قالا ماعمه.ض:ةيازه ط رمشلا تت لح ديالى اسعت قا ناك ناو ءارمش لاو عاكس الاذا ةءالسخالا|

 اري ىب نظملف ثب دس فك اريدخ هي نط نيحهيلءلديوأ هنا لهن مىلاعت هللا ىلع طرت_.ُثدامغاو ىوذلاب

 لوسرلا مك ان 1 امو ىلاعت هلوقىفاض, نيب رالاو نمثل! اما! ىفلاهو #« سيف مالكب كلذ ف خيشلا لاطأو 1
 ىلااممهنوان سمح رمد غيل: :1ء1ذناَو سوسو مان نا تلو اوال عااوسن تان ةستع كسا متاودو ا

 تدكي ملامنا هنارلعا م كضءممالاىلوأولوسرلااوع.طأ وهللااو ء.ط ] ىل نعت هل وةفاضي أ هيفلاقو « انداتعأأ

 سيياىلاعت هئالدنبا عاطأ د -ةف لوسرلا عا د نملاه ىلاعت هنا عملوسرل ااوعيطأ اوهلو ةنءهنلااو 051 .طأ هلوقن :

 هلوطاهف فتنس مالا وأ ةءاط فالخملو دل اوه: .طاودل اوما ديو سو ل اولا فن اتساءل ذلف ومنك" و

 مو.ااكالذىفهملااب ودنمنأك امعح ربو ناب ودنملارثاسىلا ريعلاردابي ذم. طوب راامكسملا كلذ نامزأ أ

 ةةاتطر وس ةمايغلا فى ىلاعت )ا ةد) هللانارباناىف كلذ خص دقو لات «كلذؤلاط ًوحاشياىلا جات هنع هنع مد مءارأ

 تناكن هو ركشي وفرعبف

 ىلعلا لة
 نوكي نادع.بالذر ودا اىف

 قيلياك فور -1لاب ماكسشي
 هببشنالو ةيفيكريغ نم هلالحأ |
 ئةو كس دل ىلاعت هل 2

 نأ ىن:فريصبلا عب _ىسلاوه

 لجو ئئارط مرتاع
 قأمسسو لمأت» لو ة.سنلا

 مسائل !بايلاىف كلذ ىلء دي م

 اهيأ اي ىلاعت هلوق فلاهو <
 ةظعوم مكناس دةسانلا

 رودصلاىف ال ءافشو مك رنم

 قونينمؤمالة جرو ىددو
 قوروف هللا نم مك ءاجدق هلوذ

 نيهتهال ىرك ذوءامضو هلوق

 ا:إظفارون نآرةلانوكامأ

 درطت ىلاتاب ال نمهبف

 ناكولهأوق لمة ملا« كلا

 اندسوا هلناالا ههلا 1 اههمف

 -- الا بحأ ال ونو

 ل ل هوت نوفا

 هنوك اماوكلذو هو برغملا

 هنوك اماو رهاظف ةظءوم

 ناتكلاة افكت 5 ءاغش

 ةنوك ١ اما ا و

 توديعيلالا سنالاو نآلا

 هرحاف ملص واذع نمف هلوقو

 لك نمكل ذوو هللا ىل-ع

 هلخ ديال ارغلا فدرو صن
 الاهنم م-هفيالو لا حا

 نيتاهك لهو لوأب رهاافا

 :ن هيرفي
. 

 ةفشاكملات اء 2 ذهنك امأ وءاح را هفاهد 1لكوئ لك تءسو ىتدسرو هلوقوهللا ة رن ماوطنةتال هلوذ ل :مىرشنلانمصتقالف لل

 امومكشلهئئاو هلوقوهنلاءاشن نأالا نؤاشناموهلوةو هلا عاط أ د ةف لوسرلا عط, ,نمهلوقونأ فوه موللك هلوقل ثمقئاةطاورومالا



 اس لنا بابلا فلام مانهان عمشلذ منيف أ قا هرمشنل!ةروص ىت ه1. ث.ح نمأرمشن «:.ع( | 14) تح نمأحو رئاكف نيتروهلانيد

 2222222 هل ودة ىفةثاه* نو نم ريشعلاو
 / هييحنأ ىأفالل +رلالاقفاه:هىلاعت ها ى ىضرة_كئاعولاراشأ اوهذهو مسومبلط للاى دس ىنلا هللاّعف - 0 | نال:

 ل : زاعوم 1 0 ىلص ىنلا ىعبتا 5 0 رك نادل , اوةفواّود هوذا ودم | | 3 محي 1 - ب 3 دي 1 5 10 ل 1 . 1 5
 | نصا نميص: «بحامص تب .اروأمو. كناعانب ًاففن :#ح ةوسأ هلل لوسرف مك-اناك د-ةالوقي و مكةنتغبال مد ىنانىلاعت

 ٠ | ىلا الاهيسنت تنك لهرل_بو هيلع هللا ىل_سدتتا لوسربا مس مسأت اذه لثم لعق ناطاسوأر ب زو وأ بيطنوأ

 | كافل سوميلءهقلا ىف سهقن'لوسزا_لعفامقالنالا مراكمن منك : لةفصلا»: ذهنآولو 7

 [ذعأ ى- باع وهو ربذلا فوق نمر سومنلع هللا لم هلو رثةقاولاءذيهربظنو قالنالا مراكم مهيلث

 مكي وبأ جرخ !؟ناط,شلا
 ةوادعنا لعا ةنجلا نم
 | لاح صن نم ناك كلذ ىرتأ هتبط+ن ىلا داعملا ههلاب ذأ ىف تارثعي اههآرااريذملاهمدعصو لا ندد مدآ قبل سلتا

 ىلع نوفراعلا ناعدتو هللا نءالهتلاب لغثلا نم الذ نالىل_بو زع هب ربهستف رعملاك نم ناك لبهتناوال

 | |ةنجلاب مهلغ_ثدنالاقف مهحاو زأو مهنوهك افلغش ف مو.لاةنلا نا دكا نار غياث راف عمساسا ىلا

 | مهجاوزأر مه من أو ةذجلا باصصأ ع نع لغشلا رك ذ دق ىلاعت هننا نا ىلإ ثالاولاهو مهنس ىناعتحتال مهلل 'ىلاعت هْنع

 | نع كل ذباولغت_ا مهنأب مهلع ىلبشلا مكعاذاعف مهحاو زأو مهاوهكفت نعىلاعتانفرءامو لغشا' كاذف

 أ ىأ أرلا ىداببة نما لهأ حرج ث يح ىل.ثااراقنرودةنماذهاو دء دقو نيالا يدع يشلا لاع لجو زعدللا

 قى ةفاهلءدزتالو ةيعرشلاة. ءامالاةرب_ةلابتأاي كلف لال متكاذفلاطأأ او هتنادب ىفناك كلذ لعاو

 هنالفورح الا فامأو لع ضارتعالا ىفبنيالاهف نقتل عت :ملاز :الفا.ندلا فامأ ةرخ 5 الاوان دل اف 0

 هلعماكا مهعنال هناداعم

 مدا ىببناكلذو مال_ىلا

 رفاذمءاملاو ءامنم اوعلخ

 مال ءلاهءلعمدآامأو رامال

 رسدملا سدادا نيب وهن / عممت

 نارغلا يبق تارتلا ف ىذلا

 اهقدسازهلو عءاسرانل او
 0 . امومكانل هناهللاب هلمستا
 «.ءاكح ىقىلاعت هللا ىلع لاحلاب ضارثءالان مهعموهملعبهسخناس عوكل ذ نعكل ىلاءتىكلاؤسىلا ىدؤب 2 3 0 2
 5 -) ءامب «ة5لص

 م وا ىو 2011 ازهفهودولا عج نما دض | نمنيد علا ة الس ىلع العلا فاضي لاهو ى.هتناىلاعتهنلاهحاب أ امم س غنلا فةهاركللا لود> مايد

 لاعب وسرمشو لك ٌ نمسوعن!!لاو - أب لغشا اوةنن ْرلاع رستدق ىلا عتهنلا ن نايلغايعلاو ن ماكل نايلا نمدشأ ءانسالا واع تناك

 نمدرعلا لعب ءامعسمعت ع راثلا» رك ذاعبالاموملا اذ_هىف لغتشالثأ ن مواد ن 0 .علامولف

 | ةالصلا ف ناكرالاهيش مويلا كلذ ف لفاو ل نم هبف هزعقب ١ يل ا و قيل ا

 -الاب ديعل | ىلء دوه هنالىأ د * 'امو.ب ىعساذ عاو ىلصملا لاسعف أ همت 8 7 لاعف أ ىف نب دبعلا مون ىفد,علا لاري الف

 ناكالو لاه وي هلدالاةوادع
 كاردانءاب وسو دعل اذه

 ةلاىئانل هللا لمح راصنالا

 ةمالععرشلا وب رطنم
 ماةمانل موس امه-فرعت

 كل انهن ضاؤ رهاالارصبلا

 | ل رو كارد ىميناسما مهذعبلوث نم مسح !!ذادو هل عقي حام ءملك ىف

 نأ (تاقنان) 10 0 عناق دعا ومو قي رووسلا دو تاجا سلا تاولصااب

 اي + اوددهسم لك دنع مك ةءز'وذىلاعت لاك ة اله لك ىف ةعورستم ةند زلاو(اذ اة)ةنب زلاب طبتم ديعلا

 حرف مون ديعلا م ءوب نأك ينل نازسةسشو راش ا سامر 00 مونى مودلا

 مودلامع رحت كد ىفع راشلااهلدب أت اوه! نماهطولفح باط ىلهسوف:لاءال_.ةساوةنب ز و رورسد
 هللاىل-.سفةوو ديجلامو ديحملا نمل عة شلت ارق ةأوةنيزلاو بءالاة>اباء رق سانالع رشو هسيف

 هللاانناعاوهئاقلا نم ةمالعلا

 هبا 0- !ثالاارهيلع

 لاط وب .غلامبع هلالباقم
 مادام<_ ف لاهودو نكالذىف

 فرحالذ اعلا ىفن رغلا

 هللا ىلههتلالوسر ثدب لحداض, أ مولا اذه ىفوهفا ةشئاعو مهعل ىلا نارظذبةثئاعو وه را
 دارأ او مسن ل_بوءيل هللا ىلصءللا لو سرول_بوعياع هللا ىل_ص# د دب ىفامنغف ناد 7 ديو ءاع

 يفزيشلالاطأو دسيع مول هنافركمأب اياه عدل سوه تب اعين لمهن! لوسر لاه امه« ءنأ ركولأ

 عا الطلاقري_بك.ةلاراركةاضيأ عرمشسوفنلا طواف مول مولا! ذ هناك الولاة مث كلذ
 هج اغار لك نع مهسوغن وان مها ثيالثل1 «كئفلا وقار ريكسلان مىلاعت 1 اه سال بول 5

 ىراَعلا هرئطناذاف تو هالو

 كلذكو فرحو توه. قطن
 توص.الا.:كبالهبتكاذا

 ناك املءنمولااذهىفدوصةملاذاد.عل !ةالص ل .ةلةنتلا كرت ةمكح ف رعيانر رقاع ولاقالعو لح لاو مث الذوؤلاط أ وفرحو اعامم ناك ام لااز ةلاذار.عا !ةالص 3-1 قفا و 8
 ًاديعلا الصب ىوس مويلا كاد لفنيالف مايالارئاسف لء - ةلاغلل دما هناك امنقال_-تىدنلا 5 هه ىل 1 5 ةاانوك 1 هلا

 أ رفلاوب» ءالاب دنا هناماضب . او تقوي اطول سم نكي لام ىلع باغ تقولاطول م ناك اذا مكحلا نال ةصاخ و - 0 9
 نينا نمةمواظنماةو رجلزلا
 ةإ_هةمفو رح ةسجنىلا

 نامز هلك طف هلوك ث بح كم م ارقلاىلاتراف:نافاطخةوازو ةناتك ى عسي هنوكواظماوام الكو الوق هنوكن ا أ: ةدرعنمو

 5 مود ىذلا هللام م كا ىهلهاعباتوطنماةورحهئوك عج رباذالف اظذفالا فورح هذ هب قاعأاب هنوكث م- نمه.لاترافنناو مقرلافورج

 | (لازاذ متهضراعيرخ 1بودنمكالذ عمل _تديالف مهجعنو ة 4 :ل1لدأر و رسساريك ذبمو.» ءااازهىفةنب تا
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 لعلاعتاهانيرع ,رخ : ؟نود موغب ةصاخ مالا كالذذ ابا تناكولو ثلث ن «تزعب الو ىلاعتهللا ودع راثلا |

 اطققطنب اللا عتهنلاهدارأ اف هماك- كأهللان كك غابملسوهيلع لال هئاناسوميل هلا ىلسهاوسر ناسا | ا

 نمىلاعثر رئامواع ال رنأك امووحوب جوالاوهناءغيابتهرمأ اممأي شى. تيالوءف:ىوهنع أ[ ١

 ءر رثاع لعد لو أ هنم صقنوأ ه.فدب زامْهمو هنمصةادالوه<. فداربالف ملاعلا ىفةهصملا هرمقتامالا عن ةارمشلا |

 راك ؟ضعبآاع ددو ماك_>الا ع نم»ر رثو هلزناهف عراشلل# دوصقملا :هلصملا مالظن ل_ةتاد#ف عراشلا |

 نهعنلمدعب ؛ءاسنلا عاصأم وهبلع هللا ىلص هنن لور ىأرولاهل و5 ىفا مت ء ىلا سعت هللا ىدرةثئاع ىلع ةيامتلا | ![

 نم عشب كلذن أ لع !مل هناو عراشلا ىلع ضارتءالالوةلااذ هما ميال لئارم ١

 ىضفامماج رحم ةنىف طقدوعالى دالا لاك كلسن منا ملعف لاه مث كلذ ىف نيدلا يم ويشلالاطأ و سانا ||[

 مهل اماعالوق هلا د ههّلاءاما اوهنمئتالل_تود. ءاعهنلا ىلسهنلالوسرلاق دقو مو ءياعهنلا ىلههللا لوسر ْ

 راغنأ هلم اللقا اعلاه الف م هوّلاو نافلا ىلعامأو عنملان ع :مالفوو هداط اة ؛ رئالذ نه ىل_هعنأالا 0

 مكح نعة-تراخى فل ذ دتدهن :هريغلكو اهادمتالا لاعت زطااهعر هةصوم# نطاو مقالا إ

 ا ب ءاس ثعن ماكدداشملا حرم )

 دقىلاعتهنلا نان مارحالا فاههسوهة>و ز هتك ىلءراغب تأ نا سنال سياف ى رملامك نعش ٍ

 انأو ر ويغلا دع_سنا حوصلا ىفاكدقاخ عب مح ع نمريسغ أ ىلاعتهنلا نا عمه فمك اهلغب وأو كلذاهل عرش ١

 ىلا لعد ام ىلءداز نؤ نطبامواهنمر عطام سشحاوفلا مرح ىلاعت هنأ هنري ع نءو ىمريغأ هللاو دهس نْمريغَأ

 د_:عةث-اغب وه سدل أ ىلءراغ هنوكل ىلاعت هللا نءريغأ هناىعدا هنأ اكف ش>اوغلا نم« ف هتريغلاعت

 لاحناسنالا ضر عولواماستاوإ سي و تيضفا اجرح مه_سفنأ ىف ودحالمىلاعت هلودن امو ىلاءتهتلا

 تنونم مودالكب ر والف هلو ةىفىلاععت هللا هرك ذىذلاناعالا ماقمن عديعب هن أ« نازيملااذهىف لثدأو هناا

 مثكلذىفجشلالاطأ اوندؤع سدل هنا هيلع ء_بةنبمسق أو هةةسهذهن عناسإلا ىنالاعتهنلانافءرخخآ اىلا ||

 هللا لهأو سو فنلا ضءدءاع دة ساب تازن اغا مئاة تاغ اب آتازئامة .ناسةنلا ضارغالا قاءتالوو لاك

 دابعلا ضعبلاب ولطم لزناذا ىدهلالا م 1-5 !نيبؤهللا نمءادتب الز اذا ىهلالا متانة ور ا

 ىباتلا ىطر علا به نبد_*نعىرز' زال ول زنامشلا الو لئا نا رافت هناكوأإ

 لجأ نمنيمملا ىلع مرقم رع ل نع لأس نمامرح نيا ما فنييإملا ملف عأ نالو ةب ناك هناا
 نع هلأسع نأ لاهأك اهنعاو زعبي ا 1 ماك الا لزنتةرثك نمممأ ىلع فاخعرل _هوء.لعهنلا ىلصناكو سرا |

 لاكن ءنا مل_عفلاف اه م لاو !مذ فلا طاآوا وءيط# لو تتجول تن تانولو اللام هنا لوزا نال لا

 3 خرتشلاف كامات كامن قابلا 0 عا نمد اونا لزنالسالب تمون فواعلا 1

 5 انريعملواهاعف عراشلا ناو دبعلاةب اعدك هتان ع نع عزا عااد تكشأتشما رمبدحأ عج راو رغالا|

 مطير بسو هيلع هللا ىل_م هب ىمأتلا ه>و ىلءاهلعفي تأ ىوهلا عابتا نمديعلا ص الق ةيودن موأ ةمداون ٍْ

 سانلا سمأ ملاعنماملو هلناهوجر صاو 1!انلع قدس (ثء«و) ةبودنموأ ةيحاوا موك نع :رظنلا ١

 فال مهني وهأب نيعجرما نام ش عج 1 ل هناةمادقلا مون ىنمالا هبرمالاب ع راشلاح رسصي ملئ شلع ||
 لالا ًعورتمالاءذهنع جراما عقر باغي فاشلاوةمر 1 1بناج باغندحاولانالحر ع راس ثلاعح رام[

 عمر اد رملا عفار ولد اال ضرع ضراءمأ ةمرخلا ذا مرا باغب ىذلا ع نم هلزتم نر قأ هللا دعا ذهف

 اوناك ناوءاوهالا لهأ ل_ةغأ امواؤاش ثحة نا نم نو. :نانملاىفساخلالاحدوعي«لاو لالا ||
 هب روك م هيق ددعلا ناوةعبطا!سوهو مجنأ اي كاباف تالا ف شكلت نا!ذ!نومدنيسو وللا .ذدنءنينمؤمأ|
 اناف مهلو ةءىلءمهؤ اوهأ تباغثم>نيد وعملا نم ابلا اذهىفانيسا# مكدع سلالاو رعشالت ينم
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 (1ق تيتان أس
 امشارك ذهسأةر وص ىلع جرخلا ةلول جرا ةدوتمف ثمل تلم نعىميءلاغقن نايف مالببلا هيلع

 ةدر لباسم ضسر بو ءيطعمقلو تشاور طرقا لور راخااع نءوهز مخ ذخ 7 ١

 مالا ىفلحرلا ىلع: رمال دازاسعف ( و-) ىلابعتهنلاةهكحملا ارافنتالأ ءاسنلا نم هللاءاش نا نوكي نأ نكك بتار ماو تاما نمل 3

 لاموءرملال->رلافلاقف
 ءاهاهدازف :ارملا ىثنالا ىف

 ىلءلدو' را ىف عاب 0

 ىلعاهلف ل->ر الءر امس

 ماقملا اذه ىفةح و

 هلوقذلباةمىف عرسال س

 لاسفةح ردن ولعلاج رالو

 ىفةداب زل! هذ مم ةماثاا نلت

 لامه كلذىفل اطأو ةأرملا

 سدن لا فرس ىف نكد لولو
 هللا ىلءتاذلا امذاؤالطاالا

 طظفاامه)كوةفدلقالطاو

 ناو ةرافك هذ ناكل ثدنأت

 ىذلاةأرملا تاةلاريس كإذف

 لاجرلانم 4لءالنمهرسكب || ف
 رك ذ(تاذ) مالاوهام
 سماخلاانابلا ف خجلا

 هدئانةت امثلثو نيع رالاو

 اوغك نكي ملو ىلاعتلافاغ

 دارملان الةيحاصالامقن دحأ

 لحالةبحاصل انتهءفكلاب

 هنبا نع امجسملا تايلا - لق

 ةءافكلانايهتان ,اريزعل و

 لئاغال: أ ازئاو قلمشلا ىف ه

 لون هنلاتاف ادي لح رلا

 ةجردن ماع لاج راو
 لعفنملا نان ءنكي هلت سلف
 هاك ملاعل او هلءاعلعفكوغام

 وها هللا ةدارا نعل عطنم

 نعةإعمنمءاوحو اهي عمك ١

 ةياءاقلاةح رداهلع هلق مد

 هحولا اذه نمءفك. هلك لو

 نبلاء لارالوىلاعتلافاملو

 هاعىسع لءدعمةح رد
 قدح مح م نت العفئممالسلا

 نعالعفنمل+ لا نوكبأل
 ا هه ال ؛ رلونسران الاعراب وسارش كلا ااهل لئْمف مدآن عءاوح.تنأك 5 ةآرلا



 ؟ثنحالثا ذو تنملا مهنع عغتربل ىسهلالاءانش'سالا هدابعل ىلاعن قلاع رششلل لذ.( هح) ىلاعتءلاهتةءملق ولالا :كبشملاب
 لعذ ىل_ءفاداذا ىئثلسأ

 هللاىلاءفاذا هنأو ل ةّدسم

 اذدولاو فن ىلا اللا عت

 ىلا لاعفالا داضا ىنانيال

 مكه !ثي>نمنينول.لا

 لهعلارووط ىف كح ديعال دا

 ف.ك لاعتقللاد :رثالآ

 م نيذلااهيأاب لاق

 لقب لونولعهتالام تول

 لوة.اللئاعلا ملاعلا نال معلا

 ءلعلء انة سالا,الا لءشالام

 لاطأو هلالهتل لعفلا ق ادخن أب
 اهب الاري فتى امسو كلذ ىف
 ناستالا ناواذه نم مكواد

 هللا دنع سفن تع ىذلاوه

 لوعلان ا هلف تك: نمح

 كلذنم لدخف ديعألال هلل

 عيارلا بالا فلأقو

 هيلع هللا ىل_ه هللالوسر

 مهم ارو موق و ؛ناملسو

 مسهقمحلا و: هوبالا فلاح رلا

 عطغي ونياحرلا ماقمةأرملا

 عطقي 5 مداهسشب مكنملا

 ض.-ىفاهاوت مكاللال ود

 اهلوقج و زلالوبقو ةدعلا
 لامتحالا عممدلواذه نأ ىف

 ال اونل ود وثالذىلاقرطذملا

 ادهش تازنتدةف ضئاحا مناد

 !لزئراك زمارد نندهاش لزم

 هلانب املك ن اى را ثاءبف ناو ةيتخهبف ناكل لاس رلا قئاقشعا دنلا ل سويا هللا ىلص هلوخالا فيرعشل !نمها سأل نك, لولر.لا# سانا ةجاوق ف

 0 0 0 0-0 ا نيب فرفوهدادعا رن هلامو
 بدع علا الإ 100 بج ا ناوكفو 2 يلو ناك . 0 ولاه مك اوزثالا

 ىقءربد._ةتودنلا ماكحأ ىلءضارت_ءالا فوه سدا ءالؤ هماص+خ ناتاح وعلا ى جس | هلاواك (تاوجلاف) ءالقعلا تام ردت توا ةتردَلا

 ر

 :رماضا

 سدل لبءامدلان وك ةسالو نود غبال هد وامسلاةك؛اللاناف ضرالا لدأ لاوحأبمو ءلعنمالا عزنا
 نمر: ملمدآ ىف نعطل او ضارتعالا ناكل نابدةةلاق مث كلذ ىفل طا وادبأ ل.س مسج مد مهد>ال
 اهنمتوكس ملاذا داضتلا نماهفامل عب رالا عئابطلا نمبكر نْثالا نوكيال عازم اذا تو ربا ةكنالم

 هلوقفماصالاب ىلعالا ؟الملاىلاعتدتلا دود (ل.ةناف) هلالطصاةكتالم مدام“ نيانم عون

 ىىلانو ردابس مهنا ى- كلذو ثيد_حلاهنحب ردا لاعالا نم ل_ظفالا ناسف مهماصخاسعا او هةاد

 تاغئلاريغ نمهريغىلعءومدقي ىت-لاعالا نم ماعلا ازحالا هفاملعف ىفم موبخرب و مهتاسلب م موعدي مدآ
 (ل-,ةناف ) لاج رالا ف بيصنالىتل|ض.1لا لاسم ىفنب رظانتملا نياج رلك مهفري_سدرحأ امم هريغىلا
 رادهئلاو لءال نود مهنأب ىلاعتهللا مهف_طودق م وكل هيىلاعت هنن وكم ماصالا اذهىف مهلوخ
 مودخبس" ه]إ_:نموهو ماصخلا كلذ ىلا عت هنن ودهم مهرعن (باوجلاو ( لاملالاوزإلالذو نو رتفال

 عمح ز ع وبارعالا عمت د: ناك هنا مولعمو هنارحأ لك ىلءهللارك ذب لسو هيلع هللا ىل ههنئالوسر ناك 5
 كاذل وف (تاقناف) عو رس مسمأىفالا نكس لو كر ت:الىلاعت هلنرك ذك الذ فودو زئادتأا ول .ةطالا

 هودهشيلالا امأ هدابعاع رسام ىلاعتدتان العن (باوجلاف) ملسوهباعهتلا ىلصهد مب ل ماكل كسل ماقملا
 لهف (تاقنان) ةلدغلا مم هنا دابعبكأ نم مهنموماقملا كل ذب ىفو نم مهن مالا كلذب لمعلا لاح ىلاعت

 طرش,نكللمعت (باوجلا:) باوئلاورحالا فني ر وكذملا ة كش ال#لا ماد بهاذملا ابر أ مادة قلي
 ١ اسس فن ص رغ مخ وشدالم وا عىف نيداختا اونرك ناو مهفلابالا ةنسسلا ع رص. ماصختاو لا 1 ان اوكا نأ

 ندلا اوم -.ةأ نآ وة ىلامتهللاناناعرسشموءذم كل ذذ مههاذ هلاوقأ درو مودإ1لاة اخ او دصقنأف
 هءلعهتلا ىل_مهنالوسر ىمدتوهما. نمدعدذأ رقن مزاللاب واونيدلاةق ردت سن موهمأ اوةرغتتالو

 هلع نمه-عرشءاماعلارب رقت مكحو ع زانتلا ينال ىن دنع لاهو صنريغب هللا نيدف لا دخلا نع مو

 ملع أ ىلاعتو هناحسنناو ىلاعت هنلاب ءاماعل ا كلذ مل«,اكءاوسهدنع مهر وضح مك بدالا ىف
 هيعاجام لكل ةعاطأ اوناعذالا بوو نا..ىفنوثالثلاو عسا سلا ثلا )د

 »+ (هنمئث ىلع ضا رتعالا م دعو ماكح الا نمل سوه. لع هللا ىلد
 كب رو الفىلاعت لاك ل_بوه_.لعهنلا ىل_ددهننالوسرهعرششام لكل ح رمشذب نأ نهؤم لك ىلع بكت هنا لعا
 1 ةدقواماستاو اس وتثيضفا اجرح مه_سفنأ ىفاو دعالمت مهنبن رعد اهف كلومكحىت>نو:مؤدال

 ملسوهيلع هللاىلص ع راشلااهحاب ادقار ومأىرتنأ كاباهدنامتاحوتغلا نم عطارخا وأ نيدلا ينم جيشا
 جراف سانلا ىلءاهتمرجو ريغ اهسف ىل مكس انآ وا لوةتوةزازحا واعف نمل_بفنىف عي وشال ذهركستف

 مقاواذهولاو نياهاجلا كلسف طر: و هنمانا زيم عج رأ لسن ل_ءكتو عراشلارافن ىلع كلذفف كراغن

 اولعفاذا سانا ىلءبضغبف ل_سوهيلءهللا لص عراشلا عممدالااوسرا_عمنيذلا سانلا ضعب نماريث5
 عراشلاه-ابأ دقاذ_هعنصأْئ م ىأاهنعسانلا فطنعزحاذالوةء وع راثلا اه>ابأ ىتلا تاحارملا ضع
 ثوكدام ماق»أ نماذهو مهم ر عرس 2س األ لا هعتسا| ىلع هسفنىفهركو قخ> ىلءري د: هاربف ماك ردع نمو

 وهاتان ث يدا امأو هللا ن ماهل ةءاوت هزهف مك ىفالدخا رف نيتأ ىما هلزنم نم دا ةداهذ فل - | 1 7

١ 



 الواضعامد_غنوكفلاوهامةنات ((4|) برغلااذهىفقئالملاتراعدثو نينا اد-ال صاخب ال ببغلا لاعو ةداهشلا لاعب نيب بي ِ

 نوكفدو>ولاب>اوو»
 نكمتوهالو يق نر يأ نب نيدلا ل5 يتلا لاو 5 مهلاالو در نكي مل_كوهياع هللا ىل ناىلءافن] اذهبا سلاةمئاثلا هب 5 الا |

 رينو هالوماتزط ى وتس لفهفرا عشا النأريدقتب وهند وع نهىربتلاب راعش أهم أل أ ع نءكلذ قبلا لقنفرعتيشاسف 5 "

 اكن يل خل وام ةكئالا ال. ذة ىف ةلزتعملا قفا ودقنةنساا لهآ ن ةميتاك او هنو ىم.ل1امأ ولاه دنع ىذرض هنأب ه5 أ 1

 ىذلابيغلاوهاذهند- هل <  ءاعمانب هل علف ةكئالملاةما فأن هل اوةاقذاومةكل الااىلا لسرب ملهنأن مىأ انه.:ءلةناموءاينتال 'نعأأ ||

 ه> وىلع ءولةسملاو زهىف ضومللا ن«ىفنولاءاسلعأاب قد لالا كلذ عمو لاهمت كلذىف ندلا ل5 ميال ادا[

 نيلوقىلاعج رب ربنيءاوصالام لاك نال _صاملاو (تاق) ها نيبئابلا نئنف مامقلاىوعد نوذشي

 ىز رابلاداز و مهيلا لسرأ هناءريمر كسل !هعبت ىذلاو مهما لسرب ملا: :لاو:كئالملاىلالسرأ هنال والا

 باتك لئاوأ فىطو.باالال_+لاهرك ذرغاورهشلاوتاداسجلاو تاناو.هلاىلال_سرأ هنا هللادججر ||
 ناطاس اك وهف ءاسنالا يناسب طيبا لسنا مسير لوخ ناك هناىك.سلا نءاضد اهم لةنو صئاصإلا 1

 ىلاتوعيموهذاهسعابتا مولع بج ولءاينثالا ع جدكردأ ولو ركأ سلا ءارضاك ازال عسبج وم-ظءالا ||

 ىن لك ناكو في رشلاة جس >4 هع غةل م هياوف مهلك ءاينثالا ثناكف ةعاس !!ماءقىلا مدآن دل نم + قاذنا عج ْ

 ناكلوةب هلئاهج رصاوالاىبلهىد.سناكو 4 ها اهارعتيال ل وهيلعوتبا ىلههعرم2 نمةقئاطب ثعبس |||

 (هت«ع«و) ةعاسلا مايق ىلا مدآن دل ن مماسس> الا اوحاو رالا اعف نيعجأ قانا ىلااث وعمل وهيلع هللا ىلص

 مهواعم لاو او معالاب مل سوس اء هللا ىل_هدجت ممل لسرأ (مسق) ماسقأ ةنالث ىلع ةكلالا الوعي ١

 تاووسل اةكئالممهو طةنمالاب مهملا لسرأ (مسقو ) ىلرالاءامءلاو ضرالا نبامو نو .ضرالا كالا ا
 نوصي 0 : معيش اهنا نوسعإ :الىلا_هعلاو طّةفمالاىف ف مهاغااوعط ىنونلل نوةوذيال مهنا

 ماعلا ةثمح قملا هيدرفنا
 ىاثلاب ايلاف لاك وه بنغلا

 امغاةئاملثو دن رشعلاو

 م اوغاما تسنتحو
 ملاعلل هلالا نا ىلع اهسدن:ملاعلا

 عماعرمشبجا او وهن د>او

 اذوب و ممامالا بلاط نوك
 مههههنأو مهطكملاعلارطف ىف

 وأ ةيرثوأ: داب لكف ترذوت
 سيئر مهل ن وك. نأ ةءاج

 نونوكي و«ب!!نوء> رب
 نا(تاقناف) اع

 سالا ىلع صناع راثلا ما عهمسأ ى 0 ع 0 00 0 6

 ىكاعتهنلانا(انلق) امحاو ها هيد 0 انوا تدل نأ تو سال ف هليلرسبلا رب
 كشالب نيدلاةماعانانمأ دك 9 لوةب ىرخأ :ىم (هععو) مل_ءأهللاو مهمالكى بي رغهناف ررع ولوالا مسقلا لمأَتمل

 دو>ونالاهتماها ىلا ىلسالر ىلا ىنلسرالو 17 غلاب مهلا ل سرا 0-5 .اعهنلا ىل_ص'د#نالنيمو ءءمربةىلوالاءاوسلا ىلا ضرالا

 نمو ين ىلا ين : طق لسر مثال ذو لوسردا جاتعالمودعملاناةهدف هءوق و رّودتي ناكناالا ىس ابدأ

 اولاةفامسنةذسا نيد وهرب اول _عج ولالا نورءلا نع مهزا ةلسال مدت ويف اد ض رالاةكتالم ىلا

 هباعمدآةدقىفم عم عازتلا ع وقر 0 ا[ مه مكع م رعد قياتولا# كل ذنع هقاىلام هللا تالا

 مهل عق ودوذنءالاالذاوأو هرم م مناف ءامدلا كة واهمف دسفي نماهنق لأ مةاوةيمالسلاوةالصلا ْ

 نمنااةحالو اةباسهمالك نمملعو ها ه«ياعضارتءذالاود:هاامئالذا موةوذالولومدآل بق ضرالا ف

 افكلذك اًمااعم مهملا ل_سر مللاف نمورمالا قة-اهفاعمىسهنلاو سمالاب اًعاطمةك-رالملا ىلا لأ هنا لأك

 ركذدةو هللادجروريسغل دج لوف شكل اهعزتم م الكو هوباصأ مدق75 كاذ فل دف نمو مالا قةح
 ضارثءاو عازن ةكئاللا نم عتو فيك (ىل,ةنا)لا.ةفةيض رالا ةكتالملاةمدع مد: لواادب بام ٠ ناسا

 ةكنال-م نم معصب م عازتلا اذ_هزنا (ناوجلاف) اعطق فى .مىلاعت هللا لوقو مهتمدع عم مدآآ ةسصق ف

 ةسوكعالم عوكل ءاممعلا نيد واهتينامو ضرالاةكنالمن مثال ذ عقوامتاو م_مجهدعل تاو م-لاونوريولا

 ىلعسانلا سة: ىفنامالا

 مهاهأو مهلاومأو مه 0

 ضعب ىلع مهضعب ىدعت نم

 نكن ملامادب ّآ م<:الئكلذو

 هيل امهم را رهعجو

 لازاذاو هيلع نوءمنع د

 هنوفاعاوناك ىذلاف ومنا

 مهلاوعاو مهقنأ ىلع
 ندلاةماق الاو 3 رقت مولهأو

 هتماكا مولعهنناس>وأ ىذلا

 بحاول ىلا ل_موتيالامو
 ذاكتاف بحاو وهف بالا

 ماثمفرسشتوذ 0 :ارملابمهتطاحاو مسهاعةيت اد 1 ءلخلا تاومعلاوتو ري لاك الما مهدذع ءا

 عقوع اًريلا اذهنأب ع رصتةنسالوباتك ىفانلتأي او كات هللادنع م ماعهتبتر أ ءول ماكل !ناسنالا | |

 مكح تتر ص:ء لكل هأانيأ ار نيحرصانعلاةفرعم نمكلذان د ًاامئاو 3 ترا هر وامسلاةكالملانمأ |

 7 نابحي هنامثبحاو مامالا هب وملاةعيبطلاو م-بلءةملظل اةيلغا ضرالاةكت ال_هنم عقو عازنلا ناانلقن ةءاظوأر ون نم يرسل ا

 دنءامعمرب؟ ىلاعت هلوث فهنا ني ون رشعلاوثلاثلا بابلا ف لاو و# ةوحلصملا ع ىو عابتماودانيقلا ملا[ عناو ةافاتحالئلارحاوتوكي ٠

 لمعلاتر 5 هزاولف ىلاعت هللا همي ثمريسغ نمو سةنىلا لعسفلاةفاضاباب نءالاهلنا تقم لع لحن دام دبعلا نا لع نولغفت) الام اوت نأ



 عقيم ناو

 داؤةلاو رصءلاو عمتلانا

 الؤسمه:ءناك كئاوأ لك

 سئل اوداذهناكمساناملعا

 هعك؟* نع سفئنا ا ل سمق

 هللاقيفءداؤفو هرصبو
 لس نةءعرب تاءفام

 كالا اءذحخأ اذارئاخلا ىلاولا
 هنيعر هام دنع هيذعو

 الفىلاعت هلو :قلامو همم

 الاارحأ ه-بغ ىلع رهظي

 دارا لوسرنم ىذترانم
 هيلع علطي ىذلا بيغلا اذ مم

 ءذْلا فاكس لءوه هلوسر

 لغت#'ملودابعلا هنع باع

 لعجاذهاو هكردن مهلوةع

 نمارذحا در هلةكئالملا

 هيلا ىت نا نيطا.ثلا

 نمهسعنىف هبل ههنأم

 هللا هل« ىذلا فءاكةلا

 سأأ نمدامعل]ة داعس ىلا سعت

 مءودبيغلا اذهف ىو

 نآمل«للافاذهلو ةلاسرلا

 ممم ردالاسر اوغلب ادق

 هلو-ةىلا ةلاسرلا فاضأف
 نيطايشلانا راعالممر

 ايش لسرلا ىبعأ مهملا ان
 نم هلاسرلا كا: نانو ةشسف

 له مث ريغ ن مال ىلإ_عتهتلا

 هياععلاي ىذلار دقلا اذه

 وهل هلوسر نمءاضتران م

 البوهوأ هلدالملا مالسعاب
 ىنائلارهاظلا كلم ةطساو

 8 ةكئال-لانوكتو

 هللا لص هنا لوسرباهراوفأ
 3 |و> ةلاهلاك مس هر4-ىلع

 !هئازو نمنيطامشلاورمقلا

 ى-لوسرل !!اذدىلاالد هردعال
 8 وهذان الاحوأ ا قوةداهشلابفصتبادأ ئثهسنعرهلتي ال هنالذلل دوىلاحلا بدعلا مب د قطا هيدر اىذلاب م.غلار ود” نمبعصأ هرب_غالو

 قاعت ةلوث ثا شلثو نب زرششعلات اهلا ىف امو عمك ارثملا ناخسلا نمعامسأا نيب وهم لاح (11.) ىذلاكلذا_سءكا كاردا

 سس نب رشعلاو سماحلا باو ىفلاو ه* ها مهحاو رأت وف هنافىاسعتهنلانيب و مهتبةلسول هناك
ذوبن عفت "راف اويل_بوعيلءهملا لصد يدم باقلطم عفترتمةوبتلا نأ ملعانيعبسلاو ثااثلاب املا

 عس رشنل !

 اسر ندم عرمشا ن ممئامى أ ىدعبلوسرالوىدعب ىنالإبوه.لعهتلا ىلص#وةق امن 0
 0 كرتونة

 ظ أ الارصتقو ىرسك نكن وود ءلرمم» ةالفرص» ةئالهاذاوه دعب ىرسك الف ىرسسك كلداذالسوهيلع هللا ىلد

 | موك-امىم-و م عيف كلملاد وج وعم امتف مسالا اذه عمت رانكلومورلا فكل !لازاموسرغلاو مورلا كلم

ال ااةبتو أو ةوبذلامساءايبنالا ف وأ لوغي ىليحلاارداقلا دب عزجشلا ناكر تو كلذريغرخ 7 | معاي
 رع ىأ بق

 و أبو هاع هللا ىل_د هلوسر مالكو همالك ىناععانرث اسس ىانريع ىلاعت قاانأ عم ينل امساانماع
 ىهعسي

 ها ريغالاهفا ل ”رممملا ماك الاب فدي رعشل ا مهتوبن هياغنءام اوالاءامسنأ ع نمماقملا | ذهب حاص

 مهغنأ دنع نمأب ناو ءرشا د مل ني دهتحلا نأ (ناوجلا#) نيد-ممءلاعب رت فمكحلااهف (تاقناف)

 زاصف نيد مكحر رق سو« ءلعهنلا ىلسص هنا ث يح نم طقفماكحالا ىف مهرافن ءاضتقاام اوعرشاغاو

 نم اهفد مت اىئلاةدامملا دهتحلا ىل اما ىذلاو هل سو هلع هللا ىله هنا رمش ىذلاهعرسمة جنم مههكح

ع رمش هنال طعمان ددرعراشلان 200 ادلاهطعب م 72 *عرس دمت انأردنولو لد ادلا
 هللاوهتلا هءنذأي ما

 نود مهلكو موا هن ًاوزماسر ارثاس نملضف ألو ةيلعهللا 0 ودام ع (ةعاغ)» ملعأ

ان هلأ هنأ نمةثاوعب راو نيعستلا اود_>الا بابل مولع قويا هلآوام همم
 | انندلا ىف و هلاني اع ءال ملف 

 ه«داعل نمز لع تو مدقتلاءارلعلاو ءانالا# ءاوسمل بوعي هلا ىل لا هنطان نموهوالاة رخ“ الاو

 نبرخ الان مندنو نب رخ“ الاوزيلوالا ل_قوأ هنا _سوع ءاعهتلا ىلمانريخأ دقو امنع نورخأتملاو
 أ موهثمو لو ةعمولوة: لعلك لشق ءيتوأ ىذلا لهل اىف مكس الو هباعهنلا ىلص دمعت معدقو كيشالب

 |1101 و مياعمنلا ىلس وجت ىلا هئلب لعلاذخأب ن ؟نوكتنأىخأاب ده>انبوهومو

 لقتالو هب ظفت- افهباعكةجنرسءاذهو ل_ادريغ نمهت.أ ءامل ءنمادحأ ْئطْدَت نأ كاباوقالطالا ىلع هن

 اقر رم هرنس وقفا علك نبدىذلاصاخلاه> ولان فدع ءىلاععت هليا ىلععب دق ل وةنواعساو ترص

 !ااوطو وهىذلا ىو 0 خاناةصقليلد مولعلا نمءاش تامه سوهياع هنلاىلسدجتةاعساو ريغ

 | دمع ةيذطابنمالا كلذ لع شل نو كيالنأ كل .اءانر عا غاو ةااعم لعتالزأ ك.!ءانرصام ند: لوةناثال هنامز

 عاش هباتكىف ىسة نم م..اتلاوبأ مامالا اذ لعانةفاوو نيش ل ةرعشن لمآ بشرع شو وهياحدقا ىلم

 نا اوصلاب لعأ ىلاعتو هنا +سوللاوةثاوسجنو نيعستةنس سنو هنعهنبا ن ءائشا ءاورذ هوهونءاعلا

 ةكلالللا كلذكو سنالاو نما ىلا سود 1ءهلنا ىله دمة شع موف نولالثل او سدا !!ثدملا) وه

 « (نيلسرملا نمد> أ اف دكرم شد مه ضف هذهو هيف ى أمس امىلد

 غلب نم اضيأ امس او رسفاك ناو سأ البهو رسفوةفاك ةالعا الا تاسرأو هريغو بمزج ىفدر ودذو

 ىقنيللاعلا اذ كلذباو رسفأكو نأ ارةلا غاب ىأ غلب ن هود مكرذن لنآ ارقلااذهىلا وأو ىلاعت هل أودى

 لهذ (تلفنان) هلا هجير ىلخ!لالإلا هناا ريذننمماعال توك. له دبع ىلءناهر ةاالزث ىذلا كراتىلاعتهلوق

 مهسفنأ هياومزلأو اءادتب اىل اعتق للا هيمومزلأ فراك-:ىلاسعت لس اهنع نم هلزنلا عارم اينجل فاك

 بايلاىفزشاالاؤلااذ_هدر وأدق (باوجلا) رذ- نلاك هيل هت قالا مهمزلاف لئاضفلاىف انو كراشما

 ظ تاثكلا ادد نم عضوملا اذهبهنهل لف لةن؛كلذىفرفطن مف ها ىردأاللاهوقثا هثةونيتسلاو سداسلا

 ظ تعشنمغبا رلاباسيلا ف ىرمبلا ل_ةزفالمأ ميسوميظ هنا لصد علا !لسرأ لهنكسالملاىفاوناتخاو

 ِ ىفامأ ىههلل ا ع نعلن هنامث هك الملا ىلا لسرب ل ل سوه[ هللا ىلسم هنأ حرمد هلآ ىممالسا ن ءزاعالا

 ظ ريسفتف عامجالا ةياك- ىفسسألاناهربلاو ىزارلاريس فت فوهءرسش نع ماك اكفئاب رمشع سماهللا بابلا

 نم ءا 5 سامهلهلنار هاش, مااا اذهانباتكى سداوتلا# .لعداسعلا نعومنع قتىذلا فءاك-:لا1-

 ذا
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 اذالب ةبالو لع رهالو ملعب كلذ (183) سيلفةنلاو ناتكملا نع ل لاىفىلو فدك رت منت قفا زلال بيد

 لهل اوالهج هندج وهتةقح

 هناملعفدوج د - هعلاومدع
 كل ؛ىفلاط اولي ربح هسا ةيىكتو قلة عرش مكي ءعامنا وي سو هيلع هللا ىلص متعب رمل كعاللزن اذا | اذا ١

 سهأد ى ريع ص أب الوالصأ ى:باقريذ ىلخ كلما لزنبال جوا نأ ل_ءاذئاهثلثو رمتاعلابابلا ىلاهو ا

 .ولءلا ف لو ف شكى دعةيال
 كد سامتونةممالا || 0 ورك 1 0 اوبود._ذملاو بحاولاو رضرفلا نيبو ترقتادةةعبرشلاناثة دحاوتل<ىسولا |
 0 16 م1 سك كك ع 0 5 رس ل 5
 ) جيل 70 نعءامنوا تعا ةنادتةويتهئاعدافوهاطأو هيهرما ع راشا' ناك ض رغب هرمأ نا هناث ادب | هندبعتن |

 5 2 08 ىل لانا نأم هله رك ع الا ناكةو كم نجءاهتوأهنلا ين ع راشا!ناك ىو د:؟همأوأ هنعما منع راشلا ناك ٠
ُُ 1 

 ب ولا اين 1 5 اوحابملا كلذ عرب نآولخعال هلا ذلق حاملا لسعغب ىرمأ هللا تالاف
 3-5 لها :

 6-2 امانكة ا ىدعن هب هرا ارومأ ءاحابم ع راشلاهررةىذدلاحابملاه:عز ىذلا ىحولاب ترم: -ة ,اعتنأ ىذلا ع رشلا

 ند هما - بف
 0 كنا ل نافىعرملا اذ_هىحو كام هيءاس ىذلا مالا اذهلةدئاه ىأف ةعب رشا فناكك احابمماقبأ ناوهكرتب دبعلا

 تيعدا نذائنانلوالان م مافعأ اذه هلاذاقةطساو ريغ نمهيىلاعت هللا فسم أ اغاو كل مثال ذب ىنثعمللأ# زيا درراكناجرتهنبو ١

 ا نمالو لقتل اءاملع نءالءالذ. ل امالو مالنا اوةذلضاا هلع سل م م كك لامتمتلاتا ||

 ؛لرمأالواعرس الو اماك> ؟الارابخ او امول ع ءالاهمالك قمل ىلا قا ناك امشا لان كاك واوان

 هللان ١ لاو نم تاحوتفلا 0 ًازجشلا لاو « هاذ ةسارااطااا

 فرعي دبعلا نوكبالاةرخ "الا
 هفرعبالانهوهماكن نم كانه

 بايلافلان ووثالذفلاطأو

 قةئاهُتلتو رشع عساس بلآ

 ىلعهشرعناكو ىلاع: هلوذ

 ىععانه» ىلع نالعاءاملا

 اكءاملاىفشرعلا تاكىأفف

 هتمىاءاملافناسن الانا

 لصأ ءاملاناف نّوكست

 شرعوهزاهاكتادووملا
 لك هنا قاخ ءاملا نمو ةارخلا
 كلذإوىح هللائوسام لكوئ*

 انحنك : لولو هات لا

 ضعئادلدأ دلع 1

 ةوهاعالافو اعلا

 نأ ىينيامنا الفاو لاح

 ىال هنامح بسيف نوك [|'

 ةرايعانه شرعلاو هتامح

 نوددو دسمىاب كلذوهةةدو مالك ارم سقن م رهالا نال سس .اتكاذاما يصب الذ ساق ئذ» ءرصأ ناس
 ادرمأ عامجالا مهري _ةرءاياوالل قباعو يل ىف.اكت أ ةمولالاةريضاسا ىف بام هنا سانلا ||

 روءأم هناعام ءاوالا ن نملاف نملكو رك«وش ثددحو هاعاو ١ يف سم أال التو ة# ولالا ةاجاذملا مهل نكساو ّ

 اهفاهداص ناك ناورمالاه. ا!ءسئثلادةذ ىءاكت ىدح عرشرمال فلا هئانكتسو هتاكرس ل ١ ولا رمأب

 رودي نأ ىلاسعت هنا هاطعأ داق س د ,انالهننان ع هنأ ناظذ سابا نءوهاماو هلا نءذالذ سلف هعمسفتا لاق

 هءالولا ثعموف كلذ اسد قا .سو ها نقاد ثء*ىفماكهنمسانا!بطاخ وءاسم«واءسركو اش رعأأ

 هلا ىلددمتدعب اهاعدانملكو تد_دةىهاونا او ةيهلالا ماوالا تاون نانا/نابدةف ىلاعتةتناءاشتا |[
 اند ريضالاو هقنعانب رضافاكم ناك ناف فلا وأ امءرمش * قذاوءاوسدملااهم ىسوأ ةعب رش عدمواف س0

 (باوجلاف) ةربثلا «طدافريسحتر وهيل هتلاكسعتلالوسرقثل.طناك لوف (ليكناف) اهقتسدنع
 هرامَر نأف ىحأ نءهتلعف امومال- بلاوةال ماهم .اءعرضخن حاصلا دبعلا لاق نال ذإو ريعتائاعدا ف نكيإل |

 قالا دهشد ةوةاساوالب ىل_.ةوماهلالا كل ناسأ ىلءا م4. لا ىو أ هب رنمةعبب رس ىلءو هو الذ ىل طءأ | 1

 ةسعب ريش ىلعمال.كاوةال_تلاامماعرضإ-او سايلاف مول امأوءاك ز واندنعوئءومدنعك[ةيلا| |
 لبس ىلعالا كلذ امهات وكيالفلاح لك ىلعو عامتالام كن وأ قؤولا مكععاما م -_سؤ4- بلع هللا لصد | /

 ةعب رشنالا انيق مكحال ضرالا ىلا لزئاذا مال هلاوذال هلاهءلعىسءكل ذكوةوينل قي رط ىلعال في رعتلا |

 ص نأ ملعاو ى متناايبن ناك ناو فنا رعت قب رط ىلءاممىلانعت قا ا هفرعب مسوي عهللا لصد انين[
 دودسوفرح ن 3 0 5 1 وو-نأكو كل! نع ا
 ءاملافدوح ومهلك كلا اىأ قد 9 جب لعمق لوس ااوعيط ا وهللااوع ءبط !ىلاع: لاق دقو. .ادوصت نأالا مومعلا همكح لحوزع قحلا | 1
 هئعروهطظلساءاملاذا ه«باع هللا ىل_ص دو لهو عاب :الاهياع بجو امتاهع مثلا نأ ل و هياعهقلا لصد ةثعبدم دال

 هضرهظ ىو.علاك كل هللوهف خام أ اذااهمف ملام ءةعاطبدا راق مكنمرمالا وأو ىلاعت اوةامآو ىسم» ورضأق عرسال مسوأ 7

 هتلاكال ءوهىذأ 'ملاعلارود 2 ةعطاق همعانو منوأ حا جانو رمأ اذاة تباثلاد# عرس فلات ة عب رساتل وك يشأ مما الءنعانو مثوأ | ا

 . 20 كلذفلاطأ رع الوان ىلاسعت هللا مركن ماده ى- منو أن م4.-وأاه يف ىلاسعت هللا سمأ عاطأأ نمرتحأ كلذىفان رحأ | َ

 2 2# 8 / رر هللا و ءلغأ املتاعو: لا نم نيالالاون ثلا بالا نشل لاما هتاو هبا زيتسااسج وز, سانا باغ َ

 توم 6 18 0 0 ىزلا ىنحولا عاطقنالهثرا ص ءاماوالا تءرختامدشأ ن مال ٌدْناَك مل_سو« يل هللا ىلص د#ت لعب ةلاسرلا باب | ]

 كس 7 0 ملأ

 قونلانيدلوخةرغأ ةءآتعو ها راش سال ا را راف مون لاانأو شوا 0 6 00
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 لاو وامين قرغلا ف لاط وشامل 5 :وتفشلامناسنالا ود ىففهسكع وليثاكسمالو (١مم) ليفارسا ةرودن ره“ َّن لب ريد
 قفاه هلو رشع قاما حم

 ىتاهلالا ءالوالا سوةفرعم

 دار اذا ىلاعت قاطعا نأ لعا

 نءكةو تاقيلا ىجولا نا

 قال ايل امممأبهثاءلوأ

 ب ا مقرب ىلولا إذ باقرلا

 ىلثلا كلذ نمىلولا مهذف

 ىلولا كلذ ل نأ ىاحادب ربام
 ملام لع هسفن ىف لولا لدعف 4

 ىلسىنلادجوو منكي
 هب رضلاب لعلا سو «.اعهللا

 نمو بألا هبرمث قوه ب دث ند
 كلدن رعي نم ءالوالا
 لوي لب هب رعشبال نم مهنمو

 ذكواذك ىرطاخ ف تدحو
 نكلَو هيدأنأ نءفرعالو

 قلافو ع متأوهن فرع نم
 ةثامئاثو نمد ءثلاثلاتانأا

 حوف لسرأ لوسرلوأ نا لا
 هليقاوفاك نمومالسا <.

 د>اولكءا.نااونك امنا
 ءاش نذهب رنهةعن رمى #

 ءاش نموهعمدعرم فل خد

 مجرم لدن لدي م
 سياف لدي ل نموارفاك ناك

 ثه سفن ل_- د نهورقاكت
 نموارفاك ناك ءامدثالا ذك

 م.ءاربلا ىلتت نوت
 ىلاءت هلوتامأولا# ارذاك نكع
 رذناهنالخخالاة مآ نمناو..:

 ةلاسرلا ف صنب وهن سياق ٠
 لكىفناىف صن وهااو

 رومايوللاع: هنياباملاعةمأ
 ى-لاوه كلذو ةرخالا

 لوسرلا ناكولذالوسرل ال
 لوما فلي , اواهمإ لاق /

 مهني رش مكح تتر مخي دف مهعم لخدو مهذفاوءاش نك هللا نوملاعع ايبنأ مهمف مذ ناك هنالوةن ندنو
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 ع ءذفن نملحرلاامناو رانلاو ةنملاو كلالفالا نضماو امو شرعلا هذ قي نمل جرلا سدلاطب أ لامو 5

 - ١لاهو 5 ىهتناىلاسعتو هناعهسهر_حوم ةمظءرد_5فرعدلانهو+ كدو>ولااذ_ه جرادخىلا

 [ىلاعت هللال_عجل جو زءهقلاح دك شرعلا ىلءءاوتسالا ناك اسم هنأ لعاة ثا هثاثو رشد سداسلا بابا

 | نمهي ىرسأ نم«.ءلا ىبهتني ماغم ىلهأ شرعلا تاك ثيج# ءلعحدمتلا قو رط ىلعةبسسن كلذك هيبنل
 |ءارسسالا ناك ولو ل_سو«.ا-هنلا ىلص همس ناك ءاريسالا نأ ىلع ل دي اذ دولا مالسل اوةالدلا مماع لسرلا

 نالثا|ذ ىل_هراكناءةحىف بارعالا نم مةوالوا-.#ماخملااذهىلا لو سول الوءارسسالا ناك املاهارابؤ ر

 مقوملا كلذاهل سلف كلذ مموتالالا ف رمش ىهو ىلاسعت هللا هد و رةسبت عىل اهنف نا سنالا ل_ددان ٌورلا

 حدمتلا ليل علوان ىل_صلاو هاما اولاقاب ولا ةوثهلز اوح لك لب ناسنا لك ذا سوءنلان م

 ىمخ :منا 1 ماو درعا 000 ءاومالدالا فل رم ه4 35 ثتععم ىو“ *+-_س1 تروط ىبح

 00 هلزتت نيب ومال_سلار: الصلا مهيلعءايبن الا ىل+ ىجحولا ل زن نييورهلاام (ل.ةناق) هصئام

 ثوكلا ءردص ىلعوعبلف ىلع نوكي ىننلا ىلع ىحولا لزنتنأ اههنيب قرغلا (باوملاة) ماهلالا كلمدي ىلع مانلا
 جول مهنع ذر وتسم مهثوين نال مرمتحءار و نم م منج نيبنوكيف ءاا وال !ىلسع هلزتامأو هلقدوهشم هنوب
 روطظتسا ىح ىتاطسيلادب زب ولأ تعم نيفراعلا ضعب لود ةراشالا كاذىلاو روهاثااىفالر لغلاف مسيل

 هبياع هللا ىل_مهننالوسراثرالا م كح ماهلالا قب رط نءاغاك هيناعم مهغيهيلعىلاعتهللان مىأ نار لا

 كلذ ىلعةدانز ءاذ امس سرنا 3لا اطاودم .يح نيدةو+ ,نلات>ردأ رقنازكه نارغل اروظمسا ع نمومل-و

 : معا لاغت :هللاوىلا عت هللا ءاش ناهي الولا ث>ابمىف

 مولع هما لمان نيوك ىفنوثالثلاو شمالا ثحملا )و
 *( نأ رثلا هنحرمصك نيميغلا ملا

 نيدينلاب دا 0 اال سنادق بالا نامل

 5 أ مد هب 7 ” الاى

 عرش هيلا لسرب 0 د لوسرالف عنا رش !اعمج وه ءاع هللا ىلص ر#عرمش ىلا عت هنبا

 ماكحالا ىف مهعي رشتوةعالاداهتجاامأو (تاث) ةمامغل امون ىلا« رب ساذلا دعب اماه سفن ىف هب ردع,

 ةئسلابىنءآوةنسوأ ناكانا ام ركروللا طاينتسالا ىف مهتدامنأ عم هنذاب كل ذد

 دارااوهواض:أ ةئسلا٠ نم هنن لصأ ىلع ع رذسا.: 56 نم دل نءردص م ك- لك ةنسلاهو وو ثيرا ااه

 الصأ لمالا ىلع عرذلا سا يقاوم م ماو لال نو داةماالا هءلوةدالف عرف ىلع عرف سا. او طاع مد سالب

 |ل0زك ذي 0 ناوالياد هلنون رع مهوالا م ىلع عمجت التعالان اولادوا الا السمأ عاجلا اول ءحاكا عبار

 بايلا ف لاوو 5 ملعأ هللاو لعن لأ كلذ فال. د م-جاامو هر ودةمنال عاجا قون ميرخت ادن نذ

 اذ نمشتيم أب باهت حو خوه لوسربس لىذلاى :لاةقم .ةحنأ لعاتاحوتغلا نع 0

 ىنلاقأر كلل انا مءاولا: مت كلذ ىفلاطأ اواض 0 م داش ىارمد عشية عب هعبرم

 ىنلا كلذىلا هيءاجام با ف جرادشن مهب داس>ةر وصف مق :ًابةراتو4: .13 ىل«ىجولاب لزم 5 ران , نيلاح ىلع ا

 اذه لاه ءاوس معسل نم هل لصتتام ثم هراغن 1 نم هل ل -صدخأ هرمص مذ هرمصد ىلد همقلب ؛ و أ هعم-مق هنذا ىلع

 مالالا جودا ءاو ذاق نتداوخعسلا م مر ىلا دال مت الف ل بسوه ءلع هلاىل_ص د تومدع,قاغأ با

 | لاه طقنهسسفنف هبلم».فكلذوو دلي ادةععبس ذلا ض».لاو مكحداسفب ودامت اهبف عب رسشتال ىذلا

 »0 كاف هللاو سر_ءهلاس وسما مدقلاب ريسأا

 مخدة تاحوتفلان مةثامعت را 1 ا

 ظ مالسلا هياعىسع ناكل لسوع اع هللا ىبصد <ثدعبانشاء نك مالسلاه.طعللإ ريح نا سل ىلع ىجول ناولو

 000000 1 ةم #»# اوال انامل + يتكاثر هيا 1 ينا مللا اذ 1 هه علال ا

 .٠ اذا تاكو كلذفكيمأث ينمو
 اف قاض أو مالسلا هلع رز:ةسرا بش سمول يدمج لذ لبلدي آر هلا ىف صن هل يعملو مهن« مالسل !هيلع سد ردا.



 1 57 ا ا

 ةرارحلاءالا-الندبلاةركمطضيلا (وريب) تاراختاهناك ةيثدبلاتاب وطرلا دع هتكلذإر نوكيا مدش وهو كل ذا ص:-كلا ك|ذهجوربخ
 المستلم

 ىنأ توص مه-امتاو (لاف) شطعتالةدرحلاحاو الانام شطعلا نم هلمفوامهمسةق ناك ءارمس الانا |
 ناوهدبعنمد ىلا هت ىلا نيدةيسسا:ءالو بسانملابالا نوكبالسنالان أب ةفرعملا تطعأ دقو هلاسنأتركل
 صخاماو يشل لاه« م-هفانن روكلالا عج رب صاخ> وىل_ءدالذا انة تاؤااوطاىلا فضا

 نطوملا كلذ فتو_هلا كلذ نم بمعتو هءسنأو كاذانفضرالاف هبسنأ.ناك هنوكلكلذب ركونأ ||
 اًهامراصةمهلالاءاععالا تاريض» ىل_عرم اذا هنااهنم معن (تاوجلاف) تان”الاذب ور ريغ ىرخخأ هداف ا حورلاوأمسجلاب ءاعسلا ىلا جارعملا فمش لهف (تاقنان) ضرالا فدك رتدقرول هلا نممءاج هنوكم |[

 ناك ميلا ىلعو أ اع ركن اكس ركد ا ىلء وأ اروذغ ناكر وغغاا ىل-وأ انجحر ناك محرلا ىلع اذ أها ما

 مهر وة م مناف اههريسغتو ىو مومدآ كل ذكو ماي ىلوالا ءاسعسلا ىف هب عمتحا نيحعا دعسلا مد ب صا ىف «-ف:لسوهياعهللا لصد ىأراكد-اونآىفنيناكم فدحاولا مسملادوهشاهتمولاكتلاة اغا قوهوالاجارعملاثاذنم عج ربا ادكهواداوج ناكد اولا ىل_ءوأ روك ناكر وكشلا ىلعوأ اهيلح

 ىلهءامتاو ضرالا ىفءربتىف معد وهوعامسلا فىبومرلسو هيلع هنا ىل م م-حارق ىنومح ورالومدلا وز ش تب ارلاةامو ناط أو ممهاربا تيار ىءوم تيارا تب أرلاه هنا ءاسم-لا ىف نينكاسم موك لاح ضزالا
 اةمؤمتنكن اف ثي دا ذم كناعانوكي فيك نبناكمفن وكل الد_>اولا مسجلا ا لوةينمايق هز دكا
 لوأأتتنا كال سدلو هنلاالارب فعال هناهرابتحخالا كل سياو كل هنعلسعلا ناف ضرتعتالفالاع ثنك ناودلق ||

 ءارنءرئاسء ال ذكو واط أو ىموم ترا رمال سااوذال_كلاهيلع هلوةلءامسلا ف ىذلاريغ ضرالاف ىذلا نأ ||
 كنب ارلوةب ضرتعملاواذ_هىبءوم هنأ ىذك هنءزامالاه هع نكي لتا,ىسوم ىعسملاو كانه ءادثالا نم :
 لوقبالو رخ نطو ءىفنك-اواهماعت روىثلا ةلاحلا رمغ ناس ىلع هلزنم فتاك رملانا مول مو مولا فةحرابلا |

 اهفر وات نايلا بيضق ناك دقو مسا رّوطت ىفاذد ل_ئءءاملوالا ىلع ركماب ضرتعملا نا مث كري تاز 4
 ىنزيشلا رك ذربدة لك ىل_ءدتلان'ناجأ اهمف بطوخةروص لكوةد دعتمنك ام قروش

 ىة.هلالاةردةلابل او« دعلا نأ ملعاةثامعب ص: وعسبا تل !بايلا ىلاقو وه نيتثامونيء+ تاوعبا رلاىابلا
 ملعي نكلال اوه « سفن ىربال دةو سك م ىلءالو# «فن ىرب دق ءاماو الإ عقبأكم ,وذلا ىف هيءارشالات اك نأف سو.لا ملا ءارسالا ناك اذا قارب ىلعالا طقلو-_برب ىرس.ااما ذهلوئيشب هل لالةتسساالهلاو نأ عسب |

 توكب لوف (ثاقتاف) انهت فوءشارف فعمس- نأا.طعدقدااوف ءغن ىري تار وكلا لوم هنا ||

 ىذلاىرعااكلذنمءنوكف حمم سس

 لالا ازهرادجأ ىلءارطب

 نبب لص ىذلا طاغضندلل

 نبورلاءاقتل نم عئابطلا
 جراةاءاوهلا ناك المن

 ماسملاربعاي وت ندبلا نم
 0 اوهلا لات منوف هب وطرب

 ىرساذاو جرا نم درا.ءلا
 بحاصنعوأ ىلا كلذنع

 نكسكل ا هقرصناو لاملا
 هرارحاكلتتش ءاوجازملا

 ليقوماسما امأ توم او

 جرا نمدرابلاءاوهل مسجلا

 حازم درببق مسجلا لامتق
 هزاز لوتس و
 ديبلاو»كاذف اهفعنضيو
 لاخلا بحاص» دعئىنذلا

 ةربرعشملاءذ-ًتاذهلو

 نئسيل ىايثلا هيلءداربق
 اعرب وقيفي كلذدعبم
 ابدت ناك نا ىحولا نم هل عقو
 املوتاك ناماولالا نموأ

 قلاوو و« كلذف لاط آو

 ةئامثادو رشع ىذا !نابلا
 قةعادحأ مولا فرعأ م عج فدوهشلا وفدكلا ىل- :ردقاابالو#توكفةبت رملاءذ هيف هلماللاوةال_لا مهما ءءاسنالل ثراولا أ

 قثموهفدحأ كانه ناكن ا || ئمىلةسولرلاو ىوعدلاهنم ع زو ةةلاطملاةبد وعلا قماقاف مارا ردسملا نمال_اهديع ىرم أ ىذلا ||| ةناف ىمرثك ةيدوبعلا مان | تاحسملسو هيلعهتلاىلصد#ةقالطالاىلءديبعلادي_سوحفلاع لاق كلذاوعت (تاوجلا) هلاوحأ ||
 نم تغلب ىنال كإ ذو طق ىذإ ناصسلاةواهنأو هءلاى :رسلا قاضأ !مو هر ىرتسا هله - وعارسالا نع ىت- نم لكن عهدوتح و ماعلا نمأإ

 دبعلا نام هتباعم دو.علا ماقم هلع لو قي ناهعنم ماقملا نكلو كل ذ لو, نأ هل راكسا ىرست هتان ةب ور ىلاوأ هءلاىرس نال ءديعاعت[ ]|
 ةفرعءالىذلا لاخلا ضحلا لوسرماة«فرش هب وتلا اضيأ ءارسالا دئاوق نمىأ اهنموهلاعقالا نم لعتل ىوعدلاىف هل ظالاز ومحتأ]

 هقلااهتحنم دةؤامعط :داملل| | هس .رملا نفوز لأم كوب اكتلاو ضرعلا ىلع ءاوتسالاب ىلاعهحدةريلظ: حد هول سوهبل عقلا ىلسدتل
 اهلنألو ىلعا يرعتأ ةيهىلاعت صخاشاو للا فرتوا الوراق اوي جس داييساعوو وملا عسيج ىلعها وحال ماسجالا مظعأ ||

 ىهيل!صاصتمتا لد لم. || تس .رعلااز_هنو ريق موعابتا لو ءام.نالا نمت وفراعلاامآو نيذمؤملا راب محا مهر هال هب ءاوتسالا
 نأ لاعتهتبا نموحرأو ناك فاهاعلزنت ضرا الو هلع ىءرت هساهل سلءاوهلا ىفةرئاطل'ةرذلاك دوحولا عاستالةيسسنلاب

 قلوتتالو ىل_ءاهكسع احم دنهنلاهجرافو نب ىلع ىدس ءالك ىفوهريش هردق فرعتال نم ظ :
 كاذبفا ماعلا ىتحاهنب و مفرل وضل د-تز وات دقو و« اهعجاراطتالا نمت زغندقو

 لماك-!!ًةوقىف ءسف لاهو وب مءاهنباودادعالاو لولا ىلا مسا سسن نملوقد ريض ا ديعلااناو هل اوقو(تاف)ت وعما مريض و هاو برغياق

 ردغيالقةكناللانمءريغةرو ص فرهاظي نأ ةكنالم ا نمل ماكلا ةوق ف سلو ءريغو نابلا بيضخغل عقواب هريسغةروص فرهظب تأ شبا نم ٠
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 لإ ارتاح وا ودوعلا اهلا رعب القنا جتواهتوخو عا لرش الاخ هن مو 0
 قرد التون تولت رلوشال ات نايل ةبصلا احق لولا ككل كالطر 5 هلسوملع استورب :دومحلا:رهاالا ان دنع نحل ارباتتوهو فرقرلابهبلاءوح و ةصنل اذ #جداربلا نعإإ وعل ءهتلا ىلسلزتق ءةصنمأأ, 2 0

 5 ةرصت اوهءدوق ل تالق هنا 1نمنل مر اد تس رك باسم علق ا 7 مابعرف

 ابك حر و7 قجالتإلاو ' 5 رووا عع سيدو 20510 1 0

 ا ومس فراعااءالو ةسهولا#
 ندور هلا تاةلعذ حا فدجولا اس آو روزلا كلت 3ناركسلا ل ثءنامهحتخأو مدس -ىرهال 2و
 مهدامتحالا وامك نم مهلاعا

 نامهلاس ناكر متماسال ىدر من«لع هاد دا ارسلا لءامتك لاكن أك علال امخرتتلاو لام

 نمر كذا لا + اداامصزل-_1!تامغالا نستلة ىفامتوصىأ اه رصو مالدالا - عام | عامسأا < 8 م

 107 النك ةدرلانركلالا ةلناسقرخرلا نأ طخلاخلاك[ةيىوتتةهطممكعرم فلا اناءرسأ] 0 0
 آل رحل دارأ لام ىلا ن اول شو 1 !دعحال ىلا ناكملا لا عا 38 ال رسال بلاهلع لع 1-0 35 هك

 رونلا قه جز فرقرلال دعتبالماةمىلا لص : :رلا ماما !ك]ذك وقع رسغلاةكر ا اوغ عسل 116- 5 واود مع 4 قاربلاج ورعل ناك امناهح و رعنأت و هيلع هننا لصف لوسر رلحامل_تالوخالا عمال ما اغلا كلذ 0

 جو رعىلعمالكلا قاسو ةةاهشتو رشح عبازلاد نعنقا نقشة راحو ممر ا حا 0 2 و

 || ةفحسا 0 ا دعو 7 2 لام هنا ءاشنااهدممف ؤمك “الل

 ةح ىلع وحدا .ة+ ور لا ىقنذالا سلطة ء_تةهح ءك رمال ع نمجو نعل د ةلاق عم نكم ملام هنراع

 لوا هنا سان. وداد لوطوهو ركب ترسب ش وس در فتماشا
 هيطالتقهنحهقلاىضر ركب توس:ىنأو باطملا اذهنمسمتلااذهم_ه:قءةوال ىلع ف رأءفا
 لمتالصلا نمدامت غ رفامءلت ىلا م1 1ةالسدارملا هاما دتع لعق تكتل ركل 02 ىنلاره
 قاتمال تلق :ناك !نكلون أ تنعن أش لخ_ثبالكاهت هناعم نالقثلا عامك غ رغتس كاعت وق
 قامت فوقه هتنبشمو ءلخف امل صقر هي يعتاد كك رع حت عدا
 قرح الا عاهد [بترتنيلغت نيد عمال الحف بسد خلل رنا ى أ ة.ش بلاء زهنم مكل غرشتس

 مكتع 4غ رغتلا اقم مب تحل سو لحنا سمت ! مدنا لويسرب ءانتعالا دشن[: رهظودحاو نآ

 هءاطو * هنلاتود ابلع

 راحل ايهبق مهاستا توربو

 سوهو ةوحر لها ميحرستو

 ةتلاتلاههطلا ل هال نان

 كراعالا ةعارمهر_ةعو

 ىلع مهنيدلاهمالملا كاطو

 محأ نيدصلاركب نأمدق
 تناول ملا لعنوشرياللا-ر

 0 ينال 5 الا '
 * ٠

 متكلل 3 نم اسوممل هنا ىلصء سن سن 1 ىلعأ ها اوهيةياتعلا ىلمح«ه ست وهت لوععلل ى جلالا لزععلا ب >3 5 1
 23 ةلاكم انلا -

 قاروجويااضرضملا كلت هبلاكاعتمقلا ىجو أفخر ةرضملاك[ت لوح دلانإإ وعمل هنا لصرسأ ||: 5 - 4
 ةالملا4_لعوع وحر ريشا رك 3 توم ومالا كسها تريغتامو ريال ع ناك | دا -- تن اا

 بل ني ىلص هنن 'ل الوبسر عدو لا لاونا اى !تلاولمل !تآم 35 ىلهتعح !سصوخ روش هن ذب د نممحال_ل) و 2 3 نمو

 اكولوفي رشلا سار الاازه ناكر زيشلال ]هه ىلا عولط لبق صرالا ىلاالرا: فرصا ىىوسوم يرجع -و مالم

 و رقمه طركنأ ام همرفقرتانلاىربك اهآراعو ونوكي ورا_وهلعشا ىل !_ مدح ريعارسالا 55-5 هت
 1 - 5 1 5 ب و6

 نيط املا كلن: ف رشلاه مكن أك ءارس الات ١مهلعأ هنوك هماءاور 0 اها رعقدعر الو 5 2 1-3 كك

 رارلا نال ىف يشلا هوك (ناوحلا») كس وع [حدننا ىلص هن ةارساتناك مكف (تلدنادإ اهلك

 ىل_عل ءامولاهاهاراد ؤ رهسورب قابلاوممعةد-اوترق نينالثراح رأ تناك !هتاقنامتثو رشع

 ونسال _سوميلع قا ىلس هنا ثيل قرط ض عب قدر ولمرسسإاينأك ذالصلا ضرتاليل ءارس الان
 ؛ دا كريلاو ضاحتسالانالوة تول, ةسولالح او رالاذاادحأ «هريراور ونلافهحج زال ف ارخفلامتلورم 5

 3 0 ردا ثلا انآ كلدو جولاب قلم ىتاةدرربلا نمنرركيأ رت دالانأ لا فرقت لاا
 2 يري رخلاةرارلا توتو تتار اراادتحاءاغ صال اذهو ءاةئالابات_هانالتاذهفانالاجورلاةرربهلان]ىتات مك أ

 مهنع 01 رلا

 نا لاقلاوو 5 نبىجأ



 نيعجأ مهنعهللاىضر مجاعةيترملا (1 م0) هللا ظفحو هياع ف قن هللا رع فرخ آ لعب وأرهاظلاانرافت ىفواند © لابسالا بيس ناكاسم ِ
 نيدلا يب يشلا لاط أ دقو

 رثوئذلار ا ىلع مالكلا
 عساتلا ب املا فركب اردصق

 روم مهنا 1ع ممر ءطارق ةةيكطااوف (تاقناف) ل>و زعهللالهأ اهفرعتر ومان

 ءطبر ريغ نم فكوأ ناولوةادلا ىعسم ف كاعت هليا اهارجأ ى جااوداعلا مك اناث د ا4طد ؛ راما (تاولاق)

 نم موهو سمج“ هنأب قاريلا فصو ف. تار ءاعدترا ىلءارتالا كلذ م مةداعإا يك فول ةاحلاب ||

 قار رط قىءتنإل ىتلاةلفاَقلا فدي اد هنأضو:نتاك ىذلا حدا هرفاك ب ات هناوبكر ث ى اا تاودلانأش

 مال | 4 اعلي ريد ءاجانلو حدشلا ىنعي ةين الاباتبحوأ ىذلاو هر وثئعلاو رثعب هناب قاربلا فصوق 1

 ا وملااىقارعا اهيراطولد , ريح هعمو ل وهياعهتلا ىلص بكر ةبكراد#اب ب لاو سوه ءلع هللا ىلهىبالا ىلا |

 لبق ال ذو ردتءان او نما ءانا نب ءاناب لد ريدمأب اف برم ل !!ىن جا داو لسو هماع هللا ىلص شاع عو ا هيورتداو ا

 كلذلو كتمأ كبهللا باص أر اهذلا تح ما مالسأ اهي اعلي روح هللاقفنبللا لوا: :ةف هءاع امهضرعفرتلا 20 8 ْ

 اذهن مبحاملا هللا لد 1 دلاءاسلا ىلاالصوانإفرلءلاي نيالا لوأ يل وهيل ههنا ىلا تاك

 لد رو متفق هملاثعب دة لاقه ءلاثدذ دقوأ لاهل سو هلع هللا ىل صدمت لاو كمن ملاق لب , ريس لاق 0

 ءايقشالاه.طرمست هراس نعوة طا ةرعءادعسلا هدب صاخخلا هنمعنعو مال _اهيل عمدا اذاو دتو لب ربح |

 دنع ل ءوىلاعت هللاركشف ءادءسل | صاخأ ىف لانه هنرود لسو« ,اعدللا إسم هللالوسرى أر و رانلاةرع

 ةاراافتايثرحاز وهلاو ةيثرملاةر ودلا «ناكفهري_غالهنمءودو نيناكمىف ناسنالان وكب فيك كلد

 ىذأاءاضغلا ىفهءلعلو#ةوهو قاريل ىف رعمت حلاصلا ىننلاو حلاصا !نبالابابح رمل ةفاي ارملاو: دش حاولا
 لكدالإف هلل .ةولاوو ىلوالا ىف لءفاك ة 4 داك لاءا_ئسلا لب ع مفةساوة بناثلا ءامسل او ىلوالا ءامسلا نيب

 اهف «هكحو اق هنكسأ و ءاسمسلا هذهشىلا ةنئاه عقر لب نك لا ىلا تعول هلانهن معدل بكمال د !اهناع ىسيعباذا

 مالسلاوةالصلا<. 1ع هلوامت دو هل دب ىلع ىل عنها ىلا "هجر ىذللرالاانعّشو هو نيدلا < يشل لاق 0535

 مح هلليقو لاف خا ممعسأو ةثلاثلاء [.ىملاىلا عير عمت لهسو ب>ر ذةلحاوةعاسات ءلةشيالتمساف هنانعاتب ١

 ضاخنالاءالُ اني ند هاربام هلى عدمل !هلكاذه لير بجو لوسو يبحر رعبلء لف مالسلاهياءفسورباذات

 ىلا تامامهئاو همس مالسلا<. ا!ءسد , رداي اذا متذف هلىل.ةولاةف م 2- :باو ةعيارلا ءا_مهلاىلا هن رغم |

 تاوعلاب اق ءامتل اهذهوهرام اعاناكم انت رولات لانابنف ةكملأ ًاوءامسلاءذه ىلا هيلا هعفر لد ْن لا

 ةالصلا4< هيا ءنور مباذاف مف هلى ةو لاف متم“ اال هن رعم لهسو ب>ر وهياعل سف

 اذاو تف هلل .ةولاةف تف: ساو ةسداسلاءاسعسسلا ىلا هنحج رعمت هياءدر و هما ءامل سقأي ركز نبى عومالسااو

 مههارباباذاو تفف هل ل .ةولاقف مف ساق ةعياسلا ءانعسلا ىلا هيج رعمت لهسو بحرو لبق مالساا هلعولا# ْ

 راطنفحارمضا ار ووعل اثع ماهل لوم تسر تاط بف ووعملاثيمأ اىلاورهطادئسم مال. سلا همل#

 نود-ر ا !اتايلا نمثالمفاأ نوعبس مول لك هلدد هنامال_:بلاويلعامقر ءون مكره. ىلهوهيلا

 مهةاغكئاوأ نأريخأواسمم راغم ران نمجب و رخلاو بك او كلا علاطم بان نمل اودلا رخ“الاتانلا نم
 جسر دامت عرتاطلا لطفا ركضت نانال لدم 4 طعس ىج م .كاءامتا ارطق نم موبلك للاعتهنبا

 اهتروول الولاك 1 بلا 3سم مولا لكف ١ هلناكام ا ارم فعسامغنادنععانملا

 اهكر ديال لانالا تمني نادعأ علا مالةىشغانر خلا ا هللااهاشغ دقواهكر 1 .هلاناذ 0ك

 لب ريح ريد اق ثان :طابتارمونار هال تار مرا ممأةءب و اهلصأ ن حر ى أر وادرون:دشا اهتمي

 تا ارغلاو ل ل!ناود :هكاىلانا تعءنا رم نينطابلا نإ رهنلاوتار لاو ل. لا نب رهاظلا ند , رهنلانأ

 امولعامم راش ! ىطعترا منالاءذهوزيشلا لاق: :لا نيل اولسءلاار مئامهوةنكاىلاةمايشلام ول تاه نبا

 1 ىف رقاو ع 2

 مك و سوو و سو رس نب نت اا

 ةيارساى 32م4 16 صخخأ ل سوه .1ع هني ا ىل_صدهنلا لوسر نك- او ق'ربلا ك|ذ ىلءابك ار هب ىرسأ دقوالا لوسر.

 حاورالار عما مئاودر السلا تال؟ نا متمدا جا ,لاعا ناهريسخأو أ. ل فقارتال بايه ا

 فأيسوةثامالثو نتسااو
 روكذملا اولا ىفاص لم كلذ
 ىذلا (تاق)للاعتهللاءاشنا

 ءافاإلا مد_ةننا هلدقدعت

 نامزلاو لضغلاب ناك ةءب رالا
 يشلا هلافامث وأ اذهواعم

 دريل أ 8 5 هللاو

 ىلاموو ماع عساو هنئاو
 ماظءام:اهثلثو عسارلاتابلا

 ءارمالاو را وعادداحوا

 امم_هانغلالا ءانغالاو

 قلوايندلا ماطح ن هويدي

 ايش سانلا نه اويلط مهنا
 مهتيعاىفاوهةئلامت دلا نم
 2 توك عم اوبلطامردد

 مياوح ءاضهل نورداس

 تآولف مهل ن توعضاوتب و
 : باةقهةن”يهنز ودهازلا

 ةحاجل اكل: بلط لءقالثمكملا

 اهتاراةحا طل ادعبا زو متهنم 1

 اهانعاصقن اهنءتمثن

 تاملاق لاهو كلذ قلاطأو

 ”ىلاعت هلوق ىف ةئامع او ع 0-06

 ن«ني-ناسنالا ىلهىنأ اله

 ار وكذ ءأ.ثنكي مر هدلا

 ناسنالا ىل_ءىأد_ةىأ

 اهفروهطةرومرخ ك١ و *
 ىلءهر ورم دعينا سنالا

 ةيمد الار وصلا رصانعلا
 ماعم لك ىف هلاهأ.ةناك هال

 هروصءاسوكلذو ةرمضدو

 كلتنمةرو دف اطةنكي م

 ةرودلاهذهباروكذمرودلا

 اهفالاتوعالوا اف هبرىدع الوروصل اكل: نمةروص فيلات هللا ءال_#تيااما ذهاوةب رمد: زءلاقيمد الا

 0 ا ااوةفالااولعلا نمهللاءاطءأامب ودامت اهفرمش ناو خاذالضراعهفرس تراهم مسنماو ةقيطألا ىهناسألا ىصمم قبة نا الو ١



 اياو<فت ىهتسف ةيالولا فقاط أي اسهم ١كلذ نمهسفنىلعقاطب ملىلاعت هنالاهانر ؟ذ ىذلا اذ_ه ىلءدئاز || لك فبهللادنءاف ضعن ىلع
 الخلال كهينمأ قناطمشلا لأ ىنعاذاالا ىنالو لوسر نمثل. ةن ماءلسرا امو ىلا عت هل وةىنعم |أناهنن ل ءىفقيسانإف نامزلا .ذ (تاثناء) ةثامو نيسجتو 0 5 ذانع ءاعدمع-رانربخأ هنوك عمامب له سفن ىع# امو ْ ا

 ناتاجوتتغل | نمسداسلنابلا ىفزيشلا لاهاك (ناوجلا:) «_تمنامومءءام ما عسل او لودرلا ا رهعور علق توعركدابأ
 مهوصعل هلوقب نول معدالو مهلا قلي وهف اقف ناطشلا ةسوسول لمعلا نءاوعك عام مالساا مهماع ءابينالا نا.ةءوتاممع لبقتوع

 هنااا لحال ءاقلالا نماللباع لوعلا نمىهاس اقيم ةعصعلاو لم. سنم ءادبنالا نولق ىلع هل سداف | هلزكدلاو ىلع لقت و
 مءاسإو افةحلا ةيانع مهن لنا مسجلا قاباعنوا.ءبدقنءاياوألا واق فال_ةع لاؤسلافةروك ذملا ||| مدقق لضفو هللادنعةمرح
 ىتهءاحهيأءس دلبا ف ارش هيغل ١ نم يلو: مصعل هلوقب لمعلا ن نضسموسعم ل سو 4 .اعدللا له هللا لوسرتا س ليا أ ىفلاعتو هناهسو_لا

 موب ,اعهلاىإمهقلالو رشا ذب نتفينا ناطْسلا ضرغ ناكوهوجوفاسوب ىترف ذل ران ةلعشب ةالصلا ١ وبس هلأ نامل عنذةفالخلا
 خأتف بطلاب مدآ ىنبادوسح هنلاهنعاو هذاربإتا نم ةال-دلا ىف هلامىأ ارامل ملءلابقالا نعو هتالص نع ماعب رالاءالؤد نمهريغل حا
 ةلاسر عنتع له تاقنا « (ةعاع)# هنا دعأ كلذ ريخ ًاوةالصلا مطقي موهفلخلا ملسوهيلعهللا لَم ىلا || نا
 تاعوةفلانمنب رشعلاو عبارلابابلا فهلا هلاو 5 (تاوملات) دحاو صخ#ىادحاون فاهم ا رخأتانمةمادأرثك دل 1
 مالا !امءاعنو ردووءوك داون !ىفد>اونا-ابامهتلاسرفناةطني انوكينأال امهتلاسر متدعرعن || مكحالا قبب مفانلع ىف مهتم
 نودهصخت ةرادعام.تملكل نكب لفى ذارخ ؟ىلانءلالوق هل الوثف ىفط هنانو عرفا بهذا «يذ ىلاء:لاو ||| يدا ىفرةيانعلاولاج الا
 ملعأ هللاو ىجتن زاانا ل ىتم حصفأ اودثو ردنعلو ةنمالسلاوةالدأ هيلع ىمنو هواهم سالو الا اولّدقاو نيس ا
 . هئمملعب ناك امةرودىلا ههنا ن 01و الاة كنا. ىف نوثالثلاو عسبارلا ثديملا) سانلا عيب اكان ”ولا
 * (ضرالا ىف هنوك لاحهدا ةنءاةر وص لسوه لع هللا ىلسه.اع تريغتامو ا اف | دودو كيف تود اانا
 ىصقالا رسما ىلام ١ ارم اردهسملا نمالءاءد.عب ىرس أ ىذلا ناكسىلا عت هتان قلحصالانا معا هينا

 ” 0 1914و ضااردلاى وم نيشلا لاورب هيلا عسيجدلاو هئاانتاب 1 نم هيرتل هلوح انكرابىذلا ا 2 0 : 2
 ظ أ ىلصاد ثىلا.عتقملا لقنامنلاه متكاذ فلاطأ اوالعو ل- ىرالا ىلا ال مدر .اههّنلا ىل_د هللال وسر ١ 0 قمار 0 -

 هب ٌؤرلالا ى دعب تب رسااملو ىللاعت هنأ اك هن الا كل ءالا ىلاعت هللا ن 4 ملعبال صا فدو ثءحن 101 0 9 7 ا الاتجار ل ناحل كذب كا صدام ير نسا انور سريع | فكنا

 ناك ث يح هعمانأو ىلا ىدبعب ىرسأ فيكو:دحاو ة بس ىلا. مالا ةبسنو ناكمىن ؛وعالتبال ىلا التان“ الا|| هلال اهةدتس نم
 ١ واومقستو كين اوهلاغلاو وهوهتب ٌؤرنم ةبدهلا لود>و مافعتلا ىفىلءأهدو:-وهكلمةر كسد ىف لا ذب ٌؤرنأالاقباوق (تاقز ٌّي 3

 كاذونيبضرالا مودك ىلا ش .رعاا فس نموهلوةءملاناك-!انال ناكمهن وعالرلاعت ناك انءاوركنةم |نودهمايأ ىف رك وانام

 لزنوأ ات دمي دعال تدع الا دي ىلا ش 2 !ادءسنأنموهتلا تعتاملو شر» !اىوفاما ةيسلابةرذلاك نم هلدءالوةةياحخ نوكي نأ
 نرهشا ىلاسعت ةيمسملابلوةلانعد»» هب ورل هذ_هدو>ولا ىأرنمراضرأ هلد_تالزيدب" الادبأ سرعلا ا الف هللا لع ىفاهملي ناةفالمللا

 | مسفادا را اوانامب وتلا عا لا نيدلا يع زيشلالاو 5 كلذنءنيلاعلا || ل مدقتا همدسقتنمدب
 حو رلاوهومالسلاو ةالصااه.لع لي ريد هلا ىلاسعت هننا لزتا ءاشام هنأب اوعدك لما دخع ربثا|]| مدق: لا ذكو هم>حاص لبق

 نيفات*#نيسنعن هداوأ ىذلالغبلا نود هنانةمحنز ربةبادقاربلاو ماعلا فاهعضووىتا تاييسالا تومي انلعمل ا مدقت نمم دقت 008 ةكئالمال ةعنجالا لءجاك اهوذ بابسالاب معلا هي ريل هلدب وةتوباب_ساللاثايئافاربلااهالاسة,ةبادب نيمال ا أ لءو نام نااهلنانب رع

 ا هع رالا نمو دونم مدئامو

 | هذ لو هياعهللا ىلس«بكرق ىلاعتهنلا لهااولعي ةمك-+ كلذودحاو سنبنمدلوت ىذلا راسا قوذو ||
 | - رع ىذلاةب وحلا صرف ل ملسر | قارعلاو نيدلا ى «مميشلا لاو ءاوهلا ىف هب راسو مالسا اهلع لب ريح أبتمرخأتنمرخ أ نتالو قابلا

 | ةنم ناك اعالا هتريضد ىلا ل_هدالهنا ءاتعمف نطابلا قامأو ٍِ رهاظلا ىف هاهم ت«يكريلديلا لسرمال لسرللا امو لانووةملهالا م دملاهنع
 6 هيلع هلي ايش هيلا روما كا نضر ناو تعا يتتووف ريشا نوكنام ىلءال لامعت ٍ نيبتاد بالا كلذ سائلا لد

 نام انسانا اناا ذلك ل5 ءايبثالاا_ممهلعإ لإ ىبلاةَماطاب هاير وف املا ن ءلزنو سدا تنلا | ميشو ووهلاج كل ذهبا

 -- 0 ْ ْ مدقتااذا رخ [ دعب ادحاو

 ءالؤ د نما مم ٌى>-ا هنوكل
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 هلع مدنآ ناك اعو ةنمادنتمامالاد. بم ىفثبأ ارز كل (تاف) رفاكب سياف ةءارباا ىلةىقب ؛ويذكملا
 الا ةمأ نمت ا وايت وإو : (تاننان) هدعنأمو هل. .ةامعهلمأت لذ ىهتاام .ركمالوسرمالسلاو ةالصلا

 ثلاثا! بابا ىف ىشلا . داك ةلاسرلا ف ص::وه سدا (باو 350 هلاس .رلا ف صنوه له ربذنا_ مقال |

 لودرلاالىب الاوهكلذوةرخ ”الاروءانو للاعت هللاباملاعةمأ لك ىفناىف صاوهاءاو لاه ةئايثلثو سمع |

 موف نكي مفهيلونىذلاو هاذ_هولاه ةلارلاىف صني وه سيلفا هيذ لشي لوا مل الاغا لوسرلا نك قلؤلا

 ندو مهتعل رمد 2مكح -ثدتو مل دىف مهعمل+خدو مهعفاوءاشن 0 ىلا ءثهللاب نولأع ءاسنأ موق ناك انعاولسر

 هيفليقاعاو ةلاسرلابن ارغلا ىف صن هلئيع ملف مهتممالسلاو ةالسصلا هيلع سا ردا ناكوثالذ فاك لءاشا

 ةناجام دع نأك لهذف (تاقناف) مال_سلاو ةال_ىل اهياءحرف ةلاسرلا هيما نتف صضخ لوفاق نم

 ةمه هل نكي لفهيلءىلاعت هت مل تل ةباغو هلاح عاستالمأ همزع ف عضا مالسلاو ةالصلا هيلع حب ول مونرثك أ

 سلف لقامدل اوسر نم ل. ةنموةد>اوذإ نب وعدملا فرت ' أنيعادلا نمةموال سدل (باوجلاف) مهفذفتت

 كلذ لثملوت هل ىذتفاىذلا جاَزملانم هقل+:ىلاعت هللا بهواب ث.-نمكلذاماو عادلاةمهولعءنه كلذ
 وأ هنا دو مب ناولأ هل سيان ثرفك نملوأر فك ثاك هب وى هت هبال هل عبال يذلا صامل حازملا اذه ىعسي و

 ههناش نملك مل ال طقف عادإاةوه نم موعدملا ىف مالك- لاري ناك ول هنا ءفدر وك هناسدع د هنارمصأب

 اهةسذ كال ذب لئافالو موتلا سر مهموةدر لرلا لاك ىف- حدة, ناكوهت ههذوفنانأك ن نمانثاك باطلنابل وسلا

 عمولرلان مقدصأ ال هناف نيعما - اا وا هادو رئال ظعورلا هاطاخداص افءاولا ناكولل وة نملوت

 مهدر لذ اراهتوالءاىوةتوعديلا مالسلا وةالسصلا هيلع ونلاد ليال او.ةنيعماسلاىف مهاوذ م ملف كلذ

 ةلج رثأاهلام ةمهلا ناانلءمهتمد واعانو ندم عم لسرلا مالك ل نيعماس !!فلورلا م ارا رفالا قاعد

 بحاستا اهءاولان مالهنمبمعاانل اوبل اهيفرتود 1مل اضءاول لوق مم“ نمو سناك حا حارأ نما ذاغاو ةدحاو

 هرءأج ىذلا حولا ذاهب رفاك نمولو سانلا نه هنءاج نم ىأ ىدي ىلع قالا مالك اهمف رت و مياسلا لقعلا

 ىذلا للا ث. >نمال.ة> هنوك ثءح نمل لذ لب ةي ل ةاعلاق هلماح هن لدعن ناو لاعلك ىلع < كرشلملا

 عم سم امس لابف هثنا ارناف وعدملالاحىف ران نا (باو ا) كلذحاض اك (تاقناف) هب رو

 ث.> نم نكي مري تلا كلذ نال ءانهيقرثؤيفهنيعيرخ | افعاو نمووعس هنا مت هيفرتؤلو امداكامءاولا نم نم /

 قلاهلوبذ
 لوبقل مهةفوت نأ كءاعسدل ىأ مهادهكياءس الاه غالبلاالا لعن ا ماظعلا نآر ةلافو سفن ىوس
 جا ىلع قرفوتلا اول, نمذلا ىأ نيتها ابل ًاوهو ءاشد نمىدمهّنلا نكسلو هنا :سعأو هيت رام

 ىفؤجشلا» هركذ طف ةنايالاالا نيتوللا نمىداهال سدلو قءفوت:او ةنابالا لاعتهتلاوهىذإا ىداهالذ صا

 ناارقاانا عم مهمل لزتام سائال نب يباىلاصعت هلوتىنعماف (تاقناف) ةئامثاثونيعبسلاو عساثلابابلا

 كلذبب سا (تا وجاف ) مسوميل عننا ىلصل أوس را انام. ىلا مهحايش-اىلا عادلا بم سلاف مهتغل ىلع ءا ءاح

 ةمملالا بتكلا لوزنب ىلا عقلا ف دك, ملكلذلف لمحلا فرعبدحأ لك امولاا نم هيفدنال مالك لك نا

 ىفىلا هل نانملسرلاثءانف ةرايعلاالاةرابعلا لصفنال هنا موأءمو ابق لجأ الس لا ناب ريغ نم

 لاجالا )0 .ةح ناالولو ممالك ٌق ,واج  امدف ل ببرل !بانمنود تلا بانو هنا 5ف لد امليصغت

 مه. ىت> هرحأف ىلاعت لاه لأحىلا لاس ن مالو نا سل ىلا نابسل نم تح -رالو تكلا تع ءريشام ماعلا ىف ةةير اس
 مس فو نايل ناو لزنامنيعاللرتام ل .بصفتوهف هنع ناب او ,لوسرلا هل دذامامأ وةصاخ لزن اموهو هلا مالك

 ةيهلالاتوعنلان م :وينلالهف (تاقناف) ةئاهثلثونيتسلاو ىداط بابا ىفّشلاو رك ذىرخأةرابعب

 تبتأوعس ىلا رممالاىهلالاباذ مل اقايمكح تلا ,هاالاتوعنلا نمىه (باوملات) ةينوكلاوأ
 1 وةءعنو» بلا تثساقه.: هول باهمقدابءىلاعت 7 قالا ةباحاو هير ومأملاءاعدلا ىفىذلا صالا ةخرساووكح

 نممدقنلا ىف مكح نامزالف
 ةنالحلاكة مت ”رااىفال اوه ثبح

 هنلعهلنا ىلص هلنالوسر دعب
 هلنا ة«كح نمناك ىذلا لسو

 بس ىلع منام
 اهعوتو هتلردةىتلا مهلامعأ

 ىلعدح ولك ةنالومانا

 تفوق له اهل لكونييعتلا

 ماخو مهتمدحاولك هالو

 ىتحهنمديال»دقتولرخأتملا
 قئاسف هللاد:ع هلدال نمىل

 هّنبا ترق ةيالولا نم هلع

 ناعلالنامزلاترثةفال1

 + مس معةيالو»

 هللا اًممو مدقتم نم د>او لك

 تولملاب الاكل ذةراوصصلا معامر

 قينابيلاازه عمولا# 5

 مهضوخ ىف ءاوهالا لأ
 ىذل ميصلا ةنابا عمن وعلي

 ىسهتنا نيتةشو ناسأب نينسع
 ىلع مالكلا ىفاضيأ لاهو

 باغلانمزخ“ الا ىلا هم+ |

 د_>نا/ءاهدامروك ذا

 لي ىذلا ىناثلا نرخ آلا
 ىمعسملا وهفهةعامىلا لوالا

 ىخأتلا مكح هلنالرخ“ الاب

 رخأتاةوخأتملااذهةماوالا
 نامزلا هس صالالالوال انع

 نع 0 1

 انآ ميمو نس 2

 ةفالغك ةفرتمللا فةءاضفاللال

 ىلع 8 رع رك لأ
 نيعج 1 مهلع هلبانا اوضر

 «:رتموهوالا داو نما



 |( نيأوىلولا ة.ترالىثلا ةمئر
 ٍِى نصريفالو يكل اتاح يوغا 8 سولو نيدللا ب - لا ا فيلكا : واعتملاهسغ نمءاشام ىل# نف ص .دْدتلا نمناستك الا

 اقسم دنعولاعت هلوبهبلاراكملاىلاحلاسنغلا ىم وألا هيدر هناىذلا م غلار وصن نه بعص اذناك جده 7

 0000 ا ل مردود | نسخ زب بش ةالالضتللا اغا ورهالااهلسال بنغلا | جب امامنا اهلنصحت
 ' از نك قتيكملااف (تكتأن) هطرتعنمزبو همريغ نعؤيداصلا لظفامع اًدهتاكوأ | 0

 [لوسرااناناذةمكملا (ناوجلاث) ءاسكلاب ىصتسي ىت>ىجولا هيلع ل زثاذادريلا هم ناك وهيا

 |/ءاوهلانامثلوسرلاحو ر رثاملاسو رعاغتلا نم لص ىذا طاغشنل ال هنه_شنمورعىحول ه.[دلزئاذا

 | ىنلا كلذ نع ىرسساذامتج ران مدرابلاءاوهلا لاتنالف هنوةيماسملار غب ندبلا نمت اي وطرلا عم جراخلا

 | هللا لوسرىل_ءدر واذاكلملا نا كلذحاضداو ةيزيرغلا: زارا تشمتناوجازا 1! نكسنعم «اقرصناو

 |لكو ءاقلالا,كلذوءاغسالاباذهنا تالي وفاسنالا و ىلاهنمدل ذ ىباتن مك-وأ ىربخ لعب واعتب صأت

 | لوسرلاءجو ريغتي ىت-ةيجازلا هيب رغااةرارحلا كرتولعتثيو حارا كلذدنعدتكفروتام-هنم |(
 0 | ةركمطسملات ارا خخ دعصتةيندبلاتاب وطرلاكلتن !مثن وك: امدشأ نموهولا+لا.هنءربمملاوهو اهدشنم

 | تعفناو :رارقا كلت تشمت ثعتنااذامتلاملا ب>اص ىلعأر طب ىذلاقرعلانو كهنمو:رارخلاءالت سالزدبلا

 | نايل ةدان زوماطغلا بلاعمةجاز ازا قدربلا لو>و مسجلا لاف جرا نمدرالاءاوهلارمسألا لل. ما ملا

 ءاذب د نم هش 7 صتاضأ ١

 ىلا الا ةبالولا تمسنك ااه

 كلذؤلاط او :وم!ارونىف

 ترهط ىاةوقلا تناك لاهو <
 تومموب قيد دل اركب بأ ىف

 لو هسيل عقلا ىلص نلا

 :سر ىلع هلالدلا ف:زسعملاك
 تاهذني_--ىوتفىنلا

 تبحاص نوكيإل هنالة عاجلا

 حاصالاة مامالا فمدقتلا
 اهصانملك اذ هنأ قخعألوا عةعضو هيرب رغلاةراركسا ىلع ةرب ,رع* ةلاودرعلاءزل تسال زو نذسبل زف اوهناكف ناركسرعغ

 | مهروهط ىلءم .ونلاءاسنالار اراتدخا لف (تلفدأن) ملعأ هللاو ة.داحورل ةفدلاب ىلتلا ىلءلزنتلان أك اذا هرعصل مو.لا كلذ ف مدقتلاب

 | ىكءاوعيطضاامغا مهن :اةئاهكنونيثالكاوىداحلانابلا ىف يذلا هلامأك (باوحلا#) محونج نود

 | | ىلعأع م _ عوفناءونقذالان امولعمو هل ازنازيكجوا لباهام لكن أب مهلعل مهر وهل
 | وهنيثالثلاو ثلاثلا نابلا فئككلذحاضداو ىلعأ مهقف آن وكما م هروهط ىلءاوتلت_!كلذلذ ءامسلا اودو

 نمءاشلتبا ؟هريددن نعرب دم ىاسنالاحورلا لهتشا م هءاحاذاةصو.قل ةقسوهىذلا ىهلالادرا اولا نا لع نا

 قالإاهتاقمسا ف حدقنالو

 ناو هل سانلا صعب ةهارك

 ىلاعت لاه ىسهلا ماقم كلذ
 تاوعسلا ف نمدح“#هلزو

 ضزالاب قوصاوهر هلسأ ىلا عجرذ هدوء الوعمابق هيلعاظفتح نءمسعلا قبب لف ةيولالا مولعلا نم ىهلالادراوا | زل ةواهركراعوط ضرالاو
 ظ ءانبنالا عاربطض بي ساذهفنارتلاىلاهلوصو نم هلعناملاوهربرمسلا اغرب رس ىلناكولو ءاعطذالبهنعربمملا | أ مدةتن ا رفا: عوكلذف

 ' | عنجر ب رةرضد للا دراولاردسو قتلا كلذ نمغ رفاذاحو رلانامث مهمل ىجولا لو ري دنع مهر وه ىلع || ىف ضعب ىلع موضعي ءافلخلا
 | ىحولا لو رت: ءترطضاو طبخت هنأ طق ىبن نعانغلب وت اع هس ههمأك أف هد حري .دنفاحورل مقةوام ىلع سانلا ىلعةبالولا

 د ىو أمئامرعن (تاوجلاة) حولا لك“ ةمهاوحتل ءاسبنالا ع نءىونأ دابعلا فتذامئاف(تاقناف) ملأ هلئاو ادبأ مزحلا ىضتشبال ترثلا هب

 ىفجشلا لاف عدت لءلبجلا كلذ ل هححرلو مولا لزتنيح ىخولا مولمحتل لبجلا نمىوقأ مه ءايبنالانم أ ر.ضعب ىلع مهضعءليظفت
 | | نانتح قلبالام عامس ىلا مهتوقلابجلا نمىوقأ ءاببنالانانلوقدي وبا ممرقئامئلثو نيعب رالاو ثلا بابلا لاعلا هناونهنلا ىلا عار كالذ
 | ضرالا كن :وهنمنرطغت.تاوعسل اداك_:ىلاعت لاو كلذ عاممسل لا ابل اةرق مدعو مهريخو رافكلا نمل هناصسانملغب لوم دنع مهلزانك

 قراص:!اتلاهو هننان ارب زعدووللا تلاهوىل ءت هلوق ءايبنالا ممسدقو ادلو نجر للا وءدنأ !دهلابجلار غو
 |ولىلا»ت هلوقةرضحو كف ءاربنالا ىلكلاعت هنالثاذواونبث لب ولازم لونو رطغنب اوداكب ملو هللا نبا جسم

 هلبا كلذ نم هس قاع

 ىهتنالوذفلا نمانطةح

 | جت اف لابججاو ضرالاوتاوعسلاهلعت لام ىهلالا قالطال ةريض-ح نماولعتان دل ن هءانذةالا اوهلذدتننااندرأ بابلا ىف يشلارك ذ(تاقإ

 | تاذاتوغلا »ذه هلت سبل نم ىلع لزت كلذ نأولو هقلا وح ءره+-امامماولجت مهسوغن فةوقي_علااذه مسهل | ةئامسجنونيسناونماثلا
 | نأك لهف(تلقناذ) ىبهتناو قئاقحلا ةيؤر نعءاعدشأ اموا دلو هنثن ادة تعا نم باص ف ثك ١ اافر اننا همظع ىلاعت هععا ىلع مالكلاىف

 |[ (تاوجلات) مال_ااوثالصلا هيلع مدآىت طقف ءامبنأ مهلك ارئاكم أل سر مال اوةالصلاهبلعح حوف لف || لاعتهنلا نال ءاهصتام ىلمعملا
 00 اطقفءاندنأ مهلك اوناك اغناول سرح ون ل.ةناك هناةنتالوناتك ىقانغام مهاوبا نإ ءعابتابانمأام

 مند نف لعخدي لءاش نمو مهعممهدحأ ع رشف لحخدموغلا نم ءاشنملك ناك نكلو لجوزهبرنم د#نمايوحأ هنوكل
 نمامأو ارفاكناكمانئالا ذك مث فنى حدأ اذاهناكرفاكب سلف لحنديلنموار فاك ناك عجرم ||: رمأاهغاوإل وهءلع هنا ىل
 |0000 ا ببم اهفنامإلا قدمي ةئلاجج

060 



 ةئنعامسةعفتلا نان كأذك 22 الا
 هلوعاع وأ هب وأ راما دبال :.

 هلك ايهما وأهنمثب وأ هلع 1

 لاربالوءر ار دواء جس 0 دلك َُ , وف هنمديالامالا قا ةدعثس هر مس ىلع هلام لمالا أ
 هللا لصد فهلا جاتحان' ع ىوايندلا هلغْش فون لغش ف هدم .تهيدسواذاالا حرب ريبالاراهتوالما هديسادفأ]]
 عافتنالاو : تي هلع الا هل سيدا ريدالاو كالاملا فرصة كه. سن ذاباهمف فرم هثيف هدمساكأ] ءاهعب .>امنأوةس:طافو ةمايقلامونأأ]
 / ل هر ارسسأ ىلع عالطا هلالوورح و ومو برس ىلع لوبد هلامونان و دك روم ةقئاها و انغ رحالا نم هلني_ءامأأ]

 عهتن هلا قدم م ١ لدعتسلاو هرح و مكرأو هنرح اذخأو هنراجاةد_هتضقنا اذان ءيلمرح ؤتساامرد_ةءالاهكام ىف ف رصنا
 ند دال هب ورمتاع 1
 2 2 وى أ ثعم «نأن ل تلات ره اء نءنأالاورحأتسا نم بلاط. نأ ةمسنالوةقب ةحهدولا اذ_هعم هلو لأب ا

 مولهإ- 3 0ع , ةنملافراراط_ذالاةيدو .عدو 1 : لفذ (تاقناف) ةنملا باب ع نءكالذفه- لد عاعوه بلا و «فاخ | || اطنداوعاا اهدنالا 1

َ 
1 
1 
١ 

 نحس عتارسنمةماقا 1 تنامف7نافري_هقلا مدعلا "ل 2 ذاةيدو.ع هرج ”ل ف نوكأل (تاوسلا) ايتدلا ىف 00 ا

 نسمادلولا نالباولا 1 ا 11 تاط نالشال ذو هللاؤللثن مدس> ىو-هالو مه-سوغن ىوه طقو وكلت نيذلا | أ ده هات لشعو 0 -منوكعمدللا ىلءالاىرح أ ناءاسي تالا تلات ماةمىأنم تاع هراعنل نامل تاب
 را 5 : نا رطخالالاحىف موف" ةناجإلا فسر الاخ نفةيولالا ءاسع-الا م 0111 - هقلا -دأال ||

 قلن 0 1 مكيطعأأنأ دكرم ؟تععاوإ بندا, 0 مسالك ميفا راثآر رتاج ن ادءامالاو كال ءاهل مهو
 || ىتح مسالا كلذ ةمدصتيف مهدح أ لازي الف اؤا شمس اىأ تلو دلا فهحولا اذه نمرابتتالا مولفاذكا

 3 1 0 3 || ذةم> هءرمأ املءفاذانهدمسةوعداهوةي و ىسهلا مسا لك كلرتنف تاذلا هب دوبع ث ي>نمدءسلا هي داش ةتايتلخاو ثلاثلا نامل 5 . : . 1
 هد ع يبعامرس !

 ل و ١ رداعو هل انك ا رتل را لغتش ناسنالا نأك اذولوءاشممساىأىلا عمر

 ١ 0 3 0-7 0 0 كاع هذ ا رئاذان كلاموودتسالااوا ا

 5 هم نمهحارل ا 0 ا را

 3 هلانامردت ىلعنو 5 ى: لكرتجأ ناةثامعب رو ريع عباسسلا نابلا فشلا هلاقاك (تاوجلاف) نبوعدملا

 ناب وأ يجر فالطو
 اذاةًارملاناىلاموقبهذف

 اه-حوز نم تناك تنام |[

 0 وو لاةمرءاععل ا مولعع ود سدارحالا نو وك عمهتلاز مرحالا ب 1ط مكر فب ف (تاقناف) نيغل اخ نمد هامل ةقشملا نم
 ىفهلاك عم هلاسواها بغي ||| مءلالوو هنوك عم كاعت هللان مدالؤ بلط مامن (تاوجلاث) التم اظءاولاوأ لوسرلاد#_:عودسقلا
 ٌقلاَغلا فالتحا عماجلادرنأ راع لاعتلا علطنف ىذلا برغااوهاف(تاقناف) سو هيلعدتلا لصد# عرش قاياك عئارشلا عامجتس "2 للسرلا عد بت نم -.جرحأ لدم هل هب نم مود ول _بو«يلعدللا ىل_سد#ع رم لمعي ىذلا تاك اوغابام ددعلا | ١ ءاوغلم تمأ نمتلا ردو نمددعرتأ لوسرلاسيلعز مب نبت بالارز. ينك الل : (تاوجلا) هتماهول_بةيلوهتلاسرهموةدراذارحأ لوسرالز هف (تاقناف) مييلع دا ةخس ألا نانابعج رناكناناتايح | يالا ل ثاذوءاعدالا ممبال قالا نميلوويلاجالاباط فال يملي كاعتدقانأب لولا
 'راسح ا ىلاعتدتلا شنب دقو ٍْ 1 نمه_عناغامرهل_هلوسر نم ىنضترا نمالااد_أ هبيغ ىلعرهظنالف هلوقبءيلاراسثملا هلسر ١

 هلوةلروطأ لوالان كلو ]| ىذلا فياكتلا ن .هسفنف هيل «باملوسرلا اق اتت نيطايشلا ءارذحادصرتكنتالملا 4لءباذهلو | سكعلاب ءاعّسلا هالو ميعتل ا( | هك ارداب مالو ةعلقتست لودابعلا ن«باعىذلا فرلاكستلا | ءوهالوسرناك نع :صوصخلابيغلااذدارللا ١ ْ || ناةئاهثاثوزرشثءود> الا نابلا ىفذجشلا هلافاك (باوجلاف) كلذري_غمأهيلاامبوحوملا فيلاكتلا ||
 لأ هللاو جر قالدط 1 ناا اواءانا مج رهلودىلا هلاسرلا ف ذاضأف مهب رتالاسراوغلبأ دقنأ لعل لات هلوقاعت هللا نعل رلا ١ َت !امر وعلا نامرثعب اعتأل اها ىتااهلاسرلا ءوهب غاااز_هتأع نئماتطانسب وى تر مدان ,علاةداع_ بلا هب رط هللا هاج 1
 || لوف (ثاقناف) هريسغن ,ماليلاعت هليا ع نءمةلاسرلا الن نو“ ا .ثلسرلا ىنءأ مهلا نيطا. شل ا

 || هلا هلاك لوسرلاب هراوت أ فد ىحولا يفةط_تاواهأ ن نكي ملاذا ةكسئالملا ناو كا مةطساوالب و*(تاوجاف) ظ كالمةط_تاوالب وهمأ هلالما مالعاب وهل د لوسر نم“ اضترا نم« لعىلاءتدننا عاطي ىذلار دسةلا كاد
 لوسرلا ال ذىلاعت هللارواظن ىتتبلوسرلا اذهب ىلاال مس نودعالا ار ونمنيطايشلان كتوم تلال

 هذه نامع ا ىلادرتباوزالا |
 اه رهاو> ثم>ن هما سال ]| ن 1 ن

 رغفانئاب ناك ناو ثعبلا ف /

 لدال نسحأو ىندارخأ

 انفح نم دس يفلاوو *
 ” ا

 تثحردا دون 1 ردقلا

 0_0 دوومتلا

 ءردص ىف: وم عمحل !تحردأ لعد ١

 و سم ٠
 يار نالءءانىفوأ همايعبم وأ 1



 14 وهىذلانال.ثلاذانب رك

 | دإباةمفالا نوكمالزم غلا
 ريخاب دبعلا سمأب ىذا كلا
 أنك ملاذاامأوع رشا ناسأب
 | فرصتم دبعلااغانع رمش
 هب ردن ةتيمانتالهعبط م 5

 تان رقلا هيك نالفةسانن
 قمل !نيدف لن دنا الا

 لعل ١تاو هن4 قت لع

 قلن سمأو ادعو بناعو ىس منو سمأف تافصلا ءذ_هه ف ثهدب نم لكوهة قياما نال اوسرلاو ةةرامللا نمد

 هللا نمسمأ«_سغننم هل نك مو#. منول اسمأ غاب نملكوهنلوس .رلاام أ وة الئاوداذ_جفهتءاطب ىلع:

 لوسرلاى سنام و (تاق) ةفياخالدب ؟ 0ك ملف ر اذهقذار أاملك ىفىمهتي و ضأن نأ

 اهريبغو ف ءااكنااءااط تىف ولان ء«بئانهناثء-نماضي[ةف.اخ مكحا هلوقب هلو واح رمد مل ىذلا

 لاق لوسرلل كلذ سيلراحت ريم هيلا ءممأي لادا ارآ املك عرش نا ةنلللا تارلعق مسعأ هللاو ||

 .ةيل ناساىلءهيمكص أاممهتلااوعيطأ ىأمكنمم الا وأو لوسرلااوع.طأوهتلا | «.ط ا ىلاعت هلا

 دي وب وىدنع نمهنا مكل لاهالوىرمأ نعهغا.ن ماه ف لوسرل اوعيط أ واذك مكرمأب هللاناه.فدمتل ودب

 كلذب ىنءيناك ولو هلوسرةءاط نمهيفمعيطبىذلا هللا مأ لصففلوسرلااوع.ط ا وىلاسعت هلوق ل. وأل اذه

 عاب دام نوكدنأ نينف اوسر ةمالم دئازتدناف خد كمل هبانرسأ ىذلاهنلارمأن ءانرلا«لبام

 قكلذ طق ًأمسو هللا دنع نم هنا اوهل#ب مادا ع ىسهتو هب وه رمأ هيف هعيطن نأ لو «ياعللا ىل_م

 لسرلا ةيدوبع لاك ىفحدتا له (تافنان) ىلاعت هللا ءاثناىل_سرال ةعاطا او ناعذالا دوو ثدعم

 هلافاك (تاوجلا:) هللا ىلع الاىرحأ نا مهلو ةبهيلااو راشأ 5غ ءابتلا ىلدرحالا مهملط مهماتمىلا ر اقالاب

 مالسلاو ةال هلا هيلع حوف لاف او شال ذل لا ةيدو ,«ىفحدةءالتاحوتغلان هاك زل زارسا ناي ىف يشلا

 «#ي دوبع فاصوأأ نءدبعلا حبر ذعالكلذو هنا ذيرحالا بالي صلاخ ل لكن أبا ءاعمل هللا ىل الا عرحأ نا

 ف ةرععلةةسالهد>-و

 ىلا«تهنلا ىلا برةيامعسي مش

 | كلذىف لاطأو

 ركس:أدة(لافو :)ررحو

 :توصسصم تس مدس سس يد عيبا ا ءام نمدلودوحونو.ع.بطلا

 رخ الانودني> وزاادحأ

 ىسدعب موماع دودرم كالذو

 | ءامن قل هنافمالسل ا هءلع

 ل-هق (تلقناف) ى.هتنا راكتسالاب«_ةرافوةرحالا ض.ةىفريدالا< او ىلاسعت هللا نمرحالا ضبان 0 9

 ناناذالا ىلعمالكلا قزيشلا لاو (باوملاف) كاستل نمةقدص اهذ أو ةزحالا كرت لضفالا ||| 0 1

 قاعت هللا قلما لادوتس نك داطرشب نكلا كرت نمىل_ذفأ كلذ نأوزرحالاذ أ نيم بهذ 0

 لجأ نم كال ذو قاةكتسالا اب نمالةتاعلارا عطاوة ملا اب نماهز تأ ورحالا باط لوكس: نيقول ذل < نمال

 لاكألا قامت هنا ىلا هم عا ءاموترحالا ىضتةي واع هنلا ىلا ةوعدلا مامن ا لعف هي تمي ولك ودامأ| ١

 نمذدخؤبو (تان) كاست هللا نمهذح أي نأ ادن نكس وءاعدلا ىلءرحالا ترث احأ< اع مك-اءسأ ال

 للك ةداهشد حالا ى طاش لم نموهذا كلذ ىلءارحأ ذاب نأ لهب وت ةملاوأ سردملاو أ انم انا رانا

 ةالدصلا مولعءادنالاب ءاد_تقاىلاعتهنلا نمهيلطب وسانلا نمذخالا كرب نأاضرأ هلو ىلاعتدتال وسر

 أكلم هنا ثدح نمارحأ هد. سس ىلع قحتس الدرعلا نوكلهدبءىلع هيىلاعتهقا لضفترح وهذا مال. لاو

 ىلعديعلاقملا !روتس |نا عا و« ةناوثاثو يشع سداسلا بابلا فاضي عشا الاوو 5 هلام نيعو

 هلل ةال_دااي فاكم وهاد هنوكن مف ةراجاةدا عم لمعي .ةراثوةضحلا ةدايعلا دمع: : هرا دق د علل نيلاح

 هلوحأتسلا هيدوبع نع ىنجأ وهو رحؤتسا نمريجالاة ةيقحذاريجأ تنأ امري -جالاةر وص فد سبعلا ناذ ا

 وين دعلاوهو ل اعلا ا هذ ًاياغاواهذءًانالو هرةرحالا ضمة لمعلا غناوم دي عرحأ ال د.سأاو ا

 انك زامالغ اهل بوما ولا

 ترسف كل ذلو.ةاتيهأَدف
 رظنلا درعتحاك:ةذلاومف
 م>رلاىلااهنمءاملال زنق

 است مس ّى

 0 وا ملا . نعدلوآلاءاملا

 طق همآ ءام نم موهنامفةذال

 ةثامثاث قوم تايلا لاق
 عمت هتدصاانا ثد د>ىف

 ب أك امن ريف نجلا ديد
 امغاوإ.دفوأ» ةمكدحأ

 معنلا نمع دبع ىلع هنن ءام هلاعغ!«ضر ةءادأ ثدح نمةدحاوة ل اذد ىلع هلرحآالو ضئار ذلا عييجو

 هذه ىلءفررعلا ىلءاضرف تسلر ومأىف هت دامغلا تيب لات هر امترحالا ةيح ىلءالوحالا نم لذقأ ىهيئلا

 «بيلطي ل ب ردن نم لكوا ماع هترحأ هاطع أ هدي س ىلا مب رهن نملكفر و>الا تضرفي ودنملالاعالا

ثيح نمولب'ةيىذلا ءازلا هلضرغلاف:راجالا فريد الا مكح  مكح دسبعلا ناك انه نمفاوماعه قاعي الوا مم ىف راك لق و ك[ذ' لآ
 

 00 رو اوم ملص تب وكلا وعلا دولا عع دقدلول نالءدأو مكدحأ
 كلذ ىفةتكنلا اوقات ق حلا ةسبصد بع لفانلا تعنت ذات ثيدس ا اهبح ؟ىتح لفاونلاب ىلا بر ةثب ءوسداو نأك اذا هبع ةتنيال

 . 3 ىلءىلا .«7هنلارث ادق 093 0اانق ادس طابا نادتالا راتحخااذاهري الكرات ادمع لغذملانأ فىرل ,ى تربة داولاب عفنلاو

 نال_ءفه_لءهضرتنااهيفهديسةم د دبعلا ىلع تءدوأ ةيدورعلانالرارامضادمعوهق ضئارغلا ىفامأو ||| ررضلا هئمهدلاو ىلع لصع

 دسيعلاناف اما دبسلا او نيالا نيباك ذي زايتثالا يدوب عودي راراعشالاهةيدوبعف ناسنالانيب ||| هقلذع لهنلانا ىنايث رع
 5 اههسدل لمصفلاو ول_ةلاو



 ىف اول هلال هقىلا ههاو | 1
571 5 

 ىذلا هتتد_+لالاقناهتانوأ

 د.إ لاواعاو لاوبنذ

 كان: غاب نم ىلعانوخدالذ |

 0 ِ هللا

 هنباىلا اب را افدذو اروبز رو ال_ءىغاو ءاروأو اناق رثد نأ رف ةفدلا» 5 ىاعلا

 نء«ىبهل الا مالا اضيأ نولزثي دو عيشلا لاف انو رةنسوارن“تواثب ددح ب دك - لعذلا م عا

 ندأم نامةاحامو انيدي أ نيبام هلل ررمأنالا 0 (ثاقدل) ناامالا هروح ١

 لون مهدعاشامفام_نكب لست انعم (نا اواف) نايستلا اد ىن«مامام سن كب رناك امو ثالذأ ٌ

 ىنغءوهرا مم ل هنالامست هوت دمهذ اهتاباطدو اهمدع 1 1 ةراثانامعأاهنو لاح ىف _بوهياع هللا ىلص دولز ري |

 0 صاح لبث اهتمت اك 8 تريخ أ تثد> الن اءالا كلت نامثثودحلاب ف صتبالهنن وة<دوج وف وة سمأ هاك
 ٌثرح هنا ىرد 6 نءعئوردتو اهسفخلاهد >-و دعا ىشهدهشت اهنمىلاعتو «! اءزهاشا# ا 90 تايلا لاهو و كلذفلاطأوأ

 نةثامو نعستلاونماثلا 1 2 0 0 ا

 رون ىل-عروت ىلاعت هلوذف |
 رصب روت مم عرمشلار ونوه |

 نالف ىبثدحلاهاا ىرهزلانأ كلذواذكواذك تاتى ىنعنالف ىنثدحلاةفَتاَعْثاان مصخ# نع م

 اطس قا مسو نيئاوثلاو 0 لاناع يلا ىفئيبشل اءر 5 تب را اذهب الوهن اك ناودان_هالا لصتا

 ةوشلا له 0 م _ءأهقلاوهعجارف نثالسألاو عيلات ثدملا ىفةك الالا او>أ ىلع مالكلا
 9 او

 : لأ ىلولاو ىنلا نملك ىفهءالولا (باو+لاف) ةيوهومىهم 5 ليقاكهسفنفىنلاا ةيالو ىأ هيالولك ة.تكما ا
 00 إ بسد لزانم ىل 1ع قاذلا قاد _ةىلاعتهتانأ كلذ حاضااو:ٌوبنلا ىوسم كلان ءحب خاموةيسستكم :

 ١ ةامحلا ون لان زد 3
  7نم_:مؤملاو ءايلو ءاملوالاوءامبت ًاءايبنالاوال_هرل_سرلاوةكالمةكنتالملا ل_ععف هلع ىفقبسام ٠ؤمذن ١ :| قعر تار نودت رعبا

 الئ فكرعلا قرد | الو مسمنم ص قنيالو م فدا ريال لاسعت وهناكسمر نعْزربم كلذ لك نب ٠ رذاك نب رفاكلاونيةفانمنيقفانملاو 1
 - ع وع || ريغ ةرد>أى :رعالف كلذنمغار غلا عقود ةلبهسراعقاخعلماةمىفل.*تنول فلس اقدح أ, دس ل دبش ا

 : من نما ا - 0 ل1 6 ردمفد>أ كا واذاد- أ ة ردم دحأ ىثعالو ءارحت ١

 ّق ةربالهصةخ ل د سىلاسعت هللا له أ نم صد” لك-ارش :ه عساّتلا بام اا فاضدأ عال ها عذاوريغكلذواس |||

 نءلوةةمشاهن(تاثناف)كلذ فال ىلع مالاو 1 :لاتناكلد- الس فدح قر ىلذاهريغهبف ْ

 اودبعتي واوعط ةني نأ دبال مهتلاسر لب قءابنالا ىأر هنوك كلذ ىف«ةمش(باوجلاف)ة.تكمةوينلانالوي |
 ءالؤهرافنااف ربدا#ملاىلاعت قاارد_ةنيحاهاع اوناك ىتاا هلي ىلا اوعحرما ىح وال دادعة الا ةوق ةبث ىلع ا

 تبهذأرهحارست أفطأ | ناف) رظنر وصقر مهو وفوةبست :كمتوينلانأ اونط مهلةوبنلالودح مت مهد _.«توموءاطقنا لا مولا |
 || ةرهوج ىف_صن ملكنا مومدوت كلذ مهراكدنابدس(باوجلاف) ةدوهعملا تاوبنلا ىركنمةمبشاف (ثاق ||
 كال مناسا ىلء«_.! جو ريغ نماسنراصة.ةرعلا قالدخالا مراكم مْرتلاوةرعبطلاتار ودكلا نم هسفنأ]] |

 طوغحلا حوالا فلا اهب واما مولهلا نءىولعلاملاعلا ىفامع..جهبلقىف سن اهيلق ىجساذا هنام اولأف

 مث ةثامثلتو ني لاو سماح بابلا ىفزيشل اهركذمهد:ءادىعس ا وغلا قطنة ةوقلاب هربغو |

 ىت> هناسل لمتامتاوبارسلا| 0 شاقتنا نمدو 0 وذو رام تاوةالؤهلاناج قامته لاوس نسالا سياو لاق ظ
 لاثمو ريغالوب رطاا فريك 1 سفن لك ىف هلع« ,لءىودعاماملع طاحافه«-سفنةرهود ىمام.كحوأ ادن نأ انبي «رلهتالتيولالا | ظ

 ذا[ | نأ معز نم ىرتفاوهللاو يزكف :وبنلاىرك-ن هلاوقأ درفلاط اواضعب لهتع واضعب ملعب نا هبال | 1

 فرعدال#و ثق رط ىف

 | ناو انيفاع
 قيرطلا اذ_هيىف ىثاملا

 نهج رس افدع نأ جاتع 6

 اهم وممهئفطتنأ ءاو ءاوهالا

 ا هنأو

 3 انداسمولا» هرون |

 و ردح

 رونو ةامتالا مناف ع زعزلا

 ىصاعملا ف عوقولاك ةعب رمشلا نالام ع نه نيةثامو نيعستلاو نماثل بابل ىفاضيأ لاهد-ةو « ملاعلاثودح ثحيمىف ماك ىنسلف ||| ||
 الوناسنالااهب رغكمال ىنلا ثسبلامئاهسعْزةبستكما منا لوي نمل اوةةهمشو لافاعطق ى هلا نصاضتتا ةوبنلانالأامخأةيستكمةوبنلا ||
 هتلاوف هناعاومديحوت فد: نيناثلاو ع بارلاتايلا قاضي لاهو ب ها ةيواعلا او رالاولةعلا ضف نمىهاسمناوىلابعتهللا نم أ
 (لاكو) مظع ممالانلخ د (تلقنن ١١ ها بها اوملا او>الاو بساكمتاماغملااولاه انهن مو بست :كمماق وهف هن روما لكلا معا ْ)

 نماثلا نإ ءلاىفزيشلا هلاك (ناوجلاه) ضع.نود لسرلا ٌصع.لةفالالا مافيا ليلولا لك لهذا

 نال_ءاذير” الا هتيغطأ ام ه-بلع ذو ادكمه قال ىلد ىلاع7 هللا ص" َناةنالخلان وكت :اعاةفءاخلوسر لك سدل هّنأ نيغب رالاو ا

 نيةمأ قالا نوكالزمرغ ' مالا اوةالصلا«_ءاعمدآ امأو واب سا لاب مكحاهللاو هلالفةل رلوسر وهف مال لاوالدلا |

 نكي منان عرشاهرهطأ |[ قرغلا(تاوجلاف) ةلاسرلاوةفالؤتانيبقرغلااق (تاقئاؤ) مك -14لاةاموةقالملا هلدلاهتدقلا لجانأ]
 السفع رش وه رهط نيد

 امن رهشإ رلاه ىلا: هلوةفإلا ت



 ماعلا هب ىطيثأ اجار
 ناك ىباا ءا.الا هي ريصءتو

 لءالا ث دهن ماللفا |[ هرتسا

 بك اوك ثود< راهنلاو
 رءالاولاه ضرالاو سعلا
 ةباخغاضرالا ةءاطوه

 سعششلا رول طاسننا نع
 لهأ دنءاهكبك اوكلاو

 دو ستال ةريض: مفشكلا

 لاه مهضعب ها راك سلا نم

 هلرونال | مأ ىل_ءرمقلاو
 كلذوءرون هتلاحد ةنبلا
 وههملا بسن ىذلارونلا

 سلا نم رصبلا هي ولعت أم

 يح رهستلا» امىف

 رحتلاو نم .راصرالا ةهداوم
 يس 5 سهلا ىلع

 عرش ن“ «لوآ ولاوئءاهروت

 ثدا والا لع سانا ميلعت ف

 ضرالا ف نوكحتىبا'
 وش بكاوك ] تانارتقاب

 ريحا 5 .1ع سل ردا

 امعاوهسفنىف ل ىوعال حدك

 مز2 ىذلاوه كلذ فرطانلا

 1 ”رامذلاهث اذ .ةسام لعب

 سغنىفالءالؤهرطظن ىف عناو
 رارسالا مول: نموهو ملعلا

 مل_ءأىلاعت هتنارة .هلالا

 تايلافلاقو # باوصااب
 نءنيتنامونيءستلاو عباسلا

 هدابعيل-- و زعهللاةجر

 : نا.ذااو أملا مهنع عنرنأ

 ايئدلا ىفهللام هذداوب والف

 رح ا يو

 امأآو لك ل! نمهيلع عمعجف

 عفرىل-ءاو ءجاف اهندلا ىف

 كضااو ةاتحاوبنذلا

 ىلبشل | نعد .ن+1 لك سدقو

 نءدربناك ا1هنيا امهر

 * ةفرعملامدذ ىلءاعمادمهلك ماعلا ن وكب نأ ىن 00 هلئاد امعع نمدح أىلءافوةثىلىرأ الك ءذلا

 . ١ اهيلع ليلا مهنمةءاجل_وديلع هللا لص د#تريغ مونمثحاصولأ هدا د>اود.«مىف لاعت ولا

 5 «بفقىلاعتهللاهر ذو مو *لك دنع ىكد ناكذ 5 ىنم ثا ذهثاع لة بسب اك نأ ارقلاهباءتأ رقمالسلاو

 جاصفالاو فدكلا منا مالسسااونالص)' هيلع ىب .ومامأ و ماظظءعوشخ هنملم> ونارغلا
 دو- ولافتعتو كن اك هلع - شريف مالسلا اوذالصلاهيلهدوهامأو راهنلاو لء ءالا بيلعت لعو روءالانع

 لاه 5 مولا قب رطف كود لوأ هيدي ىلع تدمذ مال س بلاوةالصلا4.لتىوس ءامآو #*04 :مالا اهتلعاو

 ىلءنيذلا ءادعسلا ىف ىسفن تيرا ةموءاةشل ا ىفىل ظحال هنأ اهتمتاعار وأ ةءئاولاءذهفثيأرو
 تءعجاامنيعب_تاوثااثل1تابلا فاض: لافو 3-3 كلذ ىلءهللاتركثف مالسلاو الصلاة يلع مدآ نع

 !ةيموابح نيدلا فتابثلاب ىلاعد هيتهة+ااأك تنكو مالسااوةالصلاه ماد ىبدع نمرثك اءام .نثالا نمدحأب

 دب رجتلاو دهزلاب هيلعىامجالوأ ىنرمأو ىبب.>اب ل لوةي تاكو داع كلذ. ىللوعدب ىت ىنةراش النك و

 ها دوهلا هنداعكلذاو متالةمولهللافمذخأب مةناماالاافذاسناكو ة-اس مهرثك أ اول برلادا هز نمناكو

 ترهاشو سوه ءاعهنلا ىلصاد ثان ةعفاوؤتدهاش دق ةثامثلثو نئّدسلاو سما1ن!ناءلا ىفاضأ لاهو 5

 دحأ مهنم ىرامىتح مهم ني فمؤملا عج ىلاعتهنئاىفدهشأو ل سو هيل عننا ىلس دهتشىلا مدآ نمءامدنالا عممج
 رهط ىناونك نيذلاءادعسسلا عجم ةرعو مهماعو مودا ثذرع وةسهايقلام ونىلان و اا ءال

 ةفرعمىاعتهنلا ىنامعب لنكلراما !لهأ نمالوة للا لهآ نمدحأ مهن«ن الا ىل- -ىعالفم هددعو مالآ

 ءايبتالابتارم ميج ف شكلا اذ_هىفتنرعو ىلاعت هللاالا م هدد معدالف م محرتكلران لا ل_هأاددع

 كالذتدهسوىله لاو والاهل فوهامالمب يشنمآ تنك انو لع تملطاو مهعابت "اونياسر او

 هنباىل_هىنا١لوغا هلوذأ املعف ا ولوقأ لزأ منىاعان ءهندداشوهتار ىذل كلذ ىن>زحزموانا.ءهاك

 نايعلاوناعالا نيب ىدوهثىتم+خاوق ىدوه-_كلالو ىن.ءلالو ىلعلالاذك لععاو'ذك لتولسوءياع

 ملعأ تنك ناو ازدئئتوىلا[ةةاذه4تدج وامماةماذهولاف ي#« ناعالادا اون ىنتوغ.الئاد_>اونآىف

 امذىرطاع تقلءامىنأ كلذ بيسو لاق دع ةيفاثموةافقن هن عهجأ لىنكل 2 ند ىلاعتهللا لاح راق

 00 عمر طال ءاعاو نوكلان 4 4 له ىبعلط, شب ىلاعت قالا بناحن هم

 0 نعوه_:عيندعابام ع ودولهنع ى هال نأو سفن ىوه كلذ فااعولو همضرب

 ءا 1 ءرلاتاماقمل_.:باطل ناوخالا ط.ثنتنامااهذوةوعنلابث د غلا ناب نمكلذ كل ترك ذاغاو

 حورلانأ (باوجلا) هدادعنمءاسمد نهىلعءرمأ نه جونرلا ناب ىلاسعت هلوقىسعءاخ (تافناف)
 وهجحورلاكلذّةر وسنالءاقلأ ىذلاوهىلاعت هللا رمأ نوكي و هدابع بول ةىلا هللا د_:ءن ىلا اوهانه

 ىقةعفتسم طئاسولاةوهالا هلاالن أل وة ناك_!كلذهنر وص نكست لولو نوةتافانأ الا هلا اللا«: هلوق رو

 نيعاذه حورلا سياف هريغالهناود ىلملاوح و رلاني_ءوهلزتما ىحولانيعناك ذااهادو-رال لزنملااذ_ه
 هنالحورلا اذهةكئالملا فرعتال (تاوحلا) حو رادع رمتكت اللالهذ (تاقدام) كلما

 نماثلا بابلا ل ذيشلا لاو 5 رونفح ورام اوامنارون 7دسداولوهجتري_ةحو روهذا اهسن- نم ّسدل

 ولق ىلءةيكلالاحاو رالالزنتامأو مال- تلاوذالصلا موملعءابب .نالارثااوانل قر رلااذهو زيئامو نيثالثو

 قلب امغاو لازئالاب باطما ةرضح نم مهرمأي هنا نأ كلذ ى-عمس دلو برلا هللا مايالا نولزنب الم مناف دابعلا

 لاعتو كرابتهللا نأ نوفرعبف كلذب هلع نولزني نءةر وصف مهتاوذ نمهوفرعي نأ مهما ةعقيادالاممجلا
 1 |صا مدت نم هناف ممم ىءل.الىذلا ىحولا نممه_سوفن فهد واعلوزئلاو لازنالا مهنمدار آدن

 فا اصوهنمةروصلاثا7نمنوفر#. ,.عفق مهدنعىئلاةروعل ا ىفموماءلزتملاةروسنودهاشب رشيلاناو

 | ىلا رو ع وع رسشثلاب قلما كلذ ءرب_هرف مهلا لأ امهيلا نولي وميلع نول زتبف ضرالا



 دو ىلا

 كلذ فلوس ذاثسا زي فهيف [ا/ا/

 0 نيب انس :ةماواوك تدل لاس رلانأ ملعا ةئاموزم_بوذلاو عباسلا باب .ل١ىفلافو وع ها للا وه لع لسرلاأ

 لعاطستلا 0 0 ءاضقناب :ائا طة: اللوسرلا لاحةلاسرلا ن وكس: دةوةلاسرلاب«_:ءريعي دق هيل برأ اوهبلال هو شرم :

 1 اقرا || نأ قل اق تدرو اذككو اوغاب واهم لسرأ ىتلا ىهانهةلاسرلات غال_بلاالالوسرلا ىلءامىلاعتلا# خريلبتلا| ||

 0 || الد رشا هلل متي ةراثو هلق ىلع ةراناللاسرلاب لزني ىسدةىحو رةطساوبالالوسرلااهلبةبالو تدر راهثم>

 أ| نوكستالو ادو> ووأاماهل او ا يحو ىعسامناو يب رشب ةلاسر ىعسالا ةصااءذببنوكيال حو رلكو
 75 ذاك ذاكر دملار 0 قرفاا(باو ,+لان)لوسرلاو ىبناانيب قرغلااذ (تاقنان) ى-دةجوراطس ارب ىنعبانرك ذاك الاةلاسرلا |

 || نا مثءريغ غاب نأ هيلع مرح وقصاخه سفن ىلع ىبنل كلذ هب رصتقا أ شح و رلاهيلا ىلا اذا ىنلا نأ رهام نوب
 00و نعالا | لوعياعهقلا ىل_هدحشنالا اذن كلو وةءاعاماو ءامبنالارثا - ؟ ةسوصخعةفئالساما كيلا لن ام غلب أ

 ةومنا هم ىتسع ًاوىن اللوسر وهذم ملا ثعب نا نوكمال مكع«_سفن ف صخع /ناوالو رولا اذامم ىهعن

 || لوسر وهفه_سفن قسف مكسللا نءائشب صخت للو سرك نأ لذ « ءاياواللنوكتالوتلاعسي ريثتلا ||

 دو>ول قارمشالا لذ لو دن || ىنلك الو ءانر رئامىلعىنلوسرلك افىنولوسز وهف ه_سفنو>فئش غسيلبتلا عم صن او ىنالأ|
 نيعلانال لئال!ناعسلا ٌ نءناه لمأ لد ةئامو ني _بمالاو نماثاا ناب | ىندلاى مزيشلا» رك ذاذكه لعأ هللا ردفالخالب لودر

 ةوحو ىرخخالانععلا تةرانأ ىحولا ناك لوف (تاةنأف) ملعأ هللاو ربخت هلا ثدحن ا 0 "ل . هب لمعلا ىف لب يضتال اعرم خا

 ىفالثسم هولاو باهل || تييلومالان ءآي_ثئالذفرأ مل (تاوبجلاه) ماذملا ىفمأ ةلفةيل ا ىفلي ري- ناسا ىلءاوأ سرب لنمذلاءامبنل]
 وللوةأى ال نطو ثا ١ ناك 9 د نيذلاءاي ءنالا نأ ةطقتلملار ردلاب ىمحسملا هناك ف ىثب رداازب زءلادب ءزيشلاركذنكسلو

 ءاوهلافىرالا 3

 الاةندوح وةق.#> هل س

 نيدع نامل ءلا تعيتدا

 دق ل .ةودا لا تراختس |

 كاذلواهلع سمشلا تام سرنا

 انوءاهسلاو> ف سولان | كس: (تاقدان) ل“ 1 ءاف كلذ ىف ءادامىردأ الذ 5 ليرب> ناس ! ىلع مانالاف ميلا ولا
 ناو.-ن 0 0 كانها (لوالامستلا) نيهسق ىلعةي رمشبلا هرم امسقلا (ناو اف) مسقىلعةوبلا

 ىف طم ٠ عاعشاها ناك 1 ْ الواسع ات ىفوأ 2-3 عال نمهسفن ىفا هدد ة هيلاتاراما لدهدم .عنيب وىلاعت هتنلانمب ل امخور نع نع

 لكروت نافال_مأضرالا

 0 ل رو ا
 دو> وذ هريغ هلرمنة سال

 | تداثعو رمت ويصل وأ ةنسلاو رانكسلا ناعم في رعت لبحر هالو لد مكحرابخخالا كلذي قاعي

 ىلاعت هللا نمه-.ينت كلذ لكو كلذو فوه: هعص ل_ةنلاب ترث دق مكدا سقي شد ر هتو أ ىلاعت هنلا دن ءعرمهنا
 1 ْ ىذلا هلوسر عرف ااةعهصخع ع رش ىلءنوكي نأ ماما اذه ب>اصا ل..سالولاه «سفن نملدع دهاشو '
 رهطظ سعكلادو ووانزاصب 1 | دعا دمنةشمد ل#.ةنأك نع صاخ وهون ريشبلاةويثلا نم ( ىناثلامستلا) ١ ديما انا هيلا ا ظ

 قالو لاو طساملاروألا | ىلاعتهّللا نم ةعب رش نيمالا حم ورلا مهملع لزنف كلل ىدب نيد: ال: اك نون وك, نيذلا مدولسو هءلعهللا ىله ْ
 0 رخانإأ 0 ماةملا اهو ل_سرلا عاستا مه نليالوءاشام موماع مر قو ءاشام مهل لدفاهب مه ديعتم هنا ع

 || ةطساو ريغ نم!هلءايندلا ف لاني رشبلا نمدحأ مله (تاقنان) ها هناومرع و ىلا دلاباوا ع تأ مهياف || : لسلام ومالا بوجوب م.نوتزاشرالنكاهنمأ نمنيدهتانخ الاىفالسرتا وا ل رثادلأ]
 طسبنملا ارونلاكل ةكرتسولا نورخأتا او« "لعد 0 دلع اهلا وعببالا ا وس «- و بلع ىلم دمة طابو نموهوالا ايندلا ف أ أ اهل ءلاتيدسأ سيلقثامهبرأونيعستودحالاباباازجشا هاك (باوملان) ملسوعيلع هللاصد#
 لاحق هلل كردءملاعلانا ل (با وجان) هفُكق ب رط نم مهلك مهب ل دا ماللايتراصلا ءا.بئالاددعأ 10و نا ولا ضرالا و ||| متن ,مادحأ ىلاعتدللاعاطأ لهف (تاقناذ) هلق ثدمللافهطس مدقتاك كلذفلاطأو هنع |

 5 :لثو أ كردمنيعلامودعموهفهمدع || رالاو عساتتلا باب اني دلاى م زجشلالاه دو ع ىربكلا ةيالولا مدق هلؤ- ن لكل مفاو كلذممنأ
 رادتتالاذوةناهدحوفءاربهنلإ

 مالكاذهو(تاق)هبف ىهيلالا

 لمأتءلف د. ه8 :رو غب د

 ثيدسلاق در وك الار روس راو تنام نم نياسرملاوءامبنالاددعنأ ملا ة

 نيد , ووين ىلاعتدنلا عج فوزيتلا لاه * تود ربدقو رصء لك قءايلوالا ىفدد_ءل ااذه ع نمديالو
 1 ن مم-ومادق أ ىلءو» نهىلءىب عج كل ذكو هدف رعوالادبسأ ينم قب ل ىج ةيمت ةمقاوف هئايثأ عج أ

 7 ا سو | || ىشك فت يأرتئامعب رآوزيتسسلارثلاثلابابلا فاضبأ لاقو ب مهلكم-هتفرعو مهتيأرف ءابلوالا
 لاو سمانا ناب نإ مهروطأ :-هارقلا مولا نوكي نمو مهنمناك ع نم ىلء ةده'ثءىنأ سك مومأونيلسرئاوءاينالا عسب 9

 ) 17 ثرقاوب 3 ب ١
 ل6



 |؟1 سفن ىفاب الوان ث زسأو
 اع اسال

 ظ
 اوس م رعد ؤبامو 03 قلاع هننادنع هتازئم نمءانفر ءالو ةيياصتم رام نار لن[ لوالا هع 0 ف أكرم و«بلع للاى هلاهانيهولانل تناك ولذإ.بولا نا قالخخأ مراكموةءوصواراثي او ايدأانماع نبعتف : 0 اهمتك 7

 ىلإ تا:طوتررسةن الا
 اواو هلع رض رعبا ةأ رملا ةبلط مع رحت نمص:اه1نا ىفءاذعل رك ذاما:.ةنال ةليسولا
 ىاركيربأ لاهو ةمدسمللا اجو زتي نأر ع هأس نير ب ءاحان هركبولأ عنتماكلذإو هلاهد وس

 « -تامرص#تاحو: غلا سن نم ضن ىف )تب ارد -ةو) ها اد رك ذي وعيلعهقلا لسهتلا لوسر تعم

 مسنلا نماهلعاو <« تفنلاه. عمل سوك ءاءهللا ىلسهللالوسرنال ةلمسسول كنب :الأس نأ ملسم لكلزوع

 نا ةثامثلثو نيث الثو عا سلا با لا قهنعهللاىطرهلو :ليلدباءعوج رم وأ جلا ىل 00 نرصد

 ةماماارادندعة:حىف ىهونان1- !عسمجاهتمع رف هب ىبلاهإ .سولا ىهناذجلا ىو هيلع هللا ىل م هتازتم

 ىفىهوقذإلا كل:لهالإ وهياعهتناىلس دمر يلغي ةيعشلاكل:نمو نانجلانمة:ح لكصف ةبعشاهلو
 هياع ضرت_ءتمغ ةسوس را اهزعس“ نا ىفام نشل ىلا فيضتنأ كابا ا اهف هزخمم انعأ ةنح لك

 ءاءترهظوةءعترفطدت
 هلتاَهف هرسيط مصقنأع

 د5 ىلاعت هننا نان وعم ءان

 موهعااءاذ نماهح رت

 ثوب نيذالا تك اسف لاق

 سلب |ممسيتق قسنلاوخ ىلا

 تنكاملهسا»هللاو لاهو

 لهجلا لب غاي نأ نطأ
 >ابا ازهىلا عت هيا تاقدن

 نتءانههنناتننطالو
 تكس تل تكس تكس
 ديبعتلا نأ لهساب ملعتتسلا

 لاو ىلا عتهتف_طالك تنص

 4 : ملعأ هللاو

 ظ ناب واهم قرغلاولارلاوةوبذلا ةبادمتاب فئولالثلاو ثااثلا ثدنألا) <

 «(باتك ف دج وثالوت ا !سنئاغنلا نمكلذربغو ةةملخت

 ةثداصلااب ٌورلا حولا نم م ل_سو«.اعهلنا ىل_ههللا ل اوسرهءئدءاهلوأ عمملا فد رود 5 هنأ ىجنأاب ملعا

 نب رشعااو سماخللا تا وبا ىفزيشلا هلاوأك (باو ىلاف) ىجولا ءدبةةمةحام (تاقناف) ثتيدسلا

 يو 7 000 ع ع 000 3 ||| ىسفنولا تعح رقلهس

 0 اواو ارا طلاة ناك ارجل ةباتتسف ؟ دنقل نر ا
 ا تالا انو سارشبال لشقق اعت ةوقفاك سوسألاةرجحنو سيل تاكردم نسوغ عن | ين اشتواو اسف

 وهاذ_هرماب ور هيلو ؤويناك اذاونبالاةر وصى رلعلا ل_بوهيلعهتلا ىل_مهنلالوسر كردأ لايم اةرضح
 ياطقف عد رشنلا هون عفت رااغاو عقرب لةونلا قاطمت أف ةوينلاءازحأ ن.ةسمالا ىلءىلاعت هللا ءاشنأأم

 هللاىلسهلوةوك شال, ةّو.لا اذه.ت ماه دف هدنح نيبةوءذلات ح ردأ دقن تآرعلا افهحنم ثيدحمدب و

 اي و رلانرك فةمكلاامف (تلقنان) ىدعن ع رثمال هيدارملا لوسرالو ىدعب ىبثال_ف سو هيلع
 اذهبءازحالاتصءامنا (تاوملاؤ) ددعلا اذ_دةمكحامو :ّربذلا نمأؤح يوب رأوةّتس نمازحةقداصلا

 هي-وفتددسالو اناوح
 ع هنآ تلعواناب

 هللاوو فرصناو تفرصناو
 نان نوك,اماذهدءبىردأام

 10 ا مولا ل
 ة:سلاةمستو رهشاة: سةقدادلا هاب ا ا قد سمألا بف لاكسشالا

 دقق ىن لك 220 ارسالاهنح نوكشنأ مزايالف ار نب راوغتس نع سي رش عر تالثلا كارهشأ ١ و را
 (تلقناف) مل_-آ هللاورثك اأو نيدسو ني-#نمكلذ بس ءازجالان نوك.تف كلذ نمرثك أى "كامو أأأ دا ءالذو هيلع مكحال

 ىلام:هللاةةءالو نأ (تاوجلاو) ءايناال نوك.الرخ 7فدو وهوأ :ٌرينلاماقممزالز مةالولا ماقم له

 نمعاشنم لوتىلافتهنانأ اهتةءقحواههكح فو ىريك-)'ةرثادلا ىهو ماعلا طمحلاكلفلا ىهدداعل

 ديال بن لكواسننوكينأدءاللو وسر لكوةقلطملا ةرالولا ماكحأ نمثل ذوعن و ناءاوأ : ةومنوأ 1 هلاسرب هدابع

 (ناوجلاف) ةودتلاو ةلاسرلا مكح .رهسي تفوىأ كان (تاةنان) انمومتوك. نأدبالدولكوالو توك نأ
 اي مكح صتةعالترخ الا ىفمكهلاة.ةاباهئاةةوبنلاامأو رانلاوأ خللا سانل!لوخدىلار ةستف لا برلاامأ

 نماشلاب ابلا ىف نم مشل | هلاو 1 (تاوحلا) ماقموأ لاح ىشل شو هلا سرلا !ةقيش-اق (تاةناف) اندلاب

 دب اهلءا ةءالذا ماقماللاودو عماس ىلا ماكتم نمهنلا مالك غالب ,[ةلاس رلاةةمقحنأ ةئامو نيسهملناو

 ار ذنم مهتأبامىلاعت هلوفوهرنيح لك اهمكحد د الاسرلا لازتالف غسبابتااءاضقنا
 ْ او 8/1 شرؤط اذواومبلا لسرللا عما بلاىصوهرك نا ثود وذل سرلاوه هينا تالاف

 ُثدح نم هيسقن 3 هي مك

 ىتنا هينامعالا بوو

 ىع زيشلا لاو لهسمالاك

 نا هتاطرب ماو

 ا سدلب نع ىكسام تعمت#

 لو> الوحم مرمصقأ تب ّر

 هت فتواملةءازعل !نيرهنم

 اهاكد ىجلا هل سملا هذه ىلع

 تبدع هللا بع نب لوس <: :ع

 لم-ال_ لع ب هنأ تاعو



 ظ
 000 0 2 2 فاح لإ 2 | اذلا 7-5 || أ > الا ا 7 9 تاملاف لاهو ىهتناءئش 00 هوو عسسل

 ادوح ىلامتهتشأ لا نو ا مهارباةصةىفقأ امو هوةيسمل اةاي ضي الدو مولعلاةأم- ىف هو هن وندلاةامحلاب معلا ملسوهياع هللا ىلمأ ا لكثعسو نجر وىلاعت هلونأ لعق ءريغ فالذابحو ىنءمتاومالاءايحالسعءاطعأ هنأاهتمو .مهلاوسأ عميل كساا :هتلاسرأأ| ىن.ةئامو نيعستلاوثلاثلا نو نآد :الو مهاو ن مواعمو ة فاكس عسجلال ا 7 هنوك-ااهاك لاو 5 هناأ]|
 55 لءتمادو> 5 | ع|| ادم "الاى 5 0يكل ممن اهرمأو واهلك ةامد لا عئارسش ال ءءالطعأ هنا 1و ىالاءزهف كءاجاو لدا ذهوادنةءادوو اغاطم“.| ينسي الل راج نسنلياك نيكل واكو اجت 4 يتواو مل سوخ .اعدنناىل_مدنلالوسرل امالعاواهاعت

 مدوحأ هن ولات ىعشت ذهب ولأ ةعبسو ه(تاوجلاة)ددع:هوهوادحاودجلاءاوللهف(تاقناف) ديلا همحاب ةماعلا موب ْ لارا ديم ير | سقاس تالوسر مايكل دوم ماضل فدخل هواش[ «سسخامو يف ا | 0 1 0 ا صحخخر وم ًاءذهذ ىلب :ىن نوطعب ملاتس ترامعأ ثي دحهيلاراشأ 5 ءريغان 2 0ع رشب صن هال ٠

 ظ متت اوخ موق خلا | 00 اسمنأ ةيولالا كل: ىفونيي د حلا ءتئروو لسوءباءهنتاىلسهنلالوسرل ىلععتدبلا ||
2 
 ا ا

 أ هك 37 ا ا ؟تاذا ل سوهيلع هلبا ىلد هل أودوهو هيلاعلا مري ريتا« اقرا اذا لج ؤ رع هير ىلع لسوهيل هنلاىلد أ متعن صاوخ موةل ةجرلا |

 3 اونو ا اهيضاقد ىو عااءامعءالاءز 0 ءاع ىنثأ ىأن ”الااهيلعأ الا :لع رما عع ىلا .عتهتلادجأف ةءافشلاف |
0 

0 
 ١ ا دل 5 1 ملعناناث تخيم طاخال ىهوئشجلا تان ءالا هللا ىلع ىتب الا سوهباهنلا لص نأ مولعمو نط 9 !اكلذ مثةلاهجتأ وس مكنمل- 2

 ْ
 هذهنأ1 بوح ولاب ديقمدو+ وروعا# رد نما :اماطبأ ال معن رشد بلة ىلعر طءالو تءم«نذأالوتأ ار نيءالامةنل ىفنأ ره م و هدعب نمد آى. ِ :

 :اأ|نيمداع هللا نما ىذلا ىهلالا مسالا فالختم رهط ؟ىذلا ىهلال ارم.الاىلادئ:سموهوالا 0
 اذهنعءضوعءوهوهتفم | عت هلبا نعما ىذلا ىهل مس هلا ف راك رج ىذلاىه مم ىلادت وهو كلذ نم 0
 أ ىل-ذ ةياولالاق موت ةرملاءاعمالا 5 د ل الا نأىلاعت هليا ل اا ةثاوثلتو نيثال* ااو نماثلا | : ناؤخالو صاخلا لمعلا | ٍ د و ىاند ع بايلا ىقنيدلا مه زيشأ لاه تايثاءانثاما مجبست ءانُثأم | هيو دس هد هنوبأع ىف 0 ًاديالفهيلغ اطال |

 هةر تالا تالا
 0 لااقف نام : نماعمانوعستو ةعمستا#مءاوللك ق متردتاعسانوةسوةعب رأو مساةئاقسو سافل اهردقنا ىل

 ءاوسهنأاصس هياعمكحاف 1 ها ىأ ند ملماكسا لح ر الالا اه ٌؤاص-ح ١ دلو ساذلا لبق نعل هنملا ل>: دةما. ما نطومف اهاطل

 اة لال ريدة الوإ | عسبارلا بالا فزيشلا هانا (ناو +اف) ملسو هيلع هلل | ىله هديبعأ اوللا لع> ةمكحا وف (تاةناف) ها :
 5 جعسأ : دع 2 اثماما انتا دبع ل ١١ ىعاعاوكلاادوح و ىلعو كلا ةبث سم ىلعةمال_عوهذاسانلا«#بلا عمتعل هدد لعحا بغا هلا نغيشللاو | ||
 هتفرعف سلبا تش لام هلا ١ حاضباو ىناوا تهت هنود نمومد 5ث ب د#>هبلاراش كد «:ءج رخعالف دماحلا عسجح ىلءىوتلب هلال ءاول | ا

 ” ما سف رعد ىف سوه راع هللا ىلسصد* نع ةياينلا مكعتالا اهلعب رهظاموءاعسالاب لاعمالسا او ةالصا اهياع مدآنأ كذا |
 1 لاتنةرطانماننم | بحاسوخ ناك سوميامقل ل لدحر سي ووطالرشلا واذ ندين ةوينلاب همدقَتل ةكئاللا ماع
 لاط ومالك لااننسالدك (تاقناف) * هئاواتع هن ود نوذ مدآ نوك.ذةلاصالا مكعةءايقلامولهدآن معا والاذخ أنف ءا وللا

 |١ ىفءاوالا كلذ ت2 تناك اهئالوعن (باو 39 ةكئالاااضبأ ل بوهياعهنلا ىل_سهئاوا تحت لد ليف |||

 عجل .رهظ. كانهو مل_سوهملءهللا ىلصهلا لوسر لمع نيد هت ةرخ ١ الا فنون زو كا نكن مدآ نحو ْ

 صر جتاةلزن م نمأف (تاقناف) وي هأ عجل ىلءهتفالدتو ل سو «ياعهللا ىلس هللا لوسر ةدايسقافلا |

 0 نيث الو عباس !!تايلا ىفزييستلا هلاثأك (با اوجلاف) مظعالا فت ولا مول ملسو هيلعهلا

 تغةووف تو هنا ث ع عازنلا
 رخ 1نمناكف ترحو راحو

 اعثهنيانا لهساب كلامامأ]| ك

 ئثىننأ كاع ىنةعالو لدءلا مكمل !ىدينيب ىسهفةما.لا مولا زنمامأو شرعلا ىلع ىلحخلا ن نح نجلا صست ا لا 1 ئىع لك تعشو ىتجرو لو#»
 فتح لك ةلظغا نأل شال أ ىرراك هج وسو لعدن لسصو ةونطو !اكلذ فن أي+#ت ءلكتاانلاعلا فة. هلالا ماوالا ذيفنتلا

 ىنسيوت أ دقلهتلاوف لسلام | 5 (باوبحان) .اصنرل وهي اعدللا ىلص هلاهل عيلة وهنا نوك ن أورو هللادابعنمدسبعلالا نوكنتنأ || هتحر ىنتعسودةفتاركسنلا ىئينالك ب راسا ىف هلوقلف ريسغل ن وكت نأ مه, مأ ريسغل نوكستالف هيةصتخش ةلوسول !لوذ (تاقناه) ءاأ[ ركن وشو مومعلاوةطاحالا]] أ .اةرحو انوص هنوعمس واناسسل هنو ربه#تع مهغيللا نم مال_ءابناجلك نم هلو هناهج عتب
 ماماوتاالد نمءاعومهفأملام م ثدي كنان ًتواذال_سوعبل هللا ىلسهنماعضاوقالا ةلرسولا كهقلا لأ تنأ انمباطاموانسف: ىلع اهتمهمهفوةب.الاءذهلثع امي اراخ 3 +بهقاناده ناو عدل سوسو وحدا هلأ سفن .سولالا وسدحالا]] هرفظو قاس ةفاطاد فريبوأ]| د وحالهنأ هيلوقن ىذلا نآنيءستلاو ثااثلا باو نيهبسلاو عدارلا بابلافنيدلاىيئييشلا هلا |

 !ركفةمارث أح تيقبف لأ



 كلأسأ هللا لؤسراب لاف
 قاخأ ةنلا لهأ تاثنع

 نهطف سنت ميسن مأ ىلع

 بطغقهلاؤسن منو رمذاخا

 لاهو ملسو هلع هلأ ىل بص

 لأس ل هاح ن 7 نوكأ

 وةشناهنا لح رلااذهانانلاع
 هللا ىلد هباح اف ةنخل ار ثاهنع

 هماةوهاضرأ اع مسوهيلع

 لئاسلا لعن لازاومل نعام
 زي هعمدالا هياعصأ مياعَت

 املاع قار ءالابأةث اولأس

 بابلا قلامويازو ري بمأح رق

 قنيئئامو نيعسألاو ىناثلا
 نمهدنعدحالاموىلاعت هلْوك
 هحو ءاعتباالا ىزخت ةمعت

 ءاملعلا نا لعا ىلعالا هر

 رااعت قطان 55 لداوقلةءا

 الءأ صاخرم“ ال اضو-ع

 نمىلاعت قا نأ ق.ةلاو

 همراةءالءدو-وو هن اذ ث ص

 هناذإ بلطي نادك الون

 ةفرعم بلاطاادب ربامعاو
 وأ هندهاّثموأ مر

 نيع : وهام اذه لك وعش ور

 هنيع نإ مل اذاوىلاعت قولا

 ماضوعنوكي نأ مهيدقف
 ءارب هن اك لات هللا دمع ن هنأ

 هتب و رزرخ الا فواح
 دةولاع مث كلذ ىفلاطأو

 رسنأ نب كل امىلا نانثا عفارت

 اههددأ دا هنعهتلاىذر

 بلط رك د_درخ“ الا ع

 اذام هللا نايم ًافاكسملا

 ءار اهم تيءغتباتنكن ا

 از الاف ةضواعموأ ةنملايف

 مكانا مع تنكناهزئءاهزؤفن

 تثتغتاتنكنازاهتوقالاو

 هه م99

4 

 وو ثالاب ام. 101 و ناسا مانو

 قاع هنالف مدآهمبأ نمادا دعت -اىوذأ مل - سوك اعهللا ىلص هنوك امو ىيهتنادو واكهباصأ ل علثم لدع

 - را ورا عومجلا ع نم لداههن مدد اونمالنء بالا جاز دما نم
 لاو «تاحوتفلا نم امس ىفنيعبسلاو مىلاثلا بام لا ىفزيشلاهر 5 ذهسأ لاكن موفد ؟ هل5ناك اذهلف

 اذه كرا هيك رامهانا ا هنوكل مها 1 اومدا "ىلع لاكسلاب سو هيلع هللا ىلس د ص خان نمو

 مناوةن داعسلاتانارتقالاوة شار ونااعلاوطااو هب ولعل !تاكرلا لاله.ف نولضاغتي سائلانأالال اكد

 ىسومناكولث ب د> ىفةئامالث ونيالثلاو عما لا بابل فنيشلا لات وه ىسهتن |قلهَتلا فرت أ ان دنعاهل نكي

 مولع هتدايسب ءايب الا ىل_عزمش أىذلا دوعلل ءاسنالا ىن ملسو هماعهللا ىلص نالعا ىنعبتي 2تآالا هعسواما.-

 هتةلاسر تمعنةنا الاومهححءوراتك ند مك: 03 آاملنعب لأ قف اع * هللا ذأ ذاوىلا«: هلوكىف هنومنو

 ش 0 يتسلل برميعتتا سدس للا كلذ ناك ناالا وش ىا صح لف سانلا لكهتعب رم
 : نيدلاى 7ميشلا»ر 3 ذةعب رشل اللة: هدشعس ىف موه لع هللا ىلص هلتئانوهفهر وهن نمر ىلع م دقت ىأ

 1 لير لع ا نا ارغلانأ مدق: دق (تاةناف) صئام1لالوأ فىطو. لالالا هنع هل ةنو ىكمسلا

 || هنلاىبسهيلعلزت امنا (تاوجلا:) كلذ فة مكمل ا|سفال. طغت هيلع لزني نأ لق ةل سو يلع هنا ىلص هللا
 اغار ومالا في ردتلا نأ ثا ذوءايلوالا ىلع مولا لي زنتوهملع هلي رت نيب قر غيل الاجا نآرقل ال_بوهيلع

 || قرتلاةهحاهتمنال طقف ءإدفم ىهوالا مولعلا م-ملعلزتتالءايلوالا فالخع لاسر 21 لوعتالو لمعتالوه

 أل لسو لع هللا ىل_م هلوق فتاحوتفلا نمرسشاعلا تاما! ىفلاهووهو بسك ةيالولاو بهو ودلاةبسكتلاو

 || باوث مالسلاو ةالصلا مباع ءايبثالا عيج نالمدآدلو دبس لسو هيلع تلا ىلص أك امنارتتالومدادلو د سانأ

 ثيدح اذ نءنابأ5 مال سلاوةالصل اهل ىسيءوهو ل_سرلارخ ىلا مدن د|ن مل سوه! - هللا ىلد هل

 هميأد و ومنك ولهنأف كلذ فل سوه ,لعهتلا بص ىدصو تابت الا امهعسوأم نيمدح ىبسد ءو ىءمومتاك ول

 الاةماعسانلا ىلا ىنثعبب ملاذهلوا حج تعب رش تدتمدآىنب سمج ناك اهدوحونامزىلا مدآن دل ن٠
 هتعي رمش حن وكي لهذ (تلقناف) ما ميعاد ىهعءايبنالا ءئارمت عي مذةصاخوه

 نماهتوكن عسنلاءااذاه رخعال(تاوبلاف) هلاعرشتا خوك ن ععئارشلا كلت جب ركع تمد#ةتةعب رمش لعل

 هد 12 لزن ىدلاهعرش هنا ىلع. ةافت اوان ءامت :ا عمر هاطلا هعرم ىف حسنل اان روش دقىلاسعت هللا نام تعب رسم

 ةالصلاهياع ىسع نوكمل_سوع ل عدنلا ىلص هلاب اونءايبنالا عميجن 0 ادهشنامو رخأتملاب مدقتملا خسنف

 هللا ل صد##عرشب مكعا اوهعفر لبق هلع ناكىذلا «بغنع رمش مكالضرالا ىلا لزئاذا مال. لاو
 لزئاذا مك ناك انا هل.صالاب د هل ناك لرئ اذا ىبسيع هب مك ىذأا عرس اان ًاولوهتمأ ىلا هيثعب ىذلا لسوهيلع

 ١ هلهوأ خو سنموهلهثب دا سوت ىلع ىولضقتال لسوهياعهنلا ىلد هلوق (تاقنان) هبالاضرالاىلا
 || مصيل كلذو ىلاتهللا قاع لضفأ لامع ووذالاوإسوهلءهللاىلصه:معضاوتوه (باوجلاف) اعضاوت
 : ىعمو مهفاف هيلع هيدقلا نأ املك - 5 00 ؤاحنركسشأ هنافر ك-ثلامات هل

 ]| ليضفتب هلق نم هنافاةلطمىنوأ ضفتال ءانعم سداو .ىمالاب مكاوجل مكس .و::تاوذ نمىنولضغتالثب دولا

 1 طناقلالا هلمتكتام ب سدع لسوب اء هللا ىلص وذ: نأ فراسعلل لهف (تاةناف) تاما دقق هلل- و زعهتلا

 1 .هلمتع ام ىلعال هدذع ىكاعت هللا«. .هادامىلعالا هل أو ةيام عج ىف دوم الل ا نكساو كلذ كرعن(باوباذ)

 1 ءانلوالاو ءامزالا نمهعامتأ التوفل سو لع هنا ىله هناماقم عسيجلهف (تاقناف) ملعأهللاو طافلالا

 : نابلاف يشل هلاك (تناوتملا 3 هنماهثرب نأ مهن«دحال مصنال نام: مسو هلعهللا ىله صتخعمأ

 لها 1ينااوتسانتالا نمد ا ول ع اورد ةئامثلثو نيثالثلاو عيباسلا

 1 0ع و رعلاب و نذالاو بلةلا ىل# هلازئاو تارا ثلا ىحو نماهلك هلام 23
- 



 ةير وتلا الولهنا عا ضرالاو الع
 ةفيلكلا ماسحالا ف ىلا

 ًْء 0 #4 م“ اه يا هل حد

 تحعامو ناردإلا ءار وام

 لكدغ ءيفارش والوأ ب ل 0 نالقالا بام وهذا ||

 34 ,”سىلادادمالا كل ذر هإدو.ف هءؤ>الىو لك ااضءأ ادكوام» .غاا ىف هنوك لاسر وهلم لد زءاسنو دىن |

 7 || رخ“الارادلاو خز ربلاوهىذلاب ررغلاىلاالقتنم هئوك لاسفوةداه-لارلاعفادوح ومهنوك لاسفل |

 3 00 3 لد (تلقنانإ ٠ نرخأتملاو نيم رتل نم 0 علاع نعام لما سهتلاسر رارتا

 00 7 ْ نأ ّن نا +8 اهتم ,عجلاافلقعلاهنناؤ زا املوأ داو رفوىروف هللا زاناملوأ ثيداافدروأ

 اللا 0 رادردو مءريعب راب ل_سو 2 7-0 ا 2 | ا ا ناو لاي 89 ل الا لقعلابا# ةوكك6 8 هس 4 ماع هللا لصد © ةق.ة-نالدحا اههانعم |
 ِ 00 0 || نع (تاوجلام) تآرقلانمهيلعر وهانلا فنيقبا سلاءايرنالا دمه ل_سوهس.اعهللا ىلس هنوك ىلعليادللا |

 ف 1 ت4 طل مهلا ىرسىذلا لادهوه مهاده نأ ىأ هدتفا مهادبؤهنلا ىدهنمذلا كما وأ ىلاسعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا ا

 00 اع رد“ رهاطا ةيرخ“ الاوانطابنالةلوالاذا كار مءارتها كلذامان م_هاد متر دتهااذاف نطابلا فكن م |

 امن تنك ثددح مدعو ا عبب اكسو عياش اق الاكل لاعاهانر رئامريغ مهاد مبدارملا ناولق'

 كلذدب وب وكعب رشلا كله ةعب قدا ءسئانو هةهر ووطن نمز ىلع مد ىل :لك_فنيطل اوءاسأ ا نيد مدآو

 أ نيلوالا لع تاعف هلال- كه قرار اك ىأ ىبدث نيدهدي ىلاعتهنن عضو ثيدح فل _سوه.ءلع هللا ىل_سهوقأأا
 نمل 1 ال[ .ذأ / ع . . . 5 5 د 5-0 . 0 .٠

 كا ىربت ”عاو 3 هناذل ذحاضياو في رثلاهعسحة مغ دنعر وهظلاىفهوم دة: نيذلاءامن الاءهنيلوالابدارحاذانب رخ الاو

 ركن 0 بن : 0 1 ّ

0 

2 

, 

 هيا دوغ

 ا م ا

0 
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 نعكلذ نمئهعنعال نارتلا|

 لاهو #كلذفلاط ًاوهدوعف

 نيتثامو نيعستلا باءلاىف

 هتلاس اسر ا 0 7 0 1 0 |

 نمهعمست نأ ليقهذم كلدنءام ةوالتن لتال ة 0 ةلايل عت الوهل راع ١

 ' عمك دبنونثوملا:ذمال- لاتا حرقو طقوةء*1 مكن ”اكهيلاتصنمتنأو لد راك نمهععسا لب دل لاخلا

 لقا كام نادا را املاك د د || ميسلا حب رصتففو (تاف) ناونالا نمهريغ فوتاحو فلا ن نمرشع الا نابلا فيش !كالذرك ذمهذاتسا |
 اونا ل لما يلف ثا د- ىف كل ذ ىلع عاط] لو رافن ليز لقا سودياةتا شتا لوسر طل ةاانأب | 5

 5 3 3 ري ْ «ءاكهب ةةعطاغلا س هلا ىهرهاك رياكلالاعحو رىه لو« لع هللا ىل مدت حوراذاف (تاقنان) 8

 0 . املالاعأ طم ١ لسبةروك ذملا لالا لاف ةثامثلثو ني عبو سداسلا باب !اىف نيشلا» رك ذاك كلذك الاورعن (ناو 30

 ً كايا 0 ضع مال لاخو عاملا بعل نو !ءهلنا ىلص هنومدعت ربو كادسجلا"لنعزسوعيلس لا وهط 0

 الرش ا 0 اط نأ ملسرهرل+ هللا ىلسهتلالو سر تأم نمد خ نم مان هلك مويلا ملاعلاف مولا ن ه هامتنالا هلزتاعةما اغلا مزو كيال ( يللا

 ريغ نم || هللا ىلس مهنا عم مداربا هنأ نم لضفأ سو ءيل هلا ىلص هنوكى عر لدلااف (تاقذاف) ىنوتاتغفا | ع٠رموءلعع ا 0

 َق ما يقزاملا لعد ١ ْ 4 ملا ع نمل ظفأ هيهبدملانوكي نأ ةدعاقلاو ميهاربا ىلع ىلصيهيلع ىلص,نأ هللا لسن نأ ان ممأ لسوهببلع ا

 ا واس الرادلا»ذ || هنلاىلكهنوك مداربا ىلءتياص# هلوقىفةتكنل اانغاوناهذالا ىلا كلذ نمردابنيامدارملا سل(باو 30 3
 مب َن اراده | /

 ا .؟الواوعص ا 2 اوةلاالاهعسوامْ ل ءلع ىل أ ف. 5 هلاولاو لف هيلعةالصلاةيقيك ةياوصلا ماع ىفالؤ مناك مسوهيلع

 نطومف ا | طاغل أب كل قاطني ردع , الامل وعن :؟اطاغل ىنلع ناسنالتلئاذاثنأ او ميهاربا ىلع تيامأك 0

 مهكر ثن الف م 0 أ 5 ل 0 (تاقناف) مهف أف نيةيد اسوكي اعهلنا ىلص ع راشلا نمءامح لة أ كنو كم مي هيلا ىطعتا

 ريغلاوتغات نا ف لكلا ا هلفعاو هع رف هنا عمهتمادادعتساىوذأو ل_سوهيلع تلا ىل_د مدآهببأ نم لضفأ ل سو ءلع هللا ىله

 قلامو وع لح و زعهللا | هسسأ ع نمىلذف] ناك أما هناتاحو فلا نم سمانا نالا ىفئيسشلا هلاوأك (باوجلاف) مالسسلاو ةالصلا

 نيعسنلا اوىدا1ل اب ابلا ١ لو هيلع هللا ىلص دجتوءامسالا انامل امانا مالوم اعوذ نال مالسااوةالصا اهيلعمدا ||

 نعل ثاس نمام نيدتئانو ا 011111 از ؤزؤ ز ز]ز]آ أود ثنا 0 :ددعاجمااراشألا ماك || عماو او ىهواجناه لال ماح ناك

 رعت همقوال اى ا اذهلو لاو ىلا اودىذإ!تاذاالص#نوك الءاسمتالا ىلع ىللد>ن مو هلعة طيح تحت تناكوءاس<-الا ىلع | ا

 ىلا نعءاحدقو هاوس نع || انل فءوضتاذلل مسهتاعا م مسالاان.ءرامل نكماو مسال اذا ندنو تاذلا اول صح مهمئافةبامتلا تن
 !.بارعانا لسوةيلعهتلا ىلصأ موو لس الو ورضا ل ا 1

 هنادجأ ىنارهظ نيد عيون ا

 ير يح

 أ ْ

1 

 ا
/ 
1 

 ١0



 اهذالا اذه ن مقا كل .ضراال

 رشااتاملكذدعب ةكمتالم
 | لدنلكت افهم تناكىثلا

 |هللاىلا ثدت ىنعح ةرثك_١اىلع

 نمهللاىاثيةئث لكن م

 قلل نيد وهند ىجل | هقالعال

 ًاضراو ضرالا ىفّتف لدن هنأ

 أ رم: ص ثااثىف ةقلعلاناف
 كلذ ىلءمالكسلا يشل !لاطأ ادتونوع> ريال موف ع هممق ىكاسعت هللا لاو نكن 5 الذ ه.اعردقاالف ا

 1 ماقم ىف ىسىةهتةلتراوطأ

 (| ىلانالا ق.انالىتلا هيدرفلا
 ةسوسحلا مهتلاسرماأ ءامدنأ اوناك اغاءالذىطعأاد>-أنأ انغام ( تأ وعاف) ملول ع هللا ىلع ا 8 2

 (تاوجلات) ادوسومتنكوأ انا فا تدك لس: لونيطلا 0 لاه ملف (تاقنانز ||
 زعهللامالكبعأام رظناف
 | هنا مسافلاو#ل->و

 ا هنلاءاسعسأ نارلعا مظعالا

 لأ اوودصافةمءاظءاواك

 تش ىسهلا مساىاب ل ةجاح
 | دبر ىنال صف” لاق ددو

 | هاما قاع ىاطمسبلا
 | ىرأف ديزيونا هللاعق ماقعالا
 لاهو تال ذ ىلههذودرغصالا

 ا نالاناسنا ناسنالا ىهامنا

 لكلا بارا سنالا لص> هي
 اعد !نكيمذادو>ولا ىف

 هيف نوذل اوفلالاونانالا

 ىفلاط ونار علثم:دئاز
 ْ عساّتلا بابل! ىفلاوو مثالذ

 هلوةفني:ةامونيناءثلاو

 تاووسلا رون هللا ىلا#

 اا(

 عفاف لأ فلآ فلآ ف لأ فلآ فاأ فل[ فا ةئاوه سد رض نم لصتتام مه دعو لاق ءايهشالا نود ١

 اافاهانرك ذىتلالوهالا فم4_«.جبورض م كلذ ثائر كإذ هدنواغلا نيءستوةعستوةثاهعستو ناسا 002 ا

 ه|ةعتبالبا وهو نودةنبالواد>او نودي بال ادهسلاع نه مدارهط ىفنأك نمدددو جف كلذ نمله | 0 ل

 رود همهف نعد سعب نمو نبدلا يمزيشلا لاني «أكامتهقلو ىسهتنا فدك. لاهقي رطامعاو لقعلا 0 0
 | مادي رو دب روادن ر دي رب

 . ||| عج رترشلاةكئالمن الاك
 !ههيأرتخ امدآ اي هل لاف هلالدع قراياك ىأ ناتضومةمهادب رمد 00 00 25 | يتيما راه

 | هلال دس كئاو اق ىلاعلاه
 | لاطأو تانسح ممن 7(

 هلاقفهح و رضبة يل توما! هءاف-ةنسنيعر او ةئامعست غاب ىتح«سفماد يمد ل ازا كاذوثنأ 1 ظ : نءاثلا تايلا ف لاو دع كلادوت

 0 2 . 3 ىلا: هل اوةفنتئامونناوثلاو

 ىهتن ادوهشلاوباتكسااب ىلا ههنا ىمأ مويل ! كلذ نف لو هيلع هللا ىلصهننالوسرلاو هني رذتيسنف مدآ 0 0

 ةروصو هنرودىربوهودملاكل:نء حب راخمدآاذهو هالعت قلبك قالاةضيقفةعارودهتبرذوددآ اذهن ||

 ااا م كتمرتلارمت قرانلا ىرخالاو مانو ا اههادحات سلةر ودئالق لك فام !تأن هدانر د

 ىلا مال اوةال_دلاهيلعمدارظنف هب رذومدا اذاواه

 لاعفرمعلا ند هل تدك مك برايل !ةف دوا د كنب اذه هلنلاغ هالات مران ١ اًدِهنمالامم موض 1 نم“

 هللا لا ةنس نيس ىر ع نم« ة.طعأ دقمرابلا ةؤة:س فنا أ ىلاعت هللا لاف ىل ترتكمكونراب لا فة

 ىسنوهتب رذتدعف مداد ءيفدوادلدلولاهتيدودقلن مدام ىلاعتهللالاة:ة:سنوةسىر#نم قبدق مدآ

 كلالذالا فر وصاادد_تبانلوق ىفانيلعهركشتو عضوملااذ »ىف هب رة:ىخاان كلاباق ىلاعت قااديىف هع رذ

 كِل سدن [لااذ_ه نمرثك اولا لددتتالقئاقللا ذاةي..ئازئاحالو اعقاو نكي. مهسفنلالا# اذهناك ولن

 لاربع نملاوماملا نب مدار: رهو ا ىطعأ !لوذ (اظنال) ل ويعد 9 0س كلا امااىف

 الانوكتالةوبنلا نافءايبذالا عيج ل_بقةوبذلا ىطعأ هناىلاةراشا اهريسغتودرك ذلابةوبنلا صامتا
 موك #بلعمللا ىل_ص هنام-علوق ىتعما5 (ثتاقناف) قلاعتهناد :ءنمهءاعردقملا ع رشا |هفرعع

 : بابلا ذيل م5 (باو 350 قالطالا ىلع واكل اهيدارملاو 7ضوصخ د وادن هردا ارملا لدهلئاَو لت لوأ ا

 هليا 1 ا راع ةاخاملوأ نا كالذو صوصخمو اد هيدا اراانأ سداسلا ا

 هلع ىفقبسامدج ىلع ماعلا وهطءديدارأ ل ىلا عت كرامتهنلانأ د ثالذ حاضداو قاتل ما ةملسو 4 4٠ 1ع

 ةلزتع وهو ءايهلاثرذ ةباكلاةقم هل اىلا هيزنتلات ا 1 نمدرمذبةسدةملاةدارالا ثا ع نع ماعلا لعقنا

 | ىلحت للاعت هنامث ماعلا فدوج وملوأوداذهوءاشامر ودلاو لاكشالا نءهيف هت فما صولا ءانيلاس رطأأ|

 ! لو.ةكر ول !نه هب رش س> ىل_ءءا.هلا كل ذ ىفئملك هنم لوهفةوقلأب همف هاك ماعلاو ءابهلا كلذ ىلا هر ود 1

 00 نمهيلابرثأ دحأ .٠ نكي مودل او.دو هعوُض لشن رونااكلذن ههب ر*مس> ىلعت حارسلا رون ثدملا |. اهذأأاز

 ١ وشل تار ا 1 ع
 0 ١

 شري دق (تاف) باتكللااذهنم عضوملاا ذهب« ةمأةهرهظ ن متذخأ ق/اروصلا ل ناك مدا نأ لع '

 [مالسلاو : ةالصل هيلع مدا رهط ىفاوناك نيذلا ءادعسلاددع ىلءهعاط أ ىلاعتدنلا نأ هللا هجر نيدلا لذفأ ٌّىخآ

 5-5 | 0010م سناك ءابفلا كاذفاب عتب م اوب”برق أ ناك-ف مل_سو«-يلءهللا لصد تن ةةي هت

 1 لأ نب ىلسءءابهلا كلذ فهيل'سانل 'برقأ اكو نيدلا نجس لاهي دوج وملوأو مال اروهط أ د.

 ىف هن ىلاه :هناىضر ىلع مامالا ىفزيشا لوقو ىبهتنا نما ءاايزالاوا ال عمان اهتم نلاعت هللا ذر بلاط إ

 ز | لت قالا ندم شلاق اونلسلا» اءرمضاتان ءاضب ,1لةندق ءايدنالارارسال عماج هنا ||

 م 0 ا ارسسالع أ اذه ىرصءىفادحأ تاليا سرملارارسال مما هناهنع ل سني> ب ||

 1 1 ب ا كل رنمْنبابنرملاوءاسنالا عسج و ءتبسنأ !تاح وغلاف لاف نيدلا بلا عت دخلا



 2 يبد

 ةفطنوهرنالسالاىفهلاغثتا 1/1( 

 رخ 1ىلاوكسفنأ نملوسر مكءاجدةل ىلعتهلوقانءاعىلاسعتهنلا فذهب ونينثاماةمدتداهشمقت ل نيعفداهش |||
 امناو ةي"الاءذهالا ادعاصف نيلد رةداهشبالاه_:م انآ ل قال ناك ةراهدل انهن ةرقلا عماسن افةرو كلا /

 (تاوجلاف) ءامعلاقدفدع,تادوحوملانمرهطاملوأاف (ل.يقناف) ىبهتناءدحوةع زد ةداهشب ثنثثأ]

 ىلا سكوس مثلا نم

 هلاورا لا اوأ ةنللافمرارةدنسا

 نابلا قلاع لع اىلاعت

 0 3 ١ كلذب قدفساو لسوهيلءهنلا ىلصد#ةوهءامعلا وقدمي ريطاملوآنآر ودنملاف أ نم نيدلا ىاويسلا هلاهأك | ل ّ 0 | ماا .٠ .٠ 5 - ع 3 * 4. 5

 / 3 9 و 0 || ى-هتنا اهلك تا.ئامثحلا انآ مالسسلا وةال_دااهءاعمدتا نأك 5 اهلك تايناحو رلاو وهف تان اوال
 ذ لارداءاءشإلالا

 3 0-3 . دال تزاش ا اف(تلةناف) هعجأ ارذءامجااهنلاو ءاتاملوأ نآوندلا يع زجشلا مالك ىفةءاوالاق.ةءامر ةىأ.-سو ١

 ىهنةضراعل لصح ناو
١ 

 ىل» هرابدخا مص فيكو هللا نعرخ اوه ىذ !اونيطااو اان اواممتن :؟ ملسو هب 1ع هنلاىلسهلوق 1 ا
١ 

 ف ام انوس ماكنا تاع 1| ىفجشلا هلو أوك (باوجلا:) مهرب ن وجو بز قاع نلت .وهيلع هللا

 ذح ألق لح ربغ قدتلانذاب هنازب ةتاذ فرعد نأك مل_سوهياعهللا ىل_مهننالوسرنأ ها ةاذعم تاع ءوحفلا نم ا

 ١ د تانانلاةزاو ا

 كاردان تالاولا:ث كلذ

 كاردانيم-ت ىلع لقسعلا
 ٌنامعالساولاك هبف وهفاذأ

 ثيدحلا هءلاراش أ 5 مدآ قاد للبةكلذو هنو فرع: ملسو «.!ءهتلا ىل_طاوعق ناك ىتاا لا اوهو قاثبملا
 ا لاق عم لارذاو | رممانعلا ىف ةثوئيمتناك هنلابنلادابتب اناا يكل رعتلا سو هيلعهننا ىلص هلناكتف ز وكلا

 يدلاهل الايدكرديام ىل عام 4 _هيد ضو4_سعند وه 5 0 عانمرساملا من هدودحو نع ك 0 0 نانا جت صو هس شنذا شط ىلا لذا طع ع سال اس كل اه سس

 ىهىبلا هل اليوركشلا | 01 8 2
 اعسالاولعب لا مللام سملا ىلامتلاهالمآ هلاو> أمم ا ل ه.اعهللاىلإ_ددهاش اهو اي 5

 لالا ف راقت ركفلاوملخ] كلذاوظفعقهفو رو_منااللوالاةء«تلا كال_ةالا نه كلف نماث انهرمأ ءاموس لك ىف نو و

 تعفتادرغمر ومالادعف لاكسشالا ة#فاتتملا :ريثصمل انارة >ءاولاةز يملا دوعن رك اه دوج رفات ا
 1 7 , || لاكشالار وس فاتةتفربكو رغصو ثيلثتو عسب رثوةرادت هاوي وعتوةماةة-هاو ضرعولوط نم

 نذاب ىل<ريغ نم هتاذب هتاذ فرعي ناك ملسو 4م هيلع هنلا ىله هناا_.:اف كال ذلف:دعاو ني_ءااوىلخلا فال:

 اياعلاةيترملافوهو )سو هيلعهتلا ىل_هلاقاهااناذا بتارماه.ذ ءفرتؤت لةاثملا هذ مناك اذاوكاعتهثلا

 رشب نأ امنا ةفالماوةلاسرلاة مس ىفودو رخخ 7تةوفلافو # ةيت رملا هيف مكست لفرغ ةالومدادلود.هانأ 0

 تادرةملاض عبس سن لة ءل ١

 ةءسلاىف يَ طع دشف ضعبىلا

 دثو هءلعو ام ىلع مدل 1

 كلذ ىلع لقعلا مكعف بصي |

 الواط1نا#فدتاكلذأو داقمأ

 راظنلا ًأطدش ةفوصلات أر |

 نعنمع الا اوز.ةاناهمف 1

 دديتموهو ىرصف ىلا امك سه ىلاةر طان4 .طا ىأر هنا كلذ ببسو هنأ شنةف رعم نع ةمث رااهبه< لقم و

 قاانارثاس ند واهندب ةيراشملاىًارو ةهءواعلا كالفال ةوةثخاممأ مل_هقالب رم :ءلا هنا ذو_هاثفاهسف

 لباممءداوت نمد أ ىل_تالضفالب رضذعلا هنأشت ثم -نمهسانل ريو ندد تابثلاو لا .لاوىبمانالا

 ىحوب هلو ا ولان مدعم ا هلل .رشبانأ امن الاقف هلاثمأ مهو مههلالثم سفن از

 1| ناك امئالوقلااذهن أو نيطل اوءاملانب مداوامسن تن 5 مسو<- -.!ءهللا ىله هلو 5 ىنعمشفرعد-ةذىلا

 ةروصا !كلت نءرادلا» د_هىفانلمح رثفبتاراا كلر وص نءدودعموها#اسذوه ىتااةروذا اكلت نا ان

 هتلاودللذ فلاطأو 0 ا ع رشلالوق:نمحاو رتسالابالو لعب كرد الءانرك ذامقوفةروداض.أ اناوىلا عت هللاءجسر زجل لاق اا[

 عساسلاب ايلا فلاقو«لعا| ةروصوةعمبطلا قدر ودول وهلا فةر وسو شرغلا فةروصو ىمركلا ىفةرو مانا نأ كا ذوا مءانثكسف ا 3

 ةماكن ءامزيةئامونينامثلاوأ| | باحصال 2 مهلك اذه مدعلا فر وصرعامعلا فر وصورلةلاوس والاب هنغرب#م!لقعلا ىف ةروصو سفتلا ف ||
 هللا او الا دبعلا اهم ماك-تي ناأك ل-هف (تاقناف) مهنأف «آعنوذ :كميفهدابعل ميزا هللا باخ: ءاع ه4حودب ىذلاو هوفشكلا ّ

 اكلم ة وكلا كال :نمىلاعت ْ لع هل نكمل (ناو او ر ودل انمهرهطه. لع ىوت ءعامعقاثم لاذع دنع مالسلاو :الصلاهيلعم دك الا

 ةجركلمناكاري تناك نافأأ | نو در يظااع نمدحخالا ناك ملف (ليقنان) اهمانر ونفت رو اعف ىلا كالفالان مكلفا لعال هناك كلذيأ||

 ةمقنلإمتاكا تناك ناو كات ولو مالساوتالصلا هلع مدس الاممغن اكر يظانالذدخالاب روظلا صخاساهلا (باو ان مربغ :

 طلو ىلا«: هللا ىلا بات نأف اندهشكدهثفةر و هفةر وصاتعممال_لاوثال هلاهياع هلزالثل ذوانةز ناكل مد[ ىدب نين ن اوشا 2 :

 م , اراملا:كاوهلعي وآهنمذخأ اعرلعب لمال سل اوةالصااهماع هنأب نق لعن كامونيدل يس ديشلا لانو | ١

 عاطان مهنيا محرف كاذكمدآ مالا نوكرانع 3 اايفامترو ههنا كالفالان ماتم لع 5 ىلا تازرش 1

 كلت نمىلاعت هنا قات ون

 دبعلالاو ناو ةجركإ ءةظفالاا

 ئنلكن م سراب ياا تبت ع



 ا١__ الوبوسنلامالكب نيبال
 هديوةويفةنسحلاةافعوملاامأونب وعدل اىديأباعدانةووفةمكملاامانةنحلاةافدواو ةمكملاب كبر | نمئشب ماكتيالثا همهشي
 ىفمه_بوفنلنولعيالفقوترين 44 !| مم دنام لءفىلانو ردا ن نو م اى -نب وعددا اطاس ا مالك هنمقسناف قئافدلا
 مدعمالسلا ماع ءايدنالا لاك نم ص نبال «(ةعاع)# مالسلاو رةكمرلف ءان نمو غرم وملة ءاش نق حلا || تارايع هذ_هاعا لوي هنييثامدعب رباك الا ن :رماد> أ ىعا رب ن آر يغفل ىجينيال هناومارك اهيفام لك ىف نول« ءاينغالا ىل ءازدقلا نة ينميدالا قيزرلملا مدقتن ا ىلع سالارقتساد_ةوكلو> نءاوضةنالىلقلا ا !ءاطف تاكو لون آر ةلافوتحدملانم كلذأ| لهآ نم سبأ نم ىلءى يفد
 متنأ لذتلا عيتل:ةإ سم ىفلسو هياء هنا ىلسص هلوق هيلاراش 5 تافوالا ضعبىفا.ذدلا لاو ريد مهرعم ا قطناللا- قطنو لاوحأ
 اولاقف هالو اوه عنسد ام لاتف لذتلا سؤ ر ىلعم هوموةىلعرم لو «باعهنلا ىلسص هناا ذو مك ا.ئدرماب 5 دوال ضرالالوةثاك لاقم
 يشل لاه 5 ْئتهيف لاح وب ملام لك ىف ىىنعي مابندمايمأ مت لاتغنا ةبورتاءاسيش بلا جرد ٌٍ معاهفلافو# قدي ن# لكلا لح لقفةنسلا كلت مهلؤت مغلنا اوك رتفراصنالا كلذ عممضأب 1 دع كلذ ىرأ املاقف لغتلا نوع || نيسفولاهلالزوو ىفشت

 ميلفءنم محول ىل !دبلغااو هاك اعام والا ءامب :الا ىل_عام :دلا لاو ضءبءافح بدسو نيدلا ى< ا تاد_هاجلا دعب فلان ا

 راشأاك اهاكالتانوالا ضعب ف مهلوهاا نوكلااريبدتن ع مويا ىقذعالن ؟لايدل ا رمأب سانلا فرعأ | سغنالا هلانتولامعالاهبلطت اوناكسا مهنع بع. اةمظعلا ولالا! نأولو نوكلل مهرببدنن ءدالذباونا أ لامتهللا لالح:دهاشم ٍ 3 .
 مهنوكع م هبادصأ ةر واسع مل سو هيلعهللا لص هّنالوسرزمأ لف (تلفنان) قالان عقال اهبمكتال دحاو تفرعوأ ىدص لماع آان ن قاعمق املا ىلعو لح و زءهللا ىلءلا.ءئالاباةاكمناك ملسويلعدلا ىل_ههلاذللا هر ىطومسل !لالجلا | تا راذان كاعد ا رك ذدقو « كلذنعلجو رعهتلالال>ةد_هاشم هلغش نكيملو ةرخ الاوايندلا أ ريدي راصو 5 مرح الا ماايتتلا وه لكتللا ديار ىنح لسوهباعهنلا ىلصهشلالوسرتامامونيؤراعلا ضءب لاو ا« ىلر ريغهب ف ىنعسنالثةو كرب اريدك اكلذر وها نوك,ىنءنكلو
 ١ هيلع هللا ىلص هم: مآ امىلاعت هللا نا ةئامونيءستلاو نماثلا باب ١! ىف شا هلاوأك 5 (ن اويلام) عسا هنود | كل غفير راو سنن :.مئالذ
 نمىلاعئهللا ىلا دقن هريغا نوكست الةمصوص+ دووم لك ىفهلناىلاعتهلعماالا هنودوهن 3 واشملاب لو | هتبأر نا فام لثمن طاب ىف

 | كلذفةمهتلا كل ةننم رحأ تاو | حرض وتلرخرم قالب و مالملاوةالصا اهل عى سوم عمرضحلااةصق لءادينيب رقملا نمددأ ىلاهقاي ملامةمالاداح الا ناهجولا || مهتتالف لمعلا ىف م دق ىلع
 | لهأ نمنوكتنأنمرفو

0-7 

 «(نوثالثلاو ىناثلا ثدأا )دي
 كالذريغو قالطالا ىلع هللا قادت لضفأ هناناس و مس وه.اءهنبا لصد اذن ةلاسر توثق ْ

 35 وعاج وةئبلاو با لاي ةمباث لسوهما هللا ىلص د انمبذ ةلاسوبتالعا »|| 5 4 1 5 1 ىلعةمالا تءج أك ذك اجلا 2. او زعملا - عال 53 5 2 6 [رلولاهللا اطب دقلاو وو ملا

 ىلص هللا لوسر ب طخ دقو مهم رتالاسراوغلب مما ءانبنالا عيالك د كرام مواهمادتن“ هلاسرلا غا ايها : ملعيف نولقل ف امىل-ع
 ال| تغار | لهاا ل مادج نودا دا كاذب سامر دعو وون آو ردقعادولا ة سفر بوعي 5 1 ماكر ع

 يزال تاب آضءل هوعج نيحن ارقلان م طةسهنالوقي مه_ذعبنا (ليقنات) لهش !موللا لاف هللا لوسراب 1 هيف تاعي تني-ن م هناذكسو

 : | (باوبلان) ميصصكلذ لوفاهتوالت ىلع باشي داهولت لفك قي رط نماهنع ثد:نأ فراعا ىف اذه ىلعو عم : * || عموهتسلاجمتقودلاحورلا
 : 2 ةدعفنُو رشياوناك ةشئاعلوق لب 2اس ندر وو لاترتودنل هاما امنا اذه قفاولال ضَأ 0 سي فافوه فرت النيش

 "|| ىف طوةساابدارشتملانوكين!لمتصف مستلا طوةسلابدارملا اولاةو تاعباتت« طة سف تاعباة:ءخأ مايأ نه 1 ممرض اتعااعراا
 1 لوسرهن ؟هئاعدا فلوسرلاو ,ددت ىلع ل .!دلا لد (ليقناف) لقنلا م ناسنلا ضعبلا اذه مالك (نط) هبل استنا
 :١ || ىفؤيشلا انك (تاوجلاه) رخ 1ل-ءادهلار اا ند انااا ف ن سمنت || ْ مجيشلا نم كلدتدهشدةو

 ١ | | ”ديءاجامىلع ةلالهلاف بحسن, ليرخ 1ليلدهلار *ةخ الهنا تاسوتفلان منيعب رالاو عسبارلا باب لااا
 9 أى أ هل* ذا جشلا 2ناك فهنا

 [|ا١ باو 1و ةناعملابان: داهش 6 | انءاحاس 1 3 أهل 3 باو 1
 ١ 5 سنو وهسعع هلت ىدر 5 هلال عاتبا هنأ ل وهي يلع هللا ىلسص أ :الةع زتدهذلك ةدداشملاو يعاب: : داهش نم ما ىحولد اه ام: داهش ١ انه لك - 5 ( 4 لا : 1 ل 3 (تاقنان) م هلع ||هد الب فالت ضراىف هامصقف

 ا 0 سلع زدخاب دهشة مول دوع.لع هللا ىلصمنتالوسر هللا .ةفاريضاحة بع زمن نكن :موجنار الا : 5

 هيب | سم نكات زد داهم ل سوهياعدنت اىلسمهللالوسر مك-ف- هللا [[] ٠

 هجررصع؟ب وذا ن بيدك



 زوزلاةداهثوعبلتيمهلالام _8 1
 نع لطابلاىلا لملا ى 2 ؛
 0 5 0 || ىحك» اعلزنالو كلا ءامامهم وذ ىفرب زعلا كلما نأ ىهواهفرعت نأىخأاب كل نبي زةتكنانهو « ل نبط :

 م 201012 ىفالتو ريب ناكذف كنود دهس#ل كرب و هوالا كانا افك: ان لبق هرهظ فام ءاب ريكو هنو ريح را
 هبلة نأ توللاةةدلاقثعت هزت أو للعم ] «فريلخ: ذدهتلبا هم امزح .لاعلك ىلعف اوان هنو ريس نم ماظعأ هلع -طاوناو لو ل ب5: ملاذا 27 1

 هسفن ىف هلوكحال ثيملا نا هلناثأو نامزلا مك نكست تت مسدحل اولا الاب ر ورمسأ اهءاع ىل_ خد او: :ًاينأ ل5 5 لسن نم*ةازخم تت ١ ١ ظ

 عومجنابف نب رضاحاناك نير هلا نوك !الا ءاشغالاو ئقالاو قف ل سوه ءهللا ىل هيب هد بئاعام ىلاعت |

 1 مسو هلع هللا ىلص لع :أامغالوقي ىلا عتههنادجر ص اًّولنا ىلءىدم تناكو د دا رغنالا عمالبتعلا عقو 0

 حجحجحو

 01من فوهاجاو

 الو مذالود_الوتةناباالو لال_> نم ىهلاثعن لك ىلءلاقالا هل عش ىلاعت هللا, فراءلاوا ماورد اف: ىباا ىغلاةفسصاءامنغالا ىل ء
 0 ا : ْ

 0 | مهر هداطنت ثدحن 5 مكتألذ س ءاف ءامنغالا ىلع هلابقا ىله بتوع نيفراعل ا ع نءادح نأ عفو ناذام>ريغو هلظعو ا "3

 - رن هوو هه مأ# له 3 | 5

 نوكأ مالا اولا هنئا| كلذ انافاطم ام الا : قد>قود :رطو ناذعلا اذ_هىلع سامعلا جم شيال هنالعف ىرخأ هلعل كلذاعاو ىنغلات 3

 ةنطابلاوةرهالظلا هلاعفافاسحأ] |... مو5 لك مب ركمارك ابان مادخل بو هيلعهللاىلفهنلالوسزتتاو ةعئؤتشلا ل ' . / مهنأف ِ انان" اذام 5 ١ كمان دو 3 ءاعدتلا مهليال 5 6 4ل لأن - لد 2 ْ ١
 3 .ظ ١ | ءار ملا ماقءتامأو 0 يد :ةالاوءارمالاو لا فا ملأ أو ا

5 
 ام || .- 1 0 |

 ا! كسلا نامت وك
 4 2 09 ١ 1 | ا لاذ بلع يأ ق تسي ذأ وهى أ ذجلا فلا وهدببا تانكاعت ده 4 ءاةقس فلانا !

 0 اة ةهلالاةفصلا وهام ورخ لا ولو سدع هلوقب هب رهبتاعزيح لسوهيلعهنلاىل_سهللالوسردو ثم اكو

 هلل 22 ؛

 0 رباك الرو«. اعهتلا ىل_ههللالوسرىدص:اذهافاعطةهتياري_غانوك,الىذل قاطا ا ىنغلاودو ةروك ذملا
 ئثاوثلاو ثلاثلاىاءلا ىف 1

 ىلع ناطثشال سال نية ئامو ظ : ب 5 2 * ى ! | ى ردد :ىذلا تةولا كا ذ ىفةعفرل اويهفرشاهجاذب ىلطعنا امم مفةيهاالاةةدااهذهةعئار رووطظاش رثأ
 ِ 9 7 ةفصر فصتا نملكتلاوددتب نأ همم اميل «توهانتاءاينغالا ىلع يقال وعياع هللا ىلسءدصةناكف هب مها ْ

 نول: فال فارشتسا 00 ا 0 اودءراذامثقاذنا نمىنغلا | 4 .4يلالاتاعد د2 مدعد وةهسشةلا قرخااب اءاةملا كلذ ا. ههراذاص النا نمىنغلا | | امامالاى واق | اك لاعلاناوةيلالاتاؤدلا ءاقاقرتلأ | ْ ١

 ناطنّدلاْناىرتالا ءاءاوالا ع 2 5 3 0 0 : ُ 5 .: ١

 هتالوسزنا مءالمتلاهنعلأ اضن أول سوهياع هنا ىلس ع راشلا هيانربخ 5 مهدنعقملانالم_ميولةةرسكنملا نانجمضه ىلعراةنالال ١
 1 6 1 1 ا ا ١ اولام اذا مهربأك نأ لعد ناكسف سد رثمالسا ىلع م اخ صرح هلناك دهشملا اذه عم سو هيلع هللا ىل هناف 1

 م 6 00 د 6 5 | هدفي 5-5 ةهوعا |

 011 قل. نأ ةيطتلا نم ||| مكس نملوسر مكءاحدقاىلاعتلاقريثك قلت مهءالسابلسافاو!سأوهوبحارهوعاطأ مم ذاقيهيلا |
 «تلمقفئالصلاىف 0 أ 33 كف (تلد نذز مكلريالتا هب مل - نعت وكمالسا مدعو م مكدان ءناىأ لعشر

 اهب ىيرف اكان | ْ (باوجلا:) هانمدق ىذلا مس ا !ادهشملا ازد عمل سو 14 اعدل ىلدهلئالوسر ىل< تفل قالا عقوأ |

 ناب شرف ني يأ اين كلاعب نوم ناناب تعي التالت سال نانا ن0 0 * الا وهف امندلا لوامربك !نمرادولوتا ْمءْلا سأالانافاناأ م انلءاوه.:اعافا|
 ؟ القاه و هند لدتا | تسلذ الهول قا فال_خمريةبالا ىنغتس|فلاملاوءالالو صنم ها ضرت طرد ا !

 هلا 0 اه 7 ر( ||| ىغتس ا نماماهب الاف ىلاعتلاو كل ذلواول درعلا ىد صني ىت> ةةمقح ىلا ةفصءاب :ءالافترهط ىئااةفصاا |
 ور : ١
 راق طابدس : ءامم خالا نع ضارعالا مو هملع هللا ىلص# دن هب ىلاسعت هللا بدأ ام ناكف -ف ىو ه نمام الافامو باطلا نيسإ ١

 5 لم ْ 2-8 خيشلا لاو هلا« أحو هءاب ريكو ءانغ 1001 ىلع ل_..ةب نأ همأ امئالوأ ءا رقفلا ىلءلابقالاوأ

 ه -: وفلل -2 ع 5 : ٠ ءالذيريدخا هال طقم ' ا نيةراعلا لابقا نأ نول. عن واوعط هلثو دهشد نو داك الذ ىناثلا سدالا اًزهع نءنولفاغ سائلا |

 ل لا عم وذاح اذاىلاعت هللا لهأ نا لع امث دع او:طاك سالا س داو مهلامو مههاج ل>ال كلذامناءام :غالاو ءاسو رلا|

 هنم وسر دقوميلقفعبلا قاب / لععلاك لدن اودا دربنا ا م مءاينغالا ساق ىلع م ععبتن ماوعأا نم م ادحأنا|

 ناعمطبق سفن هيث دحام || ىىادلا طرسن مهلوتلءاتونيد وع لطلاء رقت ءاسو رلاو هلينخالا ىلع ةفئالاراهطامهاقا الل د ةبغر

 قلاط أو هلاسم بلغ س ٠ نالدهسا هل عيشي هنأ فرعذهماع هننونعئشف مرملا باتعالزم وعدل ن ءابتغنوكينأ لو زغ  هللاىلا

 عسارلاب ايلا ف لاهو 0 أ قكلذ,ن وري هنالممتاس>او مهتاه صلو قه: ايالو لاسبقالاو لامملاب موملا ن سفدنع مهريغنتال قعاتأا |

 نيدعل : لع سلا عداىلاعت لاق ةعانئوأ لاعاما منع هسفن فكو مهدبأب ,ا عفة علاه اعبر - وني وعدل انيعأ |

 لكف العو ل> هز يكتم دعل هلىلا عت قط اةمعمةدحادم نع ه:مئش ل ةاءالوهدقص نو قلاع هارت 0

 قيني يدتئامو ئتامالاو
 نمسا ناك اذا فزاءال : ىف تسمو 7



 لل هم د مل حس م نت صصص عطع ل ع حاس معسل اع اسال 2 0 : [18  ةروريضنءناكذاهللادودع ول

 و لل ا ااذهاف هادوحوب ملعلا لمعلا

 3 هولعو اادراواناة موانع“

 ا *|| ىلاحاو رالادزتك هباوسح
 | ةرخ الارادلا ف اهماحأ
 الا دم ها مكب روم دعاء اوت ثا فاما ءهتئانان ا 1 00 اموت

 | ا اا
 او ادا بحب /نيح ىسوب قاذأا م لسوهيلعهنلا ىلصهنلا لوسركاعت قاس قاذأف نينمؤ ا نعكل ذل رولا ذلباةمديربتا الظل اىف
 لاك | ١ يما سوف الا وك را ملقاعر مذ ول هنال هلا هب زتترثك ًااتوك- ]هم مغ ع املان وكنا : ايونئالا ل هيىشعىذلا

 تس نوكي كانهفهللارضأ أهيل 3 ؛ىتحلعفب سور لاملك ىفةيفرعلا: ءو رللاءياعل تام ع مفي نأ لء-رلا أ :اللاذا املا نيد

 فول ىلع ءاذثلا ىادلا تب *اللسوهيلعهتلا ىل_ص هلوةءدارملا نوك تأ لله: :عو (تاق) ىسهتنا هب صؤرام زونلاو هتلادو>وبرارقالا

 ٠ كشاان ىلوأ ندن لاداك ف سوب لاحن هلا ف عض سو «.لع هللا ىلدرهظ أف نب ع نمهح ورم ده ىف ىفةو هلا ْ توملاوهللادبسوت لو

 تامااغلاو تلاد و ربلهجلا

 ماذهلو هللادي-وتبلهجلا ٠

 فررق َن ؟بلطدل اوسرلكوم اع ىرئفم هنوك لاو نده-لا لاح نالاح<. لع عمت ا فسول ناد م هارب نم ا

 ناكمتنكول لانسر < اع مهلا ىلههللالوسرن 1 هيلاو هوعدبام لكى هيرءاعد هينؤابةيامهتمأن موت

 ريغ لمتتحو مهملا تاسرأ نم دنع قءارب تثتل ىسفن نع ىلا دحصةءاربالابلط حبو رسخت ىلا تعراسا ف سوا |] ذم الا ىف ىلاعت ةطلرك ذب
 ل عي وقوه لهو تنذأ لنعمل ةع ومب عهقا ل هدد انو هيدا رالف (تاقتا) لعأ هاو كلد اهنلادو- وبرارقالاالا ىفاشيملا

 أر قوذذلا سانال تلق ثنأ أ مال لاو :الصلا<. اعىسعل ىل دامت هلوثل* *م ةلعلا نعلاو اًوسو امه-ضعلهمهق دوال ضرعتاممدبج وتنال

 نال رثلاو وسالولعلا نع لاوس كلذنأ ةئاه هنو ني سةناو نماثلا بابل فيلا هلو5 (تاو اه )نمهلا | ىل. اولهم كربث سل لاق
 تاعذأ لوةءىلاعت هن 00 3 ” هلوذ لم ما يفتس اوهامناكا نيب "5 ىحل اوةوئالذم دع: دقو ذءعااأ]

 اهيسالناءمة الجب وآلاو وفعلاناوالوأ من اذد:«لوشينأ امأد اوقدصنذلا كل نيتي ىت>كلذ دمار ١ و لاطأ و ةدامسسلا

 ناكاسلولاو | وهو لح اود وبلا القا ايما باف نما مدنا كانا اكو تعلا| وعن خم ْ مكاهل "ىلا تهل اوةىفلا ا

 همالك عقاوع ولا ءتهللابفراءل اهيا ءادثبا وفعلا, إذ ل الءاس مب ولا نا سلا ىفهنمم عدد امةالااذ ه ٍ لءاراقلا رز قرئاكتلا

 تاعوتشلان مني :الثلاو نماثلانابلا قفلادو ىيهتنا قئا حلا .دنع الزر هءهوهوش ىذلا ب 000 1 د.عال بح ورثكلادوهشنإ

 ىهىتلاة بون رلاب هلاو رئاق

 هداؤذ نعطي تاثعلا ليقىرشلا هلمدت اعتب مسغَتلا لهأ رك ذمه تنذأ كنَعهلااغع هلودفف اضدأ ١ | نالءلذو ع لل-هدلا

 وهام اناثعاسمف سيل ةدام رشي“ الاءز هنأ ىهلالالعلا نم مندغان دنءىذلاو لاه لبو هنلعهتلا ىلص ١ عمالا سف لع ا

 هق-ىفللاعت هلوقيدارملا.3 (تاقنان) ىسهتنا مهغلا فهةس لاه :هلئا مالك ىطعأو فدنأ ناماهفتسا مكيلا لم مسجلا اذه
 0 ا كاذرب_غهيدا ارمامأ هر هاط ىلع امل ءمىللهىسنلارخ 1 ىمعالا هءاحنأ كونو س:عمل_سوهيلع هللا ىلد ٍ انت فند وشو 2

 «.لعهللا ىلصةيتةيناعاو هر داط ىلع تاتعلا كلذ ن رسل !ةثاممانو عربارلا ايلا ىف زئشلا هناوأك (تاوجلاف)

 فرامت الىلاعت هبا ةجر نال لولا. مار وذدرتك 1 م 9 ا!ار:ءلامت هناولعملو رك ذامىلع مشو

 ناراغام دشأ هير لح نمداغلا ملا دعاراءب كاعتو ءللاقا كلذحاذاو : ولا !فالذع ءاو ةذلا

 : ارئازكلذك كاع لد داريةف نام ارئار ممالاذ_ ةانعاطم الم كد ءضحاذا ةملقعلاتافدد رهاظت /

 0 لءاح ىئااهت> احن مغ رفب ىن>ريةفاا نءضرعتالو هنواطس فات نأ الا كاملا ن ءرثك أ ريقفلا ىلع لبةأف

 هأن ريكل اذا هيقئزال' هنط وم ريغف لع عاطل كلا دنع روذ1اىلاءقملا ىل_2 نأ ملعف يب اهاحال

 سبع ةلوغب هن ىلاعت هللا تناعامو ف.اكتلا لاوز و مهمل غريسستلا مدعل ة نجلا ىفةنملا لهب ىراتامناةماغسلاو |

 رد اوهسفنف هنوأ عممد>و

 مالا «تناسنا فرعتالو
 لقعتالو ملا زهد و>و

 امناو ادبأ هتاذىف «ةردحأ

 م دحالا السلا ةيدحأ لةعت

 هلل_معىذلاوةيقرقحلا
 4 عقدا الاب

 10 هاكر لا هل ماك طر 0 ر
 4 بتلارك نذ ىذددعت هلتناف ىتغتس !نماما ىلاعت هل و دىبءماماو “ع كلذ فلاط اواهاحربة ىف ترهظرهتوا 0 ا

 ا دارقنالام_مالعاب 4 و يودي هلا يا تفادي اهامون ويعد رآلاو 0 دكا .لاىف 3 ءراب زلانا مءاولاهمث 5

 ١ لاعت لاهو هومرك أف مرقم رك مكانأ اذاثي دا ىفو ريتفوأ ىنخن هدراو لك ىلعلا الا دالا نمناف || ليلا موو حا

 باعملا نامولا !وامةتو مهو ربتن أ مكرايدنم عكوج رخترلو نيدلا ىمكول ايون يذلا نعدتلا مك اهغبال مهاالامد ةفامو# رار
 لفت ءانعع م رارداو كينيا

: ' 0 



 نءتسناك ضرملا نم هنأم :
 -. و م 1 3 بأذ ا دا هج 1 1 - 2

 همرسناسنالادرغتاذاو<.خانأ اخ (ثاقنان) ىهتنااديد_جا مام اد بلا, نأ هلىنبنياسغاو تقول عببشت نافل لبق هناعامب

 محرلاك نوكسحلا ىاط" ا ' 11000
 تاباةئالفامدوعورافغلاو نام ا طلال ع: يعول كا ا

 تاكد يبرأ كمل تان نسال بما .يتكةازنيأ ينات اا تلا ناكايباةلاءذهرثج ناناذا |. 5 000 ا ل 0 51ش صقل امل نتا
 ىهاذ_هولاناج قاع هللا ىل هه: م<ء كال ذ ىف ناك- ةه.نغىلاعوحرلا لمع: سيق هز الل دام لعف هنوغق مونل !هياع تلا ل_هوأ 2
 هيا هل لا ْ 0 ماةااذتهو باو روتالن أ ةوصعلا راش [اىفو * رعشنالثء>ن ممل سوهسر لغاا |

 - يسر مكمل 5 ًايشا كنا تاع ورك لركن ول مشا بنا ههعو لافت لاو 5 تناقل 0
 ةح دم ىلع ل.تمعل ادقو 000 7 8 +0 وكر ”نأ 6 0 نيعف ل
 5 3 ا , -:لار | 42 .اعدّنلا لص هلوق 5 ىبعم ثلا لأ ؛اوأمد:دقو ها لمان قمار ءلاوداعس تئاغل اكلذ ىف ناكيتف !

 0 0 : ممادناك هنا كلذ بدارملاناوذ م نم ءجسن ا ًاةلءالاومول !ىفىلاعت هتلار ةغتسأف| ىلق ىلءناءغبا هنا مسو /

 لل جنح ةةق ا 1
 8 7 ا 7 1 ١ اياصولا تابقو 0 عنرأ مأ 0 .ذر ماعم مث هنأو هنع قرت ماعم لك نءلل>و زعهللار 2س ناكف قرتلا 5

 الع 1 5
 0 رمل يلا قامتؤدلل هناحانمىف تدب نأ 3 .«ال د 1 فداعدا ذا عادلا ةوعدب هع ىلاعت قا نأك اذانيدلاىب 2 7

 ا ةاوهدط لاتع || اويل ىفؤيشلا هلنا5 (باوبحاف) رخأتامو ابنة نممد ةناممّمل كلر غيل ىلا: هلوقب داوم
 3 اق 2 1 أ هللا تناع ىذلا بانتملا عيجبو راطللااذهبدارمانأ تاو هلا نم يعمل اوتااثلا بابان «نيسجلاو

 1 وا ١
 يقر تاهل هن | ا تدكد اكل نط. ملأت انيك ئئاهنناَو ا ىنلااهيأاب وع ةمالان ههريغ سو «يلعهقلا ىلص هببن هي هييلاعت ٠

 قاشاا بامااق ل 2 خيو ةااوناتعلاب باطخلا ةلوصهتمأ ن نك ل هج هنا ع واع هنا لح وت ساضاع ا اق شمهلان 1 2

 0 ةالسصلا مهملع نول ب .ةيلىلاعت هن رةغمامأ و لاق دع ةيو>الان بدأ اذهودريغ هيدارملاو هلراطالاف |
 لاعت هلوقفنتئامونينامثلار

 6 ديو ارون هلاثاءو ا كلذفلاطأ اودرح ” الارادلا يل فتك ةياكلسوهيلع هللا ىلص هباونمهشاوذلاصالا ىلا ااا 1 ا[ سانا تنم نك نموأ | هللا ىل_.مدنلا لوسرل مهتأماةم عيج نأب لعلارادلاهذهىف مهتعرت_تيىلاعت قل انو 1-5 ىهامناف مالكا وأ

 دو رونا ريعاذهي الاس الا ا هريغكلذندا رملاو ل_سو*#يلعهللا ىل_طهتنا لوسر اهلك ت ا اعملا ثلَتب بط الان اانلو اودْن ءرلعق لاكش 3

 نوكمال سس .وفنلا ىلع توما | لامعت_ىاب غابتلا هلوسر بيدأتبةمالا ىلامآ بدأ و ريسغصااب ريسبكلا بدوي نأ هن اس نمىلاعت قطانأ |
 توملاذاةقباسةام>نعالاأ|| ت نماشلاتايلاىفلافو هب ها «يلد ثحلاب هياالسرأ نمدارملاولوسرلا بطاغفاهاوم أمل: ىلا بدالاكلذأ
 ا اذكوعا 377 ءالانوكذإ هد ءاجام عام سأ ن ءرافكلاضار ءالزإب اهم[ ذ ىفةمك- 1 ايلا 5 لاو الا نئارق 5 كلذاروشناك | قرغتلاو ىح ىل_ءالا دربال ا ءراجاب ىم-او ىبسعأ ايامها وة سابع نموه هد ” الاكل ع ن ط.صأ تك تكرس 1 نل ىلاعت هلوق فةثامونيءسآلاوأ

 0 َن 1
 قعب سفنلا تومىف مكحلا ا دا ارملاوه موك ع مضار عاب صار ءادلب امم راطخلا ىف يمء قولا ضر ءأكلذاف لو هبلعهنل لسلوسرلا أ

 هلزأ مل_هلانا لبق نافرلعلا ٍ عسباسلا ايلا فيش لاهو دع ها مهاد جنا مهلةيوةع مهربسغ ىف مهعمسأف تاطخلا كلذن |

 1 || ىلع مدن هنأ طق ىن نع لةنامذهاو م هموقلاهرك ذياور مؤ. ملىلا لاودالا نمءرتس ىئبني ناك اممهنم وسبب سوغنلاةاحوه ىذا ئراطأ| نأ فودن نم مدراةغتس ناو عقو بنذنءنوكينأرباك الارافغتسا ىف طرت الهنالءانيتئامد نيعب أو
 تيننورعإ اف تع ا علل "هي

 دوحو ل. قاهل تناث لواو ا
 لهاا ف سون فيك ةرلعلا | ا 32 فه _:ئءممقتاا ذاهب 1 هلزنت ْن ع خر خو :' لاح ىف ىداعم الك هنم عم-الوهب !اهب جوا ف هلاهام

 انلق هيأ. عل مدةتاموتولانأ| ك ىراسأ ىف ل مةواكهن :مىكرحام ىلع مدي نأ ن نكع دف ىحودراو ريغ هراقثن ءناك امام ماو لاو ب عقواسك ريع | ش
 سن لك ىلا قيس هنلابرلعلا ل | هللا ىلههللالوسر عتو ”ىذلااموءاسْكت نأ قحأ هتلاوسانلا ىشةوىلاعت هلوق ىنعماس (تاقنافإ) ىهتناردم | ا

 مهدهشأ نيح ىقاثملاذخالا ىف ذأ 7 ءاوسجو ينال او عباسلابابلا ىفوجشلا هاداك(باوجاف) د ء[نلاة مشت ن هةيلع هنااا

 ترءاماف م عسمتا ىلع 1 ةالصلاه_ءلع فدسول و 8-5 هلوك سان اع نمهتيشخ فل توه _.لعهللا لص« كا :ودو تيس تاحوتعلا نم

 ةيعيبطلا ماسحالا سفن الا | عحرا 10 جرف نكن ”قيراناىلا هاغداسأ ثالملا ىع' دىعىادلا تو ال هناكم تنكول مالسلاو

 هنءارب رب زعلا دنع تبي .1كالذو نوي ع نماعة فال ةونل لاباس لان« بح ىذلازي ,ر زرعلاىتع كبريلا

 ذا<_ةحاسةءارب كل ذب ف ول رلهدةذةود>و هلل: :1ا لب نعل ان مهني كازا نسولف كالا هلت الذ

 توبث نما مهدامقناى 0 رطقهتم ”الدرالف ل> وزع دنلاز هلوسر وهري لا دع فسد لاوتحالا قب ول

 هوانقت ءة-ور وح وزنهلعا او.يءي نأ سانا نممل_سوه.!ءهّللا لسه ىش كالذاذ م هرئعدتا ادع

 ديحو لع !اهترامأ.: :دلاى

 ةتيم سويغنلا تءعيف هللا

 دات هقادع وب لهجلاب
 سوفنلا ضعب هتلاامحأ كلذ

 معلابا عاكاهاحأ وهدي>وتب 0

 كب 7 رسوب 7
 0 كر صورو هه وو و يحج

 ةفخ حت دم



 اهريغنوذر وك ذملاة شاب
 تاهوأرثاسنأ تاو دلا نم

 رصعلاالاةدو دعتاؤلماا .

 |: راهتاوةدودع ريغ ىبهف

 هدودعبرغملا نارا

 قةوهو سوشلا ب ورغب

 ةدودعءاةعلاو سوس

 مقفشلا بءغع اهاوأ

 زةشىآ نم سوس قةعوهو

 | بوس قا*ةوهو روهلظ

 ه-.ءاعهلباىلص هنال همم

 ةيقنءاضند عشته سمعا

 هقلعتك اوم .ةقلا ىلع دملا

 كلذلدامتاوخأ رئاسس

 29 : 8 2 رق ا َ ِ يف ثور 3 : ه.ءاعهللا لس ىنلااهوافع
 موصءمكناوةثالثلارا ونالافكلوتاف تدان هل تادف د اره مهريبك هلعف لبو قو مةسىف!كوقو ثض ره | نافصاا ف تلا ةبسانمال سو

 5 دورا 5 00 هه ءةىللا

 0 وذو رغهنأالا لالا فينو دات اناك اموهمود ىلءممهارب !اهاذد د 1 انت: 0 ونار ةلاقراعت لا قى نو

 هيشاملسيلرصعلا ةالس
 | ' بيب اباهف لمشلا ماغنل

 مى مها قي شح نمدعلانالىأ

 قاطم دعنا ذمطانهوهو

 | هيبوبراموشيالةيدوبعىق
 تاذيلاهو-ولان م مل

 ىلاءاج الا نم ه-وبالعأ

 ركن يذلا تهمة بر غلا نما عب نأ نأ ثبلطو قرمشملا نم سمشلا,ىلاعت هيا ثاءتار كذب ْ 3

 1 7 ب

0 

| 

 000 لارتشالا قمماسللا ناب القا هللاقفة.حورلات 1 .؟ارسالا ضعب فمالسلاونزلصل ل
 لامقق ىنعملا هيد أ ىلء لدي ناسالا نا نذعالو اذان قرع للام هاناع قو ةيشليهدتلو ارح /ْثل ع

 الاةأرملاترك ذاف ةوسنلا لاس نأ هلوسرنا- 00 ةالصلاه يلع ف سو
 سانالا ضعب هههو ناك 5 زب هينا كال هما ةام موف أو :اهتدوار اترك ذامو ىسة:نع ىنتدوارا منا

 انفال ف ركل تقدم :لادؤ كارتشالا,نذو ١ نا سألا هللا يني هلت امن اهوهو ىده أ ىلاعت هللا نعد ملال ْ

 هكا لاو ذ نع مفدلاباهر 4 0 احس ميقا ا

 | م راما لا سناوا عوهامزإ ع ىعب هيتمحدقاو لو. ل اعد هز ”[مفاهتمو نمر عملات !ط ىف اهلوأن
 أ طقىبطقىفءاجادو «بسفن نع هندوارانأ قدا صدعحن" الاةأرأالوتكلذ ليلدهيحاص نمار ||| داماك

 لاعت لاه 5ني-الا لوةااالوأ ىنءاهعفد ىفرهةلىدار اريغ ناهريلا ىلاعت هللا ىفارافاه_سفن نعام دوار | كلذف فال_انا ىلءناك

 لاح لك ىلع فءذلابةفودو٠ هما مناف اهسسو ف وباب الع ف عن الى اذ ءلالوت هكلالوةفنو ره :و ىدوأ : 1

 ا ليطتسملاقذالاىف ضرتعملا

 لباطاحو ور ثعمتجاهحورتاةئامثلثونيتسلا وعبباسلابابلاقذيشلارك زفمالسسلاوةالضلا هيلع 0 ال ل ا | رهطلا ص
 |لاغلاو سلا لاوزب دو دعت

 لالا مهاررااشأ ن با اوماامأو 5 كالذرلءامنىلاعت هللا لداعأ و اى" دفأ هت اقف نيدلا ى «ثيشلا لاو

 لاقت شال, كاذب نين ءؤملان ,ملنا عم ىباقنئماعمل نكساو تلق تبأاي كتاف لام مال !اوةالصلا هلع
 هدحو نم من مونك مك نءنلاعتهللاهدجو أن ممهنف اناداوعا ناك 5 هرب ؟هو>-وءامحالا ن كو مت

 هوحولاهذ_هن لا تطرح قا نعءدح وأ ْن مم هم ءادتنا هدحوأ نم موي هنن 1

 ١ دود !نع تورسرشلا
 نيةثامو نيرشعلاو سمانا نابل كلذ ىلع مالك- 6 طس : دوو تأذ دع ىلقن ًامطا هيىبلع ااذاو

 مهماللااذه مهريبكهل ذل, ثلق لتبأاي لش ذو عيمشلا لاو * همك ع نكن ىذلا ىندملاىلا عدرتاو لعأهللاو 3 5 5
 تنأىللاه اذه كلو ةبكتراشاي تدرأ اذا 4تلةفاهوذختا ثلا مهتول 1 ىلعىلاعتقطاءاب , ربكب نملذ اه اوناك ( ود تااهتو ل عس ةلسو

 0 ا طل ول لي كو دج» يحوم اش ةراشاايتا ردا قاتاشنا سارت رمت را ١

 ”الوةىفنن:ءءطح تناك اف هلت اةفهياع الان اك امىلءتدزاممال_سااوةالدلاه.اءلاقن مملعة دعلل || را
 كلوةفن هذ «.اع مالا ن ىلةتدراممال_سااوةال ءلا 8 00 ١ لطلءحام اواهري_ةددح

 ًالاوزلا لطريغ هلوط صءاشلا

 قاعتب مقنامزلك ىفكلذ سلف

 نيه ايلتس ماذا لا صضرم اة مسن ىه لاف نيدلا موب ياه ىلرذ ع :ن أعمطأ ىذلاو

 ا ىباط مثىبسغن ىلا ضرملا ةفاضا ىف ناكسف ىنءيطن ناك ازهف ىلاعتدتياالا ىِبَد رع ملةه فلسا ىف هنا عم

 0 الا, كح الس صف نيسحلادلان !ةرخ ؟ الاف هناو ادا تالا تالا 1

 | نا رشم حلاصا 'ناللاةف : رح ولا اواندلا ىفءاسنالا نم كريتغل حالضلاو ةازيأ او

 اذاوىوةدىلاعت هللا نمصاخ نذاريغب أ س ءلاماهربغو ىسفن ىلا تف دقو ىلاءت هلئاةفاضانالا أ امن

 لاهامىلا ىرتالاى وت ىل !«ةميعأة ماو انالذ تاقاسغ !لاقف نامدالا نه ني_>-ىفةيهولالااهف كداعتعان ع

 تانال كلذإوهنلاالةهل اهو“ ها مهتدابعىفنوعجربا وك امئاومولاهلاذورغناك الومتول ةراوفالا كل

 لاف مدتغالئل مهلاهعضو ىت ىلا مهتوا ىلا امالاوءامحالا م ذينأذ ذورغارل مشع ءو ي<يىذلا نر

 برقالا نا تادع ملف هتاعنن وردا لزلزكر الى مهد :ءوبتهل" الاه زتتهسفنللا لود .هأوىح -اانأ

 مهماهفافبرثالا لا تادف هذ ساحلالاطو 4 ةلصفولهبتئجاس# مهماهفأر ودق تمل ءقاللكت 4- خلا ىف

 هلل | نمولاز يعن

 ةيوحالان تارلعاقيفوتلا هقلب و لوقف ل_سوه. .اءهنلا ىل هد كمان 1 نءباوجلاب ذيوحالا منخل د 0

 سس و4 بح اللا ىل صد تاس نع

0 

1 
 مز

 | ]| للاب ولوةنفاطاصافر طا مكلرك دن نك لو ىمعاالهتمأ انلع نم

 أ لل لسو هياعهتل ىلسا دهن ةئامئلز نيعستلاو نمثل بابا فنيل و عا ارك ةقفوتلا | ةيدوبماعوتيالواطموس
 7 نوم < حج

 ا
| ُ

 
| 

1 

|) 

! 
1 
 ا

 يع ا يبهتعا» < و

0 
 4ك

0 

39 

 ١



 نيا لا ىنزهشلا لاه د هلالوف تزاك امئانةذوذاملاةفصل اهذه هلموأ ىذل للا دةف هنال ىلع ءاهودرلاةف 0

 نه ,.تلانالىل لد س كل ىراوتلااوأه-نيذلا نم رسفمال سبلو تاحو ملا نمةثامو نب رشعلاو عسارلا 5

 مهح اورتساامأ اوةةيلارداطهجوب كلذ ىفهولاوام ىلع دالذب" الافا.سونوعرب ىبلاةالصلا الور ا

 ديالو ل_ء1طاهقاءتمناك ذاراشالاوها'ةنتغلا كل :؛دارملا نال سا: ةهرقاو ىلاعت هلوقبهو رسفاسعف

 رك ذنءابمحأ هنامال_ىلاهيلع ريح افا يعل اهمدع وأاهل هيرزك ذنعابمع لهاهر اذا هرابتتا نوكف

 هياحأف «لسعب ن مل حالنوكب الن بلط ىذلا كلا !نمءزحاونأي اهملاهنداحو اهلاكوامدحلال 0

 هلئاو ع كسماو 1 نم ماهو طعاذه# لاو وهنع ح را ةروع وما فلسا ملا ىلاعتو 0

 اد :دلا ف نيمعنتملا نمهريغل عقبك ةرخ الادب كا يتشللل ا از _هو4صق: داموآت ” 1 ١ ا

 م !عءايبنالا تأ لعب انه. نمولاق *2درو مارح الافمهيعتن ّ مصضقنام .دلاف هياونعنتلوالا

 ا .ةدلاىفعسو* لا اولأسكلذاران دلان ءالطف رش الاعب نماباف هللا نع مهلخشي اى ىمن نكمل مال سلاوةالصلا

 مجدلا ارك ذدتو مهلامارك امهع امىلا ىلاعت ىلا م- مرو أ هذع ميمي اممم رنم ءاولأ سب نأ لانو ا

 اكمنالثاذو م صرغلالا اب كدلا ىف سوتلاىلاعت هقلااولأسامرباك الانا تاحوتذلان م الضو ا

 عسوتلا هنلااولأ أسف يشن هللا ن ءاولغتْشي نآنم م مهسو غن ىلعا وسأل محاتشلاواينالا فل |

 ه>حونةذا ل الفةعسلاوةدلا لهأ الاد ءال ذب بط اخامىلاعت 0 :هللااوض را أود مهل | لحو زع

 نمنأب م ولعل ةيعرمشل لا بساك-لاو تاراعنل انىغلاة ست صل.م2 ىلا اوح راسءالد ىف مهاىلا عتقان اط

 نوك :نأا.ندلا هلا سهل5 ىفحدقي لمالسلا ماع ناسا سنأ ك] ناب دّةذ ناطخلا ا مور هللامال

 اهاطع اف نامالا ناهلسنمتيلط هنأ انغلب دقو د اهلحأ نماسندلا تهركىنا هز ءلا دة ةلا هرم هل

 ناولسار هلله مث ماخ هيوعثلا فأ تااعق ىعاخ لاةف لاو سيلا ع ءانابك (12ا ىذلا ناك_امامتل اذ

 اكلمك طعب نأ ك_بلط هدا "انا ىلاهتدكلم نءح رعالهدابعل ىلا«: ااهطعىلار ومالاتناك اذا

 4 ءاعو حالا ر عريسعت هن“ 7 الاءز_هىفزيشل ارك ذامو (تاق) ىع عنا كك نمدحال جال

 0 !اهملع ناك 00 زع ب وزع غش نيرا هنأنث 4 0 .هيىلبسلالالزتس ات

 فول سون دمعي تستوي سي يأ" ١ - تسائيالف

 تععمو #* ملعأهللاو وهانعمتال ,لنا نود سءكالاهودر وتراوق ىفىذلا ريهضلاراهطاب نارا ىلع سلا

 لا 0 دله يلع هللا عسوت نأ دبعلا باط ىضتةيماةم م لوةيهنلا هجر صا ون ابلقالالا ا

 ةئط+ةنعداوملاامأو«ها ةضوعبحا: نملة هامهيرل اس نه ىلباعيفيكوهمعتىلاو ىاعتدللا |
 نا ذاوةلاصة نمرة ريغ ةاعث 90 ةراغن تناكف نان ًاواعك ا اررخو اهتمرف 2 مي ىتاامالسلاو ةالصلاهءاعدواد 1

 ه«ماهم تس | امادحلا مارعل ضرالاىبماسأو عقر هنا كلذ راقتلا هزات هاج تناك نوع هللا ىلص لاق

 قباسلا مفرلا لذ نم ءابح تام ىلا كلذ دعب ءاهسلا ةياندلا رض, عفري هنأ درو كالذار كاذب هتاءذخ "ان ١
 تك را اف راك الاوزذخ اد اًؤمنأ لعف 7-0 مهنا ةينري_غي حلت سيق ولو رصدلا عفر وه تناللا

 نا ” الكاذب قطلادوهشن عملا عممعباصأ لروح هنا اردقولف هرب خالوراغ لاب صتخخال هَل عم تانكذلاو

 ىلارظنلا ى متناكدو اداه تان هدو رك ذامامأو ماودلا ىل-ىلاعت هنا عمم ماءر وضل ادو>وإ هنهطا ||[

 مالسلاو ةالصاا هما ءمالان ءداو 1ث «ىفكلذ طس دقو ملعأ هللاو ثي د ىفكالذا: ل مصيرلفاب و وأ أ عا

 اممهو هيثودددلو 0 هلوقف مالا او وهال_دلاهءاع فسوت د.سلان ء«نا اوطاامأو هب هيرشتاو

 فول حورب تءم>ا١>و رناتاح .ودفلا من امئلثو نيتسلاو مساسلابابلا ىفسلارك ذدفالا الا

 هلوثف نيثلامو نيهبسأاو

 ةناعوش والد أ ىضق مثلا عت

 لح وتوملا لب ة يح لكر#
 ةادح تاقسوههرنعىعسم

 ىفتوملال.ةنأك نملك
 «:ءربعملاوهو والا هنامح

 متىلاعتلاة كاذلو ثءبلاب
 توم ان او همق ىتعب نؤرتع مثنأ
 مهلدوه م هنو هيف نورتعال

 ساقنالا عمن او. لك ىف
 ثعبلا ىف هب رملا تعقواسماو

 روك للا عملا ل- الاوهو

 توما لج لعحلاغاو
 روصلا ىف تن اذا هنالى 5

 نمو تاوعسلا ىف نم هوعص

 هتلاءاش نمالا ضرالاىف

 الفن وقع دنال ةفئاط ىنثةسأف

 لاةووكلذفلاط ًاونون وع

 تحلو سال نانا
 م متأولوىاعت هلوق ىف نيئامو

 ل .الاوةاروتلااومافأ

 ولك المعجب رنم مهلا لزن امر
 امها رأ تت نمو مهتوف نم

 اهدعباموءار وتلاةماد ايدارملا

 مالكلوأ ند هاب وأن مدع

 ناك امدعب هعحضأ دع هللا

 لب وأتلا نع ههزر نمو امعاف

 همأو أد قف ءركشر هبف لوعتلاو
 ماعلا نمموصعمريغركةلاذا

 هلوقدارملا اولاهد-أ لك حف

 م-ءلاوه مهقوقن« اوال

 مهلحرأ تت نمو بوهوملا
 لاطأو بسنكملا لعل نعد

 لحالات املا قلافوه« كلذ ىف

 هلوةف نيتئامو نينامالاو
 هتاف نم سو «ءلعهنلا ىلص

 ةلد ار توام اكفرصوءلا الد
 ملعا هلامو هلع ةف ىأ هلامو

 رصعلاةالص ص ست بيسنا



 8 ' ةنيدتل 2 [14 2. "الا نان ضقالاطلا نا »ب
 10 ]| ] | 1 1 1212 زذ هرك اناء راشلا نارعا
 | يفلاسنمنأل عف مهعارج نعرف لاو وعلا هنواثسي ىلاستهللاىلا مهسو رنيعفار ىأ موسؤ ر ىتنقم | 3 3 1
 الووحامولط ناك ناسنالا ىأ هناىلاعت هلوقل ملاط ىلا نكو دةذ<.:-لاوأ «سفنىلا نكرنمواوماط نب زإاىلإ ||| معاسلو ىل_هكا ماظتناو 030001 3 فار لا يرمللا نوكراباقوسو .لئاسنا نا قطتالوشارسااو نارر اا يام | 801 ناين تال هلال فرن كال ذك نكي مناف هعمفوثو ريغ نمىلاسعت هنثا اوي نم داب ربغا اكل ذ نأ ىربناالالا ظووف هيرا[ 0 0 تا
 لكومالءاوةالسصلا ل ا وول نيدلا خش لاه د- و 1 1 د.القارتفالا نا ىلاعتهلبا

 ىجا!تاؤقالاب نسفنالا مهن ن نملادمالا ىفمهقشعام مسها جنت 0 سسك عال طايالاا:دلا| اوكا امال الا مب هملول

 نهمه اثاس نية. فءضالو لكن عام ءندلا اوكا افك صوم تاهو) ىف ماجالاهلو هوىلاه:هللارد5 2 سانلارثك 1ن عب 0-3
 راعم اا بهذلا نم هي وثىف' اون راصهناةزوك ذملا ةفر هللاهتطمعآفنكمالس !!ه .اء ولأ ىلا راقناو لاه كلذ ا / اونوكلمداب هلةجرزالطلا
 هلو هنءىلاعت هللا» اكحاعف مالس ]اهم ب1 © سمول نعساو كاامآو# ها نة رب نعىل ىنغاللو#ب وهو“ 1 نيدر#ثميلاعفأ ىفنب رو>أم
 مالسا اهياع سنون نأ هماعر د: ن نانأ هلوقيدارملاف هنأ الاهءاعر له نادآأن امذامضا اغمبهذذ !نوذ :لااذو نيطا.ثللاماعرا نيمومذمريغ

 هيلع ىيط ىأ قز رميا ءردق نمودلاس" هلوق باب نم هتجر دعس نمد دعاس 4م اعقيضي ايلا عتللا نأ نط اوان لا
 هتما نمهريغ حى كل ذرافنب و طوق كنت ىكءىجيل الاعا_:الا كال ذرسصق هنوك-ا لا امءاو صنت نا ىالطلاتاكامنا او لاهو

 نطم ةملط ىف نكس افهيلقءاةصوهيد:موأعلهر ةهاطقةولطةم ء_ضغرث ا مهلانئال لامن هللا ةجرنأ نطالف ىلا عود رهنالهنيا ىلا لالا

 ناك لهو هيف هرب ديناك نم« ن اهب ىف اند ناك ني> هسةلاحمىل 1ءىلاه: «بهتماىلاعتهللاءاشام تومملا || عئاوطلا ف الداب ذامدعلا
 ىلاىلاعتهدرف هب روس فر ر«بال لو زع هللا فنك ىناك لب بضاغب وأ ب ذغي نه: :هرود:»ن 5 وا اثالذ هدعب وبكر تلادو> وروظ
 نم تنكى نا كناحس تن الاهلاالن أ تاملظلا ىف ىدانف لو.ةلابال ل هغلاب هلاملع:نوملانطب فلا اهزه 1 لح نفمدعلا تك فال *الإ
 هلوثو«-:مأ ن ءراذ_ةءالاكا ذآهوءاشن ع 0 .ءحر طستودب رئام ىل_ءغث برايكناعسىأنيمالغ | ||نيبةقرغااتهرك ةدئارلاهزه

 تلازاما مث لاهلا اذه ىلءالا فى اعتامءل ءاع نال ىن حاط تن ام ىلع ع-جر ىضغرل أ ىأ نملالغلا نمت 4 عامة>الانيعمدعل ىى>وزلا
 معلا نمداحنف هر ركل راعتسا هيلق ىفةويذلا لاك وئداار 0 ا ةءضاغلا ةماط : يناثلا تالاف لا
 ةالصل هيلع سنون ىوسنيتدالو مدآ ىنب نم دحأ دلون لذ ةويلسا ةرطغلا ىلادولوم4 ءطب نم تول اهفْذمَف آ هلوق فني: ثامو نيعبسسلاو

 لزنيالو معانهقر وتالثللذو نيطةءلاب ىلاعتهاب رومية سوهو ىلاعت لاو  لفطااك اغيعضج رغق مالسلاو ||| (
 اهتصاخ نم ىلا ةرهشلا هز ملام: هللا ها طغف سفن ن ءتابذلا د اين ما ةعضا لفاطلاذا نايذهيلع أ ىذلاوهد>الانالدحاو لة+

 مالشلاوةالضلاهءاعىسوم ةءسلان ءداومجل امو« تاحوتةلان منيثالثلاو ثااثلااباا ىف خيشلاءرك ذ |تارملا فارسا فوت ةنوثلناهف ناناهلكر الالاف ر وفال_ةموعنلا ف نطل لثم هنافاهتر وذم و»ن عمان ذا هب 0 :النآ ا لانة تيدحأ ىف لرانسال
 ٠ فاخالءا.اوالا نمد>اولانا عمل 1 وهو مال_لا هلع فات ف. كال قرر لوقف ا ا ريق لعوشلط او

 "|| مدعلابهقحلا وأ هندب ىذؤي ئثلك ن مرا رغلا لءاك-ا | ىلع بح هناا نمو ءاماوالا ن ملا بحاص فالس ْ تانجو نيب ىلع / | 1 نمئىري لسماع نالزنم هو>ونمىلوأ فواا ماةمباوملاو نب كاستدتل'الا اداحأ | 1 0 5 3
 3 هفو-خنا لمت وءرارفى-و» هلك نمتاك- ناي سالا ىل» .طعتمدع ف وانا ىف نأ اهئمو مئأ كلذ فلامثن او ْ نيستا وفا

 1 ثالذو ىلا عتدللا نمهفودخ لا مهنمهفودت عج رفديلع مهطل نا ةلاصالاب ىلاسعت هللا نمفود رهاب مهنم اأن دالام«انو دوو هيددالا
 .ال| قو_لايادسمو ٌوةطفىلاعت هلوذىف مالسلاو رةالدل 4. اعنا سد. سلا نعسا ا 3 ملءأهقاو دو ١ ناف ةيدحالاك ةفصال الع
 1 ازهلو لارتسالا 1 هةفصلا

01 

 . أ مدهلإكتل لام الناال و مفس لعفبفصوقالمال.ل اوثالصلا مل ءايبنال نأ ىخأأب لع نأووذ قازعالاو || 1 0

 ||| فارع ىلع هديب حم وهط عبطلا مك ع نعالهررك ذزع لاملاو»ىذلا بهئابحأال انا[ 2
 | 2 ع هررك ذن هىذلارب ًااملهناداراامئاوأأ 0

 1 هر (]غ] 1 . - 6 يس داعم بح لاعتمقانأب ملسلاونالما+ اءهداعاو هب ر ري -ةعابانعاواس رئاهتوسو ليلا | نى داعب ل مالا هل

 21 انيهذ_هناك تاواد_>أ الرباع نا مولعمو بهار ريانا ف صو ٌتيح نمريانا بحوأ هاي اهنا بح هيدارب نا ماري بحلا كالذ ا 3 يا
 يناقات ذادا 1س 1تانفاصلا ىنعي ناخاب تراوناملاذهاو هم ىقرم كنك هيهات > نمريخل !ىفانأ ىأ كا كلذ لاطأ ا 3 0 ةالصااهياع ناو! سلات كل ذاف «نيعدوجو لت مهتادرايخاللالا أ لمت هاب ةيدحالا صاصتخا

 عسبارلا تاسبلا ف لامو ب كي تا ل ا _ دا ةهنتلحتل



 هبرمالاو ئ* 1 ك٠ نءهنذالا نان م هل عشم .ىعع كلذ سلف كل ذنوعماس لانو رضاحلااماومالسلا ١

 نولعتول اك ىلاه: هلوذىف م 3
 لهنا زقاةي الانيقيلامل 0 نك 6 1 '

 ليلدلاءاطء أ اموه «٠ نشا ىدع رهن و هايةشآلاو ءادم_:#لانما ارض لهأ فام ًامكحتو ىماعيف را درسا اذهىف
 ةجشلاالولهدلا ليةءالىذلا]| - ص ردعال نأ م ركلا نأ نوم رك اناوكل ذو. ةءامس ةعلا ىحلد نأ ىراو> جنم مهجرشأ نأ لبق ىدابع ىلع

 ءاطعأ اموهنيقلا نيو

 ق-ودوهثلاوةف_ثاكملا

 كلذ هلديرأاع معلا نم
 "ىذا نقيل ايل لاثمد وهشملا

 َن ”رقتالاثا تاقاذان ىرسد مىلا] هةلفام عام“ نعنع و هيلا نيبهساعماقتةر ةاطةع الا هراودن ااا

 ك.ةرثو كتفال_ءترادىلا كك خو ةجخلا نا. اعمق" الد رقافاه: :«برقلا فكل تنذأ ىفأ لءاقةرب مدا

 لؤيىناا ة:طل1لهأ لاعأ ىهاك هلام عابد_>القرثالو |.مق ف. .اكتالاهف ثنأ ىئاارادلاه ذه ناف لاس عالاب

 91 .بس هيف هن ذأ امىلار: 5 . ناالا اذه بحاصدبءلاعسيالفءاوسةمايقلا مول دعباهملا نينمؤ 0

 هياع مد”الؤلاهرمأ ىذلارسلا كلذ عام نع نيب ومجلا دءالاةيصعم كلذ نكي لوب وعملا ءارو نمارس

 لد حرقيال و ةش ل خ ديا

 اتساع هلل نابانلعء لد

 ىعست هي رقبةيعكلا ىعس

 ةنسلكىف هيلا سانلا محكم

 د_ةعهنامت هينوذوامب و

 نيعاذهفدهوشهءلالودولا

 اذهلبةناكىذلا نيقيلا

 0 :ملعدوهشلا

 ل نمهنيثالخ ااو نما !!تاوملا ىف نيعبسلاو كل تاب !| ىفئجشلا هيج رصأك هرضالا كل: ىفد->او | ا

 ذاة عب رشلا ماكح ىف :دارالاريغ سمالا نام اقف ع رشلارهاط ناس 0 ,ىرذاءاو ىذمركا | مع ك1 أ

 07 ًاينأريغن مىلء هلال !الذع وةوىلان طاع ءااىف ديعلاع اهلابامف ىلا عت قد |ىنتكاةدارالا فالسعا ٠ ىهالا ١

 ىنالفلا“ ئذثااتاعف امنيفراعلا ضءب لوةلوةي ني دمولأ زشلا ناكو ةييفاناش غلاب ماب الهنا نا كالذي |

 ةيصعملاب مدا ىلءىلاسعتق قحلاءادزفناملعف د هأ هم ءازالاةدارالاانه نذالاب هدارمىاعت هللا نمناانالا

 رافغت_سالاو ممل :لاىفمسهأبتوسأ ب ,ةهللادود-نودعتي نيذلا نيد وماهي رذلاه.ظءاعفن ةباوغلاو 1

 2 ءاعاو ةيكمي ١ ردن مند واغابونذ ىب ماك ةلاطالاب مد“ الةدودةمةيصعملا كلت نكس: لف فارثءالاو

 ناكفهتي رذلاعي رشتنيدمىنأ مالك ىف سعام ىل ءارم هةر لا نملك اف هلىلا.هتقيللا نذا عممال لاهيلع ؛

 ةيصءملا يف هعوتو نود فرصلاةءاطلاب ةداعسسلاةضيق مال لاهيلع مدا فن مل لف تاقن أنو ابر و مءؤاكب

 «ءاحوهتجر وهلا لضفة«سكالذن مدار اقل ةيصعملا ع وقو دعب مالا نأك اما (نا اوجلاف) اهن.هترتمن

 تلطعتل ةذغن اةعاطلاب: داعسسا اةضبق قف هنأولو ىلاسعتهيسصاعم ف نوعقنم مناهما ءف وبس نيذألا هدابع ىل#
 مدعا مل _>الو ةجرالو:رفغمىلا جات عال مئاطلاذا ف ئاخنا لاعلاب ةَماعم ةيهاالاءاسم.الا نمريثكتارعضد>

 نكن ملام هند و ربسهنلا ىف

 اِللانوخسَو رل* *اهدنع

 دهاشملاازهةريصب نيعدتنا تف
 ىلا ءاضمتببلا كلذ نوكفف
 نمهريغ نود ادودقم هلا

 هل لعف هللاىلا ةفاضملا توبا

 هراغتبالهنلا مالعارهتنسنو كلذ

 نو رف: سف نودن كر :موةبكأو م كي هنا "1 !بهذلا او.ةذن مواشي دح تلد ود وهيلع لع ان ام>رب وأ هلر هل ةغب نم

 نمضرالاىلءرذ الد رهاوةفمال_ىلاهءلعح ون نع تاوملاامأو 03 كلذل_ءاف مهار ةةقيلاعت ,

 كلذ ءناكف هداهتحاو 4 و اوناك كك ؟ىلاعت هللابضغ مهماعدةشب نأ فو رماح كالذي م ماءاعدامئافاراب دن رثاكلا

 لزلْر بالمدن ءارر قمامة, اح ةافولا تناك اذا ىتفوت مهللا ةنثق دع : وذو ند فاحاذ ان د ألو ةب نأ لسوء راع هللا ىلص دنا :دئان صا لو ١

 مءلكالورارق هلّو-لكاف ةوءدت دا نيدلا ىعزجشلالاوو كلذن عا ءدنالا|شاح ىف: تضغ نم4-هو 3 ىلءهؤاعد نك ,ملذ ىلاريد ْ

 هنوك-لاراغك ارحاذالا اودانالو هوى هأ اغا ضرالا ىلةهذت الر رهلوق 5 ا . ذلا موداب رذتعي لاحول

 لزنال ممم ءاءهنبا ىلص لاف بدأ دعب بدأب هءاميثأ ىف ريدا«: قالا لزيلو هف رع« ملاعق هليا ىلع مك ع

 00 نءساوماامأو* أ ىبدأت نسافر ىثا .دأ ىدانذا نواس اصك نك. 8 :الوىلاع: هلوق

 كالذاف كل ذك نيءلكالو

 مع ناك وأو ةفاضالا تدك

 سفن« ة>و «:ءعونيعبلا

 نك ١ ملأ هيره4لاهوبهذن مدارح نم 3 الحر« .لءىلاعتهللار اممأ مل هوت ىف بهذلا عدس يف مالسلاهءأ ع

 نءال_ذفءاياوالارباك أنآ باومللاو «كتكرب والري ن ءلمذالو كلو تراب ىلا لاق اذهنعكتبنغأ

 بفهذلا عج مال لا هيلع ولأ ناك ناناهكاسماو [.ةدلازدخ مهل < صقن.المالسلاوةالصلا م_ماعءايبنالا

 ءافتك الا ىشتسا ىلاعت هللا قه ا دنع ةعانّدلا نال الب عئام هنا عم متت و 4عفلا طار هاط. ن* هيادوهانأ

 ىلاعت هنياىلا هب , رقلاب ىلوأ وهامال اف موق بدت كلذ نأ ناوي ز باطريخنم دورا

 ىدنقي نأ لوءيلع هللا ىلهادمثهمبن هللا سعأ ن ةوىلاعت هللا ىده نك مال سلا4 كد بوإ ًاواه. 12 رن

 ىفاهمايىلارب رقتلا اذمبةعانقلاتء ردقفة مح ةوساهننال اوسرف مك ناكدةلىلاع”لاع و مهادعب

 ةماسغلا مول نياالظاا ىفىلاعت لاو هريذنءال هللا نمنكل لئاسسلاوه مناقل نافذإ سما ىهو ب رعلا ناسا
 كاجوال لا ساو سل

 نالةفاضالا تكصام نيغبلا
 ه«سهنىلافاضدالدح اولا ل

 نيبالا نوكتال ةفاضالاذا
 بلطفهيلا فاضمو فاطم
 اهدوجو م: ىن<ةرثكلا

 هذهنيب فرغلا ناس ىفلاطأو
 سفن هنأف لمأتماف بتارملا

 دحالابابلا قلاثو

 هلوقفنيئامونيعبس.للاو



 قلاع: هلبا لاره ررغو

 عبارل'بابلا ىف لاو هب
 ا هل أو ىف نم: امو نيتسسلاو

 نم ناالاام 10000

 ا لماع ! يقلب 4

 وسلا سدا طل ال

 ا | ىل ئثدعب ا. مال“ الاو

 ىفرلالا لوأ ةئلا مولد

 ني دووم لالوتسا اناا
 أ دنعءدعالاغراص هندالو

 ]1 هنن ودعو ةفئرافم

 أ مو راما ايلا ةيرضتف

 | دربلا لأب سصف محرلانم
 لع ذحأ دقق تامنأق قب

 | هلد.الف شاعناوءالملا نم
 ا ذاملالا ايندلا ةايطاىق

 اذان كلذ لعلوم< < ناويملا
 أ نم هلدنالفخز ريلا لال

 ريكنو 0 ك:ملاؤسماندآ ملأ

 ًافوللالأن ,م هلدبالف ثعباذأو

 رشد ذان.ريغ ىلعوأ هسفتولع

 ٍإ هال" الا مكح#ت 6 نا

 معزا هعكو

 مل

 ا نيدب 2

 نماسلا باسم 508 00

 | ىلاعت هلوف نيتئامو ني:سلاو
 ( ىأحورلان ,ءكنواثس و

 احورلا لق 4لعفرهظ نبأ ن
 ١ كلذناك اقر صعأ ند

 هوهقك ةيهانأا نع الاؤس

 | حوران ممن موضعب
 مالا بلا نأك ن أو

1 

 ا ىفءاحام هلا اذبهذىذلا
 : درر نم هلوقنمداوإلا

 دارأ اذاثيدسح هيلاراش ا كوهسوأ ةلذغوأ نب زتوأ لب وأتبباجلا عمزكلاوبق«ءوتون هدبالف ةبصحلل || ا

 لاه هنأ اهذمو 31 نيكانلا ٠ نم هل هنا ىلا_عتهللاب ماللس ااه ءاءود ”الءذا-كالذ نمور و رغمالدامنا وةيصوملا 1

 هيلع مدآن عاب و>الاىف ر ويش هودك اهئموماهرع لك انءالةرهشل برت نع است هللا لاما هل 2

 كلذ حاضباو 03 لك الاودىذلاه_:ءههن ملامتر وصن.ءهان أاسعاوهنعىسمامةر ود نمءان أ اهذ مالسلا ل

 كلذ ليف لثمناسن اةر وصيف هلد هت هراط.ه افذملاوأ :مهعلاهجو ىأر ود.ءءاوغادارأاذا سدا نا ||

 ىلسسال كالموداحلا رحت ىلع كل د لد مال لاه ءاعمدال هلو ةيدصق سدلبا نوكي نا نك« لوف (تاقداف)

 +. 0 رقملا نصت :اخهتسو ودرب ىلا عت هللا عءاوةثم اا , رذومدا ىلا ريد هل س ءا هنالاددأ 3

 0 ءاقشلا ل_هأ م هنذلا هت 00 نمىصءامئاودللا ذاعم هب رمد نس

 | ةاكواهلك ةرمحلا تلك مداناكم شكرا ةيفا هملتاندمو يشل ناكومدالوأ ارباس هه .ةسااك

 0 ارق ةلاللثو ماما نابل فتي رذت مسن مدآ ىسوهح ردتدعع ةمدا "1 دوك تن د> ىلع مالكلا 1

 :ارغفبععلاىرت ||

 لد مو موة!ةواقشلاو موق ةداع بلاي هولعق قباس ف ىضتال لامتو هئاع هتان : العا 5 قف ا

 اا مال_سلاهاءعمداوةواةثلاةسض ةلاعتاو سرلدان ناك-ةنيت ظبقلا تف شأو نمد.الذ هيدإ لولا كلذ

|] 

 هللاىد نبا من !ةركاذإالوقءلا ىنعي ثيد-1لا مهلوةعلوةعلا ىوذ ف سهرد_ةوهئاضةذا هنا ىلاعتهللا ||

 لح ىقحلال 59 (تلثنان) مع ىلاعتهنلاو طاغلاو كاب اف ف.اكا !لوةعالا منا .صءلاءل>و زع
 سدلباناك فيك ةنيةدب ضاصتدالاد_.ع نم مال !اهباعمداوناطاس مهلعكل سدل ىد امعنا العو

 بأي نعال تسلا «- لءمدآ ثأيلسدلبانا (باوجلاو) ةرصششلانمماللاهسيلعمدآ لك أ ىفةطساو

 ناءانداالب وأن <- ءاعرهت اف هءلع لشد ف هنذا لبق نم ءا وغالاب ه.:أب وناط._الناسناهناالثمرلولا ||

 اغغساذأو ىتمأ نمرثابكلا لهالىنءافش مكس«:لافو نيءنذمالالا<_ةجرل_هومحرر وفغ هانا ل لوب
 هذه يلد لهتحا دقو وتلا لءتهعالوإ_اد ناك ذالا نذل هرضر لل ناهس ةلوخ هيلا

 ه«ةسوسو ثودءادّتا هنناةيصعم ىلءمده يال لئاعلا ناسنالا نا معي سلطان اءالذو لد وأتلاةيسمعمل

 تنذلا ف4 -عوثو ىفداهت-الا لهآ ن نمدعلا اراص لالا ذه سداناءاطعأ اذاه نم د رعلاو لد وأتنا

 لوقارك اذ 0 ,علامادأم طر فهل ادعلاك لذ نءهدا مناط. تنل مل فرحا | فأطخأ نان 2

 لكأامنا او نيدللا ى يم جلا لاو 14 مالسسلا هبياعمل ال عقو 1

 ىلاعتهليا ةبانع نم م 2بذكن اددأ نأ دة: ءتالقمفا صءام ةصالا ولت نالور رهشلاع نيماوحو مدا

 ١ وطه م انرعغ نم نكل سا انا 02 ل دا لا «ةبق أ ةلكلالا كات نأ مد"ال
 هلبنذالنكبنذل نم بئاتلاو مدآ ىلع ىلا«: هننا باف «#فم بوي الو بنذلا ىف عقننا هلءرصت ناك اغا

 كلذ لصق سدلب أ نم ح<نال (تاولا ) اًةقو نيعت ل سدلب ,1ناه هيلا مالسلا هماعمد[سمأ ل 1ىذلاريدلا

 لوي نبدلا ى ع عيشلا يش ىنب رعلاسابعلاوبأ يَشلا ناكو 5 سلباد_دقامد ض4. ةاهدد د و4 دمعت

 ل اط سد دو ىستت ااهاك ةرحش مثلا لك الريما نمهيلاهرمأ لو وامر مثلا نءداك ًاني>مدآ ملءولىرخأ

 مالعسلا هيلع مدآهب زئئان# هر 00 2متسدقو 37 مولع ١] تال بن

 هللا و لوفأف مالس-ااو ةالصاا<_.اعدلسأ و ق>بحا ار ضغبب موةةومريغاهبف عقبك ةضحلا ةءصعملا نم

 نام فارتعالا وهب وتلا ىفءراث 1 اوةتكانءذلا هن رذووهدعس مالسلا هيلع مدآو قش س ءاداوهداعسا اةضيقل

 انجرتواذلر هع من اواذسقنأا اع :ةلظاتو ؛ راهو هذ فرتعا اردقوءاذد نأك ه- بق عقوامت ًايهملع عممدآ 0 ىلاعت لاو ناذكوهل# مو

 مثالا ن نءةيسمءمىفاوعتواذانو> ردع فيك ه ثيل _هلهةنىلابنذلا فاضأ نم رس لنا نم نيوكينل ١ نماحوركااان.-وأكاذكو

 : تاكف نملاو سنالان مهدونحو سدأبااهنف عئوأك فارتءاالوةبول ريغ نم مىداعملا ىلسعءنو ريد الو ١ لم أ :ماذ كلذ فلاط اوان مأ

 . 2 تأ دي رأى ا هنيبرهنيباهف هلىلاعتى لالا دبع مكحالعو ل-ق إلا هلعقرامت مالسا|هيلعمدآ أ 3
 نايلاىف لافو * قارا

 نبذئامونّ[بسااو عب ا ياا ورساتلا



 مكه امو.عديربوأة فاما 5|

 امغاىارلادل- ناو كلذ ىف

 ةعب , راب ءاحام هنوك- اوه.هرلناكأأا

 5 ١ 2 ءا

 0 و 00 هتيلازاشأ كتان < تادبنوكتنأ هن” ايسددبع ىش ىلا ءةقاانو كن مزه لوف (تاق نأن) ىصاعملاب
 3 ش سافر 0 نا.سن ىفنا نيفراعا !ضء.لاتنك-لو كلذ مزل,ال/تاوملا) تانسح مخ ”ايسدنلا لد.ب كئلواف ىلاعت هلوأ

 سلا هلو ل ةف ىرماف ||[: ثا.سسنليد.:)اةمالعن تاهت آدم هن انس ل ددب هنأب هللا نم ه.افع ىرشبة ءاكسلاب هوثذدبعلا معداهتت ةيوقعلالسخو | ليدل للا مل د انها 1

 لحال اهما!بسناس# كا«: هللااهريذامغ, كل ب_مأ تناك اموءوس ًامانلونأ ناك 0مل هاوث سلاش

 هنرهاوما دود»- ىذ»عنن هل عل اهةةعامم .ذنيملاعلا بر نمءاملاب ف.كفاهموذ نمعام ا تاذعنماهاانام

 || لوةكلذدب وب وعبرالا تادوجولا نمدوجو ةروص بن ذ الق.« ملتانس.. ع هللا هلدياذا بذل ناكل ذو

 ىلعرا ثلا ىف هياعوكملا | 00 0 يل 7نانسنالان هذ نم بهذي ل بنذ لك نيقزاقلا ا
 ( 2 ىرتةفاوروزلاف يدب |. دونك هناجر نصار نايا ىذ سنع ووو لع سلال انفلت/ندتا توزر
 11110 ناو اىرتالاو | ل اند. زنل جت اك ياركذلا لكدبخ ن"تحرءعرخ ”اباداصاوش قاتم هل
 دوهشنداهثد وهلوقناثدلا ]| ٠ لدضفأ ىحأ تعمدووي ىهتاءافءاغصلا تقوى ءاخملارك تاواناذهلو ذم لوو

 11-2 لاماذهلو فر 9 رخا:اموك.نذ نم مد _.ةتام هللا كلر غخل ملسو هيلع هللا ىبص دي دم امن ا وهلا: هتلادحرإا]

 0الرلانو سنا مكاو || س نيف هالات 0 رمان اسرار بدن أب نمد يلام 0 وثذ مك.اثمرشبانأ اغا وهناع | اهنالرناك انما ءتبال وفل كلة نأ ام ناكواةر نزل ءافصاتنذإ سد شأ لغسل

 نمه:هع نال انوكب مكد-أأ ه-.-اصنذا ريغب نا ارث نمت همن ىنتنأ ىلمةولاق ءاك لا اذهبسام هلل مةف ءاكباابه دنع ب ناو راد ىلع

 قد هل تنشق نور ”الا | بايلا فئيدلا يعوهشأالافو# مهريغ ن ءالضفان :امز ىلحاص نمولو دحأ هاه ىكو ,داكبال_نذلا اذدو

 مطقا او هذخ أيالف هيحنأ يلم ينل 0000 مم دة: امهننا كلر هغ.ل لات هلوث لرن ني- نم تاحو تقلا نم نيتئامو عباسلا
 هلىضقر ةفرانلا رم ة ماع هل ل زن هي“ الاءذهلوزنل ,ةناكو ةيحدةر وصفالا طق ل. ريجهياع لزتا ف بنذللا رك دن
 هليلعج وه مالو وهام | ناسأب 0 ل ع :الان اكذهنامز لهأ لجأ ةمح دناكوءاشةر وصىأ ف كياع

 ىفو.اعا.قاعم هنوك عماش |١ نأ ءار ز وال ىفس: هنا ' ولاا نادآ ىفو بح م انعأ كنالز_.خاولا.+لاةر ومالا :دب ونام لاخلا

 ناسنالابقاعباكةرخ الا لل ةعاع ندد فدحأ امة مهيدي نبب رضعالنأوةقاش هب وشنو أ ماذج وأ صرب ن مةهاعمهنمدحأ ىفنو ا ا

 8 الا ةزيدلا لد لاح هنآ رم هنا 7 ,> دلك نمناكو مهفاف نال !اىدن نيرو وةةي تأ ريغ نمهتحاحنوض#ب

 |١ هللالوسرهيؤردنءاهتطب فامل ماو !قاتماعاولا+لاكلذدوهشن ماهسغت ىف يكرد اماهنطب ىفامتةلا

 هلا ىلاعت هني ارث فهن ؤرنوروم أ .سانلاو عرشممنالبراقتالا يسد نمزج اعملوا ١

 لهتانسحلابت ا.سل الب ديت ةروصام(تاقناف)هتيؤرب دحر ءؤب مة .-د فالخت ممةجرس اناا باع نع
 قلا طاو د داعسلا هين:

 ثلاثلاتانلا ىف لاو م كلذ
1 4 

عطب ديعااريصب ما ديعلا ةقد دص ىفة:- تءتوىثا اة صعملا سة: ريس
 1 نط نت امونتسااو كى ا اوان .دعب « ناك نآ دعب ىلا «:هللا 

 ق>ةعب رس ءااوهة.م1 ا نبع 4 ناو :اهرياش 7 ا ا معلا ىفةمرسلا رم .الدبب نأ ل يديم اةروسنأ ف شكلا لأ ضن هلأ

ةريغصقن دحا ععضوم تك ريغ تناكوأ ةريبك ة:دحا مئاكم نك ةريبك ةصخلا تل
 قة ةءقح يَ لكدلو مظعأ الا اذهو

 هتفيمص ف لىلاعت هللا بتكي ثدي ويندلا تاوهشا!ىفاهلخ سلا ىلع»ي هناله0نادبعلاب ىلاعت هللا تايان

 مذلاربك أنمئالذىأر تانسح فراعلات < ايسلدباذا ىلاعت هلا نأ ل - عفاهنيع لهعيلةملا الاسعأ
نا نمد أى دعب نأ مك لهف لق (ناف) هيلع

 أ حوللا ىفىأراذادوهثلاو ف شكلا ىل هب ر صا او

 قطابلطتةققملا ذاةإح أ: :رمدح ىف« ءأقب ف. *ك اميصوم#لانالادبأ فراعل كلذ مدنال (ناو 5 ه-.!ءهنلاءردتأم 5
 فات ةةيق مئامو هفلاذتالا الذ ىقهنع ضار ريغالا أمت قالا دوثرال ف ثكلا ىلع اعت هللا ىدع هنأردتولوماودلا ىلع نا د>الا

 لاقط رجلا ناناد ةءيرشأ ارودغم ارد_ةهتلارمأ ناكول:ةففراعلاىهءدا لئسنيحدي يأ لوقمدقتدف (ل.قنان) لعفلا

 ناكاملنكسلو قئاغملاة | || تاعاد_هب رفكي نأ ىلولا و -ىزئئاعت كلذ_كوهو (باوجلاه) ىمامملارئاسف فراعلا عوتو ز وع

 نإ - قئاقملا ىلع عالطالا || كلذ ديزي ولأزوحامناو لجو ز عهلاب هتفرعم دعب ىبصع هنأت س بالو 5 ةيمال الا ىماعملانءالضف.
 0 رف دح أ لك هفرعباللاذملا ]| فراعلا ىلع ردت كاع هن 'ناكن اى أى ثدملا لئاوأ أ ساي نيعمئشبه لع مكعب نأ ىلا بعت هللا عمابدأ مدعو

 ل٠ ملف ىوتنا أ 0006 مالا ) 1 تيذاول 0 (



 ا

 1[ نيسجنو لب_>الا تاما ىف

 لوص- ىلع ةمالعو» لب هصقن ىلع ةمالع هنديدادوسا س؛'(باوطاف) اًماصقتةيصعملاهيف ترثأ مال لا« .ا- ||| لو كاسعت هلوقف نيتثامو
 دش وهو ةسنجا نءدوسالار عا لزن ث د ىلمالك.لا فنيعب باو ىفاثلا بابلا ىف شا هرك ذاك هتدايس || نملك نام ءاسلىندز بو
 نملك ًاالمال_لاهيلعمدادسجدادو فلولا كلذكولاهمدآ ىنباباط + هتدوسف نبالا نماضا.. || كولد فى نمةدايزلا باط
 كلذكو هتداسترهطامةرصشلا نم هلك ؟الولو ءافطسالاو ءابتحالا هنروأ كل ذ نال هندام ىل لو. ةرحشل | || هناك قلحا هاب ملكا ذلوهمم

 ىلا راذاا.ندلارادف هندايسهيفرعت هيلع ر هلي رثأ ن مدي الف ضب أوهوةنللا نمجب رخام دوسالار خا تقوىلا معلا بلطي ىلاسعنو
 1 ؤاط !ليدودة الو يعم

 نءنكيملو ضرالا ىهنلا نيع هإ عج ف ىس هلالاس رقتلاةءلذهياع هب رهظي ,ودئارثا نعدبز ©« وةنحلا ||

 هجورغع اد. سراص هنأناناامالعاداو سلانوللاع هللا ءاسكذد :وسالا نوال الاةد امس !!ىلءلدءامناو كالا||

 ىنب ءاغلح اعدل ذكودوسأ سب .هكسل ارئاس لعج ل. ِءشلااذهنمىل_ءلو (ثان) ايزدلاىلا ةنملانءأأ مابا 0

 | ىلع هتدايسس لاراهطا ةكمخأ مويه ادوسلا ةماعلا سو ياعهقل لسعسبا سوه لعلوم هرب خو سابعا | | هاك اساوو
 أ لعلا كل ذءاطعأ ا انلعلاناتك

 | د مهليبةتبادي سامح ىأمدآ ىناباطخ هددوسف ثد د١1 ىف هلوذ ىب 0 ءناملءفةمعنلاب ث دست اباب نم اذا 1

 أ لساتا] هلقفالع طوبهضرالاىلاهطو هنال هنداي_سىلع لدي وهمداداجذادوسا فلولا ك|ذ - وانا | مالا راما ّ

 ِن . 0 ميو هو>و( 4 هن ومد -ر د ةصاعم : هحول هذ (ت ناو )قرئااو ٍْإ مادا لم هش ىاكأت ل 0 دايسلاو ءاست>الا اناق ل م ا ادني هلآ 5 ااذأ] ى 58

 || سانلا أ ملف (تافنان) ماس ص ومالسلاهيلعمد الءافطصالاوءايةدالاه.شي رخا لبيب 1 ا
 : مءالن مو راروتسالاو

 أ مهاباط# نم مولر اكن وكيل كاذبا ورمأامنا (باوجلاف) هب كريتلاو هلوبةتو را دودسلاب |[ ناكاذاو دب رب هلل ءالف هسفنب
 | | ةلااوهزا ؛رمدأ ىبنأنامزابقلا,ل لاو ةيدوبعلا باد اب متاَعلاَر م < هيل ه>و نا ذب هي دامست راف 1 ىلا امال لري ىلا عت قطا

 ةهجيا دودعسلاب ىلابعت احا مه سماق مدا وسام ىلع مهيلع قطاا وعل ىتااتالاكدااب : واهماعاوة اخ ىتلا |[ ىلا مولعلاوانمف هيامري ع

 | ىصعنم مسهنمو هنعىلا_عتهنلاىذ رف عاطأن 0 مهنة بتر صقنأ هنا عمةبعكس اودىذلاداسجلا || كلذف لاطأو ةباهتري-غ
 |ةيسعمق عونر نمءعنع دبع لج و زعهتلاةفرعملوص>ناموقل'لاو (تاةناف) مع هياعهللا امضسف أأ] نيتىلاوىاثل ايلا فلاقو#

 ١ ةرعشلا نم هلك ف عقو فيك-ف لجو زعهقلب نيفراعلا سؤ ر نمماللاوةالسدااهيلع مدآودما ٍإ 8 نيقئامو

 هتلادارأ اذ نك-او كشالب فراعلا عنك ةفر ءملا نإ ؟نينئامو عسباسلا بابلاىفزيشلا لامك (باو لاف) د 1 اهاكى حاهنالة ةبقسىب عملا

 ا.ثدءاامعل او ةداب راس اط

 ىنوكرخ 0 دارت قنا

 ىفع وقولا هلىلاعت هللا نب زين أ دبالف همل ءاج قب مقمكل ةاعءردتامكراك ١ ا ماد -أ عقوب ناىلاعت ِ ق- ىلعةعب رملي مك الاو

 0000310 دا سل |ةيلعمد < العتو 6 ةمراا كلاهتنا لوعل اكل ذر صم الوقف هوذيف هلع لا و كلذ ١ موكا ناك ناو هللا نمىدشو

 دسنعف ىمع هنأ لءاطخثأ هلا عوت ولادي و ةكئاذانهداسف هلهقلار عطا لب وأتلا كاذبة يصءملاف بر ةلاكلذ | ىلع هيلع موكسحلاو لطان ىلع هل

 ١ مك هللاد:ءوهل »نك! ىد

 ىفع و رشملا مكحلا ني« كلذنأ «نماداقنعااةرمأب ءاوتف نامز فد منملاك وهغذثلا قتلا بشل اللف ا فوه وأ مكا1 اذه مكح

 |ر وهظنامرف 10 د رهاظلا ناسا نوكف اه هنأ ل. ءلدلاب هلروظ لاس اىفاثىفو ةلكسملا ْ ةعاسج لص لاو مالا سن

 : |(با اوما: )نيلهاجاةب وةعمأ دشأ بنذلا ىل !ءنيفراعلاةب وقعت 0 لوف (تاقناف) كلذ ليقاللمادلا || ريسىلا جانت ةلكلا لا

 3 | ىلع ع م رثفراعلا هلز تناك اعرو مهبىلاعت قاعا» ءانعاة دل دشأ ىلا_تدنلاب ني- ةراعل'ةب وةعنأ أ وعلا نافرلظن ى.ةةوةلدا

 ْ ادخن :او ءامتسالانمهدنع لصعامالا فراعلاةد وةعن هنكياوار لها اال نم ةلزنيعبس [إ] نيسمارلا فهل اين
 | ةبوقعلان ه مهاعدش أ ةرفغ ةءااناك .رهاافا اة وععلا ن مهاقرا اعلا ىلع دش لحل | نال ذ ناك اع ريب ةبافك ملاذااو ةدصناو نانصحلا

 كادك سدانار ةءلا ا وةعلانال كلذو

 يور د رتشلاةب وفعلا نمدشأ كلذوةلي وطةدمءامطاو لعبلا مزالم فراسعاا لاز ازرالف

 5 أ[ هنيب لا هينذهل ارفو دبع ىتتعا اذا ىلاعت قدا ناكدان رك ذىذلا ىنعملاازهلولثثلان مدشأةَحعلاَو نلاعت

 ]| || منيدأنم مافعأت !ةفي رشل اةرهاطلا سوغنلا ىلءباذءالو ىعقءالمرك ذتول هنالءابا ءاسنآوهرك ذت نيب و

 ثم ىتتملاب ةلماكلاتلافاك اروكذمأمش نكيملهنأ دول ءانللا ت>اص نا ىب - ه4 ةد- لذي 14 سف ى 505

 5 وأ ب ابالوا ميقيم.الاماهعلا او. سن نيحنيقول لا نم ناك امئااهءايد نأ عمايس ماب .تثنكواذه لبق

 هم لعغلا عوقولاحىفامأو تعامل هسفن لمعه سقت ىلع د هش وىمءهنأبةعب سس لاب !هيلع مكع كلذ

 فلاووءادهشةعب رأب .اونأي
 ىمارلا ناك كا ذ فة ماخةيضق

 7 رأي 4 راع اًؤاالولا خاب داك

 ملذاه م كيلا ىف ررةئءادهش
 لادن عك ئاوأفءادهثاااوتأب
 ره: وأ هلوقننويذاكلا مه

 ةيضقلاهز+ةراشالاهذ عمد رب



 محكالو ريغال مف دفا: ءااردقلا مكع لاعتهللالهأ ةيضعمنا ىأ ار ودة ءاردت هلا عأ ناكو قىمو 2

 لاو 2 3000 و لا ىماعملاو هوهشن هنوطوة<ث ىلع | 2

|.8 

 : رادعب .دلاب زانلاو نعال د :دمردبرافكلا بزعب نأ لددعلا ناكفالاوتاءنلاب راثلاوةنطال_هثداءاماندموبأ زمشلا لاو |[
 دء_بدرحوت نيملاعل بر هللا فاخأ ىنا هلوةب او رفك ن يذلا ن«أرنت نب هلوقلوف (تافناف) مابا

 ىلع هسفنافمر و صنت ىدح كر لاب لحال سس ءوسول ز ردشبال هنال لصوت وه سد (تاوملاف) المأ هن

 دقنهر رطل نهض قاف قستاذاف دمح :1ر وس هنعشلاز لرسم سفن فتاصحاذأ ىلا روان
 كرشلاةةصنأر دقوا مب والزنا ش الا سفن قاكر شم تبلبا ناك لدعم مفر ورصد توتلا نحب رخخا

 نءلوأو هللا , كرمت م لّوأ سلب انا لعاق « كرشلاب هثدد نم هسغنىف لرشملا دع لهسفنن متيهذ

 سدادا فو ىصعمال لاه ءاءمدآ ىف كاست هلوفىفةمكم لاا مق (ثاقناف) نيلاعلا أو هف كرشلا نس

 رك ارم.الامولءنم الذ ناةثئاهثاثو نيتسلاو عينا سلا ىلبلا ىف يشل هلا هام (ن اولاف) ىبأ

 اعود (باوجلاف) مالسلامهاعءاببأ الاعئارمش نمش لوحي س لبالهق (تاقناف) هلدال ةهفاشمالا

 مالا هع سلا امعرلا مه1ءالواو هيءاينت الات هأ امضي سا ا]سوسو.ءاءالذولاكسلا ىلعاهاك امم

 ترغأ نهنات ودعا ن .جانايىزييشلاو 5 ذددو هم مددالكل ذو ل سرلا هب ترمأ اع سانا ساق

 نم ىهوءارلا متثبةنر_عىف فقام اوةسف رهف تاةيالن كلو سانلا عمق :_لك ف قي سدلباثا ر ومالا

 سيول لهالز ستار أ الو هناوام ىلع نزع و لح و زعهللاةبءاط ن هاهنأو ام ىل ءىلكت فةيق تافرع'

 لاسم الا ىاب نمالئانتمالا تان ن م4 - رلا< دصت نأ ءاح رة ةرعنماهنا اهلعلذنر «.: فقيقة ماعلا ةرفغملا

 دجاسملانيكرسشملالوتدو ل+ و زعةتناةفرعم» دنع نان مهلعل ةنرعن عةكتالملاد هرطتلاغاو لاق ةطاصلا |
 دعب ةو زن مرد هملا ٠ نمسا ق ماليا لمة وكر فك طلاادح (ثاقناف) ها هلا تاع

 نيثال_لاو مسالا اولا ىف سلا هلاك (تاوملاث) اهقثاك ىثلا رضا نود ىه يااضرالاىلا كلذ
 منا اونظو ىلعلام_هماةمنعارطخغاو هز ىفاوعقواذاءاياوالاوءاملعل !سدن : نملك كلذىف ةمكلانا

 مه-سو# ىف هءاوس> ا ىذلا طاطخالا كلذ نامال ااه. عمدا ةدقب نول عيقىلا عت هللا د: عشاان اودقن

 ىولعاادو> ولاوزيحتيالىلاعت قاوم رك.:للمدا طوبهك مهطوبهنوكاع رف ديالو مما ثنىضةنالا

 اذ فول ءمالاناك اذاو ضرالا ن ءّوطا ىلا برقا اهنم طمهأ ىبلاءامسل !تسداف هنا ارمض> هاك ىلغسلاوا

 ماقمىلاةلِزلاب لمَن ادّقف قرثلا ني ءوهاهسس ب هراسكذ ذاو هلذو هلزلا دعب سانلا نو.عىفىلولا طو,.ه نيعذ دولا

 را ىكنالاو"لذلا لودعىولا اهدا رد_ةولاطاوةفرع ءملاة داب رت نوكناما ىلولاوأ ع نالهيف ناك ع ىلعأ

 5 :ملوهتازف ةلاملا ءز_هدقن نمنأ ل دعف قرتلا نيءوهاذهو .هلزلا لمقه دنع ن نكي مل مىلاعتهلاب ملعلا نه

 اذال>و زعهتلا لهأ تالز ىلعالا ماك ةنام, ندعو نيلفاس ل ةسأ فوهف هب رماقمفاخالو لذالو رسك-: ص

 لي ١ ربى نالىل و دوت مد: لاهل _سو<: .اههّللاىلسلاهوادنا الا اوأ فام ىلءاو رمصب لو كاسعت لأ مهْنم تعو

 ىلاعتهنلا عمابدأ ىصعي هناالو ىدعناللةبملذ ذةارودةما رد هللارصأ تكو لاف فراعل ا ىهعنأ ىاطس لا

 هنلالهأولاعت هللاتامر و حن اال ذقنال مهريغاهمف عش اك امتوهشبب طق ىماعملا فاوعقي نأ مهق-ىف

 لالدالاماةم ف«_ءوفوصاوالل لاخلا فديعلا ع وود هكح نمو ىلا: هنناهجر صاوخللا ىلع ىذا

 منا دوهشو بهعلاو ودزلا سا:!!بلاعثر وثارا مثوال_ءافرصا !تاءاطاا ىلاوت ناو اممهيم وتاعاطاب

 لذيلالا ىف. 9 || ىلا عت هللا ل «>امو ىل- و زيعللا ةريض> نمذ-ءبااةةباغاذدو ساما نمريثك ن مريخ“

 سلبا نذكلذ ناةىلاسعت هللا واخ نمد >أ ىلع« سفن فرم فاك ماا ميىربالو هيدي نيد سوفنلا :

 (تاقناف) 3 بئاكو وق لالذالامدععمس ررهلاماةميعدا ملكو ل>و زع هللا ريض ند هبحرخأ ىذلا

 م31ناب َنْذو :كلذن اتا هذالاىلارداش دةوهد س>دوساةرد مشلان هلك ًااممال هلا: :اءمدانأدر ودق

 هع لاو يل لتقل ف

 "5 م ا ب الا ظ

 هيلا هيىسو الولف باذ هاب

 هتعب رشولاوهسءلا فاطن

 بنذكالذكو ريدقتلا اذهب
 ملا ولو دقو هللا» رك ذ ىن لك

 نإ ل مااودأس-.
 ناكافهرهطىفاوناكنيذلا
 هتناثال رفغلىلاعت هلوق

 )| نخأتامو ك.ذنم مدقتام

 هيلعهتلا لص هلائيوطتالا

 رغغدت لات هتلانأ ملسو

 0 ىلا نا وذ عج

 ب ىققعدعل واوهتعب رخام

 1 دوس ولع دودالاةماماب

 نءوزعاما عراك 8 ندإا

 لانا نمؤملكىلءبحاولا
 كلذوهده- راك الل ةيوحالا

 هبععو لجوز هللا عام
 اذه مهذان مهن ءانيحأ نم
 ىلاعت هللا ىان ىذلا ان دات عا

 قلاعتهللا ءاش ناهلع

 نماشلاناسلا ىف لاقو #
 بلاطادبالزي:ثامو نيد رالاو

 ىرزنم لاعت هللا قب رط

 الي ناكت اان دلا نمد دمدأم

 تناك ناو جالوت ع

 نيباهامز ربتعميشة يرث

 ةيلكلاباهنعجب رخو جشلا ىدب

 طق هل قسالوانطاب وارهاط

 ناهلىتتنالو لاقاكلم
 حيارخالح رشنب هلا-رافشب

 راو اعلا نمسا
 ازكهولاو هلة .كهنطاب فنأك

 انيدنأنانعانح ورخ ناك
 لاذذاانل نكي لذا لالا نم
 ىنامت لاو كلذ ىف« هك يش
 لاملاكلذإىرحام لآسأمل

 ىفلاطأو اذه ىو ىلا

 لاهو وكل ذ ىلء لالد تالا



 اطدامل نم هلدبالفع وثولاةبحاو

 تاماةمىلع حالكتلاو ركل هلاتاذ ف لو ةناكءافدو ف تاما 4 دعو لدحو عدلا ْن ءيذ ماسالا لسدكع و ركاازبلا

 ساذلا ناهذأ ىلاردا.ةءام ب سك مهتالز ىلد ات ملك تيالفموانراد ذو نأ اريذ ند 2 0100 ءاببنآلا نأ وح و الثنم ملاصل وذ

 دداو<> ونمئ«لةوذو

 ىلاعت هلوقىف لاهو « مك
 5 ربا ريت ٌرذدلاعتم لدعم نك

 فيكف هئانث عج نم مهافاطصا نأ دعبءانالا ن 1 ا ..نالا ىلع ىنث أ رق ىلاعتهنلا ناد مهريخ ىلع ساستلا

 هللا مالكلاريسسف”كل ذمهاعحى ماخعلاةيهادإ نامثلاةدورما!نع نورؤملا» رك ذامبمهضار ءا لتس

 ةازغقولسر أ فهةبعفايوو أ صاىلار غن هنادوادةصق ىفنو رسل لاه مهري -سغت ف نولوةب ولاتعت
 كلذ ل ثم نعا اوعصعت لعأ.: .نالاناوة. دعما مه هنامال !اهياءفسوبةصقف موو ةتحراهذخأبف توما

 ىلءنودوتعي و كلذ وعنو ىكرشتلاو زعل اديدس نكردلاىراوأ ةود مكن نأول طولمو5ةدةىف مهاوةكو

 ىفكلذلثمدرو نأ روزلاو ناتهلان ااا وأب موقع تانيا تيداعأو ةدسانتالا وأنأ|

 و ارمثةرذلاغثم لهع: نمو

 هذ هيف هاهم ضرعت مل
 نكساو هنةذخاؤ حلل ةننالا
 ىلاهنمل خدي غد اقف نملاداه ءواز ل هدلعج هنوكساةكالملاو ءاس.نالاوهنلاهتقم طاعولا نم« احم || 41مم لكدا هت نمدنإل
 انأ نوك انف كلذ لثمىفا اوعدو ءامبن الا ناك اذالوةي وعام الا و - ىفهنمه عجم امنع * وىبداعملا باكرا ا ىرتاال 4 ناو

 ||| نملكر زوهيلعو ةمالا اظءاولا اذه _سفآ دةلهنلاوز ظعاولا اذههموف ىذلا كلذ نع مهلكءايبنالا ثاحو || 5 1 0
 . || ظفللاو ةيدعلا نير قرغلا| ىف (تاقناف) ها هنومدثتب نيذلاهدونح نءءالؤهو ساتلا ام«. و ام ءولا || لو اهنناواةءور واح دعونا | ىعرك ىلعناطيثلادعصيىتح ةعاسلا موقثال نادر ودق ن كلو ىصاعملا نمهيف عقواميهتناهتسالاببسناك || 220 0 1
 نممار 1 نيالا

 ءاسنالا لعن اذا ءالوالا فال مهسفن أ ىوهل حابملا نم نو هودعم ءايبنالا نا اوهذدب قرغلا (باو ار[ ْ نا :1ىفلاطأ 1 :

 ا وا او هلل

 رماها تاما ىف لاق 0

 2 راشابالاد-اوتتلا حالا

 ذثذح مملعبحا و وهذ حابم هنأ عم رمشنا اه هد ىل 5 هنول عش ,امغاو مهريغكم سوت :ىوهل هزولعفي الحا املا

 تا .وحملا ع نم ةوالةلادوك«نابرخ 1ىفزيدلاى_عزهشلا» رك ذموبلع بجاو غييلبتلاذا حابملا للف ىتعب ||

 مد "ايات بممال اوال هلا موملععا يبنالا ضعإن ل 5 ىلس» .>دكو د ةيكملا ||

 قيفومنا هنلاب ولوف أف مويقابن عذب و>الابابلاحخث ل وهب اءهنلاىلس دمها مالسلا هيلع | د ا ضا سمان فراعد شرم
 ىسهناادعبةرصشلا لك ١نم مةوام هيدي ىلع عقوني>ةب وتلا بابا ان لوأ مالس تاوةالصااهءلعمدآن ا ملعا 1 1 5 .

 0 : 2 م اوي 7 7 .: 2 [سداسلابابااىفلاف (تاق)

 ةقلا انوه مالا لمهن هنع ىلا ىفا اوعقواذا نول« ف .كهشافرعيل اب رود ةمص«متناكفاهنع ١ طر نموت امو

 َت ءىوتغلان منيثالثلاو مساتلا ب ابلا ىفندلاى «زيشلالاو دقو هري_غدد ىلد ا لمي ة«مولو

 طقنولةنيالمذا_لاوالصلا مل ءابنالا نال ل ىلع هلا ةدعن نيع نم مال !اهءلعمدآ ةيصعمتناك

 لاه عادبأ مهىلاعتو 1.اركعالف هيانعلاو وبا مهافاعصا ومها ةساىلاسعت هللا ناواهنم ىلع“ الالا لاح نم 1

 0-3 - انماو مي ري ضرالا لا اوتو الدلع مدا هدمت الم 5 مي رط:نمؤمريغوأ مها

 هيلع هلا بانامدعب نمضرالافةفلخ نوكنأب قباسلادعولاقدصإ طبهأ مال_اهباعمدآن ان ءدحو || رث ور ءالؤهل:مروض-نال
 سلبا لوقةلباغمىف ماللاوةالصاا«يلهف ارتعا ناكف فارتعالاب هب رنمتاءاكلا قاتامدعب و هابتجاو | عياسلاباسبلا قفلاقو

 اذااي رط كلذ ةلةداعسلا نمهدكقننامو ىلاسعت هللاد نع فارتعالا ماقمىلاعتى ّرطاانف ةرعف لا 4 0 ١
 ٌ رافغتسانمت امو نيعب :رالاو

 اهنم مهاصنتو مهصالت نوكي ف: 5 ةفلاخىفا وءتواذاهئيل ماعتلاك مدا 0و جناكادب راو 1 افلا اشحن نر

 رثوكي نا عائسل اىفدشا لهآ

 أ ناود>او ل> ربات ىلع

 نمسدأ نم 0 ال

 : ةرمض> نعدرط ىوعدأ ا هذه ىفه_عبتا نملك نآ هب ريسجلا» ١ اوءعدن ولا عتقلاانفر هذ ساناامأو سد || رومأنعوهامناوانب وندك

 ثودهلةد وةعضرالا ىلا سلبا طوم» ناك كلذاف نالف نهري تن لوةن نآنهرذخا محر ونعاو هليا قوذال هنالناو 2 34

 قرثلاوةفالغلل طبهأ هناه ماللاهماءمدآف الع راز والا باستك الالا ضرالا ىلا سلبا طيهامذ مدآ لحجز وحالف مهما ة مال

 ..[|| سيلب اةيسصعمنا (تاقتان)ئثمهراز وأن ههماع سداو هقتئاتج ىف «يذب تا ذسسح عسيج ناو تاج ردلاف أ رم نحن هل ةعتنامىلع مهموثذ

 5 || ةعيبطلا ع نمهيلعةلا هسا مال_سلاهيلع م د1 ىلعر ففااعاو [.شدناب كرش ملهنال ءاقثل ادد 0 لجم<يو (تاف) تنذلا

 3 31 ءاباعغا (باو از نيطلا فال_ذةءاضالا نماهفاسار ونلا ىلاعت همماىلانرقأ توكل راذااىه هللا كالرةحغ.! ىلاعت هلوق

 ندب ' الادنأ قب ول هنأ هسف: ف هرامضا عمة مكس 1 اريغىلا هلاعفأ ةمسن وهللا ىلعهضا رثءعان م ىدبالاام* لا رخأتامو كم ذ ندم نا

 ثدح نمعملا بذلاة بنى
 تمكنا ىف د هكا رمد ا

 +: ياذمههم سمع(

 2 .ضرالاهج وىلع رشم لكر ز وءبلع مج روهتينو لو فري طا ىز رعت هثلالذااب سا: [يوسولا
: . 

 79 + لاه م



 رخغتساو ىلق ىلءناغ 1 « د قوبل لما امالا ناو عفر ادم ه:عىفرث ماقم لك 8 1

 ناواهفا: :قوذال مهاب طحت نان مهاي اخر 5 نمانماهفاىلا ردات ءاهلك نع + مالسلاوةالضلا مم ماغءايبتالا ْ 3

 1 مهاجو مهر و ءأ ىدابءىفكلذل م_وهثرذلا رلاءاداوةوبنلل ههساعقرا سىقعامم .نالا اص ىلإ.عت هللا ْ ًض

 عمبعلي وهو ملسوهيلعهتلا ىلس ىلا ىلا ىفأ لي ريجناممصضلا فىو راكلث اذرلاو سد رلا نعم هرهطد ||
 ىفهإ_بغ مك ذم ناب أ ان>اذ_هلافو ةقلع هشه 'مجب ر روسو هم .لق نعوشوهءرمموهذدأف نايئصلا ْ 7

 نيكس اابذلاو قشل «.تسلقكلاةروطولا# ه هناكمىفناك ايداعو«م الم ممزءامنمسهذنهتسط |

 1| كلذنم مرا سو ءراعللا ىل مءاشح ىئاحوهيدصي مدوأهيدصب لاري نم لب ريح ديب هتطاب فس كهدارملاا ماو |||
 5 فون ببسو هلال قل, اك دبلا مسي مالسسلا اع مدآرهط نماهبرذلا هللا جارخا نمسي رقاذهو لاق * :

 || كلحرسشنملأ ىلاسعت هلوقكلذو تافولألا نعجب و رك ارذعت كالذ ل ثمىفءابتشالا ع وةو وةغيعضلا لوقعلا |

 متسلاىلا ىف :امىأ بعللاو وهالانمهسيلاهوعدامىلا هموقعمحب ر دخال ىف 3 - مةسىفا هلوق نم هل عقواكو |

 1 نالت نم اهو هلىلاعت هلي نيف معلا مهدأن زلات باط ىلعلومجتو هوو هلل ىلاسعت لبا ءامسن وكي اهنمأ ِإ ب

 لكشلاازهىلغ مسارها الب
 || مح

 ةلاحاب مها ارالناب وصامل

 دوحوةعبرالارايطالا :
 2م 7 25359 76 ع : ىمالغثبا م هيلع تءاطاامم يلق ىلع ناغيل هنادارملا نة سه نيعمس نمركك أذإيللاومويلا فيلات هللا :

 0 ْ منيذلاءامنالال اودالاءاملعع نمةعامجلاع وها ةرمزيهبسنمرثك ؟ مهلهللار ةغتساف تافلاثملا نم ىدعب

 : 3 م 5" -- ل> ورعدللا دب نيب هبال جت ن نم جب و رخلا«يلعف كل ذريغ موف لاق ن هز رافال ريغ نما طق ن ومو هعماوأ سرب

 لهأماس> أو هن رصتعلاو | دقوةليسنالا نول ذم اانم رجساولا ل ذعتي نبأ ن مف: ”هيالولا ءاهتنا داعب ع نمذ+ؤأةو .ءذلاةهبادن نأف مهيدي و

 نأكن هلك كلده> مال ىلا مهماع ءامبنالا ن ءبحأو بدالا مزلا دما ذأو نيد رذلاتاثيسرارنالاتانسحاؤلا#

 مثالاىلا كلذ لب هللاوال شال ذ ىلع د#>أ باثب لفات هللا هلدعن م ر 5 *اةدئاف ىأو مهماةمن 6 تاع ىف

 | ايس لول امال 3 منذ ال 1 "1 ا ءااىف ثا وزةلار هاطوبأ حشا لاهو 3 برأ

 ماسحأو ةيعيبط ةداعسلا

 كلذإوةب ريعاع راناالهأ ١

 ولذاءا_سل اناوبأ ميله 1 3

 رصاخعلا 0 او>ر لت

 ىلاهث هلل الاه هناا

 انلاتاملافلاكودع |
 مم ءانمها راما ءااوأ 3 .ٍ 0 0 || هلي !فراسجالا مهو ؤةراونب ع تع ودكلان ممهرث ارمن ىو ناطثلا دياكم نم

 ملعلاقزربنأ د يعلاب ركملا |
 مرو لوعلا بلاد ىذلا أ

 لوعلاق ز ربوأ هن لولا ١

 كسغن نمازهىخأا, تير
 ن 5 0 ْن - 1 فراعلا خيش !الاوو هه كلذفلاطأو ليبس«.اعناط._ثالالو ذذنمىوهال كلذ دهبهيف نك ملف كردص -أ ١ د 5 214 1 . ه0 © 5 .و ع عب

 ل 0 . ا || ميياعءايبنالاةبسناعطقز ودعالءنعهنلا ىطر وزي ردلازب زعلا دبع ىد.سنيي رطل نيد عماخلاىاعتهنلاب ||
 0 ١ ١ ا . دل 6 . < ا - 2 21 0 3 ا 0 5 5 0

 م الالاو 3 عسارأ - 5 كالدو ةئيطدو ةيدصعم موق -ىفىلاع7هتلااهامءاغاو نكت هإةمتنامدس ىلهب ونذلا ىلا مال _ااوةالصلا '

 ا :.ىلا| نسم و طاوس نا دو تناغم نسير دا ار عع ا هيف لول دوذالعفرالا موهماةمنال ا ٍ 1( تامل ا قي 0 :11 ١ ضال 0000

 م ١ م_ءاهتطابوءو ركموةنوعراهت<ئارة_ظفاوأ حابمىل'هرظن ل_ةموهاامهاباطد ةياعوانب وتذ ىف عوقولا | :

 طةفانالز هوما ناىخأاب ٍ
 ةيوقعلاباملعهتلا دعوت ةيصعمأ |. مهري هلق لب هموت ىلعةج"|ةماها نضرعم مالا ركزلسلا هيض مطار و 2 ١ هولكث_بانازه هه .؟ هلق 2 مف ءةخاةماوا 7 4 د نللا ةالصلا آل ١ | 1 و 2 /
 ال دعي قدعرألا | هر زنتاعطت بدعة دكملاتاحوتغلا نمةئاه ثلث ونعيد قالا فابلا ةزيشلالامو ها كلذو#و | :

 هللالوسرلاه دةومدنلا اهم نوع رب مهوةحخت ةذسالو ناتك ع عملا مىربك_لا تاماطلا نمنب رمم#ملا ضع م دلل هيسئاسم ءايبثالا ٠

 تطَعْس قول اه] .ةاذاف نان 0 .وناهذالاىلار داش بسع ثلا عوقو نم < هدأ هويسنامو مالسا هيلع لد 11 مقارب 00 ْ ؛ د0 22

 [عب ىضرتالو ةعلاخلا» تأ «> وأب رديمل:ددعةماهو> و واق رط اولا هللا ءايدالن ا لعب نأك اما اوثالذ لثمىف نك شي نا هلل اذاعم ا 01و وفر | ل هنن ءايح ا فان ل الشبل اع تغار ا نادر اراد سوه يلع هنأ ىلسهلوق

 6 ل ريغال فيك - !!هقرعم ءمنعالا لاؤسلاناك اف قوملاهنلا تع فيكن 00 هدع ناك امنكسةهو-ولا
 وهؤملاص ل وذاهماع امدانوأ ةنابسألو كانك ف قدر, مل كل ذلك توراموتو راه لد ايبنيكس املاىلاءوءسناموتامءاسة عقل وقلاكلذكوأ ||

 ”ومل عوذاهلالءام هنوكنم قانعتهللاءايبثأ مه رع نم مهلاو رك ذامبةكتالااوءابنال ضارعأ اول ةسافدووملان ءلةنكلذاعاو

 نيمآلاو الاو لام فالاو راكفالا تاطاغ نمانت اوثاوا:افح ىلا عت هللاق كلذ نم نارغال مهريساف:اًؤاموأ
 ال عاوطانخ نيذلا نم وهف ا :

 ىسع امش 0 نأ هللا 1 ما 7-2 ؛المو هئاسنا فىلاعت هللا تقارب نأ افءا اوال :. ةئامو زي سجلاو عس ارلاتابلا فاضي لاف 535 ها

 هللا نءىسعو مهلعب و



 0 ديوب أي 1 "1

 نيشان ابالي و
 لوقفن:ئامو ن رششعلاو

 نع هاك ل_> و زعهللا
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- 2000060 

 مه عج مج

 بر مالسلا هه ريهاربا 2
 وأ لاو ىوملا عت ف.ك ىنرأ
 نئءطءل نكلو لب لاق نون

 نكلوتذمآ لف ىأىلق
 د

 ةريثكةوجوءاءحالادوح ول

 زاخلانذقاانادو- وناكأك
 نك نءسدراب هنر> وأ وأ نم

2 

 17 ب هند وأ ْن ءمسجمو

 28205 0 2 - ا
 : 0 د 3 0 هدب هندجوأ نم ماتشو
 0 0 : ءادنبإ هنوبج داني
 2 ل 1 2 ' قات نع هن هندحوأ نم مهثمو

 رادو فر رول زلال 38 | أرمالاةيفيك, للعلا تياطفرخ
 23 : ا د>»اوىافادحا اوناك نا

 اهم 01 3 |[ دوو 2
 1 م م 0 3

 ١ 1 ل
 1 : ل «(نرثالثل اوىداللاثح *# : ؛ 2 زل اوم ولاا

 كالا مهماقمص ةنيل_«ذوأ لوةوأ نوكسوأ هك رح لك ند مالسااوةالدلا مولع ءاءدنالا :مصعنا.د ىف ا لاحاي هيا ”ىعأ اه لءل | نم

 مهار هنا نودهشن ةراثو ىلاعتو هناك هنو دهس : ةراتفةصا1ن !ىلاع:هليا ةرمد>ىف مهو ه2 ماودإكل دو ا ىلع مهاربا ىلا عتو هناك

 0000 شفر رستم الا ذكم .ءاةسناكن هوني مالا نيد هدرهن رءادبأ نوح ر حالو هن هن ونراالو |ىااةعب :رالارو.طلانةق.كلا
 مصعاهتمو ناسحالا ةرمض> هذا »ىو جست :وىلاعت هللا ءاشنا هنا. اسك هب روصةقلا ةىل هاكاو ة 4 هد ا ةسعيرال عئابطلا لاشم ىف .

 ءا والان ماهمف ماه ن هو اه نووعمءامسنالاو نوح رع ونول_ددب كك ءاوأ الف ءاماوالا اند>و 1 رئالا أ هرج " الادوحو :نانارابخا

 - [|| نءادارّوساءاسنالل ةعبتلاو ثرالا و ,ك كل ذامئاف ىوبثملا مم هاربا ىد.#سو ى رثستلا هللا د دع نم لهب | ماسحال اريشدقف ىنعب ىجممط
 ةيفوصاالوةنةهمعاا »فني اكل لوقن كلر 01 0 :تاعاذا مهنأف لالقت نإلا مكحعال مؤماةم | إ لوين :رممث ناك ذا ةمعمبطلا

 ردد, النومومعم مواكمال_سااودال_صاا م ملع ءامنالالوصالاة- ألو 5 ةوكاهق دلوقنف || رمش للاامغاوماس>الارش لا

 قار ةسالا ودعا أذاتساال هاف انواع قنا نيد ف أطيلنا م ماعز وععالو اوهسةريخ-هوأو بندم-مءأإ| | كاتولاب ول
 : | ماحب لادو مك -غو ىلع. ا 00 4 000 ا / | نعءدر# ةياكملا سفخاا

 قدص هنأوأذ هتاريرغتو هلاعفأ أو هلوذأ 8 .هدعان 1 عرمشم لوضرلا نافاضي أو ةنمصعلابلوقلا لل رلاة م 2 ١ هلا تاما ىلا
 ل 3 ىنيدلا ينم جشلاةرابعوادب أ كل ذي لث امالو ىصاعملا عسب رمش 4 اعود صل ٌةمدعمىف عقلنا 2 1 : ع ره م ؟راكو اه س دل

 | || فرصته دنءدوحو مرمأ ىلع
 : مولعناب الان ايامالعاه4.ف

 4 ةريمتمددوهشمةمولعمن 2

 نف هغايب امريغق هينا و زعهللان هب هج ىف ةوصعلا لوسرلا و و-ىف طرتشا و تاعوتت

 3 هو ركم لق لو ا ودعالالصأ ىسأتلا كإ ذريصيف هى لاب بطاخ ناكر اقم
 0 ءاينالا نمةريغصلا ع وو ز وح نملوةهنناهجرنيمرا!ماماناكو ها زا واتا ءلالا
 . أر وقلا ىلع اس جاعاويب, نأ دالمثال ةءةرغت نزولاو لكلا ف فيفطتلاو ةمئاةقر همك ةسلا ىلع ةلادلاربغب

 1 + سس ناكف تاماشملا ف ىف رمل لبيالئاعنب روك : مه ني نع خرم 2 1 ملسوهيلعهللا ىلص» رافغثساامأو 5

 دحوأ افزيمتتل هتلادنع
 مولعمئثن مالا ىيبطلاملاعلا
 فرص: !اذفان هلدوهثمهدنع

 ضء.ىلااهضعب عم هيف
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 /104 ___ هجولاوهرامبالاب نوريصبملا
 دوجو اهراث آنءنامل_ءالسرلا ةثعب رثث 1 ىف ”: 1 «(ةغاش)# ملعأ هللاواهئاسرد فاهاهأ اوتر ور وابمل اهلا ةديةملاراطبالاهىردتاليفاثلا
 نالهعبط مكحن فرصتي وهل. هلزب رقالذ تارثفلا لهأ نمثأك نمف نايط ثلا مل امه نيذللانيذب ر جلا ||| هلباهم نعاهععذل ةسراخلاب

 ناك نمامأو مية طارسص ىلعهبفوهف نيدو ملالاو>أ نم نامزلا كلذ ىف ىنتاملكفةصاخخمي ردم هةبسان || لا# كلذإو ىسهلالار ونلا
 دو>و لال هندالو نيح نم هنامزلب نيني رقلا نان لوسرا ف ثعبةمأ ىفولحنوأ لو سراوف ثعبة-مأف فار وث ل وهساع هنئاىله
 فاك ملوهو ناب رقلاناذ- مدر نرش اذا ث دل خام دوت لاكمر ءدولواانا (تاقناف) عرم كلا كررت ارله هلاس نا هارا

 نموأ هندلاوة: .. رلحأ نمءلذاغاو «سفن دولوااقحىف نيذب رقلا نيذهلع-امىلاهتهننا نأ (باو +6 ةحراإلاب ر.ةملارصملاب نعي

 كائن وكتفامهريغوأ هداسفءادلاو ٠ ,ركيأس# ايش د سفيف هديب بعليوأ كييف ىفاطيشلا ن رّملا 0 ديةثت ماذا راصبالا نا لعف
 قاعتبفهربدغتوهنلا لعغلة.هارك اطذسوأ ارهذريغلا ىفاريم أم شفاكملاريسغلادولوملا نمةدو>وملاةكرملا ||ءرونبكاه :هتكرداةحراجلاب
 حام ءصماب هدد اهرق دوىزذإا

 0 ىذلاد.ةمااه روذبال

 لاهو وكل دةقلاط ًاوهسشتلا

 نتئامورمثءثااثلانابلا ىف

 دحا طق ىلاعت هتلارك ذام
 نالاهاكه-راوكذإذغنع
 دق م-رثملاوهىذلاناسألا

 روعش نع ءلفغلااعاورك 3

 رك اذالذرك اذهئاب رك اذلا

 ناسالارك ذرحأ ناسألاب

 ةلجركذلا لرثنملظف او وف
 سداسلان املا فلاوو #*

 مغتران م نيتئامو رشد

 ىراكهئارونمىأر اح
 لوسرل ثرالا مك همامانم

 لاف لسو هيلع هللا ىلص هيا

 دجلا هلنو ماغملا ازهانة ذدتو
 رشع مساتلابابلا قيل و

 1 -, ًارفأ ىلا عمت هل وذ ىف نمت :دأمو

 : < مأ هنو اخت متنأ تونا

 هناوهس لاه اما نوغلادللا

 لقي ملوهنوةاخت متنا ىلاعتو

 هنالهيذ وأ ةئهَل ولع متنأأ

 ا.ةمءداععا نيعدا ارآدلاه

 وهروصملا مسالاو ةصاخ
 هيفةروصلا هنىلوتي ىذلا

 نان) محلا خا اي ىت> ةنايرالوةيسفنةكرح هل سد هنا « بفن ل الالناط._ثااريغدااب نرقاذ._ياف مثالا هب [[ح

 ىفدولوملا نكيملاذا (باوجلاف) المأ ةيسةزهتك رح نا لاقي لهفهمف ع رثالنمز فدولوملاناك اذاو (تاق

 ىنهلانيدفو» لدخد 055 اوسرهسملا لس رولامتوعنأىلا هندالولاحن ع .سغناهاكهتكر 05 ع رش اهلةمآ

 ناهد_>ولّقعللن كب لذا ناني رقلاهيلك و بدم: محو ع و ريش هريغوأ هللا نم اعو رشم ناك نيد ىأ هيلع

 عسبطاب ذب وبحلا فرعلا ىفةداتعملا قالالا مراكهىلعنوكي نممكحامف (تاقناف) تابرقلا عرش
 ةرخ 1 مهنالر ديال لّعلا نام ىل عت هللا ىلع هب مطب مكعمماءمكحالاذهلثم (باوجلاه): لقفلابةكردملا

 عراشلا رايخاةوح نم كلذلردباغاو ودام هند باريدملااذه فرعبالوتوملادعبارش>الوارانالو ةنحالو

 فياكتلا رادف سنالاون+ابناصاخ ناني رقلا لهف (تاقناف) تارا ثص«ىف ماك لجو زعهتلا نع

 هم امهننا ىدعيالهدوحت مجستلاو هلي ميظعت ىل-ءر وطفمن1او سنالا ىوسق والك ناو طق

 بيب رعتا|ةيح ىلءالءاضعالاءالؤ ه جست نكلو ىنجا دس ونا سنالا دس ءاضء ا كلذكو

 نيا ميسا كورا او لش ادلا سا ةنالك كل ذب نوُسعتْم لا ىب ماقعلا هلزنا اء ماو

 ةب رثمهل خسنتالوا مي فاكملاةبرثلا قي رط ىلعال هنافراذل او ةنجلا فسنالاو
 مول ءم مام ىلع لانه قلنا نمدحاو لك_ف فءاكتا ا نمز ءاضةنال

 ةبعمبط لاه تراصةداعلا نوكل.دمتوهكبست 35

 فياكتلا عفترب ودحأ لك ةةيقح ا مضت"

 ريص,الف تاغلاخلا ىف ع وقولاو

 ةيتك ًامشدحت نع رعلا

 لام هلياو

 لعأ

 «(نوالثلاوئداملاث حملا هلرأىفاثلاءز1 هل, ورهاوملا وتيفاويلا ناتكنملوالا ءزجلا )و

 سنجلانم هاش ةروسانأ

 ك.كرءاشامةرو_صىأىف

 [قاك تارادف سنالاو نا, ناصاخن نيني رقلانا (ناوملا:) ةنجلا فىتامهريغلوام هل نانوك,مأ

 107 ا



 ثشناكاذالابلانمللدص 18 00
 0 نيذهعامت الل: ةيادولاو.فونلارون عمع رشا رون يدون نيذ مار انا نيدلا هزل 1 1 ْ|
 اح رت عري / رهلاروت نأ كءالودوط از جافدالهدحو دس >اولار وخلا نالشال ذو فاك- !1لاسّلك ام نيو ونلا ا 3

 قلع نوكللوهامناز ىدومأ 00 نالوم الن نلاوئالجشلا ميل لد رلالا 8 راني>ن 7 سهلا ل ونروهانك | ش

 ربك" اهتم للى اىنلا ضرالا يدوس رونل 00 ١ مشب مولا هيب كلانن ناو ينال راهنلاءوضىف ارش شافالا |! ٠
 قاطىلاعتلاواك سانلا | تيهالاوءاوهالا نمهحارس ءايمعذل 3 وامل اذ ةيق قنا ياو «هنءلاى منتامالوامفام فرعدالاا ٠ نمو»ىذلاى-وم قلخ نمأ 5 ,. ىطاهنالثل بفك الول ني ةريصلا روق بحاضردي /رون عرش /رهظن موا دواس وضورا

 »| نمربك أضرالاو تاوعلا] م رت يهناف هناعاوهد.حوتروت ف شرت ئملك ع راعزلد ؛اندا صوهرون تبهذأو هنأفطأ عزاعز ساي ريعاعأا ٠

 ليلا ناكاذأف ىأ سانلا ىاإ
 دنءاكدراصىوتالاوهىذل ا ىف طرت كيد لهذ (تلقناف) 2 .هتناهناعاومد ون فحد_ةةالوناسالاا م رغكالىثلا ىداعملا شو ١
 ئسومنوكي ف.كف ىلحتلا ا سداسلاناسبلا ىف نيش | هلاك (باو جاهز هدنعم_مملاسرت و. ل_سرلا فااخ نم ىلع تاذعلا ع وقو | ا

 ةريقدلا هتيلبج ثيحنم لأ هيب :بانة اوه رم آ لاعتم ةماسو>و«.اعىنبب ىح دال ذوهدنعم_مملاسرتوبث طرتشا من ةثامئلثونيعبسلاو
 كلذفلاط او ىتب ؤرانس ب أ م مهلاثعبن *صخس ”لكد_:هةرهاظلا ةلالدلاه وة: نا (باو 59 ةلاسرلاتو.ثةروصاهف (تاقنأن)

 رششاسعلاباببلا ىف لاهو « أ كرديالث يع لامت>اوأ ضو#تاسمفنوكيةيآب رف باغلا ف روف فارشثاب وأرئاوتلاةامساوبتناك ءاوس
 فرعءنأدارأ نم نيتئامو | دنعحوضولاة راع فاكض اولا سرلا ة عج ىلع ل.لدلا نوكي نأ يالفا,تاالدهحو فرء.الو سانل (ضءباهانعم ||
 رافاف هل تبدثوأ والا ضغب || ىلاعتلاو كلذلو هنذخ اؤمتنمعت نةءتونيبتامدعب دنا ذئ:ء-و لوسرةناءدنه تشر ىت» هلمأو نملك 0

 00 رم هلق
 «.!ءهللا ىلصهنل'لوسر عامنا

 نيدتهلاءالاو هباص ول وأ

 ةعبرششلاعو رقففىوهلاتا اعيتك مع رلا كلف قبب راعل !ىفراع ىت-حبارسا !ىنعب هناسلو هجارستلاهأ أةنما

 سائهلاه>-و نمد:ءثوعبملا "لاسر تءثتن أد ديال هنالادخ ثعبن لي لوالوسر ثعبان ىتح نب ذءماْنك امو. 8

 لعفامو رظنلا فال:تاىلاكل ذىدوارطغلا فالتدثان ههماعواخلا انا ةماا]ة طع ةجر هي الاءذهىفو

 نمديعلا عنمىذإابيسل ااوق (تاتناف) ةدامع ع نم ةجربناديرب نم ىلع ةجحرلا ناب عتفيلالا كلذدتلا 0

 قطان وكيف معو مل نم مكه مكح ل - هو هب لوعل 4 لع بعام ىلاعت هللاىلا ةاعدلا ن مهموم لوعلا :

 لاو « ىلاعت هناو هنمالد علأ] ذ ىل«ىلاعت هلناهبقاعف لمعي مف لع نم كح ههكحوأ هنءافعوهي اعلضفتدق لاعت ٍ

 ىلاعت لاو مث م ما ساب هنالدو هوقو ةقيق>كلذا وهمس مما ىأن وعوس المهوانعم“اولا# نيذلك اونوكتالو 1
 عررلاودهزلا نءمهتال“او |
 لءفو م'ودلا ىل لدلل امايتوأ

 ةيعرشلاتارومأملا عميج || دهشت لاو>الانئارقنا (بارمجلاف) اوعمسممنوك عمعمسس مل نم مكح مههكح أ نوعمسال مهو
 كالذكت ايهما ع. جالرتو ا

 اا رت واس ووحأ م 0 00 2 مالا ٠ انيدحوملاعيجت ابسنعتقوا اي ا

 اهمانمو اندلا لب وتل | ا اطالامامدقرأالاءنكع 0 رذاووددملا ع ىلاىادلا طورشش ||

 هلا نال ءرلق هنعامحاوؤشو ١ سلا هرك ذع طقف نيكرسشمالالا دمحوتلاب الاب ءايمثالا ثعبت لكل ذل و ةصاخهياعةخخاةماقالح اخ اريغت ||!
 نا او“ ء«قىلاعت هللا ن ع قاحلارعب ؛ 1م مالكلذو هلا تاحو غلا ن منيعب_سلاو قاما نابلارخا ا ف أ

 ةعس نه فرع امل. نيدحوملا ى> ىفمالا سد: ىف عمتربال ناكمالا 0 نكلو عمساع لعن لو عمس نإةب وةعلاب

 هنن ناب مك <علفالا وهب ىلاعت

 ه.سقن ىلع نابل هذطغبس إ ةيعكلاا ىلا ن وبلال بوةتلعمتاق هوقالوطزعاذهار هوهاذهوىدهلاق ب « رط ىلا م هودهاد ىو دان

 ىداملا ايلا ىفلاو هو # ةريدد/ نع ءادعبلا درل_سوه لهنا ىل ص هماشم نأ كال ذب نيملاعلا ءالة عل ادن ثيثما نيط ايمشا تا بف ةركاذ تا 3

 لاعمال اوةىفنيتثامو رم ا اوناك أ نيكرم ةماعأب ربك 00 3 . امفام عفر و هىذل انعالااهمانسةعفص ىفاهر ءشااعاو هنباةرضدح 1

 كلذ لهتعراس.الاهكردتال | 5 هنع مفضي نأ اعتقل نمر كا ذقناك مفصلا ن 2مم مقص نانا ] اد مهسوفنف اهملع

 ناىن هناامهد>ح نيود و ا ةئطب شلاوءاب ربك-!!لاوزىلاةراشالاعلا مسافر ف لعحاءاوىلاعت هللا ةرمض> نماس؛ رقتلادارأ اذاهةفص

 قي رط ىلءراصءالا هكردن | 0 ءاب ريكهد:ءقباهفةباثملاهذ مناك نموةهلذلاو نوولاوخاالالاععتلاب ؛ مغص, الذان ديلا ىف تناك ىف ا
 ىلع ىأ قئاقملا ىلعهيبنتلا : هنملا رعت ىلإ هنموراشا الذ ناك ف ةناهمشاان هرهاطااناو لانم صوابتشو زم سوه لعد نع 8

 ىلاعت هل كررملا نا ىب_ءم ]| ةرض>نعندراسلا اودزيت أ ل-هرلا ةئعر مك نءنأتماعدةفديحوتلاتاماقم ىفمويقرتفنيد-وللأ 0

 كردبا.اوراسالاوخربإ يم رق همي



 ليلدلابهلروطاذا لالا ىناثىف
 ناساه.لع مكح أ امخأ هنأ

 نامز دأطأ هنارهاظلا
 ملعف كل ذلبقال ل ادلا روهط

 |ةيرومج ناد ءا نكعال هنا

 ليوأت ريغ نمف شكلا ىلع

 ىو رش الفنار راندا فتاح ]تيدا فو « ثالذك هاك :مك- نأ اًةيموايحادنأ 4 اعقاب

 ةيساكم ةوتلان الا نمرفك مهريغوةب كلاما تف دةونول_هد مهر وق ىفءايحأ ءامسنالااضاأ ت - را

 ةباعجسالاو قالا ىدأة.كللا هن 00 مهنا 7 ل قامت راف 06 .ةناف) ملعأ هللاو

 ةكمرافك نم قس دتلاو لأ انيستا (تاوجلاة) هعيتناد>اوانمار غلو ذكلا تناكو هي

 ءانمسل !نم مسهل ءانازنا نين ءاطمنو ثةكئالم ضرالا ف ناك وللقىلاع: هلو, كلذ نع ىلا ءتهنناباجأو ||
 ةلاسرلا فن كل ذ ىف ىنعملاو نو سبا ام مباعامبالوال_>رداناءكاكامدانلعولوىاعت لاقوال اسر اكام ||| تايسنوأ ذلةغوأ نيب زثوأ
 كلذ نوعيطبالفد_هطلاءادوم موق لهنوك نأ ل-:ةنو ءامعملاعلاودو ىلا” اف م فارامتدخاو اناكتما ْ ديربىفألوقامأو لاك ا
 قسح كلااو ريشبلا نيب سولف د> اولا سنجلا نيب نوكي نأ «-ةوضو هد سما نا كلذو هنوعاع وأ لودسرلا ||| فراعلا ىصعب | هلل #.ةا
 «يلع هللا ىلص ر##فالؤع كالملا نيد ومد سلا مدعلاكام مهلا لوسرلا نوكي نأ ةكمرافك ب اط كلذاو ْ م

 مهنعمالكلاذ أن ءالضف م هرومى م محافصو مناي ءءايةكت الملا ىرتنأ قو ىطتال 0 ملسو ١ اردقهللا مآ ناك و عنلاّعذ
 حان شنب نقفاخنا دس ىذلا كال ةروسص نمد الاع زفينأ نمسعالو سنجلاب سنا سنأتسامناو انالىأ كلذ فانيالف ارودقم
 | مج رعمتراعلا فاو
 رصهغل !ىفوهنم ةفيخ هنرارم تةطنالمهد_-أ ذر ومد ->اوائمرمهي أولو نيم مههوجولاورخ انما دحأ |هناك دي.ةتبهيلعاومكعالت ا
 هل اولاووةقيثو لاب عاناسنا اوطبردعاو هتثوا تاف مماعىا رثالامهاعانم لح رمد مقبال قلد. || ردقىلا«:قلاناكن الوب
 تاور وهثمىحولا ءدب ثيدحو ه اعطذاعطق مهلا لزنو لابخلا نم ع 0 مبلارظنف كغ نكو 55 اديالفئشهماعقباسف مريع
 ضرالاوءاعلانبب ىسرك ىلعادعأو ءا اردعالوأ كلما ىأ راما هتماهشو هتوف عم سوعبلع هلا ىلههللالوسر |مهادبالف متواذاو هعوتو نم
 ىلعفقوأمز لوةب وهو ةحد_تتدب ىلاءاجو ضرالاىلا لس !نم قوه امرت اا لئاه تو هلو|| ليوأنلاءاندأ باخ نم
 نماوةعماع ر لد :موملاك عاما اود.طب لو م-منماو رفلءدابعلاالسرتكت المىلاعت هللا ثعبولاذ_ه ١ لاهو كلذ لع ءاونيب زئلاو

 ىلاتلاذأك ةب جلا مكح مهسان تسال نعذحنالا نم ,مهتكسو هو ممنأ ل سزملا سن نملوسرلا نوك .ةدئأن | هلاغشا سملداب , ىنطناهنلار و كل نابدةف لاا ىفهتبيهنماوت امل ىأ نو رظتالمث مالا ىتضةلاكل مان را ا ا
 نان) مهلنيبماهموق نا سابالا لوس رنمانلسرأ امواضر أىلاعت لاه كيلا السا قثعب ىذلاوه ًاتافلاخلا ف مهعقويل نيف راعلاب
 ةقشلا ناسنالاءاجنأ نهىردنال- ةعبطا اة دعاس سعالاا خلع خلع رشلا نا نيتئامو نيك - لاو نماثلا || املك لم همر قاع تالا قر دلاى ثزيشلا لافأك (باوجلاو) اهاوهل وف اومهضعبمأ هو لك نم سفنلا ىوها فااذع || لعب وهن كلذ ف هثعواطم لديرلاهبتءابام عرج له ةريكتسا مكسفنأ ىوبخالا «لوسر كابا ءاكش أ اوقاف ىرتتلا اف (تاق || نمو 5 اود
 || متكلذلاثمأو رهقلا باطوةافلغااو ريكتلاو د_بملاو مل اولذيلاو نيل قراغي داك, ,الف صاخلنا جازلاو نمةغلالا كلب قريف ىلولا ةيويزلاءأشنلا ذه هقيتاذا فل. نالت اسنالااملع لوح - ىتلاتافطل ناكل ذحاذ»او ةذاكبلاو |كلذ«فلاخئثىفىلول سوسو

 اورمدبأ اذاا-انأ اهرثاز> ونيصلا دالب ىدافأ 1 5 تقلو يدا

 || يحال اهف رطب عأو فراصماها لات ثلا ليتل 7 تافصلاءذهنأىاعت ىلا لع فق .سامل |هنعلوهق سدلبارعشالث يس
 هت اللاب قةنآ نمتدسحو هدة: شف عمت ناهي كا بو ى رخو انثداسماةرضملا |" |مهتاجردعفرنيعثال ذواراهو : نءهءقوتئامل مرالانامتا ن عر ىل_علاتاح ردلا تاانو تدعس ف راد ا كالت ٌسةنلا تءءتناف اع 1 ١ ال ءلمسهصيقتتىف عاستلا
 .[ هيلا ىلاعت للا بدن ىتا!فراصا اى تافصلا كلت تفرمماسغناوا متاذدح فريغتت ملسفنا!اتافصنا كالناب 5 ا 1098 اوافو قل ا ىوان نا ةيلغلاو رهقلا تبلطوابىلاعتهنئااهرمأ ىتاانطاوملا ف لءغلاو لولا تاناغأو | مساتلا بابل فلاهودمم ناو هنلارمأ نءربكت نم ىلءهللاب تززعتو تريكتواضد ريالا ىلع تصرحو صال الا ه-و ىلع لسعلاب َّظو امنع عج راكلذب رعش هنأولو
 ات تاقناف) كاذف ديلا لاطأو اوارتسال مهلهراةءاو مهلا مهلءدارأ امىلا م عضارغأ اوقرصاوناع تد'نافىأ توبثلا للا | « اواو و ركملاو م اعملالا ل هدأ ىذلا هناف ضارغالاناطاسالا سال! كإ »امو ضعبلا هيلءردامناو 0 رايدر 1 هيضاقيامدبعلا ىل_هرع لىلاعت قاع! نااضن أكاذ ناب ورإسر وةك الموا مير اهدا 0 0

 نالذ لاش لاب اتو.ثنم : 11171010 1 مل ا تام هس تط نا فامتب نسا
 2 57-5 م1 : :



 اةا

 رم اذاكالذكو بوذك_١اهءن فد ناكم كالذو 03 ا هولوملو هول ”الذ ىلإ مث: .ونسأو ير نأالا ا

 0 تنالق هع 'ملمأ اماىلا قو اهوم-قاملعفنىل»لوق مهلاحنا سافالثماوث ل هفيهتمأ ؟لودرلا

 لو فل فىلامعت قطا: امسة ىذلا ثقولا ىف هل «فن لهاولاو ىاذاو مكا عسقام اواءفالوة.نأالا

 4 مكيلع هج وتمىيهلالا مالا ناطاسن كلو همذ# ولعت نأ م 4 مس ىذلا ثةولا ف لوسرلا
 لسرتاناو.علل لهف (تاقناف) مهتعضحرئانهو مكسوغن:دا را تنوالاع 0 ورضا ثذولاىف

 دقو سنالاو نا صاخك لذا اومهنمل_سرتاناو.علل سال (باوجلاف) ليقأك سنالاو نلسأك مه
 هلوقفنولوةتاف (تاقناف) اهلاهنماريذئت اناو للان مس:>لك فن الامن ءرسفكتةيكسلابملاىت ف
 نملاب صوص#ماعاذ_هنا (با اوان مكلاثمأ مأالا هلودففو ريذن اهفالحخالا ةمآ نمنا ولاعت

 اهاثأب ؛عطاوت ل_ءادانل درب لو ناري_ةلاو لوذلا كلذ كو ممالان ءة«أ اما بلاك ىفد رود -5هناف سنالاو

 ف.اكتلا عطني (باو لان ةمالاو و-ىف ف ماكل ةلاوكح عطقنب :ىتمف (تاقناف) طاغااو كاباف اهثما اريذن

 مهئازيم عج رتف ةمايقلا مولنبد>اساو ر نأ ىلا فارعالا »أ ادعامتوملاب راذاا لهأوةنط ا لهأ ق-يف

 تح رالو ةر_سلا كالت مسهتعةنامتقولا كلذ ىلا قام 13 .اك_:نأ الول هنأهة#: :ل نول ترب م ةروسلا كلت ٍْ

 قسبلأ موننمةئاكم ع 6 اوجلاف) حو رلا فءاك- < بف ناك توولَو امد (ثاقناف) اهم م ئازيم

 نامالا نمثي د11ىفدر وام ىلعو تءاجأ الوتدط ا ولا نال ذدو+  وماهاءفواهغياك-:نأولفو 9 7

 ىلوسرلا ]ذثعب موةيف مهمل ل_سر ةماي فلا موب لوسر تاس | ىلءتارت_ةلانادصأو نيزاحلا ىلا

 كلهه سمآ ف لاخوهاصع نمو ةنمللا ل دوادن هع : طأ نوفامدلا رادفمهلال «وسرلا ثا كلذ

 جارس باثك فتي ًاردتو 5 مل-ءأهقاوة يح اةماكادمبدابع ف ىلاعت هللا٠ نءلدعلاموةيا زانلال دو

 .ج قا دقىلاعتهللانا ملعا هصئامه:منيثالثلاو سماها نابلا فى و زقلار هاط نأ مامال] لوعا
 لدإ_ذف نم مهةل» ال ىلاعتهنا مت نوكمل الور 00 1 نكي مل نأ دب همركو هلضف نم تانثاكملا

 هلالج لح ل!+اناك املو هب ويندلاوةنيدلار ومالاىفمهملاصمىلا عج رباسعنياذ عالمه كا رتب

 هد يدوضت

 مهم مولا ثعباحافكة مالك او معجم ترس رك لو ممل لو زالاومهملاءىحن مر اهزنم

 لاف ىن-عملا اذ مءارهشلا ضعب /ًادقو همال كج ءدابع عام« ىلا اوغلبما نب رذنمو نرش مال سر

 مدقلاد-و عازتلادازو « قلن نأ ردع: انو

 هلا تال ىع كاحانو 55 لوسرلا ل - رب كيا ات عس

 هلضذ هلحن هىلاعت ىَللانا مس لسرلا دعب ةدعهنلا ىلع سانت وكمال نع ردن :هوزب رمش. مالسر قامت لان

 ةقيفءاق (ثاع ناف) ةتيلا ئثىلا_عتهبلع بءءالذامدعلا نم هلذفي انما هناك انيلا ل سرلا لاسر زيلع

 هل.5 ثحملا ف ماك ىسفنل كتمفطصاو لو سر تنأ هل اوةءادذ“ ىلا عت هلناناطدوه (باوجلاو) ةويئلا ١

 0 5 وجاه) ةب ره هوموأ هبا :وينلالهف (تاقناف) هتالاس رسل مسعأهللا

 1 0 ومدابع نم ءاشن نم 0 نكهللان كلو مكلنم هرسشبالا ن د داوواسر موتا 1
 نمو ةلزتعملا نال سا للام هللا ل ضن ض2 نذاةَرلاهالوسر .ارمشالا ت :؟ له رناخسل وةبنأ

 ىلا ىهتن العنو ارئاون ةياوال#ع ةزئاحاهماق ى طاوفطالاة بيد نمالف ءةؤ ل 'بوجوب مهاوثنم مهعبات

 ىلعوءاشد ف .كءاشد نم ىل<ه.هاونوهرماوأب توكل اوال ا ىف ريب دتو<_ةجر و هللا لضف نم ىهوةئياعملا ١

 صخشل !كلذ سةنولا عسج رثالو الم ا ةطساول وأو هباطغعا هذ” هللا ءافط طا ىلا ءحارةةصئوينل افاذه

 هلفغلاو مونلاب لطبتالك توااب لطبتالفكاذك تن اك اذاو هناذلذورذلا قس لاب هناىتح ىنلاوه ىذلا

 ةويناا كح هللوةنري الامن موىلاعت هللا نءرب وهذا و ريس اود امذلا نع ةذودام ةوينلانا لاف نمو

 ثعساترثك اظوةءاسلا
 قاخنم فراءلاو مالا ةرئاد
 يا دعو

 و نا

 ايندلا لهأن ءةجرلانءأزح
 ةجرلا ءازحأ عم رمش م

 لملتل كن مذ ةرخ 10

 ءا* از>الاهذهرسشن نمبر شن

 ىطعأ ئشلا ب راقاموانم 1ع

 لاموولعأ هن 0

 تسلل صاولملا 0
 اوعشب ىح مهريغى داع

 يمان وكتاغاو ةيعيبطل

 91 03 !!ىف طنا, صاوالا

 ىلاعت ل اناكلذحاضداو

 نمةفلالا عاميا دارأ اذا

 عونولا هلزيرهنلاب فراعا ١

 تاللوأّد لء-ءلا كل ذ ذؤ

 نم<«عنع فراعلا هفر »14

 ول ةفااخلاىفع وذثولا

 قال اهحوهيقدهس لد 16

 كاهتنا ىف عيال فراعلأن اف

 كلذف مف واذا مادبأ ةمرحلا

 لن وأ:لاو نيب زتلاب رودقملا

 كلذداست هللامعت رهظي

 كلذ ىلا ءادأ ىذلا ل وأتلا

 1 ءاعمد" العقو اكل ع- ملا

 لب وتلا ىصع هنان مالسلا
 ىلع فراعلا م كع كإ ذدزعف

 نسا

 ناكوةعب رملا ناس اكذب

 لجال صاعرب عوقولا لبق

 لووتحملا ناك لب وأتلاة هش

 ملط ا[ مار ءاوتن نامزف
 عد درسشملا يكل نيعكإذ نأ

 مأط خخ ف سواال لئلا يف



 ثاواداادادعأ ىفلوغلااذكو

 كلذكواهودتو تاوكزلاو

 عاصنعل_غلا ىفديربال
 هيدأأم اودع نءءوضولاو

 لتقلا فض نأوهنرثؤملاىف

 هلءافللا الةمبصغلاوأ
 هندأ امأودود + اهملع قب و

 ادوقلو:ةااكه.فرثؤوااف

 هيلة ةامةهصد لت لهراغنف

 اذابوصغلاكو رخ ؟سمأ,وأ
 رمثأب ىذلادب ري_غيدسجو
 بادآ ماسق أ هذهف بصغلا

 ىابلاىفلامووهاهاكةعب ريشلا
 صضارنمنيثثامو ثلاثلا

 رامعتهتيااذ رمال رث هسقن

 لملذ.ةضا نزلا نالثال ذو نع

 ؤفلب ىت ئشدعب ايش ضفنلل
 هلل ضاقلا دربعلا ة-ردي

 ص رالات.««كلذل اوىلا<:'

 الورحافلاورباااهوطيالولذ

 له لب كلذ فاه دزعْر مع
 . نه«بلءوهأملاب امد رابلا

 رحافلا لوو هل. س ىذا سه

 هتررب هنوذد كب ءاباىلاععت هللا لج

 هردحوهمعتد ودن» رغك ىلع

 ةمعتل نر ركش تانسنواهايا

 انكنا ملعف (تاق)كلذوحنو
 فراعملا ف دعلاةرث اذ تعستا

 نمىذالا ل ى:بلوطاذك
 فال_:لا ىلع ملاعلا عيسج
 “ل أ ردت لد ءالك هناو مهي ْط

 هعابتانايدءرثك 4 ديعلا

 ةجرلاو ل1ساب هقلخت ةرثكلهل

 نيعماس كلذ لق اوناكو
 : وضع ممأ ولرهقيضل هلنيعيطم

 ريصب لو رفنل هلاح قبض مايأ
 مهتبرتنع همزع خسفتو
 تاغلاخلا نابسأ نأ عماذه
 موقت ىن>كذنتالتادايزف

 اهلا || 0

 اتا ا ا ا اا كوس سن تاتا ا ل 4: لت الاس نا شنط 10. سل. ا طا ا سم مس سول

 مسالا ل دبر لارا نهب دطءابتالوسر سن ىت>نيبذعمانك اموىلاعت هلوق تدم اذهىف لمالان ا مل نا

 دودالا عيج نأ لءاوهنلاهجرزيدلا يخيل !!لاه ىدبالاءاةثلاو نازعلاةلك هلع تة-ن ©4 ضن ردع

 0: .هكح ةسامس ىعحد مسق نب جسق نع حب رختالرا دلا هذ - هىفيلا«تو هنادسنرلاهردق ىأ هننااهد_ىت حا

 نماستمال_سو رادلاهذهىف تانك !!نانعالا ءابةداءاساغاا«هالكوة هن رمش ىعسن مسقو ءاارم مكب

 كلذ لهأر يطأ نيبةعن ريثدوجو مدعل كلذر اردتم ماهلالا ةياك ءاقلالاهةب رطف لوالا مة اااماف داسفلا
 نوعضي ودود_1!نو رفة مكسحإ !سانلانمرباك الا سوفنر#افذ ىف اي ىلاعت قا ناك_ذنامزلا

 لاومأ كلذ. تافة انة 0000 طه ضن: ىذلاباز 1! بس ملقاو ةهحوةنيدملك ىف سماونلا

 ىفس ومالا نالري_>' نابسأاها :ءمو سدماولاهوو«و مهماسنأو موماحرأو مهول هو مهؤامدور ساثلا

 ماهلالا نعءالة ءلاا عضوة مك اسيماو:!!ىههذهف سوساملا سكءرت_2ىأب ىذلاوهحالطدالا

 عيباسلابابلافلا# وه« ها هطايتراوهم_ظنوملاعلا حلاصملح النو رعشال ي> نم لاعت هللا نم

 كلذو تاركغلا ماي 5 ىفة.: اطل لا نيناوةلاوةيعضولا سيماو:لا لامعا س !نيعتياننا هنأ لعاةئامثلتو نيتسلاو

 هنلانا باب نم انئارحأ كلذ عضون ملك ا اهلامعتسايولاعتهقل عمسجب

 اهلامع: سا ىجش الف عئارم "ا نمر نينا وةلاوسدماوذلالاوعتسساامأو هلا د ني:_ملاوحأ عب ضال

 نموىلاعتلاف م-وهبلع هللا ىلصم دنةعب رش ىدعتي نأ مك احلك ىلع مرح هلال عسئارمتلا تقفاونإالا

 ن | طنا ونيثالسثلاو عساتلابابلا فاضي لاهو »* نوة_سافلا مهكنل اوأفهنلا ل را مك

 موك ربذن نعةم ؟ولةتالف ع رشلا اذ_هرقف دنع ىسادس ىمكح عرمشو ىسهلا لزنم عرس ناعرم ع رشلا

 هذه ىيضاولنأك ل-يذ ا اهساسوأ مهلا ع رشلا كلذ ناك ءاو ساه ىف ةحلصملا ءامبل اتا

 متهنابهع مهل نكي مهلا 5كال ذب لسع مهل نكي م هنا (ناوجلا#) المآىلاعت هللاىلاةير شما منان لع سيماونن ١

 لا و_>-أنم ئثالو رانالو ة:-حالو طارصالو ناسحالو تازي-_مالو ريثنالو ريث>الو ثعب

 ناك اذهلف اهوعدتباةسيئابهر لب نينكمملادح أ ىف مهل ل ءادالو نكمتاضي اهمدعو نكمم كلذ تالة -ةرخ“ الا

 مهىسرغنىف اودرفنا مما مهلعةباعو ريغالرادلاءذدىفحالصا اءاقبا ىلءنامز لك ىفءاكملا سءماوت ىنبم
 او راصرهبشلاو لثملامدعو سيدقتلاو مظعتاا نم هلال. ىنينداموىلاعت هنئادم>وت نمةهلالا مولعلاب
 قئاقح نءثحلاىفاوع عرش اذا رفرءالف كاذف مهلاغشأ لج ناكسف عيب مدد ارافذلا ىلع سانل اتوضردع

 اذهل ارو "كود نأ واعف ئثاهئاضعأ ن نمصقئامشنتاماذأة يدم ار ودلانااوأ رازبح موسو فت

 مهر وأف ريغال مولّمع مهلهدحامو مهسوفنا وذرعف دئازلا مالا كلذ ن نءاوثدفهراءدئاز خا ىمأ مسجلا

 مهجر رك ذامثالذم-هثر وأ اذ ملاعلا و -ىفاههشنوةفرعملاتابثا نمةريحوهدشنا او هزم: !نيباددرت كلذ

 ملعأ لاعتهللا او<4-ءحارفةئامثلثو نيثالثو عساتتلا بابا فكل ذ ىف تل ا!لاطأوىل_سرلالاسراب ىلاعتدتلا

 ىنلا ماك الارثاسن مقود _صملا قداصلا ناسا ىلع ءاجاموهةةبقحةعب ريشي ىعسملا ىفاثلا مسقلاامأو

 لوّقعلاتله:ثاولذا تازدقملاثح«ىف صائريغالاهب ناعالاواهلو قث 36 نمالا ل دماجف لهعلل س

 نأ ىلاو هل“ امو و رضااب ل_ععانمناسنالك نآاهطةمولعموا بعل كرلادوج نتا فاجر ل

 || همدي رباع و متم قباسسلا هللا لاعب هاو كل ذو قشن ا هنواقشوأ دعسنا هتداعسدابسأ اضيأ لهعأك لقتني
 || نيب درغااانف رعام ل برلالاسراالولو كل ذب هلى ولالا فد رحتلااىلاةر ورضلاب زمظموهن فانا ذا

 ا ١ ىلاسعت هللا ةدص تماه لس .رلا لاسراب نأ معف «ءرخ ا الا نعنيتذطيقلا لأن مدد زيغالوةمصعملا و ةعاطلا

 ا | ةالصاا ماع لس ءرا سلواهالا دن قامو ةيولالا ةهسقلابالادعسن مدع«_سامود رهو ءدانم لع

 ًالااغا لول اىقرثأ سيلبال سء!كلذكو تدبحأ نمىد:مالذلنا غالسبلاالا كاع نا كلذ فرث أ مالسلاو
 | ناطاس نم كاع ناك امو وراذل !فبطخ+فوسو مبماعهللا ءردتاماولعفي نأ سانلإ سوسوموه
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 ثباث هنا ىنسعمىلءقحان دنءرهلاوءايشالا بيل: ىفديلا فش وإ_سأو برعموهو ثان 0
 لهأ عاسجاو الع واغلسرمالا عاجلا هتعص ىلع ل ادلاو ردا البر هدلاو ضذا ورلاوةلز ةةملارك-أو عئاو
 بانيلافنيدلا يب« زهيشاا لاق و كالذ.ة قطان نارقلات اب آو سرغلاومو رلاود_:هلانممهاك باتكسلا
 0 نا معاه كوز زوءرما نيب هينوق انام شرا *فىلاعت هلوذىف زم #:ئامو نيعيسلا و للملا

 عومحم ل ك4: :هدءالف ارعذالا نأ ىلاعت هللا لعامل لهل مالخن :اوةغلالا ىل ايدن هل ءافمذو قا رقتلاهرك

 نيمومذمريغنيدو#ثمهلاسعفأ آعس» .جىفنذالا تت اونو كما هدام عب هجر فالالا عرس تيس ة مزعل

 فالتبايداعيعلا لا عوسو هنالثلا ذو يال -طااهنناىلالال- 1-1 ضبا درودةفاذه مموناأد اه..ْالاماعرا ١

 ل-هأىف ريثاخلا نءةءيلالاءاع»الا ليطعت ناك ومدعل ناك فالتتالا مدعبو بدك رتلادو-و رهطأ عئابطلا

 نيبقرغلااغ (تاقناف) ها عامجالامدعانيدوزلانيبقي رغتلاهرك ةحئارلاءذذ ل_>الفا مارس
 موع ىد_لابزو رقم داعلل فراخ لدف# :ردعملا نأ وهاههنفرغل !نأ (نا واف ) ةنايكلا] هردعملا

 قذاوئانع رن هاك! ناسا ىلع ىر تاك ى-هفةناهكسلاامأو سماك لوقلاب ىنلا ىلاعت هللا قي دسم: ماعم
 قاحللاص قان لقعلا ل_:2نوكلف نداكاامأ وىاخلاو قانا لماكالا ط:نوكالىينلاو فااةتاكر و
 ةوينلا فالخةةبلااههني:قرفلادونالفرخ 1نهاك اهاوعديولباتاع رفهتناهكةوبتلا دا تافار وه
 ةزمملا نااذمدقدقو قداصا !ًةزمعم لش .ةزمعم هل ارهاغ نآز و<الرذاك عدمولباوةزعملاب؛ ىدعتاذاىنااناف

 مع ىلا عتدلا اونذاكلا قراصي اليله: هللاو تذاك_الاة دصتن رد فيك قدامال هللاؤيدسصت اا

 ىلوقلا | ءي_ثأدقسانلاناكلذهو (باوبجلاف) ىذاكل دي ىلعز عماةلا كسا ةسواف (ثاقناف) |[

 هنلالالسضا مز وجاذا (ليةنان) |هتااتسا ىلع عاسجالاك كل ذ ناكو ىذاكسلا دب ىلءهْر علا ةلاوقسا

 موأ مو ءاوغ'والالضانيبذاك-لا ىدبأ ىلعت ان الارهاق. ىلاعتهنامكرعشر اف مهءاوغاو قاع ىلاعت
 لالضالانر وجا ااننا (با اوملاف) مهتءادهو قانا لال_ذان وو نمل ريىلاعتهتيب وب رهسانوا

 اهفءهزوةءتااو تان الان ماههري- غو نيملالغا هللا لذي و هلوةواريثك هب لذ. هوقلثمتاآر ةلاصوصتل |[!

 ىلع مقينأ اماءوحو نمثل ذوةةبلاارودةمنوكيأل لاحماو لاو يف لانا ىلا ىدأ املك نا لاا ىلا ىذؤيال

 نيكل ىد زد نأ اما اولولدملاب ل.ادلا س ابن اامأوهمف لولدملاو ل.؛دل !ضنانت, نأ اماو مولعملاف الت

 كد[ !ادب ىلعةزمتملاواهجةردقلا 9 افلا ىلا ىدؤت وجوب ًامزيينىلاءت قطا تيذك ةوةردقلا

 صاكقوترتنأ او تقد_ملوسرلاكلذإىل عن قط ١لوقهلز ةهلزتمهلز مهلزانىدتلاب هنو رقمز#ءلانالاهتاس نم

 عجل اوايذاك هنوكن ع 50 داهم ,هوهناذ| لالا نمسذاكلا قرد صتو

 دب ىلعةزتملاراهظا لاق ةّعالا ضءبنارهاط ربا جشلار 5 ذدقو لعأ هللاو لاتاف داصالوسر وابذاكه نوك نين

 نوكيالمولءملافال_وار و دعم هنوكن عجب ركالن وكس هنا هللا لءامتا ىل- ءانبتارو دغملا نم بذاكلا '
 ناثكىفكإذ ىف لاط ًاواله> لعلاب ا الفارودةمناكولوكالذدا هيلوةنىذلامئارودقم

 ءمد_>و داتعملا لعتلا نالدداءالاضنان نوكب نأ عما طرم ناو[ داحو تنُدناهع>ار ةلوةسعلا حارس

 سملارب وكتوءامسل ارايطةنا نمةماس.غلا فرهاشب ىذلا نال_فءاكتلا مايأ فنوكيثأ ويذاكلاو قداصاا || ٠

 لهعدقهنالىدخا نانو رثمنوكينأو 0 رادبتساةرخت الانالتزمعع تسلوةداعال ةطئانلاعفأ ||| ٠
 ك:ملا التزمت تسباو قءاو هلاولزالزلاك ةضفانلاعفأانامحأ

 اهدا سس جب

 ع . ع, .
 «->و ىلءنوكب نأو كلذبةئو رهمن

 1 ٌ هللاو سفن هناةثحملااذهيفلمأ اهفرلع ًاىلاعتو هناصس هلياوةزنعم

 هيف عقو نامز لك ف لسرلا ةثعب ةمكح نام ىف : فوت الث ا!ثعما)# ١

 «(مالسلاوةالصلا مهملع لا سرا

 امأو عستيام هلمو '«ذو
 عمضاوت ناكللا ف هدأ

 هللاتوس ل٠ تادانعلا
 ةيوساملاتو.ءلان نعاهعفربف

 هعجااهفرك ذيوؤاذلاىلا
 ىممسيالق عضولا ىف هيدأ امأو

 مك هيعمل مءاريغنئنل
 لافهمءارب اريسمغت ع عرشلا

 ناكام م ركع وامر<*ناك ام

 قايسثدد_>ىفاك دال

 ماوفأ هيف رهاشب نامز زر ىنمأ ىلع

 ىا اهعءاريغب رنا نوم“
 مس-الاباهلال_هتسا تابلاتف

 مامالاهأنر 5 ذا نطف:دتو

 لئسفىلاسعت هناجر الام

 مارحوه لاق رولا ارز نع

 رعلاكومول نم هنا هلل
 !ربزنخ هو متيم“ متنأ لاقف
 م رفل ا كح هيلع ب هسا

 اذيدارجتا او ماك مسالا لحال

 مسالاباهولفساوازيرتوأ

 ناك امان.لءمرحامااولاهو

 ةفاضالاردأ ماو ارهتمععا
 تدرافرضإ:الوقلثموهف

 تأاندرافلاهو اهم.عأنأ

 لارتشالاكلذوام مراموادب»

 داراةلاهومذيود محاميد
 دافان همفّود محلا ص. اذهل كمر

 0 اولايشلا نأ
 سيكي وةهح لا ةبسنلاب

 ىرخ أ ةيحىلاةذ اًضالابادج

 ريغتاغاو ه 4 معن . وةوذو

 ىدأ امأوةبسسنلاب م كا

 ق رفا لاك لاو >الا

 ةيصءملافرغسا !لاحوةعاطلا نكن لازه انتو : ةوعدلا مهغلب: مة ديعب ل -يبقحلاىضم منن آرتلان مةروسناسن ا نتلجول الملا

 امآولاجلاب مكلف اتضف

 نآوهن دادءالاىف نذالا

 ىلع ةراهطلا لاعف أ فديزبال
 صقتننالو ءوضولا ءاضعأ



 انأوةداع هلباةجر نم

 مسا مولع قنا ءادع_تلا

 نا+اوناسملا مهو سنملا

 رشلاو ةكئالملا نيد قات
 و-هوناسنالاو_هئذلا

 ناكولذربك:اذ هلو ىرصذع

 مكحريغ نماصلاخ !.عببط

 لم مناكو ربك أمرم هزعلا

 ىحر رب وهو عدلا

 ح اورالاىلاهحو هلةأثذلا
 هلف نمرانلاةفاطاب يروثلا

 هحو هلو زكشتل اوداخملا

 أب رصخع ناك هباضياذملا

 ف.اطال مسالا ءاطعاناسرأمو
 ىر#مدآن بان ءىرعنا

 ىلاطأو هب رعشتالو مدا

 وه فراعالا مسالا لاه م كلذ

 نعركست ناحلا لء- ىذلا

 م-هكردنالف سانل انيعآ

 هللاو نمد تمالارابصنالا

 ىفاثلابآبلا قلاموو ملعأ
 تادآنآ ءاهصنامنتثامو

 ىلا مجرئاهلكة سعب رشلا
 ىدعتن الناودو هرك ذنام

 ىقيعضوم مكملاقدبعلا

 ىفوأ ضرع

 قوأ عضو فوأ ناكموأ نامز

 رادقمىفوأ لاح فوأ ةفاضأ
 رؤمفوأر ؤ٠فوأ ددعوأ
 وهذرهوااىف هدا امافهق

 عرشلا مكحدعلا ل« تأ

 مآ اوه. سكت همق هيرعتكلذف.

 ويةضار ع *الا ف ديعلا بدأ

 نمنيفاك- 1 لاعفأبو اعتب ام

 هوركموقحاناو 10

 الفنامزلا ف هدأ امو ب دنو

 تادايعلا تاووابالا قاعي

 تو لكسف تاهو الاب ةطبترملا

 قيضيامهنمو فاكلا ىف مكح هل

 هللازعا دقو ةزعم هناذيةعاقلاه:ةدوهىذلاهللامالكنا مهداه سلوم _سوه ما هللا ىل ههنا لوسرل

 ةمد رعلافثارغلا طقلو مل_سوه يله هنلا ىل ص قد هىلد هلالد الذ لك لع نايتالا نع وانا مسج ىلاء:

 ر ريجتاملسعامت مع أ ىلا ىتهنلاو م اك: !ىلاعتهععا ثح*«ىفءانمرةاكءو رقملاو ةءارقلا ىل» قاط»

 قم-اوبأ يشلاو "لزكملاء ال ذىف هااخو ىولةماركنوكي نأ زاج سنار عمنا ا (مءارإعلا

 غلاممامغاو قراو1نارئاسز هىلولةمارك هل* هتواك نأ ى 3 عم روطامتوك ؛تأزودعالاوأ هن نار ةَسالا

 خيشلالاهتاداعلا قرخ نع طعام كل ذوعنو ةداعا ف امال دا ؛ قءامةةاوموأ ة ةوعدةباج ١ةما اركلا

 اندنع يمصااوهذات_سالا هلا ١ ىذلااذهو تاسوتغلا نمةئانملادعب نينا “لاو وعباس بلاتايلاىف نيدلاى كك

 مودينأالا ىولةمارك : رعلانوكتنأز وحاللوقنانأو هدو دامَسالاه رك دمر طرا طرمث أ ىف االا

 القه_تفئلةماركلاه>و ىلع هنمو ة.نأ نودىدنلا كاذإ قير هتلا هوى زرمعملا مالا كلذ ىل ولاء الذ

 ثنولا كلذ ىفاهعوذو عنع هيد تقو فلوسرلا كلذ لوةينأالا مهللاءاباوالا ني دوه-ُثموهأك كلذ عن«

 ناامأوهطرت_ثاىذلا هنامز ءاضةنا دعبهريغاةماركل عغلا كلذ عي نأ ئاج هناف ةصاخ هنايح ةرمىفوأ ةصاخ
 مهلوتىلءدرالو هتلاهجر وعلا ىفايلالاو أ ىبتناذاتسالا هلاهامىلا ل,.سالف دقي ملوئينلا كلذ قاطأأ
 هللالوسرد_بد>ال لثمعوتوز والف ىدتأ امو زال مافعلانارقلاءرخ [ىلا ىبناةزمتمنوكي نا زاجام
 قرغلا (ناوجلاو) ةزمعملاوةماركلانيبقرفلاام (تاقناف) ةماركلا فالك او هياع هللا ىل.ص
 ةماركلا ف” هرهلخ, واهم ىددغي نأ ىنلا ىلهبعةزمعملا ىلع ةياجالا تاقوت اذا هنا كل ذو رهاطاام ميد

 ة ىلع ل_لدىلا جاتءالفهرنع ثراثلا همدن عرمشد 0 لآ مكع وع ديا ا هنالاهراهطناىولا ىلء بدال

 ةرورضنعالاةماركلا« اهدا ىلولا ىلعبح لو هنباه_جر فاس لان أكو ى )!فالخما اوءدو 4 3

 السع فرغ ىذلاك نبدي ر ما ضعب نية هن وقتل توك وأ لهعتالو راس ا 1 ف هلنوك تلاغلاسوأ نذاو

 ري-غةري-:كنو رفدةءاركلاو ةزمعملا نية ءالا رف دقو 3-0 ا

 ةماركلاامأو 0 سر ادق لي اردن 0 رغلا نم مهضعن لاف ءانرك ذام

 اهسهيب معلا قرفلاامعا اولولادهةباضدأ ةماركلا عَ ةننآرو م ضع لاقو للولاد دةريغن 0

 010 راض اكوا زوس هن لابو نول بى دب ةمارك واد مد ةرعلا نأ

 ناوهام-ه ب عمصلا و رغاااعاو قحلاىلا هيي دهم ىت-قا كل ةعدنو ةطص كلذ ئأراذا «-:ءالوىلع

 ممؤممالك عم مغنأز وعةماركسل او هزمت وكسلاعمنوكت الو هلىكوعدد هءالانوكت ال عملا

 كلذ نان ىلو هناةداعال فراخ ل «فب ىعدا اذا ىلولا نأ كل ذة م. ة>-و فاك ىورغلا نمردقلا اًذ_هواعم هك

 نذاكسااو 1 اوءدفبذكد هاف ىن هنا ىلعت الا لعفل اع كاوا ءعدا 6 تلاع عمىفحديال

 رهاطوبأ ميستلالاو اه ءاملوالاو اون .دنالا ىدنأ ىلعرهاشي أم هيدي ىلعر وافي نأ م مهالذ ىلاعت هللا. ! دنوكنال

 ءايلوالا ىد.أ ىلع ' ناتتزاف تنسو تس قر تامالع تاز ازدملا ما ثلا لوقو ى-ءموهورهأ طفقرفودو

 قرغلا اذه (تاقناف) ها لاعوهواب ذكىددلاباع:الكلذد:«تدحوولا منالةوبنل مهاوعددنع

 <_ررهاطوبأ جدلا هلاه5 (باوجلاف) ةذبعشلاو رض اوةزمعلانيب قرغلافةماركسلاوةزمتملا نب

 امآول اوزلا عب رءرحسلااوانامز ىنلا د ءاهرث اوأ ىه قبتةزتملانأءرضو رححلاوةزدتملا نيب قرغل انأ هللا
 امناةذبعشلاودالبلاءامافعوداهسشالاسؤ ؤرىلءىنلااهرهظة زعل ا ناوهفةذيعشلا ونزع نب قرقلا

 ساذلا فاثادقومننا«جر نيو زةلا لات سانلاةل هو لوقعلاءاةعضو راغها ا ىلءاهرمآ جب و رب

 ١ لاثمأ نارهانافلاو لاه اراجوأ اساسةوأا بلاك ناسنالا باةمف ةرودلا لي ديت هب نك هنأ لمقف ءرث 0 او رسل ىف

 :١ لاه لوةعلاججارس هياتكى تاب ريطغلقلاوتا.نري_دكارك ذىفلاط ا وةوسنلاراءاوما اوعلا تافارخ هزه

 ةهبوستمىهفة:ذعثاااما أو بذاكسا ارممال ارسلا تقوهئمو قا ةر ودى لطادا اةءاراةغالا فرصسلاو
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 ىاوءدىد هىلعلدلد هيتدتأ اذاةداعلا ىف مكارودقموهىذلا نأ كلذف عديفهفرمص نكعنأ لرالا ||

 كلذ ىفزعلا دع كل ذهنرد.ةىفناك نملك و هّتضراعم ىلءنو رد ةتالف هع مكفرصي ىناسرأ ىذلا ناه ش

 برضا 5 فرصاا ْن مس :العفنأ اذ_هوهياعر اهب ىوعدلاهذهلبةناكاعهنا.:!ىبعرد ةيالف تقولا ا 8

 ىل هءلالوصؤلا نك- اوىوملاءام>اك هللاالاهاعردقي ,الورشءلارود_ةمفنوك الما, أين أ ىناثلا

 ةرعمشلا ل رووا اد 14 زعرمالا سفن فىحهناملعلا قد رط

 نمنجعب رالا نابل او رشع سداسلا بابل زا لنك هيدارللانا (با اوجلا) اوهذ:_مانا ىنوماصع

 ىعومةهترعط ني> تاي>الىصءولابحت اء! ك]:نانونظيسانلارةرهسلل كلذ فا ثكن اتاوتتغلا
 لعن دن ةهمشلا تناكف ىموماصع ىف سبالا موءاع ل دإ تم دعناولذاثمد هنا ىصعلاو لابخلا ناالووملع

 مهم-_دءوةرسعسلالامح نمتا.م اروصتةاتاهغاىموءادعن كلذ حاضر اواذكى دو ءادعف م ماع

 رهظ» وهعصخة ص قلاب مصا1نالطببأك كلذوايغةلت اذه صالا سفن ىف ىهأك امدعوالا .-ساا] تدمف طق

 5 0 رسما ضءبهههوت كىةءلاو لاي !مادعتااةةلتندار لا ناك هناولوا مالطإ ١

 ىلعو ىمعلاو 7 1 2 كارو طنب رطانلا نيعأفا اوء:_صاغاوم_هر هه ىوعلاولايملا اوعنص ْ

 نان) مهر هن» نم ىوذأ هر مم نأ الاد :ردسلا هيت ءاجا اهل 5 نم ىو ه.ءاج ىذلا ىنءملانوكي مهضعب هههوت أم ٍ

 ملم 4 ءاواضعت نه ىعوهفاخاعا(ن ِ اوجلاه]ةََحةَر وه ؤترهظ ني-ماص» نم ىبومقو تدل | (تاق

 ناف) مالا سفن ىف هلة ةرةحال هنا «ب هناله سف هذ نمفانعالا دان افه:مر عسل ١ وهسلكلذنا ةر ملا

 ىتلاةرفاكملاحاو رالا نالر ةكلار تل نك ىفنا(ب ف! وطاف) رذكريغر ه» نم متالاف نء<>واسك (تلق

 هنال (ناو اف لار سر ىلا ىعنمذ (ثاقناذ) مالسالا نيد ندير ذا هيما هدأا ىلع هدي معملا ىذ ١

 وهالو عيصلا ا نءهطل اناا لدلب وهافةولاظااوءوضلا طالت“اوهونامزلاودىذلار هدا نم 0 ا

 نايايع قركم ودمرت لهب الان وكسار كحل واحلا وذإا اذ_هكالذكو سول ا عواط مدعارا# 5 ١

 مالا
 قآ امهم ود ىلعبااغ :وهام ب سدي ن ك:امغا ىنلك ةرمعم نا لءفلعأ هتلاو شارل هناي وزيعلاهدهشتاك أ

 صربالاو هت الاءارباب ىسعى كوهموق ىلعابااءرعسلا ناك ؛ ره ا لط.ءاممالسااوذالصلا هيلة ىوءوم أ

 ديمي زهملا ب ركلان ار ةلايإ_سوه.لع هللا ىل صدق اكو هموقىل دايلاعباعلا ناك اسم

 العننوكت نأ علا ىف مطرمث دق (تاقناف) ةغاليلاوةحاصقلاب رخافدل اش رتل ءباغا يدفو

 مكدنعمالكلاو هنلاماللكن 'ارغلانامولءمو ل سوه هننا ىلس هللا ل وسرت ع *ناارقلا ثا مت عدا مث ماك

 ةرد-ةلاولعلاةةصن وكت نزال: زعم مزاكلاةةصن وكت نازاجولفةردقلاو للك تاذلا تافص نمةفص

 ىلاعتهتلاوهاماةةيقسز عملا نا ىنذعال هناهللاهجر بي و زءلارهاطوبأ ميلا هلافأك (تاوجلاف) ةزمعم

 نك ةَميملاىلءالزاحللاوءسو:لا قي رط ىلعةزعمةداعلا راك لعل ىمسامتاو:ردثلاو زمعلاقااخهنأاف |||
 زعلان اكلذو هتردقراث ؟نمىهامناو ىلاعتهتلاةردقىلااو رافنالوةيفءاعسلانمءثت ةةءاصلارظأأ] ١"

 ىوملاءايانعزحتانالقنالاةيى-رشلار ودعم نمال_ثتيملاءامحاس ياو «.اعر وةمنءتوكناسعا

 رادجلاذا لوح سدالعلامدعنام رعب سلةردقلا مدعوكلذ ىلءةردقلا مدع فن نم سة دق نا. سئالاو 0

 مدسعن ءنو ربسعب ةماعلاو ةايملا اودىذلاا<ملوااو معلا طر دقاو هنال ل هاك س لو لعلا مداعالثم 0

 ا هقةسياعر ردشما توعية ناجألا ع 0

 سفن وه سدل هنافه4->.ءفدو-و هن ا .وهامو 4.فْكُكتالاما صاتكردا نيسعلا

 ةرارحلاالا هبا ءافسشمل
 كلذىف لاقي ناكف سدنلاو
 لكرانل !نمانلعحو لاخلا

 دربلا هيلع باغولو ىحئم
 ءاوجااب هتاحتناكل سدمااو

 اتلم-و هلال ا نا: ىف ل قف

 ولو جئثلك ءاو-هلان م
 ةيوطرلارةرار !اهءاعثتطر ذا

 اكو نارتلابهتامح تاكل
 نماماعحو لال اهذهىف لاعب

 ىلاطأ و حلك نارئلا

 فيض اهثحلاهووكلذ

 هيدارلا:ىلاعت هناا فزرلا

 تضم نمدطاالال_1ا

 ةانحهيناكأم لكو ب كلا

 سالودللا فقرر وهذد.علا

 رطخا ناك: نموريهكت هذ

 مارا نام فهيلءردعال

 ىلاعت هللا ىلا هتفاضا جما: ال

 نمناك انهنمو(تانإابدأ

 اواك ًامالنأ 3 ةفلاددأ

 ةيشلا فعلا عود ادزءالا

 لاىفاون وكياوتاهشلا ف

 وأ بحاو ىمأ تي مهاك أ
 نملك الافالذع سهتسم
 بتا سم لوأو مهفان عوجريغ

 لكابءاعمالا لاغتشا عوملا
 ةعببطلامرلاضءباهضعب

 معا هتاواهؤاذغاجب ىلا

 مكارب هناا عت هلوق فلام #
 مورا ب> نم هإ ةووه
 قات هللاتا لاه “االا

 ةادشو ةفاطللاب نا ف صر
 جرسلاو راننمحرامزم
 ةبك ران نم مهف طالئدخالا

 اذهلوداوملا ةبوطراويف

 راح بهل او ب علاه رهاش
 نيطابشلا نال ءاولام بطر
 ءادعبلا ءايثْشالا مه نيا نم



 هرصعب قلل و ليتنا مهنم
 ىف بسامر دق ىلع قحط
 تالودوهف كلذ نمهنلاملع

 دوعيهسيلاو حر خهنمرب اد
 ىذا هلا ىلا: هلوق ىف لاو

 نءوتا اوه عسي بس قا

 تا ةبط نا لع! نولثم ضرالا
 تاغبطك م-ب--ضرالا
 ةدحاوامنوكىف تاوعبلا
 هللا ىلصلا# ةدحاو قوذ

 اريش بدغ نوف ل وهيلع

 عسبسن ماقول ضرالا نم
 بسعاذاة/ انوا

 تةءءامنكضرالا نمش

 ىلا ودغمر ودل كاذ
 لولو ةعباسلا ضرالا ىهتنم

 ضعب قوف اهضعبا هابط نك"

 ريدا اذهنم لوقعملالاعبل
 دوم ىفدراولا ريانا كاإذكو

 نأ ن٠ ضرالا ىلع ديعلا

 هن دست عضوملا كلذ تاروطي

 لزنتي هلوةو نيضرأ ميسا
 تاوو-لا نيب ىأ نوندب مالا

 اضرأ تناك ولو زيضرالاو

 زهولاوامهن؛:لاعلةدداو
 وهورهاظلاوهءابر ردىذلا

 ءأهلراو انه ثكماطع أ ىذلا

 اناعدو ىلاعت هلوق ىف لاو ودع

 الف ىسئث لك ءاملانم
 ىفهاكملاعلا نال ءاتون هوبي

 'لاكذنالا هنكعال واط اةضبق

 ىفضايةنالاو كلذ نسع
 وهذ كك شالب سد ؛ضويرقملا

 سدملا ةءلغا هناذن 3

 الأ ءإوقوفبط ربام هسيلع

 ثا ذينوقد هيالفأ نونمؤي
 وهىذلاالةءهفالخزاوذ

 هلع باغول هناف عقاولادض

 نكي موكله ةبوظرلاودربلا

 ةءوع ل ىطتذاىىوحتومأ « الئاةرهدلا لك أبالزك تناف
 قاعنثحهىفمدسقتد فو عضوملااذ ميهقحلباةهنممضوأ با تا او1الم ام افىهتنا

 خيشلل لوقعلابارسر اك ف ثيأرو 3 مل_ءأ هللاو<- -عجا ارذرومالال امدسا نم نإ بلاهذهنالاءفالا

 لءفىا هوتاز علا اوهءاسالاة وبن توبث ,ث ىلع عطاقلان اهربلا نأ لءاهصنام هللا هجر ىي وزةلار هاط ىلأ

 0 هللالوتماةمموقب ل_«فلاكلذودا وعدن أر «مةو.نلا عدمدب ىلءةداع ءالاوراخ هنئا هفاذع

 ىف نيريضامارشعماب لا ةف عاطمءال م ةرمضدع سال ن * الم ىفناسنالا ماه هلاثمءاعدا|ملاقي دسص” كو ر

 جاتلا عفرب وبلاحلا ىف شالا موقيفهسسأرنجاتلا عفر و موي كلما نأ قدص هد 10 الملا اذ_هلوسر

 ىعار ,امغا اولاوىل |وسرتن تدم هلوذ "هزم لزم, هذملعفلا كلذ سدا آى دملا ازهىوعد ب ةءهسأر نع

 هريغ لوقبجاتلا مفر ولذا ةسضراعملان ع هةمالسو ىوعدلاب هنا رتكاوةداعلل ىراخلا لءفلار ومأ ةنالثكلذف

 ةلاسرلل عدى لا ىوعد ىلع عطاق ناد رباه عومعتةثالثلاءذ_ون ىدملا اذهل حن وكالتدعكلذد عب وأ

 (تلقناف) لالا نئارقو لام ادهاوش ن مءايشالارثاسا اعلا لوص>- ل *موهولوغلان قيدصتاا ةلزئمل زان

 نمءاوعد ريغىلاو ءاوعدىلاةفاضالا, ن اريذالا سفن نالهقداسم ىلءال باد ضوه: :الاوغ دنذ :رمهأانا ريا

 تازمعلاب ل_برلاةدصءدابعلاه7هللاشب رعتلءمسنا(باو+طاه):دحاو ةناثعلاعفالاولاوقالاّ ب رط

 هقيدصتق لعفلاب :سصولوةلاب:منوكيدت كل ذواهماعلادلا تاب الاب هتيهولا ىلا عن هب رعتل دسك
 ةكئالعاللام مئاهلك ءامسالا مدآ | معاك ل عفلاب هقبدصتو ةفلت ضرالا ف لعام ىناةكت الوال هلوقك لولا

 نع ةكئاللا تزعاكف لثمن مرو ساونا ف لاه مث تار ةلاادت لو نيقداس منكن !ءالؤهءاسعماب ىو
 نأ اراب مل_بوه_ٍلعهتنا ىل_صد#ةضراعمنعسرعلاتزمعكلذك مالسلاوةالملاهءلع مدآ ةضراعم

 رخآ اوهىذلا ىننلاقدص ىلعوءا..نالالوا اود ىذلا ىلا قدص ىلع ان هنارشلاو لانهءامسالات] دف

 ناغلل :زيعمالا عنارثتالا فالخال. اد ضن وريثأت هلها وعدب نر نأ مدة-فدلاهذه ىلءذ ءأم ,زآلا

 ودل فرعتلوش هللا< رص اّو انامل ف ىديس تع منو 5 هللاه جز رهاط ىبأ مشا مالك ها هنع

 هيلا سانلا اوعدبامفلاذعالن هن مو #*# ه.١.-صاعم نع ىس ودلبا ةءاطىلا ارو لا

 رهظننأ اهنمو * لوسر هنأ فرعيفارو رسذاماءهلهلنا قل نأاهنمو وو هبسفت :ٌريئوه فرع و

 ىف هللاوريذع نأ اهنمووه هإثم نع نو زختيريشنلا نا وهنا دنع نم ةنالعلا ىلار طط.فتاماركو تاي آ هلهتلا

 دئاوعلا قرن اىجتأ اب نلءاو لاعتهللاالا«ماعبالب.غلاذاهمالك ةفرعم ىلا ىلا ارطذدق هر دصوهبلذ

 وهئالاوىدوخ 1 رشثل | ىلع ه:ماقتسا ثةث نم ىلع ةداعلا فرخخالاا:هانداسهَشدلو ةربثك هو-و ىلهتوكب

 'ىر اولا نمنأةثامونيناهثلا وسداسلانابلا يشار ؟ذدقوهبح اصر عشب ال ثمدح ع نمحاردت-ساو ركم

 نوك:دواهف مالا هللا ل_ءجاذكهةيسفنلا موهال لعفنتملاعلامارحانأ كلذوةمسفن ىوقنع نوك,ام
 فورح ما: نءنوكي دذراممءالعلا دنع مولعما باب واهو غو تاب ريطغاةلاك ةمؤلعمةيعيبط لمح نع اضيأ
 ىقئداع قرح ىسملا ىل_ءةلاثل ذاع: ءرهات فاهرك اذاهم اهذاح « ءاع*أا توك دةوددرلا لدالكلذوعلاو 5

 لاه ىلاعت هللا لعدم قولخملا :رد_ةتءتاهاكءذهو لاه مثكل ذ فلاط او مالا سفن ىفالنيئارلا نيعرطان
 داقنالاىلا بطلا اهتولأم نءاهحارخاباهسغننمةداعلا ىرخ ناالا ةماركسلاه-و قلع تداعلا3 نو الو
 صالاة-ةءقانا فو ةداعراسايناث داعاذاف ةرملوأالا:داعل' قرح سلو لاه توكسوةكرح لك ىف ع رشال

 انيس ” يلا

 ناك داعولفةداعوهلا هد هيف «تبعالثهىز رهاب صااوشأ- 3 اوةداعو رخ ماش دوعباممم اموادءادي رد

 وهام ىلع دقو ىرمصعءل_هأ نماهماع عاطاادحأ ثي ارامل. ة ةقفطاه زله نءسانلابءئادقو ةداع

 (ليقناف) ىمنار اركشلا نياوما ودلا ىلءاوالدت ناك اذاىلاد«:هني !نانلودأ امل ةدت تكن أ هبل مالا

 م ةثايوزيتامثلاو عبباسلا نابلا فئيشلا هلاك نيب ريض ىلعو» (باوجلا) برمذىل_ءزاحتالا مكن
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 ذ كلذب ة هض راعمال

 ءاهزربع وا 39 ومالا كرد»

 رس» اي باعيساو ناسعألا ن مهييصتةو ل هلو.ر هيءاجانع

 راعقن اوىل-.> مادعاو ةياللا 3: 4 اهفالسحخ ىلع :رواخي نأ ةداعلل قراحلاب مهداىمنأ

 ة.هولالاءاوعد نملاجدلا يسأل دي ىلعر نلفياهت لوقلاامف -(تاقناف) كلذوو عسا ءاصالا نم ن هءام

 وهو لاكسشالا باغية .شولالا» اوعدفهتدم ىلءال.اد كلذ زء+ وكلذو<وءاسكااراطماو قوملاءا.حاو

 || كلذو يذاكلل ادب ىل_ع :زيعااةل كسا نمتاويااب ل_علافلومالا ل_هأهر رقاسوف داو ةلاربك أنه
 || دابعلل: داع سلا بح وأ ىذلا لل دلا ف حدة: ةئتفن «ماخد هأ ةئدف ىأوءو ررقللءادلك ةئتغلاهذ ملاعب هلال

 1 ءافعضا م نتف هل فمر ومأىل ها_؟ءاو ةقن قر ومأب وهس 0 لاجدلا دب ىلع عقيام عج (ناو لان

 || اعد ريش دلع: س 6-1 ءاعدللا ىلس سناك كل ذإو تر ر 03 ءايدثالادب ىلءمةءام فال لوقعلا

 ىت>هرصد درعد- أ لك ابو ٌو>- ةرودىفل طا | راهطاب هب وااو ل نافاس ميسأاةنتقنع هةمال

 تدهاشاذاةوأس !!لوقعلاناذ م داو لح 1وءاسندال كلذامااهريغن .

 لجو زع هيردنغ نم ق> لوسرلا :لاذءءاسامن ا قكلشاه دنع متازدعملا
 هيلعفي اعمر معمل اطرت_ثنالنتراوفالا تاو ف ندلا يع يشل لاقاذهلو هينمؤأ مولوسرلا كلذ بعت

 1 !ابلوسرلاةاذا وتانكمملادامعابالا قاعتتالةردقلاوةنكملا وك نعت ج رخاما منال مالسلاوةالصلا
 كم1 نارك مسلسلات هتىذلا !كلذ ل: موملا لسرأ نمثثأ .تالامدعكلذىفز ملا نوكي اغاف

 ناعالار ارقدسالن اك اغا كلذانأر ةناعالاىلا :رعااباوقاسنانيذلاىلانر امناذا مث مالا س زنى هعوتو

 ةلدولو أن ن نمال.كلذر ووطظىلاجاةحاامقم هدريغامأو مونامما فعشلةز عملا ىلع ,هتباعت“اتنقوتق مهدنع

 بدكس» لق ن اعالاىف بدصت هل سبل ع نمامأو باس

 ا د اىفدع_ى امعاك ؟ اير اقينءرددس لمع هلضرادرب نموا ”اهريغبالوتازملا

 هبأحأف اهنعداو 3 باطو ىرنوةلانيدلاردس ئيشالاهاسرأو ا

 ةح مضوأب» د ريل د“ مكحادعذنب ددلا ءامساعانأ

 ىتايسهح واف ىنمهضرب لو « مكعزب ىرغ تجب, فز ىذتاماذا

 ىتيضأ ىلاوثدب لبس لودخدلاىلا ل مف ىنودبابلاد_سو ىفاعد
 قوةشه.ف ىذلاب ضارانأ اهذ دع اضةلاب ضرالاف مث ىلالضا ىذد
 ىيلبمؤش ىدرنال ب رسق * ايسضارموستاب ىذقلاب تنك نأ

 قري ف سك ىلع نول دترتح دو وب ىديسءاضرب سدلاماضر ل ل هو

 ةعمسملا عاسبتاب ضاران أ اهف 5 ةئيشه هر مكلا ل رعءاشاذا

 ى:باءنيداربأ ا اوفشاو هللابق 03 يك ا اناضغا ل

 هلوق هللادج 0 هباجأف

 ةئيشملا قفقوتاك د قامو نوك هب امزكد ميكملابلاىذ تقدم ١

 0 اداس سملف د 0 هةتقود اذأ اذ_هو

 ةدطي رسشبهقيلعىلعرمأب د هءاضقنا مولملانم نال
 تدان ىرخأ دعب روم ثو دح 5 ىرتك ل-ةءءابانالوز وع

 :صلك فلك الاس .ةءتوكت دب ىذلاعبشلاو برشلا دعب ىرلا5

 يريلا بر ىدحلاهلا ءاضق نع اًتاعمتوكيتأ عد سلق
 ةنكمعم ىدهلا نابسأ ىطاعت د امضار رغكلاب تنك اهم كرفك

 ةداهشل اظل نامعالاو نمالا عمد هتضفرا_#بان_سالاوإ ند

 ( 2. تفاوت 18:9

 لفةفيعضاالر اوةعلاامأو

 هذه ذك ئنامن:مثنيعلا

 هللااهلعحد_ةبكاوكملاا

 مهنيذإانيطابشللامو بر
 لاعتهلبالاه5ن1اراغك |

 ىك«فالءاوهلا نامل ءاولا#

 جّوتو كركتاذا الار |
 اعزءزناك هتكرستدتشا اذان |

 وهوماضرنأك دتشت ل ناو
 ا ار-رتاس 5 لعب حوررذ 1

 ىر هوست هنو: هررلاعلا

 جاارسلا هيأفطي و ىراوملا هب
 ام 11: اردو راذلالعدتو

 لزلزتورصلا ب وءوراح «الاو
 بتاعنا اىح ريو ضرالا

 نمءاملاحو رتاملءاولاهدعأ

 كولءاووا'نكسولوءاوهلا

 اذاناسنالاىلءانو سفنتم |[

 كر فصلا نمز ىف هندي 2

 هدزءدرب.!ة>و راب ءاوهاا

 قال ةرارهلا نم هد_عام

 نافءاملا:دورب نءءاوهلا 1

 لافو «ءاملانمءاوهلاةر وسأ

 نواك الك نموىلا عت هلوق د

 لاعتهلناثا لعاب ر طاجل

 رعااباودن وكت :لعدحام :

 نافةسامن تم بذعلاىفالا ملل

 انمعهرعق ىف يرحأ ىل عئهللا 8

 ضرالل لع وديذعارا ماو
 نيفعتل ار طيف ءاوهلا نماسفن

 تاناودح نوك:تفكلذ نم |
 بذ-لاءاملافملااردلا :

 ءاملا وهبقءاوهلادو>والولوأ

 ناو د-همقن تامىدعلا :

 نمدءاصلا اراخلا رئالا

 نمهدع اصلا اراخلاو راهالا

 حج رت فيكر حلا نمو ضرالا |
 سفنشملا نم سةنلا رت .
 ليف سف مافعالا هاكر باط ف



 "اياب 5 شل ١#
 6 3 "ايما 0 4 0

 144 لثمنانثاا فره لزانمو

 دا ناببسالا ىلع داو_:ءالاالرمالا لاثتما مهتمهف نابسالا لامعت:الى ىلا عتهنلا ىمالالا؛ةماالا فزرلا ىف || اذكهو مس نك وسط

 لوقنذ ةلاسرلاوةو.دلاثح ايمفع رشناف + (اهعب ل معألاعتهللاو || ةعستراركتلا عماهرو هون
 قيفو“ لاهنتو : كلم لك د يباكلمنوعبسو

 هوحنو رعسلانبب واهندب قرغلاو لسرلا تازدتم ناب فن و رمشعلاو عساستلا ثدحملا) |ناعالا نان ناعالا نمةبعش

 رك وبلاد سلا يذاكر د ىلءةزكلاةلاهكسا نابوقناوكلاوذذب عش | عتبلاوةبثنوعبسو عضا
 ةزمعم نأك 0 اوس دقة هدا ىلا د-اونم

 هذهىرظن ند عيضبلا ةياغ
 * ول توذدددار ىذلا ايلا اذيبفورحلا لواةماركحت كتازاح م :

 ثعبام هناكلذو مهمرنذاب ر ونلاىلاتاملاغاان مسانلا اود 0 1 هما ْ

 مهلاىلاغتى 1 اماه نأب مهماعىلاعت هللا نثم- -هاوةعبهسشتلاو هر زئتلا نيبددرثوةريد ن مرؤالا لوسر :

 صالانااو أر فةركفغملا: وقلاباو راقنف مهري اهلا ؛ زب هلا سرب لاعت هللا: هع نم مهل !ءاج هنارك ذا ص 1

 هللانمةمالعب تح ل هءولأس واوةتوف هتد_عىلءلدتةمالعاو ًارالوهس ذك: ىلءاوم هرعل 13 ن كةزئاح ||

مهتمو نم «1نهسانلا نخةزمعلاب مهءاف كلذالا كدب واننس قرذ ال هناه كل هلاسرا فك قدما مفرع 2 ل م .ةنامالا
 

 ها كاعت هلوتقلاةوههناعا

 تعدي عاوشلا نع
 هروهأ قعاو هلاءاشن نما مم

 ئش رعاف تاعتشاةقرتخم

 ريثالا الولو هسيق تري الا

 98 ءا سلا ند رانود ىذلا
 ىزع وب انخثناكو ةثاوعب رآونيثالث لاو نماثلا بابلا فنيدلا ب م زميل الا هوأراذا<لانور دكانلا .: 1

 ! تاي الا عسب نأ ريغالهموقىلءةغاةماقاردةنالات ان“ الا نم اروظي ل ىن لكنا للعف * رفكل

 ةهزىلاىرنالأ رثاكلا ىلعةو<«-تمأن م نينمؤااب اًةفرالوسر هنوكع نملوسرلا رام

 أ ركنأ فيكم رعمهلعتوامو هنا ارم. ىف لىرح ام هباسصالرك ذولا كلت حابس سان !!ىلا راسا ءارمسالا
 ه«باءىسوملار ناوفياكتلا فاكس منا زامعارهاظا!ىفارثأ كلذلاوأ ًارامم من 1 سائلا ضءبهملع

 ناك فةىعالاد-أءارا 1 اءداام ود د هيف رعب هه> وىلءار ونهللا» هأسك هذ ردنع نمءاجا مالسلاوةالصلا

 قذأتسالو- - مثربتي ناك كاذلودرإ وفةدثنمءرصب<.لءهتلادريف «,اءامهبوث هلئارلاه-عج و مدع

 ناوس.> ناك امضرالاو
 ضرالا فن دعمالوتاءنالو

 ءاسمسلا فى ِءذلادربلاة:دشا
 ملاعلا أ اجا مس وهفايندلا

 رد انلساةنل ل
 !ءاولاه وب ميلعلازب زعلا
 رانلا نكروهىذإ'ريثالانا

 راحءاوؤلاو ءاوهلاب لدتم

 نيدمو انذش ىمعثههح و ىأر رو ىعالادحأ ءاربالن اكد ةمار ركلاءذه هاناكوماقما ىوسوم ير عما

 ىزعب ولأ ناكو نيدلاى م مشا لاو هرم هبوياعهللا د 000 ءلال-رامل :

 ىهنمربك اوه نم نيب ديلا« ]والات 077 لعكسشلا نمهءلع تن كام هيعمجأ ا /نكلو ىنامز ىف اذد ||

 هيدي“ المدقق هبل ىفهتما [قاز نرزيشلا لان نيمالر زد 3 ا لالا برةلاو لعلاو لاخلا

 نايت الاىف هما ارك هللا ل_ءحن مو ايندلا قراصبالاهفرعت لذ< نا ىلاعت قل وهعتطمان مناكو ريتا نم

 إ 000 دي ااسلامت قا نأ كا نايف د ها ةنمذلا4. ا

 روهظبالااضعبه ضعي ]داق : الن أرمشنا | ن ًاشنمذا مها مه«وددامن المات الا ن اردابلاتاز.هعماب هلسر

 لسرملا نمةضراعملام دعم ىدهتلاب نو رةمداعلل فراخ مأ ماب علا نيمل ءاودالار وهجد> دقو نادرب نم ءاو-هلافامف بطر

 وتلا برال ىو دلاوه ىدتابدارملاوم دعب ثمل ىفهنابب أ سك قراشلا كلذ منيب ره النا مهلا |أأ ريثالا اذ مل صتا اذا ةيوطرلا
 ىدملل قيما ىنعملاوه ىذلا لكلاب نايتالا بلط ىنمع ىد_هتلا,نارتنالا طرشلا سل هنا ىلع“ :تاناثأ| ىنالاعءاهكرخشل هيقرثأ

 هيد ىلع ىلاعت هلئأر 0 -هت؟ان:افالوسر تنك ناهللةن 5 لكف هلاسرلا هاوعد كي هنا دار !ااعاو 1

 فيرس تأ ني نيدلا لاك زج جلا لاق ىدحتلاب ع رسمتلا هازتعالزان قد بص ىلع ال_ءادكلذر وهط ناك اريعم

 ها ىخآ امنت ىداطلاه_فىرام هح و ىلءءارملا فاكت ىأءاد_.لا نملعفت هنأ ىد_ل!لصأو
 ةوبنلا لبق ىنلا نمد_>واملوان:يكلذو ىرثلا ىلءمدقتملا فرامل ىددقلاب َْن نو رةماناوةدحبرخو 535

 ||| رخو تسسأ اذا طئانلاتدهرأ نمةوبذللا بست ى اصاهران ,دلالوصأ افاق ع ىحسملاوهو

 ١ أ ءاياوالاتاماركك دةتريغ نم قراحلا اضإ ةحرخ كلذكو هرب لكس تلا عولطك قراها ريغةداعلل ف رااخلاب

 اذ اذع لرملانمةذبع_ثلاو رحل ااظرأ رخو ةيفرعل |ةنراةملا نعهح رغامهنعوخأتلااضيأ 16 رخو

 | ةبطرلاءاوهلا ءازحأ ضعب

 تاوذ-ك اوكااتدسف

 قرات ءاوها مال نانذالا
 عاودنالاةعب رس ىهو ل« :ثمال

 | راظناءاذهؤ .ةةتدرأ ناو
 ءاوهلاسرمضاذارانل اررملا
 اهتمرباطتب ة-و رملاب راشخلا

 ىآرىفط ولنا ل_ةرر#



 لسرءلعلاىلصةلالوسر) 11م ا
 نارغلا مج لون ىذا اود ناك

 يههدحو اذ هانلتوانفتول

 0 ةمايغلامول ىاتنىذلا |

 ةةيعضلان ولةال ة.سامالولوأ

 اهلداربغ ىف ةمكسحلا عضوو ٍ
 كو اندم 1

 ةقدتا د عج تنيمل
 مسج 3

 فاكملاريغو فاكلاو رحافا اوربلا فز رباع هنا هتمار ؟ الوهماءهتناها نمثالذ سدلو هل«؟«مىذا اهتز |

 نيالا رغم ع تاهشلاومار ها نيب ع نم هله رطل وه«.فةهشالالالحهنز نأ دبعلاب هئانتءانمنكساو
 ىلع مهم وقت ىتلاءايشالا عميج 1 اا راد لام ىهو مك اري هللا ت.ةبىلاعتلاو مدو ثرذ ا

 كلذن وكب دقف ورخداو هعجامال هنا. يو هنوف هبمودنو هنأشن هيمو هنامالاد.علاىز ر رسلولاق مهرةعاط

 ك.ردز رورلاعت هلوةىفةئامعرأو نيناه* ؟ااو نماثلا ابلا فاض: لاهو ها هعماج ىلع هبا و هريغل

 هلوصو نمدبال_ذ كل ناك ناو لامع, لا موتو فهيا تنام كاطءأامو»كب رز رنا لعا ىقبأو ربخ
 0 | دج ات لن !كلناك نانا اوذباندا مو عماطم ري ريغ فكل سفن بعتتالف طقذليلا لصب الف كل سيلامو كولا
 مهم دانس امام اولافأ فاني كم ءطلاىلا فاضي امغاو ايد أ ىلاعت هللا ىلا: ةاضا ىئبنبال ارح نم ذا عورشملادحلا ط

 م -1جراش تل | يع 0 علاهو ركم ناك ثب .-هسةنىلاضرملا مال_لاوةالصااهيلء لاخلا

 ىعيتلارك ذ(تن)[ نيالا ابا فاشُأ ا 9 1 ا«بو'لااكو اهلا وب

 هنعهللا ذر نأ وعى ودم

 95 كازا يذلا ةيءزلا |

 هياوذداعتعا نبع ىدلانأ |

 قاستدتلاءالك نم اتسم[ ار ضار ارما عي انه نمو ريمته بخ سياودلاسعتئاذز روهف دعا ابحي
 ا ما زاوعال ناس وهاماةقباسلا مارح نع كلالع ىننغأ ثددح ىفدر واموابدأ ىلا:هللاىلا

 كل ذىلععاجالا دا عن الم | 5 1 ا 3 3 كا نبأ : 3 8 0 2
 : 9 0 1 لكوتلاع نم لخف | تسلا نا ىف ف ال_تبسصن شالو لكو:لا فاش الداستك الان 1 نام ىف «(ةعاجلو

 ةماعلا فورل اوان || ناهيفلاةيالسالبالو# كتاب هنأ هللال_عىفقيسامف نيلاح ىلع فز رلا لءجىلا:قالانال اذهل فرعدت 2لادو ع ىلع ا هلباو |
 تثكلالهأ الار ولا لئاوأأ ىفقزرلاناف لضفأ بسلا كرته يفلاقيالول صف ىسلابالا كيت ؛الهنا هللا ل_ءىفئ.سامو لضف أ ىسلا
 ا لادا اذ 2 نكلورخ# 9 الا ار اوهر> انوكسيو رثاحهتز رباط ىفقوز رملاو رثادهيحاصباط

 ك3 يس تح اهنرلاع ا رأت لفات ةسيعلاو# 0 ل 0 نملكو هنو ا مسكن نا

 العقد ءال كلم كا بهذ مىلءاماو ةيقوصلان مْنِبَدَم للا بهذم ىلعوهالوأ هانر رك رداع عب رادودسءارنا رهنمح وحرمت

 ا ل 1 ١ 5 ل فاتح كلذن اان او رك. سلا نبا لاق اًماطمباستك الانو خ اواتلامملكوتلا موتا نيماكتملا

 3 تيب
 اذاه ةكمالملا . ل . ١ سانلا ىدي قام لاء فن ملطتنالو دز رقاّضاْذا طضستلا ءايلاخ هلك وت فتاك ند سا“ 0
 0 ير 0 ا

 فورا هذوبئراقلا قطن تاستكا الافانرك ذام فال ىلءهلك ون ىف ناك نمو سفنلل ةدهاحلاو ريدل |نمهيفامل عج رآه ة-ىف لكوت ام

 ةنوبق وهعادنل تناك ١ نأدب ربص” نع«_دذعىا عت هللا ىذرىرص,لا نسا لئسدقو علطتلاو اطضستلا نم مج رأ هسةحىف

 لوف لأي راغلا لوي ||| هارب نيتك نيس 4ناكنالاقخ ىلاعتدللاىلءلكوتمان لوب وحر ذجالوةفردالاللا الا
 ةكئاللا نم ةثالثلاءالؤه ا ها اءندلااممداطص وددهز وهتيديلك ا ريصب ال ل ةؤركا ىلا ب رضلفالاو لع ةءاق مال _ااوةالصا هيلع

 دعبامئراقلا لوة.ةلوقتام ]| قيال ةزررمأ ىفنمؤملا باق بارطضاناملعا تاحوتتفلا نم زئانجلا ناب فنيدلا ىمئيشلا لانو <
 تتةدصنولوعف فو 3 هللاناىفىلاعت هليا قدح هس رعوهامدار طضالاازدنالئالذو طقذ هلك ىفحدعياماو هناعا لص ىف

 . رر 3

 ةكحالماماةدو> ولاو

 فورا اءام*»أ

 اذهنولوةب واريخ ناك نا هز 0 سوال 2 ةيرشلاتارطضاو هاغاوي5-4ز رال

 رب*اوامدَو قطن اَعهح نمو م 2 هتزر لهك حم سب ىبسح توعال هنأ هلا اهتز ريىتملاسعتق ب !عب /نكلواناو ,> هنوك ثي> نمديالو

 اذكهو هنو رفغتسرفامح غ رشي لهفز رمت وملانم هعزن نوكيفهإ_>أءاج وغ رفله» قزرللبلا+لا ببسلادةفدنع ىرنياهف
 داصرممال 0 لولا نمو عقوتملاع زجلا لآ نم فايف بيلا عاطقنابىز رلال وصح تتوب ]عل هبا ارطضان وكدف هللا ليف

 ' ىدبد:لو#: ىلا عت هللاهجر صااو1ت ا اءاء ىدمستعم»و ها بارطضالا ببساذهف عدو ناك نا هماود

 لثف ىسفن لج الاللابعلا لحال ىعسلو هي كلذ ىلع د>أ همال ناو م بلا لك نادل ولكوتلاس اءلا ضع

 رت الو ًافالو أ لارعلا ىلعهيساكرأم بج قري تأ : هسقل نكمل ناهيلعبعاذه :
 اوءسامموعلا ناو نا ذكعدموهامت او هللا ىلع لكو ثمري_غدلا لعبلف بار اهضاةعئار ه«سسقت ىف ذح واف || |

 زر شع ةعب رآمهوامتاوأو

 قلاوون مهر اكلم
 نارغلالزانمفاورهظدتو |
 رهط لزانفةفلتختمودح و ىلعأ



 ثي> نمومب ركومذهتطبو
 00 طمعنا هتهازن

 رسم لد هوه ماسحالا

 ا راسل
 ااه. شرعلا ناكاذا تاق

 ءالذنا نيأف تاتثاكلا عمك
 نءنوفا+طاهرف نوك ىذلا

 شرعاانال شرعلا لود

 هناناوجلاةءال- 1طئارعرو

 نم نيذاح مهنوكن بب فرذال
 ءاوتسالان ب وشرعلا لوح

 لب ال ن منافس رعلا ىلع
 لاصتالال.ةءالزيتا ١
 شرعل اذه نا لعذ لاصةثالاو

 وه ةكئالملا هفىذاا
 لصفله فهلا أب ىذلا
 سلو ةما.قلا مون 6

 ءالمتا ارع ىذلا مس

 هارتاما نجح 0
 ةكئالملاى رتولوش.لاعت

 شرعلا لو> نم نيفاح

 ىضتو مهم ردمحت نوحشي
 هللدجلا لبقو قاب مين
 نم غارفلا دنهنيملاعلا بر
 هيرادبعلاةرابز لاموعاضقلا
 هتالصددع ىلهنوكت ةنحلا ىف

 ىلع هلي ٌؤرو اين دلارادف

 هب ر عماجف هروذ>رد-5

 نارقلائراقل يش لادود#

 فشكلا لدأ نمنكيرلاذا

 ءالع لأسو ثعينا
 ثيث'ودلك نع ةنزشلا
 و بنوان ارقثاك هنا مهدنع
 الذب هليا هدي زيسل «_افذعف

 لاقي ني ةن !ىفتاح رد

 لاه قراوآ ر ثا ةمامقلا مول

 فذكلا لدأ ضع معزدنو

 نامثع ىعصم نم 5

 نأو ولاه وساملا نم رياك

 لاقل

 إل نذان (تانان) قوام قط زنا ذولامك بو زملالع ىلتن هنافايندلا فال_ةعمول ةجرلا دة
 كلذكوهو (ناوجلاف) مه ماب ممهتلا مدعن ماجا قارخاش اهرانلا لقا الانل مددحب دا ارا سنا

 هبسقفت : ىلاعت فصوالو مارملاب مهذخ ا اممم أبهالابما االول هنال وئام اب هلةفرعمال نه «هيفام فال

 ةالابملا نمهلك 3و هن تجر تناك الوم م لدي دش ا «ثاعب ناك 2و يتم ىدجرسللا بضغااب

 لكباودعت لاهله ا اهفر ءاذا نطاوم ماكحالاور وماللف م كملا ازدناك امةالاملاالولو مهرمأب مويتلاو مم

 ىف هلدع مكحال ىف نيرمساقل ا نأ مامالا لوذ ىعمامث هءذغ تهمس هج جر تناك اذاف (تاقناف) هنطوم مكح

 نكاوؤئاقلا«.اطءتكرخ الا يكس الش س ءلنيتعنلا نمالكناهانعمنا (باوجلاف) هلدعيفهإذفالو هل
 لدعلانازيممملعمةيالو رورشلا اول عدت دامغ ع نمةغئاط ىلع ةرغغملاب لضغت هناىلاعت هللا نمانماع دق

 وها اةفصلا ميك ل<ذا هلدعىف اضف مكح هللا اذهىفلاةيالو هلضغب م مف م كعاماولدعلاب مدذاؤبالو

 نءناك هنو+ماةعقث اللاو ههنأو ئسك ْن 'مالاك لب وأن بعاذ_هرىلءف هنءلود_لاوأ هلعلوذفملا ىف

 ملعأ ىلاعت هنباو نيتحارلا

 »« (لاعتهتناالا ىزارال هنانا ب ىف نو رشعلا ونماثلا ث حملا )و

 قزارلاوههنلا# بعئريغب هللد-نمو هسغنفزارلاوهن بعتبدز رلاهلد-نءمهاوتىف ةلزةعمللاة ال
 قاهت:موعوهاسغا ةيدار 1انالمواللدكلذ ىف سلو ىوؤمالو هل معطمالن مث مكف ثيدح او ناو هل
 قزروةنسلا لأ لاه هيمدوتساو كك مدد نموهءم دات ىتمدخت ن ءاينداب تان ن ماقلطمىزرلا عئمالفز رلا

 مارا سيل ةلزتملاتلاهو امه-هودنوأ ةقرسوأ بصغبامارحناك ولوهريغو ىذم:/ا ىف هبعفتني اموه دبعلا

 ٠ مهدنعواهنزارىلاعت تاو كلءالامداودلا ن 0 .اعلمعلاه- والباوجاوكلا ا ىلع ذر راالخوزرب

 قاعتهنلا ىلاءدانتسالالال الالام هللاقز رن وكمال هنأ اضأ ا مهدنعوهريغفر 0 ًاينار دقي دبعلا نأ

 جال ةنسلا لدأ لاهو «بتلعنوفاعبام ارحنوك. نأ مصب هيهدابع عافتنا ثيح نمهيلا دنسأ اموتل +1 ىف

 ةنسلالهأ لاه وه هنابسأ مهترشابمءوسا ماركا ىلع مماةعوش ربامللاعق ىلاسعت هنأف ىلا-عت هيل اة سنلاب
 نمامو ىلاعت هلوقا فلا +ةوهوالصأ ىلاعتهنلاهفز ربا ءرعلوط طةفمارإلاب ىذغتملاناةلزتعملاء زل و
 قالطال ئث هلع تعال ناك ناوهلع هنأ انيس ام طق ىلا عت كرم الواهدز رهن ا ىلءالا ضرالا ىفةياد

 الا ىسفن ىلع افلا تدرح فا ثيدسحو هن ف ءابشأ وم ايشأ هسسفن ىلع كاعت هللاب> وأامو ةبرضاخ

 ةجروهنم ل _ذفهدامع ىلع هب :اامع.جناق !اهالاوىلاعتهقالتاباوةلتمل مهلوةءاالزنتو داي»الابسنأت

 ةإ4 !ىفىلاءت هللا ىلا هدان:_سالفر ررلاىف قياسلاه ازدعملا ل |ود ىنعموهدابع ىلعب>ح اولاد>- تدل دءالو

 دنتسمرابتعالا اذ_مم وهو هلْ عملا نموانماقافو هقز رل يطع ىلع دءىالةردقلا قلاخ .وهىلام:هننانالىأ

 | قرغلاً ط-ثنا كرهاظ ىذلامهضعبلاهو فب , رمش ىلأ نبنيدلا لك خجشلا» رك ذمهدتءلاعت هللاىلا
 لابعتهللاىلا مار 1طاىزرلاةذاضااو ةنأم هلزتعملارباك نوكب نأ متت وقاطمالاضا ا ةيمالس الا

 ريزان لا قلاض ناس لاقيال هنأ اب نمو غن نفةثبسن مكلءاص امو هللا نوف: مدح رم اص امسابئمالا

 سوغناوىرادنلاودوهلا لب هلكدبعلا قر رقااخ ىلا ع:هللانانودةّمع هلْز:ءملافاهلاعلاخ ىناعت نك ناو

 3 ىأك بلا سالرشلاو كيدي هاكري1ناوثب داو ىرشختزلاك دحوم سم نعال طف كلذ نودع

 ىسنغأ مهللا ثيدح لمع هبلعوةمسقلاو قالا كعك ءلا فاضي و في رشتلا هو ىلعكلبلا فاضل
 بهذلامزالر نودلقلا بسال هذملامزالب م هنبب فالملا ءارلعلا بصني اماريثكولاو كمءارح نءتالالح

 هيسأيالق ىلقفالا دالا هنناقز رب / سبل مارا مهاوةب اودارأ نا لرد ملا نأ لعف مجارلا ىلحبهذ 5 سبا
 خيشلا لاو دو ها عاسجاب نوةطخت مف كل ذرب_غاو دارأ ناو

 1 اا ا ولان املسعا اهتز رهتلا ىلءالا ضرالا ىفةياد نماموىلا سعت هل وةفةثامعبرأو

 || نيعبسلاو نماثلا نابلا ىف نيدلاىح

> 



 مدقتوءاد_عام ثسو

 2 4 4 ظ ىلاىلاعت 000 معاولا مث 0 .اوالا نم را 1 ظ

 خويشلا تالا ملئابدوعا | 0 0 اير خسأ 0 َىِط 0 مالسااوةالصإا موماع لسرلا هترضدح أ

 ِ ا ١ اوسرنأك ددو اةءد ىسو هرخواك د هإ ء- ل+ هب ر ىلكتاس تا 0 هو دهاشأم ملف هل |

 نم« عءانرك دامل_هلف ٌْ ةوغرب و هءو* "د ىكحملا وك سدس ن ءلدخ 04 ءاة ىل+نيمالا م حورلا هيلزتو ىحولا هءاجاذا موب لع هللا ىل_د

 مجرم الوأ ناكل يضغتلا | نامول_همو نيعماالهغلبي ونب رضاملا | ىل_«هبشامة كاملا هيءاحام و دو هنءلصفتب ىح ريعبلاوعرت ||
 قهلوتمدقت الذكو4خع وأكل ملوزت نم ني ةيبةوادس مافعأ هب اةىلعهب رتاءطعن مدك هرط) تناك ىجا !لسو هياعهليا ىلص هديا ما ٍةهل ,قمدعت كلذكو 4:

 ةبلاوعساتلاب اعلا 5 : |
 مع 1 0 4 لوهلا كلذ ادنتسمناك هنوك عمه سا نع دوب ناك كلذاف هير ري-غهيف هءس نكد /ىذلا تول ىفدراو '

 2. اودد لوس ل حصا 11 -ِ 0 1 . . ١ ناس ا 1 1
 0 راخن مءارنامناةلاسرلا نيكمتلا م هاطعأ كلذاف مهلوذع موملعهتلا درامم هداهدو قالا ةراذ_ منوم امل سرا ل

 1 هلاك ار د | ا 0 ىنيفرا اعلا نم ممهريغ قانا هباد_مموقن ن كاملا هنات سدذالا فال هنا اوةاكاعاو اوموشءا

 ا ارق ضرالاف | ىد رطلا لهأ ضءبكلذيف طاغ دوو صاو نإ“ نءدحأباةىلءدربدراو مئامهنااضي أ لعاو 5-5 مهفاف
 او4عءعح | -

 ايرثلا محن لاق و لع ىلاعت ١ 1 21 هلا اول مف لا او>الاءفرمصت لول او ه:ءلاودحالا فرمدا بأ ا اولامو ىننااو كولا نبب ىرغلا ىلع اوماكل

 نانثاةفرصلاو ص 3 00 0 لسرلات أن ل :1 اه قااومفاو - أتت نيكول# مانام كنا

 3 مَ 4 مس

 هيذح ىتاةلاخلا بس نوكت 00 5 قرا ةهحاك هلك ءر بهذا رلبدرب 5 ينل أ
 1 وال َدَد و اقسا هاك هروعث طس! لاح ىف هيذ> ناو ض ,ةهلكهرههذ ضي: لاحىف هين نان اوملع ىلاعت قطا

 || بذ_> ةاضقلا ضعب تيارا تس كلذكف ىو رخو أ كاذكف ىودند مالك لاحفهيذ_>ناو مست

 || تنكف بذ_> ةاحنل اضع: تب اروءرخ 1ىلاالطالو ىوعدالواه اةثساالواةحاللوةرءارأ لازأ الت نكاف
 أ| كناو ثم ا اذ_هىفلمأتف وح [ىلاهضفدنؤ هيسصا فت ,وعنملل عبات ثعنلا تعنلا باب لوةيمارأ لازأأل

 كادهىل و هللاو باد 5 ىفاع وتم ددعالا

 ةمكحلانيءاهلك ىلاعت 1 ١لاعفأ نأ ناب فنورمذعلا وعباس !!ثحمأا)

 تاغب رهش نماثلا نالثالذرأ] «(ةمكحلاب اممالاقبالو
 سلا اودرعلا همق نينجا ىلع ْ مكح ل لعام .ركعثن وكي نأ مك.الوهوىلاعت«-ءاءاموكح نوكبف هب >- وءةهكملانو 0 /

 ل 1 توملاعبطوهو | ع ,ماثلا ايلا قنمدلا يعي لاق ددو يةمكطاب قلل لاعفأ لاعن تأ جب 0 نيك املا

 0 رتل المو «كاذ || قعلا ىأ ماللا فك اهل اودىف ءاملا قحلارالا 0 تاووسلا:ةل امو ىلاعت هل اوةىف ةئامالثو أ

 هنق هي طاحأ املكو لكلا | فائنبأيؤلذعالللامتللا نافنودبعيلالا سنالاو نا تقل امو ىاسعت هلوقىفماللانيسع ىهولاف |
 هيلا ىارط:اوةرادتسالا نيعفةمكس هلا مال 0 ئه امشوا هناريخا 1 هئااضنأ معوزئثدنعأ ثقاضامناو تلاغلا

 لذ معن 30 يااا لسور منااهلالواعم نوك ف ةمكللا,لاعبالىلاعت هتاذا ةمكلانيع هقاذم

 3 :للءالؤهلاقو نيءارنم مهل دج واو نيتض,ق ملاعاا ىلاعت جرخ أ دقو هلدع كل دف يذعف ىلب ناو هل_ضذكلذذ

 ةةسنارسدلاوة + ةبجلاو
 ر د دلة ةعست ماع

 ىداواذادولوملاناك اذهاو
 سعب الو توعنماثل ارهشلا

 ه«سقنب عمتنيالالوا «ءنوكو ا

 ةعسنوأ ةعيس ف دلواذاهفالدع

1 

 ا
 ا لركن كاب كروس 1

 ضر اعلم ةةلك شرعلا |

 ريدم لكشب همشقةالف || ىدمامف (ليقتات) ءاوسمت ناكدوجومالذا كانه ضرتءمهياع ضرتعب لوكا الوراذلاءالؤهو كايأالو | |١
 ه.ثكلذكو ةقلخاىهو | ءانعمناةثامثلثونيةسلاو عبارلابابلاىفئجشلا هلافاك (تاوجلاف) ىلب أ الو ىمدةلاثرردحلا فيلات هلوق
 ةفلك ىمركلا تاو سلا | ثوكي نأ م< 000 ماين ؟ةلمال ىناك تعدو هنا لهأ قد قىضغان ةبس ىجرأ

 نشلمو سرعلابنا ١ يل ٍ مقاول بشفلار وه لسا ىهذامدسعلانمداعالا:جرث مدن هنيك رسما 2 قاضاة لا ا

 مركساابةراثو ميظعلاب ةراث 1 رادامنالةنيلا لهأ عمبرلا مسالا نا لءاونيقي رذلاب ىلا بالى هناك كلذلف فراكتلا مانأ منام را ْ

 ثيح نموهفدنا.ةرانو | ناذد لاربالف ”راقوتو ربحو لالجرادامئالرانلا لسهأ عم رابجلا مسالاو فيطل ىهيلا لزنتو لاجتو سثأ ||
 مظعأ هنالري_افع ةطاحالا | لالجلاب رانلا لهال و1 ىلعتب لهف (تاقناف) نب رهادلار هدو نيد, "الادب ن , رادلا لهأ عم ناسمسالا |
 ىطعأ هنا ثدح نمو ماسدحالا | فرمدلالالايالارانلا لهالىلامعت لسا ىلغبال (تاو +لاف) نا جد ل 1

, 
 هتطيحىف وهن هنوذىفام



 ., | دنعملالانمدولانامزإب اقمىف

 هللاصة:تاذءلاهو ور

 دقو ميشا لاه !هلبقة#مأ
 موةنمة-ءامع تءعقحا

 نمناعو سجن ةئس سول

 | ثيحسلدنالاب ةئاه هنو
 اداو لح ررثأ تسقو هر فانك

 لوط تيأرق ضرالا ف مهنم

 ىلاتهذا تنك امنالاهو زو
 11 ك:الملا نم ىلعالا الملا لمضف

 : (تاقنان) ىهتن نابعالا ىلءاللاو>الا ىلع ةينبم ع رششلا ماك ا وع رشلا مكحنءجيرتا ف اذهىلعف | ردارصلا صارخ 5 1ل وسرنال اصاو 2
 ١! هلأ

 00 ور لاوس نادل ف ميتا هلماك .(باوجلات) تيذامتاوزرلاهللا ركعات ىو لا
 | ىلبةتاكودكتءقو ةعقاو

 ممسوهبلع هللا ىلص هللا

 1 ا : 5 هذه ىف هذا الةعق اولا هذه

 9 رنيه ذإ عم هزدع بهذف هل ن -فءضوىلاعتق 06 ليقن هاد ًارط سعأ 5 مودامنا لةع تاهذثال اندحاوةزسبهذمملااةلثسملا

 1 دبعزشلار 5 ذو(تاق)

 رذلا

 أ ةكتاللا صار ليفت
 هلاو-أ قثء:فدكلا اذهبسناكفىلاعت وا هيذ ام هلان كت سمهلا اهنا ةث تمت أك هنا الولوهف اطعام | هنوملت مشتل صا ل

 | لهأ نمرووجلا قفاووةنس
 3 كلذ دّقتو ىستناةنسلا

 : ثلاثلا ب اسبلا هناي
 ىفىأس كلو نيعيسلاو هدا:ءنكي ملال عدبحاص ع :«النذج لكونيدلا ىبشا !لاواه دقق مانام هعمتذال مود (ناوجلاف) :

 : نتاتتلارف ل

 ألي وط ماك دعب هلوفةثا مثلثو
 ل>رىوسانلتام ردي سالو
 السرلاو ىولعلا الملاز واحدق
 هع أ قانا نافباغف ماهو

 اندجأ هننالوسرلوسرلا اذ
 ١ الكهفاصوأ ف دإسولان ر

 ٠ لبدراولا كلذ كح هلمدي نم (تااثلا) تاناو لا ارثا سك عبيطلا س سدعلا لوأسمن وهن ورالو ريب ديرس ليخو

 ١ ريبدو هب د رنع فرصتأب وهلا ا وهرمأر بدي وهق هلة عبو سفن ىلا عبر و لال اهنعلاز
 ىلص هللا لوسرناب حر صف
 نملذفأ سره يلع هللا

 ل_رلارثاسنموةكنالملا

 : اهلا 4 للا <

 و (باوج#) ايوذ<بوذحلا ىف (تاقناف) ى.تاريقلا كو شعنلا ىلع ىو ا١لاو ١ ناو.للا|# 7

 لوأ نمةئامونيعبس لاو نماثلابابلا ىفلاهو 3-0 ىهتناعرشرذدعاالا امم ىدار وأ نم تءةنامماع

 ىفىصلا لعفىا»: قملاربةعادتو لاق ملا غلبب ني-> نا ازييمتلا نيح نم فاك ةلابحو رلاتاامدخ تاج رد

 ىلو وةعبناالاءايصف ل تنام لتقي وغلب ناىلا عا ةاودح هلع مقيم ادح أ لئةولف هلكت نامز ريغ

 ثيح نمد.عولاذاغنا مكحنمنا ل_ءاولاه مث إذ ىفلاط او هفءاكستنامز ىف هلءفي ملاعهذ#خ 1 مدلا

 تدع رشف فاكلا سفنب فوحلاا موي هبنات باذ_لا لور هو ف ءاك-تل ادو>-و صاوخلا الا 4 رعشال

 نء«نايصلا نيد ارطت ىبلا لاءفالا نماغاكم هذ نكي مىذل 'نامْزلا ىفهنم يرحامةب وةءوهوا إو ما.سحاباذع 1

 سبأ هبجج ىذلا هبلواو عا ىن ْ-ه4لباكي ىبهلا هل عذب ريتلكو ىدعتلاّو ا رط ىلع ب رضا اومشلاو ىذالا

 ىدلا فءاكتب قاعتت نسل اقثدب رملا كان تهم-ثحم ىف ةءسدلو ىح#ت ااا هذ ىلع ىدلاردةيالو جا ةنوعملا

 لوقأ ىذا' تاحوتغلا نم مع 10 ميشلا لاقو  هعجارف ءعربلا ق-ىفد.ءولاذاغناو

 الو لاح مئام هنالثال ذو مهضعبل اهالخ عراشلا ناط تعوهفا.دصوأ انو ا ا ل ا :

 ىل_ءراف>!هيف فرصتل انونغلاو ىصللحابأ دة عراشلا ناو ةياكسااب ع رشا مكح نعح رع فاكم ىنةفد

 0غ رمش مكح ىهو ة>ابالابامهل مكحدتامهوع رشلا مكحاه مع لازلاة بف. كفاوهماعج ىنحالو اوهريغ

 هيملع بكت هنافلةسعلا ثان 10 الا٠ 1 تال ذادلا ونينا<او 0 لاهلك هل هع باس

 ةقلدا تعلاودوهش ةلاحىفتامن مكه قاد عامك هالؤه مدة عباس نمتافرغلاو ندالاةةناعم

 ١ برو لك 1ن 1 هتعمط مكح «يلطنام عيج لاذ ناوي ىلا مكحهسيلطبام عسيجلاذي ناويدلا مكح 0

 شك كءيلعءئاقبو ف ذكلا» 00 ل يملا مالو خنجاو هريسة نهدااكو حاكنو

 هلخأو هلام :قطابذجلا وذ ىمءامعا هناتاحو ولا نهنيش دامو رمش ء سداس !!تاولا ىفزيشلا هلاك

 ذلاو ىل-أ اوهامىلا هَ دنا هلباةجر نم منكساةذللا ن مهيق ناكام لرئام فم: ءلادد-ل االولوةب * مح الا

 لسعل اةوالد> همست الفةهنسوسع ةدامريغ ىف“ هب وعم ةذلاعيوكلاةذلاولداعبال ذا ذا 0“ ,ذاحنالاو نأ

 لو زثمأ هنومىلابوذجلا عم ةهذالاث ]7 مود لسه (تاقناف) ل>او ىلعأ ىشلد عاجلا ةوال>الو

 تلاحلاو,ذادلانينرتلامق (تاقنان) مت رت وادا |ةالودد- كن وه سياف نزلا لب

 داسف م مو: :دبسنيزاخلاناو هام -مدنفر 1 نيد رالاو 0 دارلا ب ايلا فيلا هلام ارا 35

 ىهلالا ىلعتلا مهلو ةءبراهذ بم سف بإ ,ذاحلامأو كاذو ندع زنواعو+ 0 نم وكس أ نع حازم لا

 هترضحىفةفك ع ا ا ا هعو

 لاه مهلوةعريب دن نعنب روتملاى انين ىلا ءالوع ءالإ ودى هولوقعالب ؛لوذع نادك موف هلاجف ة هرم

 هيعدراولا كنا اع هسسفنف نوكيا وذل نسدراوتوكين (لوالا ) ماسقأ ةثالث ىلعسيذاخل او

 مالا اذهلهأ نم رغملا لاق وبأ ناكوهسفن ىف هلريب دئالولاه-ا هفرصن كت نو ك.ف لال !4. !ه«باغبف

 نمفرسصت وبرش ولك أب ًايفدسا اود لهع «#. .اع بس ورلاعتهلئا ةريض- ىف هلهع هياع لسع نم (قائلا)

 .# مولوةعق مسه ودعي بهدف هده مهءاحىذلا



 | خ4

 لداجتم لع ريصنال ةةدابعلاة فاك اهذ ف ءاك_تلا اذ مودا سماق. .اكشا اهنع عفت "1 : ماةمىلا لدا كلاس نا '

 تادا جل قش الن اكن الماقمل ازهيفانأ تتكمدنو 11 ليتم نسما ليش تناك املءفذذلت اعز 1 ْ ١

 سفلاىوهنم«يحاصاانا ماقملا اذ صقننع ل فشك مث |

 ثا سنمالاهةوذيالرمأ اذهو بعتمىأرخ [لعيف بدناو بعتم لعنمتغرفاذاىأ بصناف تغرف

 لا تاو اا ىلدال نم هللادامع

 دسووفالا ماصنال نم هموم و نب رأ هبقىفالاا ا ددالن م مهنمو (ف) ليخالا ماد ال نم مة

 ريعملا كل ذلة ؟ءسانلاتالاع رذ سا ودلار ىلع فرتيتلا ماعلا لبقلا لع ةلامراط مو زل

 ةنيداابالااهماصرالن م مهنمو سداملاتيببالا اهماصنال نم مهنمو ةكعالا س

 هتناو نكنو اسرع امرداعلا دمع :رمدم لهآ لوقت موىط واشلل ار داقلا د. تا ةمىللاو دتو دا ١ ا

0 
 ءاصن ناك هنا لا او ممهارب | ىلءرهاغل| ضر, ,ملهننانأ 3 لوي سانلا ضعيتاك ىف ادي ًاريصميف

١ 

 تعيعو اعاد رهشلار وك ىلا ضاقلارف لون نشر لنا ىلع ىدستاك (كلذكو) داذإ رب ضيدإالا

 خيشلا ) قريحأو) خ زمشلا ع تكس كاءضرف ةرهظلا شاي هللوةبهتلاهجر ىواش لا نيدلاردب عشا

 ةءالملاّت 23 دع لأهل طف :ءالم اب ىفوطغلاوو ممطضا ناذالا مم«اإف هللادجر ى طوطشدلارداغلا

 نيذلانوفراعلا امأو مهل ميلسألا نبني لا او>الاتابرأف هلا ابوهودح لفة صديلعاو جنذ رضا م ةعاسرهلفلا

 ادرم هإء> و رهاظلاهءرش عار د للاعت هلبانال ادنأ هئاءاوأ نمد _>الوعب مت هلسرة سلا ىلع هم وف ا

 ردو خان انع تاس ءلسرلارخ ا انيدنو لسرلا نمهد سعد نما مبءاج نمالاة هد رشلا حسننالف مهلك سانالل ١

 ىلع هدا اؤدالهتنانأ ىلعلولا علطا اذاف (ليقناف) ل--وزع < هللا ل_هأ نم ني ذةلا به زمواذبهذم

 مساءاّقب نمءانرك ذامدي ٌوِب وتاحوتغلا نهمو دل ازارم» ناب ىفيشل'٠ هرك ذال_ةءازئاح الذ ناك ناو
 ىلع عاط طاىلاع هبا نا , ردبابو ردي لهأ ةسقىفرمعل سو 4 اع هللا ىلص هلوق نيةاكملا عس .2- ىلءةيصعملا ا

 ضلت لزواره امغاف لاك انانو عزبوفلاكتلا طاقساب ن ولون موق

 ةفاكوةعشعالاو داءعب الترس هوهنمثف

 | 5 اها فاكت الكالذ لبق تنكواس مذ امماذغاك ىّتاا ددادملاو ناد الان ءاهفاما كل ذوالل_ بح ل هأح نتا | ل
 اذار مالا لعتلخ ئمملالع الأ ... ُ ا ع ,

 دار ومالا لعبل ى ىلع ١ اذان لسو باد هللا لسد لوةب لجو زعهللا تيار ىلا ءالذو هلو دو ىفأ نم سناب و رخلا فاكت "ال

 || نمن ا ىخأ ا لع او « سغن لك ىفىلاعت هللا ىلع لابقالاب نوبلاطمندنو فياك-لا نم ةحارلا نيافوب راطلا
 1! هللالوةفهيلعوهاعناسا ا ٠-4 : 01 ١

 نسنلاقث.ههللاذ-“اذاو |

 لاي تك ءا كيما وأ انوا ممفالصلا كرتي نم ىلعا_منو زيمت, تارامأ ماةملا اذه لهالو أ ط+و هودالصأل كرات هنأ نولوو
 هنرمص وهينمؤتل م م 1

 | : ل 1( 7 | خعشلا فد صلا ةف: :ع هبا ىضرن اخ نبذ #ثىدم سل كلذ تاةذ اهم ىلصن : دك انت انل نكن ةالصلا عامتنال | مسدد اوم ا 1

 ' ناو او ىبرصأ ١
 + | روقاوم طذدءىرامىو وبتملا مههاربا ىديسنااضر أ رمح زيشلا (ىفريخأو :( اف ىلص نك امأ هلرداةلا دع

 اوةلاذاو هلوة كلذ كوانر رق |[
 انهىلااولاه اونمآ نيذلا |
 اهراكح انما هللا لو ىسهتنا [|

 1 وهوه مود ىذإاتد رولا ران قالا عم ل1 رماقلا يعاب ىديس عميل .ههناىذر كلا فدسول 1

 قال انه !ااولاك ا لامع ل مس دنءرهلفل ةالصانأ ترمذ> دقو سبت ا !نارفعزلا هنولنأ اك نوالار ةمأ ندبلا فرحت د م ناش ا

 ريا

 كلذ ىلع سقو نيةفانم ا لوف ' ناذادعب هماع هتوناحأب قاغن هللا هجر صاو انا ىلع ىدسناكو #4 ةحردةرشع س +نوحن و عب اجا لال

 نونلااذوىاعت هلوقف(لا هوز
 نلثأ ن ظفايصاغمسهذذا إ 0 اش رحال ىلا عهللان نا للعف عقلا م يسانلامدسعالاو مهر هاط اظف- مماع بعت سال : ةودمه .

 ١ فالأ تءة. ىف أولو كل ذدلةمعل نمريسخف رب وقرس ىذلاو رقسىلا نكبلو لوضولا فاو ةدسهنعلاعتدلا | 1

 ثوعرف نءهلوذىلاشلالاثمو

 اا هنااحرصمل نباناماهاب

 تعتوفط.قلانا.ابكلذلا#
 ىرعلاناسالاب هذعةج-رتلا

 ةراكسمل امذهف دحاو ىنعملاو

 نمهنالوت ملعن ىح تدرو

 لك ىنعموأ |افذل ه.كع لوذ

 املةددملوسر مكءاجم

 مهتطايشلااواخاذاو مهاوف

' 
 'هراكح نو زوتسم نكاعا

 هلع ضن نل ىأهلعردقت

 3 رفق ىلاعتهللا لعف كلذكوأ
 0| اك هيلعاهر دق: ىلعهفشك قرط نم علط اةيصعم لعفىلا ةردابملا طةىلولز وحال هنا نيدلا ىحزيشلاركذأ|

 ا هيلع بدت لد موي» .ل كلذ ىفرطفللرداس نا ناضمر نمىال_ةلام ويلا ىف ضرع هنا فك ناز وعالدلا

 تنآالا هلال هلوق ى 58 كلذارأ (ًذهول امرا ذهالان م هريغوأ ضرملاب سداثلا عمالار طغلا هلع رشامىلا عت هللا نال ضرملاب رساتب ىتحربضلا

 نللاظلان اممتنكى نان اص ٍْ

 "نال دغتتلاو مغلاد حوت : الصأ عقاولسبلةذخاو ام دع ىلع عالطالا نا ىلع هل زوال (ناوجلات) هيلعما دقالا هلله تنذلا كلذ

 ةحورذم سثول نع سمن ىلإ هنأ

 : كلذ عب مكلترغغ دقن لاواعاو مكس تدعأد-5 لثب ملهناف م كل ترغغد شف مع -ةةاماولعق لاققردبلهأ

 اونم نم مالزانهوأرامدعب | نع را اقلاوبأ لئسدتو م م-هفافبنذىلءالادرتالةر فةملاوهع رحت ىلعماشبأف بذلا |

 ردقملعمل ى 2 ءذاازعب هتعهللا

 امتوذعملع ىلاعت هللا معنأام |

 باذعلا منع هفشكم هموق

 اهعفنخ< 0 ىقدنبا ءاضرأو

 ةمأ عمشلذ لعضي موا
 نموهلل يسضغناكذ اهل.



 ا ١
 | “4 ا ع

 ناك اذانةلجلاب رنيباوتلا بحمتلاو توديق مك ارئاذا ناسلا
 10 و او ردغتساو مدن مةواذا مة ذخ اواو ة ل .كللا دوه نع ءلفاغود نا ةيصعم ْ

 : 6-59 ع ىذلا مالا كلذ رديمو مث عما“ لبا سفن
 هيث ةحو هتدص»نأ طرشب ل بو هيلع هنلا ىل هل نذأف لسوع. اعلا ىل ههنلالوسرب عانتجالا فلس س 1 0 رحب ولمأتيلف
 ا زاغصلا ناو مك |0ندو كرشملل آر
 5 : هي هلنادربالرخ اهلا هنلا عم

 قشاذا بولا توصيأ5

 16 كلذ ور رصتهلل لزنأو م ىريغلالو ىمضنلةباو ل١ نهىديباموةباوغال ىةلتوئثاهمم لا ىدمالثلنا ' ارم ن

 3 00 00 1 لا هماوم اش ودول معقل نكلو تيح ام تطل ادهبخ لكل ترا
 ريغي هنا سلبا نعى كح دةىلاعت هللا نأو قداس كل نم لممريغ نةمصعملا فكل ءقوأ س ءابانأب يتنأ كانا | اهناةجشلا .كتىلا كلذ هادا
 لهأ لهح ةيطخلا ك|7:ىفنيم وبوذك- لاه فقدصن عضو كل ذواين دلاراد 00 8 0 ا ناب متذل ضرعت هتف ناهر
 نازملاناسلماداأ ماودلا ىلع مكها فدا وانو ذا! ىف ىذا نازل ناسك كم نات 3 مثلم لاذ روكي نأ لالا نذالاو ثبح مكسف:أ اومولو قومولتالف وأ. نأ ل ,ةناطا-نم مكمل ءىلناك اموهنعللاعتهللا مك همام لعفملا || رطانلا معز فانه ناهربلاب ا نآدعبالاى سوسو مكني وغأامفانمكسغنأ او ءناووموا:الفادرخ آى لودي و ىماعملا | دارلاوولام هتاف 0
 ىفهلمهقيددتو مبلعهتح مامشل سلبا اوءاطأ نيذلا دءبعلا ةحح ض - دنت الهرب كا مسلوب ْ هيلا 0 8 مذ مكتداراتنخنف 1 ةنيكن | ل

 1 ريعالولاعت هنان وملاعب مهسفنأ اوناك ن .كل اومهانماطاموىلاس: هلو ةلاعو متهسقتللظىذااوه 0 : وعنا ذ اقبالا داذهوم ةءالكلذ نمرثك ًاوةيهاالارادقاال اقنلاب مهماع ةيللا اوئاعأاك ملغ سمللالأ| رو 0 1 اي ا لا هسا را نواف ساونا
 حاتتفاال كل ذك ىلاعت هللا لعل حانتف الكولا عتهنلال_همولعم ىهيسيلاعفأ عسي ارا عمملافثكاب ْ ىذا نكي اهلارك و رظذف مهسغن أ ىلءىلاعتهنة-خلا هءنووسةبام ةية>اه-واوب لطف ىلاعتهتب لهأ ملءاساو مقاولبالا ْ ا مباراة
 ىذلاه-ولا اذ_هىلعاو ا :ءملا لعلوم ا :ىلطي مىلاعت ءااق همواعا [ت«واال ناك اذا واعل ا | ركنتي ل نيعتولو نين ناك

 | مامالا لثم ناف قيما اناب نمالزاحل او ةفاضالا باب نم قالا رات 7 ع ظ هسا 3 -_ ةسفتلاعفأ قاخدبعلانانلءجاولا#قاساىلا نلذةفاضا نماوفامناإف لدعلاري_غئالذ ناك هيلع مهقاعمم ||[ بريغو يطير جالا / 0 قل و مه اوةعباوأ ر مهئاف < ه:لاعقا قاعدبعلاناوهاو ةىفا اوعدوام 0 ا 6 5 0 0 اعلدمد )| اولعحاذا 5 ا ا 7
 0 ذدُق 1 0 ادع 0 ب اهوا فادم الا جالملع قةام معن لوغي نأالا دبعلا عسرالفكلابعأ ىلع ايقاعمالا كب | /نمالا بي مرش“ امدعلا 0 سلام ىل-ىيذعت هنن لئاقلاقوافاهفنلاسعالاف لوقلاك |. 8 1 0007 لام الاءاز-ىفلوةنانا مثكاذ نو دقتعيال مه فندوهملا لب ءادبأ ةقيفسع سفن لاعثا قلع : 2 ا

 ١ 3 2

 نممالكلا ازهو م 9 “كَ - نا مهرمأ ةياغو ىريصع لهأ نماعثاذ هلرأ مل هنر هنرك ذىذلاع زئملا اًدهوافةكو انمي هال 0_5 اوى ءادوج ولا
 ا اكرهك باخ هر لعتغاشب ويذاهلق اهضعت نر دة:الدب مهاوت باب نم م طقنابدأ هسفن ىلع ١ |

 لوعلا فعذ ىلع "هلالدىونأ

: 
 رعءاشلالوةبده تن ساسع رو ىلعالا هال هنا ٠ هلا

 و : ل : 0 “ملا نالوقي نه بهدم ءاملاب ليتنا كابا كابا ني هللاةوافوتكم مهلا ىفماقلأ ظ 0 3 00
 ١ 0 ارواب هوطنانعذ وال تسلا اذه لامو ١ ا 1 5 7 1
 روج ف رايس حا ماسو : ىلع هنيةحلا ١ اوماوالىهلالا لعل ىفاع د هنوك اهل 2 8 - || لع كاعتهّتلاو ندذلا نمتلفتب لحم هنا لمأتيلف مهسوغن |بهذموهو عورغلا فأطخأ أ < ال هولا اودهشم نا واواوواخم هنوكود. ,علاثو د-هحو مهدوهش ن هالا«بفاوعتواهيف 3 || اوعقوام 0 . : ا 3 6 5

 م 00 نع جرغالز جاو سنالانءادح نانا. فنورشعلاوسداسلاثجلا)» أ رماننارقلا تولئاذالا# . هلع مادام ف كلا ترا كحل لما تالا . ١
 «( هناسف ايسامىلءبرقل |تاجرد ىصتأ م ايولواناث

 نمل ذبئانالوءدحو لالا العام ىريالذاثبح هنالريعختلا هنع لوالا لاثم ىنعملا يلهيك ' يامل ضم لوقرةعاملاوةنسلالهأ :مءللزن اثامالوءرس و ؛كاالا ةرانوهتيعبهدبع لوقىكع .[|| عفترب هبآح عفترا نملك ناكل كلذ لولو ايندلا تيقبام لقاعك نعريعتخلا عفرلاخلانمنا ىتنًاييلعا 50 0
 انعمهتلا نا ن هزيل 7 و5



 معانو رشب:س مهاذاهدابع | ما

 ءاملا ول ةش اا ناخمأا نا
 نكتو مل ةلاو نا ءالاهجو ىلءامنوذخخأب لبةخلاهذههحونوماعبال_سانلارثك ًاولاهمثداو ا

 7 3 2 ا انلاةمأو

 0 0 3 نانعالا هعد-و ىف !ءةعاذخأب نمةمالع ع نءنأ لءاوداسعت 7 قيل امى نب ,أنمواهعثوهيلعنوانا ماهذ أ:

 هيفا عدعص. كلزتف هلو زاب ْن ءىنل أ سي نيح بام ادك>الا نم 1 ىلا. عقل اناوالو# اوةب هلاح ناسا لءاههدو ىل ةهيلجة-ا ليغ الثا

 خعأ [قثأ اذان ةرا للا ١م 0
 ىلليع لعتأ د رار 0س ماكح ابل هاجن ءالا عقبالمااكل اذهل ءمو لعفتاسعلثسنال كلنكسلو كلل ذب لعف تن[ را هلال كلذ ا ل

30000 

 ءاوهلا طغضناو وهلا ىلع الذ فله 000 ءاهب ولوىل !ءئال ةدعالم ل. الوب نأ دم معن لد اره ه ؟ واةاطمهماعةغلاب ءلاةخلا هنن ليىلاعث هللا

 ضرالا حو كف -الغسذخاف
 او يلا قيرارما نرتب لإ« دام( ليةنافر غلا اذا لقلاعت اوقريسفتفقنامعب زآويملاو عباسلا نابل فزيشلا لو

 1 1 ات اذ أ وهامتألام: قل ازيغو مولعملل جدأ ملانوك كلذهحو (نا اوبلاث)ةغاب دبعلا ىلع ىلا عت هلا ة>نوك 5 40

 5 0 6ع 3 0

 . كهنو نص ' ن كو هلو هلا هس لع موك وهوالار ومالا نمأ. ثموأعملا لاق ا ةىلاعت هلوعهم مواك قالت اذاة اع افلا ةينرب ب 1

ازه٠ نءبغلا لاعو تنأو ىصخشلا كمدعلاحكلب ىلع قلعتام لدا ل ادرعلل لوق ةيىلاعت طا نامل ا
 ارا ملاعلا 

 - اد>وف ماظءالانكرلا| قملا اوهثال دناذ مح ددعلا فرع ك:اذهتايقامر ل5 ىلءالا دو ولا ىلا ىلا ”ز ربأ امىفاو هله تنآ ام ىلءالا

 تا د وعلا < مدع فاكارتمل : / 8 .
 3 اكفدوعل 0 اكارتم أمنع ىل هايد أهم لع اعتقد املك ناىةعالر نيعزل املا عسي جنم نيعجأ قالا عع ضحدنت كامهو

 ٠ىهللا ةلعفءا وهلا ادجشأو 2 3
 قوفةعاب ىنعي رهاقلاوهوىلاعتلا هدابع ىلع ىلاعتاس مم رواش ة خل الد وةهد-اوة[ جرح ادنع ىلع ماع 110

7 0 5 8 

 ر هاه سد اح بلال 6 د ا 5 5 3 21 3 ع : 0 0
 "تالا ولا نا قالط االولفه_ءاعىلاعتهنلة-خا هنمو# أع فاص فحص لك ىلءرهظ ثيح ىأرييللا مكحلاوهوهدابغ

 لانة ا 57 1 هدابءىلاعت قا فاصناةلجنماذهوىلا«تانرطانالو مكح ساتمعمانل ل .عالواعم ناك امهفاكستلا
 1 ا 1

 م عفاكي لف ةداع هنوغيطدامالاءدابعفاكاملاعت هنا ىلعال. اديب الاءذه ىف نا لها ةغلابلا ةعاهللف لق ىلاعت ||
 ةخ اهلف لوةءناك امءالذب مهغاك ىلاعت هناولو نيدضا نيد مجلادووثدالو بيسالب ءاسعسلا ىلا دوءمصلا وثب

 ةنوك لازفن.ءءاقعمهءوض

 0 وع قدوا هرب اا كك لا ا

 ىليىذلاهجولاعد_هءمت | 0 ل
 اذان ناسا : ضرالا ١ عضوم مازهذ ةيلوالاة سلا لصق ىعيل ءفيابع لعب اللا عدا نناملا نا إذ لوب ناك اماو ةغلاملا

 0 ١
 ظ0 ةحاكذلاك ناكهجزام ٌ 0 هلا لث اراكايشوا مناىلاعتو كلاس كاند ناك ٠ نمدقعا لعشب امم لئساال

 ماحتلالا كل ذ نمىلابعت هللا 2002 6000 ْ 6 : 4 لافو يني هعحاز :نكم ريغ كال ذامعاو ةيهلالاةردةالدم 21 ةااهحو رب هاقد ماا ضعبل دادي ا ْغ
حام هنكل قالا, ك>احدةذ ىلا مع قيساع اء يتحا نمر ارسسالا تاب ىف يذلا ٍْ

 معنا ابمحاص عفنتالة 

 نواس مهو لءفي اسمع لسا هناو اههذمنمع رشاالدعناواهم ليثو تعم« تعفناما موك 00 اهمناح

 اهب روجينا عماراعشالا ب اكتب :الو اراهجالا نوكيالة لع لهذه لثمو نو رعشبالسانلارثك أ نكلو

 م-هالا قد رطلا شردنم<4يلاىدؤتالممقلاز  هنودانأكد اؤذلاىفتثر وأوا.هف تةقنوا طع تناك

 امش سام :لا لاضدالهننان اىلاعت هلوق م“ - فانا هتيصاني ذ اوهةباد لكنك ناومم ناو هبله لف

 مق ,باكلاو ردكلا ارس مولتن .انلهالتهفاثمالارك ذيل ذحاضاو نوما, مهب فن سا ملا نكيلو

 فيكن ران هيرللاق ادب ناولراوفالاعئاول ناتك قى نيس لاهو 1 مع ىلاهتهنل وءلهأ ريو لهدف

 نأالاهعس الق ىرادق ناب رطل ل تنأاما ىلا عتق للا هللاقا قاشأ نا ل.ةىلع هنردق سأ ىلع فذ اوت
 تاموراف لف كما رثءاهذدتن ذا ى ولا هللاو كلذ ريع !لاقاذاه كرادقاناب رس لدغات انابرايرعنل وعي

 ا ماع ذثخ هلاتلك هل زتعملا بهذ 3 ديعلالاو نأ وتاذعلاو تاععال ال اعد تشن اوداو 'الالع كتاوح

 عيج لع للاعت هلل ادع تماو لف ىل#تن |ثيبسثكا|اماوملءو تب سك اماهل ىاعت هوت قلد لا نازيم نبل

 هيؤذخاؤت مد ال دوصسلا مدعىلءر دقت: فيكن راب لاق س ابان ازغابد_ةو (تاق) ها نيئاولللا

 روعمسف ا رعرءاعءاكلم

- 0 

 نمدبال قربلا دعب ناكفهنلا
 دعرلاتأد.ال قرب لكف كلذ

 العةثمدعص :ءاوهل انال يي

 وربه عسي 6 هللاهءاذعف

 لفساعدص اذهدعبو
 د_ءرلاهننا قاذف ناسلا

 هدحوأ املهبر ديد جبسرف

 سدح ءرلا كلم « هللاَو ا

 نمىلامت انةلخم ءاوهلا |

 ىعسملاتودا!كلذو ءاملا |
 | لاقفاه دعبل اعف اهاءقو أك: مالبابالا عوةودعيدودلا ن 6 ةيارالا كبل ترد ىف تاغ 0 العو لح لاف
 || قزوفدملا اوال اوهو ريانالتضنب ىذلا ينل اديك مكس مكح .ردةلارسفك نكذب ولاسعتق طال
 5 امناواها ىد: مالو ديكملا ىربالربطلا ىرتف ضرالاه حو ىلءةرهالظلةرلسا مكحدبعلا راردعتا وكوت ارثلا

 بوذا بهذي وهتروَص 14

 ىفعثيالمدآنبا'ذكهف ادبأةبلا امةلامةز كلا فرع هناولوهكال_هاهن اوكف ايامنا يف طقفةبللاى نب
 لامن انذالا ت تلا

 نم دئسلا هو ا مك



 |[ اهوةسفت هيث دونأم ىرد

 هنزتم وأ ناطيشلا هيبهأب

 اهآر ن وفرت أ كلذل نك لولو

 ٍ ْث *أ1م هلتب ٌؤررأ هسفنل

 | ياا !لا

 ص: نمةافغلو لبةءالاع ص:ةءامةظذانانولوق“ نغالنما نامل ضعبناقن ةلااهةمااع وجرملا
 لةء«امىل_ءاموالط او لق عب ن 00 الامع.جنرعلام اك قانبأ ؟ردقنز ر#ربغ لوف ةودو لف نع

 كوأ هيوم.دسل اونو لاه الالةتسا امش قاعردتيال هناللةعبناكناوناطملاا اذ نهى ى س6 ل تدف ةيمالا» 0
 هرخآ ىلارث راطاا ىف نم وكلا ةلو ىسعف فوختلا تفاح فال فيش لات 1 !او :
 رادلا 3 قهساودت ضءءالا تقلا ىطعأ اذان ل ةناف) ملع أ ىلاعت هللاوه_.فلاكش االرمأ اهو ا : ر 0

 ةلامو نيعيسلا وعباس تلانثاثلا ىفزيشلا هلاك (تاوجلاف) هكر بدالامأ أمي فرصتي له نك فرحأ| راس نع لعمي
 نالاهبنوذ رصتءالرادلا هذه ىف نك ةاغقلا فرصتل ىلا عت هنا يهاطع أ اذا ىلاعتهنلالهأ بدأ نمنأ 1 2 0 6

 | رخ“ الاءتشولااب قرلانيح ضعبف اهلمءتةسادةوايدأ قاملارثك أ ل_سوهساعهتلاىل_مهتلالوسر نا (ل_قناف) انطابىلاعت أ - ْن هلوهاك ارهاط ىلاعتهنانب وكلا نوكيل هللا مسن كة -اظذا ناكماوا_هجمونكأوةرخ .الارادل اهات ا
 4ةر ارراوع ان هرادكأ ةرضوع لوب :ةوزغفمل 5 .1© هلل اىل ولم اع (ناو 9 تاوزخ ةتالول اوعتب لونا مالو ال اس . مل تكسو 18و مااا | ماو || رس

 رس نم هنئان ذ كمعد ساو امال

1 
 لامتو رذابأ اكفرذابأ نك مل_سوهياع هللا ىلصلاةفاهأ..: 3 نمةلمسملاهذهوتاز زولاراوطاف هلنوذأ منك | أ .ءادر ناسنالا وع كالذو

 قامت هللا نذابان اسناو وادع هن قادللا نمد المص ”لوهف (تلقناف) اعيس ناك ذاق نك لكلا ! ًالاتالوكن ءاقستسالا ف د ٠ -- 1 ١ 0 2 2 تكد . . 5 .

 نا (تاوحلاف) شافيللا هاى مالسلاوةالصلا هيلع ىسيعل عقواكريطلااو ةائنأق اهنا رمأةراعمأ ' ؟هنارعطا لر
/ 5 0 3 

 ديا ذاب اسنالا قلعات اهطدل وةثامثأت وتوالثلا مالتان ايلا ١ خيشلا» عشا ١ اك ا
 هللاثذاب تاسنالا نان اذاهاغذلوةثامئلثو نيثالثلاو سماحلا نابل ىفنيدلا بح مشلا هدروأ لالا اذه نمانثلابابلاقلاقو

 نأ مواك قاطازعأ لامها نالذانامسجةررسقناوحو أ نائاوه ل ههف ضرفوانا نانا: ا
 كحل رد ىفةث ةامونعءستلاو

 ارك ذدةنكسلو روصلا ل؟ ا ىهىبسااناسناةرودن ءهةجاولوأب نءىناتأب ندحرلا سفننا ةحاالفاا ىفا 14 دى ا 1 ّآ ' دك ازا هز نبض “٠ ءالكطت هلاو هدحل انايذاو ةلح 8 ع 3 ١
 نامزلا نمصوص+#نز و ىلع صا نيفعتبىنا الاى نمنوك ةسعيبطاا مْ ,ءاماعل|ضعبنا ةءطب دا وهرشلاداراا ل

 هيىذ-ةابام ىلعدي نيالو ماكي دالو اهةلغب هوه ذيع متي ةنسس مانأ اوة.مد - الا ةروصا اانا: ناكمملاو رم-لاراضلا وه ىذلا ءامعلا

 ناسنا هر وصىفانا اودح ناكوأ | سرخ أ م ا نك ةىردأ ال_هنيشلا لاو تاموةنس شاع أش ٍْ تاومسلا هداف ل

 0 سيلوامهئيبامو ضرالاو
 ةقلالاةعأ لاء ةندانان ةو مالا تحمل 0 20

 ىلع ةغلابلاةغ ىلا عت هلت انايب نو رسشعلاو سماخلا ثحلا ) اهلنا لاو اذهلوءاوهلاوه
 ولاا و عمدا ,علا | ىذلاءامعلاةةدىف سو«

 ىهاء قلعت لهو راعتؤ ملا هللاقلو 1 !تأ لع 5 ىلع هنر دةاعىنذدءاو ”فيكن راب لاوادمعنأر ردولذ ا رسغ نم ةماعلا ٌقاطاناك

 نيرباصلاو مكشمنيد- داحما لعن -مكل ولمن ويلا عتالاىواعلالو ىملعل حان ةاالوهءاعتن ا اعالاكب اريل ايلا قاطنأ لبقلول-
 قول هنوك لسقد 00 2 .هتع ماع ىلاعت هنا عب مددذأع .عىلعةخ اةماوالاه الاءذه ل ثج ىف : ءاوههقوف سداو ءاو 1 هه

 نيبوعح ا ىلع لسالاىفماةتامغا اوما اعلا اذ_هىوذولا غا 5 10 م نكلو تعا ولع قدالذ | تءلاوؤوغلاةفص هلا ىنعي

 | بسن قل انوكنذووفلااما مةينأ ديعلا ىلبعبأ ملاوأ لا لامع حلا هفاضأ "خف ءن ىعأ أ .يعازن مدعل ف ثك-لا لهأ ىلغال ْ

 | ني تحنلا اماوه.ف هناهسفنلا 0| سلو هتاك امالاربعلا ىلع ىردعال هنالافشكو ان كلذ فرعي ىت>اناسعا هسفن ىلء هية ١
 تولد : مدو لعب املئ-بالعضوموهةخاةماق قو امو كاعتم لع فناكامالا درعلاب ىل اعت لءذامف ْ ناك ولذ هيف لعلا نوكث يح

 مهعلطأ اذاىلاع# "هرال نول س.اوناك اغا (ناو لاو 9 لام هنودنول : مهنوك<_-وامف (ليةناف) اوواخ ناكل ءاود 0

 ىلا_عتهملع نأ ئنم-اوةةحت هلحاتتفاالىذلاىلاعتهماع فا ماعاونأك ىثاا هلا ادوهش ىلع لاو كاد نع 1 ءامغلا نات تيدَلآَو
 . قالا ىلاسعت هنا عيبا اوناك امعالا مه م هنا وه.اع مهام ب دعالا مهم قاهتام 1 مهناف قالا قاحلة ناك

 |( ايندلا 1مل د دب 0 ,ةلالع فلن أشءدباذكعمذ لهاب تساوفوكش مك مك“ <. !ىلاسعت هللا ىحوأ ىلاعت مئاباصىجح زيهللا نأ رت مآ

 1 فرتعي زاص دهشملا اذه ىلءىلاست هللا هعاط نملك ناملعفدر وا وامرخ ىلا. .سحوالالدبأ و ثالحأ نم امأك روإ_ءدعمت هنيبفاؤد

 ىفنيدلا بع نيش لاط دوام هي وافشك هسفن ىلح نع ميقيو سفن تاذن مهيلعةغل ايلاىلاعت هللا ةددح 7 | لالخ نءعب رع قدولا ىرتف



 نارثنممدآ قاحاو دءالو مو

 0 1 لدفااذ+فيخنمنأ امفةداعلا 2 ك0 هريغرلا سمأو ريما ىلا أ نا أ هال 8012 تلح هلرةناتاعوتذلا نم زيثالثااو ىداحلا بابا! ىفذيشلاهلاناك (باوجلاه) دبعللةلماشلا ع انتا دأ]

 : 4 - 1 و د ةذاهه_صعب سول ىنلام ءاصمللا ن ناولو ةبضنل ادن .«لا فاضأ هيبرعلاىلاهسح وو لات ءا' ازد نماب ٌؤرلان الاب ؤر أ مادو سم ا فاص !هب هن ري عمل يق نك يهجر 6 نونا نأ لفنون ريك“ تدع 0 ا ا 0 ا

 -” 0| نا ىلاعت هل هلوةىفاكت ا دا عجل ذكو ىوؤلا نعؤ طن: اموأيشهتنارضء الو« سةئالارضي || سانااوهتمأ ىفاهدهشن نأ ا الذاوهص#ب ع نهودشردعذ هلوسر وهنا عط» ن مولاّعف داو رعت هب ر نيب وهسيفن بد مل وهيل هللا ىلس هللا ا ١ بحل ومياع هللا ىلهناكنأ كومو جدد مو ب1 لاعتلسو لع هنا ىلس ناك امرضاما! مو ءاعنيذالا ني وجولا نيذه فرعي ىحولاأ دتةيماهال ةوبذلا |

 اهنع مول - ا داع ْ سالا ديا ءاملا لذا د ه.ط كلو ءدنالا ض صامل: هلاستةتاىشر ر كيان ٠ || قطار اسنمابدأرثك أ مهدت اب منال بادآ نم كلان رك ذاسمفىتنأاب لمأتف ىنلا ىلع نوادر هتكتالموهللا |||
 اذاتامزلا اذه ىف ءالهملاو | ءارب ىذلا, (تاق) ىبهتن ابويا ومال_تلاومال_صلاهسو اعل انا ءاعارإك طظذلل ابداع عار لا متءتانم |

 ةلرادم اوكردي نأ ءالؤ “2 سالاو هام ىل_ءاهف اب ىل ف لواواك_ثنس أ اك ىره»تنكمدقو لاق لأ ادملابعضأ نسايم ١ دب رتتاماناااباولاةواسأر | هدو لةءعنولاعفالا قاد إسم نأ ىشأأب عا ةثامو نب رشعود>الا ابا فلاهوو# ملعأ هللاو مالسلاو || هنآ اوعفرب م ءانقلاوأ ةم ةينْعلا | بولا هيلع مظعالا ليلا ماقمهدوهشمد- ءنمىأر املا .ط هلوعدي نأ هل لذا لال ةسءللزن”كالذ | قرأ مونلا ف عقو ساباو ع ا مم و هنا عم يدالا ما ةعال_مجهّلاىلا ضرملا دان سا نميلاع امل ةيله«_:ءىلا عت هلا ىذرركإأبأ ديانا ٠
 ايؤرلا لهنا ملءاولاها وساق كلذو اذ تالا بهاذا نيبورغلا تفرعوميف كْشالىذلا مالا ىلع ا ق.ة2تفرعدسقا لؤحاذهواماع دمتعااذا | 0 و ضملاربجلالاد_قتعا تنك امو مود هءلوةبىذلا قالا نيد وموق هيلو ةيىذلا بسكسلا نيب قرفلا ىقارلاب نؤزهتس ونيحلاصلا | || رود ىلءرسعي كالذي ىلع مفي نأ لب ةتنكوةثامتسونيثالثو ثالث ةنس فبابا!ا ها يدي قتل االاماع |
 ثالولل سياف#ب رصنعلا» 1 هللالا مث نكي لذا قولخ دم د نيل ىذألا لوالا قول#لا ىلء قريصب ف ثكي ىف هدو ألات محلا نأ |

 اءٌورلاناكمنالكلذواب ؤرأ

 ةصاخرمقلا كلذ رعقم ثحتام

 ىنلاقبترما نيل هجلاةباغف |
 ىتتعي لو هياء هنا ىلصنأك

0 
 ىحعالاف تاثرملا٠ نمارتام عج اذ سكه ىللاةن برايالتلقةزيطاو سلا ثري ساهل :اىللاتوأ

 تقلد ىسأ م نع نوك:ةف نابسالاب ال _/ابسالا دن عءام دش قاغأ ىذلا اناو قالا نءئثالو رثأه بق

 نمحب خاص نأ رددولف ىل لام لعغت الو لءذاكلوعبت ااه*» يطا نذا كل فنف براي هل تاقرئاطلا ىف نم وكلا تةادو ىسعيف جفنلا ا

 مونلاةْغص هءموقرال هنالاد ور الف ىدالا تقلد ناواهعوقو نمديالف ةققاحلا تةلحن ناهةةتاحلاو بدالاث ةاحتناالا بدت ع نموؤفا< نمو . كالو. ىرالاب را نام ] *ين نامي اذهو براي كت لقف ةققاحلالقتالةرضل نام قةاحتالوسدالا زلة ىلع نمئشبكتعلاطاذا | ٠

1 
 رك ذ(تاق) كلذ ىفلاطأو |
 ىربن ف اطورمش خيشلا | ف ا

 ةئامعب رأورسشع عساتلا بانا ١ ١

 سماحلاا تالا ىف َء كلذكو

 بابلاوةئامش انو نيثالث او

 هلامت“ اههتو ني _هبزالا

 11 ىت>تاصنالاو عمسأ ىت> عهسلا ى احا براي كل كلذ تاق تمنأو ممم لا ذوهلاةءدوجونمدب | 1

 قامت نيح هلع مولعملاو هامالاتولعامو تماءامالاو تالق كلدحوتةادخامىوسن الاكبطاع | :

 ا , ل#هأتف ىلا عت هللاءاش ناهدعب ثلا فكل ذحاضي !ىئأبسو ها ةغلابلاةغاىلولزالاىف ىماعنأ] 0

 قلاكشسإلا هسمزالن ممل - او اهلا نان لدو زعدتلا طم عسي ج ناذ نجا عم ع نكلولوةئلاهذجفأ]|

 اهلاكشسا لو نرالتلتسمءنه هنا هس ر ىلا زغلا مامالا لام دقو هلم سملا هل - هلثمنءالضفةعطاولار : ىمالا |||

 ىسع ىلا قالت اةفاذاب دارملاام ( ل. 5نا) 10 30 ملء ىلا عتهنناو هل اوةىف در مصورا ا ا

 كلذىلع را ,الو قلذمال نأ قولخلا نأ شن مو تاذلا قول هدب نال ف ىسيعنا عممالسلاو ةالصل اهياع

 هلوسر هو روهللا هير قاع للامعت هللا نذابناك امناريامال مالسا او ةالدلاهءاع ىسعق اخ ن أر مامعا !١نآ ارقلا حرص دو برقر]

 م ذو م و « لع هلبا ىلص ريطلإ مال_سلاو ,ةالصلاه.ءاعقلدت ناكسف هللا نذاب م-رلا ىف نيل ل اروديىذلا كلااك كاذف ىسع تاكفأ]|
 ةحتنلاو ثلاشلا ايلا نودنم نوعدنام مث م ؟رف ىلا ع7لاه كلل ذ ىف هلىلاعت هنذاللاعتهنئاىلا اهب بر ةةيرىتاا ةدايغلا لس ل ا
 ان ورلا نيب قرفلا ةئامث انو هت ريس: ىفةثاهثلثو نيثالع ةلاو عباسلا بابا! ىفنيدلا بعت ذحشلا لاو ضرالا نماوةاتاذامشو رأ هللا ِ

 معأابؤ رلاناوتارشإلاو || دن هريس لو عل ل حس سس الإ[ َ
 2 رشملاو : 0



 00 1 0 : 4 زوصااب لكوملاحو رلاكأذ

 ةيسنلاب ف سلا لثموهلب لتاةلاو» سيلانملةبسسنلاببراضلا كل ذك لئاقلاوهبراشلا ل ةلئاقل امنا ||| نحل -هفنملا لاخلا !نم
 مهولتةترلذأ رش 8 وهو ل” الاب عقب الىلاهتهتنانا لاه نملهحأ امارس .الاباب قلاقو « موتانوهءيلا || ياناس

 بانعلا بعلاوهاذ_هنمؤمدب و هاع رفكي ءارتف ىرهتلان وتل تيمرذاٌتمرأمو م-هلتت هللا ن كبل بئاغلاو !مئانلا اذهل هيرتثا
 انذاك امىلاعت قطا ناملعا نيهلناناءلاىفلاو ها كانعتوةل فة شلاود فلاودنعلا#ل1 فشلا || ىناعملا لاردا نم ىناغلاوأ

 ىفمايقلان هزلا فكي 5 انفاكي لتدقفاذاوةرابعلااسبنءز عت سوف: ىفاهرث اركض ةردقانل لع> نادعنالا ْ 1-0 ْ
 ا.ةءلعهح وثامةردغلاءزهالوأف كالا ةطساون نا الا ىف ىسولالا مت لاا رهط أى لاىهتردٌةلاءذهوتالدلا ا م
 لالةثالا يكع هبل لاعفالا اهتفاضا ىف تاطءاواعرت] ل ليرد ونمديعلاىلالاعفالا اهتفاضا ىف | ىفاهر وسن ىتاهري_بال ةلزتعملا تقدصف دبعال لعفلا نمبناجتا.ثا ةناعتسالا فنان 0 لاي او لقان دال ل قالو ف .اك_لا |||. قرت مج« نملك نا ملعف لا
 ْ هتيدعلا نم لعفال ةنراقملاةردكلا قا نأ ىلع مهلكر اظنلا قةتاتاحوتغلا نءنيعبسلاوفاثلا بايلافلاوأ هيف تناك ىذلا لغا نع ها ىلدو رش ليل دب نيسهج ولا نمابسك دابعلا ىلا والت هننا ىلا ل اعفالا !هتفاض فدي نيو هوفر ةررسلا لاا
 || الالغتسا ارايتتاهسغن نم هلناال رايد اهعم ناسنا لكسف هع ع نمالوديعلابسكن مت سلا تاو هدو || 6 0

 ىلرد قاللاهن فهمى كارت الا مداطعأ و الاهرصنب هدابءىلاعتهللامأامرارسسالا باب فلاقو « || 22 5-5
 قلاثو « ها ثبلاب م ىلاعتقللاف كت قللاو ثكننمناكورابخالادرد_ةفرادتقالا ىنع.و || نأدارأ اذا لامتهقلانا من

 تاطلس سدلف ةرض4-ثاإ: ماكس هلا انغضأ اهلا لزنتاداؤاهملا لزنت اذاالا ث ر. لا فرصتاهيف كاست ىلا || اوريالا نماظ- ءاراعق فرصتيال ضمنا ةرض نا لسا ضف احلا ىلاسعت«ءما ىلءمالك- !١ىفةئام_سجتو ني سلاو نماثلاتابلا موس
 3ك تت -طئهنام سك
 ضفا1نافورحىرالأ هئايتاب مهدنع ثدسح هنافانآر ةناكو لونان الاث د4 اىفالاضغحلا :م هدد || ا 2
 ١ اا !كلذولا متهشارودف

 ول !ىريف كلذو كو ند نم

 نوما ١ نعول نع 6ث ثادح

 اهلووعمو ةذفاخءا ءااوهلئابذوع ًاديعلالوغبا مف ءا<«الاواءوةد ردلا ىفامتودامنا عمءام- 21 ةضفاخلا ىه
 ىناك ناوولاعلاةءام-الاوه ىذا !اهنم ىلع وهامف ترث ةم_ اكن! نمءاهلا ضعخت ىتلا ىوفهتنلاة داك ||[ 7 الم ةروض فيتا هوا 0 . 2 . 55-5 ع 5 : 3 9 ضال م
 كلذك اال ةماكلا ماك لا ضةنعالنا الاف ضففلات ا ود "اك ضءبل «تضعبفةبترلاف ضغالا ماعم أ ديد ةناموو ةنكلم 00 2 5 0 : هوو رز ع د 2 . ّ هلق - ا 4 ندى 5 ْس | اروهلاعالا نموا

 شضفألا تاو دآىف فرص: ضغملاة رولا لزنألا ن هديالة_.علالاءاى*الاةطساول ىلاعت ىلا هل قيام 0 .٠ هت 1
 ا ىفاهاعءامتاولاف ةمخز زب

 ةيفرا ا مكح< ه_:علاز وءام“اهئماهم اءل وخد ملارا ضع«! ىلءاهذعد ل داذاض إنا فورح نا مث هلأ ِ 7

 ١0 بانال روم نع ايتن خال بارك وءانمتالاراسك ةفاضالاباطوذخت مح ريف || ىلاءتلامت افاسارث طلاواذكد

 ىلاعتهلوك لم ءانيلا نم ءلعوهاع هر ودلا ضوف<ربغ ىنعملاضوغءانهووهفةةيةحاضوغ+نوكال ا مك 1 ا

 هكرش, /ثدغلاف ثدحلارثأذاايفن كغ ىتلا قي راملافرمالانوكياذكعر لاه دع! نمو لبق نمرمالاهنن | ونا. 0 0
 اذهفهّناالا عامجالاب رثؤمالو رؤملله قر 'الاو فرب ءانبلا لزم هلثود-هاواث دن وك نآريغ هرب | ا ل 3 0 رشا

 هل 3 لاا سعال علا و
 ىلاعتلاهةرضااءذ_هنمولاو ىلا: قااةر وصب لعذنملا لعفناو ىلاسعتق !العفةر ود رهظق انا لعف ١ نيه ىههو رئاطلا ا ذنف لحرب

 || ىلءام هلوق عمنا عاط أ دةذ لوسرلا عامي نموهنلا مالك مس: ىتحدرحأف لافو هنعمس ىذا هعممشنك | ل تاهت رمعاذافرئاطلا
 || شقانتالو ملف ش-اوغلا مرح هنأ عمهلاءفاالادو ولا فامرارسالا باب لاهو ها غالبلاالال وسرلا ||| رمز اه_:امدنءوهل تربع
 / نوفةةسح نم باص امىلاسعت هلوة ىف لوةيءع ىلا عتهتنا ىذر 5 1 2 الاون ميشلا ناكو يعي هاأ| مدعتفابورلا نيع هنالرئاطلا

 مهارباد.سلا لو ىجأ اب لمأت راداعاالادانساىنعي كلهن نخن ةثيس ن «كءاصأ امواذانسأو اداعائأ هللاأ| راع قرومتتواهطول ل
 ثرحهسفنىلا ضرملا فاضأ لب ىنذءرمأ اذاو لقب لف 5 نيف د وهف تض ماذاو مال اوةالصلا < اا<.لع ْ ىنلا لاما ملم

 ةالسصلا«لءبون لون لمأت كلذكو سفنللاب و .هثهنوكلا هتلاىلاءافثلا فاضأ او سفن الاهو ركمتاك : كر ؤرلا كلت هيلع برت

 نامل! بدأ امدح لد ,ىنحرانرضا ا ىنةسمأ لةي مو نيجحارلا م حز ثذ او رضا! ىن_سمىنابر مال.سلاو 1 ريغال لاما نيعاب ؤرااةرود

 تيحلا ناك امل فنلا بيعلا فاضافاهمبعأ نأ تدرافمال_سلاومالصااهيلعرضامالوقلمأت :كلذ-كوأ| وأ ضرعاما لالا كلف

 |وأ هيالونمةبسنامار رهو امهَدش اغا نأ كب رداراوىلاعت هلوةقىلاعت هنياىلا سقثلل بوب لا مالا فاضأ فيكر اطناو اهو ركم ا
 امهلدسي اندرات مال_اوةالصلاه.اعرضانالوفنع باوجلاامف (ل_ةناف) امهزتكاج رخو |! نورا نكإ:ةروص ربع ىهاهريف

3 



 ؟ ذ.لاعأ ط رمشن انأ
 ناالالوةننأوهوذا:-الا

 زدهملارمالاكلذ.كولامانأ الأ ن
 اورهاح واوامبار واورباصوا ررحض اوةالصاا اوعثأ لو ياء هللا ىل ههل روس 75 ا

 0 ةلاكف مالا لاثتم ةمام-هلدرتملىهو ةدارالا ىلع مهلاثنتءافةوتلثالذ نمش سانلا ضدي نم مقيالو ا
 7 كلا دمت |[
 1 عج ىلعالى رفا ىلع اهو رالنكمسج م- -مىناعتلا ناكف كلذم مردق نم ساوفدار اريغن ممكسفنأباوةلداذماحم نالاق 3

 2 05 قى 53 1|

 نكم ممىاعتاذاامفالغاعلاوعّدسا مولع مرة ميلك ت كفل 0 ا 51
 اندنع مقاووهفة رك ١ ةطساوالرب ”ى- .عاالا مالاوهىذلا ةبهلا

 نآسترم مسدأو مه !نذالاه ون نه_-ىفداعلالاعف أ نماهري ةوةالصااو طاب ؛ رلاوداهإا نيه دح وب هناف |
0 2 

 6 هن
 نم ديالو هود :الئالذو لهأ ريغ ىفداهجل او ل ههريغىفر جا: ةالصإاثنأك الاواه سفن موقت نا لاعفالا

 ذاتسالا اذا هنتولوماناقام [ | -
 : 1 8 لاق ديعلا ىلا لعقلا بسئامهوخوأ دها لاوأ ىلصا ا نءهنعترهط نمفكلذرهطاذاههاعتروط نوفاه ر وهطا

 حرتامهناةءركش لو هيلا وزي يلو وهن اكاملأتلاوأ عنتلل ال <#ناك سفن لمعلا نأ الولوالد ءوأ هنمالضف ءيلعىلاسعت لا هازاج و
 تهذىذلااذهو لاو هباننعأأ | .ي اولولاو 8 الاوهىذلاد.علاوهو هيلاةيسأن ,رثالءاز+-اىلابعت هللا لهل ذلال<#سدل ناك الار كا

 ' 0 : ١
 لا هذاتسالاهلا | :

 هماععب ىذإ اوهذاتسالاهلا | ناكو نعل :اهاذمو ف اك-ةلاو اطلت! ىفاحدةكلذ ناكسل د .ءالىلا عتق طااهلعح ىلا ةم-سألا هذه
 لوكيل 2 رر ْ ]| ثءععو دي نيةئامو نينامثلا وسدأس ا)|تاع لا ىفئال ذ ىلع مالكا نشل لاطأ دو ئم ىف ن سملاب قث وبال 1 0 لا ءلا طنلا 3

 داب هيدحتتقوفلوسرلا ا سداؤ سا انلاهخمد- جرح ىذلاد ابلاكلاعفالاروهط ل هدسيعلا وشي هللا4 جو صاّواناام اه 5

 7 ارك لعفلا كلذ ا تاكرعلا ب داونأر ةهاافلاى دةلاعدلا ءاضءالاذارب_غالهذ :ممهزورب روطاماوبابلا ىف نم ني دلو دم ساناا نازئاس هنانةصاع تقولا ىف 2
 ر 000 4م - /

 اىذلا هنامؤءاضقنا
 3 3 0 1 ل دعبإ لعفلاد وهش م ملع باغ هي ربا مهول ذب تؤ رعشا و نودوهّ:موثو ”هلزكعملا مهولعافلاو هىلا م: هللا

 لاهو وب ىهتناذاةسالا هلاهامأ

 نينامثلاو نماثلا نابل ا ىف
 ايؤرتاثبد_حىفةئامو

 ا 34 0 1 ىلا عت لابلطام تاحو.ذلا نم رارسالاب اب فلافو «,ةعئدلاىفءلذ طس فاسو ها العو ام ءاط 03 تلا | 1 0 1 2 5
 000 ا 1-2 075

 اكلم ىلاعتهتننا لءاتعقو ْ 0 لالغت الان ع مهرع ىلع مههننرلالاهريتغو مادا وبار للا هدام

 ِء 6 ةاوهمىفعقتفهدابع نود دحو ىلعاهنن لعسغلادوهشةرم دد-ىفم2:نا كان الوعي 2. ىلاعت هللاهجسر ليملا

 حورلا ىمعساب ٌورلاب )كوم ا (تاقناف) ها اهلك مثار المده كلذفو نيكلاهلا عه كالهتداسرنذ طق كلذ عما ىرئالو فاثلا نم

 رودهديباندلاءام-لا نودوهوأ نيج_سلاونماثلانابلا ف نيشلا هلااك (تاوجلاف) قرا! نيبلاعفالا اة لمسسم ىففاللنا ثئءامف

 0 ب ل داسجال ننشد و قدما فاح هات قلاع نكمل كلذ عرب نال ردي لم مموكم هني فالملا ًاشنمن ا

 0 وجزر نحداانكةنعتدوج ولا نعل تلت قرانا ثا تلا نوت كاعسارو لال
 1| اهلك مناسسن الان وك ىنبنب كل ذىلعذ هنداطل اةردةلار | الودارالار أ نكس انوكمف ام. فةةولفخل ةدارالا

 ا 3 أ هن وكلوأ ١ ردات هنركلوه لهنيكمتلا كلذ عج رياذاملاب ققعالو سف 5 ردع ىذا نيكمتلا نيل

 ا 1 ناساو 0 وا يم : و اهوا 7 هلل قدا وزنا... || ٠ تن مهد <عناا نكمتلا نموددقلا كاذب ن كلو ءراتخا قروسخ زف تيجو كد

 ٌعانلا هكر ذيامهتانةي ىف هنوشب ىلعتسش ملهنامت «تعماقن ناىرلاو ل: ةلاتابثادب .الاهذهىفنامل-ءا ىرهننانكاو تءمرذاتءمز ا يللا سس سل

 نابثو رعشال موةفرتسسلا اذهب راد فاح ن . ملعاشلاو هوةرت اهلك ناو 3 الاذاةر وسما ةينابرلا

 تودهش :الموةوةع رشا 1| واه أ فهيلاىلا عتق اهفاض اكديعالهوةيضي ىجح - مهراخأ عسب مو هدلا>و هلا

 ُتالثلافئا اوطااءالؤد نهلكو د وهشأا ن نعب سك !ابلوةلا باد مهعنم هب رعشالا مهو نو رعدس و

 ١ نع يفر وبعد بلال قيتأ ىف ببالو لاف ف دكلابالاةواشفلا كلت ءنونعلو نال ةواشنغ» رمصت ىلع

 ا يا نما ندع 0722 72-0
 ل-> قالا ىلهةسخل اةماقاة تتار ىلا عج ربو ردأ وسلا ذ ف نالا_ه7لوذلا كلذناك ناو هرايتخا |

 || !سماوا مار هطأف نيكرسملا اولستقاف لاو ىل هت هللا نا كا ذحاضي اود داو نيعل تدثأام ع رسأ امو ننام
 ٍ مهومتلتقنيذلا مث .؟املاه تاث حلا ناءعأ ن نمل ءقلاب لهةلارهطول | ::.الا عواإة باطل ااذهفار ومأمو

 اهبفلةنلو الاب , لوتةملا ىف مقو لتقل! ناكل: :هال تناك هل 1ىأوأ مكل فمسسلاةلزخانل من اف م متامقأن ألد

 نماعاوةب لهتنت ةءئاسن الا

 ةرض> ىلا تاسو حلا ةرمد>

 هل ىذلاا م لصةلا لاما

 اماع ضةبق غا مدل مد



 2211116 : | *؟ كلذلز ف ذلعفلا كلذنا
 ىففول_ةرثأال هلالعاةئام_ثو نب رشعلاوثلاثلا بابا ىف (لاهو) ها ,فرسعينأ ىتبنيل_عاقلا || تامةسانود كل تردغلاو
 نوقرغيال_ساذلارثك اور أ المكحم- اهف هلا مناوي -:ل!ثم> نمادبأ هيديىلءر هاش: ىتاا لاسمالا وبما نآ لعن هولا نع
 اهداومففالاهدوجو م-نالىئلار ومالا نمىنسءموأ ةكرسداح ادارأ اذ 'ىلاعتهننا ناورثالاو مك-ملانيد || اذ ىلع داا يق. ىذلا
 ىمكح لحاله ةئبموةيالرمالااذهنب وك:هيفرهلفي ل_عتدودو ن هدبالفاه_بفنن وقتال اس منال 4:0! ىهدر و>امصخشلا
 ةإجد.ءالرثأ الهنأ تلعهتةةعاذارثالا ومك1لا نيب ق :رغلا اذ_هفرث أ ه#ق هلامو نكمل ااذ_عل دام الا || كلذفل.طاو جال اةءقاو
 فك اذاهتلاد_:ع هس: تقءكالذاو هلرئاال هنأ عما نكس تاءفلوةءاذاماف لعغلا ىفةر_ اوأ]] سداسلاب ايلا فلافو «
 سلف فاك-دلانامز ىضقْنا نيس> هلوه سيله_.ءديناكىذلا لعسألا كلذ ناني هكفدكش وداح | قر نوكيالةئامونيناءثلاو
 تتةءدبعلانادا ارملاائاوه_.ءا اهفاضأ دقدتلا نان هةذل لعغفلاة مسن ىلع دابملا كَيع لا ءتهنانا دارملا : قيتافلا و رخناالا ةداعلا
 الوىلا تلاه ىلاسعت هللا دمع هسقن تعمل لعفةل!كلذفف لات هه ةئيسارشعتسم لي راو ع نماماو<سفن تاوهش لرب

 ىفلاتو م« هة:ديعلاتةمعوقو عفدياةئيشملا عرسشف هللاءاشي نأ الا ادغكالذ لعافغ ئثا ناوقت |اماعتسان عودنا
 قةكرشلا نود كلا! ىفةكرسشلابهد_هّقفْكلب رشلا نءىلاعت با تهزن اذاةثامو نم«_سنلا و نماثلاتبلا | يح نمحاردتساوركموهق
 ىفاثلا بابا 'ىفلافو * لكلا مام هناا ةلطم ةكرشلا نع هب رءّرت نمنا ملف نابسالا باص فان نم ْ فرحنا ملعاو لانج لعغلا فدعا ةكرسشن مدي الذا فراك: حصام لع لا ىفةكرسش بعل ناالول هناف فراك :لا د لال لعفلا || ديكلاوءاده يلا لح
 لءغيهتلا نانا عون ىلعالا لكلا هلو ننام لاو أر امغلا هل 1 مكح قطا عمد #بعلا لاعفأ مكح نيعبسلاو || اموال دئاوعلا
 نمرامت+ةالادوح .وافياكتلا اوءازملا قاعتال !هناك وهىذلاردسقلا اذ-م لاف هللا والبو ةطساولاب : ناف ة يسن ىو ن ع نوكيام
 || لاعفالاف لب قالا لدتعالع راشاا نع ص: ذب ءاحالو لءفل ا نع ديعلاعي رع لقعلا ف ليادالوةل7 الإ ْ ميلا ل بنت لاعلا ماجا
 نمالا ل دماهف قول ل سياوىلا عت هللا نمةلاصالابامما+_سآدو> و وىلاعت هتلذرو دةمنيذوللا نماهلك ْ قو وكن اماهيموةيسونلا
 نولهعتامو مك_ةا> هتلاوىلاعت هلوقىفةثامو نيعستلاو نماثا تاما ىفلاوو 5 اهلالعم وك 0 أباد رطماةلاك ةيعيمط لود

 ه«#تنئاون ؟رقلا ف افذل هلرولخ, فركب بأ ىناناك قادت ودىذلا لعسقل ايءاغنو ريسملايدبعلل لعفلاثنثأ
 مظلايز اولا ىلاعتهم-اىلعةئامسجتو نيس لاو نماالاتابلا ف لاو هه ها تآرقلا ىف ةينئثلاريعم | نعنوكياءاونموا مبءاسلعلا
 : ا إ]] بلدو عااوطب, فورحو ملت

 قاف ةيدسحأ نم هبءاجامب وهاوسو ومقلي مؤينأ لوس نم باط هلثمءذ_رفنتنازعالن يش ||| تيان نمد دصرل لحال
 «-:مباطاس داون سدا هنوكث ي-نمالا تناك امهتيابانا ل-ه+ يأن مرهاظناو«:مهبلطام ىلا هبحت ملف ْ 1 3 يلام
 لعثفنك ناعاا/لاوولىلاعت هنا ملعف نيعججأ مك ادهلءاشولو يقرفوتلاهطعي ملذاىلاعتهنمناك ايا عنملاو 0 لل يا
 تّاعتاذاوهامنا اد جاو هنوكسف بطاخملا ل<يىفنا_ءالاناك-ا ةامساوال,نامعالاب هسبطاغوأ لهحأ || قالمئارلا ب ا
 رك دلا ىفهمدت هناف ىمالاو قاما هلالأ ىلاعت هلو ىف ىرهلالا مالا مدت, قاد ناما قانا نالعا 05 | سدلر فارع في ا استءمسا ىلعمالكل افاضي أ تابلااذهقلاقو ها نادول ةرض- ىهامذنك ادعاموهنوكب ةدارالا || لا

 1 5 | انرك ذام ةيصاخ لعش. كلذ نوكيفنب وكل نئاكلا لوبةني_عنكهلوةني-عنوكيف ىولالا مالا واسس: ىذلاوهو داع اخو !) اتارتتاكخ قاعي

 | تصاغ لعف, لوهسمل اءاودلاك

 [لاووو ناكك هللا دنعود سلو

 : نيناوألاو عسابلانانلاىق

 كاعتولبتسهقي وعتناكهنم مة. موا مأ دبعلا نمباطااذاوهداعابلط ئثهياع بعصرال ىلاسعت هنا لعا

 فال نطابلا الا ىفالة.ترلاىفالاب يةعئااو اولا سدو ب.2+2)!ءاف ىهو مالا تاو >ءاغلاو رث لا ىلع

 هاوس ىذاا81 او نكي ملوةلااذذ_هالولر نك هلملاسعت هلوةب مالا د عالا نوكيا كن م

 ىابيغناك نأ دعبةداهلا ملاعا نوكملار رهظالاث دحامف ىلاعت هلع مولعل حاتتفاال5لوالحاتتفاال
 | راكم ف ساذلا فاتن اةئامو

 رومان اوهرغن اوموصو أ اوابتس نان لءبئانو أ لو سرل'لاهاذاك قلنا نم امئاسولا نا سل ىلع ىتسونلاو ا قدا ذات سالاالا كلذ . 20 ع / مم 6 2 3 / . 3 0 الان اك اذاالا ىسمت بانت -او رمأ لاثتما نعم هاذ ىف د_.لاعقوامن نوكف نك هللوندأ هاندرأاذا || او زاج ارو ولاة كول 9 ا 00 : ا انوك نازوك له ىبما :زمعم

 دبالو عقي هلام اسوأ اءاصمنك ةطساو ريغنمهدبعلى لا عتقاسالافاذاامأو عقبالدتور ومأملا دبعلانم ||| نإذ م

 ئثلاناونامغاىلاعتلاوءاسلعلا نم مهعاب او لسرلا نمىلامعتدنلاىلا نيعادلا باج فل نم مالا ديعلا

| 

 كلذ نم متمهنانىنبارغسألا
 الاان د: جمجاا ردو لاه

 " || ىصعيامئاو ة هلالا ةدارالانايصع طق دبعل ديال راوفالا متاول انك ىفلاور *« مالسلاو ىلاعت هللا معأأ



53 0 
 دسحلاو سال لغلا هلاراو |

 باقلاةراهطو مهادةللاو
 «:لخو ةمومذمةفص لك نم

 | ءادهىذلا مسقلام ةلالسضلا ءياع تقح نم مهنم و هللا ىده نم مهنفىلاعتل اف كل ذءدهشي /نممهنموثاذ
 ! مهوردي لوراحىذلاوهف هلالضلاهءاع تمل ىذلام ىيلا ام 00 ةحسفنل لعفلاىوعدنمءافة-ىذلاوه 3

 دحالا نابل لافو ها مول لاعفالا قام نولث اغلا موف ةلالضلاهميلع تةنمامأ وبسكللاب نولئاقلا ا

 | | همبنت كلذ فوةدابعلا لاح ىفىلا«:قطادوه_ثىلةلو_ءلاوهناس>الا ماةمنأ معاةثاهعب راونناعوا
 اها صدى هسافن ةاعا ١ 1 1 ' : : ١

 هاوح د4 سو | ري-غاللهعلار وهافا وهاس اد. ءلانافو هال ىلا عت هني اوهلعافلانأ رمد ةدهاشملا كلتب هنأ ب تنم |

 ءامشالا فو<سةنىف هللا فوةح 5

 ا
 دالاناهاقات

 1 01 : ءالتباانيلااهناضأاغ اوهدحو هنية ةية-انلا.عأ نارعا ةثامعب راونم رشعلاوفاثلابابلا قلاقو ابنا
ْ 0 

 - : د اهدح 2 :ظ

 اهل تيفرودملا ||| 0 نم و و ع وحلا وهو كاع رظنيلاراوالا
 ايلشر ]نان رضتاماركلا 00 -- ةلاقامعاىلا اع هنأف لعن ىت> مكنوا.نلوىلا عتدل اوةريافن ندالا فو مئنف هلاهفضنوأ 7 ٠ْ

 فالذ جاو دةساالو ركم و ها بدالاءوسففعقنف هلَوؤنو كال ذرهاط درت مأ فيك. اياناو عمهسسف:ىلاهفاضأ اميلاسعتهسبلا
 كلذحاضياو ةماعلاةمارك : قانا باءح فاخنم هلعافلا اوهىلاعتهللا نأ ةةممح فر«.نأدارأ ن هو ةثامثاثو رمثععباسلاب ام ها . '

 نصاو 11 اركلا نا : باح 8 نءاودعب نذلاراغصا!تايندلادنعر ودلا كل" :ىفئطانااوه نهراهر ودوةراثس | !لايىف رظنيلا : 1

 يي 4 ميمصلا للا اههزال نم أ سانلاو هاك معلا وسىفكلذكمال هاهف طانلاور رضاك: ببعاللانيءومهنينةيوزتشلا ول

 تامولعمودوهعلاب لو ا تنود-ر 3 ساجلا كلذ فراغ هلاف ملء أ ننأن ماقرعت كائوفم هاْنَّض رذنيذلاراغصلا كل -كاوأ مهرثك أ ١

 نال 1 ءلإ د اماما متت نواعب ردي نا اوزدثالذنوذذ:نولفاغلاو نوبرطإ و و

 لءلو ىهلالا كرا هل | ينعت ىعةراتسلا هذه ناواهكرتش عمر ولا ءذسةلثم لاعثدلاعمولاعلااذهنآاولعتل ةقاا 8. ١ | با عج ىهةراّدسلاهذ_هناوا 0 5 نال: 3 عيل علالثم
 را لاَ 5 ءتانرلا : كال دباس ةئاهعب قاس هاطان اع ءلاىفلاوو 5 كلذفلاطأ و هفشكد-الز وعالوذلا ردقلارس

 : 2 2 0 أ | هدي ودرمصب و ههعمب تنك ل ىلاد. .علاىوت 5 نيع سن ل لعد هل 5 ةق.قح هلله .علا لاعفأ نى
 هرخبالازادلاكلذ لا عءاوأا ” < : 6-0 و 2

 قلاهو وع كلذ لاطأو ًّ .٠ نطاب ف فرصتاثماو هله ية لمعلا اناواس مسح وهام ناسنالا مسعو هس ءل لمعلا تا وأعمو هل راو

 نينامثلاو ىمامللابابلا | موو: لاعفأ نوةلذع مهنا ةزتسعملا داتا لوميا ءرثغ نم لباقوةفرع ازارسأ نمازهو تزل 0
 :ريشلنازيمنا ءاةئامو |

 ا تقع قدس والو ظلال نمو ضع نيك اا هطعب تودع الع نول الاموال
 ع 2

 ى - 1

 ةعبرشلا نمءالعلا ىدبابامأ هعم»أاع ىلع دقءريذ ةىأآرا ذاامسالو لعفلا ركب رينا نمهمرحامىلع ماطااذا ثةملاربك اىلاعت هللادذع

 ناريمنءدو يرخ اههف | 1| لعسقلات انواوة7مباةعءار ونم ءاونمآ نيذلا بأي ةراشالا ناس اناني الا ىنهمو لاف م كلذ ف لاط ًاوهذم

 دودو عمةروك ذا عرشلا || 4 ١ هلي بس ىف نول اهي نيذلا بعهللا نا ةةبة- نول ءفتالام مك نم#) 0 نوة.ّضأ 7 ف. كف ىل هناو كل ذكوهامو مك 0

 هيلعانر كس 1 امتلا هع ١ عسجرب تح ةلزمعملاك ىللعفلا ناوي د هنس#ن ل ل 45 انعاف للا عاني نم لسسف نولت راهي ىأافد | أ 6

 لاو اهراعسلغ ناف كلذ هن اهم هادو نيت-سااوىدالاب اب ءلا ىف لاهو داع كاعتهنياىلا اهلك ل اءفالا فيضيف عازملا كريب و قااىلا أب 1
 اعاجتاوأ ان ضراعب ملام أح ل نآز وعلاعفالان مانع رواقبامعيج تا عم مج اسلةعىذلك دنعمراس.ةدخا نيعفروي<ناسثالان العا 5

 ا

 دنء ات مربك ىلاعت هلوق ىفةثاوعل راو نيه ستلا باب ءااىفلاهو 000 ممنامهاوتىوةممهدوهشنع مها

 مهغلاهتي ر طال« فلا امآو ' صا ارعالاسالاذا ان. دبا بالارهطالو د_هاش و 5 اوانددبًابالءد و ىلا عتق اساله ٍْ 1

 2000 00 0 رص ا صا ند :

 هيلعتمتأ مكاحلا لانع / 0 0 ءءووؤنر 0 نكهو ن*و: * لف ءاش 5 عل هل رتامأ اعطت علا نضرة رب ١ ل 1

 نمهوكعنالودءالو دودخلا 5 مهيدعي يكف ءدحو مهامنأ قاض ناكنالاةيالنومنامووك ها هلياواران ياا اهلا رةءاان اى اعت هلوقل 3

 نوكينأ لاممحا رزاطاة ماها فرصا «ءلءبقاس<ءفق دانا هأ ىلءالقوللالءذلادبعلا لامعتسا لعوهامنا باقملاوبا وثءاالوةنانال 1 ٠ ١

 انعاوزخ اًوملانال ردءلد اكأ باب فنيدلا يس (لافو) ىستت اةعاطتسالا ثادحا ىلءالةيص»ملا ىلا ةءاطال ملصت ىف : مااهءاطتسالا |[

 رادلاف رد. لهأ نعتطةسأ اذ .ًرافالا عتاوا فلا 0 ضرع هنالدر ود لهءالر وطال الو كناوماعالر .ها لشن ااباصولا ٍْ

 لقا هلل بق نمو ةربخ "الا
 دم تزعم تيعام

 ا ىلا لعفلاة مست و قيث همسطتقا : الة وك_1 1 نأف ل عفي ا لعق اوأ دعةماب سال اوةيتأ مب 3 كطانم لاسم |



 | مالتزوملاعنالا قا ةلث_سذر ودنأ تاعوتذلا نمزب , ريشعلاو ىف ءا!تابلاىف ريك الا عيشلا رك ذ روغدءلان ا ىنغلن لاو وب اال | 1 ب يب ا لضبا فلا الدوم
 | نكلوو» نا قولخلا دب ىلعرهاساظاا لءذا!صاختن لذ لاعفالا ف سابتلالا فرسفلاأ مالوه ىذلا 0 1 كل ىح نمي غابدقلاهسغن | اذهىم-ي و نلالا اودرخ : الا نوك,ىت> >ماللاو هنيز مثلا ىآ ىرديالئارلاناذ 0-2 قل نءاهدوار نيدهتد وزالا#
 فيئاكتلاي بعل ىلا«تهنلا باطث مصام كل ذالوأو تقد مدننا عم دول ةحاش تاقناو تتدمهنيود تاثنا هبقلا هذه م دها ىلت اقول نأ
 امناةئامع:رأو نب رمشءلاو ىاثلا بابا اف اضرأ يشأ الاوو ها اولعاهلوتود: هلا لوعتاةف اضاالو لسراو كلا تم ديل ناهس ىو
 ىلع:ز زابلا عالاانده_كامان كو هلل ىشو ناقعلاوبا وثلال كانئال ان لالا عالا ل متفاضأ كااملاووهغل نا_ لس
 نءلاعتهنلا ف ثك اذا مثىوعدلا ل> اله: :مءالش اانا اوعدب سعانملا ىلا.عتاهفا اا ااهانيعداو انيدبأ زد: ىذإ لولا اذه ىلع
 ده_كثملااز_ه عمم نول ماععل ع نغامان.ذ لع اه لاعتووفا اذ_سحالارت لو ىلا عت قاهلكلاعفالاانأ [و انتر ناهنبا باي الهم لاعثهذء
 ءائغضأ “يس نمناك امو الكتان لاواقلن هملاداذ غض اعرب نسح نمتناك اف دالايمايقلا نمديال مهاظعلا ايلاعن 2-0 امنا نيدحلا
 لاهو #« ىمهتن !نيعليدبتالمكح لي دبتتانسحانت ا.سهللال طيمذ 11 ن1 تيت نضاتسح ءارنف 0 عكف لدعلاو ملعلا نا لبال تابال ىهنملا اذ ةمكتلاه+ولجو زع هللاانب ريذةن.-وىلاعةهللال وق نيك امنوكتف كاع ”هللاةفاضاراخملا ا ناسلب
 كلذك نكت ناو طةلل_ءعمو رطام هنا نط ىناةهماع كانهنام قة لاف امهتمار ومما هاك قولتملا ناك نب ر عودوا اح | 1و ىبتلاو رمالابهداصافاكمىلاعت قالا ناك ةياسسنلا كلذ ولام هقالعت اب قالا ل. ذالو ىرلا ىلع رذءهذهىفو( تاق)هبقاعي ديعلالدام إلا دادجسالا ةطب ار ىن+ب ب وب راو برلا نيب -.ةلاالرلن سامو نيل عساتلا بابلا فاضي مو فاطانالوق نماجاس
 ةراثل غلا ىف ولالا ىلعفلا ىن:أ لزأ )تنك نيتئاموني»-الاو شقاسلاى الاقلام أب تكس دأ كتان أ :١ درا ىف هيارسا ويوصل

 ةاليصلاا او 03 لهل وعلاب دمعال ىن لالا سمالا تنثدنو لعفلا ىلعهلذ ردتالذا لعفا لكنا مل« نأ لاه: مولع ةنوكلا لوةعلا لو#.نآ < هالو ماع مكن ملهسعلابفءاكستلان 5 ذا ءاكشلاهباطي 70 ولك تس لخانزاومتمالا
 باها ةثداحلاةردّقلا نا ىلءلديح وضولا هناغف قر رطوهر هتبثأ تنكؤب رطلااذهف نعتشلاَو ىك 1[ سس مف مهفأف يي عوتوةيسسن تصد ذكناك اذاو الباو ىمست هيلعلاثي-ن «قاعتهنعلعفنملا ف هلن 1 ناطاومع تاع
 ةدئاغلاهذ_هولاو ءامسالاب والا ل ,قالوةغبلنوكينأ ممالة لكلاب لعفل ا 1 نامل رك هل 2 نينامثلاو ةقيلخو]إ_هحىلاه تقل انوكن مالا لعفلاةبسن ه4تكامد.ءلا نأ دإداحو كلذ نم دءال إ عتذاك اع قامت عبرت كفا اىف لاوو د
 تسينلاق قو تو:لارسك ب سلا ةدكالول نا ملا هلا سجن ونيسهلاو نءاثااناسبلا يل ىبهتا ا ا 3 ونعمو رورسأ !نمىلءل :دامر دةد-أ فرعي ملىلاهدانأ انو ىلاعت هللا ءافذح ل .ءاممسا ىذ.لتاهملع ىنمنام <١ ءاباوالا
 نمسانلا نفاهر.:ءالاءاماةءامواهنمالاارث :أدها ثنماناف قولخاهملادنتسا ااماهدذ «رضاعنىلاتهنناتاالولذ رطاأنا ىلءمالكسا| لم مىه تابسالاىلاءرثك أ ملاعاا دانتتسا نأ ل«:تن اورث أ اهدنءروطالو عتاب سالل ناك اماهةشر ىر وصلا ميار لاا و

 ذخالاوة.: الاوةنئاكلاو 0 قيقحنلا لهأ نمانارعع.عرحنمو نةغودبالو اهدنءلاق نمسانل !ن نموديالوا ميلا 0 رابجنالاو
 ءاملا ىلع ىمملاو نوكلا نك

 ضرالا ىطوءاوهاا فارتدناو

 رامد»الا نع بتاذ>الاو

 وة*و لاخلا ىفةوعدلا راحاو

 دبات ةماركل !امأو كلذ

 د دست ااا فيت

 بقح نم ديالف لمعتهنف مولامالاهدابع نم كاع قلاب اطاةاد>واد وهشام و ال_ةعاهدن ءىأ
 قا أ نول ._هتامو مك. ةلحخ هفلاوهقلاةلن كال عن و كعمل لا لوسعلا ىفةفاذالاةظىط كانه نوكس"
 لهعلاو قالا نيدو ىلاعتهنث اذ ناو دبعلل لو ءلاقةيفانائوهاماولعحةراشالا لأ ضء.ولاك نولءهتام
 لءفامو ىتع ا فالما عمن 0 هلا ىلا«تهفاضأ ام نيدو هن :!!ىلاعتهفاضأ اف امذالاو ىن«لافناةرف

 ىقلاعت هتلوهقاوهامثيح نمو هيىزو كلود ل ةرهامثمحنف هوحو كد حاولا مالا نا نلاعبلالا كإ
 اهتمت واهتتاخ ىتلا كل سف: ىفام ل الو شا] ءنال ىهىجتا ىسفن ىفام لت ىندملا نال غن ىف هلعأ الو ى سفن ىفام 4 توا ( كلارا خضز د. هوراإوو ه6 14 م سلا 3 يل 3 اذ كوك 80 0 ملعتمالس لاو الصلاه باع ىمعلوقلالذرياذنو (تاق) ىسهتنا ىف :فرطا هناناذهةفر«منعل ةغتالق

 بتاي.وساو و رارودس كات هللاو طةفادا: -ءادبعل اىلاوادا:ساواةا نيوبونهىل «تهنثاىلاةفاضءنيهطوملا ف سفنلاه ىف 20

 يل

 اهخاوو ى ةاطمتاحاولا ايل اشعل منآري_غىلاعثهنلالا لءفلا نكن لف ديعلا ناب فاشن / ةَديخلءافلاوه ءاد]ادلجاجلاو اهفا هس : ىلام:هنو كالا درعلا ىلا لع غلا فاضأ ام ىلاعت قانا ملع' ةناهع : راو ني«سالا بابل ىف تل ميسم[ 2 1 5 2 5 :
 و

 تاريح !يلاة_عراسملاو
: 3 6 



 [8 0 ظ
 تي 22222 2 ري 2 يي ما

 لا« ب كمال دادعالاو رلاحمد- ومال باستكالا نأ ىلع لالا ىل#عأ ن هناك تا. دك الاوداعال] لصت ىف 2

 1 هلزمعملا ٠ ند علا عنأت نثوك ءشالان بلا ىف زهشا اراد دا عودتد م مدقلا الهو

 نه مولي ربل اهم لح ميقا اها! .وىرعشالا رنا او ره او شب ؛ فالتدا

 اشلالاتامهمبهذمنم ل "هلزتعملاا]

 ا ميوكرالاراطضدال ىأرالف د اسرع ننال 5 مل اذا
 مناو كرش و وفرو دعما ىفرث ؟ةثداحل اًةردقلل ناك نااه رهط هل ساه عيت نمو ىرعشالا ىلهته>وندتولاف

 ضارتءالا اذه لدأ ع نموزخعل اةناث رود ايت مك ودا !اكلةدوحوفرث اهل ع نك ]|

 نورخ لاهو ري اهمزلل.ذر ودةملاىفالصأ ةثداحلا ةردقال اراآ الموضع لاف ن سلا ىبأ أ عبشلا نادصأ فرتفا ||

 هسفن نم سدع ناسنالا تأ, لد: -اوىنالةاباارك أ ىداَعلا رايتئاوهو رودقملا فر أ!هلةثدا+ط ا ةرذةلا

 اهمال كربلا ث يح نمنية؟ر اسةنىلا عج رتالةكرفتلاهذدو را.ةالاو رارط_ضالا ى ارح نيبةقرعت ||| ١

 متةدارمالو ةرودةمريغةيناثلاو ا نوكوهوا ماعد از رمأ ىلا عحرت لد نال #١
 ناسنالاوة فرغ اى: ىلا دو فرعث ترم غ نممؤلعملابملءلاو راءتك ا.هادحاب:ردقل !قاعتنوكي ناواذعال

 نوك-:نآامااض,أ ننس ن مكلذولعال م ريثأت قاع اههاددانةردقلا اءتنوك 5 اوني ةثر ةئاادع

 دو>ولا ىنرث اول هنالل طاب لوالاف د ا ا روك نأ اماوثو دحلاود ولا ىلاة جا ر

 هيعوتاعلا هر وداع لام كوالا 1ك ازلاح ىهو ىرخأ ةةصيلا عحربرب مثأتلان أ ني«افدو-و م لكىفرثال

 ىهلدباجأف ىن«مالراهاماالةلو ونال ثدث ادق ىضاةالاولاقفدو>ولا لاح فالارث و تالا مئافسثاه أ
 هلل«ةلاريست ديعلا دا ءاىلا مجرتةقرغتلا ناوةراسبعب أ الا هنءحاصفالا ىناكعال نك ليادلاب ةمولعم

 سلا نأ يشل لوةمدةةوىلاعتهنلان كلذ لكوةءاطةسالادو-و ول ”الاةمالس دنع
 ىفمريث اهبلعلا تقراهةردقلاناوةردقل اهمية ح ىننىلاىدؤيةردقلانعرثالا ىننهموصدلاوو ةثداط اةردقلل |||

 ةرذقلار و دقموهبسكل اذه ىلعفةردقلا نعلعن لعافلا تكا الرعلاكريث ألا مدع ف نأك هكاوورودألا |[! ظ

 لالا هذه هللاعيفةئداحلاةررّعاار ودقموه مكحولاح بكا ىنعي وهف ىذاة ل! دنعامأو هدنعةثداطا '

 دءالةر ودةمنوكن ةلاعال ىهفىلاعتهنلدر و دةمنكست /نافةر ودقع تسامأىلاعتهللذ رو دعم ىه

 رب اال هنا ىرعشالان

 الفهني عبالي ري_للابهذموهكلذوةتبلائيثد.ءال نك لف هللةرو دقمتناك ناو هنيعب لزم هملا ب هذموهو

 وهارب ارثاةثداملاةرد ةال تيثأذا ىلا ءلاوبأ الغدقو رهاط طوب أ ميشا !لاو ماقملا اذهىفلااب كة سةألذدثاو

 قرا هإ -طس ىف تا _سالا ىل ها سمار [يبسيلادذتسي لمذا عالابالال ةةسادرعال ثدشي ل هناريغدو حولا

 رودقمةثداحلاةردقلا ناه,ةدك ضعبىفلاوو بيسىلاة-احري نم عادبالاب لةملاالءو ل> ىرابلا ىلا

 ةرثؤم هتردق ناو ةق.ةطا ىلع ل ءاند_بعلالوقعلا لرادمىفلأنو د« اهرثآ نمامنالتءدقلاةردسقلا
 اهاعرب_غىف ىرتؤ ةثداحلاادتردقن أد اع ومىلاوو #*« ه.اعةمدقمو لعفلا عاشباف

 نك ..قديعاابا عيمشو لءفال رثؤملا ى هةثداخاة ردح ةلاَناماطةل لاهو * لاصتالا طرسش ىلع

 هيقنيةراثو ةثداا ةردقلارث أ تبثيةران تاكىلاعملاابأ نأ سمالا ل ماحو رهاطوبأ مح أ ميشا |لاو عسيبلا قمديسا
 اهتاعم ضو لءاسجفر ظناار ركواهلماناز ةةاك-ُبتااَذ صا , ولاول كلاءةح فقالا ةياهئيذه

 هلموامقا مال وه ضو

 د_بعءلاناوهمدعو لءفالرات_ءالا نم4_سةنىفديعااهدحامالا ف اك.ةاادر وم ىدامو عدتنا و لرش دقف

 لمعلاب ديت مهنا معز نمو دو دناعدةفال أ ديعال ل ءالنا معز نمت مالا ص

 ا
 دو نيملكتتملا مالكم هند توام نس از هللا اعتهقاورا_.ةءئالا ىلعر اهم رارامالا فرط نيب ١ ا

 حو ىلا_عن هلبا لعل هنم اص فرط لارين نكساو ىدع تأ ن ري 1و هذه ىفةيفوصاا مالك امأ ا

 نع فذكيلاانيتأي حا منعم ض ويانا 1 ١ ضو 2ااهللانو لو: ةىلاعت هللا ءاشنا ساللالاوز و اسمة

 ( ل ثدتاون - (7)

 ثدد-ىف لاهو :دحاو هل#<

 نءسوةعست لام:هنلنا

 اهاص- نما د>اوالا امام
 دع رص ا

 قب : رط نع نع هأن حا

 اهئانحدملا ةيح ىلع اقتل الا

 ةعسل اهذهو :رثكى هال

 ىلءعرد#:لاع“اثوعستلاو

 ناله هحو نماهنديعت
 اهأك ا مفةدراولا ثداحالا

 لكوؤئت
 ندلنل ل ندع ىهاامسا

 هدررنالذ فشكلا قد رط

 ىفةوعدنا5ناوداكف

 نمكلذهما اىدؤياملانس وش

 كلذةفلاط ًاوان.اعزاكنالا

 نماثأ بالا ف لاوو 5

3 

 اين« حتيالاب رطخم

 اميح ىنعمةثامو نيع.ىلاو

 نمءابسشالاب« ناانب رل

 نمءا.ثالا ضغذو هإ--أ

 ءاغتنال كلذريغ سل هل -أ

 انئسو قالك ةناحا

 مول -ج وزع هللا لو#ةب
 لههت عدا نإ ةماعلا

 ىلتداعوأ املوىلتءلاو

 هلوقفلاهوودرزأك اودع
 ةغلاملا ةحخاهللذ لقىلاعت

 ناىلعلءادب ”ولاءزهىف

 الاءدايع فاك امىلا_عت هنا

 مهفاكد ملفةداع هنوعيطمام

 الءءامتلاىلادوعصااودخن

 ندضلا نيد ع+ابالو بيس
 3 اوه ناكام ال ذب موغاك ولو

 ناك اماو ةغلابلاةلاهلزذ

 لاو كدي ربام لعب نا هذ لوب

 لوي نمل لع اعل سال
 انب رانانرم أت فك هسفن ىف

 اناهنتوأ هلعقانل مسقت ل رماب
 ؛ ازهنانلع هتردقدتوئثنع



 : العم 2 ثبأو ىنسملاءانمنالاهثلث
 نالطافلالا ,زهالىئاعملاالا

 نسحلاب فت ال طاغلالا

 ياماما ركالا لاو

 أ نماهلرابتءاالناهلعةلادلا

 او لو ارب تسلا مئافاهما ذثءس

 ماقنوةيكرمافو رحى بع
 ىنهتنا اسالطعصا ىعتن صاغ

 ا نام هوذياو نمل

 5 ل يم وم مم اس يمس | لمع ممسمام | سسسم مس

 / هتادلعأ نفل ىلا كلذ لكو ورهاغااىلس عدمت عاو هب ملول ول وتلا ءالعلا ضن * كابا ُظ ا

 د و#ثوأ هيدرنالاة ابل < لذ (تاقناف) ىسهتنا كلذ نم «٠ نكصالاو هيلا هالك قمدارأ اع

 مهماع بلاغا ١نآو لهأجو عفنيدناحو رلاءاىلعلا نم وسهت اجترت نءهو ةدو#ةريسغ هيدر وذ (ناوجلاف)

 لدحو مهسااجا دح أ ا:..أر امو نيةساغلا لان ءب رياك مهتم ب رهنملقاعلاهةق فلا سنالك لوضفلا
 دشأ ناههءلا عرمسأ ل ل وذفلاناك هناكرس ترثك نموةكر لا ريثكر اذلاو ران مهاد! نالكلذو ريش ادبأ هل

 اهمف عةيالوت جلاس انلا تار وع ىل+ ع عالط ١ ا ىلع سنالاة قس عماو« هدا م ملاق سان لانو ما دل ىلع ة حا

 مهم هللص>ونا 1 اد سااحامتاحو م نمت لاو ىداللا نا اا ىفنيدلا يم ديشلالاهدقو لئاع

 نم هب هنو ربع اع مهسياح ل اع : رولا ةنانمو هن سم ءطلا ماعلا لوحأ 0 ا هللاب ||

 مهسلاكك ن 1 هنودعامةباع ا داههو هلهلن اةمارك ع رمتالذ ن را اعلا نمو ءلا عب ْن د 0 ردا | | 0 | 2 | ا 5

 ”ىلاعت 2

 لكتوك-امهد.ب ىذلااهثنع

 اهف ءايهسلال-عن مدود_ءمْكلذو فو رطل اوءاع“ الاو راالاو ناءالاصاو رم مئينىلعءودءاطن نا 2 ا

 سانلا ىلءربكت هدنعرا م موتسا احترثك أن هن ا ارمُسلاهم مذ ىذلا ملعلاالا مهماذه ب تكا
 ىلع مالكا غيشلا لاط دقو دي ىببتنارا .خالاو تاي الا هيتءاجكرانلا هل خد أو كلاس #تهنلا«س: 0 0
 «(مهتاوذل ق ها :وداكدانعلالا اعذال قلاخ لات هللا نا نورسشعلاو عبارلا 05 ثحلا)« د 8 3 : مع و ع ا ع ا د انا ءأىلاع:هللاونعسكلاو سمانا ن اما! ىفن ملا ةرسش هذ 2 ذولاطاو ىس

 نيدلا لك يشلا لاو نئبهسقنلاعذا قاخيدبعلانامهلوق فلم دالذالخ نوذلاءالنوب كم دايعلان او || ْ
 ا يكب راد نب ” رر<عو ءاطعن اولصاو 5 هليعملا ٠ نهل“ راوالا ناكد ةوهللاهجسر ف , مثلآ نبا ْن *5 3 اتذرع 5 انعت ءملا اد ع

 د> وملاو عرتخلا ظةاننونكي وقلاخلا ظذاقالطاع ند نويثايرلاعتهقئاالا و لاح هنا لاا || عاسجاب 0 1 5 3 * ره هللا مهب عام
 ريما دوجولا ىلا مدعلا نم عرتت لاو هو داو زكا ىنعمنأ هباعصأ وابا ىلءوبأ ىاراسأف اهدودتو مسرع للي اورساكعد !فارسلا :ىع رضا رهو قلاو ال١ يعمد ض١ دال أى اذا ٍ 7 َن عم د 1ع هعمل لد عم ءاعب

 اهااكشالب زءالو اهضغأول اوصالا لا مقدأ نمبسكلا ل ْسم ناىجخأاب ملعاو قاايلا افذل 1 ىلع

 اهكارداف نوتات مهفقرفا!ن٠لوةءا'تايرأامأو ةفوصلا لوقت فأي ساك كلذ ف عازت ىلع فدكلاالا
 ةدهاشم مهتانرصنو مهشداعمىف م متاكرحو :تاناو يللا عم جو رس سنالا لاعفا نا نآل ذوا مذ ةد ر هذه م>ؤارا 1

 ي«ردصلاىةزازحانم قببالث عا. .اج كحا توبا م كع داكن ال لّقعلا مك احانخ راذا مث وأ نءاسهل راكناال

 نءتاسئاوأ ىنن نمرخ

 ةردح وقت ل قاعشالا ثمح
 اذهةوق تاذلا ىلع ةلالدلا
 نءهري-غو ند-رلاك مالا

 دقو ىنسملاةهلالاءاسم.الا
 ؛ًاتلامدعىف مولعملاب ل_هلا نعت لثءر ودقملاباهقلعتامغاو رثأ ةثداملاةردقال سبللرشي هللا هر ىرعشالا 1

 ريثاتلام م , م ل 018 4 407 و 0 مسالا اذه ىلا عت هبا مصع

 نوكحج»نأاماى هو ةنالث هل لاهذهىفةءاقعلات :ا.ضةلا لوةيهللا حر و ويوزقلا رهاطوأ خيشااناكو

 كامتهللةرودةمنوكتوأ داد. دسالا ىلع قا كاةرودةموآدادل. 1_سالا ىلع ىلاععت هلل ةرودّقما لكس لاعفالا

 ةدد-اولاةكر للان هيلع مرا. ةنب رداو نيدةر ودقمنوكت نأ ىف هو *لاغا ١ امو نا مول عمنا اوالواعمو ااناو

 اموقيناثلاةدئاءامف ةيناثلاةر كلا نع تذغت م 'ةدحاوةردقامبتةلعتاذا ىل هون د داح وةع دةنانردق امم ىلع

 داحاةلاحودوحو ةلاحو مدع هلاح الثا الاحوةدو -ومةنئاك ىلوالاةردّقلاب ىهواهفاعتةضك اموا يةلعتم

 ريغدحأ هيىعنتي نأ لعل

 أ ضرءمفلاةاذهلو ولا تاذ
 ة.هولالا بن نءىلءةخلا

 ١ مدوع-لةىلاءتهتاريغللا

 | مء.الاريغبالا اولاهام مهوعسولف

 ىلا ؛ «لامنا لأن 3 انو دعم ادور مالعأ لما ناك ىلا اثلا عنتع لو ل .ذامهدحأ ع. ماذا هنابحول ا 0 | هللاسسالا ناتلع دقثهللا

 اهومتدار اوادويعآو دب ةصاخن نم رداع نيبارودةمانر دةول لا ثالثا !تالاط هذه ىفاعة.ناث ا ةردقلاقاعتو

 | ةءاطملا مك تاذلا ىلع لدد
 نيوحو نم رداو ىلا افاذملءفلاناك اذاامأ دحاو هحو نم ناثردقلا هيزاءتاذا لالا م زم اعا لاقيت ا ماي عسم ىلع مالعالا ءاوسالاك

 ه> ونمهيةثدا ل اةر دعا قاعنوداعالاه-و نمةعدقل اةردذلا ؟اعتنا كل ذوهس» ة هلا هسا الف نيفا ف .: اذهل 0 *إذىف لاطأ
 لرلهلهاعق تالد و

 ةردقلاداابدوجولا ع هبن "اك ىنعينيتلاح فناهجول عد 9 ؛نازا ١1 لذزاحوللا ةيف لات مغاذهو باس دك الا آلارهىلوتب هتلاومر حو لح ا

 هر اند دئاهت ورحذ ل وهو ةم اي لاح قدُث دا رد !!باستك اي ود 8 عمقيوهلح 3 هعد هلا ا هللاءاسمأ فس دل لاقو ب .٠ رعل د 0 ١ 0 5 1 5 هلا اكن | 07 2 1 امي 3 : 25

 ىسولالا عاستاال طق فداه

 رارك هلك دوبولا ف سنا لد

 ثداط او مدقاانمةجزت#ةردقب لفل !عنوراواهدوجود با ممةثدا1 اةردقلا تةلعت لاه: ف.ك.ذةعدقلا

 3 ٠ نسا اوبأ نآك ق.فو:!!هتابول وأ موقلا نمنقراعلا لوقت منيماكلا لوقت ىلا رع كيلعىل-ًاانأ اهو ||



| 7 0 
 0 8 5 - 1 1 1 هس
 هنأ دمعنمناط.ثلاى أر اذا ناه. اسمر ود ىلهدبعئاحو رناكواد يسر كس ىلعان قلو ىلامعت |

 ل مث لثعناناةر وصخ هدسعةسوسواب# الو صولا مطتشلو باطيغةلان هلم ,اتلادح وو طوف ١

 :ريثكلا تالي وأتلاهءلعىلاعت هتلارعاسمف هلل ديف هنذاىلبةنمءاوتالابهمتأب وويةسناسناهلا دبعلا |||
 هناو لالا هنا كلف ثكسدنوك اكلات ملا «ذن وب الثالث« هللوةينااهاندأىلاعتهتاىصاعمؤهتءتوملا|
 تننطاا ذا كاف لذ اوبال هن هّماب كانط نس ألاف هنلاب نافل 'ن سح باب نم هل تددياع كالذدر نان ردقملا

 5 مزمل ناملعي س راباتالكلذو كيصاءملاحفو نتاعاط لاح ىفلاحك ىلع هدبعتن وذل ذوي ال كل ذهبا '

 ريغ .تعملا ىلع مدقي أك نم هوبا ,اولو لءغلا كل ذل نمي رو ل 1 نودءارتراىلاعت هللا ةمصعمىل ع مديل '؛

 ةئامثلثو نينامثلاو ثااثل| نامل ىفكلذ ىلءمالكلا زجشلا طسب دقو ىبتنا سدلباهللادوأامساباةسوسوأ| 2 ٠

 نامدلارصباملسثم ءاوتلا مهل اذتةروص (تاوجلاف) نملاعكا انت روما (تاقناف) ةعحارف

 لا دتلا كل ذب نيصخشلا نمد_>او لك ذتلبف ضعب ىفهضعب لدخدي اغلا نرذ نهوأ ناولالا نم جبراشلا

 || (باوبان) سنالكراتعورل ابقمهلهف (تاقناف) ةعئارلادرعبذلغتلاحاقاك كلذنم مهلجت وكي وا
 نوكيدت عساو زلا ضد ولامع اخد رورح متم عقب وم*ةتاسوتغلا نم عساتلا بابا اف د يشلاهلاهك ْ

 0 001 مةراتعنا!متبحاصة داو لك عنك نير لد اتت وزان

 اناط ثنا نم ىعمنملوأ نك م ) م-م ورح نمنوكحتةمب وز لك امو ساعاف ةربغلاىف
 مهنم نمآن هفاهعجاب نيطامشلا تةرفتهنموهتجر نم هدرط ىأىلاعت هللا بف ثراخاو (تاوالات)
 ناف) اناطش ناكهرفك ىلع مسهنم قب نمو نان هنينمّؤملاب قتلا سرلبا نب سقالزب ماهلا نيةماه لثم
 ا (باوجلا») انمٌو هريصنو ن سنالا نهاندنع رئاكلا ليك لب تأت قدح مد: لوف (تاقا

 وهرهنمانا ل -أف ىأ مش 1 طيض ىلعم فالح نيمو كلذ ف سانلا فاددغا |

 لوران تناواولا ة ف ءوسلاب أن نع رق : لوالا د نمامث. دولا افذا وهل اعض هز وهرغك ىلع فان

 هنا عل دتدان زلاءذهفريختالا فرم أيالف ثي دال قرط ضعيفولسأق هيلع هللا اءانكلو ملا

 ال-ة فدل اك: هلا حاطب نيس هازل زج تال عزك ىلا_هتهلياد هراقذ لك سداد اناف 5 هل !ىفدمالسا

 قوصبال لهدا !هلبا ىمدءاموةيهلالا ءا_ع*»الات ا ارمذ> ٌضءد لطعتا لس نازاجول نال ادبأ لبنا عصب

 لد م ساب !ناك اذأف (تاقناف) ملعأ هللاو هئاوءاباماوهسفتداماهةطس اوبالادب- ع نم هن.هعمهاكدو> ولا ٍ

 رشبل !نم ءايةشالالوأ لبباه ناك كف كل ذكسمالاو معن (باوملاو) ءاوسليبأف ريظنوهف ىدعنم
 فنملا اذ_هنمىأ نلا ن مناك سلب االاىلاغت لاق كلذلو نإ !نم ءا.ةشالالوأ سل انأك كإذكسف
 ىنا للون رغك اإفرقك ناسنالا لاه اذا هنا سلبا نع ىلا: هللاىكح دق (ىلةناف) ءامقشالا نيولخ لا

 ىلء كلذ لديال (باوملاة) انطاب هذم>وت ىلع فومللا اذ_هلدب لهق نيملاعلا ب رهتلا فاخأ ناكل: م ءىربأ|

 4 ,!ءتأرط ةجشعقل هناا , ردنا ف ثقوإ ١كلذد دم .-ونة كر دعت مت لاعلا ىف كرش ذا!نسنملوأ ناله ديول 1

 ىذلار كلانا (تاقناؤ) مهفافاعطةرفكلا ىلع تو نأ دال هناةد.-وتلا كلذ نع هتح خفر وغلا ىلع أ[ ٠

 0 3 7 كرشلاو هّقع قنات ةلادوو 0 0 ةكللانا

 كل ذولي الاوخ 1ىفلاعت لاما 0 مالا وهو كرشل اود 2 ةكئلابدار ا
 ميظع ملفا كرش *ا!ناىلاعت هلوةيان لعق راغب م مئاعا اوسبا نيذلا م هوب مناف نيكرم كملادب رب نيملاظااءازح

 يم عاعإا 3-3 امو ىلا عت هلوق ف تاالدار 1 نا كرش ىلا لاقل إسو لمقال طقسا

 ةياعصل هلع لاسر يراعهلا لص ينل رف ديحوتلاالا لءاقبال كلرشلاذ!ل>و زعهلبادحوت تانإلا |
 م تاعودقلا نمعت دلت نينامثلاو ثلا !!باباا كلذ ىلع مالكلا يشل لاطأ نو لاغا !نع ه هولا سرح 11

 !اهنف نو كب نأ لاح نذ

 كلذ فلاطأو وهالاايلعال

 ىفاضيأ نيشلا ارك دو تاذ#

 ندشببلا وعساتا !بابلا

 00 تيناشانلو

 ملاعلا بلاط: ة- ءيلاءاسع-أ

 رداقلاوبرلا مسالك دءالو

 ناذلاو 0

 رسهاقلا اوثدمملاو او ىلا و

 ضر داذو ولذا اوزملاو

 ملاعلا بلطتال ةمهلاءامسأ

 سفن اهنمح ورتس:نكلو
 ايزعلاو ىلا لاعلا ءاعس) َّ

 هز_هلاثماوسودنقلاو

 هلئاثد> وامولاه ةيءامسالا

 هناذ ىلع لدن ءام- لاعت

 دي ار ىبعم لءءةرغ نمةصاخ

 مسا مئام هنافادنأ تاذلا ىلع
 لد اهآ ننسآ 3 ىلعالا

 ىعدةس ىذلاودو لعف ىلع

 هيزتتىلعلدياماودنالو ملاعلا
 ه«نمح ورثس ىذااودو
 قال اهزن: كوك ص ةنتاغص

 اناطعأ امكل ذريغاهنعىلاسعت
 ىوبس همقام ىلع مسا ما هللا

 ناالاالصأ ىلاعتهنة.طعلا

 3 علام وهلع ىف كلذ ناك

 لاف ويانل هدب ملام هب.غفف

 رهط امىلاعت هنا كلذ بدسو

 هيلعاهبءاذثالالااناءءامسأ

7 
 مالعالاءامالانالالصأ

 ىهعسملا ىلع ءانئاج عقب ال
 قاعملل مالع ا ءاماهنكل

 ىفاعملا كال واسهل عل دنىتلا
 رهط نع ىلعامم ىث ىلاىه

 وهوان.فاهب همكحان دع
 ىهفاعملاواهتاعع ىعسملا

 ةيظلا ءامسالاءز ميةامهسل
 ءاجسالا أب ورداةلاوملاءلاك



 ىو حدا قي رط ىلءتابث
 در واذ م وتافص ءامعسأ

 تءنو ىنسالاءامسالا مج
 لامعتو هناعسدتاذاهلكاهم
 مسالا امأو ىنعملاّوْب رط نم

 نول قدرط نم. تعئف هللا

 72 رهاظلاو ىظفالا

 هيدي رآاملءلاك تاذالهنلا
 كعارهف تناك ناوواةتشالا

 لاو مهضعب هلاواكقاّمتشسالا

 لدتا مانرئاوذلاءام+أامأو

 ىهاموْل_ثال:تاذلا ىلع

 اناواذووهةظذل لثمةَعَتْم

 ىلا نمءاءلاو نكنو تنآو

 وهامأف كنا نم فاكلاو

 امأو بئاغلار يمل م«اوهف

 ةراشالا ءاعسأ نمىسهفاذ

 مك رهنلا مكلذ هلوقلثم

 لثمماكتملا ءاةظذل كلذكو
 ةالصلا مثآو ىف .ءاف هلوق

 تنأةلففاكلذكوىرك ذإ
 تنك هلو لثبطاخخلاءانو
 ةلظفلو مولع ببقرلات نأ

 ةظةلوةددثماناةاغفلو نكت

 انلرت نكنانا هلوتنءان هلوق

 فاك فرح كا ذكو رك ذهل

 زيزعلاتنأ كناوحن ناطالا
 ءاسأ اهلكدهذز-هذ ميكحلا

 تانائكوتاراشاو رئامذ
 رادمو بط خور هد هلك ع

 هنمبلاك وهنع ئكت ويلا

52 
 نمةلالدلاف ىوتأابنكلو

 رمق دةمالعالان او مالءالا

 راعتفاالهذهو توعنلاىلا

 ىهنوهةظةلامأو لاقاهل

 نمهللا لهأ دنع ف رعأ

 عضولا ل_صأىف هللاممسالا
 ىلا قا هوه ىلع لدتا منال

] 1 

 مول كاه_:هنوعوامم مهنا عيمصاا (تاوجلاف) ةمولعمةدمىلا كذآ مل سو هيلءهللا ىلد هللال وسر ث عد

 نا) , منتو بهشلا مفرح موقتسا انو ريدان نيلسوتيلفعمسا مقاس 0 8

 دوعب مث ىلا قرعة هئابضةدشيدنعر ونود ل,ةنيلوثاهفن'(باوملان) بهشلاهذهت_ةيةامف (تاق
 وبأ سيلبالهف (ثلقنان) دوءيالف مهةرصفءاسمسلا تهت نم ضني معنلا ة-؟هىلعو»ليقو هناكمدلا
 لوو هامناوهلئاوناكناجلانان ن الا بأي سيلا سبا (تاوجلاف) ساذلاءاوفأ فر ا
 دش وأ مهكاهباع سانا سوسو أه م(نا تاوجلاف) سداد |ةين صادق (تائناف) ىَدعَو

 اوزم1 نيذلا ىلءناطاس هلس دل هنا ىلا_عت هلئارع راد أ ا 0 نو رعشب الث ء>-ن هىلاعتهلنا دنع 5

 عمءاوغالا أ هيلا نوغضي ىأ نوكرششم ه مهنذلاو هنولو::نيذلا ىلع هناطاساعغانواكو تن مهم رىلعو

 ىتلاه_تئاسدنمو هدكن ماكنا ملمعي لوه:هرذحلا عما ةسوس وذ نوفد ردقتوىلامعت هللا نع ٌةلدْعلا

 | قا عمجاوالاو تيتو ممزعس ولج ايامنا ريع لكك شوب ويت ةماط فيزا رالا رحنا قد

 هي ءاسد. نمو * هيف ثنا مم نظفأ لعسغلا كلذ ناء/لادو ص 71 العف لن س> نا ذ ىف ررعلا هغلاخن نام

 قب هناه امدح نمو + هين ع نمل وحيناهنم منةيوماتلالعلاو عيصصلا فشكلاي دبعلا فأي هنااضيأ

 فشاكسملا كلذ نظف مهتار وع هب رهظر و مهراتسأ هيلتعو دابملاىصاعم هيف شك روذيدسبعلا

 ف اكلا كلذ ىلع بعيف ءرصب و«هء«راصناط._ثاانالناطيشلا نمكالذاماوةوظعةد ردلان هنا

 دمتي ءآرتام ىلولابلقىلاراظنيهن'ءايلوالا بلاغ ىلع ىفةتىتلاهسئاسدنمو م« كلهالاو ةبوناةردابلا

 ناو 0 كفار كاذكسفايسركوأ كلذك_ذا ثرعوأ هنمهماكوهنمءانأوءاسع هللثم ءامعلا نم

 ل-هةغمثل ذ نا ىلءهعلط آهن مديعلا اذه اظة-ىلا عت هللا لع ىف قبس ناك
 دريف ناطم_ثلا نم«ءاع سدباتو

 | نا_الارهاط ىلع ناطا_ىنط.ثاللوف (تلقناف) نيكلاهل ممله ديعلاهتلا ظفعمل ناو اًءاخ
 ناةثاو_كثو زيئاوشلا وثااثااناسبلا ف يشل | هلاو اك (نا وذا ) طقف نطاملا ىلع هباطاس وأ هتطابك

 ناسنالارهاط ىلءنااماس مول سنالانيطا.ش فالذ ناس الا نطاب ىلمالاناطاس مهل سدا نسا نيط اش

 سنالا نيطايشل ةياينلا مكعت كل ذاساف مهرهاط ىف سانالءاوغا وة سوسو نان طاش نم عقو ناوهنطاب و
 مأمدالس ءاباةوادعدشأ ةواذعىأف (تاقناه) سنالا نيطام#ىلعءا اراالا نولدخ دب نيذلا مه مناف

 دشأ مدا ىنبل هنرادعناةثا ثنو ٍنب رشعو سماح ا بابلا ئيشلا هلاك (باو ملاه) هتب رذا هتوادع

 سيلبانيبوه-يدوجدهفمدآ | امآو راثالر فانمءاملاو ءامنما ارشاد د نأ كاذو مد الهنوادعنم

 نيدانل أ ن نم هنا ىلا عت قلب هلمسقأ ل قدصاذهلو عما راذل اود نارثلا نيد ناكسف نارتلا ىفىذلا س هل

 نممنلاق م: .دالهيوادعن مدس ءانب دلل هنوادع تناك اذهافهداددا 0

 باقل !ىفتامال_ءانل ىلا عت هننا لعجان راد كاردان عاب وع ئرعلا اذهناك امل هناانب ىلا_عتهتناةجر

 7 اق رط نم

 وهالو ىسناوهالناط.ثانلمثلوق (تاةناف) هلا بيغلاب ف هلالباقمءاعج ىذلاكللاباضيأ هلعىلاعت
 ةد_>اوةر وهىالا ىس>هبتاصرتاسيف ناط.ثااذاةدحاوةر ومفكلذو من 6 اولاف) ليقكىن-

 اههنيبك د هناف ضعبىلا مهضءعجوأ وناو سنالانيط امش تعوتجا اذااموهواب وتفماوف توك

 نيطايسشلاءالؤهنيب ىرغلااهذ (تاقناف) ىن-الو ىسنأ ال ىوذعم ارا ع 1 تا ثرعامح

 امعدبعلابلقىف ءاقلالا نابامهدحأ تقي ىف ا وأ ىبينالا ناطم لانا مه: نس قرفلا (باوللا 9 ثالثلا

 هريغالو سيلبااهدصةيلار ومءآواههش كلذ نم طبنتسيف ىون هلا ناطعشل امأ و ريغالىلاهتهنلانعمدعس

 سيلوة_وسولاباب متن ىذلا وه هنالةلاصالا مكع ناطو .ثلاىلا ب سني اذه ل مو نيدلا يبحيشا الاه

 لاه د تل ةوقناط.ت 5 ىطع ادئولاه ل وسط اوقاف هواي نأ الا قامللا نم ناطمثلا ضرع

 أل هتناانناعأوهئاقلاب لمعلا نمةمالعلاكلثب ظذحن/ رهاظلارصبلا ماقمانل موتا ممهفرعت ع



 ةمكحل !ءاننت 1ىأ ناطإلا ّ ْ
 ني 3 0 1 م1 اركان سو ا رو 3 مه«ااكن هاذا علال وصد (باوطاف)

 51 ةكحلا ماك م ن رح و 3 الوتد ل*«ةوال# بن اىلع م ظرزدس ارد 95 : لهذ ثاننأو اش وهب مالكا ماع :ىهتام'>اوأو ةمكماان هه هعلو ”١

 ص 0 *ملع ىل دلع 2 هل 3 تروح ناالا اكرم نار زال ذنآَو اف) ةيناسنالاةرودلاريغف وهو رشبا مالك 1 .

 مكعو مكن ا أ اهطرس رسمنا مذ طال: الا ةغللا فج رااو ران نهج حج رام ع نم واد ناملانا ثدأالوأمدةندف (تاقناف) ةدانعلا

 "0 وهنءاو 1 اوهربهلا وار ول ذهاوداو 1اذب وطراهفةيكمرانوه (باوملان) طالتخالا اذهأأا

 سرغلاهب مكعىذلانسرا أ .هىزإر ى جلا مسا مهملع بأ لف ةصاخع ادعبلاءايقشالا مهنا نم نيطاي_ثلانا(تلخئان)لط رولا

 تعئلااذه هال [كةةمكح ناسنالاو» ىذاارسش *لاوتك:اللا نيب ان ناجل نالنإللا م١! مما ب اانا (تاودلافر تالا

 بايلا ىفلا» رهتءالاوهف لثمناكوربكست امرصنعلام كحهبلعماغب اغعب ماصأ اخاه. ط ناكولو ربك اذهاو ىرصتنءنالانا مولعمو ' 1 ١
 1 1 7 56 5 ١

 | نسا دا ثنا : 5
 لكشتلا وناق ! هلنا لا دد ه:مراثلا ةفالعأب هب رول كلك 1 ا اىجخزري وهذ 4 ا ١

 اهيا 1 8 1 ا ١ 0 ا

 5 : هع . 0 3 5 0 5 -- . 000 فيامالا مسالاءاطعأو ىدر وامملا مالك ىفد.ءلاةراشالا ت ماي ادامراب ريصنعءناكفةبا.ذلاهح واضيأ هلو |
 ل 70 1 3 7 انرودص ىفهةسوسو وناطم ثلا ةل ىلعانل ع راشلاه.ن:الوأو هب رعشالو مدلا ىر<مد انما نع ىرع هنا

 00 راج تناك ديا و شسافالا مسالاالاساذلا نم_عأ ن عر ةةسالا ىلع ناار دقأ فاناطم_ثمت نا انغام
 ودار أ لعق لك هنن سب اهادب زيشلا هلاك (ناوجلاف) دسجلا اففلو مسجلا ظفلنيبقرفملهف (تاقناف) نيدسعتمالا مهكردتال | 2 ٠ 1 7 | اة 7 7 0 ا دا 50 1 نأ

 3 95 ١ . . انوا . .. , .ه .

 هللالو 75 1 7 واللا م كاف فو رشللو هرسإلاناكلذو اهرفاه_عنبنا ةثاهالثونمعبرالاو ثلاثلا ساما ىف نيدأ اى |
 0 35 3-3 0 هلي ه2

 00 ١ 2 0 أ رود“ هاا .!!ىفىناحورلا<.ف راغب اموهذد_بملاامآو ىرال موهسنم ىربامة في ةكوةفافشو ةفيطا

 هنأ د> ٠*1 هلا

 ) 1 0 2 ١ | قرومالاهذ_هتسلو س1اه.طعب وهاسدالاب همنا هموث ىمتاذ ذالهك اردارهات اكتمل ماسجالا ا

 0 وهما قهنا رارساض "|| ةةيغ-كللارهكلااوأ ىنملا| مفر وطتب قلارومهااةطساوب قرملا لهذ (تاقناف) ها مايس> اباه سقت[
 د 3 8 1 ْ هللاءالكو»تاودالاو توزر هلا وهسملانأ5 ةق. .ةد ىاساو كلا معن (ناو 55 قىطاوالا ٠ هدعبالو كلذ داق ا 1

 لد ةمها هك اعاعع الا نمأ 0 0 3 ةفلتخ لاكشأب لك ثني نا هنأش نم هقطانقاوهناو. 5 .وهلاةؤ ىبط ارد نع مال 4 اعد ]

 اةةلاو ناتكلا فا: ل م فدل خب تالذ نع مهن دز ل ءنو زدتيال مولع مضأ نممسق تو ربي مواكم (باوتلاف) در رامعبجفتاثلا ىلع | 098 بتر مهلك 1 ا 7 انساب هيلع ناس رووح منا نم لذ (تاقانإلا ظ
 كلذ فال لعهتا مسالا | 0 :لا ىلع تنرقاذااهناوم 'رعلابالا نورسحالن ل1 نالاشن و رهاطوبا يتلا

 تاذالاهنمموغياللع 7 ا.نزأإ | اوناكدقاو نايسصعلا مهنكعالُث اعط ةعاطلاىلا م هدرب و مرضت ى_لا ىلع عشب سهلا عاعشك ٍْ

 ىعح ' ١٠© . ه4 . 5 8 ه لع 9 .ه م 3 8 : . 4 7[ قل للولد الو ىلا | بقاومأ نولي حراك فاطادأ برضو جرا لق شما مال اوةالدل اهيا نامبا بسل نب رسم
 ىربالزم صذمف اذهوإ ا هلع اعل اين ت3 ا ا ابرام ضتاهارعنةباذملاة تذل زال

 لوذ ىلعملأ ى نم ٌقةثم هنأ ا نوفةاكم نا نا ىلءىل_!دلاا5 (تلقناف) مدلا ىرعن مدآ نبا نءىرعبل ناطيشلا نا ثيدسلا فو
 هوصةموه له قاقتالا 1 نمةعستاو اكون ارقلانوعم:_س نان ما ارقنك لا ا:ةرصذاو ىلاعت هلوق كلذ ىلع لءلدلا (باوجلاف)

 دوصقك سلوا اى ىسمأل هللا ىل_دهنلالوسر طغت نو !بعش نماولآ دق هللا نطبن مدار مل-و هيلع هللا ىل هناك دقو نيبدد نح

 اصختتانممءاذا5 نيمسملل ٍ

 ناوةيلعلا قب رط ىلعدي ريد
 ءدانزلا نم لعق وهنأك 1

 الثمءلءوهمسحيف ومني و
 خيصنوهفرعنل هيمان عءاعاو

 نوكنامءامءالان مان درا اذا هلل[ !
 تايقا ذا را اذه ىلع عضو)
 /اذاومالعأ ىهناذ_هىلع

 ه«ءاعدللا ىلص ىلا م هرضاملدوءسم ننالامو هنمحرخلاللاهواطخدو«منيهنلا دب ءلود>ملسو هيلع

 مهلعمث مهند ل سوهي !ءهنبا ىل_ههللالوسر ىنق ني> مهطمغل عم“ | تنك مدفةمود» مهندب ناكو لو ٠

 نال او- د ىلع ل-ءادلاامف (تاقناف) ريسافتل ىف رر ووثموهاك تاولصلا مولع بسوأو نجرلاة 1

 هلوقىلع علطىت> ماي أ ةعي_تثكمفامهنعىلاعتهللاىذ رساءعن اثالذ نع لمسد (تاوجلاف) ةنحلا

 0 كلاصةالاثو هانا نولحخدي نإس!ناىلءللداذهلاةق ناحالو مهام س :ارولا ىنعي نهثوطي لىلاعت

 ا ١! او اوزو اع نأب ناعالاىلعنوناثي ناءةسلاقو دي سن: الاك مهلاعأ ىلع نواب وةنلا ع نا لدي

 وأ طمممأوىلاسعت هلوةاثعبلانودقتعيالز 1 ارثك و رداطوأ ميشا الا ايارئاونوك "مول لاةيمئاصالخ

 ذنم نم ةماسرقلا مون ىلا قاب عوسسل ا ىارتسا نم مهعن ملهوف (تاقناف) ادحأ هللاثعس نانأ مانننطاك



 | 4 ثسبل بلا. زشنلا ةوبث

 غسا,ةلا عمد سفن ىف ئَشب صخع

 ريدلاناو اوي-امهوام عاسصأ طوءماناطداه نأ سنح وناارهكحر يا جا دونما نيدعام

 طاغل نم ارابعباهذه تاقناممنالاةةرذتء امن ةوبنلا باتك قف ىدر واملاهيكاذركذ رد !!ناونحو

 خجشلا لاه د هأ ةحخام ارَدلا لا ىدأو مهر :ءعقوأ نوك ؟,مودحلا| ناسا» !,لالرت الان الاه نر 4م
 لوسرلك ا ةىنولوسروهذ

 لكن وهلصأ ةر ودل زتناهتناةر دقي هقلح ماذا دن العال 0-0 نم سدح لك تالكأو هل اهجررهاطونأ ىنلك الودانر رفام ىلء ين
 امه راصونارئلاو نيللار ءانااةر وصي ءتلاَر فيك ناسسنالا لأنو هإ صهيب ثءالروخخ ألك قلاظ اوفالدالب ل

 عمبج ف لوألا كلذكو ةدوهشملاةئولاوة-صوصخلاةروصلا هذه لكثت مش كلذرم_غىلاةرمش :وامافعو ىداخلا بابلايفلامووي كا ذ ْذ

 3 رغلاماعم ىلارغلا دماح

 كلذلو اواانات“ امد مها هنبار ودو مهداس-ًارهاط نع ءاوهلاةر ودتلاردق هناف نيطا.ثلاو ناو

 تانا او. لاك-ثاك اهضعيزباعا متاوذب ةقئالةقيطلار وص والكشأرا اونالا كالا نا مث نييناحو راو هس هو.نلاوةقي دصا!ئن ىذلا

 [ممكلواهع :ون:ىفا حاولا ىفةءزالت :رودلا كالو ودالا ل: ردو م«نامو ىلا عتهللاالا يلعبال ةضرالا

 انف نور وطني ىتلار ودلاك ةضراءاؤ_-ذعبنوكي دقو حاب رلاوءاوهلاك اهثناطاةداغلانراصب أ نع ةعونم |أ
 هيدسواتل سابللا فال ا ىرعخت مها ىر ع كلذو م6 لو زتمتا تساوت ءايلوالاو ءايدثالا مداربف انامحأ ! 7

 نودقارلانيءفر ود!!نماؤاماعءاوهلار وصتءفءاوهلابحزتتامئاك ةقرلاوةفاطالاةباغا مهماسحأ نا[ 2 ريب يحتج الا
 ةريضالاةر وقاضي نو رضا ااهارب ,ىب> حجزت سوق ماستراءاوهلا ف ةهست سر هافتةراثو ءاوهلا || ني ماقمرضلنا مامن

 هوبأأ هر مورل-رهباع هلا ىلص ب“ !اعم لد ريح هر وص( سامع نب هللا د, ىأرك كلذريغوةر ةدلاوةرجلاو ةلاط او ةوبخلاو ةيقيدصلا

 هوقغب هللا ن داو ىمعيس هنأأم وعلو هللا ىلص نا اربخ أ د هلا وعم ناكو سايعلا ||

 نءوماقم اههنيي سيل لاو

 قاغم داب ةوبثااوةومثل اىف

 ١ رهان نأانردقأ اًواشةر وصى فاو رهاش نأ ىلع نا ىلا عت هللاردنأ دقو لاو لب وأ اًءااملعب و نسدلاىف |[! 0

 انسابل ناريغةرذسم مهلر وصا لاك ثاتناك كالذك ةرتخسمانا سدالالاك_ث أ نايكذ ا: ةسابل ىأىف|| م

 كلما مس ناك انولاف هتلك ايل لمي لاو ةعشالاو ما وهلا جستن مهسابلو ْرَعلاو لْر لاحد نم : م 0
 لح و رعهللادارأ اذا نكسلو انراصبأ نع مهما>أ تقدر وطتل اةبعرس فىنعنعاوملان 0 لاو : 6 بامان لا

 او ل ان ءاوهلا جامل نمددا ارا ماا اوءاوهلا فيك ىنطاوأ كلان. ربثأ | 0 ودل
 ثو.سياناب مهلعا:-بللو الح رءانلعملاك_امءاناءج -ولوىلا علاق ةرودلا كلت ىلوسانلا مهاريفاؤاش || ناايط 0 م

 اذاءاوهلا نال فئاك ملا ءاوولاةطساون ل-> رلاةر ودب لك ثتبامتاو ة-ة.ةللا ىفال> رنوكاال كلملاو 0
 مهتورتالث يحن ههليبقو وه مكااربهنا ىاعت هلوق ىنعماخ. (تاقناف) بارسااكهكاردا نكمأ فثاكت |!
 اولكشناذا عهتي ؤرامأو !ملعهنلا مهقلخىتلار ودلا ىفمهنو رتالث يح نم ملعأ هلاوءانعم (تاوملات ) 1

 نيعبسو فينبىفءاج مهماصدنا مقردقو (ثاق) اريكمفاوود لب مذمالفرهو باكنءمهروسرب ذأ | ْ
 كلذو سن دلا نمةملاسا !لمرلا بالك نمرةصا باكر وص ىلة تاكو ىنماماو>باطيد.وتلاىف الاؤس

 01 تكول مهن اخ نيلاو ءاملاب هلك سملا لغف ةةمة> باك كلذنا شارغلا نظف المل |
 ايندلا في ةنللا ىفانعنمب وع نو: ركب ,لهف(تاقناف) فياماداثودو ناملاةلئسأهحو نع تارلاو

 انمصاوالاىري انوريم اف مس مصاولخ اال انو ربالو مهارت ام دهم ك1 سكعني لب ال (تاوجلاف) || 1

 تا. اع مانو رح

 ١ ك 35 1 7

 نمافاولدىنا!ةرودال مك اذا | ماو رهظىتلاةر ومالا«. مهتاودأ فازذغ (ناو از لسا أ ل 0 5 | سامل'ل مهتاوص النوق مسه يئادرواتولاةزوملابسع ماوس فاو (تاقنانز انهنملا || 27 9
 "6 4 وا ؤاول د امل «نق رأي 3 ا . 0 2 4 .ٍ 5 ١ اهعرا ن تهناثو سنو ربلاب

 عيمجن وهم لوفاننر وصي وا ثداذ» (تائناو) تاناوي رتب دقوا هع رآ ىدا |ناسنالانالل كلا ماةم ىلع
 | امتاوصآ مم اوسأ هبسشثالق ضعبلا نرد ض«ل!ىانوةااخ (تاوجلاف) انوةلا مأانمللك فورح

 اهلل ابطنا هتالزغيتكل !فورخلا جرام ىلهنو ردةيالفةغماطل مهءاسحأ نالئالذو رومالا عسيج ىف ا ملعأ هللاو م وفا هبل عدةوه

 فوراس فانلا مهمالكن ءرعلاانل ل-هعفيكف (ثاقثاغ) مهدنعدوج وم ريغكلذو ةبالصو ||| سداسلاتانلاف لأتد
 ب 0 تت 7373330131313010132آ]آ3101ؤ3ؤ3ؤ000 00

 5 0 ا ا ا اب ا بببا لاعت هلوقىفةئامو نيةسااو

 |ناكناالائثب سانلا سمأيإل



 نمألا نمةافةءةكل الملاب , وسو 4 1ع هنبا لس ىذلاب عمد تاكن مهيق رآ ذو ثااو ىلا رنزاكماىث 1 ىف ينإلا ١

 تاةثلالودعلا ةنالثلا خام_هالاءالؤهنعمانر ؟ذامعأ 307 رك ذي لوءاماعلاو؛اماوالاو ةراصصلا

 مسا ناتو الطالع !_سوه.لعهللاىلسههللالوسرتءار لاه ن ”ىدصتقمل اذ لثم فنووبتنال نيذلا

 تا امةلغةن ل _بوهيلعهنلا ىل-ههتنالوسراب و و رماغم نيد ودبءلانييلوقي هللاؤ بر ىبرغملا دمع

 تع ى> اهلك اهعط5 ند كالاسال دبالاماعم نوع ستو 3 ةعسنوشل :ام«_سنوماقم فان وع راو ةهبسو مام

 هيلعهلنأ ىل_صدلبأ لوسرب ورعدان هنااضا' ؟لوقب هنءهللا ىذرناكو د ةلغةملا ىف هب و رلا ماعم هل

 نالكالذو هنمعنعالا ل _جفاباظةب باقلا نوك لاح بأ ةبهارب هنأ عد'ناوبذاكوهف ةياصصلا هناك ملسو ا

 قعللاب وبعراصل والا فال نمىت_ةموهذملا لئاذرلا نه باَعلا ف ءافش دادعت_هسالا لك ىف لاي نم

 لوسر ىًارامنذن.-ولاه ناي هناك<باقةمئار رت ةرثك نءهمون ف ناك اديعىلا عتق لام اذاو نلاعت|

 خرمبلان . ماه كتو ف د رشل ا هنا ذلاقتن اربغ نم حاب شالا لك دةاك_ثنااه و ربالا لسو هيلع هللا ىل مهنيا

 نألىن 00 ها حارصلاق لاو هاذ هحاورلاوء ىلا ةفاك نءاههزتنو اهتمارك-اىارلا ازدناكمزا

 5-5 (تاقناف) ممر ال_سااوة.ةاو يلا ساو !ةاخةرال_|ةااةلفوي ةظعي مارب هنالاف نملوة.دارملا

 ةيصعلامرعل كلذ لثك لمعلا دحأ ىلع بحال (تاوجحلاهز ةر ودلاهذ_ه نمهعمناع ل وعلا قارلا ىلع

 ءاسينالاءارباممكحامق (تاقناف) اع رمماصت فااخنااسالرهاظلا ع رشلاىلا لانا فرطت فوانو

 نادالذو مانا ىف هنو راعلمعلامالسلاوةالدلا ممل عءايندالتا (تاوملاف) مالسلاوةالصلا مهملع

 ىلقمانيالو نامانت ىب» :ءنائيد>كلذدب ونوةلفقلا مكح «هكح مانملا ىف هنو رياموا ةحالا نو رال ءادنالا

 ىرامكاتوكلملا طسوتب وهلال _ءةنازخ ل موهداو قى مااشم" مءفع ل, يام عمد وعن ءأم ءنالا كلذكو

 ىلا بات لوف هر ولعلا ةوجساىلا مهم ولفرون سكعن اذا لنا ل رأتل الوم.ف طل ن الا ذهو
 انك وكرمدع د_>الاهشي رو فسولةصق ىف عقوأب لب راتىلا جات ع كلذ ثمنا (باو 359 ل وأ

 عا ىلاعت هلناواةسىب راهلعح دق لب ةنمىا ؤرلب وأتاذه فسو لاو اذهلو

 م( مهب ناعالا بو>-و ون ادو> وتاب اىفنو ريشعااو ثلاثا .اثداازو#

 قال و همومهم ةلزتملا ب بنكلا عبج ونا ارهلا قطن :عم مهن .ث | ىلعاةلحو انفاس ةنسلا لهأ عاجالئلذو

 لم هدوح و ىلءلدبا#و ىد وزةلارهاطوب مح مسلالاو نول سانت, ونوح انا, دنواك ًايؤطانلا

 سائا|ةاذد٠ نعةزابعن ا نا اوعر 2 نمل ةلزتمل تركن :ادقو لاو ةرغيللا مهراث ل نم سابلاةماع

 مهفاسوأ 2 0-5 دلل اهات ارتلا لسانا دار 2 م دسم نارا 0 ١

 تشمل نمو هددها ذاخرانلاوء ءاوهلاو نادل هاط نا رئااوءاملانراخااو ا ها

 ررمءااو اودو طسوتملا ج راملاو هبهللاو :ضةماط ناخدلاو ضءايسضر و: ا رون ىلع

 ةملظلاب نيطا ثلاىلاةبسن مهلو ٠ هيرو“ :لابةكت الملا ىلا ةمست مهافرانن محب رامز منالاهللاو قادو ضهحلا

 5 رم ءانقل نا اولاعتلاه راك لاو ماها حولا, كلذلو ةيناعدلا

 نممآ ةكسئ المان هوهأهفاو فا وفاتونا رهذ سدلب اامآو قءاودلاران ىهل.ةو سلاران ىشل-هق مووسلا

 ءاعسسلاا ىلإ مهتم نس لاا وبسوةكنالما م. راعف ضرالا او ركتسائذلا نيا نملك مو لاق ١ نول

 ليثو نالو ةلاهف قدصءفاي مدمس أ نم نانو مهسفنأ نمموة ا ىلومناو ةكئالا ا نم مكطاب راصف

 ىلاعت هللا نامت ىدروالزلا 5 نب رفاكلان مناك هلعدرا٠ .ةءابفاعوت ةكئالملا نموالعف ن1 ٠نموهنا

 ناةءللاناةوتارمشأاو رويطلاو شودولاو ماعنالاو ناسنالكءاملاونيطلا ن هردلاو ريل اناكس قا

 نيسنح ةعب رالال والا نمتادول لا نمةعب رالاسانحالاءالو وهراصف ذا تاك ماع تفي عما خعلا

 شضرصمءبلفناركذهنوكل

 ىاوعقوءامنالال'مناكاذا
 نأمل_فانأ شياف كلذ لثم
 هنيارك ذ اظعاولا ىلجبجاول
 هل بر مظعتو همانع:هفامو

 سانلا سغرتو هتءأ ءاملعرأ]|

 نانلاّنم مدرب ذوفنملا ىف

 هنناىدب نيبفةولا لاوهأو
 هلك« نوكمف لجو زع

 هلىتبني الثا دكو (تاف) هجر

 هلوةوعفف طانملا قةعنأ

 تاقلاانءاغالقف ثاكوإ ا
 وخالو كلو> نماوخفنال

 انندلادب نوه مكنم هلوق

 ةرخك الادب 0س مكندو

 ةنئا ىلءعلطتلازتالو هلوقو
 ةماعلا نأو م هنمالماؤالا مهنم

 اوناهتسانإإذ لم اوععءاذا

 مهلاعفابا او ديتحا مث ةياوصلاب

 قفلاوووب مل_ءألاعت هللا 3

 ةئامونيسجتاو مسالا بابلا
 ةطساوتالاطتهلاسرلانوكنال

 ىلع هلاسرلاب لزب ىمدق حو ر
 لكوالج ر 4 ل ةبانامحأو هبلف

 ةةصلاهذ_منوكيالوحو

 انعاواهب ريش هلاسر ىعسال

 وااثفنوأ اماهااو أ امو ىك“:

 قرغلاولاه كِل ذوو ءاعلا

 ىنلانالوسرلاو ىننلا نيب
 عرشببلاحوأ ناسنا

 لزتأ ام غاب هلل ق نان هب صا
 هص وصخ فثاطلاما كلا

 ملوةماعاماو ءاينثالارئاسك

 هللا لص رمحمالا كلذ نكد

 اذه.ىمع«هدحو ل _سوهباع

 ص /ناوالوسر<>ولا

 ثعب نأ نوكيال ع كحب هسفنف



 اهلك ما د اللربب دئ ب ابنصأ
 ماعلا سانعأ عسب ن

 اءلاىفلاوو وب كلذ ىفلاطأو
 0 نسا
 :رعرابشالا ىه تا ةومناا نا

 دضعدوجوملك ىفقي راسى

 .نكلدو>ولاو فثكلا لهأ
 مسا م مدح ىلع قاطننال
 ةكئالملا ىلعالا لوسرالو ىن
 ريغامأ طف لسر مهنيذلا
 مهفلاةيالف ممم لسرلا

 مهدحأ ىلع لاةياغاوةكتالم
 اقوال اورالككاذو حور

 لاو هللا يرك اذإ!سافنأ نه

 ىعسىلاعت هللا نأ مع او

 امه سعت مسلمو ايلوه سقت

 انءاعد عمسو انريخأ هنوك عم

 انعم« هلائلتو انا وأن, راو

 صايةوينلاتسلوانعطأو
 ىقلاطأو اذه ىلعدئاز
 (لا و)ىبنلاو مالا ةلدمأ
 نشدتاو عساس بلانابلايف

 ناو نا اد 211
 ناكام كب تصوم و فق

 تامر لاهتنا ىلعؤركتهمف

 نعدو->خ رولا» 5 دام

 ءامسنالا تالزركذ نمدوهلا
 األ لاا وملعفسول ودوادك
 ىنئا است قطان ركع

 ةيهادلا مث ىهافط هاو مهلع

 ىف كا ذ ل_هدع نأ ىماظعلا
 لاك لودي وتارةلاريسغت
 ن ركعماذكواذكتو ,رمسبقملا
 ةدهساو تلد , وأن هلكك لذ

 موةنعةس.يهاوديناساب
 هلباىفاولاو مواعهتلا بذغ

 هناتك ىفانءاع هصاامىلاع:'

 ىفكلذو«نركذ افءاولكو
 هتك: المو هلباهةةمع.. ات

١ 6 
 جل طبيححببيييييبييببيِِيِبٍيِيحححسسسس2_27> تت 9 ب ححصحص9

 هلي واطلا ىفواجوء.ةسخومملا فواريغس:ريغصلا فواربدك : ريكا رااف ههحوى رب ناسنا هحو تاببأو

 قرملاه-وىلا الك ارلا لاك شف الت: !ىلاةء<ار كلذ ىفتادالةنالاف كال ذرب ةىلا ارعقمةرعقملا فو الي وط
 هأدع را 000 ا لاب مهلا وعنا 0( .اههنلا ىلص 0 ذا رلا كالذكو

 لالالا نم هع ايل زثمشت قيل م نان ةجرو وزقلارهاطول شلال

 ةفاثع تاغص ىلءمل_بو<_.!ءنلا ىلصدننالوسرأهب و رنمهانر 5 ىذلا اذهل هىفاهو وكشو + اراان

 لزنا ا ىتح تويكس: ءلاو ةيابذلابلاثمالا هللا ترم نيدح ل: .:نماو رفكنيذإالوةنوهاضب م ممم له> كل ذو

 لاثمالاو راحل رةدلا ىفلعأ هللاوىف-عب اهك وفاق ةضوعبامالثم رضي نأ ىن مس الهتلا نا لاعت هليا

 الار ولم نم لاثنالا ع ,باعلا نم عنا ع ىولل-ةلاايا نه لاثمالا اولاو و ىعأ !!تاومهعت ىفئس 7

 ْن اعلاالا اهاقهيامو سانللا م ضن لاثمالا كلتوىلاهتلاثماسحالاروصن مة ا راا ىف سأرلا نيع ها هارثام

 قع لا سو_:لءهقا ىلسهتالوسرا كارلا !ملاعف ةيو رضملا ةمااهرثك اءاملان ا زاملات د

 وهاوتام-اون كرملاوة لات هلذإ_ثمأ اهاكر وصلا كلت نافة-ةءق> هلىأر ةغا1لاكشالاور وصلا كلت

 الودنم سله وجو تأ !ءطقمولهموءاسأ انى وحوش ؟رناسنالا وذاك اذهورل_بوه- اع هليا ىلص ىلا

 ةطاماو لاثا!نوكمةءاملا ىف هلاثمةط

 كلذواهتاطساوب كه-و ىلا عت هناك رن4-:.هوها-ءاو هناذلات صنوكد وح هل ةءقحالذاهملا تفتانال

 تساول ىب هوة هي هع شي ارءانفماقاو را قارب ىت>ءانملانلا

 كلوقنيب و تعب قيدا-مهحو ثنأ رل |و*”تأنيبفرفالواهكرد نع ماهفالا كت ىلا هنر-5بئادع نم

 لءةضف ارظن نمنأ ةداعلا ى رس كاعت هللا نأ ريغدحا اوني ةلالا فقرا ذاءاملاف د لص 4 بح وتد 1

 لطاب لابد كل ذو« ي>ولالا*موهءارب ا. ش ل.ةدلا كل ذ ف نأ نظ.ذههحول.ةدلا كل ذفىر.: ارملاوءاملاك
 ىأرْرم اذه لعفةد> اولا قدحاو لت نانولهوةدالوص املا هنو, نول لاخلا كلذ ىف ل.ةدلا نال
 قاطأ ويف اردغذ - وهسيلعهتلا ىلسلافاكءدسح و هح و رب ةيقح ءار دقق هموت فلس .وه.لع هللا ىلدىنخلا

 ىاك-ا احد: رودقمالملاوةالسصا اهيلعلا ريجى رب تاك امل لس وهماع هللا ىلد هناك

 هللا ىلاصدهللا لوسرى رن ملو#:هللا«_ترولازءلاناكودنبا هجر ىبب وزَهلا رماطو ا عيشلا لام الاكنال

 هنااذأ ىلازغلانعءانغاب ولاه هدضثال لاثمىأرااوةندملاةضو ر ىف عدوملاهصح# مة يةحرب لسو هب هيلع

 لكشلاو هر ودلا نعةسرملا ل-سوه_هلعدللا ىل_هه>و رلةموهاغ الاثمان مما !هاربام وق ناك

 داو رعدا نمقدد,لهف (تاتنان) ها هتلادجر هدارأامىردأ الف كل ذر مانملاىفهننادب و 0

 ةبطعحلاصلا ميْسلا نرخ دقو قددي مذ مذ (باوملاه) 'ن الاةلظق 0 ىل-د ىننل

 ىذافلاوه_:عىلا.هتهنناىىذر ىفاشلا مامالاب رثفرمةملال ا ما مساوحلاصلا شلاو ىساسند ءالا

 ىل هللا لوسرت ًارلوة.ل اهتهنلاهجر ىطو.ي كا نيدلا لال نجلا او «منم-ماىفاشلا اب ركسز

 لاق هللا لوسراب ةن لهأ ن مانأ لها مسعف هلت انو ةرم نمعببواع ضب ةافةيلا ىف لوسيا هلا

 مدع نأ ةىم نيد لال_ج زيشلا لأ 01 4 راع ميشا لاو كال ذ كل لاف قب -س اذ _ءريغن :تاقد

 ةلكي ل دوه_.اعمت ىلا هىنا رمح[ ةنالصا قالا ىلتءتوكر ورم فىر وهلا ناطاس اا 1

 ةف.مح ءارب

 ةكئالملا تناك ةياصصلا ع نمانالف نا لاه مث ىنع راسو هيلع هللا ىلصب هع نأ ىروغلاب تءوتجانا ىشدنأو
 مثلا لاق ها ةتاوتك اىلع 00 ل الط ةلوو رشا ر دل ىاوتك هد اعرا ست

 لاهرصبلا هي و رىلا قرثت مث لعلي ةافي توعد اعهتلاىل_هىننلا ب و ر مقتامرثك 1 ملا سا

 ةيكزربةلآحوةءلا.ة عج ىهاماواضءمهضعب ساثلا هيو رك ل_سوعهياع ل قص ىنلا هب و رثسيلو
 رب ونتءلمتاناتكر زك ذلاندلا لال جدلا فل ذقو ها ءرسان ن مالاه22- هلال اه و دنأاو



0 ٠ , 0 
 دن تيجي شلة دريس اذار اطل ا نيعةّقيقح ىشورثاطلا وهل ر ةغاعمبلاعت هنااا زر

 جر ع ىبلا لادا ب. سلا لاعفرومتي واهطو: 0 !مدعتمفاب و رلا ني ع هنال رئاطلا مدعني اطث:أمأ : 4

 ءأمنم مندغو بارت نم مد" قادة د.الو ثقاحشه هو رئااع !اكالذواد و رلا كالت» روك ى هاهريةرأةدالو |

 ثيدح نمازحنيعب رو سلايل _سوهءاعهللا ىلس ىلا ص.م2 4 واف (ل.ةناف) ل انييم 0

 تك م 000 ل رماة دوحر (ناو از هو لا نم از ح نمعب راوةتدسنم ءْز رح او نا 0

 م و
 اردنعر اوةَمتيلار 5 ةدسسلابسناو روش !ةدسود م هلاسرلا ل قايؤرلا ا تعقووةنسنم رشعواثالث َ 0

 هو .ذلا عم دهشد نأ بع ناك: ىحولاأ لحم 5 ىعذاةومذلا ءاز ا نهاد ؛ ٌررلان وكلاب را قارا

 باسبلا فك ذىفنيشلا لاط ًاواهما.ةع لهب كلذوأد ؤرلا كل: ىلع دمة ءااذا ىارلابئز تسد مهضعب لد مون لك |

 مااا وهعجارقتارمثء اواي و رلا نيب قرشا اهيقرك ذوةئامثلثو ني:سلاو ثااثلا

 ه«تلع هللا ىل_هدد#نم مافعأ ىلامعتقط ادعي ساو بل ثهبالزا طش ناد ىف ار رهف مانا ىف ف ارنمأ

 2 2 ل

00 : 5 

 هدو“ 59 تاضدشلا هءاجدلوامل_سو هءاعدهلنا ىلد هنادر راما سوه باع هللا لص هن ل هتدالناطيُتلا : ١

 ٠ ءاحك هني رق ملسأع زغلا اذه ل-الو ل_سوعسيا ءهنبا ىلص هنر ودن منوع 0 واند رغب مهلك طاببشلاو 3

 ل“ هوس ال ناط ملا نوك ىسءدلاو هاه عناهعك مهضعب كعب د رقو ملا ع -- ؛ ملسأ طمض ىل «ءانيب ثيل ا ىف "

 | نيطا كثاارود: عنعموم | سوه.!عدللا لص د<ثةر ود اللا مصع ف. 1 (تاتنانز مسوعيل هللا ىله هب |

 721 نبطا امشلانا ةثامسجتونيعب رالا با. ]| ىنزجشلا هلاقأك (نا وحاف) ىانعتو كرا.ةقحلا مهنا مهاوعدو

 ل ءاقلاعت نكات علو :لاةروصامئااو ءداور وصدر ودا انى لا ضع ىلع تدسماامتا

 07 همذ مو 12 ىاخءدرف هللا ىد بهنم مهنف هللاانأ ىف مه !لاعزو مانملا فةءاسج ىلا ناط_شلا اسكان لمت

 . ثدداحالا ىف فاصوالا ةتناث هلوةعمدر وص هنا عر هللا بص د# فال هلال_طاا4: 1ءتقح 1

 ملسو «ءلعهننا ىلصأربإ نآة صنت ايو رلا طرب رم ند ماولاو ىت>هياعتدراهريغةر ودىف سدا اءااذان: ممعلا ١ ا

 ىجحو روى محو ةق- ىأر ىأ ىف ردت قباس )اثر دحلاىف هلوقىج عمو هناي> ىف تاك اي ةيئئلار وسكم 35

 نيئءؤااةبالو ىههذهف ههلاصمأ مدرو 5 ,ةةفمهومهر وصربغتن :الومهداس>أ ىلبثالمال- .١ رهالصلا جا ععايبثالاناكلذواعمىروصو ٍ

 نا 00 ةد_.«:تافاسمىئارلا از هزب هعمل دة تاي هوبا تبعت )ل .ةناف) ثد.داحالا هين ءاجك نود |

 0 برغأ ا ىلاقرمكملا نك هىرب لد كرحلار وض- ىدت_بدالئالذوقارلاب 1 باقى ىلا نيعلاب لسو هيلع هللا ىلص هل

 هيو رلاءاور وضحا بح ىت> هسأرفولاا نيا نار سل مانملا بو رنا (تاوجلاف)

 ٠ اراامرحىلاةإ-ةة:مرودلا تساواهلةيذاحلا: ارملافر وصلا ىرثك كإذوشرعلاىلاضرالا موتو :
 مكطاانق ل .ةناف) تاماغسا اوتاب قا - عا٠٠ نال اواماسف مسترؤار 1ك 4+ :طايل !نيع'انأ مول «مو

 رخ 11 اري واخُش مهذعبماربن ”اكةةلتعتاغس لح د دحاو تقر فراك عجب ملسوهبلعهقلا لك اراذا اهيفإ

 نق 0

| 
 ١ مك .باماور غاب اوضرع ءامالا1 !كلتو ريغال لالا نيعاب و رلاةر ودع ركاب ؛ درلا كل“ هيلع أ

 ١ هنعلأسوءدصقو لس سو« لعهنلا لص هيىنتعا ىذلا ىنعلا ذهن ءلوملاةءا ع سانلاواذ دمتم ف ْ

 ١ «بلعهلنا لص هلوق اوقثالذ فل مالا ناعم !سو هما هللا ىلد هللا لور * هنو 31 ءالكلاى «(ةعاخ)#

 مسسو < بلع هللا لص هلوةوهسن ىرب وأ هما خقه رديعلا ىربنأاب و ُو رااريش ث كا لوأ قيل لانو

 ةينطابلاكع رشا ماكحأ
 عراشلاهدارأاع مهاودع ف

 :دعافمدهىلا ىدؤءاملكوأ

 لزنءاقاادم مومذمووفةشد

 ترك نأاماو ن-هؤم لك

 ىلاكلذ هندؤب نأ ثم ١

 ردح ىل 1ع هن بددلاو مهسعت مثلا

 هلا اذهنو هءلدهع | ل
 وى 0 ١ لهمدأ اذا هباعصال لودي لبوه هلا ىلا سناك كلذلو فصلا انهاهنمءز طايدا ارااف ة 4 هتتاهرت | ا ١

 عماب ا ْ

 اهثيحناسألا مف ىل 1ع عرمشلا

 اهنيحوىشم ع راشلاىشم |
 هذهف مدغبامدق فوفو |
 ةدتدجاهمو ةطسوتمةلحأ

 نال هل |وةىفانل ىلا ىلا

 ل او«. هللانومدت منك

 7 را اب كب

 قلاوووهْلاده لود هللاو |
 هنامو نب ناو اوثااثلابابلا|

 0 الازهر بكعوشدإلا

 كلما لمأتو عما ولا هنال ل تاع ا

 رداسن مة بد ىلعأو هىذلا |

 مهطامىفارخههدعتمعرألا (

 قكل د5 نو ردهم مهم |

 اه طوقا هال 0

 مهل ىل<خ هللا لالج فن وه. هم

 مهانف او مهءيهف ل اهمساىف
 : 0 (ناوجلاف) كلذريغراريم ةرخ والي ووطرخ اراك , رخ اواك-اضرخ [ءار ا الو مهسوغن نوفرعبالذ مهنعأ

 اذارب داةملاو لاك_ثالا ةفارلا ةريثكلاأمارملا هلا 3 سوهس.لعهللا ىلهقرملاىلاالنيثا راداةجاراهك
 نورد« مفتصوه.ذاوماه نم

 ناطاسىلءالا لةلامهسأرو 1
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 6٠00| مهمحاب ىثكتا لما دنع
 توملاوموسنلا نيب فرس هلاك (تاقناف) رر-< ول-.ءأتيلف اطةفةرخ "الاى. اربامغاو ايندلا ىف هب ر ْ لل المس رعالو ل. الهنإ 2252 هو ووو 5 7

 ؟.ءئلاوةلاس لا عاطقنا
 || مسهل اريبدتنءح ورلاضارعاه_فتوملاناةئامثلثو رمش ع .باساا بابل اىف ئيسسشلا هوك (تاوجلاف) | 0 3 5

5 
. 6 20 

 اذا سمشلاك مئانلاىفةابطادوج وعمةيسحلاهئاكر دمنيب و ىو نيب لوحت ةرخعأ بح وهاسغاو ةماكسلاب اوافهدعو داوغ مسجلا نءاضارعاوهسيلفمونلاامأو سعشلا بغت لالا لحخدباك ىوقلا عجل ذبلو رب و ةياكسلاب | ا :ااياوز اق
 ىككلاازه لئاوذنم
 سءكلا كاردا مث مناوةاحلاك ادو- ومءوضولان وكي ضرالا نضام عضوم ن ودرا مود راهسل !لاخ صالاتءفوو مكتمن دذق

 سوه لهنا ىلصهئوضو ضن مدعىف ب تنسلاا3 (تاقناف) ضرالا نيب واهندب مك ١ رثملانادصسلا كلذإ أ هاو مسلخ را

 1 4 : ١ ١

 ىل_سهيلققابحةدشئلذ ف بيسلا ناةثامثلثونينامتود_>الانابلا زيا هلاك (باوملات) مونلاب | نماثلا تابلا قلاقوهلعأ
 مني مل ةناك-ذ هناظمي ةعرسإ كانه هنر وص كرب لب لاهل ءريغت مللاسملا ماعلا لةنئااذا سو «براعدللا || ىلس اوقف ةئامونيعنزالاو

 وهام ث دعا بسم ولا مهضءب لاه اه نم و هنراوط ضعي امهلع ا ًاراطب إس وسم اءدس> كل ذكو ثدع مف

 ةريضح ىف. ارامل ىلحت نماب و روم-هةدص أ(با اوجلاه) ايو رسانلاقدصأ ند (تانناف) ثدحلان بع

 | و0 ةكناقاب قرلن ذاع (تلقنام) ادب أو وفات ىنااوهاذوفهيقوعتئذلا ةلابخ
 ثد.ح ماو ه اهربعىذا!اناوتأطءاافتأطدااب ؤرلانال_.ءقاذاو يامذتالل_الب ةقداص ىم

 ربع يح هنءىاعت هلا ىذر قيد طلا ركب ىناللاه ل وه_.ءلعهنلا ىل_مهارتالا ةر وصلا كلاب دارملامفرع ملأ أءاممالاماكحال ماملاو 7
 لاطا داوي وأتلا أطنان كءاوامهح ىأر هنالد_سافكلاحت هللاكامو اضعب تأطخاواضعي تدصأ اي ؤرلا|| ظ دومحلاو و مذالملالتكلت

 نيبقرسغلااه (تلثنان) ه«_عجارفتاحو:ةلانمني:_لاوثلاشلابابلا ىفئالذ ىلع مالك_لاجشلا || واقءاةثلاوةداعسلا تاكو

 نابل فؤيشلا هناك (اوملان) ناطشلامزحادتاناب ةراثيدحسلالاراشلا واية ل | قائدهم
 | 0 ضال و رىشاب ْو رلانا ريالا ىلاعت هما ىلع مالكلا ىف ةثامس#تو نم سجنا 1 نماثلا | د .+لا الا ىلاةسارغلا روف

 نعىنعملادف!مونلاكلذكورسفذامدالا ل-لاةبهيلءوهام فالح ىلءمالااب ٌوروهف لطساامأو هسقن || ىربسرغملا نك الد

 كلت لة فراعلا كلذ هلريسءىأراع فراعلا ملتحلاريخأ ذو سوه سدلو سهحلاب هَعِلسأ هنال هنر 7 | دومهلاالا هتسارفر 3
 هدرف نباب سدلف يللا هر ودق هرهطظ أويل مخاد ذأ ماهلصأ ىلا هدرفا مبرهظ ىذلا ىنعملا ىلا ةر وصلا ||| تناكن مولات ةساقوشالا

 نيدمثىلا ل+ رءاحدةوةر وعلا ثالت ع نعه:رح ولءلاوهو هلصاىلااب ؤرلالب وأتبإ_سو هيلع هنا ىل-د | |أالفة. الف ةيناب رلاتامالعلا هّسسارف

 كلذنعل-جرلا ثحعذ نة لمأ هلل اعف نوت نلافتد زلادرأ ىفاتءآرفالاةف+ هللا ىدرني ريع نمفالخ ةسارف هلك لمد

 لمأتف نود زلافتن زلادرن ههمأ لح رلاحاكن روس نم أو ا هنمرب_> هد:عامراهج وزت هتك همأ دح وذأ| ْ 3 ةدننستت ارق

 .ةظفيلا قوأ مونلا ف ناك ءاوس لح بحاسال خثكبحاصوهفهءلءوهام ىلءرمالا ىأر نم كف ةةللابو ظ مهلوةك ةيمكسملا ةسارفلا
 تءقواه بث دحاذان اشد ملامرثاط لج رولع نمؤملاب و رشيد ىنعءات (تاقتاف) ىسهتنا ||:رقشاذ شأنك نمالثف

 ىهميستإب و راب لكو ماكل مىلاعتو كرايتهلل نا ةثامونيناهثلاو نماثلابابلا ىف خخ مشل ا هلافام (تاوملاف) ْ ىلءلبا دوهفةريثك ةقرزوأ

 | لّعلاةفتوةنا.طاوةىغلا

 ارذا اونا مسوعهيلع هللا

 | هتارونب راظني هنافنمؤملا
 ىلاةسا ارغلار 0

 نمئدءعامر وصو هريسغو «سةناهف ٌئانلا ل ردي ىتااداسح الار وصد. ديلا ءابسلا لو دره حو رلا

 ةرعاقب سلاذهنافدوسفلاو

 نعل_-طة:لالابطتانمر وصلب لكوملاحو رلا كلذا اد ضيغبف غامدلا مدقم هل < ىذلا ممل هامل لاكن أةسارغل اةزثمأ ىفلاطأ و ةداك

 ةرضء- ىلا تا سو سل اةرسذ -- نماهاو ةيةيئاستالاةف.طألا تاقتنا ناسنالاماناذاه تاو ك الافر ودلا كلت

 قاطاىربهنا ىح كالذو ور لل_عتمىاعملا لا ردا نم متانلا اذهل هن ربتأىلاعت قطاءاشنامىسهلالانذالا ||| قاروأ ةثالث رغبة زبثلا

 نعةر وصلا كل: لفتت هاش فاهر وصةنادعبالااهرب ثياب رلادح ريءامنذانماكةر وصف فاد: || (لاهو) تنشنااهعجارف
 قرئاطاايدارملااف (تاقناف) اهلرباعلالايحتىلا ناطبشن رياقج]ا نع ةثيدحهسفتناك ىذلالحلا || ةفرعمىفناسنالاولذعالهبق

 | رييسخلان م مكعم مكيبصنو مكلظ-ىأ مكعم مك َرئاطاولاو ىلاعت: لاك انااوه رئاطلا (ب 55 ثيدحلا || لاوحأ ةثالثنمىلاعت هللا
 2[ اوريهنانماظ>ءاربامق ا همحاصا لعاب ؤرادح[ىرنادارأاذاناستالا ناكلذ دحاضب او رشلاو [أنوكينااماعرستل ا ىلارظنلاب

 59 ٍ اروصلاعالا نم قاختك رئاطةر وصف كلمو هوارئاط اناا كلذ ىلاعت هللارود ف هان 3 رىض:ةداميسح 1 ل-ْئاًعلاوهو | الاف

 : ا تعءقواذاواذك همه سراط لاعب هنالرثاطةر ودفلاعتو !ااهاعحامغاو ةىذز ري 1010 الاحانونعدنحوتلارب زمن
 10 : ّ . 0 هه هلا 3 2 مع م

 1 و ل ل طعتال ا ىذؤن اذهوالءفو



 فم نمرثك أو (تلث) 45 فينا
 م || هلعحو ىلاعملاد» هت نمر رومالا ىف مكهغلا ن .ةولا هذ بلا ملا ناكاذاثةرضاا!ءذهىفدودولا لاحلا لبقدقف ١ مهل نكيملاذاماعلا د. وتلا اذكواذكاهاب وأتنكاوت.أ أرام مع مانلاريعمثا لوي وةر وهف روسلال.ةالك ذأادوح رابجاوأ ا ْ

 1 ورهيلاغاقاخ ىلءرداهريغىلاعت هنلان امهضعب لوقب ف.كو قلاب فيك_ة قولو هو مم ةةبانك امنسدلام 1

 ا ساتورعك مسج نيعناهمانمف ىرب و هثيبفامتانناسنالا نوكي نياكم مسجلا نأالا لاخلا ةوقنم نكي مالو 3 ش اذه ةرشلا هي تءاباما لانا ستلاونم اهلا نابلا فشل ذىلءمالكلا يشل لاط ولالا ىلع لايخللاةردقم ة:نمدهش 1
 نآسل ىلع *يثنعى منام وهام ىلعد وحولاكردأن ناار رح او : د ىذلا هلا فلاخت ىرخأ هلا ىلءوىرخ ”اةنيدم ىف 3 ١
 مهئارونم هو هإ_بر نابلااذ »نمو ءلاه و هضرذىلءردقام < - ضن فةو و مالو هنانلاتحلا ضر ذ ىلع ءالقعلاز دفا 8
 نابلاف لاهو« ملعأ هنلاو هنيعوهوةضيقلا فةصقلا هذهىفمد' انت رذومدا اهفاذان هالع قلب5 ىأهتضق +: وانا اعوذ ىه مهفانادبأ مهمأ نم دحال 0 00 ىذ.هرتلاىور ولك اب وكر رب وجهنا د:ءوهو ذك رعملافةقلال مس فلو: :هلا غال 3

 ةّلامو نيعيرالاوسدالا ]| *درحو هلمأتفقو ررعهمالكازهك1ذىفلاط ا وثيدحلااذهف لوةتامنيدضا!ا نيد عملا لبحح نمأيفاهح وا
 هىعسرلا إعلا فلدي نم نيّتسسلاو عب ارلابابلا ف ىنزيشل زيشلا هلاداك (تاوجلا) ةر وس ىاعت حل اة وربه بحاص يلح لايقلا مكحأ 2 عرشلا ناريس رن الاي 5 هبخسبصنا نطوم ىلع سم نخاف رهظ نملك ىلعاهغنب مكتحتنطاوملانذان (تاقناد) كلاده كوي ةقلاو |

 سانلاهههغبام قالهم كلذدك الاءارتالق هذعهزنموها ع ىلا عت قاف ل ءمكح دقنطوملا مكح ناكاذانةر وهف لا مانا ن نط : 37 تمهفناو هبيكحالرداب ل وهذا مانملاىلامتهتلتب و رنملاؤ اترك ذامشالذف مضاولا ل لدلاو كلذكوهومنةثامعي وأو ٠
 ءاضمانعب وكن ددلوحامم || كلل ن نعادزتمالاىلاءتى+ اردن مل ىلةءلارظنلا نطومىلا لالا ةرمض> نمتجربخاذا كن امن هريغب فيكم | 0

 تا سدو 7 راذات فرع نطاومال مكلا ناك اذا لامجل ! نطو فايف كأن ر ياا
 كرمأ ةراغو ادب ةطاحا هيشلل ل صخالفادب الو ومهشال كانعت ق احا قبن تح ْنطوملا م ك1 كلذ" ادا

 نا ذئليا- مك <«#ف نوكست نطوم نعول ئالئلناللاحتووذىلاعت هناذ, كل ءامأو ريخال هلقبترملادبجوت |

 هبل#لوعنالف هب مكحلارهاط

 | كدر كم هنأو

 لاهرعشن الث مح نمى هلا

 نمنيفداص موقبانعتو د:و 0 ع لدنءافاربأ :4+1-ه:هللا فرع امثد>ن 2 فرعت اق هلاح نطوأ ل 1 1

 اذهمجلع سدتلا ن*هنناله 39 ىبهتنا لديةءالو ريغ: اله سغنب هلع نم ىاعتهد:ءاموذقتب هبل علا نم ٠ لدتءافرشآ ١ عضوم نأ 3

 ابومهفة اروح روراقملا (ناوملا#) ارد : | مانملا ىنءا رباع مط عط ةلاد_ال من الف ةراثملاهذ عمو لاف ناسناإلا ءاربام تاك اذاه (تثأوا نأ 6

 كلذلامدامت مهمهننمرهطألا لمح اهتمواهفر وظن املكو ةء_اولاسلاةرتادناللام راونالا تاول ف خب زيشلا رك 5 كاذكر هومتنأ]ا ٠
 كلذةفنوئام# ىدو مكمل هنالهفنىفة فسح هل سللاكاذاكاذءإ ارورخا اعلا ا رلا دنتسا ناالا عطقلا لددعالف تالب والا 0 '

 فشكلا دقتنا لءاولاد هللا ىلصم هةلوقىلارلظت ةناو لاو طاغااهف عع ف عمي اذوافتاسو 4# اوةدرلا ىناعماامهو نية مقح نيب ىتزربرمأ | ْ

 ئشان دذع نسا صنلا ىلع نمنكي ن !4لاه فيكن نجو زمذ-ه ةلاقو ريرحن ققرس فذ ءءر وبصل ريدان نحيل -وعيلعأ | ا

 لكولاعتهننا »أ دنعالو ةسيح وملاةدر 2 افاعللا قد رث رو سلا فدوه ملا جولاو : رظ نم كلذيءانا ألي ريحت اولوهضءهللادنع | : 3

 حيرخو طلغ دةفهياع ل وع نم 0 ىو 00 ا لو ءان 0 نا | 1 5 :

 الاعأ نيرسسحلالاب ق1 وىلاعت ةنلا هب ا مئالثلاو ىم ا كلا بابلا فيش ا يا 92 ١

 درواذاولاد مث كلذفلاط” هبؤرالاعرات ىلا مكتوم“ لافالمكتو مم ذعت هنو رتركلا ثددا !ىنعم روما اخأ موناانوكماذملا ف 0

 فشكلا لهأ نمدحأ ىلع هزمأ 1نملالار ادا هذه:أ شن فعضاندلاف ممر ؤ رزع سانلار ع سسو ىانسا ننريغل لطول هللا

 تثام هلع ىهلادراو

 نم سعالا سمنة «-عرخ

 لل (باوجلا:) ملاعلافمونلاع وةولا (تلقنان) اهتوةلزخ الا:أشنفالخم ةوقلابهنلا 0
 كاف رعةمتختامو عتءرخ الاف لعام ًاومونالرمعلاكلفقوفاموةداخرمةلا كلذ رفع مولا 8

 هباعبحوىدمحلا عرشلا || ةكئالملانالاهو مم رنو ربةكئالملانوك مهضعب ركنأ انهنمونيدلا ىممزيشلالاو ةتباثلا بك اوكللا ||
 سبلت هنالدراولا اذه كلرتامزح مالكلا !ييشلالاط دقو مهمونو مهتوم مدعاةرخ“ الاىفالوا.ندلا ىتهنلا نو ربالق تومريغ نمءاةباوةلخ

 مكحىلاعوحرلا«لع بح ووأأ | ىربالليربجن'تاحوتغلا نمرخ آعضوم فرك ذوتاوتغلا نءني«-ستلاو عاتلابابلاف ايؤارلايلع ||
 ثت دقو تااثلا عرشلا 0 3 2 يت7ت>تتحتحتت7صط0202-22



 ا!14 _اهتراذاءرابثعانوكداالو

 1 ىلا عتدنلا#ب وز تعفو لوف (ليقنان) ى.تناهبعأب رئاصبلاهكردنالك ل ذكاهراصباب نوبعلا هكردتال 1 نءمالسلاهءلع اهمس له
 ديعزيشل لانك (باوجلاف) ماقملا ىف هلثرالا مك توهيلع هللا ىلصهنلال وسر ريغد> الامن دإا ىف ة ةاققب 00 اوااه هبا"

 هي سو هيت لسقالوسر ريغدح الابن دلاىفكلذ ع وقوانغلبب لهنءىلاسعت هللا ىضر ىلحل ارداقلا 5
 اهانأ 00 5
 ملام ةالوهلوامو ةأ هانم نيشلا لسرأق هسأر ب اعتهنناىرب هنا م هربابالقتا إ 59 000 0

 مألجرلا اذهوتأ >ثاللبةف هيلادوسنالزأ دهعلاهبلعذ_ًا ولولا اذ_هنعورحز زو جلا ءرهثن اف | نم زا ملقا 5 8 1
 0 ا را( حل ا درو دراسي وهل س ملم ىككوه لا هذ لطم دوك بام ىاثلا قةنمهرص»ىلا هتربصب نمقردخ مث مد دملا لاجلا كلذر ون هتريصس دهش هنا كلذو «.1عسءاموكتوهلاةذلطمم ||| 7 00

 ا قالا هياحأف هدعن ن ةودحال
 ىاراغاو هتريصب هن هشام ىأر رهاظلاهرمصإنا نظفهدوهشر ونباهءاعش لاصتا لاح هن رم عا رمد ىأ رثأأ

 200 ة © 5 1 . ع . 0 0 عدو وم |ىفلاسامولا
 كلذ لاح نع 0و عاما نع نماوسه دومه رط اوناوجلا اذه موهحعاف نب ريضاح اشملا نم 5 0 7 :هعرملا

 | دا ةووسعف كد قفالا 00 0 جس الاه لحرل 0 ١

 / 000 3 8 2 هلنا

 00 ل وسلا كتوامالااسد -ةرودلا اذ 9 دىاز 9 يل

 خيشلل لرقف قدرطلا لهأ ن منيع .ىةعذاولا هذه لب ؟تالضأ دّةلو كتالزاخملا او> فك عمون رماكحأب ا كلبا بتحسن ام

 عايرلسو < اعنا ىلَسهَنلا لوسرناسل ىلءهنيا+ هرحام ىل هلال اي لاقتف :ناطمش هناتف رتنم أن هفرداقل ادععأ| ريسفت اذه(تاق) هريسغل

 هناريسخأ ىلاعتق :1كلانا (تافتاف) ىسوتنا ادن ءارمسلا قدحال كب مث لسرةنسلا ىلع أ .ثمرالللاعت ١ كلارغل للا

 نمعناملا (نا اولا ) "را عا كلا ةق عظملا بزعل ان ناك اذاهدد د رولا لبي>نمانيلا برقأ ْ طال 0

 لاط دقو مكنم نر قةدشا ىأ نورسهبتالز 5 ومكنم 4- لان رقأ ن هو ىلاءتلاف برغل !اةدشوههت و رأ| م :

 ىداملا نابل! ىفرةئامعب راونب رشعلاو س.اسإت!نابلا ىقراصبالا كر دنالىلاسعت هلوقري_سفتىف يذلا ٍ اضرنا معا ةثامو نيرشعلاو

 | بع زوكيدبعلا نعهتلا
 صاّوأنا ىلع ىد.سناكو +« ىسبتنافثك الاودىذلارمص.!اهكردب ف يكف ىدملا كاردالا نم فطاأ هنأ ||| نإ

 "||| مقياك ًايشةرخ الا كلم نم

 عم هب طيعال مهول ناك اذا ىلاعت قاسانا لءاقاو شالا ناس رثح رمش بانك ىفلاوو و ني:ثامو نب رسدعو

 ةلقوةرثك ع رمشلا ىلءه.ثم
 نو رصوملا مهاغاالءول_تقءلأرم هملاناود رهاط ىلءعمصراصبالا هكردتال اعز هلوقلوشي هللادجر نم ودف لمعلاب لن

 ىرابلا#بؤ رتبت أع نملو: نيب عماجه-و مث لهف (تلقتاف) لمأت هلق ىسمتناراصدالا س 5 : الزاد الاب اًضرلا ب>اصوهفةعبرشلا

 000 ظلر ةنامسم ونيس ونماثلا بابل ىف و يشلا هلاو كمن (باوجلا:) 0 تاع 2 ٠ْ لمسات
 مجالا عدو ردقىلءنوك-:امنأ دارأ اهتيثأ 00 دل>و زعهلل اةيؤر ت ا .ث أ نمنع

 ءارهنا عسم ءارامدت اك ئش طال نم لكوتاذلا ةةءقحقبب و نم عنام ةملظعلا تاحنأدارأ اهاعن نمو

 ريخهءلاراشأ5 ادبأ عفتربالىاعتملاتاذلا ىلع ءايريكلا بانا لعااضب ا راونالا عت ةاول فلاوو 5 ىهقنا

 بانحلا اذهناك اذا اوندءةندىفع اي ريكلا ادرالا ىلا عنه حو ىلع س دآو اول سوهماعهللا ىلسههلو هيل سم

 ناعم, الأف نمو ىري نأ < قالا نالاهنملو همسة بالا 1ءالااعا دك ؤرلات«ةواوق م

 لوقت ثدحملا لرأ انمدقدقف مانا ىفىلاعت همي ةروىل مااكلاامأو 03 ىسهتل !نيّلاحلا نيناه ىلء هل هلكت ىرب

 | اضرلانمصقن اهنم ئثف
 | ىفنازيماذهو لأ ام ردشب

 ىف ىبعملاب ىبمنا رع در هس

 مساتلا ب املا ىفلاهو يهضعب

 لكبال هللا ءاضةءاضرلادمعلا .
 ١ بهذ نمنالعتهءا-ر و رعشن مةردو هل طاطقد سم باش هني ةروه ردلي الأ ثد :اراعو ذ صح هرياخو ىفارياطا ١ وماعملاب اضرلا ىجءشالف ىذَم

 نبذ قود حالا بابلا ىفنيدلا يعم خيشلا لام عيبصت يد وهودهقلاهسجر ىطوي دا اففاحلا لاء ثلا | بفةمك.طاحو تي رولو
 ىفنوتو مودع هعد 3 م فو تسد مهل اذه ىن» مق ءالعل الوقع دز راطذادت ةناي؛ انو 4 + ورأا م ىدنك ت تكاد

 وهىذلالا يهلالاعىفاب ةرلاءز-هى ”راغاللسو هياعتلا ىلط هنا لي وأ ىلا مالا حبات 2 هلوأوهاذ ادعم ىلاعت زا ىرتىدكلاو

 نوكينا هن نم سيلامد تو ةسوسحلاروصلا ىف ءملاد ره سف ى رب عادلا نأ لا حلا ناسنرم هءمونلا . تاواهاعذ فك :ءضار ريغ

 فقرا لان ادو>ورهطاضنأ هترمد> ن مولاة لابحللا نم مسوأ ما مف كلذىل 5 :هنرض نال اداسح عرشلا م 5 ىلا ع رافرتول

 0 ل ا و ممل 1
 ! بحاو 4 ركاب امنل يدرب الو

 ” عجبا

 لمح ع نييض جا

0 . 

 : ءاو رام ْئ د قرلا ةتصف ل _سالا نا ملعا دفوتتلاهنبابولوةنفةيفودا الوقت كل أرك ذنناهواهف نيهاك- 944



 ةايح نعانفشكل كل ذ ىف ىو ليلدىلا جاتك الانأءانب ارض او نفك ىلا ء:هتلاءاش نال داجلاةامد كاردانعأأا

| 

1 
1 

 اما اود اذ ىه تع ا !هذعل قرون تاوذلاذا دك دنام هذ رعملا نمدد:ءناك امالواو ىلا»: هللا ةولقعد 1 0

 ١ ماهةر لامفهمارتحاو هي ؤرل اوردابتوعراشلاى فهلا اوعسوأو مما ودا أ كت عشدنو مهراصبأه اا ثر اح |

 ْ 1 .ةرخ الارادإ 7# (باوجلا:) ةرخ الارادلات زيت مةكاذك هلاسجانمهإ كي نم

 5 1 ”الارادلا ف لاووءارتد' اك هللادءءارادلا» هذهىفانا لسو هيلعمتلا ىلسلا كاذلو

 دنانأسبالا ىف لاو ىلاعت هللا ا

 ردز ع م :اال اوودامولط ناك

 1 كامل ىفلانويهس يلم ١ | هّدك ردملالاهلم مقوام ىلحخلا هل مثو ني> لبجلا نلاكدن كا ذكو لا هةةنودالا عيست نماسعماوانيع ملك 8 ١
 ىفةثابو نيريشعاارعدارلا |

 تيس ىالاهماللاهبلع لأ 5. وفر عبال مهو مهنيب ىشموماوعلا ةةيه ىلع ىوسلاىلا ل داذا كلل انكلارافناواهتفرءماهمفرت وب || مو ةدالف.ك هنوف رعب ال نه و مهتند ىيشموماوعلا هيه فلاىلا زةيداذا كلا ىلا امنا ءانعت ما ناملسن الر اكح ىلا: هل وذ]| الن عر ل 4 7
 ىحفرر ؟ذ ن عربا ب> :

 ءانعم ةنأ ”الاباجخاب تراوت |

 هلعهفرثأو هردقوهدمطع هسفنب ماه« بصاوحت نهدف رعب نم لاخلا كلتىفهيقلاذامت مهسوفنفنزو هل

 ثالملا نمهمازخو هب رثنوةرعب ىذلا عسضاخلا اذه نمل ذسازلا ىأراذاو هنتر ههمنئا ومس

 فكررك ا 1
 ان ةيرعخلاب ريزللا ْ لعق لمأتف ث ثالملا هنا مهلع لب ةمهأةدو ه4 دم تناك امنالهر وصدر 2 زم ادح هو ءريجأ اق لعلا نم مم ماقامالا

 نزلا ندا لا ىردلاو | ٠١ همك تحوه بلا للعلا فوكشتل اهتطءاةبببت ةسترئهامتاو هتروصنيعوه يللا
 د ا وو ال نا مولعمو زادلا«ذهفئالصلا هير جاني ديءلانأ يدل فدو ودق (ثاقناغ) 8 0-9 1 ت2

 ىلعمد_.ب مسع ىأ وسم ِ

 ااعا 5 ياو 5 ةرخ الافد_ىعلل فاش 06 مع«الو هف ”رعبالاة هوفم لاك عمس وهما ن ماقرك
 اواحرئاهتوس ْ

 نالانتدلااسر ذالهبر ريع 0 8 0 4 ١

 كذ“ 3 9 مءاينالا ةنطابلاوا:رهاظلا ىوقلا نمئش كردملك نا كلذ حاضءاو ثن دل اناث هند وهند سدلاحاغكه بر

 احول ةرامهسشت 1 نمةيتحملا متفب ليذقملالا نوك ىلا عقب الذ هسملا نكسام ليتل كل ذالولو لب نوكر نأ دبال ناسنالا فنا
 هملعم دنت هل 1 1 1 1 1 ١ ا

 13 || لام اولامإلا اهاعرتاةءلاناندئاةعتءاذهاو مكاا اذهتةتاهادئاقعلا ع.جواهرسكي لمغتم
 تاير ماسلا 00 ل 2

 ا عمي لوف (ليقناف) ىجتنا هتنمةمالسااةإة مولا اببزالو هتك كالذل اوادبا |سمآ امض تا معز

 : ني:سلا بيلا ىف جدلا هناهك (باو لاه) ةيورخ "الا تا اغلا ع نسوا 8 ااءندلا فف شكلا لهأ نم

 ْ ىلهعلار اننلاامجأ نملة وق امكاوىورخالا ىلعل راكنالان مئنيضتكلال به نم مالا

 ىلاعت هنوكلالاريذانا ا ا ءةدلا ف مهاو ةعلوولا» ةامدرح ”الاىفا اوربا هلو ةعللا واو ةءهمل |تدأ اسعىلا تقلا اوديقم مالا كالذو

 قاتشاةالناوريدل ا بح بحأ] كاع هناولو ةيبولرلاب هتور شبام هود.قاوناكىنلاةمالءلابم_هل ىلعتتلا عقواذا مهارتالأ ةرو رضفو رك أ

 دقق هيوكلدام 1 تانئفاصلا 1| ىاطملا هن ارزئتلا لهاالاةرخ الا تامل نم لع ىفولاعت قلاب رهباللوةبهللادج ر اوني ىلع ىد.ء_سناكو اء نايا, تراوتادلاهلا ||| * ىمتامالسأاو راكنا مهنم عيال شكلا لأ نارلعف هدركناملالوأ ةمالعل اذهب مهب كال ىلتت تاك

 2-5 1 خيشلا هلاهاك (باو ولا ) 0 الا ءاس نأ نف ىمالا سغن ىف هلىفاثالادحاو ىلاعت ق١ ناك اذا (ليذ هابجوأ ىذاالا | ناف) ى.هتنابا اهم مليت س:ىذلانايعلارسوهاذ هواه هلباش كي رمش نع دي-وتلادب رخو ىذأل
 اهودرلاةف هير ركذن عريذل ْ

 0 2 5 0 ىلع كانت وهي ريغ يلو هسفنداقّءاد وصد دحاو لكف ة> مالا فالّدنا نمراكنالا مهءاج رارمم الا ناب يف
 مسساء . 39 /

 *ال ىراوتلا واح نيذلا كلذ نع هناذىلءىفهللا ىلا مةوهعمتوهقرأ ةنو4عوأت :ت ىبلا ىهتاداةةءالا لودءالو لدش الددو هسفنف
 سوس رح

 هتمالع ( باول 1 9 ىلقا ١فشكللا ىلءرادلا هذ دىف باع ىلاسعت هللا ىرب ن«ىدص ةمال,ءامف (ليفنانز

 اهل سئل سعت نان لدلد
 توعزر ىنلاةالصلا الورك ذانأ يابلا فنيدلا ىممخيشلا لاو اهذعب ىل-ءتاهلاىد_>ال عجرترب_غنمشسلا تاهل ارثاس ن هءازب نأ أ

 هرلاءام لع لدالت."الا قاسم وأ فا أر اذاة#: آفة !لهأي و و رىهكلذكولاهد+اهللو ماسقملا اذ_هانتذدتو نيتئامو رش سدا

 اماولاهةتبلارهاطجوب ىلاعتق ملاهي ؤر مضم نية ضعءبنا (تاقناف) ىتنا هد د ةتال ةقلطمابٌؤرلا نوكذ د مهراصنأب

 هلوغيهورسفامت مهحاورتسا ه«-هجونأةئامعب رأونب رشعلا ايلا فيش هلاك (تاوجلا) ه-هحوامقرامدبالاك بواةلاباضنأ

 ناملس انتفد_هلو 1 : ىواقلا نأ ذو رولقلا نيو دو ولا نيعأ ن م زيت لكن مراصبالا هكر نال ىأ هن هي آلا فراصبالا قالطا ١

 ىهسف كاردالاهبءةيىذلاوهنأك ثم محرمص» ءاافرصبلاب الا ذي أىرتالءو+ولاني-عآو رصبلاالاك رال

 نازكحفرملال مر هاظاا ىف نيعلا نا كة نمعل ارصب رهاظلاىفى مهو ءريصبلا نيع باتل فرضي

 م هسغنق دود فاتدخااموهماع مسالا فلتحاف هد ولا نيف رص رو طابا اف ةرييصبلا |

 لاعب رابتدالا ىه ةندغلاف

 اذاةضفلاوأ بهذلا تنتف
 كلذ ىفان.الفرانلابامهتربتحخا

 ل.هناهعاءةمتاك ذاءانلقام 7 101 ١ 7 '؛



 ةةْثلات ردو ناوةصاخلا

 1 رخكالاب رقما لمعلا ىف

 | لمعل اازهفال>وهىذلا

 هللا لسد #انيشف قوثلا:دشوهناكن اف مالا ودالدلا مهملعءا..نالارتاسس نود ْو رل لاؤسلا | تحاوقاثلاىلا لودعلاو

 1 1 ةرعاسملا تداتعانا | منال

 ةدعاسملا فترثأ اذه لثمف
 ا حابملاوهوركملاو روظ لا ىف

 أ ريشع سماخللابابلا فلافو#
 ا 0 هلوتف ةئانو

 للا 22 ةمرغال و

 1 دااازهنم هةمهذ

 ىرح كال ذ ىلءو نال سمت

 | اذهمهففع رولالهأ
 | وءافلا اوناتغتالىأ ثيدحلا
 ىلع ةبرغلاب اوضرغو نمعملا
 ا|ناك اك نمعم ريغ ةطدملاهح و

 : لوي سو هيلع هللا ىلس ص

 . | أ ادكوازك نولعغي ماوقأ لانام

 | ةدو# ةبيغلاتوكعمولاو
 1 بتك ىفةروك ذم ع طاومفف

 مذىلوأ نيعتلا مدعف هَعْفلا
 ىلع_ترثناالا نيعتلا نم

 ىلاقود*« ىرمث مكح كلَ

 ةثامو رش ءسداسلانابلا
 ىفا ماي ىلءانر_ذعهعاذقلا

 عناقلا وهلم لا هوتادالا

 هللا ننكملو لئاسلاود

 هلوةوهوءريغنمالىلاسعت

 ةماعلا وا نيملاظا ا!قىلاعت

 نول اسلاك مهسؤر نقم

 نأ لعف مهئارحنع : ةرفغملا

 انثي سداف هناربخ لأس نم

 تامر ا نمه4لع فاعو

 لكماتلا ناو نارسكلاو

 نمكانوكرلب فوصوم
 | الولوغيىلاعتهتلاو هلأس

 اومللظنيذلا ىلا اونكث
 : ىللانكر نمو رانلا مكه

 نالرلاطىلا نكرد ةفهسن-

1 

 ا ثومهلل ةئاطالذامزاكلا عامممأ ثيثك كر م ااكدرصب :ىفهوكان ابهدنأ ىلا هناولذ

 مالسلاوةالصلاهءاع ىمومأعدىذلا ببسا اف (تاقناف) ها نئهلا دم ًاّيالا لامن قاما و 0

 ناكناوهتب ٌؤورىلا فا.ةمالا عنو نمةم-افعبةفر «لاة دش ماقعب ف 0000 مدا موه!

 نيثالثلاو ىداسملابابلا ىف سلا هلاق كا ومان ) نول رقم[: ءنالا زك.ةسب رقتلاوهكلذ ىلع هل ثعابلا

 هلباىلصاذ ادع امءاسنالا نمهريغ ىلع بر اذه, زاب رلا باطلا ها عادلا بيلا نأ ةثامالثو

 د#و ةيؤرلا لاؤس نعم فن عنعنأ كلامتيابب رتل ماقم ىف ىموع ماق "(0ىلاعت قا ناو مل-سوهيلع

 ىدوم مرتك 1 اىرابلاةب و رولا فا اوشالاب ناك هنأ عمال ذ ل سين آب دالا ه_ نم لوسيا عقلا ىل_ه ا

 هد : ٌورىلاىلاسعت ءاعد ىت> >- ماقملا هلع هللا امد ه:كغةوقابدالا ماعم ثالساسإف نية ماللاوةالصل اهب ءاع ا

 مالسلاوةالصلا هلع ىسو م ىلع هلاغير شت هيلع بكرباقارب هلل سرأ ومال اوال هيلع لب ريحت اسأ ىلع ا

 ءايبنالا ماتعوىبهلاىحو رب ريغ 5. نءاسهل أس هنوكسلالا هب ٌورلا ن «عمدأم مال س ءااوةالصلا هب اع ىس ومنأ معف ا

 كرد باىلاسعت نام هنو ولا لاو تشن «ىنارثنل هكداوجلان 3 كل ذا: تارذلابةذ>او او ىذتعي عب ||

 لاةذ ل اعت هللا نم ما ريغ: هنو رلا هلاؤس ثم حن هى وهف أب ب و دأتل انأيلداما اي اهيظااك اردا

 | لل سر ناك تح لملا دس ءهرارةةبتسا ىف ليلا ىلد هلا»أو ليلا ىلار اظن نكلو ىلاسعت هل

 هنو رلانا ودهن رىكآرل+ للان أ فراعلك عم ءاعتل ل 1 'لدكرتو ث د وهو لوعلل ىلا هو هناك سىلتاإف :

 000 .آطان وكي ارا جنا شم لانانعد 20 ا ل ىلا

 ناك نونا“ 70 7 ركب ماسبق عقودا ىف ءوملَع لدا ودى: ريما ىلهتلا مقوانا بعل لن !اماةماسع اه[

 تءعسو ها زئادلا ادع ودون ىن«ي نيمو وا'لوأان او.ل!تيتلاةف قوشلا ةرثك كِل ذ ىلع هل لمادا

 نأ مولءمو سل نسمع ماعامالاةيورلا تلط اق ىو عمل الوشم هللا هر ض اوما يلع ىدس 0

 ىلاعت هلال ىج.ة.اكىرصدلا كاردالاب لرد _مىلاعت و لا نأ نوفرعب « مهذ ىلا عت هللاب ساذلا لع ل_سرلا ا

 * ىسهتنالوقعلا تالاعت ن مكلذنالال_ةعالالةنوافو مذ همذ لاو سلا هل ودعامالا ى ءوملأساف كلذ ىلءو

 لأ اسنيسح ل !هيؤر ىلع مال_سا اوةالصلاه ماع ولاول الانا نت ا اا تلو

 هف_ونملتاذ فام مح نمىارتق لشي احئاذا ىلبللا تبث نا ىنعبي توبثلا ىل للا تاغص نم ناله رد در

 لبخلان ا ىنالوةه.ظعلار ومالاودئاد_ثلار:ءتبث ناك اذالاما نم مل.>نالف لاعب لاك !ت توب

 نمرعسك ًااهنم للاى جلا ضرالا قا نوكث د --: 1 ا ًاوهسل

 ناك اذانىآسانلاقاخ نءربك أ !ضرالاو تاووسلا قالت ىلاع:لاو5ساناانموهىذلاىءموم قاحخ

 ثي> نمريغم لجوهىذلا ىدومل-بجىتي و رل بث فيكف ىلعتل ادنعاك دراص ىوقأوهىذلا لبا
 هتزوصيلا كدلادعب ىلا مجرب لو وعملا دعب هتروصىلا ىو ءوم عجر لذ (ل-.ةتاذ) ىبهتنا مرجلا
 مالا السلا هيلع ىمو هال هتردللاحو رلانع هدا هر ريل لل للاع ريملاتا (تاوجلاف)

 فالس هاء ىهام ىلع هنروصتكسمأ ىتلا ىهه+و رذسو راذناك هنوك- 0 ودا عحر

 | لاهدق (تاقساذ) ىهتنا هنر وصهيلعنل_عهبفحو ردوجو مدعلال, ب هنوكىلا ملدا دعب عرب مل لبجلا
 هوفتسنلارتلاختل بالا ف ويحل هلاماك (ناوجلا:) - ملاذ هاى ءاكذاجلانا فشكما!ىل- ها

 | ناويحلاك ارييدتوارامتجلا هلزاالهسدةي وههزمي و هب ردو سي هنوكداسجلاةامع دارا ناةثاهثاثو

 ال ةراجلاىبعامتمناوىلاعت هلوتداسجلاةامح ىلد ى ه«لسياذم-ظتأن 0 نمو خش لالا * روهشملا ||

 نيلعاو سنالاراصبابىلاعت هللاذ_أ د#تنكلو كارد ىحالاةيسثخناب ف سولال هناو هللا يسن نم طبي



 بايلاىف لاو مدسقلا اللول
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 مك أ علا ا ام
 0 ك 0 18 هنمدهاشمول يوه ر نمة:: ىلع ناك نمف لاس :لاوهرقتعاامة هك دهشد اراد نوكلالا اذهاش ىعسام

 باق هلماثي اليا لم 5 هنالفدهثأ لافاموك لارا ىرأ هلوقبةب و رلاىءومل بانه نءولاف هدةتءاامةه# هلدهشب ىأ ْ
00 1 

. 
 ا 0

 3 دا 0 . , 0

 هناذ فذ بااطملماكلا | أ 25 ني ءتهللااه ىفءايبنالاب ةصاخلا هب ؤرإ قاطامد اا كل دهماعمباط . _> اند ىف هليلام هللا | اعباةرخ الا ءامم نالا ةصاخاوب | نةكلدو ملسو «باعدلل ا 1 ا 6 رل 00 || الا ىنومبلطامقءاماوالا نعبيغبالو م رك لوسر نء«بيغي ف .كوه«_:عناغام هلادوو_ثمناك ىلاعت
 5-5 .أ عئاوالا باتكف لاهو ى تناهت , الو هاشم ثم نمد 3 000 اوالاءده ثنا ملثم لاعت

 انةعك ةلغغلا ن عةنطانلا

 (تاف) ةرهاظلا هناذةظفملابأ

 ىداللا تابلا ىف يشلا ارك ذأ

 عرولا ىلع بع هنانيعسلاو

 هينتعأك هلام ىف 34 .ةمدع هنأ

 علب ,انلامخلانال هر 3 ا
 ْ د و رلاوةةرعملا هلدوهشا!نذاةدود_هلاو دودعلا نءمزتملاوهوهددعو هد. كرافننالهلاثنأ كراظن

 ١ ىلع ىدمسهلاوأك (ناو اف) ةهجلاب لوقلا نعد علا ردع م (تاقناف) ها ماتا فك اااه[

 ١ هللاهااطءاآو ضرالاوت ا اووهلارااطذ نمهغثشك ذقن ناالا ةهجلاب لوقلان © لاء .6 حب رخل هنأ هللا هج نونا

 هلل ادع !ثيدعهيلاراشماو طادداش“ 00000 دوهشاانأ دوهتااوالن و و رلا نيب فرغلا نم

 اهنمىتربمث ملعتلا ةحردهذهر لاه ءارتكلن "اك كل ةنىفهن 3 ىذلا قاس ادهاشوهءارت كنك هلوقن ءارتكن "اك

 الثم كتالصخء كما ىف ىلاعت هدووثتط.ضْكن الك! ذوءارتالولارب هللا ناب أ * ىهو صولا ةح ردىىلا ١

 هيةطاحالا نع كزع تاعالذب تققعتاذاو ند ط.ملادو- ولا مق: نع كدوهث تما أ دف ةليعلا ةيحىف 0

 عمال ملا قةحلاءراغن عم ىنبثذ حو عساوىلامعتوهو ق.م ثن أو قاط ىلا ءتودو دم ةمكنال ىلاعت

 ناك اذ-هاولاق * سلا

 مالستحا هلمقواذادب رمل
 نالئال اسم شلا|

 وأ مونلاىفاب و ور مالت الا | هنرىربالفرانلاوةبنجلاوخز 3 ااوأ ضرالاوتاو مل 1 هه شكل نمامأو لاه ىلاسعت هلع نمش قاسم ا
 نوكنالةظةبلافورومهتلا أ ىفكل ذ نءهللا ىلا ءتو<_سفن فهدا دعا هو وسب الان, رددت ى رام نذأن (تاقناف) ها ةهدالا ||

 اذاو هلا. ىفةوهشة قب نمالا هنأ ص قوذ لل: .ءىرب نأ مدولذنوكبالثال ذرغ«ءسور 1 .الا هيرد به ىأرام مت (باو لان هناذولع

 كالذامنانل5بحاصرلت>ا ْ نذأو (تاةناف) لاتينا سما ءاوال قرلو مه ذعب ىلعءا .اوالاوءاسثالا صاد: ا لابمل

 5 ذ كاذكوهورعأ (باوملاف) ةم.ة- قالا ى رام قلل اةفرعمت 1 يفهسفنةروصالادبعلاىأرام |
 | لأو وع 1 اراامرحدوهشن 0 لا ل ارااىفعه-وىار ىذلاناسنالاك ْ ٍ

 قههح ودهاشلا هنو رنم ىعنااوةيو ربعي دشالو برأ لاثممتامو راونالا عتاولف نيدلا ا 0
 كتر وص عسباطنت لد هادي هارثالذ آرملا مزح :رت تأ: ارملاقةر وصلاى 0 :ارااإا

 |١ ىلا رات قنا الا يام الو ماس زاوتل فشل وص ىلهالا كرمد, عقبال هب و رلاب كة تلبقةار !اىف | ا

 || فكرا نأ مهو هنافر رع و ولمأتءلف ها ضحلا مدعلاالاهدمب سيلوالمأ متوهاه قرملا اذهنمىلعأ
 !| استنزالكان ةرلاق ساآنلا ل هات ا (تاةناف) هام مالو وااو مالا ل ةرخ "الا

 ضراة.ط ايلاهئاضءا فعضلا

 مالد-ان 5 ءالدحا فأر ط | |

 ىحتت مارح ىفالو لال فال |
 اقبل #2 23 هللا 0

 هكدا 0 دسعلا
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 11 مموكح ل_طاذاابب 57 (نا وملاف) تاصقعمااالو ةدابزلا هتاذر.ةناليلاسعتو هناي «قرملا نأ عم

 سف, ال هل 1 ةوهشلا لاو ْ بع مودي ٌورلا فا وواستاتاذلا نيءاودهت ممتاولو مه:ناعحالاىلاعت ةطاوف :رعم١ !صىقنو دهدنال

 لفستو نيكل وام.ولعت | قاوثواغت 5 هروح ”الاىفنوتواغ هس د ل-هذ (تاقناف) مكيياعو معام تالآ قثاة نبأ ن 5 او ]طافت موب

 ا
 ا

 واج

 ىدالاب اد 6 جشلا لاق دقوا .ندلا ىف متو ات ع 0 رذورخ ”الافم-متواغت نأنمعن :(تاوحلاةلائدلا

 ا.دلارادف هيلعاوتاك ىذا مهداقتغالةعاتتتخ الاففم هجران نمو اهب + ؤرنأ عا 20

 نمهودلق ن نم هوههفامرد5ىلءوىلاسعت هللا مهل كر دق ىلع مهني ورك دل ةمعب تأك امو رش د أ لكى عيل ١

 دا اراةوهشلاةةمحوهلافت سبأ

 هيذتلب نأ بلاط راعذ اذتلالا|

 1 2 ة.كناهيلوت أ ىذلاو لاو هدأ ن
 ا

 مارحت ا د> 21] نيد رملا ا
 نمهظ>- نم مهمو تا .اقعَوذِل ب ريلاو 4 :لا نمهلظدح نم مهتهق هدالاو معن :لا ىفنولضافتم ممئاكو ءالعلا ْ

 نم«ط> نم مهنمو هب هلا ..ةذإ كلذ نمهلغ> ن نهم مو ةمس>ة ]كلذ نمهاغ- نم نم مممو ةمسقن ةذإ كلذ

 فعضبست مماعة.ناومللا داةموهن م مهتمراهفسكدتب لاا ةداهظ» ن نءمهنمو اهب يكتب لاسقيإ ةذلءا- نم م مو هن ..كمهذإ كلذ |

 عوالم ىذلا لعل | نم مهنمو طقف هلة هلي كام ردت ىلعاماو 3 00 مسد ىلع وأ هملاععيلا ىفاً امم سد هتادلعف يف

 لا رلا نم لمكلا فالختاهبأ|مءايبثاا يؤ رئيؤرلالك 3 (باوجلاف) قاذل عنتاب , و رلالك انف (تلتنان) اذكعو دلقمريغوه
 مهتعيبط اع نعاوقتر اني ذإ ءذإ ||| ددعنأ لءاو هنعتداثلا هعرسن مةذ وألا مهنا 1سم ىفالا مهم رنوربالل هكسلا ناو موعابتأ لك ذي هذ

 درمالا ىأرتاذا ل ماك !!ناو (ل تهفاو - 16 ) ا 0



 |[ ال8 2 هاه ةفرزاضيأ كيال

 اذ #هرف وسلا نيعناك الف ليوأتو ركذىلار هةةيالفمهنلانيع اطئاسولا عاضترابلا عتهنلامالك
 تس ل١ 11سنوات نحف هوهموت لعب لهي و رلاهللالأس مهغلا نمع , ماما

 هيو رممعت ةيخ “الاوان دلا ف مسعتم اظعأ نأملعا تاحو.ت هلا نمنيعستلا نايلا ىف اضي ؟لاوو ها لاعع

 للآر ها[ اهي و ردا عجار وها الا _هندتي وريذاذتلالانأ ى مو ةقةدانهنكلا العول-ىرابلا

 هنو ٌةربالانوك.الدبؤ و راايذازةلالانأ كلذحاضياو ىلاعت :1!تاذلاىلااللوغ ةءللازنت اهقىلاعتق ملا 4

 ف (ليقنان) هو> ولا نمه> وبيلات قملانبد واننسةيسانمالوةيسانموة نات هندب وانني نم
 ذاذتلالا هلل هع نأب نيصتخلاهدبعن هد,ع ىلءلضف::نأد ارأ اذاىلاعت انا (باوجلات) هبؤ :رلا

 دايمن أب اتكسا افمدغتو انعهنوط.ةعالوىلاعت هلوةل هل ةباطم هل ةعىف إ.كنالا ا ؤر

 لالي ةلباجالا عمو »اذ كهف هن طاح ال ىلاسعت "هنأبهلعوه هب طاحأ هناديع اط.-اذاىلاعتو قطان الوةء نم

 نمديالف لاسعت< فنه دمع نم ماديعىربنأ لو زعهللادارأ اذاقئامو نيه-ستلاو نماث !!ىايل اىفاضيأأ

 ناوني لا رافت فوهات.

 أملا نولوإ !ءاهسفن فت ناك

 امعاهمفلاةووع ةكرزلانول

 روهشلا نمىلاعت قط اراددنا

 هليا مسسالد تك راد تاضمر

 نهناكمر نادر ود-ذ

 | هلت عتب نلاعت هئارم)

 |ا:ارؤه شرا ىهامةمرح
 ا نمعراشلا هلعسامغاولاق

 ا همك 7 معن هي روعلار ووشاا

 | لمح ةسسلا رووا
 قلاع ق1لادارأ 556 الد هارب امر ىرادةةمحوح ورلاد هر كتو ىلعغلا د :عهسفندووشن ءديعأاءاذق 1 اظحةنسلامايأ نمموب زك

 / 1 مدنسرو ا

 |ملعا اراونالا عتاول اةكفف هترابعو أ ها رويحلاك اهراهطافتنك اعاوىرا.ةءابامت رهظ ا امرارسالا ||

 5 تاذلا هيد سفنلا نال هنذل ن ءو4>-نع سءغشالعوىلسىراسلاه ورد: عدها كملاءانق نم نالها ||| 4

 نم ةلمثمهذهولاه دهاشمالذذلتلا مقرف بالا لاسرا نمددالؤ هندهاشموهتن و رهذذ اب ل مل يد نأ

 وأ هب ٌورلا كاردالاهتءاكب ةيح وةمنوكت نأ دءالفد_>او نآ ىفاعمنم مان حست اهتردق ف سدا

 ددال هنال كدح وآكوط اذا وهياعنح و :, العباطلتا رعالف هذع هاتفه للاعت كووشا اذذاهلو.ق

 َخ تح ارا بلا سايعلا وبأ تاكو ب ها ناطذللةدئاوالفالا و باطلا لل.ة”ىت- كنملو. ا
 ثأ] ذ ىلع هقفاو وهذلا مف سدلءان :ةا الكل ذو ىلا عتق للا ةدها شع طقلذ اعز مالو اودي ربك الا_ةئاطلا

 ا هل كر تارامدوثم ف لامت ول اكماعأ اذاانضن ا راونالا جئاول لاو تاحودذلا فجل
 ةق.يةحذ_ةنيدكل نكل نءلاعلاب رنمةسبت ةرلا ف نوكسلا نبأ اون سلف نال دال د نم
 ثاأث نيد ع نيروادتأان ٠ ردوا نيب سلك دئاز رمأ ىلاعت هلل نيب ولندن سل هنأ ىهوذا وندملاةرواحلا

 مرام ةدعقلام لاو

 ل.ضف ىف ىلع ىهتنااندىلاو
 ة.ةباماوذب رهقلار وهشلا

 عمرورةهىهور وهذا
 0 نايداجلاو رخآ الا

 باغبامق ل فلا فةيواستم
 ا اهفتةةئامذ داو ىط ىلع

 الوذأت اى نكمشملف ةالضاقت'

 ا ىلاوعمل_ع هي س دلام

 هك ردأ امده>و تايد تةرحالا هفشكول «ةلخ نيب و هذبب باح ىلا[ نيعبس ىلا سعت هنن نأ رخآةباورفو هاأأ غني نيعستلاو ىفاثلا بابل

 بابلا فشلا هلاك (باوجلاف) «ةاطتالعو ل -ىرابلاةب و را 9 (ليفخنان) 4-هأدذ نهدرم هد ١ ناع رو نانمؤملكدل

 ةيلتولا نيعبالاج .رلا نيعيم#.!ارظني هنا ؟ملاعلا ىلا ىلا ى-ءطار_ظنةرودن أ ةامو نيعيسسلاو نماث ال١ عسقياممو لاف اعُو ونكمل

 قلبك ةمظعلا نبع م !اءلاىلا راقت ىلا عت هتاولومي و رلا دنع ىلامتهعمرلا لا تبث اذهلو ىلا عت هكالع قالك ناني_ءروتملا بلاءهبف

 ماعلا نيب ىذا كر هج .رلا هذهو لاو ثد دا ىفاغن 1سماك هيح وتاحس هلك ماعلا قريد ال هلالع || 1

 ىاكنا قا نأ للبت هس.فناك ىلا عت قا نأ ع راشا اري ىذلاءاهءلاك ىسهفةقرملا تادسلان بد وأ|

 ملبعلاثيدقلن ءالانماعنال_ف ىلا ق1انب وعاذارارسمالا ناب ىفويشلالاه وع لاةءالكلذن 0 1

 ةمالعن نمنأ ما 3 ودل نماي اصول باب لاهو ني ها هناذب طاع نأ نمىلعأو لأ هللاو د ةتدملاو ا

 قالا عيج رئامد فام فرع نوكمل ا ىلاهبلقت 1 سيكس اذان لست وا اد_هاشب هنأ عدي نمفدص

 هبلو#: ىذلادوه-ثلانيب والي ؤرلانيبقرغلا مف (تاقناف) فشكلا نال ذ ىلع يلم هو و

 ٍقراابلعاهمدقتيالدب ٌؤرلا نأ ني: ؛امونية_بلاورسداس 5 ول (تاوجلاة) ةفئاطل | «ةةلا*خ ىلع قايهنا صخشلا
 ْ ةمايةلامول ةؤرلا فراك الاورا رارتالاعقباذهلودث ةعلاب ىع-ماوه

 دهاشلا نأ كالذحاضب او راكنال الرارعالاذاديةنوكملهلهدوهشل فال لع هول مدت لم 3 0

 000 دارا سدسقو د## تكلا لع الاهل وتالذر والا هذهنا مثلو ىلعالا لد ملاهللو

 تتةهزالا بخل اكلت سدح نم شد عمت سن من نما؛ةولطو رون ن مباح ف لأ نوعبس هب رانإإ ودع لا نيد

 ا
 كال: لبة«:«مقواسع« يلع

 كلذ. نط سمو ةافعللا

 ودو شمل لع دعم دوهشلاو دبأ | ا راسو عرولا ماةمنعجب رخخ 44 مدع أ .٠ 35 1 | ١

 ٍ | تاهل ىفع وثولا لهأ نم

 000 : ١ : »ىلع توك نم لمظوالا



 2 01 أ| ىلءىلاعتهللا ب ورنا (ليقثأت) تاطيسشلا هيثبءنمقارلاةانىب_همىفةيدعملالال_جاسسانثال ْ 2ناوردان .ةءةد 2 فاه 1 2 37 م
 هه اهلإ قمه |

 7 ا 0/11 ا ا ةرودا :الا مانملا ف امس ىرالمئانلاو رمالا سفن ىفلاثملاو لثة مدعل ن .ركمم ريسغ هناذىف هعوهام

 3 اال 7 هاذ كوالا امذلاب ف رعت حو رلاف «انم فد ءا سد لا هناذ. ىلا: قا ىلكئاذا (ناو +اف) 'لثمو 0

 0 000 1 لد هرر وصال. نمي ور عبط بال ةم ةباأب ها ا سلا ذ اري غد الدحا ١مل هأن , و ررئاس فال قالا هلالاو»

 املا سد ىامس
 23 0 5 ْ اك اًة-للاعت هللا هن ١ و راهعم قد ؛ وءاقد ب هزيدد لاك ةل-ثمالا بهذنمئةلثمأو طئاسولهرود27ن كا

 بارلا ناسلاف لاثو | لاه ا“ اهذلاىفنآرقلا قس ودحوالاىعت ؟ مح والاف فو رخاتأ باتل مدت ل 0-20- بتنثل أوسم ١

 0 اعلانمعتسلاو | قرتآلادامز رخام ىلعهر وضيق ىريالتا ةلاز وم 2 ىسا انوا نامل ءالءنأ ل هفهتلاهجر رهاطولا ميش
 5 - 9 م 0 ا هيرست 1 كءرح ونالو ىنعم فد ابابا: ةلثمأي مانملافىرتةر ودالواها صاد الووا ٍملاءايشالا نم اريثك 7

 ٌى هد اتال دم هدد ا 0 م ا .٠
 مم 8 8 ا ايثدلا أسم .للاو هلالضلاو ىد- عااون ارعلاو فرعا او رفكلا اوناعالا لثمةدر ملا قاعلاك كلذو ل .هةلاالو

 لادم ممم وذر «ن مانا ىف سا لا تد :اره_سودب ,اعهتلاىل-سىنلالوةكف ناهالاامانكاذوكنو
 مزعلااماو فارتعالاو مدنلا|

 ةنالذ سافدوع الهنا 1ع أ
 َ 1 000 ىلع | ا كل ذتاوأامهلنالوسراب اولاقفه_ص5 ءةركع : وهو ناط1انبرعماعق يقاس فان ىلا هس. نم مهتموهبعك|

 بد 8 او 4 0 ل.« رغكسلا كل ذكوهتطساوب ىؤ رفالاثم هل صهتلا لءجن .كءاونر ودالوهللكش الن اعالافناسعالا لاق ا هاك ا 4 عمعدم هدأ 1

 ىديىف مالا ناك ول ىآ |
 1: ان 7 5 نأ ١ لاجع و ٌواؤالا انآ ارقلا لع كلذكو سرغلااةر وةط_ساونىرب زعلاو ريشا! كل ذكو ةمالظلابمانملا ف ا

 تلد مهفافايزح 5هتدع ا

 تالاف (لافد) هررحو |
 نأ ىنبتي نيعبسلاو عباس بلا ا

 نرهلدجلا لوي اصنع عع“

 ىناءملاد_ىكتوةيئر ما ىئناعملا كلتا ةاهاضمءام_ثالاهذهنيبنأ كالو ىمعلاب ةلالخلاو روذلاب ىدهلا ْ

 نيتحفب ل ل :طور وصف هللا هن و ؤرعنمن ناكلذىف طاغلا عضو .,مولاو ىلاعتهتلب العلا هركشبالا

 تافصلا عيجي ةاواسلا يدةسس نوكسلاب لثملا ناف شام أط+ كلذوةةلثملا نوكسو مماارسكي ل ثلاك |
 فال لاحلك ىف هو>ولا ع .تنمرخ“ الام اةماومشمد او لك موكب « دنت ر هوما نيدار تااك

 ا قامت لاك لاسر قدامك نا داع لمعتسبان فاو هحولك نمةاواس !اهيق طرت كيال هل ةنيتتش لالا

 ةناىلعاهلئان لج سدالات لثمد:ةوةروصو ليسا لكهالواهلةر وصالتاخ اوال نول ارثاءا5 امندلا ةاطالثمامتا |||

 5 ذلاالئوالتلااهب دما قلاع هلل لثمال هنأ ل-هف كلذربغو حامسصماومفةاكثكهر ون ىل_ةمىلاسعت هلوةكلإ ذكوةاءللا هرىلاعت هللا ]

 لامهدنالوتأ را عهس نم ةيقوذرو أ! منالنا..لا نع 0 رص ة:ثاسالا ملا مثكلذ ىفلاطأ ولاشمالا فرم ايمانا فه دبع ىلاعت ا || هلت زاو> ملاصلا فا-سلانمنو رثكالاز وجانهنمولاةضرالاوتاوعسلا ىفىلعالالثملا كنكتاو ||| ٠

 دال عاده ماهو | نوفةقوصلابتك ىهتبارامامأو  نيماكدملاب:تك ىفهستنأ راماذه ل عأىلاعتهللاود رابءاهطمضتالا

 اال رةوهراتتاد هفئراإ] نال كا تاسودعلانمنيتسلااو عببا رلاب ايلا فلاةفهنء ىلا عت هنناىىدرنيدلا بع زسشلاهيفةرابع مصدق |
 000 وهو فتق هناثاذو لايخنالاعنمعسوأ ناوكالا فئيثالهئالمانملا ىفىلاعتهللادب و رف فذ ود نأ ماج شالا

 لاهو ب سانلاب ناقلا ||| لعد نكمملا نءالضف بحاولاو لالاو ضحلا مدءل كلر ود وئشب سدلام ىلءوئئ لك ىلع هت مكعاأ

 ناكامتانيعستوملاتابلا | اناا ومقانلمادولاه ادق نيدلا فتان ءااوةبق مالسالاو انبللعلا كي رب وادوج ومدعلاو امد

 ىلا عه ىلابحأ ضان ل١ ]| لمادلاب هلع لم دتست ع نمل وصدةذهنيعوهتقية-ئذشلاه+ و وهللاهحو مثف اولوناونيإ 1 هلوذ

 نالتعلا مون هسانان أو ٍ ىقءاش نم هإ.,تةوهعوقو زاج:رخ الارادلاو ماما ف هءوقو زاجاملكناملءفرتوصتلاوةر ودااىلةعلا

 الوهبلا ليحتستاهاك تانولملا | تأ طقنا سنالم<الةئامثلثو نيَب_سلاوعساتلا ايلا مول ىفاضرأ لاقو يي ها اينالاةايطاوةظقملا

 ملعاو او لاواهلا اود ل مس ْ اذاولاو مث كلذ ىفلاطأو ادنأل-> وز -ءهللا#ب و ركف يبكت ريغ نم قوذإ همي رطامت ةمقح نعريم د

 نبع ون ىل-هضادبلاتأ || ثدح نمت د<تىلء ثد-4 لنالهنالةطاحاريغ نمرسصيلاب هكر دي نأزاج ىلا هتقا كردي لقعلانا
 رهاط انو نوكءاماههدحأإ بعالةةارصب كرديالوال_ةع كردي لا: ق1انالاو نموؤل.لا تاهدلاثءي>ن٠لضةلااماوتودحلا

 لاي+اداو-كط ةفنيعلا ]| نم لكو مهتم رهذ_هناوةلزتءملاك كلذو ه.اعىهام ىلءقئاقملابالو رمصبلا مكحمالو لقعلام كلل ءال

 اهتئح اذان دعبلا ىلع ضببلا ىمومنأالولوةبلعلار ومالا نمئثفه-عمو الكا ادحال ىجثيالف ةيعب ,طلاو هن داعلار والا نيب قرغال 1

 مك تنكدةوءاض.*اهتبأر عاسمنافلعفامقي و ىلا باط ىلع ءآزحاام طئاسولا عاشتراب هب رهماك ذارمالا: نم مهفمالسلاوةالصأاهياع 00

 هذهمو لاو اطاغداو كابا ملع

 ىقصااكاها ىجدد نأ نيلاعلا

 نارتاهنان آرقلا ةوالتل

 باوثاهأ عماسلا باشي ىتح

 3 اكوا 0 ١ نيو مصب ةهجو تحف » مص



 ٠ هن عن ام هنأب حولا مهطعب
 | ةرامعااماةمتعاقلا ةراشالا

/ 
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 وس دس هاج ص سس + صج سس سس سس مح صسس صصص مسصس مع صصص

 اناوقبحج رخو نخ الاى ولم ثئامهدحأ ىف كلذمو زلم دعت .ث اذا كلذك رخ“ الانوك تضةقاةه-ىف .

 مهناالك لاس هتلاقاهل مهلودخدمد_هلقنملا ىفالوةمايةلا مول هنوربالةراغكل ٠ نه“ ميرعا وااربغنو:م هؤااءار ١

 لاعته- : درر رع لهاو ةاتحاو راسبالاةكردت اللات هلوقلَو مى اوملا نون وعن ذ ا مع م ْنَع

 ضاخنملاهوويةراعربغىف

 ىلاعتق ل اههركب اهقايندلا ىف
 اهف4هايقلا مون هبرصرخ

 دقلاةو#اقافو ءاز> ركب

 مهذ ىلعةعب رشاارثك أءاح

 ١ وهن رلاتاقص ةماعلا

 هءاع ىءومناوههظقلاىفاهزاوح لد ادْر وعالمهض»لاو 2 وعم عضعبلاةفاماخمو ةلظةيامادلا ىف

 هب روع ع و ز وءعاملهعالمال_تااوةالصا هيلع وهوُكيلار طنا 1 -اهماط مالسلاودالصلا

 ةرهح هللاانرأ اولاعفىلاعت لافاو. .ةوعفاهوماط مال كلاوهؤادا اه. !ءىسومموقنأ عذملا ل ءلدو لد

 مهدانعلناك امامها ةمناباذ-هض طرت ءاوىلا_ءتدتنادج-ر ىل ل !لال الاه مهماظبة- ةءاصلا متذخ أف اوكا :

 هبلع هللا ىلص هلوغبا مندل ىف ٌؤرلا منمىلعر وهج الدثسادتو ها اهسفنىفاوعانتءالالاهماط ىف هس متذعتو د عا مهذ ىلع ىع

 اعجايندلا فدي و رلا مدع ىلعنيتغب اسلا نيتي" الل مهل صد كل ذب و توع ىت> هب رمكةمددأ ى ربنا ملسو | : :

 ميدقلا ىلع لاكلذو لاثمولامش هبفكرملاتالةمونلا قاهعانتماللدامأو هب ؤرل ةلدأ نيبو امهنيب ||| بنلي رتاكسو تهلك
 نمريث كل مانملا فاهعوقو ءاملعلارك ذدقو مانملا فب و رل' ىفالا تسال هنااهاز للا مادو كاتو هناك || لانر# نوثضا ةرعلا
 ىلع سد ةر وستر تلوةي تاب زلا ةزج ناكر ةغينح ول مامالاو تاب زلاةزجودجأ مامالا مهنم 3 5 هناىلا مهشعي بهذ
 لافو ماللا نايلي زنتىلاعت قحلا لعد رق اال مسكرا رذلاو تا ردالعا ارا لاس ١و ماما

 كانرتدااناو ىلا عت لاف كترثاانآو هلو 2 1 .اعتآرقولاةوالا زئن هةازنى ا ْ تايسون لول

 ىحالصلا نبا غلاباغاومانملافىلاعتهللاةيؤ ر زاو> ىلع ريبعتا اءاماع 00 زرب ةءارتىسمف |[ لاق هلن 0
 0 مث ةريغل ةلفملاىفالعو لج قلاب و رام وءاماعلانماهعوقو عنمن نارا 0 هللا ىلههنأال

 ىلههلو#ب ومارتن ا ىسواىاعت هلوةب و رادءالا هكر دنالىلا عت هلوةء كال ذل اول دتساوءاماعااروهجا عنف || ش

 هيلع هللا ىلصدئانيبنامالاجدلا ةفص فن: ةلاناتكف ل بءءاورتوعىتحهب روكدحأ ىرب نال سوهياعدقلا || | ندر 0

 اعنا افوعن يلا واد ر لالالا لاو معلا ا هلي و رلا ع 3 م دا[

 سلىلاع”هلوق وعن تاك وأ

 أ ىلءاهر حالو اري4ههنلاها ودع

 / 0 سوهمأع

 ِ هيفامهيق ماك اذه(ثاق) هس و رنءرسمبلل ىشغلار ونلا نسبت ىأ ا 1 2 روف

 نور 0 رع نم نما ارك آنألءاو لنا هده فار ةلملاإ رسال ىو رماه اط 00 رجس ىذلاو أ - 8 001 ةزابعو « هتيشاحف ف, رشد نينيدلا لك زيشلاو ىلل_ لا نيدلا لال_> هيلو مااا
 ِ ةل.سولا لاوس ةمالا نمد>ال
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 تأبكلذىفا اوتحاو ل_سوهياعهللا ىلصوهللا لوسر ريغلةافثرل'نعالضق مازملا ف ىلا: هللا د ٌورزاوح || ءاجالاداةمزالا ربت هسوتل

ةطساولهارب هناودلامع:برللةر وصالوةلا<الارو همثوكيب مم اربام اتا لسا كالا :ا ىلع
 هلللاءمالو ل-ئءالوهل بسانملانم

 ١ روسو 4 ىرنمفلاتدحأ اوفك هننكيلولادوئنولك سيللاتو لاثمالاهقاوبرضتالف لاعتلان نياعلارأأ أ (لايوز ما هتاور 4

 الذكر قتعن هم-ثموهوأ هل اضتو هثاوغاو هل ,كتوناط._ثااةءاران متالَذف هلالا هنا لمآخو | ىلع ع 1 -ا أ *اغاذا

 < هم 9. 58 . 0 3 . ل 5 . 0 ا 0 1 ا تالف

 هدور روع هنا مهمنع كاعتهنلا ىذر فاسلا اسمر ووج<«سماعىذلاو لاو م كلذ ةفلاط او هطعملاىف 1 اءىالا قلغ 2 ا
 00 ّ هل مع

 هيرديءلاىربنأ ان وا سو ءاع هللا ىل_ص هل نا ااا ديو ماثلا ىفهر وطفل اعت هلبا ٍإ 0 كا 6 ع دلو

 سوس ظل
 هر وص نس ىف ىن 00 تح اوذو نيإسماناك ناهنوبأ ىرب وأ هيا ىرب وأ همانمف |ح رباب تاع ال سل هنال

 ةطساوبلاعتدللادب و رثوك- تواولاةنجلا ل_ثدمانملافهبرىأرنم ني ريسنيدمشلاةو ثيدسلا |! ناعاهةاغدعب لد“ دالكهنم
 مداه مالك ىللا.عت قالا مهفمك 3م ا نوكب ةهروصلاوز عمعلاب نع هزه هب ق ليلاعم ا باب قاغنا لهفرفاك ىلع

 تودلا نعهزتمىلزالا مالك لنا اكسف كلذ نعىلا_عتهمااكهب زأ رين عمناو اودالاو فو راساةاط ساو هدايعل ا ل 1 ا

 نعةهزتاةيازالا هلاذنوكنأز وع كلذكنف ميدغلا هللا لك اجيتلط او مهني ونيثداكللافو راو ا 0 6
 َ ا و ح
 قنا رغلا فر وك ذملا ةثلثللا تعب للك رك ى-ءمىذأ اناهيساو .لاثمةط-اونى رثلك لاو: اوهر وحدلا|]| أنالورشلان 1 اا ايلا

 و 0 -

ان وكسب ل_كلاك الو اك-ثكه روف لثم هلوذ |ماكلاو رارسالا لب رغملا
 ةرودىف ءاراذاامأ هس ولكم اهملاس> وب ىذلاة ال

 ال ١ ٍْ ْ ةلك نع ةرابع عطشلا لافوو

 ا



 تب يا“

4 
 جتبجيجصحسج7

 | كال سلال ا ًابخدو و 0 ا رالاو نادم ||
 أ لاقاك اهحاو رالاحاو أ تارذلاث "الذ تناكف ةواةشوأ ةداعس ن ماهسانت توكدلملا ىاحو راهن ءةرذ لكما 1

 قاثملا ذأ ىلاعت ةئادا رآال ما هاك شبح و رلك ةنو رقمىأ اهلك حباو زالا قا ىذا! ناد سللاسهت

 مهنم دحخأا لم هتمكحو هلعقذوىلع تارذلاث لت ىلعا+؟ ام أنماهاكحاو رالاثال 7 هنردقب طبهأ مهم ا
 3 نيا: لاه # ماع ال و 11 ىفا .مماكمىلا تراطف حاو رالالاقع ل -> قاشثنملا |

 تامتالاتالناعالا طئارش أ
 22 ةةائىذلارللاءذنتتسم | |

 3 داع ودل 2 كلك كساف مال ]اهم ءاعلب ريسلا ىلا عت هللااهعف داغأو 0

 1| هنيا ها كالذاخ 4 بطسوتم4- هلعا رب ع ياسا مب ص سيح كغ 00 0 0

 نيطلأ ع نمهسف ام رادع نظرالا ىفةثكم ناك م .ةاحورلان مهيقام رد 0 احور ْ

 رطان وهام مال سا اه. اه« .لع :ىهامآو و وصلا لع وماما اوتالضلا هاد ل ةارنب انا وعأمه (ناو 3 ١

 ىلع منال ةفهيلكلا ىلك انو هبات مد 1 ىب روداهنام مو 57 لءتلاعت هللااه رهظأ شرعلا قا

 ريخهناىلع ]ديال ءام*اا | 1 علال ءاسسالا ١ سل اةداعال ءارحاهرير ديوهل © نق ىلع ةردةمنابسالاهذهنالءاشي ف.كماحرالا ف وكر ودي ىذلاوه

 هنا ىلءلديامغاو كالا نم 5

 ريغالثالا ا الخ | ١

 ل هىلع د_.ءولاددكلذاو وهالار ودمار هاوس قلاخالا هب رودمر ودهو رودالر ودمىلاعتوهذ

 كلادع ىلوتي ىلا عتهنلاو بات 5 ىفمد الك ناف ثدحلا اذه ىفراظذل ان ءماق لأ ىلاعت هللاو مانصالا نتا

 ةرخ 1 الا ىفو نول ةلاباندإا فنين موحال ره ىلاعت هنا ناس ىف نو رم ثءلاو ىفاثلاث ثحأاا]#

 دب( هل .ةوةنملا لود دعب ىأ ةرخ" الاوامندلا ىف فيك الب راصبالاب مهل

 هلوةلاضيأ ةدصخلاو ةرطاناسم.رىلاةريضان د -ةموندووىلاسعت هلوقل ة.ةفاوملا ني عدعلا ثنداحأ فثدئأك |
 مرل نيمْؤملا هيو 0 نيم ءاودالاونيداك-املار و وهج لاق ءارتالىأرادالاهكردنال ىلا

 ران كود لنلعو فدك عورتا هر 5رل'نالثل ذوتاكلاو وكل اوتان الان ءمزتا فاش ؟ت:الايةرخ؟ الا[

 نمردة+«-_:مصةنن نأريغن مك ءردقلا اه قا نأ زا ةداعباب هلةساخ ال مد ءىلا.عتةهللاهقاع ١

 مسوهيلح هللا ىلسدتريغف ْ ىلاعت قطا نأ اكو هرهط ءار ونمانارن ل_سو«.اع هنا لص ناك 1 الصأ ةساؤ اهذهل نإ !ةمريغ نم كار دالا 1

 ٠ ||| |ىهر توك الع تضتقا اذاف ص وءار فرط نينةداخة.سن هد ؤرلا ذاا:ةاغتابةودحالوةلباةمربغ نمانازم ||
 يبس 2 دصفيسما 7 | 24, +

 ١ هن

08 

2 03,4 . 

 كلذففوذ هلنوكالدقو

 اههاع نول رضاع لآق

 نك اواريد هب طخت ملام مال ا :

 نائزيشلالام « قوذلا |
 نممالةمالولا طئارش

 رخالانهن ب «ماداةىداصلا |

 اريفلا ا |
 ىلاعتهنلادحوو تارتفلا ماياك |١ هلوةنمد-(غاافوهوه-:ع هياكح ىلاعتهنلا لوثو خجشلا لا *« لاو“ ل!نمه-.فامردةيءاملا ىفهثكمو |

 هنوك عمد ,عسووف د>أ مهنمأأ كالذدب وب وضرالاو ءاوسلا قثنك اهنبآ ىنعي 0 0 تنكامني ا اكراب .مىي-اعسو ا

 توكبالنمؤلاةانموءىق“:الإ | منع حو رهر_:ءكسمأتارذلا عممدآبلدىلامدآ ىنحاو رأ درا ىلاعتهللانابعك نينا لوق
 رونبد>وملااماوادحوءالا أ ناهإ) هنمح و ردسي فلاقا ذولف مال سلا هياع ىسيعهنمناكف ممم حو رلاكلذ ل سرأ هتان دار الف
 نوكيالدةةهاتىفتافذق || ل_فارساوأ ليئار زعناوعأ مهةنحالا ارب وت نولودب وماحرالاب نواكوملاةكالملا ل-هق. (تاق

 لاهو هررحو إم أفا ءؤم

 كنالةرابعةرابعلات مسام لأ ىفةطوصخم ةر وهلا عتةتاقادشام لكان اثر د لاف ناف شرعلا تاقتر ودملاة_ةياخطلار ودولا
 دولا ىنعملا ىلا اهنمزوحت |

 “كامغاواهتم لأ نانا لو هياء هقلا ىلص هلوةنةراشثالاهيلاوشرعلاتة ىتاار ودل !ىكلذكو د مدآومدآمومسأ ةر ود |

 مهلا نيعىجولا ناو تءرسا شرءلافندنرلاا هر وصوتااةو وصلا ىلءءانعمو نجرلاةر ود ىلسءىرتنأ ياو رىفو هنزوض ىلع مد قا |
 || لق ارسا نايلعق موفافهقاخ عجل هتنيابملهلةرو مالا عت لس انا مالسل هيلع مد قا ىلبد حوالاوأ ]

 ر وصلا كلو ل.فارم-اىلارظان نينجا رب وتد ذعحاو رالا كامو شرعلا ف ةشوةنملار ودااىلارطان |

 "|| ةرذلا كلتاهللادنعةا عسا ةصتخلاةر ودا! كلت ليف ارساذخ ايف ىلاعتو هناحس ل زالا ه1 ىفاسعةباكعاهاك |
 الا ةبنت م لماكسلا ناسنالا ٠ ةنيعلا ةر وصلا كتبو وصرف محرلا ىفنينجلا ىلا هيلي ماسرالا المو ماسرالا كام ىلاهقل مث ةابر همام
 ا هلوع هل !ماحرالا فرب ودتلا قات فاضأ ا غاوا مقل ىدااهتضس ءاقلان نوكأ اغا ةرودلاءاقلاو

 انحوجولاى

 هنم موهفملا نيع ماهفالا نمع

 نمماهلالا ل_هأ هقوذيك

 قوفسللاهو * ءاماوالا |

 نوكوتافول لا ىف كلا اةيتم

 مهلعنيهلت ذات ةكل الملا

 مهاع 0 --ر مالوأ زج بشل

 نماثلا ايلاف ه«بلعهيت

 تايلاو ل ني يعاب : قم

 ةئامثلتو نامثلاو ثااثلا 1

 قات لاعؤ عت انو علا نم

 ىلءقاخلا لضفأ اوهفوهاما

 "فرع دةوءءحارف ىالطالا

 ل



 ا 5 ب ٠4 رتب

 ع(مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعلاعت هللا ى را
 | هينشله>واوق (تاقناف)ن و كفن 00006 ارتنمهقاخ مدآ لا 1 هللا ع ىسع لم نا قاع لاه ع كرت
 (ناوجلاف) مالسلاوةالصلاهءاع لد ربح جنو ميم ةمطن ٠ نمقاح ىسعنا عممال تااوهماع مذ أن ى دع ولا معوةقر هَدلاَو مسجلا

 ةءارب ف ىب.يعلال ل دبئالذ بصن ىلاعت هنا لآ نم نارك ذلا ةوبالامدسع ىف«يبشتلا عقوأ اغا ىلا عت قاعات ا له لتمر لاةمقداالغناو
 الي ذال+ ادو> ولةههتلا ىل- ا رو الل الاب 3 ناوءاوكهشنلاعقولااوهمأ ةيقيدصاا نين داقم ةنرقلا

 نم ءاّوح قادت فو كلوكشلا عافتراوهامناةلدالا نمدوصةملاوكلذا لععل>رلا ساو ةدالوالاءوضوم ||| مسهنأف عدررشنلا ةوبنو
 كلذكنأ ريغ نمن ادهعبالك_ذةدالولا نم هنع ردصا لع س هاهدان وكلا سايتاالا ع ود ةو نكعال مدل ايس
 ونوعرف ةظاف ترس كنا ام

 ءاودرو ولك نأريغ نهى سعر ووط نال اوك ىسعنا ىنعملا ود رط نم هم هعسشتلاف ماريغ نم نبادوغ.ال م 0
 . ١ ىلصهللالوسر نادك ناك

 لوالانالاو هناكف مال !اهيلعمدآ 0 3 نمدحودوجو»لوأ ناكاذحا ذاو مآريغ نم 5 1

 هيلع اوعمتجا ل سو ءاعدللا

 ٠ || ىاعتلات عامتجالا كلذ لك
 ولولاةوانءلالو_ت هالو

 اوفنال ياا اغاظذ تنك
 /ريتاوز أك كلو> نم

 هنوكلهبا-ةحردلا لوالابالا ١ ذها معف ىأ هاما ءناثاب عدن ءلصفىلا عت قا نام سلا اذهن

 ىسدع لزم ةومالسلا هبل ءمدآ ةلزتم مالنا اهملع مسرعه تازنث مره نم ىبسءىلاعت قاد وأاسأت اانا

 نم نبا داتا فاد دب هيام ل ةعةرودلا مدت ثنا نمرك ذد-و كل ذكرك ذنم : قات شوالت ءاوح ةلزخم أ
 خجشلا كلذركذامها تاونأ مسصومدا ناكوناواءاو>و ىسعن“ اكف مأ ريغ نم ءاو- تناك اكو رع
 عسوأ ناك امدللاهجرذ هانعملو> ماحالو هل ض يدوب لا سفن مالكو هو تاح وعلا ىف نيدلا ى<ت

 06 6 اوحلاف) 00 ادتباعاونأم 7 ل: .ةناد) اهنم عباس سلاتابلافلاوو 3 ةعالطا

 ه.دشدلا شرخ 0 فلاةعةعب رالا هدد نم مهم لك تاومداو:» وىسدعو ءاوومدآ عاوفأ ة- ءارأ

 00 نأ ىطعتالق ث :ةلاوأ ةيهلالاهوَملا نا لقعلا فعضاا مهوتنالملةرودلا ىفعامجالا عم

 ا ءادىسعب تعمتحال اة وو

 | ثنثوت ةريثكمثا هوىفمالسلا

 ىلع تاب ءلاب ل اعدو هيدب ىلع

 قوانندلا هاسع ,لاىفنيدلا
 سءلااره :رواغأ نانا عحاطهجوىفةهعشلا هذه هللادر ذة ثنل اهذه هناذب ىطعبد> اوس س نعالاةيناسنالا

 بيدحلابقاعدو هرج تدل
 00 انس ريظال ودير طبعا و> مسجر وطأأ او ءاو - مسد هب رهأخت قب راطد ىلاأالا

 عاوتأ ةعبرالاءذهىلاعتننا عجدقولا# م السا اوةالسعأ اه سا كل ردي مآ

 3 ررك دنمسانلا مج ومداد رمت ايان نان: :لا هيأ اي ىلاسعت هل اودوهو نأ علا 4 هيا

 | ديرتااود_هزلابفرمأو
 بي رغمأوهو (تان)#

 هلال هن م0 ١ مه ءأ هل يسشلا

 هي" الاءذهف مدآ نبدي ريحاكشلا قب رطباعمىتنأو ركذنمعوم-انمو ىسيعدير يت وءاوح || 00 0
 0 علوا وهم بف نكي موانرك ذكمدامسحر -عطامل اهنا مث باطخنا ل ذو ماكلا عماو> نم

 و ىريصعلا 1 نمد اعاضنمىلاعث حب رغتسا جاشن اال حاك_ حلاو لسانتلان ُ مديال هنا هللا لسع ىف قوس

 ب قلع سي يكمل اف (تاقناف) ادبآ هب ولا اه لل_عرل ا هةر نءكلد ترمصةف ||

 دية | ١ ا يدل ءاناخالا ل دن الا ة جوز واعداو كءون :-اهد_:ءنوكمل كلذ ف أ ةيكشلا (تاؤحاف)

 يف هسنما وكل لحرلا ىلعتأر ماو: -وهذمع ردا مال م رعطا ىفو سفن ىلع وسو هاك أ ارا ىلع ل-رلا

 نعت طلال وهراذه
 ا ابني هسا ةكئالملا

 ْ كروسسلا لئاوأ فو را
 سائلا سنبا لقنو قسم
 ٍ نامإسمالساةصقىف هنريسف

 ءاوح هس:متجرخ ىذلا عضو ١1ىلاعتهليا رام و ئجشلا لاه فاطءناوءانت ايف عاضااوه-عاض نم:ىأ 0

 ااذالاةودوءوم لا موءلال.قو
 ا مدآتحو نطو مات حعا او-ب>نذاف (تاتناد) ه ه-:متأشن ىذا اهتطومهنوكاهءلاءاوح 1 0 م ل:

 تيامع اف: رماام ومنع تناك ذاا ارهاطة أ رمال ل_>رلا ب> ناك كلذلو كل ذكوهورعن (باوأ 1و 5 هدفت

 لاه هاج م10 اان طوملاذا ءافدالا ىلءامتوةل ل+رلا ة 4 عاما رهاشي 17 طاراهنءريعملاةوعاا

 < س مك هنر ودق مالا سس م: ناكف مدآ مسح ىف هسقاخو رومان 6 !انال ذقىلاعت هنيار ودو 1

 تاحو 0 ا ا -ءا وهلابترعالفءالثدو ولا ىقسالك ! ةوهشلان هدا نم

 الفص هعفر دعب هلوز راح

 لعأ هللاو ١ رام ل زتي تا عدب

 طع لاذ ِ تتارملالاهو 3

 شرود راناسن لإ ةداعسلا

 كورولا 00 ع ك0 ِن 1 ريا ان 0_8 9 ا 2 ةودمعلاو ةنالولاو ناعالا ٠ 2 ّ احلا ءش :كءاوح 3 ْئطلا 0 00 ءاول١ 0 :

 : ةيعست ه-واهق (ليةناق) 7 هىدلات 000 0 ْ توكيد ةنكسل هع وذ



 سو وو يعج سي ع

 ةلللا كلتا دوف كلذ ٠٠7
 م6 انااوق 6 0 حجج بسس سس سس سلس 1

 تاروت ءعدروءاوس ناوبأ 4 اوةاىدا : هر وود هر ومن تارذلانوكنن لاتعو هلزحعملااهطرخ_ثا امءاو طرسش, تسلا دمعة ءئبلاذا ا

 ا وقلت وىصعالةكثال الءانمل ا
 : 75 ل 1 تاو ناو دا عال (تاقنان) نب روصملا ىلع عقبة رذلا ظفلوم- ماي رذمهر وون نع كاع

 نان ىل-+6 لا 2 ءامحأ مهر هتسا قلاعت هنااا رواش ى ذلان ا (ناو از هنماه-و رخدعي مأ مااروظن ءاهحورجخ لبق

 د ا و و وج
 كلذفلاطأ واني ازابمتان لحنا نالوتعف نوعا نالغلا ىف مه رذاناجانأ مهلة ”اوىلاعت هلوقاءامدالا مهتير ذلاوةب ا ع

 ا مر لامع مهناهمأ نواب تاءاطاف مهر ىو آم مهنا عتلطو ,مسا ري تاملظ ف هو بق ناورألا كاسل ١

 ا لل باعدنعإ ةةسترح اذكع ثالث تاملط ىف قل دعب نماةاتضرالا نوامب تاماطىف مهو مومفةثلا“ىرخأ ة:ماهئاخ و ||
 ير ةلسبىكسعءنمعألا أ زيف (لقنإز مالشاو ةالصلأ مماع لسرلا ة:.لأ ىله ف.اك.شل اراد فثالذرباظن مقواكد وعل اكلذب فون ||| هتاجلاة كلذ ةماعلا فيكس ينم لم ةيلالا «تهتا بقا (ىاوملات) تارذلا نما لاذسأ قتمكحاامف (ليقنان) كامن | ١

 يا يلح ناباسد || انهتاروظيىذلا (باوجلاف) .اناومأهيلام_هداعأم م-هحاورأد رس ىلا مهداعأ
 ا ا لطم | ةلكسمهنهنا (ب ام 0 ا ءارذلادرد ءبوساو رالانع-ر نبأ (ليقناف) اف م هديع م كلذفد-ال رألف يل 0 دا | ْ موحاورأ ضيع صرالان طرىلا مهديعتتا اب .:دلا ىفدارأ امل هنا ىلإ لع ءاشموحاو رأ ضبتهرهطنملا م هدا
 نآرقلا نمعضومريغ هنأ ناف) 1 وملا 0 ئه ىلع لاعت هب اهعاط أ | نهف صن فى عمو ىلةءلار امنلااهمااقرطت,الةضماغ
 انناانرك ذماالا مدآ اب || نممدآ بنما ا اومداروط نهتذأةبرذلا نا نولوةب سانا انآ (ليق

 ىرك ذإاهذهوذن الازهل ْ هيىعساو ءاب الا نمءاش الا ل ساندي ام ىد رط ىلع ضعي رهظ نم 0 رذحرخاهللان ْ 1 ل عل ل ل
 1 لافاذاو : هارت م-هجرخأ لاماذاناء.جنال والا حم قاعيج م حرام مدآر وطاف ضعب ىلاعت هلوةبةهس_ثهتانم أ همهضعب مدآ ةبرذجرخأ هنالاقيتالمتحتو هرهظن م اوجرخمتي وذذا<-2ب رذر واخ, ءانغتسا مدا |

 ىقلاطأو ى-هتنااهنمنو رهأ ةقرلا عدوأوةةرخىفةف ددلا عدوأ متةفدصىفةره .و> عدوأ نم كلذ لاثمواض مم هرهط نع مهح نخأ
 ١ كل ءذمج خاف قودنصل اىفءديلخدأ مث قو نصف جردلاعدوأوجردفةةلا عدوأوةقحف 3 هولا عم

 ةيافكردقلا اذهىفو ةئرو 0 ناري افدرو (ليةنان) هيفضتانتال اذهف قودنصلانم للا رخأ مثضعب نماهضعب ءايشالا ١
 بايلا ىقلاتو + ملعأ هاو || لدملا فر ود:مريسغ اذ_هوانا ءاواس هوني ع رحل ناودوسالار اى ف عدو مقاثيملاو دهلا تاتك

 ١ هللا ىلا ها «مدرتو هلع دانقسالاو تا عالا و ذالك اوةعبور ود) العرس ءام لك نا (تاو 39

 نامز نأ ونو رهتدأاب

 ةواعشلا وكلام |
 امللاةتاموتفلا نمل بانك نيدلا 3 جيشا ارك ذدةو ىلاعت ْ

 ردع ع 5 ٌ لاح وتلاةداهش ةيعك-لاتعدوأ

| 

 3 5 حارس 0 |! 41

 هال تقطر ىدمرتلا | راف د1 ةرو صاف نبالغ نأوا-مبىلنناتددنعةداهشلا تر دوسالارغا ىلر تدع
 الواعرسشاهف حد .حدامالو | اهتركشفةمايقلا م وب ىلا كلاهعف رائد كل ةنامأهذهىل تل .ةذ هيلارظن أ انآو ؤاطل !كلذد ناو اهلعر حا موقلا قرط درب لول :مام هنأ قير ارعق ىف ترقتساوةبعكلل !لثم تراص دف ءداهشل او رخعارعق ىلا تراغن ىت> قاطلا ل ثم دوسالا

 ١ تأ , واتم ناياتك هدي فوامول حرت وعي لءهقلاىلمهقلالوسرناعيصملاثيديلاو * هال

 || ءام- أ ىنولاىديفىذلاب كل اىفنالاقف ناباتكسا ن اذ_هام هبات هلآ سف ناثك ىلع هدب ضيفو هو

 || ىرخالاىديفى ذلاو ةمايقلا موللاهنلا مهل خاملوأ نم مدرتاشعو مهلئابقو م- ئابءاسم-أوةنلا لهآ

0 ٍْ 

 الود كفار قتال :ال |
 ْ ا 1 لاق د ىو :اةمايقلا مولىلا هتلا مهتاخاملوأ نم مهرناشعو مهاب ومما ؟ءاعسأو رانلا لهآ ءامعسأ هيف

 اعاو لوةءلاتار ورمض) ْإ

 ءام«الا هذه بنك تأ دا ارأاهول_2ناواوتاحوتذلاع نمةئاوثلدو ريشع سمانا بام | ىفنيدلاى < زجشنلا

 ةنسلاو ناتكملا عابتا ةامساونأ أ نمدّلا بانك فرعي انه نمولا# ضرالاه-بوىل قر ولك كلذب ماقال نيبا ادكللا نيذهىفهياع ىهامىلع |
 انطالانمشير ومالا لرد 1 للزب نآ هللا لأسو تديلاب فاط اريعفن اىكحدتولاف هاندداشو ؛ 00 ارانب « رغم ع .وهو نيو ةراتك

 ركنا لاهو اذدمحتو

 يدق هوقفاملع لاعت |
 انلعاندإ نممانت اورمؤالا

 ىتلا مولع ةعيرالا له تيا

 هبف ث دعب لَعلا ىف ارون ىد

 سانا افدو ًاوئالذبحرغفرا ل !نمهقتءاهف بوةكمنازيملاةيحان ن مةكرودهملعتازتفراذلا ن مدقتع ةكر و 1

 نأ كلا ثياَعناةقر ولا تماقاطكر بغت :العاو سلا ىلع. اب لك نمأر قي نأ بان ا اذهتاشسناكو اهماع

 معآ كامنهللاو كلذ تسا:7تاباكحر 1 ذفؤشلال .طاوىلاعت هللا د6 نمْثلذ ناس الا معفاهمالنال



 ٠١1 7  ةلبللا زهري ا :بساذهف
 تس و سس سحسسصصسسب

 دوعلا اذهذأ ناك لكىأ قف (لبتنان) ردقئثلك ىلع هنالتشبتمدكروطفدوملا مهاعذسأ || لد /هننع ء سددت اد ١ م
 نماسب دئرسل م وضع لاووةف 'رعبندعداو ودو نامعت نط تاك كلذنأ 0 ءناا هلاك (تاوإإ 5 0 :لاهادر ميلعفلل 1 | ||

 لاو تامل وقتكم نرد يلاذعخ ناك كلا لافو هيلا ع نممدا هب ل ما مم مول 3 1
 ةكتدعب نييعتالةر ءالوة رةتالا.ةحالا هذه لكوت كافى او دهغلاذ_> ناك 5 بااط ىنأ نب ىلع ا ع سوالصا لم ءالالع ةرابغلا

 ا نمداسلا جلستك راهتلاهنم

 ا ل ةروهتلا نكن اهداح

 ناث يذلا ءاسدق ّن اوجلا:) هرهظن ءموحارخت ميساةفاكات (ليقناف) قائما أب داّمتعالا

 لاوووههيقتوطيمراهئلاو

 هنا هدر هتساو هر ,عطق شله سانلا ف ادا مترذلا موك م مؤأك هسرد :جرخأو مدآر عطح مسم ىلأاعت هللا ٍْ

 ىثوز# ةلارهاطوبأ زج مسا هلاوأك ترئالاودم هل نمي ولا نم ءذهالكوهسآر ب وة ضعب نم "ا ا ا

 مه لمع :اهالاَغ ةعيقدةم عامود رعش لك عدا اطار دايت نم مه>ر نسا ىلإ ءز هناهنيا4جر نءاوذختاو ىاسعت اودك

 عضوم ىأ ىلصه مج دار ماعم

 1 وعدن تأ هدق محم 11

 95 ريان لمطعم ىف مكسفنال

 مهاربال ث ناك ى مجااتاماقملا

 ١ كاز وتالسلاو مالا رعاه جر راك تةثلاهذهنم ةرذلا و رج نكع وماسم هعجج و طايخلا

 ضعب رمأ هنا هرهط حسم ىنعمو ءاشاك مدآرهط نمقب رذلا برخأ ىلاه هئايدا.ةةعالا بعيذ لقسعلا ف دعب
 ها اوعأالااهصسماموةثالفلا دابا طالما سلا مسلي اكدر هنالع سفتللا !كالذ ب سنف مسلارمتكنالم

 ميدقلاوثداملا نيبلاصتا صصنالذاةسامملا جو ىلمدآروط عسمنعسدةمىلاسنو هناعسب رلانأو
 عجصصلا (باوجلات) لاما نا اب هولاقمأ ءالقع ءابحأ اونا لهيب ميلوةبهوباجأ فيك (ليقتات)

 مهرغص عمقطخااو لةعلاو ايلا هللا مه ةود نأ ىلةعلا ىف ل ف سنالذا اي مهو قاطعنلاب ناك ممجاوجنا هاوآ يناءجا مهللا ندا اها 0 2 ا 2
 .٠ هاء.إ «» ع

 07 ,ةناف) قامت هنلاىلا هت. هيك لكدنوزاو الاتشن ناةل سم لك ىفانعسوةباعو ةعساو هنر د_ةراكع نآف الركام لا

 ةبيولابرافكلل ل ىلاعت هنا ىذمرتلا يكس هلاك (ىاوبلاث) اموةدر واموقىل,ةلف ىلا عسيمجلا لاقاذا كاكا 0
 اعاوهعفلءاعوط ء اولاَعَذ ةجرلاب نمنمّوهلل لك و نةفانا ا ناعاك مماعا ىهعتنب كد لذ ةفاذع لد اولاعو ردود اوم : 0 2 ا ا اعد امق
 00 ا او ل اوال هل الا هوما لكون هناا ناعاك ماما مهعتش. كيزلف .ةفاحولا لا ان

 دادتراك مها كلذ ناكو ت 0 ولاعشلا لهأ بناجىلا مهتوص عج 200 اناكأنا ليقوأ || 1
 ؛ ١ نم ا ؟اغالاق

 1 ام ا دب4ع ال ع

 وأ يشلالاط دقو 4 ةيتحالولوالا توسل تاك 2-1 زماقر ءايق رالف دحأ نكي لذا تاوسالا أ 3 2 - مر :

 0 كل هذلا [!ن أ

 نالوا وسلا قفو ىلع ناك للاكل نادعأ لو 5نأ ىد_:ءمدصل 'ولاومث كلذ ىف ىن ا هاظأ|| 7 2
 !وناك اغا اوف.اكتلا تامز ىفذموناون وكب مو هدو“ عمو ل 6 اأسمو 0 ءوهلاسىلا_هتوللا 00 06 0 هيد ويعلا مامعاوةةذواهربلت

 م مر م60منع ع دقو( تاث)ى حك ةضمملا

 ىفتعلط لبدة سمانا هدد م

 تءطق:ةةذطبلا ردة ئناج

 عام كاد ددأ مهتدب رثنال ىل»اولاو مكب ربت سلا مهل لاقت ةر طغلاىهو ةد رثلاو قماح ملا هلاح ىف

 ةداعسلان م د | ؟ نكلملع ا ووطوشءاك-:لانامزىلا | اوهن : المت هواك كلذفا|

 ل ا هناولوهغ' اخنم مم :مولوالا هرارتاةيهلالالو.ةىف هدذاقيعا ٌىذاونم مجونم نأكف ةراعشلاو !

 مف اذهلةءقاثيمودوعانل قيساذا (ليقناف) مهنأف هب ل امشي نأ دال مصب ىلب ,اولاوو د>اب تسل امها

 رورع ريغلاتاسنالا تاوادتو تذةنادقةينبلا كل نال هرك ذنالا؟ امنا (باوحلاف)  موءلاهركذال
 تااحهسا م ةرياكح, ءازحأ ةينبلا كلت ىفىلاعت هللا داز مثتاومالا ماحرأو «أب , الابال_داىفاماعر وهدلا

 ىفع 0 وا م اهاك هدو ماعااومعأ علااوةغضااوةقلعاا نماهلعو دراولارا اواعالا فاه رد

 نمافرع و فرولادوع ىذلادهعلا ارك ذالغ الود هنءىاعت هللا ىذر بلاط ىأ نب ىلءناكو ناءسنلا

 امازلاوةر 00 1 نعءولاعتهللا انريخأاغاو لاو لامن ءناك ٠ ندد 0 "لانه ناك

 ىرتستلا هلا دمع نم له نعلوتلا اذهودئانغا :كلذكو ها ريغالاخارابخالاةدئاءذهتانلءةمعل |

 تفزلاكىربدن مت رخو
 نرهتيد+لاو بئاذلادوسالا

 ظ 17 رذى دنع حدف ني_لاعلا

 ١ هلدرسشال مضر ام ثب دح

 ءآهللاو 0

 اذهىفىلا ا رثىيعيطالزتلو مكربتسأأ مول نم ذمالت فرعأ لو ناك هناا[ ْ انس ا

 8 كلذ فانا درب م (تاوملا:) ال مأىدا الاةرودةرودتم تارذلا نال: تناك لمذ (ل-يقتاف) نامزلا || 1 نالسرقالاانيبأىلاءدآن م

 ا داتا فشخ :روصلالانأر رقتغيالؤطخلاو عمسلاوةروصتمن ا تملا منا لوقعلا فب رثالانأالا ئ أ رمعلا ىفدي زئماحرالا لص

5 

 -4 0 0 ا 4 01 1 . 8 1 مل

 ود ةروصمريسغ تناك ناو قسطنلاو عم م ردلانق اع :«تازاج م-جغلاو ةاب اما هللا اظعأ اذاو اح نعةصترم:غادّةلو( تاق)

 رم هاا ل سسسل ِء 27 -
 ىنا_هحأ ترم وهدا اننا

7 

"0 



 مهفالط |ىفعاجالا نا بعأ |
 كرهظي ىذلا(تان)داسفلا

 اهلغتلا كلذ ذى 0 ١تا

 اهم 5
 0 ْ اديعسوأ امةشو هل- اونا كنالاىز رخكنالملاا مف بنك ىلالرالارب هيلا هدأ سماقد رم“ 2 ني نيدلا لك

 تودااعفر دوجو هءلوذأ
 دازامو ةدحاوة يمة. ءاذلا

 ر غنالو ليدمت هل ديال لزالابدارلالهريغو سايم نا لانك باك كلام هب هيدار 1 (با ولاة ) ا

 ميلا :ءاشم لاو 35 رعسلا قار ةوةفحلا فؤدر ةدا ءأا نم ؛ عرق ىذمرعلاثي يلعافو 1

 ةواعسأ تودع بتسلاو مدل فصل اذه ىفىتك اييلاون ةدرتل اقراكو م :امالوح و رلاهيف م م٠٠ امل :

 ا ءانمدةان1 د: 10 ,ةو(ت تاثز ها همالك و هعوتون م نوكياعهتلا لع عمالمأ عقيأ كلملاك ءردبأا وشعار

 ١ ناسا قةدار 1| ىهاواعاو فنك !| لهأ دنعةمدةتملاا ون يتسسوةءاوشاكلاتايثالاوو لا حاول سعأ ند

 مدعدبلوتأ ىذلالانرو ||(“ +ان) موضعب«ءلابهذا5لزالا فماك_:كاعت قل انالاشي لد (تانتان) فدعلابنيماكنملا
 للعلم جورللا نوجد || هزامىلاعتى+اولوةعملا نامزلا لا نعذل'باهذل ىن-.::ال الذ نا هبتك ضءيفنيدلا دخلا هاك
 ةرعوأ ع 1 ناك ا ليدمتل !لءد ف مك (ل :ةناف) ها مهفانمدترب دعما او ول *:نامزلاذانامزالا ىف ردغي وأ لوي تأ نع

 نمهاهمهمارحا محد ل ١ ا اعاواه_سفنىف ةريسغتت مءار وتلانا (تاو +اف) هلع قار وع !بتك هّلثانا در وامع مدار راو ال ريحت لاو

 :  ةقتاج هج ءءلإ ع 0 3 5
 ةصقن مهلالدتساامأو مر ا 0 نه هنوذر 5 1ع لاه 0 ةمسس 1 رييغتلا4 لام وهظفاةواهايأ مهتباتك ا

 ْ 1 ىلا هتاف حورخ ايا ءةجرتلا فاودبأ مهنكاو مهدنءلوةعمىلاعت هلامالكت انواع: موف نوعي مهرمولةءامدعب
 اهنوكلجالوشاامرمنتلا ||| و "ام ىف ل مالا اوةبأو ل مالا نم مهنتسن دعالا اوقزتسام مهنات مهبل لزم مهطصص فره والا

 تداَبنو تان 1 تناك أ اوف كلذعمو 51 نةتاهفادش م السلا اوةالدل اهءاع مدان ا(ل. ةناف) ملعلاو هلعل مهئالعلو مهل قيبلهيلعا ١

 امترودىضةتلت 3 ةال_صلاه اعمد" ايعان ةعالاو رس ن عة 1 1 ١١ متاع نائيدسملا ن مل ءلاةيترنسأوةفلاخا ن 3 اظةح أ
 م 5-2-7 5

 ل لارا ١ رادقالا ناير حبا ودبع هئالرادتالا نايرح نم مال -لاونالصااهبلعمدآ ادد لامعا (ناو اف مالسلاو

 تزيمتدقلاهو اواو ٍ ريغ ءامشالا فهنا مكحو هللا مكح هنوكل مصءامنافىلاستهّل مالك امآوكالذل ماقءالا لاو ههتالهماعالا 0

 2 ا ا - 1 000 ل ا 28 ١
 تربلاو شرولا لد: ىكرا ||| :دداوهامغانيددلاي مدا قات ناك ذاع , (بلتناف) هناك ودب مدافالطشاذ نم هتمدعل واع ||
 نيعدوسالا طار 1 ا لاّقذ ل هريغ ىلع هنغانمعالا |

 36 1 1 ا ل 7 0 : 0 4 1 0 ا

 ندقاسم ءوهذ ةدحاولا ىل 1ع

 كلذ ىفلاط او ضرالا ىف هنا 1

 م ملا الاد فلا نعت الوهجالا عملا ىلا ل سوال ناش مد 0 هو ايلف ممإلاو د رتل

 رألا ف هيكل 1 00 ارا نا (باو مم اف)انامزالار هذاا قاعَتيالَ اننا تس هرهدإاب « سقت ىلاعت قطائ 7-00 ف (تاقناو)

 جمالا ل ىعن ل اسعت هنأف تامل :ل->و زعءهللانوةنن ماوعورخ "الا لوالاام»ناذالادنالا ادلزالاوهانهر هدلاب

 جيمعلا هب وهف 0 0 ا لوقلاكإلذ- كوو ما ق>ىفلاحمكلذنالمرءلابةةوم سم اتاتودل مكحت ةياوأبالنكا لوالابه سقت

 رجا فىتلاةعطقلا لعد 1 اذ_ةىلعةي رهدلارف بيسأت# (تاقناف) لرالا «؟ءاريلقنهءاع مكتب رخأ ايالوخ ا ىكاعت هنافرخ الاد

 هيفىلص نمو تريلا لسد | نامز و هلقق.:الوكافلاذا اف تامز هنااهلاءزاعح ىذلارهدلا ف مهلقعت هرذكب يس (باوجلاف) ريدقتلا |
 ىببل كور تيبااف لم رهدلااب هللا لوي لسو هيلع هللا ىلص هلوعل اورفك امان رك ذاكر هدلا اودقتعاممئاولو لق عتب ال ىدلاهتيا 1

 معألاعتهللاو ١

 هرهظ ىف مهو مدآ ىف ىلع قا* ماودهعلاهتناز_تاةضنامىفنو رشعلا ثحملا )و

 *(م السلاوةالدا هلع ١

 مدا ىبد نمل ر ا اوىلاعت هلود ىنبعمنا اوعْر وقاثملاو دهعل ١ اذداو ركست ادؤ ةلزئملا تاتي لسع |

 ةيذ املا مايالارثا 6-6-0000 ْ سل هناو ةمايغلا موه ىلا .ندلا ىف ل ءاتلاب ضعب رهط نم موضعي كل هيداز ١1نا مهاب رذم-هر ووهط نم |

 عرشلاعمجأ دق ولات« ا راظذلاو لةعلالإك-ةساو ل سرل !لاسراوهقاثملاو دهعلاب دارا ناو ةة.ةدقاثيمالو د ععذ ا كانه

 ةةرعتل يأتى م فرم وأ اذه ةلرتعما عصي فيو الا اطللا نمبهذملا اذهامقتالودبملا ىلا اطان جوت لالدتسالاو
 نم عراشلا لولاه مون نع : كلذاو رك: اغا مما كروظي ىذلا التل ا مرسلا اوريسا|تاوثا قدا لاا لوقلا

 نيملا لبق عجتلا ءلردأ لإ كاعتهقلا ناقل اووعلا نءاضوع لوم اباوضرف ممل ءهيناعم هه ةةدوشصلاازهلئاسم ضو نس نال
 ةفرع جيل او هيلا كردا رف )ل تاو 1 لل 0

 ا

 قغتساف هيلع مهريغالوةسد ١

 لافووي متنمنعنوفراعلا |

 لاوزلا نمبو تف رعمولا
 | دءعلاو هلمل ندرعت غل عولط ىل



 ىلسه+.طتنالوذأ نا ىل#
 مازحال ادذع مس وهماغ هلبا

 انيعتموهسل ل ادزعو

 نم هنأ هل-و همارحا ل>ال

 لوسرلوةنءال ةشئاعلوت

 ع سو باطما لقفل

 ىلعهستموفمأ وهنفأب

 ا نعفأ اهرظنواض ةاام كس

 كلذىاها هذمع رص ضن

 لاه مث لامت-الاقرطتق
 تام مس هءلوق ؟ىذلاو

 قل ةدىذلا ف .طلاءاعي

 هتاازا 5 مارحالا

 ىلمهنالهتعارتدحوولو
 لوقوهإ غب مس ووهيلعهللا

 ىلصهلنالوسرتددط ةشئاع

 هماوحاو زك مسوعيل هللا

 دو-ول.:هيتدارأامنا

 هماوحارش < الهثيمط لاقل

 هيععتو واضع اد رثنيح

 لال>الاّت ع ارامئاولال>الا

 فاوطوهو ع الاعفآرجخ 5 اىف

 مااكوهو ىسهتناةضافالا

 (لادو) ربر هت ىلا جات
 فوذولا لبةمرخلا عماجاذا

 مكان مازحالا دعب وةفرعي

 داسغلاة يطاق ءاط علا رزعهرف

 الولام فوتولادعبهمكح

 كلذ ىلع الءاد مهل فرعأ
 مهاوشبانلة ناو نسحنو

 ناو كلذ ىف مهانعبتاو

 اذاءطولانا ىذتعي رظنلا

 ضفرب هنأ فوذولا لبق مو
 مارحالا دد_ت2 و ىبضمام
 تا وذ دمي ناك نأف ىدجي و

 فونولل قب هنالالف فونولا
 احدا نامز ب كلانهونامز

 انهيتقدح اذهب لاتامنكما

 ب
4] 0 

 ب عئارشلا تازاست حاولالذ-» نمولاو 3 تش , وءاسشن امدللا اوهتىلاعت هلوقد امهلاراشملا

 ع رشلا فزت لحد ليزحسنل اهل دا ذهاو نيعجأ مهنلعهمال وهلا تاوأص لس ءرلا ىلعة.هلالا لكلا و

 سس وحاولي اسسو اعدت اىلص دست درتكأ «ار 5 2 اددرثلا ناك حاولالاءذه له ىلاولاقداولا

 سوم اع هللا لصد كاسح هللا نا طخ ةرمت كاوا < سلا تاواسلانأشف مالا اوةالصاا !ءىسوم

 هذهىفاهتك ىلا تاولصلا كالت ن معاشأ امد_*ةمأ نع نلاعت هللا اعهف هاهتنمناك سلا ىلا اوحاولالا.ذ هىف

 عسجرامف ىدا لوقا الدب امد ثىلا حوأو ني: نارح اما دل ثدثأ او4 سجنا اهمفثدث نى حاولالا

 ةريض-> نمكلذاعاو مز المس ىلهفرفغتلا ن ءآيسشلأ | سره 4 هد اس مالس وقاسم ياع سوم

 ىوعم ل اوال تأ ىذةم ىلاعت هلوةلزناضب أ حاولالا هذ #هةرم -نمولاو ضرعلا ل يبس ىلءقالطالا

 نكاعتهنأ عم هنومنيح ن هولا دمعة وست هس, ال نسون ذب ااهنمو انو هلع

 2 ددرتلاب اهنع ىنك ىثلاةيهلالا ةقيقل هذه ع نمولاف ىضغ تقيس جر بأب نمكل ذب هءلع ىذت ىذلاود

 ١ || املعففددزت هسفن رد واذاناضالات 1ك ذو هزفةربل الوصخو مالا فوكس ]اددرتا ا ىفا مناي رمع نوك

 مقاولا سالا كلذ ذ ددرتلالاز وافددرثنأك ىتلارومالادأ |مقوىح هنلاخلا كلذ لازاموال أ لءغب لسه

 5 حاولا م ًااضأهسلا ىسهتند ىذلاو هواهمق ددرتملازومالاثل'ن م وغحاح وألا فش ىذلاوه

 همق علل ارطتعىذلا ارطاخلانأمز وه واما مأ تكد وملاح واف بتاكل ١ معلا نأ كلذ حاضر او تانثالاو

 حوالااذهنمةةيقرمث هنال صضشلا كا]ذ نمرطاحلاا نالذ لو زيف ىعمن ةراتكلا كالت ن امش حالا ثا ذ لعف
 ةناكسلاثود_ع ثدخت حاولالا هذ -هنم وغنلاىلاقراورلا ناف سءغلا اعف صخشللا اذه سة ىلا دع

 1 لع« فلا نممالا كلذ قاعتءاماهريغ تنك اوعمثح والا نماه«_ذوم -ةلارمهأ اذافاهو عت عطقنتو

 1 ضخما كلذإر امدف هلح أن ماذهب:كىذلا صخمشلا كلذ س ةنىلاةعقر ةياتكسل كلت ن م دتوف كلرتلاو

 اذهنلقبةةاعتمةقيقر تمن, تدئاذأف 4 مل هنانث | ىلاسعت قا ادارأ نامت لو الا شيقو هذال طا1ناكلذ

 هل_هفىضةناو هكرنىلمتبثوأ اعف اذان ح وللا امسح هكرنب وأ الا كلذ لعفيلتتبثو صخخنا
 أ بتكرلهلانا مثنوكيام رالق ى ع عيتوأ نسل <نر وص هتنثأو هلعسفامو كت هنوكن مىلا عتق ا هادف
 0 ثءذ 0 0 8

 ا لت ع 0 رمل حولوهف

 صاخوهاماوتا اوذلافوحلا ل دب اله:ءهللاىذر صاو 1| ىلءعىدس هلاك (ناو اه لاعالاك

 (تاقناف) ها ثيردحلاةنجلا ل_هأ لوعب لمع م 0 ١ ده هيلاراش 1 لانعالاو لاو الاب

 (تاوجلاف) ةمايقلاموللا حوالاف ىلعالقلاهتك ىن خلا ثداوطادد_ءىلعءاملوالا نمدحأ عاطا لهف

 ددع مكف (ل-.ةنان) كلذ ىلع هللاهعلط أ نغ انآ و لاق منئامونيسنلاو نمل كلاي لنك

 تارثأ ىتلات اب” الا نمح والا فرطسامدد-ع 6 م ةهلالا بنكلا تان [نمح والا قراعسام

 لاهو 0 1يمانابلانيدلا ص نيشلا»ر كذ آ ل وعشر داو قل انقاج لير ل

 : ىذإاتاتكلا مآ مأ مواعن اهم د دع ىلع ءا. .اوالا نمدحأ ملط لذ (تاقناف) هيلعهلل ان ءاط ا امازه

 بابلافئيدلا 0 تر دع هدامعع نهعاش ع نه كلذ ىلع هنا علطب عن (ناو اف) نيسيملا مامالاو»

 ةئامساتكلامأ مولع تاهمأ ددعنا فشكلااقب رط نه #4. !ءىلاعت هنن اىنعلط أ ىذلاو نب رمثعلا و ىفاثلا

 (تاقناف) هأ ةجموأ_غىلعىوةءاهم عون لك عون ةثامتسو ع ون فلآ نو رشءوةعستو عوف فا

 لزالا ىفىلاءتهللا هنمك نم قشلاو اد.عسلزالا فىلا عتهتك نءديعسلا 0 اوةيدثاةءلالهأ د |ضامف
 ١١ 1 لاشعت' قلاب, قئالنامز وأ نامز ريغلزالا لدوهري_غمأ وفلاح وللا فر رك ذملاةباتكلاهذه لحام ةش

 1 ومو زعمت / نك 11075093717 اه ا ا م كا ل مكانا تمهل هتك هج دعما عص بس يودع ص حسا



 0 0 نمل ام نوكب اذهلو لاه ع ندرلا مس الاوعا اوتدسلا ل هنالثح .رلابالا اه دعالق تاز وافل اىلار ا شرغلا زوم 1 0و ص تل ص ا حس ص حسم صمم ع حمس يحس ل امناو طي لكوليدارسلاو م
 قملاف سوا ذهل 0 7 0 الامال ”ىدر كل نم شوكت و ةحرلا ل ناقش هلؤءسوم 1

 نوداومب ةسفت ىلاععت 5 3 5

 1 لاهم جرام !مارلا ل_ءفنم ميج سشرعلاةجر وهو ركسملا ىل_ءف نم .>ىمركللاة جرت عفالذاذ

 لاف لب وارسلاو ص.دغلا
 ةماظدلاو ىادر ءايربكلا 7

 سل ناكاغ اولاةودي ىرازا
 ؛لصالاوهمارحالا فلعنلا
 مدعاذا الاف لنا سءايالف

 هذاععاءاساملعنل تالل عنا[ | ل

 ىذالا نمهداةؤلاو ةنبزالالا

 ىلالدعمدع اذان ىذ رالا

 وةهلاف عرمأ هانر رقامىلع ىسهنلاومالازو ربل _2ىببركسلا ناك الو ماودةراماو .ف.ذذتو

 ملأ هللاو او هكرائرح وي وهو ركسملالعافذ_اؤيالاذ_هاو لاسالا نمو ركسملا اد ن ءز واعتلاو

 (تاوملاف) خ 3 الالب قاخامييأو وهشرعءااوىسركسلا ويل ةلادح والاىلاعتهةا-ةر وصامف (تاكتانز

 ة كن المس روهف ىلعالا لق _!اهننا قا خاملوأ ناتاحوتغل !تاونأ نم سشع ثلالابابااىفزجشلا هلاهأك |
 9 انسنيتسوةئامئلثل#قلا اذوا هللا لج دقو للا ن «ق:شمووذحوالاامأو ريطشتلاولل

 رادقمنأ اهتم نيّجسلا تام !!ىفركذةنامثح والا فاهلصف فةءلاجالامولغاان ءاهنص نيت دوةئامالث نم فرتخي

 نءاهلثمىفنيّت#سو ةثاهثلث رض نمجب رخامةماشلامولىلا قاحللاب ةسقلهتملا لقلامول عع ورفتاهمأ

 فينا ما لاز اذان فيلا ىلا اعتقل انامل_ءارش *ءثلاثلاتايلافلاهو ها صقتت الواد اواملءدب نئالمولعلا فانصأ
 لوعنلاةردب قيل مقل مع هناذد لبقف هد->وأذ ةراغىلااله#ةات ىف هداحتاذ ا, ربامهيف ابعت فذة ىنهذلا ماعتلا لك ىف وهوة

 فدخالوهت لدرلارهاط هركسل رخآ ادودوم ىلقلا اذه نمتشا متماعلا اذهرودسةبلاطلاةهلالا ءاسمسالا نماء ءلامونوكنام|
 هي تاوكلم مك ني-حوالاهلعف ريسغالةمايةلامووىلانوكي اممم, +هسيف عدول ويلا كدي نأ لقلا مأو حواء ْ

 فالءثال ةناوا فاح شع نك ||| “ : هفرهط ى ىد»رو دلاب هايم اعز اعمق و ىااةضحلاةهلاغاا د وآل انعت هللانامت مغلاا هاب اهعدوأ ا

 1س ارا قلطلاد :و>وال لباقملا 0 روص ف مهلرهظامر ونلا اذهالولوةكس المار ود

 عرمشلا هن ثكساملكوهنغ || اك وسام شرلاب هذءربعملا مس اروظف ءامعال ىلتاار ونلا كلذ ن ماهباع ضاق ىلانعت اهدح وأ امذنعف |

 عطب مالا ءاجددو ةيفاعوهف وهىذأاب زئهملارونلا كلذ ن مقا ىلاعت هنامت قاما ملاع نمر هطام لوأ كلذ ذر هاظلا مالاب نجرلاهياع

 نيعتو قوطنملاب قلت ىلا دمع نوهس شرعلا ل و- ن منيفاحة كت اللا ىرتو هلوذوهو ربرسلابنيفاؤاةكتالملار مدلاءوش لكم

 مرحلاهعطتام هناه هيزدخالا كلف لكن أف هةعريط سند 0 المعيف لعح وشرعلا اذهفر دلت ركاب قاكاع هنا مهجر

 ضرالا هم وهنرر#و تارت مما ءليضاك اهراس نما هم قاد وفريصا: ءلاكءراسعنمهنم قاخاسل لصأ

 لكال_هج م ءاذغلا مث حاو رالاكلذد ب قامت الف فود ىفاكلف كلالفالا ىو !فوج فقامت

 ب 23 الا لاو ىاعتو لانا ثددل- 1اقدرودت5 (تافناف) ها ءاعشلاوةداعسلا ىفةمث مه فاكم ٠

 لعنلاةحردب امهقململالا

 رهاطامهريسأ هناقح :لالغ

 ارثس ملال لع هلااو رافل>رل
 عوطقماهف1ااهراؤقاسلا نا (ناو ان نيدب . الادبأ ةمايقلا مول دعب عشرأم ؟>امفةياغلا ارك دف ةما.ةلاموهىلا قات ىف ى اعأأ
 ررع ول اتءلف ىهتنا ةئامئاثو نم رشعلاو عي سلا تاب لا ىفزيشلا لاوو ُ نب رهادلار هدو نيدب' ." الادب تاع سد ظ ءانررث[5لعن ودالو فوهال ىزعن ا ىدبالاءاقسشل !ىت>حوالا ىف مما ثدتك ىتلا ماكح الا عسب داون نهم ايقلا موي دءن قالا عقبام مج
 سدلىف هءلوقأ ىذلا لاو ردقياللةلاناوةرخ# الار وب تالضاربعلا جل طةفايثدلا ارومابح والاف ةياثكسأ اكلاسعتق 00[
 اوؤ (تاقناف) ها دوخو ةباتكلاودوتسولا هينوعااءةبا د 0 ,الامو ىه هات الا مالا مذ هلع بكي

 د ءاهءلثورمشء سداس !انأب لا ىفزعم مسا ا هلأ م(دا اوداد) ةهربغ كانه ل يفر كذاب ؛ ىلعالا معلا نسر يت

 ءارسالاث لدح هيل اراش اوت را تو در حأوأ ًاوىلءالا للا نودرخ امالقأ لانه نات كلا

 نذعمستل نا هنارفصءملا مر ا

 قيينا ف.دقع لبق مازحال
 هرانتجاب, صدر لامهسلع

 ءاقب نامز فءادتبا هسا ناو هذهددعءامف (تاقناف) توضلاوهفيرصااو مالقالا فد رمد« .ف تعمم ىوتسمىلاد تاصوفه.فهاوقو
 : ىتاح وفل ىزييشل او اهرك ذاحول نوت سو ةئامئاثوا!ةنوة:سوةثامئلئاهددع (اوجلاف) مالفالاوحا اولالا

 ىذلا نالكلذو طاوة لا جواله لغالا للاسر نود اولا مالقالاءذهةمتر ولاقاغت 1مدةثملانابلا
 ءده فال عه سف هب .,:ك املاعتوعتالةوحلان مىيبعل طوفحلا ىم«تالذإو لديشال طوفحلاح حوالا فاتك

 ماكحالان ء ماعلا فىلاعت هللا هثدعامتابثالاو وحلا حاول فات ادتكدت مالقالا نه نان حاوألاو مالثالا 1 : ا '

 ناو هيدفلا هيلعق مارحالا

 وهاذهزالالحالا دزعهس

 صندرنأالاىدنع :ريطال

 ءادتب ارغصعملا نع ىهنلا ىف ىلح

 هدنع ف عنفامه:ساموءاهتناو



 [*( نمدنعهنذ هلدصقالن ل علا

 ءاملعل !نممدنع فدك ال
 مالو عراشلانأ اندنعو

 ا تم

 نيفراعلا لك نمدح ا هب اذاا مناع مدعو مالسلاو:الصلا مولع لسرلا ناسا ىلءاهر امج اوتافصلا || م 3

 ءاسا؛ناعالا بحب كلذك كلذ نم لسرلا هيتءاجاعناعالا ب> واكف دحاو رحلا نافل سرا نيئراولا ا ا
 تيلي وقع, مال هقفاوملا عما ع رغلا هيءاجامل ل تن كل ذك لصالا هيءاجاملانل اكو نوطو طوقا :ءايلوالا هنا ١ ب ىلاتغمأف ةشاباهل
 ورا ها مونذكيالو مهنوفد_هيالباتكللا لداك مولع ءام اوالا هيءاءاءاونمؤب ملذاسانلا ا ال

 كادهىو ::هللاو بانك ىفهيفامدخت الن اف هلة عتو ثح ءكاازه ْ را

 ,«(ىلعالالقلاو حوللاو ى» .ركلا لع .ذاكسل فرش عساتلا ثححلا)« اخد ىلع ىشفف لسغلاهللع
 زورب لس ىءركللا لع كلذك هلالكي قيلنكءاوتسالا لت شرعلا لعام ىلاعت قا نامت ب ملعا | فني هتروثازهاهقطن نم
 ةيدحأ لح شرعااذا هيلا شرعلا نمنيمدقلا ىلدتبىسركسلا تب د> ىفاموضعريعملا ىهاوذلاو ىماوالا طس ف امسوء الذ فلاطأو

 دةف ىسركملاامأو ندسرلا ممالاب ءاوتسالا ضمت كلذ ىلاراشأ 5 ةحارلا ىلعةلمتشملا ةيلعلاةماكلا || تنامعلاىاملاف ةسصقلا
 تناكو لعفلاب ىمركسلا ىفةيءةشلا ترهظفنيحو زئثلك نمت قلضل نبأ ىلا هيف ةداك-لاتوسقتنا 0

 ءالؤهةسءنامجرلاةملكلاه بف تهسقن ىهءركل اىلاانلدنامل ىهنلاو مالا ىد_ةنافةوَعلاب شرعلا ف

 ىسركسلا نال _سوءيلع هنلا ىله هلوق ومر رشلا قش د1 !ىفءامشرعاانوكاكوأر ارذسالا قالطا ١

 نيدلا ١ يسوتسلالاه 0 ةماجلاا مرتع (ةمثن) ىسوتت !ةالق ضرأ ىذا هلم ةقاك شرعلا فو>ىف ١

 تاب 1 4 | 000170 نا !تاضالا مقيعب نع ذ الع !تاسونغلا نسقتاهتلثو نينا اوثلاثاا بايلاىف

 ىلاعتهللاءاثناةئامعبرأو

 مكاسسسسسسساس 2 تت تتسم سستم تسييس
 دهم اىف ماك نم ددعو

 00 ا ا دا لجل توتا لأ ازرار قات أهءلوق ىذا! لاهو وههعحارق

 مشلارك ذاكنيمدقلا لها هب 1| لعتتد ناكما وه دعب س داو مهج خ الاوذنحاههددأ ى مسئاوه رارعتسا |نادبعلا ىلع م ان وج وف

 | هلوةلالمسعيلا عاطتسا نتموكفلا ىلاانل دينيا! نيمد_ةلابدار مانا نم هأب رك ذاموة:امونيعستلاو نماثلا تامأا ىف نيدلا ى <
 يشارك ذ د اريبك اول كلذ ن عهلبا ىكاعتةمسسجلاهمهولام فال جمتلاو 5 ىسوح لاو صالاامه 5 5

 1 جِح سال ا ىل_ءهلو ىلا سعت

 مابا رشع ثلاثا تايلا فنيمدةلان ءريعرةثاه_ثونيعبسسلاو عسارلا ب تايلاىف ا مهنمرارحالا لقي لورعف ثيبلا

 نان) 5 3 فلن وأتد_كئالس د : هناه كل ذ ملا ىو لاو ضالارم هنلاو رينا نال معاه هالكو ١ مادي !اهعنم ناو لاه

 نماثلا بابلا فشلا هلاك (باو 55 ةكئالملااممتدعصاذا مدكآ ىنب .لاعارارقتسا لا ف (ليق ا ورخ و لستفل ا

 + هس ربا ش لك تافى منملاورد_سىلا اهدوعسهىنهتني هنا تاحو:غلان د نيسسؤةناو ا ع * 1

 لسع ىسرك-ل!نءزخ أت يالف ىهنلاو مالا ههنيذالا نيمدةلاعضوموه ىسرك-لا نا (لقناف) 1
 ةفةرددسلا نم مسةنموهاسْءاءإصأ نان, تالا مالا ىلا لاعب صاخكلذنا (باوبجلا) اك ل>رلا نال: رمل 0

 | لاوهف بكس نءقاخ ناك
 مارحو بود: مو ب>اواهل سداسال4_سجنفياك_.لا ماكحأ ناموأ_همرةرد سلا ىمرك ىلا شرعا | رتز؟ ًارملاامأوبرقأ طئاسلا

 | ارانلا وتو ركملاوشوعلا نمزو امل ادج ولا! نم بود نلاول#ةل نما بج اولار هظت حابمودو ركمو أ اي يم نك رسوم تقل
 اهلوصأ كاو:ر دلاىلاةداعسلا لاعسوفت ىسهتنم ناك كل ذلذ سفنلا دوه حايملاذا ةردسلان «حابملاو || ْ

 ةر وك ذملاة سيلا ماكحالاهذ_هنمتأشنىنا لاس عالات دعصاذافءاقسشلا لاعسوفن ىسهتنن موقزلا ىهو ||

 حوامل لذ نم لزتي ف ماكستلا نا نال ذحاضبب اود_سها1ا ةيترملا ىهةردسلا اودردسأ | ليت اهعسب رآ

 نه«تدء.ؤلحرلا نمتةادش

 وفق ىجتموقزلا هد || تيب كرام امئاسبلا
 ضارعااهناعملاسمتالادوعسسةر وصامف (ليقناف) ىبهتنلا ترهظهنمىذلا عضوملاىلا اهتياغ ناك | ..ةءلتأل عل سأ ىلع قءاةأرملل

 مئاهلعأف هلك اش ىلعةك المر وطقتاماةئاهثادو نيعسنلاو عداسلاب ايلا ىف عم زيا (ناو اف) ٌ عفترا لجرال ليقولجرلا

 قرص عبس ضيف اهفر وضحل |حور وهىدلا اك يم ىلعاهلا ىلا لكي .ه!نمح رت دعصت أ مآ يساذهف كبك رتنع

 3 امالاهزه ص صام ح واوق 02 .5تاف) لوالاهروربل<ةوهىذلا هئاهتنا ل كري للوعلا لسد أ :مبرقما طيخلا نعدرغلام

 بابا فزيشلا ني (باوجلا:) حلاح والان هبود-:لاووةلان مب>اولانوكوهو ةسجلا ماك>الاب || 1 0

 ةبداولالاسعالا ىلارظن لةلانمنوكف«فمز ربابدع للك نوكصيصغتلا هسونأنيسجلاونماسثلا ||| نإ نأ

 نوكي واعف ىربابيسعاهديف ةب ودا لا عالاىلاراظنح والان منوكي واذ ىربام ب دتاهدوف برثأ كم ح 0
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 ام ىل همكح لم .ريغالهيق ضامهمكحوهىمأ اهناوةتبلاثهنم<:-راحدي ىف سلو ىوكحت 2 هنأ دب رب

 ات دئانواهانعموةضرقلا حورملا لقعلا لدعىلاعتهنلا ىلعة راما تااهتسا ل قهياعثضبقوا نهدي هتكلم |

 فيرصتلا لت نيم.لا نالاهركذاةاف«ذ.وب هلوقام او ىلاعت لا فيرصتةض,ةىفرخ الاوا.ندلالاعنأو هو |
 نك. ىلا ةراشاوهف ىطلا نم نكحتلا نعنيوملاب ىنكف نيمملاةوقةداعلافىوةتالراسنااذاى وغلا قلاغملا
 هنلاولويغلاناهل قلتلاىلا ممولة ع راسوا وفرع <. طافل اب برعلا ماهف | ىلا ىتملا لصوف للعلا نم ةردقلا

 ىلعدر مدو>و م نمالا مقيالبه5نلا ىأر ف ل_.ةعلارافن بضل اوحرفااو ل صضلاو بحعتلا كلذ نمو لعأ

 كلذ نأ مولعم ا انهو شالذل بلع هيهلنكي )بحتملا ١

 ىنعملا عج رذ هلح رغب وأ هل -الملدعك وأ هنمس#لا هن ارب !ىذلا مالا كالذ| قانا وه هنالهتا ىلع لاك

 تددحىفئاهنمىعل !مةوىبلاة فصلا كل: بحاص فرعا مادجالر وظ.!لوةءلل لزاتوهامغا كلذ لثمن الا 1

 ضل اواضرلاو حرفلا لج م<: ولاه هنوهشناروت عمالثمانزلا ىف عمال ىأ ةوبص هل سبا باش نمانبر بمعني
 نع ةءانكوهف بضغلاامآو لاق النا قحىفوه5 قحلا بناج فءالذ ل.-ناف مالا ل ذإلوبقلا ىلع

 هرث | وهذا غلا تقع ماقتنالا نأ دبعلا فرعلكلذو ىرهنلا فهما ء قل ابضغىذلادبعلاكلذع وقو

 وهىهلالا بضغاايدارملا ههضءب لاو هيف عقو ىذلا مالا اذن مسوي وهب ر رةغتس ودبعلا فات

 ىلءل اع كلذ نأف ناهذالا ىلار دايت, ام ىلع هاج ح<دالو رادلا هذ_هىفدابعلا ىلءتارب زعتااودو دخل اةماقأ ا

 ىورخالا بفضغلاامآو مهمات ب تذْذغب + وح هدأ صريخ ىلع ل عف مهتم عب ف .كفءدامعلاسعفأ ال ىااعهناف ولا | انا

 نيد>وملا -ىلاعت هللا ل دب وةمايقلا م وين ىذمنف م هريغ ىلءبضغااامأ ةداخراذلا لهأ ىلعن وكم مقا

 ى-ىف لك ىلع ىلا هت قا ق-ىفكلذ ل ومال هنأ مول ءمونامسنلا كلذ نمو د مهفاهةنلا

 مهلانتال هتسرت وكلا كلما دنءنيميساملاك اوناك ىذةن.الرافكملا باذع ناك الن كل لا كلذ نان قافنا

 ة]ماعم مهلماعي هنا اوهرث | هنذا ارا اةه>حىدراولاةب ر 1 ازهتسالاو ا ما عمال ذ نهسر#ي راأ 1

 سك دجأ ىلاثي دو قءافلا متي س هناا طعل ( نت ملعأهللاو حاس لاو ئزهتسملاو زوالا

 مسملا نمجراخلاءاوهلا رغما شارع :زامىلاعت قا نأ مول_همو نديلا ل-.ةنمىنتأب نجرلا

 نيحراصنالاب مل_سوه ل عهللا ىل_صونع سقت ىلا سعت هللا نأ سد: لأ نسف !ايدارملا مهض»ب لاهو سف آل

 ءاجسالا نمريةنودندرلا مسالا سفنلاةسضاضاه.!ءلدب ولاه ممجهب رك لازأو نوبل لبق ن مهول

 ىرستناةجزلا ىطعت الملا

 قيلت هللاىلاالثم ءاوتسالا بسنب ناك-ف هسفنىلا ىلاسعت ىالاوناضآةنستفان اتاي ل

 ا 2 بكل | لاو دةوادبأ ىلاعت قا بناسف م<'الهبب شتا اذاهيددت الو فدك ةريغ رابغ نم هلالع

 نلدوهش ددالا من ءىلاعتو لاه زا كال حدي ال هنا لءاتاحو غلا ن هةتتامونعتسلاو لا ىابلا

 سأ نع « هزات ف كفالاوهنعهته زئامثل ذدهشت لولو اعتقل قل كلذ نا وصفنئشلاكلذنا ثالةعب 1

 علل ل_ةعلا هي زن ةهراغناف لّهعلا فدحوت لواعام«ع رشا! ىفدخو هي زنا نذافال عل اوت موه سدا

 ىلعوأ مظعالا ىطاحالا ناكملا ىلع ىناطا بلا ءاوتسالكو هءاوتسالااذممدارلالوةب تاع اوتسالا ن عىلاسع#

 ايت 00 را 0 نيرا هاذا رخال

 اعو لح قااخاءاوت ةّهأ 0 لال رشتء 0 اندلاع را مهلوتب 2 ٠

 ىلع هركنأ :ىنىأف « كما ىلع كلا ىلوتءاكءاليتسالا ىلععا ارتسالا لس شرشتا ناكملف لا خيشلا ناىلع

 ناكل ىمالاد_> اق الط ازاجول لب تداح زب مالا 2و ماسالا تافص ن موهىذلا رارةتسالابلاف نم
 -- 0 وص دل يسم ولج دج صو بيسيرو د دك سوجم ح1 وكونج مح وب بدج 2  بووتم 7 دوه ربو حج ع حجمها جل -- 2” 0 0

 نفةسعجلا هلل ىلدتي ىلاعت
 ةالسصراا سءتلانورغ

 نءهلافثكاع رفرعت فلا

 كاذى ريف سانلا ضء.تلق

 ردقلاةللاهمادقتعف دّمثعف ىلكغلا

 اذاّلوْقَب مة ئاهلعلو

 هإلناضمرنمرتولاق فاو
 ملعادتلاو اردق تناك ةعجلا

 الاو- هىلوتأ ىذلا لاف و«

 روسملا ريغ ىف فاكدعالا

 اذاو ل ضفالا الخ هناالا
 هلزا-رحسملاريغ ىف فكتعا

 دصسلا قال ءاسنل اةرسامم

 دوهشلانالثلذهلز وعال

 ىف طرشو_هىذلا نعل
 عوج رلان لابي فاكنعالا
 هتكالذ سكنلا طوطحىل

 نمو سفنلاو قا دوهش
 ةالندلا ف لك الام سحانه

 ىناثلاناءلا فلاهودج مهفاف
 ناكرأ جم ارارسا ىفنيعب مسلاو

 رطاوللا ددع ىلع تببلا

 قنوع ىتهلاةعب رالا
 رخخانك رىهلالاف ىاطبشو
 ىسفنلاو ىفاعلا نكرلا ىتلملاو

 رغاف ىذلا ىىعىكحلملا

 ”قارعلا نك رلا فاطمش !او

 هدنعلاةينأ ع رشكلذاو

 قاغنلاوقاةثلانمهتئانذوعا]| | ف

 رك ذلابوقال_دالا ءوسو

 فرعي نكرلكف عورتا
 ناكرالا بت اسم نوفراسعلا

 ناهيلونأ ىذلا لاهو د
 غلب لوتانمئجاذا لفطلا
 نءعةمح اكلت هلهللا تدك

 ءولستل ل لاناومتن رف

 همأهتعقر ىذلا ىصلا فسر

 جاذهلأ هنن لوسراب ثلاوو

 بسن هنا رحأ كلو متلو



 لاطأو ةليضفلا ىف هنوادو
 اهدلوموص ىلع مالاكسلا ىف

 هلكر هدلا مال سل | هما: ىسدع

 رطف نم. دح ىف لاهو »*

 | رح ىآ رحأ لثم هإداعاص
 أءاداانالهموصرح أ الوراق
 | ىف هلناك هر طف ىفرجأ هل

 بورغلا دنعرطفلاذا هموص
 ناعأن مو مودلا ماك نم

 | هلكراشمنأك ل عىلءاصخم

 لدعلاثل ذهمل اىدؤيامف

 | ب>وثالةكراشم ريما نم

 ْ رحأ ىلع ىنلك نائاصقن

 ءاوساهملا ثعب مثلا ة#مالا
 | ىفلاطًاواورغكوأ هباوذما
 نأك ثيدح ىف لاهو # كل د

 'ز لد داذالسو هيلعهلنا ىلص

 | ناضءرنمرخ“الارشعلا

 | دارملا هلدأ ظَمب اول .اامحأ

 | وهاذه ف:الصابهؤاسحا
 ْ فيرىلبالا مايثنمفورعملا

 أىذلالافوو ىرشلا ف رعلا

 ْ رودردقلا هلل ناهيلوذأ
 || اهتن ارىناللاو اهلك ةخسلا ىف

 افوم-.ب ررهشىفو نابعشف

 | رثك !نكلو ناضمر رهش
 |رشعلا فوناضمرفابت ًارام

 | ىفةماهت اروه_:موخلا
 | ريغىفهذم ط_والارشعلا

 | ىلعاناهاهنم ا

 ا رشعلا فردقلاةلمل قارا دحا

 ( كلذوادبأ ناذمرنءلوالا

 لاعت قطان اف ثتيدحاتا

 نملرالا 5 ثاثل ا ىفانل ىل ا

 هللا نأ درو(تاق اديأ ىلوالا

 فو ردملادب وة>راعللة_راملادب د ةرد_ةللةردةلادباوعض ذ هلاهوعضوالةةيةس مهطاغلأ اوعضو /

 تع هل لحام سأل ة لارتشا طاقل اوهامغانيرمالا نيذهادءاموةةصلا فاكوأ لثملا ظعاننو كاع |

 ادبامالك م ع اتاحوتفل !ن مىناثلا باسم ملافلاوو # 1 تاذلاع 7 4 مهد 4 سم طعتاعتادلك ىلا ا

 نآر 5 !ءاحنيذلا برعلا لوةعالزتتك لذا اوهنان ىلءوه سدا هيبثقلا» رهاط مهونامن م اوبك لاى ا

 مركلملااهدنع ناك رعلا كوامتافد أوأ نيسوق باو ناك- ةىلد:ةاند دمث ىلاعت هل اود ل مكالذ دو مهتخل ىلع ا

 ىلا كلذ مهداةف هيزغتلا ن مل_جو زعهلل باسر طاري ن نم ماهفالا ىلا مسام بس ىلعلا 08 ان 1

 هيدْسَلا فاصت نوكسةن_سالوناةكىةاففل طا ددعالكنا ىلع هناا ل ارقلالزت ىذلانرعلا مهغل كلذ ١

 كلذيىلعر و> هل واتفكلذد_هذخأب ام يرسلا امنوا ؛ ىذلا ه>ولا ىلع ظعالاكلذلو المخ ا

 سدق:اهيف صن تسلوهييشتلااهر هاط طع تدروثب .داحأ ضع. كل درون ن<:ولاق هلال قمل الامهملع ١

 هيسضةشاسع لقعلار اظن نجحرلا عناصأ نم نيعبصأ نهد ن مولا تلة ثيدح كلذ دن د كلهرك ذأ لاماهملع

 هن زيتلاب قيلبامىلءكلذلو ود ءلان ًااماف هي زندتل اهحو كريب وثالذىفصن هناك ةحراجلا ىلععبصالا || ٍ

 نه نية وعن نيب نم وا تلق '

|] 

 احرذواك عضو ةيعموان.ءأو نيس عواذ يع وعيباصأو نيعبسسأ راعيص و نيدي وادي هلأ هل سرة: سل ىلع

 (نلعو ارصب هلنأريخ ا وامندلاءاسجسىلاو ىنركسااىلا هنمالوزنو شرعا | ىلءءاؤتساوا.كتوانابت اوايدعتو

 اذهو لاه مدقلاو غارفلاو بذغلاراضرلاو رادةملاود+اودلو رهلا او نهثالذلاثهأو انودوامالكو

 امثلوأوهفهسغن ىلعو 211 < مكج هلال هيناسعالا بح ىلاعت هلا !ىلاةءستلا لوهكىنعملالوةعم هلك

 نناجىلعر كفلاو لةسعلا بناح .رصخملالا لا وابلا بلا لقعلا نمِباَص متجامول لاو هو قوة هي يك

 يشل لاهو + ىرستن ا هل و دصمريغ هنلهقي دصت لاحىف هن "اك لوبقلا فدل ةعفقوت ىتح لوأ ام هناف نامعالا

 مهتاكلذو ةتقحو هام الص زاثررعلا مالكىف ف شكل | لهأ دذء سل هنا لءاراوفالا عتاول هباثك ىف

 اوعضو دس أ نالف اولاهاساو هيلا هلل.بسالو ل.لدلا+لعف كلذ فاو ز وت مما ىىدانمراذكهو فو رع هال

 نأ لتاعلا معي انهنموازاجتالة قة سقالطالا اذ هاو عضوف اد سأ ىعس عادم لكنأ ممناسا ىف ية اذه

 هيشنلاذائثىفهردشتلاب ىذةءالئالذوكوبت+او نيعلاودءاارك ذنمةةسسلاو ناكسلا ىفءاجام لك

 8 لو رعد رند سو هيلعهللا ىكمد* برق كذب تاةعف دا اذه ىلع مهنم س اع برثملا

 الاة همس شما نمىلل-ذ نم ملام هلا لعااضيأ اهنءثلاثلا بابلا فلاقو # برقلاىوس ا ذنم توهف

 ئثىلاا ف مهنملودعربةنم تءاجامىاءرابنالاوت ان الاا اوكرتوةمالسااوبلط مما اولو رصدلا لهذا

 اولاههيدشتلا اردهاطثي دد مهعاج ىنةئثلثك سبل ممةكي ناكواو قال هلوسر وهلا ىلا كلذ لءاواكو وبلا

 ءىحو هن زتعلا هوو نم اه-وري_1ن1كإذإ نأ الا قبافئئث دلك سرادهبدشتا اهسفن نع زدت ىلاعتهنيان ا

 هب زتتلا ىلا ىدؤرأما هنموهيب ل مهون كا هر هاطىدؤباماهتماهو -و ل“ عنرعلا د: ءاهد- ءعتاماوادأ

 لج ثيح ىلا« هللا تاف ص ىلع ىرعتل ا نماضي .أكلذ فام عمناس الا ق4عضوه .طعبامع ؟ هقحهفول مذا اظدالا

 نسا امنرعلا ل 00 :وةحراإلا ىلءقاطب اكرت_ثماظقل.مالادحوذزا ل اوةق.ةلسا نم عضولا
 لم-عهحو ىأبف نسسملارثالاوةمعنل !لعو وراك لع قلم جمالا ناك اذاو هلام ىلءنالف عسبصأ ||

 ةجراجلا نط :,نكسا مهلمدو وأ وأ ىب'ن مل ذ قا هفرعنمىلاو هللا ىلا كلذ /ءلكدو تكس نأاماو ||

 هي زن#:لانم اظفللا كلذ هلمتعامزيبن نأ انياعبع لب توكسلا انل ل الف ىدانل موةي تأالا مهالا ديالو
 قالا لهأ بهذ ىلتثيردملا ىنعمن مع يسعنا نيالا عمال عقر 5ك هددت ضح دن ىب>

 نيبلاوةضبقلا كلذ نمو 5 ملعأ هتلاودادمالاةهعنوداحعالا ةهعنامهو نجرلا عن

 فرعف عضولا هيضةةباسع لقعلا ارافنهن.مب تاب واطمتاووسلاوةمادقلام ول هب .ةاعمج ضرالاو ىلاءت هلو ىف

 11 نافل كهنبرص تت قمر هتط فدك درر ناد الا ىنعم نى رعلا ناسالا عضو نم

 ريرغتلا اذه ن
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 هذهمر ومالاذهنمأيش لص> اذا هنا ما سفامر وصقلاو لاعلا نماهضوةر 01 ذملا ىوةااةلماونالا هان :ركذا ١

 عمار وهيك زب ومرك_ذدليفهدرب ركسفلان الوب وحسقت نإ عهيهتلاربخأ امل او.ثىففدود فرطلا

 رنع مدام هلوبقف كلذك ناك اذاوهسفن ثرح نمئث لة ءلا دنع سيلف دل جلاب ولاق مثكالذ فلاطأ وهز
 #ها كن كام هلامو هلام ادا مءركسف نا لعن دعبدر 200 ىلوأ هسفن ن ءهي ريخأو

 عنمو هن 0 «ثااثلاب ايلا قلافو

 نيع اوني ءوذدد نأ نبديوديو م دقو سشبتو لعضو اضرو بضغو بدثتو حرفويفب؟و ءأز 20 ءاطعاو

 ١ لفي زيدا ه>ىلا عت ها اوانسغنأ دنعن مهرها ةصوامانن فان رل مص ت تءعنهلككل ذريغو

 || .اعب امدح ىلعك اذ نكاوةياقعلاةلدالاب نوةداصلا مهو فداصلا ىلاعتو هوان دوو لبق هإ_سرة:#سلأ

 | ىلاهةبسش لوةنالوهفيبكتالو كلذ نمئثدرانلز وال هلالك قرابامو هناذ ه]قتامد ىلعو ىلاعت وهناك

 1| هن اذب نول هاجانأف هن نكت اذا عرس ىلع هللاىلا كلذ ف ضن نأ هللاذوعأ وانيلاهيسني ىذلاهحولاريغ ىلعالا هللا

 أ | رشف هلسرة نسل ىلع هسفنل ىلاع”قيطاهةثأ ان ا مشدر نملكو لاس !ف.كىردنالرخ الا ىفورادلا هذهىف
 || ىلاعت هلهبست نكلو كل ذب نمآ[ن موكا ذكوهف ضعبب رغكو ضع. نمآ نملكو هتلادنع نم ءاجاسع رغك
 || رثك امو لهح دة انكم كلذ ل عجو هر وصتوأ هلاب ىلعرط_وأ كلذ مهنوقو أ انما هتيسن ْلثم< ل اكل ذهتبسن ىف
 ٍإ نيرهاشملا ع. .جنالعاتاحوتقلان منيعبسلاو ث املا بابلا فلافوو# 0 منا ميمصلا رقعلا اوهاذهو لأق

 || هييشقلا ع سيمر هيبتا: تلو لات رار ةرانا ساد دل ىلإ نادر «نو>ر خال لاعت قل ١

 هلوقىف تلت ى- وفلايغلل لزتتلا ةبسنامأ و ل 1 سلاو<# ىفىلا عت مغ كيدح .اكت ىس مذ هن زاستلا ةينستانإلا

 أ هقلاهجو مئفاولوقادتأق لوقو هارتالئاكهتلادسبعا ثيد ا هلوةودف فو ريصبلا عييوءلاوهو كاعت
 ةدراولا تاب ””الاوثيداحالا بجو لاو هنَيمحو هناذهتلاهسجو و فرط متو فو مكدحأ ليقف هللاناو
 حالط مالا نمةموهفم اا هانا اهمناعم ناعتمسا ال ولاهاي || هناعم نا صتساب ت أو والا ىلع قاطنىجلا طاغلالاب

 قامت لاه ىن لالا في رعتلا اذه هب لزت :ىذاا ناسالا كلذ فلاخع اما هبط الا دنع كلذب ةدئاطل تعد وام 1

 لوسرلا انا حرس مو« ماع مالا وهام مهتغلب مهل نيب ىنعي مهلنيبياهموقناسسابالا ل وسر نم اناسرأ امو |||
 تان هموال اعل كات سسنل جزاع تس رع قوام ينال رع طاغلالا هزه طافلالاهذم ثونعبملا 4

 0 0 ا :ةناسا ورش عالمة لاينر طاغلالا

 ا ةطات فاس اا داتا هاذه 0 هف ايريللا ننال هياط هر 0

 ' هلل موا_عمو دب. تقلعناسا مد ىلاعتهلوقثرقلاىفدرو دقو لاك مث كلذ ىفلاط ًاواغلا خمول لعنالا 3

 7 قلادي ىرخالاوة هعذلا ديةدح الان وك-:نأ ىلع الو ةينثنل ادو -ولذر دل ىلهنيدءلا لاند غو ببال

 لدو ًاتلااذهممد" الفرشالو سلا ىلع مدك الاغي رش: تءاجامادن الاودو> و ملك ىف خئاسم كلذنآلا

 ني-تسنلا نيتاهالا نيدسلا نأ معنالو 5 ؛ رمشنأاىل عر أسمثمأن ا ذامفالىنعمىدءانوكي نأ ديالف

 نامدقلا لات ادت ىم ركلاىلاعت اال ثيدحلا فدوة ف كلاب ل ازختلاةيسنو هيزغةلاةمبسنا ههنيثللا
 : اههانر : ذنيتالا نيتيسنلا نمت اهلذ مهتافرانل اوةنلا لهار وا ماههنمذال اى 4 اورمالاالا نامدقلامعيالو

 مفئاوونةنسأل ني عباجلاو هو ل_ماكماسقأ اكيد ىلع ناتيسنلا ناناهمهيلع توجوتاسل مداونب 2 أ 1 1

 طعف هي ريد املاك نش نتن :مؤملان مال وذو 'ها عبارالودراولا ظذال اءاطع ًااعهيشموةصاخدر اننوأ هركف ليلد 3

 هنيا لاس هي زها تودود>و هينشتلاب لاف ن مثالذكولاكسا اقير ُْطء نينرعا با رتاللا ل

 1 0 0 راقرلاعي و #2 ها نينا تعنضلاف 0 فارجو من ا

: 

 ةنسلا نال: قهدحو رض ١

 طخ تلا مسا ىلع اطخقق

 كي لا

 .٠ ىلا ا ©
 توملاكلم فرءذ صدا |

 ىشلانم ديعسلاك دب

 1 .الاءذهدعب توملان ناسف

 0 ىت>ادوو من هؤدأل

 1ع راثلاءاينفنا اركسرمض*

 ة-تروهاقفرمودلا نع |
 ررو لأ: افىيهتنا |

 موصل |حابأ ن نملءلدلاهو#أ
 هللا ىلص هلو5 قد رمش ثلا مانأ أ

 يموت موص حيال ل «وهيلع
 ىحذالا مولوراعغلا 3 .عمولأا

 نا يضتقيناطااناللا# :

 مصب نيهويلا نيذه ادعام

 ناك الاوام جف ماسلا

 نملامووباثبعام يصرصخت
 ىلا دو كوالا ماقمف ناكأ
 الفئاص وهو باريش ماعط :

 هسفند دوعن الءأ ارطعلا هل ىغشإ

 فالخهنلا عم دهعلا ضقت !

 الب رطقلاهللماكلا فراعلا |

 هسفنةضان درهماك> الها ارك[

 امون ءوسيدوادناك لاق و»* |

 موصت مب م تناك و امولر طق, ر

 تأرامالابوب راعقنو كوخ /

 تلاقفةحردا لع لاحرلل نأ

 ىاثلامويلا اذهنوكي ىسعأ

 كلتةلءاعمف مم وصلا نم ٍ

 نافتاك كلذك وةسحردلا ْ

 دهشاسوعيلعمتلالصونلا |
 لاح رال دشأك لئكلاباهل ١ عم

 ةداهشنأ تأرامل اهماكلذوأ
 لجر:داؤشلدعت نيتأرملا |

 نم 9 | موصتلاو ددحاو

 لجرلا نمدحاولا مويا ةازغج
 كلذفدوادماقم تلاسنف



 3م هللا ىل-دناكامنال اودي
 ١ ىلع بطرلا مدة: ملسو« مله

 نابذمر ؤرطذأ اذارهتلا
 , ىفنعط نم لع ريغي ثاغسدلا ىفنيضث ا1ناث أو (لاق) ىلاعتدللا صا انل ملسوهياعهنلاىل هنابأ دف

 زكا الو ةلاحنان باف لا هاو سفن ىفهملع سمالا اوهام ىل ءال سا: لا ماهف ار دق ىلباطخلا ىفاولزت 1 1 5 1

 ثيدح تدع صخثعمسدأ::نأ دارأ اذان امسنالا هلوقاك ةرايع نبع مم رولا هوب سناسو3 لسرال إ و ِ

 مترك ذلك مالا سيل نك-او لاهاسبفىديسقددي هللوةباسغاو ثذك هللوةءالفعةدص عماسلا دغتعبال 0 0 : 0 7
 هب لد ك0- داص

 ل زئتلاب لوةناللا#نمئاذف ( مولي د) ةرايعر_بعولوعوهنذك و هتاذكوا ذكر ألا رو دامتاو ا ل 00 4

 | روعسلا ناك كلذاو ليللا قدو>ومرمأ اذهولاق ةماعلا همهشامنوداذكواذك اظهألا اذ مدار مااعاو سان لا ماهفاىلا ةرامعل ا ىف ا دور 0 1
 هنوكح لايام ”هللا ىلء كلذ فن ومك م مهماالا مدت ن ذهف لو 7 لا ىىعسالفرهسل ا نما ثم عن هليأ , 1ع 4 م ماالا دة مالاسيشأا 5000001 ١ثاسالا|] ر ِن 2 ل

 اى اذه ةثاكامالا|

 1 : || , .6 . ا 5 نمالاقئارطاا فأر نوكلاهنيلو ومارثك ؟ناداهرابخأو ناغصلا تان 1نم لءاسام لكما متاستلاب || ةولااذهىفناك امالااروح»

 اهاناجواهرهاطرنعامنةةوناز وم انائنلا ه]سرا ١١ ىدلا هللا تعز ىفانان ؟هنكلاوان اوسر ا اللاف || 3 هبلوذ ا ىذل 0

 ةلدالا ىف حدقلا لوالا نا سمأ كلذ ىلااناعداولام كلذ ىلا مك اعدام مهل ل#ةاذاف سفن هيف هواسع لاعتقال ا هيزنت ىلا كلذ مهاداقاوراظةهيلءاؤطاوتاموهموقناساب لسرباسغالو.سرلا نان نا سال ىف فرصم كالذإ له أ اضعلا هايس كالا . 0 ١ 4 ا 20 : ا ءاضّهل اهءاعف«سفن ىوهل نآك
 مالا هدم ىلع ةادالا اد كل ذىفنانةياقملا حالا فجري اميلوةالذءاو اوعدقدصانتيثأ ةلدالاباناف || 5 0 1

 ةيلقعلاةلدالا كلذ قذاو 5 يس ه1 ء!هإ_سرأ ىذلاهللاناانل لاق وهيل عدتلا ىلصهللالو سرنا ) ناثلاإإ| د“ مو م تت

 انذسخأ كلذلف قلاب دن رط نءانللض هر ها ىلعهنلا ىفهلاقام لهما ايقناو اذه لثع اندنعهقدص ىوةتف ||
 ريان العاةئامونيءستلاو نماثلا بابل ىفلاقو دب سفن مالكوهو ها نيفرطللانامثا لب وأتلاف ||

 ىع-ءا:ناك ابو معلا قفاؤناو هناا رحدقذ لوأأ نذل وألا فهلرسش ثااوهتنالزن انك تاعالا ف هلك

 نا اًؤرالف ىأ هلبق ىلا ةنسلا

 ل !قمان-اه ئه ماص نم

 لود و ةماقلا مون هلوأاسعلو وم لك ل سب نأ ديالف ثللذ هلأ نكيرلو ىدب- ىبذكث يدا فو كا ذ ا 7 1 ل 3 5 تسيتحالاهاعاواهلك

 هيا هللا ١ م لغ لع هنا خم
 ىنأاب رذحافكب روع 02 كل ارظن عج روك: زاسعا ىلع ثالذع عجرتومنع ىنهزتتف ايش ىسفن ىلا ف ا كهل 1[ ا 4 0

 ْن تمايذداتالدرعخلا

 دمذةرحاو هل ادرحت كالةعب هزت” الو ناك امتاك هل سرة نسا ىلع هسفن ىلا هفا اضأ سهأ ن عب ؛رهزتت نا اأ له تلح لائاذافراعلا

 كلذفلاطأ آوت عاالاىفةع مثلا ةلد الر فاتلا ةريثك ةرلقعلاةلدالا ناك وبصل هللا حلا دب ربالدللا
 ةة>الوةقباس سراقنرك ذب

 نءمناملعا ني: :ةامو عب ارلا_ابلا فلاقو د مع ىلاعت هللاو قد رطل كعك ثيمردقو ب علا ىرت هعجارأ : 5 0 9 طقق هللا
 ندا
 تحازولتبدوبعلانانزأ اًهطظاَدَف ريم ن عبوة <*نافصلارام كاف لوف ل زالوا ار .اههّللا ىلصلاوأك قش

 تامة رلا

 لكدبيشتل اتافصنءالو هيزت-:لاتاةصنمالهلوهامعالا قار هطالو هلوهاعالا ىلكتام دعلا نان قثاغملا
 فصسراملاعتوه ل. كلذ نع ءهللاىلاع”وابذك سفن هيىلا«: فصوام ناكل كل ذكسمالا نكي مواوىلا«: كلذ || اة تسال نوت .٠ 3 1 2 01 : 8 1 اذا مكيهتلاءاش تان او ميصو

 ركل او نابيسنلا نمهسغ:فدواك اضرًاوهوذلئامملا قنوةملظعااوتو ريم اوءارربكلل او ةزعلا نم« سفن هب أون ىفءانثتسالاف هبعوطقم
 لاهاف ىلا عتاهلال_هع قياناك امفودوم هوهفلاعت 00 ةفملكتلاف كال ذريغودلم 5 داو عدإلاو ١ مأهنلاو 5 06

 قالا ن لبن ناانملع نيغتف ناي.لابانملغىلاعت هللا هنأ الولانك كل ذكولاه قئاةملاب هلةفرعمالن مالا لزنتلاب |] عنتأو ثن دس فلاووي
 تاحوتذلا نمنيسجناو نماثلانابلا فلاهو ب هأ يرشرذءلالاهمتك انا ل الوان ىلا تق ا<:ددام 6 ههنا لعالاوش نم تس

 ىتلاىوقلانمةوقوولثهتاثد_<امهودراظتوهركف داق ناسسنالا نوك اندنءر ومالا بعأنمنارلعا |[إ] )ا أ ةتلا ملال اناا
 ةوقركحاهل نوك نأ ن . ءزمملا ىفاهتبت مى د #هتتالا مو كلذ عمرلعي و هو ىللة#ءلل ةعدح ىلاعت ولاا اعد 5 1
 ١ امون ىه و اهمايصنع ىلم

 هبزةفر «مىفةزحاعل ءاوتدلي هاكر ودقلا اذ عهتفرعم عمهنا ذل _خغاو هور ودلاوة-اذاحلاو ةوعلاك ىرخأ 08 ,رشنلا دال ةنالثو ابن نا

 / ثيدحام أولا كشلامولو

 اوهودا داق ناءعش 0 فص:ااذا

 1 ركصذ تاءعش مق دهذل! لبا ىف تالف

 ا مهنكل للبس اننلا لعأ ؟لسرلا نا لاق نم (مهاب و) ماهوالاول املا يكح تحتشالذىفمهلعح ولسرلا

 ىخأآاب كءلعةثامو نيعمسلاو عباسلا أو ءلاىفلاقو هةئامعب رو سماخلانابلا ىفدرك ذام ىوتن اهسقن ىلع

 رافننفاندنعاهلا ىلاعت هنوكتثدقوانملعءاها ١ هنو؟لازو هثودحىلا كا ذ ىدآ :سوغن ىلعاهامدن 5 امد لع ١

 ١ تحاصلكو طاغلا نم ماعلا فأر طام بهعأ ن نماذ_عقهمم ,دةنسو هناك هس سفن ن ع هر ريع مذ هر رداقءالو َ

 ْ اهمأيشفرعءالث مزعأامو لععل ارةفأ امجنأ اب رظناف كلشالب طاغلا !اذهتةوهفلد وأتوآ زكي

5 



 لاضخو مهشرث.ىذلا __97
 ىل_عقش ناكاةرافكلا

 دودحلاب دوصقملاتالرسشتلا | بالا فل امو لحاعاللب وأتلاز اوج ةئامونيعبدلاو عباسلا نابل ىفنيدلا يم نيشلارو « سلا
 لافززلاوهامغا ثايوعلا 1 فدك اذاىذلا ئينالا ارت فاعل ك ىلع بد تاحوتغلا نم اذألا ىلع مالكدلا بقه نيتسلااونماثلا

 نالئرافكلا نوما ىلاعت ىلا ذاهننادا ىم ىلع هنلالزتآ اع ناعالا دئاقعلا ل_سأ لوةي هع هنلا ىضرنيدلا ىن يهم يتلا ناك لفي هلا هيلوقأ ىذلاو زجل ها اذهل1لي وأتلا بحق ىجالاز ءالا ىهلالا ناذجلا مارثحامد_هىلا لئاعالو لاعب سبا نمهنعىدأ

 لفن 0 ؛ نيدل «ةاحتافص عجل ةئيامم كاع هةقرعح نآف كلذ نعانز عب لعلم هيلاناغصلا يل ردت ١
 لكك شوق مدع 7 مالو ذب هللا هجر نصا اول اباء ىدء_تكءعسو ع ةئاوعبر أو سما1:|تابلا ىف ذمهتئاقحو
 ش

 وون انوكنالات تح 5 لل : يا ة>داّولاهءشلات ال اوةعملا فر فكسلاب رفسلاق ب رطا ْ :لدق نمش
 نهصنهيفامرحزا] تعضو |١ نم.لعنلوىلاعت لاق لب واثلا له ودوالا مالك نوكسلا قمناماضبأ لوقي هتلاهسجرهتعمتو ب ها

 ءاضتقاامناو هلوسرالوهللا | : ملف ماكاادارملاةلا ةنوكرامهمو ماك .ةلادار امنا ومد وكباملب وأتلا نمنامث ثداحالا لب وأت

 قسيديدةو ىركفلاراثنلا | 00 ع كتلة واذ ما مقال نما ميتا هنعريبعتلل لباتودوالا مالك منام هنأ
 سو لح دقو كلذ مادامتاغدلاتاب ؟ىنعمف فقوتلا نمركسفلا لهأن مدحأ حب رخعالةثاهثلثو نيثاهثلاو عسبارلاتابلا ف

 ت1 71 او ١ ٠ 2ىئ هس 5
 دحاومق عرش م رئابكلا 1 مهن الاكل ن م هدار ِ : ماهلالا وب 37 ل نمل متعامل لامتةقااا لكعلاد قى
 ضاوزدودلاتناكولفاةااطم ا امفمهاي وأتفاؤ طأ اذان اسألا كلذ لهأ ع نمناؤ ودالر مخ هنا ىلاعت هللة جرن منا مث لاق :ثيدحلا

 بعدي زثةيوةعلا تناكل | ميشلا لاهو ها :هللانذاب ردو ةناع لا لل كلير ل ثنوأ هللاعس رششتن م مهلوسرعب ظفاب
 لاوو# ملاعلا فر رضلا ةرك : ةعدا رش نم معلا او اوذحأ مهن اَكلْذَو مهل و نمالاةةسالفلا ىلع ل> دام طاغلا نارلعا راونالا اولى
 ةراغك ال هناهءلو 5 ىذلا : ىلهد#ءانبست مالك ىف نكانفاتداك ا 0 ممهغاناماولوأف 2 ين ردا

 أهو زتعواط اذاة ملا ىلعأأ | تسد ردانمالا أ طخنا تل ءاموز وم لالا رخ الا لاعلا مرحامزلاعلا اذه لطنأق هئامودعت سو هيلعهللا |
 لوسرتالموصلا ف عاجلا | لادو ها قطاهح و ىلءهنعهملعت ذحأف عئافولانمةهقاوف هتعوتحانيح مالسلاوالصلاهبلع
 مول سوه يلح هللا ىلسمهقلا ا طاشقاالا٠ نم هللا لزن أ اع و هاا نامالا ا غامرالكناف ليوأتلاو ابا رارم-الا باب ف اضنأ

 ثيدحف :أ رملل ضرع ١ نيتئامونيعبسلاو سداسلا بابا فلاتر «ب رخ 1ىكلاهيرنغعيلالزتأامعلوسرلان ماكل ةع هلوأ عال
 عرش نا نمؤمال ىجشالو ا نافهماهأ دةفدر ك4 يلو-ءلاول» وأ الل نعه-هزن نموا اه نأك امدعبهعصد دف تلا مالكلوأ ن 3 : كلذنع لأسالو نار ءالا املي ؛ دأت مدعئار وتل اةماقابدار اممم رنم مهملالزن امو لجن الاوةار وتلا اوماعأ مهنأوو ىلا: هلوتفأاا ٠

 عراشلاهنهتكسامف أش ا لب وأت مدعبدالان لأ 21 نامت رصص تما اجلا قلاقو ع ها طاغلا٠ نه مودعمرب ءركس لأ
 تاهيلوثأ ىذلا (لانو) : لد وأَتلا كلذول لءانلوأ اذاىررن الاناف تءايا5ضيكلا مدع عما مبنامالا وجو و تافسهلاتان

 ضرك هنأ هفثكاذا فاعل ا ا معهيق 6 00 00 0 وع :هلااجقادارع

 ىلاعتهننانال بدسلاب ستي | هذ همولعد ريقانل م مالا كلذ نكات هللا نم مهت ًايامىلاةبسنلاباضأ لسرلا نوك:دتولا# هلوسرأا ١ ا كاوا كاذف فيك رح كنو هالو سردارم لها لوسردنم نسا عشون لوا : قءمومااكلذفردطتلا
 ضرم الاء الار طفلا هلع :رمدبامأ فرءتدتو دء.سالاذ هوب وأت ف رعتالوهانملساكللاعت هتلاىلااهملعتومل دف ىلا عت هنا نه تارابدخالا
 هلفشكن مذا ذرياظنو لاق | ىلامعت هللااناع- فاسا اع رط تزاكهذه ولا دعس الاضبأ ازهناكمح وكأب ىلامعت هللا لب وَ هلي ذات
 ىمداعملا نمهس.ف عقباسع ريغ ند طمالا اذه نمؤنلو# نمةديةعىلعي رحدةىلامعت هنباهجر جشلا نا ىلع ها ا اهلدع مهل

: 

 معولوةردابملاهلىيشيالدبالوا| | انسوغتل ءكن لاو ىنعم هلل قعي نر يغنم اظفلب نمآنملاةفقث اهعب رو سماهلتابابلا ىفىنعمهللقعتتا
| 

 : ا ل 0 م رهاظلا اذهموهفمةلاحا نم لمعلا ل دانا طعأ ام ىلع قد دو هب ع مسار نم مك هيناعالا ف
 ىعرشلا وكحىاردقهتلا أ ء زعموا تلاع منهم 5 - مه_سوف مهلعح ىف:راب ءن سس ع راشلا ىلءنو.مكستم هالو اووف
| 0 

 '  0سدا مالا ا ذهن !ىلءرهاطظاا ام 1 0 »لاح ناس 0 و4 50 4. م

 كلذ فلاط ا وال_ةعا””اح



 41 نع هلس ار ومس ىلغ

 لام مسا ىتعدشرعلا ىلعهةلخ ىوت_تااناقاك (ىنعملاو) مالكلاىفضارت_ءاشرعلا ىلعىوتسا 8
 هك دلل تءد_::كنالوقي و. ىنالملار داب الك ىفرطان مكو اذه لد وط مالك دع رهاطربأ حشا ْ 0 ردا 7

 ماطغلا نان كلذ فهرذعأ هتلاو ىلاو ,عامجالل خم هتفلا فش ىفو فاذناو ناسلار وهج هلاء الاغا غار ريسفت|| 1 31 1 97
 هلوذأ ىذا'والطاب وأ ناك اًه>اد>- تعمهخو._شوءهناب نم ىلا ءاةاتاعلو زئلاو دب لسش دوهعملا ن ع ٍ 3 ر 1 ل و2 ع

 |باوب | ىاغةيسا:مهح وامآو

 ١ تةواغاذا ل1 ل اصال انلأ
 اذاوغاوهلا ذب ًارانةوفاماذ ام اذان ؟كلذوةت راب هقوف ىلا عتقحاواو لك كلامملام 11 سر 5 للاب دا 5 04 ل 3 )ا 7

 | 0 و فع ما

 001 نسب | ماونبلا نمانما وأب انيق راذا تاني وابا توف اير ون انآ أاذا ئاصلا كل ذكواضعبا هضم
 هلال- ل>ىل اهلنا ىلع لدن تاهدعى هىبااتاهولخلا .ّتنموهىذلاشرعلا انبرى درك 1 هأكع .ةرئاذاو | 2 1 او 2
 5 .٠ 7 ظظ 0 1 -هالاعو ر بن ءمامص

 نال لان هركفلا ف ةيفةستبلاة أه ىهرك-ةالرنم تاوول خلا هنا من * .هىذلا شرعلا نمركشلاب اند رداذامت /: را ١ 2 مال )ّ ْ

 | ا ل يار علا دوت نكرلاانلوقعرانب وانعم لادذا زراف مايا ءاهتناب يحي كسلا رام ثايطرملالامعتسا مدسعل ذاةترلاثمح نمشرعءل!قوف نجرلا انلوةعوان ولد لاذذاىزتف ماسالا ءاهتناب م ركةلاراطم أ[ رار ا
 ةيقوذنالىءرك-لا ىلع شرعا !ةقو ةنمابتة بق وف شرعلاودىلا عتوهفتاوولاةيترووف قاا ا ةيتر || طابق كلذ 1

 8 0 شرعلا ىلع برلاة.ةوف فال ناكملارةهجلابالانوكستالى.ركسلا ىلهشرعلا || 21 هم دما لاسودس و١
 0 هدأ 0 1انود

 فاسلاهءلع ىرحائىلو تاقصا تان" اللي وأتلا مدع نأ نامد فرس سما هلا ثدحملا )دع

 روظليوأتلا مدعن ماق.>ناالا مهنعىلاعتهننا ىذرحلادلا

 « (لاعت هللا ءاشنا هط سب ًابسك

 ١ ١ دم ةعب ع نيكل يك د !ددتلو ||
 نيماكااز وهجلاو قءئوتل هللان و ها ع مالكي منيءاو الامال ١ ]دم و أ ىذلا لاو ا

 ْ نءانهد موهو ه.لوفأ

 بابلالوؤرمأك هنو

 لام مثكل ذىفلاطأ 0 ءوكف ةعدب مهسضعبءاع»نا ومطار حك لمت ا : ذىالان ١

 باب قاغب هنووشران تي وقف
 ةيرسمالاوةمسعطالا لواذت

 ىهىبا انيطايشلا ت دةصو

 4 رّقل هللأ نءدعمبلاتاقص

 ةينادعدلاةفصلا نمذئيح

 ل لكلا عام دنعهزناو هنمىنءملارهاظ دمتءناهرايخأو نافدااتاب ؟نمةنسسلا اوباتك-لا ىف صامو

 وو مهيدبأ فوذهللادب و ىيعىلععنصتلوك ب روح و قبب وىوت_ساشرعلا ىلءنة-رلاىلاعت هلوقىف5 ||

 لاح اظفال ارهاط ع 0 ريوسلاع :هللاىلادا را واس ملم نصوم 7 لكشملا لو وي لها ونلمخا 6ك كلذ ٌْ لمءعنالثأ ناضمر رهش

 ليصفةءانلهح نأ ىلءافادتو اهاساوةقتا مم ل وأتلا فلخلا بهذ هو ماستلا فاس !|!بهذوق انضر وفت الاسناناونمرادقال اريك اب

لا ىلا وأتلاولسأ ضا و وفتلاواولاو الجثمتم دا اراانداتتءافسدشال كلذ 1 .قلاةلزنم ل
 نمل“ وأتلا فامعمبرق اط :اطمنا ى

 ١ مالنا ىذلا 0 ا ل تاوذ 0 50

 ائءلع مغاذااضي 1 7 نخملا

 لاب 00 دو هدقرملا ىهو نامزلا ذه لهأ ن نم نعمت :ت نا لق ةريثكم الا انلك ةيؤرلا ب ردريغ ىلع
 رهتلان ا قا اطولنا نعد سعو لب وأتلا نك امأ ةذ رعمو م مارا عتساو م مارا تةفرعم ىف صوغلاو 1مم لا

 ل لعل اونا | قانا ىلعاو همثما ضد ل هيزنتاا او ُط رداع اوهتيشا ف فرش أ ١ 00 ا اا ماك دارس تماطساو فاسلا بها ذمو ثيم الا ورتتون ارشلاريشت واعف نيانملا عم موصلا ةداركيلا

 قالاتاةهىلجر والذ قئاقطارب ماس! 1 لاش قرا اذلا لدعم نام د ىلع اظفالارهاط : تان او تاع
 2001 د 7

 ىلعهيبنتهيفءرخ ىلاناف علا نمة:لاو ناتكلا ىف عدامو مهلوةو لاو قال !تافصن م لةءتبام ىلع لاعت || ىتعالإكف هترضح نع دعب
 ةنسلاو تاتكلا ىفدرو دة :روهشلاةيئاعل اتافصاا ىفةرمصتمريغةئساا وتاثكسا اقةدراولا تاؤغص'انا ًاممتعالالل نك لاول

 ترتتلا ب حرف عوضلا يتلا

 قض وقتلاو مملار هاط د اعدعا ىهو عسي+ل جلا مك- 2 ماسلا ردا هال نإ 0 تامط نم مورس

 ىلعانغتاالا لي وأتل مدعو مما تلال لأ لكن ة(كلذفنيدلا يممزجشلا مالك امآو) ىنعملا لكذملا أ ىار ناةداركلا مدعبلاق
 ل املا باب ىلاعت قانا تفك لب وتلا. نيعتبف كل ذلو ون اذار واف تف عوق ذه تاسنا أ أوصل لاهووهةعيبطلا مكح
 | برشاو كدوعأ ف يكبرايلاقو كاذف فقرتا لد انافىندعتملفتض مم هريغر ل مث دحف هلوقب |[ مآ لكت ري فهلا ةبسأ

 1 2 ل ل ل ل
 0107 لسفلل : 1 ش مه ضعي لاو عاس+لاةرافكيلع



 ' انهمءالو كلك فولملا ) تسلا لقا. ة-كار مث كاردا اللا 0 : ْ

 لامةثيبللا ع اورلابىذأتل || ب 9 وابن 0 اومتشلاو برضلاولياذتلاو ريفكشلا ىلا الا ني رصالا تاو ميسا جيرصتلا ا ةكئالااوس اناا نملمكلا(| | 7 3 1 0 تاق رس انو تطرب اكرر سالو رك ذو ءاوتسالاة:[ىنعمف فالئاوأ| ١ ار ْ 1 " 0 1 ؟نكلو هيلاريصملا بدم و لاكسشالا ن انس ا
 لعد 0 قحلاالا ملا يأ ) و / 0000 نتاووعلا قاتركذد_نالان آر هلا عج ىف شرعلا ىلع ءاوت الا نمبيطأ اهك اردايدرفناامر 1 ا اولافانرك ذاك 0 الان عمرم» كل ةقنامتهتوتعم

 يبن ق ليضقتلا لعق نا ١ 3 0 0 قاد ىذلاهللا مكب رثافا ارءالار وسيف ا
 ٌماورلا فال“ اذاهدذءاهاك 2 6 0 عَ 0 ىلعلاتاوو“-لاوضرالاو 0 ةروسفف (ثلاث ؟لا) حاورلا ىوا تل لاحت ملا 5 0 2 00 زا ىنااتامحصي رنا سولار وشف .

 فواز ةةئارئلرد ناودحلا هم فضرالاوتاووسلاو اذ ىزلا اود ديد-1طلاةروسفف (سداسألا) عي فشالو لو نم هنر د لهىردأالولاه كلذ |[ 0 1 لد توتا ماي ستاج ا اوتاووسلا قاحىذلاهللاةدد#:ةر وسيف ٠ 00 ا حس
 ان لوف لاعب ودا ىضاقلاىأرىلهسالار ع رىالفلا مالا ىلعءالللار ةةسالاةدأك انشراادس اف رشا ١ ايام لال رغم || متلساىأ شرعلا ىلع قالا ىوتسا مئاهلك تاب الاهذهىف (ىنعملاو) ضرالاىف علئام رش له

 تاهو ىف ماو 5 ناسناريغ[ ءاوتسالا لصأو لاف لدكتساو متتسا نعم ودو ها نفسا ىو دلال هنأ ساب ءنب !نعىوراموهو تنث ىأ
 هلمأتف 2 لاروسف 00 !ىلا «: هللا لع> دقو نولعبالنذلاو نول عي نيذلا ىو ةسن لهىلاعت لاو ةاواس لاذ رعلا ىف

 ل ركع مل قاونو رخو هتضوم ىلءسا اهلا نك نازييملا ء رددساو نعت( ءاوتما مو عر لةلاكسلا د غلباذافالكو
 لاقوءر وهطىلعاو وّد.ةللاثو كلفلا ىلءكعمنموتنأ ثب وتسااذافىلاعتلاف ىوةسالاقب رقتساو
 || عبس نهاوسفلاههغأو ضرالاو تاوعهلا قادت ىلا عت هللا لك الو ىدوإلا ىل+توتساو ةنيفسلاركذ قل
 تالرك ذلا ف بارشلا ىلع 3 لالا اذه ىعتاهاو بانو نتا دلاقو هندي وساذات» رب ودتومدآ قا مات قلاقو تاو
 ءاذغلافلصالاوه ماعطلا | 0 را وق ًاناواسملابةةءاسأا تاد ” الاف ءاوسالا
 © رن كيف نارشلاامآو 0 م رماط ل هود تمل ارد هدا ع رم نا زاج رددملا ىلع نالدب لمة: ىملاو ىضاملا لعفلا تاك اناولاف

 ا ل نت تذاع ْ لوقهنمو لعجلا فىأ هسرفمك ورذياجاو زأماعنالا نمولجاو زأ مكسفنأ نم همك لعح هلوقون ةناتكلاوأ 0 |١ ةرشعلا ىلعةوةلاوموسلا ىوةتسسا ىأ ةرثعل ا ىلع ىوتساف هعادم'ديزتمواس كلو ةوكر هاظلاف هناثكوأ
 نال اع ةلاسمالا | ةيانكلاداعأ هفسلا ىلعهمةسسلا اظفالدارأف هق_بلاىلاىأ ع هيلاىرحةيغسلاىسمئاذا نع رعاشلا |

 500 تشل ا ىءارثءاكتان الافضرالاوتاوء.لا قلت بمن دكر هيتس و مؤت لعمال دل انف خللا 1 ظ ْ 17 ساىأ فةسسلااىلع ىوتسان هتببدي ز ىنبمالكلا ىف هلثمولاتتاب ..الاءذه مكس كاذكم هبلا
 نمدعست اعةعيبطلاعذقتو 0 0 ا نانرفلاةروسقرتو نارا ل 1 ا تديلا ىفالو جازلا ف ريثأت 7 ا (ليفنأن) أبشءقوذ قادشأمو هي تقسو نر 0 ىلءقايللارقتساف |

 لعمذاكلاكلذفلاطأو أ 1 0 3 3 ناد نونا نجر ىلع نجرلا ىلع و مضرالا اخ نمالي ا ظ ماعطلا فىتسلا تابوطزلا | 31 57 2 1 بج قاسن هالو ماقالو
 ثيدح قف لاةوويئولكنا نت اذآ 3 ٠ كا 2 اس ل 5 َه . ؛ىذلارد صا اوهىوتسالءانو هقلخ ىوت_ساىآ ىوتماشرعلا ىلء لاهم نجرلاوه قانا اذهىآ |

 فاو تحتك لا ضمور ءاماذأ لعمر وس هذ. هتان اعطاقمن الاب الاوخ ىف ىوتسا عقوفرث: تملاريعذلاب كلذ ىمسي واخ ظفاهماع

 هيارشو هماعط ع دب ثيدح نأ
 00 ميلكا لجأ نم

 تاوهلانمشطعلا نال

 رانلا تاون تعاةوتانإلا ىو 6 ماي اةتس فام هبامو ضرالاو تاوعكاو اح ئذلاناه نمار وس هلودامأو 7 وضقملافاالا
 ْ ىوةس مم نجرلاو «ضرالاو تا اوييملا قا ىذلاورب دست“ 4 ' الا فريتأتو مدت هيغف نجرلا شرع | ىل#

 2  ه] او:و دز لَ أح ءذإ' ل اوقناك قلن ىذلا هلوق وهرب كلا كل يدل مدع نجلا شردلا ىلء أ |

 هدم وُنبط اءشنل !تدةصو

 تاوب «أممغلموصلاةيسسانم

 قلع د ءءاصلا توك نانجلا



 7” > 8- ف 1 و - ب ةتاضض تدع ةنصتس ن1 هبوو 52 1#

 4 نطلا ىلءوهذ هري_غامأو

 5556-0-0 لا
 ثءلاو سماخنا نابلا ىف ىلوملا يركلادر.عذيشل اضن أ كل ذ ىلع هبندقو متنا كلذ نعهنلاكاعتو |لاعت قل ارك ذامالاةودي
 | هينتيل تاودصلاذ ثان هنا

 يسوع

 لاعت هلاكلو ريدا ةياعلاو كاردالل هلا هريغ ىلاعت يلا ةيهامنأ لا هظفلو لماكللاناسنالاب ى ميسنملا هناك ١

 اهكردي نأ دعب اهكر دي ىنعأ ١ هريغ ق> الو هةحىف كلردتالامنأ كردي و هتمهأم كردي ةناصسوهت ةناهمالو ةب ا |ءا رمش الار ةغلل ىطعبف ىرددتملا

 | ىدانملانا كلذو"ةسفنلا
 نااا اودو لاَ ىهل عام قاعتي ىت> ىسفن ىفةيا مىلس دل لوشي ىلاعت هناك سرع وذتاجردل' عسيفر ىلإ 5 أى مم

 هيبشتال قل كردتالا نأ كردي واع [ اودو لهما ىو ةردقلاومل_هلاب هك فدو هناذأ هام كرد. ىلا عت قل ! ةشلاملارم اب ىو.ةهلل

 ناكام عدبأ ناكمالا ف سياهلاهجرولاز +اامامالا لود نعداو 0 اوأأ ْنَم .اناو سولةلاو

 ادب ؟ةدايز لبةيالمدقلالعلا ميدقلا لعلا هيواعت دق علاوحأو تانكم تامه نمنأك املك نالوأ عل ل طع أامنمآ ىدانبمث

 طققر الث ودل اةبترف هنوك ث.>نءملاعلا اذهنم ع ددأ قطا م-عفف سل هْنأ حدفوم واعمءلذكف || لإ اومالاب ويف هللاهسج ر

 لاها مملاعلا نع ىناعت زيعىبلا هنأاجردن م ةح ردهباهتلاو ءيدملا ننال هلال ءدبلال_قتالابملا

 - 5 . . 52 ع 0 ل ىعط | 1 ١
 ىهتن اهنناهجررلا زغلا داما هثودإلا ةبنار نععب رعال ن ريد الادب ادام ىلاعت واد وأف قلاخلاةمترل 4 0 3 00

 «سانلا ودك

 ةوكلاندلا ءام»ىلاو ىمركلا اهلا لوزتلاو ءاوةسالا نلت ىلاهزقحلاتاذ تناك اذان( ت تاقناا) 3 ا :
 هوس عسا رخ- نعم نأ عم ءاملا ىلع شر عناكوىلا-هت هلوةىنءما شرخ اولوأ امهاةث در ومالاهذ_هوامعدةىلاعت لفعل لاهو

 ريع عباس كا بالا فشلا ل5 (ناو ان) ءاو>امو شر_ءلا لوف ء ا ملا نم مقا دلك ثد 1

 ةفاضانمكفئدالف هتدابز كو.هااكاهاو يناهلكت اد و>وملا لص ءانا نافْ:ٌوَعلاب ءاملا ف شرعلا ناك ىأ ىف ىنععانهه ىلع نأ :ءامئاثو «دةنوهصقت هيدأب رفهرعربك
 فرح ناكولاعتهللا كلم عمج نعة,ام :كحانهشرعلانأ لعفةايملاشر ءوهذاىلاعت هللا كام عمل اناا

 4 خص
 امو ءاوه4.- ةوفام ءاسعىفاند رثاك تيد > ىتعمأس3 (تاقناف) ءاملافدوح ومهلك كلا ىأ ىدو -و رر 0 ا

 ناك ىذلا ءامعل ا قوذ س للف ةلودومال 1 .ذأ'ثب , د! ىفامنأ عم تهتلاو قوغلاةغص هلترثأ هناق ءاوههتع ى-# - 3 1 .

 1 ىدالات اسم لاق لاقو 5
 قءقرلا نادجس اوه تبرع ءلادنع هال انا تاترخات مفاصل كلذو ءاوههتكالو اوهه.قىلاعت ىلا 1 3 2

 0 اي 5 .٠ 0 > رس 11 0 353 - 10 .٠ ا نيم م
 قالا قاع نأ لبقانب رثاك نب. اهنلالو-راي لاهاسغا لئاسلا تأ عمرك ذاع ل سوهيلع هلل اىلص هنأجأ فدو كموشلا احلا |

 تضع انوه يمصج هس اساسي - -

 ة-هفاشمالارك ذيالئ|ذباونأ (باوحلاف) لئاسلا نمقاب لاؤسلاةاهوإ ناك نا ءامعلا اذا
 ما هنال هلءار وال شرعلا ن . نا تلق اذاو (تاةناف) ملسعأ هللاو »أر يغو لهادي ف عّتي باتكسل نال رزهال

 هلافاك (باوجلاف) ةما.قلا موب شرعلا لوح نمنوفاملا هس.فنوكينيذلا ءالطلا نسف تانئاكسلا عومجل

 ىلع ءاوتسالا نيد الو شرع ءلالوحن منيذاح موك نمد قرذال هنأ 3 1 نيعسااو نماثلا ايلا ىف خيشلا

 ءامسأ ةثالثب شرغلا ةءوست هج واق لطفا ثالذ لثم ىفناعالا انيفكإ ول ةعتلامم_عىف شرعلا ||

 هنوكل ميظةطاسالا ثيحن هوهفةفدارت هريغانأ (ناو 59 المأ ةفدارتمىهلهذدر ومب ركو ميلظع

 طيح نأ نمه4-ةهازن ثي-ن نمومب رك هذي ةوه:طم- قوه نأ ةةوفام ىلهعأأ هلا ث مح ع نءوماسحالا مظعأ

 دقووةيكملاتاسوتغلا نم هتدح واماذهف لعأ هللا وما سحالارئاس ىلءهف :ريشل لم دجو ف ماسحالا نم هريغ هب

 ىلع ءاو:_بالاةلك مقاس ةنامااكهلناه-رئبب و ْرَقلا اردداط ىلآ حش ل اوةعلاحبارستاةكىف ثأر

 ن-رلا هلوةفر وك ذملاهبان كن“ ثلاثل نابل ا ىفلاو قرف ااهللاب ل هنو.ء«كل ص4 هان اهو شر علا

 فقوذنمقادو ءاو 0 ءانِوضرالا/ ضْرالاَر مانقلددد_ةىلاعتهنيان نأمل-ءاىوت سا شرعلا ىلع

 شرعلا ىع هركللاق فوذى أدشو ى» هركسلا ت تاو سلا قوق ىا نو قط قوفا+ .طضرالاو تاووهأا ءاوهلا ا

 نمءاسامامأو أش شرعلا قوف قاحنىلاهتهقلانأ ةنسالو بانك .ةغاس : لو تاق وأ - امام اود ىذلا مياقعلا

 شرعلا ىلع 0 0 لاح اوف هعتاوثو نسرعلا هل حن موهفراونالاو تافرم لاو تاكدا كلاركذ

 42 برعالكرخ ًاوايند قاع ووادام علمت وأ“ .ثشرعلاجراخ قاع لف شرعلا ىلع هما ماتساىأ ىوتسا

 كلا ا قافةرذ هناروذقمفن درب الق كل عمونخانت اكلاعيمل واح هنالشرعلاةرثاد نع

 هأاطشجرخأ عر زك ىلا هتلاهو هبابش مسا ف[ ىوتساو هدشأ أ غاباماوىل تلا نآرقلاب ث [رقلارسسفيام

 ديعلا سداتب نأ ة مهلا ةريغ
 ةفصوم وعلا نام لإ

 موصااىفدر وك[ ذاوةمنادجك ١

 |(تادايعلا ن نمىأ هلل *ءالهنأ

 وهذاى اسهصو هنالكلذو

 12 :هلئمعالفتا ارطفملا كرت

 لعال اوهدامع الكفل ىلع

 0 زا هوهف هيلع كلذ قاط أ ناو

 ٌوطاكهيلعشال دٌواط ءالدعقم

 ءاذغلان - هزا_هوطانال

 «:ءوزتموهاعا د يعل اواقلاعم

 لاطاو صوص تةوفف

 | ثيدحفلاهو * كلذف
 ؟ | رة برطأ متاصلا مف نوال
 ناانغاس مسالا ع ر نءهللا

 ءررآأو ْن ءاد>أ ىطعأ ىلاسعتهللا



 ا
0 

 الال يقي > 2 !ة ]د ند4ؤد اذدب علا قا ىلاعت هللا نآف هما: هوم نع اىردال ارثاح لّدعلا باص قبل كلذأ 11

 تاب واعلان او ريمتل الوةهللا ل5 , الىلاعت قاانأ قةعتول_ءوىلاعت و ب فدا ا

 بزعم ب هءأع هللا ىلدلاهودب ر ولا ل. م نمحم لام رق أنتو ىلاعت لاه ىلا عت هنت رقلا ف تاياقسلاك :

 ناف) مد -مخة-جرلوءاا ءاقعذق-يىف الاف رعلا عسب :امع رشلا نأ لءفدجاسوهو هب نم دعا تر 1 ١

 1| هلاداك (ناو لا) تاياف_سلافناك ناوج و رءوهذىلاعت قا اةرمض> نم اوندناك امزك نذأف (تاق |

 تا كير النايل( ت0 احس نان نملة نيئا تنازع ااا |١ [تاتنام١ تايلطا رعت الودثح ٠فلامت ةطانال ل ةكايان ثا. -باملا و ء ساكا نال ]3
 ضل تءامعأ ناب ه.اع ١

 يا ه4 *ءد ال ريع ىلطعت نان 1 0 ؟ناك.لاتابثاءاوت سلا ممزم.الك هناانمال_ءاو انهي رصتو انمكحت || -مرب_عغلانالذإ اهاطعأف |
 : : 7 1 ١ ع الا عل ور 5 ١ نمله لئاس نمل هلوة.فاعندإ اعامج» ىلا لو هنانانل ىلاءعتهمالعاىفنافاضأو ة-ه1لاتايثاة_.قوغلا ٠

 ناذض ل كزص | 3 : - 6
 :اعلا فانضالا اهط ا راح اال, هناحانمرلاو:لاباطو لاك هن صا سم ىتهدامعا نذالا نإ ذ ودنو رقغتسم نم له شضاضأ

1 
 هن فاسصص عبق ا 3 2 ِ

 د
 2 2 أ : ْ 5 10 : 0 ا لوةعلا له ادنعلو زئاا ىتعم ا ماهلالاّ ا رط نءهنوععس وأ لاملاكلذ نر هريقفلا نال 3 :

 دم عم <

 رعفلا ىلع ىدصتملا اذهل نك
 سااولاه سقنةزعالوةنم | 60 تا مالو ةسالاب | افود رمت تاكو عاج ل تعا او-اموٌش .رعلاو مدسق

 هناذل ٠ مقال ىلاسعت هنا عسما ملدا ءام“ىلا هلل لك لزاما ىلاعت هنأ ع ىلاعتهرايدناىف 0

 وهن 2 .:صىلالو زنا لانا :اعضاوتلا مياعت باب تذ 000 (ناو لاف) دوع_ملاالولو زئلا

 مهعمو 4نولوقيو مها لوةيف قسنلارخ ؟ىلا لئاسن هله هلوقب كلذ كمه رسما سن ىلاسعأ هناكرافةتسالاو

 هلك كلذودفو وعل _.ةوفل اوان دلا ءاسعمىلا لو زئااو شرعاا ىلع ءا اودسالا ةذص نأ ىخأاب ل -ءاو ىهتن

 اذام ىلع ىوسب شرعلا ل.5ناك-فىو زمالوقولةةالو ىر زارو ولا هنأبانودوملز مل هناك نتاوواأآلا

 لفأ ل مثيدح لانو شرعلا قش لبةلوزتلاو ءاوت_سالاىنع «ىفد)ةءتتاف كلة عب مخ اي رافنافاذام ىلا لزتي ءاسمسلا قا لبقو
 ]| لك تأكلذو قالا نعال ضف هإةعتنع ره قاطا الثمثالد رضأان اواموقلس سعب هدقتعأف ءايوملاو

 الف هيلع ءاوتسالاعقوىذلا نجحرلا سر ءوهٌسلف تساا هتاه- نمالموأ الخ هءار وتر ّودن شرع

 دنأ اذكع و ءال_1ناءار واف كال لوةيءالس هلتاقاذاف هءارواف كا لوةب اود ىلهفةتالك كاع لازن
 ىفهللاو لةعلاَ عردذ اهب 1 - واللا عت ىِؤ |ًوط أحا ةمل. .5 لدعلا لةعت الك , ردادلا ارددو ُيدد , الا [

 امتداص تنك نا هلاناق 2 هيةطاحالاهح - وىلءىلاعت هللاب للا نعدا نم لكو قاب فيك قرا لت
 ىلطانا لم دلال وقو للملا عيج عاجاب قوارب غو ى'امنىلا عت هلا نان ىلا تهللا قلع ما يشانل لعق

 هحولا ل قول ةطاحالا حدن فب .؟ود_هالدع ا : مهناللاعخ صرف هب و هيأ اوطاحأ هب مهام اذاكاعت

 ا اك نع ةة.> عربالفةطأ الاء ذل هنأبةطاسالاةلطاحالاب ىلبشاادب رتئالا مسهللا داخلا ق>-ىفلوةءملا

 وه طب .2اليلاعت ىطانذاف (تاقناف) قات ازح ىف مهو“ ةءامعذي وحالات اثكا م اع مالكا اانطسد ا

 هطوأ 5 كلذ كودو رع 1 (ناوجلاف) ى هانم :ااوةدطاحالا نم ودنا ل ةعّدت امد ىلءامهانت مدع هنادي

 أ | لاعت ولا ناراظ: 00 نهنأ ملعالاقف ةئامثاثونيناثلاو عساتلا نابل ا ىفزشلا

 هراط اع نوك.ال هانت, الاموا هرب سل «ة.هام نع هدودح ووروهاز:الىلاعتهدو-و ناله سل طءدعال

 ناك تاولوّعلا اذه ويش لاك ملاعا !نعالذف هلىهاذتال هنابا ةىلاعت طاحأ دف ىهانتءاليلاسعت هنأ الا

 : اقمار رهلاالودطاحالا لبق ال هنا هناذ نم ممله ن ىلاعت هنا تال ذو ةدصل اىلاه- وفلفل رطدألا 0 مم سم

 ٍ لوةيادحأ باذا ساذلا ب لاعتناق م3 م نإ فلاوذ»هولاق ماكسالارئاس قلن هت, ايلوةناهنلاو ءديلا

 قاكلا اهاععتت ىتلاةطاحالاه حو ىلءاسعب طم شوش لد :لوةب و هس.اةراكالا لاراب هنادي ط: القطا ا |

 ك0 سلا

 ١ رك د ناو اشرع ءقلطنأ هبت رم تطنقااءامتناكملال.ةنال ىلاعت هناذث ناك ناو م -هتلاو + هدايع 1

 مواوةعالزتتل اوهدابعإ ترو < ع نمثل ذناكف "ا اولا باطوءاغدلا:هودصةءل هاء ىوت سا هنادي ءلأأ ٠ قهةيهىعتدام هلاك“ لعنال | الكل

 قذلا ثيدس> ىف لاو 5

 ىتحاهافلاوةتدصب فدصت

 حراوح ناثءد-طلاازد

 اذهلوءاشالاب لعتناسنالا |
 دهازعاب 0 21 000 :هناعاررن ىفهةءرون جاردناو لئلاب. اعىلاعتهللاّن هاذا هيلدأك حولة عم ادامةه-ىف ناك ام

 ده ةاهئاب ىلا عتهنناا هذصو إ

 0 هل اوةبةماشلا مون

 مهيدنأو مسهتاسلا مهءاع 5

 00 0 ناح رأو

 مروح وىلءنوكناهءافحا

 اذه نم ىنخأ ءافخالا ف

 تت 19 فالس نأ ةمرصلا

 لأ تورقفلا شع عصل ؤ

 تغلباذاىد ل يعالوءاقنلا ١

 نالفاواذكن الغل تات موتا |
 0 5 ؛ هنأ لءاثر د1 ااذكأ

 .داراودحلااذ_هىلالدو

 رضءلفأشاد>أ ىطءانأ

 ابمحاضل ةنامأدو م هنأ «بغن ىف
 ند وااءانمالا عمر شف

 نيقدسهتملا عمالم-#ت' 'امآ

 م هنا اولذذالا لتاوغإ

 هلغش نم ثي دس ىفلافو 0

 هتيطعأ ىلهسم نعمك رق د

 نيلئاسلا ىطءأاملذفأ
 :ه.طعأ ىذلا لّضفالاب دارملا

 لخفأ هنان هتلب لعل اوه اذه
 نب_ةيبنولث اسا !ىطعأام



 11 ب 46 | تاطبالوملعنميلءالضفا عب

 ل .سوكعسأ الا ماهر وصو/ ىدح ط١ [*؛هنائئثااسؤ امل م : اهرياقت ناب دأ الوةم د ذم

 لاذع او نم عضما اوةحرد نوعبسو عضب ناسعالا نافناسعالا نمةبعش كلم لكدد 0 كدة 000 ات ا ا سوسو جالا كلذ بست )كلذ لعفناذ
000 

 هلت رذعو بئاع ىأر هلهتفف ىذلا نابل اذ_هوفو رملا هيلا لو تلال او ايل 0 2 1-26

 هتامعاةيلع افةحتو ناعالا ب ءث نماهد.را عمد هتفاهماسج فو رمل اهذد ىهىتلا ةيكسلملاحاورالاهذه 0 ا
 أ ىعزا ةةلاتاع فا داتا ا
 عسيج وف رعذار ملا نم موك لا مكتبنا ةلاوتاتو نيام اريواالا نازل( قوش رك ذ »+ (ةعاخ) وع |رلا !|ىعل اهإمس ىلامو#

 | ا مانرامو ءاهادأ أ عاش رعلاوةمب رعاهاه دعم رففلا نا رواد ربع هباشنملا ٍ هل “سم ىهو رباصلا ريقْلاو

 1١ نمانلا لانا
 هيسشلاب لاهو ىناعملا ل ةف رعم عدا نفاهفةمعالةيبر ءاهاك_ ف ىناءملافامأو ةرهاظاار ودااو ظاغلالاو || نا ع
 نيكولا ؛الواقاهمق بدك 2 2508 ) طافلالا له د-:ءصو.نلاكىناعملا نأفد هاعدا اع ءالؤ امذ 1 0 ا

5 8 26 9 | + 2 

 (قاعتف ب ءلا مسالا ىلع مالك اامأو) ا اندوجولا فر و ةمسغالرهظام 1 ل 00 ا
 ا 0 لام ارك اذ ىطتسا موض«ورخ الو هللوأ الار ةسمءؤاةننأك نمو»ىابل ان 0 ْ : سل > هلل ضف ]نا

 . 9 ٠ هناا ا 3 2

 نم ىلا نالىلاعت ىملاب ىغتسس ام اواب رثلا موهنددعةةرةملاىفةعبس هاما ةيهلالا تافصلا ناد مسالا || 02 2 دف رخل ماقم
 : ل*مورحا داير هلفةةدصلاب

 | ساندو معاويتمدرا

 ملعأ ىلاعتهللا اونيدلا لوس بةكفةر وط#سم نقب ر ةلاةهلدأو ءاق ءال هناذإ فان ىلاعت هنااولاو نب_ءامالاو 11 0 27 1
 ةرمسسعل انم امهد»-|ىردتن

| 5 

 نبيل ودالانااريغ را انيعةمولالا تافصلا ن وك ثح «ىفم رش: دقو ءاهتناال واهل حامتفاال دردبأ هناي تناك

 ىذاقلاوهلزيءملا ناو تاذلا ىلع ةدث اًردق_صاهنا ىلعهعاب:ارثك ًاوىرع «شالاناوءاقمااةمصىف اوعامدلا

 ءلاىلءءاوتسالا ىبهمىفررمع عباسلا ثحتألا) ْ
 3 «(شر ىلع و7 قرش 1 2 /* ا قددتو د_دحاورات: لد

 ع ىت>نيفراعااو نيو#اكتالوةنب هدف ملاك اا خاب طناف ثحام 0 مثلا اذهنارللعا ا ا ملا
 1 عئرمركدأب3 428 بن

 | سؤ فرو مالا فأن دام عشلا لاهو .ةوتلا هلباب 000 ةىل اع هللا ءاشناه.ق قحلاه-وثكال 7 50
 1 هر 5 .

 ْ 00 ةريسعلا شرعلا ىل ند اللا امتلاك 0 1 رك ةبناج راهن ةصبالاهشرع « ىلعف 'وةساامىلاعت لادا تاتا[ )0 ا

 1 لامانضرفانافةلكسملا
 هناك طالها لسور سالفة اك يجرم :ادرلثلذ نال قامت لاننا 3 2 1 0

 ١ اخاو ىوأسا لأ
 هيزتت ف لة_علاةياعنأ لعاو ىوتسا هيدا او-اموشرعلا كالَذك ةءناجرلا هتدصن شرءلاىلهى وتسالاعت 0 8 00
 ىاولاهايهنكسا# ىلعرشبلا نمثل ىوتس ايريبدنءاوتسا كلذ لعح نأ ءاوت_سالاة فيكن ع ئرابلا ًاقددتىذلاناليضفتلاهحو
 3 5 37 8 : 0 5 ماقمىلا هلو د ناكر ثكالاب

 ءاوتسا نمىوا “وه ىذلاريشنلا ء ءاوةساننأو “ب ىارعلا ىلةمشا ىوتسا دق م-غلو وهب م هداهشتسا |لضفف هشام را

 0 كو كاست هللا ءاش نادت الاث ثحلارخ [هعالنا ف كلذ اعد اءسولهأتف ال-ءول>ئرابلا ًاريغال غلا 5 07
 3 1 20 -- 1 هيت دنت

ان هرشعثلاثلا بالا ىفنيد]' ىبعم جدلا || ا هلءرمد الازد لاه
 َت ودعل

 لوةءملوقلا ازدودولماحو 0 لو#ن لاب هللاو شر علا ا نأ الأ تاماقملا 97 1

 1 رود هاون

 لب زاخو لقع هب ءأح ءالول د#ئ ةردعمو قول لوحىأو ٍ اواذفان 2 0

 نجرلامساللالاةنلاو بان كلا ىفء ىبعنك مءاوتسالا نوكفةمك-اهدواسف (تاةناف) كلذ 0 85 9 0

 مهنا انل ىلاهنقلا مالع' كلذ ف ةمكساءاهج وناةئامونيعستلاو نماثلابابلا فشلا هلواك (باوملا) ||| 0
 هلداعملا مدعوأ لاهمالاة + رع دابتالا د هس سان اعد لك نيدو>و ا'ةجرالاداعحالاب 1 8 0 0

 ترلامس ا أد 55 قاكح 3 مم ءآ نم م نة-ر أ م 51 لعق كلذودثوا عيقدسا ٠ ناةبوتعلاب ا مالسلاو ه تماامرتلك لص الاهاب وةكلمملا اهسألا لع امالا نأ | هجردلا نمهدةنف ىلءأ ناك

 نيبوب رم عج ارمد> ىلءىوتخ 2!برلا م الرالا 5 هدا ءامعسجلالزت 2 قانا در مءاذإو ًاوضرقاو لاعت هلوق فلاهو د ا 5د- هي 0 ع 5 1 . .

 ناكم شرع لابد ارملا نأ ىلع كيل ا يوتا مالا ءع4يماإل ءازؤتمك_لااق (تاقناف) ىضناإا ' ٍضرعلااننسعن ركع

 ةك1ن أ *ثاهثلثو نيعيسلانابلا ىف خيا اهرك ذاك (ب ١ اولاف) تاو 5ك الا عريجالواعلاةيحفصوصخت ْ ةفءاضمباطيالزا نسإلا

 هقد ل هدب ناكم ع نمكلءال ددالو مياظعل كلا او هناك انىلا 0 ا اد رطلاس ره: كالذف 1 ل>الضر-ةءاماورحالا

 هدامع ناسحالاب هلهلان»تهنيا ضأ



 80 تاما 1 : حلل
 بضذغلا كل ل 1 01 1 3 001 5 ١

 0 00 | فورحلا ف الخ توءاهخحئالرعن (باوجلاف ) اهدود ودعتوماوكر دالك باذالا ةيثاوواا فو رطاءذد / ا

 اندنعمو 1 دل أ لقا موكلءاقيلااهاذ ةيظفالالاكشالا امأو كلذ لوب ل<#ىفىهذالاو زلاو ربغتلا لبةتاهئال ةءقرلا 1

 ةيااانلهحانك اوك شال | ناهرغإاتأرقاذاف هلوت نود هلابز«ّتساو نارقلاتأ رقاذات ىلاعت هلوقىفةمككلااف( تاق نافإ ريغتلا ليقتالا

 هيلاب وذلاباناولل ةصاخ || باتعالف ئراةلارضعالف سوابادرطي نافرغلا التاق غلا للةيرلاغا (باوجلاو )ثارقلاءامأنم هناعمأ] |

 يفلاوح عدلا نو دنلاالا| هغمهللاب ذاع :مالاىلائراقلا جاتكذرو ذل اىلاس كاوعب رف عج هناف ثار 0 هدللاب :ذاع: سال ا ىلا د

 0 مل هد. .؟نوك !ةكئالااو ل_سرلا نءمزعلا ىلوأ ن هل داب |نمةذاعتسالابذ يتلا موب ميلف تلال 5
 نا ىدون هب لا )إلا

 ١ 6 ١ ةردال امذاااغ.عدذتاطمشاا دمك 34 اغا ِ 1 ا 3 *علا 4+

 انزله نوك 1 والا ا رالاةرمت ةزلاا ديرو نا ا مهغنإلا هانبطاىلاعت قالا غ0 0 (باوجلا:) نيةربهنمئوقأ مزعل ولدوا

 لعئاجماهذالا دو 0 ا عورف 8 0 فالطروذ+ل نع هلاعت امرع..ال اح يي خت عا

 ؟ءرانكو لاق يب هناظعتتا | ىلاعت هيصةخاامتدكح ملام ناوث ل ثم هدابع نع ىلاعت قيل اهاكحامةءا رق ىلعئراقلا باثي لوف (تاقتاق) |
 . 8 ا ىقلملان ءماك> ولو اعدت هنو ان ا نمد نءهكح مل ىذلاهنلا مالكن اوت كل ذ ىلع باشي من (باوجلاف)

 الا تاير دن دم الات هلاف ىذلا ه>ولارم - خءادتنا هلا ىذلا قدا مدل ذهل

 || نيعستلاو ىفاثلا تاس ماا ئيشلا لاه دووم اظءالاب مهنعه كح ىذلاهجولاريغب ىنعملابهديبع نعىلاعت قالا

 ناىلاعت هل 0 ْ « ىعملا ىلعد, كعةرانو هنيعبم دبعلوةىك< ةراث لو زعدللا نأو مران نءلعاف ثار ةلاتولتاذا ةثامو
 امماوقفن:ىت-ربلا اولانت | لاشءو * انعمهشانانزةالر كياجال سوم: اعهللا ىلههللالوسرل وة نع هداك ىلاعت هل اوةلوالالاثم
 قافن'كالذفلحخد.نو.< || هج رثلا تعقوذ طيقلا ناس ابكلذلاف اما هناناحرص ىلن ب !ناماهان نوءرذلوت 5 نع هاك ىلا هت هل اوةىناثشلا

 نافهتلالييسفهاوتدبعلا 0 فرغي تدر واذاة.االار ومالا مك جف ىنعملا ىلع أفي ناكل اءذ_هف دس اوىنءملاوج رعلا تاسال انهئع

 نذعلار ومالا ب >اهسفت ا هاذ أذاو ل -و زعهللالو5 دوح " افاضع هع نعمزيك ونئاكممالكت بودل صادتلا حلك

 ةنجلا هلذهتلا لدا عمن

 رحالاد يسب علا باط لاك ود
 هك د دومعن ءهح رعالهللا نم

 مررت أ لا هنرصخّمأو هبْنم وح 15 البكا فرار لل 25 ند مكشنتا ١ ام نييبذلا قاثمم

 | اذ 4 0 0 مالو 02 هنا مااا ما 2 :

 60 اةر وصف ديعلا هنافأ ا 0 ارعلا فداك اتباع 5 و

 ٌآ ْ انعئاهف يف مهغلا حئافمىوأ دحأ لك امو مافعلا آر عااالا ائمواع اهتم رعتست ةداماخأ س دل هنأق نال ذلاناهأ

 ال ا ءءاك نار 3 اتاك اذا (تافنان) سائلا هدار ذال تلد

 20 كب ملاعا (تاو +لات) ماس بلت هناف كا ذ وو (صلا)و ( (مااك ) ةز هرودهر مار وسلا لئاوأى مه

 ْ لهأب ءاصاخاعمهف ىلاعت هللا ل_عدتشال ذلف هأ اومهع راوي تاغ الا با دلل فو را هزه مهند رعلا

 هيلع هنا ىل_ههللالو زاهشع نأ نمدنال هنالو هان الاضا .ااهو ةرعبال فْشك- لا ل»أ تال. هالو فشكلا

 ا ىفهلىن-ءمالامدوروز و*ءالواوش>- تناك ايملع ف شكلا لدالم مولد :الاوىلاعت هللاءاشنمو مل- هدو

 نمذو#+ ًامةمهعملانيثلا ناك_سابّن وعلا اهالش ل ل مر وه اهيلع5 ةنسلا ونا ما

 عسيجت ا لعاهبصنامتاحوتغلا ن مةثاموني«_بتلاونم الانام !افتأر واودح آر ةلااىفنا مهاوف

 اهذح 0 0 1

 امناولوعلانمروصتنال
 وهىذلا لماعلا اهذخأب

 نمةرحالا ضب اهو هو ديعلا

 هضءةىف ريحالا هيشأو همس

 راعتسالاب < ةرافو ةرحالا ا الاثال ممسهنمامو عئافولا ضعب ىف مهب تع مج ا دقو ءلاوةك7 المءاسم*« ا اهلكر وسلا لئاوأ ةءطقملا فورا

 قاع هلوقفلاه و#«لم احلف | ل_ةئاك فو رح اهذ_مْئرا ل! قطن اذافةكثالاا نم شاي هأ ل تنم مهف ىدنع نكي مادا ىفدافأو

 لدي ر#تالف ل ءاسلاامأو 5 ا *(ملا يراتلالاماذلن عام ألا مرناوفور هند كئانو هنال نويت مل

 ناك اذاملعلا ف لئاسااهيف || نمؤماذهنولو#» واربخ ناك نا تةدم هلنولوةيف فو رخل اهذهدءءامْئراقلا لوةءفل اوةتامقكست الملا
 ملاعل!اىدصت.ف هلآسامل الهأ : مهرخ 1 هرم عشب ر ًامهولاه اهودنو(صاا) ىفلوقلااذكهو هنو رغغت سف قع ريخأ و قعقطن

 ثالث بستع و ل هلاي هيلع © و(ص) وهود_>اوثدالءاهمفرهط لزا: ةةفا:هوحو ىلع ئارقللزانمىفاو رهط دةولاف (ن)
 سس مسسسسال سمسا
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 فاواعلا ىف ةءادلا ىل
 همدق؛ يش لك كل ذكواةداأب

 ىذااوهو ركذلا فهثلا
 نمور لاو ريلا ىف مكريسي

 ,جىفاريد ى رشا 1

 00 ةقلاق اهو هلاو 5 1

 ىفىدتعملا سو هيلعفللا

 نا

 هلعذ نعاهر م , مالام سا

 اهلاعت 0 0

 نمهدارأ امنيعىفريتا نم

 اًععنم طعأ مجال نيكلملا

 ةكئالملانا ملعا اناتاكسم

 لو ىنء؛فرمد ري ناسأ
 اناتاكسع طعأ مهللاةكالملا

 0 :لاانالف تيطع أ ام لثم ىأ

 ناك ىذلا هلامهاتا ىدح

 هتفا أ كم اء فل ةيقو راع

 مهللا لوشن هن "اك قغنملا ىلع
 ىح>قافنالا كسمملا ىزرا

 مس#ت لاذ راب تنك تاو قل

 فات اف هرامتشاب هقغني نأ هل

 نامملارحأ ه قزح: ىتح هلام
 هلءاعدوهف اريد بدصيق

 ةفرهمال نمط. كاريكا

 كلما ناو ةكثالا !تتارع هل
 الورسشب د-أ ىلع طقوعدنال

 لولاه مولاي فاس
 تاكش ن نمؤملا اعل

 00 ككاو هنر 'جطا لوالا نيهحول

 مناسب ربغا | قد ىفءاعد هنا

 لاو سو هيلع هللا ىلههللا

 برلا تغء يفطت ةقددل نا
35 

 تارعا ءوسأ اةترمعفدنو

5 

 بايلاىتءرك ذ ها برلاثييناقلاو ر ارسالا ان ىف اس رددطس !فابأك ازا دسعلاىلا مالك )ادائسا

 ميدل يسعنلا لهأ لوق حصل ميدةلاثداحلابلحولرارسالا باب لانو رك ثوب رشعلاو عساتلا

 هيو نامت ارةلارك ذ هفرحىوس ىب_ءملارضاالو هفرعنمالا لاف رعبالو ال تو كب الولحال
 |تثدؤذ نان. لاو عاربلاب مقراهفهفو رح مانزو 5 الا ىفهفو رح ع ةعم نترلام الك هنأ ناعالابح

 ردقولو ماهنالا هك اردانعتزعامع ماهرالالوةعلا ىلع تمك>و مالك-!!ثدحامو مال الذالاو حاولالا
 ه.قطنامىكع ناو قالارك ذ مدقلارك ذا اضف لاو ها مالعا اوه هيملاعلا ناكل ماهلالاب لاذب هنأ
 || ناسا ىلع ماكتب ىلا عت قلل اناك اذا ومالك ناك ناو ق1 !ناسا م هيؤطن ام داو ارك ذلا نأأك قاما
 هاوةىلاعت قحلاناك نمالاة لم _سا'هذدىف ولا فرعنال متستنمدسبعلابهباضو ميدقرك ذااؤد.علا

 ةفدلاموعرلف مدقلاو ثودحلا هلهتلا ماكو ثدع ثدا+ل ا اضرآ ه.ةلادو د هاوةتاالاهاوذ نوكيالو

 فاضيال اضي هيف لاهو ا ها فيض مونلااند:نءتد>لاةراك انباعهذورو وه هثودحوةطاحالا هلنال

 لافو وههلنانمهعممناالا ثداحل مالك ىلا مدّلا فاضءالوءالتوأ ثداحلا هتك اذاالا هتلامالك ىلا ثودحلا
 ىلا لزث هي زتته_غلسال ىذلا همي زن عمت ”رهطملا فدصلاو ةلزنملا ىتكسلا ىفءاحام ل اوةلاقد_طصااض»أ هيف

 ثآلملا هرءاحامتر ودرك ذاموهموةنا-اب هلوس اور غاب انو هلوسرت اس 3 1 2

 ماكل اوانلتا رامعلاناللاكثااهنقةلثسلا : لاح لك ىلءو لي احا وهسا ثلاث هله

 اهذ لول اناكّتاو ىجهلالالوقلاو 0 تناك نالْزخ_::الىاعملاو 0 دلهلل

 اليةموفأ وه فرك ذ اليلدنأك ن تيغلاو ةداه- ثلا نأف ثت :رالد ظفالا اوهو فا كلا افذالارع

 |هءفلاقو 4 ها قطنت 0 مودسرلا الع وا عتو هو ل.قلااذهنمالا لبةمئامد أ

 فورطفو را ندجرلا ماك-:ماو نا_جرتلا تنأ هللا ماك مع ىت>هرحأف هلوقل هاب اان لال اضأ

 ررعلف اريغالوان.ءتافصلاتسالوةينمسهذمىلءىثة:الاذهو أ ها فوصوملانيعةذصلاو
 (ناوجلا:) كلذفثم كلا ام( تاقناف) هللا ماك: طقديف ءاجامو هتلالاه هلكت آرقل ااضيأهمف لادو

 ىسومهللا ماكولات هلوقىرتالا ددالو هل ذفركنأالو دحأ هير ذك امهللا ماك-7نآرقلا ىفءاج ولهنأ

 حرج اوهىذلا ماكللانم ذوأ ءمالكلاناف هماكحأ «باءترهظو همالكه .فرثأ فيك اهياكت
 ند و ماهلالاو حولا نيب قرغلاك مالك 1 ولولا نييىجنأ انقرفف هناذاودامقلوةلارث ٌ اذاةربثأ اًملاو

 و: فيك انمالا تلا اماضدأ هيف ها مارك الاو لالا ىذل هلأ نمنك# مانلاو ةظقلا فك.تًابام

 ىه ةمهومتارابعو ةهجمرومأو :]ةةمباونأو ةلدسمر وتسامئاهتناو هتاذ.ئاهودو همالك

 | ار وثتمعابه بهذ: مأءاوهلا ىقةيظفالا فور ملا لك-ثتتل-هف(تلقنان) ها تاهجلارثك آنمتاهش
 تءرخاذاءاوهلا ىف لكثدتا ا نب ريشعلاو سدا د لانابلاىفذشلا هلاوأك (ناوجلاوب) اهحورخ دع

 لاربالو اه>او رأا هبت قلعت ءاوولا ف تاك-ثناذ انماكنلااع قطنامر وهىلءع وهلال صتت ءالذاو

 دعب م ءاوهلا ف لك ثتاملوأ ف نوكء اما اهريثأت اتواهلعنافاهلعىذقن'نا واهلك شا جلع .ءءاوهلا

 تاواك لّممَتوكس:لهف رك ةماك تناك اذاف (ليقنان) امم رجبست الغش نوكف ةمهالارث اسد و مات ك[ذ

 ولوام ره الغش ن وكباهنا يأس |تاملا ىف فيس ثلا هلافاك (باوجلاف) اهبرمعيستاهلغشنوك ف ريذلا

 نما عادا ىلعاع ملءيالهتتةحسمن أ ثناهنالا ماعالا همماكس :!!ىلعدوعءاغا :لذلاب : ونافر فك ةلك تناك

 ط٠ نسل مال ديعلاناثن دهب 1 اهميلاهج هذا لا ىلع هنوقعلا ع 1 !!لعح دةومتالا

 ةهح ىلع ًارقيو ماظ*» ودعمن ءارتىلاعت هللا مالك لمأتوافب رك ل مان فاعقر البلا أد :امهللا

 تاملكى هو ب اورغك-!!نمىلاعتهللا قدفىرادنلاود وهلا تلاقام عسيجميف ةولاع:هللاىلاةب رقلا

 نذاف(ثاق ناف )ههيعنوأ ةمارقلام .رباواثان بان عد ونت اهماب 4 ا!تيق . واهلا ثامن نلف اهلاب وداعرفك

 هزه



1 .: 5 

 و 8 0 -
 لف ةسردو هل.فتىف هلاثثا 844 00 ل

 :ةوالتاارخأ و ةةثمل اسك
 0 ة.كملاان(ثلقنا) تاع ةلاع نءنيثالثلاو عبارلا بابلا ىفلاةة ركل ذه قمتم لامن ىطرل نأ 9
 انةفانم 2 ْ رداقم فرع” نار ةلابنال ردّلا هل لب هلو زرت صدخاما (باو +اف) ردقلاةل.ا فنار ةاالو زن ص. هدف
 . كو : نممعتاب لالا هلوةندار أوف (تافناف) هأ اهنمرخ“ الا ثاثلاىف هلو زن ناكواهن» زاوموءايشالا

 ْ ناتالا ث دنا دارملا نا ةئاهل ويا او عسا ةلاسابلا ىفزجّدلا هلافأك (نا اورعان)ث دع مم رن رك ذ

 الاقعىفوعن ا ناك هناموأ_همو فيضان دن ءمويلا“ :.د>لوة:5 ًاذهو هوم نيح مهدت ءهماعثدخ نيعلاثدحتالا
 ذوخأملقعلا نا لعا ثي دا || تاداكلا هم اعتاداع مهقلا قاعتب لفا مع لاو ٌواعت ةث داحدا اوم ىف ءاح نت ارغلا كلذكو قأب نأ لبقادو> ُق

 ةلييتاك تأ ةرادلا لامع نم | 6 معن (باو لان مكتملة راو همك ذا (تاقدان) هح ونممدةااودح و نمو دل هإذ

 اذو*ت امثرادلا لاقعةققحلا| ةطساولا ىلا مالك! فاضأف مب رححص لوسر لوا نآرقل اىنعب هنااهسة مك - هل أودى. ادب كلذكوهو

 مدةتم لعل انالزثعلأ نم هللا مالك انعم دةف نآرقلا انباع ىلآاذاف هللا مالك مسن ىتهرحأف هلوب بفن ىلا لا عتهفاضأ 5 مج رثااو:
 امالول هنا ةرادلا اقع ىلع ا مالك ع متين 4 رديىذلا 5 سماك نم رم هثملا دعب ني عاملا نمد ع نكساوهللا مالك عم“ هيز رةماكا امال ىءودو

 تدّشاذا لبملا اذهتالقعأ نارا! ماداملوةب هتلاهجر رصاو 1تااءاعىد.سثءعو ها طدامولا «ععسن نمي واس الةامس اوالبهللا

 حارسلانءاهدءقةءادلاهر |

 ىذلا لاهو هبالاةء.ا ما. ||| فورحة_سهنىلاني#تثانمةمواغت ءافورحلزت أ آرغلا نوكن م موهفملاض,أ لوشيهتعمجو اه فزحو
 ىلع بالثاكزلاناهيلوق'| ىلاترظن ناو اطةواةرواباتكىح_س هنوكو اانةلواماكوالوث هنوكناأ ةدرف:موأ ةإدةمرثك افا

 امبءاجت كلذ ممورذاكلا | 00 اي حلل تراقنتاو مرلا فوري اننع هنوكث .>نمثارقلا|[|
 اهاناعح وهنماهانليقانيلا || ها ىناثلا قلاهفعمح زامالوا هتف صوم ىذلا هللا مااكدا ىهلهاباةوطنمانو رس هنوكمجرباذا أف ,

 اهدرنمو زي سأ !لامتدىفأ هءاحا ذاب ا اهظأاهم_بعوع# د ١ تارسك مهلانعأ اورغكنيذلاوىلاسعت هلوةفلوةياضرأ هتععنو

 لوسر أ ىدع لقفهناع

 لافوه«لسو «باع هلاك مهننأ ا

 ا د ا 0-1 ا
 2 20 د »3 1 5-5 9 م »ب

 ىفلاوودع 1

 نولطرالا يكمل سكراب كارد نوال امد قاطن ئراشلاهرقاطن اذا توصالو فرحاالف تاقلاىف

 ١ بدساك هلل 0 يمسشا ذكدان ره يلو ءامتارسلا تسع ن" /"اوظلانااكف 0 ًايشدخ ل

 ةرودفمأر يظر نأ لاحم ن هناك نأ اوفرحالو تود: مالا س ةثىثو ه سلو فوحود ه.ىلا همك

 |١ هدع مبا هىلاءاحاذان .امافااناإكف نيعلا ىف لثمالةيسنلا فد ةموهفامهتنن توك #:ةيسانعالارخ ؟رمأ

 هعم*ا5 قرحالو تودصودخت لءاطغا اهذع فك اذا فرحو توصرهنلا مذك عم ن هك ذكءارب تاك اكءاا

 مد: اللاقفدي ربا لاعف هناث.-نهللاعت هةالطالفرحوت و هب ماك-:.نأ ىلا ع:ىعلل لهذ هأ (تاقف)

 امآوه.ف هةادخ مشب ماعد راسا لاذ ىلا«: وذ مها هتةبايممدعوه_ةلت هناوا.سم تم مزمل هنال قعلثالذ

 هلام نع ذاكزلا جارتنا كلا ىلا |
 وهو ريغااةمذفوهىذلا ا

 « ءاعرعو ضر ىتح نيدلا
 ضباقلاديف و_هولوح |
 نءهميلعت لعااةاكز لاهو |

 000 | دبعل مصيال ناقل امثل نيزامثلاو ع.دارلا باب !!ىفزيشلا ها (تاوجلاة) ىرود مرهق يف نمللاعت 3
 |١ ىلاغتهنءابا ترهظلاكلذن روك هسف هلىلامعتو ا ىلع ىديي# :زولظمءار ونمالا طق هن رمالك عهس نأ

 قئاقللا نم هلوج رتبامذخخأ اراهنعاي ر وضره ااظمالاةباطخاتالزان الاسف طةديعدهشيالفهلءالءلدوأ|

 ةرود ىف ك«ا<تىفالا مالا اوةالصل هما ءىسوم ماك امىلاسع7 هنأ ىرثالا ةموهغملا ةنسلا ىهو رارشالاو ||| ١

 باسد ىلاعتهللانأ ديالف ل باذلا ىف مادام تارثلاثا (تاوملاذ) فرو تود فرسوتؤمالب ىلا ىلا م رارغلا نأ 5 معلا نءهيف هلأسامهلعب منان || لاقي لوف (تاقناف) ملأ هللاولمأتءافرب رحتلاجاةعمالكوهوتاق ب ها راذاا ىهىنلاهتجاح

 ني>دعب ولو لسا ال:ملاعلا|| | فاح راف. ىتاا ةر وصلاري-غ ىلع هيءاماهلا نواة ىفو يف ضاكفرجالو «ب.ذ توصالنينيعلاىدنحا وهف |]]

 يهمل فا عالهأس قي ىتح ١ هعسشب ومد سف بالا نمذدخأب لالا نام ,ريغا نوكيالكح نطو م هلك لعج لا عت هتلانال مهتنسلاأ
 هلي وةعاهدعالف سفن ىف : ىف لات لات دةوناذ الا عمسهيد_.ةيوتودو فوحاذهتاك اثبءريميفناسللاهنم ذسن ايمئ أ '

 مد ةينأ بهتساا لاو يي|| لاح هنذا عم: يلارحالااههمءاقو رحواتاوصأ هلاساب مل_.سو «بلج هلا ىل_سدّقلا لوسرحالةفهنا مالك ممتن
 ةاهثلا فائنصالانمءاظعلا]

 اسا.قرك ذلا ق هيلة دقن م ١ (ل تفاوت 0 (

 رك ذد-ةو 4 ها فرطاوتوصااىاناق5 ة-ة.ة-حرودب ود سلفةرخ“ الافر ودلاىف ىله:هيادق

 قالا باطخ عابس حدي لهف (تاقناف) ةئامثاثو نيعيسسلاو ىناثا نايل !ىفنيدلا يع يشلا كإ ذو

: 

 وح 00 4 د

 تاصتاار ار لوبخلا لاكي ذاك لا

 مصيوتاو مال اوفو رطل اثء>ن مك نأك نو هان هن ماك ةحلإ ةدجح را 'وْل_ثالبهننمااكلاوهتجس رث | ل



 نإ ءقردثل ااًده مهل كاع

 اذهو زيشلا لاو لام ا اذه

 ىلع دةتناام ل نم لعفلا
 يجن ءالوهنع هللا ىذرنامثع

 ١ لعف دبتعع هنال هيلع داع تنالا

 || ررةدتو.داهتحاهيلاءاداام

 | هني لردهتلا مكح ع رششلا

 ا مسو هيلع هلئا ىسهنئالوسر

 ل ذخأي نأ هب ام نمادسأ

 ا الوهتةدصصخخثلااذهنم

 ا هيلع هيا ىلص ىئلاريغمزلب

 ا ا

 مههابحاسهج ىركحتف

 ةثالثلا هذ_مىكلا ص

 هتهحرب راسأ تضيقناهيلا

 | ريدت هنمهداعأم هناك ه#ناج

 | فرءاذاةهينحامىوكق

 ا الوهئمسلطد هنا لئاسلا ند
 | فرست اوم هج ١
 | بهذلاةاكز ىنام مكحاذهق
 ١ كلذف لاطأو ةضألاو

 ل_ضف نمودج رثو لأ مث
 الا فءاضي نأ ىلاعتدهلل

 ْ ىلع ةقشعةةدصح رخأ نأ 1

 ١ ةة ثاارحأ كنوكبفهسفن

 ىذلاىفدرواك حارخالاحأو
 هنانآر هلا ه- ملع عمت

 ١ ىلا ةةثلارحالا هاف هاش

 ل 144

 امةول_خت هنوككل وقل نمو فتملا ىفو نا الا ىفىفاثل ا ىن_ملاب تآرشقلا لول لوقا قالا ا نمفاسلا
 ىسهتناىلاعت هناذب حاملا ىمفنلا ملاك! اوه ىذلا لوالا ىنبتملابنآرثلاىلا مهولاداهذ نءازارتحاوايدأ ||

 مالكتآ ر لان 000 :لوقعلا حارس“ هراثك ىف ىبب وْزةلار- هاط ىلا 7 نيشلاةراب ءو #»*||

 اوراز زاذآم منا ىلعا اودج أ 5بوتكلاوأةباتكلاوأءو رقملاوأةءار لا هناي مهتم ثري نمقولكريغ هللا ||

 000 ول هلا اب ىنلاوس هيلع مكاو ىلدملاو رور *للا نال را حطملا للعدل لوسر ريق

 ثيداحالا تازن لذ (تاقن 9 هياتكنم سماخلانابلاق كلذ فلاطأو < وهو ردأ هدم هناثح

 ريعفالضفلالىنعمتازن منا (نا وجا ) ئع٠وأ اظفل مل سوه يلع هللا لهنا لوسر ىلع ةب 0

 هللا ملاك ىهو 3 ارغلاك اهطاغلأب زاع دال لزنتملا مال كلذو وه هثرابعبل_بوهيلعهللا ىلسهتلالو سرامع ||

 (باوجلاف) قول هنامهوب هنانايب رعان ارقءاناع>اناىلاعت هلوقىن_ءمامف (تاقناف) كشالبلاعت ||
 اثاثانحرلادابعم_هنيذلاةك_ثالملا اواءج ونلاعت هلوق ل_ادب لاو>الارثاسف قاما ىتم؟ لعملا دل ||
 ىنعملا ىلع نآرغلا نما ساد مل_توهياعهلا ىلسهللالوسرنأ د_ةتعبنأ دحالز وع لهف (تلقناف) ||

 انيبمذشني> ناكل ىنعملابءاو رولزتملا ظفللا ف فرصت هنارد_فول هنال كلذ دات ءادحالز وتعال (باوملاف) |||.
 هيلعهللا ىلصريغي نأ لاخلا نف مهما !لزئامس اذا نيت لوةي كاست هللاو لزتامةر ودالههسهفةروصاذل ||

 لجو زعهللا مالك ىناعم عليج لع سو هيلع ةيبا لتس هب ضرفول]ب اهفورحو تاماكلل كل” نايعأ لو ْ مولات هرقل 3

 هر ودى فرصتولذا كلذ نمداشاحو لود _ءالذ رثاف ىأف لزنأ ا-_علدعوهسن اعمنم ئتهنعذ الثا |

 مهفاغ كلذ. لئافالو مهلا لزني ؛ امو مال ارتامسانلا غاي هناهيلءقدصب ناكل ةيظذالا فو را نمل د 0

 سمانا تايلا ىف م-هرحانح زواعالنارغل انو رعي نيذلام وءلاثيدح ىلع مالك ازيشلا لاط ًادقو ا

 (اوجلات) طال الانا: ارهطاذا حولا لاثماوف (ثاقناف) هعدأ ارذتاحودقلا ع م رسعلاو ا د ري *

 نكيرللي بيج نانةبحدةر وسفماللاونالصلا هباعليربجر ووظلاثم طاقلالب جولارزهظلاثمنا || لئاسلا نال لع لاو ءاضعأ
 ىقهتر ودتاد.:اكف:د_>اوةلا-فاعماك-امالو ارمشد ناك الواضعتاك_!مالواض< ارش ا همذر طن نم ح ا دل 5 لاملا 2 1 اذا

 . 8 / ِ . ود .٠ 8 1 دك 0 - ةار
 ىف رغلا ناسا ل ىدحالا صالاوىل زالا مالك! كل ذكسناهملع :وهىبأاهةقيةحلدبنت م وني رطاخا انيعأ : 7

 مهبسي كلريشثملاو رئاكلافكزأ د_اورمأ هناذففودو ىرخأ ىناب رسااناساب وهران ىريسعلاتاساب وةران ا ل , هاا ال

 5207 ا لولا نأ رك
 ةعالا لها ولي وط مالك دب هللاهحسر يب وزقلار دال ا عملاولاو نعي ءافط_صالالطبلاد>او ا هطعو لئابسلا نع لفاعت

 امهذر زغأو اهاعرتك ًااوفاك ثر ديلا نادجأرث اسو ا ةسودجأ مامالا لثم فا سلا خ وءشنمرابكلا 1 سه

 اههعام» ناك ولذا نيرسشملا دعباوومعاسع« نيد نكلوهنلام الك ع مس: مالسأ اوةالصلا هيلع ىءوموهتنامالاك

 مهلغل مالك-لالءاومذاك هضومتوم_:ةداكلذ لثم ىف ضومللا نع مهباعصأاو رح زفكلذعمو الفعل وأ[
 هنعموغلا هللا هثز رنم ىلءالا اد رسسع لوط هلام دو هييّدشلا ثرف نيد نم ةمصلا رئاقعلا صال ةسانأر

 مهدثاةءلزلزتت نأ مماحتأ ىلع فلا فاغف نك ارةلاوءو رقملا نيب قرفال نواطفةنال سان || تااعذا 0

 نينمؤملا نانعا مدر _ةذا يشل | ىنعملا ىلع ثدع ريغ نم امطقهيناعالاو رهاظاا ىمالاةظف' د ؟مهو رمأف

 ل كلراقي سو ةانماوأو ةوفدكر يخ نمت ءاجك اهو رقا مهماتكالاولاتو هلسر قدكو ليك المو هلا هللان

 ىلاعت هللا ىضرةإْسملاهذهىف ىرقخلا م_ماع ىف نألاممهفةءالاامأو م اوعللةهم اهءةرد دمكلذ فنا :

 9 ءافالنا» 10ش: توا نومألان را 0 ا 5 04

 10 2 ا 500 دوانأ ار وة 00000 قرا

 كلذك ءاماعلا نمي مصتعلا نبق اولا هدب كول منوم هيخأ بهذمدد-ج ونارقةااق اخت يب ّْ

 ىحيشلا لوةنامأو * معآ كاعت هاو عا ةئرش اارهطأو قئاولابانمت ةدمداود لأ نيرج-أ ءارغاب



 درك هننضرةلان ضالا م0
 قلاطأ :اكزلاءاطءاب

 لاه موي كلذ ىللالدتسال | : ا 5 8 3 ١
 و 7 زلاول م الاوةاروتلا» ءامسم احلل وج راطلا ةننع قدوم ارا نو هتداراوههاع نم هناقصض

 ا 21 قمانلا لد 15 ةرامعب هةنكب نأ م.طتسد الكسغن فكل او ىنل هةوذب رم ا وهاعا فك: ال ةبقتريغلما
 م لال ماورد ارسل هاملت 5 1
 ا يك و هرطام ٍ 39 ف..ذ: ىلءعر دق 0 ا ا ىنسومل ل ةولوةرابعب عماسلا ىلا هني
 عارةغال 5 220 | 231 1 ري غهسفنىفد-د-اوهت عم رب عوى اب رسوت زعرلامالكلا طافلأ تءونت فنك (ثاقنان)

 | هللا ماد و هانا مهنا ةلبهنع نوريعي نيذلا م هنونولخلان ؟لود>او مالكل !نا عيت (تاوجلات) ْ

 اهتم اولارتو ةئدسو || نمتانكمملاعامسا ق شمالك لوأ ال (ل.ةناف) ةاروت ناك ةن اريعلاب وأ الما ناك ةدئان :رسلابوأ ةاكرىع-:اهتم حاولا نكل ينو هم رعلاب فاضت هنالك نعي ءنافىلا عت ىاد_ة ىب.رافلاو ىلا عتهللاب ل ردعلااهءزب ربعي كاسدت
 قعسالو عوطتلاةقدس ىعس|إ| د ةلكوهتانكمملا عامساقثمالكل وأ تاقباس ل١ ثديملافهسلاانرسش *اامو» (تاوجلاف) كانعت اق
 هسيلعؤاط ,لاىئاعرتتكز ا 00 را ةداراهجوقوه ى.ملالامالكلا اذه ةقيقحو مالك“ 0 ةمزع الا ماعلا ارهطاسذ 77
 ىءالذ فيك ل ةءنالواتوك ىمسملا سفنلاحب رديف فرح نيءدادعا دب رملانيفنتلا يدل سوت || هقنوكملا نءومااكاابتوكسلا كلذ نعريعضدوصقملا لذة جورلا نجلا عت
 ريغ هناذب غاقلا كاعتهتلامالكت آر ا مو عسماو اع ةرايعو 5 ملءأهللاو قطا نانح
 || ةةمقدلا ىلع ىنعمللذل» لا هطاغل ابان روددىف طوفتو زاحلاال: ةيقملا ىلءانة-اصم ىو كيم هناوُق 3
 مهأوةبا ومنو لالالا لاذ زاجل الف _ةرقللا ىلعةعومدملاةطو ةاماهفو رحانت:سلابعو رةموزا / ميل

 0 غر أ و عا كا صوهي ْئشلاه-:؟ ةقرقملايدارملا سيل هناىلاةرامالا ىلعلئاسم ثالثا !ىزاحلاال
 جارخالد < سفنلاذا ىوق ١ ىاراجلا لباقما مبذارملاا ناوةننسلالا ىفالو رودصلا ىفالو شا تملا فوه نيزلةيعيشل اةيتلا

 لام ئاسرحو د. لاملااذف ْ نارقلا ىلا ةثالسثلاهذ_هنملكدانساناىأءو ردم طوفعت بو كم هناةقيقح آر لا ىل- قااعب نأ ما

 قلاطأو بطاح ن ةيلع || لا م ىزا عدانساا منال ىذعالاك ةعبرالاتادو>ولا نمدو>و رايةءابابنم لك قةددازسا
 ةلضف نما آنا لاكن م>| دوحولاو ىنهذلا دو-ولاو ح رام ادو-ولاىهو دو>و ملكا ىهىبااةعب رالاتادو>ؤلازامتءاب هلافاصتا لاق ةبلعث تاولو لات يكل ادبأو الزأدوجو «ىأ قول ريسغ هناوءو رقم طوفعت بو :كمنارشلا لاقي نا مد: هنا كال ذ حاضي او طم ١

 رئاسك ىزأ مدوهذا مهوتمت ,وكس نعال اومد#ةةماثهك نع .وهالىلا_هتهملا نالتاة فلة .ةءكا اهنك '

 ا

 جفخد_ماهاعسف نيكاسم او

 دوحو عمتظغالاءذه عرشلا
 ةكربلاو ومالا نماهف ىنعملا
 هللااهاععامعا اولاكريهطتلاو

 ضااجتا ىلغاهيشتةقددص |
 برعلالوقتسفنااىلءديدش

 ىلاعتهتلاءاشن نيه اصلا ||| ناتكسلادو>ولارابتعابوةنسسلالابءو رقمها بالادو جولارا,ةءابو رودصلا ف طوف ىنهذلا دودولا
 ملا غاولاو لب مولع 0 ةئسالان الو ا ا د وفءادلاىف تؤتكف

 هلا ىلسىنلا هنم اه ذمخأب | جيشنا لاو ملأ هللاو ضار ءاىهتاوصأ اهناف فو ركلانمةيكرملا طافلالاامآو فاضل ىفالو 0

 ناىلاعت هتئارابخالإ «وءيلع || مالكلا اههدحأ نيينما قاطي تارقلا نا ملءارب زعلا نانكسلا ىلعمالكلا ىف رش تأ نب نندلالاكأ| ٠
 ةكدصلاواقذانمهاّعلب ةماعُث 3 وألا رثشالابام يل هقالطا لهورلوءبلهنلا لسد ىلع لزلا اهذالا فاعلا سد ملا تاذالب عاقل !س هيلا 1

 هجرك نفوطتوف | ىنعلابو نيد لوصأ ءاماعلر ظن لد لوالا ىنعملاب نآرقلان 'ملاواريشالارهاظاروهشمزا < ىناثل !ىفوه

 ىل زرءالورهطي ال قفانملاو : ةةسص هنالوالا ىنعم اهنا مالك ةممس:ىفةفاضالاهحو ولاو هل اوساومقفلاوةدمزملاءااغلراظتل كنا

 هللا لوسرل نكمتيماذهلف | طوغع حول فد. < نآرقوه ل. ىلاعت هلوةلطو هلا والا فهموقربءأ نأ ىلاعت هناىاثلا ىنعملاب و لاعتهنل
 هتماهزتأ أل سوهيلع هللا ىلكأ| | كبل ىلءنيمالاح ورلا هيلزت هل اول ىبنلا نا سلوأ مح رك لوسرلوةلهلا لوقا كالملاناسافف هفو ردع وأ

 3 وبأهنماهذخأب « /كلذكرأ ةيمستلا فربتعي له هلام ميدل ةهالك ىلع الاد هنوكدرهال امغلل ال ىنعملاوهبلقلا ىلءلزتاا نا مولعمو

 كواسإفاههنع هنا ىىذررمالو الوأ «ف ىلا ع هللا هعرت+ اناس !لوأب ماقلا فاو !اذهلماهنا لبق 5 للا صوص ىفاثااىنعلاب نآرقلاب

 اهذا هنعهتلاىدرنامثع ||| هؤرعب ,امنا عطةنانال ىلا يمصلا نيل: فالتحناب فلتةءالوذلا فئاأتلا صوص الاةءهستل ا ىفريتعي
 / عمدتولاو هْسفن الث ١ ارغل ل ثمنوكا «!لوالا ىلعو لسو هياء هللا ىلص دمت ىلعلزتملا آر ةلاوهانمددا اوك

 هنلاي>وأ نيذإافاندالا ل0162 لا



 45 صاعو-هناهلا باعت هو

 عراشل !تالهتيالءا اويلهتقدصو
 م

 0م 2222 يت يي 2-2
 ب رعشالا هبيتحااملكو يتلا لام عقاو زئاجام لكل ودب نك اوىلا عت هللا نم الد ع وثو زو< ىرعشالا 11

 الاهود.ةي لومذاغنا لس<تاو ةلط] نا تو.يصمد ولا ذافناب نيائاع هلا ناف لك اطلاكلذب وه سلف هلْزةعملا ىلع حم دو داو تكلس: ,ادرا هللاع
 ىف ةبافك ثالذناك ىسحوأ ىسفن ملأواض ضرعايندلا ىفهذغنأ اذافةرخ ”الا ىفوأ امن دلا ىف ىلاعت هللا هئمعي 3 2 |ءاقاي املواةهتقدد,ناسنالا

 نيت امونيتسلاو عبارلا باج ءاا قاض لاهو ىبتن ارح ”الاةبوةعنع هلارتسكل ذناكوةب وةعلاذاغن 0 أ انعاوهو سفن لك لبتمس#

 وأ ةذلا اوأخدي ىن> مهرئارسو ممنادبأ ىفئثد»ب أيش مال الاوايالبلاوةب وقعلا نممدآىنن عيبجلدبالهنارلعا 0 مجم
 م-رلا ةقراغمدنعملالان هدا انراص رخل دال نيح دول لالت_ه”ادلا أ ملالا لوف رانلا ادينئنااذاانل قحلاع 0

 ا ا لا هةحو حرت ءءا اةيلاه فقد سر برذالات برقالاب ةيدهلا ىف
 ملالانمهلديالف خا زربلاىلا لةناذاف كال ذ ىلع لوم<نا .لاذاملالا نماءن دلا اما | يف هلديالف شاعنا اوءالملا 0 رناننا هيج نم

 رصلاو رلا قداسفلا ارهط ىلا: هل وق فرارسالا باب قلاقو وأ 0 7 ْ أ وقر سوميلع هلا ىلههوق
 !آ روءالا نم ديعلل ل د>ام لك نآ : 4 ””الاهذهىفريخ أ دقىلابعت ولان العادي" الا سائلا ىدأ 0 اعأأ أ ةماع هلا مول مهل ب صاب موق

 ناتفئاطاهف فانا دف قرملاةبعسةلئسمذهو درب ىهوتي ربل !تيلتباافءؤادتباوهامءازح وهف ةاؤملا || | ءايناباوسبلفقوملافرباتم
 لاهاهذ م نيغودواهضرغىف ماهاماههنمةئاط لكترصنو ىرخالاتزاجا امامها لل 3 ا ءاسنالا هش دو
 وذام ءارح وهوالا طقملؤمصاانندلا ىفنكي مل هناوام. هد د الا اوهاءق فشك- !!ىل_هآن مأم اءلا ةقيطلاامأ و ا 5 دهشل ب دارأ 7 دهشااو

 ماتاذاٌضب رهاللوةب تين .طاانا ىت> مكي ديأ تيسك هيف بيصم نم موكباس اموات هلوقك ءادتبا ! 5 0 عأ 5 : 5

 بيبطال لاعت قا لوش كالذكو هلو واهم ركل !!هيودالا نم هلامعتسا, ك تما اسع كك اللتر تاسسماو أ تو 0 1ع مه

 دعت ىذرملاه. ثمل 1 ءازحو هاما اصأ ىذلاملالااذهضرملا«يلء لد باي ىأن هردب لو ضر اذا ا
 عيمسلا ىلاعتهوساىلع مالك لاامأو 5 مل_ءأىلاعت هنا هللاوهء>ار زر يهثلاح و رلا ف. «ت و ْ ا ف اميل كل ل ا لون أ فيلكتلا نءحرخمالاد أ نأ ثدمففأيسو دا هتد_صقامملالا | ذ ناك ناوهتلعفامعازح | فورت ر مدعو

 ىلعو ريصدلا مقالا لع عبمسلا مسالا يدقق ةمكس لاام (تاقثا) قء ول اهلباب ولوةنذ ريدمولا ل“ ا 5-6

 2 نا هنامو نين اوىف ب ىح هلاوأك (باو 55 سكعلانود درك دلا قرماعلا مسالا ا مالا ءابتالا دم جل ا لع ةيكملا نأ ةئاموننناهثلاو ىناثلابابلا قدما ع ايومما متو

 نك انل هلووهو لوقل اىلاعت قطا نمءانملعأو هلواتوكرك ذدلا ىفهريغ ىلع عسموسلا مم .الا صرت ىف أ | 5 9 58

 بايلا ىف كلذ ىلعمالكسلا شل طسددو ها دو>ولا تو كف عام ااهمو لولا لإبعت ا 0 3 ىلإ 0
 | ىل ىف هبرأس

 | تاهيل نيذهنا ل عاو * لام هّماءاشتاهبةع دما يقم انعع قا .بونوءبتلاو عسياسلا دي 6 ر

 لةسالاملاعلافىرولافنط وأ نكسوادلو ءتامىرب و م 4ةتافداارلاب 5 ام هك 0 000
 ا ا 0" 0 «141؟ 1 ا - ع هه - ك٠ ع لإ .بمدهله وهفدعبل اهم« بععال< تاردجلاالو رونا الو تاماقلاالو جازتمالاهيعتحالء املا ىفءاسملاوءامسلافلا || 0 2 اهمثأ ىلع ىرب وسدألا ر_:ء4ةيفحلاة_ساهملاتو صو سفنلا ىف سةنلا مالك عوسيف ىلعالاوأ| لانا ع ىداولا ىلاعت دن لل ديف يوما يك 4 © ||| باع ءايبنالاو مهريغقحف

 | <«فه.عد-و| ح ىفوهاذ تافص م عمت نأ ىلاعت هتاهص ثا د بد ر لا وهتدع ءلاهرمذي الو با ا 1 9 د
 .رمارسأر 1

 ناس نع ناس هت ,ااو ىرخالا ىلع نم هصل!ىدحابْارداةم مور شخ را ْ ناك ناألااماةاملثءاهنف | 1 ا دل 3 5 م ا 2 داصوع -- لب هرصببا م هعمسيامالوهعم بياع هرصببامولغشرال هنا ىلاعت ىلا صئاص+ نمرارنالا عتاول فاق 00 هتانم است

 عاط ناو دبعلادوهشىلا عج -اروهاادعمااوبرةلافدب رولال.- - نمد علا عمي جس ىلا ب 2 ع 0 لدو 0 ايلا ىفلاوووعانماالصوام
 للاعت هنوك ىل_ءمالكلاامأ د) ملعأ كلاسعتهللاو اديه ردحو هب ر رمأ ىهعتاواس رتهرىأرهر :السصلاا 6 كام هل 3 2 1 هاد رار ريس ياناس هديب

 ل )596 و مالكم ملا فرط ىلا ريس ن منو هإةعت ىف با ارطضا ءاهلعلل عقو لن اذه ناىجن اي لءاف (املكتم ا . «ةاكدلا ان

 ل11 1 سلا زلوم لا ةينوللا هاب ملوغتتةونوصلاو ندسلكتلا | يلهب شرتانسن دوق

 ءو.لاءالذف موق اءالؤهنع

 ' ديعإو نبي رقديعيلابب رقاب لاعتهفصو دم ول لها يشع امسع نمرارسالا باب فلاقو# ىبتن



 ثيدحلا كانرصتفاةيغصو مق

 بارسالا طير نمةمكسلا 0 1 دونر وي الا ما و داابابسالا | ْ هضتةثاملعف نكلو برس | ل يعل ا 0 وىلعم-«ةيالرهقلا ىلا عادلا | : ريت نم هرصن ىلع ارداف هنا ظ 0 6 بات فنا من مول «ةوارا كأول نار ورا هس يي يي ا
 توب ف ىلا عت هل اوقف (لاقوزأ نيكمايلا عون واذا بتعالا لذ الوهت لغتل امو ع زسلا ادم ىلاءاخسالا نسل واسف ك1 لان ةفرمج وار.( لد ح «ضاولانمم- ماو «تنارغل التو رث ذل ةركينوكي كارا تالنت نماذهو لاف ضعيباهضعن | جار الامتار دو ملا اضع و ىلة علظر ايها مهيواةىلءنارأ

 | ىسعام اع لذق ا ىذلا رظتنن اذ يقبف هلع عبطو كوتد كلف نءبرايانغذنح و رانا انيلط دقواهلف3ن ممل 7 ا ل اهياعالغةماهان دج وااو لفشل اذهان بواق ىلع لف_.ةنولانااذب راب ولو ةيفراز_تءالا مهعقني لتاورافكلا|
 لهأن مباطالا ن نبر تاكو نيدلا ب ةيشلا لاق . كلذ نمانب دأب ن 5 ,رفاهخف ىلوت: ىذلاودن وك

 اهعفر ىبعم ه هب ' الاو_ىسا

 ةوالتلاوةماهالاو تاذالاب ىأأ لك تاوئث لكتوك- امىلاعتهد_ء.تأك اذا (تاق ناذ) 0 لوْ هللاوداتك 0 مر هع«اابفرك ذي وقلختاىلا | داك الكا ةريسافتلا ذه أف هنعىلاعتهلاىضرهال_ااهقلاديشف لفت تف ىلاستدقلا دو ةفلاغتاا ةبوسأملاتو.بلا نءاهزيم | ْ |
 ىأ حس ةلفءوملاو 0 ذلادأ نك 1 ا را 1

 نالءاسنلا رك ذيملاغالاجر ١ ىوأملاب ا ا منو هن رماة مفامنمام أو ىوأملا ىه م دا ذا لا
 ناف:ًارملا نعضتن لح رلا ا اذهو ىلا نيدلا لال_ج نيش الاف ءاشن ن ناكل ةنودامر 8 عل وهن لرش نار ةغبالهتاتاىلاعتلالو
 ةاسنلا نع لاجرلارك ذب ||| لوف (تلقنان) تابئالادعب عفرالنايهئاال مكس ابهر ص خلا كل ذنالنابب صيصختلانال ةاصعلا ىتك انمدآنم 20 || مرتعت كا هندفلا رابح قدصه فوضت ىذلاوف 0 لا كل ذىفاني الو ىأ ب اةسعلا تامومعل صصخت ريالا
 ْ هكلمم- -مناللاةطالاو باودلا مالب او عسيطملا باذعت و ىطاعلا دقن كاع ,لقةتيعفاشلا مالك ءواهوبف ىأ مهيهلتاللاجرالاغي رمت ْ عم .ةنحلاتلاموةعفاشلا تلاه هيوكلذ لون (باو ان ) نيتك : ' الانيت اهىف دعوأو دءوامة غلاك ىلاسع# 1

 ىفىداعلا ب يذعتو عرءطملا ةياثاب ىلاعتهرابحمال كلذ ىلا عت هنموةيالنكلاولاءءاشغيكم هيف فرت | ١
 ىلملانالكالذك تناكاما ا قادلل تقي ل وهيلع هللا ىلصلافو ملسم»او رعانرقلاة ثلا نمءاه اةاشالداقي ىت ةمايقلام .وناهاأ ركنملاوءاشعفلا نع ىهنت ْ ىلا قول انودْوا ل سوهرلع هللا ىبصلاو دف صاصٌةلا فلاةطالاو تاودلا مالي !امأ قع ازئالدهاشمل ةالضلا ناىلاغت هلوةىفلاهو || امندلا قماليالا عوقوذاامندلا ىفالؤرخ“ الاف مالءالا فوهامن اةءالامالكنافهمد_ءلصالاو: ريش الا كل ليد ساغت ف لاط أو . || صافريخ ىفلاغطالاو باودلا مالي اةصي#”ةنسالو بانك فانلدريلواولاف لسوء اسما تلا تو
 هيلع مرا ممارحالا درع ىتحقةما.ةلا مودل كح نوصنذعااضيأ لاف ةرذلا نمةرذلىتحوءانرقلا نمءاسجلا ىت-اضءإ مهضعب نم

 مادام: الصلا اريغ ف فرصتلا| ع وةوفتةوتنالهناثيداحالاهذهةيضةوهلناهجسر ىلحلالالا لاك دجأ مامالاامداو را مطتنااوق ناناشلا
 مارخالا كلذ ءاهتفةالصا ىف | مظلاب ىلا عت هفصو ةلادتسا موق ءريخو لفطل لاعلان تتر .هتااو فياكستلا ىلع ةمايقلا مون صاصقلا ٍ

 هلل ماي ل عنمرحأ هلمصف | هللا عمج الث ي دا هش" الاف مهمالبان كلذ نكي لافطالاو باودالا.ندلاف ماليإلا م ةواذا ليف (تافاإ| ىسهتناةركنملاوهامعْقلا نع أ تاف) قالطالا ىل_ءاهطر ومالا كلام هنالءرمغوأ فاكمهةادل نمدحالمالب وأ ب تيذعت 7 ىلامعت هنم عقووإو
 : ىسهتنا نمرحآو ه«تءاطو ٍْإ تاودلا مالي اىفةعالا ف الخل _<:نوكاو !وءرخ ل منيت فل بتاع كيوش رصف 1

 م رظناةكلذوهو#ي ناو هللانا لءانيتئامو نيجستلاو نمهاُح ابابا ملا يميشلا لوقكلذدي ب وهدا ءىفلان تقع ةئيشملا :الملا تنقال مزاح نع الطاهي مع و ةرفنعلانالعن كلذ ىنكيرع 3 (باوجلاف) اتدلافاويقا:ملاذاامىلعةرخ الافلافطالاوأ]

 تاطعأ فرك ةالصلا فرشأ ْ بذلا ىلا «تردةفرخ ا تاموكينذ نممدةتامهقلاكلر ةغبل |سو4_ءاعدللا ىل_صدحتةيدت و ٌو-ىفلاق قلامت |
 اهلنطغتنم انباحصأ نم | أف لفطلاو ءىربلا مالب الآ سم ىفةلزتءملالوق مصنف ءلؤباسهفهعوقو نم 1 اردالهل الازد لباقوةبستلاَإْملاهذه | ْ درعولاذاةزانيع كل ذواهيف ةمسقما أو ةيساأمال ا "الاوضا مالا عو ةولاتدلاي» رفعملا قاعاموةرفغملا عقو 0 1

 هربغىلا يدعت نم لانو

 عسى راكع مهاغشنال
 هد_حوىأمبدالوءارشو |



 ةئاك او لاق ىلع 0

 ةءاجلا:الض ةلثس1!ءزهاف

 نمىوأ ةعمملا ةالصو
 هنقدو هناراوم فى واانهقاحلا

 فال_طا هليلاولانأ كلذو
 تو وم 0

 ىمكلاهلن#ث ىوقأو

 03 اوبهفر ومالا ضع

 تيما ىفهنلادذع ةءافشلاب

 ر-ظنوع راشلا ف اث هناه

 هقلختسسان ملا ع راشلا

 هريغمىلاهراغن نمم-افعأ
 هنوكلهدذعلبتأ همالكو

 ءالوامق م 91 هيلاضو 0

 2 ها

 0 المو مكءلع ىلصد

 انءلع هتالص نمد كاع لصف

 تود كك الملا ةالصنءدو

 هللا ىلصد < ىلع قامت هنو

 هللانا هلوكق مسوهيلع

 ىنلا ىلءنولصي هةكتالمو

 هياعمتلا لدم كقلانإب
 عمى اللا نم هريغ ىلعلسو

 ل دلو هياء هلئا ىله هلا

 هلوق فقالا ةالص فاض, ا انعم

 هبا هللا ىلص هللصغ مكمله

 اعج ماع ءالسصلا لو

 هللاةريغ نم لافوهادارقاو
 الا ولم نمامةنا ىلا

 امج وب ديهيلءرخ قولو
 ىل_عرغتلا ىواغدارأت اف .

 نءهيلاماد سأاع قولو
 نء«ناكامهسأر رسكنريالا

 ةنملانوكتلهءلاوح قوله

 هللا لص لاو كل ذلوهد-و مهن

مهارك ذانراهنالل /وةيلع
 

 نس هنمشأ دهولاعتهللانأ

 ملل 1 متلشولل_بوه.اءهللا

 كانيو امادي رط كاندجو

2 

81 

ص فالذعا تاون أ لعف لعذتةةصلكدف ةلماكاهاك ىلاعت ق1 تاغصنالةدارالاو
 اذهوى متنا قاهللا تاغ

 مالك اىلءهاذاج ناامأو ىسهلالا ل اكسل ثيدن نمو الكل ىل مسهدا سانا جنا مك ةلزتملا هلاف ىذلا

ال مجدنصن سدأف ىف هاو لاو صاوالاث مح كك
خكلذو تايهملاةيرفتازومأللا ريصت 7 هين

 ةعبزشلا نا د ر

 ةفصةدارالاناه-:ميبرفلا (ناوملاف) قلملاب نيتقاعاملا ةووشلاو ةدارالا ني 0 0
 ةيعيبطة فص ىهفةوه-ثلامأو عراشلل بوبعتري ولو لة علاوأ س ةنالدا ملك اهقاعّتمو لدالا ىفة.هلا
 بهذم ىلءتاذالةغص ةدارالا لوف (تاقناو) امو عساّلا باب اا ىف حشا هلاو س 0 الة دل <. ةاعةصاخ

 ةفسةدارالا تسدللاقف مهضعب كلذ ف فلاخدق (تاوجلاف) مهضعب بهذ ىلع ىهمأ مهريغو روهملا

 ىنيدلا يد عتلا لاك وةدئازامبال اوقي نم هذ م ىل_ ءاهتق_مالودن زان به ذم لس ءتاذأل

 نك هملاهتدثأ تازال صامنقاعت ةدارالا نا ىدنء ميمصلا لا ةفةئاهسجتو نيسونو نماثلا بابلا ىف تاحوتفلا

 نكمملا نءهلو.ةلاةءاوق اوة«مونب مالا نيزز_هةيل وةءعمالول هلافلدبلا ىلءنيرمالادحاللوبةلاىف لام
 مت نم سا [ءملاو شل ناك اذان (تاقناه) ىهتنا ما كل ذلر هظالو مكحرايتناللالوةدارالل تيئام

 ةردقوء اتت رشلاف لاقي نأ بدالانا (باولاف) ءاشدغلاب أ :الهتنانا هلو# 3 اهتمىلاعتو هنا دس ريت

 ىصعي هنانرمالا الغم امئايصعد الن كعال هنا ث رح نمذوغنلا فىوقأ ةدارالا تناك ناو هيرمأ ”لاقبالو

 ارلافرطالوهامناهس. ا وضوممالانااضن وى ءتهلياةداراب
 لع غلا ىلع ثملاهبقفريولا فج

 دوحولا ىف ىهانمال ومس موتارومأملا مست نمتراداءاشعف هقلاب رهن ىلا" هللانا ل. ولو ةدارالاازكهالو

 ىئدلا يح يشل لاهووي ناطر ,شلاو سفنا ىلا امم مالا فاضأ اوءاسععل !نمىلاسعت ىلا ًار جت كل ذافرلأ

 اهاشعلافاهدب ربهنالاةرال ا ز كح ءاشعشلاب سمأي لى لاعت هناك لاقي نأ حصن هنأ عا ىو ا«دئاعع

 اهدب رباليلا سعت هنوك تاس لاف 9 اهدار 1لاتبالو اردو
 اه هنأ مكحوهامناواهيع وهامة ثحافا وكت أ

 | ةدارالاذاقءللادارمنوكءالزارلناه-_ءاءرعملامو ءاوسمظعلا نار ثلاك قول عري ءامشالا ىفهللا مكحو

 تتينةعاطالةدارالااةلفو هانمزتلا تاعاطلا بناج ىفكل ذا :مْزل أن اذ لاو هدح ومنا مودع م ىل_ءالاه وتنال

 اضارعاا نوكح عملامالا نز وانلب كانا تاءاطلا ىفادانابق ن فو ءاشعلا ىفاهو تن افال ةءالاعم»

 انر رذامم لعفر رع ولما يلف يةدمالكو هوى نا ليلدلاهاضتةااله.لاانبهذاعت ا مانناعا حرش, الف

 ةنك الاو متلناو عبطل'و فاعال كل ذكودبعلا د_.نالهناد_.بنالذكلاو قرفوتا او لالضلاو ةياد-هلا نأ

 ىلاسعت هللاديداهلك نارقلا ىف:دراولا لف-ةلاو ممكلاو رتولاو نارلا كلذ كود بيعلا د.بالهتلا درد ب وللا ىلع

 قلخاه مدار !اةلالضالاوهءاد_علاامأ «ق.فوتل اهننابولوةنفر ومالا هذه ىفاعمشل رسةناو د بعل ادن

 ىلعءانديعلادسلالضالاوةدادهلاناةلز عملات لاهو ةنسلا لهأ ب هذماذهودبعلا فرفكلاو نامل

تعملاهمف أ طدأ امم كلذو هسف:لاعف قاعد بعل نا مهلوق
 1 ةلدآلا٠ نءالضف مهيذكد سل !نافاطإلا لك ل !ر

طقهءو سام عسي لوهضأر خأ نم بولطم «-ةةيرلا جراب فعلابفا ىلح دعا نواز 0
 امآو« 

 قاخوهنيمرإللامامالاه وةيعادلاعمدعلا فةعاطلاةردةقادخ هيدارملا نا نيماكتملار وهجلاعف ق.فوتلا

 اهنلاةيادلا عمديعلا فةيصعلا ةردةقانويف نالزإتاامأو هي اهريثأتمدعا ةيعادلاعمالىآ طغف ةعاطلا

 هجر رعلانبنيدلاى ب مشل ناكو ماك ة ةعاطلاناز و ىلع ةيصعملاةردققاشوهنيمرالا مامالافو

 كلذ لقتني نأ تذخو حابملا كلا معتسا ةرثك نمنالذ_!طنا نا فاد ن مثال قربت اول د - ؛ ًاراذا لوب هللا

 عتياموهفدبعلاب فطالاامأو به تكلهالاو جابملاكلذل ةيهار ؟لاكيف زا ناهنلا اع رضتفهو ركملا ىلا

اهح وىلعوأ انثثاك نأ هتمةعكعلاهحو ىلع ةيدعلا نودةعاطلا هذ عه” ناورخ اديعلا عوالم درع
 اذا 

 وهىذإادبعلا فلالضلا قامنوهو نوءاومالا هلا دس>اواءمجارملا# حبلا اورتن امأو عاملو ناكن ا
 ةعببطلا تين ىفدبعلا نوكين أ ةئاهع,ر أو رمثعنماثل ا باب افشل هلك بدار !اننكلاامآو لالضالا



 تا لق
 بالا ىنزجشلا هلاك (باو 3 دحاون 1 ةنكمأ رن ناكميف ص خداع او ناعم ادسخت لاملاداحأ|

 ا 7 اولا هياتك لاو يكل ذ قلاط ًاوةياقعلا تالا اداععا لذة ةلطمىلاعت هللاةردق نأ نيدث انو نيناملا
 مف ناعا نمل نمة بد ْ ا اا د ا ناك امتعدبأ ناكمالا ىف سيل مال #سالا ةحمامالا لوف

 لاةثم نمفادأ ىدأهبلق

| 

 ١ هاو : ذام اناا
 3 اجمل هه ١ ال 0-0 1 ةبنر هقول لاومد_ةلاةيثر هلىلا«:قطافثود>ومدق نادت سمالا ذل ملام هنا ناإ ذو موضولا هب اع ىفا دان عمو
 :هنم«-ولاو»«ررعو || ها اديأاعدقىلاعت قطا راع نأ مدنالو ثود1لاةبتر نع رالف زاحشامىلاسعت نانولف ثودحلا

 ل ةالصلا ا[ .اعمدآ ة هةسئيطةريجنة سمع ع ا ناب ىلا نتا دما ناس فنا ومغلا نم نماثلا بابلا فلاقو 3

 ةايح نارغلاصنبءاجةنوك | هندحوهإ-لدب علا هلاحأ املكو ةياقعلاتالاحلااههف تدهاشو ضرالا هذه تا د دق مالا اوةالصلا |
 0 ا ا 1 لكولاع ىنعللب ىلا مايقو هلا ةتناوعسنب ضرعلامايشو تينا ةذ جيناك نمو وردد ذ || دوج وونيدضلانيبعسجلا ىلعرداتىاعت للا ناو ةءلارو طق ئلذب تاعف عقود ف ضرالاءذ_هفانك#
 هداقمعا عم هيلع ىلص 6 : نأ ملعأ ىلاسعتهللا ضو لدانم اذكالذ فلاطًاو ضرالاهذهىفءرهاط ىلعدأن دحو هرهاط نع لّقعاا

 6 00 اع ْ اكءدح وف مودعملا ىلع هنداراهد وة:ىذلاو هدب رمانأ لعاف (كاعتدب رملا مسالا ىلع مالكتلاامأو)

 50 رئام>ن تن وواث هريدثردقلا نامل« ذرلعلةعبان ةدارالاتءدوج ودي رالف دج وبال نأ لاموهدج وأ: هدارأ ءدجو هنا ىلاعت لع

 0000020 ا كلذ ريغواهلاو> ا وعام .تشالاتاوذف نيعمربدة:و صوصر دق ىلءءايشالاداعاو هو هتداراب نثاكهرمثو ا

 ندهن 0 يم و رد ا ءاضغلا نأ لعق «ةلنونثالءلا تاب | !ىفنيدلا يب« يشأ اةراسءو#:ر هك نمدئاةعلا نصمت ام 0

 ةيلوماذاا لاو 5 2 ىلعءامشالابةةلعتملا ةيلزالا ىلاعت ”هردارا وهءاضفلاو ردقلاوءاضةلانولو ف اظذالا ىفىئ-ردقلا ىلع قباس ٠

 0 اانا برخا ا باملاىفلاودي متنا تيةوةلاوه ردةلاوتةوماوهردةملاو سكءالو ردةلا ىف ع وهنر دةلاوك ا لهأنمنييبا 9 5 ءاضقلاف ىلاعت ل !نمدابعلا ىلعتاردقملا يف مقاول تذولا نييعتووفردقلاامأو لازبالا ية هيلع ى هام

 مال الا ةراعق ىلع مح اق | دي ربهنأ:طعاقا طمءاضقل اياضرلابان أ انا ىلاعت هانا (كلذعاضياو) ىةلابالءاضةااياضرلا بحل ا 00 2 ةعابجلاوةئسلا لهأ هيلع ىذلاباوطاف ءاضّلاك ىذةلاباضرلا بح لهف ل .ةنافةئامعب رأو رسثع ثلاثا

 هنادوجج 0 || نيرعما!ثي> نمو هرمنوهريخر د_ةلابناعالا بح قاطملا تيقولا ثوح ن4 تقوم م كارد
 لواانلتامولاو هنارصأن وأ نك رطل ل 2 كريت ا دال مو تارشابا إلا ةدوسر تعي زال تاما بع
 نال, ولع سالت ع د رملاووفدي ربا لاعفىلاسعت هنأ لعف ىسوتناك يلا سدا ارمثا او ريخ هيلاراشأاك اردأ ىلاعتهّننا ىلا فاضيال
 لطلانمذواملفطلا | همكحو «ةئيْشم نمنامصعلاو ةماطلاوتامالاو ركل لس ضاكشاو مسلاو ضرالا راعفتانث 7

 ناك امافيكدااوليولاو | رالا ىلءقاطب هناروهجلاهءاعىدلا (باوملاف) موعو صوصخ+خامهتدب واهسكعوةئيْشمةدارالا ىل 0 ةا وت دتاطةضاطضياملا
 انا درك يعفلااذم
 ىلص,لغطلاف ةجرئالدلاو
 ها ه- ولكتاماذاهياع

 ىلاولا لاةوهررتعو لمأ ملف
 ىلع:الدلا فىلولا نمىلوأ
 هتنا ىلص ىذلا نال ةزاسنلا

 زئانملا ىلءىلص لسوهيلع
 لولاربتعا هنا طق نع لد حلو

 ىنيسلامدقوهنعلأسالو

 1| ىالط الا اها ةئشملاف هدح و ةفهءاع هد - و.:ةىفاضالا مم دعل ا اهةاع23تان كيلا داصاالاو زاعتتال :دارالاو || ْ مادسءالاوداححالاباعتت يملا نال معأ ةئيشمملاوةيشملا نم صحن ةدارالا م متعب لاو دك وشعبا

 ًاتيناىلاستلانونوكيق نك هلوةينأ أ ,ثدارأ ذاهتئيشمىأ ءرمأ اغا ىلاعت لام مدماردج وفا 0
 | »ذابت ام ىدع تنال ىلاعت قا تاغصاولاةذ نيماك-ملا ضعب كل ذ ىف فلانو ف ثكلا ل-هأ هيلءاماذه "0 ىلا. عتق طااهريقاماهنم ةغفص ىدعتتالنادللاتاغص فالغعاتاو نأ لعفف لعفتةةسم لك نأ ىلاعت حلا || تافص صئاص-نمناللّوالا قاحاو ىسهتن اهجولا اذه نم:دارالا نم معأ ىهفديدحقاذتأب و 1 :

 رق هنالةدارالاوةئيشملاريغامهفاعرسش د و *ل هفىفالا نانو بالام مما ىلا عت هلا ن ماجهعو طومو نحت اهنا[ | (باوولام) ىنعبامهوأةبحلاواضرلا نيب قرفلوذ (ليقتاف) كلذىل-ع سقو صبي هياجييلاب«ت عمنا ١

 هدابعل ىذربالقنامسصعلاو رغك ااكامومذمن و ,دتوناعالاوةعاطااك ادو#ءام مب دارم اوءاشأان وك 1

 وهوصاعلانب د.ءسىلع ةئشلا سة بئاواشرلاز عملا تلاقو هواء فام ل م

 ىلعةالدلا فةنيدبملاىلاو



 ةبسنو هوملاعلابصاخ واع ىووسس رارلعلا ىمعم نأ لعا هلو ةوهو ماعلا ىلاعت' هوس ىلع مالكلا ىف ةثاوسدمو 1 ىذلا لاهو كلذ ىفلاط و

 ىه قيقا ىلءلعلا ةرضف هةيقعا ذه هلاعبات هنوكلل مولعملا ن بخاتم علا مولعملا نمتاذلاهذهاثر | ىلعةالصلادو>و هءلوقأ
 | مهضءاانالحخ هسفن لق ند

 ىذلان اريىلا ءداننسمأا3

 مول ءملاو ءملاعلا نيب ةلصةمىس عخهتيترتءةتراولو رباك الا٠ نمدح أ دهثمىفاهعفر مد القمس ىهوتامولعملا ||

 هيكل ءث.> نمه-ءف كلرثأ الو الاعلان لءتكناهال ةءهنعورخ ًاتاالص موأعم قو 1قةحلادنع لعلل س دلو : انلافداعدلا 7 ةنلتك

 «ههوتيامفالذ مولا ىف هلرثأ العلا نأ لءانه نذ ؟لاخ هنأ هيولعلا كاطع «سفتبلاحاو رثآهيفكلعلو ٍ 5 2 1 20 ١

 ةردقلاع نءرد تصر اعرم ةواقش ؟ىهأالال وعلان ءردستانكمملا نا. عاداع اناث ارهطد عفر انذلا ناوعأ ْ و 4 7 نادر
 1 عع م صن 2

 هيثقاعتاك ار ووطنية ءلانادلا لس« هقاعتيف نبع نكمل روف لسعلان ءالاع + موال ةءةمهلالا || ْ هنت نم ىلع الفلا .عإ

 مواعم ىهعوأ ماع ملعل همي لءئثلكب وهوملاعت هلوق عما (تاقناف) ها امودعم أل. زن: ا .ريلنا لوعق
 لوءفملا ىنعي و لغاقل !ىنععدرت ل.ءف ةمنينا ةثاهثاثوني:سلاو ىدالابابلا يا 6 اوملاو 9 ٌْ راب ,منالاوا سالو هءلع لصررلو

 وهن فى ع ءئثلك هلوةقءابلا ناناعم مولعم ىنمع وأ لاع تعب وهذم ءاعانهىلاعت هلوتامأ او رح و لشقك 3 ل الاو حا تاكضلا
 ِ ! ىد 1 زج

 ناوهللالا كلذ ساو «ءلعمولءملا كلذوهاعةطاحا:يثلك ىفهلىأ 3 .تئثلكب ومولعمئشلك ىفىلاعت || ريطناو هسفنلت انور

 ا.عرمشال# ىلاعت قا ىلءاها اجت نوكللا فة. اضأ ىشىل هةيفر اغل ١ناهاك كلذ فل دالاو لاك هللادلعأ | . : انلا قمدواتىفدراولا

 راعلل ثيد-حلا ىف هلوق 3ك لعفلاب ملاعلا ف ترهطو هلالدس ىج» لامست ىلا قحىف ىهوأ 3 ًارحزلا 5
 ها ١ هنلانيأ هب

 | مل هر ٠ ه4بسغدن |: كادهلوتبهتلاودر رحولحلا اذه فلمأتف || ل تا 93 را

 | نينمٌوملا نمي دخلا فلق نمثاك املك ة_صناماءاعئث لك طاحأ ىلاعت هلو ةىفهنع ىلاغت هللا ىذرافو نب ىلءىدءسرك ذ (ةعاخ) ا ا او
 كلةعتو همءاع ٌكركفو«ءا2 كا كو هماع كنا سدو هما ع ههوفىاعتهواع ل دالاىف وهف تافص | قرطتاذاولامتحالا قرطتق ءزز* - . .٠ ورب < ظ28 5 . 3 0 هوزسإ# | تمول نع

 هلم“ ملء« مولعمئيئثوهام لك نكي لنا ىلاعت هنو سةفاذ_هىلءوةماعْ را ا اوه« ماع كلوثو هولع الوصال لاانعحر لامت> الا

 تودواك-_آملالاةف ( رذاقلا مسالا ىل_عمالكلااهأو) لسه ىاعتةهقاوةلعلاةطامالا هذ- ه ىلاعت ْ ىوت ناعالا نأان.أرف

 عنتمملا فال_ةعةصاخن ممل“ نم«-ءاعرذةبنأ هناسْنماملكل ةلكماح هتردةتناكنموءرداسلا ادوات اهعمنكمسالناطاسلا

 ناك ناو ىهانةتالهنردت تاقلعتم نأ ىلع اوهنيله_ءاعرد_ةءنأ ناس تام كل مهاو#د اوريعاماو ا ريغىلا دسّأَملا ىلع رائااىف

 نالاعي لوف (تاقناف) ة.هاذتم لعقلاب وةيهانةمريغةوقلاباماةلعتفا.هانتم لعسفلاب هيتقاعتأملك از ؤتةيعرششااةلدالاوة ياه

 لهءهملاؤسلاوعنتمكلذ (تاوملات) هدوج ولندا ارالاوأ هسفن ىلعةرد_ةلاب فتن ىلا قطعا || مط, و ةددعتمتاهح نم

 هلوذ عماش (تاقناف) كلذ نعهللاىلاعتوهدح وتل مرعلااه:ا«:مةدارالاو هناذإدو ولا ب>اوهنال اهضء.ىّوَقما ضعىلااهضعب

 (ناوحلاف) قلعتم هنر دل قبا_ةه-ءلع ريد وهىذلائشلا ثدم”أ ىلاععت هنأ رب دة ئنث لك ىلء هللا نا ىلاعت 1 ركام د موا

 مهدقلا هلع هيؤاعت امه مءلع :ردقوهىذلائثاايدارأاتاحوتفلا نمزيعسستىوملابايلا ىفزيشلا هلاوأك | توفت ول

 : حاضياو مدقلاهلعم_فعذتا# هندارا هت ةاعتْئث لك ىلءرب دةوهف سملا ملاعىفءدح و:ة:ردقلا هيؤاعتتف ْ اسمسال بؤ رة ىأ ةنجلا

 ىلءالربدتْئثلك ىل_ءهللانالءراوطالا فان! با ةةونا .عالاىف نامعال اتالادتسا لعن هلكناكلذا| 5 ريلااهوش همن لقول

 اذا هنعشع نع مؤا حرض الو ئئالهتةيةح تناك اماهلن ةولذاةءثيشل ل بةيالئثالنانهلعفئشب سلام | ناتالولهسسغن لئاقلا نأ
 : ملط لهف (تاقناف) ىسهتنااذبأ  هنانهماع موك ىموهاموادنأ اواي وشال ناتهلع دو 2 0 ا هسغن ل تقام ردنعةحارلا

 هنياالاه_,اععلطدالىذلاردةلارس نموهوأ داسحعالاةل-رودةلابةردقلا ق واعر ودىلع ءام اوالان يلوح ْ لوة.هتلاوكلذىلار داب الو

 دارفالاالا هيلع علان الر دّةلارسو ردقاارم «نه«تالذنا قاوشالا ناج رباه>رم قى مثلا هلآ 57 (ناوجلاف) ْ او ىبىد بءنطد :ءانأ

 نواعم. الو ىلاعت لاه همق نيد وع دغاذع زانمةباغاهنعحاصفالاانعسالن كاوهماعىلاعت هللا انعاط أ دولا

 ردةلارم - ل“ ىوط دقلا+تهقلنام ةيدم.لاةث ئارولا مكحانل كل ذو ةئيشملا تت هل داو ءاشاسعالا هأ نم
 | لمعنأ قيلالاوداذهو

 7 ىسن (]| ىنهاالارب 5 اذهاففل ماع
 ه:ءىلاعت هللاىذرقددصلار 5 اك هيف هنر نمو سودياعهقلا له هتلالو نراد#تادعامو ؤا1نارث 1 فلا. ام رصصتالذا

 يور داما مول كلذ مث سن هللا ىضر ركبربأ لاق مونال ون ىردن امون اس سوهياع 0 ْ ه.فرهظناو لس وأتلاازه

 ْ قلعتتىلاءتىطاةردةنالاقن لهف (تاتناف) ىهتناانتافاؤمنم ن 1 امأ ةدعىفهيلعان ةاكدتاك لاف نمر ظن قرط:ذلا دع ءاذوعت

 1 000 ما 8 1-6
 داعب ضان ىلا ةررةللالوالا



 نعرطاحللامسقب فوثولاف 0 7 او

 | مساله«:ءهترغيودوصأملا 1 0 4 1 000 2-0 5 2 ١
 : : ل+ادوهامف ى.ةطادوس ولاوهىلاعت ىرا.ااوهانةمدوح ولا فل داملكذاىهانتشر ودغادودولاىف .

 «ةمودنا 3 هلودخ دب ىه 06 دو>ول اىفلدامه:متافءاو سام فالك «ة.هامنيعهدوح ونالدو- ولااذ هيف ا

 | (تاقناف) معأىلاعت هللاوتادار اأو مار ا تاذه ىلعو ىهانتلاب فصتدالفدوبولا ىف ل ثدي لل« |

 نعفودولا كلذب اهرتس تالاف 14 كمل 5 ١ ١ طا : 8

 ىتحكلذ ةرامغالو هنا | نان همك تانكمملا فءا عال اريث ابوه ىذإالاعل ءدنام, .سىلءءاسلوالا ن 0 دحلأ عا ىلل-هف ا

 مايرحم فا فر شخ ْ دارنا ضانو هام 0 0 ارم 0 00 38 زك راند زوم شلح زار اونا ٍئ

 هنا قالا عم 0 انهو وكيس نألخان 0 تود قمداعابالزأردقل يعلو لالا ءديسب إل يهد سيل 00 ١

 كاربت ساما أ

 ١ لهأن مدح ال ال ذهنيا ىطعأ ىردأ الو هش !لاك وهالااوداعب الى ٍاالوالا غافملا ىهوملاعلا اذهىفةرثؤملا

 هنا ىتن اةزانملاتناكنا |
 اهامسو فتواذا هنأ مهو

 ةسهلالاءامعسالات أو هدو بهولا قب 0 ط نمثل: قوذام ىلع لاه: هللاانءاط اف ن ءكامأو مهه-لع ىقنا 0

 ينم

 لحعيل مكد> ناثب دح ىف رانكحلا ىء_سىنعماسف (تاةناف) 0 مهندب نم هيانصمت مأ انرصع

 [ الا ملعال و ملعامالا بتكا امىلاعت هاف تاتك !!هياعقمسسف عارذالا| تيب وهئيد ىس امىئح ةنملا لدأ لد

 قىاهاك اهدهش :ىلامةوهفريغتنالامو اه:مريغتامع اوساهسفن اق هيلع ىهام ىلعتا..وأءملار 0 لهشام

 ْ هماع قاعتاذاو ىلاعت ماع ىف4اع ىجامىلعالا هدد وب لذ ىهانت,الامىلااهاريغت تاعوذت ىلع اهمدعلا-

 امنازالصلا رس نالةندعم |[ (ناو +لاو) قيس تاتكم انلقام ىلءمئامفاهلا توا عنككرامجاوواهدوح و> ومراهمودعماهلطكءاشالاب ىلاعت

 راددالان 1 هنارا او-هوكه ىلاباتكللاة- ةاضاب نوكيامناتاتكلا قيس ىنعمتأ اء -عب رآو رمش ءىداخل ابابا ىفزجشل ا هلاقأك

 ىفلاطا و تارتس وأ نفك | أ اعاجلعءدهشي ىلاعتو دانك هدا هلا ىلع دود ولاة ةرمد> ىلا لعلا هياء: ئدلا» ىلا كلذ هب ريظرام

 دار#ملات اك ناف لاه مث كلذ اهوذاذه ىلع ع الط الو زجل لاو ئثدااكإذدو- وقس ناتكلانامةقدتملا ىلع باتل ب حا

 رب دملاحورلاةال_تلاث الب 1 تنآتاسنالا أن 0 امهننو كتر ويطلق مانع وكلا ل دفشكا 2 رط ند ا هللاه- ءاطأ نمالا

 حرعدتحورلاف مسا اذهل 1 ىاهند د وكت :للءدز ومالاوه شن عدلا وذ ست كقا اذهبحاصق مق م ك2 ىلا ع" ٌىطاوث ماو دةةءاسلا

 ثدح ع نه فاحاءاو 2 اعبات :كلا!قيس فاخعالووذ باتكلا اودى لا ازد هل ناك نوذاهمدعلا»

 كلذفلاط ًاوةأرملاةروع نم

 ىسمل اقرا دةوهثراب ىلا هب |

 ناوه.لعةالصاا نم عنامالف | هدوحو قرهظ ىئااذر اما ه«.اءودتاك اميسالاهءاعو قيسامرا:كلاذاناتكسلا تةيسه سفن توك
 دس اةالصلا كلي دارملا ناكأ ةحغا هلنأب ال قالا ف صو تفل ناانه نمو لات انكلاا لع ضرتلوعسفندبعلا لبا اهملع

 قونناكءاوسفحورلا نود ١ هللا ىلع منتحاا د أ نآولف هسفن ىفهماءمولعملاو هامعالا ىسهلالا لعلى واعَتي نأ لاحلا ن نم نان ع زونولةغلابلا

 نات ضرالاّت 2و ضرالا | وانهم .لءتنأ ام ىلعالا د :!ءلهوملاعت قلطالاةلىذدناؤأ ؤامفاذك ىلعتوك نأ. كإءقيسدت لاهو ىلاسعت

 د-اولكف فرفامع راشنا ٍ كسةنلا عجاف معن ىف م مك._:وايخلوىلاعت لاق الدلو «_.اعنوكستام نعل :لعل كإذريغ ىلع تنك 1

 ند اهل هأ ىلا مح ردن ]أ ليدل ا وع © هنأ لعمانر رئام مهفو هسا لا زبجلا عش راذاف د ماكقفدنآو 1
 قدلاوحاو رالابهنمحورلا 1 اوناك ن . 1 مهانماطامواضنأ ىلاعت هلوذ ىنعمملعباذهن هوىلاعت هعمايدأ ا« سفن ىلع هلل مت 2 5 : 1

 لأتءافرصتعلاب ىرمصنعلا أ هبأو رهظامالامدقلاف مهاذملعنيح مهب قاعتامانءاع نان ىعت تاب دا ماه وطور مهسفنأ 1

 هللنأ ناب نب رشعلاو سمامللاثدملافكلذ طبق أسو هللا قال يديتاللاو>الانم دوولاف
 (باوجلات) وللا ىلع ةبتزلا ف للام: ق1لارب_ةناذامف هور رئام ىل_عف (تافناف) ةغلابلا ةخلا

 ازهرك ذد عي نذلاى ب«ثزيشلا لاف قول _ةتملاعلاو ىلا ىلا عت هناق قولخ لا ىلءة. .ةرلاب ربعي ىلاعت قلانأ

 نا يي هولاق اه ملعلل عسبات مول ماو هام مولعملل عبات مل لانآ ىلع كادي اذهوباو 3

 1| ندد درذواهر راكن اهنكما يتقن اذان مأم 0 وناك ناالا ىلا :هللا ذأ ن ءاهماعدبت ادخأ

 واسموهف هلىلزالاهمد_علاحىفةر ودا !هذبه ىلعهنوك نيب وهذو> وملعلام دقتيفادو> ومن ئتلانوك

 ةلمسملا:ذهالات اوفا اتاتك فنك 7 اولو يشلا لاه ىجهتن !ةةرلاب الا نوب امهندب ل ةعبالو ىسهلالا لءالا

 ني_سهنو نماسثلا بايلا ف ه رك ذام عضوا 1 ازد قاتهمأت ررقامدب وب و تاكل فريش ف ةياغك تناك

 ُثبدح ف لاةودع رزرخو |

 هتياالا هلااللاو نم ىلءاولص |
 ةالدلاةكع راشلا طبرق |

 ةءاكل لوقلاب تمملا ىلع
 هدر وصال ند ح وتلا

 اهلوقهنم عم وأ لوغللا

 هيلعانيلصعيضرلا ىصلاك |

 1 ءضرلان اف 0

 كيوت مجند دمتم (ل تيفو - 11)



 فدك لوعا اىلءهاك_ثاودو> ولا فامسعأ نم ماذهو هررلعلا ديرتنا مصام امودعم كل ولع ناك امالولو ع نس
 اهنمئش بالو اهسفنب لعلا ىلا« تامعأ تانكمملا نا كبالاهسفن لعبالهسفتب لعلا ا 1 5 يي
 تنا أ الاءدعبمئامو ىسهتنياهلاىت جا هناغل ا هنال4.ح ناك كءس>دو-ولان اانلقاذواف ىلاعتقملابالا هسفن 3ث 1 2 0 م
 دثو ةقلف مس |ثأح وةفلاىفام عضوملا اذهو ىتن ضخما مدعلاو هرلاغا الا ل رعب 0006 0 0
 نم ظفالا رهاطتءيسضةياماذهو ءالتبالادعب لع ءلالص>حىذلاو هرقل ىنأ اب لءاريبحلا 1 هجم ىلع ناضن ملك ن اوإإ ملك 1 ماب ىناثنااملا ىفلاه ود معأ ىلاعت 0 وم السالاءاماعههض ورا هفوركت ان 0 ن ا
 لق ديعلا نم نوكب ام عمد لاعلاعتو هلي ءاضتقالااذهن ىلاعت هلا لجو معنتح -مكلوأب لو ىلاعتهلوق هيف ةعافشلا لوبق مدع ع

 ءامهسيلا لوزا ىفرءاود_سالاةءهآىفاناوةعل لزنتام اهل عديت نم ةلرْغم سفن لزن ىلاعته 0
 مكسنؤل.ثلو هلوق قرارسالا باب فاضي نيشلا لاهو ىبهتنا هب زامل !تافض فاني كلذ نا عمشا ذوو ايندلا م ١

 3 2 | ملص هليا ناةدامعلا ملام ماو لوةنماهذدروامولوةعاااهف ت راحة لش بمهذه مكللا فيك انلاولوةف ملعلابالا مولعملاريغتيالو مولعملا | ةروغخت ىلاعتهللاب ةدتخلا ريغتب ريغت ملعلان العفلاه مث كلذ لاط أو هنوكث ينمههلعامف هنوكلبقئشلا ل ءنمناملعا لعن تح |(
 هاجلا ةاون نأ زَ 0 | املا اذ . 93 و 5 ا . ا .

 1 نءعو ل ناسا م ءالن مع د 5-5 دهنمرح ا 2 و ىق هب ال لدى » ىفلاو ىو *6 ىلعف ةماسشلا موت هدامع نيد

 هل اوالريخ كلذ نم هرزعام

 | تناكولو د.عس ملا كلذ لد

 ندءرخ عضو فلان »* فقوت ما «سةنىلاهفاض أ اع هدم .عنمو: هر ان ل لفاغب نس لفاعش ا 3 7 اللا لع
 0 اعلا 1 رع املاء ًابكالر دارقف كوهيفتسا 0 7 4
 وهاعنم موب نأ مآ نوم اذ هناونمآ اونمآنيذا اهي اب أي هريظن هه-اعبالن 29 00 نمزاتومف 0 ا

 رئاصبلاىف رايتححا ةنتغلا نأ ل_ءاف لعأال لف تا ساذاو روثك اف تمهفاذاو موفاف مهتمتوكيامع لاعلاوهو أ ر الا ناك لا 1 | 0 (ةتواكلرلاعت لوقت ناعلا نمشالبلا قاس نمرارسألا ا نمررخ عضو مقلامو نمؤم هب ل
 تكس معن ىتح هلوقب وكلا ن مهملا لقتنا ملعلا تاىلاسعت هلل اريخأ ال ه:مرخ ؟عضومف لات و * راصاالاو |[ 1 4 0
 ماتو ككشاملاباقضرمو مهوةءامتارذ_>لوقلا اذد راقنلا لع لوأتو ماكتاموكلذ ىلع فراعلا ||| ْ 0 0
 ملسثدحناو ملعلماكلا كولاتلءأ هللا ىرهالغالوق لثملاقف مكتهنكلو ىلاعتهتاب ماعلا هيرسو 0 0 ا : 5
 ىفمع ميلعلاداغتملالعلا نات تحلعدةفلاومثكل ذفلاطأو ملعتن 7 7ملامنل هع ىذلا ىنأاب هيدجلاو ار
 هءىلاع:قحلا مكحاع و _ءنىتح هلوقفلمأتف كلذ فتدناعناو مدةلاوثداملا هيناعالاب وحوأأ ب, نع 8
 نوكيدقانل قطا لو ديلقتلا ىف دريقتلا نان كاةنتودن ل ةهب طقد رقنتالواناعا كلذب و 0 52 3 3 ِ
 وذرالهنا مداعمو عسر

 معأالو 0 ل لو دوهو ا اع طال امولعم

 ةئامع رآو عسبارلا بابل! ىفلاوو «ب همت فرارسسالا باب ىفز يشن مالك هات باد ع نم تسل ىناو له

 | اهاكىهلب ةزانملاةالسىف

 | هلاجف:ءارغلل مايقلكومايق
 هنالئالذو 0 1الا تار ودّدللا ىلا ردعلاو تامول لا ىلا ملعلاةفاضا مولعل ا لكسشأ نمنأ معا كلذ لاطأو امسكت

 تاو ودةمااوتامول ءملاناقدب رملاو رداقلاو لاعلا ثم 0 نماهقل«معةفص لك قاعت ىنع أ قاعتلا ثود> مهو | نال را ىلا

 ١ 1 .اعاطم مزاعم 1ع 0 1 0 : 8
 صالاناكراساو لاو ىهانن" "الا أنا اءاط موهفلاعت ماع ءمولعم ىهذ 1 !!ىفاجا سا ةاالثادا اراو اءامالا فوتو ناكمف مجال
 ود موق د: ءهذعربملالا سرتسالاب لاه برامإنا نباك نياك لا نمرثعن مكن را أم ىلع يبو مسار

 ى ىهانةلامداعا ل. .دقتلاب ىمهلالا لعلا ى اعتءامدقلا ّضءن ر 5 داوملعت ىد ماقملا| زه ىفىلاع” لاو و ىاعت اا ! اوان اك ارك ذديلجروأ

 اهراكفاتاراطضالةب” ا ين املطلا لواحم راعذاو رود ادو>ولا ىف ىلءاد ريغئالذنوكساو كلذ أفا ىلدملادوصقم نال كالذو
 نيب ةبسن لعلا نأ اند ولةىفىلاعت قلأفإ ةإءبملاهذهىف لاكشالاانءفشكلا عفرد_ةفن ئامأو يشل لاق اثددح اوىلاعت هللا لاؤسوه»

 الوحاتتفاهدوح ول يلوهدو> وزب © ى هو ىلا ه:قالاتاذري_غدوجولا ب>اوم امو تامواعم اورلاعلا اذهقحىف ةعافشااقهعم

 عييفر كاست لاههقلح ن ءاسمم مغتراىتلاةعيفرلا هناجر دول نمةناهتل اوعدب لا ننال فرط 4توكيفءاهتنا
 امؤلمعم ىهانت:الاعادو> ومى هانت الام قاءتف ىلا عت هدو وقاعتم ىهتا.ءولهملا نأ مولعمو تاحردلا 1

 .لو+دلاب فماءالىلاعت قا ناف اطقم قرطدهن طااام سمأ هناقكالذل ىخأان ن ٠ اعذرف اداموارودةمو

 أ هيدب ندتعءاا راضحا تبلل

 نأالا هنمموقي نبأ ىلابيالف
 1 ئمهسفع راشلا نعدرب

 5 ددرتلا ناناضي أو لآه عيبتف
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 | لوقعم نول ة. لالا ءا««الاتارم ذ> نيب سيل تاحو فلا ىف ةيشنلا هلادأك(ب اوملازالمأ لوةع٠نونةمولالا
 اناىلاعت قا ناطةري_اقنءاسمسالا عسيج وق هيفرمسا لكن وكمل ا غانم ايلي ءارهتالا طابترالةةيقح

 تقووهسمةعةرمضح مسا لكس! ناك اما نك-اودب ر 0 -نمانيا!برقأىكاعتهناعمدعبلاب ر «شملاءادااب

 ىرخأ ةراثاهتمدعبلاو:راثتارمضاسا كلت ن «برغلا دي ءالر وطيف هناطا سروأقي ووملاعلا نامعأ ىف مكسب ٠

 همكح ىطعي ىسهلا مكح ناطاس تحد, ءلا ناك اذان كر شح ىلا لهدبعالةلسنا ساب لوقيم ءالك ناكسف
 ىهنوأ هنمأ امةقفاو مديعأل وكح ىطعيىذلا ىهلالا مسالا ناو هنعى 'وأدرعلا هنرهآام ةعفاومددعلل

 وه دمكح تت نوكيتهلادنل ىف ديو هترضح ىلا عجب هدانيفدووش اة د-ىفف اا ااذهن عديعب هع

 (تاقناف) ايم>وأ مه عيناالاثازب .لاازه٠ نع طقدبعح رخالو دعب مسالا كلذ ههه اعف ةقداو ىلا مدع

 ىضةذيالفا مئاطاس تع ريسأ اودمعت (ت اوما م ءاردلالعءامسالاناطاست تري سل ا

 ةاناط فاكسملا كرثر نأ لا<توارا موال_ل هيذاعت ءاسم-الا للازتال_ةرخ ا مسا مكح هالو: والا مدا مكح
 الفاذكهو ماودلا ىلعهنمامةةنم بلان متنا ساو ماودلا ىلءامو- رم باط» ندحرلا مماف«سفذل ةدحاو |

 طوذحلاوأ مو.سعملاالا مكحلااذهنعحرخامونيتضةلا مكن رادلادحالل عيفنوكي نأ نم دس.ءولذع
 (ملاعلا سسالاامأو )+ ءباوثو ىلا كاعت# ا ىلءمالكسلان مهيىلاعت هللا تنام ها ملعأ ىلاعتهللاو صك

 ريتلاعت ل نرغب معينا هنأش نماهلكسل لماشهلعىذلاو لالا نام .زلا قدح ىلىلالالحلالاَعف |

 ةنئاعلعي لاو ىقعتأو رساالعيلاقواددعئثلكىم- أ ولاهواماءئثلكب طاحأىاعتلاف ةيهانتم
 تأ .اكنمانل عنت ”*و نكم لكب ؛ماع لات وهفريبلتا فيطالاوهو قا نه لعبالا لاقو رودحلا قامو نيعالا

 (تاقناف) قاع او راظنلالهأ ص عامجبابفتايئز تالاامآو فال- طالا ىلعذ تاناك- !اامآ تايئرحو

 قىريغاا عت تب :رخأف ا (ناو أ) كناعاةضص عمتايئز !ايانلاعىلا «ث هنوك قانالتتا رحأ فيك

 دةوئثهماءنعب زعب الوئش لكبر اعهلاعتهنلا ناام زحدةتءاانافالاو تايثزملاب لعلا ىاعت ىف فاللا ةراشالا
 ئنئاسنب رلءنعبزعبالاولاو م_عاك_فرصءض رأت :صاسلاو سوحلاوىراصالاو دوما كلذ نعت ًاس

 نمل علو شالة الا مس نع ىكح ىتس> تا. ز#ملا مل_يالىل هت هللا نا اولافنيذلا ءالؤه نأ ى ردآاسذ

 نأ ن مهانلذأمدن و اب وو عج ارلا ل عسهزعوده سبابهذملامزالو مههذ-ءمزالن مج مسه :ءءالذلكحا

 تاحوتفلان منيسهللاو عبارلا بابلا فنيدلا ريشا !لوقبهذم مزال مكنالذاوذ اةعالانا رهالظلا

 ىلاعت هلع قلعت الاوله مهنا منع لة: نيذلا ناىتح لو زعهتلا لع لاك ىفن ءومري الو نمؤم كيال هناء |
 نآشوهاك اه«ولع قب رط ىف لي صفت ىلا كل ذا ةعالتاياك- !ايهءاعفج ردت ماهب واعلن نايئزحلاب

 نا كلذ.اود_دقااواّعلط ماهم ىلاعت هنعرلعلا ىفن تايئْر خلاب ىلاعت ماع قام” عنع نولث ةلاد ربملق ةقاح

 م-محارابع ناثء> نم ريبعتلا قواها هيزتةلااودستق لسة ارهص اير لاعت ىلا

 َص ريك مكح 311 «لسعلو(تلق) ىهتناىلاعتهنيعلا نوب ةممهفالاو بهذملا نموها !فيضأ ام توهؤأ ||

 كلذ ل.ةنب رفاك اوناك مما قاولوغلا ذم مهرغ ةنياسماوناك منان طتايث زكا, ماعربغ قانا لاق

 ريفي للا مسيل تاع وتم! نمر ارالا باي فلات دقو مسونع ذيشلا» هاكحاك رخأر ومان
 اهف(تاقناف) ىسهتنالاوقالاو طاقلالالاجالا ىل_تاع 0 مما

 تاب الان ماهم_هوكشو بر باب دوةرصتي نمل ياو اوتو لعن ىت- مكدوا ماو ىلاعت لودي دارملا |
 00 لم تارا بوف( ءدلا) تاثدحلادو-ولا هلع دق: قاتلا ناي ضتق كلذ ر هاطنأي 0

 00 ا عبارلا بالا ذيل لام دقو يصل فدك اال ملاك الب نيالوءاماعلال وق !همهف |[ 0 ْ

/ 

 اذهىفعفشننأاننذأدثو

 الكف هيلعةال_هلابثسملا
 كشالد ةناحالا ققحمل نمو هوم

 ةريبكتلا دعب مالسلا امو لاف

 فارصنامالسوهف ةعبارلا
 كب رنمتَعل ىأ ثلا نع

 رك ذىمهنأ لعف ةمالسلا
 لذ ءوسثنملا ليما اذه

 مماللسلا هلو ىف هم 2 تذك

 هرك ذاهتمرل سل لاف مكياع

 هررحو مهفأف هنو دعب ءوس
 كوتيهللاو ئدهبف ناك نا

 قامت هلوقىف (لاتو) كاد
 نواصب هتكئالموهتلانا

 هيلا هذه ىفىنلا ىلع

 ةكئالمالمماظعء فر رشت
 دحاوريك ىفهللا عممهعجل

 ضئامتاو نوادي هلوقف
 ناهد فطءلا,ةكتالملا

 هإيكروك ذملل عباس ريمضلا

 ىلصملل جب دن لاو لمعي /

 ءاعدإاب هيف عفشاذا تيما ىلع

 هنسنابتذ صخالنأ هللادنءإ| ت

 نع فرتعيو باذ لك م لب
 هلتاثنسا ا عسمدتملا

 ىلصملا مهعب /ناوةجحرلا ثيل
 ءاشنافةئشملا تت تملا

 ةرفغملاو زواتلابهعوملا

 بسع ترملا لماعءاشناو

 نمةعافّشلاهف تءةوام
 بني اذ-هلو لآ عفاشلا

 لاس نأت .1ا ىلع ىلهدلل

 نمصملخفلا هلىلا_عتهليا

 طقفةنملال وخدفال تاذعل

 ىعاما ةثلان رادمت امهنال

 لو دىفلًاساذاورانوأ 5 ةن>
 امعرنكلوُهاؤ مس ل» ,ةدنملا وهف دود ولال سك كب )لاحت لا- دوا تتلنالو ماش ارواب حرا تاظ وفل

 كود مهذادوهةم تنك امد دءالوأو دودةءلوأودو-و هرخ 1 ؟ اًذهلو همس كنك كيس

 ااا وا. ال0 اللا وللا الاطلال اة 1 ل1 517 1! 1 مم اطخ كاع داع. 11:-2 1

 اذهلفهوهامؤي رطااىفىئر

 هتءاغشف ىصملا لاغتش اتاك



 “م لافامغاوث.م هناةقلاغال

 هلاولاةفدن رملا مالا ىلا ويلف مك دووم تاو علا 0 2 ةقاقم دعلا باج د والا ْ 0 ىلع امنت نونر ر
 نكللو رداقلا ف ىد صد ؛ رملالاعذ مسرتاف كاع كلذ صا فثوأف انئامعأ داعا قرداقلا مم.الاانلًاسانا ا امناثيملاو 50000
 ىف 7 كدادعاب هلع قبس له 00 مملاعلا مهسالادفعاسو ريس ىدس:ءام | هب ردنعرض عاريه لسك
 رسملا مسالا هلاهاماو رك ذو ماعلا امالاىلااو راسف مك-ةدقاو رك ذاوهسدلااو ري_سفه_:طبحثدت 0 ربا فنا درع
 مسالا ةريضحفا اكءاسعالا تعمتجاه عسجلا ريض اسمتان هدسنع انر وضح نم دءال-ف هللا مسالا ةرضح || جانعالفةداهشلادرعت ىهو هو 1مل ةنمهمة رشح انل نانو أىدالا نكلو كا ىملع قيس د ودب رماد ماعلا لاقذأ 0

 00 ار ع لول رسب ل تما جساوفلم هب زتدنلاو لاك تودن ف نمر ممن اذ || نست او عسل اعلا ىعسم ىلع ىل_يلدأت او مكةئاقل عاج مساانأ لاّمف رينا هلاو رك ذ لو :إ_ءأوهو مكلاياملاقف هللا ا قانا نا
 ١ هتةيفح ه.ضتقتاع قاعتبءاعمالا نمدحاو لك-ا لقوحي رخالاعفءام“الاهيفتر واعحاموتانكمملا هتلافام ْ كلذ ىل_ءدب م ةئامست:و

 ْ مسا هنأو ةسصاخ رح الا الا ىلالةبةرمل]ةبهلالا ءاسعمالا عسيج وممفاهراث ؟رهظتاتانكمملاب اطت جا ىه | مب د يسرا ةيترملاو ىنغلاانأ ىنالىةءقحال تتسم تلطتامغاتانكمملاو اذ دح نمىبسغنل دحاول انأ ىناف تانكمملا ف الماك لج رلا نوكباللاةو#
 | ىعمااهرك ذاممول 1 فءامسالاوتانكمالهنعم> رثب ماكستملا مسالا هعمو هللا مسالاب رفيف 1 كا رعاك

 نمءيلاندنتساامسسعا ضعباهذعب رهتو ض«ىلءاهذعب طاستو ناوك الا ىفراث الاوز اءءالات رهط || مهواين دل ةالا نمار هاط القملاعلا يكسو دب رملا صيصختب تان ك-!نملرالا نكمملار وظف لئاقلاو دب رمااو رداقلاو ملاعلا قاعتف '| نواعي موةلمذلا صرعمف
 ]| ىذلام دءاانو روهانوانت ارمذ> ماظن نم ءاعد_سغي نآ ف اذان ااولاَعف ماصدشوة ع امم ىلا كلذ ىدافءامالا لورا 0 لان نع

 ١ تاكولاولاةو ري دملاو ماعلا سءالااهملا وا اعءامم٠الاتانكمملا تيمنت #* ل“ انك اك انروهطمدءوه 1 0

 | مكيلع انفع واندوحوانيلع ظفصل هلا نوعجرت ماما هوس ددو موا ءمتاز.مىلءءاسهءالاابأ مكمكح 0
 ا دنع نوغقتادد مك ادد نم مكل مدي ىت-هللاىلاو ككاو أس مك-اوان ! ملصأ ناكللانيف مكناريثأ م ٌْ اهتالتمافلا ةءار ةسسانف

 || مك ما اىيني ىذلا وهربدملاسالا تالاف ثاذالعنف ىأرل نو نلصاانيعاذهاولا ”اطءتوممكاهالاو 7
 : نختاوةلصل اهمضةةئاملعفا لاو برلا مس الاىلا قا مأب ب ربخو لشد فاهلاأ لاف سمالاربدالاىلااو منان

 ]| مكب رءاشلب مكاعلتان < لإ لسسغ رمالاو دي ات ءتلاق لص ةملاورب دم اا مهو هيرمأ ام ىلع هنانيعب نيربز و

 ْ نوكأ ب عذلا لاهل يام اغلي ءاج ثيح هللا مالك مكحأ امر امتاه برلا هب مامالاوهىذلا نونثوت
 1 راع مهي .] مهوابنل و ةكلمملا حالسم المسار امها عضو ودو دولا مهل برلا مسالا 100 قع اءرمالا

 ىن#ءملا كلذ ىف هلم ظئانع عى درطام مالكو هوب رغمءامذء ىق4-مالك ىسوتن اني اعلا ب رهتلا ناك سفالاع ا رع طلخا كلم

 مسالك اذكهوادب والام ةوكل ان ههمابح نوكراصفايحاا اعلا د ص نوكم الال_ةملوةنث 1 نو 1 1 برغمماةنع مالك ىفمد-ةناكمذ (باوجلان) اديشعبىلعانم.ومنوكيامءاعمالانملسه (تاقذلف) | اناا 5 ويت ىدرنم

 |[ هاعمسم ىدي نيب ص ارتتة.هلالا ءاممالا لوف (تاقناف) ى- منار مما دو>وىلءهرثادو>و فثودي ْ رن يل الاعللا

 |00 ناوتتاو زمانا كسلا زل هني (تاوجلا) امي رىدينيبةكتئالملاصارتتاك | 5 لانو + لع هلو
 غارفا هند سدل مملعلاه.ذاجىلاو ىل- ١اهلوأ نمدلا ى ىيحريشلا هلاك (باوجلاه) ءامسالافوغص لوأاق | ارد ملال قاغتو هناصس ولا
 'تيقملاهيناحىلاو مكحلاه ءناجىلاو رداقلاهبناحىلاو لد اًعلاهيناخىلاودي رملا اعلا هبناح لاو رخ رم 1 نارها نففالل 8 م
 فوةصاذكيف ىملا«بناحىلاو قزارلاه.ناحىلاو ىل_هفلاهيناحىلاو ريدملاهيناجىلاو طس ملا هيناسلاو || نذأن ام همفانتعا غش لش

 اهقوةصست ةرثمكح ىلع ةيولالا ءامسالاب قاتلا ن اول لف (ليقناف) انغْشكقدرط نمكلذام اراكءاممالا ْ همفةعافس تلا قاثلدتنا
 نيطابثلاتاند نوكسا ىف غار فال ىتمواهصارت ببةرثىلعالا اهتم ممساب ق ةاخقلا خصيال ف منن(باوجانزالمأ وا جب 34

 وهامة ءرشلا ماوالا قفاولالا-؟قاذتلا لوا 0 5 :اناع رثدر وك :داملا قوغت راع نيد لدنك ا 7 0

 ا

 اظاضنأو عجىأ ن رق

 ركذوهللا ىلعءانثلان ماهق

 نكمأ ةغافشلا ىدي نيدءانثلا

 در وكلذاوةعافشلال ويقل

 دب ربامل لسو هيلع لا ىلص هنا

 ماج !تأرمض> نيب لق (لقد ( 8 ورشا لكشف للملا ءاب ربك 13 لات قللا صئاصد نم عقنتالو كاسعتلاقانلا وس 'ءاسالات ا 5 ١ لبقبال هناهلعفولاؤسأ

 ةمهلالا هلنذأ ناالاهدنع ةعامشلا



 هلل مع كلذ لم:ىفرحالا الإ
 ةءورشملا ننْللا لعف ىفثذ

 لامؤلاهاهريغوتالملا ىف |
 تاديعلا ىعءاما موضعي

 ولوةنسلك ىفامهدوعلكلذي |

 تاولصا!تناكل كلذمد

 اهدوعلاد.ءاهمول ىعسد سجل

 ىلئات للع7تانمول لكه#بف

 ةانلنيديعلاف ةنيزلاب كلذ

 ىن-+لاتافدلا لاو امى اءا+ءالاهتلوىاعتلاة الذ ىلوالامعت (باوطان)درواكءام-أ تافسدل 1|
 ىنسحلاءاسممالا هللو لاو ىلا ههنا نالءاسو«أ تاغ صا يع” نأ ىدالا ند رارسالا تاب ىفزيشلا لاو ظ ْ ١

 قربا ماد رب مو لاق قصب موىلاعت اع« ملاعال ةنكمملاةف رعملاق_كةقرع ندا هوفسمقلاقامو امهوعداف ١

 نء«ملءامواةوةومناك كالذكن كب ْنالوةءف.ك انودوءهلء>نمى رثالاتاؤ ' الان مام فانا تاغسصلا |
 ل5 نكي نمم-همالك و فرعا صةنلاباهما- مكح ف صولا ىلع اهلاك فون ذ'تاذلا ناىلاعتهف سو |

 تاغصلاب لئاةلا اذهل و- دّمف هنمع تسل ىلاعت هئافصو هناةصىلالكل!لود>ىف نبيل دلاب رقتفا هتاذا

 ءزتف نوغصب ا.عةزعلا برد رناعسللا_عتلاهدةوتاوذلا نسا: ىلءلءاد تاغ_طدلاىفةكراشم او هنوك
 ل م. 27“ ٠١ || ههانايدأ لاقيالئالذكوىهتناةفصاابالمءالب فو رعملاوهث مسالا نعالتغصلا نعد ” الاهذه قيس |
 هاله قتعورشمتنيرلاو ْ نيعيسااو ثااثلا نايلا ىف نيدلا بعد مشا !لاو دو سامتا اىئشفالوثالذهءذدر وىذلا لا يفالاة منال |

 هداصفراشلاداءاطفاشتأوأ] | جدو فلا كو ؟ هةنع وقوع رش تدل هسئامقماب لا كنا وهلا ضعف تع 0
 ممنتاث نادءاهضور كلذ ىلع سقو عناسملا مسالا ىنعع وهناك ناو ل. ىلاسعت ىلا لاق,الثل ذكو ىمهتن !لئامأ الانآو لثئاوستلا 1 ا

 ةمامالا ناز 7 اد هىلو :.ىلا_ءتدنناوه سف: ىلهىلاعتهقاطب لام لكعمملا
 ةماهالاوناذالا ند.علا ىف ىلا ىهو صوصخلابةينامثلا ءامم»الا تارض> رمش ٌسداسلا ثدححلا) ب

 0 #(قابلا ماكةااريصبلا عيوسلادب رملارداغلا ماعلا ىب_عسانلاىاود رفوتل |

 نيمويل!نيذهفح وردنا || ىلاعت هّنناءام-أ ىناععاك ريت هتاقلعتم نمةل هع مسالك مضوناف اتكس !ثحابم لجأ نمثل اذ هو
 00 مساه_مدقتينأ نككالف ءامسالارئاس ىلع معلا ىبلسامسالاناىشأاب ل-عا قيدوتلاهلاب ول وقنف
 79 5 0 || لعمق مويقلاىاوهالا هلالهتلاىلاعت لات كل ذإو لوالا م.الابةةرقثلا ىلع توعنلاووف روهلغلا ف

 0 1 5 2 | ىلاربغ نمءامسالا نمئنث قناقحدو>و ليسا وءامم.الاوتو.منال عمادلا مسالا ىلي ىلا ىلاعت هسا |

 نوافاغلاهبتتبل مالعللا ل ثروة يلاعتهئاب صاحت دامغا النا نمدحالثلسراوهتاذاهنابح ثوكيىذلاوه ىلا 0
 لاو« لسا انه ئيبتلاو أ ىتجار نيكني سانالفاهلاعنا كوءامسالاتارضح قادت نر تمعاقنعب ىعستلا هبا نا ميشال
 00 أ هناك ةدارادوحود «بالائئثداعابقاعتت لةمهلالا ةردقلا نا معا هلوقوهو طق عمس قرطي لنك اسي رف
 رمان ل ظ 3 ٍر نم نكمنملارانتلا لعتب وري لاعلان ريتأ ل ستعلا قله سرذا« لس ا رمل قام هعفهعافسثمءملا اع والص 10 1 211 0 2 5 5

 يلا لا تاغصل اهذهم وقت نأ ل. تس كىحريغ نم وئام اءذ هد ون نأ لي سك ىلا عت هدب ردالاملععلا

 حتر لع عئاشلا نوكلا نيحةيهلالاءامسالا لاناسلن ' اكو ىرابلا يسالاروولخلا ىف ىلا مسالا ىل_ ولافاهبةسفودوم تاذ
 و ل تاكا تار يي روهطدب راح اهضعيل تلاد نامزالزي> ىمسملاة ريض تءوستدا

 بايلاقىاعتهنلاءاننا | قلاخلا مسالاربرلف هناذف مسا لكرظنذ مكتاوذىفا او رسظناضعبل م-هضعبلاقفانراث 0

 عرش ملامغا لادم اديعىمسأ

 )2.5 تهتز ةنيحس م 6س سنع

 ١ تلا سدامبلا 9
 ديك 1| دب ,ملاالواز ءدتقموداقلاال. أم ةاو مىوالاالواو ودم االوال_صغم اصقملاال وارد مرن دملا ال واقولك :

 نيرضتملا لاو>آ ىلعمالكلا| دير اوارود ردا الاوز مفزارل الو رو رول الوال لدف 20 2 اواو

 تاك ماكاو انتاطلس رهاب اممىثلا نامعالاهذهروافتىت-قدعلا فيك اولا ف دي امول«مملاعلاالوادا ع
 رهظتف نايعالاهذ_هد>ون ىسع هلاولامفال ولج ىرابلا مءالاىلا اعلا قئاقخاهماطب ىل ةيهلالا ءامسألا

 رداقلا م.الاىلا عجار كلذ ىرابلا لاغفانريثأت ل.ةثالاهف نكن ىتلاةرضااذاانناطاست يشي و انماكتحأ
 ةلذلاؤس ةهلالاءامسالا تل ساهمد علاح فت انذكسملا نا هلك اذه لصأ ناكو لاه تطمح تدت ىفاف

 انيلع وللا نموكل ب<امةفرعمنعواضعبانضعب كاردانءاناعأ دقمدعلا ناءاوسالل تاهو زاقتفاو
 ميظعتلاولالحالا نم مكلا ىنبنراعانةوشا ذيانماءمتهعنالدوول ةل-انوةوسكواننايءأمت روطأ مكتاولف
 لعفلا نودةيحال_هلاوةوةلابنيطالسانءاعمو.لا مكسناف لعتلاب مكتنطاسانماهرواظي ناك اضرأ منو
 مكنم نيعد_>وتال_فدي رملاةاط.- تدترمالااز_هناءاوسالاتاامذ وكساوانلوه مك-:مءانب الط انف
 نك لاهو نب وك_ةاابءمأاذاف لجو رعد رنمسالا+.:أبناالاه هن نم نكمملااننكمعالو هصاصتخخابالا

 700 0 ا

 ىو *م.سأب قطن نم م ممنار
 وأدوهت هنا نظف ىسعوأ

 مسايطنام هنا لا اورصنت
 همودَس احرفالا ىلا! كلذ |

 هعحارف هلاثراو وكله

 سؤ ماا لاوودم ملعأ هلئاو
 هكرعمف ديه-ثلال غب

 صخور روح هنالرافكلا

 انمأامان وت آرقلا
 يخديهشلاو تملا ىلسغي



 | مه. لاو ريدتلاو راقولاو
 دصاةملافنيدلادع_ىلوا'لافوفقاوملاح رش د.ااهيلدهبنكلاعقالاو تافصلا نمةذوحخأملاءاسم.الا كل ذف لاط أو ىلوأ هكرتذالاو

 مهو ريغ نم ميظعتلاو لالخ ابار «كم زاكو هينذاخادرب لوهاععالعو لس رام ءلافصتاام عازتلا لع ادلع مادك أب ىذلالاكوو#

ا أ هتالط ام_هونامقالط ان كارت الريخالا د ةلاونيدلا لاك جيشلا لاو ىس ضالالخا | ١ قولت اسلام هي
 ءايزتكي و قيليال

 ضرغ مهفهّمغلا ناو هِعف اظفاكوذإذ قبس اسإعا مدار [!نوكدقةر ءملانالال* *م فرأع اظذاك ل ا 0 ةلااتعكرةنسلاف

 نم عنام لع لعل ناف لقاع اغةلكو لو> ةقباسإ رعشب كاذو ئثهنم مهفامهمالك الوودهم لكنه ماك "0 0-0 1 ل. ماعم

 | عم راو رماظلا لمقتاعكر نيقةحْلا م لاكامأو نيماكستملا مالك نمهتبأ اراماذه ىهتناكلذو فو لادعلا نمذوخأم ىج.ةبالام ىلع م ادقالا ١ 1 0 و 0 ١

 ا - رأو روظطا ادعبتاعكر

 هللار كو اوركمو 0 ةوعن مالو ممارست ا ناضكرورصعلا لية تاعكر
 هللا اوساهلوةودع :نمالو مهءداخوهو هلوةودن نمالو

 مهستف

 ىلاعتو هناصسهعمايدأ طف ةراكدللا لمدسىلههولةنف نآرقلا ىف« فنىلا كلذ فاضأ ىذلا اوهىلاعتناك ناو |. نإ مر

 ا ا هنمللعتو ا 1000 رغلا

 | نمنمةريمخالاب رتول للا
 ةالصدعب تاعك رعب 1
 وهف كلذ ىلع دازافةعجلا
 اوقتشيت أ كامتهقلاعمسدالا لهل سبا ةثامو نيعب_سلاو عباسل بابل فلاموجج هل بة ثدمللا ف كلذ | ةنسلا عامنا نكلو نسح

 دصقلا تاتك قاضي لاهو عمتلار !اراظذلاوأ فشكلا كلذىلا مهم رطناكءاوسفرعلا فان _تحواواما '(تاذ) نسحًارومالا لك 2

 امئاقالفالاموءانةلط أ هسغن ىلعهقلط أ اف هلسر ةن#. سل ىلع هسفن هدىب م«امبالاىلاعتهليا ىعسن نآانلز وال | ىداملانايلا فزجشلارك ذ

 هحاو لناكن او ءايشالارد_كمهناكاعت قل ىفلاةينأز وعالءري_غورارسالابابفلافوهلو هننخت | ىنلةئامعب راؤول
 ددو رةكوهو كاذب مهضعب ح رمد ل: قات اذ نمل دف :مملاعلا نأهنم لقاعلا موي دق هنالةعصل ىلا رمعب ا امعادمهاما لان ةكئالمال

 هللاوع نمامعسا هل :كنن أ اءاجاز ودعالهنا زعاهنعىلاعت هللا ىذرندلا - يشل لاف ةيقودل| نم

 هللو لاعت لام هءفرا اك تاقنابلست كلذبدادرب هلال- 0 لح ندا لا قال زن نأ لذ

 0 الب ,اةماهل نوكينأ ع مص ..ال هنال ىب > الا مئامو هنسلاوب ا: كلا ىفةدراولا ىنعي ىبسا اءاعسالا ا

 هرعش لاف نم قنعءاما1لنا ضء!ترمذ ا الو مهساغن ًادربعب ضُأ ارفف

 طامتنأالو ع واطةمتنأالو * ةعطتْلتاذ سفن نمىر ولا تعطق ا رشل ا فالذع مهدنع لفن

لاقي نأ ىينبالد_طقاتاتك ىفئيشلالاوو ا ىذلا ةمحفلا الهى لاعتو دب
 هلثمو لوالا ىلا عته ع“ !ىبعع وهناك نأو مدق ىلاعت قا ىف

ت قل الاقي نأ ىف "3 .نبالثالذكو لاف ىدبالاو فزالا ١ تحسد :ال ل اناهءلوقأ
 لوقل تاذودر و5جلاعت هنالاةءامتاوةا.حوذىلاسع

مه> وبالاملاعلا ع ردءاللامت هنا لاق .الثا] ذكو هيف مونالىلاتهمااموةا,ساو توملا يلد ىلاسعت هليا اد دارأ ناالا ددسملل لدخادال
 ا

 هعرتخا هنا لاة.الئالذك اًساثنأك امو ىةداهشاالاعلاءز ورب لسة قات هلعىفاتباث ناكهايملاعلا نال كلذو ا فتوناف دعما فدوعقلا

 تأزو< واذكل عشب نأ ىلاعتق لاذ ويلا ةءالثا ذكرا علا هيب سامو ذو ىل-ع هر ربالاةءاعاو ْ نامدوعةلادرب لو ربسعوأ

 اك ىاذلدرب ملهّننا ىلع زاوجلا الط نال هلى قيال 1 ناو مكر لءاش ناو عكر رءاس
 عج را فار فر , زاوملا نأ عمل عمي .ل1علدالو ةئسالو

 قلانوكي ىت>ةداراتابثا لابهاذما هزه له ر تفادث ةوهنلا الا ل_عاف مامو نب زئاطاد>أ عوقول | ناكنمو» درك عك رمودعت

 «باعام وك ىلا عت قل اريصت هنالاماغلا نمبهاذ#لا هذهىفام ىن*الوةعدتلا هيدارا ريغاهب مج .ربولاعت 1 هللا عمروذاحام اود هلاح

 لامع ني رسشعلا بابلا فنمدلا ىب_هم نشل الادو ىجتناىرخ أ تاذنمعو هو هناذىل-ع لآ لل وها ا هلي اركسشلا نيتعكرلاب ىو

 ىلاعت هلللاثمالا ترض لاعت هللاهل2 ىذلا فرا علل ئاح كاع قطا ىلءزاو+اقالطانا هءلوةنىذلاو ٍْ نذل نيةدملا نم هله » ثردس

 نآزئأس راهقلخ هنا ئاعف مدا لبةتودوجولا لبةتةنكما هئرك - مد نم ةيواخا نيل نال كلذو روسملا يدل هتيب نولدتدي

 فاك_:ىلا ة>اعالواضأ آهللاو 0 راابقدحوت لاذاو هنناوهو عج رلابق تدسحو اذا مثدوومالف اهةلدعال ز اوءر حو مهفان قتلك تيد

 ى-مت:!بحوأ لدم ]ل ولد أهلنا عمبدالا نك ناو بهاذا اذهل هأ مالكمةةسس الذب وةدئاز ةدارا || ةالص ف لاهو و ئثهيفناك

 ّك "كلو زءهللا ىلعزاولاقالطاز وال هنأ دع .نن هللادبعو ىسنالتلا هند !تدذىذلاو (تاثز ا

 نأز وع ىلا ع هنا مهلوق ىلعد, «سنب هللا دب هو ىسنالقلا باعجتأ قةثاو اذك لعب هللا نوك,نأ روعلاةب 2 وهالاامجنع رش هنالك ]ذب

 ىعن” نأ ب دالا ىفىوالا ل-هذ (تاقناف) مسعأ هللاو هب ؤرلا ىرك» نم ةعامجلاو هب وهسغنى ر ا اهدهف محو حابملابعالاو

 : هلداوق فاكسملا ىلع مايصلا

 ١ ناد.عااىىناعا ندبعلا

 تافصلا



ىلا لأمو ع رشاهمدرب ناو اس7 هاف دل اا ْ
 لكيلا لاه ىنالةايلاركب نأ ىذانغلا كالذ

| 

 تأةقلطملاهتالصفأ ,ئاذا ١ كس 8 : اننا فزاعلاسدأن هناهصنام 3
 ةنعممر ودعا رفدسعال أ أ 7 نابااىف هلفامامآو ب ىسهتنا الذ نع هللا ىلاعت هناذ ىلع: دئازانامعأ تاةصلاوءاممالا نوكيا
 - - | عسب دفوة عضو ةلدالا ىلعاهانبم نالدئاقءلاف مصبال قسلاءار ةةسالا نأ ىشأاب معاهلوةوهف نيسجلاو

 قو 0 ل 2 ا ىلءةدئازةةصالا طقملاع نوكيالنأ هل لدءاطءانهسفنل اعود نما دك رق كارلا ةلدأ نيماك- لا ضع

 ملل 5 داون ياسا 2 ١
 هيجان افنسد2 وهذ هزات مع هكنوكي نأ دبالف م !اعىلاعت قحلانا ًانلعر_ةولاهاملاعنوكت نأ هيث ماف نمفاهم الم عمل هاذ

 نا للم دمة نمد أ رد !0لاهتاوهيل مهقسعار ةنسا اذ هو نيدلا يعشلا لات هنةع اه هناذ ىلع دي ارةفملعلا لذ نوكي و ا
 لاط ًاوهرطام فهلا ىلا- 37 تاذاالا5نوكياللا5تاغد ىهو هنا ذ ىلع دئاز أب كلذ ناك ولذا اهماعدنا زم أنال هن اذد كلذ لك ريبكلا
 3 : نع هللاىلا ه:دئازلا ار هر هملاو صعنلاب هناذتفصت اوهتاذ لعدن ازإو د ىلاعت هلك ناكساا مالا

 عقم نار مفلاةةس كرا هد هرط تال ذ ل. ادلاءاطع الفى والان هملاعلاتاذ ذلاكعمههفرردةياعلا تافصنم لعل ىأرقلا ةكافدكا 7 ْ كيا واس رصلا قب 2 أطل اههريغا مماىلاعت قط تافص فلو ةينأ نيداك-:ملا ضءءاعدىذلا اوهاذهن كلذ |

 هيأي نم عماش طا 000 انما بابا 0 ذزحشل نأ ىلع ىسهتن اهم قطاو قلقنا ق بق ىنايئاغو ادهاش
 قرر تقواهتتوتالثلذو ||| 000 ا 1 نم قللنانمنأ ميعلا ىلاعتعساىل«مالكلا ف ظ

 كلذزإماعذ«فوهامفرعاال | ا تضخ اعتدنا نم ةسبهدبعلا لع ناىلاعت قطا لع ةوذدعلا اذهل ءنيبفرغلا نكس | ىلوأ قاف ريغ اما ل ل َّئ 2 قوئانلا تهشاو ] 7 0 . ل را وجودي تالا ْ
 كو ةءارقلاذه لثع تولا 1 ىفءرك ذامامأو د طلغلاو كاياوكل ذل عاف هللاو هوةقيمد هناذد , هلع ناك نم همست 5 نمنع س ران و رلا
 2." زا || وهالراجلعدت ار وهات اذلا ىلع مكس هل مهذ«:هيلوةباك هن اذ ىل_ءةدئاز ىلا مق اتافص ثناك ولك ْ ةالسنئواهتناس  قرغلو |[ ملعب 0 ل حاز وعالهنأ لعا هلوقوهذةئامثلثو نيعبسلاو ثااثلا تالا

 نيس,ءةمكلانمو صصلا |
 قسللا عافتراوبنارلا نأف طاغلا هناغ :وهود هاش لا ىلىبث اما | سا. ,ةاهق مهلصأو نياك لان مري ةلمسلاهذهىلر دقوا.

 3 كلذيهءلع مكاللا نم ممظع لوح هةقرقحو هم اءموك 2اتاذإم: تاريغ ع نءمامى ًايديلء موكسملا ىلع وكحلا

 ىردال هنال - 24 .ةمالداوأ

 تاضمرما .ةىفلاووهءايشالا
 ثالث ىله.ن آهراددناىذلا 1 ملعا هلودو عذةثامع رأو نيعبسلا نابل اى هلاك امامأو دب 0 ص !بئاغىلد ضد , ل ثيحةةنحابأ هللا م-رذ .رذ
 ىلص هناثد ”"الةعكرةرشع ا تنال! كالا كانم ىلاسعت قا فرعاغملاعلا صلع !اول لل مولعملا اووف ملعلا مول همرلعلاف لعل ل٠« ءااننأ
 ناضمر در ل! سوهماعهنلا ا ىذلااذهو نب مدلا ال للاعت قلة ةمة-دوهشن عى باح لعل !اولاو اذه نمو ثال مدنا كلذريغ

 هر لات ىلع رعفالو ْ دءعبو-هأو دامأ وافد و طقذوريغ ىتامان تاما نيالا ضعب لود ىلءى شت ىذلاوههانر 000

 نهتسو نهلواط.ناكوةعك را وهتافسدل!نوكت نأ لئاَعل اذه ىفوهىلعدت از لوةءم هنأ نماوأ راما كلذاماةوهىهالولوةلااذه
 مايقنيبكلذ لعان عمق |

 لوسر,ءادتقالا نيون اضمراا فشكمدعىلءلد:هءقح و راللوةو ةردثاقلا٠ نمل مدور ميشا لاههريغ ىهالووهىل هال
 لاو مسوعيل هللا ىلصدللا ا لوةنالن و د.الودئازل لمعت هنأف ماكدتلا هلوقبامد- ىلع هلة: للوقلااذهث .نعتانقاذاانكلولام هلئاق !

 ىل_عنودي زينيذلا نامث || قلخلا ىلء ىلا عتق ا سايقف مقاو ريغا منا لود نمناف نمعةمهلالا ت اغصان أب انفك لاذعالو دئازلاب
 ءادأ ماشأ هنودؤل ءانئاثأم أ تاذإالاك لسع هنأف طققةرامعلا بدعالاربةذدللا نااولاو نيذلا ىلعا ذهدازاف تاذلا ىلع ةقدل اداب ل

 ّ قطاتاةصلافو هههنماطعأ اع قط:ةرا ءريذوهامولامف هيهعصا 10 نمود تدع *. نأ ىلءردنامو

 هدوع١الوهعوكرنومتيال لإ تانلثاف هنأ عيشلا مالك ع بج نمص هتف ىهتنا نيلهال ان نوكح نأ هللايذو ءنفاهريغ:الا ن نو ال
 لوس رلاه ءالؤهةالص لثم ىف وأ هللاودوأ ةعابجلا اوهنسلاله آ«لعامو نيماكستللا 11 . واني / واعشلا ري-غالنيعتافدلا

 مس و هيلعدتلا ىلصدهللا 1 1 ادد ىلوتن هناكاس

 لدف عمجرا ال ْ «(ةيف .ةول ىلا سعت هللا ءاسعسأ نأ داةعاب و>وىف ارمثء سهامللا ثا (#

 مايق ىلع مزعنفلصت م نناوأ|| هيلع قلطننأ انناز ودعةلرتهلاتلافوع رشا! فدر وناالااسم» -اىلاسعت هللا ل_ءقاطن نأ اناز والف
 هيق غرملا نوم ملاناضمز | ا

 ةالدلا عراشلاع رسم مةيلف

 اهدوصتواهعوكرماعغا نم

 ىففالخاامناوتاغللا فةعوضوملا مالعالاهئامم ىف مالكلا س دلو4_ةدشاح فش رش نع نيدلا ١

 ل لاا للا ا ا ا ا



 قمع ل ال ودكم ناو

 ةداصالا لمكب يملا هذه

 (لافو) هتريصبنيتاجناف
 ناسسنالا نأ هبلوقأ ىذلا
 ةيلغل فياكتل اهنءعفراذا
 لرب ملا: اصول وم وألاح

 ىتفلاخو عرشل باطحتهنع
 حاطب اولاهروهجلا كلذف

 ةفصال او لاح ماه هنا هيلذأم

 يي
 حايأ دقعراشلا نافع رشلا

 اههودنو ىد!او نوح

 الو هلرطختاذفرصتلا
 لزلاش فيكقديلع حي رح

 دودو عرشلا م 1

 ىلع م ك2 5 ةحارالاب هلم 1

 ةحاالا د عامجالاب 01 1

 عرمشلل م كحاوهل عيا اسبق

 نعدحأ خ رخاش لةعللال

 نأ موا عمو ع رمشا ام 5

 ىلع ةينبم ع رشا لاو>أ

 كنا رعالا ىلعال لاودالا

 م رب كالاممامالا ىتفآ

 لاطأو م.اللاعبتر حل اريزتش

 : ||| ردك دق لاةوه«كلذف

 نأ الااللاواهري_غىل-ع
 بدق راع وهنىأ عوطت

 بدعم هماعانءأو ولا كءاع

 ل دو نامعالا ضو رف ف
 لاعتلاةرذنلاتانلا ازد

 لاكودي مكلاعأ اولاطيتالو

 دسعب:ر وسأرقاذا ىف
 امهفىو ريال ةخاذلا

 ىل_هىرحئثلك لبأرغب
 وأةر وسن. هنأرك هلا سأ

 لوالارطا+1نانأو ةروس ضع
 (تاق) ىناثلا ىلع هن سم هل

 نماثلا بيلا ىفزيشلا رك ذو
 اذأ ةثاو ةةونيناوثلاو
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 معاي قاذتلارال حصن لهق ( ثا اةناو ) ىسهتنا هيؤاختلا ع ووةون رمءاذلتاموطساو لاه لا“ دن هللاد_.ءولأ

 | نالر_>الثا| زي قاختلا م<:الزمدلا ءزمشلا هلاقاك ( ناولاو) نيملاعلا نعىنغلاو أ ةيدحالاوأ هب وهلا
 ناي اضن أ لاه دقوا . ام ١ راقنالوانا عال قولا قاختي نأ معي الف ىلاع7قِطا صئاص+ نمرومالاه ذه

 نائب كابافقافولاو فالخلا نمافاسا قالدخالا بعص ن ..قالطالا ىلعءامعسالاب قادما نأ ٍلعا رارسالا
 ىفلمأَتف ىهتن اذالن مى اوذا عبس | نوف كنمكبذوعأ لاق نءدهشمىلا كل اودول.ةلنعاز. د لئمرهظب
 ريمملاهبلا ولمكولا منو ىبس>و هو لادهىلو هللا وناتكا قَدَع وعتاد ردعال ناو رهاو + اهزه

 + ( ريغالو نيعالواريغوأ نيعىلاعتهنافص نأ فرسشع ع بارلات هملا) دي

 فد رى لأ نيام ال_ءالازش هله كلذباو صا مل مهر هلزتعملا ىلا ب سنية .:اذلاتاغصلا ننأ ىحنأ ايملعا

 الاوزدتا ازاهنوك ثري نمالثَم معلاو ردةلاك تاذلاتاغسم منن مثالذسانلازثااماوهة:ثاح ف

 «[ىصفاولاوةدئازمعهءالهناذن نكلا ماك-ةهريصب عيه“ دب صردلت م لاعج ىلا عن هنا ىلع نو ءفمم هلزمءملاو

 مالكالنأ مهعز و ىسفنلا مالكسلا راكنا ىلع مهم ءاذباذ#هو لاقال مةرحشلا فم الكسلا اا هنأ ماكستم
 مزالو مههذ ل! مزالربرعتاا اذه ىلعتا ةدلا ىننم مهنع ل ةئاف عنتمم ىلا_«تهناذب ىظفالا ماسيقو ىطظفالاالا

 ىلع ةدئازةعبسلا قل !تافصنأ ةنسلا لهأ بهذ مولاه مث كلل خف لاط أو حارلا ىل: ب «بهذع سبل بهزملا

 لاه اذكهو ةردشب رداق راع جلا قااولاهو لاك_ةثالال .ةءالامو زل 0 را اذإا

 ىضاعلال اهوتاذلا ىل_ءةدئاز ةفصامخآ ىلع هعاب ا ًاوىرعالاف افا غاتحشا رف ءاقبلا ةةدامأو

 لوصأ بتكىف:ر وطسم مهنا نمةلدالاو لاه ءاةببال هناذإ قاب ىل_ت هنا هلزتعملال وةك مهريغو نامامالاو
 هناذا سد علااولاوةنسلا لهو ءامدعااددع7نماب و ردهرب رقت صام ىلهتاهدل 'هلزيعملا ناعاو لاه نيدلا

 ىسسوتنا هتاذا م دةلاف نوك,الددعتا او نادل, الت اذا تب ,-وتاغص هذهو سدقةملاتاذلاو هو 1

 ةيقوصلا هلاة امام وب نيماك ثلا مالك ىسهتنا هتيشأح ف عماول ا عسجح رمش نم قاةةشالا ثح *ىف» 206

 ةعيع+ ايد دعتالو رق ءرثك الد اوت ت تاذلا نا لعادنناهجراوو نب ىلهىدرسلاو دقق مهنعىلاعت هللا ىذر

 ْ ىرايتءالاو ىراتءاددعت وهاعاكإ ذوتافصلاباه.عترايدعاةهح نم ءامرقلا ددء7نم هلريعملا فاخاسع او

 (لو نأنإ 00 ظنلاب 0 0 الاد 00 0 00 ع

 0 كله قاموا أونروا سعت ناطر سالم تامل 6 علان

 نعةثاهءبرا 1و رس نسا !اتايلاقاضإأ | رت دود ين ةذوجج ومنيعاهلامةطاخأب تسأل ا

 0 ىل# هال_ءادفاكتن 0 ها رخ غلاب نيماك" ا ماماىلا ا .عىبأ هديس

 كلا ثداارخا | .سوا 5 .ظعتوابدأ رثك اووف نمعا مما لاك نم نك لوح دمر ادفاريغوأ انمع ةمهلالا

 0 !! ني دلا ى زها طسادتو هعسا رذدر اولاوه هنالءاع*] رم هلا ىجسن نأ بدالا ن نمنأ هيقع

 0 ا ريغوأ نعءى هلهتاهمدلا ثم

 علا رم ايان هاتان ة امس و ني_سجلاو نهاثلادابلاوةثامعب رأو نيعبسل بايلاو

 راك كانه منال هنالد_>ا اوزعىلا عج رثتافاضاوب مناهاك ةيهلالات اذ هااوءاسءالا عدمجنأ

 ةمولءمةيدولالا تناكسلا ممالا هلاو هاموةدئ ازانامعأ تافصلا تناك ولورااقنلا ضع« عزوكرخ أنا. .عآدوح وب

 ارول .نوكمالىلاسعت هللا هنمعت وكس" الرسن ل وكلا هلا هلالا ني ىهنوك_:نأول_ةعالمامب

 و ا ياناسو الزام ةنوك م هلالار اعفاء نه مز ف <: .ةرلاب لول ملا ىلعةم دقت لعل تافه #ذ عدس ةزعا

 الاهل نركب ريك اع ذهو نتاع هنري ثلا نا م لاعتو »و هلة ىف 0 ىلاة د 0
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 5 (ن اوحلا) هن ن واستءاهلك مآ لال او ةمافعلا اهلك اهمتناولوضغةمو لذف ا ىلاعت هللاءاعسأ ىف ||

 ا 1 اهعوج رلر مالا س من قه واسن مىلاعت هللا ءاك« أ نأ ةثاهث 'انونيعبلاوقذاللاناالا 30 ْ

 (تاقناف) ملعأهللاو ىح نأ طاغ روذىلاعت ا كالا نمورتغاللا الار قو | ١ ا

 هلاك (ناوحلاف) ص روماز روك بليك بك سرع او ااهقلا  ى مو ه5 ناوس ام>رلان ج-رلا لهف ا

 هوفر لوهو ركنأ در هاا وكلنا .5 ص هنوف ةرعباوناكراكلاناانغاب دقو ةثامو نيعسلاو ىقاثلا ١

 َّى وي راقلا مص» هنأ نيعستا| اونماءلاتابلا ىفزجشلا هلاواك (باو اف ارامتواليامادلاروسلاو 0 ْ 1

 اسست ا ا ااا

 ناك نأط._ثلاناولأ هن َر نم 1 0
 7 ةلعلا ٠ م تتتتتت7

 دوت 9 ع و ىلاعت قالا ةمو“تامأو نم هولا لا: هلئا مذاب ؟اعتملا ىنعملان دام سداو دعوأو هن هللا دعواس؟ دو
 هوهسد كحب دان ب

 ا 0 0 ىلاعتهلنام ذاك! هءاك + اوةوال-:)ا ل.:سىلع كالذر كذناافام>رافؤر لبو هيلع هللا ىلا ده دبع
 ىف لا لل سان ناو 24 98 0 - : را 1

 0 مف ع ”انادرملاذهل مسالا كل ذهيلععلتىذلاوهمسالابحاصنالحرحالو هيىلاسعت هللا أسم« اسع ل_سوءيل ءهللا ىلس هيو ست 0

 0 1 رع ىسهتنا بنمماوأ عشاخ ل لذ دبع هي رعم سفن ىف لسر< با هللا ىلص هناانداةتعا !
 عقو وأهنامهوهسدو دس ىف 0 8 9

 نمتوكي نأ ني-ءتيالف |
 ؟كملاذاو ناطمسشلا |

 0 ناطنم | اهف رند ساجق وذ ا اهمذ و تافاّضا واما ةءامسالا نوح حجراخم الئالذاغاف لخافت متوناوةد>اوتاذ د

 . ركز 0 3 ١ لاو>اللرافنلاب ىلكلا اسي ة-الاءالذ تان كمماهيلا جاتءالاماهموااك اجا. ة-اتانكم هلا حاتتام
 وهسأ فراك |

 0 | ىلهعلار افذلاق قري_الا اورداقلادب رملاملاعلا ىلامسالا“ رو رمذاحأ. .:| نكملا هيلا جاتك ىذلاهةدهاش 1
 تاق4< ] قا

 ىلعا 3 4 75 7 | ءامء١الاهز_هىل مءام«الاهذهإ !ةنر سل اكسف ءام١الا» نه قبامو هناذب نكوملا | ملطن ةعب راهذهذ رداقلاوه
 دعراب , دود 0 0 : . 2 2 . 0 ا

 هنوكنملوالا مرا مغر ةداهدلاو ب. !ماع ناك ءامسالاءذ د نعف طةملامداو+لاملضفملاو ريدحلا مسالا ةبترلار وهط ف هعل رالا

 ل1 ا اا ردح لا ب فيم ُ 0 -: -. 6 .

 نمفاثلا معرتلاوادرصم || < هنع كاسعت هللا ىذرافو نب ىلءىد سناكو « ىسهتنارانلاو ةنلاوةيفاعلاوءالبلاوةرخ ًالاوايثدلاو
 ا ءاسم-الارثاسنمةبت ص ىلعأ هنانهنلارمسالا و هاءذعلا ىههتلا ةلكو ىلاعت هلوة ىف لو ةيوءاسع-الاىفلضافتتلاىلا

: : 1 
 9 هسأ س وان تثدح 8

 0 ١ و 00 ءامسالا نم هلع ف طعنا غرك ذام ىلءمو.هلاىلل اودالا هلاالهللا هلوة وكن ىفوةءوستلا نمدس7# كال دلو

 ن 35 ار تنهي ع ذإوىثربك ؟هقارك ذاواضبأ كاذرياظنولاع اهاكءامحالا قئاقخل عماملامسالادنإ لات

 ا 7 ناطيشلان هةداعتساللر هذ :لاباضبأ كد و نيدإا يبمزيشلا لاق ىنهتن اءا6-الارث اسركذ نمريك أ هللا مسالا

 ريغ ناط ديلا مما 0 ب ىتااقرطلانالءاسمءالان مرو ناو دقي كا ةذاهتسإلاب الن 0
 01 ظ

 توكياهنعهتمغ سغنف هندانعأ فال_خءانيلالودولان م هلاعف مهنيا مس ا يو رمل 0 اليا ضأن
|| 

 | مسالاب ءاجاتا هللا ىلا اورغف ىلاعت هلوق ىف نينامثلاو ىناث ابا ءلاىفاضنألافو ى-تناعو ,رفلاءام٠الا

 1 سفنااف ةحابإ ودها لول ءاعدتنا ىلصلاك ةزثكذل الاذان :ةسالا عسباطلا فرع فالعقل اود ىذلا عماجلا

 ول ءاءءالاوؤ رغم ق هدح ندو ريا ءامسأ ع وم*لاسعتهللاو ريكا الأ اهدانتساب نامالا اهل لصد

 هررحو ثحملا اذ هلم مف ىبهتناهليا مسالا قامس ىف ةريثك ةجرلا ءام“ ًاونل.ةماةتنالاو ذخالاءاسم“أ دحو

 بابسأنمنافوهسلا اهنع
 هيلغناطظ.ثلاربغ نموهسلاا
 هللا ماكح أ بناسعةرها ثم

 همالك ةوالت نيحل جو زع
 فودو اد.>ون :.ءا نم لاده ىو هللاو
 هلافك (باوجلا:) ءاسعسالا نمهريغب سنالا حصن ىلا عت هنناب سنالا د>ال مهن لد تاق تاو ( دي (ةعاخ)#
 لوشن لب4_باحلا ءاقتنالنيةّمحلا عج دنع د>المءالتاذلاب سنالاناني:ث امو نيعب رالا بابل ىفزيشلا

 تاس رعت نم دوعلا ىلا ل-ديامىلاعح - رثسنالا هه ة-امغاادبأ ىلاعت هلل اءامسأ ع نم ممساب سنالام<ال هلا

 لاوووب كل ذرب خوأ يعزم

 مامالا نا ٍهيلوقأ ىزلا

 هب و مومأماوهس لمتال

 دوهمللاثال لو مكملاو

 عر كلاانب ًاراماننالكلذو

 قمومألاو مامالا ن نيب قرف

 امنا او وهسااد ههدعا الا
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 صخ مو ةداخىل ها اركذ ىدءةيالمسا لك مأة#يهلالا ءاسم“الا قئاةح عج عمم ىسهيا مسا لك ىل-هذ (ليقناف) ىسهتنا

 الوىاعت لام لاس نودالامأ عيب ع مس ىسهلا مسا لكن اتاحوتعلا نم م-بارلا بابلا ىف خيسشلا هلاواك (باوسجلان) بقيق |
 ْ ىنعلط أماةماذهولاو دوه ىفءاسم.الا قئاقح نيد زيبحتلادوجو عم !ماعىوت<عوءاسعسالا قئاقحإ

 تاغ ءلاىلاوو دي ىو تسالاو سلاقرك ذكدحاوم.ااهمافثكلاهاطعأ ىذأ نارارسسالا باي ىفؤجشلا

 0 ارروةرزاورزت
 لكوأس سنن ءسغن ىزع || ةيمودقلاب ق ءاذغلا قاما نم دحال مدد: لوف(تاةناف) ى- متنا كرمه ءلهأ نماةثا ذهلرأ لوه-.اع ىلاعت هليا

 ن ا
 لاتةنهرتبدك اهون

 مع ىعملا اذه نع ثعنف أ نكش ه.لافاك قالا صئاصدتن ءءالذ_سلوىرفالدقاذنان مدحالا مم قالا مكى جااة جالا ءإإ يدل

 موءأ!اوهسلمدعال مامالانأ 0 ْ



 امف رع مالسلا لبق لسو

 | ىلاعضاوملاو مالسلا ليك
 ا لادم مالساا دعباوف ردت#

 ا ريغام أراه مالسلا دمر اهبف
 ١ ويعذئلدملا هنقاهسا# كلذ

 | ل.ةءالذإ رد ءاش ناريت

 ُ اهفاهستلا عضاوملاولاه

 راع لو نيتنثا نم ماو رهف
 م اونيتنثا نم لس تيس

 ردهسف ثالث نم مل سرومسأ

 لاو رهسف | .هاس اسد ىلص
 ا هدوع«ىفسانلا فاّيدناو

 ناصةئلاوةداب زادك« له

 ناصقنلاو ةداب زال ل6

 ١ امهل دعمت نأ هبل اودأ ىذلاو
 ةداب زللةيناثااوءوهسلةدح#

 |ءرشاسغا(لاوو) ناصةنلاو

 أ هدوص-فلوقي نأ ىلصدال
 |نوكت !اثالث ىلعالا رنا هس

 هلام ,طةد>اوو«.طةدحاو

 ْ هاا

 ردمنوكنأب رقلا ل ىف
 مغريف لةعوأ لايحتو أ سدع
 امتالائووي ناطمشلا كلذ

 دودسلاب وهسل اريج ع رم
 ةالصلا لاعفأ نمهريغنود
 . نمهياغأ وهساانالاهلا اونأ و

 الاربدلا مصيالف ناطيشلا

 ٌإ نأ ن اطيل ن تل

 | اهب سيات لاسدبعلا نموف دي
 | قدجاسلاذادودتلاودو
 نم طوه هدو ا

 دوهشن « هب رقل نايا أ

 ةتفت دق مالعالا نآو مالعالا ن .ةلالدلاف ىوقأتناكناو امالعأ تسل كلذ ا

 ءاإ
 ا
 ا
 أ
ٌ 

 أ
 ا
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 ذاو مالعا ىهف ىنعملا ازهىلءءاء«الاءزه تاءقاذأو دول ازد ىلءعن دولاب نوكانءا_«ءالا نمق آن ,داناذا

 0 و /قيسحلاهناءامسأ عج تدر واذ 0 ىف حدملا ءاسم٠أ ىلع تاق

 تاذ_الهللامسالا نأ هاظلاف ىل امذالا مضولا قي 1 ا يح 3الى اللاب اكلات علل ىلا نش

 ءاهسالط اذا ل-لدتاضلاءامس رون (ثاقناو) هقاقتشاب مهضعب لاه نا وفاقدْسالا هيدب زآام ملعلاك

 عماب كلوتقت شع ثلا منان ثالب تاذلا ىلع لدتا نا نيدلا م يشلا هلاك (ناو از المأ ة رصلا

 تنأ كنا هلوةودناطيلتا فاك فرح كل ذكو ركذلا ناز نكفانا لوقو نءانةلظنلو ةددشماناو ند ةظفا «انا هل قد ٠
 4-_ :ءىنكموه#بلاراثمو بطاختو رمدم لك عتتاياذكو تاراشاو رتاممذ ءاع“ هاك ذهفا ٍكحلاريزعلا

 نارلعا ت تاحوةةلارخ اود ىذلاةثاه_بجونيسم1تاو نماثلا ا, !اءلاىف لاو اهو دئع ا ثالذلا* ما

 ناملءفلاه مكلذفلاطأو ئثلك توكل هد ىذلاه: .ءىلاعت قطاتاذ عضولابهاهسماس اهل مسالا

 لا مسا لك
 ةيدحآو 7# قاغتشالا ث.-نمتاس.ثاوأ ىننمرخآ | ىجعم 1«لديىلاع" قا ات اذ ىلءهتلالد عم ءامسالا

 مسالا اذه ىلا عت هنناصدعدقو لاف ىتساط اءامع»الا ن .هريغو نجرلا مسالاك مسالا اذ هدو الع هلالدإا

 لقىلا_.عتهنياريغل ةدهولالا م: نم ىلع ةغاضرءمىفراعتلاواذهلو قا اتاذ ذربغدحأ هن عسل ن العلا

 مالكض فانت كل ناب دقو (تاث) ىسهتناا ايم سه ىل_ءمالعالا ءام-الاك ةقداطملا مككحتاذلا ىلع لدب هللا

 مثلءمساهناةئامثلثو نيعبسلاو عبباسل ابايلا ىفالوأ رك ذهناف ل عريوأ لع هللا مءالانا هلو ىف ا
 ةثامستو نيسإلاو نماثلانابلا ىف رك ذم مع رع 0اهئاه لاو نوعجسلاو عساتلاو هىذلا اسبلا ىف 000

 !هيئاعموهأمناةهلآلاءامسألا نمدارملا نأ نمور رتأم ىل- مف (تلقناذز لأ ىاعت هللاو ر راف لءهلا

 هنوك نمهسفناهبىلاسعت ىلا ىم«ىتلاةيولالا ءامعالل ءامم-انيدي ًابتلاءاسم»الا م, جنوك اهطافاأال
 ىتلاءام«الاءذ د ىلءءاموسالا ءاإ لول دم هر حض ونانكىذلا حرشلا عضتف كل ذكوهو معن (تاوملا ه) اءاكدتم

 فو رمل انين اذلابةئاقلاءا الامة مرا نماملفلاعلاهر ووهطثد ا هناوانيدبأب

 مياظعت ع : ل-هف ( تاق نام ) هللاب ء ءالعلاهفرعيرخ اى .ةحناما ناك ناو ىلاعت هللا مالك اهنا فمما فةموذ رملا

 ىفةمظعم ه معن (باو حافز مهتنسلاو م ماةبط فالتحما ىلع قانا نسا ؟ ىلع ةرئادلا ظافلالا عيجساسم-الا

 ةثيلا نآس 0 اب وهوهريغبرعلا فرعتال هللا مسا ناو ةدح اوت اذ ىلا !هدوج رلةغالك

 لي 1 قامت هلالا مسالا كلذ د نسلالارثا سف كلذ ىلع ثةءاور و راي ر ؟حنرغلاناسأب وفاو

 اليوهو ود_لا !رضراىلا وتلا رئاسنأ مسوءياعهللا ىلءعراش ثلاثا هئاذاهاو دهملعل دبام ث.ح نم

 ىلا ةالدلاءذ هالولغالثمازو ص عن مابك دا دع تأث د للا ىدبأ : ان ةمويق صو ارراواندنأ طدن ايل 3 ا

 هعحارف نيتئامونيع_تلاو وعباس سلابابلا فكل عدلا لارا اوميظءتاهل عوامل فو رخل اوءاسم-الاىف

 يك (باوحلاف) كلذو* و ليكر و رونو عفانكىلاسعت هنلاءاسع-أريظنب يعنم* لاا اعد رع نذاو (تاقناف)

 ا ةاط ناو كلذ نا :ةح اال ةءواعرس .ةانيلع بد * ,كالذمر هيمن نيهبرالاوثلاث)بابلاديسشلا هل

 هناندا صناق نم رم نالفاناق ذاك ىلاعتهنئابه-ةلعتن ءنيلهاذاننوك عم» هرك ذناسع اهنا ا ىلع اهنمءاجتأ

 هركص

 رئامضلاءام» ًاوتوعتلاىلار

 ريدا مساؤهذوهامأف كنا نم فاك-!اوفان هءاملاو نكثو تن أوانأو اذو وههطغل ل_:مثالذو رةنةنال

 وهال اهه-اعدالىلا قطعا هيو ىل ءلدب هنال عضولا 1 ىفهنيا مالا ن م هللا لد أد: ءفرعأوهوبئاغلا

 فدءافىلاعت هلوق لثم ماكل اء ةاغل كل ذكو مكي ردها اذ هلوذ لدم ةراشالاءاسع-“أ ن هووفاذامأو

 فلوقلاكلذكو م-مملع بءقرلا تن تنكهلو 5ل.* ”هبطانخلاءانو تن أةظدلش ال ذكو ى رك ذأ: الملا مثأو

 نمدتلا مسالا اد.ءامراك امل: نكلو قات اذ لع هتلالد تن ؛هيزالا املأ نعمتي
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 دنع ىمسملا مسالا نا ىلع ل2 !لالإ اهبندتو لاه آلان ءامهرسأ لاك ةناز وحان ريغلاريسغتا

 ىرع_ثالا لاقأك ىه ثد> نمتاذلا هلول »_مناللوالا مقل نمة احلال ا ظخل ىف نكمل "هب رعشالا
 ةيقودلاىةع مالك انو هت ل ل ام الك ىهتنا ها اوسهتباممسا نم مه ةنال

 نيعم.الانالاه نملوةد وبا متاحو فلا نمت اهملدو نيعب رالاو هفاثلا تاب || ىزيشلا لاقنكلذو

 01 ا اوعدالةلاها5 هناذنيعىلاعتهع-ال عمت قى رهللام كذلاعتدل اود ىجسملا |||

 معالان ؟«مولف لاه هريغ رخ عض وهف هإ_ه>أ5 ىحسلانيءانه مسالا لعن 3 رايال وهللاباوعدالتلةرلو ||

 ملم دحاضأ كلذد ٌؤباتو (تاث) ىيتا يرهوةم<: لهللامكلذ هلوذف ىهسسملا نيع

 اهم 4 اردن التاذإاذا هناذنمع هه« ا لءح ىلاعت هنأفو اتفش ىبتك رغو رك ذاذا ىدبع ممانااعو نه

 ءامم١إلا ماسقأ ىفىرقخلا|ف (تل :نأن) مل_ءأ هللاو لمأ تلف انةالاو 0 ىذلا س.الاب ملل ار ةاعاوتاتةثلا

 لدتءاع“أو تاذلا ىل لدي ءامس أ ماسقأ ةئالث ىلا ع رثىه(تاو لات ) مسقىلا عدرأ يه مكب .جاالا

 محو هنانهواعب ىلاعت هل ةنيارب ' انساامى -ةعد ار ة ص متامولاعفالا تاغسص ىل«لدنءا.«آو هي زنتلا ىلع

 د>الاوىنغااو ىلعلاو ريبكلاك هيزنتلا ىضتغيمسقنيمسقىلا ع رثالالاءذهنا باو !اءذهىلا ١

 محرلاوىلا«:1او ربكتلاك ملاعل !هباط ىطَتعد مسةواجتاذإتاذلاهيلطن أم ىلاعت ملا هد رقد تأ مصيانو

 نمي: سااونماثل !بابلاىفزيشلا» رك ذ اهااىلاعت هنوكنمتاذلاهباطتامكلذوةوروذ-ةلاو

 اننايلعا ةثامثلثو نيعيسسلاو عاملا بابل !ىفلاوو اي اه:مةثامثلثوننعمكلاوىفاثااناءلاو تاحودْفلا

 | :ٍطعىلا لصوام هنال ادب تاذلا ىلع دئاز ىبعم لةءتريغ نمةسصاخ هناذ ىلع لد. لاعت هلام طقاند> وأم

 0 رثس ىذلاودو هب زتتاماودمالو ماعلا دس ىذلاوهو لعف ىلع لدياما نيم د> [ىلءوهوالا مها

 ا (تاقناف)ىلاعت هللااناطع 1 امكلذ ريغا مع ىلا قولا هزنن فوك صقن تافص نعىلاس7# هلالب> ا 4:

 خيشلا هلاهاك (باوجلاو) ىلاعتهملع فكل ذناكناالا اديأ ةرلعلا ىوسم فام ىلاعتهلن لع ما انهيت
 ىثنلالاا !هءامعأ رهط امىلاعت هللا تالكالذو انملالصواو. يفادبأ هلل مم 5 اذه ىلع مثام م ءذ نب دلا ىذع

 ا ىهاسكاو ىههسملا ىلع ءاذث امم عي المال _الاعاج«الانال لع مس !امفنو نادل نوفا

 ىه_بملاوهوام: .ءاهبهمكحأت ى-ذءرهظن ه ىلء امى ىلا ىهيىناعملا الترا ماع ل دن ىلا ىناعمال الع!

 هليوىلا5# هلوكالذدب ٌوبو لاقاو_هودنو ملاعلاو رداءااك ةيظفللا ىناعملاز مةاهسملا ىهرىناعملاواومداعع

 مكالا علا وأ ن_سحملاب فصتتال طافاالاذا ظافلالاهذ_هالىفادملاالات سلوا مبموعداف ىبحلاءاسمسالا |

 صا ملقتو ةمكسافو رح ىلع: د" ارب تسدلا مافاخ اذ >2: ند اهارايتعاال_فاهملع هلادلا مناع ةيعبتلا 0

 ىهاغعاو نا سحر بخ ىلد :اةمامها ن وكما ىببدهتلا 0 5000 (تاقتاف) احالاطصا همي 5
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 نس>ح وهف فرعل | ىفهئس>ا ارهطات ك] ذكوهو معن (تارلط) فرعلا فاه د>روهط ث حن مى مح

 ءاممسالا عيج نش ةصاخلاامأو ةماعلا ىلع لوهته.ف نواب م« -ف فرعا فن د هلرواغ. ملامو اقلام

 نابلا ىنويشلاو رك ذاماذه ماعلا فتار كنا بت اسصرئاس ىف ىلاسعت قلاب مهتفر ءامماعىنعال ,يارداط

 عبج ف تاذلا ىلءلدياسعاةسيهاالا ءاسعمالا 0 هن م/لوة.كاذلبةناكو اع لم اةونيع.سلاو ءاجلا

 مذالو حد هىلع لدبالو ىب بملأ تاذالا همم مهةياللع مسا هنالهتن ا مساالا ةخسسل اوباكلا ىفاثياءدزوأم

 هنر < دايةةم يدل الب وطاطسبتاحو:ةلان +ةمامونيعبسلاو عتاشلا بالا قلة ىلع ماكل طسو .ش

 يعريشلالا دثو 5 هدهتعاما ههتصلنو ثحملا اذ هىفراونالا تاو باّتك عب جتعلاط كإذكوكل ْ 3

 قءشم هناىربال نم بهذمىفو ه5: :ةاعلا٠ نمدان آةام امو افون وهن لاو عتاب سلاوهىذلان ايلا اذهىفئدلا

 ةيملعلا قد رط ىلع د د سس اصخئانيهءاذاك هلدوصتع سيلوأ ىهسهالدو هعموه له قاةتشالالوة ىلع هنا

 هر يصنو هقر عم هيدا .«.انغاوال“ *مهوس> قومنب ودي زب هنوكسا همس لاننكسل ةدان زلا نمل عفوه ناكت او

 ىلامتثوكلذشرلو همونو
 نيغىفءاضتن كب ىحامهقحإلا ردع

 لسصاغتىف لاطأو اهتتو
 خيشلارك ذل هعحارف كلذ

 نيثالكاوفاثلابابلاف

1 1 
 ىهف بلئروض>اهف لدعد

 نكيرلا ذاواهف حو رالةتيم
 يد ذ_اتالفحو راهق

 هذهولاو ةمايقلام هوب اهمحاص

 رودملا مقفانملاةالضىه
 ىحأ ةمايقلا مول هللا ىذلا

 حاضي اوردةيالف تقلخام
 عرشامىلاعتقملاناكلذ
 5 ةمأك ادرخن تادايعلا

 امعاو امقفةرهااظلااهتروص

 هنافعت وء«نلع لدتا اه عرس 7

 ةتلاولاعت قل ابةفر عملا

 لودأ ىذلا لاقوويلعأ ىلع

 ءاضقالارماعةالصل !كران نا هن
 ىلعهتلا هلضأ ن هنالهءاع

 عمةفئاط تلاه كلذب دلع
 هل ىغبمخ مت هنا ىلع عاجالا

 ها اديددامالسالس نأ

 لد اللهو ويررعو لم أتم
 تاولدلاسدترت ة.عءو رشا

 نافهلا عج .ربتايستملا

 تاسسأللاتاولدا اتاهوأ

 قسترتلانوكالو ةفاتخم
 د>اولات ةولاىفالا ءاضقلا

 امد و4ستمع ن روك ىذإا

 روصتيالا ذهواعمنينالصال

 مجاب لوبن مبهذمفالا
 كلذا نوكف نيتالصلا نين

 هاءرظن هيلا جرب لصأ
 قلادوه«ر رع ولمأتبلف

 بهذا ىذلاوها ادودس

 دوعسلا عضو مهلا

 دجع-ىتااعضاوملاناوهسأل



 د لاحاذان ضرالاُف هدودخ“

 هئانم«أ ف امعافوصوملز ىلاعت هنادا تعا بوح وفرشءثااثلاثدم ا )وه ع هدو“ عطو ماب وكان
 ودوم لرب 2 :0 هعف د.نآب ر ومأملا كلذق
 : «(اههضتقبالوةرلعلاو هيزئتلا ىذتقيامنامد و هناقصو 1

 ةيفوصلا قل مالك نملك لاق ةعم الكر هيفمالكرلا كالاه ذاق ثحابملا لأ, مثلا اذهنا معا 00

 ىلع -لداملكوهتافدل اوءاسم-الا ناعم ىلا نيدإ لال ميلا نامزلا قذدخلا قدفوتلا هن ولوذ ف ا 0

 ىهو هناذتاغ-هدافو هوملزن/لاعت هن اي اهوغو قزارلاو قل كن او رملاعلاك ةغطرابتعاب سد ةملاتاذلا|| يا قرالاب قلعت الاو
 | دتءهيدب نيب ىعس ىذلا

 ءافبو مالكو رصن و عم“ ن مصتنلا١ نع هلهي زئتلااملعل دوأ هع ضاراول ءوهر دق نم هإءذ اهاعلدام . 0: 1

 نمهن دا ن ني هلي سل هذا دز ثمان ةئامالا اوعامسالاو ىز نلاو قانأك لاعفالاتافطامأ و لاه 3 0 تزال

 لاو م كلذف 3ةلاطأو !مئادوتافوأ نيحاهب ولعتتفةرد هال ضرع” تافاضاى هذا ةدرعتم اهنا ثح ا 7 ءالصلاو لاو ايجادك
 نبالات ىلا ل اجلا مالك ىسهتنا ىلازغلا#ان1ءازأءرودص سلة قاما هنعرد نعى اكابدي رأ اف ازفليست الاودين لا لك لف
 الوهسنع لات هللا ىضرةسفب :-ىل "مالك ىف سدا عماوجلا ع 3 م ىو 33 رى ! وهل ةالسصلا ا

 هرادجأ اورخأتمكلذذح اا غاوةمدّةتملاتاغصلا ىلعةدت ازاعد_ةتافص لا ءذالا تا افصنأ هباصأ رقم | تب لماما
 اوارك ذو قزرن آل. ئاهزار و قاعنأ لب ةاقااىلاعت هنا ناكربك الا هّةغلا بانك ىف هل اوقىبعمنم : هللا نداب رباطلا ف ىسع

 قزرلالاصياباهةلءتراب ةءابةردقلا ةفصىوسن وكنتلاةفدت سل نولوةيفار ءاشالاامأو لالدتسالانمأ | هرمز وح عطق لق
 قافنا قل ذنم سال ايدي ألازبال ذك املزأ هناةصب كاعتناك ايوهصناماضيأ ةفينحىفأ مالك و الثم م يلا ما
 ىنعمهلو بون مالو: ول رلا ىنةمىلاسم: هلذ ىرابلا اما داقتسا ريل اهثادحابالو قلاحللا مسا داغتسا 7 كا 006
 مهئاشن لبق قااحلن امس قعسا كلذك م مئاب> ا لبق مسالا ازه قدس 2 يع هن'اكو قواختالو قا رص رادع 1 واارللا سأ ع د اوكوملا مع الو ةاالا نب ىو ريع نكو

 يأ لوقنكوامولا ل: هذعلاعتهللا ىذرةفشحىتآ مامالا مالك ىهتنا ريدق يدلك ىلع هنأب كلذوأ||

 قلاخل!ا ىن_عمنأ دان ًافقوللا لق قلاخلا مساق ام سالن اهب ولواعت ربدةئ شلك ىلعهللانأب كل ذ ةفين>

 نل م لزالا فىولةعالو قلاخلا مءافهيلع هتردق ما ةسىبس هم قاعه سادارملا ن او قاللالبةدو-وم ||

 اهمالاهلوط عمترابملا هذا تنداغاومت ::تاحقلاكا١لاو ةرعاشالا هلو ةداماز هلزالا ققاذتاةردق هل

 ىهلهؤملاتاةصىلءمالك اة أ سو ىهتنا ارهاظاد أت هلددي ؤمو لح لال+-!مالكلةحذوم

 اوم الوُمدعَم قوش
 قم وةلالاريط نوأم 0

 ررع ولمأتملف ها هبق

 | ٍلصملا نا هيلوفآ ىذلا لاهو

 (نباو جلا هريغوأ ىعسملا نيع مسالا لوف (ليقتاذإ ىللامعت هنياعاش ن ا ث ثددمارخ 1 | ةعاذطلا قءريغوأ هندع 5 9 9 : ىلع 3 الملا
 010 سل 0 0 رذ د 0 7

 هلام  ىرعشألا هلاق - ريغ الثمرات ردات | ءاعدلاو هيلا عجرب لصأ هلف
 ىرعشالا لاعاك 7 ا ل سما الثمرلاعلاك 201 يل ل

 7 0 7-5 0 00 7 فايس ل كح ريح -
 7 ىسهتنا هريغوأ لعن «تاذلا ىلعةداب زهذم موه. هنأت تافصلا ن مهريغ فالذت ماو سدللا مسالا نم مهفيال كرف مهلا هلوق ثم سانلا

 كلذ عضو ءاملعلاعازتلال_ ملصي|متلمث_بملاهذ_هىفمر لفي ل هنا ىلعهةيشاح ىف في رمش نأ نبا | اذاونأ فلا فود
 تاذفاثلا ىنعلع وضوملادرفملا ظللالوالا ةثالث ناعم ىاطب مسسالانالعالاقنهريةتلوأ فىواضبلا | نر ا ريف ة م ثيح 5 : بِ و

 ءاسمسأ نما ههريغو ملعلاو و هلال ةعصلاثلاثلا ةيطح نبأ هلاق ىنعت سالاو نيعلاو سفنل اوتاذلا وش ءاءلزإ
 " يزيالفءاغلابءاقاهودر وأ

 ظفالاوه ىذلالوالا ىلا ء.اليدب رآنا هلال عازتالالحاهمْئثنوكرهاظ,الرومآ ةثالثلاهذهو هللا | ل ريخأتلا
 هندي رآ ناورماك اهري_غرانلا ظفا نأ لقاعءل_ثنالذا ىيسااربغهنوك ىفك الف ىنعأ ع وضوملادرهملا || ءورشمهتئارك ذلكو اهريغ

 لامع: ارهتشي لناولالدةسالا ىلا زئني- حبات عالو ىمعسمل اووف هتقيقحر ئشلاتاذوهىذلاىفاثلا ىنعملا | زمأتءلف ىسهتنا» 200ج

 ماسقناهدنع مستنا ىرعشالاىأر ودك ةفسصلا اودوثلاثلا يا مالو او تانا وخلا أ هءلوقأ ىذا!لافووهررعو

 اذا ئانلاوىماسنلاةالصتا

 ءاضئالءا د اهالصواه رك د

 بطاخريغ ىماذلاو حانلا نال
 ريسقت هتايسنلاح ىف ةالسصلا كالتي

 اهنالاقيالفريمبااو عمبمسلاو ريدقلاومياعلاكتاذلا تافصدلا عربامو, 3 همأ اريغوهوذزارل اوقاتك

 ىلع هريغالو رهاظلاو هو هناذزي-_عو» سدا ىذلا هلعرسالاو وشو هناذ ىو ملا ناو هريغالو عملا نيع

 1 لاعفالا ىلا ع ربامو ىعسملا سقنوهو هنلامسسالاك تاذلا ىلإ ح ربامم اسقأ ةثالث ىلع هدنعىل هذا ةفدلا



 5 هنأ مامالا عأ مع و

 ةعطاقلاةلدالاب تيثدقوهملعي لأي _ثع رتعنا ىلاعت هنأ ىلا ىدؤي كل ذنال موعارتحا ليقاهبملاع هناب ىلاسعت | 21 اىوذو ضي رااةالضب
 انج رخو ى._سلاةمريغ ىلع لوفلاب ملاعلا عجل ىلا” قلل عا رت !ناانل ثثفادب ا والزأ ئي”لكب لع هنأ |

 هلياهوأعن لا مدد ىلع دوج > والا:> - رانةهملعىفءكلذكن كن لانا ردو ووللاعت هماء فانك امد ىلءد و ولل ا

 وأن :بغنأن ندوح وم منكن نذا نوكذف هد ونالهدب ربالو هلعنالاموهدب رالهلعيالامتاللاكالذول 017

 006 دقو مدع نعءاندو>وم< لقا الا مك وأ انسغنأب اند و>- وناك اذاوىاغتالا م 5

 تأ ةءاورلاتءاجدتو لاق

 ركبقابن روع ان 371 7

 فوزا طويلا ١ ١

 ضي ل> أ نمفغئعناك |
 ملديو هبال ىلسهت''لوسر ظ اناقنارب :ل!اذه ىلءف (تاقنان) هل ةثصلاف كاببرك ضع مدعالؤاشاىأ مدع ءأن دو> و

 نوك هلا اهذه لثمىفمامالافأ
 اذهافهح رباماماه> وباعؤمأ

 همااراشأ ا كالذك الاون (باو اف انقدص معلا ف ىنعيدو- و نموأ انةدصمدغن م نودو> وماننا

 هلوقبتاحوتغلا نءةثامونيعستلاو نما! بابل ا ىفدر هثىف خلا
 و هآر ىذلا تيفناما 0 م ؛ ارىذلاتي ًاروا_ذ

 ١ امن د 0 ْ
 هباورفر ى :ععمجرتن م | انيق نعل ناب و 5 كوت ناك الار هاف

 لما ءلف ىل 7 ا راظتنالا

 ترثك اذالاةوو# رردعو |

 مكح هنالص مكف ناطيشلا 0

 ىلعىله يف فومللا دش الم
 اهلكةالصل اعطقوأو هب راخا

 ناكرالائدؤي وةيراحا ىف |
 ىنلاردقلاب تع : اك ةرهاظلا ْ

 ةالصلا ىف هنار وضل! نمل |
 رهاجلا ئدؤباك هتطابف ا

 يكهتطابن ةفياسملا لاحةالادلا|

 نمهلىذلاردقلاب تع 3 ١

 هيئ.عبءانعالاب ءرهاظ ىقمالصلاا

 داهحى هناسابري_كتلاو |

 اتدج وام لاذ نكرلول + فروت ئيثلاتيئأدت
 اتقددلةفني-ع«توبث * هيفسلضحلا مدعلاف
 اتءمسنكست لنك لاهذا « ىببحاب مث نكت مول
 ان اتناك نركلا نع هدف تاكا اف

 ةئامئلثل او وما اهلا تابلا فاضي هر ءشىف هلوقب ىنعملا ذهو فاس كلاراشأ دقو |

 ملم ىلا »ع مد لعل نك لب اكنم ىَع ١

 3 الام لوعلاو ن 5 5 هلل ب5 بف ناك نا مث

 مكحوا ماع ىل ةعلاب لد 4 نمةردق ع نك لط.أ دعا

 مده فتكا لقمان دق ع ىذلاولءاد لقال فيك

 مرح ىأر اناس كنوع الف عرشلا ىف فلا

 مصعدتدييعريك اب زاو ويدقف فشكلا ىف ع رشلاب مددعاو

 مذوو مالثم هنكرتاو « هيلفحتئال اركفلا لم هأ

 مصتعتلفه بف ل-_عوه هلعرمشلادهش معلك

 21 ماولانرعاتئا ودع مدة وكلاممزلا 6 اروط لس ةسلا 7
 هرضبالف كلذ عمناطيشلا هل 4 5 مهلا ل« نم ق1 اهبق 5 * ىذلاح وإلا لوجو لأ“ : ل

 قع رشاذاهنايهتسوسو ا ب ا ردق نود ئذلا ىلا نب و 2 قا نوعا كنار لافامرخ ىلا |

 مثضال الا ىل-ع داهط ا ا (ثتالقن تن ان) لع أ ىلاعت هنلاو ها دال ةوفاشمالار ؟ ذيال(كلذ حاضءاق)ن ك هل هلو5نب>ادو> وم هلء>و نك ْئشلل

 لتاقي نأ هئانثا فهل ضرع 1 اوفاقلدت مهم >آ ىلاعتهّنلا نكلو نيل اخ منام هول هناو نيةلا1نا نسح أ هللارابتف ىلاسعت هلوث ىنعماهذ

 كا دهلاب الف سوءا ا نيم_سااوث لالا تام ىلا ىف زجل اهلاوأك(باو اف) ةطساو الدو النا قاحو هللا ةداراب قاذتا قلاش رفا ١

 شن لوأ ىف لسالات الإ ان دال نر سا قاخنأدارأ اذاىلاعتهّن انانيقللنانيبفرغلاناةئاوعب راو |
 هل عءلطبب تأ ىقبنيالف لاتقلا] مالسل اه .اءىسعك ًامشمتلات ذاب وطناذا ديعلا امآو ,قاطعادوهشفامودعمنأت نآدءبدو- ولاة قلحا |

 قاعت هوقةغلا ف عبو | داب .علااهقلتامناهلثم عدرب وأاهلثم قاخي ندي ريةدوج ومنايعأ نمردنو رو هتمدقتنعالاهقاضمالف
 قفاولو كلامتاولطيتالو | يل دا قانا نيبؤرس فلا ذ| يمك ةسارزلا لاحقا تاتو ا

 1 لاو ناط كلانضَزع ثدح اقدعدحار ةىانءتدهللا ءاشنالاءذالاو امن ثدم ىف هل ملاوذه طساة ا .سوةطسا و قالاىلا فاضملاو ْ

 نهذأ 20000082 1 تذاحخاموالءولجؤحللا لولي و وط مالكدعب ماعلا ثودح فضثلات ثدي فمدقتون رشعلاو عبارلا ! 00

 هعفدي نزال عفد ىقعبلا معا نكاعت هنلاوك ربفلا للعم ا ىيرتل الوم رسال و 1 : 2



 (ثاف)رووهجلام-_وفلاخو

 هنارذ #ملا نبا نعو نيريش

 ن اوخالاضءءلبهزملا اذه

 ىنناةدسملا نم ص خم نظف
 هءاعه# هذ” ىلعرب د-ةىأرب دفئ ثلك ىلعهتلانا هلوة ىفراوفالا عئاول فزجشل!لوقاذه دب ْؤِإ ونايعأ || 12 ع 0 - ع - 5 .٠ - 5 . 21 0 كلذ 3 اشأف 3 3

 3 0 0 : : 18 0 * ||| هعام٠ ءعماده
 ب .وةلا نم نيعسنلا باب ىف جيشلالوقثاذدي وبكل دكوئشب وهسدلف «ءاعه:جض*: لامنأف ميدسقلا : 00 ى

 16 ربد_تئثلك ىلعهنلان لام: هلوةل ىلا عتهماعىفدوج ومئشالا لام: قل اةردق قاءتتالا|

 هع ةيششلا ل_.عبال 2 ئىتالناكلذحاضااو لاه 35 ميدل اهولعمزوك#ب لام شب سلام ىلعىلاسعت هنردد ا هس
 1 0 100 كر ما
 ا 1 0 هع نع طقمولعمحب رذعالو ئدالهتق.هد تناك اماهادولذا 5 تع
 ١ ١ لا لا اةناا , نا ارث هنأ 2 | رئابكلا نماباب كأ دقفرذع
 لكدوج ونا ىرعشالان_بملاوبأخجشلا لاهدق (تاقاف) ىسهتنا ادبأئتهنأب هسيلع موكحت ئث | هنعمارت فاام هلرفش هلل
 |ىذلا لاهو معا هتلاودمركو

 رضا اف عساازاوجهلوقأ
 | لدكلاولا م قا ردلا
 رثك !د:ءكلذك مكه اذ_همث ىلا لال الاه دؤو ه-فهدو-و قة اعاوج راك ىف هلَقَدِ,ةحالئأ ا الف كلذ عمو سفنل |ٌض سم

 : ناك نمامأو هبعجلاز ودع

 ىلوقنيب عماجلاهجولامف (تلقناف) عماوجلا عمم رمش ىلخالالدجلا هلاثام ىسهتنا ةدرقمأ لم لاوحالاءزل ةساهشرم

 سايعن !لوق ةباكح ىنم

 نيد عم جنم مالا رح 1

50 
 ١ هءاع تاغ نا قاع ثروت

 نأض,رملا فاخعاك لاخلا

 | مهر مط ع

 لاووويةعبرشل ارهاط ىلع

 |بهذأىذلا فول اةالصف
 روصل اف ريخث مامالا نأ هيلا
 هللا ىلص ىبنلا نعت ىلا

 ىلضةالص ىأبف لسوعب 08

 ةعامجاةالصثتعحو 4 دارا

 راطتن الااهبعق تلا هياورلاالا

 راظناهف ىدنع هنأ مال بلاي

 1 اعناثاه.قريصي مامالا نوكسل
 هقلغان اعىلاعت قالا لريولف ىلا عت ىلا قح فلا ما ذهو ل ثم هلاعبأم لكش ىلءى تطل ادو-ولاىلاةءلوعلا || نيدو لاهاعو .ةمدقلاهيضادقو

 ؛ رط نم مزح ريغ نم ىو
 هلع هنبا ىل هىنا !نائبعملا

 اهالد#ىفهعاسلا ىرتوا خوكحكح ل.ةامتعفاهادو-والهاار ومالاىرثنلوقعلاءافع -تضىلع صالا ا 1

 نم دهم نع تالا فالتخافف
 دانمدح ونمت دهشاهارام هلا-الو تدحوةءاسمئاموادال> نيد هداسبع ريداهف مكعيلا قل او

 ةهدو> وهنأ 5 م0ناو لام قعلل هدوو ماجاك تانكمملا زن لفئامالثو نيس ةناو 0 *ا١ىابلا فلاهو 3 000 هءاروز رود ىهتنا ا قب رطاا ىلع ل, تامرد_ةنىخأا,تنطة:ناناهارك ادام الذ || 7 0

 وه»ل_ه«بلعرب دق هناهسف:ىلا عن ودا فصو ىذلا ئشنا كل ذ.دارملاام (تاثناف) ىستثا ريدقئث || تيالح ىب ىعقودةو داع لك ىلعهللاناف كلذر وصت فن مؤ ٠فةوتيالو كلةعومسمو لاذ: ساهمدعلاحىف هت ةدو ةغم هلىهامق 000

 ةئباشلا نايعالا نم ميدل اهللعهنهذ"ام هيدا ارملا (تاوجلاف) ىفاذالا مدعلامأ ضحلا مدخحلاب قاعتام |
 توبئه-يفسباضحلامدهلانال ضغامدعلاهيدارسملا سلو ىفضالا مد_ءلاوهىذأا ملسعلا ىفأأ

 قاطاوهرانكغوأةيتاذلا هنافسطدوهتناودو ايحاوناكءاوس4!ءدثارْئدِب سداو هنمعجرا1تا ىف ْئىد

 (تاوجلاذ) نيلوقلا نمقملاامذ ه-لعدت از رمأ ئثلادود ونا نيهاك-ملا نمريثك لوقل فلاخت اذهو
 تاثالو تاذالو شب راسنا ىف سدا مودعملاوهءاعر ىرعشالا هلاقام ىلا ىلا لالا ىكبسلا نبا هلاك

 : ةقيقح هلأ ئث” جراد ىف نكمملام و ددملان ىلا هلْزسءملا ن مريثكت هذولاو 35 اضءارخ 0

 هحولان ا (تاوجلاف) دوح ونعد> وهنا هلرتسعملالوق نيب رمد هجم مدع . نءدح وملاعأ ناةهبرعشالا

: 0 0 1 

 باب لاف نشا لاك (ياوملا) المأ ةدوح ظ11111010110 تاو 0

 ل و لكن عي رااناو هوىلاعت علل ءاك ماعلا ات تا هنآ دارا ناةثامثلثونيّ:سل او نماثلا ا زردعول ماء ءلف ىسهتناة كك

 تاوولا هيقولخلا جلل اذهىف طلغ دقو مشل! لاههمعزهياع خس سلو ةرخ“ الاوا .ندلا فكل ذ ىلع هن زال : 5 ٍع

 ىلاست لاه ا زهلوماللا ىنععانهءابلانا ق+اوةدوح وما.عاوأ م وهللا لهأ نمةعاسج ا وهنيبامو ضرالاو

 ىلاعت هلوقف ماللا نيعانهءابلاف قلل ىأ قحلاب ىنعمف ءاببلا لن منوكَرسشي اسم هنلاىلاعت“ هن الاماعىف

 ًايسشقاخامناوئثب ايست قاخاللا عتقان (كلذحاضياو) نوثددعيلالا سنالاو نيملا تةلخامو
 ىاسعت هللاو ريسسفت ىفهدعال سيغن هناف كا ذ عاف مال ىبهف ةريبسا او ذل اعم_سالا ىذةةتءابلكوئثدنع
 كادهءودب

 ريغ ىلع ملاعلا عدبأ ىلاعتهل'ناداقتعا دو> و فرش ءىفاثل ثلا )
 م (هدابع هيلعام د كيل

 ةوقلاهز ريتئاذدعب م ربل ع نعءالو' أهسغن فءأشنأ ناالائثعارتسمحا ىلع هللا ةداراب ردقيال مهنمادحأ ناف

 قالا فضونالتر وص ىلع اوناك قلنا نالاغبن از والو نيدلا حت نيس ل 5 هل بق ثدحلا ف سام الزأ

 0 ع
 ىلا

 ا 1
1 
 ّك



 2صؤظذ101010 ا اا ياا تيا اكل اال فلل ل ل ع

 لاو قالا نب , اق هل بّشف نطاب لاو هاا الاو لوالاو هه اوهن رأ يغالا عج يلا ىت ىلا قاد 7

 0 اهلعد ظيقاذاو ةظرادةرعاصاها ارتسوثلاةو كف ىباابدبانالاك ىلاعت ق لسا عم مههكح ىنكلو ثنودوحوم ا

 دب قا ل (ثلث :ناف) ىو :ادو-ولا ىفةدوو_ةمدوهشا|ىفةدوح .و مت اهارنال 1

 رهاطظلا اودهلد راثتد ادعينكي مىلاعتهر وهظ نار وماملا نأ نب نمدلا تن ,زئشا ا هلاوأك .(تاوجلاف) راثكسو :

 فش كام يسع نيدهاشملاو نيكردملا لارداىلا عار وهام اتايلغتلام ل ةداوانطاب وكلا ١

 | ةداسعلك ىلع كانه نك هندابع تم .حست | ىل وأ ثيحن 1 ودب اطيغلا وا ذاف هل .ةةريثكتايلوأ 1

 أ خيشلا لاهو ذأ نم هانعم“ام سن ىمأ اذدو ىحمنادناعأأ ذهدوجوني-ىلا نيتواأ ا ن هد> أ |هردغ ١

 رادذالاو هملادانئسالا هترطفىف نانالا دعاذ او راصبالا نو دولة لاه دهشةذ نطيل اهمها ىفلاعال ىلع

 قا لءىفادو> ومهلك ماعلا تاك اذاو (ثاتن 5 ءام شالاددع دنع لع هلددعت :.مءايسشالاباسملاع ل زيوإف

 ٍ [يالءاشالاد دكت دنع 4 هند رد ماغاوةىنءماذوذ عياتلاو و رلاتعلا ىلع ئج 0 2 0 |

 ا قاشالا همدعلاس ف اعتق لا ,ثرص لاعلان اوكرود: لكعالد در لاشم م لهذ (تاقناف) اهملع رثعنمأ]

 بلا لك ب ععلار ارمسالا باب ىف مسا الوقاهمدعلاح ؤناسءالا ىلاعت قا دوهش لةعئاضرأ كل برةءا#و

 كلذ م ركيلاب و رلاو فكل !.:دلا اع فد جوأ ىلاععت هللانا وهو ريشأو+.ا«كبمأأ امو ةحو راظنا ع نكلوا 0

 ءارئلاثثوناراهتلا] وأ 2 18

 مامالا كردي نأ ىلاءادنلا

 ةيناثل اة_هكرلانماعك ار

 رغسلةالصلو سة فلامز»
 زئاجرصةلان اهءلوقاىذلا

 اديعبوأ ناكابب ررغس كف[ ١ ْث

 هنعىاسعتهنلا ىضز ف فاشل نالوا أنجشاالاوو د ىن ريش لانا ةوها عدا لك تحانأاو

 1 ل 5 8 م 7

 ١ م وا تاكاح : . نعهّنناكاسعتو ماسح الاةفدن مثل ذنال عافترا د_عبلزنت: الو راعت> اعبر هاش, اليلاعت هنأو مهرئاصب نع ؛

 لاموه كلذ ىلع هلالدتس 38 ماو روحت ل هك الد ل0 ربع نم: وضل تالت أىفيشلا لاهو اريسيك اواع كلذ

 5 ١ ا |
 ىلع مهاك الج ا ا نعدسيعلاةماوأ ثب>ن مالدملو اهم دعم ثان ءةمزتملاهتماوأ تيد ن نءهدسيعوهد_هاشناالاىلاعت هلل

 رهاظلا نيب عسجلا زاود> |
 رهظااتةولوأ ىفرصعلاو
 ىلابرغملاريحأتبءاشعلاو ناىوالابتا ستالثاهاءامءالابىلاعت واحات نايا امو نم_سئاوسداسسل |تايلا ىف نأ الابتا ص ثالث اهاءام-الايىلاعت قل تالت نا 1 ءانم:ئامو نم_..جناو سداسسل انامل فاض نرغملا نيد عم جلا ىلءوةذر *

 او 7-0 عايب#|!ن .٠ اوفاتخاوةةادزعءاشعلاتقوأ ناةينا |ةمارقلا فقومب صاناذ_هوحلاعت احا مأ نم ئاعلاىل نامي الفر هاا مسالاب ماعل لت

 نيناكملا نيذ-ه ادعامدش 0 ا 0 2 000

 زو عال هناك. .لايهذأ ىذلار ٌ صاخاذ هواعمنطابلاو رهاظلاه جا ىف ىلعتي نأ هثلاثلاهيل ااهلكءر ومآ ىف عس بر وللمع رطل
 كاده لول : هللاوهرب دنو كا ذ لعاف ى.#ت م امهتثرو لك وعاد هدثالاب

 لبق ءايشالا لعىلاعت هنأ داقتعا بوحو فرش ىدالا ثحبملا)
 ها م داهشلاملاعىفاهدو>و

 ةفلد مو ةفرعريخفعسجلا |
 تتيدقةالصلاتاووآ نال |
 جارخاز والو فالخالب |

 00 || تاحوتعلان هريس نسا لا نابلا ىفيشلا هلافاك (باوجلا:) ءداهشلاغاعإ رهط ني> ماعلا دات _ااذاسف
 0 0 || (كاذحاضياو)اهلعن 9 ,مةلادافتسا هناالد: :عنكي ل« سفنباط عةداهشلا ماعلا هز وريبداتسا ملاعلا نا

 0 5 0 1 الاده | اه1ءنيبقرغي فرافن مد.الفاهر وصداد تداهم ع ىفىلاعت قلل ةموأعملزت تناك اناهكرومالانا لوتس أب ثءان لص نع

 3 5 : ُي أ تاعواتواهدو>و واهمد_علاحىفتانكمملا عسيج كرد, اع: ىلا ناودوا-مىلاعتق حلا معو اهسسفنب
 دو هارد لاح -1 : 7 1 -

 6 . 4 1 0 نيك ىف ا 0 لاو 8

 1 مور
 لاه ضن سيل هنكسا مي

 قئررلصلا نب عمشلامأو 0 نمل 000 3 ارءانمدلا 24 ءموأعم وا ىلاع:قءللةموأ 3 انباعأ نمل لقو ردقلارمسب ةقلعتملا لثاسلاز أ نم ةلءسلاهذهوهماع مولعم وه أ ىل اعتق علا ةموا م تناك

 ؟فاوم عفر ذ ءريغارضالا
 كا قاعت هلوقل ْ ىلاعتقعللايئ سمولاءلانوكل لاشهر ة1ناةث اهالثو ني .سه1ئاوىفاثلا بابلاىف يشاا هلاك (ناو اف

 5 3 0 ايسش ع ردع 10 مهناع تركتنام وأ قتلنا كاع 1 ايةامسملاة ودلاهمدعلاحىف

 1 َّخ 9 ٍ ءأب رات اق نب ناطأ قفى ا تكرد ادّقف لقد 2 مالو ةع هةر ودلاتإة2و 1 الدم هأمئد دعب
 نءالو_ةلورس هنا نيد 3 0-5 3 0 7 2 ر ى 8

 أن نفسا فارناع فال اوهبلارطان تن ىذلا مسا كل ذفاهل دوج والناولالا نالت نأ كماع خيتاولالا»

 ٍ ى-مناى.ولالارادةتالاذوةنلهدحو فءارب هناو همدع لاح ىفملاءأل ىلا تقلا كارداان.ةرلعاذ_مقةع

 7 مهدو د_2نايعالا فاو رك عدو ولا مهزربأ اذا هنا مثمدعلااهلاحانا يعبأ مدسقلا فى لاي قرن

 ارهاظنا لهأ ن مةعاجلاو

 02 وندح م بهذ_مودو 1 04 0



 غ متاع حرب كلذنال
 5 1 9 ١ ع . 3

 |ةيكنع ماعلا ئيئزاتماامتدو بو ءةصخ تناك ولة.1ئ1نان وعمال لؤةعمرمأ 1ث نذان دود وم هلأ 20-- مانا -_ ا ع 5 :
 لاند سرلذ'ئث ثا كلذ نيع وهرخ ” الائشلا كلذ نعْئ_ثلا هي زا تما ىذلا ناك ةهلل_ث وهلاةءام 0

 ا 7
 ردشي الو الصاد>ول ل ررقام ىلع مام هنالل ئاسملا ضع! نمةلم لا هذهول ريغ نعهزي-ءام وكي للدين الة علا مولو رع ال ص < ل ام أم نال انسملا 1 م 1 انةعيقحم ْ نعورخ- تو ءاروس 0

 عاستالا فرع نمةثامو نيعستلاو نم الأنا ملا فلاهو دع ها ريغالدو د1 ابنك لاشمالار اكن ىلع

 1 6 ءاو ىذمامنادعأ اهنا كلل يع رودلاق لا ثمالادوحواسكاو دو>ولا قئثرركثيال هنامل-ع ىلا

 ةراد5تالاو عدن رملك ىفعسب 5 رثلالاكيشالاَق (هلا ىم) هك ها هامئ تلال“ *موامايعاال [يلاعسا ف طه

 نمءريغالو تسلا موب دبأ

 وهاعاو لك تاملاوه سل سل اه«-.اععتوىذلاو ايي الك شم لك ٠ تا , ريك شلاةريدةسملك ىفأأ ا مول لضفو هني ىاذةعجلا

 ةروسىف سأرهاظ,نالاحلا نمةئامثلثونيعبسا اوىلاثا |ناباافلاوو دي لوةعملاوهلكثلاف لك ثلا | روما :روعو جار وساعوعترم
 أمون ىأ فتد>واذاتذرع
 | ناك عوبسالا ماي نمتاك

 | هذهلموللا كلذا لضألا
 اذهلو ضراوعلالاودالا

 | لحال سغلا مه-ضعبلاو

 ا(لافو) ةالصلا ل-الالمويلا

 لوقت ةيراشملا ل_عفوخلا ةعانص ىف ا دلا_هىيعس ونيعلا ىف هلثمالةبسنلا فهل ثمووفةب مدس [ةمرلم خ ع نمرح را

 ||! 0الاةوجوالالاجرلا بجامرارسالا با ف لاو 0 اريمأ نوكي نأس و رءااداكو ريطبنا مان ااداك

 قلاع هللاو كلان ه+_ةءلذخوأ هتاث موأ هنر وصتام لكو هسد لا مم زنة« سفن نع ةبلثملا ىلاعت ىلا ىنناذهلو

 باودااب لأ كاستهنل وى اةعاس ا مادك ٍ!اهعاجلادةءازهكلذ فالح

 *( نطابلاو رهاظااورخ“ اللولوالا هىلاعت ل ا

 قارنا نمدسحال مد:ال ناك الوهريخن رادإافناطاسلاو روةلابد الرو ويظالوع اهتناالو هلحاتف الذ 5 ا

 هذه تارمك> ل-ذ (تاقناف) ه>ولاازهنمانطاب لات لرب له سن قلاعت فرع 5ك 3 رافرعت نا ْ ناو. 0 3-3 6

 هلافك (باوملاف) هتاودخا لاسعف لعق مب لك مأ حرض لهأ ىفالا فرصتنالةديقتم ةعب , رالا» | ملا | |تالةعجل ت6
 1و نطابر رهاطورخ اوهامنمءن ملوأ لات قانا قاوشالا نأا_جرتا هرم ةىفنيدلا ىبحت ع ميدل

 كل ذواهنا وأ ىفامةفص لك قفرخاو ولوآو رهاطو هامنيءنم منطاد و رهاطو نطاب ولو اوهام تعن أ

 مشل اةف_صفاها ىلاعت ق1 اءد_ام يهتاغص نمةغص لك ىدعتتالذا هعمل تافدا لاسم” هنافص 0 ١

 ىلع سو ماك :الواهبى ربالفتاعوعمملاىدوتةالممسلاةةصونتنلاو رسطعلا مش ىوس ىلع»تالال-ثم ١
 نوك !متاوخا لعفاهمةةصلك لعفتةياال' نافدا !نوك ىفةفيعذلا لوةعلا فون بيسنا مسعف كلذ ||

 نانطوه سفن ىلءىلاعتى 1 !سافاه اة -ىد_عنتالاهل د ناسنالا ل :وةلانأ ىأ رافذول نم

 ةحاجدلا رك اهفواجتم

 اىذلاناو ىلا نما ال

 شركمااو:رقبلاوةندبلا نم
 ١ مظع:كلذب تال ةحاحدلاو

 ىاذ مآ هنا ىلع لوح نا ىئبنامناوتافاضالاو بسال ىلع جز وتعالو نطام لاو رهالغااءالزأ ١ ىلابرقتاو ةلابحب رقت | ال ا دق فاوخالا نا راش نمر 1 عضو« ىفلافو يف ىتناءاذك ىلاءتوطلا ةةصأأ]. او الذ نر 528 0 7 |ىزعتملا صذلا ىفةام+ل اهو

 لدرس لاو مدا دع ١ تعلن م ءر هدد و[ 98 اه- ولا و ا 14 -
 مقلاة دم لاك دم هو 7 ىلا 2 أ 0 اب ىذلا < وأ هيف 8 ا ىلا مذلاب ىلاعت هللا

 0 502 ةلا
 !ىفا و 0 5 عاه٠ ا

 لزال ىفاذكم اك هلل انا مهاودودن نم مهو“ ”ناىخأاب كابا ىد_هرمسا اء لا لوالا نأ ث نمْذ ا قاسملا ًأناو للاالا بر قتلا فركذي

 مهولا مك نمثل ذنان نال نامزكلوقسهءتامزف مهونمدادتمان ءةرامعّك لذ نالزالا فاذكر ددوأ | لاري هريغ نود لك ري ىذا

 ةوحوو دج وانتا فاسنالا لق_ءلاذا ل ّمعَمب الانا لوةعملا نامزلا اخ لبق قانا ناو جيمصلار افنلا كح نمال ||| تاءادلانا هيلوقأ ىذلا

 مكن ةماو اداللو وهف ىلعت هللة -. اوالا قت وزع لزالاك ب! لول تاياطمغ مالسااوةالصلا هيلع مدآ ْ حاورلال ضف ىف تدروىاا

 |لوالاءارذلا تةونمةب وسكت ا يح يشلا لاوو 5 نعول اعت هللا ىذر كل ذىف تلاط وا نع الوأ همواهتأط: -تعنوكمفهءاع || 3
 - :ةرههؤي رطقسعتلا كلرتىلاندشربل نطابلاو رهااظلاو خب الاولوالا هنأب ىلا ءتانريست ا منارارسسالا ا ةطللاب ءامالا دس نأىلا

 مسالان ءلوالا مالا اظذلب ىنغتس ا مهضعب نا دع ع اوسولاعت «ةحىفدنالاو لزالا نا لع ادهاشملاحرشف

 نصت كلذ و رهاشلاز م نوباط:امني_عوهالثمنطاسملا نم هنوباط7ىذلالوةيىلاعت هناك ةسيتاذلا أ نموإذكلذل بق رك نمو
 ولوهفال_ن بلاط اط:ىلاهت قلت اف نماهارهطذ لكت راسو ةلدالاف تك لبداثرالا اذهىلا ضوغتلا | ديزبامتهروك, بس رحالا

 وهاهتع باغاملاماط ناك-ف«باعوهام ىل+ مالا تفرع فراهملاءودون ءاهاروطامعمتفتو تناك انا ًاعراشلا هتكون لامةندبلا ىلع

 اهماقمنموهئاهنع نطبامهللاواهتعن طب هنا تاتا ىاهاغشا ردة ق-اوارهط ىذلا تردتوأو مباع نع |نايعسة عملا ىلا ىسلاو لاه
 رار ا كا 0 ييكتككتتل

 نمكلذو هيلان وذم يس
 امءاو



 | ىلا_هتوهو هدام نع« تاصفابالا لاعتقال سفن قامد>أ مسعرالو ماك ملاو د صقىلاعمجار و*ل: |

 ل 0 نم ىلءالا ىلا. تقلا كارداعمبالناةرهل اهرب كلذ لك هو لكن مةدوةتؤملا كأن .ءالعيجف |

 ىلع له-ةلاكلذ فوئحا 53

 ءارحاش دزوح ضنئار ف

 ضنا ارغل !نءهيفاع ضئار ل

 0 الذ ةانثال ذلاثمزأ

 ىلءىوتحت ةدابعا مما عنا
 0-0 ع 5 ع

 ا اوعربسو تاكرآ ا لاه ريب_غاهأ س داو دع ه5 رط د نةءاود سدأو

 0 0 حاضا قأ سو ىسوت هتناو واكناو قل ا ةيدنع 4 هيف راظلا لهدومباهل هكوخف ريمشلاولا

 رس وروي ضئارغ ا

 ُ تدارامو لاف ىال_طالا ىلع ناكم فر-طظوه لص ه*ناكم فرط الون امز فرطالث اا فرط ىسهذ

 هنع ىلا تهل ىىذرد ثنأ مث ىهام فرعي ئ- ةثلاثلاة فراغا! هذه ىلع همز هنا له أ نمادحأ
 لقعت الهلا ير ءو د“ هلو 3 «مبرلاةبدعف

 لهتتالو دادلاةيدنعو 1و او-هع هيا هندننعو

 قامت هللا ءاغنا س ءرعلا ىلءءا ةسالا ثيم ىف هما اذه

 ه5[ ءجلاو دءا ِْ .
 000-0 ار ىلا نامزلاو تاكد اقم مدعم 4: دلاو باكل! ىفعقو دقمصنامنيعبسلاو ىاثلا بالا فذيشلاركذ «(ةقاش)ا#

 ةينساتملان ءاوقأمل ةفجلا ا لافو «مامغلان مىلاط ىف هللا مهست أب ب كا لاقفال_عوز- ىراد ايلا ق-ىفنالاعت نافرطام مناع مىلابعت هليا

 ١ لال ذىلا هس رع موكلذ هلو_سر ولاعت هلئارك ذف ناكل! فرطاذ هذ هّنلا نبأ ةيزاما لولا ل

 هنللاةونالقةثاااهيأ ركل غرف :ساضي ألاف لسو «يلعهتلا ىل هدتلا لوسرث ال ذكو هر كاالوهب وطالودا ةّعالا

 هللا ىلدهلنالو و ءارتقالاو

ةءارقامأو لسو< 1ع ا
 مس اممس

 كر د زانت نماهمفا!ف ىلعالا كل رآ نافرهدلا اوستن الاضةهبقر توسيع هتان -هلاطو د نامزلا فرط دهف دعب نمو ل5 ن الا

 هدابعلاهذد قرهلظي انعّوملا
 ا معأ لاسعتهللاو ىرتش ماو نيعلاك هك ركسملا طافلالا نم هى مىبلاةواكلاهذهااهم رب رادو هدإا اوه هللا

 هسفن يعم دكو لاعفالا نم ا
 21 2 * (لوقعل اه. 1ع تادالو ل أوةءعم لم هلس ال اعت هلئان ادا نمانتوحو قوسانلا تلا

 1 || نع وهامدي زهئمهدهشيامنالحالطصا هطيضب نالادلا نمق عَ هك س اتاك اذاوئم هلم سل ىلع" لاف

 ةلثوني_سلاو عساتلا نابلا فني دلا ى مزيشلاهرك ذةد>اوةلوجو ريعدنم هدهشيأم
 ليك: ىذلا لم اازه تاعوتفلا حزما نامت

 فسانف لاه هلوق٠ء.م نقنلا|
 م ا 0 داحاو لدغ هلر رك :الو نيدذمل ر_-اودهدم ف 00 ىلع الف نوفراعلاهف 'رعردةلااذمولاف

 3 2 5 د ل ا لاف مهريغو ءاك-لانم ند موب .:نموءامدةلاامأو لاق د ماهمهق رعملاىفاذهقوف سداو نيت ص ص دل

 او-رح موفلاخن هلكو ٌرءللاطباضكلذاوا ء>و ىلاعتهنلا فدحاود_ةعىلعاو عنا
 10 رثولاريظت ىنعملا || ىل انعتو هند ةءىا

 .امهرتلرتولاة الصيف
 0 28 ىف ل-طدونا اقف زاعر دال ناكءانز رتئذلا اذهاولاف دع دب رانا لاعق ىلا ه7 هنالد م ءمهتلا كلذ نع هللا

 ههودهج هل رت هر هم .* م 5 - 2 5 6 5 0 5 . . 7 م محلا

 اذا:ءارقامأو تايوان للسوتلا توكبالو ةللثءالنمده شيف اوك تال حو رع هيرو مهياط مدهش منو وال ا
 لال ناو 5 |١ مال_سالادث ةعرت و ةيمالسالاتاداقةعالارثاسا مم ع رغد ىتلاةرمضلا ىلا لصو نم لماكسلاف لا ثمالانالا

 2 3 ا 0 1 ل اك 0 0 | ” ةراك و9

 هتنضتانلهت.سا: مق .شاوا]| 00 مهن هنروص ىلع ووإ__ثم تلف هب طع مو لب :طاعأ نمل ودب هلئاهجسر مو ع يدل

 ةحولاوادعرلا نة اردنا ل تيثمدسعللةبنسنا .(تاوحلان) قطان ةسلش نتاوي نو ل
 ةالصلاىف ةءا ةلان ىو ]| سلا لاهدتوهإ_:عوهفيكىتح نين ؟ىهلالا ىلغلا دبعلل تيثيالفد-اونآنمرثك أ دحاولاىلعتلا

 2 ل ل
 ىمامالاءرك كان 4 ا ناز 0 هلل -همالولثملا قت نم ماخءابهفةىلد لامه ىف :'أامةءامثاثو نيعستلاو ثااثلا باب ءلاىف

 ناكدةلىلاعتلأه دؤو ةءط1ن 1 تايلاىف يشل ا هلانأك (ناو +لاف) ةدئازوأ ةفدصلا فاك ّى لعل سل ىلا: هل اودى فك 00 (ليق
 ةئسح ةوسأ هللالوسرف مكس رظذلابالو سا ماب اهمف كرد. الأ امل_ءااتناللوذغلان هال ذىلع مالك- لانا هن اكو نيةسلاو تازاثلا

 هب ريحاتي نمطرش لاو | -
 0 هنوك ف كادوا ذأ نا (ليقناف) قوتنا ةذئازوأ ةلصأ ىف ل_-هداهعانل مضي

 ُثتدَح ىئءوه.لة.هدهاثنن 1

 وهافمقاريغ «هنالصق ازه ىلعءاهل لدم الف صقن» وأخ الا ىلءاهدح ادب زبثادالاهاني ار ةتاوذلا عسمج ايري ادقانأف هلل ث ل

 همّ هر وددت 5 1 -_ :اولأو مك هع ؟فالت نارا واد هاب 1نمولاع:لافو

 قولت رعتبالليهدهاشي و | : ةساثملا نع خور عشب رخ 1 ىلءدح او رعشدازول نحر وص فل فل كل فاطداولوهج و لكن م كوس

 تك اوةلوقعم ماعلا ىفلاثمالا ناتاحوتقلا ن منيثال-هااو سماخللا نابل ا ىف نم ميشا هلاواك (تاوجلات)
 هتلاعمذه نمت دع نأ ! طو

 || ةياثمال ناىذةةب ىسهلالاعسوتلا ناك ناوتل اوقعما توك ات قالا نعزي يقل قاترغكي و :دو>ومريغ
 مانأ لضفأ ةعجلا موللاهو
 لضافنم طاغدقو عو.سالا ا

1 : 5 0 300 

 ءاروشاءوةفر عمو نيب وهند )ل تس - 98 ٍ 1



 !ماسعب ملا تذيع هلك

 لوذأىذلا (لانو) ررعو
 ردهم نيتعجةماقازا و> هف

 نم عملا فتأي مهنالدساو

 لاو 4+ :-الوداتكقصنكلذ

 |:ءجلاةيطحتنالوقأ كإذكو

 | هياعدتنا سدت (لوسر نع
 ؟ الراهب وجو ىلءصنامل سو
 | ام وحو عرشن نأ اذل جي

 ١ ةيطخا خول هةئالالرت لو
 1 انعاجاعمزيدعلا ةالصفأك

 || لوأت هنأ ن وجولاب لاق نم
 ١ نمهالدال ىدوناذاىلاعت هلوك

 ٌ هللاركذ ىلا اوعساوةءلا موف

 ةيطخلاىفاءاوملا عامه ىتعب

 ا لاط اواضي ار هاط ه-وودو

 ٍ امادر ماما ولاهم كلذفف

 : الو ةيطخلا باعاىق صن

 ١ اندنع ما

 | لوح زرتمر دال
 ل-ةلءفننأ بحاولا

 هللاىله هللالوسر انبارام
 5 را ىلع لعفي مسوءيلع

 دوجولاق دبر ُّط ىلءالىس ثا

 ىفمكل ناكرشل ىلاعن لاو

 لاووة:س>ةوسأ هللالوسر

 هللا نوبت متنك نا لقىلاعت

 ند هللا مكببح ىنوعبتاو
 نسام.فهعابتأب نو روءأم

 اه.ذ هللا نمىزا<ةضرفو

 ضرف نيضرف ءاز+ضرف
 ىذلا لءفلا ضرفو عابتالا
 اويف ىراكنو عابتالاه يف عقو

 ضف ءازع سرج مون
 ةنسو عابتالا ضرفةخسشو

 ناوهبح ون ىذا لبعغلا
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 هذه جب ردأ نمنأ ء«ذالّمثسمالهثا دأب وهداحأب وهامناىلاعت هعمهريغدو-وناف فاذلا ةدو>وىف

 نجا (تاةناف) عضوملااذهفاسمسالو ناك ملعب هلق :ردمالف ثيدحلا ىفةروك ذماةدانزلا

 ىأر اماةنوكفو نااكو هنن وك. ناك ن ما مما همت كإذ ىلع هل لماحلا (تاوذ او ا ) اهحاردا ىلد مسهضهمأ

 نءناوكاذك سلو نامزلا مكحاههكح نأ ليذتة.ئامزلا لاعفالا لي ىذلا فب , رصالا از هنوكلاىف
 رثك أامو ٍلسوءهيلحهتنا ىلسهماءأامىنأاب راظنافهوجولا عج نمهه شي نأ م زاب الام سجأ ىف اسسش هم 00

 «*ث را وئالا تاول فنيدلا «زيشلا هرك ذه سفن ىلع لا: هقاطب ملامىلا ع7 قاسا ىل_عقاطرمل هنوك ىف هدأ

 ناك« _ءاءام ىلعز الا اوهوتاغله عما *الو هللا ناك ثيد-ىفداز نمتاحوتذلا نمرارسالا بابىف لاو ||

 مانأالو 5 د-ةونال_ةثلااهيأ مكلغ رفنسو ناش فود موب لكل هىكاعت هللا ناو نآَر ةلانذكل_ةذ :

 وهو هلوذ عم مسعد ف.كف نك وكف نك هللو 2 هاندرأ اذاءش اال اوتانمناكلاسعت لاك مايالا كالت ف نّوشالو ا

 ىفطرتشمالا اًض : !تابلااذه لاهو ىهتنا تح نهبعأ اذدهنآر هلا ع نءؤم هنا عمناك هيلعام لعن“ الا

 جت لة سعملاب هناسع امد ع نمو ثمل تفتنا ناو ةرعملابهدب ءراجهّنلاناف سبل ىف لع كلذ نال رس اطار واحلا ا

 اوكش لاهي راجلا مل سوه! ءهنلا ىل_سهتللال وسر لاؤس ىفةوكسحلاامف ( لة ناف) ةيهاملاباطىلا ||

 هْنا عمة بعكل انر وةنمؤ ملاعق ءا_مسلا ىلات را شاف هللا نيأاها لاو نيس ةشالاباهة دعا ودارأو اهمالساىف |[

 تايلاىف خجشلا هلاقاك (تاوجلاف) العو ل_جئرابلا ىلع ةينيالاةلاعسااعطق لعب ممسوهياع هللا ىلص '

 دقةعيرشلاواهلةعلالزنال ةينيالاب ب راسملا لأسام لسوهيلعهنل ا ىلسص هنأ ةئا«لثو نيناهثلاو سماحلا
 نيبيا هموقناسابالالوسرنمانلسرأ اموىلاعتلاو ملاعلا ةنسل ف وطاوتلا هيلع عقوام بس ىلع تازن
 ملسوعيلعمتلا ىله ع راشلاوتوكيالدةواه غنى هناعو ءاةللا فاطر د لع رك طا وتلانامت مسهل أ

 لاعت قط ارصح هلا فسا ىلع ىلقعلا لتادلا لد دقو «ماك- «فعءاوم وذل م هلو ءلالزات كا ذىف هلعيبان ْ

 ةيراعلا لا. ةفهتمأ هباء ىذلاوطاولا لج نمىرت5 عراشلاناسل ىلعتءاجدتف كلذ عمو ةشاف||
 هيسفن ىف هلةيني الىلاعت هناف ىلقعلا ل_لدلا هول كلذ لاو ل سول ءهتلا ىلص هللالو-رريةتاولو هنلاندأ

 هللاهد أ ناالا كلذ قوف قرب نأ عيطة سيال نياىفالا ىلا عت قلاده ث,الدك اردارو مهل 'ناسنالاامناو
 ةيراخلاكتذ :رقف نكي ل هنأ ان ءاعوهملع و«ةمكح تنابب راعلل مسوهيلعهللا ىلصاهل انا ماف علا 7 وب ١

 هلع تأطاوقامريخراههط امن تاك مسوءيلء هللا ىلص هنأواواهسفنف هنر قدتامي-عالااهدد وملة«:نأ

 سوة يلعهتلا ىلسم ةتمكح نمناكفلو.ةلااهللم<ملوةيولاطللاةدئاغلا ثءغترالاهسفنىف هنروصتو
 ىلا تراشأ امل راجلا فل سوهيلع هللا ىل_هلاف كل ذاوةراسبعا اهذمج ولاؤسا اذ هلاك هب راطال است ا

 9 ضرالا فو تاومسل: ىفهتياوهوىلاعتلاقك ءامسلا ىفهللادو>وب ةقدصمىأ ةنمؤما من ٠٠ اءاهعلا

 رودقل كلذلاف اما 0 لا6) ةنمؤ» هلو لديةملاعامئااسف لسوه.اعهتلا ىله لق. لئثىالف (تاق

 بدالانمنأ ملف ىسهتن اةسيئيالاباهمطاخامىلاسعت هيةلاعتناك امناولوىلامعت هللابءاملعلا ماقمنع اهاقع

 لة«مدعلهيطعياللةسءلاورمك هيدر وامع رمثلا نالدتلا عمندن لوةالوانعمىلاعتهللانال وقننأ
 ىلاعت هلع قلطي .نآلقعلاردقي ملى انا عبج عما راسلاة ب علا ن.هسفنىلا ىلاعتهمسنامالولو فدك لا||

 ىلاعتو واانأاذأ 0 الا خي بارض هما ةيدوحسولا# ءملاوذه ىجسو ةيدملا ىنعم

 هنئا ىل.ص لاهاك .هلالك قاب ىذلا هولا نمةيصتلارهاظ هناك هلال قباب ىذلاهحولا نم ةيعملا رهاط
 روواتلاوهىذلاراغسالا نمذوًامرفلاو لدالافةفيلطناو رفسلافباملاتنأ مهالا ملسوهيلع
 ايامك تك هلئاقن !1د درج قال تع اوتو ربعي لمدن ع لامعت هلوقو< ىفنولوةتا يف (تاقن 9

 (با وحلان) ناكم فرط ىلا«: لاهي دنع نأ مهوب كل ذ نا ىذغتةبسو ىتجرناشرعلافوذ هدنءووهف

 ةئسلا اوباك-١| ىف تغلط أثر -لامعت قطا ةيدنعنأ ةثاهثاثو نموب رالاو 0-0 اذ انابيلا ىف يشل اهلادأك

 ىأتث



 0 زيقاإلا 720

 ضئارتلاعفالاو لاوثالا يلا
 :رمىلاعت هيب رثأ ىلعالملدن الاو زد نانورمه.:الز ك-او م ك_:ةعيلاد رثأندنو انت هلو دعبالا لن ضي الهنا ل عفا بخ

 واملعلاب هب رقءد.ءنمىلامعت هب رقبدار 1 ناك ىلذ ان اكح 1 نعد رلاعتل هنا قار ةيقحل رذ هلمع

 نمه.فامفلفاونوانضورف ه.دارألا نأ ىلعلدنو رصتالن 6 اولاواملفهوكو نوماعتالن 0 إو لاقلال_ةمريب دّدلاب وأ ةردقلاب ا

 ضئارغلا لوك :ضورفلا تاف_هلاب كار دال ا«”الرمصملا نا مول هملا نم ناو انرمصد نع هللا ف. كو لرمهبلاب كردملا ى.ةللا برقا ١

 بهذملاوووب لسع هللاو وهدب رولا م-نءهءاابرقأ نو ىلاعت هل اوةىفلوقلاكالذكو لاو ةيئرألاو 21ه اء:.اعاوقب وثعملا

 بلاط نأ نب ىلع مامالا نيب كارُث_ثاالوف.كسلا فا: اناو بر ذل اممءاىف كارتشالا ىلع لدي ن٠لعف أن الءانافامىلءاضيأ. لدي

 لك مف مدعءزعهتلا ىذر ىلاعت هئيب رقأ بسن ىف ىس دي رولا لي>برشو ىو:«متافدا!برتنالدب رولا ل.-ب رةوتاةصلا برق
 بهذمو« لعن رأ اذاممامال تاغصلااهل مز اللاتاذلاب ىأ ق.ةحىلاعت هب رتنا ىلع ل مادو .ة-وهىذلا دي رولا لي -نم ناسنالاىلا

 ل هناذ نود هنا صدام ىل عت هننرثدارملان وكي نأ ىف امك ءانر رئاسع وم-هارا يشل لاق

 -!وثا4قالعلاهللاةن ساو ىلا ء:ملاتاذلا ن هد رش ل ةءنالتا افلا ذااضبأ تذل انم دب رقوهعي رمصلا

 1 ن.مزلبال مي_هارب زجل لاقف ناكمىف ىلاسعت هللا نأ م هر هوىل عت هلودىف

 هلالمل مز اا | نمالا ىف نيبطاهجأل ىلامعت هللا ةيعمةداؤال تةلط أ اغا“ هب 7 الاف نبأ نال نع 12

 نعتمد حو زرمفلاز عنا
 ةيابثلام اة مآمالا نا ىلع

 هوال:ىىلاعت قا نع

 قول ىءتءالودايعلا ىلع

 الرالو قاعا ىلع ه| توك نأ د؟ىديسيلاعتهنلابفواعلا زيشلا مولع ل>دف ىكونا نبأ ال, نبأ ل كبحاص عموهنا: :مددأكىلاعت

 لاقاذاثي دف لاهو مهفانألا رم”الااذه لع نودي راق ذل سلا او رك ذفانهو كعجاملا ف ىطوم_بساالالإلا مسك ذاشا ىف رغملا
 هنالص وف ىعنريك ًاهللازمعل الزأ هطعىف ::ءاثاهاك ءايشالا تناكوءادّتبااهل سل ةءازأ ىلاعتهللاةسيعمل ةفاعاماولاةفاعام وأ اةوذ ||

 !ذافربك انآ ىلاءتهنلالو#: لأ ءولعمربغبهدودو بحاول «-!لعد وح وهلا ةسالءرعل اهيلع له سياةلعت هيكل ءةماس مال اديالبا نمي
 كا ذك ةيلزأ ىلاعتهتيعمن أ 5و نكي نأ دعب ىلا.عت«ولع ثودح نمهيلعمزلب املا ممهةاعتتان رطةلادةءاو لوف ثنأالا هلاالدمعلا لاف

 لاملان و , اذكهواذ.ةيرلءإ اىفاموثو ىلءان.ءمدعلانماهثو دح دعب اهعمىلا_عتووهفءاهتنااها سل هي دبأ ىه ناك اذاهملاانأ الا هلاال هنا

 نمامشل اوه.الىلاعت قملا اميزيرضاحلا شهدأف هلةءامالامىلالزالا نماهدب رعتواهتفاضاوا ميكر ثواهتطا ساو عفف تناكاهدتنأ

 د_علال وة. ىيحالا كلذ هب زنتلا قدح مك الو نيهزتماون وكت هيفاغياما اوءدوهودوتءا او ةيعملاف مكل هرررئاماودّةّدعا مهللاعف هلاو |

 همامالعابت الاب ىلوأ ديعاأو ه-رخآ ىلهدا.ة مل سدأف اهوذ هلل !هذه فرعي نأ مكدحأ دار | هدشنل !تاهمش نم مب 5 اوقعل نيصاعو 2

 ايس 0 معلا هلودو هلنكك ًاانأ اود اوه-ثلالك ايموالا هعنبا وزوال ملحد وءدالو 20 اطونع ْ 37

 ىذلاة علا لودفىف (لافو) رك روجشلا ماد مث دمعلا كلذ فدعملخدي نأدسحأ أر تا مذ مهاربا زمشلا لافا ثكواتوذ ةلئسا ا ءنهأ 3

 ل ردو عضوملا اذ هفىخخأاي ل #مأ انف /ىجهتلا !اوفرضت اوءذياول يتق هنعاسللاو يذلا هنا حا ادا[ 0
 ملث دو هنالو 'لاوزلا لب ثدد»- فلو 00 ماهذ_هىفهنناهجرئمدلا ىعويشالوةنامأو 3-0 نآ الاناتكى هد#إل | 0#

 2 "ع 5 د

 ( تاث) و صرفه ءف ع رشد ناك مم ذارملا سداوام كح اورلع هلا ن ناكو لمهن ةوحولا ناك اندناكيدا تان ناه-مئالوهللاناك | 2

 هللاو لات. افرظن هلءلعت ىفو
 او 0 ءابشالا عمدا هتوهقه عمي ة دعم رلاعت ىلا عل بسو تلءمشا مولا لف شالا 1 71

 سدلو انام : ةنوك- دانس لامر نا ياو درا العمه اشالاتا لاقبالو | 3 بهذا ىذلا لاهو« مل
 قالا عم نمدءالة ترها ىهىااتافدل اوءامم«الاتارمض>فالدع هناذ ملعنالانال<_عمانا لو وة نأانلأ| :

 روغغااو م>رلاو م ركلاه سقت ىم«ىلاعت هنانيسفاهرات ا رهافتا ماعلا باطتا من :وكلاهعم لاعت قعلا ا

 دبالو راث“ الاهذها الىلاعت قل !نوكي نالا لا نمو ناروةوزك؟ :محر ون ىلع عكس :كلذودفو َ 5
 و ردت صدقو ىبّمناىلاعت هلد دو>ولك انا ناكمالا ذاةوةلاب وأ ٌ لعشلاب ءاعع الامن ها مف مكس 2 ةزريض> نم

 ىلعن , غلا وهو قب لا ثيردلا فل سو سيل هللا ىل_د ليلى *ىالذ (تاقناف) ونا ثعلافأ|

 دو>وفف صنن ' الا نال _سوهياعمللا ىلهكلذج ردي ملا (باوجلاة) مهذعبهحردأ6 ناك هيلعامأ|

 ةعاجلا فال_صلا ىلع ناك ةظفل فال- عفالذن 3 هللانلا.عتو نامزلا فرط تدق لحدا ىرادلا هن وهلافرطاناهدحولو تامزلا ||[ 3
 ةالصلا ىلع ىح ثلاثنا لوب : ه-ءمئتالودو -ومهلل لاقل _سودياعهللا ىله ةناكسف دوتولا نيءوهىذلانؤكلا نمىدوحو فرح ةانإ[ د
 : ل

 معي موملا اذه ىف عاجلا ىف

 ثالث هلناك اذا رسما نا هلا

 دعب د>اوَنْذٌون نانوذؤم

 الواعمةثالثنذؤيالو دحاو
 ةأاساافالد هنالاعم نانثا

 دحاوةثالثلانذأ اذاولاك

 ىلوالالوّهبد>او دعب
 ىاثلالوة. وةالصلاا ىلع



 3 سداساابابلا ىف لفاوثلا

 1 هعسارفةثاوثاثو نيءعمسلاو

 [ؤزيشلارك ذوهقأساهف
 | ةرانملاةالهىلعمالكلا

 : ا. هنالص نمصةتنا نءنأ

 | نكلواصتان هل .ةيالهتنا تاه

 نأ ىلءول_ءااةهحىفلاعتهناقب 1 لاى ا ارداقلا دبعدمسلالوأ لن حي وثاث د. قاطلاداةةءالاوه

 00 ع لال كاك ناو قلن ا دنع اننم تنباع اظقدمءلادصق ىنلاةهطاولعلاةيدتمداىم

 ملعأىلا اهتهنلاو ى- متنازح بنل |

 ءامعلا ىف هنوكلاس ىفانك اهذي انعم هللا ن داق ءاد بوجو فن مال ثحدملا )

 ضرالا فوتاوملا ف هتزكلاشنقشرعلا لعان و ةسم هنوك لاح ىف

 « (دب رولا ل .-نمانءلاترقأ هنوكلاحف

 ىلع مالكا طس ,اكملعلا بنا مو صاصتخالاب ننام هش هلع نا تارعملاهزهنمدحاولكتاو | | يي
 انعمىلاهةوهلهذ (تانناه)هعحار ةتاحوتقلان مةثامو نيعم لاو وعباس لاب ايلا فئيدلاى تدسلا كلذ '! اهذعب تاك صةتاجفوالثم

1 2 

 خيشلا هلاناك (باوجلانا تم الكل عاملا وانل ةنؤرل واس :يرلعلاكتاةصلاب مأتاذلاب نأ اوملا هذه ع جفأ| ةريض> تاحندأ مث ضعإ نم
 ا 10 و وا ا لتقإقرالا ا ةالصةناملاررعتو لملك ىلا

 سيل هناملعا 00 الكلافتاحو ل نءءاسمسالا تارض طاب قنمدلا يع«ذيشا لانو را 00

 تاذلا نا لعءينهنالسقرلا مسالا هاذبانعم.لاعت قلانا ىلع يتلا ىلع ةيهلالا ءاسمالا تارمذ ف ا م 27 ارا ارك

 كد! برن ماري مدعنال سو هما هلا ' ىلىنالجا رعالالوةكلذد و ول 6 نإ تافدل ا نع كلفن ال ١ ناويهلاوةكذ الملا اله

 (اثيدحواع دقاجف فا_سلا فالةخالتالضءملان متلك لاهذهوت اة ع ىسهتئاهعباوت لدذلا عرذأ هناف أ هل ءاكاهك_ذتابنل او داجلاو

 ةتاقصو ةاذنا:ةميلاتعت هنالوعن ع ن#بدالا فلك آتاذلل الت اغصال ةعحارةس.عملا نا لوقي نم 0 إو ١ هللاو ى-متن !|صقن هاد دنال

 0 ف رغزالا عمال اقول رغم لكل 0 فوصوملا قراةالك- 4علالاةفصلا تناك ناو ا ثيدحح رمى اي سوما

 ميداربا يشل فنصو كذاشل اىهاو !اهيهاراعيشلا تن وى: :هلاىال_ىلا نيدلاردب زيشلا نير ةثامعستو 5 امالا ءرملا الص نمل ب ةنال

 نار ينال ماسالا نادؤودثو“ ا 1 0 1 هلا منوي عكاز رك ذأانأو لاراب ا 0

 كيم راع هلودلاقف كلذ لعل -.ادلا 1 هاير فانتم هل ميهاربا يشلا لاق هاذبال ا تاباقتأ سل

 الةعوالقنا م :ويثلالمع واووذةت اذلا ةمعملاداقّ:ءابعفتا ذإا ىلع معهللانا مولهمو مكعم .ودو ل دعت هلوتو يءاهصئامبات ل نمريدالا

 ممىلاعتهللاتاذكنيبجاواناك اءاوسرخ " الؤثة بحاصمةيعملاةةيق-لاةفكلذانا خضوأ ماو ةفأإ] لأ هلمالاالفن ىمسال لا
 اهللمأ الامامآو ضثارفااف

 ةدامعءاثناوه:ضتئارعلا ىف

 ةعدب مهضعبأ معمل لمسه

 ند ها لقع

 ةموهذملا هناغصو هناذبهةل ىلا عت هللا ةيعم عموهو ارتاح وابجاو وأ هلثم عمنا بنالك نب زئاج ل هناهص

 لولدمن اع نءءانم دق امل كال ذو نب رباصا |عمدتنا نا نيذ#سحل اعمدللاتاودع نمو مكعمهللاو لاعت هلو5نم

 ن ريمة يعكث سدا وتانكمملا ع-يودعا اقتل ةنب «:ل!تافصا !هلةمزاال !تاذلا اوداعاهنبارع ركسلا مالا ٍ

 ظامزلاةن :ءالا ةهلا ىف لولخاك كر ان زور ضلااهمزاو الرق 2 ملا ةنوسحلاب نيقودوملاهعا1ط ىلاعتهثا# هام مدعا ا رات

 ئس هش )4 ةلد>ئ تاغص ن عهعافتر اوىلاعت هلاوححارباف: ا او هممشأ أ نءولاعتهمم ءعمتاا 1 0
 1 2 "ىه مأ | ١

 تاذلاةبععلوغل ا ىلع ا ع اريح ىف لول امو زاب ,لوغلاءاغتناانر رقاذهاو لاكريهرلا عسب يمل او ذو 0 0 1 م .

 اهمزاولرثاسواهز .تواهد_عبالوتاذلا ن ءتافصلا لاك فغناتاذإ!نودتافصلاة مهم نء مزن ل 0 ١ 0 2ك
 ناكمالا مزاولو ناك-لا ع نعاوجلاعتعمامهمزالتل هدكعو هلتاذل ا. م ئماتافصااةم م رم مزمل ف 35 ذئاحو : 1 2 7 و ن هدااوؤووق 1

 عد تبتسم ل بنل

 هل ,.«للوةنا ىسنلاد' ةعحرشىفىونزغلاةمالسعلا لاه دقو اقلام انبات هما تافدل نءايمىلاسعت هنال 6 ةلفنلا ىلا اغلا

 ان اكم لع نتا مزابال هثال لطابهن اذ نودهريد ربو هنرد ةو هع ناكملكىلاه قانا : 4ر راخلار وهجو ا 2 ا 0

 ىسوتنا قطعا لءالو زالنا له ةةموهأك هناذ. نءشلشنت هن .هدتناك ناالا اطقفرلعلاب تاك 1 كلذ نوكيتأ ْ أ لمالا, 2 ا

 تاذلانوداهنسغنأي تاةصا١لالق:_.ساتاذلا نود طق مل علاباذ ا 55 هللا نأ لولا نم دزم . هنأ ىلع 1
 3 : 5041© ل ودع /

 هللاهجر نابالا نبا مالسالا: شرك ذمن لاهذ كل ذف ىونزغلاربؤدحأ كةفاو لوف هناولاةف لوةءمريغ كالذو 0 ا

 هذهوهلذان لالا فا وك عم
: 



 'هناطلسق مادامدهُد 0 5

 ىفئملانوكدا ارملا لوب هللاهجسر قصرملا طب سني دبا علا نب زحلاصلا يشل ىنأ تءم»و * قلتها |

 هللاويذكسف « ملعأهللاو ةدارالا نو ىلع ثداوإلا عوةوو ىهاونلاو مماوالاذوةن رضرالاو تاومعتللا
 كالذكو لاه ا سؤ مهد رقةيلعألا | ذهر 2 اهلكهصوصن ءز هو ندلا < زيشا | ىلا ميسعتلاوداكتالاو لول+ ابل وهلا بسن نم ىرتفاو

 دالب ل داذا ةقيلطا كح | ٍ مءألاءتهتئاوك شلل

 | | فرع اللاو هناكل ذو«_نعدرل ىفهاماقامد, وامة ثا ثاثو رمش سمات نابلاىف خيشلارك ذ «(ةنان)» |

 : 0 مك ةراغلا هر دولا ماعرف عاب وا تلو ردا علا ماع نتا انها
 كلذكو لاو أع تئانلاوأ ||| هللا ئمهدقو لاقاعمل لاعلان مد ا ىلءةيبولرال فرءبالىذلا صلاخلا ض1 د, ءل انا اسوم لع هنا ىلص |

 فهلا ىلءانلةداذا مكسحلا | مقلاة لحال نا موجرأو ىسهل ا صاصتخ اوهام ا لهعب هنأ لو تم ةبهماقملااذ هيلاعت |

 هلزأك دصءلاوهىذلا هب ةازه ىفىخأ اي لمأتف لأ ىلامعتهللاو نوءهعا ريو هاودرغيل كلذيفءاقل ا ىتسهندب و شب لوعالو ا

 ٠ كلا دهىلوتي هللاو با ةك ىفمدحتال كنف ءربدنو ثدحلا |

 هزمربك 5ناك ناو ةغ.ل1او |

 مكح لزنملا مكح نكس مظعأو

 سا ةغيلخ ب 3 ون ند 0

 ةغيازا كلذ ركح تدتوه

 تاان ما كلذلو «ءلاثدبلا 1 ناكمهب وحالىلاعتهللا ناداةئعا دوو ىف عسباسلا ثدحا)

 لمعنالناو نيتعكرب هبي | يب (هغاع مكح ف هلوخدمدعل نامزءدعالك

 لاهو هإعفانل نذاامالا ه.ذأ نامزالو ناكمالو ناك هناو نتا را ارثاس ف «قلل نمابم هنأ ا:مدق دقو عهد تع نام زلاو مهم وح ناك#لأ نآف

 نع لمكال ءامالاناك اغا | يسن: الذ :تاكمالو نك قامو نام را تاصنلا الو ذا زلا لس, ةتالىلاعت ةئاذو
 تاكرالا نم ًامسشمومأملا 1 لوقا انعضد:عةسينبالا مهوب هاف منك امني مكعمو»و ىلاعت هلوةب داما ف (تاقناف) ىلاعت

 ناكرالانال نئيسااف الد : مالو ةادناولا ازا الاءزهىف ةينبالا نأ الماهياال هناىلذاشل اب رغما دمت ىديسهلافاك .(نا اودلاه) ْ

 ىزعالف نايعالا ضورف نمأ هجوىف هان :اثام مدعل نبأ الي نبا باص لك عم ىلاءترهف ىلاعت هلال مهل مز الل انمالا ىف وبط اذا يه

 ْ نيعبسلاواثلنابلا زيتا ليو اثم شا: دديتصل فكلذ مس قأبنو ع تا

 9 لب ةيالناكللا مهلوقريظن ثانذو لاه ناكمملا ل, ةءال 4ةينب أ الن هتالن اناا ىلاعت قا سدا تاحو فلا نم

 || نماثلا بابلا فاضي لاق د« ىسهتنا لّدعب هلزسأ ال نلنالا نوكي كفن" هلنا نبأ الناك اذافناكملا
 : 1 هللا ىل-د هلو 3 وبرتتاو اوددماو هل اوةىفهيرت ةماةمهلعو دولاب هدا .ع ىلاعت هللا سهأ اسعااهنم نيسعب رالاو

 ا هيلاة يقتل ة يسكن .لاةيقو هلا مس ىقىلاعت هناياناامال ءار>-ا سوهو هن رم دبعلا نوكيأم برقأ لسو هيلع

 ا داكت الف ءاعدلا لاس اقامت اىلا هيدي مقرب و'ع-ون وغلا باطي ماعلا ناكهو-وب لغسا ب اطيب دحا لاق

 نافه.ف دبعلا بر غرت يح ١ ق١ نمابب رقو برق أ هب رقلاجدوصسل ا ىلاعتهنلا لءجاسف لغسل ة ود نم طق ايش لاعت هلأ نم بلط,ع 0
 ' | ىهتنا قلت تاف-صنعههزن:قوغلا نع تءفلاالو تدغلا نع وذل ا ىناعتة وسال هنا ىلع هدابعهبنيلالا

 فال ايش سغن نعءسفناجف
 ادعامو لاق ضر هد سدأأم

 نما 0 صر ما

 نه ق>وه مستو ضاعنالا

 هكر تءام ءاش | <
 0 0 1 ىلا«: هللا ءاش نا هدعب ثدملا ف كلذ طس , ىنآيسو

 1 01 هسصئامهنعىلاعتنلا ىدر ىلا رداقلا دبع زيشلا ى دي سلة بو سنملاةعسمبلا باتك قا در «(ةعاس)#
 تبالذد - 0 0-3 8

 0 1 20 لهوسعلاو بيلا ماك لا دعسد هلا ىلاهت لاو ءامعسلا ىلا دعصتاغاوضرالا ل رئالمكت ادايعنااو عا
 صاخد ]رب ىرا_ م ١و

 جيزدع كنار ىلا لدا : ءايشالاب طيعملع واكو“ 0 ا كلما ىلعو ىوتسا شرع لا ىلع هقلاول هلة للاعتو هناصسانب رف هعفر حلاصلا

 :ام.غرتاةناكربتهتلاراشأ : الق ةىهتناهةنوعرو لهاس+لا لو-لجالاهرك ذىنكعال ىعملااذهىف مظعلات ار دل ىف تان املا أد

 ةتياطتشلاو تاس | نمنات قدر املا فل .ندامل هند عجروهيادب فشل ذىفعقومأ هياتك ف نيش !ىلعسدمالك- !!كل ذأ ىرذأ

 الويلات لاو هيت راكم ١ هلم نم دعم» .:ضرالار اق أ ىف«ةالو تءاشدق زج ثلاو زب .تي اليل: .عتهناىلاعتهنلابفراعلك د ع مولعملا| :

 رافكلا ظ.غباءطومنؤاعب 1 دع_صرهيلاىلاعت هلوذ نه مزمل ؛ال هنا هتياهجر ىف ر «لا نب نيذلا ىيعشلار 5 د 5 اعطنةوهطلا لوقلا| |

 الالية دع نمنولاتنالو ْ ضرالافرتاو سلا ىقهليا اوهو لات هلو5ل- ءلدباهريغ نود قوغلاةهج فلا هت نوكيثأ بطلا ماكدلا |

 دقو اص ىلع هيما بتك ٍإ ْ 1 ا لكس قدودس !!ناك ن اودوعسد وسلا لاسف كاسعت ا ادوهشنأ نوةغحل اعنجأو هلال قيلت ةيقرطظ |

 ىل-عمالكلا خجشلا طسد ٍ ذه مه سو رفوف ند اياذلع مهماع لزتي نأ مهم رنوذاخع ىأ مهتوذ نم مي هت هلوقامأو نيلفاس ا

 َْن «”ضنئارفلا ليوجج» 1



 اهبناسنالارك ذئملةالدلا

 مريت امعت هللا ىذ نيترو
 نطو_ملاكلذىف ةمانقلا

 ءاسنالا نمءاعفشلاو لوهملا
 ل زتعزم: هؤماو ةكئالملاو

 نومدَعتي :العلاىف ةئالا
 اذه نمرثك 1نافوفداا
 هع زذو هأ اود فرك ندلا

 كلذ نامداب ةمايقلا موف

 رك ذدة(تاذ) رك دكا

 عبدا بابلاىف ممشلا
 هصئامةئاملثو نيعب رالاو

 ىلمهللالوسر فغيملامغ ١

 كلي ربج نيكل -وهيلعهنلا
 هللا ىلههنال درغاملا نأ ثود
 حاطه ىلا مسوهيلع

 ةكئالملا ىأر ةالصلاةءضرف
 كلذاف لد ريح فلحت نوادي
 هناواوهقلد مهفصففتو

 نءفنولةاةك-ئالملاربم
 تاولئالذكو ل ربج ني-ع

 ىلا فا ىلصىذلا ل>رلا

 هسأو سو هيلع هلبأ ىل_

 دهاش ناك هنرع نع فوقولاب
 فاختكت الإ !نم ىلدد نم

 مسوعيل عننا ىلههننالوسر
 هنمكنع فوتولا هصأ أم

 مكح مل هوهياعهللا ىلع ارف

 نم مكح سداو مومأملا كلذ
 م هببرومالادها

 دم 1 ى-منااهدهاشن + منم

 ١ يي 5 ذود

 ةثامعترا ًاونيئاللاود>الا

 ملسوهياع هلناىل ا هلوقف

 ىفل> ىلا برا
 + ةمركست ىلع دءقبالو هناطاس

 مامالا ناك ولو ىأ هنذانالا
 هنأ هع رداحآ ىف مظعالا

 امثيحتيبلا نر مكح تت

 ناسنالا ربنا حدو 0 دارلاتاسبلا لاو ىدهتن عب دب الواعدت ىلاعت ناكامل

 راصواهلا هنوكن م هلالاعب خو قاما ن الهنا مصاىلاعتهقااخ دقي وهتمكسلم نعل ا او4.ناسان ع

 بابلافلاقو * ادنأ قئاقللا بلقىلا ل .ءالفاب> اولا لاراصو لءبدحأ قثوامواةحقاخلااو ةان الا
 55 ةلءلاةبتر ؤلواعملا نوكد نأ عصي الم اديأ ىلاعتق حلاة بترف اك ,تأحكنالنيعب رالاو ن ءماثاا

 وهسلفامتقوىفدس.ءلادوهش ىنن فراع كوبر ود_.ءدوهش نافرعلا لاكن. راونالا عتاولف ل
 عباس ايلاف لاموهي هدنءق.ةعالنار سلال اب >اصولاسيحاصت قولا كلذ ف اوهاعاو فراع

 الف تاق ف .كةللا ىناي هلت اذ عئافولا ضعبىفمال_سلاهياعنو رم ىحو رتعمت هحاةثاوثاثو نيتسلاو

 0000 امل لستم اولاومهدهشتىتح ءادعالا نمو ءادعالا فتوشت

 سقنىف ملاعلا لا زلوف هللاالا مكدح ا دهس ملاذا نك ومكد ثم ىف تاقامعيتتت مال س باو زكا لعد وره

 5 ملاعلا هلت اةف مكب ولها ىلكتام مافعله دو هس نع ممن أ مجبهحو لزب قاب ملاعل امأ مك د يشم ىف وهاك مالا
 نمص#تنامر دب دهشملا كل ذىف هللاب مكس عءصقن دق لاف هدوهسش نع نا: ,امغاو لزب مل مالا سةنف
 رارسالا تاب قلاقو ع ىهتناىدنءنكي ملاماءمالسلاوةالدلا«ءلعىنداف اف هللا تاب آهلك هنا ملاعا ادو عش
 فيلاكتلا تكرتلرايغالا تكر ثول مهظلا و م_عافذح ناكن ءقادلا ىلاعت كرتولذرا.غالاالاراسغالا لتنال
 لاغت شالا قطا ءاسسايقاختل لاكن خلا دحاجوأامصاعادناعم ناك ف.ءلاك-:ل ا لرت نمورام الاهم تءاجوجا |
 لوة.نأ هدهاشمتاحردتءفةراواو دحأ ردقيالةيسدةلاراوفالا عتاوأ ىفلاقو * ىسوتنا قافلابوهللاب

 ري-غْك:.,عنالعتنكسادحا ولنااعطت ملعتف ىحخ اي كلتا ذىلاراقث اوادب أ هي دع وأ قاانيع ماعلا نا

 نمولاه كريغام منالاة دال :اذنيعفف لمسات ءاذءالاهذهن أو كال ذرية ىلا كلر ريغ لدن وكل .-اح

 ثداح هناذفلاسعلاهعاد :ءاب ث دع لف ىب ره نمحورلا لق ىلاعت هلوق مهغب ىذأ'وهف هانا موأام موف
 لي وطمالكدعبةثاهثلثلاو نيعيسلاوىفاثأ بابل فاض لافو د ىهتن ااري_.كاولع كل :نعهتناىلا<:
 هيزنتلاة دش نمملاعلا نعةيلكللاب ىلاعت ول دغر نأ نوفراعلادي ربةرئاسه فلو ةعلاوةّعاه هيبولةلافةل1اب و
 نو ري ماودلا ىلءمهف مهل قة:الف سرقلاة دش نم ملاسعلا ني_ءدول_هنأ نودي رب وتو ردةءالف

 نيشلادشنأ دقو ى م رهط كلذ ووهامو» نواوعنةراتوودامنولوة:ةراثو وه نوأوق: ا
 ىنعملااذهىفنيدلا ى م.

 قم مهو اًعادم_هنءلأسأو « مولان -1 ىنأ يعن مو

 ىلضأنيبمدو ىحو رمهتاتشتو * اهداوسف مهو ىنيعمهكبتو
 نأشنمنالهمشتلان 01 | هب زك لالا هنو ةلاثناك امنالودب . هللاهج-راوو نب ىلإ + ىد._ثناكو

 ىفءاح ثدحدادتالاب دا اا الرش نا « ىلمتنااهتافداب سن اىواسستو اماذإ قالطالا تاذلا

 دا 0 0 ا دال نالف نيب لاعب اكىيلاعتو وادا سم ىف دس.علاذا هع انفموقلا مالك

 ددنم هيحاصد

 داحتاب ىعسملا ىنعلاود  ىرمأ مالا لكنك ءلعو
 نوب رقبلالام هدمعتاماولا# لب : هلئا نيع مهل 1 اولءدع نا ىلعا و و رحم نا والادابعناك اذاىروعلو ىسّتنا

 ْ اَدَهةغعطلالوقعلارإ ةعتتامدح 4 وابدا تالا نومعدي مهنا ىلاعت ها« ءاءاوأ ب نطي ف.كف ىنازهللاىلا
 اهباوقئاغم ارئاساةسفلا ختىلاءته:ةيق-نأ لعب ودوالا كو نمامذا م .معىلاعت هللا ند نر مهقح ف لامك

 0 رصا اوللئ الع ىدسانطش تعمم هو ع ط- هج ةلكبهنناثال و دان تا واقسم حو ءّدح -راخ

 هللاودوىلاعت هلوتوحإ ني < هي ردقلاو للارقام لك ىف ىلاعت هنالاقي نأز رعتالرخ

 0 ماعلا ترا كلذلام ب اسمو نوت تاكل ا كلذ ىف هناذب لع هنأ هماهمالضرالا فو تاومسلا

 هليا



 دبعل ني عماجلا نوكيا عمايل باودوجولا ف برلاو دبع نعمت مالا ةناعواددأ ةديتآو |١

 تامول .عمو طافلالاقالط ا ىنءنام كورخ ”الاىلاهتب سد - ىلع اههخمدساو لك ىلا ىنعملاة ب سنين نلاو ْ

 يا اولك ذاال فرح طايتراك باقم 1 ا ا ب مدل ١ ش

 ىسمتن افرحلاازدةة ةحعضرر:ءرخ " الاىلعفقوتمر امالاىف'زداو او'ارا هد نيذالانيذر ا نذه نم ْ

 هس هتود>ودبعااب لاعت قطادا<تادو>وه :ماوههفةريثك ةعاج نانا مم شطب ىتدل اهدي امم |

 ربوهداا ث.-نمال4 هم تنك هلوةيهيلاراشملا ثود-هلاءاجىدوهشلات ترثاا ثم>نُك ةيحلالود> أ

 هْناةثام هادو نبع رالاو سدا ابابا قزيشلا ل (تاوللاف) 4+ اس تس ا ١

 مهد حو ىلا ءتهسبلار !ارةدةموه هنمافال هع مري ريغ ىلا رقت ع نم هلزن لزن, الىلاء:قا اوس اوكاىلا: رقافم

 <«-هففرصتءامةيناحورلا ىوةالئمخ ىلا ىشا وكام ةرهاظلا سارا نايك اددأ هب 95 3

 هي عمم ىذأاهسعم# تاك هلوق ىرتالا ه#امع وكنيعتيثآدةف هنبب وكنب, لصف نمو لو زال رم

 هؤهوتن ىذلا دادتالا اولوا_1لا ىئن ىلءليلدم اء نم ندثامونيعستااو ىناشثلاب او ءااىلاو 5 ىسنهتنا|

 داب م اًملامابلا ف لأق اد ودع ه.ف ل>الو ئه ملاخ نمهمف سدأ لل ءلاكلزكف اهلال<#رملا 1 5 ١

 < بق لحوأق ول نيعتاك ولذا وا اهبق ل>الو ولساني ءوهامملاعلا نأ ى هكلدباذ دو 3 0 3 3

 ه5

 لراس ةلماكسلا ةماولا ثلا درد# ى- مذاق دو-ومريذرخ ”الاىلا هتيسأ د> ىلعأ يسار للا ةماسأ

 ىشع ىتااوإ >ر و هيرمدمىذلا هرم هبو هن عم“! ىذلاهعمم ت تنك هتييحااذأؤ ثيدح ىّتعمامف (لقناغ)

 وهىذلا طرشل ا كلذ ىلءس:صئدوه-ْاانو كلا كل ذناءزخ 1 ىلا« هجد ثنك ىعمنا (ناوجلاف)

 نيةسلاو نماشل !بابلاىفنيدلا يح يشل لاهو وع هلياد_ج رافون ىلع د.سذ ا: سالا هلا ىدو> ولا

 لسفاونلاب ىلاعت هماا نرةت نم سمالا فاشك:اورخ 1ىلاءرصب وه م«تنكردارملاناذالا ىلع مالكا ىف

 ضراوعلا نعو كلذنءل>وزعدهللالاعت ن“ الاناك مث برقتلا ل ةهم.-ىلا_عت قطعا نكي ملهناال
 رودلا تيد 1١ ازد ىقىلاعت رك ذل (تاذناف) ىتبساه ك0 نيسدهوا

 اهنا ة.ناحورلاىوقلا فال_ةعهريغىلاالهقاىل: 6 :ريقتغما خوك !الاور هاظاا ساوكلارك ذام ىلاعت

 ءادي الول ةئامثاثوني:سلاو ساخنا اب /!قانكت 1 يت ل امو ملدعأ | هلل اوةنخاعل انام نوكل هلا

 00 نع 58 اصخثالذك مكس قانعهسفن ىلا ل دف كف «نءانزيع الوان عزيعام هلابؤادنوانا ىلاعت' ق ملا الأ

 لأ لواحلا,لوةلانات لا عقر لا ل الا تاب فلاقو ىس-متناداءاالو نا

 لهأ نم لولحلا,لئاقلا نأ داحلالالهأ الا داحتالابلاتامو كيلعكلدبل كيلاريعذلا ةداعابكتيئاف
 هي سقت ىلح ل عش هل ”اكف لصون مو لءذام منذ قحلا ن ههسفت لصف ن.فالعثوالا-تبثأ لان لوطفلاو لهذا

 نأي فلافو# ىسهتنا هتاعو:دمر هناذالا امو هسةن ل_دءالدح> اولا لاو لدن اى م>الودغمناك هنأب

 مدقلاف ميسعتلا لهأ لوث مدا مدقلاثداحلاب ل- ول ثداوملان ىواعأل ثداملااذرأ رارسالا

 وهوتنأ ثنآاض اتابلا اذهل اهودع ىح ثنا لصفلانيع فووق لدولا ىعدا نءهوال#نوكالوت لالا

 هدي اونيعل ادرب نأ اذهر دق ل يف هيانأ ىودأ نمو ىوهأ ن 0 قشاعلالاهاكلوقت نا كلاباف وه

 لاهو هللاءاقل دنع ف شكت ءاطغنمدحأ لكل ددالواةح لةعتبالل هاو لوح هناف عاطةساام هتلاوال
 ةسبت ص هلو لو سفن: ىلاعت طاحأ5 هعتطح الود تنكول كناف طااغتو وهانا ل اوةتنأ كلاي ااضيأ هنف
 كلذناو ان ىودأن ,ءوكوهأ نمانألااذا ش ةءاعلا نأ ملعااضيأ هفلاهو تا ركشتلا يأمر

 هنركسنماكاذا لوقا اذهنع ءمهدحأ عرب .ربكلذلو قيةغلاولعلاناسلب الدبل او قشغلاناساب مالك

 ناك امنا واهتاذيهسبلا تلقا أم سمهلل !ناوزونث سعشلار وز ئمه سف سدل رمل نأالقع معتنأ مهضعت

 لامك ذلفا رمد تسال ن <

 هد_:ة:ءاوذإ !ىبرن اوس

 هنلاو ىربغن وداناهفر ءاو
 ريغل لعل بلا ط(لادو) لعأ
 اذاهنالل هامان 5 لذفأ هللا

 قرر درك ذاك لعل لدح

 هير دعي فك معفقفوالا

 دارةمام' تزاءانه نمولاق
 دق نع جوصل !للءلاك هنالانزلا

 هللادنع ىذصريغد_باف

 نءعةثداص ة حان وهنىلاعت

 تزاعاكولاه :دساو ةمدةم

 راءكلذك انزلادلو ةماما

 ىذلا لاعلا ىوتغبءادتقالا

 ةسعوسلاوءار رلاهلعب ىجتبا

 و جه بلط لسان
 اذهدو>و ق4:.ءلودحو

 (لافو) هل خةصختلا

 ىذإ!لداحلا ةماما 32

 بعالام بعام

 اجمل لولاه لاض هبعدتقلاو

 لقت اذامامالا نأ لفنتللا

 هقلاغاف «تننىف مومأملا فلاخو
 تالةالدلاف ضرفوه اسف

 لءفام ل غئتملاوه ىذلامامال
 هلعقي تأ هلع ضرئودهامالا

 عوكرنم:الدلاتاكرأ نم

 ىدتتافذكل ذريغودو<“و

 فل ضر _فلاىون ىذلا

 ىلع ضرفوهامفالا لفنتملا

 فقأيسو (تاث) لفنتملا
 نيعي_سلاو سداسلابانلا

 ةلمكت ىلع مالكلاةئامثلثو
 مون لقاونلاب ضئارسغلا

 لهكتالضئارغلانأ ةماعلا

 ةلفانلاف نكر وداعالا

 لاموو ملح أهنلاو اوةنسوهاعءال

 قفوفصلا تعرضا ا



 هل  فنئكتااذاوانودكلإذلا

 لولد ءال كمت, ملا مأ لادلاداذأ هنوكسا نأ هنركلو هزلا ةيت سم نعح ريبال ل ,ادلا ناك هنعىنغلا ىلاعت قلل هداساو ٌ هعشذد ملةماقلا موو ءاطغلا

 ةلالدال ملاعلا ىف ا ىلاىتهنبانا لاق ع نملوق كاذب طقسف ني-ماعلا نع ىنغلا لطم ناك هيالاهيلا لسوتت ا |“ قارا تاو
 هلاالد_حاو هلاىلاعت هنادبعلا ل«.اةترملا ىلع لدتا اهدنا او«راعلدتل ةلدالا بسن امىلاعت هلا ناف هبلد ءامالازوجاسغا (لافو) معأ
 نهفات أل اعت هر ىفتامونفلان هن لاباس لا ىفؤيشلا لوئاضد ؟كلذدي ءةويوو ناو هالا هنعىلاعت هللا نضر ذوب

 ىلع لديلاالاهلك ملاعلا تةاحخاملو قب ىلاغت هناك تالالدا عكس ماو ءااذاهملعتالالدلا نع ىنغىأ نيلاعلا لادتعالافةنينأململا كلر
 ىلع ليادد وجولا فاك ول هنالىلءلءاددو ولا ىفمئام هناليلا امت>احواهرّمفو+سةنزرع هكر ولف او هسفن كرت نمافو نيت روهسلا نيب و

 رثك ّو لاف تاثد 21 ةلدأ ىلع لد.ال او هلدالاد دودو فد ةءالىذلا ىنغلاانآو هاد .ةمتنكف هيىاعبرل وحل مسلللا

 امو نولدتسدف مه_سوغن ىفنو رافنب م موكل هللا ىلء لادن وكلا نأ نوه هوت ةل ملا هذهىف نن رطانلا 0 8

 ًارونوهو ةة,ةعرطانلاوهدوجولاةدوجولاب نيفدتمم موك مكح الا عل ردوا عيا نأ اوملع

 لاق نم ارت مسا نعيرطور ندا اذامبقدودولاب فطن: لول مهدسح ات اذنان م_هرونالىلاعنوالا

 ممثل ذ هنوقبتا ؟نأمطاتا
 رواه هنعىلاعت هللا ىضر هنا

 هحووة دن ا هطلا نابدقساب
 نينا ءطلا نالوا اذه
 5 ريب ا ىلا ةع را سملا ىفانتال

 حواس لاهو ملعأهللاو

 (ىلاراقتفالان عنيعةف رط كة: داللاعلان ادقالطالا ىلعينغلاوهىلاعتهناولاعلالا ١ ارقتغم هثوكم فصول ١ ا 1 ٍْ ىلا عتق طانأب لوقلا نمءىرب« تءىلاعتهللاىطر هنأ كال ناب دقو دي هللادجر يشل ماا ىح متنا هاوج ا ا

 ريغالة داهسشلا ملاعىلاهدوو لاحه مع هءاع غسبسيلالاءا6تونكمنمماعلار لا ناسك اب كاسم ىل-ع نال
 |هسفن فاك الوحلاذا في.كتةلابموةنلانملا هنمةح ا الاخلان دحوأ ىلاسعت هنا نا م وضع لوق ىءمودو || لب صا مافي سإ؛ 89
 ىفزيشلاهلاف5 (ناوجلا:) نوكلانع هللابغلا دال مصلهلبقنا «(ةعئاع)# ملعاهتلاوىمتنا أ 00 "
 يابسالا ىلا عمجرثانغتسالاةنيقحا نا ةقرقح هقلب نفل دال حمال ةئامونمرشعلاو سماق با: لا | ا 000
 اهح لب زيلالا نابسسالا عّدوام ىلا عت هللا نا كلذ حاض: اوال ذ لال 2نوك- :نأىلاعت قللاتاذ تاح ا 00 رخو ملفعألا

 |0001 وعلا مك ناوكسلا نع ىخلا مصيالو نوكتل الا رس ىيغت دامذ نيوأ اة ظ 200000
 ماعلا اهعاد ءابهكثدعمليلاعت هنأ داقتءادودو ىف سداس لا ثا )دي 000 وهب ن أدع 2 ملعأ ىلا <تقاو مهداف لك الاباللك الادنعهعوج لازف لك الاب مااا ١ 0 مه 0 7 عاجاذاوهقايالهتلان ماس نغتمدبعلاناىرقحتلا ناو له هللب نغتسمنالف مهضعب لوقف هريغبامقول م || لاند ب ايفا نة حلاو أد

 و(دات الو ولول>ال هئاوثداح هناذىف ملا را ىلعالا هر

 هب ولنا ضد<*له>-و هذاثلذ لثمن مشل ةءارا .ةيلستل نات ذل اوب  ىفه_هالكسئارع ا روس دل ك_.ءلع ىل اانأ اهو باكا ةبطخ فر اك نيدلا ب زيشا ىلع نوددمللااهءاشأ اس ذلئدملاءذ»نأ معاد أ لكم هلتلا لدخول اريسبك اولعكلذنعهللا لاسو شو اوتارشااو عابسسا !فاو>أ ىف هنأ ىلا ىدؤ»كالذبل ولاذا نالقبنلاءاي ىلا بلا ةفاضان
 هند تع لاو ماها وأثدا اوما هإ_هتنأ استقل لامتىرغصلا هند ةمفزيشلالاهت قيفوتلا امريغمرج اا

 ىتدلاةلدالا عيج فاو تالاناج رام رمش فاضي يشل !لادو ديهأ ةعاسجلا ب هذموهو هتابهتلاتةرع

 فرع.ل ةريااو زعلاو لولا ماةمفءاك لاغلاق ةهلثك سال هلوشءاذاد دق :ةلدأ ىلع: قول ااهمصن

 ىفلاهود# ىهّتنامهربداةهنوز واحالو نوندأتبف مهن«باط» ملامو لعل ان ممهنم باط امهلا ثنوفراعلا ْ

 عسيالامو هل -هفومنناالامتامق نم ىلعةم الءوهذع نم مودية-هالع ملاعلانا (هم) ت َت .ودعلا ع نمرارسالاباب ا

 دن وأ ئيثفوه ل وأ ئثهيف لع نأ ىلاعند حاول ماقموعاسجبابدح اولا نان 3 ىط ولا ل 3 0 4 :اكك] ذاف ل ام1اىف موك
 و 5
 نيت نانا ةزوت الواو تننا نس د تأف نسي هنأ عا ناسوتفلانم ثلاثل!ن اب ءااىفل امودع 0 0 أ

 - 7 ك5 م ولو اودي نافرا عار و < ةرارس 2" تن ىف ل وا“ هرجول هريغءدقتعي اهنرلا ىفدةتءبال اشاءحو ب -ةا!تاحرد 2 كلذ هللاأن ١ل د 1 ا 1 «ءالرأا | ر.الا ا ئئ ل ا 9 0 20-6
 ا نأ د_.علا مول هءرف 1 لا تدم اذر نول اتاوعيد# 2اقالا-نوكمألو ثداو هلال طتنوكيال مدقلاةئ امو نيتسااو مداتتماق يفر ايل ءداقّتعاق مريع اع مساتلاباسبلافلاوو *« لةملاو ريملافل_.اذلا ديعلاان لا اوةبامعأ ءاشاحل اودلا اذهنمفراعلا ||

 ةسبتصف هديععم 2 عمت البرلا ناو ني-عبنيءد وو طب رالمكحو ةفاضا طبر ضعببوضعب طوب م || ا | لكداق:ءاباملطمب ررلا مني

 5 ةدحاو صخغلاازه عيل دلع



 عال

 كلذ فالح هنءلئانلا ذكي هصناذهناو» ريغر صو مغلا ناتكف هياع سوسد هلال لم نا (ِبا او+اه)

 ماعلادو-ونع ىنغىانيملاعلان ءىبغاهلل' ناىلاعت هلوةىفةثاءئلثونيتسااو ىداط بابل ىفاضا 1لاهؤوو#

 ىنغىلاسعتهللانا لاقف مهضعب راغنلز ضعبر وول ىلءاهضعب روهط بتر وبا. سلا هللا رهط اما نك.
 عمر وهلذلا بيترث ثيحنم راقتفالاةحئار ةرابعلاءذه نمنيدلفملا ضعب مهنق هتوبثن ءالماعلا دوو نع

 مزايالهناف فاتلا نمةاوهمىفر ورغلامدقاذ متازف نيملاعلا نءىنغلسالا فرات لعق كلذ نوكن ع هتلفغ

 راقت ةأب فسوف الءدادع ان ءوهعام ناك نمنافءدوبو دارا ةتقآلا ىمهاالا ل: ءلاىفات ,اث ماعلا نوك نم

 رصانذ حنان تالاكدلابىلاعت قاف دو عم ءنكيأمادقالات الزم لئاعلاد:ءضراءتاذاو هيلا

 مث كلذ ىنت اه بق هنود ثمدع نم ملاعلاب قاعت أس مل - ءلان اى" اب لعتنأ كلذ حاضي اولاه 5 قطا نانج

 هلا راقتفالاب , ف صوب الءدجوأ واو ىلا عتوهذهد حوت مل« اًشناوةداهشلالاعىلاهدحوأ ىلا هنتوا اءاشنا

 رامقتنالا ناس اب هل ان ءتيلط تانكمملاناالولواذكم# هنوكراهة> ةمهولالا فو دةوهدو-و نءنغتسموه لد
 دوجولاب>اولءىفابتوبثناس تابت سا مئؤ ىلا عئاه راط أ امم دعلا مط تقاذاي دو بولا ممط اهقيذبنأ

 اهد وحدن «ىنغلاو هذا هلالا يا ىلا_عتاهد-وأدأه وذاها للعلا ن 4 .ااما.ه ادجول ومدعلا ن ماه رخينأ

 ئثىأف اهدوحو نمرهطأ ةلالدلا كرت فاهمدعلد هنو.ثىلعةمالعو هيلعالا ها ةكوموإل روك نأ نعو
 ماعلا !نع ءانغ ناانلقاذن اذ لاه العو لقا لاك معلا نمدو ه21لا هيلص>دوجو وأم دعنم عج 7

 لزالانوكو لزالا فهد علا نكمم لا فاصتااهمفنال ة ب رز لئيضخذ ةورلاعلاد و>ونع هانغنيعو»

 ىفىئوتس اهبضتف نككاوهامكم 2 نمهنا كلذو ل - هلا ىف هتملزأ عم نكمملا مدسع ه5 ف. كو عحرتلا لبق ال

 «-ظرف لاح ىفهف مكسللا هلناك اذ دو-و لاهل ضرفي الو مد_هلاح هل ضرغباث يمكعال لوبغلاهقح
 حاضياو) عجرملامد_هبانوعتمناك ناوهمدعلاحف لأ نكمل ىلع بع عجول نا عج سويف

 ريب 0 ا اودىذلاعج 7 ا نم ميج رثلا نأ (كلذ ا

 الوةعمناك ناو رخ 1 زيحغ رفوازيح لغشاسو سناك ناو «:ةيةد هياطعتام بست داو لك ف اهمكح

 ىغللانعت قاسان الاقبال هنأ شا مالك لصاحو#*# ىمهتنالاحىلا لاح نمل ةنو ىنعمثدثأو ىبعلازأ

 نمق عصي ال مولغمالر ل عودلاعت ه«.اءمولعموهملاعلاذاهرف ماعلا توبث ثء>ن هرمدقلا هماعوهزئ؟كةأاع

 كلذو ءاوسد> ىلء«ماعنعىنغىلاعت قا انالاو هناك هم -!ءىنتامولءملاتويث نع ىنخىلا_ءتهننانا لاه
 ىف هنومثنءىن-غالتداهشلا ماعلا هملعت 1-1 نم ملاعلازارب' نع ىنغىلآع: هناىلا مالا عج رذ موقف لات |

 ىاعت همس ا ىلع مالكا ىفةئاوسج نوني -جلتاو نماثلا باسبلا ىفزشلا لوقءانمهفامدي وي و لمأةياف هولع
 ماعلادو-و ىل. نمدبالن كل نيملاعلا نعىنخ هنالتادقتعملا عسي جعار ونملاعتقلانأ ملعائرابلا

 ب>وملاوهلاملاذالاملا نءلاملاب ىنغ هنالاملا باص فلاي امه :ءىبغلاىلادعت هلت دل نهذلا ىفاذل

 ةفيطاةسةيقددإ كهذه ورشا لاقي ه«فنعىنغلاةفصر ٌوصتتل لامملادو-و نهديالف «:ءىنغلا ةفص هل

 امفانبالاانتافصنع هزنرالىلاعت هناك ملاعلادودو ث نم ىلاعت هراعءانثلا ب :سملاعلاناف فشكلا
 امناانغىلاعت هنوكن اف ةيفثكلاالةيلقعلاةرثادلا ىفانبانع ىتةووفاندوجور ود: عمالاه#.لعءانثلا عفو

 ىلاراقنءلفرمالااذهر وت هسياع مبرة: نأ دارأ ن نمول اع هلوبغلااذهتوء:نمديالف انعمانْغب وه
 ندرلاو 2 وزرممباط:فزارلاو اول ةتلطي قاما ناو لاعلا بلاط مسالك نم « سفن هب امد قالا ىعدنام

 د.ءنن لهسلاو!ذهنمولا# امبالا :ءىنغلا طق لقعتي راد و ايوب بااعينزلاو اوبل

 جرخاذاد_!ءل!نمئاطأ ار وطلا.ةياك لاز رهط ىنعموةيدوب رلا مك لاعب ار هطظولارمس ةءدوب رال نادللا

 ىنغىأ نيم اعلا نءاينغىلاهتق لانو كدارملاةئامو نبعب رالاب املا فاضي أ مشل لاهو« ىسهتن اهنع
 لولذملا ىلع ةنطلسو رغق ل.ادلل ن ناكل ملء ةلالدال لال ىلاعت قلتو لذ هيلع ماعلا ةلالذ ثح نم ماعلا نع

 (ل تاع حول

 ةنكسماولذإاةالصلا ىف ىلا ها

 ليلذلاد هلا لغش فتكتلاو

 تدرودتوه دسةاحا:ملاحىف

 ىد_:عوهو كلذ. هناا

 لاو ني ديلا لابسا نم نسا
 ىلاعت هنباثا هاناتأم حاضياو

 هيلع نعد وهاس ةالملاست

 ةنيصلخعا نم ءزذ نيفصذ

 مونثالام هلوةىلا اهاوأ نم

 ىملادبلا | هلزنعا ديف نيدلا
 ةمهلالاةوغالةراشا ديعلا نم
 نيعلاب هنمان زال ىلاعت لاه

 دبهال صارخ الاء زإلاو
 ةروسل اون [ىلااندها هلو نم

 قذلاىرسلاد ملا هلرتعازهف

 نناجلاوه

 هللا نيب اهتمءز -ناكااولاو

 رغصالا فءضالا

 ابا هلوتودوءد.ءنيب و
 عج نيعتسن كاياود عت

 5 هما سول
 ديعلاهمصتامكف ةاحاذملا

 لبسأولو هندي نيبهع هع

 ىلا اراخت اة هتفص لمكترل هيدب

 اهالحاام 1

 ىعالم ىهتنا نينع ىذا

 ىلع ند لا لء>ناكاذا هنا
 ةاحانم نعدبعلالءثءردصلا

 ق.غضلا انىلو اامهلاسراو هن ر
 ردصلا ىلعزيدلا ل حنا

 كلذ مهلغشب الزءذلا لكلا
 وأ اههلاسرا تن اوهننا نع

 ةاعارمذا ل_هكلاريغل
 لْغُْس ردصلا ىلع امهعضو

 هتلاولمأةءافه- وتلا لكن ع
 درعلال وق ىن» 2 هوما

 عوك رلانع هلادتعالاحىف

 ىأ دلال نم دولا اذ مقنبالو

 ايزدلا فاه لناكن م عفن.
 ءدان:سال ام ركسأب روهاح نم



 ه5 __ لعجوناباورلاههث ثان
 هاوءدؤدص ىلع هلثاد كلذ

 ةياعىفةل *بمهذ_هولأو ,

 رهاطاذه (تاقنان) قالخأ مراكموةنمو نمل طن وهف هفت : ىلع هب-وأ اع ىفوا ذاىلاعت قطا افآو ١

 ماب (باوملاف) همكحامفرشلانماصعلا يدع :ولاعناك نارين نمدعواسع هم ءافولاناك اذاامف ||

 ىذلاوه ضحايا حجزت ثريخو ضهري نبق ىلءريخا ن 1 او ري_ثوهوالا ا«: -:مردص» ئد 0 1

 ريفا اذهتحاصف هن ركلاءاودلانرسشكرش ها نم رم .ةىذلاود جز هملاريلاو سوفنلاههر تالا -

 ةلك سماع ثا ع نءامأو نيدو اةاصع مكحاذهاندأتو ةجرلمأناذا هباذ_عددع مو بمابذتلاك ||
 ركذو + فالا ىلامتهئلل أن ءوحولا نمهجول «.فة-<رال ضرس ”ىفكل ذذ ءامدشالا نم تاذعلا ||

 قحلانانمةعاسلا اوةئسسلا لهأ داقتعادي ٌوداماض,أ نينئامو نيعستلاو ثلاثل ابابا! ىفنيدلا ا ا

 هتفرعف: سم سدلنا تالاف هنه لاعتهللا طرى رثستلا هللا دبع نب لهسناوهوْوثهسباع بحتالىلاعت |
 ث.<عازتلالاطو مالكلا!::؛:العو هتاقوىللاقفةرطانمهسو قبب عقوق #4 ةرعىبناىنم فرعو ١

 الو معنئثلك تعسوىتجر ولاة ىلاعتهللانا ل_هساكلاهام رخ ؟ناكف ترحو رامو تفقو و فذو هنا ||
 ىنتعسودةفتاركدلاركذأ ئثوصخامالامومعل اوةطاحالا ىضتة7لك ةتاففلوئت ىنناكبلع ىف ||
 ةفاطا كريو ىنخأ دغا هللا او5لهتب اان اانتالهنلا ةجر نأ نولو#” ل٠ لد اىابف:امعلا عيتحي وانأ 4 ءدجحر 0 ١

 ارئاست دقق هسلعأ نك أ ملماهتلالد نمهما ءوهميفأ نك ؟ملاماهنمهمهفوتلد ””الاهذ#_هلثعهرفطو هقام#س ا
 نونؤب ونوقتينذ-الاومتك أسف ىلاعت هلو_ةىلاتئ-اسإف ىسفن ودب الاددرأتذ_أو اركفتما/ ةيناثلاب وهنع لهنا نم ىلع
 لاعت 4تاقفءرهط مصةباعهسياءترهظوةعيعتر ةطارذ ىنأ تنذطاو اممتر رمق قاس: :لارخ 7 ىلا ةاكزلا ٍ لكولاو هياعمر5 نءىلع

 نيذالاهتك ا موهعل اكلذ ٠ نءاهحر خت صوص #توءنباهر كد ةلاعت هلنيآن نانو.امان 5 | نع 0

 نآنطأ تنك امل ساب لاه مىلاعت هتةدالل فص ء٠ ِميقَدلا لهسان لأوو سدلبا مننا 2ق قسد ار 1 ىلا نوةث حرباذ لجو 3 هللاريغ

 | مس نم ىلعف ناوك الان
 ىلا تء-رذ لهسلاو اهات ب 54 لتكسكنمل تكمل لانهاه كنا تن :طالوش.أ ارامدللاب د ىل- علا كد 3

 هنا تدلعوابابهسوحو فتدد سالوابا ولك و كو امو قاف دانا مام اوىوبرب تصدغو ىسقنا] | ل 59

 لاكش الااذ_ه مف رباع صنامىلا.عتهنناناةنوكاماذهدعب ىردأ امهتلاوو تةرسناو فرصناو عماطم ىف هللا نمململا اذ_هىت مسا
 بوجو ُثددح نم هس: ىلع همك >ا؟الا كلذ فه.لع مكحأال* لش ىف هسنمةثيشملا ىلع ىدنع مالا بة || همال ب سانلاى رب ث رح

 داوأه ل 8 ١ | هللادنعاسئاعن اك ها

 0000 اولوية تسكر ندا نكس لاروع ىبنا هيناعإلا ىلعلا هئابالا وقالو ل 39
 سدلا ناتمعو تيت هع لاش كر ليست ءاهاكح ىتلاةإع ىملا هده ىلع هكتغئوالف هندلهخلا ! وم

 1 قةمكلالاهو د ماقعلا
9 

 ى منا هْلمس لا هزنه ىف لهسا ةداقالا هنآ ردة« لهحال اهاع لعدت ا دل ءالاءالصلا ف ىرالا عذ
 هلك ملاعلا ا ىلاعتهنلانا كل ناب دة

 يشلا لاو دَعف نيااعلا ن ءاينغىلاعت هنوك هحو (امأو) هباءلاذب>وا ؟بجومالو« لا ةجاحريغ نم ١ ]أ : 7 0 1

 ل لاسيفءانشالاامئاوه#بلا هراقتق الامل ادعو لقاضي 101 ااىهللاهجر | 0

 قاذلااهر ةةلتبلط الف, ريغ فرعتالىلاعتهتئاوهو تاذأاب هملا رعت ةمىه نماهد ووتبلط امل ىئاكمالا ! 4 1 ل

 ىيلاعتهتدوهشم تنك اهنالاهعلا هيشمأو ةحاس نمالا-ولاؤ ”-لام:زح الاه دمرانأ ىللاسءثهللا نم ِ 1 *ةلوقي 5

 لاءاهةئاقسف هياءوهام ىلع هناصاوكردي وهفءاوساهدوجول اسف هةدووشم ىعأك يرسنلااومدعلاح ْ
 00 قالان أن دبعلا فال رقفن ءءايشالل داعم ع نكي ملاذهافد>او كارداباهمدعو اهدوحو

 اهفةداحوهدل ارد ةف نع الاءدج وبالئثدادعادارأو نك فرحءاطعأ
 نوكيل هدنع سرلامالا »علا باط

 اهليصغل ءازس كلن .ءتبهذوا ةلثسسمءذهو يشل لاو كاعت قمل اداعان «ديعلاداععاقرتفارقف هدذع

 ىقىلاعتهللامهمذنعاهفاوةخنلاوىلاسعتهلال ا عأنمريدثكاهف لزم د: ةلزماهئاواوةحف اليا ناكل

 هنازيشلا نعمهضعبلةئدق (تلظنان) ىسهتناءاينغأ نعنو ريقفهتلانا اول نيذل ارفك د سل هلوق
1 1 

 ع و 0 الات

 فذدو هبمرأف لاري هكام

 كلذ لغجاو نيديلارغسص
 كَل ةىفىناو 3 ارهط فاحش

 هيفكيلبقتسي اذه ولاه
 ىفزئشاار 5 ذ(تاق)هتلبق

 نيدسسلاو عسا لاا ر

 ىنكنذ الوانلثدققطاوهاذه « ىنغَتملكلاامرمغملك.لا نمتا العا هصنامةثا ا

|| 

 (باوجلا) 1 هنباىدي نيب فوقولا با



 م> .تموهو نمل أوههياف
 هدج نإ هللا عم« ىفءاجاكهنعألا . 37 4 ليقول هللاب ولوقفة علال درنيدلا «زجشلا ل ةنب ثدنملا اذهىلع مالكلا

 8 :ىلابلا 01 3 2 كامسأر 0 ا دئانترتانويرشلاو نان

 ءالق عنا مج ردا فرعا هانم تل الواو تلعن اتالم تارضحو نول قرا
 ميز نا ا

 نماضيأ همف مذ ىذلا ماقملا مول«ءالا و جاعتتالنأ :دارالا نش نمتالمدوس و :دلوالاالووسفت ىلعدردخ اانا الياي ا

 0 كلعمالس ا!لوة.فاسن هنوك ا هسسفئادو-ولا بحاوىلاعت هلباو ريغااب ب>او وأ نكمعالاو واعد "الن أ ةردقلانأش نمو دوح - و.«هللاو

 ةناك.ف ىنجالا لعق ىبنلااهجأأ ودكتوة+رلا سفن ىلع م كب ربتك هلو ىعماشذ ئتهيلع ىاليلاعتق :طاناك اذا (تاةناف) ىلا

 لير اسس اه سدرخلا كر ىف نان ءاىاعت + اناينذؤم كلذ ناننينمؤمارصنانءلءاقحناكوهلوق
 ادمهنأدوشأو لادااو لأ ىلاعت ملل ناةئامثلث 'ونيعبسلاو سداسلا بابلاىفذجشلا هلاك (باوملاه) نيفمؤءالرصالاو ةبسرلا

 نالدنلا نلقي اوهقالوسو أ بح ولا كلذ كرت نم عنملا نممدابع ىلع بح اولاددخ تحت دنس كسلواشاب نا ١ ولنا
 را يصئانستلسرل نال مول الومذه ةح الو نيم مؤ !نمءا.ش نم لذ وهتك امها نأ ىلا عت هلفدي ربام لفي ىلاعت هلال

 هلاسرلار ك ذىلاجات<ناكنأ رذ- الاب أ ْثهسفنىلع بجوأ اذادبعلا فالكماف ولا همزايالا عمزلأو لود ناهتمم<:الراتل ادحاولا
 0ع وبل ادع هنوكل هل وةعلاك كا ذوةردقلا عممرذنب فو ملاذا مني وعرشلا بحاولا ه- تحت هلودتدإ هيءافولا همزلي

 هلاسرلا ماعم هل نسدل نم ىلع
 0 ا ام اءامد ناكوىلاعت هلوكامأو عدا را 0001 >ازو«_.اءىلاعت هللا«. ول ملام < سن ىله بجوأ

 دا م هسفامالزأ واعتاذا ىسهل الا لعلا نان نيثال اوثلاثلا نابل ىف مشا ا هلاو 1 هيدار 18 نع هؤملا 0

 مالسسابعنبا دهتناق هلوثأأ أ ود ىلادإ_.موملا ب راطلا كلتدو ا انه لا بو ولاا ذ ناك انتداه
 00 || فن عوه نحو ولو يم بط سعال ات قطا نا رايا : مثكاذ فلا عا ب زاعتىذلا مالا

 2 بقر رفخ.الهلاناىلاعت هلوقو حت ديقت ةرضح نب”ريض> ىلا-عت قع ناو قالطالا ريض نم هنعع وحرلا لف ايش ,صوصخح عارهباههدح وكأ ل رص نمد ّك
 ىلع هنمل صم لك ذسخأإل أ| هد_قاماود.ةب وىلاعت قرا «ةلط اماوةلاطينا ىلاعت هللا ءاسلوأ نم ْنيةَدحْلا بهذمو ءاشن«نذا هنو
 مالسلام [ةمنم لس بسح بابلا قاضي جلا مرق امش /د هنت صاخنىل_هاماعالو ماع لعام نال مالو قايد
 ملسوويل هنا ىلص ىلا ىلع لأ د رار ىلا وهني نذل هتك افئثلك تعدو تجر وىلاعت هلوقف ئةئامونيعسستلاو تلاثلا

 ءاشد نملردغب ىلاعت هل هلو ؟يض قالة رش دو اه م هيرب أ ام فل نأ اع :مكالدز#هف هب كرش

 م .- ||| لمعي م«:ضاوخمو ةجرل هس#ن ىلع ضرفو ب> وأ ىأ ةدسرإ ه«سغن ىلع م ,ربتك ىلاعت هلودود ير وفدا دوج اأو اعلا دون 0 دل ودان

 .: د || هذه نادوولابد.ةمدوجاذهقذي الا ملصأوهدعب نمبان مئالاهيعأوس مكشم لعن هنا هلوقوهو ضاخ
 0 يال ...٠ دوما نمحالسالاو ةيوت تاةصاقنل_علااذه نع ضوعوهودلاتهنمقباسادعزلا مكحي هتفص
 تا ضرع هناك ن دولا نيذه نبدد,عااوهريغ٠ د.ةالوهاوهناصسدماع وكامفهدوح هدو لباه دقو قاطملا

 رك ةةياورلاءذه ف طقساو لأ :..: يدير ديلا عت نائل وقسم وسن تتلاهجوو ورش نالطالاهسوصأ تل تأب دظونلاك أ
 هي ا اع لات « ىدل لوةلالد بام هلوقبىسهلالال وعلا لي د-::ىلاعتر اكو ول مكح تحت لن داوهنلا دولا

 اذه ىحاايلماتف ىهتااهل لأ د ةلالد نيجأ مك ادهاءاشولو ىلا عت هلوقو هن ىفو م ءالالددلولا ىف ةلاسالا ىل لدي لقعلاو.
 كاملا تطعن للا ا اة اع لات اوس تانا رج ءاتبتلا تشل افريل نا ول 70

 ا ل دعو 0 0 5
 امنانأتو ا دهر وتب بواب كت 00 0 م 1 دا لتس 6 0
 ةنتق نمةذاعتسس الانان أ ءائيحوأ نيتديع را را ا 0 ضن

 قمل مرهاغبامللاجدللا زيسملا ىلع«بجوأام ل_عف كرت ىلامعت هناولومك رثب ىصعتق هنعزيمتل انياعهبح وار ذنلاك ىاسعتو هناحتش ان رل
 انءلع 00 03 اهثح نمالاامسفنأ ىلع هانيحوأ ام -هفائنل «تحواهت مكطااذه هلنكمل 4 باهذ

 ءاروةمدولالا ءاوعدف ا . هد ا :
 7 ءانك رئاذاةاصع نكس ملا: غن أ ىل ءءانبح وا اما:ءاعىلا_عت بوب مول هناوان سفن ا ىل كل ذانب اا ثءنمالا

 كل ذري_غومجوملاءامحا نم



 انهبنذ/اءدارملا كبنذار غفت ساوىلاهتهلوقىفةثام-ثلثااو نب رشعلاو عسارلا بابلا ىف مشلالاو 316 2

 ال | ١) و رلال كافشملا نمم_طلامت قلطاوهاضتف زغب نط نمورعلا لائم رابصام |[ بت اكل اراطنناب ةنلاراقلا
 .٠ . .-ه 3 5 . .٠ 9 / و م 1 5 "8 37 : 3 07

 لاهو 3 ملسوهيلعهنلا ىلسهماقع و الل اوهاذ_هءريغ هيدارماو بطاخناوهف تما ب:ذ لسوهبلع هننا ىله ل_هاراق 6و امم اىف

 ةقياب هير تي ىلام سا صئدوب الكا ذن وكلالا هللا تاذىف ركشلاب رظنلا محام ةئامئلثو نيةسلا بابلا ىف 0 ىلا ىل ه4 ءءمو - ل 1 3 . ب 2 4 4 ١ 4" 5 5 ٠ 2 .٠ 1 ١
 هسفنلاعت ولا ىىءامةئامثلثو نيسلاو عساسلا بابل فلاوو 1 ماس ل ةءىذلك كلذ فرعنأك ىف ُ حف دةول نيلع

 ةئامثلثو نيعبسلاو تلاثلابابلافلاهو « ىرخأو ان دقلخلا عيج نءتاذلدملعلانواعبلالا نطابلاب
 عساتلا بابلا ىف لاوو 5 مظعل وجرخ 1نودر أبا ماد مكملاو ةمؤاءمريغىلاعت قل اتاذتناك اذاو

 ىسهنا موأ«م لك ارووهذ ىلاعتهللا وان 5 ااجملعد الىلا_عت قط اتاذنارأ لعاةثامم انونيسلاو

 باتك ىف ءرت داكتال ناو هيف أ اب لمأةفاهريغوةبكمملا تاحوتغلباوبأ م ميج زيدلاى ميم جشأا مالك

 ماقمىفغلب «#نعدقلا ىضر خيشلا نا بصعتلاو ىوولا نء حرا لئاعلك لب هتموادبأ عمجلا 1 اعومج

 فال ةيمسملابلوقل ا نمءىربهسةءهنلا ىذر هناوهغادءاءاوالا ن هاد ىر داكب الامىلاعت هب هي رَْملا

 سيل ىلاعت قاس نا ملء ا ءانعماعىرغملا هيد مع ىف رمددقو لح وز هللا ىذخعال نم: ءهعاشأام

 نعهزتموهذ ءاقلتل اوههملا هن وكف مسكتالو ءاقيل اهءاع ل.هتسمق ضرءبالو ناكللاهلردةءفرهوك

 هسفنل ضرعلا مادعن ىلا نيماك-_:ملاروهجبهذاما رارسالا تاب فلاقو 3 ىسهتنا راطنالاوتاهلا

 تامول_ءمعار ونموهو بتارملارئاسفف هقاملننءابمىلاعت قااوةإ+اب وماودلا ىلءاة ال قانا نوكمل
 كادهىلوتبهللاوث علا اذهربدتف مالسلاو والا عج

 ىنلا ماعم نمىاطسلا ديرب

 الودالاباكتةربا مرخردق
 نمهللاو د ذك_ةقرت_>اه

 ءاعسم نانو يشل ىلع ىرقفا
 نكي ملا اولاف لعأ هللاو

 باو هسوأرس ولوالادهشتلا

 ضراعسولملا اذهنال

 ىلاهدء.مايقلا لال ضرع
 ضراعلاو ةثلاثلا ةءكرلا

 ادهاو ضرغلا هلم« ل زنرال
 فال هنعاهس نم لونا

 : : نموهنلاوريشالا سول
 هعجدةدمح وتلا فنوماكتملا هلهام جلوي هللادجر ىببارذسالا ودصساو ذات سالا ناك ع(ةعاخ نيو ا
 عج لوقي هللا هجر ىنبارفسالا قدعساوب «(هعاح)# هنافتايخزربلا تايلعتلا

 هناذناداقتعاةيناشلا * هفال_تهناو ماهوالا رو هتام لكن اداعّدءاىلوالا. د ندلك ىفولالهأ

 د_أ اوفك هلنكيملو هلوقبىلاعت كالذدك دقو تافصلانءزلطعمالو تاذبةهتمْت سلالات
 نيعيسلا و فاثلا/ابا! ىف سلا لاه دقو هه هسفنبهفنزئااوهلاسعت قا ناىتأاب لءاو < ىدتنا

 هياعرلسي تا ديعاعد هناك س

 نايل نممف ف عرش *اع

 ىلاهوعدب ماقملا اذ نا ىآر

 ةمكحلاولاو ساحةيخلا
 ىغت:ةال_دلاناءلذىف

 تد.س.ةىلاعت هلوةلة.عفشلا

 ىدبعنيب وىنيب ةالسملا
 عفن ملانناملعا وهنعدللا

 بعهنلا لص ىلا نعةباور

 ناك ىذلاهدهش: فلو

 لوب ناك لهةزاصلا هلو
 ىنلااهمأ كب اء مالسلاانلثم

 وأ ىلعمالسلا لوي ناكوأ

 كلذ: نمام-ش لوقيالناك

 نينول لا نمههزت نم هي زنتدالءابا ديحوتلا هي رم هقاخ تافص نع هزم اغا ىلا عقلا نا لءاهصنامنيتثامو

 . ئه سيل هناان داتعا عم هملاذب رعل اة ىلع هيأت ماي هانلقو+«-ذوم ىفءاش را هرزتقلاب

 ه.زنتلانيبقرغل اامف (تاقناف) هسفنهيملامعتىااءزنئذلا هب زل! نيعوهدبعلا هبرهأ ىذلا هب زنتلا

 زاعشتسا عمالا نوكيأل هب زنتلا نوه امهنسسقرغلا نا راونالا عت ول ىفزجشلا هلافأك (ناوجلاه) سيدقتلاو
 راعشتسا م دسع عملاجلاو لؤئكلات ام صوف الان وكءالق س:دةتلاامأو ىلا طل | بناح ىف صن مدوت

 رار الا نايف زجشلا لاو كال ذاو هب زنتلا نمدعل ىف لك 3 شي دقتلا نا ملف لانه صقند وحو مدون
 عا اولج نم> ديبعلا ضع : نمامص ةنراعشت سا عقول ع نك هزخ.الصقن هده ال نءنان عر ع يبسلا

 د_:ءالاع لذ ناك ناوروعنثلا| اذه. نع هه ن ادسعلل ع رمعضاو !!ضدبف ممتاغس ىلع لامت

 111 1 راقت هسا ماعلا ميس وشب تايه صا 1ااءلعىد. .يتععتو 2 لمأتملا

 هللا ىذرام ص#:د د رعسملا مد ١ “لاف ع 2 م هال_سلةوالتل | ل..سىلع هنولوةمف+ سنن ءىلامعتهنبا

 مءأ كاهن هاو دبحوتلا ثعم ىذا ذريظنانم دق دةونيعجرأ مهنعللاعت

 5 هاك ملا ا هناداقتءا دود وف سماها ث هلا« العمال لاهلوةبىاكو

 1 هيلع الذ بح وأ بح و.ءالو هيلاَةتاخري نم لا نيحلاصا !هقئادا ءعىلعو

 دو-وموتاذإ ,الرا.ت_خالاب عاف نيملاعلا نع ىنغ ا عتوهف قاحخام و اعنآدءالف و. سدرلاعت «ملعاماو انما امل 00 ناك ناو

 طنا نيماكت ا مالك اذه ىكاعتو هناصس هتاذ,مئا اوروسمءدوح ولءاهتناالو عساهضومماو ناهج ولف كلذ نءلوقتنا

 عسسل وك نأ اوهدحأإ



 نمحلاصلا هللا دانع ىل_هو نه

 لهشتلاطب أماللاو فلالاب
 ىلع هسائحابماللسلا عسجن

 نوتنءاحامتاو لاه هسفت
 نمزح لكن اب ذؤيل عبجلا
 هي :ىلعمل 1 تف هللا اذه

 0 و بعخاللاعت قط اوءلارعلادوهثىلاةعحا ارىهفال ثم ىلاعت هنا ىدغباسمل ىلا

 ناي :)مهقأم هيسحاتبا؟ لك ةمللظلا بح كردي لهلاو رونا! بخت كردي لعلان لهج ولع ىلءلعشه نمو

 نيسوملاو عنا .ارلانابلا ىف خيشلا هلاداك(تاوبماغ) هب رودبعلا نيب ىذلاةمظعلا باح عفر حمي له (ثاف

 نيم مقتل لاعت هرةطاحالا مدع نع ةنانكوهىذلا ادب 1 قالا نعةملفعلاب تح مقر حمدا ني:ئامو

 لن كرارطسملاو كيلالا معبالز منادسفن.:امو نيسومنا وىداملانايلاىف لاو هءارامو هأ .اردبعلا نذاف با اذه ىلءالاطت دبع |

 راد نسق ١ رهاب الىذلا ىلا ناعسو ىنخالىذلار هالفلا ناك ف ةثاو :وريشع عساسلابابلا ىلاقوو لعبال هنأبالا

 د نأ نه كه سن ىلع لسفإ
 ا ا ىعبتا نموانأ ةريصإ ىلع هللا ىلاوعدأ ىلد هذه لةىلاعت هلو ىنعما هفهوعر رقام ىلعذ( تاق ناف) نو رئاع
 ا ىذا قا || ىتااةصاخللا ىلاعتهتلاقي رطحلاو «دأ هيدارملانا نيعيسسلاوث املا بابل ىفيشلا هلاقأك (ناوجلاف)

 لع لامهثانالاهاك ساق فذح ريغ نمةفيتحمقانلاو ءديهناهدان نمو قانفذح ىلع مالاواصا مهلمرل عشا

 هدج نأهتلا معنمدبءتاسا ىلا.عتود ما ولهنافهيلا سانا ا وعدن ىدئثهإ*[ سيل ن متفرد ف.ك هلانلت فاضم |

 يش ولا امتاولاغ | 00 اوعد لطيف ف رعال5الذكوه ن هوئمالدل' مسا وئ# *ىلاعت هلم سلف لئاعال ا

 الار ءامادقا | تلقناع هيلا سانلا توعد ب: برقلا ته #غتعانمثرصعلا مي ثم نم مصخشل نيفراعلاضءعبلاودقو #
 عاج السلا اظفاركذ | ناوا.ءادنوكال سما ووعد قطادد> نمو اريد از هكل الق ىلاسعت هللا نهج رث تدقتعا |

 نامت!( املاردارمان | مهعم تحربامو مهتةعام لزت مقالنا نمءاوعتسسلااةداعس كلانلت مهتداعس ور رط اسال توصل
 2 نممالسالا قطز ومأف || قلاناك اذاف (تاقناف) ىسبتنا ريفغالممأ ريمالالاةةماالااهموقرباك الات عذاموا لاما

 | صوصخلا,ة,عكلالابقتتااثل ع رماذاملة ىلاسعت هلانهحوت ىفادب وا سةماهلكت اهلا هناذلةمتالللاعت |
 فرعلا ىف نيملاصلاال نيملسمل |

 ةهحلابقةسسالا صصخخ ىفةمكدحلا ناراونالا مئاولىفزييشلا هلاقاك (تاوجلاف) اهري_ةوانتالصلاع

 نوددرتمنو ركهنو رك: مهن هزرهط ةدمش هلي ون نع مهاسعأو هتف ر عم نع هر النا ىلا ه:بحدقو

 ىلهل !فاطعب ماعاو لابو |

 هسقن ىلع هن . ىذلا مالا ةه>اذالا لةءتبن أ ل.ةءالذ ةيح وذاندحأ نالةدح اوةهسىلا انه وت اذاالاانب وأذ عمت الان وك ةب ةيعكملا

 مسىذلامالسلا ىلع واولاب || 6“ ام ىلاعت ملا هزني ناد علا ىلعاو دج واول ذ فالخعلاعتهتلاف الاب ر انك اولاد اند نمو |
 هيلعوفط غول هنال همن ىلع | «.لءانموه عملات اعلا عت قطان مق فش ةبعكلاىلاانهج رن ص. مخ ناك-ف مهفاق ءرطاخ ن عهفرمعن وهل
 اقع قع ما هنا ءاولاف #“ هللاهحو ومثفاوإوتامشي ف ىلاستل اف ءاوسىلا_«تهةحىفتاهلارثاسفالاو ىلا عتو هناك

 دسك هللاهل_بدة ناب وهو ْ دهشالف هل ةعىلع هيفا , كلذعمم ةه-ف سس اىلا +”قط انا وحن ذب ولعب ديعلا نار ومالا بحعأ نمأ

 قول_لك نع ةلاسرلا باب قس اومسهتوذ نم ماج رنوفاخ ىلاسعت رسب لد سامو 0

 لسوعنلءهقلا ىلص روع ||| دارملاو 1 ءارعسلا نم ىنعي مهقوذ :نماباذع مهماعلزخي نأ مهي رنوفانعذار ما نالكالذ ىلع رص لادا اداب

 هنااذهم نيعتوةمارقلا موىل ا نعبعتح |5لوةعلا نع بعيح حالنا نااع : وذ م ىذ مرا اممك1لا(ىو رو)ناكملاالةناكملاو و ْ

 هللالوسو د اخ لماما لك أها اربلاعت هنلانأب ديعلا ملعنانوةقحلالاف انهن مولاف ب هنوبلطتاكهنوبلاعب ىلعالا لملاو زادبالا

 ىلا سو هسيلعهقا ىل ِ لاق ود هلا« نعهللا لاعتو قاط هريغ اد ةمالاهدهشي الدبغلا نالءارب هناك د بعلا نوكدوه.ث نم هب زنتلا ىف

 انآ دتبافانل ىترنتالتلاةيترا ا هب واستماهاكت اهل |ىربلب ةنمعمةهج فال ةتسمم فن ىرب نأ ةبعكلا هلابقتسا اع لضاارذصلو 53

 نمانروط ىف انيلع مالسلاب قلاب وةرهاظااهتر ودك تاهللا مم تطاحأ رقم سفن نأ مهوت نمو ققلادنعىلاعت قاطاهوى

 تاهل اهم طدت ملء سفن ىأرلا ةقحن ناك ىلوةحنارىلامعت هللا ةفرعم نم مش وهذ هيقطملا: رن

 رهاطامأو ةهحريغ فقطلادهشب كاذك ةهح ريغ فه سفن ىرياكف سحلا لاعنمتسلاهالكالذو ثسلا
 لاطأ و ةد .ةمريغةعاطمقي و رنطابلاب ةوسريغىف قاسي و رنا لعف طقفةبعكلاةهجلاهحوتهوهفديعلا
 رداع ادع ىد.س ن عةهطاب لوقلا لةنىئ-ريثك قلخ امن لز دق ةهاسأب لوقا اهل: 00107 اب لءاوه كلذفف

 ىزهشلا لاووويىاعت هللا ءاشن ا شرعلا ىلع ءاوتسالا ثحه ىفو عساسلا ثدبللا فال ذ طس كأي سو ىل لا

 | 7-0 نأ ثد_ىحأل فيكوقالطالا ىلءىنغلا هلسدةملاتاذلانالءاةئاوثاثو رمشع عساملا بابل |

 قو(تان) ىمتنا فطعريغ
 هنناهجر زمشلا ن«لوَلا ازد

 هناهيلع ىرتفا نم ىل_عدز

 ةنما نءا اردعرقللوعي نأك

 ىدعن ىتال هلو اهدا

 ناجرتل ه حرش فرك ذدةوو
 نامللعا«هناماضنأ فاوشالا



 لاو ملعأ هللاوث ثنا

 دهشتلا ىلعمد الك-1!ىف«بف

 0 ا امناو

 ,مأونلنافؤ تول

 اعقل دب هنا فرسشاو

 ص امو<سغن ىف هيصتخاام

 هُم :موهىذلا هتمال هل

 هيأامغاو لامعسنلوسر

 سو« لعلنا ىلص هن ىلا

 نذؤماع ءادنلا فرح ريغ ن 035

 هنمايرثلاحف ل دعلاب

 ءاح - اذهلوهنهذقهراض> اد

 كَ 1ع 1 اوثىفتاطإنا فرح

 نانيعيسلاوثلاثا!نادلا

 نيخمواانمع رابعا مالسلا

 0 طعب ءاندثالا مامنال

 مهءاوهأ فلاعاميسانلا

 لوسراب لوين مؤملا ناكسف
 (ىضارتعا نمنامأ فتن اهنيا

 نيحلاصلاهتنادابع ىلءمالسإا

 سانلا نو سمأي كل ذك م مناف
 مكي مهعا اوهأ فلاغاع

 امآو لاف ءاسنالل ثرالا

 انف ناف ان سفن ا ىلعانو.1ست

 ملستلا امس 2و مزق ا:ءلعانم

 لوةياك ضرتءنالو انله ف

 انكىسفغنل تاقناسدنالا

 صااعاو لاه ىسبتناالتلاةف
 انبلع مالسلا لوي ن أ ىلا

 هظفل ىفماللاو وفلالانارلعا

 سنعلل ىنلااهبأ كيلعمالسلا

 5و هلا لذ هموهذ د-هيالال

 ىأ مومعل اولرمشلا يبو

 0 لا ا تس سيسي ب

 [نذانتلقشان) ىسهتارفعالو ركسفتءبلا لمو العنا عسنلاوهزيزعل نالنوغسر ا عةزعل ابرثلب د | هرب زعلا نالنوفدءاع نزعل ايردبر

 لدبسالعن نيعيسسلاو ىن زاثلا ىف شااهلاأك (باوجلاذ)ادبأ هيبشتلان ءرعىلاخلا هر زنا ىلادبءال ليبسال

 ىهتنا قئاالاهتا فرعباللاةثمحزا رونار رعسوبأ هتئاو ىد_مدةذىلاعت هللا ىلاهيف لعل درب الا هيل !قول |[ف

 هناا نا اسوه.اع هلئا ىل-ص هلو ىنعمامخ اًهاطم' ئتفهقلثه.-ثءالولامعت قاساناك اذاو (تافناف

 ةر ودل, انهدارملا ناةئامثلثو نيتسلاوىداحلا بالا فزيشلا لام (تاوحلاف) هنتر ودىلعمداقاخ

 كلذودنو م-رب راس وذخاوب بوكو ولز 0 ١ وى ورصأد هب و مدآن مالك لع-ىلاعتهنلانا

 مدا لل_ه>ىلاعتهنناناىأ ىمالاو مكس طاونأشلا اهمدارب وّواطت ةرودااذاضرالا ىف ةفيل هنوك-ا

 دراوب دا نأ ىطوملالال ارك ذو 3-3 هذا هر وصلا ىبعموهادهف هلدلياءا تاديداحت هم أد لعشي

 هللا ن اماه لءغتاللاةفههجو ىلع هك وامت ماماباصض“"ىأر مسوهياعهطا ىلصدتالو سونا كلذو تيسىلع

 ىعماوق [ تلايتازرطأ هقاوتر وشاب داراارها ذهن ها هنووض ارك اكل ىجذبفهنروه ىلع مدا ق لح

 ثددلاتهذنم نالعنهءاح رو رعش نمد رذو هل طاطقد مأ باش ة هر وصف ف رش. رواريطلا ثيدح

 تألانجلا ن اش نمولابملا ماعف تناك ب هب و رلاهذ هنا نيّتسلاو عبارلا نابل ىفزيشلا هلاوأك (باو لا)

 ئمالف كلذو كو ندلا ىانابثد .قلاوانب ا لعلاوةبقمالسالاكي 7 هللا نسدتسمللا أس :

 ضخما مد-هلارودي دئشب سامى -ءوؤئنلك ىلعه قيم م كي هنأف لام 1 0 كركم ااىف

 دوح و ص+نامناولاسيلا ةرضح وهن !اباطخ مكدأ ةإ سبق فهتلانا لافو هارثك "را

 ثحترأ اذا رفح ودهغمىب مسا ودعا «يقاربةإبقلا فيلات هلي ايلات ةلب لايقل

 ناسنالادنعنأ لع ملسو هيا عهنلا ىلص هناالولف هتالص ف بدال مزمل ,وماهلالا باب نماهمىلاعتى ونا عبق هيلع

 ىلغعلاللدلا نأ عم لرصربءارت ناك ىأ ءارتئلئاك هنئاد,ءالاذام مكسحلااذهاول لابخلا ى مست ةهم د

 امفلاه م :-ذب كلذ لاطأ او راد_لاىوس أش كردأ امر هيلاوهيمشلاهإلدب ل خت هنال نأك نممدع

 لقعتالك نال #ك:الىلاعت لأن اك ناو كتامقىفئعلل«_اوملن ل ةتتلالاانلفامم ع راشلا كل _.طاخ
 دهشتذ ن3 لةعلار وط فوق ى لع : هلا لاه 'زاللا كاطع اذان كلة عةرئادفاسوبحتمدامءالذكالا هلا

 هر وصلا علا للدار هلع ل عرش * نءرودبن نألاملانا ثنم نأ تماءدةفْزري ريت ن ل للام: لا

 | ٠١ واما لتس و 006 تورت ص 1 هَ ىنح ىسهتنا 56 ويسار

 وهام اع هلام هناواهف ىلا ىلحتد سبعلا نهذف مب ةيىئلاةروصلاوهىلا عت الا يؤ يدم لع باح

 نءجرخناالاىر وصلا للان «قرينأ ع الد_بعلا نأ عمئالذ نع هنياىلامعت ةزيهنملاةروصل اك

 ةلاوايك (ناو +لاف) هججو لكن محلا لعتنأ ن مناةؤلذلاع :ءةمكحاوف (تاقناف) ئنوتنا دا اوما ماع

 هدر اجع تايولعما مهولذاردةلارس لع نم عنمت ةداناا كنان ثااثلا بابل! ىفزهشلا
 تابت شال نكح تدعو اكس ترد كفيت و لك

 نمانبلابرثأ هنأ. ىلاعت هتلاري_*أ دق (ليقناف) ىببتنا لانا ذوو ىفىلاعت قط اىلا ت>اتدا

 سماحللا بايلاىف يشلا هلافاك (باوبلاة)» ءاناهد ف يكف مظعلا ب رقلا اذ مانمناك اذاو دي رولا لبح

 رصابإلاةضصالمهتفاعل ناك ال ءاوهلا لمد و تاعرعبلاة ركن '5 تا*<ترقلاةدشنا نيئاهالاو
 اذان(تلفنام) هبرقةد شل اربالء يف هسينيع عقود وعلا هسيق س هاذا ءاماأثإل زكو رصيل ا هكر دي فيك

 ع راشلاانريسأ ىتلاةه_اظااو روتلا نم باح فلأ نوعبسل !نمأق ميلفعلاب ,رقلا اذ مبان مىلاسعت قالا ناك

 قالا ةرض> نمءدعب ديعلادوهشن عيانك بخلع اء هنا جدلا هلو :5(نا اوداف) ىلا عت قا نيد وانتا أب

 اع

 ةلارم.تءاءوأو ردقلارس



 كل

 7 |١ للملع مراد كل فرع نأ تدرأناكلاهوىل 51 قا ىنةةوأاضي أ مف لاهو د ةفاس ءالاىدعبو ىلرك

 راهانا ىف م 1 ْ الها نوكلادحت ىنع هلأساونوكسلااءار ونهافدو لهحالولعب قرم حل دنالو كرهط ءارونمن ةرانيلللا ل بينما ل

 ريغرطقللا اورسد_ةتلاو 1

 ثلاثلاناءلا فرك ذو «كالذأ
 نطاويااتنطب5 النطابلاانأو رهاوظلا ترهط الرهالا اان ىناف ىنالهاجدحت ىنعل ها !لأساو ف

 نءالوك تع نمالوك ةوذ نمنوك- لا لععت الذ كل فرعت نأ تدرأ ناف مد: الىربغ عم ىكىد.ءدوهُدو

 افناو لركف ىفالو كرك ذىفالو كد وىفالو كاما فالوكللاج”نءالو كنيع
 تدرأ نال لاهو لا: قل فةوأاضا ًالهبسف لافو « رومالاناخأ ف.كرلا ارظانهسيفمقأف كاماةم

 || هدضىذا ليا نعولوجاهدضىذلالعلانءو لوصفةملاولو هوم لادو وشن عح خاف كال فرعتأ نأ

 || ىلاعتىملاةفرعمذسخأ نوفلوقتاف (تاقناف) كلذفل طا وركفلااهدضىتلاةفرعملانءو معلا
 هلاوأك (با اودلاف) انراعىمس لهفةنسل او ناتكل ا ىفةد راولا طظاقلالاو فو رسلان اعتج فان نم

 دوا تامهتن نم هل نسلو ىلا هتهنلاب ل هاحو هلءافراعوهشباتاحوت ذلا نم اياصولا باب فذيسشلا

 لان وكنمددرتد وهذ فو راانمىلاعت قا اةفر_عمذ أ نهن أك اذحاسض,او لاق و

 هفرعن هوهفرعد_ةفهللابهللافر-عنم قاوشالاناج رثاء حرش فاضي أ زشلالافو ةهياوت ادب
 جتاول فاضبأ نيش !لاهو د هس سد نمحربا !هتفريغالتو اكل ذءاطءأ امفرعدَهف نوكدلاب

 0-5 ةثسم]+4:طاسماف اكو شتفتلاف قرسغو ةلدالارب رت فل غوأ نم سانلانمنأملعا راوثالا
 4 تايحكا م<يالن يفركفتلا فهرع ماقدفاذ فشلك سبا كاست هلو ”عم بعتلا دعب فقو هناا ذهةهياع

 غرفومدةلوأ نم حارت_سافهثبادباذهناك نم سانلا نموه:ءىلاسعت هلنادا مناع للا شو ركغلاب

 ١ || هياغنأ ٍلعاةثامعب ع د ل للا.

 مقورارف ا اومزل ممن 0 راظنلاءافطسأد بهنوزكا ل

 ىممئالاملاو 7-00 لام ردك ذاوا_ه> ودود مانع أ ىه ىلاتإ درب اروبا عاما مدقلوأ ىفممنم

 ١ كاستدنلاىلةديعلا بى ٍجاازماحل !ىلءاا مذ 0 .ةناف) نانعت اه هنرمض>- ن ءنوكام دبا نم كلذ

 ا القع نيققحلا عيجت دنع دماحلا ىلعأ ةئامعب رآو نيدسسلاو عيباسلاب اب ءااق ىف يشل هلاك (ئاولكلا

 هلعسالاد ءلحو زعهبر ىلةىثيإ كا ديعل حدب الذال 2 لات وهاماوق مو

 تويئهءقديعالءانث لكءارو نمىلاعتو از هوم اهَمف هل ةعدامع ديعلاه بلع ىنثءنأالا قبافو ديعلا
 جبس لا نع ب لا ىهيبستل اة هية اولا انهن هودبالو 2 «-:لعائنلكف

 هع لا قاما ف سالم زنت ع بستلا نأ كل ذحاضااوذب وما انمي وتلا ىهذن وتلا مهاوقك

 ىن-عم مهف نمنأ ملعاةئاه سنو ني_سجخلاو نما ؛ل!تابلا فاضت لافو 5 مهذاف هنعه فلاح هزني ىتكدبعلا

 نمءاملعلال وذ. نمهنأ ىدن نمادحأ تءأرامو ادبأ ق1 !تاذهنك ىف طقرك هد لئ: 155 سدلىلامعت هلوق
 ىلازغلا دماسوبأ كا ذ ىف عقو ىتح هنوهزني مهحأ نيعاز هركسفيىلاعتهللاتاذف ماك-دقوالار اظنلا فانصأ

 نمىب#ظف- نأ ىلءىلاعت هللا ل_ضف نمناكو يشل لاو ع هنومل..ةكلذن
 قركسدف ةرضاس ا ءذهىفالط عم ىتمركسفلا قرف هدوه_شوهريخو هوة نءالا اع” هفرعأ لف هناذف ركسفتلا

 ناكوهيف فرص: نأ كيني الاهفسعتلاو فرمعتلان د ىفدعىذإاهتيد١1لاوو كلذيلعءىركف

 قهبعت فرص. ناوهلل'تاذىف ركسمتلاف بسأل أ ىركدف تفياردث كنك اه ةقباسةعيامم نم كلذ
 هل قا ىذلا لغلاف هلامعتساو لقا مل ىذلا لغسشلان ءهفرمص ىلء دوا هلي إذ ىلء« ىنعبايف رايتعالا

 ةماسعلا موف ىلءءاجدق ةعب رشلارثك ًانارعا نيعب_سااوثلاثلا بالا ىفاضرأ يشل لاو يو

 ءعج رهنكل هللاهجر

 1 كانهننوكلا ل5 نمر

 ميكا ةلثسسأ ن 2 ْ

 دارملاهبنذنممدختام هلرذغ

 ىوملان اوما ىف نيعبسلاو

 تاملعا هبصنام ىذمرتلا

 انءاعد راب ب>أ نما

 نر ا ثلا
 نيماالوىلاع: لاهو هدد5

 نيدصات ىأ مار كاتبا

 نم مس اا|تغذتامعاولاو |

 ةعرسلا ىلءاهشت نيس ا

 ةفحلاذاةراحالا ىف ةرول_طملا

 ءا.شالاىف عارسالا ىضتغت

 لي لو هلرفغلاامغاولاو
 الب وا تال زاعد سبحأ

 طارصلاىلاىدهملانال لرغ ارفغأ

 (تاقإ رقغبام هلام مبغتسمل
 ةيوحأ ف كلذوغ «ءانر كذدك

 امآدلان رع هقااوانخ“ ١

 نيمأتهني 3 قد اون هلوق

 اهبدارسملا سدلةكئالملا |
 نأ لهةعوة.امزلاةقذاو 1

 مع وكف كلذاهدا رملا توك

 نيمآ مهل اوتدنءد>اونامز || ت

 مهلوقولذعالةكنتالملا نان

 نيد_ةءاهولوةبنأ نيمآ

 اهولاف ناو نيد هريغوأ

 دارملا نوكيا رف نيد ختم
 نالةصاخ ةءنامزلا هدف اوملا
 نايتالابهياع مكعد غل ١

 ءذهبترتبىأ نيمآ ضان
 خ هو 1 ع 3

 الا

 ةقفاوملا ىنعم قبب لق نيد
 لاحلارربعلا اهلوع ,نآالا

 لاط أو كلملااهماعنوكي ىذلا كر وذاك سبا هلوقوكن تاحيولت ضعبالا صاوملا مهف لع ئعلو مةجرؤحلا تافصقا
 200الدورة لالا قولا ك1 ن1 اه لارا اعلا حرا ةفقرفلا 42# ب477 2

 هعحارف ىف دم) كلذ ذو



 اناا هيئيعشسأ :وةئطانلاو

 هذ مم ىلدملا نك لىءوكالذك
 ىلعءاكهلاع عج نم ياثملا
 هلو:ىفايذاك ناك هباز رودامع

 قالا ءاراذاو نيعةسنو دب ءأ

 تيذك هللافئثىلااةهله

 اذا الوق كلذكو لاه
 قىدمع ىنر ورا ءعو رج

 ناالادجلا كلذ هنوكال
 دجاف ناعناو هتءلكد رضح

 لوةالفطقف هناسلالا وحلا

 انءاوىد.ءىفدج قالا هل

 ىديع ناسا ىدج لو

 ىلع ضرفامهتلانالكلذو
 الذ هةءاكب هنحاني نأ دبعلا

 هتراونم نع موال
 (تاق) طف اهسفن نعالا

 عسساتلا ب ادلا ىف قل .سو

 ءاسينأ نا ذو نيعم تأاو

 ىلس عراشلانأىلاسعت هللا

 ضعببءاجاغا سوه ءاعهللا

 لود ناب ىأ اثاثم راك ذالا

 ل_هديل تاس ثالث كلذ
 سوسلا تاوسثلا كلذ

 باوثااول.ةملاناوثلاو

 الايخوا ح منيف ىونعملا
 الايدتو اس 0 ذاك و

 هللاو كلذ ف لاط ًاوالةءو
 بابلا ىفزجشلارك ذووب لعأ

 ةئامثاثونيناوثلاو نماثلا

 ىفأر فاذا فراعلا ذأ نمنا

 :ءارقدصيالنأ ةقاطمذالص
 ةيعمناوأ ةنيعمثر وس

 الس نمأ ىرديال هنالثل ذو

 هتاجاذم قب رطنم هبرهي
 هي4يصاشب امم سكت فراعلاه

 ىلا امي 1 نم

 هللا وهر طاضف ى راه بلا

 ند ثا فلام 5 معا

0 
 000000 ا ا 77727222 00

 نارلعلدلوب لوىلاعت هلوذىعم مهف لئاعا !ناول ولاه مهلمىل او ولوسر :رمهللا د: نم ءاح نملك ن< هسبق
 ةنوكه بفن نعىلاعت ىلا قندةودولومىلا«7هللاةؤرعم فهم دقم سرد ركسف نم لاعلا هعبتأ ام عيببج

 انمؤم نكي ناو هناعاىفانهط كلذ ناك يالا .؟رمنأك نأو هلةهقملادلو دةولئاعلا اذ_هناعانيأف دلو

 هن داوام لثيل ذوب مل هنوك ىلاسعت قالا ىئئامئارارمسالا ايلا :تلذكو قب ىهتنانمو 3  سزل هلام كف

 ضو.ذا !ةدالو فالس 0ع ىهاع الوقعلاةدالونأف فراعملا ن مىللاه#هةحىف لوذعلا

 قي رطىدباللبهتفرعمىركسةلارافثلا لد أ نمد>الل سالءومتر رقامىلعف (تاقناف) ىبهتناةيعرشلا
 نءالزءنمالا قا ادهثالهناءالذو هلمزال سمأ كلذ وعن (تاوللاف) تالايدنو ماهوأ لود نم هتفرعم

 ىداني كلذاوذاحت الو لول-الذا بناس ىلاعت قلاو بناج ف «سغن اذه لعدف هرب زنت هلءاضتقا دعبب ماعلا
 هرك ذري_غالةيدوبعم 2 ه نم دام سبت م دهدالا مالا س ةنقرسي امنا عمدعبابر ء«كملاهئاتلاب هير

 كرديالىلاعتوحلانالعاةئامثلثونيعب_سلاوثلا اتابلافلاو # ةئامثاثو نيعبسلاتابلا ف 0

 ىصق د اوق أدق م مناف مهرأ ركسةيهللاتاذ فني ضئاجللا ب نذنمربك ؟بنذاثد :عسلوادنأ ى نكفلا ارظخااب

 بناجاورصتمل درعب لب وأت ىلا او احا ل_سرلاةيتءاجام فالرك_غلا مهاطعأ المهنا 100
 نمدر وامد_>ىلعاوةتووسدالااو هزل م نأولو تو رع الث يح نم« سفن نعىلاعتهلنامالعا ىلعركغلا

 رخخ [مال_ءاب كلذف مهغلا ىلاعتهّنلام هاطغالا واو :موكاعت هللاىلا كل ذةسفك مءاواكوو تافدلا ارامدنأ

 (تلقنان] ىهتنامه ب وفرهةاوناكوهنماهح ودخل نمل نوكتت ةف مهمولة ىف هزني

 نبايلاىفئجشلا هلاوك (باوملاف) لإكسلا بنتا م غاباذاىلاعتهقلابناج فد أن هتري-هلالو زتلهف
 0 ا هللاعت ىلا ىلحتاذا ديعلا باق نملو زو ريطاناةئامثاثونيسمحللاو ىفاشلا

 دحأ ردشبالن كلا ىلعتل اكل ذ لبق لعب نك ملام هنا نم كلذدنعرلعي و ةريخ اهذءلو زتوناراطضالا نمهباق

 نييعتنعدبعلازعسساف (ل.ةناف) ريغالةدامريغيف هلىلكت هنوك الاوان م هلىلكت دقام نيبعت ىلد

 ادبارخ دبع هيىلتا امنيعب دمعل طق ىلءامىلاعت *لان وكتالذ سسنأ (باوجلان) قا نمهللت ام

 ىلاماقملا اذهنم عج راذاف راعاان امله :عريبعتلا ىلعالو<- 8 ةىلىئام نيس دعت ىلع دمءعر دةءالناك ل ذاف

 | او ترسل عج نماهاخ يرشح نما فلام ودا ىلأ هب صرأ اوملاملاعو هىذلا هدأ ملاع

 ىلا_عت هنالادبأ كلذد ب ءاهعالف طيضامالوأ<: :م 0 مكعلوعدف لاعت

 هذهىفو لاو م كلذ ىفنيدلا .هزيشلالاطأ و كلذرعبهنء«بمتكا وفراعملا نمي“ 5ىفديع باذل ىلعتام

 از_هىفانمدتدتو د لأ ىلاعت هلاوه فتن كلذ ناكما ىلءردةءالو نيدضا نيب ا ةرضالا

 جشلا لوقءدي وب و 8 برم ]الو لس م ىبنهلعتال 1! صئامص»ث نم مولا ىلتة فيك هنأ ثحأا

 نفر هالو ناهي سلا دب يكحا ءنيعوهاماست«غن ,ىلاعت علل نا ةثاوثلثو نيناعل او ىناثل باب ءل !ىف

 قارفتلارابجلادسبء زيا لاتو « ىهتنانبك اها نيذهري_ةوهالو هيلع هبمكحورصبلا هدهشام
 اضيأ لاهو « هول-هحامنءالودوف :رعام نيعانأ امىلال_-وقزعوللاةويلاعت لسا ىنفةوأ فناوملا

 مدعل ىف مهاهحتالا ا 1طن مول _همالن قرض ماما ادووف بلوط ىنا نا مءافلا# و ىلاعت للا ىئفقوأ

 هيسواع علم غرغت نأ دب ءبالاديعارهطأال ىلأ لعاىللاو قا ىنةةوأاضيأ لاهو * ىلمهتطاحا

 لاهاضن أ لافو 5 اهانزأ موأعلاامانص 2 ف رعملادهسثيانهف ل داذاه تو ربا ةرضح لشد وهفراعمو

 نطامل نم أو رهاطظلان مروطا انو ود الكف 0 رعمالل وو عقنالاومف له الةخر عملو ال

 اناالىناوو ديد الىذلا رعت لهتعالتاةرعتلان هقىذامعل هتروطأا مع. وهسسفن نمائث لكلا برثأ و

 هقرعأ ىذلابرةلاوه ىداسبعهفرع ىذلا برغلا سوا إلاك انأالو فرءتلاكاناالو لعلاانالو فرعتلا

 توقرعبال مهرةناسمالب ديءببب رئان ا فاوف رعولالدع اياك ىهوالواوذرعىدع :الواوفرع فرئالفانأ



 دحوبلءلدىوثأاذهولا“ 4
 :الصلا ىفدجلاةءارقضرففف 27 نت د عز لا 0 :

 || كا 9 أ مه (تاوحلاف) ةيورخالا تالت اىف راكسنالا لهأ مهنذ (تاثناف) ىلا.عتهلبا قا نم دحال كردع

 بايلاف تارك ذوفها لا مال نيعباو نيد اوناغاومالتساءاست ةذعب رأالا غاب نال ثوفامرك نب دس لع ماس لاا
 نيمو نيعسلاو س ْ لها ضعبهرك:أاع رفناعالاماقم لهاليلءاذاوةلح رافك-ااءرك:أمالسالا ماعم لهال ىلاعت قا | 7 8 ةعبتلا ماخلتا 7 ِِ 3 2 1 4 : 97 03 2 0 )

 ١ 2 | ا 4 ا 3 ع 0 .
 ريعل فا. / تاو فقام ١ 200 ا كنااع 0 0 مدان ١

 زيي يفرح نيد فرح هد ىةءملا |

 هذوهعلا قف ف :

 1 رك هولا 4 لهل. .ةناف « ناق.الاماةمىلاناس>الاو ناعالاومالسالاماةماوز واج مهمالمهتثر ولكوءايسنالاك | فانالوة مان ناك ىدام لإ تامل نملخف لا هرك- بالنا قيالاماثمبحاصفززخ الا قركسأ رادلاءذهقأب .ثقذي ل نءلكأ||
| 

 هل م 0-2
 انحنو.شامأو :ناسالال_هأ ا نيعبسلاو عساتلا بابا فيش ا هلهاك باوجلا د نيابي فاش رهلتنر يااا ا

 دشن م قئاقحلا لهأدن :عوام دنع هرهلش ءريسغ ىفىاذلا ىلعتل !عنمىف فالحخال هلا ن نيتئامو ْ

 صرةلاىوس ئةحاورالا م !اع ىلع 35 اهرونودو بولا س«”نم دس مو

 صرالاةدثنم ناسنالاكلهولو د رهاقمري_ةىفتاذلالانت سلو

 0 ل ا ل
 ىلااولصو نأىلا ءادالاف ||| مرر رو نب ؤراعت باقر اعرنو ةينر «اذان لبق نأ 4
 نادصأ يه نيذلات رعلا | كلذ ىلع لمع وىلاعت قا نيد وان: بةمظعلا نايك قاعتتاهب ؤرلانأ ني_ةئامونيناسغل اويفاثلا تابلاىف |
 : 0 || هتيؤ رزم قطا تاذوع هنأ م ءزنملكوللاعت قا ناذشاءاناخغااذسه عفر ولذا ضو هلال وام

| 
 ءلءهتلا اصهتلال وسر [

 اع سل اند اراق فهد تعي ناك 0 ” الارادلا فولو هل فثكشي نآديالف هل ||

 نودةعالمعاوةءارغلاف ا

 اذكهممانوعزبوفاقلا |
 مووت نع ادوذخأ ا

 لل
 يم امرا. نو اد تاوعلاتادتتاروص فرعنا ف (لقف) سهتانوبنعاووكيلم قا نموها

 هللا ىلع قب نمم مهانيقل | يا ع ر وصنالكلذو عقا وهنأ (باوجلاف) فااذلا ىلعت اك ع و:توهوأ
 هيأ رذاذ موف بك يغتام ْ ىذلا مو هلعملا كالذءار وسيلوده_ثيالو لعب نا حدنالا ضر التاء ةهمار و تأ لعب عأ ملعلاب اهملعري عي

 عسيجاذكهو فاقلانو رورمر]] تذاف (تاقناف) نيتئامونيعستلاو عساتلابابلا ىفزيشأام الك ىب .تناالصأ ملعبامةةيقحرلعبالو دهشيالا
 زمور اف نرفلا نيرمثعلاو ناثلا بالا جشم اي 0 اه هلو وسرو هلل صاعووق ركب تاذلا ف ضاعن م !
 ”لرتنرغملادالس انباحكأ ىلع 00 تثلاالو فانلاال هناذةف :رعم ف ضو ىلاعت هللا ها امو هلوسرو هنل_صاعو» هرمئةئاوثاثو 1

 جء ملا نع ضئثا1:ا ل ث_سوللت كو 1تان ن هىلاعتى ء!اهنك ة ةفر م٠ نعف4سسقت هكا هفر م نعزعتاذا دنعلا

 الوأ هنعةحرامب وأهيفة] كاد فل هوت دبق ليقود ليك ردتام ماعلا مورد اوتاذةفرعم

 اذال 5 ء ول. ورص: هد تسون وفناو لامس اذه هن لو د ىذلا دئازلا لدو ة_تزاخالو لة اد

 نعال_ضف ةياقعلا هلدالاب هبلاطب ٠ ومس>وأ ضرعو ًاردوجىلا عحرب لهو ني ريثكوأد->-اولل_ه عجبلا

 (لةنان) ىهتناادبأ توملادء,ادو>ووءاةنحاو راللذافرعءالوادب الملة عالم ءادئالذإ دوام ةءعرشلا

 هللاو هانارغلا ىفاهدقع

 ةاحانملا تعرشا او لاو جلع

 نودمايقلا لاح همالك دل ا

 ةالصلالاوحأ نم هريغ

 6 هم وعلا ىف كاريس
 لوألا د نم نأك اذهلو | رادلاهذ هيف هلوبجت, ٌورمدل هلناءاشن مالا عامملاو سالا ىلع ى 001 مواكس اذلا ةدابع نذأف
 مهتبعر نم د يك اذا | بعغلا ىلءىلاعت قل ةداسعىلا ل_سال هناةئامثلت ونس رمدعا او ىناثا با + لافذيشلا 5 6 اولاف)
 11111111 اذهانرغك, وءارتكناكهتناد بع ارينمءلاراشأ اكد ويشكو دو هتموهاعةدابعلا نأ اعت نم دالف ةلج حما

 حاس لك نان مهكعلفال هركفؤي رط نمد اعلا بادكأ هناذ_ ةولفالاو«مركوهنلا لضف نه قاعتلا |||
 أ| نأ ت.نيالو اذكنوداذكف هب رةرض-وهرظنوهلةءقي رط نموههتفر همىفهب رفاصوأ دسةدق لقعأأ]|
 قيرط ىف مه«سواولزب دقذا م«تءافعود.قتا !اذ_هفقا1اىلاعتهتئارذءدقو قالطالاالاىلاعت هنئس سني ظ

 دحو اذا ىلا ناث. .- نمأم لع لامعا ديعلا ناكل ى السا دع دعم لك داء ىلاعتق!!ناالولو هنؤرعم

 دف هلقعبتاذلا ةفرعلضرعت نمنارءذ « رجخ ” الادبعلادنءادوةغءنوكينأ مْزا دب ءدنءارو هدم
 تالاقملافال_ة ام دعو هإةعب رطان لكن مىلاعت هم تالاعملا فالدخ اءاناقامناهربو نعزي سال رضرعت

 2 ه-يس »ع

 ىف لاط] او فرعلا كلذف

 قطان صاامالاةووكلذ |[

 كاباودبعن كابا لوقت نأ
 ىلا: .راسا عجلان و نيعمتست

 هديتنا انمدب رب ولا نأ

 ةرهاظلا انئاضعأ عممحب عرعر



 44 2 ,:رثالةةيدلارك ذامو

 ىلاهدنو هيلءنورقتس مذةهتفرعمف مهلرقت الفتان "الاعم تايلعتلا مهك اردالانعأ ف شكلا المل هفلااالاةنمومأل
 بوب رملا ماعلا نعةءاكلاب هدب هرج لعلا ىفطقن كءالو لوعمريغاهلاالا 0 قالا لةءبالرارسالاباب || هرهاظلاا متاكرح ثمح نم

 مدع عماجلاو سقنلاب اعلا هبيلعلا هبش اق ى مه ثم نهدهسشتملو هن اذ لةعت ململاعلا ن ءاد 0 ا

 ىنلاةفال_علاةفرعمكل صان ال ]نكن اهئدب وهاس: نييىنلاةةالعلادوهش كل ضاغبالاكفدي رعتل :

 انمئالهيهامسنلاب لع هد:ءانذ ربدنام لكبه نع سغنل ادب رعتب لاك نملكو لاه ماعلا نيب وىلاسعت هللا نيب
 ةغيطالانألءا قاوشالاناج رثح رشف زئشلاةرابعو + ىوتنابك سىفالا طقاهسغت لةعتال
 اهب رع ىهواهط.س ةدهاشل ةدحاوة افا طق كرتتالو بكرم ريدم ىهوالا ىرخ الوا'ددج وال ةيناسنالا

 هيلع "الاب هلزءالن م مهري_غو ةفوصاملا ضع ارباب فالخع اذ دولا ادبأ ةقالعربغ نم اهمك سنع 1 .'رغلا ف4 15
 ىهتنا هري-غاغرفتتالفمزال فطراهكر ا ل ال وورق يو لصتتالا مالعف | 0
 نولأللا اذهنافرا»لافرعيف هيةفرعملا نعزعتلا ىهئتلابةفرعملانوكتدق رارسسالا ناب ىفلاقو ع تأ“ هفلاخام فأي ىح
 لعق فرعنالهنوكب فرعنالن مزع.ءو زي مدةف هريغ نعزيمجي تأ ليل ةفرعملا نمضرغلا سءاوفرعدال|| ضار رع وزجاقلا
 لاهو هريغمدنعامف توكلان م حريب ملركشلابهنلا ىلا كلسنمراوفالا مقاول داتك فلاتر« الا ْ ىنومرعحسسل

 هنودقتعنامنوديعبامغاو !ممواهل قالا ةيهام م نمدح اولد نالاتأ قلطلا ىلع ةح رارسالاتابفأأ 00 0
 باقلا ماذااض أهيف لاهو * رو هلاىفةما,لا مول هلوتد نعىتسريك هللا كلل ذ ىف ىلم 5 ق1 تافه نم 000 نآ ملاع تدالان اش

 ثيدح كنبعتالذ هباعلوزتملااللزانلاردقىل+نوكتةمار كلا ناماوعلا دن ءولزاَبلاردت لع ءال تاثاا تاز 0 ا طير لضمازلا انكل نحاس او ماشل نيت: لزا: يضذ خي عاوحلاف كاستاوطادوهش || راس ملاكا 1

 (تاقنان) ةلساوم طقه واثندب مد: ملةلماعملاهذ مم ىلاع7 قل ااناماعولانالمهلزانمسانلا .اولزنأ 0 25 0 5
 تاذإة هارت ساوهتاثوأ ملظعتلاة دشن مدبعلا تاق ىفم وش اما ةعحار هامغاىلاعت قس اةهظعتذاذ 1 8 7 20 دل

 5 00 0 (باوبسا) لا 0 ا

 ىهاشاو ىلا عت قلاتاذإ ةعحارت بل ةيهلالاة ماعلا نا لعاتاحوتغلا نمنيعبسااو ىناثلا بابا اىف | اصاناوبو عراشلارك ذم
 | ١

 ل-طاذاو وهوه هنوكع مخ الا فتاناعثلا ضعب واللا ضءب راكحنانمدر واما نمكلذو أ(تاقزءدن فوقولاءارلعلا «فئاقمةدظلا نوك نأ رتسإ# لاسىاعت هلاذياهلا تاغ مايقنأمولعوتب ونمو تا رند

 |ثلاثلا بابل فزيشلار 0
١ 

 | ىتبنيالاىوجوته>و
 ار ممتلاةالضىفالات روك نأ

 | عمقا لسة نعانغلب هلال

 ةغص نمةبكى متاذلا تناك ةهلالا تازلإةفصةمظعلا تناك ولذا هنرهاش مو دبعاا ماعم ىلا ةعحار

 ةفو رعملاهتئه ري_غىفاركسنتم كاءحيرخاذا كل ذلو درعا ةف_ةمانعلا نوكستنأالا قبب ملف ناهدولا
 لاح ف ءارب نم لك همظعل هلقغ_متناك ةوظعلا نأو لو دحأ باقىف ملغعت هلموةيالهتني دم عراوشف ىشمو ا هدنامةثامئلثو ن ,رالا

 «| .ه “"٠- « .ه. 55 7! *س . ل 516 ع ه - -. . 9 و2
 هبطعت م « هاد تافصي ف هتمىلاعت قطان الوقت نارد_-ااضاا بابلا اذهىف لاهو ىسبتنا هركنت || أ | العالملاتناكانلمنارعا

 فيضةنأندالااغا وتو دس الا ثيح نم ضقنلان مهاد تاغصامف بدأ وسلالذناوتامداازامدنأ || ١ دبعلاو هلا نييهبف عمد

 لب أتلا فتامناوصلا قب رطأط+أ دةفاهدر وأاهاوأن نمو فييكدتريغن نمو ورسام نابل ْ لول نعت ةعتافلاة عار

 لغتشاانملو للا تاس ىفةةدلا نإ: ةححلو وملاداةةءاالواذا ناعالا لصادا اوذالناعالا ماعم ل5 تاؤف هولا 5
 تأ تافسا راخلا لو وت نأ لان 0 0 و * ىبتا اهلي وات ا اهمستتااةالصلا ىلا رس هان تاقذلا 000 1 3 0001 5 0 ءِ هالدصل اى ىل ىلءاهتيضرعب

 نمهلالزنأ امبلوسرلا نمآىلا_عت لاو هننالزنأ امنيعب ناعالا نمر اتوغبل ناطيشلا نمةسيسدكلذ ف [أأ لاءامهئاودد.ع مم وهيدهللا

 لل*أيلغ ىلاسعت هللا لن امنيعب نامعالا هناذف لعب كوأ اعالاةقيقسنمآ املو ولا اذهونونمؤملاو هب رأأأ لاواماوت_تافلاثمسق
 هلهك (باوجلات) ىلحتاذا قا فيكد>أ كردي لهوءا كوالا فراءم ىلع أاهف لق نان دم .ىسهتنا ||| ,دالاو ىئاالا, ةالصلاتمسق
 5 تارلعتلا 00 ا لل هاا زحسلاو سفاشلا كابل فعلا الف رعتلاودهعالنيتالا

 قالا ص ثا ددن نموهف ىلع فدك ءآو ريغال ىلع اذالو ىلع نمف رع«. وهناهدو ر وثءح نم م وم م دوهعملات :الصلا لق

 ردم * ةعافلا:ءارق ةمسقلا لح 1 م1 1 1 ا م 2 سس سس ودعم تسع تمم د مح نس م م مدع وصد لي وجمع اجل و 1



 : ١
 ىلا كي ل هذه لام ىف راش الىلاعأ 40

 0 0 هلالافنالوملااماوناووا_لا ىفنالوملااماننمأ د أىدءتيالهنالر ؟ةثاا او«نمامن اةثامو نيب ل رالو
 دعاب مهلا 31 70 لولدمو لل اد عمت الف لولد ا داضا ل_.!دلا نأ مول «موال. اداهز دشن نأ تافولآ لا ىف هنالو-تاحرد ىلعأو
 تدعاب5ىاباط+ نوى باط هال قلما ءوس سنمهيغف تاهولذملا ىلءالم اد نكمل هلالا ىف هنالو تامأوادنأ رظاثلا دئعدسف
 ثد'دةو برغم او قرسثملا نب ْن ءىعلا لعد نال هاني عملا ةياعكلذو هنيعلىلاعتهيلطاف تانئاكلا ىلع هل دل ىأهريغا قلسا
 ةريكت نيل لوقي ناكها معلا فنينثا عام_ت>امدي لدوأ 1 .راث' هرطعب امقوف ىلا عت هللايدحأ لع ىدعتي لوف (ل.ةناف) 0
 "ماج نراانالضابلاوا توبثلزاع. .ةمالا هيوقب امدو-و نم نين قلل حاووازموكامهامتجا عمال ادب أتاها اوسلانيبتدعابكبفلقبمإل| 2 نم ىلا هتهقلاف دحاو لع ىلءنين؛ا عامتجا عصي الوهسفن ىف«يلءوهاموهراظ ردق قدرها امناةحتافلاة ءارقو مارحالا ناسنالك مل عنان يتئامو نيعيسلاو سداسلا بأ, :لاىفنيشاا هلاك (تاوولاف) ىواستاام أ لعل
 نيعستلاو سداسلات بلا فلاقو * ىبتنا نيئئاانو 50 1 مص» لنا] ذك مالا ن كي لولو دحاو لك نيع

 امقىلاعت هللا سم امو هن لطو ىدعتو كلذ فلة علالز ةهنلاتاذفركسفتلان 1 ىبونااءاجدق 2

 لبلوقعلا بلاعركسفتلا كلذ نع في لفريغالودالا هلاالدمساو هلا هنا لعن نان مأ امغناو هلأ .ك لعن نا
 تا هريغو دماحىب اك هللا لهأ ىلا ١ وي عام لادا ْج-هن هلة>احالامىلاهر فوم هرافنب جس

 (تاقناف) هسسفنهللا لعبأك هللا مهي نأ باط نمفئاو اطلا ليا ني:ثامو نماثا باب 1
 عسبارلاتابلا ىف حشا هلاك (تاوللاف) رضا اربع وأ بئاغلا ريهذب هير د.علا ةسبطاختول وأاعأف ا

 مشا ريهشب تيطاخ مهن 0 اوفرم“ *[بئاغلا ريك هب ردم علا ىلط ثنا نبةئامو نيعبسلاو |

 فرسملار ك5 دئلذا» اوهندب

 نادضاههنيذالابرغملاو
 تيسأ اولاو ادبأ ناعمدعد

 نيعلااعداذا قل انا كلذ يف
 لععهص+ دقق هناحاذمىلا

 هدهشأ اذاؤ هم ةيرقلا

 برا نطاومىفهاباطخ
 ثلث نم دعبلا لى ىهو كافل نع ت>ربامق ىلاعت ل نمثناهتف .ردام ومالا ترضح امنا ىلم»تقئ قا نالثال أ ىفا مهلا

 قات |! ا .لا فلاكو 03 0 ْل_ةفرعم قدح كايف 'رعاملناكسنولوقي رباك الا ناك اذاو

 لقد علان اك ةناكملا
 وعد. ن أس أ كلذافد لا عمتعال5 وناس راو ختم :لاتايلا فلاوو دع هب زتستلا فىوذآ فاثلان ل اهم دحاو نم : 4 .. ١ هم للا اط ىلءدعبلا ديعللدبالوز. .عبئاغلاريجضن هياطشودب دع ةهحا واربع ىلاعت هللا ناطان نأ لعا تاو ملا نه نيغبسلاو

9 3 
 ةاجانلا ف عو رشلا ل.ةهّقلا يشلا لاهو اي قوأ الا اوقات ناقة .ة-الو دس ىف رو ع لولد اول ادلا

 ةدهاشم نتوهنن لوك نأ لكلب اد هنوكع مولا عمه نا ابان لولدملا مرج ل بيادلا عم فو نم لكنأملعا ارارم.الا تاب فاضيأ
 ةماقؤف لض ممتن ءاباطخت اضيآه.فلاقو * دحفف كمت ناع تعالو لاو لءلدلا ناله: ءرحرإلا اذه ىلءهعمتغةو ناك ناو سفن
 رك ذنوأ لم ا نطوملااذهىف ىممالاو ريصيلاىوت سبا هوى هللاءار و سدل باع كلذ نان لدأ للةتالو هيام مامف تاصول نال
 ميلعتلا اذه مكحأ امر ظنا اسمئاف ةلدالاروصف هب_ثلاروهط نم كابأ لرب ملولءلا ناككلا لزالاىفةلءلاثناك ول اضيأهيف لاقو نب
 اطانااغاو ناطا_ىلا#هب وتاممان يطدعالنيهارباا نأ معااضي أ هيفلاهو « ءاوسللا_عتهفرعامف ل ذم

 امولعم ه,تءاءنمناف ل.س لاعت هيلعل ىلا سلف ليادلابالا فرعي اللوأ رانك اذاو ندريملاىلا عحار

 الثلهنع اهطاقساب لطب لو نذهنيبامو هلادتعالاو لهم .ءدّسدلاو ليم هن رمد اااض , أهبف لاوووي هب تماءام كن التم اعاوفهتاو و
 ايعاسنطوملا اذ ف نوك سلو هلثملةعهل لعلك نأملءاقاوشالان اج رتلمحرش ىفلافو #* نيعلا فد 0
 كلذفلاط ًاوهسةن اظ>-ىف ىدتنا لاب اتاح وعلا نماباصولا تاب ىفلاقو اي ه«فرعامذ هإ5بعلهفرع نوف هم ٌود لانكا ل
 امئاهيفلاةووي سدت مالك ىتع«ملدثوهالا كانهلاعت هفرعامذ كئانفلا احفامآود و> ولا نمةئاثلاة.: رمل يف كنان كفااسْساَذ هو 3

 ص ةءنلا نالةيذلا ىفهماما المآل, ر طداما نيش رطلادحأب هراذأب زعم ىلا ب اط كلذ سنان .ودفلان م نيس سول لنا ناي اف مومأملاقفاون نأ ب عالناك]| خيشلا هلاداك (باوجلاه) ىلات هللاف ريكا عوقوببسامف (لسب ,ةنان) ىسهتنا فرت
 الان وكمال مامتئالا وىغ دقو رصامواهبلا امو د ادلاو ةدهاشملا نم عنك ىل ةعلال.!دلاوةرها شلاق رطباما اوةماقعلا 1

 لاعفالا نم دهاشي اهف ملف هناذفلابعتاهلعوهولا ةيتويثلاةقصلا قب 2111 هناَذَ ةيقد كلاردانم لقعلا لدا عن 1 ١
 هلجأامعراشلا هذ كلذإو ديملاةريح تدازانأك ناك (تاقناف) ف رغما ذهوعلا ىك مه لوو نوال 1 تالا راني لثعلا لودي | ا

 لاعفالا ركذف مامتئالاىف | لهأ ةر يح تناك كلذاورعن (باوجلان) هكردي مطب نعزي لمعلا نوكل كلاس: هللباسإدادزا
 حلا اوريكفريك اذان هلوقب

 بدأت ثيحهقدأو هافخ امو

 ءاياطخ نمهدعبب نأ هللا عم

 نس



 ترمأ امماهيفلانو جملعأ

 ةالصلا ىفاهسأر ةيطغتب ةأرملا

 ةءايرلا نمسأرلا نال
 ماعلا قروهانلا بحت س غتلاو
 سفنلار هاشم: رااواوتساب رب

 سفنلا ت مأف رايتعالاف

 ىفاهتساب ر ه- و ىطغتنأ
 اراهظاا ممر ىدي نيبةالصلا

 ناىلع اهراسكناو اهاذإ

 ىه:ًارااةروع ناىهذم

 ىلاعت هللا لاه طةذ نائاوسلا

 نماموماعن اة مخ |ةفطذ

 مدآنيبىوسف ةنطا قر و
 ني:اوسلل رثسلا ف ءاوحو
 ةالصل ا ىفر لاي دارملا ساق

 ةروعاعاك ا منوكث مد نم

 درو كرس مكح كالذاعاو

 راسي نأ مزليال مث رتستلاب
 ها ةروع هنوكلئثلا
 لاهو ررتع ول -هأتملق

 ىضةأرملاةر وع ناىهذم

 هليالاو طة نان آوبسلا

 اههملع ناهدعاشةطفىلاسعت'

 مدانيبىوبذةنللا قرو نم

 اههونيتروعلارتسف ءاوحو

 ترم ناوهأر ملا نان اوسلا
 اهريغوتالدلا ىف رث_تلاب

 هر وعاهتوك نءوهسدلف
 درو يرش مكح كلذاغاو

 سمالا نم مزمل الو ريسنلاب

 كلذنوكين أ ئل رك سدلاب

 رركتو لمت امملف ىهتناةر روع

 ىلصل|لوق ىنعملاتو *
 رهالظلا ناساب ريك اهلنا

 لاح ردبشب نأرك أ | هلأ

 ىلابعتوهلن لاوجالا نم

 لاوربك ١ لا وحالا لكف
 ىأ امارحا تمس امئاو
 هناهلاةراشا عن ةريبكت
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 ةفهنمديالف 0 7 ليبسنمهناذء:كحح ةفرعمىلا سياف |! سياف : لمادلاب

 لوعملاو هام ىلعف افا ومع ردا محو هر زئتةغصالا للةعلا ىف ملاموةفر ءلااهبعتت

 تنرءاذكه تفاطأ ناو ةديقمالات اذلا معتالاضي ًارارسالا تاب فلاقو د ىبتنا لوالاو أرح 0

 الونلعىه حاف ةلو عت اذلااضب أ هسف لاف :وهد..علاوتاداسلا قدىف ديشت قالطالاف تقةدوما.شالا |||

 اماتةئالكك امرت رثالتاذلاو لولد_لاب ل ءادلا طب رب نالمادلا هد ا م هلولدم لمل دال ىف هالو ”هلولعم

 نم هلددالهناثم> ن م.زئملادي دل عج رب وهف هي ايم تاج ناو هي زنثلا نا ملء ااضب أ هم |همؤ (لاهو) 0 قنا

 هللابةف هرعملا نياق هيبش لا ىلا رهيب زبتلا ناكححاذاو همسشملا ةينثت ىلا عجر هيبشنلاو ل امم

 ىلاعتهتلب سنالامصيالاشب أ 3 ئ | لةعلافدح وب إوع رشثلا ف معسامنا هيزنتلا اذان ىلاعت

 ةحطاصلا هلاعأر وئب سن اغافو لا نءىلاعت هللاب سنالا يدا نموهقل نيد وهنيبةسئاسحلا مدعل رحال

 : 00 « دعبةبربخلاو دذلثاوملاو لثامتلك !ثملاولك الابالا وكمال س :الاناكلذحاضراو

 1 لقاح 3-3 ىنهتنا هلالسع وم 5 هللاةبفر مم بحاونم مهمهش هل هنَّملعَت

 نيفراعل اةقرعمو نيملاعلا مولع ى متت اخ | هدن عق ىمجحالاةز زعل باح فاحت فقاو قاما نملك فاوشالا

 تاج هلياهج-راوو نما ىلع ىدل. لاهو 5 بام .ء>الارب 5 نمناكولوناخغا اذدىدع::نادحال مخ الو

 اهذهل 0000 اذا م متنا 0 0 نانو :ةطاتناذ

 كلذنال ايلا ا را داع مل لاستر ةاننادوم ا ةدارعنا

 هك سل هئابانلعىهاماىلاسعتو هناك هيانتفر 1 ,الوناهريبالو ل_ءادب لعدال عو نم م 11

 لمكنالو ول !ةفرعمن ا مهضعب لوقن مع (لقناف) ىنونا اعطقاهطعانل ن كعالف ةب هامل و ي

 نا(ناو لاه) ة ةفيف>دو> ومهيبشتلان أ هيمشتلا قب رط نمو 4 زملاى ب لوس عس سلا

 ومما ةفاثكو مهدوهش فضا قامللا ضعب نم مقاول ذاعاو ةقيقح هلدو> والهيبشتا|نآ هدة ةعنىذلا

 ل اوةعلاهسف ل ازثتىبلاتاغصلا ميج قاع هيبشت طق ذي الىلاعت قا نأ اهنمقنا امإءاولعل مهما دكا

 داسفب مكدو ءاممدع مل هإ< نم برئاذافا دعب مادامعأم ن“ الاقل هي بع بارسلا ىخأاب لم ًاتومدابع
 روص ىف ىو رخالا لحل ىف«تؤ روافرحو توصيهننا مالك عام ءاضد أ كلذ ىلع سفو لوالاهباسح

 الوتوصريسغ نما«: همزلاك اوععسل مهما ىلا عت ىلا فشكولولوةسعلل لزتةو هاا كلذ ناف ةفاتخت

 || فرحالو توسريغب مالكلا اومسهفياون وكب ماو بحال مهنكل ةلوقعم ةر ودرتسةفىلاعتهوأر وفرح
 صاّوالا لع ىر._سد دعو 5 اريمك اًول كلذ ن ءهللالاعتوةر ودففالا ىلا عت هنولة عب اونوكملو

 لوةهح وامف (ل-يةناف) ىهتنا 30 يهلك :مام ع < وفيكيالكليل اهتمام عسب بلوق هليادجر

 ههح وناتاعوّفلا نم رمثءسداس 05 لاف زيشلا هلو 65 (باوجلاف) وكلاب ملع”تاذلانا عنم نم
 نأ ل_هفاذكهو فوز زرملاباطيفزا ارلاو قول خلا بلطي و وااملاك هلخءلاطلا ةمترملابالا هل قاعتالنوكلانأ

 ركشفال س دل نذاو 0 ىهتنا 1 6 9 تاذلا

 ا ب لا مو 1 راهينستا (باو 1 [ هللاناذ ذفركغتلا

 سماد نايلاىفلاهو عىل امزع مأ هي حا ص بيصيأ ىرديالف ايدل ىطعناللأح هلال ممأ دنمر كفن اولعع

 نيعب رالا



 8 نا ا لا لا 2: للا ل
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 اوأ !س + اهءلا دخت ب ىذلا هناهرب نالادا ثحاب و ر-طانودهامث» 6 نهىلامعت ه5 كردال ل_ةعلا نا

 | ثحابلاو رطانلا اذه نأولو نيةقحلا عاسجاب لوصالاهذ مم 'لردمزيغىلانعتقاعاو ةبرعتلاوأ ةرو يذلا

 | معا لءاقباهتمدس>اولك ل_هجىأروةئاعنالاوةمشي وكتااوة. ءانصلانال اوعذملا ىلاءإ_ةعب ردا

 ماغلاناودوجو «ىلاعت هناول_عي نأ ىل_ةءلاولعذيياعناس ناو ىل ةعلا ل_يلدلاب طقرلعباللاسعت قسحلانأ
 لوةعلارييع ىفةمكس+ل اامذ (تلقتاف) ىسهتناة#تبلاهنع هلص.تالائاذاراقتف اهبل ارةةفمه فلك

 |ريجامتا ىلاعتق ل1 ناذئأم رنيعبسلاو عياسلاب اب ,ءلاىفزجشلا هلاهاك (تاوملاف) ىلاعتو هنادسة سيف

 ىرتلامخاو د ديم بلطتةيلام .ةئاوقم حلا ىوقلان انلذو قاخخأم -تععىلا_«7ل+ديالملهنف» دابع لوقع

 هدد رعت لابملاو س اوما ىلاعتبطامخ | ذافاهد جود هلعتلاجت دآرابحاوذب هبلاتلوقيلاو اذد-وم

 بطاخوب ئم«ئماط دب ًاراما اولاهولا.1ناوساو+لاتراعق مه ساوااول وة !ةلدأ «بيطتشلا ل ىلا

 انيدب ًابام 7 ولوةعلاتراعن مهم لوقعلاو ملا ناو س اولاه_ءلعتادىذلاه_ميشش ل وةعلااضبأ

 ةريهاب ىلاعتو هناعس درفت !كلذافلابحللاو ساو اولوقعلا كاردان ءهلنالاعت وم د ئنولاعتهنم

 | اوسهم_اعامقهل5 فدوى

 هو ولا ضعيف مه واطناو ىلا نيبةيسانملاهحوةنوصتملاضءبقالسطال-هف (تاقناف) ىسهتنا
 ىفع-ةوناوهو> 1 وب كلذ حم:التاسوتفلا نم ثلاثا باسم اىف نيشلا هلاك (باو بلا )<

 ثدحلا نيبةبسسن ىأف قئاقلانمد_عبىرع وفاكتلاع نءبرض» و 50 ارغلادسءاحوبأ كلذ ثم

 ايلا قالا باط امو لاق لا هلل او اذه للا لمقي نعي ل#ملا لم ةدال نم هيد سن حصن ْفاكَو ميدقعلاو

 موف رنيب وهنيبةب_ءانماللوالا عدبملا ناك اذاوالفةّم.ةطاامأو ريغالهتهولأوهدوج وبيلاالا

 ةنقامر>ال ديال هوغر دذام ىلعذ (ل-ةناف) ىسهتنا ىدتال طراسو هن ريب وهنيب نم ةبسانم

 ناب لازما هلك (باو لان) لالا فدك. ةهتئ.قا ارعىلاسعت هللاان مآ د_ةوادبأ ىلا :قاحا تاذ

 1 ننقل لثملل ةقرقح ب ةارملا او تاذلانيعةبقارع صوت 7ملانناتأحو غلا نم امو نم رشعلاو سداسلا

 هلثكس مل هنأ ىلاسعت للان نقم ممامل زك ص ىلع هةتلاعااس رةتلوة هال ىلاعت قطا

 لهحلب طبخ لولاثمالا ن ءمزتا#ملا هلالا مآ مهلديقتي لف مهماهوأ نملاكشالاو لاثمالا تعفترا ّئ

 نآوداةةءالاكلذتتوف مولاموأ_عم نكي مل ىلاعت قانا نولي لاثمالا عافتر اد سنع ىنعن لا:هورمالا

 سالاناك اذاو ريسغالنايءالاىفةدوح وملاران" الااهتطعأ هلوقعمةبسسن ثدح نموها اىلاعت هيوهأع

 ديحوتلا ثعمفاضأ اذهمدقت دتواملع ه.دحأ طاحأ الوهربغه د -هاشالو»

 رادقلاوهو مك الو رهو>الو ضرعالو ةفاضاالو عضوالو ىلل-ئءالو نيأالو فيك الفكاذك
 نءمئامودبعا!بقاربنأف هنوك لهعالو هنيعملعتالو هريسخ فرهدالو هرث أ ىربلووج لع ذالامئامو

 لاوحأ ء يفك نمالو ماك وتافمهددعتن مالو نامزءددح نمالو لاي هطمذ:نمالو نيعهيلع مهي
 عفرين أ لعلا طرسش نمو تاغصلا هذه ل .ة,ال ن «ةبقا سم مصت ى.كسف ةفاضاهرهظت نمالو عاضوأ هزيع نمالو
 ترثءامو ل س> نم ت>ربامق قل 1ةةرعمنم كدنعاموهو بسانملابالا ىاءبالث داؤ1او لابخلاا مكح
 ةفئاطواذكوهلوةتةفئاطف قامت تاغصر وأ: ىفتالاقملاتغلت*ااذهلو لاه ويل داّتع رود ىلعالا

 هنرسحت مادو هنري> هيف تماظء نم لماكل انا طهر طاحأ دحأ نم م.مامواذكودامناواذكو هام لوقت
 نذاف لاف م كلذ فلاطأو هلم .-فرعيالنم لبس كل بو هل صح نكعالام مار هنالثال ذوءدو صقم هن م لب مو

 رومالاغسج هور دقام ىلعف (تاقناف) مالسلاو ادب هسسفن ىلاعت فرعنا ىلع قالادحأ فرع !

 قئالداملع ولذعال نر ارمسالا ناي ىفزيشلا هلاواك (تاوجلاف) ةلوهجهللا قد ىفةيفيكملاو لول ءمةمولعملا ١
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 ْ لهأب تالثلاتادتو لزالاع نمدبالا لصأف اعلا مدعي ه1!ءىفدرفز اوه ىلاعت قالا نأن ادبأ اعلا نم

 لرسالىلاءتقملاو لوة-ءاااباضقىف لولدملاو لادا نيب عماج< بجو نمل بالذا تائدحلاو ركسفتلا.

 . هج 112 112 207 وع د 0 و سم ل م ا مص تس سس م م م سس مس سس سس يسع م مص مس ع ممم ١

 هتاوكلذريغو راجلاىثرو
 ناالواءف لاهو + ملعأ

 نالذأ لىةيس عامجالا
 طرشةسكلاىلاه-حوتلا

 ىلاعت هلونالتالدل ا ةكجىف

 تاز هنلاهحو مثف ولون امش |

 اولوفرانك اهثيحو هلودعب

 - 1ىبهف راش مكهوحو

 نكلوةحوسامريغ مكس

 اذه ىلع عاجالا دمنا

 هجووم الو هنيان هلق اجو
 لهحىذلا راخا ىف اكمللا

 ىلع بلغي ثيح ىلهيفةمهلا
 فال_دالب هداهتحاب هذط

 هللاور رو لمأت اف ىستن
 معاءانعماس.ف لوو لع

 قهاغاةالصلا فكتا.ةنا

 الوةبعكلا نمت امقتساام
 ربغىفاهراب دا لرض»

 تيلصاذ اا ه>وةهج
 ضرعتب مل عراشلانأفاادخاد

 ضر تام ازاب د:سالل

 نكن عااناف طقف لابعتسالل

 الف قطنام مكح ىلع نما

 ىسهنلائشلاب ممالا ىضتقي
 ذامعضا اوملا لك فهدض نع

 دعت ب لمآاع لدعتم

 سحالا ناك واود مآ تدضع

 ىلعن اكل ءدض نعام منئشااب
 اباطخوأ ناتئطدةناسنالا

 نمرومأللا كلذلامر دبة ريثك
 دلو ه.لئاوالاذهودا دضالا

 ٌكرْيالاناسنالا ذس اون

 وهفري_غالق لا هيءرمأ ام

 ةدحاو:ث”سودحاور زووذ
 ون ىتن !اهلثمالا زال

 عحرذ ويح 3 ند مال
 لودالا ل-هأن مةعاج

 هناور رع ول ًاتيلقهفالد



 ربك ذثلاو ءاعدلا نيئذؤملل
 اثءاوملاو نآرقلا تاب اب

 مادق ىلع ثا ارعشلاداشناو

 امن دلا ف دهزل ا ىل_ءولدللا
 ناذالا نا سانلا او_لعبل

 ضرسغل الاناك ام لوالا

 لود دلال نيت انلإ طاقبالا

 | لوق ىنعمهيفلاهووع تفولا
 امعاذالصلاتماودق تذؤملا

 مىضانملا طظفان تما لاو

 هللا نمىرشب ةال_كلانا

 ىب_ييسملا ىلا أح نمل هدايعا

 قناكوأ ةالسداار ظني
 ناكوأ اهلاايت 10 راطلا
 ناكوأ اهمنسبءوضولا لاحق

 ليقءوضولاىلاردقلا لاح

 كاذب ىلسيلعبف عو رشا
 هذه ضعب فنومف ءوضولا
 ةالصلا عوقو لبق نطاوملا
 دق ةالصلا نايهللا هريشنق هنم

 اهاكنط اوملاهذهىف هلثماقأ
 تزاكنااهالم نيرحأ هلف

 هذان ءاس كال ذافدنمثعتوام
 اذالودطل او ةعل ىذالا

 رحأ هلفاضن أ لعفلاب تادد

 تادرودةوكاذكل وصلا

 راظتناامتالصىف مكدحأ

 خا ارك ذرةوتاةةالصلا

 ىف اباتك رخاوأ فاضي
 ةءام تدل ار ىلعمالكلا

 موه اع هللا ىل ملاواغا

 لبق ىضاملا اغلب تءاهدق
 ىلعاهننت اهلدبعلا مايق

 مول دبعلا ىلءهللاةالص ماق

 موةةيذ ءالملاىلا ديعلا

 ىاعتلاوأك اهخ ًاشنهماشب
 لاه مكسيلع ىل د ىذلإاو»

 رئاسف ريستعم مايقلاف

 ةفرعب فوتولك, تادابعلا
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 شل سلف 0 نملهخلا مدع نسالمتمل اوةتف فيكلا ثي - نما منع ىلاعت قط !هزئت واهلك

 هدازأام“ ئتع وةوذافنانعزحاعب ىلاعت ى ا افزعلا النا نأشن مو ئشلكبملاءو وهلد ٠ له اع ىلا:

 د و ملا قالا نأش نمو هلقهحالىلاعتق لاو ةهملا قاما نأش نمو رداةوه لد

 ىأساك سن>ىفالو ع ونىفالو صخةىفالادبأ ه_ةاك هم .ث:دوطلامعتو و1 بناحىف حالف اذكهو

 هنارعا هصنامةئامثلثو نب ءرشعلاو عب ١ .ارلا بام !| ىفنيدلا ىب مئيشلا رك ذدقو نيفراعلا لوقن ىف هحاضيا

 ى«وملدعاذولو 1ع 0 رذهيف عقوأت اهتاخغل.ىلاعت قا ةيهامتف 20

 كال ذافة ماع سا < سال !ناكوهذع باول م زا. ال طحت ناك اذ! لاؤسلانالخخ ,اطملا ىلع هلاؤساوح

 نوعرف مل _ءاموهحوتم هلاؤسن نأ ه].هتل هلاؤوسدح ىلع هباحأ م هنأ نوعر ةىأر وهنماكت 110

 هع لؤسلادوحو نءلاؤسوهو له بلطم سل دئامغاوامىلاطمتحت لدن دئالىلاهتقل اتاذنا
 ناكلذلاونطةةبال8 نب رضاءللالاغشا لاه لهما نمهنم عقوامن وعرف لعءاسلو المأ قةموه له
 تابلاقلاقو # ءوعبت نأ اون ع وم هلاةل ءاغضالا نع م-هلاريغنت نون مكملا لسرأ ىذلا مكلوسر

 ريسغال ىلا هي عقوامبسعالاد>أ فر «: وأو زاد هي طيدع نا نعهزنم قحلا نا رلعا ناعوت هلا نم لوالا

 اهتموهتننون رنو ركنبف مكب رانأ لوقيفا موف رعي ىلا ةمالعلاريسغيف موقل ةمايغلا مول ىل تن هنا ىرئالا
 نو رظتتمانب رلن اهو نم هتئابذو«ن ىلعتلا كل ذا نولوةب ونو رعش الن كلو نوذوءتباهج وتو ذوي

 ىلاعت هوديعان ءالؤهف:هبدويعلاب مهسفتأ ىلعوةيب ون رلاب هنو رةبفم م رلىلاةمالعلا فمها ىلعتنذ كنف
 هديعافهركنأ هلىلعامدنعوكلذىدب ف.كورو ز هلوةفانمعىلاعته دبع هنا مهنملاق نمو ةماللابالا
 م-هنانانيءىأهءاعلك رثوديعاف موكا ىلسدمحللاعتلاو مهتثر و ل وءايدنالاالاانرع ىلا عت

 ز ومالا قئاةصنء فكي ىذلاوهل- علا نأ عم ىلاعت هللا ن ءباحلعلا مهاوقىعماك (تاقناف)

 موقلادب ربنأ هللاذاعم مل-ءلا مذ هيدار#ملا سيل هناتأح .وزغلا نتيتاثل انانبلا فدا هلا و5 (ناوحلات)

 تنآاللاعت وأ اتماع ىتال ىهةطساولاو 000 ال _ءبالادحآ نأ مهدارماماوكل ذ
 ىتي.قر ولوىلاعت قلاه#نك ةفرعم نعل ب>احام ادكءاءو تن الك ءلعالا ةةءقحللا عت ىلا لع ءاك

 نين 1 تبئيالقرابةعجاك مهب لن لك نال هكر 1 ا
 نا كابافههلعالاو 1٠ ندد لك دو عدم سل نار مونافولب فرحات اقل متئانعو هو ادبأ

 ىذلا مول لاب لاعلاو ولولا تعا انشا واعبا تل !لو#ت نا قئاقحلا ىول_سأ يعش ح
 ريسعهبك رك قرا ةلسا نيابتم ءامهنس و واعتل ارسناواه رعت د> كردالر وح مول #ملاورلعلانيب و قل ىو

 نيعهلع اهنااهب س<الوةريثك بعج فاخن كا نكلو:راشالا الوالصأ ةرابعلا 0

 اهقلخ نم ىزحاف كرادلاةرسعت ناك اذاواهضوعواهتقدأ !.لوالا نم همتثرو ل كوعامبنالاالا هتريد
 رخ [سماب ةسفرعملاوذ هلق ثمدغت دفةذر ءعالا نوكبالا# اي لعلاناررةتواندنعثيثدق (تاقناف)

 ه«فلخ نيب و ىلا: ىلا نيبةبسانمال هنار رقتوان دنع تءةدقو كلذ ن م دالة ءبساننيفورعملا نيد هبنوكر

 تاسونغلا نم ناثلا رابلا ىفاضيأ سلا لانك (تاوجلاف) ىلاعتهتفر رعم ث دن ف كفءوحولان مهول
 ضعبل فدكلا قب رطن لل عتااو قياس لءبادبأ ل_عتالف تاذلامأو راث ”الاب هلانتفر عدا رملا نا
 ةلك سم ف تئاغلا ىلع دهاشلاب موضع. لالدتسا مصن لهف (تاثناء)ادبأ أهنعريرعتلا مصب الاهلعني هلا

 هنؤشرتاسف قلل ننابمىلاعت قا! ناللالدتشالا اع ممعال(ىاوج انرريغوأ ٠ نيل م مىيهلالا اعلا

 ملةلماك هناذو هلع بل_:ناسنالاىأ رامل هنال رةملااذد ىلءعهبشا!لودخد لأ ًاوهقلخت ىلع هسامق حم الذ

 تاف)املع ساوو ه سفن لاس ىلع هل دق هنا عمل إ] ذاسعب هس دلة هنأت معلا ع نم مهنا ذريغ هيا مسعلاف ضع

 موسملا نم نالث إذ رحال مصنال (تاوج) ىل_هعلا ليلدلا ث حن «هنردق تر همد بتال مكي لق (تلق

 را را لا حلوا
 نا
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 اعانن وكن نأ وهف نة ان مأن ريغدنع واندنع فراعلاةفصامأ ًاولاه مث ثالذفلاطأو نطاو 1ابسدع

 هللا ل_هأ دنع مول ملا نازيملا ىلع نكمل دم.يقتريغن ه ىالطالا ىلءدوجولا ىفارن ماما اذان تبع فقل

 ةداعلا قرايالو دعت هماقم فرع.الزا اوء>وثل هو ن>و رمشب نم ماعلا عسيج د :ءةفصلاو تعنلالوهح

 دارملا) وهط ىل_.ةىلاعت ى)اةداراب فراع هنثا نان ىلءةةفشلا ماعماةملار و: برك ذلا ل_ماخود ريم
 نمفال_الامراكم معي نيا فدي دش هديرالامد ,وجوولا ف عقيالو موايالو ع زان الؤملاةدارابدب ربف

 جبستل دهاشب هنمةءاربلا عمهملا نسعمنم هللا ربت نه أ ريقي ممكح لو زنتاهلهأ عماهلزانماهازنيف هذا سقس

 ىفانبادحأ ف اتحاد قو لاهمث كلذ فلاط او دإ*فراعلالا ارهاش الاهراك 8 :ىلءاهلك تاو وللا

 ىلعىن-ةذاوولوقأهب لا العلا ماةموىاب رةفرعملاماقمةفئاط تلاسقف ملعلاماةمو ةفرعملا ماعم
 ةفرعملاماغمت لاو ةغئاطو نيدمىأ وفي رعلا نءاود,, يلو ىرت تلا هللا دبع نب له سكن وة كلذ
 اندر امت_فرعملاباودار و ةفرعل اي هاندرأ املءااباودارأن ا مهئافاضدأ لوق هيو كلذك ملءلاماّقمو ىهلا
 عمدلا نمضيغت م_مدعأ ىرتلوسرلا ىلا لزت اماوعم«اذاوىلاعت هلو انت دهعو يففاء يف فالشانولعلاب
 انهلا نولوقيل-ةبملوان<انب رنولوة.لاقف مهاوذرك ذمثءاماعو نيفراع مهامسف اا نم اوفرعاسم#

 موعلادذع هللاب ةفرعملا د رطناث دعما اذ_هىفمانر ردام ملبن ستاد |

 3 ”اكدابعلاب فؤرهتلاوهسةنهللامكرذسع وكلا هلوقلمأتو ركفلا ىلع ىنمملان اغااالفثكلاو هدانعا

 لهعللةر 4 ءملاةوةلاهيظعتاملعنامل مكمأ اءةقفشو مكبةجرالا هللاتاذىفرظنلا نمم كار ذ>املوب ىلاعت
 ءاقشنوةثتنابتاعالانو ءرخفةيلقعلا مكتادأبا نودرتف ىافص نم ىلسر د ؛أام ند

 رخ“الاهةيثآ ام ني_عدحاو ىفنةهرظن هاضتقاامع لك ماك-:وهتلا فرظنلا ل-هأ تالاةم تغاتدنا اذاودمالا |

 هللا مهاهنامتهءاوماك:اع هلو_سراوصعو هناذ فرظنلا ثد- نمهللا ف د_>اورصأ ىلءاوعم:>اامو
 ةعدرشلا هيل ةءاحاملك داةدعا ىل<ىخأاي ترئات مهيعس لذ وهنلاة دحر نغاو بغرف مم ةجروةَمفْش ممن

 معآ ىلاعتهللاو هلو 5ةىفقدد او« سة : لع أ ىلاعت هناو همهفت موأ هتوف مست ا
 ةغلاختلاعتهتقيقسناداتعابوحوىف عارل اثار« ١

 «(دحالابتدلا ىةمولعم تسلا او قئاةمارثاسا

 فقوتمكالذو<تبناد>وب لعلاب نوفاكم قلن! نالاسن دلا فسم اذلل مولع ماها ني ماكنا نم ريثكلاقو
 ىلع فةوةءامناوةف.ةحلا فب ملعلا ىلع فةوتلا عنو برد .- اومري_غوىل2 لالالا هتةيقع معلا ىلع أ

 امو ىو لاو نيس>نوءعرف مالسااوةالصا ا هءاع ىبمو « هي باجأ اك هتاف سص» «ملعب ىلاعتناوهرعجو هيلا

 لافو# اهفذي ٌؤرلالودإل :مهضعب لاق ةرخ لا فاهماع» نكع ل_هاوفاةخا مرش 1ىلا نيملاعلا بر

 اهلبتىتلاو ةلئسملاءذ-هىف ايش ىلا لال_لاالو ىكيسلا نبا عج -ر لوةقيعملاد .ةتال هب و ةرلاوالمهضعب

 ننيدإ لك يشل الاه ع اهملعىلا لوعلل لوبسال هنا ميععلا ىلا نيدللا بارسال مالا عش لافو 0

 اوفلتثاومولوتو ع وذولافمالكوهامناايندلا ىفىنعبن "الاةمولعمت سل مهلوةن أ ىنالم في رش أ
 قىهء مالك نم ل ملاهذهىفهتب أ راماذ_» ىببتنا ىلعلا زوما يف مالك ةرخ“ آلا فاهماع نككلد

 كن ءلوزن ىتحاهف مجتالاقم كيل ىل_هفف فثكلا لهأ نمةيفوصلا ققعتمالك امو نيسءاك.تلا |
 ا.سالىلاعت هللاب مهتفرعمة دش ةيمسملاب لولا نءساخلا دعب موعلا نأ ف رعتو لاس عتهلل ا ءاشنا سدللا ْ / ْ

 را اوبن اع كا 0 7 0 هللامجر نبدأ 0

 قواسم ام طق فخ لولب 00 جحلواهرابشأو تاقضلا تاب ان 6 | اوم /كالذاو دهش

 قاحتا ت اغلا ىتخأان راظنت نأ كلذحاضي اودي الثممم سهل اوةهجلا, لولاك ىىهلالا باستا يف ص#: ١

 نك ارغلا نعي مك ”الصلا

 نب رو انل ىلاعت ع رشف

 ةدجح اولا هب رثولاب ىلاعت درغنل
 انعل ون لكنموىلاعت لاه

 هيفلاةوه مهنا نيحوز
 نمىردأ الاس رغالوةتدأر

 تقونأ«-::ارنأ الو هلاو

 7 ترهسواو تلم اعلا ةالصأا ت
 هشلافو رع غلا تةوىلا

 له ود» و ةرعام

 لحعلاريخ ىلع نذؤما

 ىلمهللالوسرت ىو ر هناف
 رغح مولا بم ملسو«يلعهللا

 ع وضومرب+ الد اوىدزملا

 اهاعح نماطخأ اف در وك

 مد ناىدتقا لب ناذالاىف

 كلذفلاط او ربنا اذه

 اظءاولل نآ انبهز مءفلاقو

 سانلا هظعو ىل-ةرحالازخأ

 ناولك يامل > أ نمودو
 حاضياو لضفأ كلذ كرت ناك

 هللاىلاةوعدلا ماعمنأ كلذ
 ىن نمام هنافءرحالا ىذتعن

 رح أن الادالا هلا ىلاعد
 ىلورحالا تش فهلا ىلعالا

 نآراتدخا نكلو ءاعدلا

 نيتولخلا !نمالهننان مهذب

 ّط ةىأمس .وكلذ فلاطأ و

 رع عيباسلا نابلا ىف

 لاهو« هعجارفةثامعب رأو
 لمةناذالا نآ

 ةقيقح ناذآبسيلرعلا
 لجو زعةتلارك ذوهامناو
 سانالاضي رت ناذالا ةروب

 لاعت هتلارك ذإ ءابتنالا ىلع

 ناذالا انهن را عاط
 لود د.امالعا ع ورسشملا

 اذهاولاف ةالصلا تو

 حلاصاافلببلا عدا

 يهدبوع

: 
 ادأو



 جيلا نود:اكزلا ىليموسلا
 ةعورشمرطغلاةكز توكل
 ناك اإف موصل اءاضق دذع
 ناك زلا ىلا ةبس:برقأ مودلا

 جعل قبب لذاهمنأج ىلا لعج
 ةسماخنا ةيترملاالاةسدتىه
 قامو (تاث) اهفناكف

 ةزانلس اًةالص ىلع مالكا ىف
 ةالصلا نا ىلاعت هلوقريسفت
 ركام لاوءاسدُقلا نعى هنت

 ن ًاشنملاتووه+«ء>ارف

 نمهب رد.« نأ ف راعلا

 هقلدث ىف هيرةءاوأ ثيح

 هت.لوأ ث.-نمال تاوولخا
 هليقةريثك تاءاوأ نعوه

 هزهف بابسالا كلذ ىنعأو
 اذان ثوولا لوالة الهلا ىه
 يل والا كالت ففراعلا هدمع

 ةيل اوأاهم دعس نأ نع4هزتملا

 وى
 لك ىلع لانهنمفراغلا

 نمهللاهقلدت قواد ةدانع

 هدو>وني-ىلاتاوولذل الوأ

 نا
 فو رءملااهتةولوالنالصلا

 (لاهو) نيتامضفلاراحدقف
 ىلص هللا لوسرانريخااغا.ف

 اذ_هةدا.ع تءعس

 نيب واذ_هنيب

 رثوبرغملاناب لسو هيلعهتلا

 هللا انبي ربنا لبقراهلاةالد

 هللا نا لاو هناو لءالا ةالصرتو

 مكتالصللاةالس مكدازدق
 اههعشفرتولاةالصرك ذو

 اذواداجسأو ضار لاب

 ةيحا وكل .:-وب أ اهاعج

 ة:سلاىوفو صرقلانود

 راظنام معنواهك رتنممناو
 ىلص هنال<:ءهللا ىذ ره و

 ةالصباهة حل مل وهيلع هليأ

 ةالص وكدارلاو يلب ةلفاذلا
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 ننل  ظشلل ا ل يي

 جز هملارونلا تنأو لطالب رونا انأف نأ تسانلنألهتل كل ذو كلن اذ نم ىب#هجاوتام ثبح نم مودانغعا

 رسلاو ريدا نيبتنأومدغلا اودو>ولا نمع تن أف كالبةمدعلا ىلا تب ذناو كبة ىلا تبسننأف ءلااكمال

 للدال هنا 000 ا نعدترع 0 000

 ةران نكف هتان قمع َر وب هنأف ىبع كس دنغلا ارت كلر يي عنف ةفانآ كنا

 نأ لغاو لامي كلذفلاط اوىرخالا, ك|طدو_ثتوةدح اولابىف دهشتلالا نين عل ا] تةلدخام وةراتو

 ةهلالاءاعسالاتارض> كلذإ ده _ثااكدوجولا فص نا اولكتاابرلعل !ىلاع:هللاب ةفرعملا مولع لأ نم

 نءهداسع ىلء قا ل ضف لاكرهطام ىداعلا الولف ماةتثالاو رهقلاءامعءاونانتمالاو نانا ءاج أ نم

 للك لاك ىقلاعثلاو هسيفىسالا صةالادو-ودو>ولا ل5 لينال فلا ةريضرترتجو هدتدو هل-

 ىدهم هلوكو هاب اءاقو وهقلحت ءاطعأ صقئلاىج 2 ًايسشوصةناف هما شلك ىل آه ًاهللا ىوسام

 مسهفافىلاعت قااهرقأأ5 صقنلا سا ىلءاهرقتف مالا ناسا. لكل ان عت رخىتلار ومالا نيدكأ

 خيشلا هاك (باوحلاف) نا نال سان ىهمأتاسنال اريسغئ دف صئاقنلاترهطلهف (ثاقناف)
 3 طقذناسالاىفالا هاك ماعلا نم ئه قره م ىونءمللا ص قتلا ناةثامو نيعبسلاو عباس كلا تباع ءلاىف

 ْريجولارصةخلا وهو ماعلا نئاةح عومي ناسنالان الذل ذو صاوءلالار هاطربأ مول «موهف نا ناك

 ع رشلاءاجلوةعلاةلدأو عئارشلابارهاطة_.هولالال5ناك املهنامعاو لاه ط.سلالوطملاوه ملاعلاو
 ” باهر فن ئ مم دتلا مووت طقف هيزئعلاب لمعلا ءاحوهريغو هي زئتلاب

 اذهواعم نب مالا أءو هنع لهعلا باس امتويش هللا ءريخأ دع رشلاذا عرش ااهبءاسهتنأ ن 6 تك

 قاخام م ك2 تحن ناكلاه ريع /ىلاغت هنأولو لوقعلاىل عتريق ىلاعتو هناعس هيؤءلب ىذلا لاكلاوه
 تاس اوقننماهتلد ًاواهتاوذ.هبلطت لوةءلاواهدوم ىرتلاماوذي هبلط:ةملادخناو ةيسالت اى وقلانأف

 لوقعلا هدأ ه«لعتادىذإ'هدب رب لا.كاو ساوحلاب طاخثاهد>وم 00

 هيلعتلدىذلاههدشتب لوقعلابطاعوئْم فمان دب ,اماولاةو لاس ناو ساونا تراذ عمت ساوملاو

 لولا كلاردانع ىلاهدفهتنمئثا :.دب انام تلافو لو# علا ترام عمت لوةعلاولاسم هللاو ساو ا

 ملفهريسغهدهاشالو ءاوسيلاعتو هناحس»_!طعبامف لاك! ىفةريسملاب ةناحتدرفناولا.كناو ساوالاو

 اذهف رعب «مدمو هزتام هلالاو دوك ة متر ودصة,تانجودهشتراث  انانع هلاوآرالو اماع هياوط.ع

 | ماعلا ؟ ناسنالاب ةماعلا لاكودو دجلاوةريإسا لاك نيبلاح ا طسوةمناس: الاقدو ىبهلالا لاكن اوه
 ةعب رب 6 منج رثةقر عملا عوم ى_.احلا مامالا لاو دق هلجلاب و م-هذاف ملاعلاب نا سنالا لك امو

 قب رطاها سدلةفرءملانا هيلو ةنىذلاو ند دلا يم زيشلا لاق و« ناطيشااوانندلاو سغئلاوهللا ءايشأ

 ناك _ئيعدب > رطعاضفر ءلالث اسءنم تاكا يول ل لاساقا ىسمتناسفئلاب ةف نعملاالا

 مع ىلاعت هلناوت كل ذززعام لحوزءهللاب ةقلعتمش >ايملابلاغناف ىلاعت هنيا ءاس

 عسباسلاب ابلا فن ,دلا ىبع مشاار 5 ذهناةصو لامع: هللان فراعإ اناسىف ه(ةبان)و

 دوه نعةفراصلاةقالعلا مدعوة ن.كسااو ةءد ديل اهم اقر عش نموهة.فودل!ةةئاطد:ءفراعلانا ةثامو

 لصوالب هلثاعوهرطان لك هناهين اوك الان ءبمغي رك دلاه.اعرلو:تاوهتلارك ذاذاو ىلا م: قالا

 فس الراع هدب وعنا« ذاب هسفن طواخ لغات قطا مدقي ممافعتااهباقىف ءامملاري_هك لءفالو

 رحافلاو ري_اءؤاعي ضرالاكوههباف كعك وهنمع ىكتبترهدلا ادمرا طاري ربالءنوكلا أو "ىلع طق

 هراقتفا مود .اثلذوئثنم طفهرط وويضةبالبجتالامو بعام ىس رطااك و ئثلك ل-افينادلاكو

 نيعبسسلاو

 تادراولا تفلتثان او هتالصف مخ هسا ارفف هلمتفي هللا ىدي نيب لذلاو رقغلا هنأش اهو ذكلاعت هناا



 ب

 «ةفرعم بلط:الو لرمأ نم:ريص:ىلءنوكتفلاوقعس.+ل ىلاعت لان وكب ىتح تاعاطلا لع ىفغلاب و هب
 ريح أد ةىلاس هن قا نافل صن ردو ناقثلاةدايعىلعتنكولوهتفر «مىلا لت نا كناف كلذنود ةماخلا

 ناسءالا موزلو ريخن قي دصت ىل_ءاهتلدأ ةمافا عم: عمصلا اراك-الاوةءلةعلا ل دالااهدرتروماب هسسفت ن
 ةمصب درلظتلا ىله«بحاص عمم أ دس لعل اناؤتاغصلا ل. وأت ىفلةعداةن لو هب رداق نم لءاكتلاف 1
 ىلاتافصلا#.ةيقح لع أ اب فرصاوم دن عاف حد_ةيهنم ع زانمد,ءالاف هللا دنع نمهنالوقلا اذه
 ىههذ-هف هناراعنوكتذ_ةةيحوهلعنمىلاعت هللا كل .طءب ىت-ةءعرسشلات اب رمااب لعاوىلاسعت هللا
 اف (تلفنان) ىبتنا «فادت نمالو هيدي نيب نم لطاب هبت يال ىذلا ميعصلا ملاوي ولالا ةفرعملا

 هلاثاك (باوملاف) هيرفرع4_سفن فرع نماغشك تباثلاثيدسحلا قا سوعب ءاعدتلا لما

 فصو نم يزش شير اع بله قرع 0 غانا انو نيعمسلاو عنا اهات ءاىف نبدلا ى# ميشلا ا

 مقتانو ىفع ولزمد ودون ضرالاىف هفالغتسا نموهلع نمهاطعأ اموتاةصوتاذ هل هنوكنمهسسفت هب

 اعمئيدتعملا دا ارملا نوكينأ لمةحومدوجو ىفراقتفالاب سفن فرعي ناهانعمنوكتن أ لمت و كلذوحو

 فكي لو قاف“ الارك ذمه أ و قاف الا اذتاب آمهي رس هلوقىفىاعتداز لف (تانناف) كل ذنم دال
 ىفىبهنا ل-_.ةناد_عللاريذت قاف الاف هلوتدازامنا (تاوجلاف) قاف“ الاركذ نع مسهسفناب
 سقنلاهيطعتاعاحرام مشد هع ملاملف قاف” الا ىلع ىلاعت هلاحأف سفنلا«بطعتالهللاب لءةبقب قاف "الا

 ملسو« باء هللا ىلص ىنلا صرح ةرث ىخأاب رظناف د هاك ماعلا اة ةءماس سفئااذا ليختلا كل ذلاَز

 فرعه سفن فرع نماغشك تباثلا ث دخلا ىف هلوةبىلاعت هللا ةفرعمىلا قد رطلا مهارمهتدخا فيكهتمأ ىلع |
 نأ هلل لهجلاةرثكنمقمالسا!قي رطامف (تلف ناف) مسوه_.لعدتلا ىل_صقاف ”الا مهلرك ذيرإو هر
 ىلاعت هللاىلاكلذإ_عمماستو لب وأ ثلا مدعة#مالسلاقيرط (باوبللاف) هرمأ نمةريسصن ىلع سيل

 مصدمعن (باوجلاف) .لوبسابللا ادلب رطلكنم «لاعت هللا فرعي نأد> العم لوف (تافناف)
 ةيمالسالات ادقتءملا قي رط نمد رط لكد ىلاعتهنلانوذرعيف ىلا عت هللا لدأ نمرباك الاملاك كلذ هل
 قلاب طاخع ىذلا وهدد اذ هبحاصوهدوح و عاملا هريس هده لا قالاوالائثنمامذا

 نينالثذ:مى لوي ناك هناهللادبءننلهسدمسلا نعلندقو »ب قالا لك امهم ئاقلاءرسنم ىلاسعت

 لباد اة ربل ا انك سرر يف (تاقتاف) ميلك ؟قأنوناغن سائلاو هللا ماك اةذسس

 قب رط نم«ءاعامفال_- ع ورغلاىفالولودالاىفالّئا امو الذ هلال نم هل نال معن (تاوجلاف)

 متادسول ال م لالا ىلعتل ا لهف (تاقناف) هنلاهجرنيدلا حم نيل امرك ذهبف ناخد قهر طنو هركش

 بابا فنيدلا حمدا | 5 (تاوجلا) وود تريقو لت نرتباةيدوط ماظل

 ةنافرعنال نكل وهيل باخال غادة يمالسالا ولقلا عر. ىمهلالا ىلعتلا نأ ةئامو نيعبسلاو عباسلا

 نكيملو هناكسهلاد وه دس ناكف نك دل اوةوهوهمد_لاس فهم الكس عم“ا ماعلا زال لاعتهنلا نانو /

 ىهو دو-ولا كرد ناذ لف مدسعلا با حت انكمملا عسيج نيعأ ىلع ناك هنالماعلل ادوهثمىلاعت قطا

 80 دو>ولاو مدعلا كل ذكوال_صأ ةماظاادوجو عمر ونال ءاقبالو رولا ن م ةمالفلا رصيتأك ةمودعم

 هت معرجف مف مثمدعلا نار وا عمصاو كيلا ران دو>ولا د م1 ةلاثدح نم عملا

 راسب الع ىلا دان 2 لايهم ىذا هلال بعالو وهام هبل ضمن اريسخلتا دوسولا يارس

 ني ىآ ارفراسلاىلات 3 ةتلارونلاىفغمدنااساندوولا ءاطءاىذلا اوه هنأب اه-اعال

 نعالا بئاجلا سروتلاهللاف ازدهاملاةذ روثلا ل اماذاض تلا كماملا ل كقااك هم ث*ملا وه /

 (ل تءئاو -) 0 10

 ءردأل| اموت ىفاك هن ٌؤ ةرلاابتوقىفنال مام ىرتا تءراساهاوبفداد عت ارا مئاكمالز وكلاب تانكمملاق انا

 هءاعتن أ ىذلا كلر ونو«_هذمانأو ر وءلاانأفنم-ءلظاروطالوونلا تن تنك وف تنأ وه اذه

 مسا هلام ودتارتلاب

 ثاالا هب رهامتيال ضرالا
00 

 ضرالاقرافوأو هب رهطتب
 ضرالامس

 فال_2ةةراغملا م هيلع

 د_ملاوماخرلاو جنر زلا
 هنلاناءاضأو كلذودو

 نمناسنالا اح هنالافأم

 هقلخلاةااو غبنر زالوردع
 قلافو لعأ هتلاوتارتنم

 عانيت لاو ارعسا ةلاابلا

 ىلصملا نمةغتشمةالصلا نا

 قى-اسلاىلىذلا وهو
 د.-وتلاانهقباسلاو كب ا

00 001 

 الاهلاالنأ ةداهش سد ىلع

 ةك زل اءاشاوةالصلا ماكاو

 تببلاجوناضمر م وصو
 واولالديامةياوصلا معامل

 ع راشلان اولاوتحالا نم

 ىلعاو ركنأ ترثل عار

 تاذمرموسو جاو ىور نم
 ناضمر موسولقهل اولوو
 عراة فراغ خلا

 دعا اوةلافست رثلادارأ

 لاو دعاو غلاف ةناثةالصلاو

 ةالصلا ىل:ةك زلا لء-اغاو

 ىلاعتلاةرهط:ةاك زلا نال
 اهرهط ىأاهاك زن

 لاق سفنلا عب تاعااملاب

 اهتوكلا اهمناج ىلا ةاكزلا
 !منوكي ىلا لاوماا/ةراهط

 لعح و مه امو مهتوت لح

 اقبأ هنيا نأو
-. 



 4 انلئاماولاف ة-عور شع

 ةراهطب تسلا مالذءو رشم
 قالا رد ع هاعداذ ارطخملا بكت ع كاع لام ,طانلا ادع وصلا نزلا 1ع

 2010 :نممأ كل لان 0 ىلع وهاس اولد: ىهات ب وغل
 لو رتب لسلك رقتتاما هغتس اهلك تلا تاب“ الان ماهريغىلا ارارق ضرالا لعج نم هذيعل مث

 0 | اهدرش صوصخ لاح ةندمم هنلانااعوف مدر و اذهلو كش هنلاىفأ هلوتو مكبرب ثسل أ ىاعت هل |وثهلثمو ثلا كلذ ىلع مهراعف ا شهدابع || 2 و ف اح
 هري-طتوةرطغلادحوتب ريك ذئالالا ل#رلا تثعباسةاهنع ناط ثا ا مهلاتدخأو هذ نعم ىلع دا>علا قاد ىلا 7 ١ انلالامعتساع 0

 ناكو ءالقعلا ىلع ف ءلاكتلا تهحونا مم وةءاقعلا لئالدلاو هب رافنلا تالال وئسالابناطبشلا تاليو تن 01 0 :

 هدوجو ل دل ملاناولوقملاهبف تهانمأاذهتاذلاةفرعمنع لئساذالو ةرمقا هجر نيدرملام اها || جب
 2 "يا ١ 3 م 2 5 يع 5 .- فر م | , تس نكانوكرلا نان زيزعلا«وجتوالا سيلو زيمخالو ثيرحتالب ياء ليمتسيامو4بعاموهسيلءزوعتامو كا أ "و ا د
 ىرسوتنا ل ..سسىلاع7 قل اةة قد لردىلا سيل و ل طع عنصاابلال دتسالا ن هلو دعلاولثعلدحدةتعم|ا| . ا - :

 ىلاعت هنا لاقي الذ ناكملا ىننىلاةراسشا ثيمحتالد مامالا لوقف هللاه_جر ىنب و ز_ةلارهاط ولأ مامالا لاعأ| قدرو صن نم ةلاسس
 , نءزاتءامهدح أ نيس انيبنوكيامناز. ءلانالىأزي.عالو هوقو ىسركلا ثم>الو نّسرعلا ثم 0 ا 0 . | لع ديةن_بلاوأ تاتكلا

 ثودملاب ىلا_عتهن ءءايذالاز بابا اواو نح نعئشزباةتالفاها سنجالىلا تهل اتاذو ف سوبرخت الا | لججف:لثملاءزهفمكملا

 هللاتاذيف مك-اك اعوذ سم ثيد#لا فو ةطاسالابهبلار 3 هب طاحت ىأ لدحر شتعم هلوةىبسعمو ا هن تلا وعر يداك
 | اف جات عالولاو نيدلا ف

 لاهو ىتعملا ذ_هىلا ىنارغسالا قا ولأ اراش دو لاق مت هك ارداىلا قالا نمد> الل م.._سال فدو ْ هاتفا نت

 ىلاءتلاهذاتاذلا قئاقجا بك ردب هب زعءالقعلا ضعب هللا مركب نا دع دالف دهب م لّدهال نيسهراا ماما |هيف لاهو هر رحب ولماميلف
 ىلاعت هنئان مكس عأ انأ ل سو. اءعهننا ىلصلاهرظنلا فق ئاثو هود لاكةب رمان ىنعب , هلعلو ىسهتنا العفدز زدرلةو | طرتشنال هنا هب لوقا ىذلا

 ١ ص لاء: هنل تدثأ ىنالتابل اركءابأ ىذاغ لا! نا ةلدالات 2 قىراصنالارك دو 3-0 ملعأ ىلاعت هللاو او ىج |

00 

 هللا ناك امو تاذلا كاردانع عمواكق اكن اًرعان. ةي هيل عب امة لالا 1 فكأن ءسسو هئموكا ا ا | مويتلا ةحىءامال ب باطلا

 1 ١ هذ-هف كلذرلءان ديحو هااءريغوكلام مامألا فرع هيوهتناالا هلال هلو نب هنانس نإ ىلع لمحو *لاةوالمن الاديعلا : ةعاجلاوو ميت هدةفاذا لد

 ثحعل اهمزم لهدلةملا نا ىلع ةفرعملا نال تكن ضعباهنمركذننكلو ادجةعساو ىسهف ةسفودلاتالاةمامأو 0 21 تالا || تل دىبني و بلطلا نمديال
 يح يشلار ؟ ذق.فوتل'هللابولوةنفىلاعتهئاب ف راعزجشري ىلعالوأ سلابالا نوكنتال ءوةلاد-: ء ةيولطما || 0

 ناك ناالاةذر عملا رمل علاب دس فصو مح<نال هنأ لع ءأةطنامتكا امو عب 00 لانا ءلاىف نيدلا|| |لوصالا قمداتن .: م لبلد نع

 ءايشالاب بلف .ا اوسام لك وهد حو هللاالا كلذ س ءأر هنا ذىلءدئاررخ مارتن 7 هياذب ءاشالا فرعي || اطرتشداللاو نفع و رغلاوأ

 ا دا 0

 اي نادال لمان
 ا هنءادف أ ام لل دنع لوما

 نمءاناذابحاضيا قمع ءلاىفىلا.عتو هنادجس در ردعلا دلةءاذ ءالذ تدث اذاو هناذىلءدن ار صالدلغت وداعا |

 ىهو هلىلاعت هتلااهاطعأ ىنل!ءاوق نمةوةب الا مش ل عبالناسنالا نأ هناذ ىلء دن از رمأ.الا اش ملعبال دب علاتأ ||
 2 ولددو طاغب دقو هيطعب ,اهفهحداةينآدنال ناسنالافل_ةءلاو ساو ||

 رومالاب«-!ءنوك. 2 ”ر عمصدامو ركشلاداقب لففلاو راقوأ ةرو رض نمهرطعباسعف هلهع داعب دأ||

 اهف هدا نأىلاعتهلثاةفرعمساط اذا لئاعلا ىلع سف ها اةام ىلع مالا ناك اذاود.ه2 الام 5 فافتالاب ١ | ىفلاطأ ون وأبا كن

 4 ووعس ىلا ل1 نوكي ىتج تاعاطلاةرثكي عسل وءاوق هيطعت ام داتيالو هإ سر سلأ ىلع «سغن نع هب ا ا ناهبلوف أ ىذا لاةو كلذ

 1 027 ا 2 0 ةهدحاولا !ثدادص
 كلذدعب <«-ءاعلد ديالق هللاب هللا ف رعت وهنئاباهئز ومالا فرعي ,كانهودر ركءاوق ع. ء7- و ةرم هرص: وأ| 2 و 0 7

 أ بس لوح ' ضايءد 057

 راظالا لهآ نمءال_ةعلا نافنادبأ كجم قرط ام سمأ ىلع ىحنأ اي كل مند ةذ ب رالو كالو ةجمشالو لود 0 ثلا 5 70
 اركدت نيب ريضلا

 امومهتوةلد_لقتلاماقم ل 1 للا هال[ لاه همز ءالعات راهو رن كداسمن |( كت
 دمجو ماعم مهر ل_ةملاو نسحلاو رطن 6 ًااعىلاعتهتابءالعاو ر منا نول ختي | نيئالثلاو عسباسلا ب ايلا ىف
 12 لاو سااهبق طاغي امنيباوقرقو مه.ف:أ اواماع ذقاذه ةعموءوأ تدق طاءاهاوالا ةوقن* || 3 لءاهصنامةنام 3

 ذأ الالاضعلاءادلا اذ_هلب نيالذا هنت نوك ما را هب ىذا لعا مهب ردياموهسيف طاغرالام نيد د أأأ لام تاناناسنالا ف

 هيهسلع:اعالاعكوكين سالف دئاز ممأبالهناذي اع لاستوهرمري -غ نءالل-و زع هللا ن عز عم لكل «لا 2

 موصعم ري_غداقنملكوىلا«”و هناهسه1ءىفدلةع سدلو ل هةتالو عي نم تدلق كئالىلاهتو هنا دس هرم بارث نم هللا قلعت
 ىلاعت هللا "ل صاع ىحخأ اب لغتشافى'ةتالاب<_ةءداصانوك دو طلغلا ل ثدن نا دا ةموهف ىلا «تدشا نودأ|

 1 دوس ارئئاب رهطتلا هلل عح

 هلافي ريشت هناذ رهامتلاب

 1 رهام: ىل-صنلا وبا كالذلو



 م4
 مهتعس منوعفرب ىولبلا دن لافط الان هاش ثالذكوءانفلاو لال علاباهشس اح اوهاملاو“ 00 دقن |[

 ا ةروكا ناو راعفلاىهو ل_ةاعلاناسنالان 23-355تانا لا حىفز وكرم داك اذ_هءا.وءلاو

 ارسل ةلاسىف كلذ نءاوأ_هذدةسالارثك ؟نكلو ثيد-حلاو نآ 2
 رقعج دنع مئاصلار كن الدرنا (ىت-و) هاباالا نوع دن نم ل-ظرس هلافرضلامكسماذاو قامت لاه

 0 ةيصاذب تر سكس 1 طقةنمفسلا ثد :هحرل_هلاقفه. إس غصن ل-ةلالد الا نايل مف فق داصلا

 كل :ءسهذالرف ةنيلصت هللاغف ل حاس ىلا ىلا تعلط نيسحح والاىبمتاةناف لاس !!ىلاح ول ىلءتعلطف

 رهاطوب ندا لقنو دق نام ثلاوثاد>الانمةءالسلا باصأ نع لفغ ىبلا هل. 1 ثالث ناوصاس نع

 ن هذال 30 رمعل لاهل سوه يلع هللا ىلسص ىبنلا ناب رغلا تانان دياتك ف ىأر هناي وْزلا

 ا هتلاىل_هىنلا لاقت هللاقف كاددو كن ,لرتاذامي_ظعلا سمالاو كب ركولو_غل نذلاه ةرسشع لاذ هلا

 مهفل- نم مهن ًاسنئاورلاعت هل اود ل_.هعءاااذه نمو د ملسأق هنلاالا هلان مني ص> نب اا كلا3 واعمل ءاع

 مهغابن ل نيذلارثا ازا!لدأو ني_لاودنولا ىداو اوىدا اودلالهأودارك الاو لارثالا نم مهتذاك نيا عذو

 ٌ اود_>وامةرثكلق وااخلاب تاغالا معالا ىلع مهسغنأ [هداهش ١ عيدسا مهتأف 3ك ثااىلاالو مالسالاىلا عاد

 نع طوخقلاد عب مهتمهد ماظعشداو -ىفج رفلا و ةًاحافمو عا آلا كردو م متوعدب مس مئاعدألاد ىكسا نم

 رداد ال عض اومىءادعالا ىدأ نم مهمل ورحزلاو لأغلاوةقداسدلااب ٌؤرل اع نءهول حامي ر وةمالسلا

 0 ا

 لاةفهديعب ناك 0

 بلاعثلا هيلع ثلاب ع ن«لذرقل 3-0 هسأرب ناب .اعثلالوسبب برأ

 تلاغدل_ ثالثا نأ تنبأ او »ني هاك كرش

 10 ريشا ماكس انلافةر و رض ة فر ءأ امهضعبلاو كلذلو تاب ر ورمذ!!ن ماسر 7 هاك اذدو

 دو-وبانو اعمل لسرلاو ءامدثالاتأب 0كلذلو تاذلاهن :؟ىوسنؤأعدعالو مجالعو موت ارط تفانشانأو الءو

 فارتءالاد_ءباوكرشأامنا قاكتاو هقلاالا هلال هنأ لءان ىلا« لافد وتلا ىلانو ع ديلا رثااماو مئاصلا

 مهراكنالوأ اهتم همسم ناس. ؛الوأ هنافض نءبجاو ى:لوأ ىلاعت هنلءاكرششا انمدودةةعاام1دو> و 5

 !اوماخصالا نم ت ترب

 نعط دق بهارب<- هلاىلأ دن: جلا تائموشدالبهنيادجحر نبكتكمسس ند ون ناطل سلا فام داع تاو فلا

 0-7 اربد 3 را لالا فاك زب وم. جاتو وسلا

 لاتامونلادوحو .ولأن 1000 ناملعف شماهاا ىلع هلاثماذؤ_هو م دب واستمزك رملاىلا طبخلا |

 2 هاغأا اولعملو ىلاعت هودىفلو ةلاكلذكواهلاكل نال _ءافلو ب ناك انغاو هنناالا هلال هنأ _ءان لات |

 كتل (باو لاف) اذ_هىلعلالدت سالاقد زطلوسالا لدا كل ”ىالف (ليقناف) دحاوأ

 4 هفالاو كل ذوو عجرم ىلعت ا ؟مملا ناكماب لالدةسالاك كلذ ىلا اريشتى لا عامط اللاعطة كلذ 0

 نانو قوم ثدحم لح لادلا تداحلا جراللان كولا نالالة عت عرسأو قاما ىلا برقأةر اعذلا هنت دمئامنا

 ١ د - 00 ا !اىفهملان درايعا د
 باعأواه ةصنوسخ لب -

 كلذهح زدةساوالا سانلا

 هلوسرر هللا لب ذكي ىن-
 ضرسغليذكسا انا لءاو

 هلادعلا فدشي العرس حت م

 امأولاهلاحرلا نمل هكلا
 نمىحعلا تاع - عانتما

 جالا بلطامل د تنكلا 0
 أ تو>رىذلار ام هاقف لجرلا تكسف نابسالا ىلع * كلدامعا تهذني>ن ةةمالسلا او>رتتنكحوالا 1

 زئاجعلا يدب مكلع لبو هيلع هللا ىلدم هلوق 06 ةناذ) لجرلالسأف كقاحن ىذلاهلاو هدنم ةمالسا ا

 11 ا هيمثل وهاع او ىلةىلالالدتدالا نع ىهمن لال ذ ىف سبل (باو+لا) المأ ىلة علا لال دة_سالا نع ىمن هيف

 لاتنلاجر مام لكلو |

 ياو 0 1

 بذكلامس

 زوال هنأ هبفلوقأ ىذلاو
 ىضبامت ىرصإ نادال

 لاح هلنوكي نأالا سانلا |
 مالغلا 0 ١ 3 5 ساخلاةماعنافاضيأ اونيكرسش ثم هيانك اعان ”رفكو هدو هتلاباثم اولاوا:-أناو ارامل ف ىلاعتت هل أودو هنانارق

 3 لاو | حالطصاالو 00000 نماقلا مهل نأب فارث» دالاىلا مهفنأتءدضرإللز ااا ل

 بدبحلاح لمح كل ذىلعو

 هبقل اهو لعأ هلاو محلا

 هلع ىتايالنأ اعل كل تبي
 ملعلا كالذل لبا ل_تتىفالا |
 وهنمدخ ملناوهبلا ناشط 3 أ

 ىتحصب رغيف ةياثلاءذعب ْ 3-016 0
 هحولاازه ىلعالما-هلعل دع

 لاوووهدب رشريص ىلا جادتعو

 نم لوتد.ةبنأ يني هيف

 نكمهيتلا فةبنلا بحماللاف ١

 اذارفاعلاامامالسالا فاشن
 اعاقة من نم هكدبال هنام ل سأ
 ةررقلا نمش ه دنع نكمل هنال

 ىربناك ليهمالسا لبق هتناىلا || ؟'

 هيفلو+دلاورفك كلذنا

 لاو لسورة نع لعبا

 ةراهاعلاناهيلوذىذلاهمفأأ | ن

 ءوضول' نمالدعتس#.اموبتلا
 ةراهط ىهاعاو ل_سغلاو

 طورعشب ةصو ده ةعورشم

 انلدرب لو ع رشلااهربتعا

 قرفالفلدبمميتلا عرش
 ةراهط لك نيب وميلاد



 م ىفنآرغلائراغل بحت
 لاح الواهد_:ءفقب ةدمم علل لع الو هنا 'ىن فا صخشلا اذه قد مم السا اهم اهل عس ردالاةذ هريغمأ هنءار# هذ ؛ ره نأ فدصلا

 ادب دلاربالواةلاىلا ع7 قللا لزب _فددتت سافنالا عمقا نان قاما ءاتالددلل ءاهتنايت ا وللا ىف

 تاقذ اهتامالعنءب رقالامدآ مكس أ دو+و لاف ةعاسلا طارش نم مشب ىف ر ع هلا ناي تامه ةرخآو
 بايلاىف لاهو * ىسهتت امكبالااين دثناك امارندلا اوةد_>اودو>ول'راد لاةفاهربغ رادايثالا ليقناك هل

 لك انيفاشأ عما سااتابلاىفلاقو « فولا فال“ ابىمعالابتدلار عنا ملعاتاسوتغلا نم عبباسلا

 اهعبشسي هن "الا ىلءءدي عضي 5

 عفرلا نمهلفح ناسالاذخأ ف

 نمهاظ>رصبلا ذعأب 5

 سملانماهاف-دءلاو رظنلا
 | 00 سدو اوت اوسع تاناويطا وت :ااوتاداجلا نمت اداوملا قات ىلا عت هللا ةثالثواةءناك اذكهو لاه

 ة:س فلأنو تو م رأ هند نم ىضقناو بطلا ملاعلا قلعت ىبهتنااللاه مث عبيط االاعلا قاحش نيهقلادبع مهنمانخا يشأ نم
 راذلا 00 الا هللا قادت ة م. افلا نوةسوث الث هن دم نم ىضقنااظايتدلا هذه هاو 1 ةضوتلاىفلاةووي دهاجلا
 ايندلا قات نءايةار تل ةرخ 1 ثيعساذهلوةن _سفالآةعتةرخ ةالا قاد وايندلا قا نيب ناو ||| ىذلالسغلا ف قاشنتسالاو
 اهلف اهواعيهسلا ىهتن ءادما خخ ” االىلاعت هلال هع لواهلبق تةاخا منالىلوأ ايندلا توك هكا ناك ا لسغلانا هءلوفأ

 ةرخ الارع نموةن سف اأ ارسع ةعيسامدلار عنمىذمناد عمدا ىاعتهللا قاولاه متادلا ءاقبلا
 0 تاودلاو ريطلا هللا ق قاحولاو كاذذامدآ ع ءط ىلاعت هللاروغت 00 1ةنامم اودلاىفاهل ةياهئالوت 5

 ىذلاءاوهلا ت ثتطلاغولىتلاتانوغعلاكإ:نمءاوهلاوفد.!ضرالاتانوهءنمتارش اود رعلاو ةيرياا
 وجلا ىلاعت هللا ى-طفهرعود مالواعماض سهأ هن مسناك-]4 :فاعو نا الا اذهان وَ ف هللا عدوأ
 ملعأ كاعتهللا او ىسهتنا لاعلاو ماسالا تاق ثا ذلذ تاناو.ح تانوغعل ا هذه نب كا يا

 اهمكح ناك ءوضولا نختي
 هناثيح نم بو->ولا

 نهال هلاساغا ىفئذ ا

 انغلبام هنأف ل سنغم هنا ثرح

 ضمضمسوديلعهتلا ىلص هنا

 « (هعسو ردقب دبع لك ىلع ىلا عت هللا ةفرعمبو> و ىفثلاشثلا ثدحملا )د ىفالا هل -ةىف قدنتساو
 ىلاعت هيدي ٌؤرلا تةاعتاك ف ىنوفرعبلالا سادعنء!لاق  نوديعبلالا سنالاو نإ !تةلاموىلاعت لاق
 اله>ىلاعتهلناب سانلاضعبةفرعمنوكي اع رنكلاةورعمتاكفن ةفرملا هيتقلعتكلذك ايم ناي

 ناسنالاجج رذعالوءحو لكن مهب لولا الو هو لكن مىلاسعت هنئاب معلا مهيالف ةجرد هنم ىلع أوه نة بسنلاب

 بنادحأ تياراموهبف.ةوضو
 قمهفالذحخا ىفاذد لملم
 اممايضساوا اههوح و

 1 : عسجأ
 ىدم_سعم» دقو 007 لا كل ذو صقنريغ نمهسفن ىلا ل5 ىلاعت قط افرعنا الا ىاساب ل عطانع | 0 كلا

 لكنءةيمالسالارفلا لهأ نم دحأ دئاقعح ردع وهوةفرعملاماقم دان ملوةيهللاهجرصاولااءاد 50 0 مكحملا

 "يحي لد ”اًمعىأراها-داذاو هيدعأ ءجلالاو رطل الوش د ىلابعت هللا فراعلا طرش نمنافتذاكو هذ هو ل هلق يا ما

 ةدهاشموفدكو قيما عسبج د ئاَع رقاق فكلاب :عبباصالالاصتاك اهب ةلصتمواهل هع راس نيمل# 1 لاهو# كل ذ ىف لاطأو هيانلا
 قيرطل اهلاو رصتدأ خايشالا نم مهري ريغ عامتدالا نمد رملاخايشالا عنمامنا هو>ولا ٌضعب نءوأو

 1 ئثىلا لمتنا مديسنع راد_ةمناسن الا كال هاذ :اننك !ابةإسصتملا عسبصالاك يشكو قيرط مكح نافذ
 ريسلا نع هسفن:فةوأ دقفذد_ةعرادتم هردي ىلع ا] فرخ 1 كا + ةدةءرادقم هيدي ىلءكال_ف
 دسقع ثالث ع بصأ لك نان فكل اةر جل د اكاد او نشد عامك دععلا الد لواس لعد هناولو
 نوهت راو نأ مهدي ماي شالا عنمببساذ يف قرطلار ماس نمةد_ةعلوأ فوهوازه هرعد هاف

 ةياحرمش : :لءريغا بذكلاهيف 0

 ةيعرش لعل اوسوُةنلا ضمح

 هداملا نم :ءالضاخسامد

 26 راخهنأفلوالا فالخ

 هيف دد_ثنالزادةدل الاح

 سافنلامديةنانعلاولاه

 هللاناكلذو سافنريذ نم (ليقنان) !ميةطاحالا ثب - نءةلووعتاذلا ذاالءو لح عئاصلاةسفر ءمنمبولاطملاوهاذوهفاهب و: ءملاو . وو 07 04 8-5 ض.+طلاهر.ةنانعلا :مه4دوأ ةيئاذإا هئافصو كاع: هنبانل_علا ىهلودالاةءأدس:ءةفر ءملان ناملع مع # ىحمت امهريغ كوالا 0
 ىلاعت هتفرعهوهض+41قدصااوهنئاوهق املا قانا (تاوملاف) ضحلاقدصا او قلاعملا يااف منيل

 م- 8 "4 0
 ه6

 كلذ لبلد نا(باوملان)ةبجاوىلاهتقااةفرعمنوكىنعللدادا امم (ليقنان) هتننادحوب رارقالاو أ رولا هر طع ةائملالا اسر
 دنتس نأ ديالف كلا سلا ه,تقاضو أ ءاهداذا نا سنال تاو :اهملال وعلا لت ىتلا قوما مةةرعملانوك : ا 0
 هرطان صخش و [ىوسلا ىلا | دوعصهبلق وع وهاولب ف شك ىفعيلا اهل وهوكن عمد وهيلاهلأتي هلال 20 5

 ىل-:مو ةليسوافاكت 2 ةلبجو أ اعبط هئراب ومقلي ثيغت ف نيعج أ قالا اعدل قا خوك ثيح نماهلا 80 0 3

 لم لي[ ملا ىلاايسؤرةعفارءاحرلاو فو: ةرهاظا مئافاضيأ ا ماهل اوشو-ولا ىفد_-وبد5 كلذ ملءاو لا صاخ فوة هج

5 5 222222222222222 122222525222222 

 نادوف ىلع دذك!اد> ادوعتامزا



 | دو+وب تندحةبسنلاهةبساناكو ايدو> وا أ نكي ملناو تانكمملا ف مك! ارثا كهف م 7

 رافنلاالاءاوذ هس لفهنشال ما

 راقت ااناوش هنؤادنف ىلذعلا
 دو> ولاذإ ءتاذلا ىع#ت ءاكمل انا (لقناف) مح .افءناترلاز هنا هلئاوهب ودهن دب وأشدحأ ىلع دز

 هينلاموو 4لاق كلذ 1 باببلا ىف خيشلا هلافام (باوملات) نيت ءترابعلا نب قرغلاامف:لالزأ اعلا نوك, لعلى ةامح رجا يالا
 ءوضولا بوو هبلوذأ ىذلا ا اوعنشو#د «ر رعشألا نمره ىذلا ناز نيةةحملادنءنيترابعلا نيبقرفال هنأ تاسوتغلان منيع رالاو نماثلا

 نكلىلبالا مو لك نم || هتاذي مول_هملانوكتاطنلعلاو .سناف موأعملا نوكب ملعلا قيس مهمزلب د إعلاب مهلوقوهو لال ءاكسملا ىلع

 : 7 || ىلعةعرةتمال_علاذا تار م ا امال الك مزا الورد ةمنوكا مهبل قعءالو دءالو
 لك الاةراهط ضني مهنوك | نيب و<4_سةةلدو>اوأ /١ب> اولا نيد لة #هدالو قس !تاذوأ معلا .سثالذ ناك ؟ءاوسكشالدة.ةرلاب اه اوأعم ا

 ءوضولاب هنالا_بص مصتقدل || | تاك نان تانكمملاة ]ل نمنامزلاو نكملّوأ دو- وىفانمللكناليئامز ريد_ةنالو ف امزنوكنكمملا

 ملاعوهولك الا لعوتمملا

 ان ءتلعل اة ترف لوأ ٠ ١ث .نأ حضرال5ىلاعتقؤلا ةيترف واللا نوك نأ ادبأ ا 2 نأ ء'املوغلااذهولاهو | 0 0 ءاثود>ل ولعملادوج ول | الام قانزن هموت هو :لللالع ئد ل قمعن اذاوأب تو د> الاءاقعا أ و لالا مو نمأضومي هنأ |

 ا وادخقا ْ ل ل ليلدلدأ نمنأ ىلءلاهمث « كاذفلاطاو ايضا

 00 17 1 ا ا. مدر ملىلاع:ّىلابناجىفةلعلا اظذاقالطا نكمل كشال كلب رمشل اهعم ىنتني ا ذد. وز هناف ءاك- لا دنع
 00 1 0 ْ اغاهنأ ملعاةث امئلثو نيعبسلاو 0 ئمتنا: قافتو ءاكس ءاءاهةلطنالف عرشتدنعأ||

 كرس لانكا ىلا ددحأ عاط | له ىلب .5نا « (ةعاخ)« م أىلاعتو هناسهللاو هعجا ارث عملا اذهب قاعت هلام هر ءىدالا اهو وام ةراهطلا ضن 0 ؟فايسوث حبلا لئاوأ كلذ ص دقو ىسهتنا عج رملاىلءلولدللا هنالةمالعلا نماملاع ملاسعلا ع
 الورم زلم قار ٠ ا لان ةلدالاوأ فثكلا وأ لةعلا قب رط نمدي هما ىلع ماعلا: دمع راثةفرعمىلع صاوللا نم |

 ظ ناكلذودب رعتلا ىلع ماعلا زاخةد مفرعاد أ نأانغاب مهنا ةئامثاثو نيعستلا باو !|ىف نيش هلافاك ١
 0 مدي كرس كردتالراعالاوةتباثلابك اوكسا اكلة هيف نوكرالىذلا ساطالاكلفل [ىفاعطق سك اوكلا رثكأ جراهطلا اوضة::ةاحانمو ةدرت
 هبلوذأ ى 4.5 ر# إ اهنءبكوكل كن اذ هرصقلاةكرح كارذاو 0 زن: رمعلاوا* طا سوح اسا مئا عمراسبا الا توبثر وهلفل | ىذلا قلاف هنأ

 دعلذ لاب - اطَملا
 93 7 در 102 ٌ 00 اوكسلا ثالث مول و وهف يذلا ن 0 *ااقاهلا ىهتني نأ ىلا: 0 ىمتقالا كلذلا نمةج رذلا عطب

 2 ح - حي رانة- هرم وان للا لل ا !اودو ل+!ةذ-ىفو دسالا ىف لاو تدشن قاصن ٠ © سنس 2 1 :غ . 0 . 4 5 1 : 71 / 5 ها نام رمل رادلا ىفانلر 5 رق ةنسةئامة-ردلك ةح روسو هن اقتل دكت هانا هق هد |

 0 ظ حرف 1 يلام وحل !ال» ءنجشلا لاو عطقل اب سان ١ نم اهمناب نأ ىلءاهسم ردا تالا مارهالا

 هنانالكلذو 2 ا رو نع املك نيد ر َظ مل ىهتن اهنا س أ هن امئلثدعالا 3اس جار رس ا ا

 ةراهطلاانل ع رشام ىلاسعت |

 .ةلابالاءاملارعف دنع أ

 هلا ووةصاخارتل اب أ

 مهفر ءأال موك 5عمةبعك ]ان , فقئاط ىفأ ناظغةيلاو ملانلا نيب ءانآو تن ًاردءاو هللا هج رزيدلا يم يشلا لاق

 00 ” الاتسي ايه تا نيليد ىل دوددنأف

 انيعجاا ارط ثيبلا اذهب ها تفطاك انة
 ذا فنان رش هولا ٍ تمذنم كل مك هتاقلوالا كدادجأ نمانأ لاغفال تايق فر ء«تامآ ل لاّعف مهتمراو عشت ملكتتو

 قيطنب مادامهملع ح-*قرختأ نيذسلا نمؤاذبقلا اذه عالنت ملا وقال الغم 1 00 ما هلت اةفة نس فلآ توعد « داو عضب 3لاقف

 مح اقت ناو فلنا مسا ءلعأ لوسو رع سابع نبا 1ك ذيقءريغ نع مأكل رثالا اذه نع لوةتمدآكأن 51
 0 يل ٍ ىذلادلا نوك. . د5 ىف قت اقف مدا فا ىنث مقا ىلا عت هللا نا لاق هنآ رستم هللا ىل_ددللا
 الوانك قاحرضتيلتسلا | ىحوتنا اند دع كشالد , ماعلا ثود_> عملوه<كاذىفميراتلاو لاه كءاوأ نمهبلا ضخشلا كلذ دست
 لعفا اقر ةتاذاوةنسف ْ, مانو هةءئاويفمال_اهءاع سرداب تءوتجاةثامثاثونيةسلاو عساس سلا ايلا قاضي أ لافؤو 2

 ئملحرلان هرهطنا ذزهاوتأ| تود

 لن وون سأل نقال ناسا نال الع تش رات ويل الل
 «لقلاوو هاقدش ى عمت مادام

 «زآ للاخ هيون نافو نعهتل أ سن ىدادحأ نم هنأ ريسءاف فاو طلا نا مذ تن ارنا هلتاةذ



 خشم هسيف لافو# ضع
 اههاسغو تاتكللاب نيلح رلا
 لاه ناتكس# ةنيبملاةنسسلاب
 نمل ودعلالوتعناالا 3
 نمبهذم ىلعالا رهاظلا

 او ىلءالاالا !صئاص-ة نم
 : مو مل عدقلا ىلسهللال وسر

 هنوكلا ةبترل' هذه هلناكف
 الفلا يأ عنيت اكرم

 بودتمو بج اوىفالا دوب

 حابملاب هلئار كاذوهن حابموأ

 ٍ لوقبةراشالاه.لاو مهفاف

 ناك اهنءهّللا ىذرةسثناع
 مسوعيلع هللا ىلصهللالوسر

 عرشلافحدقيبي رغرطاخ
 : نودلةءلاب الذ ىفراظذلا

 هنانةسعيرشلار كني ىذلا
 ىلع ىرشلا ليلدلا لبشنال
 ىذلا لولا اذ_ه لاطبا

 لحود ع رمثلاناف هلا

 قجر دنيب وانني عاملا
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 لزأ لاعلان وكي نأ لاعمف ىلا عت هنااو هوهد ح وادح وم نغم دافةسمءدودعو و مدعنعوزو وع ماك

 ناك امد>وب هناالمودءملاودو دوحولاب«سفندنءافو ودوم نك لامد_بوي نأ دجو لا ةعية-نالدوجولا 1

 اذ_هنمرخ ”[عضوم لاهو « مالسلاو مست ءالءريغب عاف هلك ماعلا نذاف لاحم شالذنافالزأ زأ ادوجو* ||
 والا نياع هئاكسو» ل, دوج والو الئ أ ىلاعتهقةماوالا قنن ءةران ءلزالاةطظذل درعا تاب لا | برعل ا ىلع لني را

 (لو / نيد ونملا<ةهنأف الزأاهد_-و مهةح ىفلاشالو ازآءايسمالار دعم هن ديلا لاعت ١ ةفدارلا طاغلالا نمتوكت الا الذ ءاس مالا دةمهلا ل م

 فل اوسوم هن ؟يرلام دج وبامتاودوجو ءوهامكلا «ةدج و بالو دج لأب و دا عءاادح .وم دنوك ناوه ا مالى غفل نأ انبهذمولام

 | نءاهج رغعال مكاجرأ
 دوج ومهنالاعلا ىفلاةءالهنأ وهو لالا نم (ىناثلا<- -حولا) د هوحولا ىلزأ ملاءلانوكي تأ لالا ا دقواولاءذه ناو حوسدملا

 لوقت بصنتةيعملاواوثوك#

 : قلاطأ وار و لد زماق

 لاعتقال نءرداص ماعلا لاقيال و ادلب ىعمسملا هياتكف لاهو 5 ىسهتن االزأ هعمل اعلا نوكيىلاسعت ١ انههذموهلوق (ثاف) كلذ

 ةي مدل لا 5
 00 0 21 مس ]|

 ىل-بة,النمنيب ورةثفبن منيب واهب قيالن منيب وة-يلوالال بشي نمنيد وبحاولاو نكماانيبةيسانملا ||| لاهو ديملعأ هنناو ماكتالا
 مثاهئابعأ فدو> واهل نكي لناد_عباههلعق ء_باةقفاوم ءايشالادح وأ ىلاعت هنال ايا اوراقتفالا || رشلار و دقمىف سيلهءف

 اتت امو نيعىنل اوىناثلاتابلا فلافو *ىسنا لام كالذو لزالا ف4 ءاق نع هةدرك درج د ام

 قلاع لاق مث 5 كلذفلاطأ و ةقواغات اع .اوالاك اهنءالوا ءمواهتاطمح ت2 نوكمف هب هيلع مكس 2 ةءلوأبال

 نوف هدح واد>وهن ءردصاغاو هذاالزادو-و م هنأ مورعملا فصتي نأدلاحتو مودعملاو هو دو->ولاب

 لزالا:ملاعلادوح ول تسرق لاذ فوصوملاو هلام: قللاوةملوالا ىننلزالا !«ب افذالوةءم نالثل ذوالزأ

 هزعتفتنارؤ ةماو اوالانالدو> لا هنن نمد ةسهريغدود>ولا هللا نم د.تسملا ماعلا كلو ق ىلا مسح رب هنأ 3

 مدعلءا.ثالارد_همنوكي نأ ىلاعت هللا لح و ظذللا اذ مد ربع رشلا تالكل ذو ةقيفط االزاجما مكعالا

 همدقت نال نلانغتو ناس هيالادوح واوا لةعنالفذ ب>او ىنغب نكمبري_ةف طايترااجاد> وملا,تط,تراا منا

 دو- و«نءارداصن وكف ىلاسعت هللان ءارداص ن كمملا ناك !«.لاراشبا أ مدعلانأك ولو ىدو> 0 واهم 1ء

 لاعت هنااولاةف توكمف نك هللوة:تنأ٠ اندرأ اذائثااناوتاعاىلاعت هلوق ماعلا مدقينولث اعلاهبلا دذدسا

 ىلاعت هنأولو لما نب وكتلابءرمأ قاسا ناو نّوك-:ىذلا لاهفاضأ امتاو ىلا ه”هيلازب وكت !!فاضأ ام

 00 انلاوانأ 00 'مهنامث ةببسشلا تغةنالهردقل ىلا وآاه-سغنىلا ن وكلا فا 0

 نمبذكف ماعلا ثور. دع هلوق ىف« نعدنل ىذرنرردلا يعن ا|صوصنءدهذ دع ىض#تنا ميدقلا لعلا هي ان 3< هوو < هي 4 0 5 : ٍ

 ةثامئلثو ىف تاحوتغلا ىفلاعلاث ردح ىلعمالكللا خيشلار ركدقوملاعلامودغب لوقي هنأ خيشلا ىلع ىرتفا

 لج عئاصلاراكنا ىلا ىدؤيىذلا لوجلا اذه لثمىف عقب نأ ميظعلا للعلا اذه عم م جشلاب ع نط ءا 0

 خيشلا بتك ىنبمنأ عماذ_هكلذ فكشوأ هئاقببو ماعلا مدقي لاق نمر فكي مهريغو ةيكلاملا ىنذأ لب :العو ُ؛

 هئاسنأو هتافصرهئاع-أ تابثا ىلعوءد حوت لاعت هللا ةفرعم ىلع ةّقيغل او ةعب رشلا ىفااك هنافنصمو | هنامحأ لك ىلع هللارك ذن

 مدقبلوقي نم نأ مول ءمونيسزرجلاو نيت آشنااو ىورخالاو ىو. :ةدلاملاعلاو نب رادلا رك ذو هل-سرو
 نعلو#:موها# كلذري-غالو رودتلاوتعبلاب نءؤءالو ل ثكلذن « ايت تيثنالةفغالشلا نم ملاسعلا
 نمنيتسلاو سمانا ن ايلا لاهدسقو #« هلك اذهنءءىرب يشل نا لذاع لك قة دقق ةفسالفلا
 تاردك ن مهسفن ةرهوج قصاذاناسنالان ا مهلوق« ا ماو 58 :ركسشم طلغ مسن ملءاناسو :ةلا
 بو: .ٌعلابوطنفوو وعلا ١ روَهلان مىول علا ملاعلا ىف امه سفن ىف شن 4 فرعلقالخالا مراكعى أو تاوهشلا

 ضء؛ىفدو رك ذامعوتو زاحن او كال ذك س ؛اهننا لهأ دنعواند:ءسمالاو يشل لاو طراسولا نع ىنغتساو
 ىلا سفن لك ىف هلا هيل ىوةءامجا-!ءطاسأ هنأ مك>الو ىن نمد أن عطقانغاببملهناكالذو صاخختالا
 فرعاممولعلا ن ههيق للام” قدا ظدشامعم طوفحلاحرال الشدو لباضعب لوح واضعي معي لب ادبأ هنأنونيح

 هنأشلاب ناغيفيكو :ٌوينلار كنب نمم_دعهللا ىطر هش ثااطل# فيكى خأاب رظناف هللا ءاشي نأالا كلذ



 عج را ىلءىل ادلاهنالتمالعلا ع نماسملاعولاعلا ى «ءامئاةئامثاثو نيءب او ىدام اتابلا |

 اكن

 لادل ادانأ هنوكاوهزلا ةبتيمنعلةئنءالل.ادلاناكف لولدملا ىلءرغفوةنطاسس لملدال ناك-اوهنع ىنغلا ||
 ىفاضأ لاهو #*ىوشن !نيملاعلا نعولاعتءانغ لط.تاكف هنالاهلال-دوتنن أ لولدءالن م | عأ

 لءأتملف ىلا

 8 وج ولارثاسن 5 0 وهف ملاعلامدسقب لوقن نمد 3 'رذاثملا مهد لسهف 70 ,ةناف) هل. .ةأمعم
 لثمن آرغلاب هتلارك ذ عام 0 0 ولارت ا ا ا 2 هنأ نب 5 هل 3 (ناو : طن م اعلاثأو هود كدا 3 1 مدور ةانملا حدثاإل هنو نيدلا #ممزيشلا 1 اولا

 790 ومالا لك
 ىالكامهنان هتاركحذأ

 0 لرثملىلزالا لعلا ىفةتداثلا نايعالا نان ماعلا مدع لاح ىف ىت>ةداءسسباة ب دومع طاترافابعت الا 011 ا :
. 0 

 مه > اا كةراجدد 4.3

 0 ةلاصصتو 1 ةجرلا نيعباهئاعدتسال اهلار امم ؛ىا» لزب لو دو> ولا مسااهماع علذمل الز أ را ةتفالاب ىلا دعت ! ىلا رافنت

 ب تأ ١ لاظاو هدو ولاك اذ 1 ناممالامءا اودد> ىلعاندو- ولاح ىو انمدعلاح ىفاذااب , رولابعتو هناك سل رب ل

 ١ نالىأ ف لتلان 2م اوهمىفر و رغلامد_ةهبتازءانرك ذىذلا طابت رالااذ_هد_ةتء:لنمولاه متءالذىف

 9 3 النت 4. 57 أ نرلاوديعلا نيد ح<الف ىاوسملا طامترالا ام لام كل ذوهسفنءاعافراص طابترالا اذهنمالخاذادو- ولا

 1 اقل : ا || طا.ترالا فالذع نيملاعلا نءينغلا هلتاذلانالادبآهح ولااذه نم طام راهبصدءالفئث ه5 سداىلاعت هنال

 راس نمهازخ عر ل ماكس أب ملاعلا ميج داحا ىل+ةيهولالا»- وتاكل ثالب عقاواذهوةيدولالا ةبت سم ةهس نم هنا اك ى ونعمل
 عمساذاهنئارك 0 ا

 لوتعام“ ْن هما نار ةلاغأ

 هنأ ىلع ماعلا مدقب لأ ن . هم لد ىذلا بام | اوهاذ بف هنمدهدو>ح داتا ل

 ةيلعافل اةيتر هلوؤااطاوهىلاعت هللا ناهس حالو صخمالو ع رنفداحتالا طابترالا اذه دودو نم "

 طابترالىلزالاىلعلا دودبولا لن الواإناو ىلا ني بةرقانملاتا لعق لاق مث ب كلذ ف لاط أو دو ولا ىف

 ولالا اًعلاو ر 0 ارداقو ر 0 راث الاتعدةساىنلا ىهوابتناضاو اهتيسنو

 لاك وع 3 هوت لالانلم ملاعلاةرث 05 هولالا

 ةبتىم ىه ىلا هولالا طابةراك ملاعلابتاذلاط ابترا مهناغا ماعلا مدقب نول اةلارهطثعأا اذهن موزئئشلا

 ماعلا نأب نيت اهلا نم عاسجالا عم ماعلا ثو د نولئاقلا ث ملا اذهنماض:ارهطوتاذإنيعال تاذال

 هلك 0 8 ا

 ا داو ودلجلاو «-فادوجولا بجوار :ل هلا يكد نا نك

 نالوممتلا ف سأرلا حسم | سس 9 مامالالو5 (لاهو) ىسهتنا دءالواف مى
 ترهل لاعت حلات ظل 7 ا مئام هنالو رقما هياعف مالك اذه ناك اسم عدبأ ناكمالا

 قطاردقيل_هلاةءالف تو دل ةءترن عجب رخالف قاخامىلاسعت ىقاءواف ثودلاةمئر هلقوأ لاو مدقلا

 سل هنأ هذا ص نو كب نأ له د 5 منا هةلاحسال ل ءوملاو 0 هلثماعدةقانعنأ ىللاعت

 ارارسالاب اب فاضدأ لامو د اديأ لعل اىفقيسام فال ىلع صةنلاوةداب نلا لهب م ناكمالا ىف

 ىسهتنا خمر الرو هتمالنار هأفو كول غالب ام”لامناف ةدامسإهب دومع طاع هدرا دش لالا هن

 صآلكواهلالاعتو ممل كب نوكلا بلان مأ لكن العا اضد د ًاراونالا عش ا 5

 ْكِلَو هد نايم لا اذ مب هنو ةدءحوتلا ل هأ مالك نم لك ؟امهههفان اذىلاعت هنوك نعوذ 0 ابلاطرال

 وهتاذالةمل اطد .هولالان وكن .هو.ةاتامىيقنااضإأ 1<« .فلافو 3 ىسمتناىلاعت هللاءامْنا «.ة مالا

 أ فاو نارمأ لولملاو هل ءلان اللوم هملاوةلعلل ءاضع س ءاكلذنا (باوجلاف) لولا اونإءللءاضم

 ارسمالا ناب ىفلافو 5 ىسهنا طاغلاو كانأف ةيدوجوالةممدع ةبسان دنع ىنوفةيهولالاامأو مهدنع

 ن* هونت وزخأتيلو هناذإلاعاادو- و ىغةةالدو>ولا ف قلوأء هال ةنواسموإ علا تناك ولد احو فلا نم

 هر زنت هل صنال طبتر ماو امءترالإءيىلا تقلا ناك ولو لوم ىشوالا هلع امو ةلوةعمدلءلاو هناي لع 3

 ؛ 50 ولا ىف هلامو مد لان ملاعال ىف اولي ماعلا نأ, لئاقلاالالاعلاب لاقاماي ًاهبق لاق ىسنا :

 اعل اني سل اوعساتاابابلا فلافو 3-3 دوهمو ع ةاومدعلاومرعل اهيلع لاختسال ءدّقلا ماعلل ثيثومدق

 هسأر ىلع بارع عضو تولي ٍْ ف

 كلذ ىلعةداب زفامسسو ١

 هقلافو# كلذىف لاطأو )أ

 نيئذاا ةنطابلا ةراواملا

 لولا عامتساب نوكت
 نس مث هنأف نسسحالا

 قا ذانس» هالع اننسحأف

 نيب عمصف ناآرةلاىفهنلا

 نم ىلعأ سلف نيد حلا

 ناكناو مهرفكو مهلاوفأ

 ثسح نم مظعلارحالا كلذيف

 ىف بالام هللا ىف قنب رفاكلا

 سأرلا مسم لس مثل اق اود

 نوكنالو ةنئةإ مولا بآط

 لذلادوه.ش عمالاةل بول
 عرشرول اذهلو راسؤنالاو

 نمسأرلا ىلع ناركلا عضو

 ةسدماودو قارغلاةمالع ١

 4 ديحرقاغلا ناكذا ىمظعلا

 ىلعلالدة الانامل عا

 ةمامعلا ىلع مع ملا ءاقتك الا

 مسمن دس أرلانود

 لولعمةمامعلا ىلع مسا ىف

 ناوءريغو ريلا ربع نءا هز عأ

 ةيصاخلا ىلع عقودق هبف عملا
 ءاملا( )زغفاعم ةمامعلاو

 لمالا مكحلص>و رعُْسلا

 مستو هب نم بهذ هيف

. 



 نارا دقن هوضولا ديال

 35 رطامرسو حلا هدم

 ا مان ىذلا ءأوضو ضقنام

 موثخاان تالوةءاذهاو هيلع

 ِ مماقا اازه هل]-د> نمو

 ميش قااملا عبي رلا لأ
 رصع ىسرعلا هللا دمع ىأ

 | مولماقاااذه هلزاك نكل

 ءأ هللاو هاةداخ نينثالا

 1 لعل ا ىمأ اننا «بفلاقو

 | فنالا ىف ءاملابقاشنتسالاب
 أ نرعلا فرعيف فئالانال
 | اذهاوءان ريكلاوةزعلا لح

 | مغرأ اهئاعدف برعلا لوقت

 1 ازكواز لعن رعفهفنأ هللا
 وهماغرلاو «-فنأ مةر ىلع

 | نمت اكلزنأ ىأتارتدلا

 ارءركنابربك
 ةكرولاريذت دهاشن انام دهاشي ىذلا هجولا ىلءىريغتلا نضر هي هنأ ثدحلا ذإعىف لوما لالجل لوقت ىندمو || 0 0-0 ندع وخص او ش : 0 ١ ً|نارتلاب كلذ نءىنكفرغصلا

 نافةدها ثارت لكدنةسمناهدارم سيلو سكملاب و رولا ناب رطبةلظلاريغتو هر تارا ًءالذالا لذأو ةغلاملا ىلءالولذ
 هللااهاممر_ةضرالا ناو

 ١ نام لاذلا ه-طونرم

 | لمح هلل .ةففاشنتسالا ىف

 اذا كدب دو.عب كا عوهانه

 | كناب ريك ل ىته:اوعتسا

 وهو هل<نمءايربكلا جرش
 | ماا الاهو وع راثتتسالا

 1 ىف هنر وعرتس نأ دعلا

 ىلاعت قط !ناكناوةولكلا

 ىلاعت هوكح ناله مادا عال

 ث.ح نمهد بع لاعفأ ىف

 عسبتاذكهنوفاكم مهام

 لانو فرع!'هيفع رشثلا

 |لذلاماقمىلا
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 هناسلواضرلا د .-و:ءهدسونا ان ءاند-واذأو ننام و قملاالا والا ءةدتس ىذلا د.حوتلا فرعءالدنا ملعا

 نذاف لد وط ماك ده:ةثامو نممم_ىلا وىاثلا ب ابلا ىف لاهو ع مهذأف هب رمتوهرهتةض.ةىءاك دو> ولا ||| '-
 3 7 5 1 لاو ثثدء>و ها, رلا بنس

 ىفهل كن رشالد>اوءد- وأ ىذلا هللانأب ناسنالا سفن ىف معلا ل اود-ىفلوهءااوهعرشلادء>وتلا

 دحاولابة دولا مامق ىهفة.نادحول امأو د>اولاود-الاةةصرمسالاو قس اة فص ىهفةد>ولاامأوهتمهولأ 1! .

 ادشلاك مونلاب هءوضو ضني
 0 4و زندلا ىفهتءسا تناك ناود> 0 را

 ضرالا ار هد واسوا وعل الو مهن ماسلا ياللا: 1111111 انا

 رعشا:!زاباءاوهتب رات تءرج بالو تا نمو# اها هع قلتي هللا نأو ًامشمتلاب توكر ا ا

 مكدحأ لماذا ولاهم ثالذفلاطأو هب ردزنوأ هيذؤننآريغن همعرشلار هاافاهنننم رك اذلان هدحا|]

 هللاو كلذ نمدنال ةمايقلا مونهبحاصل ب مذ ًايد.-وتلان ا كاسح وتلا« مهما فران لابملع هللا ءونالع :

 هتلدجلاو لع أ كاتو هناصسدرراو بانك هد_تالثلناههبفر اننلاع نم هاو ث حملا اذهىفلم ًاتفرلعأ ىلاعت :

 نيلاعلابرأأ
 «(ماعل !ثود> ىففاشلا ثدعملا )د

 0 ل ا 1 0 0 اولا ا

 1 هذهىف نيواكتملا 5

 لد هأقةع ماه قيفوتلاهلاب ول اوقأف منع ىلاهتهقلاىضرتفوصلا قتلو: مالا ا

 م 1 ُثدويلل دءالو د_تعثريخ:ملكو هلا غسالاو ريغتلا هلضرعي هنالاث د ملاعلا ناك امءا لودالا لادلا

 لعلا ل يادىلا رن: سمهيقريغتلاب م كل انتا اومسلاىفامونيضرالان طابفاكمدهاثنالملاعلاءازحا نماريثك

 28 ريغت ارد, ضارءالف ضار 0 اا تايوان! بودعأ !هكءار رغ هلا 0 هلا

 2 10 0 زن دان ناسا اوتاو٠ ةبدرعاتلاو :لالذالا لاو 0 هيفا دوب

 ثداوا!نءولختالام كو داو+!نءولةتالاماو نا.ءالاامأو مدسقةلاىفانيمدعلان ان مدعلا نان رط
 ىبعب ميشلا ىدس ايا: طاوإ :.لاهذهىف ىهرثك آن 0 06 رطا !لهأ مالك امأو) ىدهنا 1 ا املا. * كنا املا

 | ءامل ورسام 0
 ىلاَعف 7-0 9/2 لاعت هللا قضزعما لك سئار ءكاع ىلحأ ان اهوهذع ىلاعتهللاىىذر ىف رعلا نب نيدلا

 دوحومدعلا مدع نالىأ ىنمنا همدعأو مدت نمدو-- ولاَ زاد ىزلاهتيدجلا ت .ودنلا ةءماح-لوأ

 ثداحوه:قاهلار و مط ثدحن مامأو ةشرملا هزه نمميدق لعل !موأة نو ىتسهلاالا لهل اىفدو>و م ا

 نارشم ىناثا !ثحعملا فكالذ اس! أامسو اظدش ااًقاطم ثتداحوأ ادا !ةاطم م دق هنالاو نوف عاسمساب

 ةفسالفلا نم ماعلا مقي لاك نمةهم كلا نك (ل-.ةنأف) هللاه_جر يشل ن ا ركنؤاه_طنىلاعت هلئاءاش

 برل نيب ىوتعملا طاسبترالا دودح و« ةهعسش نا ني:ثامو نيعسستلا ثاكثلابابلاذ 3 ميشا هلاهام(باو لاغ)

 لك لقعتالو سكعلاب و قول خلا بلاط ولاولناو بوب رملاب لاهي برلا نا قول او و ادلاو بوب رماو
 خيشلا هناك (تاوللاف) ىكام:قملا ىلعالالدال ملاعلادجو لهف (ىل ةناو) رخ الا دو> وبالاد>او

 قاعت علا مصل يلع ”هلالدال دد وول نالىلا.عت قا ىعةلالد_الدح وب م ن 0 أةثامونمعب رالا بالا ىف

 ا 1. و1 9 1 1 1: 07 ا اا ا تاس نة اص حسم جسم ا تلا تع مس فلس مج ب ل عممج ع حويعسسس داع



 مم

 ىسهتنا لن وأتربغ نهكلذ ريغوددرتلا اوةءملاولوزت-ااوءاو ةسالابهفصو مصيف اما وةعلاجق ىلاع# ولا

 ةسدةملات اهلا بحادوه سل هتف رعع هللاانغاك ى ذأ هلالا نأ نط نمالا لد وأنا جاتساا ف تاق ب
 اهقهدابعلوةعلاهت لزم _:ةبترصو هناذ ىلع ىفاهلعوه ةبن نابت مدل لاعتقإانأ كالذو ىلةءتالىثل ا |

 اديأةسسفت فرعباك لاعتهوفرع .نأ قليلا فاك مل ىلاعتهنل' نالري_غاللزنتلا ةبترالا ه:نمقاخطلا فرع

 ذ_:ي>نرلا لءوربعلا لءىواسنا لاء كلذو4 فني وه طبخ ا

 ىهتنا لقعلا فدج وب لو ع رشا اىف مم هيزنتلا نانيعبلا اها باببلا فاضرأ خيشلا لان دقودي يتلا
 عملا ازد ىفهنءىلاعتهنناىذرافود#ت ىدي مل دةودا

 ليةلاو لاقلا كك :مساقلا بائرد 00 لوقه_ءمماهوالاب ثا ةءلاقع

 لواعو 11 نك َتِف ةصو 03 هيثاثوادو# م هركفلابت دن

 لواسعمءاذإا اذ-م د داوذ ىلو د ةداكم فار هدئالرش تعد

 نيذلا مهع وهذ ءام_اعلاو عام ءاوالا نم ممتن ءلتوءاع رينالاالا ماهوالا نع قرتامهنأ لعف دع ىسهتنا|

| 

 مهعابتالا هولوأاماو ممم سغنالهلنا تافسص لب 1 مهنع لن كلذإو لج و زعهتللا ف ماهوالا ن ءاوحرخ ا

 كالا هيبشنلا نم فرضإ مهلوقسعا لزت :لاهدامع ةما»ر ىلاءتهلناة-ترذل-> نمن -فمهلوةءرودقل !

 انعم قب وءافحا مناك تال _,ذكملا لثللا تيهذ هياميط ام امانا عت اذافهم موه رمأ نع لقعتنل هنمانةبطاختو
 تودد:ناك ناالا هلة عن الاناو تاو بالا د فو ردا نعم ميد لا همالكن انبلا لزنامريظناذهورللا

 ضعبهارب ةماقلا موت ىلت اذ !ىلا-«:قلان 5 فرحالوت و هريخب ءاندح ولءاطغل !ا:ءف ثكةنأولو فرحو

 اذاىت>ءامز امظلاهيسع فارساااضر كل ذرياظنوةرود قعلا دس مراظنلا قة هنأو لودر وصف سانلا

 اذاهفمهالوق اوةيونيدح ولا شنان أ قول نا نيعب لاو ىاثلا باول ا ىف زها ارك ذدتو وأ دم
 نولث اقلام + ًافر هالقملا ىفقودا>وت مله نان كوكو يلئتتتاىئلااموفوع واذا لوعدحو

 نود تان فوةد دحوم 5 اوال والاحد ساو نأ مالى يدحو مريخ لولحابنولئاقلاو واح

 ْى اودخو منكن او ىدل: :عنماهب مكسش مري ناوامل ا غابتاللوةعل!نالخومتدواوفلاعفالاوتافدلا

 وأ مكساوةمإ ل-هىفوت د ومسق بسنلا فالتنا عمةيئاذلاوةياعغلا تافصلا ن ههلهعاعةيهولالا ف

 ا أمكد حوت نآف ىنالو وكس اوةءعبالد_تومديحوتب ىهامىبناد-ونال وع د>وامنأك اوف. _ف

 دل ناوهتيصنو+ستقل تنم مك ىل-ءنومكت 0 تر ب 5 اوةعإ مك دحوتو ىدد>وت وه

 مه ناوديجوتلانب داق ىنعمتج خدة عكشمءاضاقاام مكح تحت من ملأ :ًاف وكدو> ووهك ل .>ول ىذا

 هوم ارامو»هنا متاقناو مكبلا لصون ءىدي ىلعف ىريغوهأم ىرمأت ىرمأو د مكد ب - رت ىذتناىذلانا

 قلامو * ىدتا ةرثكسل!نوده-ثنت متن ود, -وتلاع نباف ىنم»و رثت0 ناو مكس :مءارىذلا اذن ىنم

 ريسغل |وة_عمانم رولطملا دم ولاا ملعاع مالا ىلاءتهم-ا ىلع مالكلا ف ةئاهسجنو نيسجلاو نماثلابابلا

 املءاوس هيف هبعمش راىذلا صلال اد_ءحوتلا انمدار 0 هنأولو لوةعمودوح جومعسااودوح وم

 ىبسام مكح ىلع نال ذ مقو هب لري سانلا ضء؛ناك ملاعا اد وأ اذا هنأ هلعقبسا(نكسا ماعلا دج وأ |
 1 وداعساهس> و وهاذهولاق مث م كلذ فلاطأو هدا اراودفكتلت نع حر راخئممئامو علا هنأ

 ماعلادو> ون م قرخلا ًاًسنف ل ارش االول .رشلا الدوح ولاب ف صدي هعمئ ةالوىلاعت ناك دتو 0 ءلاى

 ديحوتلاىف هك سباناك كالذاف لام: قطاعمدو- وموهوالا«_سفن ىلعه.عملاعلا فاق ىلاعت همم
 00 ردأ اللاقف لوتلاه«_ءاعر ركسفناطإلا اذهم-هغي ملك ةلاخد>و هلل قاملف فوذ ضصلاقتا

 تاحوتقلان ءاياصولا باب ىفلأو مث وعدل ذ ىف لاط ًاواهذ#ب دد ومو ءاملا اركي دو م نيذثا نيدالا د.حوتلا :

 )لل ترقاون -ه)

 222 ئل2ئ5ئ22ئ2- يري  بببيبيبببلسل

 لزن_ةواناوةع» اهانزكردأ ىبلا هنافص نمثل : وأ” ىلا باتعال لةعلاهكردأ ىذلا هلالانأ لع هانز رئام

 ىذلا ابلارخاوأ لاهم

 ره رامهتسالا نا هنلوقأ
 نالذن الئ زعالد_-او
 راهعتءالا هى “امض:

 لثأوة عاجلا ىهةرجلاناف
 هيرتوو ثلاثلاونانثاةعاجلا

 ىبرلا ىلعمالكلا ىف لاهو و
 نب ىنعمال هنارلعاعت 4! باتكن م

 رخغاب راهدتسالاىرب نا
 1 لن اذا دحاولا
 ل ا 1
 2 نادحاولار حلا يف

 لاغو ولأ ةتاومروسو همت

 دارملان ا ىلع كال دءا* هيف

 ىميسملا ةمة- شل اهح وب

 ىلامت هل

 ناق'ةرسابذئمولهو>وو

 ىتلانوجولا نانا لفي نأ
 فسوتالناسنالا مدة مىف ىه

 ة-ة.قا نانااامناو نافلاب
 مالك ىايسو نادنالا

 ريسفتىفىلاعت هتناهج-ر يس

 الا كلاه ملك ىلاعت هلوق
 ْئشلاهحودارملا نههحو

 بنذلا بعبهنع نكي ىذلا ||“
 هيت حرمك ىنسغبال نا
 سداوث ب داحالا

 كل ذ نأو مهون ك ىلاعتهوحو

 هللا اوهياع هببنتلا ىلا حاتعال
 قاسسوتاق# رعأذامت

 نيناوثلا اوىدالان اما! ىف

 قلاعتهللاءاشناةئامثلثو

 ملسوميلعهتلاىلس وقف
 ىلاقمانيالوت اما نة ىنيعتا

 ملسو هيلع هللا ىل < هنالوأ
 لالا ماعىلا ب باقئاامل

 وهو تاكو يضع ارو

 نآر موةز ها ل سجرارت

 تالت “

 ]ود هباذو ه«بفيعو

 هيدارملا

 سس وا ر وبسأاث



 مم 2 ملواول_غالاهىلاعث هانءأملا
 ل_مايط ءاماومعت لعب

 م طار .هصنارتلا فلاهأم

 كن رس هل نكيرلو ىلاعت هلوقىفاك م سا ١1!ضعب ف فرعلا عبتيدق ع خرم تادنع ةناهب اثو زيعب رالاو لامعالاابتااولا# نا "6

 «-ءتماعلا فرعلافالبرشلا م ءاتبئاملن لاو عرشلاىف هلدو وال هنآ عملا رشلا ىف ثالاا ىف :وضولاو دصةلاوهوتاثنلاب

 ا 9 نيا را نافل هف (ىل انهةسناا نكءاوهبل وغت

 0 0و رك للا ةكاومان 1 ذاب نوسودو يذلا مهو دصغلاو لمعلا وهامءاملاو

 هيقدنالهب رعشالا بهذم ناك اذا (ليقنف) لظأت لف نيلاعلا ىرهتل ا فامنأ ىفا كل: مءىرت ىفالاةرفك ءوضولار ة:ةفدمعمال لانه
 0 ويش ع

 نماسثلابابلا ىفذجشلا هل اوام (باو +لان) ىلاعت هلل صلا2ن| د.>و هلا حصي فيكن دبعلل لعفل اةفاضا نم كرم نم شال ثم ذل اني

 ل-جالثامماو لءفلا ف ةكرشلا نعالذلب رسثا) نع هب رءزتس نأ ناسنالا ىلع بم هنأوهوةئامو ئيعستلاو | "ماع لعوفأن

 ةع:دااهبل'فاضتراخلاك نانسالا اص فان نم نكل ةكرش كل او لءقلا ىندمعلل نان فداك تلا ةدك 9 ةلاودل ءلا و ليلا
 . ا 0 را هن وو 5 2900 سو ل

 فض مو 0١ البا تاغ نودي دج نم اددبتتمال ا طقفهد..توباتلا لوعب وهو ديعصال دصقلاكلاتهو ةمشلاب

 ا نعبلام نمد 0 كي نمير يالاك (ليقناف) يحد اتا لك سف هيل علاوبيطلا

 (باوجلا) ناثوالا دبع نمر فكي 5بابسالا عمفةو نمرفكي ناك الهو ىئارهنب اى انوي رثبلالا م هديعأم دزءىرخأة- ءنىلا مق

 ىانعم ا اوعمت-اد_ةناثوالادامعنا العا جل ا ىلءمالكسلا فنيءبسلاو اثنا نابلا ىف م ثلا هلاهام ( ردتشاك لعمل ىف در

3 - 3 
 00 ىنانوغلاخاعاو اههلاا توكل لباثاذا موكل تاذلااندسعاماننوك 1 ذولا ىفءاملاب لهعلا

 اًوطخخ افءاعسهرب_غ ىلع مسالا | اوعضوك-* اوأو وهالا هلاالاة> هلناوهق جب هد نأ ىشاما“ دتيئوةأ_عنمم |
 لاسعالا ع جو لسغلاو

 ضال إلا اةّدعو رسثملا داع مهو هسفح رداممعالاو ىمهلادابعنكفءامشأ ءالهحاومسكئاوأو ءادعسءاماعن 0 از سف

 لاطًاوةم 2: وهو هب رومأملا

 قلعت هلام مدقتدةو كلذف

 ثلاثلا بابلا فاضيأ ةينلاب

 لاهؤهبقهعجار ةنيثالثلاو

 ةلاملك ىفرلعلا لهأ عجأ هبق

 بابلاىفلافو# هثنأ مغر ىلءاهرك ىلاعتهّلل هن دام« تعقوقهنم نثولا ارهتق نئول !ادمع هنالاهرك هللد_دس

 نال ىلزهلاىلا انو رقيلالا م هاد ,عئاممولو 5ىفاعرش نيك رسما دوت لوشن ماع اتاحوتفلا نم يا

 ىرخأ ةإءان!لهن(ليقناف) ىتناد.-ونالذ هلرباغم ل_ءلدلا اولولدملادمح ولاولول دملاداض» لدلدلا

 نيشلا هلاك (تاوجلاف) اندسغلهلناالا ة-ها آاهسومف ناك وللا اع هلوقىفداس ىفلاريغ عئامت *لاناهرب ىف

 دو-ولاىف نوكي نأ حمولف هلل مالا ءتقيللا نوك نيهلادوحو عنمةلءنا نيعمسلاو ثلاثلاد ايلاف

 سماملات ايلا فلاهوو كلذ ىف لاطأ اواهم قاءدن نمع ةر ةْءحال ناك-لدوصو هل ناك واول « رمشلل دو وال هنال

 ]| كرشملاو اعوط هّيد_دس نمؤااةاهركواعوط ضرالاو تاو عكا ىف نمد_دس هتنولاها5 سلال مسالا

 حصني هنا ءاسعسالا ف الخجل ثم لن وكي نأ ىتنىلاعتهنلا ناللاعتنالذو ل _ثملاسعت هلنوكي نأ مداناهلا | 1 7 د ل 20 7 ١١ اندلاىفدهألا نأ اعتزل

2 1-0 

 0 ١ افا مكررة سلفنا 2 ا 1 3 5 0 7 1

 لام اامآو لتاعلكدنءى وأ
 7 :زانينطا لاو نس رهاطظلانودن طابا و نهاد ى 0 0 عم مهشي

 مدعىل+وزيهلا نينملاعلا دودو مدح ءىلءاس امكن نين طق مل فب ”.الدب رملاناك امنا ةئامرنينامملاو دحالا

 هنلاهجر نيدإ اى مدل ل.ةدتو *  ىمع“ :نلت لا تاووش ومس لونا اوسر نيب فاك- اادو>و

 طاحأو لقعلا هكردأ ىذلا هلالاربغو هيف هقل1 هتئياباعهتك كردبالع راشلاهةعنوهفصوتءاسىذلا هلالانا

 نمنيئلاو عباسلابابلا ىف محْشلا ناجأف « هية طاحالا نع لعل ارمصت نك-او هلي :وهمأ هلعدي

 هول ءاس ىذا هلالا نال سقما هزن#ملا هلال نيود قيل لكلا كرا ىتلا الانام ع تان هلا ةرحلا تالراثوالا ن 0

 نأودنلاالا هلال نأةداهثفدتالوسرد_ لالا اذ منرقدقو هبت د نارتقا للبةءالع راشلا هتعنو ||| نا وهزتولاو ةعانجلا ىف

 ىذلا هلالاذا ىلةءلار انذلا هكردأ ىذلا ديحوتلا اوهام هللا + ءاعب ام ثا. .> نم رمد لانا لعق هننالوسراد ا قااوهىذلارتولا لازيالف

 فرع نءولا# مث 'ل.ءاتملف كلذ ىفلاطأو قث :اًما ارثاسل«_.ةةلاخخم مك لد ع.ال هن داس .عىلا ع زيشلااءد 0 لايقراو اناا وهستم

 هنفسدةةبيسشمبف ىذلا
 وهاذهوهك اسما هل سناف

 لاط أو دهزلاوهام عرولا
 ناكاماهيفلاووو كلذف

 اك راعأ ةثالثب راودسالا

 / 8 كلدف لاطأو راهتسالا



"| 

 تابلاىفيشلا هلام باو ماوي مالا سفن ىف لدور الهدم هلاث حن مالي رشا! نمىلاه7قاناأ ريش || ٠

 هنا ثءح نم كرما ن نءأربتب .امناو مدع هنالك د رشا !نم ىلا «تاعاًريتي نا حصل لا ةثاوثاثو ىداطا

 هفمأرب ”ولذالاو اوه_ضغب وهمذ رشا نمىلاسعت هن ريثيدارملامث هانأ تاطاسري -ةبهتلا نود نم ةهل 1 ذختا
 مدسق ةءاربلاو 5 متالاهنعو هلسادزا ه4 هييصو لك 5 اريل يكف هدوجو هيلع اظةدع ناك ندد ةقيفخ

 نال ادبأ هاب ةكرشلا حدتالةثامث انونيعب رالاو سماها ايلا لأ 0 ىبتنا|

 نيعيسلا اوىفاثاا تاملا فلافود 3 رتل ثا ادهش ل اعتهرلا دنع ل .عماهاكز ومالاو ءايصنالا |

 قهنينتلا اذ_هىخأاب. قةمتف هنءعردصتردصماك هالاهذ دحاو لعف هلك هنالدو-ول !ىفاذك ثا 3

 راسم 3 م دعاهم طرس

 ثدحنم ع زغ.ف«.اءرامذ ىذلاى ل اهملءباغب هنا «فرعب تاك ناو ىزيغ نم هعمتت نأ دمعي هنأف طر

 نءءاكرشا ايغأللا هلوةباذهرعشامو هيرب كرش هنأو قول لا ىفاغصو ةكرم لا ثيثأ ىلاعت "3

 ةكرس حالا ةفامو كرش ىذلاو هدبعلاةدؤح ومب ريثلاناالو ةكرشلا ا زنا ة كرشلا |

 لامحملا ضر ل“ *مدرض.لاثمو يف كلذ ىوسامو تاغتال-ت:اقناىذلا قا ارا زهزذ او ني رمالا نال

 (ناو لا ن)الءأر ةاك كرش ملك اناإك كر ةاكلك لهف(ل,ةناف) كلذ فلاط أر ىمهتناادوجوءهدوجوا

 كريد ار ذك امافاكرسشمرفاك لك شلو رفاك كرسشم لك نآ ني:ئ امو نيعبسلاو سماها ناببلا ف هاهامأ

 امأو 'لرمثاةنيتب اهل لع جوملا عمدتن ريغ ىلا ةرهولالا بسن هنال_ذ هكرمثامأو هلالا هر ددأ نع ةلودعاف |||
 اظن أ هنا ري-غد>اوهلالانالوةيىذلاود رثاكلانا اويفاكر شمر فاك لك توك يأ عال هوكي

 ناا ولاه ن ءذلا ل أدق لات يرصن عيل ههلنانااولاه نيذلار ذك د ةاىلاعت لافك هلالا نيت ىف

 وأ لوسرلاب» لكاتب ركب هناك اهلا ىسي«تو.ان ل-ه> هنا ثيد نم هرغكف مهن عيدم او "دايت

 د.>وت ىف كرشملار 11 نمءءاجاعءرغك تؤكي نأ (لوالا) نيه-وىلءاذهر 2 وهناتك ضعبب

 ةدلغلاو ةماعلا نعال ذرتسم هللا دنع نم هناهنل ال ءنمءاجا؟ع وهللالوسرتاملاعنوكي نأ (قاسثلا) هللا
 مم رشا اداقتعا سام 1ءاجنيأنم )لإ .ةناف ) كلذ فلاطأ او مورلائ الزم هيأ مقواك هعاسبتأ نم

 يشلا هلاهام (تاويلام) مك مكس , ربثسلأ مونه حو هلق .. ويرلاب رارقالااوناجأ مهلك مم :اعمىلاعت هلا

 اوبعن >اماذ دهشملا الذ نءاوبحح تح ىاعت هللا عمال شذ لا اوعدااف مهنا هن 2 !او سهام نانبلاف |

 داسعتا نم مدام علا كب رش مهول هناف مالا سفن ىفمدسع هلأ عملا رنثلادوحو مارألا ميل 0

 هل->و هلا مهر را تاه 55 رسشدوجو مدولو قاثيملاذ تا دنع قاف هللذت دوب رلاب رارذالا

 يطل ا هل الملا مهقالطا رف داق ل مو نطوم ناك نطوملا كلك نالها
 قمل فاوالس افاد _ وتلا ث»ر < ل هنال طاينتسالا قدر نما ذاناتاماوذيشلا لات كب رشلا فن.

 قالطالا ىل<ىلاسعت هللاب لهاج كرش !تذاه (ل.ةناف) مال سلاو ل_مالان م ىنئمكد رسشلا نأ لعق همطعب

 الو هوحولا ع نم« ول حهنالة كرش اذا _عنني_ةئامونيئامثلاو سماخلانابلا ىف يشلا هلاواك (تاوملات)

 دان داما اولا اودحو امنا مهمال نيكرم هاب ةلرعملا دلت لاذ هلو زيدل لاف م طتةكرشلاب داععالا نوكي ||

 هب رع_مالا ناك كلذ ىلع رشاا مسهتدهوالقعمهلا لعالااوفاضأامغاو ىلاعت هلل ءاكرم : مهواعامقا

 0 رشلا م هدعاسوالةعرمسةتريغنم للاعتهللاهاك تان يلا لاف اود--و

 نكسلولاه وي يملك قلاع ىلاعتهللانا اولا لب نيكرسشملا نم مما حرلو راطأنا كلذ هوو تال تحت
 عرشد .وت باهكأ نيتفئاطاان مالك ناعم فثكلا له دنعءىوقأ ةر ءاشالاهنلا تب هذامنأ ىنالا

 نالىأه.ل امش, نآر هغال هللاناىلا<تهلوقىف ةثاوسعبرا ًاونيعبسلاو ثااثلا فابلا لاق واد« ىنهتنا

 نوكيال رث_سلاورغغااذاهثلاءرغغب الفام ناك اذاو هنامعاب نمْؤملاهنعيتب اك هلذوجوالمدع 37 رشا ||
 ىأهن لرش نأرغغب الدتلا تاهل او 5 ىنعمذ ىنرقحت ةسأك ىهفرتسي نم مئامف مدسع لب رشلاودوجو 4 هن مالا

 لوأ ىف هلام َسوشلمو.لاكل ذ
 موةلاراكتلاجدلا جو رخ

 ىوتسي هناثب عل اوتو
 لبللادوسو علا ىأرف

 لاكشالا نم :حوبلايواهتلار

 نخاف ثدءىنلاة. رغلا

 ميسغلا كلذ لوف نامزلا
 ءايمعسلا نمد وانت يك لرثملا
 نظن ىهأك تاكرالاو

 مع لهأاهاعىتلاتاكرحلا

 موخلا ىرادثو ةسئيهلا
 راهنلاولءللا امم نو رديف

 لاه ك شال ةالدلا تاعاسو
 وهىذا امورلا كلذ ناك ولو

 اذمزلي لادحاوامونةذسسك
 نافتننانك ل .ةالصال ردق:نأ

 لزتلاخ سموشلالاوز

 رسهالا ىل_هال سءلا

 لاو زالب تءاف ولو عورشملا | *
 2ك اوك :سز رشءرا دعم

 دقولاه كل ذريغ هلام اكتم
 لوةعم فس انلا فاةخا

 سك اناهلولدمونامزلا ةظفل

 ةوهوتمةدم هنأ ىلع ءاكسملا

 ٌلالافالا تاكرح اهعطغت

 نراةمنأ ىلءنّوماكتملاو
 برعلاو ىتعهنع لكس ُثداح

 لاهراهتلاو لالا هيتودب رب

 تبايلاازهىفانولطم ودو

 نايا قلاتو < ملعأهللاو

 طرا نيدسلاو نماكلا
 وهىذلادصقلا ماسضعل

 نالءاملانودنارتلاىةيثلا
 ىطعت وهف ةانقارس ءاملا

 مود دقءاوس هناذيةامحلا

 هنالرارتلا فالدع دصتي

 وكلا ىلعك :ردعالا 5(

 ددقلاهحو قف ىرسالو

 فالذ2 ضان هةالرقتفاو



 'ء سو ىلادبعلا عج , وناسنالا

 ا از مب 5 وثي دال ىفلةيلةلاسرلابةداه ث !اةصاخلا ةماك-ااءزه تامذةالف || هياتردةملاوه هنوك ىفهب ر
 هلااللاو: نبع فكان سو بل هنئا ىلص « مين رمأ ىلاعت قا نوكب نأ لهتدع وىبتناىرخأ ذا و ريما لاه« ءاعىلاعت وة ف كلذ

 صالارخ لو رلاب نعال موذاكي نأبمرمأ ىلاعتهنلا نا متةنملا لدا هلق تم نمنأهنعدرودقف هللاالا [)1باب نمر عت ةارماهلالاو
 ماكحالاب هدايعلهغب اكلت ىف ىلاعت هني اةزس هك هلا اونعذاوةثعبلا ل اوأ م هر:ءناكىذلاد ملا منع فعال | ءاطءنمءالو اودوءالؤددع
 نموتارتغلا لهأ لد.اهننالوسراد#نأوةلغفلن تكا سو بلع قال ملل« :ع وأ. _ امش كب رءاطع ناك امو كدر
 نمديخوتوأ ةلدالا فراظني نمد حوت ىلعأ د.حوتل ائأف ل-.ةناف 5 ملعأ ىلا تهللاوةلاس نيرا مهل ا 3 هاه ل 0

 لوي هتهمم لد لعأ هناو هنم ىلعأ ةلدالا ىف ارظذ:نهد.حوتفا دءاقت ناك ناناةشك» 7 ُ ناك اذا ىلعأ | هيتقل ر رولا ازيسمتف ةلدال اىفرطظايال نمد. ون نا ص اوحلاا ىلىد._س هلاوأ5با وما * تاداجلاو تاناوبكللان م رطذيال | ىوةتلاوروعفل !نمهمهلتامل
 ةياغوةرامخلابد_>اودقلا نأ لع قول لك نال لداج وهف ل_ءلد ىل+ لوز _ءهننهد بوت ف فقوت نم | اهقي رطكاسافىوقتلاو
 مال غاجل !لاحوهكلذو هسهنتك ثدح نم ىلاعت هلا فة ريل ىلا هرم ىسهتن:نا ةلدالا فراقت اذان نالا || *وسلاب ةراما سغنلا تشيلف
 معامو:ريملانع جو ر-ةنادب ربلإكلااةر و ىلع ىلاعتهللا<_ةل ا ناسنالاوةريسملا ىلعتو ر وطغم || اهتد”منالا اذ تح نم
 تاف_ص نم «سةئىفد د>وا_عيىلاعت قالا هيزنة ىف يفر نادرعل مد2 لسه ل_.ةناف * هلمالكل ذ نا ١ اماوها وتنال عرشلاح ايما

 صال هناةثامثاثو نب رشعلا املا ىف اوفا ىف هلان امم اوباه# كلذ نعىقرتسا هلمدنالما ثد_لا | :رامالسفنلانا هلال وق

 لك ذاهبلعوهاملك نع هير هزني علك ادبأ غن نم هماعءاسعىلا عت قولا هي زتت ىف قرت :نآدبعا
 نيهزلافالتحئاب فاتخع هي زنا! ناك اذهلو هيث داوحلا ما_قنءالاهزنبال و اوت رعد ىلا« لعوهأم أ تاىامىلا.عتىك-اغاورلاعت
 رص>اذهىفولا# ءدسحو دجو هىلاهدو-و فرشتشي م نم ناضسلوةي مس اوهكس ّءةادأىلاهدو-وف || ةياجالا زف ىف تباصأ لهو رغتفي ل نم ناحسلوقب ره واو رمر وهط 25 متنا ءدوجتو فرغت نس ناسخ ضرعلاف زب زعلا سا ريزعلا: أسما

 1 رط نمىلاعتق علل قانا ةدابع لهف ليقنافو# ى.هتناه.فملاعلا ءاوطنال هلك ل ىلا [إ] كسمتلا لامي فهن توكسم م لاعب هلا عسا لءاكلاو ضر وار هوجوأ مسجلا مئامهنافتاهمالا ثبحن ءاهبزتتلا || !مكحاذ عن صتلعا
 ل.ةيالدح الا نافاهف ىل_هثلا عانتما عمشا ذ عم فيكم ةيدحالا ب رط نه !منامتلتناؤهتبدحاو قد ر اما[ لءادلاوأمب الاءذه رهاظب
 هناني_:ئامو نيعبسلاو الا بابل فتاح وذل ىف هلافامداو انو« ةيدح اولا فالخ «عمهريغدوجو طقسلامّدحالا هإداذا
 لوةبلاعت هن *اكفدياعلادوجو و همنا ةيدحالانالاقوذ ذب دحأ ثمن للاب تهللاد. ءب تأ ديعل 00 لاهو ملعأهللاو هبحاحتحالا
 قاعتد_>المداف مكتدجوأ اهنوك- !اهتوفرعتىنلاىهةمبوب رلا تاف ا و وسلا قيد | ني_بهتاو مساتلانابلا ف
 2 الانالع ملم مف ممطوفو رعمربغا سفن دمعت د عنهن د> الا: رمل 0 نغاهلالا لاذتالوا مالا ْ ة:سكمول لاحدلا ثيدح ىف

 الوىلاعت هوغبدارملاناو اًعلطهلةيدحأ الهنا ىوسامنا لعق را غالا مت ىنلاتاذلا صئاص نم أأ ةعمل مولو رهدشك مول و
 تناك ناوفاعملا مهربد_ةتىفىلاسعت هللا لهأ همهغبام فالح هنالةعيق ا االزاحلا ادحأ هب رةدابعب رشي مهوتد ةمكماباكه ماير ئاسو
 دمج ىلاعت هلوقوانر رقامدب وودي الاءذ_هيفاك ىلاعتءاوسام ىلع قالسطالاةباثتع ءاجةرد حالا لقفل | لوطلااز_هناموضعب
 امآو نيدلاىب يم جيشلا لاو ةيدحالاةفصفد_أ هكراثبالىأدحأ هتلاودلق 2سم 020 | ىفلاوهالا: دش نموه اما
 تقلطأ اذهاو كارثشالا ل#«ةغصلاذا ةيدحالاك ةف_مالاءاعتا ذالاع«انوكي ودي دحالا نم صو هف |لاكشالاعف ردق ثيدحلا ماع 0 نام نية ىلعهنمانأ امو ةيدحالاو ْجلط [[5 هريغ ىلءهعلط اءدحن لف نآآر هلا ىفانرافن رف د>اولا |ناهكاذكسيلونامزلا كلذ

 ناتاحوتفلان م ةثاهالث ونيبجلاو سماح انابلا ىف خيشلا هلاقام باوملاو هقدصهعمنيال ف كلر ف ها 37 لاا ال ل مواتو حا ندا تالعاوس أ دقل قنا ىنغتارماب هتاكوساملعأأ و
 كلذلونا:م رعئامهف كلذ عمرا دص نانو كدة .غااوةم. هنلا نأ قل اق ةاوناالاه.حاصىخنال قدصلا اهلاو رمق! لاو لااا

 قدم ق-لكف هنع مهاهنمأ قدصلا كإ ذب قالا مهرمأ له ىنع مهتدص ن ءنيتداصا 0 7 لاعت لاه 006

 نا مص لوف ل .ةناف # ىمهتنافددا! فان هاعداام ل دعلفةياقعلاو ةبعرمشلاةلدالاب وهثنحي دقو تادروالاا حرلع ,ىقلا تاعاسلاب ةميعةيوالا قاكرشلاناف قدا دامو لرشم هاف قدا رشا نا رهف اةقسقدسلك سداد || نيرون نأ عصام

 1 75997959599955955757صصصم بوووصو ىفر وهطالذا معلا مايأىف



 مه راكت ا ىقداملعلا لفاموعُت عه

 مدعيا لهأ لف مند
 هيلعهتلا مهعلط أ اع اهذاتلا

 كلذفلاطأو هتفرعمن

 ىداحلابابلاف (لامو) |

 نمهللا لاح رنه ني ناو
 ةمالعلاعت هللاءاطعأ

 ىفلال!اومارملااهم فرعي

 براشملاوسبالملاو لك نا
 كيلا نمحارتساف كلذريغر

 وهف ئهناهبف ليث لكذا ضحلادو>ولا هلنمالا قمن لو ضحلا مدعلا هئاعد الولد ءناكو نيتي وم قدالينيسعتب قلعتم | سدلو مزواذ نمدتساو مصري فود رخال معدبنمنا علاق
 هلع مول عمو هذا ايف. .ةىلاعت :لطاوح و نافهسفن ىفهتسشش ن نال لاقيه ولالا ة مست ع نعهتيثيش نيعىفكالاه

 دحر ىذلاوهدبعلا نأ مهوتد_.سوتااةظناتلةنان « ىبهتنالوهحلا مول ملا م ىهىلاعهتلاذ ىلا هلا
 نيمبسلاو ثنا بلا تاسوتفلا هاما ودان * كلذ نءهتلاىلاعتو راةتفالاةحئاركلذ ىفو هب رأأ|

 لاه هب اد ةقيقدا مانةنك دل اءذهل ناوخالاا ميأاونطفثف لمعلا ازهلارث أس دةملاود ىذلىلاعت قطا نوكيال__كلذو د>ومر.-ومن ىهام«:ننادحو وم فنا رحاولا هنو هلمدامع د.-وت نع ىنغيلاعت قاعانا
 دحوملا هناىلاعترنخأف ملعلا ووو ةكتئالملاو وهلا هللالءنأ هللادهشلامهدابع دوت نع ىلاعتءانغاو ميشا
 نان ب ناعذالاو فارثعالاو قيدصتلا لبس ىلعهسفنل هتداهش ىلع ءادهش هام اهدابعوهسفنب « فت
 ةداهشنالانه كارتشاالو تقولاىت 'لارتشالا مغنون دةواولاب هسفنا هند اش ىلعرلءااولوأو ةكسئ الما فاصل

 ةد'هشلاى الا لارتشاالهنأ تاو ماو 5 _ثال.نوث د لعل ولو 1 :الملاواهاحاتتف :تفاال4 هزل قطا

 هلءدانعةداه_ثتةوونام لاو اخ لبق تناك ىلاعت قل !ةداهشتو 1 لا رتشا هيف مكن الف تقول امأ واهطق
 يب ناعالا فكوأ نود ةدامهم ا ايرلعلاىلوأ هلآ الا ف ص لف ىل.ةناف 5 مهنا مه هريطأ نيج ىهانمنا
 ءىهامنا و ناعالاى قب رط نه معنع سبأ مهتداهشنالةداهشلاب لعل اىكلرأ سدا كاعد تاو ا

 ا هتداجثنالة داهشلا كلن ىر و رضا العلا ىهدافأ مهموأقل هل لست

 هنوف مماسلاهءم-يف مآ عرقو نعربطتاودامغانامعالا قاعتمنأف اناععا نوكدت ىِ- هربغ نعرامخما
 ىلاعت هني ٠ 0 اندفع سامو كل دك- سداهسفن نءىلاعت هلا رامخاو ه
 1| هل لد> نم ممم قدا دقو مدا رالابد.>وتلا مهل لص-نيذلا د.-وتلا لدأ لعلا ىلوأبدارملا نأبانا
 نيسيناو ىفاثلا نايل ىف لاهوأ ا م ممدار ا سدلو ىراق: ةلارعلا قب رط نمديشلوتل ا
 ىلاناننالاةيسننا معا || هلدال 3م اذلا ماعم مهلم كراك ولةل ىلثلا نمدوداغتساىذلا ىرورضلا ملع ءلابىد-وتبةكئالملا
 2 عوج رق 4 هلبآ لاهتتست رمىلوأهمآ | مهله :اءب ىذلا ىلقعلا 0 ماوأاض:أ كاذب ,دهشو ىمضنتدهماكدءو ةلابةكت اللا ىنعب لت دهُشف

 امي نافااءوسو شرتفتلاو
 كال ذإنييسنكملا ىلاعتهنلا

 نوكءالمالااذهن ام لاملا
 ديدشلا قددضتلا رعبالا مها | ا

 مهازاج كاندو ع روتلا ىف |

 مسهنع سفنو قاتلا |

 ىةمالعلا |: ممئاطعاب
 هنولمعتسفالثم موعامملا |

 ءئالذكسدلو امارح اوك ا

 قا اي ووو ||| الخ دهتداالا هلاالتنأ لهب وهو تام نم لسوميلعهنلا ىلم هل اوةديشأا هررقامدي ود و ثاف « ىهتنا
 - 14 نمو ١ ا نا دار | لس دوحو سوس اكلات وإلا طز ةأوملب لاق لب لوزان مو لقول لسو هيلع هلال

 ثلاثلابابلا لاهو ةقيقحأ هلاالا مث سيل نأ لقاعلار طانلا لع ىتح تيثبال لو سرلاو ل_ترلاع ىحت ىلءفةو:ءكالذو سكربت ادو>و
 منملك عب يسمو | دش ن1 لك لهنا لوقل قالا لال هلي دسومنل نيا هقاةلو روت الرع
 هل . 0 ١ نه لمعي نأ بش هل نكي ىلاعت هللا لاو ةطساو ري-غنمه_سفن فاهم وهاسااعناكولا هاوي نآهءاعب>وأ لوسرلان ان ان

 هلد_-عىتحر ومأ ةعستلا

 رهسااو عوجلاىب مهو اش

 ىساعو ىءومة عب رشة هس نم يهوه متنكولو دهم :اوذمآ ىأ هلوس ر وهللاباو 1 || اونمآ نذلا اهيأ اب

 | 10 نامالاب كلذ كنو سو تارتسلا لدأ ىفمكملاكاذكون الاد ةعب ل اوهامنا مكحلاْ ا
 يدلل هلاوتنغملااو ْ نب سنك مج ولىفهللاهفذة ىذلار ونلا,ثالذ ل قيد حوماواكووهتلاسو نسزاوكردأ اذا لو «سبل#
 ةميزعلا و لكوتلاوربصلاو ' نمد.> وتلا عاونأ عج لعب وهو :تامنههلو هي سو هيلع هللا ىلص عقدها هيارضاو نري ىذ نب هنو ةلعاش

 لكتاب لاط أو نمةرلاو ||| لح ديو اديعسنم ىلعل اديحوتل ا اذذ_هبحاص ملسوهياعهقلا لص لةجاسغار ىرو رضا لعلاو ارينا قب رظ
 هلوققنيسإلاو عساسلا | رت «, وقباسلا ثردحلا اذهىف سوهبلعهتلا لص لة ل لفل .ذ بانلاقلاقوو اهنمدحاو || تاف *« هديحوت تكي رطىآبادبأ ايف د>ومدؤا ل ةئالاهتاذب رانلانالئاالاب فصتب لاو ةنجلا
 اهاوةتواهروعثاه ولف ىلاعتأ نومك: ثبد _1ا قاس مد 27 اهنا بعش حرش ىف ىرصلا هلاك باو 57 7 نمؤملا تاس
 ىوقتلا ىلعءروعفلامدقاغا| هللا االا هلاال ل اعلا نافل سوهيل هلا ىلصعرا الالات اهلا نم قد لاسرلاب ةداهمشلا درو تلاب ةداهملا
 للاتين لرك ذلاىف لإ هتلاسونابتانيعوهف لف هلهلوقلاهلاه اذان لف هلاسوعاءهتلا ىلصهتنا ل وسر لولاهلاهاذاالاانمومنوكيال

 ىءبااغلاوه روعفلا نأ



 لم ىلاعث هللا نا معاة هلام

 نءةروسلكلوأ ةلوسلا
 ديعو لك ىلعةك است ارغلا

 ل تا نلسملا نمدحالابغ

 لجالةجرلا ىلا دحو «لك
 ى- هت ممحرلا ع نجرلا هلبا مهيب

 هعص لك لاوزل ةميظع ى رشد
 نمدحأ ىلءءاغيشلا بوت

 ةروسامأوندحوملاةادع

 نماهلعع نمدنع ةبوتلا
 مال ؟لافنالاةروس

 1 .)الاةعحرلا ىفرةبوتلا

 فطعأ اودجرلاب دا.علا ىلع

 اكسل ماهو ردا لول
 ىلاعت هدابع ىلعةعح ىلا نا
 هللاو ةجرلابالا نوكتال
 نينا بابل اىفلاقوو معأ

 ىلا عت هللا ىف ةريسإا دس

 دحابلابعت هناذةفر ءمان ملط

 ةلدالا ىو رطبامانيةد رطلا

 يما قب رطباماو ةيلقعلا

 منع ىلقعلا لءلدلاو ةدهاشملا

 ىعسلا ل.لدلاو:دهاشملا نم
 دقرح رصامواولا ًاموأ دق

 لاردان م ىلةعلالءلدلا عم
 وب رط نمناعت هناذةقيقد

 ىتلاةيسفنلاةءتو.كاةفصلا
 كرد لفاجلعهفنفوه

 بولسلاتاغصالا» راني لةعلا
 ةفرعملالذاوع«دتو ريغال

 معلادازةريخاتداز اذكو

 تناك كاذاو .قاعت هّيا
 ماظءأف شكلا لهأ ةريح

 زمراكنالاةءزانمال ولام
 لدا ىلع مالا وو ءاهاعلا
 ريطظنباونالل>و زب *ء هنيا

 تافص. نمءاببثالا هنت ءاحام

 حرفو بت ن 7 كاسل

 نكماوة عمو لو زنو كدضو
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 ىلاعتهنيا نام هّنناةهل "الا لعحااولاةاموا د>اواهلاةهل الا لءحأ اوله كلذلو ىلا هللاا ورك: :أ اذان وك 1

 مصعامو دحأ ىلع قلطي نا هتنارم.الا ىلاعتهننا مصع دقو نيدلا ى ميشا لاو هب لعم لاب نيكرم كلا دنع سل

 قرط الىلاعت هللابءاذلعلا هملعت رسال ذ ىفىلاعت هناوهاوهههاًذذت ا نهثدأ أرق ىلا علاق هلا افغل قالطا

 باوجلا# وع اهفثك ًااموناثوالا فاما أ اف لة ناف 5 هلهأ ريو ءلهأ دب ىف عقب باك !انالراتك ىف

 لاهاز:هاوةراخ ااهفاك أوىوولا ناثوالا ف املأ نا نيتئامو نيعب_لاو سما1نبانلا ىف يشل هلك

 ئثلاذهنا هلوقبمهلع هتادرفادحاواهلاة وأ الا لع ة.هولالا ىف هلالاد.-وترملاا اوءدال نوكرشملا

 ةهج نم مقاولا بتل ناو نب رسذملا ضعبل عقوام فالخرافكل الوقنمالان د:ءىلا«تهنلالوق نموهف بات
 ةيهولالا ىف هلالاد_ب>وتوللا اوعداملاد>اواهلاةهل ” الا لعحأ اولاو ىيحرا كسلا لعق نم مقواسعتاىلاعت ملا

 ئثلاذ_هنا هوتامأو اداواهلا مهاوتودراكسلاةلاةمرش“ اف ىأا مترتكن ودقتعي مدو دحاودلا هناو

 ه-لعدروامالا ب عتبالرعتملانا نب رسذلا ضعبل :ئشلاهبسنامدب وب وتلت »* مهلوتنم سلف باع

 هلالاتاالةءىلاعتهتامجر .01لاه وب كلذ ع 1 لاي قارب هلله-ءتالىبلاةس رغلارومالا نم
 نودعتأ هلوقن مهتهل1 آ اوتع ام هموقمال_بلاهيلعلم النام كل ذلو «سغنل هلا هناف ل عاج ل هد نوكنال

 0001 ال يت هيزتخا ىنذلا هلالا اذهيناكدقورأ نالها نالثعلاةرور شف“ هان نوتدام

 هوءد.وهيلارفتغ ودئادتلاىق 4 ءلاهلأتي و هلل ذءاهلاوإ_عسو كر ارش ا ازهءذخأ مث هن رعت همست ردوا

 مل-عيا هلوسر و كلذ نم ىلاع الاس معتق و مهدنع ل فعلا دوجو عمستلا عن هاذه ل **نذ م امو

 هع راهلاقلباع لهءتاغاواهسعنب ة*:اللوة-ءلاناول>و زعهللادساهاكر ومالانا نيب وعلا

 هن 1 سم ىلع عبط له نمو نكفف سو .<* لةعنمو لةقه.اعلوعجت لةعنفاهتاجردتواغتت اذواو الاخر
 لوقنع سل بممتل|ناع> ازهافاهدحومدم-وت ترك_:أاملاهسغنب لقعتتناكوللوةعلا نأ ملعف «أ دم
 هنادأ5 تاويملاه وه هقلخ كلذ ىف هكراشي مأ هصئاصدت نمدإوت لىلاعت قا نوكلهف ل.ةناف « ىبتناراغكلا
 هياعمك آن انىل ام" قحط اناس اخى سدلةدالولا مدعنةثاوثلثو نيعب رالاو س ماس نابلاىف نيدلا عب عيشلا

 هزنو مه دنع موأهموهاعاو .طود نيلئاسلا دذءةم .وأءم :دالولا تناك ا1نكماو دل !و ماض ] مالسلاوةالصلا

 وهوبعتللنوك,نأ لوتعداعئشلازهناللاعت هلوةفتلق ا ىيتناهةادنة سناك نع«سفن ىلاعت ملا
 ايمعتم ماكسملا نكي /ناو عماسسلاا هنم بعت نا مالا كلذ نش نم ىأ ببهتنتلاب مو سرلا ءاماع دنع ىممسملا

 نوكينأ لمت ولوةءللالزنتالعو ل> قا ةهح ب نم عما سل ىلا فرمص» 2 اةلامتسال ٠
 ادحاوهلالانوك نذ راغكا!ةه> نمامأ و ةهل الا ددعتباولا# موكا اوهف قا 'ةهح نماماراغكلا ةهس نه

 ىلاوأ «سفت دبعل امل طن ىلا ع ار ممافع لط هلابالرششلا فصو لهف تاقناوي نيلاق> الا دح أ ىلءزيشلا مالك
 نمنيعبسلاو نماثلا بابل افنيدلا ى يم زجيشلا هلاوام_اوملاه هب ةمدولالاتاذص ملط لاوأ 1 قانا نم هريغملاظ

 مون كبف نوملاغي مومسغت أ اوفاك ن و , انواطا امو هتلاو دابعلا لاط هن مما يال تاحوتفلا
 نم ىنإطظمىلذ ناي لوةيف كا ذوو ناويحو بكوكن مة _..هولالا ىف ىلاعت هللا عمهوكرمنأ نم ةسماقلا

 هكيرسش عمرانلا ىفءدلذع و 'لرشملا نم«ةملاغم هلىلاعت هللا ذاق ىل ىج ذيالابع ىنغصو واهلا ىن زامس ىذلا اذه
 ة.هولالا نمهبلا بساع ىضرناالا هيدنع عمراتلا ىفداذعالف ناسنالاامأ ناسنا اريغاناو.حوأ ارحناكنا

 نمءالؤ»نالمهدب,عنمعمرانلا نول هت ديالف بلاط ىنأ نب ىلعوأ مالا امماءرب زعلاو ىسد وغامأ
 ناهربالوخآ اهلاهتباءمعدي نموىلاعت هلوغا لوف لق ناه ا ىسهتن ا ىنس ساس ىلاعت هللا نم مها يقي 5

 داهتجالا نال اموهغمال هنأ ةئامونيم لاو ن مالا بابلا فتاح و:ةلاىف هلاوكباو اه # موهقم هد

 هذ هريفاهل !ىلاعت هل اوةري-كنهحواف ل. قناه 5 هسمف الط ع ندم + ف نيةقحلا دنع ع ونمل نسإلا»

 هريكدنت عص' مل نيعتولو نيعتلا دوحو مناك ولذا ادوجوم نكيرلهنال» هركنانعاهناباوجلاف و« ذي الا

 لد د



 امد هقملانأ لعبل روسلا اب

 ثذباول هول نأ لباد
 اهاس مواهاردت هناا ف

 مدعو نيدارلا ع وذو من هيف هنوكسودب زكر هدضرخ ”الادب رب وأي شاههدح أدي رنا لاط يملا '

 ناكلااذ_هثحابمرخ 1 قدسي ف ايساكاموءامتجاوننروك ذا نيدشلا عافترا عانتمالاموعوقوأ|
 هلالا ن روكي ال٠ معارج الان ودوحلاهلالا اوهمدب ضم نوكيف مهد أ ع ود و نيت ف ىلاعت هللا ءاش نا

 ةددكملا ةدحوملا خبه بثيالو مسقنبالىذلاوهدحاولاونيهاكت ا ارووج لاه ءالقملا عاج اب ادحاوالا :

 ءادستبا هناك ولذاءابتناالوءا د-:باهدوجولنوكيالذ ءوجولا نمهس>وب هبشريغ نيب وه-نبب نوكيأل ىأ
 ىدي تس ثحع*و اريدك اولع ثالذ نع هللا ىلا عتو ث د: ىلا جاع ثداحل اوان داح ناكل ءاهن وأ

 دقو (تاف)كبرمسابأر قاو
 نايلا قاضي غبشلارك ذ
 « همنا ةثامثاثألاو ىداملا

 1 3 لاغنالا ل ىلا رق: ةءالو مقنيالو زين الد -الوالا 3-0 ماسق|ةعب رآ داح الا لوب هللاهجحر ىدرملااياع م ناكل ءعدحمو مي - ١8. . 575 ع يدع 5 َ ناىد: الا

 0 راع زق ل ىلار عتب و مسعنالو 7 ةبالد_>اع.بارلا 5 م ردو+لاو»هو لة لل ارفعي ومسةنبالو ريا امهندنزلمسلا تك رتناذإو « . مسج اوهو لخ ار شفي و مسن و ريمي دج اىلثلا م دانعو لج عراس نر دحسأ ثااثلا + مسجلاوهو لح للار تفي ومسةنب وزين دحأ[ىناثلا ب ال ايلاوه

 ةجرلا نيبةيسسانملا مدع نيماكساملاةرامع هذ هف سدفن هيأو هلله امة ثداحل اومدةلادو-ولا ع و وهازهو 5 ى-تنا رعلاوهو -. 3 6-5200 » 4 كو 0 0 2 37 . .٠ نا .٠

 هول اذهل 4 1 عابجاب د>اوىلاه:هللانا معان اسوتغلا ند رارمسالا باب ىف لاةنهللاهجو نب دلاىح يذلا: .راءامأ 9504

 ةدو>و مدإوسلا ناكلذو

 نااوليواهلزاةروسلكف

 د>اولا ريغتل تريغت ولامتافاهخا اوذ نع ريغتتال قئاةطاذائثىف 1 لوا ئشهبف لنا كاس دعاولل ماعمو

 داحتالاو لول ! فن ثعمىف كلذ طس ىأمسو ىبتن !لاخت قئاقحلا ريؤوهسفن ىف ىلاعت قل اريغتو هسغنىف
 ملسسو يلع هللا ىله هللا لوسر نوكع مغ :ثلاثهنلان الاه نمر فك هح واسم ل ءةناف وب ىلاسعت هنا ءاشتا
 ميشا هلافاكبا اوما عامه لاثهنل ا نيذثاب كنطامنيكرشملا نم فاني .راغاا ىفاوهو قيددلار 5 ىناللا#

 يدلل ناد اويقاب ىلا مج هنوكةثالثااثهللان الاف نمرفكمو نارارممالا باب ىف نيدللا <
 هدنامةثاوثلدو نب رشعءااو 0 0 هلوةيدارملاو ثي دا ىفئكرغكب مل نيستا ثلاثىل؛ءتهنلان الاه هناولوة داو: صيف ىواستل او ماهمالا ىلع
 دهثيدهاشااو دراولا فرم ا اضرإ | حشا لاو و معا هلباو رافكلا نمراغلا ىف وولففاح ىاامهئااثهللاثد راى مسودياءهللا ىلص
 ىتاعح نأ دعب ىتم هتدص, هل | عباد وأ نيذث ثلاث ىلا عت هنن الاد نمرفكي ماما رةيكملاتاحوتفلا نمةئامونيثالثلاو ىداملا تبا ايف
 نآىف رزمقت ىلع كلذ ف ودنو ةسجل سم :وأةعبرأعباروأ الث ثااثهنلا نال ن ٠ فال تان كمملا سنح نمر حر هنال ةثالث
 لوف ةلمسلا صاصتعا . | ميارءانلعاذا هنالس نما ىفاهعم ل ديالوةعاج وةرثكلكلادبأ د> اوىلا عننا ناف لمأتفرغكت هنافكلذ
 جيو _توهاما ةروسلك معلا قاندتءسداولاو خاب اماغلاب اذكهو در فهدا ووهفةه.رأسماعوأ درة:مدحاو وهفةثالث
 كلترو تنم ىفة.هلالاةحرلا لول الذاه.فاهاد و>والو ةيعملا مك د اولاد وجو نيع فة اح ةرثكملا نال لم سملا هذه نم ضدغأ ىهلالا
 ؛لكلانتةجرلا نأ وةروسلا نمنوك,امىلاعت هل اوةفاض, أ تاحوت فلا نمةئامثلثو نيعبسلاو عساتلابابلا قيلاقو نب ىنهتتاداعاالو
 نيماسمانماسهفر وك ذم ناك ءاو تاوناك اهنيأ قاما عمىلاعتهنياناملعا هنأ الاممداسودالاةسوتالو مهعباروهالاةثالث ىو
 ةروس لك ىلعهنلا ةمال عامان | تروط ىبلاهتفصذا موتي تو نما دحاوالو مهتيعفشنم'دحاوىلاعت هنلان وكيالنكماارتو وأ اعقش مهددع
 ناطا سا اةمالعكه:ماهنإ ةغصاسسف ناك ىتلا ةبترملا ىلا اول ة نا ىنخا دبأ قات مف فقوىنلا هب ددعل اةيترملا ىف فتن نكعال لها ا

 قاذلامصيال مانع هي زئتاذهو لام ب مهلاقتنا ل قالت ىلا ةبترملا ىلا ىلاعت قل ةفص تاغتن اىلاعت قدا
 ةةوالاهددعت ناعمته' ”الاددعتي ل وغلا ىلع قلما اسأل يق ناف د اديأ ىلاسعت قا عم ةكراشم+ ف

 ىذإ اوهازهف د>اوهلاالا هلا نءامو اعت هلوق نم هلا ظغل نمءاج ىذا اريكتلا دو>و وه لرشلاو رفكسلا

 جروتنلا مكمل اوي
 ملعب هب ولوبقلا عي هيت
 راما ذه هلا نم هلا

0 1 
 عمسنو دهشن نو انل دراولا

 نات نكلدجلاهلاو لةعنو مف يكريكسنت هل خدي ملال هللا ميساظعلا مسالا ىلا اغناو لاو هنبا نود نم ةها الا ذات ا ىلع نيكرشملا ًاوحأ

 ماقمنيدف رف عئارشلاهنم ىلا انوي رةبلالا واود مف ىنازهللاىلاانوب رقبلالا مهد. عناماهوذ ذا ىنلا مهتهل نع مولوقفف ناثوالاة دبع
 مهقان لاس رلاماةموةيالولا هللا عمدتلا نود نمةجا 3 ندا نملال_طظىفبيسلا ود ريك.:ةلا4لا اطفال و5 ناك-ذاهنمربك ًاوه ريبك هلال
 بابا اًضيأ  (رك ذو) نيف نم رفاك اوناك ناونيكرشماوناك املا عت هلئااو ركن ااوناك محناولو داو هلا هنااو ركن أ انه نمو ١

 ةنامثلثو نيثالثلاو نماثلا

+ 



 1 ىل-ءاب وسم هوك لاخي
 ءاجسلا ىف هوك لاسفهشرع
 لاسف ضرالا ىف هنوك لاح ف
 نماند> ىلا ب رثأ هنوك

 هللاو ىسهتنا دب رولالب-

 مااا اىفلاك و ملعأ [

 بسلانأ ءا ئعب رالاو

 نودْنياَمدلارب كتل بحو 1

 تايواخلا راسو 7 اوهريغ

 مهداعا ىلعهس-وتملانا

 نانطاو فطألا ءام“ا

 لزنتلاو ةجرلاو ةفأرلاو
 ماوح .رخامد.:ءف ىهلالا

 ءابربكالوازعالوةمظءاورب

 اوريك_:كلذاف مهسوغنىفالا
 0 مهريغامأو

 ند صا عج وما

 ع ةسهلالا ءاو“ الا

 يلينااوانركل اوتوربجلا

 ءالذآ اود رخكلذلنرهقلاو

 ملف ىعهلالا ارهقلا ازدتد

 0 وم ارسل لاهيا

 0 ىف انيلااواأ 000 او علا ًالئدغ

 لوةعالتاب رورضااك ىلاعت هاب ءاملعال ةريصمل اذا <. ددرتالل اوةءلاثاب رو رمضك هنا ع راسال مزاملا

 دءةهشتر وب ىرعشالا لب ادناكاز»٠ نموددركااوه.سشلا لبق لود دم هناو لعل نم نام لك فالغ

 هل ديوالا نيهاكتملاو نيد متل به اذام نمبهذ.ءنمامو ىرءشالادنعةجش روب كرتعملا ليل دوىل ريعملا

 بهزام فال: ىلاب هذي ىلا عملاابأىرتف نيعمسهذم مابوأ: : هرعاشالا سنان توغصتي مهلكم مامن لاككشالا

 هلا تبهذام فالدت ىلا بهذ 9اس 5 دامس الأ ام .ل!تهذام فال ىلا بهذي ىضاَعل اى رتو ىذاةلاهملا

 لاطأو نيدهتحلابهاذ_نمد>اولا بهذ لا لحال قي رعشأ مهن !نوعدب لكسلاو نس اوأ زيشلا

 ريخأ اعف مودءاد_لقتلا نو لعلا بوو نطاوءفنورذءالر انالا لهأ ناملءاو و لاهم 5 كلذ

 ةوعد اهوغلباهءابدنأ ناةفلاسلا مالا ىلءانتداهشلوبق«لع لديك راظنلا مولع نمىوقأو ل_علاب قمم هب

 داعو حون نع هياتكى هبانربدنأ اعف لو زعهتلاانةدصاماو مهغبلبتنامز فانك امن نو ىلاسعت حلا

 ىنزيشل 'لامو *« «صأ نمنيقب ىلعا.ندلا فن اكن مثالا ةمامقلا مول كلذ لبةءالو مهريغو نو ءرذودوعو

 تن قمع :.مامأ و عطقلا ىلع هب رفرع:ناكناالاةدامعن اسنان ءمدالدنا معاني ةئامو نينا :|!نابلا

 لاهو ىستنا ًامشهللا نم اهدي :ءىنغبالو نافل كذ رع نأ دالة ملا 1: ناظلا ىلع هدم ناد قى

 نمو قة فد كوأه يف راو:مصندو>ور ومالا نم ىفداّةّدعالا دوحو طرسُ نمتاحوتفااردصفف

 ةرخ“ الايهمكح ىاع2نافارث دلاماكحاباعلعتمنوكبابف نكلو هر مكحاف ىنكر مصعلا رح اولاربما دنع ناك
 ىق مل سوه لع هنا له هنا لوسر نعا عض" زهناك نالةءلو نييعتلا ىلع هندية ع لع نأ نبل

 تءاعا# لسوهيلع هللا ىلص هلوسر وىلاعتو كريت هللا نع حكام لكي و هنن مؤمان اف ىلا لصواكس مالا سفن

 هضراعب ملام ىلقعلا لءادلاباماو رث :اونلاباما ملطةلا قدر ط نم حدا امالادناةعلا ىقنوكي نأ مديالف لعأ لاو

 مودينا نمؤملا لعب وىلل_ةعلا لد كرت وضتلاد تع كاندواو مينع_جلا نكعالرئاوةم صن

 اههطعب ىثلاةر وصلاريغ ىلءدواولا مالا نوك,دةفداقتعاو هاب ثي> نمالإء زها نم ا

 مولعب تنرئاذا ماهوارطنلا مول_«لوغيهللاه جرى ذاشلان دحلاونأ يشل ناكو ب ناعالاماقم
 فشكل كود لاعتت اذن رههيايقعنةتثاليالوقبهنعللادتهتلا ىذا مزيشلا ناكووي ماهلالا

 اوفرعبنأ مهن كسمتي

 كا ذ ف لاط أو اعط ءاب ربكسال
 مسي تءاجامنا ف لافو#

 لك لوأ مبحرلا نراها
 تلات ةفوخنرومأ ىل-ه

 راد دالاو :كانملا همس

 ةجرلاءاعسأ مدن كلذاف

 تانأثا

 هويصتام مم ولاطع او رغط مهنا مهسوةندذعتو: :طر نيماكتملا ناو نيماكتملا و راظتلا ةئاط هباعأك

 طوب رملا داقتعالا نم 1 1 -هارتف قئاقلا نءهود_هاشو تامالخلاوت

 هركاذ قد نيد>وملادئاةء عسمجاو رثال مهرطظن هنااا #فرعملا فر ودق كلذو مهغلاخن منو رذك و

 ركذفع ركل لاستهقل لست ةمدل لا تينا معأ ىلا عت هللاو نيةلامونيعبسلاو ثلاث! !تابلا ىف

 نوركسملا هل_ىشنام سكعاهة>اولونيدلا يب زيشلا دئاةع قب ,اوسرك ديقطوسبم مالكسلا )#-غ تيلي
 اًرياهد 16 تارا سوما اداعالتتد «ر نم ميشا ن علم ردااةماكلانورك ذيف يشلا ىلع

 نيمؤهالى رمش وأ

 ةيوتلاةروسفاولا# اذهلو

 ةد>اوةروسلاةنالاوأ اراها

 ةرودسةدحارو لك ن الا نمي
 مفشك لاله أ مالك مهغلاد. جت نياك 21لوةذد باث بلا ترف نه مموملا لخلل لاوةلمسىلا جات لَم سم

 كلذق ىتلاتالاك_هالا ب بلاطال مف ئتح ثلا كلذ ل اوقنلاب بيجأو لأسألازأ الذ مهاو ةنباهتبقعأ امناكملمنلاةروسةإ هس نا
 قيفو اقاعت هيا , ولوفأف كلذ تحا ءاذاىلاعت هتناءاشناث لا

 ' م(هلثلي رثالدك_امفدرفنمدحأ دحاوىلاعتهنلانا ناببفلرالا ثيم اع كالذاوذإ هسبةرشع عبرأو
 هلألا نوكزاسولاذ! كلن رمثالد_اودلا عتهقلانافرعي لسقع هلزم لكن اىلاستهقلا كلدبأ لسعا هب | ةفوزمت لمنلاةل وسب تاج
 نذل ل_اوأىف نءاجلك فاالا

 ةئام نع نارغلا صةننالىح
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 رفغسس ىف قا راما عاطقنا ءاتاحو فلا نه ةثامسجو ن ريثعءو د بح الا تابلاىفلاقو »ا ىلع : االوأ

 وا_ةءالو تالي وأتلا اور افر ممل ىبل رط عاطةوهإةعبر طاذلا قراهم: ىجاادمشلا قع تالوقعملا

 دك ةهعشالو لد 2 هنقما لغ لا رفاسملا ل ضوتات نية رطل ني ذهىدحاىف نوكي نا نمرفا.سملا

 ىفةةلاشص_ هاف ةغلالا ىلا 0 ناوة_عد رشلاةفلانهتوط وذع مهفادنأ ةعبرشلا |||

 نايتس الانازيمو نةكلان' ريمز 0 ازيمة 5 راو ١1و ولاقت لذ لاطأ 9 ىلا عثهللا لهأ

 س داس !اتاءلاقلاوو 5 0 هللا هدأ لوءبالءار ١ ى 454 هانا اًوداد_ءامو قاطملا

 امحءبالاب ”الاهذهلوقتف نآرغلا نمي اباهحاصاها لدتساة لسد عنا كابا نيةثامونيتسلاو

 هنورع 8 مس لب .ةيناىلامتهلئاءالك 4 .: ىم نه إذ ف صد رثلد ىارلا ئدا» , هلع سملاهذ أ لالد:ىالا

 نم 00 كلان كلذ ف لاطأو رهريغفكاذد والو هعسولىدوااةعأ ١نم 6

 لاهووع ى- منار مك لذ 4 رن ارقلارس ةنمنادرودةذالاو افغالا امتع اعجب رخعالنا نآر أ ارم

 بهذمانهلوقتو . 1 ةلةسمراكناىلاردامت نا 31 ا تاحوتفل ا

 َن !ىسدف الطابنوكب الثم فو ءبغلا هلاهام لك سشاذا هلل.صحتالنملوقا ذه نان ةلزتءملاوأ ةقسالملا

 نمد وأ اح رص مسو هباء هللا ىلص ع راشلاناك ناام الو ول !نمهدنعام هلم سملا كلت نوح

 ةنوكشم ةريثك ايتك ةغسالفلا نمءايكسملا عضودةو# نب دهتحلاةع الاونيعباتتلاو ةباعصل 9 ةمالاءاولع

 راظخإ از < ىتح فوسأ. ةااكالذلوةتنث ًاولهتو كلذ لهم ؤدرلا ىلا ىخأ اير داس الؤ 6 ءارشال قذاوم

 كلوقامأو هتعذ رشءاملع نم داو هلم_سملا كلت لاه عراش ثلانوكةعب شال ةفاوما- كلذنوكدتف

 ق-طلانمءاهنوك نءكلوهذ عمة قسالقلا بتك ىفاهعلاط 10 وب تانق نم هلة سما كالت مه«ماعلا كلذنا

 ةقسال_فلا نم ةلكسملا كلت عم ملا «لا كل ذ نا كل اوةذبذكلاامأ يذكو له> وهف هيفةعب رشلاقذاو ىذلا

 فرغم كنوكف لهجلاامأو ةلداعة دب كلذ ل دنع توق الوهنمكلذدهاشت مث نآو مهمتك ىف اهعلاطوأ

 ل_هأ كلس ىف تطرد وقدصلاو علان ءاذهكض ارثعاب تخرق لطامااو ولا نيبةلئسملا كلت ف

 ص «يةلهالاة جلاب قلل هأ قبر نءعفار هئالاو 1 ظنلاداسفو لد علا صة:و دك !اولهخلا

 نسحأ انعم كل ع مالا ىد>ال. .اقال ماقْك بعن ىلءد داو صب مال مكزتعملاوأ فوسايغلاهب كاي ًاامىخأاب

 ْن ردا وس دال اللا نيملاطا“ 5لباذ*ن مهلمغقانك لقازأب ؛ وانةمانقلا مول لوغتنأ نم

 ىقاعتملا لعل !نم ه.فاؤطةأ إو 2 اوما اذ هد رب تءذامةف-الفلانالعات .وتغلان منيتثامو

 لنا ا 0 هفو افلا ىنعمتاف تايهاالاب |

 تاعوزواللات دلال م اانا قدا 2 لا لهأ فان 4 ند ناكو

 اوذخأ مهمالشلل ذو لب و ا 0 ةلاىلءلدداماططا تأ ارذةم .سدردالاةةيةرلا ىلع عالطالا ىلع

 ل ًافاذتعي رشءاءاعف لتحل إك هتعب رمش مه ىفاو ةاذدعا ءا_مسلاىلا عفرا ملف مالسل هيلع سا د رداع معلا

 . ىحاممزجلالو ه> ىلء دئاوعلا ةككرا د_متاعوتفااة_مدةمىفلاووويىهتنا سكعلاب واز د مرحام اذه

 قرطتءامل كالذوةلدالا نع هئاعاذ بأن نممقئوأو ممءأ ناك ع راشالامزحاد_.لةثهناعاذجأ نمنا

 اهل ءدمتعي قاسالو مرق هت شالفاهلع هيلا داربا اوهتلدأ ىفلمحخدلا وءريط |نمانطفأهذاحناك اذا اهملا

) 0 

 تا رئامغلا أب اشد ع نسيم ايسر تاووشا انمى

 ه-ءاءركسشأك ارخ آه.لءرك-:ال ود ىلعرضخللانامهف ىموهناالوأذ سمالارخ ارضنا نع فك ى وم

 امناكرغلاكن وكمت هللا:

 لوس 20
 اوهتناو هذع مكاهنأم اهناموهوذغت

 ىهنب وماي نأ هلاءاعجان" ١

 اني نوان أ غسيلبت ىلعادناز
 ريسغت ىف لاط] راندابعيلا

 ةعاط ىنعم لاق مش يانالا

 اذاام.ف ىا مالا وأ
 انورمأ اذافحاموهاعانو سمأ
 مهانعط أف هذعانو منوأ حامع

 قساوة لح واامشمقأأ
 35 رشاوعرمش نا مالا لوا

 هياءهلبا ىلههللالوسر ل«
 كوأ ىفلّةبمل كلذاو سو
 قلافاملثماوع.طأ ىمالا

 مسو هيل عهللا ىلص هننالوسر

 ص'ااعاهفلاةوولمأت.اف
 هلءجود قدسلاب قاملاهنلا

 برتئاودح»أو هلوعن هيرث مام | ت

 نركيامبرفأ ثيدو
 دماسوهو هب رنمد علا

 ىىلاعت ل نأبانلامالعا
 هلوةنمعيلا ةيقوفلا ةيسز

 هدابعقو_ةرس ةاعلا اوهو

 نءم-مرنوذاخع هلوقب و
 هيلاةيتقلاةيسسنكو هتوف

 باطي دحالاناةءاوس

 ٌماَعلانأ هيحوب لقسلا

 ههج وعق راذا ولعلا بلاعب

 لعح دقو هيدي وءاعدلا لاح ف

 هننا نمبر قلاحدوحسل اهلا

 قولا هناعسمديعي لقدبلا
 نع تغنلاالو تلا نع
 قوعلاق قلاع هرال ىوفلا

 ءاوتسالا هةر اكتحقلاو

 ىلا لو زنلا نعش رعلا ىلع

 امنبأأ انعموهق انندلاءاسع-

 ءامعلاىف هنوك لاح قاتك



 رك ذا رحأ هلنأك ةرالثلا

 نه«صقةنف هوالتلان ود

 نمصةنامردةبذإ.ضغلا

 مث« كلذفلاطأو ددقلا

 ناتحرف ٌحادال ثيدحىفلاو
 دنعة>-رفوهراعف رئعهحرق

 ناك امل هنأ ل عادي رعاقل
 ناكنرلاءاغالابس موملا

 هحولا ذهن مةالصلان مم

 ىذلادنلا ءاقل جنن 1 وكل

 -اةمةالصأ او هنددأ موه

 بدعي نانلاو ةهدوادمال

 المودل فتن الوةالدلا

 ىنينةالصلا ثوسقلاو هارت

 مودااونيفصن ىدبعنيب و
 هءقلافو 5 مهيقأف مسقنال

 ىنالزعلا فقرثلا ةكتالمال
 لامعالاب نوقرث.الف لمعلا

 لمعلاو لعلا ف قرتنالاك م
 قرتتناك امةكئالملاناولو
 نم ةدان زلاتانئام معلا ىف

 اهلكءاع-الاا يلع نيح مدآ

 مءا؟سالاباطع مهداز هنا

 كلذلمأتف مهدستع نك

 نماثلانابلا ىف لاف

 هللااوعيطأ هلو ىفنيعب رالاو

 !أأ| اوعيط أ ىألوشرلاوعيطأو

 نا سل ىلع هب مكس اعف هللا

 م سو هيا ءهننا ىلص هلوسر

 هيلعهللا ىلسص ه.قلافا#

 مالصدفنلوسرلااوءدطأو
 هلوسر ةعاط ند هللاةءاظ

 لوسرةعاط.»دارملا ناكولو

 مهلا سمأ نمانيلا غاباممتل
 انءاو ةدئار ةدئافم نكي

 ه.ا هللا ىلص هلانةعاط.دارملا

 هيرمأ اهيف هعباطت نأ لو

 نموه ليلا هنع ىس نو

 نيةيرصلام:الرارسالا مولعن قطناذا'هنالثال ذو قد دنز هنان قد رزمفلأ هفدهشي ىثح ةقيقللاجرددخلا

 رو مأنب_فراعالوانا عقو دقلو نيدلا < مشل لاه ع هر املا عد رمش ثاارداط ىلعهربؤهءاعاو م نأالا

 هيذك لوسرك انرمدو ئذالاد_ثاانوذآ و ةقدنزلاب انيق ةاودهشو رارسالاو فراعمل اانراهطظا ةطساوب نحو

 لهأ موق ءالؤهانعنولو.ذ ةفسالفلااامأو ىهراكسفالنودلغللا ناو دعىدعاو ل اذالا هعم نما امو همود

 انوبذكيال باتكسلا له اك انول_عجانوقد هب ملذاهتيلابوم-هلوةعتفعضق مولايخ ةنازخت دف دة سوه

 نيثالثل و نماشاا باب 2 اىفلافو د بت وسل امهاهملانءاع 0 ا تيا ع يرام 0

 1 ا رطما اتا وأبا الوهم داع لاعت نا لهأ لطنو ركت ,(نمأ انلاناك اا ةثاوعب رأو .

 ةلآى, رط نءمسبءاجاسما سانا مولعرثك أو ف دكا قرط ىهوتفولأم
 مدهش ريص ىت>ةضا رلا وةدهاملاب لقد 1م ءال> ىلع ر دقي دأ لك اموؤدرطلا ازهربغ نم مهءاجأم

 نيثال-ثلاونماثلابابلافلاهو و ى.هتنا رارسأو مكحكلذف هنننك-لوم ترتد لدي وهننا ل هأ مالك
 ىت>ابندلا ىف دهزيلف هئادوأو سر مالكول>و رع هنئامالاك نءهةضماغلا ىئاعملا مهفدارأ نكد ةثاوعب 0

 لك نوركني اوناك كلذلذ

 مهفىلا هلل بدسالفايئدلاىلا هليم عمامأو هدب نماسهلاو زاحرغي وهءاءاهل وخد نمهرط ا ضن لمحل

 مهفىلالوةداادارانمتاحوتفلا نمةث اهثاثونينامثل اوىيناثلا تالاف لاهو« ىبتنا اديأ ضماوغلا

 عرس هيدي نيب مدي و هيأر وهإةع هنمكدعام لك كلرتملذد.حوتلا مول ءتالكدم ل>وةعرمشلاضماوغ

 تافصدال اتا [نءهسفن ىلا ىلا قا 'همسنام 'لرتأ فيركف ىل مديعت نا ةعيران نا دامب اود ودهر

 فاضنالا كسة:تءزلآ كناولوكب رةفر هعفيكت كاسة ارظمن ويلا 6 كو عل 5

 كلذ ف لاطأ و لو زعل رهيربخأ امريغ ىلالدةسالاو ر طلال تاع>وىبلثلا اوتاعالا مك تمزال

 َّق كدب ن مع رمشل نازي ىرثنا لاو تت رالاو س داس )اتايل اىفلاقو 3-7

 نيبو نيب لوعيامم سانلا هموفيامفال.خهنم تدهن تاوهبمكحاملكلمسعل لادا: ى 0 العلا

 كلذفلاطأ اورعشت الث ثم“ :> نم ىتسهلا ل5 هر ودب ىهل اركمهناو هيلع لوعتالف همك ار ها انضما

 فدثكلاةالاو إ_هأ ىلع س ءالاةرثكل ندع يدي سل تلال عتدكلا مرتع نا فاو لاق مش 5

 كل -ىفماظتنالا نع حرخد_ةفصالا ىلءهفشك مدقْن دة هب رشلار هاظلامذا ومالا انةقأبال محلا

 ملعاتاحوتةلانمةئامو نيناه-ثلاو سماخناناملاىفلاهووي ىنهتناالاعأ نب رسحالاب قو هللا ل_هأ
 ناري ع نءدورخا هذة هد رشلان ءرمعاملعلا ىدنأب 0 ىهضرالا ىف4-ءوضوملا هع

 1 0 و ساب ات ناعلعراكن زالابجو فياك-تلال_ةعدوجو عمةروكذملاع رشا مدح

 رشا ارهاط ىفاد> بحول مأب رهط نأو لوعلا لهأأ نم كلذ ىلع هعبش هد نممدعل 5 1ع

 | صاءوهف كل تززغغ دّقف تئثامل_ءفا هلل ءةولودرعلا نا ىلءةرخ ةالارادلا ىف مه: ءتطةساغاو اسيندلا
 مك اهافدو د+لا كنعتامق سال ةءملوكل ترغغدقذ لاه كلذإو بنذنءالانوكتالةرغفملاذا عرسشلا ف
 ىكوتمنء«فئىمعنالادطاب>اصةمال-ءنمولاو ر وجامر زءتلاودلا اذه هيلع مي ىذلا

 نيتئامو ني:سلاو ثااثلا بالا فلاهو - اءوحتاهكر عنا ع طا دودلا

 رشثلا نيع نارا

 حجيراخاذهاولو مهركفةرئاد فهود علف ىشكلا لد هلاثام ىلعر كل 1 7 ا كيذا الهال

 ركل اله ىلع نو ركش الف كلا لهأو فثكلا لأ ىلعنو ركش ركفلا لهأفة- هد رشلا نع

 لخأ مول ءءالذكف ةعنرشلا فرط دح ًاركفلا مول_هنااكف نامزلا مكحو هفركسنو فك اذناك نك

 ايخالاو امهنبن رهالفلا ل_هأقرفازب رع نيفراعلانينعماخلاناك املنكلو نامزالتماه_هف فكل

 ىبول

 ١ ' ردن لهأ نع طقست مله لاخلا اًولاذاردب له ئ انا هلوق هلع دال ةماهنا نم« ءيالودبالو دا هيلع مقأ

 ١ ىلفسلاو ف ثكلا لالا لعلات ىلغ سوا ماعن اثرت اداه ةعئ رمش ث] اذا م قلسا نبع ىب مع

 ىلب## ا



 22 وا ا فسنوواولا

 ليو

 مولعلا نم هلع ىف اهدوت سالو مقر علا ميئاطم تدلع اع ملفعلا آر ةلاؤرضد نموها ىلا 587 ١

 ما ا لانو ودمالكمنعضتانب وأ همااكب هلامانم ىلا هت اةسلاعخن ءمرخأ الى جنا ذلك هذمالا

 وع و رسم ربا ىه ًاطةةريغالوازه ىلا: كى ىلاسعت هلناد هدع : ررثأ لفامل-ءاتاسوتفلان مناذآلا لق |

 هي ألم ميج ةئامثلثو نية ىلا ونسداسلا بابل افلاقو# قب 220 تاك ١ نع تح رخ

 عباس ىلاتايلا ىفلاقو ماسهلالاكإ ءنمىعو رفثغن نع ةودامتاوألب وزالو ركلذ نعود سد ١و دال

 ةطوغ اهلك |نمؤل فاسو هيلع هللا ىلهةلنالوسر ريغ دحالر اة هللادودعع ىدنءسلةثاهئلثو نيئسلاو

 هنلاه_.ةايامىلعالا هلوةنام عج ىف د هتعئالهنلا دمعت نك تاحوتغلا نم رماعلات ايلا ىفلافو وي طلخا نم

 هبتك أو هتدتك امعجةثاوثلث ونيعبساا وثناسألا تاب !!ىفلاوووهطافلالا لمتدعام ىلءالانب وذ ىف 8

 لالؤتسالا مكعالّترالا مكع ىل كلذ لك كا 5ع ورق اعور ثفنولا ىف رءامةلاو سها اءالمان ءوهاعا

 مالك !| حو نيب ىنأاب فرغذةرايعلاو ةراشالا جو د مالكا !ىحوةيتر نع امدم عورلا ىفثغنل ثا

 ائمولع نا ملعا تاعوّدفاا ن هنيعب رالاو عساس سلات ايلا ىف لاق ووب مالعالا ءاملعلا نم نأ 2 ماهلالا 0

 نيعب رالاوسداسلا نابل ىفلاثوو# ىهلالاضيفلا نفى هاعاو ركفلاق ب رط نم تدل انبادك ا مولعو

 لس لاو ىسهل لت نعالانوكت :الىوذلا مولع ناف قوذالد لهل !نمالقوذلا موأع نمانمولعم ءجاه منيت ثامو

 نماشثلاداءلاو اهنمنينامثلاو عماتلا بابل! ىفلافو 0 عيمصا ارظنلاب وتداول اذل لدععد5

 قالااعاو ىرك-ذرظن نعالو مراة نع نكي مت .وتغلا باول بيترتنالعا ةثامثلثو نيعيرالاو

 امعالو هل .ةاع هل قاعنالن ممالك نبدام الكر ك ذن دقو هرطسنأم عج ماهلالا ]منا س سل ىلعانل ىلع ىلاعت 1١

 وعلا 9 7 نين لص سوأ 0 ارتاوأ دل ىلعاو ,امذاس ىلا ع هر ءكدكلا

 ةرضالا نابع 3- اعممب ا طق 0 راق داتا ينس م4: ١ '؛

 ىلإ ئذلان رولي لة3 مها دحام د> ىلع هئاقاالاو ردان ملاك مهاررب ربامهد اهنممهلزر ربباسا ة بقاع ةءيلالا

 لوكا مالك نأ ىلعلدت لوقنلاهذ هذ ىتن اكل ذة. ك> لع, ىلاعتو >و راع ررسالالا نما سلام ١

 مولسعلان ناملءانيعبسااو ىدا+ ابابا ىفنيدلا ىببيشلا لاهو « ملعأ هللاو وه ثرح نم امنا لدقرال

 اداوةموأان رو رمض ىلكذلا نوك,نأالا ل سعال ىرظنلا ل هلاذابر امزلا مقلغلا كعقس دقي و وارق ٠

 نماثلا ناب ءلاىفلاقو 5 ناهرب الو تا ل_ءادب سياف كل ذك نكي مل ناو دعب وأ برق ىلع رودرذند أ[

 هل. 2ع طدرنمامأو دوهشوف شك ,عناك املك ىل ع تاع ردعلان منال

 نذاف هيداسم 2 ىذلاهحولاكلذرع-غن ا قطار كني هنآ دعب الفرخ انوده-و ديم طول سه نعأب

 ل ءاولات مث كلذ ىفلاطأ و هلئان لكن انيأ نملوةلك فراظنوداقت هالات ٌزاذم نع ثدكت نو داتا

 «سقن ىلإ عج رورمالا لق ءكلذد عب هلا تادلة هيب م نموأ هن ولأن 4 هند ةءزبنأ اذاناد الانا

 / ىب-لمادلا قرافنبلاو نم مهنموثال" هند .ةعىلع قي لاق نم مهند فالكل ذف ءاماعلإف رظذلاب لوّئساو

 نامت هتيم واخ ةتازوب راو نيعبسلاو سداسلا باب !ا!ىئلأتو وع ئممناه-واوهنم لكدلو قطاف رعي 0

 رذعيو هلاحهمحف هلاح ةماغدا: :ءالاصوصخد ,عءتاس 1 ىلع ىرتتالوا مم ىاع ءلاالواهدامّعاَز وعالو لعب

 بنك فر ام از والت املثو نسب رالاو ىدالا نانو !!ىلاقو «#ةنالا ثب هذادك ذاو ناركسااك

 ّئ ننيفرعلا وغرام ا ا باص لثمامأو نإ 1 ظ دجال ل 4 لا للملا

 < لق ىل# 0 لعب نا 0 سم مالنا ايلا ف

 غارب الة قئاطا اءذهديسدينجلا سءاقلاونأ لاق اند نمو ريك_ذلاهيلع عّقيف ةماعللءرهظ.الو رارعنالا مزلءنم

 مهللاهتناالاهملعيال اسال

 ئدتغماند-أ نوك نأالا

 عستلهعرو نياق نأ هلذ هب

 سمالا نايلا لاهو

 لاجرلا نم لماكلانيعب رالاو
 هللا ىلا ةوع للان نبب عجب نم

 متلو عدبق ماقاارن ارثس نيد و

 خيوط تك هزءا اره هللا

 ميا ثملاتاب ءاكحو قئافرلاو
 ممئابالا ةماعلا مهفر ءلالىد>

 مهلاو-أ نمنوماكتيالذإةن
 مدغل ا ازه ىلع ناكو (تلذ)

 مهاربا ئشلا ىد.س

 له زلاد أ ىدسو ىر عدلا

 ىذرك اا نيس> ىدرسو

 هيقلاوو مهنعىلاعتهنلا

 'ىلسار# ىلا عت هتاددعتاك
 مهارباةعب ريش مسوهياعدللا

 هراذع هتوبث لبق مالسلاهملع
 ءاعق ىح هلىلاعت هللا نم
 لاس رلا هتءاحو ىحولا

 بع لماك ل !كول كلذكلذ
 ةعدرشلاب لمعلا ةةئاعمهياع

 ىلاعتهنلا خشن تح ةرهادملا

 ةذعمسوفلانيعهسيلق

 نوكد ونأ رقلا فاعمموليفأ]

 تري لادا
 داشرا ىلا كلذ دعب ىلاعت هلا
 ىلصهللالوسر ناك أي قاذلا
 لسرأ نيح ملسوه«بياعهللا

 نابلا فلاهو# لأ هتلاو

 جن نيهبرالاوعماسلا
 ىلاعتهتارك ذ,النأ ىةوحلل

 نارقلا ىف:دراولاراك ذالاالا
 ايلاثرك ذة نوكن ىتسح

 ةوالتلاو رك ذل! نيدعمجيف

 ىلع لصق د>او اقل ىفاعم

 ول نيرك اذإ او نيلاةاارح
 داقريسغ نم رك ذلاب يأ

 جفن ني هدا نم



 0 اذا“ل:ءاطامو ىلءلك ىلعآلا
 فدل ليالابنار :لانولت

 20ر01 7بي17وؤ7ٌُُُُاُل11 1117177521 1 1 كككتتمتئت
 ع ريشتم لك عاجاب ماوعل اد اةعنا معف مزاكلا لعىفثحلا نم مهافحاذهالمأ ا هتداعسف كل ذرث وي لهو "تي

 نال مااك-ل!بتك اوعلاطن لنا اومالسالا نيد دعا وةىلعم هو نيماك- :ا!فرطت 7ىللاه.ثلا نم ةيلسة يدك َْن عقر غتهيناع« «ناوه.ناعم
 دلاولانياقةبامااهمل نب ددوملا هللار طذ ىنااةيمالسالاو رنا ةدشحلاةح لو هاَعبأدت نات هناسمللا كببهذتل اةرهاشملا
 فدراول هي زاتاوةفرعلا كح ىلععس حد زنتو ىلاعت قط اًةفرعم نم موسما !ماهاالاباماو ع رمشتملا ميسم
 نتاف لد واتااىلا مهد قرط لام مسهدئاقع فب اوص ىلع م هوذعالالا اوقأوةنسااو باتكلارهاظ 0 اذاانأ نماف ٌكاسءاوال
 مكح نع حرخد ف رابخ ءالاوتان“ دال لب وأتلاىلا م كوس هرامت ناو عراشلل ادام نوكيالدق ل وأتلا و عمل ةنج ىف

 امافىاعتو هنا هننا قلي همساعو هل ع ل اجلا دأتلاو رظنلا ل_هأ,قغلاو كلذ ةماعلا || ةبيتسا ن هاهنثااعب شرف ىلع
 عانلكو م سيغن ةاهكاذفل أت: :رهطملاةبعب ريشلاةلدأ رهاوط ضقاني امىلارظنلابئ اهخناماو بيصم || منهجا ديبي هبآو
 لالد:سالاب وش#فاوسالاف مهمالك ناف ماوعلاداح ىت> ل.!دريغ نمىلاعت هللاب ناعالا ىناداّةمادحاو تك اذان قاف ناذعلا ىرتنأل قف ادرس ءنامعالالئاسمىفدراةةلارب 1 للا ندلا لايك خيش 9 مشلاانذاشم خاويا نماسهينام نياعتف
 مهقلخاب رؤاغلانا نولوقيسانلا عمسناوهدياقتااةروصوهناةصوىلاه:قاادوح وىلع ثداوملاب بهذ ةيآراجفامالوغشم
 1 أحونوأ مدا ةدتىلاك

 مالسااوةالصا|اهوملع ىسع

 ريدة ابكت صأامو اذكهو
 0 || وىله كاع موتحخلالا

 تتواهاف ماكحالا طاينتسا

 انيسعت ءالؤه كارداةهع؛همزط كلذ, عماسلا مزجف هلي رسثالدحو مهيلعةدابعلا دسم مل ىو
 ماند_ةضيفتلا عت ةاولانوكهعمز قمعال مزح كلذ دنع هل لص اذافأطشلتا نعم ماش لاريبكت و مهمهتلخا

 هماءق نم4فمدوصقملاو هامل ه> دق نذاع مزيل كلذ :لوص>و هلالدةسالادودةءوناعالان م ب>اولاب

 مدعباصاعنوكيالنأ لماعتلا اذه ىض:ةمو فد رمش نب نيدلا لك يشل اانختا ثم جس لاهووي بجاولا

 ددرتلاع وقولةضرعديلقتلاناريغود طةسلص-اذات كاذل._صقاناك ا.ناه وج ونال لالدتسالا

 ىفئش 5 ةلارهاطوب | أجشلالقنو ىمتنا كاد نعول ست نا لالدت بالا فرات ةهتشلا صو رعب
 1 قفرماف 1
 لاما ءدجرىر الان حلا نأ خلا باهتأ لجأ ىسغرس ىلا ارهاز نم دجحأ ن نعال ناي ياك مفر 70 ا
 تبا ناذتلالاو

 ىلعاوذهشااخالاذف مهتءم مت فاح أ عججا ىلاهدادغبب ى رادفةامولاى ةرعشالا ن سحاب يشل !ترضحامل

 مها؟ثمالسالاو د اودومةمىلا نو ريشد ماياك م حب ارفال ةل ا! لهما اوعَن ل وفأال ا

 7 ب جدال 'ممالااكو تام فاقت افناةرهاطربأ يشل الاف ىنهتنا مهمعي و ثب دحلاازذهىفنوتفملالاتفا
 اذهلثمنال بذكر غق راقملا ناعا مصناللوق. نأك هنأ ىرعشالا ىلا نأ يشلان ء لن نملو غي هللا : انني هروتما ماقلت

 0-08 ناعاهعم مهل ح<ئالو هينو درك اهينيلسملا رثاقعتلاع حر نأه_فدسعب متاقعلامامالا ؟هلاوف رعهستع اوثعاذا

 ناكنا داقملانا لمس اهذهىفىك رعشالا ىلع عسي :شدال عفادلا ىيقحتلا ىكيسلا نب نيردلا حبان نحب سلا لاوو د انف. ربت ترهتشا

 عمنا عاالذا هيمزملا مدعل ملا اذه ناسعا ىنكيالف مهو وأ كش لاستجا عمفتح 0 1 لزغلا ن عدد مامالا تل

 لاو هريغو ىرعشالادنءداقملا ناعا ىف :ك.دام هز نكلة ريغب ريغلا لوقل اذ 1دلقملاناك ناودد رثفدأ اذاةالولا لءاشم ءوض ىلع

 مذةلث-هىفورقفلا هريسغو ىنازاتغتلا نيدللادعس عيشلالاوو ىسهتنا د.ةعماوهاذهو ىلا لالجلا [أل الزين لاهو ىل الا فتره

 ةلوكشلا عفدواهقيةدنو ةلدالارب رحت نم نيماك-تملا . رط ىعادفراظلا نأمالكنا لع ضو أ د رولا ب رذع مكسب, نمدجحأ
 لا لل نط لاربد فاو هيموضعب ماق ىف 45 ,ةذهلنياهأتملا و 5 هرافك ضرفاهنعهبشلاو تاعولوا مف ىلز غتالقداصلا

 ىفاشلامامالا ىبن لمت اذهو ىلا الك الاه هيف ض زول اةلوب رافةإضملاهبشلا ف ع ودولاهيف ضوملا كيلق تفتسا 1

 ىسهنلا ل لو ىف رعلا نينيدلا يي خيشلا ناكو يئس مالكا لعب لاغتشالا نع فاسلانم هريغو 5 اًرنم-كلذ نع ثا 00

 امأ تايهلالا ف اطها1ناريثكركةلاذا ركسفلاو رظنلابهيف ماكتب نمقحفوهاسغا مالكلا لءىف ضوملا نع 5 ريو
 هنأشنمفثكسلا بحاصنال فاسلا ىسمنىفلتديالف فشكلا قي رطنمدمز اولودمحو تلا ف ماكتب نمأأ] الواهماةمرتستو لاوس

 هذ هددت تصصخاذه نمو (تاف) ى-هتن اى ام الذ اهسغن ىف اع هام ثم -نمر قمالا لع كشر

 || هنناىضر نيدملا ىحميشل مالك د اال ف ركسفلاو طخلان نود فيشكتلا لجأ مالكمدلا اًهعلا

 ا ال .ونفلا نمةثاءثلثو نيةسااوسداسا!باببلا فلو داهذ هنع

 هللا ىلص هنا كال ذب اهماع 5

 الذان طعاما ملسو هي هلع

 د اةمئوكلا ,وأت ىف تازبملا

 ٍٍك انو اصلا سانلا نعار وسم
0 



 و نودب.بلالاسئالاونيلا تقل امو اس هلوقبنطاثثأو يدلك |
 كلذلا ثم ىلار وقل ىام رثعباذاىلاسعت هلوةنداسدالا ارش ثثأو ناجالو مها.5 سنان موطب م لالا

 ُِض 7 ونازبلاو رد موجب: م 1 55 راو ا تاياطعشلا هلدالا نمر وك ذم >2

 هلو# 5 ,ةن1 !نواححدي نمل اناتنث

 نا ا *مار وسباو فلق 9 زعلا هباتك قيلاستدل رك 271111 7 1 را 5: ْ

 هفلك ىتااهيردود> ىمش نأ نموا ! ىنشبال هنأ لف نيدللاى وخد !لام ع لسسو يله هلى ههنزعم هلك

 تأ ندع ؟ هيتس عق دب وهدالب فنيع مهادحوبلموصخدربلاغتشالا ىف هر عبااغو فرةسساو رادلاهذهىفا مم

 سائلا لت انأ نات مآ عيصصلا ثي دخلا فو تي م ول -و ربدقتي م نوكسنال

 اورضح اذا يتمصاخخ لا سو هيلعهقلاىل هاثعف دن لو هب تاجا ونجل اوامؤد:ى حو هللا الا هلاالاولوةب ىتح

 قا ىفاودناءناف.سااب داهطاوهاسأا
 عجارلا لب بهذ ع سل كلذو بهذملامزالب نكس ةدوج ومو دخوأ ةهدوتم موه درب لاغةالا

 ل انا ل مف+ سفن عم ماكسي ؛اعاهنالا+ اوهريغ عم ماك. هنأ كال ذ لث مىمالك-لابحاصا ليو

 مهعقتي ىلاعت هللا ماك ب هريمعىاوناك ع نددلا مودفللاعدرالامالك-!١ تكا وعضوام منع لاسعت هلئاىذر

 اهنيدلامايعلمالكلا مءنع ة ,ذغاجف نأف ة#ب عرشل ا مولعلاب موملا لغم ثا نم لكاعلاف لاق مه 1
 ةمايقلامولكلذن + ىلاسعت هلا ةلأس: لضرعلاو ره وا ىلعمالك-ا!فرعن لوهو تامناسنالا ناولو

 درفر اننلادب رخ انه تح والم عئارشلا رك: :هدالدف ثدح مهدرولاناسنا جاستحا نا مث

 ىلع عرشلا ل.لدلبالنانالثمىمهربلاكعرشلاب هلع لالالا نودةبلقعلاز ومالا نكسل هيهذم

 ىفم- ةرعاوعطقف موملاس الا لاغّتشا ل_د وهاذهو لاو

 الف هب واننسب عازل ل_هوهع رسشلاناف هب رشلا ىفح دعي ىذلا بن رغلاب هذ لا نم هإةثاام لاطنا |

 قدحو هلم لا هذدىفكالةعب راظناالثمانا وود هن وادق ىلةعا اراغنلاب:درالا ءاود هل سلاناة كل ذاف هكش

 نآرغلانماهذ: ألف تالالضلاو هيشا! نم هنديقع اظةحدارأ نمناءانركذام كل نابدةو ىبتنا رظنلا
 نأ ريغ نمرظنلاو ركغلا قب رط نم هثد.ةعذ_أب نه فال-ذع موصعم ى-طقرتاو: م هناف سات مظعلا |
 الف ا ,راثل بسن ادوهلا لااا ملسوعيلعهقلاىلهانيبثلا جنأاي ر انناو هدكوأ عرش دضعب
 دوحولاثدن اد اهلل ىلا.مت هلوةفاد_>اوالءلدر اضنلاةلدآ نم ممول م ةيراودسحأ هّللو هلد هر وس مولع

 ىن داو مودل ؛ مة هسا روكا هللا هلك رسال ءد>و ىلاسعت هلل تادعلا تيثاوددعلا قو دحال

 ة ىلءناهريلا ىلءلا للدلا باص باطن رش با اوةيحاصلا ىف وندحأاو 2ك هى نكي موداولاودلاولا

 هللاةفرعمبلط: نمىرعشت.ءلان و مظعلا لهجلا نمثالذ نا ىجاطقلا لول دلابا هوب لعل لّعلاب ئناعملاهذه ا

 نمؤمو» ل_هرظنلالاحفو رافنلا ليقوههّتااح تناك ف مك هيفرافنبالن هرغكي ولءلدلا ثدح نم ىاسعت

 نامالءأ موصدو ىله,ناك لهوالمأ هلوسر وهدبعاد6نا اودو- ومىلاعت هللا تاهدنعتدثناك لهوالمأ

 دقتعتال ناك تاو مهتمادحأر ةكالودم 1ع مهام ىلع مهك رتماف ماو ءلا هلا ىههذهفهلك اذهلا رّةّرعم ناك

 وساد كنتوا اذه نمىلاعتهتلابذو عنق هيلاغت_ثالاومالكلا لع ىف رظنلادعبالار ومالا هذه

 نأ اعتهنلالهأ نأشنمس.الوةيهنعهتلاىذرنيدلاى مزجشلا ناكوناسعالان نمو ر1نالارظنلا
 ا دس نك ملا اورخوأ ص ودالااوغ ةاامن الا مالطا ترف لا ل_هأ نم د>أ ىلعدرلل اودصتب

 ةربادىفا اوم ادام مال_سالا لهأ ناف صالا سن ىف قسوه سا مهيلع ركسني هنأنمأيالف مهنمد أ ىلع

 تايلاىق (لادو) ىمتنا مالضالان ءحب وش نم فالدع قدح ةهمش ب .ةاموأ 7 نود مالسالا

 معاش ثامناو نيملساا نمد_د ا داق عنود دعال منا ىلاسع# هللا ل_هأن أش نمتاحوتفلانمنيثالثلا

 توتة تعاامتدنشتعا ىيحاهل ىل- © ىذلاام اولد اهلنا نبأ نماوفر «باتاداقتعالا ع زانمن عملا
 دوو رجلا توب م هاو فالس 11د لسا 71 لد لطم همك * ب

 | اوعنصامفشلت 1 وشي ىلا

 لاخلا اوعنداممهو

 اعاو مهرس ىصعلاو

 نيرطانلا نيعأىف اوعنص

 هتدفعات ىجل !ىهوت ام ارو

 مالسلاهباع ىنوم ىدع

 همهوتأم ىل:سمالا ناك ولو
 فولت لام: لاقل موهسضعب

 تناكفلاه مهلابحو مهصع

 فود :رعسلادثع ذهب االا

 تامملار وسذخأو ىءوم

 لداحو ىمعلاو لاما نم

 ءاحىذلا نأ مهضعبهدونام

 لسبق نم دئنيح ىءوم هب

 2 ىلا ا

 ذود ًامركلاو لاق مكلذ

 رعملا نيباموهو روسلا نم

 هتقيم-وىلاثل ارعثل اولوال

 اهةملظلاوءوذلاطالتخا

 ءوضنم«طااخاملليلب ود

 مد٠علراهتب وهالو م ميصلا

 راصالل سوثلاع 2

 ودام:ردسلا هلعفامءاذكف
 مدع هلتوكبق قةعلطاب

 ض4 ق>وهامو<«.ف كدت

 هنأدهنمعىفدوحو هنو 3

 دهشت اك هسسق: فوه سدل

 ىسهتنىارلا هناي ونبعلا

 نايلاقاضي أ كلذفاراشأو
 لالا نمرسش ع سداسلا

 سفن مالك وهو (تاث)
 فلاهودع طق مءإةعانعجءام

 ني عب زالاو ىداحلان ايلا

 ضعب ف لح و زعهت الوب
 ىددعأب ةئان رلاف:اوهلا

 كال ناىلت ب نارعالال لدللا

 لعحأتالي وطاخسرا ملا ىف



 خو هبا له هلوثىفنيثالثلاو

 ةثروءاماعلا ل_بوهساع

 اذهب بطاخنا نا لءاءاينالا

 ءاينالاةثرو هلوةلةمالاءاملع

 لكف صاخ ىبن ةئرولاقامو

 دمةعب ريش نأ الا ل ةنم

 ركشلاءلانتالرا رارمءالام وا ء ناكل ناب د_ةف مهتانوأ بسحب مهفدالار ها اواغب 'لوباسأ ماقما ىف اوناك ناو

 سو يطتمالا لام هلوتف ةدئافلا لعتانهنموقراعل هذه لك اشامو مجعصلا ماهلالاوأ ةدهاشملاب لانتاعاو

 ىزارلانيددلار ع منش اىلاا يدك ىتلاهةلا سر ىف نيدلا نوشلا» رك ذرعووف نول د ىت#هأ نم نكيرنا
 مواكسانلا ناكو ىلاعت هنا ل_هأ ىلع دوجولا ف ع را الاناو دقو منسي رازك هذا ود ىهو

 2 001- - اه رد اماه نب ءاعو ل_سو هياعهّقلا ىبسص هنا لوسر نع تاف ةحةرب رهف لوقدغي ملة ميلسل اوذع باوتصأ

 ىنأول سابع ن!لوقدفي معكالذكو ماسءطلا ىردت ىبعب , مودلبلا اذه ىبم مقل هنثثب وانرخ الاامآو هنن ميدو 3 5 ىلص

 ىلازغلا مامالا لةنود# رفاكىا متلقلوأ ىنومتجرلن نبي مالا لزنتي ىلاعت ةزييكمن ميعااعب كلتركذ هلفع 4 6 0

 يا ا و اك هنأ هنع هللا 1 اعلا امالا رءءريغو ءاح الا ىف حئارمشب ل نم باول لثم
 انثولادمعب نق تن كل. هل ع هنحوب أول م-عر هود براي

 انس هنونأيامدقأ نو رب »# ىمدنيإتملا لاح رلدسالو
 ءافللنا نمىلو» 1 هوم ىذلاقدالالعلاو ههمد هينولتسي ىذلا لعلااذهبدارملاو ىلازغ' لاق

 نولاد. 4 مثن آهن ولوةءالوه: .-اص مدة_عب رششلاءاحلع لتس الك ذنالمهضعب هلاواك لزرع ن 3
 كادهىلو هللاو كل عفان هناف لدغلا اذهىف لمأَتف ف

 مالكلا | ءىفرعتلا ديربن ماسلا حان ىلا اعب اوذلاو دعا اوغلانمةل جتا ىف «(عدارلا ل دقلا)*
 اوهضواعاو ىلاعت هللا ,لعلا مهس سقت ؟ىفا اوتيثيلدثاةءلابتك ١ اوغنصاممالسالاءاملع ناهننانلر معا

 وأ ص وصملاب مل_سو«ياعهللا ىلص دمجهلا س ر وأ هلاس ,رلاوأ ةاقسسعا ا. وأ هلالااود_د 5 ذااموصخل الاعدر كلذ

 ىلعةلدالا ةماها م السالا ءاماع بلطذر ةأك ٠ نمالاردصيالا مكلذوحنو توملادعب ماسحالا هذه ىف جداعالا

 3 ربانمآ مهل اوتىلءةرصسلا

 بروسهاوت نود نيملاعلا

 توعرفلا*!نيملاعل اىل-ع

 اوذع ىابانيلاعل !براثأ
 0 ميراودا ف

 مهم ةجحرف.سلاب مسهلتقىلا ار و ردا ؛ملاععاو ريغال لذ, ناعالا دو> وداقتعاىلا اوه ريل ءالؤد 10
 1 1 1 1: لا ١ 0 ١ د ىسوه هنلاو 3

 مولع ومال ال ندىلا منوقاس :ى ةزمعلاك هراع نا هربا ناك_ةقالاقب ؛ رطىل ماعرج ر احرر لاه لاك مالا عفتراف نو رهو

 بحاصو قاف لا ىلع اب ندا دولا وا عج ارلان ءاناعا حدأ ناه ريل اي عسا ارلانأ

 قاما نك وثالذ ف مالكلا اواهسب وضرعلاو رهوملال_ءاو ءتر تال نلف كلذك سبل ناهربلا
 سصخخثلانا قالو لان ث«اذف مالكا نمنح .وةةلاردصفنيدلا يبي يشل لاطأ او ءالو اود نمر داو

 لدوأتريسغن مهنه هن هع ًاينأهلءبحاوإو ىلا هتهللا مالك هنأباعط اك نآرغلاب انمْؤمناك اذا
 قاعتو هناصس تن دقن ىله عى م« ىعطق ل يلد نار غلا نان عرشلا نع ةدرحلوقملا ةلدأىلا لودعالو
 عيه اوهوْئُث هلك سدا ىلاسعت هلوةباهنم أ شوههب_ثد وأ تافومل#ذلا نمئئثههمشي نأ نعم زن م هنأ
 ىلاعتهت ٌؤرثن؛أوتان الانماههوحو نوةصباسعت :رعلا بر كلب رتادسيلابعت هلوقب و ريسصبلا

 زاكرافكلا ىفىلاعت هلوقموهفع و ةرطاناهب حلا ةرضانذ م مونهوج ولات هلوقب ةرخ " الاف نينؤدال
 ىلاعت هلوقبةطاسالا فن تنثأو هنع نوب هيك الو هنو ربنينمؤملا نا ىلعلدق نوب وعن ذئمون مب رنعممنا |[

 ملك ىل_عوهوللا: هلوةبارداف ىلاعت هنوكتنثأو طبخ م لكب هناىلاسعت هلوغب و راصبالا هكردنال
 هلوةيرشا اوريسغلل ادب رم هنوكثدثأو اهاعْوثلكب طاحأ ىلاعت هلوقب املاعيلاسعت هنوكثدث او ربدسق
 ىلاعت هلوقب هقارناعمىلاعت هنوكثدثأو ءاشن نمىد ب وءاشن نمىل_ذن هوب ودب ربامللاعف ىلاسع
 نولهعتاعهتلاونلاه7هلوةبهدامعلاعاب اريص.ىلاعت هنوكت.ث اواهح و ز فكل داك ىنلالوق هللا معمرق

 تنثأو اهياكت ىمومهّلا ماكو م ديب و ىربلا نابع: أ هلوغب وري
 كلبقنماناسرأامو ىلاعت لوقيلشرلاةلاسرتيثأو مويغلا ىحاوهالاهالهنثاىلامعت هلوقب يح هنوك
 هنأت .ناوهللالوسرد#:هلوقب لإ بسو< .اعدنلا لصد *ةلاسرتنثأ و 070 ءمهجلا خوف الاحرالا

 0 هلوقبهقلخءاوساملك ناترث ونيمدنلا ماو ىلاعت هلو ةباثعب ءامنالاوخ 1 ميسو هيلع هلنا ىل<

 نءىسوم ف ودخف ناكو

 هروطفت درجط نيح هاصع

 كلذتا ه ”ردعأل مالعا ة رح

 رفد سل مالسلا هءلعهنم

 هلعفنمفاخعال ادد نال
 نمهلةقيقحال هناي هماعلوه
 فئاتةر وص ناكولاه جب راخ

 تف_ةلتاهنا ىعوم ىصع

 :روسلا لابح نمتايحلاروص

 نبانا بيب سيو دعو
 سف: ىف ىه ما.صءوالابد

 قلاب مصخلا لطب اكرم الا
 اهنالطب عاقيق هوصخةعت

 ايحل امارمز !!هةعلت ناكولو

 مهضعب همهرتأ5ىمعلاو
 ةهشلا ةرحسلا ىلءلدل

 مولع بتل و ىموماصسعىف

 لد هللاواون هزي ماوناك-ف مالا



 هي 3
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 ىلعةيمعأ نيبحلا ميج ةن_سلأ لوقي هللاهر نيفراعلاضعبناكو م هللانادهذادءبانبا ةءاىلعدزن |
 لهأبدأن 3 هاحهسءلع بلغ نماعأ ءايلوالان منينكوتملا ق-ىداك اذدةب ١ رعم مادكال ىو مهريغ

 :رو محد ارازوف يانا درو ميومأ العلا ناسلبال وعلا ناسلب م مم هنال هلمل تلا قبب 2 رافلا

 نامل س ىلع, ةلاءذهتلن ل كانولاملب ,- نم غاب دقاهل لاف هلع ثبأ افدواد نب ناماسإا |

 1 4 00 لع ةادن لسر أت ناملسمل اهمالك حيرلات دولا 3-0 اهتبلثلءدندسو | 9

 قرقغلاولءلاناسابال قدعلاوة بانا ابن وماك-ةءاغاقاشعلاو و_اعيفاهللا ىناب السهم |||

 كك ءرعىدضك لسد و زعمتال“أق: رط ىف قى اشعال مافعرذع كلذ فو ى.- ن1 ناومأس كلذ

 ةعرشلاءاذعل مياظ ءرذع راي مال_سلا اهوماعرضلا عمىبد ومةصتىفو نيعجأ منع هللا ىذر هرارضاو

 ةصقلاهذهىفناف ه.اعرضاتا طرشا ناء_سننءعوهاسم اى ىمومنمعقو ىذلاناك ناو ةقيةطاءاملعو
 معي كنأ نمىلع جاوب .ةيالنأ قد رطلال_هأ نأشن منك «ءاءركس:أن او ركشأ نارذع ةماقا
 اوءاهأ هنا لهأ نأولو كنب 0 ارذاذ_هرمضالالافاك هلنولوةباسغاو معقب رط نع هباعتع مهدلعل
 0 نيبملار وذلا نمهيلع مهام كلذ ىلءاو ردقل مهباعزم ركنا ىلع ةحغا

 أياصولا هياتك ىفافونب ىلد ىديس هلا ةرضاللا عم ىبءومةدقحاضباو نع ة.ماعلاىلا مههسنتوةخاةماقا |
 كلذدعي مة ندالاموأعلانم هنو رك ذيامف طابعا لوذال مس نأ مالكا هيلع ىءو هرماعت ةصقل اما :

 هحوىلءنكل ارهاطءراكناكلذ مولاوحأ نءوأ مهمالك نم راكسنا كلم ع رشلا ىضتقا نا ماسلا

 مالسااهيلعى-وملاالاو مهماة فوه سدا نم نال ذ ىف مهب«. ثني ناافودتري_غالماهة:سال او ماله ةسالا

 قرخ نك ع رشا ارهاط ىف ةبلااعملا هب طق سالاواثمناف رضا اهادبأ ىتلا ىناعملا التي رضانا نع فك
 لاووايبص ل_:ةنموارهاط كل ذيةيلاطملاهنع طقسست ملم طاب هغبال اهتقرخلاوو م مذاريغب موق ةئيفس

 هتلعفامو كولا لوقولاه اذدآ عرشاارهاطق هيةيلاطملاهذع طقستملار فكوان اعط هب وأ قهربنا تيد

 نأمل _ءفلوسر ريغ هنوك- 1« تلو قت ولو رهاطظا امكملا ىفلاسعالاهذ هلئماءّو م سدا قرض نع
 هنامث ريسغال كلذ ىلعرضاللا بت ,تاافوش رهاظلا ع رسثلا ماظنلافةحالا الو أى ومن« عقوام راكنالا
 ىلا او تاق هلثاك نأىرك ذو هاا اوأضا او-ىفل->و زعدللا !مأ ةراعرلاامة-ارخ 1 راك الا نع فك

 امهدحال سبا هناوأن و دولا مولعلاتايبل مهما ادايعيلاعتهلن نا كلذ دنع ىب : سوم لعو 1 عشو انو عمشلا
 هلت اىكالو مهفاف ةح رد ىلعأ ضرتءملا ناك ناو<ف رع .ةًأامفهعزانن نآالو رخ“ الا ىلع ضربعينأ

 بعل داحوأ هيدي ىر ورم مءلكوشل# ءلالءةديرارسالالءولاو -الالءو لمعلا لع ةثالث م ولعلا

 مهو نس ةنرام ءتاطسالت نأ للعلا اذهةمالعول» ادإ نال ذه وىلءر ودعلاهطرش للدىفراظن ْ

 هنادحو ىلع لقاعرد_ةالوقوذلابالا.لا ل..سالقلاوحالا ملعامأ و« مهلا عماسلا دن ءبذعو هاثعم

 0 عاجلا: دلو ريداةر'مو لسعلاةوالسع هلاكةتيل اهتف :رعمو
 ىرطنلالةعلا لع ىلاء_:مبرقأرارسالا لع حلاو هوبر ' هيلا لهأ هينهؤان رك أو للا لعو رارسالا

 نازيمىفلخد نأ 0 ا لاق اوذالا نادك الا مودع مري غن نم ءاحاذا هيذةليالف

 رارسالا لءامأو 5 0 اهراكفاث .ءح» نملوةعلانازيم هل .ةيالنا هولا لعلاةمالعو لوقعلا

 ىذلاماهلالاّ ب رط نم لصاح هنال راكنالا«_.حاصيلاع رامسي كا ذلو ل ةعلار وط قوق ىذأا معلا وهذ

 لوة- علاه ءتمرامع ر وهكردما-هفالان لعب , وعيه سةراسبعلا هيذدنأ اذا هنأ ةمالعو ىكولاو ىذ ااه. صخخ

 لدول ناردعت :الهريغل لعل ميت دير سرنا اذه. نموهقحثدلاو راغنلا فوت لينلاة بصعتملاوأ ةفيعضلا

 ليبقلا اذه نم لمكلا مولعرُيك اون رع_ثاانابطا خلاوذلثءالاب رضبالا ةفيعضلا م اوفالا ىلا علا كلذ

 ص ودل اياوناجأ لاس ناطاسيف اوناكن ا ممنأ نيف راعلان أش نملوقيف رعلانبنيدلا بحت يلا ناكوو

 دعا

 اففع نم مدل قرنا هربا
 مج رف هدوعفالو همام امقوءلع

 نسوا رطرسؤ ل

 هيف لاهو « كلذىفلاطأو

 ىشعىذلا ناو ىلا ناك اغا
 : ريغ نمفعضأ هبل ىلع

 <_:ءىذلاهلصأ نمهب رّقل

 |نعدعبناو -لكونوكت
 هل هاب هتفرعمنم صن هلدأ
 عمت راامردقب

 هز_عرىلا درامل ضي رملا

 اف.عضءارت فدك فعضو

 هيلع مكحول هأ تالاني اك
 ئوتساو ىفثاذامهن درا

 نعرفت :هلصأ نع دعب واسعا

 لجرلاثةوقلا داو ربخو
 هتكلاح ىف هللا عمن أك نم

 وه ضيق تةلاخ

 ىقلاموه م عأ هتلاوهزعو
 نيثال_ثلاو عدبارلابابلا
 مها قرخادابع هنت العا

 نم مولعلا مهكاردا ىفةداعلا

 نمساوحلا ىب رطري-غ
 كل دواء دريغو رصب و مه“

 نوكسلاوأ هكر او برمذلاك
 ناملسو هيلعننا ىلصلاو 5

 قتك نين رصد
 ند هلمانأ در تدحوف

 نياوالا مع تملعفىدت

 لس احل ءاذهف نيرخن ”الاو
 ةيسااىوقل !نءةوةنعال

 دعبسال اذ_هوذب ونعملاوأ
 قبرطبءالوالا هلثم عميتأ
 لزن اغا لاهو وي ثرالا

 ردقلاة إل ىفهك نآرقلا
 رداقتمف رعت هب نأ ىلا راش

 تاكولاقاهناز وأو ءاسشالا
 اهتموتخ الا ثلثلا ف هو رن
 سداسلا بابا ىفلاقو 5

 ىرئالا هنع



 ا ١> ىتلهوزنةريةفلازوعلا
 كالذفاردثن اونيب وعنا نين عاذتنادللا ةيبطلاةرهزلاج رخف كلذ

 داؤ غلاىف بيغملا ىف مهما ىلد 5 فقاص ل“ ادزوم مرلاناالأ

 ىداعالا ىلع قديزاغلا او د رومراهلا نفرامعلالكو

 دانيلااىلا نيلاعلاىدأو د## ارفكلوقلاناكز ءالاالواو

 م1لوقي هنعىاسعت هللا ىذرىريسقلامساقلاولأ ؟مامالان أكو مهحالطع ا فرعدالن مد: مهرغكىأ

 اهوههقدق مهريغل ارهان:نالح و زعهتلال هأىد رط ىلع ةريغ كل ذاول داما مهئانز ومرلا نم مولا لعن ام

 ه«سممأ موقلالثا برفعلاطي نادي رملا اومن كلذلو مهري_غاولضد ومهسطن أ ىفاولضو 5 0

 لوي مهمالك مولا مرو لثساذا 4. :ءهللا ىذراؤو نب ىلع ىد.سناكو ى- حنا بش ىلءةءارق دريغن

 نيدبملا قللاق ثا نءنيب وعلاسوةنوةب اغايندلاناكلذو مهلمرببءاولعت 0 خل مهلا

 نا ب>و»هو 011 ناسا يناير رساو 2 0 لاشوحولاو عامسلاك اهادأ نم

 ىنغتي نأ ارغلاب رهو ةردص# نط ىف ىةحخ ارمءاوكللا عايسسلان مانو فاي س تا توحلاو ةعأ اردلا

 داضد ودوأ مكح مياع هنا ىلع تار علان + هلو عقر مف مونعهؤافتخا لدي سلا مهنءارذ كان دهن

 اوعراسو هذعا اودهفن و هباود# مم هنءاز دو هنوص ماعم“ أو أ مهيأ ىع ارتولذا ميكح ميل وهلبهتاوالثلذ

 نملاولونولاثملا اذ_هاومهفافمارحكلذو ةكلاهتلا ىلاهفند قام اوهناكو + لك اوهد>قب زميلا

 ةريثكروس اوف حئاوفل_توهيلع هنا ىلص د ىلءىل اعلا ارث دق مهمالك- ]مهم رىفنيؤراعل ا ىلع ض رثع»

 ثآر ةلاي , روحالن امنا تفاختالو كت ءارق ىاكت الص روك الو 4 لافو ةزوم منار لان م

 ءانفمشالدب ملاكسذ هن نهود نيتهم 0 :.الوهبسزويمعال نم مأ كت وب سدؤنو ا تم -

 حارمشب 335 نم ك4 سد .كئاو

 ثد وأ ام طوأ ةعتبلا

 ىلاعتل لافاهي طوأ ةرزيلا

 هضعد لضفثو دحاو ءاع قست

 ىرن ناو لكالا فض«: ىلع
 ناواريدشرع أ اريتفاكملا

 ىسهتنا ارسثرغأ ارث ىو
 ندهاث )اتباع ءااىف و ءاساسو

 ةسيئلاباعت هلامئمتسلاو

 فراعلا«.ةلاوووي لعأ هللاو

 ىولملارادإاءذدهىف لك ان

 قمل لماكلاول_سعلاو
 امفذتاءال لاف: ااهسف لك أَي
 هلاادقاكاع هلاغتشالةمعتد

 اهلع سلا نم هيىلاع#

 لد,الكلذكابهتعجفحدقالو هتءارقنالطب ىلء نب ركنا نياهاسإلا نع هتءارقمل سو هيلع هللا التم ونا مري بن لوح نمد وبلا
 ع 5 هللا امه نا نكل مهناهةعب رسال «بتقلاخو د رح نبدا يقال عم نيقراملا اجا ىلاعت 1
 ةدخاوا اب مهلاوقأ ضاحداب وأ لسا هماعنب ركسن مار هت ىلءردةو هنأشر وهط با سأ فراعلل لاسم" هجرل هدفت ىلع م هرثتك

 هللا لوسر ريا 1 داهشالا سؤ رىلع هؤراعمراعط اذ ةنم> هإذ اهركواعوط لضفلاب هلتو رش اورام ىت> ا
 هلرا صوم ىف نك غو روهاظا!با.سسأت ايه ني> راهكلاسؤ رىلعنارعلاب هتءارث ملسوهبلءهللا ىلد 0 00 ع : 0 1 ا 1 5 5و نم لا رسصلاج
 مامالا ىنتحنادقو ل_سوهماع هنن ىل ههنلالوربةوسالا كلذ فنيفراسعال نا ملءف ىذالا نم هنواففدع راصنأ نانو لدا
 5 4 *ءاو هكا . 6 ءاه 2 205200 0 1 - لق ويل 22د نا ءرع هزت

 شوح>ولا لاق منان لال سدل هنآ كل ناب دةفماي 1ةئالث نمرثك اراغلا ف هعمل سوه.اع هللا ىلص 3 1 3 5 00 اوقف نبا فن نا و وسب را يعاب لبست ا ا
 ةنكملاو رووقلان مهاروقل اباب_تأؤي تب هلمهتبذأ عندىلعهنردت لع ناال امهلر وهافااو رساوكلا عابسلاو راى ىأ ' لن
 كلذ ناك انتداع_سه.فاسع

 نمسا ىلع وحلا
 نمدال هنا ىبععهحولاازه

 روهجلاهيفامف لدي وةماكلابهرارسأ و هنراعمراهطا فراعلا ازه كرت ملاذ ليقنأف 03 راصنالاو

 الفلسوهيلعهللا ىل_ههنلالوسرةثر ونيفراعلانأ باوجلا « هللسأكلذنوكتت ىوقي و نكمتي ىت>
 هيلعهللا ىلههللا لوسر ىدأ كف امه 1ل.ذ> نب دجسأ مامالا ن عساك اوكلسءا|ءامثمق هيدهنوغااع

 قا نمهعمام راهطاب كاسه هللا نم سمالاهان أ ىبج نب رك_نملا ةلهللا نع همتكو نيدملا قل !نمهعمام سو

 00 0 7010 صاسأ تمل انيلداخ وافو نب ىلع ىدم_سلأو هتثر و كلذكذ

 مهاثم ناعم 5 مونح ىلعم يتفاوتتأ هلىجبتيأ مو د ا ل رىبعئيناحنار ل آول

 0 ىراوضا بالا نيب ناكل ننال ثبأ أراؤأ هلة عب رار ! اهزكع < وهوهونغل أن ىتح هع كريو

 نأ هلغش 2 مهعكى وما ىتجوأ 0 4 و ىلعا بكم «#بلح رو هيدي ىلع ىثعنأأالا مهني ميقينا هور

 رد ةال ىنييالهنلاو الينا ال ة هلق رط ىلع ةءاقالاو مهنمر ارفلا هنكع : نأ موف أي 00 0

 نادلاب ذوعنذ ن 20 :مؤماوفاك نا هؤذدر نأ قدحأ هلوسر وهللاو رشثلا ل- هأ ى درخأ !هنم خا سني نأ ريا ىلع

 ةاسولا قيرطلا كلا دوجو
 هيؤاعتىذلاسمالاكلذلا
 اراتخللاعت هنوك مسالا 4

 تنسو _قلاقو « كلذفف

 ىل_ءءايبثالا عامط- ضا

 ىحولالو زئدنع مهر وهط
 اىهلالادرا ولا نأ مهملد

5 

 مهءاجاذاةيمويعلاةفصوه

 0 در 34 نءىلاسنالاح ورلا لءةشا



 مدع ساسازهف مكماماامل 17

 لاوهلو_ةىءادلا 5 0 2 3 1 / 0
 0 0 ممم ولاقى ةحرلا ثثاك» ثعبد وموةرباع ىاسعملا ل: نماو رقظيذ مهدع!نممهلئاسر فني رطاذلا

 ةريع 5 . 4 : 6 ا أ ع 1 5 5
 8 : ل مهماةمموقيالمهريغنوكلا م ماع قوقمحلا | نم مهرارسساو مهفراعمنب ود ناكو ندب را حصن ىف

 3 الا ىنءذراشعالا نءال بي د 6 2 ى ليسا يم ا 3 70 9 ناو < 2ك مانقملك-انأف ة-عورشملار ومالا عج ىفىلاعت قلل اتارض>باداوب واةلاضارماءاود نب ودنىف

 3 0 5 ا ايتكح نودهتملاةء الاهيف نودلاب ولاممةبفودااءالؤه لءناك وللةناف »“؛ هنهءابداواروذ>
 و 1 2 : لي ىلإ يا ةرهاط نكن اسال ابتك ب وللا ضارماف اوعسضر لانا اوملاف .«.ادحاوأباتك ثاذف مولا الو هر ءايتس لل ح1 1 ا ل ا ا ا : 1-0 2 :
 ناك اهتمدارملا اهنطايىلا || لعناك ةلقتسملئاسرتاو العب رط نان مهماعدك أل مهئامز ف ترهط تناك اسمأولو مهمنامز لهأ ىلع
 لاف نانالا ءاربىذلا ]| ءايرل'هسيفرهط مهدي ىذلا نمزلا فال رئابكسلا نما منالىلاسعتهنلا لهأأ قبب رطةعأ نم مه دعب نم
 ىفنودمت2 !نودب ملا ءافاضي أو د ةّ_بسملا لئاسرلا هيف سانل انّودثال ذافد_ةااولغااو ريكلاود_سملاو

 امتاومسقنلداموهامعمون : ع 5
 نآتئنريعيفةريخلدا سوح || 00 يد ال اخو 7 : اهدا ناسو ةع رشا : هلدآ عج وهو نإ ذنموهاوهاعنياغتكماوناك مال ايثك موةلأى د رط
 مونلالاسيفةثرملاةروصلا دل اوةالولف غم رم لسد اذا كايت مانيلا خال اهدعاوت د.يعواها راهاصفمواهذوستمو

 ماعفاهبدا رملا اهاثعم قل ةعأالالاغتشاناكفةنطابلاوةرهاطلا لاسعالا نم زاومدح ف رءام نودهتحلااهدهمىئااةعب رشلا

 همون نم امة ثسااذا ان. لا || م(فافةمال' ةسيقبلةيسنلاب لئالقماوقأ ضعببةصاعن لئاسر ضعب فيلًانبمهاغتشا نم مهأ كاذب نيدهتلا ||
 انثدلاىفناسنالا لاس كلذكو 5 هنانهوةنصاهيفاريدخ عسبجلا هللا ىزعف مهريغوةيفوصاا نم سانل ارثاس ىلع ةنملاةعب رسشلاةٌعالنا لعف

 ل لا 01 الاب نيداهاارهاظمىفاهئارشاو نيفغيلاسو رءاةبه.ف نيفرانعلا مالك ىو أ بانن م تاك كلذك ذأ

 خرا لس رغاما مهفكي ناك كلذ_سرلأ طقفةن_سلاوناتك-! ارهاط ىلءىشملا ىلع ةيفوصلا ءالؤد هرمصت يمل لذ لبق نأف د

 ايئدلا ىف هلرهلظب وريءي ل :يفإإ| 08 ةي لمس مناف ميدل قمو ني دوتحلا ةئالا ىلع ضارتع اهرب ضارتءالا اذهباوجلاف م مهريغىفك ا
 كلذفلاطأو ةانقملا ةلاس ||| ى*5عئادولاو ماك>الا نمىصعالامرصو منا! نماوطبن:.الب<_.1ءاو رصتقاالو صود:اارهاظ ىلع
 ثااثلا تايلاىف لاهو وب [|| كلر والاكسف كلذب لئاث الو نيد_مثحلا طامنةسادرتن اكمْرل نيذراعلا طابنساىحخأ اب تددر ناف دهاشم
 ىفةينلانارلعا نئئالثلاو كلز وعالاالذك_ذ ةعب رشاارون عاع-ُتنع اور ممحوكلا نيدوتملاةالا ملاك ىلع ضارتءالا

 رطااكنيناكملالاعذ أم. ]| ىف ةسنطابلاو ةرهااغلا باد آلاف لسوه.اعهّنلا ىلص هللا لوسر راث 5 نيفةملا نيفراسعلا ىلءض ارث -ءالا

 ةنلاناف ضرالا هتينتاسل كلذكلف رهط تود ةعبرشلاا هم رص" مار ومأ اويساو اوهركواومرحو نود_,م21بح وأ

 ةداو اهتاذ ملط و 0 ةتطاسلالاعالاةلودفارومآ او.ضساو اوهركواومزحوار وما اوي وأ نوفراعلا

 ئوتللزة واما كاتكشو ةصقان ىنعب ةلط اعةةيةحالبة ع رسثوةل طاب ةعب رشالةسةقعف ىرخالا نعام-_هادحاب ىنغالونيةلودلا ىف

 بع ةضتنلا نوكشو مورست مهنمفيقوتبالا مهري هفرعيالىذلاحالطصالاب مهةب رطىف مهمالكم وغلا ضر لف ليقشأف
 طة نافاهسدغال هر قاعتملا ءابلعو ع اكداوبش الاسؤ رىلء اهب نوءاكثيونو رباك انة تناكن ا ساسنال م_هقراعماو رهاشإ
 لعفال دصةلاوهامناةسنلا سانلاىرتايلاخفو ةس رادار سانلا لك نع مهفراعمنيفراعلا ءافدخا ىفناف مهسو ردى ةعب ريثلا

 امسح لعغلا تدك 4 سك مولع ةعفشو ممهحر وزال اباةذرئالذاو صراع اتاوملاو 5 هن ووطا!ثيخوة:ديفءلاعوست مهل

 مهريغو ىلبثلاو دينملا كل ذكو ىرصبلا نسل ناك دقو ل_هغلا لث اوأ نيدلا ىعزشلا مالك ىف

 الاكل ذامو ىسهتنا اماطوانات ممةدنزلاب علا اذه مهتءانذأ نيذلاثوعباتلا وثراكدل !ىيرتنأ نو.ئأ

 وهامارشوأ اريدخوأ احيبتوأ
 ضراع أ اوهفة.نل ارث نم

 هععوع راسل اهْرء ضرع 1 م -

 ةّدبل ارا ةملل سيلف فاكدلل ماث الاوتاوهشلا باكستراب ةزصال ا تارودكلا بث اون متصادو م مولق تذص نوح مهكراذم ةقدإ 1

 ءاملاك ةساشة ولاازه نم ]كل ذنممهاشاح لالش ىلع هبف مهتوكلالا مهمااك ن وفخعام مهنا ةداسلاءذه ىف دقني نادحالز ورعالو
 35 لرب هناه-ةازنمت ان ىفعضوتالوة-يفاشمالارك ذتالنااهةح نمناكو تنودىتااتارابعلل مهد ءاحنمرضر تبرساذ وق

 ضضرالا توكو ضرالا ّق رارس ١ ىلءةريغو ساملال : ل دمهو مر و مول ءاونود نودي لنا لها توعتوءملعل اناك ل سو رطلا

 تبب مدهني وأ هنامعقتملا ( ل ترئاو - م) 7
 مدس ل < ا



 لاةامناعجلانوثب احمر
 اغذالا از هتك نال اند أ

 صو ريما ىلا مأ نامأ

 هيا ىسمو مرظن ىفه ريغملا
 افةداعلارقت-هفومالسلا
 لعفلاان_هىف اريد نم ناك

 ريعكذ ث.> نمىلاعت هلل اروهق

 ىرك:نمناك امو نونلا

 ىسمومرافن فم الار _هاط

 نمرمذهلل ناك تقولا كلذ

 نأ ملعذ نونا اريمذ ثيح

 ناهجوانهاها عجلا نون

 ىلاه- و عجلان ءاهفامل

 ىلا مالا فاضأ هرةرربإا

 هيلا
 لآ هسغنىلا برعلا فاض

 لاوىذلا ب.ط1لانأ واو

 ىعيىوءدمفامهص»: نمو
 نيذهف رعب ناك هلوسروةننأ
 5ك امهانر رتنيذالا نيهجولا
 ل-ةيملاهوفرعي رضالتا ناك
 : || رمش راسو هيلع هللا ىلص نا هل

 نمول ع تن بياألا
 نأ ىلع هلوضرو هللا ضعن

 مسو«.لع هللا ىبسهنلا لوسر

 اعمل
 اهاني و رةبطتقلاةفدحاو

 هلوسر ودنا عاب نموهنع

 الفامهصعب :نمو دس ررةذ

 امش ةلنارم ذبالو4_ةنالاريضب

 مهنا كورلا نع قطابامو

 نموىلاعت هلوةىفلاوو 5

 راهنلاو لءالاب مكمانم هناب 1

 راهنلاب وىلاع: لقي ماما

 ءانمىفانن ادب رب هنااذل قص

 ى أ ةداتعملاانئافةي لاس ىف
 هذ-هىف مداممانمىف رت

 ةيسنلاب امانمو ةافدن رادلا

 [؟
 طبل سل[ ١ لىلىزى[زا9[ؤ[ ب[9ؤ[ؤ[ ١ )9ؤ[ؤ[ؤ[59“؟+_9©9ّللى[ه[ ل[99290902ز21ه5ه[ى2:26-06[1ئ2222-69:22- يري لل

 مكملع متذخأ هنامزءاولعا لوةدىاط-دلادب ٌيونأ مشل ناكدفو #« كلذىلا لدبالركةلاذا ماهلالا
 هباحصأ نضاوبجأ عمماذ نيد موبأ نيشلا ناكس حمو < . توعالئذلا ملا ءانمولءانزدس او تمم ءاتمم

 اوندعتال نعي يع رب دب لأ اانووعطناللو#. تالف نب نالفا مىفربدخأ هن مآ بعل فلوت

 مل_بوهرلعهقلا ىل م هلوسر مالكوأ ىلاعتهّنلا مالك ىف ك« وأ ىلع هبىلاستهللا تف ىذلادي دما كوتشي مالا

 كلذ طش أمسو 8 لا رلاب ول ةالارم هءلكقل-< هلسدلو توعال وج ىب لالا لءال بهاولا نأن

 شرف هذ هللا ىذرىو زخنا نيدلا :ارس مال - بالا خيش لاق 5 نيءدرالا وعسباسلا ثدحلارخ فاضي

 نملو-دالو ىدأريغب موةلا قب رط ىلع |نلادب رزمب حاهدحأ ةققعت رومأ ة ثالث مهمواعخا. تالا

 ىقنأىلاثنا مقسلاهمهغبهللا لهأر ثكي وأهئاشفاىف عرف فو ذريغن مةمدول رلارارعد ا ءاشفانع مهمأب

 هلم ثدكنىنح موقلاقي رطساةاىلجاموادمموا لايفاز هتمنوكي نأ نفلا اذهتلاطل:راشاكلد
 ه-.قضوخالنامزلا فلاسسن «موقلا ملء نأ ثلاثلا اموذوةدها ثم مولعملاو للا ىلع ملطي و تملا

 مل-عس هردنىف ل نذأاملوة؛ىزارلار ملا ناك ىتتنيو_اكتملام وأءىقديدخص مؤلعلا ىفدا - لك الا

 ضو ىذلاد.-وتلا لع نمنوهأ مالكلا لم نأ مم اذهةقر وفا ةريشع ىتذثا ةنم تاذد ىتح مالاكلا

 هقعلا لعب لاغتشالاب كب اعو مالكلالءو كلانا ى يملا عسب رالي ذاشلامامالا لاو دو ع موقلاهف

 انو ني ىلءذاتسالا لثسو ىسهتنا ترنحح كإ لاق, نأ نهري نأطأ كل لاين "الفن داو
 مه ر ع 0 راعم نوذ راعلاءالؤهنود مل نيض رثعملا صعب ناسل ىلء نيف رادلا ضعب نم هنع هللا ىذر

 ةجرلاو ر
 1 - مهدنعنك ناو نم كورال ذو هدذع تاكت افا ودن نع ءموعتعام قليلا

 انرمشنو ةري_عهظلا سمن *علطا ىذلا سدلأ سايس /ا اذ_جالاي هل اور ناحأق امةنكلذو هانك_ؤ

 :مكح مل ةفيعشلاةبمالا نامصأ نماهوحنو شفاف اراصي أد هرارمضا عماوماعش

 د_ساملا هذ_هىلءوت ١ رخأ لا همكالذ ضراعن كو كلذ عيمصلاو ناد ميكح مياعىلاسعت وهمتت لوي
 نءراص الناعا م ةربهظلا سعر 1 باو و ع ء تاوملاكلذكو تاذ
 امف ني دهازلا لب مهقي رط نعني ودع ىلا ءالؤه ماهف أاوعاربنأ مهل ىنبنيال نوفراعلا كل ذك.ذ 3 هرم هد ف عض

 روهمعتلا مودي مرارسالاو فراسعملاتودن منأ يا وج كب سحولاو مث كلذ فلاطأو اهلعنيركشلالا

 مرك موق ةندن لوقي نيف راعلاضء«:تاكو اهنعماس مئلاولهأب ودهسأن ماسهف علاطن ن هىأرولل

 هإ3:نفهءنمؤب نملالا انمالك لني نأ د_>الز وعالث | ذكواني رط لهأ نم نك, منم ىلعا:::ك ىف راقنلا
 داهشالا سؤ ر ىل ىلاعت هللا لهأ كل ذبح رصدتو راكنالا مةه>حهيلالوةاملاو وهلدخد هن نمؤدالز لا

 او رهطأوموةلادود_> اود«7ليناسحلاو ةلذغلا لدأ عمسي "لف كلذومو لةةلا قه سارم ملاب حاب نماولاو

 كلذ نع هام ىلاعت هللا نا عَ هينمؤب الىذلاودءل ا ضرأ ىلا فصلا لةنن 1 اوناكف هله ريغا يمالك

 دن ةفئاطو هنئز مست ةقئاطخ ةحوعمةنسسلاو ةغئار روأ_ب هن ءارقنمىلاعت هللاءادعأ او ع

 مال الا له أ ىلهراكنالاو نافل اولالضلا ىفهنم مهن دكمتباودازف هل وأن ءاغتبا اوةنتفلاءاغتباهنم هيا شام

 مهدعل نمو 0 نيرو اتق ف دروت نحل خر لا © كلذىف لاطأو

 ىلع هيةجازرملاو هباسثدلا بسكو ةساب رلابحو سفنلا ى وه ىلع هيناعتسل ةةسااو باةكس !!نءهؤط.ذتساام

 ناو ار ود_ةماردتهقنا مأ ناك نكلو مهداة كلذ ناك امهللاوالءارمالاو وأم نه برغتلا

 مهتينرح أ مهاع رامشلا ل_ه> لن ائدلا ٌضعب هبساتلاب سنك « ىذلا لهل نب ودب ند ءاوعنع مني دولا

 ل رملا عفن نمحلاصلا م هدصقو مهتينرحأ موا نوفراعلا كلذكف سانلا لل ذ لمعي /ناوةحلاصلا

 5 ولف ميقلت مهي ودند اوف نمو نول غلا ضارمأ رد.حوتلا ملمءتالك_ثاةفشاكلا قراقطلانمموعضرو

 نافلاع نسس>وةوكسإلا نم وه دنع ناك امأ مهريسغوءاهعفلا نم نس رماقلاب رضن ىلا

 نآالاهعالث

 نب رطانلا

 4 3 1 ١ ير

0 



 ا ديل ا 0 ايري

 16 ش :
 اة ل ل ا ها ا ا تعا ام و عم د م مصطلح دسم رح طم دحام سس دعا
 نشا ذه كلذ للص فدك ىردالو«ىاعب لازام هنأ اكفهءفدىلءردةالاب رو رمض كلذ مغ دع لبهسف نم |
 نةدحأاهل هبلطو ةدارالا فهضالعخا لبق هلحتسالو ف يقوتبالا كلذ فرء.الف نذاكملاامأو قداصل ادب رملا |
 اءوبرمذ> جب ريم ني د_>مامالا,ك.هانوموقلا ملك مهففنوغقواب رصع لك فرهاظااءاماع لرب لوموقلا |
 ةرهاطتب اهل !ىفةلوصهمالك ذأ نك-او لو ةيامىردأاللاةف همالكنم ثدهفام هلل قف دنا سات |
 0 مولا نامث ىبهتنا ل ايم مالكه مالك سلو ريعضلا ىف صالون طاب ١١ ىف لع ىلعلدت | ْ
 نيلاطدملاءادعالا لمراسل نالا ل أنا ىنةعالو لاف متريغال موذبلأم وأ مهم سبل نهر وذحدا مالا ةزاشالاب | |

 ىفلاسط و ميلا ىلعا هبال ةوفالو لو حالف سمالان اك ا ذك نكلومهملعدلاهاودادزاز دسحالو | ١ راك :امهتمروظي مدقلا ىل- هاى رطاو ؟1سود_تللااو رن ركسملا او تاولو لااا عوف اثنان 1
 ْن م مهل م وفسدأالب لادملا لهآ نامزلك ف ََق ىسملالا بهولا موأهناالتوا دقنسانلاد شا لاه مث كذا ْ

 نكذالا لهأ لأن ممالسلا|بماعمم م تادغاك تار راثالا ىلا اول دع كال ذ نوف راعلا لع انأو نم ركشلا 1 ملا

 حجرخامف هنو رهحوو مه-سومن ىف هنو ريهحوناهجو مهدنعثيدحوأ هنآ لكان ةراشالاىلا داخالاو
 نوازكم ا سن امل ةراشا مهسوةنىف هنوربامنو سيق مه سفن 1 قاف الا ىفاذتاب مهي رتس ىلاعت لاه مهذع
 نيك ارلا نمالهرفكلاب مهله عمرو مهرمثل هبافو ثب داو د ال! ك]ةاري س7 كلذ ناازأوةدالو مرق : ٠

 هلوأتامصخ. نأ ازداف ناك ىلاعت هنا ناو مهاب 5 نم! كلذ فاود -تقاوىلاعتق للا ناطخخ عقاومتفرعم |
 كلت :فحجردأل. لعقافكلذعمو روسا!لئاوأ فو رهاوتاهاشتالات ان اك ياك ىف مه ريغو هللا لهأ ْ

 نوةماناوناكنب ركسنملا ناولو صاشناءدابعالا اعل« نالةيتصاصتخنا امو هو رملاز وةءيلالاتاهاكلا

 كالذ ىفنول_ضاغتي مهنانو ريف مهني اهفا مولي ىتلا ةرهاظلا نيعلاباهن اال ىاوأراذامهسوةنفاو ريثعال
 <« .! ءرمدا ةلاريغ لضفن مهتمرمدا هل ارق وه ل ىنههىف مهفلاومالكلا ف ضعب ىلع م عضعبل او 41 ا

 ضعي ئش اًواهاذا لاء” هلنا لهأ ىلعتور فت مهنيساعفر وهشملا لْضاغتل ااذه عمو دار قرف مواكو (ٍ 1

 مهوبشاناعاوة سعد رمل !نوطع مهما ىلاعت هللا لهآ فنودقتعبالم موكل كلذ لكولاق موك اردانع )ا

 ملعلاءالؤه أ نأ ن«نولوةباماريثكو رداظاءاملعنمدحأ ىلعاؤ رق ملتااسجسالةيماعلاو لوكا ىلا |

 ىلاعتهللا مهاطعأ اوماعام اول عامل موةلا تافكلذف ذاودد صو ل مدب ىلعالا لم لان. الاد نا مهداقتعال ١

 قاع لاعت لاف ةرذاهنعجب رخال هد رش لا هر تءاحاملا ب ,اطم ممولة ىف هلزن أ ىلا رمال ءاب هند نءاولع ١

 تؤركما !!ىر مة اولع اندل نمم' :ماعو رانا هديع فل اقوملعب معنا بالاول نأ !هيلا ولع ناسنالا 3

 لوسرالو ىناب سدا ن همل_ىبالىلاءتهننا نا م هدا ةّمع ءاىفاو اًوامأو لعمةطس اوفالا توكيل لعلا ناو انو انف 1

 النو ركنملاءالؤهنك-اوةركش ىدو نءءاجو مل-ءل |ىهةمكدملا وءاش نءةسوك_ط اى 0 ا
 تتكللا نم هيلعلاذ_تآاودوعتو لاعتهنلاىلابرةءامىلءوةرخ الاىل ءاهورل 1 ايندلا فد _هْزلا م 1

 ىيقملا لغم اوهذا م-هرئارسف مسييلعت لون ادا.ءهتلنأاو ام الذ مهم لاجرلا ءاوفآنمو ا

 معن االَوأ اولا نيذل ا ناف ل5 فن هؤمريدغالون هموم ثءالىذلا يطل ماو ه«بولعو هلكذو رول

 و ا يا و مىلعت 53 هجاء ئاودب رم تايئْر-لاب و واسال للام قط

 3 هقاش ل ءنأ ثوهاك اهامصف# ىلا تامر + ايههاع فجات عالفاد_>اواماءتايثرحوت' 8

 هملعم أك نمد 0 ىلا قا“ :اندان نا هتلا نه يفم او نع فا ا اودسفةف كلذ .ء ةليا |

 لاه مث كلذ 30 طآو فاصضنالا نبأ نك- -او 3 ك.ف هىتاعم ناكر ء عاستالاب و. ناك ىلا هليا 0

 بيذكتنأو تاراثالا نودربالز 9 21 نوكل تارا لاى ئاعيلسا مهتءو اسد مه تسون هلل 0 ٠

 ريس 00 هول هنعهللا ذر ااط ىلأ ني ىل:لوق ن مملعلا مها عد هللا لال نب ركسنملاءالو
 قا رط نم هللا_عتت هبا ءأث ىذا دال ل- ءالنمالا“ اذ لقارتر لعبسا بمر كت كاش روما |

 اسمأةف.ةلاىف وهناك
 اهووب لمت اف إدا! نال
 ل لاو سال [دابلا ف
 ةقرفتاسايلب ل اوذأ التنك

 ئحةيفوصلاا.لوةيىنلا

 «بولعرضإ ادي نم اهتسرل
 ةيعكلل نارها مال_تلا

 نحن اظذاحلاركذ(تاق)
 ةقرلا سا ثيدح نا

 5 تاقث هناو رول ه:م
 رص: ق كلذ ت_دذرأ
 لافوو ملأ هتلاوتاحوتفل ا

 ,رشعلاو عسباسلا بابا

 لو هيلع هللا للصم اانا
 ةال_صلاىنءاعذلا ساماد

 مك[ نباب ىلاعت هلوةلزن نيح

 لك دنعمكتنزاوذ#خ

 مها هيبثت كلذ ىفناكو دعس“

 نأ هناش نم ىلدلا نا ىلع

 هناحا:؟ هتالصفايشامنوكد

 اهؤرقي ىتلاتاي الاف بر
 :هلزنرالزت_ مالي 1 لكل تاف
 سلب الدءاشلاو ئراقلا

 ىعومرمااعاولاو نيلعنلا || ى
 نالنياعتلا عل مال لا« ءلع

 ةطسأ اوالد ه5 لاعت هلبا

 نام ىف هناقانم ىلصلا فال
 لخد جلاةرض+ل الوتد ع

 مالسلا4- ءاعىسوم اهلا

 تلذكس الاهل وحخد هل ملصولا

 نممكحناف نيلعنلا عاذ

 ىسهتناو كلا ارض لعد

 تنابقايدأ ه.اعت جادت هريس

 لاط او نيلعنلاب ىلدملا ةبتر

 تاءلا ىف لاقو ه« كلذف

 هلوق ىف نيثزل_كاوىداحلا
 هيلع :رضألا نع هناك> ىلاعت

 امو'ددن" اندراو مالعلا



 بابااىفلاقو #ئ زذعلا

 ةرث ىف عالرشع نماثلا
 ةضايقلا همول دو رويهتلا

 نمالاةل/لكهباكصأ ىلء
 ثاف هل هاك هنا رذ تناك

 تا1 ةدفانه_فئارف تناك

 تقرغتسا ناو هلفاون نم

 قم ىلتف اونلاضئارغلا

 هسلو ةلان دميهتملل

 كلذ معان د 5-5
 نب ريشعلابابلا فلاةو دي

 هع ريع لآ نمرانلا هذ اح

 نم مهظ>و تاذعلا مارت
 هعقوت 4مل علاء ىفناذعلا

 راالا قي رطب مهل نامأالف

 رتفيال هلو ةءىلاعت هللا نَم
 لاوو لذ فلاطا و مع

 نرمشعااو ىناثلا تايلاىف'

 ىءانيصح أ ئ'لكو هلوقف
 هلوقنا ل_ءانيسبم مامأ

 ىلا ع هنا ىلع لدي ءانيصحأأ
 ةيهانتمام ولعالاة ىف عدوأ ام
 ا ءةح راخا وك عم

 ءلعلا ضعه. تأأ اسدقولاواذل

 دحال هت ل -هىلاعت' هلياب

 لاةفمولعلاهذهتاهمأ رصدح

 هعسنو عوف فلأ ةثامىه معن

 ةثامتسو عون فل نورسشعو

 ىلع ىرحاهنم عون لك عوف
 لات هنياالااهماعنال مولع

 عسبارلا بايلاىف لاهو وع

 مطصان 8 نيرشعلاو

 7 در دعلالاؤسة.مست ىلع

 ىذمرتلا ىلع نيرا مأال
 هنعىلاعتهللا ىذر ميكا

 اذع_ءءامودانرالا نمناكو

 د نم حالا هالا'ذ ب

 ناومبانءسدأودر هارب

 هحرخت نأديرثع دب ماذ د مئاذو دل: ااا دا فنه ىف رتاج ناالا جرخأ اللات 2

 ملفا امسشالال اق هتف ةزرعم مكب واق نمهننا عزت غأ ا: لهأاب لاهو ماتا خو كال ذاوإ عفان دان ن

 فدو مامالااوبزخأو ةيفو ههللادالب 5 3 اها ٍ انآ ود - ب نهال ”مماع هنوددلعب 0

 هندهامجةرثك ع مأ نعي رغااناوثعابأ او-رخأواهو.ةوصو ىرلاداهزع اع ماكو ىزارلا ني ساسا نما

 ىلءثلاىلع' ودهشوا متامزاىلا دادغب ماق افلح ىل# : هنأ وفاطواحربمأب ريض هون منوال“ ذر

 ةلي وطةدمهنع سانل ا عجرب ريل ناةسرا_مبلا هراعصأ هل دندأو هنا داع ةرثكو «تاعمامت 2 0ك ارمرغكيلاب

 «يلعاودوشو رمم لاذ ا ط قدماةَةساو+واءةرثكو هلذذ عما ىبكباذلار 11 ب مامالا او رخخأ ف

 مطقىت>ع وشدحو رب دش نول مهو نا ارةلا رقي رادنا اسوك-:ههْعِل د مأقرم همنا سرح ءةقدنزلاب

 كلذو خاب مهعطغب ناك نيحذإ .- هلاول عو باع ىحيسنلا او وةلسكاذكو هءاونتتفينااوداكو سائلا بولت

 لعنلاىاسيظ !قانلاهعضفلوبقوة ب ةقر وهذ هاول ةولاعزلا طبخ نماوشرأو صال الاةر وس اوبتك ممنأ

 اغلب هلاولاوو باد بثانلا اوعلط مشرع الودو هسلق دعب وب رط نمؤشال ءودهأو لعزل كلذاوذ أمت

 رظناو ءءارول سر ًافانقد ه7 ناودإ نقاب ط ىفاهاعبو د هللاو نى 3 باةكىب كلا هوهدك قب رطظ ند

 ةروصلا كا: ىلع تغب نأ ديال هنأ ملء وسفن ن برو كامتدق ريالا فاقرولا اودرخ »او لءفف كلذ

 تب:ثامسن ل عىتح هنوغلس مهود.حوتلا ف تادةومد ثني راد هنا هيذمالتةذمالت ضءبىفريدخأو

 تانفناسملتىلاةيايجحتنمهو>رخوةقدنزلاب نيد مايأ زشلااو اومرو مس و هخلس ىذلاىلا رافي ناكو

 مهديكن مهلا هلسو قدرا هماءاودوشو رصم ىلا نرغلا !نمىلذاش !'نسحلاابأزيشلا! وسجن كا ذكو اهب
 | هيلعتاطل سلا اوشرسو هند .ةعفاهلاهةلكقاسلحت هلاو دقعو رفكعلايماللاديعنمنيدلا زد غيشلااومرو
 لوقب هنا« لءاو دهشو رفكلاب ىكبسلا نيدلا جات ميشلا اور وهتلا رف نعأ نبا هر 8 1 200

 حرخو رصمىلا ماسلا نءاد.ةمالوأبغم هءاونآو رابزلاو رابغلا ل_للا ىف سدا: هنأو طاوالاو روذلا ةحاناب

 ىريءذلا مدار 1 .تسىلءاوزكدنأ :اوهمدندكت -و ىب راعلا نمءاعلتف ىو: الانيدلا لانج زيشلا

 باتك ةمدهم قءانرك ذام كالذريسةو افعولا ىمرك ىلعاسا نأ اههوعن هو كا النانينح ىقلختو
 تنك ةعلاطط ىلع لم :1 كلاين أن نب رخأتاو ني مدغتا !نمنعااءذ هن ىلا اي كلانرك ذاماو تاقيالا

 لبيتام مهلا فد ةيالاكفر ذذالا ل لاك اندنع مهؤا_:ئةغالا ءالؤهنالنمدلا ى م« يشل [هسالا ب ةوصاا ||

 ملع أ ىلامتو هناك هتناو نيدلا يب جشلا لكل. .ةامحرشيال ثا ذكم مف

 كلر مب اج لخلل اتاراعلا ىفوهماكن ف قير املا لهالرذعلاةمانا تاس ىف « (ثااثلا لدغلا )د

 لوسرناثداحالا صعب ىفىو رامرومالا مهرهر ىفموغلاليادلدأ نا هللانلجررلعا 5 منع هللا

 نعىتتلًاسدقلهننا لوسراب عذر كبوبأ لاف مول ءوبىرشنأ يدمي اركب قالامو لان هبوب ءءء هلبا ل مدللا

 خيشلا» ءاكح كاذوهلاذوه منلاقفلوفأ نأدي رأاب ىردتأ ر كبابأ اموت هللا هناا « !ىدرو#« رد املا موب

 هصنامتاحوتفلا نم نيسوخناو عسبارلا با: !!ىفنمدلا ىع ئشلا رو ذوهبتكض »إى هقاءاطع نب نيدلا جات

 كاذفي رصلا للا نراعي مهناذ م عسفتالم ناسف اهماعاو ملاعصا ىنااتاراشالا اوعضي مها لهأ تاملعا ]ا عم

 ىعهرك:ءفهملا لص, أ عيسي ءيجقتتشمي مامر الح -مهْش ل. دالاعتماهوعضواعاو

 اهيفالا دون اللب ق قيرطلا هذهىفءا.ثالا سبع ن هولا اددأ كل ذد ءب هلاذن الف هنامرح ىلع بقاع.ف هللا لدأ

 مها اوالاةف:سالغلاو ني ءاك<ن اونا ساوةس دخولا ىلأ ًاوداحااو ني.ةطناانماءلعلوعت ةنئاط نمامفنا

 قداصلادب رأ آنا ساعت رطلاءذدلهأ ال'كالذَن مدبال هنمف.ةوتنالام مف لس ثدلادأ
 مهفت ةراتشالا نمةيتوملك تاب هنم عع هوموعمسلجوهيلعاو ملاطص ع 0 ط لل“ داذا

 كإ ذوهبرغتسالو لعل كلذ ق ضوه: ىف مهكراذ سا ,وحالط مالا كا ذل مضاولاهناكىت>.هباو ءاكنام عج

 عنال حالطما



 ىذر ءىفذزعو ىبذؤد اودع ىل مافأ نا ىلع هيهللا مئأامو هنرر وامة _ئلابث دعقأا هياتكف هلي اه بو ا

 نوي الكل ذرعف ناهرلاو | 3 0 ش 000

 نا يحتمل لوب جيلا نأر كدا ىوءدكلذ نمو ودم الا لاو دو ةعب رشا كلذ فانا 0 نا 5

 ا انآ الدو 'لاةلاسر ف سانلا فاتالاهاغاو كلذ لة مريخ كاب 1 اوه لوتس رلا نمل أ كولا ا ْ

 ةهلج 0 0 (.٠ قاعتتا منام ةلاسرلا فال ةرخ "الاوان لا فاوماودو قاعنمافرشا لضفأهتيالونا هيلوةأ ىذااولضفأ |||
 تيما : لس .رفمالكااف مالسل ا ريعنب نيدلار ءزيشلا كلذ ىلع هقداو و نهتنا فداك ءاضانلاب ىذةنتو قليلاب يييجبيصي و ,45ودو

 هءشلاءاقلاب يعن وأ امنا تا .يقأيسو نيشان ةريسنكل اسم :ومهفأفهريغةهبالو عم هنو.نو«ةلاسرفال «:.الو عمىننلا

 |اىرسو نكن ك:لدأفف قيرط ىفىرادملاا. هو # نب ماسلا ىل *11!ىفوىلاعث هللا ءاشن اه -امم فر وئنمجشل ا ىلهنذك وءارتثا

 ىطو.سل!لالللالةندقو * نو ربطت أ ةنثف ضعبل مكضعبانلعج .وللاعت لاه دقو ملعأهلل و و« تااخنا
 كءاحناواو:ماىت>ةر

لبس املا دشأ ملسسو هل ءهتنا ىل_مهتلالوسر اه ءايلوالاوع امنئالاب ؛ وسال نوكيا 1 :4
 هدرطاو لاعاد نم مثءا لعل 5 ءايبثالا ءا

 رظنلاملعو ديحوتلالئالدب لأ « ىرا,ىفالاتءوعىندقفيالمال_سلاهيلعىميعملا ىلاعتهنناىحوأ 2مل احلاءاورنوالاصلا

 وأ هلاطءعملل فاما ناو امنا ع نيه طم نيمر .كملاو كلكم وددت فيكى لوألا ىمو مىناللاةرايحالا بعكن ا ىقويبلاىورو ١

اعاوغب الا طةموت ىفرملح ل ا-رناك امهننا ماونذا : ارودلا ىننةدص َ
ل نيوءلان اك نيكرشمل رك اعنا حرخ "و هود_س>-و4ء

 فعضا

 ساو لا ىفك.كم دال مام الاو كتري-ثءرذنأ و ل>و زغهللال زن اامفكلذونو رثالا هلع مهد شأو ءايالا فنانلادهزأ اوفر ١

 ىلءسبللا ل: دانه نمو رلاعلا فل
 قابسو ماكةئاطسفوسلا ودعهلناك الا طقرمدع قري-.؟ناك امهناملع اوهتلاهجر ىطو.سلا لالا لاو ىبسهتناهو ريعابنذهرعف لع

 تابلافلاةوو ان رقهطسألا ناكو ه رخو ماحس وناثاكو سرابامالسلاهباع مد الن اكف فا ارطالاب ىلةدت لرت مفارش الا ذا هل هسا !نما

 هتلارظنىفسلرشء عساسلا#| ناكو لاسدإاةناثلا قورص:: ىلوالا هتايح ىف ىسعلناكو ركد نامل سل ناكو :؛ ةيارضاو تولاحدواذلل

 ضامالنامردو> والك اسعن | أو درع نءالناكو لوجونأ هلناكسف لسوهياع هلا ىلددمشىلااذكهو نوعرف ىمواناكودو رهذلا ميهاربالا
 اهلكر ومالا لد قو عازفا هيج ءامهسأ رىلعاومدف هنال دى قاغئلاوءايرلاىلاريب.زلا ن هللا دمءاومستو هماع ص اك هيثيعب ا

 دادعتباهمتاىم ىفهدنع ةمولعم لثبكولا منوها مشا ف يقل دلاوز دق تامل هدا نهم سانلفر ءثيالوهو-أرو ههحو ||

 ثنإذكو ةءاحالوهءجل -حب ردح الة خس نب رسعو اموال وخاممايالا ايار را ةفينحولأ ا ْ

 ريع جحا ويديم لع رو ”وخىلا ىزانعع نم هو-رخأ ن-ىراضأ هاسأو امو سبااو برضلا ا

 فسوث الاه: صراهفاهرو ىذالادُدأ هيذؤيناكفرزالا نب عفانام مع هللا ىذر سابع نبال ناكو ههحو وهسأرن* 8 انامز تكنو

 اذكهرصالا.الو ىهقائتلاب هلدو هدم هنآ عم هن هنوذؤ» ,ةفوكللا لاه نمةلوج صاقو لأ نيدعسا ناكو عريف: نإ ارغلاريسغن هنالوةي و

 عج وما علل قملا كاردا مامالا» اقام قخحالف نو دوتح ل ةمالاامأو ب ىلصي نا نحال هنا اول نو ناسط طنا نب رمملا هوكسشو ةئحلانأ]|
 ايهمدع لاحفف تانكداوملا

 لاو>الاتءوذتناهدو>وو نم ل- منح نيد ًامامالا ءاساف امى الكل ذكور صملهأ نهوفار «ءلالهأ نم فاشلا مامالا هاسافاام

 تداغةسافاهمل2ىفالاهلامحخ ىف

 نك لال عكلذلاهه شك نم عسب سا ط سا أدب زيابأ وعن مهنا مهريغو ىدوةلازاقغا ادب ءزيْشلاو ناكل نيدجأو ىمادلانجترلا

 اطيب ا 0 رفاسرالولغما دءةمدا دب لا "لا نمىرصلانوثلااذاو «يشوا م 1 مهعاج ةاطساول ماس نم تاس 1

 الانا.عالا هللادح وااك نمد هاا اوشرأو عاظعلاب ىربثقلا لاجردح آتحلانوذمساو مر وةقنزلاب هلع نو دهب رصملهأ هعم '

 اهتااح ىل_ءاسمنال هلالايل نم ىرتستل هللا دبع نب له ساو فىخاوةنسءا]ذ ب, .س قةتاوهءاصجأو وعابماب 1 هنا<ءلعتعداف اياعيلا

 معلا فاس مامزاواهنك امأد 1 .عسابأا اومروا مبتامناىلاةرصبلاب لرب ملوهماالجو هةماما عممو ذك 36 "ىلا رضا اعنا

 فشكَق نايعالاامأو ىهالا نكون جاوا سهر فك !اير ن1 ىلد اودهشو «,تكفاهو دو طاقل م رةكب ءاولعلا ىتقأ اوماظعلاب زارخللا ٍ

 ًايشفأش اهلاو >- نعاهل هباء نم ر م نمناكو تام ناىلاهّدد رعث فهر رغب رادفداهشالا سؤ ر ىلع دم> ولامع ىف ماك

 ىلا عبانةلاولاودلا ىلسع معتاذاناكو طااد أم ماع يي ا 2 ْ
 هذوم ىةحنف لاف ىهاذنالام 101 0 ىلا ل_ضغلا نيدما او-رخأو هوك 1: غن مهرك ذيادبحأ ا

 اهلعرثءنمالملتناف هللا اودا ارا وا جف هللا لع ع اهيناع : وأتالباه رهاط ىلءاهرابتأو تافصلاتانآ اءارحان 2 ثيذِحإلا اول

 رسم! نم اهتاوامئاغحلا



 مول سيلتا كبك نمألا

 اغلا لامداو ساوبلا ىف
 دائس ىِتلا ىهو اسف مهماع

 مهتلدأ ةعىفرظنلا له املا

 طاغلا سدلبا مهلرهط ايلف
 الص مل- ءمئاماولاه كلذف

 اذ_عف مهل ليف نأف هب ثوب
 مك د: ةسماق لع مئامهنأب لع

 اولا هيلدا ريسغ مثناو

 ازهاذاوةنالوقنكلذكو
 اهملاعالا إ تنمو هيلع سيل

 قاعتهننا هجر يشلا لاه

 مباع لضدأ متل بنماذدو

 نةغامأ او ه.شلا نهسنابا

 ملف كلذ نم هللاانظةحدةف

 ةدحاوةلحاطلغ سعلل لمت

 هسا ىلع مكام لا اءاو

 ةرااا بحاصك طلغي ىذلا
 صم ىلعلا مط دخت ءارغصلا

 ليادبهسفنىفرع وده سلو
 هنآ دحوو لسءال هريغ وذ

 ةرملابحاص ناولو ةوالحلا

 مكعرلف ة ةإعلا فرعل باضأ
 فرعو ةرا ارماب ركسلا ىلع

 دهاشل اود ىذلا سانا

 نأ ولاح لك ىلعسيمم

 ئطخعت سما ىلءىبماقلا

 كلذزتلارك ذوب دو

 دارلا بالا فاضي 1

 ىلاعتتهل وةفلامو هه عجارف

 مهجديأ نيب نم مه 6
 0 و مهفاخن و

 رك ذيملاامهلئاعتن و

 هذهناللةباوزا_هلا

 ةروك ذملا عد :رالاتاهملا

 اهنماطت لا أي ىلا 1

 نم كءاح ناو ناسنالا ىلا

 فشكللاب هدرط اكلي دب نيب

 نيثالثلاو

 : 6 دمسنحي 06 5 هنت 1

 : ترغمو قرش «ئد ناش 5 ان رغم ترسو ةثرشمتراس

 تام ناىلانيدسمىدياس بوي رطل الهال ن عذأ مئالنا ناك صاله. اظقا1اىلااهاسرأ مث

 دسءاوق ىلعاود_تامؤي راطلالهأ نا ىلءكلدياملوغيمالسلادسبء نب نيدلازع ميسا ناكو

 غلب ولو دسح أدي ىلع كلذ نمئ.ثعقبالو قراوخناوتاماركلان ميدي أ ىلع عقباممهريغنود ةعب رشلا
 دحالقبانإل 1 ت1 #* ىوحهتت امهشب رطكلسناالا غاب امل علا ىف

 ناكو : * ر اظنلا لهأ مولعع رفءالو 0 اا نالاو رسل لحأ نم

 تاالأال_تف ىقابلاه_ه ولامن نع قام بهل ف ثكنيذلااب اطعلا ل_هأرباك نم نيدلا حم نجشلا
 مدعلوأ هنامرحو هاهل وهاعأو هريفكتوأ ل .ةثاتغل ضرع نمو قاتلا مون ىلا ةعطاس !اراوثالاب هنا هس

 نمنماشلاب بابل! ىفىلارغلامامالا ل_ةندقو ىحمتنا هناسساتاوةعهتالابممدعو هناغافءظوهمون

 ءوسديلع فات موثلامل -عنمبيصن هلنكي لن ءلوةب ناك هنا نيفراسعلا ضب نع ءايحالا ن مملعلا باك
 اذا غسب زلاهيلع فاخيةعي رشلا لعفرفاغت» ا د .دصتلاهنمسيص: قدوة مالا

 ىعجشلانا مهلونةعاشالا بع يشلا ىلءنوبصعتملا» رك ان مق.قوتلاهللاب ولوقأف كلذ تهداع
 تاثىلاعت قل انادارملانا هنعكاذةكر دقتبناوملاو فك كالذومتلالا لال ةدادهب لو#» نيدلا

 قش ين قالا نم«_تءهولا تدات نممئامذا كتابنا ىلا جاتحالا تبان ناك نموتسثملا تاث !لءقهة.هولا ىف

 «االلوق داسف,ح رصي نازيشلا ىئاسو كلذ ىل-ع هّنلاهرحأيلةوالستلا ل. :سىلع كلذ نمؤملادبعتاماو
 هبتك ىفلوغب يشل نأوكسنملاىو ءدشلذ نمو 3 مهفاف مياخعلا نآر هلا نما منال لفاع هلوقيالاز ههنناالا

 لامع: والاه سقت ءاندوحومالهلا هنعهرر رمد, كلذ نعمت انا : واو عب هللاآلا دو>ومالارارم

 وهنثا|ذكه-:ةءقح ناكنمو * لطابهتلالامئ”لك الأ م ثيدحعيلاراشأ 5 هريغبما# ءاوسامو
 نيفراا اد>الصاختالمدءودوح و نبب ددرتههدو-ولاحفومزعب ىوبسمدو-و وهذان رقأ مدعلا ىلا

 قالاهدوهثنيح نا ةاكلاءد_:عتشالتامد:ءفالذلاف ا فاوهنناالادو- و ماللا ذه ميلا نا خم ناك

 نأركااىوعدكاذن هو« ىبتنا قاللارل قاده شْنم دسينجلا م..اغلاونأ لاهك بلقب ىلاعت
 : باوحلاو هدبعأو ىن د. و هدجأو ىندمحت «افن ضعف هلوقففادحاو قاطاو ىلا ل_هجهتلاهجر نشا

 امأو مكر ك ذأ ىن ورك ذاىلاسعت هلوقفاك دعا اذاىنر كي هنأ ىبدوع * ىبعمنا هنع كاذةعجرد-ةثب

 سش.ادالاودوهيطت الىأ ناطم_ثلااو دمعت الىلاعت لاق مقاعد هتناحاب ١ ىبعمطت ىأ هدب 6ع اوي ديعبف 0

 نمةثاهسعنو ني _سجناو عسباسلا ايلا ىف جشلا ركذدتو * مهقاوهنلا ديعنأك ناط.ثلاد عب دحأ

 ناك ولذا ىلاعتق ملانيعوهام ملال نا ىلءادع رممءال دبا ذهو«_صنام لب وط مالك دعب ةب ةكملا تاع وغلا

 لوبغب لوغي معيش نأر كدنملا ىوعد نمو #« ىلا اهنديلاعتقطلا توك مدامىلا عت ل انيس

 م ا لاول ىابلاق ميلا عرض دقن ع شل[ لعمار افاست كلذو نوعرفناعا

 غر هلاو هنافلؤءرخاوأ نمتاحوتفلاو نيدن الا دبأاممنوح رذعالن يذلا رانلا ل_هأ ن«ن وعرف نأد
 رود-هريدغت,نيدلا د ذيشلاو هللاهجسر ىدلال | مالسالا نيشلاهأ 5 نينس د الثوب هنو# ل_قاهنم

 هلاال هنأ تنك لاه هنأ ذهنيا ىكحا ا هنامعا لوبق ىلا فا سلا ع نءرياك عجب بهذ هيدرغنب لهنع كلذ
 لوبق نال _ةابلارك ونا لاهو ايئداابهدديعوخ الذ ناكو نمإسملا نمان أو ل .ئءارمءاوذب ه,تنمآىذلا الا

 فلساار وهجلءلذو ىبتن !ءرفك ىلع تام هنأ يرمص صنان درب لولالدةسالا ث >-نم ىوثالاوه هنامعا

 نأرك-ملاىوعدءكلذنموو# معأهنلاو لبقيالس أملا لهأ تاع اوسأملادنعنءآهنأ ه هرفك ىلع قللت

 د.عانالولهنفقف اوموهفزيشلا نءئالذ“ ناو روهسملا ىف يزعل ثآللاة-اناز اولوةيهنلا هر زجسلا

 رك الو ءاهقفلاو نباتا نمقعا حيوى :زملا مامالا بهذموشو ل خد نيد لأ مامالاو سابع نب هللا

 نا



 4 1 0 : ١

 تناهغ ضخ“ لاقذ ٠ نملعف ةلطلا مص لاقف ناعالا اروظي ورةكلار ع ىذلاودهو ندنز

 ايلف مداخل لاه ئشب نيدلاز ءزيشلا قافنب لو اعلا نب نمدلا ى وحيل -ةمال_لا دس عنب نيدلاز ارعزيشلا

 نيدلا ى ««نيشلاالااذ- هانئامز ؤبطغلا ىو اللاقفوهنمسامةلان ءهتل سات اص ناكومءاشء هلت هدق ا

 لا توكل ريغان نا عسا اهخلل نا ماعم اذ كال املا فاي هاماماتق 'رط أف مستموهو ىب رعلا نبا

 ىو رخل يشل هاك كلدر 7 د ى- متنا عيمعلا دن_لابنيدلاز عنج ءايشلاو نعماش .ورىذلاوهازهف ىو ىلا

 ط ىطويسلا لالجل انذيش فنص دقو (ثلذ) « نيدلا يبن يشل مالكؤارم-أ ارمنأ نعءاظغلا ف .ثكن ىمسملا هياتك

 ةرصت فض راعملا عقم نخ 1 ايا كو ب رعلا نا ةئربت ف ىغلا«تيبت ءاسممنيدلا بم هيشلا ءدرلا ىفاباتك 1
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 اههعجا رقرص# لقبا نيدلا ناهر شل ةنتف تهقواسا ضراغلا نيا

 مهلعراكسأ الاراولتب اة عاج رك دونمدلا ىهم ميشا ىلا تيضأ تاسأك لي 0 ىف «(فاثلال_هغلاز# |

 يلام هذ :رعم دعبالاموقلا لعراكن الز ودالهئادتانلرادعا «. مسهبةوتم فاو خيش نوكبل

 ىدابازو ريغلا 0 اير رع بر : رشلل اهل اهم م-همالككاذدءانبأ ارا رض يهطافأ

 مهغلا ىفمهتارم ولءل ىأرلا ىدابب مولا ىلعر كش

 ةاليدلا ٠ نءالوءوذولان ءادح ًاىمنالو نيدملا مد يشب هأ هنا مهنمدحأ نءانغلد للا :

 د نآد-الز وعالةغالاق سوماقلا نادك حاص

 غابت دةلوعيناكو ماهفالان ءقد.مالك:نوماك اا هنايحسم مال _سالا ضو رف نمامهربغالو ١

 ةسالو نادك ىفاهم حرص مىئا'ةلوهجلا مول لاو هلو ولا تاما ةملا ىلا مول_ءلاتاجردو تاماعملا ف موقلا ||

 نسحو مهطابنتسان سل ق.قدوي رطبذ.تسلاوناتكسا !ىلا كلذ نود ريد نياماعلاءاعلارباك انكلوأأ|

 ىقاحخو 4بي» اصول ع راكنالاىلاوداقيالا + مه#.الام لاك عمءاذا صد سب ,دسحأ لك امنكلونيماصلاب مناط

 ميقا ىلأ سام رض مش ةضركشلا م-هغلاو ل علا ىف رسنب نسارعلا ىلاي 575 .هانولأق الوعناسنالا

 ايش مومالاكن م مهفأ للأهت دوام هلاولا# فرص |انإفةبق ودلان ءعاشبامم ايش نم مهسيلا دنا

 ا ىداباز و ريغلا نيدلا دن مال_.سالا َميْسْناكو * ى- هنا لاعبمالوصب تسيل مالكنلا ةلوصنالا

 زمن امتارابعلا نم مس طع نأ عدبال_ذ تازجملا عرف ىه ىئلاءابلوالل تاماركلا ىلاعتهللا ىطعأ 5
 ىلع راك نالاءاملعلا نمد الز واللي حيو زخا مالسالا خيش ناكو د ءاملعل الود «وهق نع

 روعالف مهنءعةعاشالا م اوةنسلاون كلل :ةلاغ مهلا وأو مهلاعدأ ىريو موي رطشاس َناالاد .ةودلا

 نا را ةالان مهلا هلغ و قحرك- اعوام قاتلا ولان كاذ فلا اومهسالو مولعراكنالا

 فالتخا ىلءلبرلا تا؟ ازرع مةفرعم ف4-صوغاه“ :مراكدالا هل هلغ وس كلذد هز ملا سأ نيءيسس فرع

 عسمج ف ءايننالا و ربءايلوالا نأ دعب وام نمؤي وممماقبط فال :نا ىلءءايلوالا تاماركو م متاةبط

 نرعلا تاغاةف :رعم قرأ وهطتا ارمثو لد وأتلاو ريسغتلابتكىلءهعالطااهنءوىنثتساامالا مجاز ع

 تاب 10 تالت عملبلاتاواسس لع اع طالا ةرثك ايتموةياغلا غاي وجا# اراعدساو اهتاراعىف

 نييلوصالا /-ع«قءر د:اهنمورخ "النوم 2 ر هل ءاد ع نمولوأ نمورهاظلابذخأ نمواهزامتاوتاةضلا

 ىلاذلا ىل تلا ن ه4نئعا او ربعامف موعلاحالطص ةن رعماهم ها وهواهنمو ماك ااةعأ عز انمةفرعمو

 نيب وتارضلا نيب ىرغل اوتافصلاو ءامع«الات ارض - د رعغمو تاذإلاتاذوتاذلا اوهامو ى رودلاو

 ةداهشلاو نوكلاوبغلا ملاعودءالاولزالاونوطبلاور وواغا'ةفرعمو ةيدحاولاوةيئاد>ولاو ةيدحالا ١

 بذاك ااوه نمو است ى- تركساا قفداصلا اوهنمو<- بحل اَوركَس ءاوالب وهلاوةبهامملا لهو نوشلاو لاو

 7 مكابس ع و أ مهم الكل حب ف يك مهلا م فرع لن كل ذربغوذ#اؤ ىن ىد

 دمي ثلاىد. بسلا 0 م 0 مطعم بك

 قاغادتمل رشا ن مذا

 ىو«.اع هللاىلض دلع

 مالسلا يلغى عنأك اذهاو
 دعةعب رشإ مكع لزئاذا
 نود توها هنلا ىلص

 ىقبامهنا لعق ديد_> ىبحو

 ىلع ماهلالا ىحوالا ءاملوالإ

 دهاشنال ب .غمكلم ناسل

 ليقثي دج ة دكت مولع

 قب رط نمهسكعوأ هفيعضتب

 كالمال دووشريغ نم ماهلالا
 كاللاد هش نب عمعالذا

 ءام :الاالا هباطخ 0

 نوم 7 5 لولاامأو

 ىآرناو هبحاص ىرال
 الذاام لاك هلع مالكا
 ءا٠ .اوالاىحو ىفعسب رمش

 نيس طسب دقو مف

 بايلا ف كلذ ىلع مالكسلا

 مءأهقاوزيرشلاوفاثلا

 سما'2تان امل !قلاهو

 ميلا الل ةءيسلالاديالارسشع
 تو دمتم مهاننا ةعبسل |

 نينئاكلاءاسنالاةيناحو رنءألا ر

 ميهاربا مهر تاوملاف
 هيلي وسوم هيل لاخلا
 مولتن سب رذا هواء نو ره

 مدت سبع وني فول
 لاه مال_لاو ةالصلا مولع

 ىسع نيناذرت هلفىحامأو

 لزتتب لدي لك ذد4 نو رهو
 ءالؤه نم ىن ةةبعح نم

 مولعل لزتت كل دكو ءاسنالا

 لكل عوببسالا مايأ ىف مولع
 ىنقئاهر نمل تتبع موو
 بانل !قلاةووع ءالؤه نم

 لستداُم رشع سالسلا

 ة.ئاطسقو ىلا ىلع سيباتل |



 : ' اجمئاب ردي لق مارهألا جي رات

 مال سالا نيش انش ناك ىبو زن !نيدلابارس ئجشملا لاو هو * خت راوتلا باد اهل ضرعنلو قالا ا !مئابن ا ىلءاهرمأ رديرلو
 اهيف لالا هلا سو نادل ىف4_ةحىفاو- جامد رغد ىلءامدنو هداسلد نو وهلا اعدت ني>كلذ تن فيك مار هالارعازه نعاعجر ماسه أ ادب نشل ىلع ناركذ ةيىيدسلا نيدلا ىتتجشلا كالذكو ىف !نيددلاجارسس () ناكاذاوطقلاب سانلا نم

 هنلاتاي 1سم بدلا ى «نيشلا ناك ى“ ىلا مامالا هره -رتام ولج ند هةياهنلا دست :ءاهملع لكشأأ إ

 نيدلا جبارمس حم مشلا هامل ن دوو ءااالا فرس اللا ةوهسيلا«د لانج ره ناءز فل شالا ناو كانت ْ
 قانا لمنا+-+ر هان نيدلا يم خبشل ام )لكن م( مى ”ىلعراكدنالاو م كابا4-: دع لس نمد « مف جس 8 ءلا ١

 اهريغىفو لولا تالا نا وتتلاو صوصخغلا ف هر عوخاو ف ريعقناقطاق دن ةييقاو ءملازا 0 للا

 كلذف» هوطلغن<«هي رط نعى مت موتهدعدن مءاح هنا متتاراشالا لهأ ن مهتحردىفوهنمىل< ى :ءالاسع ْ ىلاعت هلال الد ىف نيومهملا

 كلذو ه«داضراولا مهبل ب نماولا سالو ءد> الاصابة فر «مومش مل نع خ نكي لو تارابعلا كب ل ةكتالا ان ىلعالازقلا مهدعبو

 مو هلءىفىهتاناذمفذد>و طءاوضوتاراشاو طءاوروز ومرت :ءهللا ذر يشل ماكنا || 1 ىف

 اوفرعو اهتاة..طتو اهلئالد. هناك ىلااو راغن ممأولو ةلوهلاهطا نم مهري_غد:دو ةمولعم هلاثمأ ||| ةكئالملوأ ملقلاو ءامعلا
 ىرتناو هللاوبذ-5 دستلو لاه وههذاةثعا مهدات اهيا موةدار ١1تارهثلااولاذلا حامد_ةمراهسمان 1 لاطأو ريط-:لاونودتلا
 رارساف ر طنلان راك ًاراهريةودثاةعلافه_مالك ع بتنا لزأ موداحتالاو لول اب لوعلاىلا هينسنمأأ ىلءلوالا تاما ارك ذف

 اولا نم نيدسقتدلازيذغلا ملا تقفاو وطن م«-ءلعوهامةفر ٠ع تو ذك سه اعد اورو4ههل15 ايلا لاو 35 بيترغلا ١

 ىهتناهلاوح أو هناماركسل نيد اجلا«. امن 6 نيافاغلا ناول دف با : الذال >وزع هللاتدجو ْ ىاطقالاةاج رمش عسبارلا

 ماعةرهاعلا تدروالو ناعتهنبادج راو زذملا مال_ىالا يشم ملت لاق ىنيقاب ١) نيدلا جبارس حشا مالك 1 1 !ارمالا ىف نيل هك 1

 قسقءاشلا لهآ ض:نمته+املنرك ذفئاغاو عبرا ماعفكلذو بسلا نبدا حارحاص فرت ىلا مالسلا هيلغ م دآدهعنم

 1 ! هني اوان يع

 ةمعالا مظعأ ن نموها ا كلذ نمباشاسو هنئاذاع«ميشلا لاغفداتالاولوأ لاب لوب هنأن 4 نيذلا ى-ه*زجشلا ْ سو هياع هللا لصد <تنامز

 لاق 5 ا دس در وعلا دوما دع ةوياشلا دبل الز ةنسلاونا كلا مول هاك بنو | الت نورمثعو 0

 ةشسلا للابغأسؤرزم هاك 1 :وةهسعأ تلاعالت ٠ نمنجشلا فداء ارثكو ىسغن لذ ىوتف" 50 أرهث مى ىلاعت لا مهندهشأ

 ىبعيشلا قحف جاهتمال رس ىف ماكست يكس! نمدلا ىف قد مدس نإ نعل ,د_هاوىو زا لاو 5 ءانجلاو : (نأوهتدنزر ريض ىف سدفأ

لء برضو كل ذدسعب ر ةعدس ام ةماكت نيدلا 1 قرفملا مهوةسبطرقةنيد؟
 وه اما« برضو افزسنلا ضعب ىف ءاهرد ورذاه
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 ىلع هرلافة.هلعلاةب والا بت :كرةضفارلاوةمسلا عدرا ىفابا:5 فاصد_ةوكبسلاناعملاه فاؤملا || ءاكلاو مواك-ا!ىوادمو

 عماجلاىف هيك ةءارقو ماشلابهسمالك ةره-ثعمنيدلا يعم جشلا ىلعدرلا ف[ ث امق فنصر لو ةيميتنبا || :تملاوءاغشلاو م
 حان ميشلا لوقي ناككإذكو #« مهتاسمواعا ىهذمةيفوصلا ىلءدرلا سللوةيناك لب هريغوى ومالا !ءاملارهةوروهاو تقاعلاو

 نيدلا ! قت نيشلا نع ل-ةننفلاقمث « نيدلا يع زجشلا ىل_عءانثا ا ىفىو زال طأو حاكرغلا نيدلا [أأ رب ريشااو ةاسحلارصتعو

 وهناثاعنا قا نيدلاى مميش ىل--اههراك نا ىلءابقباءمنأ ىنقابلانيدلا حارس يشلا نعوأ ىكتسلا || رايطلاوغئاصلاو عرجارلاو
رسللا مق خخ الواو »* ىحهتن أي مز |! موسةملاوةةءاطاولاسلاو

يس لك ساني د|اردب نشل نا ىن_.هاب لا عيا
 ىلع دزماشلاب مال_ال نجا ر

 : ساولاو ىتارلاو لاو

لك د رنادار ديالو ثا ؟ناوهللا ءانلولأ ىلع ا ا
 هنا د ريثك نيداوعلا لئتسو 9 عدفالاو يلا ىلءذر ند ما

قر كاد ةو ئطخلاو قا 6-15 نمتوك نأ ىشعخ أ لاقف نيدلا يدم خيشأا ع ئامذع نم لاو ىهتنا ىقابلاو ملصملاو
 كلاهلاىفا اوهقوف<.أءمو

 ؤردح اولا تانتلاامأ ىلو ساذلامجأ دق لجرلو مكاامل ةءنيدلا ين نيشلا] 3 هدعاج نت ندلاز 3 200 ظ ْ

 ناك هنامالتساا دع نينيدلا رءزهشلا نع موطأ امام اوتو زن ؛مالسالا يشلاه ى 00 0 د

 لسرلاو ءامنالا ميج دهملا

 ءشنلا نيدنم باطقالاو

 هللاوةءايقلا موهىلا فاسنالا

 7 3 سولانانلاقو« لسعأ

 زاكنال !نمزسحلا مترذتحلاةاضقلا ىضاعاب 4 هداج نماباتك هلل سرأ صوصقلا امك نم نيعضو هىف نيم زيلمملا|

 نعد ٌءاوغنا تحاص ىو #1 ل جاستا ٠ عام ؛ورذةفرو 3 زون ذك «دنرمب رع الوثب

 ةدرلا تايف نيدلاز ردي !!سردفا.كل اه مال_سلا دبع نينيدلاز ع نيشلام داون. نعهعاشم نمةءاسج ُ

 اواسأ ةيرعمةيسراو العلا ضعبلا نةيمعوأ هيف رعةلظغللاءزهووض».لاق اهف قب ديلا ةافقأ ّن ئ راعاار 11 لو

 ا



 ابهراقجلا تيت منءادانمأ 8 0 0-_-

 ىفنن دعب مم 5 لامت

 فا" ةرشع عسبساين دلار ينم
 ىئااةرخ الار نموفنس
 ةينانث ماودلا فهل ةياممال
 » كاذف لاطأو ةنسفال
 ناك عساتلا بابل ىف لانو #

 مدا لبق ضرالا ىف ناجلا
 لوأولاو ةنس فلا نيس
 اناط. 5 ندا ندى عم نم

 ثراطاود ه١ ىمعن هلو" و

 ليل دسم ودان

 وهامنا م_هونأ5نعللبأب

 ءامقشالا لوأ وه»رمممدحاو

 لوأ لب أو نان ند
 لايووه رشلان .٠ مءايعشالا

 انغط ,رشع ىداحلانابلا ف

 وي ا

 وه 0 0 لاو

 ىل_ءىنعىدملاىفنءالا

 اهنراعم رات فرعتام هام

 ىلا مسه.الك لو ؤءافلوأ اذ !متبذهملاح رس ىفلاو ق.فوتلا ليلنالا كلذ نع زدعيالو ممتد 37
 دع_سأ نبا مامالااضي أ هسءلع ىنثأ نو ٠ ىهتن'ثنعتالا لآذاماد_تاوالب وأ :هنعل.ةنالواهحو يع سأ

 ريع < ىفا ءلاناكو ضو رال4_دحرم 2ىفاب رك زمالسالا خش نءكاذلةناكىمانءلاهتيالوح سدو ىيفايلا 1

 تن سومان مكحو - قب رطل ل_هأ ىلء زله ءالؤهراكنامكح نالوةيو نيدلاىمزهشلا بتكت هبادإأا
 لاح غاب ناك ناوهتنا ىداعامناكذ هللا ءاسلوأ ىداعن هولاق ينشب 0م ست ازادب يل ٍْ ١

 لالخ نيش لذا كلا ماد مثاتعاشم ع نماضب أ هيلع ىنثأن هودي ىشارانلا ىف دوال تح وماريفكتلا|

 حور نيردلا يخش! نا لاو نيد رمادي نخل ناك نيفراعلا نم هلابه+رثو ىطو.شلا 0

 هرس هللا نس د5 ةىبرعلا ى :لاعبا مم عهانلا دوهشملاءادو دوهشلا نيءودوح ولا فل أودادمالاو تالزنئلا |[

 7 خيشلا ع نع درلا اب اةكىو زخملانيدلا بارس: ارسم زمشلا فن صدقو تائوه ىسوتنا هرك ذدوحولا ف ىلعأو ثا

 قواه رب ةوتاوتتلا 54-14 ٠ نءهموفي ملام ىلع راكنالا| بل اثمأ نمدحالغ وس فيك لاقو نيدلا ْإ

 مال_ءالا نمةءاج صوصفلا هنانكح رشد_ةولاه#« لو.ةلاباهوةاتو لاعغلأ نم و < اهتم ىلع فدو 0

 تااعفاحرم وانة متر ذو رادمالاف«بب:كتءاشوةعا جنب نيدلار دب يشل ا مسهنم مهريغوةسيءفاشلا ا

 ا اثيدحو اع دق سانلا ىلاغتودانسالابهريغو ىومالا عماجلا فةرهاظلا:ءارةلاباهاني ور ودالبلا 0
 ءاطعنم هرصعةُع أ ناكودب قالعالا نسا تو ملعلا ودهزلا نمهيلعناك املاهفا ع وا هماو كرت د اهو

 الا يشل ىم ركشي لهو ثلكه ل عرج ف موقت نودمبو«نءنوذخأب و هنود دعت مهاك ةكمو ماشا!

 نيد يت« مثلا نا مث نب دلا يب خيشلا بقانمرك ذتأ دعب هنا هللاهعنر ىداباز و ريغلالأف دناعموأ ل هاج

 ضان ناي ديول اهئادعءنمدح اهيلعر كنب موماشلابمولعلا هذهحب رخانقو مالا هتكرنصاللا

 هياعتبوذ ىكلااملاةاضقلا ىذافامأو ههبعلاةمدخهم د ىفاشلا ىو ملا نب دلا سعت : ميشلا ةاضقلا

 زيشلا بقانم .ركذ قف ىداباز و ريغلالاطأو مشاة رط عسبةوءاضغلا كرتوهةنباهجوز ةريسل نق ا
 ءايلعلار وهجامأو زي ةَملا برس ىف مهل امال ذل مهلهل ضع زيشلا ىلءركسن أ اسف ةلجلاب ولاه مث

 خشلاناكوو د رودي زف ةرهاظلا مول“ ءااىف هاو د.وتااوؤ.ةتلالدأ ماما هناباو رفأدةف ةيفوصلاو
 ل سبل نيذلاءاهةغلاءافع_ضياقفرال زيش ا ىلع مهضعي نراكنا عتوامل وب مالسلا دبع نب نب دلازع
 اوىدتصوب- -.مولواوأ طيف ع رشا قذاوفالا سم زجشلا مالك ناو ار ءا ارّمْغلا لا 120

 ى_ه يشأ ناك دوى وز لام السلا ميس لاو ةعدرم اهلا نما اونمآو مهكطصماو ةرعلءار ا فلا
| 

 راك اربغ نم نيَقةحلاذاةسأ هناو رادتملا ةلالك هلنوفرتعي ا < ندلا

 لاهو « ىهتنامسا تولوا ويش تاو هنوتكيةنسسنيث الث نماودن مسه هروطأ نيب ماقأدتو

 لاذ ذا دايلانأك ىل اعد هلل اهف رمش *ةكعر راحاسلو هلل -اسال ار نيدلا ىو يشل ناك دق ىداباز و ريفلا

 ىلا توخراس م-غاك اوناكوه .ةاوماكتملعلك قمهبي ءااراش ااوهزيشلا نآكو نيئدحلاو ءالعلا عمت

 اقم الا ىلا كم ازخب هتافنصمولام هغنئاصت هملنو رشي و هيدي عد روذااءنوكرشي و هنا

 اهنتك ةدكملا تاحوتفل !ااهسق ف: تمو«ءاعا رثي دخلا عاسسب ةكعهلاغتششا ارثك !ناكوءانلثامىلع دهاش

١ 

 د ل ع سل

 ىف مسو(تاق) ىهتنا ةولظعملا ةبكلا مسؤله مشو امغ رذالو ىشءا ار دي هذ مات هع 700 ل اوسلاب او>-تاةرهط نع 1 1 ْ

 لوق:ءاوكلثونيعسدلا اعلا و ا ناجي يتتاوعتو راهن ملتي لا وعضو اهدا 0 مسا ل : أ

 رضم مار ها ع زان نا مدع ف 2010 231 قارحابا سمأاى.منا ىبيقابلا ع نيف تاتش رمال ديس ا ١ إ ش
 أف /

 وهودسالا ىف رسنلاو تءند مالك ا 1 الوة تن ماسُلاو او ردع لاا مق متقرحأ اواو روز و ا |

 لعاف ىدلاقاندنءمودلا ىقنابك رلاا مم ريسست ىبأ ا ماظعلار ومالا نم هنالفخر مقوثالذنأولوكالذن ءاوهناشأحو يدم ااورخ

 1 (0 تست )77 0
2 

 ةرثك 3 ا 5
2 



 4 لماعللو فا رسال

 لمعب ن؟نيسجرح أ اضيًانم

 مهلاثمأ نم نكسل مهامعب

 (لافر) مهفاف متابع ن مال
 راك [سداسلاتابلاق

 نع نولوب مهاك ليءالقعلا
 دنع اوةةوف لقعبال هناداجلا

 بتكلانمىهرتنثبحأف ب المأ:«و رقملاة-عومتملا تكلا نمىهل_هواهؤا رذاو !هنءارق لس له
 ىناوح ىلع نيدلا ىبحم عبشلا طع هبزاحا تبر وههريغو لزريلا اظفاطل اهياءاهًارقدةوةءو رقما ةءوعسملا

 تالاريشلا بتك لاطخ يداوم الا نسقيدن اطةداتكو منوة هج '.دعةنكملا تاعوتقلا

 ىهلتملا ةيالولا بح اسمن زى هللا اوزيشلا ناك دقاق قطا د رط نع غنا ار :لف/للوهف كالدزمغ لام حرم ونلاهت

 هدئاوفاوطرخ ىلاعتهنلا مهتقم نمت ةعاج هءلءامن العن هيىلاعت هللا نيدنو دقتعن سعف ىربكلاةيشيدصلاو

 نموه عرش ىلعهسنمأتساىذلاهيبن مالك فلا نأ ميركلا هباذحاشاحو ارو زواناةمهدضر ءىئاوعتو

 رومالارطخأ ىف عقوهيلعر كك
 بلا مسهغت ملاذا ىلءامو « اهتداعم نمىاوقلا تكن ىلع

 لوقيملشابمالسال نيش رخخلا نيدلا حارس يشل ناكو »*. للاغت هنلادجر نيدلا دعنيشلا ملكى رجلا

 سدلان دنع سالاو مهرمد

 وأ ىننع مهءاس اذان اذ

 نولوشي الثم هلكا ارحناىلو

 كالذىفةامملا هيف هللا قادت

 سدالان دنع سمالاو ثقولا
 ىفراسةا.لارمءلب كلذ ك

 لك نادر وددو ماعلا عيجم

 نمنذْولاتوس عمن
 الو هلدهشم سراي وبطر

 دبور 00 اا نول اي اجورنا مهضغأ ن مو

 فانعو هندسي مع لست ىج -تعاو عوجسم مهسبطبا ىف برض لوز علو نم ضغنهلوعب ى# هرغلا

 قةسعدقولاهتبحهقان ءصار ءالا اعلا فلأ اذالوقب ىشختلا نارتونأ ناكو د ةعاطتاءوس ند هيلع

 سربسبد رهاظلا كال ءالاهتك نيشلا طضمتزاجا ثبأ اردقو ىدابازو ريغل !نيدلا دج شا لاو هثام .اوأ

 ىتحاذكواذك اهتاج نمو قالو عج ى-عىوربنأاضي 1 هلتز> او اهي 111 ارو تاج تح اص

 اندلنمءانلعو ىلاعتأ وخلا فل سوارا نيعسنر سعت رييكل اري سغتاهنم فاد |ومةناوعب رآو اةيندع

 اهنمو نمر سفملا نم نقد اة رط ىلءراغسأ ة يناس قريغ#صل ا هريس" اهنمو هترضاطهثلااغطصاءانلع

 تثك ةعلاطمز وحتاللوشينأ أل ل<لهف ة ةيسدقلاثيداحالا ناسف ةيسسودر_ةلا ضان رلا انك
 ل زلانيدلا لاك زج يشل ااًض « اه سملع بث ن ثوه دانعو بصعتو رغك الا كلاذاماقلطمندلا يزيشلا

 هدالبىلام اشاا١ نم عر اس هلل قو ىوجلا نيدلا باطةزيشلا كاذكو ماشلا ءادعل؟نمناكو هلياهجحر

 قدشنأدتولاه هلل >اسالارخازا اردع فراعملاو ددزلا و لعلا ىف هثدحو لاف نيدلا ىيصويشلا ندب فيك

 تامبأ | هل نمهظفلب ع يشأ |

 نعءكالذ مع نمالادهشب

 5 طانتتسسا نءالفثك

 لاقو * كلذفلاط ًاورلظن

 نارعا عباسلا ايلا

 و ناسنالا

 رخو ريبك-اا ماعلا نم

 لاه تاداوملا نم فدع

 قاىلاعت هللالك او
 تاداجلا نم تا داوم

 دعتاناونملاو تانايذلاو

 ىعسبطلاملاعلا ادن ءاهتنا

 مة نس فلأن يعبس و ىدحاب

 نأ دعبامندلا ىلا عتهللا قادت

 انهو نيأس انلاىردب نأ نذ  انءاروتازخازلار اراصلا انكر ر

 لأ مالك ىلار امني نأدا ارآنم لاهو رصمءال عد رات ف ىدفصلاندلاحالس شاهي .لءىنثأ نو

 نءىهذلاهتلادبءوبأ ظفاحلا لوو هتلاهجر ىف رعلا نب نيدلاى ب يشلا تك ىراق:يلذ ةيندالا مولعلا
 نانطأام ظفاحلا لاف“ هن وخلا ةريضاس ا نمنذابالا هن كانيلا صوم هلك فنيدلا يم يشلا لوذ

 هةغئاط ىلآو ميشا ىلع نب ركساملا دشن مناك ئجحذأا ظناملانا عمالسأ ب ذكي ءنيدلا يعز يشلا اذه لك
 نيد يع عيشلانالوةن ناكو ىزاريشلا نيدلا باق زيشلااضرأ باد ىثث أ !نعود# لم ناو هسا وخلا

 ناك ىسدقيالك هننمؤ: لوهمالاك مسوغ م نمالا هيقحدشنالو ةقيةك اوة.ءرمش ثلا مولع !ىفالماك ناك معلا وادم هدم ع نه ىئسهنا

 5 ب وم مي ثلا ناكو ب م-منمؤب لنمناسل ىلءرحدلاو نونجلاىلا مهتب -:مالسا اوةالصلا ماع ءايدنالا فلأن يسةنو عب راب يبطل
 ناك كاذكو نيدلا بحت زيشلا هيلع علطاام ىلع علاط ا قد رطل |لهأ نمدسحاب اذه#ءاملو دي ىدن علنا نيدلا ىنعأةررخ "الا احش مش ةنس
 بحاص قمل لماكلاهنادسفلات و ىتاكتلانيدلا لاك جيلا وىدرو رهساا نيدلاباهش - ثلالوق 23 ةعساتدلادعبراتلاوةنملا

 ةعد رشلارهاظ فلا نمىلءاراكناسانلادشأ ساونا خايشالاءالؤهنا عم بآل ركل تالا ا

 مامالا لّمسو# اهيلفعاياو ندلا ىب<# ممزيشلا ناك لافو ىزارلا نيدلار ف شلااضيأ هسباع ىنأ ان و#
 ل مرح هلا اند لا ل نا لأ ى ةرعلا نزيد يمال ءىوونلا نيدلا | |اام

 | ماداممسهلاعفأومهلاو ةألو ؤي نأ هيل بحبو لجو زعهقلاءابلوأ ن هدحأب . نقلا نمت نأ ل :اعلك ىلع

 ت.باذهلو ةن-سفالآ

 قات نعاهةلخرخ ال ةرخ 1
 :دلا ت.هوةدملاذهامندلا

 0 و البتة [هئالدلوالا 4

 رانلاو ةنءلل لاعب هللا لعخت

 : ةمواعم مهضغ +.منان دأ الهو ةموه-مءاسم اولا مومس نان نيدلا يحن جيشا ملاك مئ ”لعراكت دال مكافا
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 ءادعالا نمعا را هنا قوحأف سانكسا اذه كفك ناك نانيدلا دعينا هيلا تكف كلذ ىلع نيلادغأأ

 ىلازغلا مامالا ىلعا دكلذكوو داع ىفه_.ةانمخرك ذوةة.نحىأ مامالا ىف نيدةثءملا ملفعأ نمانأو

 ىلعاوسدكلذكو «باهقارحاب سم مسلك ع نمهخسند ضاع ىضاقلارفطو ءايحالا باتك ىف ل 2!بمةربع

 ثالثو<ةكمو رصمفدن اة هلا كانا اوعاشأوةفئازلادئاق علا نمزلجدور وما اريصلاب ى مما با: يفانأ

 تنكسافهوزاج أ وهسيلعاو .تكءاولعلا ناكوا تريغاملناةكسلا|ةباعتىفكلذ تزيبأك اهنم ءى ربان ونيثس

 رمدان مامالا لا قرصنل ب دتنان#ناكو ع مسهطواطناهماءىت لا ةذسنلا وهلا تاسسرأىت-ةنئفلا
 اوءجر رصمءالعنا ةكمو رص عاشأ ةدسملا ضعبنامن ل ر ىبلادلا ىناقالا نيدلا

 | ودك ةيضتلات ءالعللة ذسنلا تاس رف اذ ف سانا !ضعب كل _ثذاهاك نالفتاغل زم ىلع مسهباتك نع

 تافاؤمنمهريغوتاتكلا اذهىلءانت ا نعانعرائنا املأ تش ن مهللاونذ-كم-هطو اهدن تول ا

 ا وا املا نيدلا 0 5 ناني ا

1 

 0-0 يو

 اا

1 

 دقتعمانأو لااا ا اومىف تدةنعءاال ب دز ار رامهللاو لل-طاب ا

 قدص» نأ ىب ع_السق هشالو وهمااك ة_تىفداةتءالابىلاعت هللا نيدا اومالذ ىلع فان «#:لاعمة بج ١

 بقعو دوهعلاة سرت ١ ىقهلغفذل از_هىلاعتهّللانو ثذعالنمذلا ةن#سل أ ىلع ىلابسني اسمزوثف -

 هللاء جحر ىئاشلا ىل_رلانيدلا باهسش عشا قدسقحلا مامالااضيأ كلذوححن بنكو الوأ اهتك ىلا هيزاجا

 دك سا 7 هنافانآ كح ىقا اوسداك ه4بمتكا ىنئييشلا ىلع اوسدةرسملان !لمتعت كلذتلءاذاو ىلاعن'

 | انغاب للوقي ةغالا ف سوماقلا باتك ب حاص ىداب ارو ريغلا نيدلا رع خيشلا ناك دقق هنأ الو ا

 لح هتافاؤمةياثك ىلعو عيش لا ىفداةدعالا ىلع نيركتم سانا ال ازتالوقيو هيلعركسأ ن ءىلءركسني و
 رد ىلا لابس انعاج مصخ#باصتن ان هدارأ امهتلادارأ نأ ىلا هنافود_ءب و. هناي ىف بهذلا

 5 رعلا نبنيدلا, يوم تارزمةعوزهلا# و مال_سالادالمب ءاإعل ا ىلا اهلسرأ حج ردفف لاا 0

 اوعتئ-شولاَو لابس كلذ ىلهءانإعلا بتكف نيكل عاج الة فراخ لئاسمو:-غئازدئاقءاجفرك ذو[

 نءاد_دوأ ىردأ الفىدانازو ريشا لاق لزعبهلك كلذن ع يشل او تدثت ريغ نم الذ د ةقعن نم ىلع

 فال ىلعنيدلا ين خيشلا مالك نموه اهءهفوأ عبس 000 ىفلئاسملا كالت طامنا

 لع :والاح هع رطلا عيش مش أك نيدلا بع عيشلا نا هيىلاعت هللا نيداوهققع ًاوهلو ةأىذلاولاهموي هداصأا

 هد_#*نم فرط قءرلاركف لغاغتاذا ام«اوالعف نيذواعلا مولع ىنو انمسروةعيقح ىيهَتلا ماماو
 عبتلا 3 ردت هتاوعد تناك ءاوفالاهنع ىضاقتتالداه»و ءالدلاهردكتالر < هنال هرظاون هيف تقرغ

 هتغصن ا امىننآ نط ب ااغو تنتكامب و طانو هتف مرامقونانيشب وهو كاف أ الا” ال هتف هناك رب فزتغت 7وقاماعلا

 اناودع لهل 1نافبلووملا عد وي ىدةّتعم تائااذا ىل_ءامو

 انامدرب يدلل ةعمماوأ * "نموريظعلا هتلاوهللاو هللاو

 ناقشت تدر لش ءلالاتدزام «« هبقانمنءضع.تاقىذلانا
 تبطاواماهد" اص نمو اهلثمتوعضاول !| عضوامىت_ارتخاو زلاراكلا ىسهق هنعهننا ىذر<.ةكام اولاد |

 9 رغبتك قد>ونالنأشلا اذهو هلئاسمتالضعمونيدلا فت زا _.ثمملا لأ .رددتوالا اهتعلاطم ىلع دأب

 لاومدةدقولاه هب رتكفاهؤارقاالواهتءار ةلعالب ميسا بتكنانب ركنملاضعب لو قامو لاف« ادبأ

 تاحوتةااو صودصقلاك ىبرعلا نب نب دلا بت يشل كاذب وساملا تكل افلوغتام هتروسالاؤنت ةلم |[

1] 

 ْ حدموءاسلعلا نم : يشلا ىلع ىنثأن ماماو 5 نيمآ مهاوانا ارغغا هللا قد ف ىرصعء له 1ن 9 هنن هاك

 ا داقتءالاهراعمدقتعب ناكو اديأنيدلا يبن عيبا غابامتةيقحلاوذ»ي رشا لع غلب نا موقلا نمدحأ نع

 امانماودلا نع لنات لح لاو

 ملعلا ليغياماو لهطلا لب
 هبلق :1ىمءال> بسد

 باةلاافصاذا واهثداصو

 ةافعللا ف معلا نمل صح

 هتءاتكىلعردةءالامةد حاولا

 غاسنال ةلواطم ةنمزا

 قيضولوقمملا كلفلا كلذ
 ف.كةسوسحلاكلذلااذهأ

 و ا
 هللا لصد. هتنالاغكلذإو |

 فدرسر لو م بوهيلع

 لاموويكلذف لاطأو الع |

 ءامعزلل لماح مالسلا هيلع |

 لماس ل سو هيلع هللا ىلصدجتثوأ

 اهاجوبلا ءايسالا ا :قاعمل

 ثيد_ع دار ما ىهو 5

!1 01 

 نوكينأ الاهنلع ىثثأ نممأوأ

 يت لج وزع هللاود ىنثا
 ىدف هللالونىف ىسعو |

 مالضومالسلاه بلع حت
 «اعىسعلوةوه-ءلع

 نمنأ ْلعف ىلع مالسو مالسلا
 ف -“ ءا«الاو تاذإ العد

 لد> نم لكس داو همكح
 ةلموخ ىعيماان روك ءاسوسالا

 ةباصصلاتلضفكلذاوءدنع |
 تاذإااواد> مي ١

 انورمسالا ندع الصحو

 اذ, اورحالا انلفءوض

 نكن مل ىلا ةببغلاةرضف
 ىلءفدعضتانل ناكسف مهل

 1 هلع هللا لصوهوباخالا

0 



 اهقمهل مماثلا موقلا عم
 عطقلااهالغأو نولوةي
 نيذهاد_ءام ومهت دم

 هيفلاهوهنامرذ نيماقملا

 قالواندنع مصيال اللا
 نو راظني لمكل!نالانةد رط

 اولاتانه نمو هنبغيئملك
 نويعلا لاب ىتكي لماكلا
 هكردنال ىلاعت هل اونا (لاق 9

 ةيوعجلاراصرالاىأراصبالا
 فرطا ىأريبملا ف يطال اوهو

 لع مهل ىلكت ثدح هدامعل

 نعءمهفعضمو مهتقاط ردق
 ىلع سد.-.ةالاهملكت ل_ج

 ىقلافووةمدولالا+.طمتام

 نآرغااب لمتت الو ىلاعت هلوق

 هيحوذمل ا ىذةبنا لبق نم
 هنن ىلص هللا لوسر تارلعا

 المج نآرقلا ىمعأ ل بوهيلع

 لصق ريغ نم لب ربج لاق
 الو لليةفروسلاو تاب“ لا

 كدنءىذلانارقلاب ليت

 ةماعلا
 كنعدح اهوهغب الفال

 فدزف رلتو هليصغتمدعل
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 ةيهولالا نا لأ نيح لف هداهشا ةريضس ىف كلذ هلو مسسو هدابع نم هيىلاعت هللا ىندءانم ىناحو ر

 هللاو .هاباالا هناذيدو>ومالو ءا اوسل ءانالن مناع مدقلا قئامدنماهخاو مي-سقتل اذه ثطعأ
 مو « نيعجأ مك ادهلءاشولو ةغلابلاة جلا ف نولثس مهو لعفشانملئسالو نولوعتامو مكقلخ
 هتكئالمو ىلاتعت هتلادهشأ تالذكذ هديحوتا ,يسفنلع مكاو هقاش عج وهتكنالموهللاتدهشأ

 ١ انالوموان دمسو ذو «فادش نه هامش اوهراشدخ اوهلناءافطصا ن ناعالاب ىسفن ىلع مك اياوهقاحخ عدو

 اريذماحا ارسو هنذارهتناىلا امعادو اردو ايش هداك ساثلا كارير أين سوم .اعهتلا لصد

 رض نم ىلع 1 يس هنأ عضاوهتئاع أى داو غلا هير نمل رئاامل فوفناع هللا لس عل 0

 ريك ذتلا كلذب. ضخامو دعرأو رطمأو دعوأورغوورذ->و فودو رك ذوب طة عابتالا نم

 ' || هيلعمتلا ىلهلاقف هنبالوسراب تغلناولاو تغلب لدالا لاه مث روهلازدا اولانذانع دحأ نود اد>أ

 نءتوملاررقو هيءاجامفملعأ ماو تل كاما سو هيلعدننا ىلس هيءاجاسينمٌؤ مآ او دهشا مجالا سو

 تاتررفآوثنمآ 1 ك_الوه_.فاس رالاناعا اذه.نمؤمانأف رخو الءاجاذا هللادع ىمنم لح

 ق+نازيسملاب هنو ق-رقلا تاذ_ءو قى>ضوحلاو ق> هللا لع ضرعلاو قدرقلا ىتاف لاوس

 كلذ بركو ريعدلاىفاةد رفو ةنملا ىف امن رفو قدراتلاو قحةنحلاو طارصلاو ىدف وصلا رباطتو

 ةءافشو نينمؤماونييبنلاوةكاللاةعافشو قربك الا عرفلا م مزعالىرخأ ةقئاطو قحسةفئاط ليلمولا
 ةعافشلابان منو رك 0 منو نول ثري نينمؤملا نم رئابكلا لهآ نمةءاصن و قحنيجارلا محرأ

 تءاجاملكو قدح ميل" الان اذعلا ىفنيةقاذملاو نب , رفاكلل دسدأتلاو ميقا يع الاف نيئمؤمللددأتلاو قد

 هيلاتاصو نملك نبع ةبانأ ىاش لصق ذاه-ثءوهت ق>-ل-ه>وأ الع هشادنع نءهلسرلا وبتكدلاهي

 ناوبحلارادلاىلا لاتنالادنعهباءانتثو ناعالااذممك اي اوهتناانعتت ناك اميحاولئساذااهيدْؤي

 ىتلاةباصعلانمانلعحو نارطقاماهأ لدارسرادنيب وانة بلاحو ناؤضرلاوةمارك_!ارادانلحأو

 ىلعهسنمشيثو نازءملاهل_ةثو نائر وهوضوملا نمتاةنانعو نامع' ال, رى تكحلاتنأ

 ةديقعلا ثبتنا نيمآنيمآ ناسحملا معذملا ها نامدقلا طارصلا
 قيفوتلاهللاب ولوةنفلودفةعب رالاىف عرشنلو

 .نمالوأ هنعهتناىضرناك د هنءهتلاىذرندلا يزجشلا لاو أ نم ةذبنناسف *(لوالالصغلا)#
 نأ ىلاههح و ىلع ىراربلا فجرخ رغنل->و زعهللا نم قراط هقرط هنامثب رفملاةلوأمب ضعب دنع نيعئوملا

 قمقي ضرالا فاعلا سلربملو هنعت ان ىتلامولعلاءذهم ماكستي ربغلا نمحب خم: ةلمويق ثكفرات فلز

 ابمبو ماشلابهتماوارخ 1ناكو اههفبتكسلا نم هغاً ام فاخع واسهنم لحرب مثنذالا بسع دا, لكسم

 لوقو ةنسلاو ناتكسلاب اديةتمهنعهللاىذرناكو #« هنعهللا ىذرةئامتسو نيثالثو ناك ةنستام

 اذهوكلذيفالخ ىلامت هاو كلاب رطدناملكو هلوق فأي سو. كله ةلفا هدب نمةعبب رثلا تاز. كتر نم لك
 - وهستاسولءاو هاعا همالكن هسانلاهمهقي لامع سمج و ةعاسلاها. ةىلا ةءاجلاداقتعا

 أ خشلا ىب_تكاذب فرب اكهيلع سوس دموي رووجاهبلع اموةعل 1 ريشلار هاطوماللك ليطراعال

 قطعا يشلا ةدضسن ىلءاهمل امن ةلاتاحوتغلاة- دن ىلحرتسأ متةسفرشملاةكمل زنجي رغم ارهاطلا

 ةقدانزلا سدد5و *تاح وغلا تر صرنا نيح هتف ذ ن>و هيف تاقوت ثنكا نبأ انيق مذ< وثقة دم

 دانتءالاةكهنمنولعي هيا أن أالولو غاز دزاذع هتومنص سم لس : نب لجأ مامالا:داسو تدق

 دال ذكوو هنداسو تدتدو د> واعاونتتفال عج نعاس

 يدع
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 ْ تبحاصىداناز رو ريسفلانيدإا دم السألا

 , خيشلا مولي لرأف ىوغبلا ىنملا املا اركب كاهوعفدو هريفكستو ه ةعماس ىف ىلع درلا ىفابانك سوماعلا

 01 1 ام طوس اللطلبات اع كا جاجا تاس جلاجل تنحل

 01 كب
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 ناعتهو_ثةيشكلذو 5
 :الصااوتاولصلا ىلءاولغذ احلا

 نكمتملاراتخلا لعغب وأ م«نالامدب رت تعلا فرغ 1 قدر !هناكدارأ ى-ئتدداعاب لامت ١

 ينالط تاي 1 نيبىلعسولا لأ تاذملا هذه موةتنال تس يسري نم قراقحلاءذهدج وت نا لكنا هدب سبالام لعبشلا كلذ كرتنم
 اهمدقتت انو هدعو ساو ةايخالو حالو دربالو زحالو ديعالو تار الو جب رالونايمءالوةءاطدوحولاىفافا مبةفوصومتاذرمغب

 نايلاىفهلوشب وادرح امو رهوحالو نأ والو عفشالو رختالو ربالو ليمالولادتعاالو ليلالو راممالو توفالو لوصحالو تومالو

 تارعاتاحوتفلانمفاثلا ءانالو ضرأالو ء ءايضالو مالطالو مجسالو حدرالو حرئالوح رذالو ضم الوةهعصالو ضرءالو

 رهاطالو دافرالوداهسالو داوسالو ضاسالو لمسأ الو ءادغالو لءافالو ريثك الو ليا خالو بيك رئالو '؛ نود.غتيالاوناكاغا نيفراعلا

 هيلغاونربامىلعمالك-لاب أ تافاتألاو تاداضتملا نمئمالو بلالو رشقالو بطرالو سبابالو. نكاسالو لرةتمالو نطابالو
 ىلعةفك امم داق نال طقف أ الام رام ادا رب فيك فهد وأ رهو هلادا سن ركلال سكسي يدا قءلاداموهوالاتالثامتملاو |||

 ةبتارمةهلالاةرضحلا بأي ]أ نملذءو ءاشي نمزعيو ءاشت نوكاملاعزتيو ءاشي نمشي همكك بةعمالو ءيمالدارالدبرب ||
 | سااهلزربامهفاهمزرتيأمل الأ لح هيلع ةئال_ىلنا عمتجاو نكي ,ملأشب ملامو ناك هتلاءاشام ءاشينملضو ءاشب ,نمىدبج و ءاشن]
 ىلعهتقلاو هلاثتمالتردأب ]| ولءنامدو دارأ رمداعاهللاد ربا يسم اولعذي ناوأ هودارأ امءودي رنا مهل ىلاعت هللا د درب ما يشاود رنأأ||

 قلتدةناهار_-اببس> لأ ئداراوهمكحو هتئشم نءتايصءلاوةعاطلاو نامعالاو ذك بط مهردق الوش اوعاطتساالو
 هسنحنمسيلاغىلا ئذلا || نعربدتالو ركغتريغنمملاعلاد_ب وأ مثمودعمملاعلاو الزأ:دارالاهذ مافوسومىلاسعتو هناحسلر موأأ|
 ىفهلوغبوامب رم الالاثنم ١ || ةدارالا ني.عتو قباسلا لعلا نعهدسد وأ لد كلذ نءالسعو لجل وجامع ءركسفتلاو ريدتلاهيطعمف له
 نيعب رالاو عباسلانابلا ىلءدو> !اىفدب سالف ناولأو ناو وك 1 ناكمونامز نمه«ملعهدح وااسع ماعلا ىلع ة 3 ِْضاَعلا مازال ةلزتملا

 انياحسأ مولعو انمواءتالعأأ| سدقدارأو كحأف م هئىلاعتهناو هللاءاشرنأالان ؤاشتانو هناعسسلئاةلاوذا ءاوسةسقرقلا
 ركسغلاو ب رط نم تسل هعم«بعتخالىلءالاو لغسسالالاعاا نمىرولا فىطنوأ نكسوأ كر تامىارورتتلاك ١

 ىهلالا ضغلا نم ىهاناو | :_..ةلناةىامملاتوصو سفنلا ف سفنلا مالك ممس د .عبلاوهفبرقلاهرصيبع الوب رقلاوهفدعبلا|
 لاسااناو# معأ هتلاوىبمتنا رونلاالوتا هلاقل الو بارت مالا هسيعج الءاملاىفءاملاو ءاملظاا داو لا هنا سس ىرب سمالا د:

 اذه رطان لك مال 2 امدقمالكد م هو5 توكل مد ةّدم تمص نعال ىلاعت ودناحس ماك تري ريصماا مس 1 وهو

 هبفءاربام لص نأ باتكلا ةاروتلاوروب 01 ىل زتستلا هام« مال_سلا هلع ىءوم هواك هنرد_ةوهنداراو هلع نم هنافسصرتا دك

 العض رغلاو غبزلا نم نمهسعمعم ناسا الوةاهأ اري غ نم ىلاسعتو هناكسدم الاكس فيك :الوهمشتريغ نه ناك دلو لاو

 هنئاو لسو هيلع هللا ىلص هلوقب نانم الو بلتري_غنءةتداراناك ناغجأالو ةةدحريغنمرصبن اك ناذآالو ةفعصأريسغ
 دبعلاناك امديعلانوعف || ل يقاس <ةراذع ريغ نم هتايحنااك ناهرب ىفر_اظنالو رارطضاريسغ 59

 كلذتلعاذا هسا نوعف ناطاسلا مع نادد.ءب نم هناحس هنا عسق تاصقئلاوةداب زلال يةثال هناذن اك ناكرالا حبا نا ش

 (لاه) قيفوتلاهللاب ولوقأف لأ امسابلا هلدعوهدوح وهإ_ذفو ضئافهدو-و ن-ءوهفهاوساملك نانتمالاميسسج ناسحالا ميعأأ
 ىقاثلا ىابلا ىهتناهجر عشنا ه-مربدمالو هك-امىف هلذلد ريشال هسعرت_تاوءدحو أ نيح هسعديأو لاعلاع :طلت !ضاةئاوهلا]|

 ىلاعت هلوكىف تاحوت مهلانم الار وملا ىلا دنمف هريسغ كام ىف فرضت ل هلدعكلذف ىذسعن ىلا ناو هإضفكلذذ ةنمعنأنا هسيقا

 هلىتبتيامورعشلاءانملءابد لأ تحتو_قءاوساملك فوطاوكلذاع زسجلاب فتق مكحءاوسل هسياعهسج وترالو فيخلاو
 لاجالا ل رعسشلانا | نعزوامتااودو ر ومفلاوىوقتلا ناكل سوفت مهلملاوهف در مادارا نكسر ءرهقناطلس

 ىأ هيروتلاو مرلاو زغللاو نيب .قرلاعلاعب رخآ هلدعءىفدإذفالو هل_ضف ىف لد مكسعال و ىشنلا مون وانه ءاشنم تائيسأأ ٠

 هيلعهتلا ىلص دمحم ان مرام لانه ضرتعمه بلع ضرتعي لو ىلانأ الو رانالءالؤهو ىلاب أ الون علل ءالؤه اعف نيتلزتممهادج وأوأأ
 ءانيطامخالو انزغلالو ل-تو ءام-أ تلة ةسضرقو هثالب ءاهسأ تت ةضرعف هئامم-أ في رصت تدم لكلا هاوسمثناكدوح ومالذا 2

 رخآأشد زنخو ئش ألا هنكل ناشنم كلذفناك املا.ة-ثوأ ناكلاديه سوه ماعلانوك.نأ هنادسدتلاذارأولو هئالآأا ١

 مث يح ناطخلا اهلانلجأ الو 00 ا دامعملا موي قواته ديعسسل او ىلا مهنف دا اراك ناكفدربم هناحس ١

 لاو كلذفلاط ًاوهمهغي ىئشمذاةناو ىكدامفيف ةرمصةل د بعلل مالظنان أ امو ىدال أوعل لد امنو سة نهو ست ند كاستل دا
 بدالا له تاجر د لذأ هدف أ ل0277 بل
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 ىفهبف ماكتأام مدن

 0 .رهاغا ىناصتو ىلا
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 ىرب_ثقلا كلذ ىلاراشأ نيبو همنا نيب ىشفتن أ كاست هقلارارسأ ىلع : هريغ م“ :مف.قوتنالا مهندب ليدل ىئافهنئازحوت آرغلا ةرضح اههسهفبالمهتيباملا ةوفراعتي ازومر م هلاوأ_هعناتهلاور وزلاب هللاءاءاوأ ىربنأ فو هاككلذن ١

 هدلاسرف ||| هيف مهفلا عتاغم تيطعأ
 قيفوتلاهللاب ولوقان كلذ تاع ||| قالا ة سلاح نع جبرخأال اذامالكلا لع رغعتدب ربنملك اهلا تام عوىتلا طباوذل اردعاوةلا نمل بنا #(عبارلا لدغلا)* ||| ىتحكالذلك هنم دادمالاو
 هلوةبو+مالاكهناعانمو لات

 ىف ثغنلاو رارسالا نايف
 م( داشتعالا وشن م هلةثربملاةريصتخلا عيشلا ةديقع ناس )#

 تناك نافداه-ث“الا سؤ رىلعاهبىدانب و هنديقهنحر مدي نا نمؤم لكسل ىنبني هنأ ىسأ بهل جراء
 هيلءدوهدهشأدفو اهنموتيلاهدا ف هلاونب: كلذ ريغ تناكناو ىلا عتدنلا د_ءاهب هلاوده ثة عدت

 مام ةيتادحواب لرارقالاو هلاب ةلرعشلا نم ءارلابه سن ىلع ىلاعت قلب نيكرسشم م.نوك ع مهموق مالسلا | ىجول_ثموهام نك
 لكىدؤ» ىتحلاو هألا مافهلا ف قوملا كلذ ف مهلأ اس د و هي دب نيد ىلا عت هلئاهفتو تلكلاعلا نأ مالا هب اع ةراشالاى والو مالكلا

 مهساذاناطيثلارب دي اذهلو ركل ةبيسل لك هلدهثدنذؤملاو «تنامأنيمأ لكو هنداهش د هاش 0

 هنعلوهو هتداعسىف ىىس نمل نمنوكشف هلده_ثدنأ همزمف نذؤملا ناذأ موسيالىتس طارد هلوناذالا ْن كن ماهلالا ىو رمالكلا

 دهشملا نال فن ىلع هدت ده 5 كلدهشد نأ دءالودعلا ناك اذاوةثيلاريانملا هل سدا ضو دع هليا 1 اركالاولاللاىذ لهأ نم

 ىفتنآ ده_ثتناىرحأو نب د ىلءوه نموكبسدحو كءاو كل دهب نأ ىرحأف هتقيقح كلذ ىطهد قالا سداسلا نابلاف هلوقبو
 ىنامكدهشأ مكسنع وانع هللا ىذرىلامحأ اب ونا اودخاابف ناعالاو ةنا دولاب سفن ىلءابندلا ارادلا

 هللانا ىلذب امزاحالوقلوفأ ىنا عمسوأ نييناحو رلا نهرض>نموءءامن اوه:كسال مدهش او ىلاعت هللا دوشأ

 دوج ومهعمرب دمال منا.صهلرب ز وال المهلكي رشال ال امدإو لاو ةسبحاصلا نع هزم هل ىناثالدحاو هلا ىلاعت

 وشو هيدو> ومءاك ملاعلاف هدو- وىفهبلا ارقد دوح وملك لدود ب وب دج وملاراعتفاريغ نم هناذ

 هلردّقيقرهود : سد« بسن د مئاو قاطمهدوح ول.هناَعياهنامالوهدو ول انتتف ال هسفتدو> ومىلاعت

 كرصراطقالاو تاهل نع سدةمءاقاتلاوةهلسا هن وكف مسحتالوءاقبلاهءلع ل. سدف ضرءدالو ناكملا

 هلوىو سا هيءاوحأمو شرعلا ناايهدارأ ىذلا ىنملا ىلعو هلاك هشرع ىلع ىوت:_ساراصءالاو بولقلاب

 ناكمالو ناكل + ناكم هب و<الو نامزمدحال لوقعلاهءلعتادالو لوةعم ل ؛ءهلس را ىلوالاوةرخ “الا
 ظف- ءدؤيالىذلاىللاد_>اولاانأ ل امو نامزلا أشنو ناكسملاو نكمل قاخ هنال«ءلعامىلء نت" الاوهو

 ناملءاوةئامثلثو نيةكلاو

 قيل ًاتفهتك ًاامعج

 ركسفو بو رنع و» سبأ
 ىو رفثغن نعوهاماو
 هلوقب وماهلالا ثالمدي ىلع

 نيويسل اوثلاثلانابلا ىف

 تانكلاازهيىفديتك او

 ىسهلاءال_مانموهاسؤا

 وأاهلع وأثداو+لا هلع نأ هللاىلامعت تاعون_هملاةفص نماوماع نكمل ةغسسهيلا عجرتالو تامولخملا || قاور ثنو قانرءاغلاو
 وهف هعدبأىذلا نامزلا 0 او :الوناكلاعب لب اهدعبنوكي وأ هلق نوك-: مكع شل 8 لكفاك حور ف

 دد هلع وشرعلا قاد ريسصبلا عسيهملا اوهو ئه[ سدل ماربالىذااراهقلاو 2 هلا

 01 ءان ايءاوؤؤو عال الار حرللاع ريحا ءاممسلاو ضرالاههسوأو ىمركلا ا ثنأو ءا اومسالا

 قل ىذلاب قاخأو قالا انو قبسلاثمريسغ ىلءهاك ماعلا عدبأ ءاضّلا ولف م لاقل

 ىفاماهل ارو ءافل ضرالا فحا و رالاا ملا ه ارثملا حابشالاه ذه لءجو ءانمأ حابشالا فحار اورالا لزنأ

 بح وأ بح - ومالوهيلاةحاسريغنم لكلا قا هنعو يالا: رذ كرت الف هنم ا«. ضرالاىفامو تاوسلا

 06 لك لعوهو نطانلاو رهاظلاو رخ“ الاولرالاوهفقاخام قاع نأ ديالف قبس سهل عنكل هءلعكلذ

 فكر 'ااطتلا ةكانؤ نيالا نامت شو رسلا لعبا ذدعئم ”لكى محار الع ئثلكب طاح ر يدق

 مهلةيعبتلاوءاسنا ال ثرالا

 هلوةبو لالقتسالا مكحعال
 نينامثلاو عساتلابابلا ف
 : اثلاتايلاو تاحوتقلا نم

 اهنمةثامثلثو نيعب رالاو

 باونآ بيترت نأ مسعاو

 رانا نعزكي : /تاحوتغلا
 اهلءاندح ىلءاهدح وأم مم اهدوح ولبق ءايشالا لعريبللا ف يطالا وهو قاح نم زعبالأ هقلحنوه ًايشرلعدال امناو ىركسف رظن نءالو

 ءاشع ءابماع مكح هبواهمكح أو ءايسشالا نقتأ هلع ءاشنالا ددعت دن هلع هددت مل امشالابامماع لرب ل ناسل ىلءانل ىلع ىلاه:قلا

 بنغلا ملاعوهذ قافتالاو رلفتلال_هأ نءعاسجاب تايئزملا ل ءا5قالطالاىل«تاياكسلا لع ءاهوكحو ءرطسنام عج ماهلالا كلم

 هبرد فق اعتت لتاو ماو ضرالا ملاعف تانئاكل لرب املا اوهفدي ربا لاعف نوكرش ا تىلا«ةف ةداهسشلاو نيمالكن .امالكر كذ ندقو

 ١ كول دج اج وجو د ا هل تسطع بن مع وتم مح حست عت سعت مح ومد صدع دس لمص محو اح دع يد حل



 ماطاوعل ىلا الع ادادزا 0س

 طاشسالاهوحوىفرا | تت سس سس سس سمسا سسس سسسسسسط»

ملا اول طم دوا ااوةحيومال_ءالاءام!ءابيفراقنإلا ةركذفاهمهفأ لعضاو «تاسونغلا ١
 4 ىلع هود ونال طا

 صا ارعأ فثو مول ف م ذك قد_.ةءىفاهاضرأو اهتحصدق:ءأ فوك ||! محرك ذى ىنأاب نظنالف ١

 رز ما رك ذامهعجد_ةنعاو الكل كلذ ىنترا نال نوو ديف سانلا ا

 ثدعتوأ كل ذكف ماك موأ 3 ا د 4 رع 0 0 1 لا لهأ مالك بقعا ءلاعلوذأكلذاو ةعاجلا | كلذكتةيويثلاثدداسالا أ 0: ٠ 9 00 - موصل ابا تقلا نجار يالا مالك ةنضد_ة:ءاونيماكتتلاا|

 كلذكف ىرغلوأ كاذكف الأ رز نا 0 0 0 لال أ لطسمىلءهمهفف 8
 ريعمو كا ذكفئرسقموأ 1 ن - هداقدعا ب عازهف ةئسس ونا امي ره وفاون نأ اما هناللا او> أ ةثالث نعفءالا ا

 ةسينهلارلاعوأ 6 1 عج د ىلمأك ل رهناللاو هما ع سوسدام«) رم كاارهاط فلاعع ام نيدلا يه ئيشلا بتكىفام ' بطلاةعنسمو ةسع.طلاب 13 يكل ارهاطوبأ 2 اىلاعتهتابفراعااقريشأ دقو قولنا فقإلا ١ ملاعوأ كلذكف تامانمال 0 0 هنري اللام از 00 ء!زهفة:بلاواثكلا أ ح

 ينل كلزكف ع كل ذا عف س ءأ حالت ادنسلابهنءاما و راا«,تكنالاهنع ثي>اوهنعةد سلا اهعاش أى: أ ىتلا لئاسملا تعبشت 5 كيكف ضر يزعم || 0 *ىلعهنمأ عراشلا نالةنسااو بانكسحل ارهاط نع علم هقحف منال ءاكلاو
 تارض> لعب لاعوأ كلذكف هدأت هاف نعزكو هنلاهتةشلآلوق فش ةءاذعلا نمو ريغ لهفياكرددلاو مهغلاب هنعبحأ مو --

 كلذكسف فره العب اعوأ ىدي 0 م1 نايا زو ٍىرغشالا نبل اونأ خيبشلا ميلا نان :لافرعىفةعانجلاو 1 26 كلزكتف ةيهلالا ءامجسالا هئسلا ل هانذا رانا نخب ملعاو ىماقد رع كلذ نوكراك رفدهيلاهةعضأ ىذلا ل_هدالا نم هلكت فراقنءلف
 رطخت مابولع اهريغو م واعلا عابت تاق ءره-ثلق ا ئدن رئاملاناكى دي رثاملا ناميتأ ىلءىرعشالان ملا يأ عيشلا ناعصأ تا غال 86 هذهباعجأ دعب تاتكوهق نكلاو ىرسالا نا تاع سلا ىفامظعاماماىدب رئاملاناكدقو مهنءىلاعتهتلاىضرهريغو ||| ا
 انرسأ دقو لاب ىلع طقمهل دالب , رثك 1 نو رسشننممهذ ىرعسشالا نمل ينأعيشلا عاجتامأو طقف نودس رمءار وامىدب رثامملا | 6

 ىاهنم ملء فالآ ةنالثوعل ةعخك هيدمقع نالف نولو#ي سائلا راصكلذاف دالءلا نماهريغو رصءو مال اوفا ارعلاوتانساركل مالسالا 1
 ءاسخالا همنئشي ىعسملانباتكس || نيب سياودصاسقملا رشف كلذ ىلاراشأ اقلام ىرعشالاربغةديةعةصض فن وهدا رمسيلو ذي رعسشلأ /
 مولع لعرخع نم ةرطق ىلع ]| لالضلاو ةعدبلا ىلاهبحادداولكب ساي ثيح قة فالثخا ةيديرتاملاو هب رعشالا نملك ن هنية 1

 ىندكحاا ىلعةذبم ||| اد_اوولوؤطلا ىلءناكن م مهةعاس+ او ةئئس الهأل وة: ىر وثلانايفسناكو ىسهتناكلذو تو ىلاسعتا 1 اهلك زيشلا مولعناف ءايلوالا ||| هتلاءاشننمؤماناناسنالا لوقو ىلاسعتهتل/نامعالاةلثسسآ لئاسملاضءىففالتاكلذامتاو |
 كلا نمةرهطم فن رعتلاو نا ىحأاب لعامت « ى-ميبلامامالا لوم ناك نالذكو م*نم وان ءالاذا سلا نع لئساذا لوةب تاك كلذكو 0

 باملا قك]ذ ىلا هنءىلاسعت ة بقت ة ئةم تانك ا اذه ىدب نيدمدةأ نا كسبح دقو ؛ نيلاعلاب وتدل اواعنشوااب دتئتمف | 35 ١ هنلاىضرراشأ 5في رختلاو إ| مهغلاخنمدضلاب و مهعابتاباسنأ ةلنم هبل ن وك, نأ ع ةعاجلاوةنسا | لدالا ءبات تاكنم
 ةثامثلثو نيتسلاوعباسلا تاحوتغلاهفامب ردد ىلا ىرغسصلانيدلا بدت خيش لا: دش ناد ىلع هله هامل اعمل ديرب نم قعنيعتت 1 ُ
 لوتسف عسر ل ! 5 سالو هلَوة:تاحوم فلا نم لهت_ثتوةد.قعلاهذهل رشااكهلكتاتكسلا نان ن تاكس !ادئاقع نمش فدان ن نماهنلا تيري كم 5

 د.اق:ىكاعتهننادوعان دنع
 ةيلعهللاىإص عراشالالا ||| دج وانتا ناسب و هنع هللا ضر رعلا نينيدلا تت جيشلالاوحأ نءةذبنرك ذةف *(لوالا لدفلا)< 1
 ىلعمالكعاا ىف هلوكدو سو ءازعلا. نمعيلع ىثأو هوس لم نمناس فولو زمر هل موعدا اسأللا مالكرهاظلا ااه هبت تهتسىف هم

 دهر رثآ ملفا لءاوناذالا هنعهللا ىذر هنرا» 2 رب تاك ا اذه بلاغ نالئالذو لضفلاب هلفرتعاو 3 ٌ
 اطتازهقاتكىف ىلاعتدنلا ]|| كداهناعمسانلا رثك ألسهج هنعا تور دعت خيشلاىلاتبسن تالكض عب لب وأتى (ىناثلا لصفلاز | 7
 ئثفةنسلاو ناتكسلا نع هنذلبالاءاوسىلا نكرب وهو طقادبع ىنطمءاليلاعتهنلانالكلذو سانلاىلانوكرلا نعول تجر خامو عو رش ءريغاسمأ ||| اريفنتوأ مهو ذلا هرعت مهلاناحتما مويلءراك._ئالا نمرصع لك ىفافاحنوافاسهنلا له هبىلتبااسمم 7 2

 ني هإءاحو مونم سدل نم ىلعةقلغملاتازاسبعلاب مهريبعت فى رطل لهالرذعلا ةماقا نابب ىف سا[ 0 5

> 



 مح .رلا نح .رلا هيا معسإ

 ةالصااوئملاعلا نر هتندجلا
 3 30| ىلعو دعتان ديس ىلع مماسلاو

 يعور نيلسرلاو ءاسنالارئاس
 (دعب و) نيعجأ مهخكومول
 4 مح | سدقت 4 اذين

 را الا اولب ىمسملا ىلاتكنم

 هثرصتخا تنكى ذلة نس دقلا

 سدلوراكالاءالعل ايهمهك

 دةرهاظلاالا ه-نم مهريغأ

 رارساو مولع ىلع لمّتسشا
 اهلع طة داكالف راعمو

 لبث هسقر طاذل اتاةىلع

 (هتيمس)دتو هناي ر
 ناب رجالا تب ,ربكلاب

 38: || ىدا وربك الا يشل امولع
 ريسك ارججالا تي ريكسلا
 رك الا زيشلاب ىدارمو بهذلا

 ىضريب رعلا نينيدلا عت
 ةدنيمنأ ىبعأ هنعىلاعت هللا

 ةيسنلابباتكسلا اذهمواع

 ةيترك ةيفوصلا مالك ن مهريغل
 ٌولطاةيسنلاببهذلاريسك ١

 اعكلذىلاريشنساكبهذلا '
 هللاه-جر ميشا نع هائل

 ”ر, ربكلااو هناحوتق تاون ىف
 هتزعلك :ربالو يشد رجالا

 تءلاط دق ىن: ا ىنأ ب (لعاو)

 هيصحأالام موذلا بكن«
 اك عج اباتك تدب وامو

 ناتكنم قي رطلا لأ
 انمسالة.كملاتاوتغلا

 د رشلارارسأ نم«يف ماك-:أه

 ىتلانيدهتجما ع زانمنابب و
 ناف مهلاوذأ اهنم اواجئتسا

 هيرمان
11 

 آل نيدجتأ نناعرلدبم هنراتموننا اوفعىلاريةغلاد_.علا لو ةف *ع(- هبامأ )د نيعجأ

 هيف تاواعرباكالا د:اةءنايب فرهاوجلاو تيقاويلاب «_ترعس دئاقعلا ل« ىفهتفل تاك ازهو_:ءهللا افع

 نراه عدئاتعلا فزادلا نالكلذو ىتتاط تسحر كسلا لأ لد راةعو ف شكلا لهأ دئاةعنمب ةعباطملا

 مت نيتفئاطلا نم لك فا ًادئو نامعوبغشك لهأاماو لالالةساو راظن لهأاما ناك مهاك قللناذانيتغئاطلا

 تر صف ىرخالا فلا *خنيترئادلا ىدحا مالكناةءبرشلا ف صوغالنمنطاب رف هنوئادل هالتك
 م>رفهيلا ىنةبساد حار لم أ اذهو ىرخالاب ةرث ادلك له مالك دب 59 لاه عجلاهح ونايبساتكلاااذه

 مامالا لاه دقو ادحتةةدمالكلاع زانمتاوهتمز ءم لاو 4 تتلواحاعءافولا نع .زعلا ففرذ عنميلاس:هللا

 نمكلريختأطحخا كا لاقي ن الفم !!لءو كلا داو هقعلاب ك لع ىبزرملا قدح ا ىبال هنعهللاىذر ىئاشلا

 ال1 نءمهبفءاريام لك ملصن ناءارلعلا نمساتكسلااذهفرظن نموا مهظعلا هتلابل اس انأو ترك لاعب نأ

 اذه نم هلبتك ناد>النذآ الن ءاو نيإسملل دن ناو هل مشن لنا. اه«برمذي دأب رغلاو

 نأو مهطوط#ةهيلءاوعذب وءو ريك ولسا نه نيملاس !!مالس الاءامل هيلع علطي نأ دعبالا ةذسن بايك |

 فثكلا لهأ مالك ة«:كالوصولا نع ع نم اكس يا ردت لاكنءناضد بن الاربع

 دئامءنالكلذو للف لباوابعسمي منان لاعتّلا" هأآده5 ءالو نيماكنملا مالكر_هاطعم فش نأ

 لك فم مئازيماذهامنونمؤا رومأ ىلع ةينبمم هريغدنامءودهدتر ومأ ىلعةسينبم فذكلا ل-هأ

 ةإقل ف شكلا لعأ «-يلءامنودر وهجلا«باءامداةثءافةوةلاد 5 59 سفلا وطعن نصا «بيقدرب ملام

 قب ارامو لئاسرلا ع نمىمالام ف شكلا لهأ مذ نر مثعلاط ىتناىتأ ال ءارنو مسا ر رط كلاس 31

 هلادجو ىف رعلا نبني دلا ى ب يسشلا نب_فراعلا برم قغحلا ىل_هاكلا زها رابع نمعسوأ م-مترابع

 قت 0 ينكلةبفوصا !نموريسغ مالك وداهري_غو تاسوتفلا نم«مالكب فاتك اذهتدم-ش ثالذاذ

 تامونثلا

 مس دعا 11 د
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 ناسعالا لي زبالة يمال الارث ابكللا ناكتراي ىسغلا نأن اب فتو.سلاو عبارلا ثمل
 ةّدشماثحنةرغرغلا ل3 بشن مناد اةبسافتاماذا نم مولا نأ ناس فثوسجلا و سمايللا ثدعملا عى

 ةبهلالا

 ملا صاعلك ىلء ذب ورخاا بوس وناس ف نوسجلناو سداسلا ثحبملا عد
 باقل !ىلءةدراولارطاو1نانازيمناس ف نوجلاو عساسلا ثححملا عد

 |. لاج ومدببو أنا ةبتلا لحأ نمدس يفك مدعنام 0 00 8 هلا ا

 هلك |ذرمغو عاجو برست لك نو اتكلم تا تادف كرو عساننلا ثمل عاب ع

 لات هنبا نم جبازدتسا

 حج وراعار ونعال هنأو«_ةءاطب وج وو هباّونو مظءالامامالابصن دو>ونانب قنوتسا!ثدملا عارم

 ملا لح وزءهللا ىلءالانمل ءهمص: بوح وناوهنلع

 جلا هلجأ ءاهتنادعبالا دسأ توعال هنآ ابب فنوت#لاو ىداحلا ثدملا 200
 هةموو ل سفنلا نأ ناس فنو: نلا اوىناثااث عملا 530

 يفض ا نم لكودر واكىلاعتهنلاسمأ نما منأو ةقولختحاو زال نأن اهب ف نوتسلاو ثلاثلا ثدححلا عري
 2 كلذ نم نمشي ىلعوه ساذ هلة عاهجتك ة فر عم

 قخهبفدروأمعمبج وهميءنوربقلا باذعوريكتو ركن :هلاؤسنأ ناسف نوةسلاو عسبارلا ث ديلا م4

 ضف او ناو زتمللا نشل اما

 عمن نأ ديال قح ع راشلاامانربخأ ىنلاةعاسلا طارسشا عجن أ نام فنوتسلاو سماخللاث حلا عربب

 ةعاسلا ماس5لءةاواك

 ةضغكن ا. و:سملّو'انأ دك اندمعيىف لاعتهنيا نأداةءادو-وفنوتلاو سداسلا ثدممل عوم

 ا 3 اورالا لوبةلداس>الا يم

 ضرالاربغضرالا ليد ,:تالذدكو قد شعم و ا م

 ق>نازيملاو طارصلاو ضوملانأن اسف نوت سلاو نماثلا ثدحملا عم
 هيت ميدان لعرض ءرعلاو فصلا رباطتن أ ناس فنو#ا اوعساتبلا ثيملا 3

 لاةماسقلا مول «مفاشلوأ لسو هب .اءهشاىلسادجانسن نأ ناب فنوعبسلا ثححملا حو

 ةالصلا« راع مد '!ىلت لبق نانتولعتام ناو قرانا اولا نآ ناسف نوعبسلاو ىداملاش دملا م«

 «(تع)#



 م( رهاوجلاو ثيفاويلاباتكنمفاثلءزجلاثسروف)
 ةف.ص

 لوقوأ نوكسوأ و و ىداطا ثحملا |01

 لك الامهئاقم صني لعف را

 ىلع هللا قا لضفأ هنانا. 1 ١ ول- بوهيلع هللا ىلس هدم انس ةلاسرت ومش ىف نوثال“ !اوىفاثلاثخأا 1

 ثالذريغو قالطالا

 يوم بع كا |

 ملا نيمنل زا بو بعدت لسدجتنوك ف نول اد ثلا | 44

 ملا سنالاو نا ىلا ل_سوءيلع هللا ىل_س دج ةثءب مو عىف نوثالثا او سدا تلاثحملا 5-0

 نمل بوم 1ع هللا ىلم هيءاجام لكلةعاطلاو ناعذالا ب وج ونابب ف نونالثلاو عباسلا ثححلا [4

 هنمئش ىلع ضارتعءالا مدعو ماكح الا
 اولسرأ نمذلا ءايبتالالل_سوهيلع هللا ىلس د دعي هللا راد لضفأ نأ نا. ,ىفنوثالءلاو نماثا!ثد هاا 011

 ملا مهما اوعمتةكلت الملا صاومن مناوأ برب لنذلاءاينالا مم '

 ملا اهةثاقحواهتحح وك: الملاةفصثاء؛ىفنوث الثلاو عساتل اثدما || 44

 مكح فضول نع ف كلان وجو مالتنلاوذالسلا ميالمف ايانالاو هد اال رالاثعملا ع. 3
 لا نيترثدلا لد أ يكسو لونه. هللا ىل صرب اإل 0 ٍْ

 لا لح و زعهلاىلا الل سرلا ىلاواذبلا اهعفن عج رب
 ادوهشةومذلا نعةذح 1 ىهف تهظ هواهتدت م تا ناو ةبالولا نأ ناب ىفنوعن رالاو ىناثلاثحأا عما[

|| 

 ١ ادو-وو

 0 0011 ا مالا دعب نبي لولا ءأسم .اوالا لضفأ نأ تاب توه رالارتلاشثلاثحبلا 6

 0 نام“ 171 ٍ

 نو قر

 دا رذالا مث بطقلا مهنعهللا ىضر ةباصدلا رسءبءايلوالاربك ١تآناء:فنوع.رالاو سماد ثدمملا د

 ميا نسل اي

 مهنعهللا ىضرءايلوالا نمل سرال نيثراولا ماةمتامس فنوعب رالاو عباسلاثحملا عمد

 حلا مهم رن مىده ىلءنيدوتحلاةعالا عجن أن ارب ف نوعب رالاو عساتلا ثلا عج ع
 جلاةنسلاو ناتكسلا قفو ىلع لمعلا ة عا: ىهذا قءاملوالا تاماركنأ فنوهدناثحألا عومأ

 مل انامزال ماو منا تامد وناءالاومالسالا نا.:فنوسمآتاو ىداحلاث حما عمو

 أ ناسحالاةةيق-ناءدفنو سجلاو ىناثلاث - ملا عمم

 1 ة_ءاملا» نمو وخهتباءاشنا نمؤمانأ لوقت نأ ن هؤمللز ودعت آن انف توسل كلاتلاك 8 عمجدإ

 'ظ لاخلا ىفاكالةلوهحلا



 1 ل

 مرحلاضلا فلسا اهءاعئرحاكىل
 : ىلاعتهلباءاناهط ب

 امال سل الل لة

 افدلا تان اللي وأتلامدعنا ناسفرسشع نماثلاث ملا 3

 اكر واف لب وأتلامدع نمت ناالا مهنع ىلاعت هللا
 لغلاوحوللاو 8 ركلا ىلءماداكلا ىف رمشع عساتلا ثدحلا |

 ىلع قاشثيملا اودهعلا هنبازد أ ةعكناس ىف نو رشعلاث حملا |
 اعىسعللا_عتهتلا قات ةةصفنورسشعلاو ىداطاثحملا ور

 مهيناستا اب نيزم ؤمال ميلا هنأ ناسف نو رسثعلاوىفاثل! ثلا |

 مهتاوذل قلاخوه6 0 هل.ةوةنطلالوخددع,ىأةرخ“ الاواندلاف فيك الد

 ' مهلا. عالاقل هنوكعمدابعلا أ( ىو و و نمل ادوح وتابثافنو رشعلاو ثااثلاثحيملا | حرم
 ةع مادامفياكتلانعج رخال امل! لاعفال لان لاس هتلانأ فنو رشعلاو مسبارلاثحملا عمي
 5 ةلاملاة طا ىلابعتهنلن أت اس فنورمشعا او سماملاث عملا /مد
 اباهنالاةءالوة هكا نيك ل رنالا ماد تأ ناءد نو رسشءلاو سداسلا ثدححلا | عرج

 هناي أ يسامىلءبرقلا تاج رد ىصقأ غلب ولواتباث
 هوو ردسلا نيب راهشبأ ام نوع قالا لاعفأننايب فنورمشءلاو عباسلاثححلا 4|

 2 نم نيماك لالوقنرك ذوأ] ىلاعتهتلاالاىزا رالهناثامب ف نو رشعلاو نماثلاثصحلا ٠ ع
2-0 

 ابلاو:الصلاه.لعمرهظ ىف مهرمد

 ١ مالسااوهال

 هبال مهلةرخ الافو بوالين



 تتسم ل او الامزلا
 6 يا ع ركاراو نان“ باساومدو .رلاتسرهف)

 رموهو فار ءدلا تاهولا بع ىلع

 تنم ان اسما ليموام قايد تان رمل م باتال
 6 هو : 1 1 2

 | ةريملا ةرمصتخلا زج يشل ربط لام

 ءر أ نمتذ نايف لوالالصفلا

 3 , اتاذط ليوأت فىناثلا لصغلا ا

 3 مسا
 ال.ىأاةماق انايبفثااثلالصفلا 13

 مهنءعيلاعت

6 0 
 نا ا 68

 داق: الا 00

 مماعراكن الاب اولتاةءاج 0

 مالكلا لع ىفر تلا درب نماهملا حبا ىتلا طءاوضلاو دعا

 هلك رمثالدكلم ىفدر فن مدح ادا“

 9 5-0 قالا 3

 هعسو ردقب لعلك ىلع ىلا عت م 1 7
 ناقدعابد وسويقعبا هلا :

 ايندلا فةمولعم تسلاهتأ اوىئاعل ارث اساة فلاح ىلا: هن 2 تو خا ذعسبارلا بم 1 هوا م

 ١ لدم 2

 ع !بوج و ىف سماخللا ثدي 0

 هءلعدلذ

 1 وح وفسداسلا ثدملا هل.

 داحتلالو

 01ن وح وف م.داسلاث عملا داأإ

 و هام "8
 5 ؛ءانوس وفقنءاثااثد 5 3

 00 وف عساتلا ثحملا 3

 اهلءامد- ىلع

 بنت الموةيلعاو يزل

 وقص نأ فرع ع ,ارلا ثححلا م
 ا 1 ل مهلا "7

 ةه.قو ىلا«: هنياءامع« نأ داندءاد 0
 هام داسلاث حملا <37

 عيمكادي رملارداةلاملاعلا ىلا ىشو صواب ةيئامثلاءاععالات ار م 0 1

 ”5نوس قابلا ماك-ةملاريصإلا

 1 سيقما
 حر شضرعلا ىلعءاو بالاخ 700

 بح وأب > ومالوهبااة-احريغ نمهلك ماعلا ثد_> ىلا ءتهنأ ب

 لول الهنأوثداح هناذف ملاعلا هعادتباب شد مىلاعت هنأداغتأ

دمد_«انامزهد_عالك ناكم هب واليا«: هللا داع
 مكحىف ه] او-ت

 حلاانك امني انعم هللا نأ دا
 لوقعلاه اء تادالولوقعمل:مهلسدلىلاعتهّللانأدا

 نطابلاو رهاظلاو رخ" الاولوالاوهكاعت» هنأدان

اهدوج و لسبقءايشالا لع ىلاعت هنأداةتعال
 اهدحوأ مثةداهشلا ماعف

 هام

عام سكع قء.سل اثمريغ ىلءملاسعلا عدبأ !كاعت هللا نأ داقعا
 ءدايعهمل

 امم !فاععانوصومل رمل ىلاعت هن هي ذاع
 ىصنَس امنامد ؛ وهناةصوهت

 ريغالو نيءالوأر يغوأ نيعىلاعت هنأ

13 1 0“ 2 
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