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 رماع نباو مصاع
 ةبيطلا نم

 دادعا

 جرف حلاص معنملا دبع نب يلع :هبر ىلإ ريقفلا

 .هدعم نم يطخ نذإب الإ هعبطب حمسي ال

 01011570458 لصاوتلا دارأ نمو



 كل |١١ عكا نا ل
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :يتآلاك « - رماع نباو مصاع - فحصملا اذه يف يجهنم

 .شماحلا يف فالخلا تجردأو ءصفح ةياورب فحصملا يف تبثملا صنلا تلعج دق -

 هتلعج «صفح نع هيف اوفلتخاو «فرحأو تاملك نم رماع نباو ةبعش هيف قفتا امف «ةبيطلا نم فالخلا تلعجو -
 .رمحألا نوللاب هتلعج «فرحأو تاملك نم مهنيب هيف فلتخا امو .يجسفنبلا نوللاب

 .اهيلع تهونو قماغلا رضخألا نوللاب مهنيب اهيلع قفتملا ةلامإلا نيولتب تمقو -
 .نيولتلاب تيفتكاو «حتافلا رضخألا نوللاب ءارلاو ماللا يف ةنغلا نيولتب تمقو -

 .نيولحلاب تيفتكاو «يلاقتربلا نوللاب تكسلا نيولتب تمقو -

 .نيولحلاب تيفتكاو «قرزألا نوللاب ميظعتلا دم نيولتب تمقو -
 .فحصملا يف فقو وه ام ىلع اهيلع تهونو «قماغلا رمحألا نوللاب - ماشه فقو - فقولا نيولتب تمقو -

 :هخياشم ىلع هتءارق نم ريسيتلا باتك يف ينادلا ورمع يبأ مامإلا دانسإ فحصملا اذه يف عبتا دقو

 نب دمحم ركب وبأ نع ؛ءىرقملا يسرافلا رفعج نب زيزعلا دبع نع ناوكذ نبا ةياور نم رماع نبا مامإلا ةءارق نمف
 .ناوكذ نب هّللا دبع نع «شفخألا اهاورو ءشفخألا كيرش نب ىسوم نب نوراه هللا دبع يبأ نع «شاقنلا نسحلا

 هيناولحلا نع «نادبع نب دمحأ نب دمحم نع ؛ءىرقملا نيسحلا نب هّللا دبع نع ؛حتفلا بأ قيرط نم ماشه ةياور نمو
 .ماشه نع

 نسحلا نب يقابلا دبع نسحلا يبأ نع ؛ءىرقلا دمحأ نب سراف قيرط نم «ةبعش ةياور نم مصاع مامإلا ةءارق نمو

 بويأ نب بيعش نع «يطساولا بوقعي نب فسوي نع «يدادغبلا ءىرقملا دمحأ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ؛ءىرقملا
 .مصاع نع ركب يبأ نع مدآ نب ىبحي نع «ينيفيرصلا

 دمحأ ىلع أرق هنأ ينربخأو «نيسحلا نب هّللا دبع ىلع اضيأ اهب تأرقو «دمحأ نب سراف يل لاقو :ينادلا ورمع وبأ لاق

 .مصاع نع ركب يبأ نع ىبحي نع ينيفيرصلا ىلع دمحأ ىلع أرقو «ينالفاقلا فسوي نب

 .مصاع نع ؛«صفح نع ؛ديبع نع «ينانشألا نع «يمشاحلا نع ءنسحلا يبأ قيرط نم صفح ةياور نمو
 تدصق امو - هلبقتي نأ هللا لأسأ - لقملا دهج اذهف لَك هيبن ىلع ملسأو يلصأو «مامحلا ىلع ىلاعت هّللا دمحأ :ًاماتخو

 :لضافلا يخيش يلع هتأرق مث «هتباتكب يلع هللا ّنم دقو .دصقلا ءارو نم هّللاو .نيبغارلا هيجوتو «نيبلاطلا ةناعإ الإ هب

 «فورعملا تاموظنملاو فيناصتلا بحاصو ىربكلاو ىرغصلا رشعلا تاءارقلاب زاجملا ؛ساحنلا قيفوت دمحم نب يلع

 .ءارقإو ةءارق هدنسب ينزاجأو
 .ءارقإو ةءارق هدنسب ينزاجأو «ىربكلاو ىرغصلا تاءارقلاب زاجملا ءيربلا ليلج دمحأ :لضافلا يخيش ىلع هتأرق امك
 .هدحو هّلل دمحلاف



 دن ١> ككل ف للم

 © محل نيل هلأ عنب
 موي ِكِلَم © ِميِحََبلَأ نكمعَبلأ © َنيَِلدَعْلا ّبَر تكلا 4 يمه

 طّرَصلآ اًئِدَهَأ © ْنيِعَتْسَم َكّيَِو ُدْبْعَت َكاّيِإ © نيل ا
 ب ْمْغَمْلا رْيَغ مه لع 2 أ 000

 اند مس لس

 © َنيِلاَضلآ اَلَو َمهْيَلَع

 .ةيآ ةلمسبلا دعي الو رماع نبا دنع ةيآ سأر ىلوألا 4ه مهّيَلَع»

 مرا نأ هَ مش
 قينلا © ةيفكنلا] فقخ ةيف تنب د ال ثككلأ كِلَذ © ل

 © َنوُفِفنُي مُهَْفَرَر اّمَِو َةوَلَّصلأ َنوُميِقُيَو ٍبْيَعْلَأِب َنوُنِمْؤُي

 كلا و قرف نيبار كيك نأ آب َنوُنِمؤُي َنيِذلأَو
 لاينر ر نق وت تق لع كارقلا 3 وانت ف

 َنوُحيْفُمْل
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال #( ملا 0

 .ةبعشل طسوتلاو «نوكذ نبال عابشإلاو طسوتلاو ءصفحو ماشهل طسوتلاو رصقلا :لصفنملا دملا
 .عابشإلاو طسوتلا رماع نباو مصاع :لصتملا دملا
 .تاقيوفلا ركذأ م



 ركض ١ ذك ظنا نا
 « مُهتْرَدنأَء و ©

 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 م ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا

 .لاخدإلا

2822 
 4 ُمُهَتْرَدنَأَ#

 4« ْمُهَداَرَف ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4 نوحي ل
 .اهددشو لاذلا سكو

 اس( ليق)»
 .مايشإلاب ماشه

 ٌباَذَع َمُهَلَو ©

4 
 سم

 9 رو لَ ةقياو ةيتعاوا ارْرَنُح نيذأأ َّنِإ

 َمِهِرَصَبَأ ََلَكو َمهِعْمَس َلَعَو ْمهبوُلُف َلَع ُهّللأ َمَتَح َة 0

 اَنَماَع ُلوُقَي نم نياّتلَأ َنِمَو © ٌميِظَع ٌباَدَع َمُهَّلَو ٌةَوَشِغ

 قي هلل َنوُعِدَحُي © َنِِْؤمب مُهاَمَو رخال مويا هنآ
 مهبوُلُق ىف ©

 َنوُبِذَكَي ًاوُناَك امي مي 0

 َنوُرْعْشَي اَم 0 وفيك اكو ارث و > يف د

 اا ا
 نك امنا نلاق' ضاق اركيوش ال َهُهَل ليِق اَذِإَو ©

 © نو ْرْعْفَي ال نكمَلَو َنوُدِسْفُمْلأ ْمُه مهن آلَ © َنوُحِلْصُم

 قاد امك يقل اولاق شاقلا قاف انك رلقل# مهل لِ اد

 ًارثل اذإز 2 ةرثلكياا نكمل ُءاَهَفَسلآ ُمُه مهن الأ ءاَهَمُسل

 نإ اَولاَق َمهِنيِطَيَس َلِإ اَوَلَح اَدَو اَنَماَع أَلاَ ْاوُنَماَء َنيِذَل

 ُهدُمَيَو مهي اعروتسَي هثلأ © وز ٍرهتسُم نحن اَمْنِإ ْمُكَعَم
 ئدملاب ةنكقلا اؤزتقا قيدلا كينلذأ © قوهتَي ةييبقلكق
 8 نيك أوثك او ْمُهتَرَبَي تكبر ان

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال # َنوُحِلَصُم © .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( ميل

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ |مهيف 4 ُءاَهَفَسلا © 4 ٌءآَوَس ©

 ىلع مسرلا ىلع ةمومضم وأ «سايقلا ىلع ةيدم اي لاديإلا :لمع ةعبرأو ًاريدقت هجوأ ةسمخ ه4 ٌعِزَهَتَسي 9( .رصقلاو دملا

 .مورلا عم ليهستلاو «مامشإلا وأ مورلا عم ةمومضم َءاي لادبإلاو ءفقولل ناكسإلاو ءشفخألا بهذم



 تخش ١١١ ككل ه2
 تهد زئازك اه ثءاضأ اكلك اراك كقزتما ىِدَلأ ٍلقَمَك مُهَلَكَم

 هع مب مص © َنوُرُِم ا] ٍتدمْلظ ىف مُر مهوب هل

 00 كيك 4 هيف الا 0-00- 1 7 و أ َمُهَق

2 0 

 آَمَلع ٌهَوَصَيَأ أداَكَي © اب ظيجن ُهّندآَو | 4 نيرِفكْلاب ©
 املك َمهَرَصَ لاي ني 5 يفك .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 تهذا هللا ةلقؤلو ا رئاق ينل أ ذر هيف اوه فاش ا ل
 20 مِهملَع ملأ اذإو هيف اوَمَ م4 .طقف نولاب يشكأو
 مو نم ا 4م
 1 دل مكب 3: .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ا نم َنيِذل او ْمُكَقَلَخ 5 .ةلامإلاو حتنلاب :نامجو ماشهو

 ا ا نت

 | ئدة اَلَم َّمُحَل اَقرِ َتَرَمَّكلَ ّنِم -هب ؛ َجَرْخَأَف هَ همت

 ع اوت امم بْنَ ىف مت نإَو © توئلفت م مو تان هَل
 هللا نود نت ابل دهس اوغدأَو هلكت نم ةروشي أوُأك انَِبَع

 نارا اعل اوُهَتَ اق أولعفك نو أوَُعْفَ مل نإ © َنيِقدَص منك نإ

 © َنيِرِفَكْلِل ْتّدِعَأ ةراَجِلآَو سال اَهدوَُو

 ه«( اضأ 8© .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4( ِءاَمّسلأ ©

 عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ# ٍءْئََش إ8(© .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا عم لادبإلاب ه4( آش

 .مورلاو نوكسلا



 تن ذك تحن عدن حن كح
 ل رك ار

 ادد أولاق اق زدت نع اهنا درو انك رجلا اهخ نو
2 

 رهط م جوزي اهي ُمُهَّلَو اقيمت ل ىِتّل

 22 2 ع 9 2

 َنيِقِسفْلا الإ دب ْلِضُي اَمَو اريِثك -هب ىِدَفَيَو اًريثك -ب ُلِضُي

 هدرك هت يوحاو ه هلأ دْهَع َنوُصْقنَي َنيِذلأ ©

 0 َكيِتلْوَأ ضر ىف نودييفيو َلَصَوُي نأ هب هلأ ا

 َمُكيحَأَد اتوْمأ : ردنا و نوزردكك هتك نو زوكلا

 قاع دا و56 نرتكم وم: كبك داك هم م

 َعْبَس َّنُهَوَسَف ِء ءامشلا لإ ف كف وَتْسأ ف اًعيِمَج ِضْرَأْلا ىف ام مُكَل

 رح وع 12 يم سو نق لب ل م

 © ٌميِلَع ءئيَش لك ّوهَو ِتاَوْمَس

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©



 دص
 يب نب 5 2ص

2 

 يس قو هاا كنتو ان كيل نع اقل لأ
 ه-
 سس

 ا أ ام ْملعأ ّقِإ لاق َكَل ُسِدَقَْو كين
 ه-

 م نه

 تسيح ولاق

 هك كلتا

 ٍةَكِيِتلَمْلا َّلَع ْمُهَضَرَع رع ف اهلك ةامتألا مَ

 َمْلِع 00 أَ © َنيِقِدَص ْمُشنُك نإ 5 راقب

 مداني لاق © ميِكحلا ميلَعلآ تنأ كن امل ام الإ اه
 ري رثأتلأ ل لاق مهام مهب ملف َمهيآَمْسأِب مهبنأ

 نبك انو ةودنل اق: هلعار وقرا 00
 لإ اردكسف م55 أاودجنأ ةكيتاتلإ انلق ْذِإَو © قوئنقعت
 07 ا نأ َسيِلَبِإ
 1 امننو فيك د27 اهتيذككو ةكفلا ققوؤو كمآ قخضشا

 نبش 0 ٌةَرَجّشلَ ِهِذََه اَبَرَقَ
 ٍضَِْل َمحُكْضْعَب أوي انلكَو هيف انأك ان اَمْهَجَرخأَ اَْنَع

 ُْمَداَء َنََلَتَف © ٍنيِح َلِ َملَعَمَو ٌرَقَتَسُم ِضْرْلا ىف ْمُكَلَووُدَع

 © ْميِحّرلَأ ُباَّوَتلآ َّوُه هن ِّْيَلَع تاَتْف ِتَّمِلك ءّبَر نم

 ع زوئبأ لق م
 هه - م

6 

 .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا 4( َءاَمَدلَأ #2



 عت تك تحن عك كن كعك
 قا عيت نََف ىَدش ىتِم محيي اغيبج اهم أولطبخأ ان

 أوُيَذُكَو اوُرَح َنيِذّلَو © َنوُئَرْحي ْمُه ال وب مهناك اهرخ ُفْوَح الق 0

 ٌليِعَرْسِإ بي © َنوُدِلَح ايف ْمُهِراَثلأ ُبَحَص بلع ُبَحْصُأ كيتو آئِتَِباَك 5 7
 0 اوُقْمَأَو ْمُحيَلَع تمعن لأ َقَمْعِن 0 00

 1 7-00 را نوُبَهْرأَف ني 4

 ِنوُقنَأَف ىَيَِو اليل اَنَمَ قت ارزاق دو فك ليَ لوشست
 تن هلْعَت ةم لطلاب خا أرشيلك الو ©

 َنوُرُمَأَتَأ ه © َنيِعِكّرلأ َعَم أوُعَكْرآَو وكل اوُثاََو ةَلَّصلآ أوُمِقَأَو

 ا

 © َنيِعِسَحْلأ َلَع الإ ةريبُكَل اَهَّنإَو ووَلَّصلآَو رْبّصلأب اوُئيِعَتْسَآَو ©
 بي © َنوُعِجَو َِْلِإ ْمُهَنَأَو مهب أوقكُم مُهّنَأ نوُنطَي نب يِذل

 ّلَع َحكُلَصَ ّقأو ْمُكِيَلَع كنق ُتَنَعْنَأ لأ معَ أورُكْذَأ ليوكرسإ

 ُلبقُي اَلَو اَمْبَغ سفن نَع ٌسْفَت جت ال اَمَْاُقنآَو © َنيِمَلعْلَأ

 © َنوُرَصنُي د َمُهاَلَو ُلْدَع اًهْنِم ُدَحْؤُي اَلَو ٌةَعَفَم اَهْنِم



 تن د تحن كح عد عع
 هد وساد و

 هركردل ادع وح كرا رو لاقت مكتمل

 ْمُكَبَر نم هدب مُكِلَد يفَو ْمُكَءآَتِن َنوُيَحََْيَو 5

 لاَع انف قي هيهات ةديلا هك اَدَقَرَع د © ٌميِظَع
 لل ١ ويم ع

 مك َةَلْيَل َنيِعَيْرَأ ٌىَسوُم اَنَدَعَو ْذِإَو © َنوُرظنت َمُكنَأَو َنْرَعْرِف 0
 0 نع 2 < ع اراك د ل 2 1 ؛* متدخلا 2©

 م 0 َنوُمِلظ َمُثنأَو ءوِدْعَب نِم لْجِعْلا مث :ماظدإلاب ةيعشو سماع نب

 َبدَككْلأ ىَسوُم اَتْيَئاَء ْذِإَو © َنوُرُكْفَت ْمُحَلَعَل َكِلَذ ِدْعَب خم

 ِعْوَقِي ءهِمْوَقِل ىَسوُم َلاَق ْذِإَو © َنوُدَتْهَت مُكَلَعل اَعَل َناَكَرْفْلَآَو

 ْمُحيِراَب لإ اووف لجعل ْمُحِذاَْجأِب مُكَسْفنَأ قتل حن
 َباَكَف دراج َدنِع ُخ ا وو 0 2 لذ َْمُكَسْفن وب درا »ما ل الحف

 َنِمْؤُم نل ئَسوُمي ملك إو © مير ُباَوتلآ َوه مهن ل لم
 000 هر ةلينخلا كاع فيدل ىرك كلش
 نو © َنوُرُكفَ ْمُكّلَعَل ْمُكِْوَم ِدْعب م مُكَنَنَعَب من

 َتلَبيَط وع سا وا تلة لع لنوم ْمُكَيَلَع

 © قولي ٌهَسْطَأ أوك نكت اون اَمُو َُككفَوَر ام

6. 

1 

 تحي

 عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ هل .ه( َوُس ]8 ماغدإلاو لادبإلاو 4( وس ا. لقنلاب :نامجو 4( َءْوُس 8

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو



 عد تك تحن عك كن كعك
 اَدَغَر ْمُكْتِش ُثيَح اَهَنِم أوُلكَف َهَيْرَقْلَا هذه ُاوُلُخَدَأ اَنَلُك ْذِإَو 8-55 هورس

 « مكلرفْغت ©
 ْمكيطَخ 0 ْرِفْغُن ٌةَّطِح اوُلوُقَو اَدَجُس َتاَبْل اوُلُخَدَآَو لذي ةمودشلا ءانلاي ماع

 ليف ىلا ري 219 ركل قيذلا لتكن 3 3كم ةياوو | 0 سلا لا
 وتقلب اراك اني واعشلا ىف ارق قتال يدل سكر 5

 7 َكاَضَعَب برطا هاف ووزلا سوم رتعا 0

 أوك مهَيَرْفَم ىياتأ لك َمِلَعذَ دك ع د انا نو لاا

 ْذِإَو © َنيِدِسْفُم ِضْرَأْلا ىف اَكعَت اَلَو هلأ ٍقْرَر نِم ويرش

 8 خرخ شا ل را ا

 0 اَهِسَدَعَو اًهِموُقَو اَهِيآَتِقَو اَهِلَقَب نم ضرالا تين انه

 َّنِإَف اًرْضِم ارا كو ىِنَّلب ٌقْدَأَوُه ىدَّلَأ َنوُِدبتْمَنَأ َلاَق

 بصي وءآَبو ةتكشمْلاو لِ هيلع تبِرْطَو مكلأَساَم مخح

 َنوُُدْقَيَو هلل تيب َنوُرْفْحَي أوك ْهَنَأِب َكِلَد هللا َنْم

 © َنوُدَتعَيأوُناَكَو أوَصَع اَمب َكِلَذ قَحلآ ِرْيَعِب َنتيَمل



 ضقت ١١ قت 88 85

 َنَماَع ْنَم َنيِعبَّضلَأَو ئَرصََو أوُداَه َنيِذَّلَواوَُماَع َنيِدَلأ َّنِإ| 4«( ىَرَصَملَو )©
 5 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 0 أ ِمُهَلَف اًحِلَص َلِيَعَو رِخآلآ ْوَلآَو هَل

 اَنَْكَرَو ْمُكَقَكيِم انْذَحأ ْذِإَو © َنوُنرْخَي ْمُه الو ْمهْيَلَع فوَ
 هيف اَم ًأوُرْكْذَأَو ِةَّوُقِب مُكتتْيَناَء آَم 0 00 محو
 هّللأ ُلْصَق اَلْوَلَف َكِلَذ ِدْعَب ْنِم مكْيَلوت َمُث © َنوُقَتَت َحُّلَعَل

 متِْلَع َدَقَلَو © َنيِرِيدَخْلآ َنِم مشن 0 ْمُحِيَلَع
 زق ارك هيل اننفف .ثنكلا .ى كو ودق قيذلا

 اًهنلك اهو ايدي ا
 زم هلأ نإ موق ىت وم لاق ذو © نيل ةطْؤمَ م مش 4

 ةوكأ نأ هئلأب دوُخأ لاق اروع ان ؛دقتأ ايئاقسقبأ ل 4 اَْرُم ل
 2 3 .واولا زهب رماع ن نباو ةبعش

 0 اًَماَتَل نييَبُي َكّيَر اكل ٌعذآأولاَق © َنيِلِهَجْلأ َنِم
 هاو 0 يدل 6 ور هر

 نب َناَوَع ٌرَحب اَلَو ٌضِراَم ال هرب اَهّنِإ ُلوُقَي
 مهَّنِإ َلاَق ا اما نيتي برن الأ واق © قوزتزؤفا

 © َنيِرِظَتلَآ رس احول ِقاَف ُءاَرْفَص ٌةرَقَ اَهَّنِإ ُلوُغَي
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 كك ك كك هك كك
 دحض مي

 انو انفاق هينقت دهلا نإ هامات نكن قو اكل ْعَدَأأ أ
 وو عر 3 هور وَ 2 َِ تاع ق0 #4“ ءاَم ©

 لود 0 را لو ا ّلاَق 0 5 ُهَّنلَأ 22 نإ .ةلامإلاب نا 5

 َنعْلأ اوّلاَق ف دف لمت ةزعأ قفا ا يا ار ساو وراعاو

 اسْفَت َمُكَلَق ْذِإَو © وَ 0 اَمَو اَهوُحَجَدَف قلب كنج

 ُهوُبِرْصَأ اَنَلُقَف ©© َنوُمْتُكَت دك ام جر هو اهيف ماد

 ْمُكَّلَعَل ءهتساَ ٌمَكَسيِرْيَو لا ُهّللأ حي ب ل 006

 ٍةراَجِْلاَك ىهَف َكِلَد ِدْعَب نم :مُكُبوُلُف ثم 5 قولِفَعَت

 اهني ناز رجلا ةنوفكتل اك ناكل لي زر نشك

 ِةَيَمَح ْنِم ظبْهَي اَمَل اهْنِ َّنَِو ءآَمْلا ةئِم ُحجْرْخَبَف ْقَقَنَم اََ
 اوُنِمْؤُي نأ َنوُعَمظَتْفأ » © َنولَمْعَت اّمَع ٍلِفَعب 4 هلأ امو هنن
 وِ 0 2 2 م يدر هدد ىوهودس وو مد درعا 5

 ١ هه اسس حيف

 هو ع ه ه- آ

 اَولاَق اوُنَماَد نياق اذِإَو © ن . آْعَي َمُهَو هوُلَقَع ام ِدْعَب
 0 | ٍِضْعَب َلِإ ْمُهُضْعَب ُوُضَعَب الخ اَذِإَو اَنَماَء 2 5 - 00 5 ه> م اس

 و هلع و

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4( هامل ©
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 حد مك عدد عد رك كاد

 ؛ متدَحْخأ ©
 .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 * لب ©
 .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححو ةبعش

 «ر الأ ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 ريص عَ

 تا

 نونطب لإ مخقإَو نامأ آل تنكلا قرتنقت ال ةوثقا
 0 ا

 قيتك اني مهل ليوم البلقان اكدت يفي ارزتكيل كلنا نبع

 الآ اسمك نآ واكو © َنوُبسْحَي امي مهل ليوَو مهيد
 ني سل

 َبَسُك نَملَب © َنوُملْعت ال اَم هند لع َنوُلوفت مآ هده

 ىو 2
 َمُهِراَنل ُبنَحُص ََُح نشط كنا رةنكاقخ ديم كظلعلو ةَقِيَم

 ع

 ع و

 كيقزأ تنعزتكلا اريك ارتقا# نيدو 2 نرد هيف

 هيو ا يدل ديفا

 رص اثق كن م ما ىفإ
 © َنوُضِرْعُم مُثنأَو ْمْحنَم اليف الإ كيلوت مك وكول اوما

© 
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 تحد تك تحن عك كن كعك
 م وا 0

 َنوُجِرخ 9 َمُكَءاَمِد َنوُكْفَْ ال ْمُكَمَكيِم اَنْدَح ْذَخَأ ّْذِإَو

 من مك ©َنوُدَهْفَ ْمْشَأَو مررت م 5 كريد نم 0
 ني مكي اني َنوُجِرْخَو . ُكَسْنَأ تولدت .لؤتَم

 رس مكي نإ نرخ منال مِهْيَلَع َنوُرَهكت مهيد 00 0
 ضْعَبِب َنوُنِموُعَفَأ َمُهِجاَرْخِإ ا ُمَرَحْم َوُهَو ْمُهوُدَقُت 4“ ىَرَسُأ»

 كن كِل ْلعفَي نم ُءآْرَج اق ضَْبي َنوُرْفْصَتَو بكل | 00 د5 د
 ٍدَعَأ ِّ نودي ٍةَميِقْلأ مويَو اينذلأ نضل قف ١ ٌىّْرِخ / ءافلا 5 ءاتلا 00 5

 ل لا َكيِتَلْوَأ © هيدا ع لفك ُهّنلَأ اَمَو لادم 00

 ١ ب 0 0 فني الق ةرِخآلاب اْنُدلَأ زي 4 َنوُلَمْعَي ل

 مودك ةييااقنت تيتكلا يشر اننا قرر ير نو ني

 َ لا 2 َنْبَأ ىَسيِع اَتْيتاَءَو لمْ ٠
 ُمُكُسُقنَ دوك ا تي 00 اهنا ىيثفلا 0

 انيك أولقو © ترفق اقيرقو يدك اقيرقق مرتك |. ةمل ع دس
 0 ولم ا ربل ل
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 حتا هه هه
 مم 4ْمُهَءآَج إل ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .حتفلاو ةلامإلاب :نامحو ماشهو

 4 لق
 .مامشيلاب ماشه

 «مكاج دار )ه
 ناوكذ نباو «ماغدإلاب ماشه

 .ةلامإلاب

 «( محتاج
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .حتفلاو ةلامإلاب :نامجو ماشهو

 4 مثدَخا)»

 .ماغدإلاب ة ةبعشو رماع نبأ

 اوتاكو ْمُهَعَم اَمِل ٌقّدَصُم ِهَّللَأ ٍدنِع ْنّم م ُبدَتِك ْمُهَءاَج اَّمَلَو ب ع رولا لح م

 رع ثا ان رك ةيزلا لك ةرخوتتتا لدق

 ٌرتْشَأ اَمَسْتِي © َنيِرِفَكْلا َلَع هلأ ُةَنْعَلَف هب أوُرَئَح

 نون ةللا لزني نا هذي هنا ندا اني ارزدكجي نأ ةققنلا

 ْبَصَع َلَع ٍبَصَعِب وُكآَبَف وِداَبِع ْنِم ُءآَمَي نم َلَع دِلْضَف

 ُهّللَأ ٌلَرنَأ آَمِب أوُنِماَ ْمُهَل َليِق اَذِإَو © ع نيم ٌباَذَع َنيِرِقكْلِلَو

 ٌقَحْلآ َوُهَو ناو اكيرنووذختيو انيك لزلا كيوم ُِمْؤن اوُلاَ

 مثنُك نإ ُلْبَق نم هلأ ءآيبذَأ َنوُلُكقت َمِلَق لك َمهَعَماَمَل اََدَصُم

 د مث ٍتدتيبْلِب ىَسوُم مُكَعَج قلو ( َنِنِمْؤُم

 متتاو اناع ذإَو © َنوُمِلَط ْمُكَأَو هدْعَب نم َلْجِعْلأ
 اولاَق اوُعَمْسَأَو ةّوَقِب مكي آم أوُذُخ َروُظل 00 اَنعَفَرَو

 لق ٌمِهرْفْحِب َلْجِْلآ مهيوُلُف ىف اوُبرْفَأَو اَْيَصَعَو انعم

 دف اقر

5 
 م ١ رع دع وب
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 ضقت ١١ كك  ظه

 4 لير ©
 «(ليَرَجَتو©
 0 فذحو 0 7

 .ءايلا عم يناثلاو

 4 َلييَرْبَجِ ال©
 4 َلييَرْبَجَل©

 4( ىَرْتْمَو ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 4« ٌلييَتْكيِمَو ©
 ةروسكم ةزمه رماع نباو ةبعش

 .ماللا

 « مهَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .حتفلاو لك ماشهو

 و هلأ بنَتِك بدتِكْلآ أوُثوأ

 +الآ ُراَدلأ ْمُكَل تنك نإ لق

 أ ُهوََمَتي كي نو © نقص مك نإ َتْوَمْلآ ْاونَمَتَف نيالا
 كت © َنيِيِلَطلأِب ٌميِلَع 4

 زل ْمهدَحأ ؛ دوي ب ركرقأ َنيِدَلا َنِمَو ةْيَح ّلَع نياَكلآ ضَرْخَأ
 هللا كلانا ياذكلا نيو كلاب واكو 1

 ,ة5: راق ليحل اًرْدَع نك نم لف © نوعي اب يصب
 رفقو ىتقو هنت تان ذيصم لأ ني كيل

 َليِرْبِجَو ءهِلْسْرَو هِتْكِيتَلَمَو هلل اَرُدَع مارا وت ننزل
 سدر ماكو 1 ع هللا إف للك

 اَدْهَع ردع انو © وفسقلا ردح امو تت
 َمُهَءآَج امَلَو © َنوُنِمْؤُي ال ْمُه

 نود نع ةضلاخ هللا دنع

6 

6 5 

-0 

 نو يلا تَمَدَق اَمِب

 راكَأ لب م هلم قيرق ماب
 بل نت يق نك تت ل ندم هللا دنع ل

 © َنوُمَلعَ ال ْمُهنَأَك مجرم آر
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 تن د تحن عدن عد عع
 يل َرَفَك اَ و ناقل قالت 18 يعج لا ردك رئت 0570 صم وع

 ا لا نحاتلا نوع ار زقتس يللا نحل مثو ىلوألا نونلا فيفختب رماع نبا

 وُقَي قَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَمَلَعُي مَ توتو َتوُردَه َلباَبِب ِنْيكَلَمْلآ 5 نمل
 ف هب نوري ام افنِ نولي رفعت الق لن ةكقذ نت امن
 هلأ ني الإ ٍدَحَأ ْنِم هدب َنيِراَصِب مه اَمَو دكت و وعلا

 ام ُهْئَرَكَشَأ نمل اوُمِلع دقو مُعمني : "12 1 ا رتل 4 رفا

 اثك زل مه دوب اورق ام قيل ْنَح ني ورجل ىبرثل | 300 ناد
 أ هيَح هلأ دنع ني ةيرختلأ اوَقَّتآَو اوُنَماَ مُهَتَأْوَلَو © َنوُمَلْعَي

 ادق اولونو انهار اواوقك ال 0 ناك

 لأ م اوُرَفَك َنيِذَآ ُدَوَي اميل ُباَدَع َنيِرفَكِْلَو أوُغَمس مسا

 ْمُكَبَر نم ٍرْيَخ ْنِم مُكْيَلَع َّلّزَُي نأ َنيِكِرْفمْلأ اََو ل

 © ٍميِطَعْلا ٍلْضَمْلا وذ ُهّلََو ُءَنَي نم ءمْحَرِب ٌصَقْخي ُهّللَآَو

 ع 00

 علم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 00 حدها  تن0- هه
 يعم اا قط ربو لا ولو لا ا ل

 َملَعَت أًاهلقِم وأ آَهنَمِرثخب تت اهي ٍةَياَع ْنِم ٌحَسِنَئاَم ه| 4خيدن )©
 000 ًَي 7 2 مي ىلوألا نونلا مضب رماع نبا

 تاولمس كلُمولا َهَّنلَأ َن ألغت [©ُئيرَق ٍءْيَش لَك ّلَعَهَّنلَأ نأ .نيسلا رسكو

 د و و. 2 5 5 ٍِظ .صفحك هجو ماشهلو

 َنوُديِرُت ْمأ © ٍربِصَن اَلَو ِنِيَو نِم ِهّللَأ ٍنوُد نّم مُكَل اَمَو ضر
 , ا تم الق 01 6

 قو

 اج وول برع .ماغدإلاب رماع نبا

 هو افلا[ ا تع.

 قي قَح اش رانا ل كاعد نبيل ع

 ل األ لا كذا
 اًدوُه نك نم الإ هنأ َلُْخَتَي : نّآ وُ ل 24 56

 َنيِقِدَص منك نإ ْمُكَنَ ده 5 اتاك لف قلن 0 ناَمأ كي رص ا

 ا دام ا مامر 4 لب ©
 هقفر هو ل ل 1 . ا .معفلابو «ةلامإلاب :نامجو ةبعش

 © َنوُنَرْخَي مه الو ْمهْيَلَع فوق

 اعيش ١

 د
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 حدك عك كك كك
 ىَرصَتلَأ ِتَلاَقَو ٍءَيَش َلَع ئَرَصَتلَأ ِتَسْيَل ُدوُهَيْلأ ِتَلاَقَو | .ام# ئّرصتلااٍ ©
 0 ع ١ 500 رس | .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا
 0 ممل

 ارث اتي ميقا مري مهيب كَ د ُهّنلأَف َمهِلْوَ ا ا

 0 را

 »- لدا ١ <

 هَّنِلَو © هي ع ادع جل 3زج 548

 يلع ع ةللأ نإ عب
 هود ر تاوكقلا قاع رنا نيد اهكتت 30 ه2

 قو نأ فق اوديو توتشأ يبت © نوبق دهن 1ك ام
 انيك ألو ةيثلعي ل يذلا لاقو © ُنوُكَيَف نك "0 اولا فخ رماها

 تاهيل يلرق لق ميلتت نووي لق كرك هينا واقل روف
 نوم يأ كمين 3 نوُوُيِمْوَقِ تيا نيب ذق مهو .الصو نونلا حتفب رماع نبا

 ١١ ميحَج 2 بكشا عج ه1 روك

0 

7 

58 
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 عد اك عدن عك ض هك ها
 4 ىَرصتلا ©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 هن َكءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .حتفلاو ةلامإلاب :نامجو ماشهو

 دك مكر
 .صفحك هجو ناوكذ نبالو ءافلأ

 «َقيِفَعل
06 

000 

 «ارذتاز)»

 « دبل
 ءايلا ناكسإي ناوكذ نباو ةبعش

 .ًالصوو ًافقو

 #4( ءُهْعِتْمأَف

530 
 .ءاتلا

 ه-

 لف مهله عَن دك قع و علال اسما رت نْلَو

 ىِنّلَأ َدْعَب َدْعَب مُهَع ءآوْهَأ َتْعَبتأ ِنِيَلَو ُئَدُْهْلا َوُه ِهّللأ ىَدُه َّنِإ
 يلا © ٍربِصت الو لَو نم هللا نم كَل ام ملأ نم كج

 قر دب ترم يقلل ا

 أوُرُكْذَأ َليِدَرْسِإ َقَبي © َنوُرِيَخْل ْمُه َكيِتَلْوَأَف دب ْرْفَكَي
 © ةييتكلا لع ةكئلطَت نو :كبَلَع كن كنعلا نا وح

 ا
 هيَ َتحرِْإ تأ ذإَوه © َنوُرَصُي ْمُه الو هع حك اهنا

 ل ل

 و ةَباَكَم َتَيَبَلَأ اَئَلَعَج ْذِإَو © َكيِيِلدَطلَأ ىدَهَع ْلاَتَّي ال لاَ

 َدِهَعَو َّلَصُم َمَِهَربِإ ٍماَقّم نِم
 0 وا

 ل ل

 نم ْاوُدِخَتآَو اَنْ
 د

 0 نيا

 راك وتز ل 30 1 عت 1 0 لا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا  ٍراَملا ©

19 



 تن د تحن عدن عد عع
 يرام 5 ل تمد ْذِإَو هلك# م ْمَهَرَبِإ ©

 2 هلا دوق ساس » يق 5 رنج ل ال ا مالا حب راحل ب

 تا اك تن م ةئأ انبي

 هلع وثب عفن الوعر عوف ثنأو اير © ملا باقل
 هرزعلا دا كتر يبكزو ةنكذلاو تككلا ةينلعتو كفي

 تل سلا سا كا

 © َنيِحِلَصَلأ َنيَل ٍةرخآلا ىف منو اَيْئدلا ف ةئئيقطضأ ِدَقَلَوإ 4ك نتن
 نيب ةحوتفم ةزمهب رماع نبأ

 2 ل روص ماع دار ها ع روز و د َء
 لوكَوَو © َنيمللعلا ٌبَرِل ةملشسا لاق ل أ وَهَبَر 5 لاق ذإ «ةيناثلا واولا نكسأو نيواولا

 ّ .داصلا ففخو

 َنيدلَ - ٌقطْصَأ َهَّنلَ | نإ َن ردم ةهيدب دب مهرب هب

 اَدِحو اَهَلِإ َقَحَسِإَو َليِعَمْسِإَو َمِهَرْبِإ َكِبآَباَء َهَلِإَو َكَهَلِإ

 ْتَبَسَك اَم اَهَل ُْثتَلَح دق ٌدَأ َكْلِت © َن شخ رثا قو

 © ةولتفي أ وناك كغ نولقتم ال رد ام مُكَلَو
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 تن تك تحن كح عدن عع
 ًاقيبح متجر ةَّلِم لب لك أوذكفت ئَرصتوَأ اوه أوثوُك ْأوُاَقَو | س4 ىرصت )©
 .ةلامإلاو مهفلاب :نامجو ناركك نب
 ايوا لوا فويس انفاق اواو © نيكرملأ َنِم ناك اَمَو 0 0

 آَمَو طابت َبوُقْعَيَو َقلَحْسِإَو نييك متدرب لِ لن ءايلا لادبإو ءاهلا حتفب رماع نبا
 <> 3 . صفحك هجو ناوكذ نبالو ءأفلأ

 َنْيَب ُقَرَقُك ال ْمهّبَر نِم َنوُيبَتل َقوأ آَمَو ىَسيِعَو ىَسوُم َقوأ
 ع

 مُتنَماَء آَم ٍلَثِِب ْأوُنَماَ ْنِإَف © َنوُمِلَْسُم هل نحن مُهْنِم دَح دحا

 ا 0

 هلأ َنِم ْنَسْحَأ َنَمَو ِهّللَأ َةَعْبِص © ُميِلَعْلَ م د
 روف هلى قانأ لق © توني ا

 ل دم نذل 12 انك هما 0 م ع

 0 خا َمْتِح َ َ >4 4 ةياو ©

 َبوَقْعَيَو َقلَحْسِإَو نيعلشاو متِحربِإ ْنِإ و أ © ! 0 0 ب
 ْنَمَو هَل 5 د الاهل فولت 2ك ذأ موه اوك لما كا 00

 ام مكَلَو ثّيَسَك ام اَهَل تَلَح دق ةَمأ كلي © نول 0 مح لؤي لآ ان هلا نم هدد هد منك نئي ملأ | جريح ند
 23د راكم را ديك ينو
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 كك 1
 ل 0 وَتَلَبِق نَع ع ورم ندا نيكل قيقا للا ون 1 20 ا

 وم لإ اف ىف أت يفت ل لأ

 لع ءآَدَهْش أوُنوُكَكَل اَطَسو مَآ ْحُكَتْلَعَج َكِلَدَكو © ٍوِيِقَكْمُم
 نادال اةيوق مي لأ نرخحتو سال
 هَيَبِقَع لع ُبِلَقَنَي نَّمِم َلوُمَيلَآ ُعَِّتَي نَم علا

 ةيضي ل هنأ ناك اكو هلأ ىذه قيدلا لع الإ يكل كت

 َكهجَو بقت رت ذق © ميج َفوُعَرَل سياتل َهّللآ 6 * فور ©

 دج رش َكَهَو لو الضر َةَلْبِق َكَكيََوْتلف ٌباَمَحلَأ ىف 0
 أويوُأ َنيِذَّلَأ َّنإَو 00 )أولو مكن ا كيوم هع "ا

 َنوَُمَْي مَع لفك لآ اَمَومِهبَر نم قل هنأ نوئلغيل بتكلا | 4 تدان 9
 قلتو أرقيل ان ةئاغ لكي هدقكلا ًارثرأ قينلا كيتأ قلو ©

 َتْعَبتَأ ِنيَلَو َضْعَب َةلبِق عياتب مُهُضْعَب امو مهب عياتي تأ آمَو 0
 © َنيِمِلدَطلَ 8 اذ َكَّنِإ ! مَلِعْلأ ع َّنِم َكَءاَج ام ِدْعَب ( ْنِّم مُهَءآَوْهَأ .حتفلاو ةلامإلاب :نامحو ماشهو

1١ 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 31 ِءآَمَسلأ © فقولا
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 مكه ١. كُل ١
2 

 ًَ 0 رو 4 4 2 م ل 0 ا ل يي ور 116 < » ماع - م

 ْنِإَو َمُهَءاَتْبَأ َنوُِرْعَي امك ُهَنوُفِرْعَي تتكلا ْمُهلَثْيَناَء َنيذلأ

 م 2 7 موب 7 رج فر هز 6 خ م( هودس 50

 الق َكَبَر نم ْقَحلأ © َنوُملْعَي ْمُهَو قل َنوُمْثْكَيِل َمُهْنُم اَقيِرَف 7
 أ ة روع رز دفع سو 7 أ 8 د «* اَهالَوُم 28

 اوقيدس اَهيِلَوم وه هدهجو ٍلْكلَو © َنيِرَتَمَمل نم ندوكت ءايلا لادبإو ماللا تفي رماع نبا
 سبر < رهم هةر م و22 ءرهو و ع 6 ٌ .ًافلأ

 لك لع هللا ْنِإ اًعيِمج ُهللأ ْمُكِب ِتْأَي اونوُكَن ام َنْيَأ ٍِتَرْيَمْل
 1 رع عو ساو را رضا د رش م دس هى 2 6

 ٍدِجْسَمْلا َرظَش َكَهْجَو ِلَوَف َتْجَرَخ ْتِّيَح ْنِمَو © ٌريِدَق ٍءْيَش
 مج < [>< 5 2 نك وق ل اسس مسك ا

 © َنولَمْعَت امَع ٍلِفََعِب هللا اَمَو َكِبَر نِم ْقَحلل ءُهَنِإَو ِماَرَْلا

 زق يضم هامل ءعاح يعي ع يع 5 ع >2 مد 5< جه م

 - 2 َ و ٍٍِ كام لو شعار

 ْمُكْيَلَع نيااَئلِل َنوُحَي الكإ ْهَرطَس ْمُحَموُجُو اولَوَف منك ام
4 - 2 

 011 ٠ هس و 2 و م2 00084 ود 8 و1 14 دل ل 0 و
 نب هذ 6-2 هذ 5 > . ؟». » 2 ٠ ١ هذ 9*5 5

 ه- يبدأ

 7 ٠ ها ءدآ ” _ ح مه روءم-2< ه2 0 1 ا س2> ٠
 مكيف اَنلَسْرا امك نودتهت و 7 قمع

 وو ها م . و سس عا ىو ع 2 5 ل 2 ى ٍَل ع

 و 2 رب مك يلع ولَتَي مك مع وسو
 2 6 أ لس دمر > ص دص

 3 هريس ا ركف 113 تسر نكد كنا رمح كو 1 5 هي يف رو ع 7 ري واسر هَل - رس
1 

 نع

 ريغ رع رود م .ك لس و يشجع . ا و مج عدو
 اًهياتي نورفكت و 9 اوُرُكْشاَو َمكَرَك ذأ ورك دان

2 
 خخ هس

 َنيِرِكَصلأ َعَم َهّللَأ َنِإ ٍةَلَّصلََو رْبّصلأَب اوُنيِعَتْسأاوُنَماَء َنيِذّل
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 كو ك كك كك ك ك2
 وكما رةاخا ل توما هللا ليش و لقي نقل اراوقت

 ٍِصَقَنَو 0 00 َنِم م 0 5 زنا

 58 لإ ان ا 7 و َ 57
 4 وه

 2 رَأو ةمخَو ْمِهَيَر نم ٌتوَلَص ْمهيَلَع
 ه-
 افخأ

 دارا دجلا ح نال راما َرَمْلآَو اًمَّضلآ نإ«
 هّللأ َّنِإَف اَرْيَخ 2 و َفَوَلكَي نأ ِهْيَلَع ع ءاَُج الق

 لاو تيل نم اهئ آم نوئشست ني أَن ميِلَعُرِكاَش
 كالا َكيِتَلْوُأ بتكْلا ىف ىساَنلِل ُهَتِيَب اَم ِدْعَب ْنِم

 قت اوتو احل أوئات نأ لإ © نونا مُهَمَيَو
 ائاقو أو رفح نيل نإ © محل اقل 0 ُبوُتَ
 ة واكل ٍةَكِيِنَلَمْلاَو ه هّللأ ٌةَنْعَل َمهّيَلَع كيت مك افك َّمُهَو

 © َنوُرَظَنُي َمُه 1 ُباَذَعْلآ ُمُهْنَع 0 لانم نيلخ
 ب طع

 © ْميِحَتلَأ ْنمْحَيلآ َوْه الإ هَلِإ آل َدِحَو ُهَلِإ َْمُكُهَلَِ

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ# ِءْىَش ©



 شكك ١١ ١ هك اه
 ِكَلْفْلَآَوِراَهَملأَو ٍلْيَلأ ف لَتْخاَو ٍضْرَأْلاَو ٍتومَّسلَآ ٍقَّلَخ ىف َّنِإ

 ءآَمّسلآ َنِم ُهّللَ َلَرنَأ آَمَو ساَكلآ ُعفنَي هي اي رخما قوز ىلا

 د لك نِم اَهيِف َّتَبَو اَهِتْوَم َدْعَب َضْرأْلا هب ايْحَأَ ِءآّم نِم

 ضر را ءامشلا قييرضقللا باككلا حْيِرلأ فيِرْصَتَو
4 

 هلأ ٍنوُد نِم ذِخَنَي ء نَم املأ َنيَو © َنوُلِقْعَي مو رك

1 

0 3 

 هاو اب الا اراك قمار للا نك مهتم اًدادنأ 0 0 :
 2 0 .ءايلا لدب ءاتلاب رم نس

 ب اًعيِمج ِهَّنِل 0 نأ تادكلا 344 ١1 ملط ينل 6 59
 1 58 ؟ َنَوَري #

 أوُعَبتَأ َنيِذَلآ َنِم أوُعبتَأ َنيِذَلأ اَّبت ْذِإ © ِباَدَعْلأ ُديِدَش َهّنلَأ |. .هايارضرساعنا
 ماغدإلاب ماشه اوُعَبَتآ نيذلا ل ُلاَقَو 7 هنا مهب ٌتَعلَطَفَتَو تادقلا اًناَرَو «اربت ذإ ©

 0 َكِلَذَك أَنِ أوكي دك ًاكيتتف 5,6 اك أَو ؛«راثلا ©

 8 املأ نم يجري مه انو َمهَلَع ٍتّرَسَح .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 اريك يل تال يف ناك راك ناك اهناكن

 كلذ انتر 0 نين زاعوكمل تن كيتا ثوخغ 0
 © توُملْعَت ال اَم هّنلأ لع ًاوأوُقَك نر ملللا وشاب

 موك م
 .تيصشلا#وا

 رياك ىلا .ناكد#ا و و لن 2 56

 ةسمخ #* ءاشحفلاب # .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءوسلاب لك كل

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يههو ءسايقلا
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 ضقت ١١ ككل ه2
 ءآدنَو ءآعد الإ غمْشي ال امي ُِْنَي ىذا ٍلكَمك أوُرَمَك َنيِل نموا ةرققتب نو اقف ةرادقتال كراع وو قرأ فيو 20 ِهْيَلع انْ آم ْبَمت ل لإ اياك ةللا لا اوُيتأ ْمُهَل ليِق اذ 4 ليِق ل

 امنإ © نوُدبعَت هي ْطُك نإ هل أوُرُكْشآو كَفَرَ ام ِتدَط ني أول أوما نيل ايات © نوُلِعَي ال عُهف ئنُح ْمْبمُص
 .الصو نونلا مضب رماع نبا بعث ةوقخ هلأ نيل مفإ الك داغ الو غاب روع ءغطأ نق زاطشأ نتك © هلآ رْثعِل هب ٌلِهأ آَمَو ِريِزنِْخَآ َمَكَلَو َمَدلأَو َةَئْيَمْلأ ْمُكَيَلَع آس

 يدر كلا ها 0 م َنوُمْتَحَي َنيِذلا نإ ©
 0 | موي ! ا ا 9 ل 0000 ةمكملا مع نس

 انك رفتكلاو كاّدعلاَو قلاب ةللقلا اؤرتقا خيزلأ كيل 0
 عرر لل ص يَ 1, «راَتلا 8

 ْنِإ 1 َبنَتكْلَ ا نأِب َكِلَذ © © ٍراَئلآ لع ْمُهَرَبَص حتفلاب :ناحمجو ناوكذ نب
 .ةلامإلاو

 © ٍدِيِعَب ٍقاَقِش ىفَل بدتكلآ ىف ًاوُقَلْخأ َنيِذَل
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 حدها  تن0- ه
 ّنِحَلَو ٍبرَْمْلاَو ٍقِرْهَمْلا لبق ْمُكَهوُجُو اوُلَوُ نأ َريْلأ َسْيَلِو © 4ئ,ل0©
 زعرقلاو بقكلاو هكيقملاو ريخألا منيلاو ذئاب وماهي ياؤلا "727
 َنْبَأَو َنيِكَسَمْلاَو َىكَيْلأَو ٍقْرْقْلا ىوَد ءوّبُْح َلَع َلاَمْلَ ّقاَءَو | ريل نِحَلَو#

 وُفوُمْلاَو لكلا قاد وَلّصآ ما ِباَقَرلَأ ف وَيَا ليلا ا
 َنيأَبْلا َنيِحَو ِءاَمَّضلََو ِءاَسَأَبْل ىف َنيربصْلاَو ردوا ! َمِهِدَهَعِ

 نذل اهيَأكَي © نوقتنلا مه كيلو اوُقَدَص َنيِذَلا كينلزأ
 ُدَبَعْلاَو َرخآِب ٌرَخلأ لبَقْلا ف صاَصِقْلَ 00 تيك ارثكا#

 ان ةيخأ قي نذل عنخ مق قن ودا قدْ ٍدّبَعْلَا

 ل ْمُكَبَر نِّم ٌكيِفَْخ َكِلَذ ٌنَسْحِإِ ِهَيلإ هآَدَأَو ِفوُرْعَمْلِب
 ِصاَصِقل ىف ْمُكَلَو# ميل 0 ُهَلَف َكِلَذ َدْعَب ئَدَتَْعَأ ِنَمَق

 َرَصَحاَذ ذِإ ْمُكَيَلَع َبيُك © َن وُقَتَت ْمُحَلَعَل ببْلأْل 06

 ررقَألاَو نْيَدِلوْلِ ُةيِصوْلَا اَرَيَح َكَرَت نإ ُتْوَمْلَأ ْمُكَدَحَأ

 آَمّنِإَف ِهُهَعِمَس اَم َدْعَب دْعَب مهلَدَب نَمَك © َنيقّتمْلا لع اًمَح فوُرْعمْلأب
 م © ٌميِلَع ٌعيِمَس ةّللأَّنإ ةةئوَُِمُي نيل لع مَنِ ََي 4

 4 َىَش ظ مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو «مامشإإلاو مورلاو نوكسلا عم 4 ىَت لقنلا :هجوأ ةتس 4 ءْىََش ©
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 ضقت ١١ ككل | ظهفض 2
 ِهَيَلَع َمْنِإآَلَ ْمُهَتْيَب َحَ دا كا ىويناك خت * ٍضَوُم ©

 04 .داصلا ديدشتو واولا حتفب ةبعش

 - 1295 اوما يلا اَهّيَأتَي © ٌميِحَر ٌوُفَع هلأ نا

 َنوُقّتَت رْفتت ْمُحّلَعل ْمُكِلْبَق نم َنيِّلَا َلَع بيك اك ماض
 2 س 7 2

 2 انه

 رء| 4 ماتت ةينيزل#
 كا هك سا وام «نيونت الب ءاتلا مضب ناوكذ نبا

 نم "نيِكْسِم ُماَعَط ٌةَيدِذ ءُهئوُقيِطُي َنيِدَلآ َلَعَو َرَخَأ ِماَ ا 2 وو َ 8 لص سر عر 2 ملا نشكو
 و ص 0 ب هر و و روق كاع ل اوم 1 و

 متنُك نإ ْمُكل ٌروَخ اوُموَصَت ناو هل ٌرمَخ َوْهَف اَريَخ حاوُطَت | «نيسلاو مملا حتفب رماع نبا
 سانلِل ىّده ْناَءَرَقلا ِهيِف لزنأ ىذلا َناَضَم ْرَهَش © َن ما ركع ا نوما# دو ا دبع اك 7 00000 .نونلا حتفو ءاهدعب فلأو

 هس هيل سس

 ملا

 داما

_- 

 + ٌةَّدعَف

 هدعف

 ل

 ةيرز ركأ وابأ قوةتيق رم ا
 بل اخو رنا مك ِرُي اَلَو َرْسْمْلا ْمُكِب ُهَّللأ | «اوئيكتلو 9

 او © َنوُرْكَفَ سلو سا اَم لع ةّلدآ أوُريكْشلَو | © سس دكا عش همن
 8 اَذِإ عادل َةَوْع 0 يرق نإف قع قداتع كلم

 © نودي لعل ىاولوزيلو ىل اوييجشتيلت

©411١ 

28 



 عك أك 25 55555
 مك قايل ند كراع نر نزلا ميقا نا خبا»

 َباَتَف ْمُكَسُمنَأ َنوُناَتْنَت بعمل

 هلأ تقك اه ارثكناو قفوكفن ْرِشب َنعْلَأَف ٌمُكنَع اَنَع كح

 ا ماو

 51 ٠ ه1 را
 ار جا نإ ماهقلا رم 21 فما هي ولالا لوخلا

 اَلَق هلآ ُدوُدُخ 0 َنُهوُرِشَمُ 2
 الو © نوت ملت سائل وجا هلأ ديبي َكِلَدك هويرفَت
 ماكل ىلإ آَهب اوُلَدُتَو ٍلِطَبْلاِب مكتب :: كلوا 0

 ت6 نوتلفت ةقدأو قإلاب نيلكلا لوم قي اقيرق أولت

 ُريْلأ َسْيَلَو جَللاَو ياّنلل ُتيِقَوَم ىه لق ٌةَلِهَأْلا نَع َكَتوُلَعْسَ

 توب أوو أ نم ريل حلو اهروهلط نم توي أوثأت نأب | ب رس
 هلأ لبس ىنأوتكو © 0 بلا صعلز)

 1 يو هت ا اهرسكو نونلا فيفختب رماع نب
 نإ اَوُدَتْعَت الَو ْمُكَئوُلِتاكُي َنيِذَ .ءارلا مضو ءالصو

25 

 ةيدكتنلا ثحبال هلل 0
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 تن دك تحن عن عدن عع
 ل 2 حس ماس واو : هي ور 5 مب هدد هي وام

 ٌقَح ماَرْخَأ دج دنع َُهوُنِدكُم اََو لَْفْلا نِم ُدَهَأ ةتتبْلأَ 2
 3س قف َمُكوُلَكَف نإ ةيِف ْمُكوُلِتكي

 َنوُكَت ال ّيَح ْمُهوُلِتََقَو © ٌميِحَر ٌروُفَغ َهّللَأ َّنِإَف أوَهتنأ ِنإَ
 يللا لغالإةونغ الق أنهي نأ روُكَيَو ُةئّثف

 دق مصاص ُتَمْرَمْآَو ِماَرَخآِر ْهّشلب ُماَرَخأُرْهَّشلَأ ©
 هلأ اوُقّتَأَو كيا ى ىَدَنْعَأ اَم ٍلْئيِب ِهْيَلَع أوُدَتْعَأَف ْمُكَبَلَع

 ممر ع عسا
 © َنيِنِمْحْمْلأ بحي هّللآ َّنِإ اَوْنِسْحَأَو ةَكْلَهكلا َلِإ كي

 ينهلأ ني رتفتنأ اتق مص نإ راو 5

 هس دك تن ذب دعت قع تلال

2 
 ا

 يم تر هو 1 ىو رو ا 00 6 وف

 ّنِم َرّسيَتَسا اّمف ْجَح | ىلإ ٍةَرّمَعلا َعَتَمَت نَمَف مثنِمأ اذإف كسن

 0 مد هيب اا و ريع درع. نبأ م .٠ 2 م رز < 2 5 م ع 00

 َمُثَعَجَر اذإ ٍةَعْبَسَو ص ” يلا نَمف يّدَهلا

 ٍدِجْسَمْلا ىِرِضاَح هلع قست أ ينل كلت ليك رقع 12 كلي
 يم صه وَ

 "ع © ِباَمِعْلآ ُديِدَس َهّلَآ نأ اَوُمَلْعَأَو هّنلَأ أوُقَت 2



 حد د حدد عد رح هع
 الو كَ الق لأ َنهِبِ ضرق نتف تولخم ره حلا
 لآ ُهَمَلْعَي ٍرْيَح نم اولَعْفت اَمَو جل يف لاتج اللَو قوس

 © ببْنألآ 00 وُقَتأَو ئَوُفَتل دال َرْيَح َّنَِفاوُدوَرَكَ

 مضت ْمُكَبَي ني الْضَف أوُكَتبَت نأ ُحاَتُج ْمُكيَلَع َسْيَل
 اَمُك ُهوُرْكْذَأَو ُماَرَحْخَأ ِرَعْفَمْلَا َدنِع هّللآ أوُرْكْذَأَف ِتاَكَرَع ْنّم

 ذأ مث © َنيِلاَّضلأ َنِمَل ءِلَبَق نّم مثنُك نإَو ْمُكَدَدَه

 ا هلأ َّنإ هلآ أوُرِفْغَتس هي
 ْمكَعمآَباَع ْكرْكَرَك َهّللآ أوُرْكْذَأَف َمُكَكِستَم مُكَيَصَق

 د 0 امو اهتذلا قالا ل :

 ْدلَأ يف انتا آَتبَر ُلوُقَي نّم مُهْنِمَو © ٍقَلَخ ْنِم
 يآ كيتلزأ © راَثلأ َباَذَع اِقَو َةنَسَح ٍةَرخالآ فَو

 © باسيل ٌعيِرَس 1 لك ا تي

 ْنِم أاوُصيِفْأ َمُث
2 

0 164: 

١ 

١0 

 ا
 «ِراثلا  ©2رع

 1١ ١ ل | .ةلمإلاو فلاب :نامجو ناركذ نب

3 
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 ضقت ١١١ ككل ه2

 * لبق 2©
 .مايشإلاب ماشه

 34 فْوَر ©

 .واولا فذحب ةبعش

 4 ِتاَوَطْخ ©

 ( ختءاج )©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 «غجرتر#
 .ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا

 الق ِنْيَمْوَي ىف َلَجَعَت نَمَف ِتَدوُدَعُم ِماَيَأ ف َهّللأ اوُرْكْذو © ك5 دوم 2 عد رم ع ع واما نوع را 0 و
 هللا اوقتاَو ئقتا ِنَمِل ِهّيَلَع َمْثِإ الف َرْخاَت نَمَو ِهّيَلَع َّمْثِإ 200 2 لا - ص وك -- 5909 مة تو 0 2
 ر 2 4 و 2 رس ص

| 

 هلل م ا

 نيو © ُهاقيلأ سلو هَ ا بلا تاخأ
 ولن هللا دلل هاش هادا هنت قرش قم .نياكلا

 ما َنيِدَلأ اهّيَأتَي © ٍداَبعْلآب

 0 0 ءبَتَت
 ا م لس

 0 مدل

 0 هو

 ميِكَح ٌريِزَع ها
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 تدك تحن عك كن كاك
 را 50

 ةنءاج 8

 َنّيز در 0 ِباَِعْلَأ ُد ديَدَع هلأ َّنِإَ ةنءاج اه نعت ْنِم هللا .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 اول ماَء ةيدلا ّنِم نورتو كلا يحل ا َنيِذِ .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 رقي ءاقق نم قي هو ةمفلا مي مَ ازقتأ يلو ا

 1 لد ىو 3 َض يو ذأ

 ه-

 هعيِبَتلا ُهَّللأ َتَعَبَف ٌةَدِحاَو هنأ قاكأ 568 ٍباَسِح

 نيب َمُكْحَيِل ٍقَْآِب بَتكلأمُهَعَم هق لردأو نيروقتو نيرتتلا

 ةيااركرا يحل ا اكو ديف ىنلتخلا ايف ياكل

 أوُتَماَع َنيِدَلأ هّللَأ ىَدَهَق َهُهتْيَب اين ثكَيُيْلأ هَهَتَءاَجاَم رمَبإ «غةنناجإه©
 0 0 ا اولا

 لإ ٌءاَشَي نم ىِدَهَي ُهَللآَو ءِدِنْذِإِب ْقَْلأ َنِم ِهيِف اوَُلَتخَأ اَمِل | .ةلامإلاو حتنلاب :نامجو ماشهو

 مُحََِياَملَو ةئِْخأ اولخ ذت نأ كبح ْمأ © يقسم طَص

 | رلُوَو ُءاَّرَضلَأَو و ٌءاَمأَيلأ م ْمُهْتَسّم مُحِلْبَق نم اَوَلَخ َنيِذ أ لكم

 كا مَُعَماوُنَماَ َنيِذَّلاَو ُلوُسّرلآ َلوُقَي قَح
 2 مقا ها را راك م رو 6 ياتو 2

 © يلع دب أ نق ريح نِم أوُلعفت امو

0 

33 



 حد ذك عدح كح رك كاد

 «راثلأ 2©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 اوفرشصت نأ نقع مك زك وْ لاتِقْلا ْمُكَبَلَع َبِيُك

 هاو ْمُكحأ "ف َوْهَو اَنْ ويح نأ ىَسََو مح 'ْنَح وهو اَنْبَ

 هيف ٍلاَق مَ ِرْهَشلا نَع كولن © َنوُملعَت ال من خل

 ٍدجْسَمْلاَو هب ٌرْفُكَو ِهّللأ ٍليِبَس نَع سك
 َنِم ٌرّبَحَأ ُهتئِْلَأَو هلأ دنع ْدَبحَأ ُهئِي ءدِلْهَأ ٌجاَرْخإَو ِماَرَخْأ
 07 هر قار يتم
 نإ ميو نَع 0 ّج َمُكَنوُلِتََقُي واي الَو ٍلَتَقلا

 َكيِتَلُو ذا تميف تَيق ءهبيد نَع ْمُكنِم دري نمو أوغلتم

 مه َراَنلآ ُبَحْضَأ كلو ةرخالاَو اً اكد ١ ف نلكعا كظع

 يف اوُدَهلَجَو اوُرَجاَه َنيِذَّلَو أوَُماَع َنيِدَل 0 8 01 اًهيِف
 © ٌميِحَر ٌروُفَغ ُهّنَآَو هلل َتَمْحَر َنوُجَرَي َكيِتَلْوَأ هلل ٍليِبَس

 عِفتمَو ٌريبك مث : ميني لك زدنا ثخأ يع كايل>»

 لذ رق ذاق كن راق اهيونلا يراك نينت# ىب

 ل
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 محا عه 1 حرص
 ُديَح ْمُهَّل حالضإ ْلُق ٌيدكيلأ نع َكَنوُنَكْسَيَو ةَرِخآلاَو اَيئُدلَأ ىف

 ا رو 2 ب عيا

 20و م حك وو 2 يك م 4« َءاَش ©

 00 9 © مي ح ٌزيِزَع هَّنلأ َِّ ْمُكَتَتْعَأَ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 لَو د رش قو هي دورت ةنأو رينا لك نكح

 ل م كبل را َنيِكر فشلا أوخكشش ال الو يُكْقْبَجْعَأ
 قلاع ا ديا كاف

 قو ل َنوُعْدَي َكيتَلْو | كبجغأ ل رق نم ريخ .ةامإلاو فلاب :نامجو ناركذ نبا

 مُهَلَعَل مالا ء4تلياَء ْنيَبَيَو ا قمل و هلأ ىلإ اَوْعَدَي

 اولزَتَعَأَف ىذَأ َوْه ْلُق ضيِحَمْل م
 2 ب 001 هس وق دا ع 4« َنَرَهظَي 2©
 َنّرِهظَت اذإف َنَّرْهْظَي وح سم عوف و ضيِحتلا ف ءاسنلا زاهلاو ءاطلا عنب عش

 بحي َنيِبّوَّعل بحي َهّنلَ 2 كلَ ةكرمأ كيك قف قرت اهديدعلو

 هوا ند ل

 7 0 محن ويلعاَو هللا اوُقْناَو كيش أوُم

 يق ربك نأ ْمُحِيِنَيَأَل ةَضْوُغ 0 ةينيؤنلا

 © ٌميِلَع ٌعيِمس هلو يال نيب أوُحِلَصُمَو

- 
 مْدَقَو
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 حدك كك كك كك
 اب مُحُدِخاَوُي نحَلَو ْمُحِيَمْبَأ ىف وللا هلآ ُمُكُدِخاَوُي
 هيناتا نم ةرازإ ويدل ه ميغ رنه لللاو تيئرن عقبك
 أوُمَرَع ْنِإَ © محي روف ةللأ نإ وف نإ هش ٍةَعَيرأ صبر

 نفي نصبر ري تَقَلطَمْلاَو © ٌميِلَع ٌميِمَس د َهّنلأ َّنِإَف قلل
 نإ نيماكل ا ىاقلا قاكناك عذلخا نأ قي ليي الو يرو ةقلذ

 ْنِإ َكِلَد ىف َّنِهَدَرب ُقَحَأ َنُهَوُعُب ُهُبَو رخآلا ِوَيلأَو هّللأِب َّنِمْؤُي ّنُك
 ٍلاَجَرلِلَو 0 نهيق ىِنَلَأ ُلْبِم 3 اًحلْضِ اقدام
 َكاَسْمِإَف نام َُلَطل ٌقلطلا © ٌميِكَح ٌريِزَع ُهَّلل او جد ٌنهَِلَع

 اَمِم أوُدْخَأت 0 إب حيرشَت وأ ٍفوُرَعَمِب

 همك

 َمثْفِح ْنِإَم هلأ َدوُدُح اَميِقُي الأ اَناَي نأ آَلِإ اًمْيَه َّنُهوُمُْيناَ - -
 عا

 دوُدُح َكْلَي دي تدك اَيِفامهبَلَع عاتج اق هلآ دود امي
 ا

 000 5 مَّوَح ُدَعَب ْنِم منذ لت مل م ©

 ا اي َءاَتُج الق اَهَقَّلَط

 © َنوُمَلْعَيِْوَقِل اَهْنََبي هلآ ُدوُدْخ َكّلِتَو

 هر
 َّس

 .مورلاو ناكسإلا عم اهلبق واولا يف امناغدإ مث ًاواو ةزمحلا لادبإي 4 و © فقولا

36 



 جان عهد هم
 ٍفوُرَعَم كو هداك م َنْعلَبف : ءاقنلا مثَقَلَط اَذِإَو

 نمو أوُدكععَل اراَرِض َنْهوُكِسُْ اَلَو ْفوُرَْب ٌنْهوُحَرَس و
 ا ا و6

 هجو ماشهلو ءماغدإلاب رماع نبا

 بتكلا َنِّم مُكَيَلَع لون اَقَو ا 1غ هنأ كَمَعِي أوك ْذَأَو 0
 لكب 0 اًوملَعاَو َهَّللَأ وقنا 0 مُكْظِعَي كح نازل راع نار ع 0 د 4 2-1 أ اَوُز

 اَلَق لجأ« ْمَلَبَق ءآَسْيلأ ْهتْقَلَط اَذِإَو © ٌةيِلَع ٍءَْئَه

 فوُرْعَمْلاِب مُهتَيَب ا اَذِإ 0 ولعت

 رخل ِْويْلَو هّللأب ُنِمْؤُي ْمُكِنِم نك نم ءدب ظَعَوُي َكِلَد
 © َنوُملعت ال مهو ْمَلعَي هَ رهط 5 1 551

 يي أ أ نمل قيل يلح عار َنْهَدَلوَأ َنْعِضْرُي تدلل

 ال َفوُرعمْلا َنْهثَوْسِكو َنْقْدر د4 دوُلْوَمْلا َلَكَو ََعاَصَرل
 اوه الو اهدا د1 123 د[ يقم لإ 5 1

 نَع 0006 تار نإ َكِلَذ ْلْثِم ِثراَوْل َلَعَو 7-3 ا

 نأ ا ْنِإَو يل َحاَنَج اَلَق ٍرْواَمَت و اًمُهْنُم ِضاَرَت

 مُيَناَد آم لس ذر ةشنئاغ َحاَنُج الق ْمُكَدَلْوَأ اَوْعِضْرَتْسَن

 © تيِصَب َنوُلَمْعَت امب هنأ َّنأ اَومَلْعَأَو هلأ اوُهَتآَو فوُرعمْلاِ

 غي ل

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍِءْيَش ]©
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 تن تك تحن عدن عد عع
 َنهِسشنأِب َنْضَيَرتَي اًجوزَأ َنوُرَدَيَو ْمُكنِم َنْرَفََمُي َنيَِّلَ

 ْمُكيَلَع ل و ٍرُهْهَأ َهَعَب

 نك راسم يلا درا ع ويشأ ن قاكن اكو
 دلل لج نووي مصرع امج كتاف حاس 6

 ّنُهَنو كاك خا هلأ َمِلَع َُكِيْشَأ ف شَتْحَأ زأ

 اًوُرْعَم اَلْوَق أونوُقَت نأ آلِ اًرِس ٌنُهوُدِعاَوُت ال نحل
 4 5 ُبَتِكْلا َعْلْبَي ٌقَح حاكِتلأ َةَدْقُع ًاوُمِزْعَت اَلَو

 تقغأو ًرزكخأت عيش ى ام ملغ لأ نأ اقع

 ءآَسلأمعَلَط نإ ْمُحيَلَع ع َءاَتُج ال © ْميِلَح ٌدوُفَغ هّللأ َّنَأ

 لع َنْهوُعِمَمَو ًةَصِيِرَك َّنُهَل أوُصِرْفت ْوَأ َنْهوُستَك مل ا 0
 لع اَنَح ٌفوُوْعَمْلاِب اًمدَكَم مُهُرَدَق ِرتْفُمْلا َلَعَو ِهْدُرَدَق عِسوُمْل 0

 دَقَو َّنُموُسَمَت نأ ٍلْبَق نِم َنُموُمتَقَلَظ نإَو © َنيِنِيحُمْل
 مسد -_ 0
 م مهد 1

 نوفعي ن نيا يسم

 5أ دعك

2 

 ة ّنُهَ ب

 7 نأَو حاكِتلآ دنع ءهوِدّيِب '. ىلأ 00

 © ٌريِصَب َنوُلَمْعَت مب هلأ َّنِإ ْمُكَتْيَب َلْضَفْلآ أومن

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ٍءاَسْيلأ ©
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 تن تك تحن عد عدن كاع

 4( ةَيِصَو 29

 4 .ةَقيَصبَم ©
 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

 .نيعلا

 هدو
 .داصلاب ةبعشو «نيسلاب ماشه

 .نيمحجولاب صفحو ناوكذ نباو

 ا

 ْنِإَف © َنيِتِنَق هِي أوُموُقَو ىلا ةوَلَصلأَ ِتَوَلَّصلأ َلَع اوُظِفَح
 ام مُحَمْلَع امك هَ اوُركْذآَد من 1 ارت نقع

 اَجوْزَأ َنوُرَدَيَو ْمُكنِم َنَََْتُي َنيِدَّلَو © َنوُمَلْعَت 0

 اَلَف َنْجَرَخ ْنِإَف َجاَرْخِإ َرْيَغ ٍلْوَحْلَأ ىلإ ادعم دم مهجور َيِص

 ا ا َءاَنِج

 © َنيِقّتمْلا َلَع انَح َفوُرْعَمْلاِب ُمَعَم ِتقَلَطمْلِلَو © ٌميِكَح
 َلإَرث ماه © َنوُلِقفت ْمحّنعَل هيا ء ْمُحَل ُهّدلأ ُنَيَبُي َكِلَّذَك

 هللا ميا لاق ثزحلا رةكسنرلا خفت قزف قم ارخوخ يحل
 ٌرَئُحَأ ّنِحَلَو سياّتلآ َلَع ٍلْضَف وُدأ هلأ نإ ْمُهَيَحَأ مك أوُتوُم

 و أ
 هلأ

0
 

ُضرْفُي ىِذَل
 

دَفِعَصُيَف ايي اَضْرَف هَل ل ُ
 رُ

 © َنوُعَجَرَت هي هلا لد نط طيتت كلل او ةريثك اًفاَعْضَأ ده

39 



 تن تك تدنن عن عد عع
 نيت أولاق ذإ قسوم ٍدعَب نم ليو ىتب نم الملأ لإ رت و ملأ

 نإ ْمُكْيَسَع لك لاَ لنآ ٍليِبَس ىف لن اكِلَم انل تعب مه

 يف لي الأ آنآ امو أولا نق ا الأ لاتقلا ْمُحَِلَع بيك

00 
 َلاَقَو © َنيِيِلَطلَأب يِلَع هلو عهْنَم ايل

 رنة كوع خل دعي َ

 َنِّه ٌةَعَس َتْوُي َمّلَو مي لا 0
 01 06 هن ءمَداَزَو ©

 مّلِعْلا ىف ًةَطَمَب ِههَداَرَو ْمُكَيَلَع ُهلَفَطْصَآ َهَّنل هللا نإ لاق لاعلا | .:كجايواهر رئاعإوا

 َلَقَو © ٌميِلَع ٌعِسو هآَوْءاَقَ نم ءهكلُم توي هلآ عسِطآَْو' 207“
 كهدف ثرزاكلا طفوا هيكتنا يل نر

 ف

 هلي نوره لا سوم ُلاَع كرت أكف م ُةَبقَبَو ترو

 ًّّ © َنيِنِمْؤّم مُشنُك نإ ْمُحَل َةَيآَل َكِلَ قذر اكينلملا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ُءَشَي ©
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 تحد دك تحن عدن حن كح
 مق ره مُحيََِبُم هَل هّنئأ ّنِإ َلاَق ٍدوُنِأِب ٌتولاَط ٌلَصَف اَنَلَ
 ِنَم الإ َفِم د مُهَّنِإَف ُهْمَعْظَي ْمّل نَمَو تم ميلف ُهَنِم َبِرَش

 زواج اكلك قلو ذايلل !هَنِم 0

 َتوُلاَجي مول اكل ةقالك ا اولاق ندعم اولكا# يذلا ف
 2 يك و د يجب 5 وور

 ٍةَِف نم مك هللا اوقلَم مُهنأ َنوُنْظَي نيذلا لاق ءِهِدوُنجَو
 مس ص م ص درر م 2 رع ع تأ نع - 58

 © َنيِريصل 00 هللا ٍنذإب ةريثك َهَحِف َتَبلَع ٍةليِلَق

 اةنضصاكيلغ ٌغرْفَأ آب 11 ىلا ديور هنو ورنا

 مُهوُمَرَهَف © َنيِرِفَكل وغلا 000 اقم َكتَيَكَو

 9 7 َةَمْكِْلَو َكْلْمْلَأ ُهّنل ُهلَئاَدَو َتوُلاَج ُدوُواَد َلَكَقَو ِهّلدَأ ٍنْذِإ

 ْدْعَبِب مُهَضْعَب َساّنلَأ ِهَّللأ ُعْفَد ل 11 00

 َكْلِي © َنيِمَلدَعْلا َلَع ٍلْضَم ود َهّنلأ كبلز شالا تلمس

 © َنيِلَسْرُمْلَأ َنِمَل َكَّنِإَو َقَخَأِب َكَيَلَع اَهوُلتَن هنأ تيا

 ان

0 
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 تن دك تحن عدن عد عع
 دللأ هلك ىف كنف ودحس م , ْضْعَب َلَع ْمُهَصْعَب اَنْلَّصَف ُلُسُرلَأ َكَّلِيِه

 ل ل ا

 ِتئَيَبْل هرم ثا ىَسيِع اَنْيَتاَدَو ِتلَجَرَد ْمُهَضْعَب 6 ن6

 نه قيدلا لكفلا اه هللا 21851 ينقل عوتوشلذاو 00

 ًاوفلتخا ِنِكَلَو كلوا ُمُهَتَءاَج ام ٍدَْعَب ْنِم مِهِدْعَب .مهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 0 انا ا 1 مُهْنِمَو َنَماَد ْنَّم مُهْئيَق | 77020 اند دعب

 َوْنَماَء َنيِذَلَأ اَهُيَأتَي © ُديِرُي اَم ُلَعْفَي هّللأ ّنِحَلَو
ًَ 

 ًأوُقِفن

 رب

18 

 اَمُهْظْفِح ُهْدوُعَي ا آو بول ا اا
 َنِم ُدْمُولآ َنَيَبَت دق َنيِدلآ ىف ةاَرْكِإ آل © ْميِظَعْلأ عع َوْهَو
 كتل رقخاولا | ْنِمّؤُيَو ٍتوُعطلآب ْرْفْحَي نق يآ
 © ٌميِلَع ٌعيِمَس للا كل َءاَصِفنَأ ال هْتْؤْل ٍةَوْرْعْلاب
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 عد ك تحك كك رح كه
 ١ »و ا 2003 اما ات ا

2 
3 
 و

 17 ا 47 4 ١ع 538
 ١

 ١ ما
 ف ١ث

3 
 اما

 2 ب

 0 5 رى «ٍراَلأ ©
 1 ا

 : لل" ١ .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 َكْلُمْلآ هّللآ ُهَئاَد ْنَأ َءهَيَر يف َمِهَرَبِإ جآَح | .ىه َمَهَرْبِإِل©
 ََل و و و ذلأ | و 0 2 3 0 - 5 ص ءايلا لادبا ءاهلا د اع نب نبا

 - .صفحك هجو 0 خبالو ءافلأ

 ير كرم ىاك زأ © تيل هرقل ىف ال هلآ َرْئك

 1 َدَعَب ُهّللأ هِذِدَه يحي ٍّنَأ لاَ اَهِشوُرُغ لَع ٌةَيِواَح َىِهَو

 امْوَي ثيل لاق تذبل مك لاق انفي ف واع هدأ ةنلآ ةقامأت دك

 َكِماَعَط لأ زاظنأق ِماَع ةمأم تنل لَب َلاَق ِمْوَي صْعَب وأ

 اًنلُل َةَياَء َكَلَعَجَتِلَو َك راقجالا طر هنهتن ل قيوقن

 ا اهوُسَحَت مك اَهُيِشنُت يك ماظعلأ لأ

 ا نأ ملع © يدق ءئَه لك لع هلآ نأ هلْعَأ لَ

 .اعم أ َكِراَمح +
 « ةلمإلاب :نامجو ناك نا

 لا .حتفلابو

 َلاَكَو 1

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ# ِءَىَش ©
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 « مهرب ©
 ءايلا لادباو ءاهلا حتفب رماع ن قربا

 لب
 .حتفلابو ءةلامإلاب :ناحتجو ةبعش

 هاء ادرج و

 .يازلا مضب ةبعش

 4 عبس تتبَْأ ©
 ماغدإلاب :ناحمجو رماع نبا

 .راهظإلاو

 هن َفِعَضُي #
 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

 .نيعلا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يو ءسايقلا ةسمخ #/ ءاَسَي ©

 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا 6 «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ# ِءْىَش ©

 ص

 رْيَطلا َنّم َهَعَي
0 

 ص

3 

 تبر نر لت فال وحار 00
 هدأ مك از 5 تح لك لع لجأ علك قفرشم

 بلا لكك © كح اير ل أ َّنأ ْمَلَعآَو اَيَعَس َكَيِتَأي
 نبض حف كدا هع حرك أيس ذقن ها

 بز ةكار اال نك هتوف ةنلار هينا يول لك ىف
 او 0 أ نوقف نيل © يلع

 نقع فو الوخز دنع قرأ هل أ الون رق

 ٍةَقَدَص نّم ُرْيَخ ٌةَرِفْغَمَو ُفوُرْعَم َلْوَقَد © َنوُنَرْحي ْمُه اَلَو

 أوئَماَع َنيِذَلآ اَهّيأتَي © َميِلَح ْيَغ ُهّللآَو ىَدَأ آَهْعِبتي
 25 ُهَلاَم ٌقِفنُي ىِدَّلاَك ىَدَأْلَو َنَمْلَاِي مُكِتَقَدَص اوُلِطَبُت ا

 اطلقت ,ةكتك رن أو هي نؤ الو سلات
 12 ةوئرنج ا اذنش ركزت هتيم هَباَصأ ترق هلع

 © َنيِرِهَكْلآ َمْوَقْلآ ىِدْهَي ال ُهَن
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 تح اكن نحف 53
 زو اكينتو هللا فاقت كنا ْمُهلومأ وق ةيدلا لككف

 00 ٍنيَفَعِ اهلك تاك ُلباَواَهباَصأ ويب ةنَج لقعك مهين ١

 او © مصب نولتغت اهب هول ياو | قي ل نإ

 ُةيَرُذ او كل َاَصأو تشل لك نم اهيف ل راهنت

 هللا وو سو ىكلذك 1013 ص 0 هيف ةاضعإ اتاضان اقف

 0 اج َنيِذ يأتي © نوركقتت ْمْحَّلَعل تالا محل

 لو ضرألا نق وحا اكييرخل دي

 هيف وضيع نأ أل ةيرهاو ققتو ةوقوف ةنوقتيبخلا ارككح
 ُّء

 ص يع م
 َرْفَمْلا ْمْحْدِعَي ْنطْيَّملأ © ٌديَِح مَع َهّللأ َّنَأ ْاَوُمَلْعََو 22506 ورنا و داو ادد 21 5# جي مم < مس سو1 > ٠

 2 لق
 م ص 00 و هر .7 و و 22 طصدس 5 و وع

 ُهَللاَو الْضفَو ُهْنِم ةرفغم مَكَدِعَي ُهَللاَو ءاشحفل 0

 مل يل ل أ قْؤُي © ٌميِلَع ٌمِس

 و

 ًّّ © بجلال كدي امو ازيبك اَربَخ -

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :ييهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءَشَي © 4 ِءاَمْحَمْلاب ©
 .ريصقلاوذملا
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 حدا هه هك
 َنُث نم مكفطَأ امو «اتيتتؤ©
 اَهوُقْحُم نإَو نهائي تقدَصأأ ذب نإ © راس نم تيل م

 نم مُكنَع ُرْيَكُيَو ْمْكا ٌرْيَح َوْهَق 0 اَهوُنْؤُتَو| 4انغيَت»
 0 بلع تأ © وي وأتت اتي ٍداَكْيَس ت١ عفر ف 00 رو رار | | .اهحف سالتخاو

 الر نمل لان كيفن أ لل .ايلا لدب نونلا ةبعش

 ْمُحتَلِإ ّفَُي رْبَح ْنِم اوُقفنُتاَمو هَ ِهَجَو ءآَعتبَأ الإ َنوُقِفَنُت اَمَو
 10 ا

 ٍفُْقعَتلا نم آبي لها مهْبَسْحَي ضر ىف اَيْرَص نويل

 ريح نم أوقفت امو احلا سالآ نونو ال مهم مفر

 اً ٍراَمَتلاَو ٍلْيَلآِ مُهلَوَمَأ َنوُقِفنُي َنيِدَلَآ © ٌميِلَع -ِب هنآ نإ

 ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَح اَلَو مهي دنِع ْمُهْرْجَأ ْمُهَلك ةَيِناَلَعَو
8 

 امو ُدُيَلْعَي هن هّللأ َّنِإَف ِردَن نّم مُكْرَدَت وأ ِةَقََ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه/ ْءاَسَي ©
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 ؛ هَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 «راَلا ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 وذا ©
 .لاذلا رسكو ةدودمم ةزمهب ةبعش

 4“ اوُقَدَّصت ©
 .داصلا ديدشتب رماع نبا

 ًٍ و 4 مح د 2 و 2 1 ا 2 و 2 - ص

 اق قم اس و هنأ ىرزرك هسا هر ف لمح لأ لفك
 لثِم 1 ااَمْنِإا مهناي َكِل سملا َنِم دشلا هْطَبْخَتَي

 2 - لق

 س ماه ومش وراكم رض ل سوو ع م ها ةا م
 نم ُهَظِعَوَم رهَءاَج نّمفا را مرحو 1 ١ هللا لَحاَو اوَبْرلا

 ا عرس شوا ار رم رع 2 نما 5 0 نع 12 -

 َكيتلْواَف َداَع ْنَمَو هللا ىلإ َدَهُرَمَو فلَس ام هُهَلَف ئقتناف ءِهّبَر

 2 را ا رح 2 520 ىو طا سس ل

 ىف دو ا هللا ّقَحَمَي © َنوُدِِدَخ رف مه راثلا ٌبلَحَصَ

 م نع يي 3 حس درع و و مدمر اظل ير جرم

 اوُنَماَء نيذلا ْنِإ © يا ٍراَفك ل < اصل ُهْللاَو تلقدصلا

 و

 مهَْجأ هَل ةوكرلآأَتاََ ا ِمَعَو

 َنيِذَلآ اَهّيَتَي © َنوُنَرخي ْمُه الو مِهْيَلَع ٌفْوَح الَو ْمِهْبَر َدنِع

 © َنينمْؤُم منك نإ يل ةيوق ام وزار هللا وقفا

 مثبت نإو ءِهلوُسَرَو هلأ َنِم ِبَرَحج ارثخأق اراعقت مل نإ

 ناو © وُ الو وُملظت ال مون شوئو محل
 صَل رح أوُفَدصَت أَو ورسم .: م ىلإ ةرظنف ٍةَرْسُع وذ ناك

 قو مك هلأ لإ هيف نوجا رف © نلت م
 © َنوُمَلظُي ال ْمُهَ 5

 اوما
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 مسير ا كاان كاضت

 هْيَلَع دل 0 نإ اَكْيَه ُهَنِم - لركن نك
 لِمَ َوُه ل يم

 ا م نإ ا نِم ِنّيَديِهَش اودهفَتْماَو ٍلْدَعْلَأ ٍهُهَّحْلَو
<2] 

 نأ ٍءاَدَهَشلَآ َنِم َنَوّضَرَ نم 0 ُلُجَرَف ني
 را ل حت *ىرخألا »©

 ل .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناركذ نب
 و اوعح ٍُ هل اومتمَت ال أ 5 ام اذا

0 4 

 ا

 م21 < هر دعاس 9 ل 2 اى 2

 2 دم ذاخ ًةَرَجِي نوكت نا إ اَوِباَتْرَت 500

 ء ا نع اح 50-7

 اَضْي اَلَو َمُكعَياَبت اذِإ اَوُدِهْمَأَو اَهوُبْتَحَت الأ ٌحاَتُج ْمُكي
 0 هومر و مف وبا وسب 5 ةر> ٠ 7-20 7 ع

 هللا اوقتاَو مكب ٌقوسف ءدنإف نإو ٌديِهَش الَو تت

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©

48 



 كل ١١ كك ا
 5 دص

 م 5 >< ف2 و22 وبس < سي ا و م مكال كر 06 ا

 1 3 ضم ََس هك 2 2غ كف نار 1 0 هم

 الَو وُُيَر هللا وتَمَلَو وُهَكَنَْمَأ َنِمْثّؤَأ ىذلا ٍدَوُيلَف اَضْعَب مُكْضَْعَب

 0 ىلا ع 58 00 نأ نا 20

 اوُدبُت نإَو ٍضْرآلا ىف امو ِتَومَّسلآ ىف ام ِهَلِل © ٌميِلَع َنوُلَمْعَت
 ْءاَشَي نَمِل ُرِفْغَيَف ُهّللأ هب مُكَبِساَحي ُهوُفْحَل وأ :كِسفنَأ ىف اَم ع 5 ير اكو م 5 هو 2 2 5 َ > -

 مس و رص ب م م فن 0 ع مرد رر د هنا

 امي َلوُسَرلا َنَماَد © ٌريِدَق ٍءْيَش لك لع ُهَللآَو ُءاَشَي نم ُبْذَعُيَو
 و 5 أ و ص 2 هور َْ هءص 55 0 و ع

 ءوبتْكَو ءهتْكِيِلْلَمَو هّللاي َنَماَد لك َنوُنِمْؤُمْلاَو ءهَّيَر نِم ِهّملِإ لزنأ
 2 د: مع هد ربل 2 ل ف لموسم دق مف ا وو

 اَهعْسَو الإ هللا مِلَي ال ©9 ٌريِصَملا َكَيِلِإَو اَنْبَر َكَئاَرفَغ م ل ل
 لق

 9 زأ ائيسذ نإ اَنْذِخاَوت ال اَنيَر َتَبَسَتُحَآ اَم اَهّْيَلَعَو ُتَبَسَك اَماَهَل

 - وك طر وءوباس 5< هسوو> هم تك 2 2 ور> بي
 اّمب َهَللاَو وَهَبلَف َمُثاَء وهنإف اَهمَتْكَي نمو ةددهشلا اومتكت

 77 ع 1 ا ا ا كَ 20 عر رد َّ 2 -

 خيم ةيدلا لع يدق 5 اركإ انيلع لوح الواو اناطخا

 2 مد ص ار هر دص 0 ا 2000 0 0 57

 ال ٌُرِفْغَأَو انَع فْعَأَو ءهب اتل ةَقاَط ال ام اَنلّمَحَح الو اَتّيَو اَنِلَبَق
 دص راف د رضع َ 0 ٍظ طر هر

 © نيرفكلا ِعْوَقْلا ىلع اًنرَصناف اَنْْلَّوَم تنأ اَنَمْحْراَو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه' ُءاَشَي ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4| ٍءََش 9
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 كك ك عكك كك ك5
 نارمع لآ ةروس

 ِميِحَبْلأ نمكيلأ هّنلَأ مشب

 َبدَتكْلا َكْيَلَع َلَوَن © ُموُيَقْلا نيل َوْه الإ هل آل هَل هنآ © ملا
ًّّ 

 نِم © ليجنِإلاَو َةَرْوَصْلا لّرنَأَو ِهْيَدَي َنْيَ اَمِْل اًَدَصُم ّقَلأِب| 4« ةرزتا »© 1 ضخ 2-2 هام يخدع هم |عأ يد 5 هللا لن ناو
 هللا ر ودص ل رق ٠ هيو فايع .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 هّللَأ ِتَِباَي اوُرَفَك َيِلأ َنِإ َناَقْرْفْلأ َلَرنََو ساَّنلَل ىَدُه ُلَبَ
 مخي ال هلل َّنِإ © ٍماَقِتنَأ وذ ٌريِزَع ُهّللآَو ٌديِدَه ٌباَذَع ْمُهَ

 رك سدا ا : الو ِضْرلأ ل ىف ٌءْىَش ِهّيَلَع

 كلان كدتكف ثا ةئي بتكلأ كيل لأ د 0

 اوعبديف جك ان وثب ير نهيولف ىف ني امك تينت ُرَحَأ

 ُهَليوُأَ ل .ةليرألا ءآَفتْبَأَو ةئثفلا ءامتأ ُهَِم

 2 | د كيو غرف الا ره بلد

 6 1 تاكبلا تنأ كنإ م كين وياك كك ذَهَو

 تاق كلا ل هللا نإ كقوة يللا ىباكأ

 .ةيآ سأر رماع نبا امهدعي ال 4 ليِخِإْلَو أَو د دَرَوَعل َلَرنَأَو © هي ملا ©

 .ةيك سأر رماع نبا اهدعي 4 َناَقرفْلأ َلَنَأَو ©

 مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي 6 4 احلا ©

 نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو «مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم 4 ىَت لقنلا :هجوأ ةتس 4 ءْىََش © .رصقلاو دملا عم

 4 َىَش 0 ماهشإلاو مورلاو
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 دن ١ ككل ا ف
 00 لو هوت َمُهْنَع يت نأ اورق ني 0

 ُديِدَ 0 ورا ُهّنل ا انتا 0 1 ل
 طك

 يح مََهَج لِ َن 00 0 اوددكح يدل نت 8 كاقعلا
 و رو وو طخ هرم

 دقت ُهَكِف اَمَقَحَلَأ ِنْيَتَحِف ىف ةَياَ ْمُكَل َنك ْدَق دق © ُداَهِلأ سو

 وتر © هل 2 وج »ارسم ةغر #( ئَرْخَأَو ©

 2 نيعلا 5 :يتلتت مُهَنْوَرَي 0 ىَرْخَأَ هَل 0 ف 1 را :نامجو ناركذ نبا

 ِريِطَمَقْلاَو َنيِنَبْلاَو ِءاَسْيلَأ َنِم ٍتوَمَعلأ بح يات آي

 معنألاو ةتومشلا ٍليَخلاَو ةَضِفلَو بكذا ني ةرظعقتلا
 باَعَمْلَ نسح هدي هللا يدل ريل ُعلَعَم ل م َكِلَّذ تركو 4 2 مُكْفَبَتْو أ ©

 0 دنع اوت َنيِدَلل مُكِلَد ني ِرْبب تن لقد © |
 رهطم جزأو اهيف يدل ُرَهنَأا اَهتخ نم ىرجَ ٌتّنَج | شكر يد
 مح 4 ُدَدِل 0

 © ٍداَبِعْلاِب ريِصَب هنو هلأ م ٌنوُضرَو

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ِءاَسِّيلأ 104 ُءاَشَي ©
 .رصقلاو دملا
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 عما هك ١ هت
 تاذه اذفو اقيونذ اك ةقغاق اذهاغ اننا 313 قوق قيفلا 5

 َ وثصر را يعم 0 0 هةر 0

 َنيِقِفَنُمْلاَو َنيِتِناَقْلاَو َنيِقِدَّصلَأَو َنيِريصلا © راثلا .ةلامإلاو معفلاب : ناي نات قل

 َوْه الإ َهَلِإ آل ردَنَأ ُهّنل هللا َدِهَم © ٍراَحْمَأْلاب َنيِرِفْفكْسَمْلاَ
 2 مل

 يعل َوُه لإ َهَلإ د أ ايلا ائيآق مله ذو كيتو
ًّّ 

 أوثوأ يذلا قلتخآ ا و ملا هللا دنع نيل أَنِ © ميِكَح

 دك و كا هل ُمُهَءآَج اَم ِدْعَب خم اّلِإ َبَعِكْلَ .ةلامإلاب ناوكذ نب

 ٌلَقَف هر ْنِإَف © 5 :باشحل م 0 نسا َّنِإَ هّنلأ تباك .ةلاملاو مسللابج واكو ماضعو

 الا سس “و ذأ هع 2 4“ ىِعَجَم 6

 بتِكلا ا َنيِذَلِل لُقَو َنَعَبَتأ ِنَمَو ِهّلِل َىِحْجَو تدل .ءابلا ناكمإب ةعش
 اين اًوَلَوَت نإَو ارد دَقَف 1 ْنِإَق 00 ِ مام ا 4 َمُتَمَلْسَأَء إل ه َس

 + و72 31 ََس مو 7 ب 3 رض عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه
 نورفكي قيذلا نإ 0 داَبِعْلاب ريِصَب ُهَّلَأَو كبل َكْيَلَع عم ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا

 نيد هَيَو ْقَح ٍرْيَغِب َنحَيبَتلا َن ِتِنْ و ّريذلا َنولْعَقَيَو ٍّقَح هع أ َنوُلُعُمَيَو هلل ٍتياَكب ْ ُ صر ع .لاخدإلا
 ه*' متملساء#

 م و

 َنيِذْلأ َكيِتَلْوَأ © ا ٍباَذَعي مُهّرَْشَبَف سياّنلآ َنِم ِطْسِقلَأ

 © َنيِرِصََت نّم مُهلاَمَو رخو اند ىف َمُهلَمْعَأ تبَح

1 

35 
 مااعع

 ل

66 

--- 
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 رككت ١ ١ ١ نتثتلا ظنا

 .امم (ِتْيَمْلا ©
 ءايلا فيفختب رماع نباو ةبعش

 .اهناكساو

 84 هه -

 24 + ود > نس 5 -_ ا د 1 7 6 2

 5 ىلإ َنْوَعَدُي بنتكلا َنِّم 00 ا 7 00 ٍ

 : 0 0 ءيئأب كلذ

 دع كب كت © وز روثاك ام مهنيد يف َمُهرْغَ
 واللا نينا لك فينزل يدك رو
 0 كدا قووللا يحتال

 ا هآَقَش نَم لَو ُءآَقَت نم ٌَِْو ُءآَقَت نّمِم

 ىف راَهَتلآ جيوُثو راهتلآ ىف ليل 7 © ٌريِدَق ٍءْيَش لك

 د حلا نِم َتْيَمْل رخو فيتا نري علا عفت

 أ َنيِرِفَكْلا َن وُمْؤُمْلآ ِِحَي ١ © باَسِح ريب يل

 1 5 قه م تلق ل لفت وة

 ا ١

دبف وأ ةكروذص ىف ا أوف نإ لف ©
 اهلي هلْ آب و

 © ٌريِدَق ٍءْيَش لك لع ُهَّلل ا امو ِتَومَّسلآ ىف

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه/ ْءاَشن 2

 «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ .ًاعم 4 ٍءَنَِش ]9 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا ءاَيِلْوأ ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم
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 تن د تدنن عدن عد عع

 ؛ ٌفْوَر له
 .واولا فذحب ةبعش

 4 َنَرْنِع ©
 مفلاو «ةلامإلاب :نامجو ناركذ نبا

 .حارلا وهو

 4 ُْتَْعَضَو --

 نيعلا ناكسإب رماع نبا

 .ءاتلا 000

 4( المكر ©

 «ةائيكت»
 يف ةزمه داز رماع نباو ةبعش

 ىلوألا يف ةحوتفم «نيعضوملا
 .ةبعشل ةيناثلا يف ةمومضمو

 رماع نبال نيعضوملا يف ةمومضمو

 4« ءايرك
 « تاَرخيلآ ©
 ,ةلامإلاب :نامجو ناوكذ نبا

 .حتفلابو

 ا

 نم تَلِوَع امو رحت ٍرْبَ نِم ثَلوَع ام يفت لك دج موي

 ُهَّلِ هاك 0 ادَمَأ | َدُهَتَيَيَو اَهَنْيَب 0 3 عوس

 هللآ َنوُبخ مْشُك نإ َلُق © ٍداَبِعْلاِب ٌفوَُر هلو ُدَسْفَ
 ْوُفَع ُّللأَو مكين ْمُكَل ْزِففَيَو هلأ ْمُحَبحي نوعي

 ثحب ال هللا نإ اولوت نإم لوقتلاو هلآ اوقيللأ لك © بع

 َلاَدَو َميِهْرَبِإ َلاَدَو اَحوُنَو َمَداَء ّهطْصآ َهّللآ نإ ه © َنيِرِفَكْل

 ٌعيِمَس ُهّللََو ٍضْعَب نِم م اًهُصْعَب َةّيَرُذ © َنيِيَلَعْلا َلَع َنَرْمِع

 ىنطَب فام كَل تدك نإ تر َنرَمِع ثأَرْمَأ تاق © ميِلَع

 افَعصَو امل © ميل عيَِسلآ نأ كنق م ٌلّيَقَتَف ارد

 اني ْمَلعَأ هلل ًَئ قدأ اهئعَصو نإ تر ثلا

 كنافذيعا ناو و ميم اَْيَمَس إو قا ل

 ٍنَسَح وبقي اَهَلّبَقَتَف © ميِجَتلأ ٍنطبَّشلَأ َنِم ات ةَكيْرْدَ

 0 َيَلَع ل انك يقر هو تتح كن هت

 خ تلق اذ يل يري لة قذر اهتم '

 © ِباَسِح ِرّيَغِب ُءآ

1 

 م وَ

 هه يح 2 نع

 تعضو

 اي

 28 2 وِ

 َثَي نَم َقْزَرَي

 4 ءاَي رك © .مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا عم لادبإلاو «مورلاو ناكسإلا عم لقنلاب :هجوأ ةعبرأ 4 عوَسِب ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يههو ءسايقلا ةسمخ
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 عد ص عدن عك ص كك
 4 ُءاَّيِركَر ©

 ةزمه اوداز رماع نباو ةبعش
 ع .ةمومضم

6 
 ع عب 0 ١

 نابس 3

 د
 ب ككل
0 
0-0 
2 
 9 ع اما ََ

 يو ل 0 هك م يَ 508 درو ' را

 هللا َنِم 0 اقيَصُم يَ 2 ب رق! هللا نا بارخبلا 4( ٍباَرْخيَلا ©
 ا .فالخ الب ةلامإلاب ناوكذ نبا
 وكي نأ َبَرَلاَق 3 © يحلل َنَ زيكو اووصحو اذكقت 1 ©

 َن

 ُلَعْمَي ُهَّللَأ َكِلَذَك َلاَق قاع قرم 0 ةلاوا رئاوأ

 ا 7 ل يي هل

 ِبْيَمْلآ ِء ميل ىجعكْرَأَو ىِدْجْسأَو

 لل ُلُمَحَي ْمُهّيأ 2ك 0 آَقأ يكن تندر هاربا

 0 َتَلاَق ْذِ 86 نونضتتا د | مهيد كنك اك 7 ميرم

 ُنْبَأ ىَسيِع ُحيِسَمْلأ ُهُمْسَأ ُهْنِ | ُهَنِم ِةَمِلَكِب ِكَرَشَبي هلل م 0 4 5 م

 © َنيِبّرَقْمْل َنِمَو ا ىف اَهيِحَو مي 2

 وا

 درمي

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ٌءاَشَي #(© 4 ِءاَعَّدلا ©
 .رصقلاو دملا
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 تن تك تن” عد عدن عع
 َبَر ْتَلاَف © َنيِحِلَّصلَأ َنِهَو اَلَهَكَو ِدَهَمْلأ ف ّساّئلآ ُمْل ِ دو

 جب قلي هه كلك لاق 2 وي لَو و ل وقعت أ َّنأ 4 َنوُكَيَف ©

 نوكتت كولا لوقت م اَمْنِإَف م ّىَصَق اَذِإ ُءآَمَي ما 1 2 ع غب اره سرا رباع#وه ن2 وك ةو .نونلا حتفي رماع نبا
 : 300 الا

 َليِعَر بك اوُسَرَو © ليجإلاو ةئَرْوكلاَو ةَمْكِيلسأَو ٍبنككْلأ | ليا لم نونلا راع

 نيطلأ َنّ 2 قلَخَأ نأ مُكَبَي نم ديو ُكُنْنِج ْدَق نأ 4 ةرزشلا»
 07 : .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 اعرب او 3 رو وُكَيَف را 5 0 4 ُيَْج دقإل ةيكحألا غقاو هللأ ْذِإِب اي ُن ِهيِف ُحُفَنَأَ م رْيَطلَأ ٍةَتْيَهَك د

 اَمَو ةراكما ايوا دلل ِنْذِإِب وعلا نر ََوْيالاَو .ماغدإلاب ماشه

 هي ف سا ب. عش د .ا درو « كيه دامي و ه1 ل وفا وع وو 4“ مُكِتوُيِب #
 ىِذَّلَ ضْعَب مك جلو ةلرؤتلا نم يَ بام ةَدَصْمَو ©
 ودب ارا ةللأ وقت ف اف ْمُكَبَر نّم هيا : 0 ا

 آمَلَف 58 ٌميِقَتْسُم طظارص اَدَه ُوُدُبْعَأَف ْمُكيَرَو َقَو هللا أ نإ ©

 كس طصر م -

 لاق هللا ىلإ راض ه لاق رفح ْمهنِم ئَسيِع َسَحَ

 5: قوتلتف نايك ةهماوهثلأب انهاء دكا زاهنأ مح نوبراَوَْخأ

 .ةيآ سأر رماع نب اهدعي ال 4( َليِجنإْلاَو دَرَوَكلآَو ©
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 ضقت ١١ كك ا ظه
 َنيِدِهَّشلآ َعَم اَنْبْمَكَأَم َلوُمَيلَأ 0 تاذعأ اهي انماو انكي

 قي هلا لاَ ذإ © نيركتل يَ هوة رك أوك
 ُلِعاَجَو اوُرَفَك َنيِذَلآ َنِم َكْرَهَطُمَو َكِإ َكُعِفاَرَو َكيِقَوتُم

 َكِإ مك َةَمِيِقْلأ م 00 ا وزنك نيل َقْوَف 0 يبل

 مُهَل اَمَو ٍةَرِخآلآَو م اَياَذَع هيرعأت ردك هيد

 مِهِيِقَوْيَف ٍتَحِلّصلآ اوُليَعو اوما َنيَِلآ ام ميرصن نب 4 م
 200 00 ا ا يريص و و د و ف لدب نونلاب رماع نباو ةبعش

 تيل َنِم َكَيَلَع ُهوُلْثَن َكِلَذ © َنيِيِلظلآ بحي ال ُهّن را .ءالا

 رُهَقَلَخ ُهَقَلَخ َمَداَ ٍلكَمُك هّللَأ دنع ئَسيِع َلَكَم َّنإ © ميكا رْكّذلََو

 نكت الق َكَبَر ن نِم نَا © ُنوُكَيَف نُح هل َلاَق َّمُث ٍباَرُث نِم

 ا © نيراشكلا وو ؛“ َكَءاَج ©

 انقشر هكدا ديو ك2 هنو تحول اواقككيأ حدك رقت لثق | "ديو 000 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 © َنيِبِذكْلَا لع هلأ َتَنْعَل لَعْجَتَف ْلهَتَبَت هُم ْمُكَْشَأَو
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 4“ ةنَرَوَعلا ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ذل هللا نإ هللا "لاين قي اكو لكلا طضقلا وول اذنه د

 د هلأ نم أولت نإ © ْميِكَحلأ ُزيِرَعْل
 دْيغت الا كَتَبَ اتي نب ءاوش ةملك لإ قلاع ينتكلا هاتي

 نّم اَّباَبَر ا َدِخَتَي اَلَو اَكْيَش -وب َكِرْشُد الو

 ٌلْهَأتَي © َنوُمِلْسُم 0 نإ ِهّللَأ ٍنوُد

 ليجخإلاو ةرؤقلا توأم
 مج مخ أت 8 نتا قن م

 آو مَلِع ب مُحكَل َسْيَل اميِف ذ َنوُجآحن ملف ٌمْلِع -هب مُكَل
 اًيناوْضَق لو ايووُهَي ميهارتإ اك ام © نومَلعَت ال ْْطَأَو ُمَلْعَ

 أ ذإ © يكرذنلا نم ناو الم اذن 3ك نحل

 هنلََواوُتَماَع َييِذّلَو ُنّتلَأ اًذلَهَو ُهوُعَبت َنيِذَلَل َميِحْرَبإب نياكلآ

 ْحتوُلِضُيْوَل بدتكل لهآ نة ُةَفِيآَط تَّدَو © َنييِمْؤُملأ ُكلَ

 مل تكلا لفأتي © تور 0 متل اا
 © َنوُدَهْشَت م منو هلأ ٍتياكب َنوُرُفْحَت

 أ
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 تحد دك تحن عدن حن كح
 َّقَحْلأ َنوُمْتَكَتَو و ٍلِطَبْلاب قل نوئيلك َمِل بتكلا لتي
 دل أوُنِماَع بدتكل ٍلْهَأ ْنَم ةَفبآَط تَلاَقَو © َن وُمَلْت مَ

 اعل ءهَرِخاَ اَورْفْكَأَو ٍراَهَتل َهْجَو ْأوُنَماَع َنيِذّل أ َلَع لن

 ىدُقلأ َّنإ لف مُحتيِد عيت نت الإ اوئِمْؤت الو ( َنوُِجْري
 ةنهب هكر 4 11 فيرا 18:34 321 53 نا ولأ عكف

 سو ةّللآو ءآَنَي نم تؤ هلل ديب لضقلا نإ لف محب

 8 ميِطَعْلأ لَمْ وذ و ْمَمَي نَم -هيمْحَرب ٌصَخَي تك < © ٌميِلَع .اعم 4 هِدَوُي 209
 .الصو ءاهلا ناكسإي ةبعش

 ٍمُهْنصَو كيل ِ 0 ب راطنقب ُهْنَم 2 ُهَتَمَأَ نأ ْنَم بيلمكْلا ٍلهَأ ْنِمَو 0 عم ءاهلا رسكب :نامججو رماع نباو

 هجو ماشهلو ءاهدعو ءةلصلا

 ل هيلع كشذاَم َ كيل هي ل ٍراَئيِدِب ُهنَمَأَ نإ نم .ةبعشك ثلاث

 لع َنوُوُقَيَو ٌليِبَس َنِعَِمَأْلا ىف اتْيَلَع سْيَل أولا ْمُهّتأِب كِل | <33 635)

 َّنِإَف قَتأَو -وِدْهَعِب ٌقْوَأ ْنَم لب © َنوُمَلْعَي ْمُهَو َبِذَكْلآ هلل 5
 مهيأ هللا دمعي َنوُرتْفي َنيِذَلأ َنِإ © يتلا بي هلل

 هَّللَأ ُمُهْمَلَكُي الو وَ هب يربرص
 م هنكرت الز ةقليفل ةئتقأ ميم نا د ا

-+ 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .ًاعم 4 ُءاَشَي ©
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 تل

 ؛َْخَءآَج©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 « كرف )
 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 عم ليهستلاو ؛همدعو ؛لاخدإلا
 .لاخدإلا

 « مترف

 «شحأر)
 .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 #( َنوُعَبَت ©
 2. ها مرق»

 #“ َنوُعَجْرُت #
 .امهيف ءايلا لدب ءاتلاب

 نم ةرفكفل .بلقكلاب ققكملا قولي اقيرتلا ةقتفا نا

 َوْهاَمَو ِهَّللَأ ٍدنِع ْنِم َوُه َنوُلوُقَيَو بتِكلَأ َنِم َوْه اَمَو بتِكْلَ
0 

 او تلككلا هللا هيي نإ رست
 سياتل را

 نب الو دولز ل و نم ىل جل

 حت نأ كرمي اَكَو © نوشؤذت مشُك امبَو بتل نوم

 أ ذإ دغب رظشملاب مثيرا نأ نتي ةكبتتل
 نم مكتيَتاَء 50007 آل نتتيتلآ قكيب نيم للا دكا اد نول

 ٌننِمْؤُعَل ْمُكَعَم اَمْل ُلوُسَر ْمُكَءآَج ّمُّك ٍةَمْكِحَو بنتك
0 

 الق يرضإ محل لع مق مكرر له «ةةزطتلو دي

 لوك نمق © يبطل نم مثستم نو اوذهشأت لق زرق
 دو نوي هلا نيمريقنأ © نوفق مه كبلز أ كلذ دغت

 © َنوُعَجْرُي ِهْيَلإَو اَهرَكَو اَعْوط ٍضْرَألآَو ِتولَمّسلَأ ىف نّم م 8
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 تن تك تحن كح عدن كاع
 َليِعَْمْسإَو َميِحَرَبإ َّلَع لن آَمَو اَتْيَلَع لزنَأ آَمو ِهّنلَأَب اَنَماَ ْلُق
 َنوُيِبَتلآَو ئَسيِعَو ىَسوُم قوأ آَمَو ٍطاَبْساَلاَو َبوُقْعَيَو َقلَحْسِإَو

 نَمَو © َنوُمِلَسُم هل ْنَحَو ْمُهْنِّم ِدَحأ َنْيَب ٌقّرَمُن ال َْمِهَبَر نم 6-5 86 - 1 هك تت - 0 4 1 »0 سن

 َنِم ِةَرِخآلأ ىف َوْهَو ُهْنِم َلَبْقُي نَلَف اًئيد ملسِإلآ َرْيَغ ْغَتْبَي
 مهْنِلَميِإ َدَعَب اوُرَفَك امَوَق ُدَّدلَأ ىدَكَي يك 0 َنيِرِسَع ||

 دص 0 وا 3 00 د ملا ا ع ع 200 سس 2

 ملا ىدهَي ال هلو ثدتيبلا ْمُهَمآَجَو ٌقَح َلوُمَرلا َنأ اَردِهَنَوو 008
 َ 1 .ةلامولاب نا ذ نبا

 ص سس ص ا 2 يَ 2 مس ش 2 0 ّش هى

 ٍةَكِيِتَلَمْلاَو ِهّللأ َهَنَعَل ْمِهيلَع نأ َمُهُواَرَج َكيِتَلْوَأ © َنيِمِلطلأ | .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 آَو ُباَدَعْلأ ُمُهَْنَع ْمَّقَحُي ال اَهيِف َنيِدِلَخ © َنيِعَمْجَأ نياّتلَآَو
 هّللآ َّنِإَ أوُحَلْصََو َكِلَذ ِدْعَب نم اوُباَت َنيِذَلآ الإ © َنوُرلَظنُي مه
 #2 وع 2

 اين أوُدادزأ َمُك ميسي َدْعَب أورَمَك َنيِذَلأ نإ © محك ٌووُمَع

 اوزقك نيل نإ © َنوُناَضلأ ْمُه كِنلْوأو مثؤت لبق نأ
 لَو اََهَذ ضل لَم مِجِدَحَأ نِم ليي نل راَُك مهو اوُاََ
 ةيرصل ىف مقل انو هلا ظاذك كل كارتر يوكل
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 .امم  ةئرؤَعلا ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 * ىَرتنأ )©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 خرم
 .ءاحلا حتفب رماع نباو ةبعش

 ُث اَنِم أرئِمنُت )©

 3 «لقن 5 3 ءماغدر لا ةعب 2 5 0ك

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يو «سايقلا ةسمخ 0

 َّنِإَف ٍءََْش ن ص31 50007
 006 00 دو سا حس

 رثأك لك ةنرؤتلا لوك نأ لبق نم ءهيسفت ىلع لين وح
 أ مدنا تف 5 زيت زن نيل اا
 َدَص ْلَق © ومي مه كيلو كِل ِدَْب نم بِكْ

 5 يا َةَلِماوُعِبَتأَ

 هيوم اك نيس يا كرابم كب ىِذلل سال عض

 حج سيال لعلي انِيا+ اك لحد نمو ميج مام تت

 ِنَع نع َهّللأ َنَِف ٌرَثَك نَمَو ًاَليِبَس ِهْيَلِإ عاطتْسأ نم ِتْيَْلَ

 هلو هلل ِتنياَب َنوُرُفَحَت َمِل بتكلأ َلْهَأتَي ْلُق © َنيِيَلَعْل

 نَع َنوُدصَت َّمِل بدتكلا َلْهَأتَي ْلُك © َنوُلَمْعَت ام َلَع ٌديِهَ
 ٍلِفَعب ُهّللَأ ام و ءادقش أو ابوح اهتوفتت نما نم هل لميس

 ةيدلا قو اقيرق اوفيطت نازل وثق نيد هانا قراها

 © َنيِرِفَك محيي دْعَب مُكودْرَي َبَعكْأأوثوأ
 يق سأر رمع نل اهدعي مهجر مم © 4( َنوُبجُ

 زلات
 / ٌءاَدَهش 9( .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ# ٍءَيَش ©
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 ع 5-55 3-1 عارلاو ماللا منغ 55ه 02 | همس | 0 55

 ِْسِرِفَو ِهَّللأ ُتياَ ْمُكَيَلَع لْثْت متن دو نوُرْفحَت ينكر

 © ٍويِقتْنُم دَرِص ّلِإ يده دَقك للأب مِصقْعَي نمو مدور

 مُكنَأَو 1 رقة يفاكل كيقتلا ونا رخاك يَا

 ارفق ذر ارثزقت "17 اكيكن هللا نكي ارتتع و5

 َمُكِبوُلُق َنْيَ هاو د ْذِإ ْمُكَبَلَع ِهَّللأ َتَمَعِن

 6 نم ٍةَرفَح ل را ل ها 4 ]) بة وعدك 23 دع +4. نى >هتمُعنب هد هةر راَملآ ©

 0 ءهتلْياَء مك ُهّنلَأ ُنَيَبُي َكِلَذَك 6 مُكَدَنَأَ

 َنوُوْمَيَو ِرََْأ لإ َنوُعدَي هم دير
 ا د لا وك و روكا

 ُتَيَبْل ُمُهَءاَج ام ِدْعَب مع اوُقلَكَكْأَو ًاوُقَدَفَك ةينلاك 0 4“ ْمُهَءاَج ©
 1 ه5 م 2 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 هوجو دوسدو هوجو ْضَيْبَ موي 2 : ْميِظَع ٌباَذَع َمُهَل كيتل .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 ًاوُقوُدَك مُكِنمِيإ َدْعَب : مثرَتَك َمُههوَجُو كدا يدل

 َمُهُهوُجُو تما قيل اأو © َنوُرْفشحت مشُك ام ٍباَدَعل

 اَهوُلتَ هلأ ْتَياَء َكْلِي © َنوُدِللَخ اَهيِف َمُه ِهّللأ ِةَمْحَر ىنَ
 © َنيِمَلَعْلَب اَمَلُظ ُديِرُي ُهَنلَأ اَمَو َقَْلأِب َكَيَلَع 00 ري ا ص ل 7 2[

 7 تسحب
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 ع متتاا | ءارلاو ماللا ةنغ | ممشم فقم اشه فقو | هعمل | دكا مق

 وُمَأْلا عجرم هلل َلَِ ضال ىف امو ٍتوَسلأ ىف امني * ٌمجْرَت 8

 "-- ٍفوُرَعَمْلاب َنوُرُمَأَك نائل كح ما دقت

 َناَكَل بتِكْلأ ُلْهَأ َنَماَء و هللاي قوُنمَوتَو ركدتلا قع

 نأ ©. نرفسكلا قيرخاو ةوليزنلا ةنتك هل اونع
 0 دم د كر

 07 أ نم ٍلْبَحب الإ اَوُفَقُك ام َنِيَأ لذا ْمِهْيَلَع تّبِرُص قرم

 لآ ْمِهْيَلَع َتَبِرُصَو ِهَّللَآ َنِّم ٍبَضَعِب وُءآَيَو 0

 ِريَغب َءآَم ايينألا نولدفَيو هلأ دا َنوُرْفْحَي أوثك مَن كِل
 ل سي ع

 ُدجُسَي َمُه مهو ليلا ا لأ تباع نولي م ٌةَمِبآَق ٌةَمَأ بكل

0 0 0 

 يح

2 0 

 8 0 تورْماَيَو رفدالا مريلَأَو هللأب َتوُنِمْؤُي ©| 58
 39 0 > م _ 7 هصا ار ا |ولَعْفَت 09

 َنيِحِلَّصلَأ َنِم َكيِتَلْوَأَو ٌترَيَحْلا ىف َنوُعِرسْمَو ِرُكَُمْلا ِنَع 0
 د ع ع ب للأم 4 1 ا ب د اا ماا تع 54

 © َنيِقَتمْلَاَب ُميِلَع ُهّلل او وُرَفْحُي نآَ رْيَخ ْنِمَاوُلَعَْي اَمَو © .هايلا لدب ءاتلاب رماع نباو ةبعش
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 هنأ 56 00 2 نإ
 / 0 «راثلا 9
 اَم لكم © َنوُدِلَخ اَهيِف ْمُه را كيلا كيلر دقن ا مرو

 ُتَباَصَأ ٌدِص اَهيِف حير لكك اهنذلا ةرجخلاو ٍهِذلَه ىف َنوُقِفَنُي

 آو ُهّلأ ْمُهَمَلَط اَم انو كلفت فما ويلقرزل كوع

 نم ةئاطب أوُدحَتت الاوَُماَ َنيِذَلأ يأتي © َنوُمِلَي ْمُهَسْفنأ

 ءاضفبلا تدب ذق منبع امد الاَبح محتوي ال نو
 تديالا حل اكَبَي دق ٌرْيَ 1 رهحأ مروُدُص ىف امو مووفأ نم

 مكنون الو 0 و َمثنَأَه © َنوُلِقْعَت 4 نك نإ

 اوك اَذِإَو انما اوْلاَ كول اَذِإَو فلك بدتكلأب دوم

 هلآ نإ ْكطَْب أوثوُم لق طْيَعْلآ نم لياَتألآ ْمُحْيلَعاوُضَع
 نإَو 0 ا ِتاَدِب ميِلَع
 ْمُكْيْطَي ال أُقمتَو أوُربَضت نإَو اهب أوُحَرَْيُةكَيَس ْمُكَبِصُت

 ذي تردخ داو ل

 © ٌميِلَغ ٌعيِمَس هلو ٍلاَعقْلِ َدِعَقَم َنيِمْؤُمْلأ ععْوَبُم َكِلْه 9 و 3 59 5 5.

 ع

 ا
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 حا هه اذ عه
 «* لوقت ذإ »©

 « يتم
 ديدشتو نونلا حتفب رماع نبا

 .يازلا

 4+ لب ©
 .حتفلابو ءةلامإلاب :ناححو ةبعش

 - دس و

 .لويفوسم

 1 ىَّرّشب 7
 .ةلامإلاو مصنلاب :نامجو نارك نبا

282 0 
 هن ةقفعصم +

 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

0 

 اوقاف 0 هلأ ُمُكَرَصَم ْدَقَلَو نوثمؤنلا وتل 0 5 َُدِل < 2 و

 ل م

 7-5 ” ل ا

 مب مفصل اذدخ مرو نق مكوك أوزيضت نإ
 لإ هَ ل

 دنع ْنِم الإ ْرَْملأ اَمَو وب محبو ة َنيَمْظَكلَو هاو ككل فون

 أ اورقتس أ ن افزع عقيل © ميك ا زرقا هلأ
 وأ :ئَف رمألا نِم َكَل سْيَل © َنيِبيآَح اوُبلَقنَيِف ْمُهتِْححَي
 ٍتومَسلَأ ىف اَم هِيَ © َنوُمِ مَنِ ْمَُْذَعُي وأ مهِيَلَع بوُكي
 َ هةيييضنم ِضْرأْلا ىف اَمَ

 ةلهملا تعم ازيجأ راخأت آل ا ركات نينا اهياكا5 يعل

 ثيأ يلا رثآ اوقَتَو © نوخيفت ْمُحّنَعَل هَ وُ
1 

 © َنوُئعَرُم ْمُحّلَعَ َلوُسيلآَو هللآأوُعيِطَأَو © َنيِرِفَكْلِ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسخ ه ٌءآَشَي 8
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 عحمأأ ١ هه هاه
 تاولمشسل رن 2 نم ٍوَرِفْعَم لإ اَوْعراَسو» 4 اوْعِراَس ©

 .واولا فذحب رماع نبا
 -8 مس ص م

 5 عيب

 ا َنوُقِفَنُي َنيِدَلأ © َنيِقَتمْلِل ْتَّدِعَأ ُضَرَألاَو
 ين هس و مي

 هلآ أوك 5 َهَسْفنَأ اهيل وأ ةقسك ًاولعم اذإ قيدأاو ©
4 
 سس

 ام 8.

 لع اوُرِصُم ْمَلَو ُهّنَأ الإ ولا فَي نَمَو مهبول اوُوَمْغَتْسآَف

 مِهبَر نم ةردغُم مكُوآَرَج كيتلوأ © نوئل مي َمُهَو اوُلَعَف اَم

 ْرْجَأ مغ َمعيَو اهيف َنيِدِلَخ ُرِهتَأْا اين نيم ىِرْخ ٌتَنَجَو

 ضل ىف أوئييق قش ُدَنُس ْمُكِلْبَف نِم ْتَلَح ْدَق © َنيِلِمَعْل

 سياّئلَل ُكاَيَب اًددَه © نيزك هيت م ع ناك قِيُك ًأوزلظنأت
 0 0 اَلَو اوُنهَت الو © َنيِقَتْمْلِل ٌةَطِعْوَمَو ىَدُهَو

 ٌحَرَف ْمُكْسَسَمَي نإ © 0 َنْوَلْعَأْلا هع

 دلل 0 سياتل َنْيَب اَهُلِواَدت مايل َكْلِيَو مُُلدَم ٌحَرَف َموَقْل
 © يللا ثيفخل هلو ءادهك نكن دج 0 تيا
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 عد كى كك كهف 55
 ميس ْمأ © نيرِفكلأ قم ولما يأ هلل ص 07

 غتو نط أو ذه ني لا
 دف ُهوَقَلَت نأ ٍلبَق نم ٌتَوَمْلَآ َنْ ا

 نم تلك لولو رق ف امو © َنوُرظنت أو وي

 نَمَو ٌمُكِبَقْعَأ لع مئَبلقنأ ّلِتُق وَأ َتاَم نْيَِكأ لش هي هِلَبَق

 هنأ ىَزْجَيَسَو ايه 0 0 هيب لع ثيل

 رجا با رن قوام نزلا تنذر ول 50
 مُدَعَم َلَكَف ين نّم نّيَأَكَو © َنيِرْكدَّلَأ ىرَجَتَسَو اهم هيو 7-00 0 هه 20 7 يل ب ل يح هم 4 2 ا ع 0 .الصو ءاهلا ناكسإب ةب 3

 عم ءاهلا رسكب :نامحجو رماع نباو

 اوُقْعَص امو تا ليعيو عاف ام در اكرو َنوُيَبِر ندي

 ن١ أ مقر 25117 ا قيربكلا يف هكا ركل اكو 4و

 انتاكن فتك 0 انفو انيوتذ اذا ةيحا ا 0

: 3 

 ُدلآ َباَوَن ُهّنلأ ْمُهنَتاَتَف © َنيِرِفَكْلا ِموَقْلا َلَع اَنَرُصن ١+

0 5 
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 4« َتْعْملأ ©
 :نبعلا مضي ماع نا

 را قلو ©
 « مهكوشخت ذإ)

 * مْكرَأ ©

 ؛ ترخأ »©
 .ةلامإلاو مصقلاب :نامجو ناوكذ نبا

 «* َنوُدِعْصُت ذإ» ©

 ذأ

 ٍََّع 02 وردك كيذا تلت خب قدما احلا الا اه

 رْيَخ َّوُه 5و الوم وم ُهّللأ ٍلَب © َنيِرِسَخ ًاوُبِلَقََتَف ْمُكِِبَقْعَأ بقع

 ا,رذاب تعي زقتس نأ بوق قتلت © نير
 ىَوْفَم َسْفيَو ْراَلَأ ْمُهَوأَمَو اكل موب لِي مل اَم ب
 ءهنإب مُهَنوُسُحَت ْذِإ ههَدَعَو ُهّللَأ ُمُكَقَدَص ْدَقَلَو © َنيِيِلَطل

 مُحرأآمِدغَب نم مُكْيَصَعو رمألا ىف معَ 00 قع
 ف رجلا دبر نس مكصنهقو اهنا دمر نم مكحني نوبي غم

 ل ب

 وسلا ٍدَحَأ لع َنْوَلت اَلَو َنوُدِعْصُت ْذِإ ه © َنيِنمْؤُمْلآ َلَع
 درك رات كلر ل تضل

 © ّن اك اي ِ ةللأو ْمُكَبَِصَأ آم الو كتان َداَق
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 كك 1
 ةنباق نكنس هياكل نعل ملأ ٍدْعَب ْنِم مُكيَلَع ٌلونَأ مك
 ذيك للاوراق ينشأ هيتكعا .ذقأ ةنباظو حنت 2 8 < مى ود يد هي كفن ف 5

 َّنِإ ْلُك ٍءََهش نم ٍرْمَأْلآ َنِم ال لَه َنوُلوُقَي ٌةيِلهَجْل نك ٍقحْل
 0 هش ى قوتك تي وذلك نعل

 ريب ىف مكُك ول لف ات ا م هه اَنْلَتُق ام ٌءْىَش رْمَأْلا َنِم ان نك | 04 غنوج ©

 تق مِعِجاَصَم َلِإ لقا ْمهِبلَع تيك نيِلآ رب
 تاذي لع هذآ و مكعب دوُلُق ىف ام َصِّخَتُْيِلَو ْمُكِروُدُص يف

 اَمّنِإ 0 | تأ َ 7 ل نيد 00 0

 0 َنيِذَلاَك أروح ال 0
 أوثاك َوَل ىَّرْغ أوُناك ْوَأ ٍضْرَأْلا ىف وُيَرَص اَذإ َمهنَوْخإل اوُلاَقَو

 َمهِبوُلُق ىف ةَرْسَح َكِلَذ ُهّللَأ َلَعَْجَيِل اوُلتُق اَمَو اوُناَم اَم اَنَدنِع 2 0 32 ب م ب نال 5و -

 يف مئات نيل © د يصب وُ اب ةَللأَو كيو يي هَ
 تا ا مي

 يش ىَشإ# مورلاو نوكسلا عم لقنلاو هي( َىََش ]9 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلا هجوأ ةعبرأ «ةروسكملا هي ِءْىَث ©

 مايشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو «مامشإللاو مورلاو نوكسلا عم 4 ىََشن + لقنلا :هجوأ ةتس «ةمومضملا ه#/ءْىَش ظ

 خت

/0 



 حضن اكن انختا اتا اكتلا 0
 0 و اا 1

 لع لقؤتك تقرع تملا ف عراق مل روف 5
 َتِلاَغ اللَق ُهَّنل هللأ ْمُكَرْصنَي نإ © نيلكوتملا بي ةللأ نإ هلأ

 َلَعَو 0_0 ْْنِم مير قذلأ د نَمَف َمُكَلْذْحي نِإو ل 0

 لي نت لَ 0 اَمَو © ّن 8 واوزتلا سرك هللا 4( لْعَي 26
 ل فو تيك ام نفت لك مكة لاي نأ َج .نيغلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا

 هّللأ َنّم : ٍ هي عبتأ نمقأ © ن 000 ئ ًِ دا تيما عَ #( َنَوْضْر ©

 ُهْللاَو 1 د ٌتََجَرَد ٌمُه © رت َسكِبَو 2 0

 مهيِف َتَعَب ْذِإ َنيِنِمْؤُمْلَا َلَع ُهّللأ َّنَم َدَقَل#َنوُلَمْعَي اَمب ٌريِصَب
 ُمُهُمْلَعُيَو ْمهِيْكَرُيَو ءِهَتَياَ هيكف راني ةييشلا قف لو

 أ © يي لق ىل لبق نمر نإ يطأ بتكلا
 و كر 3 3 ل ور ا ا د

 ْنِم وه لق اذنه ىلا َمتلق اهّيلْثُم متْبَص طل ةَبِصُم مُكَنََص

 © ةييق هيه لع لع ها نإ دك دنع

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأأإ/ ٍءََش ©
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 حدا هه هك
 *( ٌليِقَو 2©
 .مايشإلاب ماشه

 + اوُلِتُف ©
 .ءاتلا ديدشتب ماشه

 4 َنبَسْحي ©
 .ءايلاو )ع ءاتلاب :ناحمتو ماشه

 + اوُلِتُف ©
 .ءاتلا ديدشتب رماع نبا

 هب خزفلا »©
 .فاقلا مضب ةبعش

 «اوغمج دقو

 4 مهتار إل
 .حعنلاو «ةلامإلاب :نامجو رماع نبا

 َنييِمْؤُمْلأ َمَلْعَيِلَو هلل ِنْذِإبَف ِناَعْمَْأ ىّقتْلأ َموَي ْمُكَبَصَأ آَمَو

 وأ هلأ لبيس ىف أولت واع مهل لِ أقات ع َنيَِلآ َملَْيِلَو ©
 ثدَ ير راكلا هن كباب اَلاَِق دعوا لاق رفقا

 مَلْعَأ ُهَللَو َمهِبوُلُ ولف ىف سْيل ام مهِحوْفَأب َنوُلوُقَي نيا مهن
 ام اًنوُعاطَأ َوَل أوُدَعَقَو ْمهنَوْخإل أوُناَق َنيِذَلأ © َنوُمتْكَي اَمِب

 © َنيِقِدَص شك نإ تملا محسن د اوغرذاق لف الج

 هت دمج ةاحأ بأ لأ ليس ىو نبأ ا ستار

 َنوُرِشْبَتْسَيَو ءدِلْضَف نِم ُهّللأ ْمُهلَتاَء آمي َنيِحِرَف © َنوُقَرَرُي

 هه الو ْمِهْيَلَع ٌفَوَح الأ َموِقْلَخ ْنِّم مهي ْأوُقَحْلَي ْمَل َنيِدَّلآِب
 ال َهّنَأ َّنَأَو ٍلْضَفَو هّللأ َنِّم ٍةَمْعِنِب َنوُرِشْبَتْسي © َنوُنَرْحي

 ٍدَعَب ْنِم ٍلوُمَيلَآَو ِهَّلل أ وئاَجسأ يذلا © نييمؤنلا رخأ عض

 © ميِطَح ٌرجَأ أوقَنأو مُهْنِم أوُئَسخَأ َنيَِّلِل حزقلأ ْمُهَباَص
 ْمُمْرَمْخََ ُكَلأ اف لل يذل

 © ُليِكوْلأ َمْعِنَو ُهَللَأ ابْسَح اوُلاَقَو انمي ْمُهَداَرَق
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 مك ركك رمتكا من 231 2
 انتضار رح سمت 3 لك نأ ق2 ةتفيي ريلكنات 00

 ُفَوَحُي ُنطْيَّشلَآ ْمُكِلَد اَمَنِإ © يِظَع ٍلْضَق وذ هلل هَل َناوْضِر دك

 َكنُرَحي آو © َنيِنِمْؤُم مُثنُك نإ قوُفاَحَي َمُهوُفاَحت اَلَق ءُهءآَيِلْوَأ

 هلأ ُديِرُي اَنْيَس هّنلَآ أوُرُصَي نآ ْمُه مهن ٌرْئُخحْلَأ يف َنوُعِرْمُم َنيِذَل

 قينلأ أ َنِإ © ٌميِظَع ُباَدَع م خر را اقع 0
 ٌتاَدَع ار يقلل ارذطت نأ ققبألا روتشملا رواق 7

 اننا مهمل 1 رع ل لن امكأ اوزتك 1 هيدا نيك 0

 ا هلأ نك ام © هُم باع مَ امنوا م

 "0000 مُنَأ آَم َلَع

 © َميِطَع ٌرَجَأ ملم أوُفتَتو أوئيؤ ناو لسمو َ 0
 اًرْيَخ َوُه ءوِلْضَف نِم ُهّلَأ ُمُهلَداَءآَمب َنوُلَخَبَي َنيَِّلآ ٌنَبَسْحَي اَلَو

 لبو هلأ مهي« ا روطيس مهل ده وه 08

 © ٌريِبَخح َنوُلَمْعَت اَمب ُهَن هّللأَو ٍضْراْلاَو ِتاَومَّسلَا ُتاريِه

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 بَ قل ©

 4« ْْخَدآَج دئال#

 ءاكو
 هر ْءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 «يُبرلابَو :
 .واولا دعب ءاب داز رماع نبا

 4“ ٍبتكْلَابَو #

 «راَثلأ ©
 .ةلامإلاو جتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

- 
 هَ ه- ٌريقف امني

 اوقوذ 00 َقَح ِرّيغِب

 ةلامإلا

 ككل دنت 0000
 ب ةآَيبثألا ْمُهَلتَقَو ْأوُلاَق اَم ُبُيْكَتَس

 م َدَق امي َكِلَذ © قير َباَدَع

 روعي

 يما هلق ميلا 2

 يؤ الأ ا ده هَل ل هيدا 2 يعل عكا

 6 تالا وشر

 ركل لاا وم

 وبلا اعياك يتق ثا ف. ريبفلا بعيتاو قألاو تفبلاب
 ٍراَنلأ ٍنَع َعِرْحُي نَمَق ٌةَسَيِقْلأ َمَْي كرو : َنَوَقَوُت اَمَّنِإَو
 ©© رولا ختم الإ آينذلآ هول امو راق ذنف ةنهلأ يقر

 لا 0

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ءاَبِيَغَأ 2© | ممهفقتو |
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 هك
 هي ةئئيَبْيل ©
 هي ُهَت كت 02 وُمنَكَي #

 ءامهيف ءاتلا لدب ءايلاب ةبعش

 4 َنبَسحي ©

 4 راَثلأ ©
 .ةلامإلاو معنا ا ناوكذ نبا

 4ِراَرب الا ©
 ءةلامإلاب :ناحتجو ناوكذ نبا

 .حتفلابو

 >ص 6

 3 نهاتلل تح اوُبوُأ َنيِذَّلأ قكيم 0

 اليل انَمث ءوب ايراشار مهر وهظ ءاَرو ةودبتف وهن ووتش
 يع ل دج

 تح
 هللا ذَحا ذِإَو

 ' 1 َنوُحَرْفَي َنيِدلآ َنَبَمح
 امي مُهَنَبَسْحَت الف ْاوُلَعْفَي مَل اَمِب راكم َنوُبِحُيَو
 2 َتولمَّسلا َكَلُم ِهَنِيَو © ةيِلأ ُتاَدَع مُهَلَو ٌباَدَعْل
 ٍِضْرَأْلَو ٍتومَّسلأ ِقَلَخ ىف َّنِإ © ٌريِدَق ٍءْئَش لك َكَع ُهّنآَ
 َنيِدَلآ © ببلألا لْأِل ٍتِيآَ ٍراَهَتلأَو ٍليَلأ فتح
 قلك ف نوُركَفتَيَو ةهبوتك لعَو [هوْعََو انيق ةللأ َنوُرُكَدَي

 5 0 اًلِطََب اًددَه َتْفَلَخ اَم بَ ٍضْرَأْلاَو ِتومَّسل
 انو َكيَرخَأ دق َراَلَ خذ نَم كاب هيَر © ٍراَئلآ َباَذَع
 نكي الا فوك لا 1 ا

 00 اَيوُنَذ اَعَل ُرِفْغَأف اَنيَ 0 ْمُكحَبَرِب اوُنِماَ نأ
 َكِلْسُر لع اَنَّتدَعَو اَماَنِتاََو انو © اريل عما هي اا

 © َاَعيِيْلا ُفِلحُت ال َكَنِإ َةَسَيِقْلأ َمَْي اَنْ اَلَو

 0 مم

 .مورلاو نوكسلا عم «لقتلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَىََش +
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 تدك عدت عك اح هك هك
 مرتد نب رق رخرخ رارزعلق ىلا وقت مكسب 555

 ل هدهد د ى هولا ةاضقإلا#
 َمِهِتاَتْيَس مهنع َنَرْيَحُأل ًاوُلتُقَو ا ْأَمَقَو ليبس 2 ادق .ءاتلا ديدشتتب رماع نبا

 هلل ٍدنِع ْنِم اَباَوَت ُرِهْنألا اهِتحَخ نِم ىِرْجَت ٍتَّنَج ْمُهَتلِخَدَألَ
 ارزقتح نيا لقت كير ال © ٍباَوَقلَأ نسخ ُمَدنِع َهَّلَآَو

 © ُداَهِمْلا سب ابو منهج عهلوأت مك لييق ختم © دلبلآ ىف

 رألا اهتتت نم رت تن . مُمل مُير أرق نيا جل
 1 اربالل ©

 00 ا هلا وو د <

 © ٍرارْبالِل مي هدأ دنع امو هن دع نلف نيد .ةلامإلاب :نامجو ناوكذ نا
 ٌلِزنَأآَمَو كسب لآ هثلاي مزن نعل بلقكلا لهأ قَد .حتفلابو

 - ا هاسر< يمص ا 95 0 ٍ 01 0 7

 ل ا وو رولا ردع 2

 اوما ني يأتي © ٍباَيلأْعيِرَس ةّللأّنإ هيَ دنع ْمُهْرخَأ
 أ 2

 © َنوُحِلْفُت ْمُكّلَعَل هّللآ وُ أوطِباَرَوأوُرباَصَو أوُرِيْصَأ

 م6



 عك كك ع5 551 2153
 ِميِحَبلأ نحيل ِهّللَأ مشب

 َقلحَو دو سيف نق مُكَقلَح ىِّأ محب أوف اذا اقلام

 ىدلا هللآ افتار هاو: ازيفك "لا كراقتم كيتو اهكور اهتم

 ةيدكيلا اوُثاَدَو © يقر كِل ناك هلل (َقءاَعرلَو درر ' 36
 .نيسلا ديدشتب رماع نبا

1١ 
 لإ َمُهَلَوَم / كل ١ ظ بيلا ٌتيِبَحْل اد 1 هلو َك > مو س | لص

 ثم َمُتَفِخ َْنَِو 6 نم اي

 ا قْمَم ِءاَسْيلآ َنِّم مُكَل َباَطاَم أوححنأَ

 ا

 دام

0 

11 

 ا ال
2 

 م ءنَه نع ْمُحَآ َنْبِط نإ َةَلْخي َنِهِتاَقُدَص َءآَسّيلآاوُناَدَو

 0 اَوْمَأ ءاَهَفٌسلآ اوُتْؤُم اَلَو © اَعيِرَم اَعَيِيَه ُهوُلكَ
 اَلوَف مهل اوُلوُفَو ْمُموُسح رخل اَمنيِق ُكَلإ ايف

 ادق تف قل ثنا ْنِإَف عادت ْأوُعَلَب اَذِإ َنَّقَح سعي اوُلكْبآَو

 نو رخو ارانب و اًقاَرْسِ اَهوُلُكَأَت الو َمُهلوْمَأ مهي اَُعَمْدأَ

 اَذِإَف فوُرْعَمْلاب تح ا 5 نك َنَمَو َفِفَعَتْسَيْلَك اَييَغ نك

 © اًبيِسَح ِهّللأب كو ينل أوذهشأ فوت ب ِرَلِإ َمُكْعَفَد

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ِءاَسّيلأ ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءَّيَش ©
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 تن كك تحن عم عد عع

 4( َنَوَلَصْيَسَو ©

 1 و ل

 .ًافلأ ءايلا 0

 كيف دانا قونرد مناذإر ا ةركاتو تيحا لجل

 اَبِصَن َرْثَك وأ ُهئِم ام لَك ام َنوُبرْقأْلاَو ِناَِلَوْلآ َكَرت اَنْ
 يلو قزفلا أولزَأ ةمشهلا َرَصَح اذإَو © اًضوُرنَت
 (© اَقوُرْعَم اَلوَق ْمُهَل اولوُفَو ُهْنِم مُهوُقْررأَك ُنيِكَسَمْلَو
 مهْيَلَع أوُفاَح اًفَعِض يَ ْمِهِفَلَح نم اوُكرَتْوَل َنيِذلأ َسْخَيلَو
 ]ونأ َنوُلُكَأَي َنيدلا نإ 8 اكييَم الو أوأوُقيَْو هلأ أوتيل
 م ضي رات مهنوطُ ىف َوُلُحَأَي امن نذل ىمتيلآ

 نإ نييلدأْلا ظَح لِ ِرْكَذلل َمُكَلْوَأ ف هلأ ْمُكِيِصوُي ©
 هدر ظنك نإ كرت اكل ولت كا ها

 نإ َكَرَت اًمِم ٌسْدّسلَآ اَمُهْنِّم ٍدِحو ّلكِل ِهْي د كا هن

 ثقل ِهّمَألَف هَ را ير روح ياما

6) 

 ذي َةَّيِصَو ِدْعَب د ميسسلا همام وح 3 523 نإ

 2 ظ
 هادم جال + قا ركأ 2و
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 تن ذك تحن عد حن كح
 نإ ل

 َنيِصوُي ٍةِّيِصَو ِدْعَب ْنِم َنكَرَت اًمِم ُعْبُرلأ ْمُكَلَف ُدََو ّنْهَل نك

 د ةوؤخ طع قام ام ميول َنُهلَو نْيدْوَأ آب
 َنوُصوُت ِةَيِصَو 2, رت امم نمل َنُهَلَ دلو ْمُكَل َن 0ك

 قي تنعا .ىع نع

 رأ خأ دهون وأ للك كو و كونك ثِإَو ْنْيَد وأ اَهب
2 

 ماص

 َكِلَذ قواك اوثاك نق د مِلَف تح

 َرْيَغ ِنْيَد وأ آب ىَصوُيِةيِصَو ٍدْعَب ْنِم ِثْلُكلَأ ىف ٌءآكر رش هَ
 دل ودق كأم © ٌُميِلَح ا

 ألين نم ىرخ هل هةر طي نَمَو .امم # ُهَّلِخَدُت »©

 ءةلوُسرَو هلل ٍصْحَي نَمَو © ْميِظَعْل ْدْوَْا َكِلدَو اهيِف َنيِدِلَح دا م 5 املا لكتب ف وثلات ماع كرا
 سس وو سس ا|س . |( سارد 2 2 وم وو 20 نبع تع ربع ع

 © 5م ٌباَدَع رف ا ان اذرك اًراَت ا ورهدودح دعئنيو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه# ءاكرُش ©
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 كلها ١ 0 هكا! ضنا اذا
 4«( ٍتوُيِبلأ ©

 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 َنهْيَلَع اوُدِهْشَتْساَف ْمُكِباَسَي نم َةَمِحَفْل ع ا
- 

 أ
 ع

 امد قا ناَلَو © اليس نأ ل هلأ لعَِي وأ ثول َنهدَعي 2
238 

 0 ط
 هلأ َّنِإ ًاَمُهْنَع أوُصرْعَأَف اكتضر انك 50 ْمُكنِم

- 

 عقلا قولقنك ةيذاز هللا لك ةنكلا انت ارح 6 ناك

 ناو مهبل ةللآ بوعي كِل 0
 دايس َنوُلَمْعَيَنيَِّلل ةَبْوَلآ ٍتَّسْيَلَو © اًميِكَح اًمِلَع هَ
 يبذل ال لو علا كبك نإ لاق ثؤتلا مدح َرطَح إ عق 0

 يأتي © ايل اَاَدَع مه اندَمْعَأ كيتو ا

 ص

 7 م15 كامتلا أثر نأ محل لي ة] اوتما# .قينلا

 0 | نموت 0 را

 وه مس ند رس نل

0 

- 1 

 ا ا
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 تن تك تحن عد نحن كح
 اَلَق ار 3 اطنق 5 اطنِق َنِهِنَدْحِإ َمُكْيَكاََو حْوَر َناَكَم جْوَر َلادْبِتْسأ مْثد 3 لإ

 ري انين اقر مقوي يتنرافلت ا اين هنو ردك

 أر

 رج

 ققيت مثسن قذح غي لإ طغت ىئنأ و اوذخأ

 ها 0 5707 ْ

 مكَبلَع ثَكَز ل و ٌةِّسِحلَف نك وُ ُهَنِإ قلم ملل

 تاَكَيَو خسفاتَو خش و عضو ع ْمكفاديَو حف

 ّنِه مُكُكوَحْأَو ْمُكَنْعَص لاو م

 نم مُكروُجُح ىف ىلا ْمُحْبِتَبَرَو ْمُكِبآَسِذ ْتهَّمَأَو 00
 ف يب عت يرش ع ف ني اخ ىلا ع
 نر تكلا قي قيد ْمُكِبآَتْبَأ لي و ْمُكِيَلَع اج

 ل م1 نا ممل

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءآَسّيلآ 8©
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 تن تك تحن عد عد عع
 تنقل هك تك شن ام الإ ِءاَسّيلَآ َنِم ُتَئَصْحُمَ َصْخُْمْلاَوه 53

 و 2 7 و 2 و 4« لَحأَو 28

 مكلاوُماب اوعتبَت نأ كلذ َءاَرَو ام مك 06 1 .ءاحلاو ةزمحلا حتفي رماع نباو ةبعش

 نشوثاتف نُنِم هدي هثعتنتْسَأ اَمَق َنيِحِفلَسُم ّرْيَخ َنيِيِصخ

 دعب نم وب مُْيَصَْت اميف ْمُحْيَلَع عا الو هير َنُهَروجأ

 ْمُكنِم ْعِطتْشَي مل نم :: © اًميِكَح اًميِلَع ناك َهّللآ ّنِإ ْةَصيِرَفْل

 ل ا

 ْنِم مُكْضْعَب ٌمُكتِيِإب مَع هَ هلل ٍتئِمْؤُملا ْمُكيَتَف نم

 ٍفوُرْعَمْلَاب ّنْهَروُج را َنهِلْهَأ ِنّذِإِب ب َنشوُحصنأَف ضع

 ْنِإَف َنِصْخَأ آف ِناَدْخَأ ٍتدِخَنُم اَلَو ٍتَحِفَسُم َرْبَغ ٍتنَصْحُم | 2 4َنصْحأ ©

5 

 6ع

 باكل نم ٍتتضخُلا لع ام ضن َنِْيلَعَف ةكجدقب نيت

 تنم قتعلا نك + ْنَمِل َكِلَذ
 ) ةنح أوتيت نو

ُكَل َنببيِل كا ا
 ةيياكك و هو ددَهَيَو م

 © ْميِكَح ٌميِلَع هلو ْمُحِيَلَع َبوُكَيَو ْمُكِْبَف نم

77 

 نأ مك وو د <

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو «رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسم أ ِءآَسْيلآ ل(
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 ككل ١١ ذننا تل ١ كلتا
 تويفلا نوي قدا ةيرتف و ْمُحيَلَع ٍبوُعَي نأ ُديِرُي أَ

3 

 10 نأ هلأ ةير© تيلي ايم وأبيق نأ

 مارت
 واخت ارت نعارخب نرخ آل لينا شتت 15
 0 م ِضاَرَت نع َةَرلَجِت َّن 3 ع 2 هو .مضلا نيونتب رماع نبا

 هّنلَأ طع 0 0 7 ا َفَوَسَ اَمَّلظَو اَنوْدُع َكِلَد
 ْمُكِنَع ٌرْفَحُن ُهْنَع َنْوَهْنُت ختان 1ك رق نإ 6 يفت

 ل 0 1

 1 ا

 كوم امه ََوَم هيج ركإو و هيه ا لكي نكن 4 تَدَقَع ©

 يصت شرئاق كتابا فقط نودلاو َنْويوقَْلَو نادر ل

 © اًديِهَش ٍءَىَش لك َلَع ناك َهّللآ َّنِإ

 َمُهَبِيِصَت ْمُهوُت

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ .اعم 4# ٍءْىَش ©
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 تحد د عدن عن حن عع
 يا ل م لا

31 

 لس

- 

 ٠
 هت

 د7

 بيل ءلظفح كيك كحل لون ع اوُقسأ اكِنَو

 يف َنُهوُرُجْهَأَو َّنْهوُظِعَف َنْهَروُمُد َنوُفاَخ لَو هلأ طِفَح اَمب
 ُةليِبَس َنِهْيَلَع أوُعْبَت الف مُكَتْعطَأ نق ٌقُهوُبِرْضَأَو عجاَضَمْل

 اوُنعْبأَ اَمِهِتيَب َقاَقِش َمُتْفِح ْنِإَو © اريك اَيِلَع ناك َهّللأ نإ

 ُهّللَأ ٍقْقَوي اَحَلْصِإآَديِرُي نإ آَهِلْهَأ ْنِّم اَمُكَحَو ءهِلْهَأ ْنِِ م اَمُكَح

 اكرم الو هلأ أوذيغكو م  ارييخ اي نك هلأ نفت

 ٍنيكَسَمْلآَو دَعَْلآَو َقْرُقْلا ىِذيَو اًنلَسْحإ نيل ايم

 ِنْبَأَو ٍبْئَتَْأِب ٍبِحاَّصلآَو ٍِبْنِْخَآ ٍراَجْخَو قرف ىذ ر
 الاخ ناك نَم ُبْي ال هلآ َّنِإ ْمكْنَْيَأ ْتْكَلَم امو ليبّسلآ

 َنوُمْثَحَيَو ٍلْخَبْلاِب َساَدلأ َنوُرْمَأَيَو َنوُلَخْبَي َنيِدَلأ © اًروُخَم
 © اَتيِهْم اَباَدَع َنيِرِفَكْلِل اَندَتْعَأَو -دِلَضَف نم ُهّللآأ ُمُهَئاَء آَم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءاَسْيلأ ©
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 تن تك تحن عك عن كح

 4 اَهْمِعَصُي 2©
 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

 نيعلا

 ئ 0
 :ناسلا

 ه ئَركس ©
 .ةلامإلاو حصفلاب :نامجو نارك نبا

 4 ءآَجال©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 اَلَو هّللَأب َنوُنِمْؤُي اَلَو ساّكلآ َءآَمِر ولو ونش ها

 © اَيِرَق َءآَسَف اَنيِرَق ها

 ُمُهَقَرَر اّمِم أوُقَنَأَو رِخآلآ مْوَيْلَو هلل أوُنَماَء َوَل ْمِهّيَلَع اَداَمَو

 نَوَو ورد َلاَقَتِم ُمِلْظَي ال َهّنلأ َّنِإ © اَميِلَع ْمهِب هّللَأ َناكو ُةَنلَأ

 ٌفْبَكَف © اَميِظَع اًرْجَأ ُهَنُدَل نم ِتْوُيَو اَهْفِهَصُي ةَئَسَح كت
 0 م ب

 ا ةيذلأ 0 هلآ ةودتح 0

 ا راو 56 اوتلقكا ع ارح وكس قناَو ةرلَصلأ

 ْوَأ ِرَفَس لع وأ َىطْرَم مكنك نإ 02 ٍليِبَس ىِرِباَع
 رم لما هين ويحمل

 هلأ َّنِإ ْكيِدْيَأَو ْمُكِجوُجْوَأوُحَسْمََ ابيط اًديِعَص أوُمتَيِتَف

 م
 © َليّسلآ اوُلِضَت نأ َن َنوُديِرُيَو ةَلَلَّضلَآ َنورَتْشَي
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 ع دم مي 5590898 عارلاو ماللا منغ | تشم فقد | كك | هعمل | ظءئة

 © اًريصن ا َمُكِباَدَع 0 هلل

 ةهيكِ يأ اي انو تشم 00 اَنّيَصَعَو اَنَعِمَس

 اًنَرظنآَو ْعَمْسأَو و اقل ران ةعيس أولا مهنأ ذو نيا ىف اف
 كَ مهر ط ُدَّدِنَأ همي :ك و موق 1 رم 04 َك

 5 ا

 اهدَُتف اهوُجُو سين نأ بَ نم مُكَعَم م اَمَل اندَصُم اَتََر
 هنأ ناكر تققلا تفنن اذهل اهنا ةزككت و ياك ع

 َوُد ام ُرِفَْيَو -هب كرم نأ رفعي ال لأ نإ © الوُعفَمِّلل

 اًميِظَع اَمْنِإ ّىَركُفآ ٍدَقَف ِهّللَِب َكِرْشُي نَمَو ٌءآَمَي نَمِل َكِلَذإ 4 قَرنآ ©
 َ .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 راك نتا لإ هكا لقا قش اكون هيدا كروت 86 ْ

 َبِذَكْل هلل لع نورتي ميك رظنأ © التف َنوُمَلْظُي اَلَو | «زظنا © اليتف#
 ر | .الصو نيونتلا نون مضب ماشه

 نم ابيصق أوثوأ نيل لإ مَلَأ © اًئيِبم اَمنِإ فب ميكو

 اوْرَئُك َنيِذْلِ 0 0 بتِكلا
 ل ا أ

 0 ف 5 5

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسخ 4 ُءاَشَي ©
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 نذل ١ ذك | شفا
 © اًريِصَم هَل َدَجَت لَه ُهّنل أنمي نتو أ مهتعل نأ كبلز

 ْمَأ © اًريِقَت ساَكلأ َنوُتوُي هل اذ ِكْلُمْلَأ َنِّم كيف هلل

 ان ذقن لطف ملأ هك ام لع كرش

 نم مفترق ©) اكيطوع كلش مهلا ةَمْكِْآَو بنَتِكْلَأ َميِهَرْبِإ

 لأ نإ © اًريِعَس + مكه وكم ُةْدَع َّدَص د ُىتمو ع. ماي | ؟«هدولَج تَجِضت إل
 0 0 0 0 .راهظإلاو ماغدإلاب :ناححجو ماشه

 هر نك َهَّننأ آو يذق ناو 6 1 رن كول ممل

 ٍتَج ْمُهَلِخْدْنَس َدُدَس ِتنَحِلطَّصلأ أول 0

 ريك و اهي 8 :أ هيف نييك وت ئألآ اَهتحَخ نِم ىرجت

 تيتطألا اوذؤت نأ كتاب هلأ َّنِإ © اًليِل اَلِظ ْمُهّلِخَدْنَو

 لدعلاب ارزكش نا نياكلآ ني موا اَهِلْهَأ َلِإ) 2« اتعيز©
 ل م نسا رج 0 . ني 6. هو ا ا ا 0 وهو نيعلا ناكسإي :ناحتتو ةبعش

 َنيذلا اهيانِب اًريصَب اًعيِمَس َنآك َهَّنل هلل َّنِإ < 8 مُكْظِعَي اًمِعِن .سالتخالاو «جارلا

0 

 هلل َّنِإ

 راض 2 2 رص م 0 ا 26م / نيل دوت 1

 دون مكي رتل رار لرنفلا ارتيجاز هللا ارخيول اراماعأ 0
 هللا َنوُِمْؤُت منك نإ ٍلوُمَرلأَو هلل َلِإ هوُدُرَف ءْئَش ىف ٌمُكْعَرتَت 9

 2 ع ع 0ع
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 0 ددذ عك كح كاد

 4 َليِق ©
 .ماهشإلاب ماشه

 .اعم 4 َكوُءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 هم
 ل _ نوع ا 0 م ود وم رن

 0 يرث هي ارزق
 َنيِقِفَتُمْلأ ك كيأر لوقا لاو هللا لونا 15 لإ لاقت كل لبق

 ايي ةَبيِصُم مُهتَبَصَ ل0 ل رع

 لا لإ آند ْنِإ هّللأب َنوُفِلْخي َكوُمآَج مك مهيدي تم ٌءَمَّدَق

 ضرغأت :ويولف ىف ام هلأ ملي نيل كتل © © انين
 م اَنلَسرَأاَمَو © اَهيِلَب لَو مهيأ هَل ل 5000000

 َكوُمآَج ْمُهَسُمنَأ اوم ذإ مم ها

 اًميِحَن اَباَوت هّللأ أوُدَجَوَل ُلوُسَرلَآ ُمُهَ رافت هل قنا

 يد رح نوئيؤي ل كَ الث ©
 © اتيت أوُْزَمَُو تْيَصَق اي اجبَرَح موِْشَأ أوحي ال
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 ) كنا اضن
 اَوَلُعَفَأ نأ ©

 ل
 .ًالصو واولاو نونلا مضب رماع نبا

 «اليبق
 .مضلا لدب حتف نيوتب رماع نبا

 4 نكي »©
 .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نباو ةبعش

 .راهظإلاو ءماغدإلاب :نامتجو ماشه

 ع ف اك مكن ءارلاو ماللا ,ةنغ | ميشم فقد | 00 | همس | ركنا اك

 ا وأ ْمُكَنْشأ أول ةأ نأ ْمِهْبَلَع ابك انآ ول

 َولَْعوُي ام الع مُهَ 1و ليك ل لع ممر
 هكون ار قلتو وحكام

 هللا مط ا ال

 ا ع ما اك لور

 © اَقيِفَر َكيِتَلْوأ َنْمَحَو َنيِحِلَصلأَو نقلا َنيِقِيِدِصلأَو
 م ل
 ْمُكَنِم َّنَِو © اًعيِج أوُرفنأ وأ ِتاَبث أوُرفنأَف ْمُكَرْذِح أوُدُخ
 0 مدس كسل
 ُلْضَف ْمُكَبَصَأ ْنَِلَو © اَديِهَع ْمُهَعَّم نُحَأ م
 4 كيل و اتت عفت نكس أع نو

 ها

 يأ لأ ليس ىف يقيل © ايطع 0 00 ١ 4

0 
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 سكك ١ ١ ت0 هك
 ٍلاَجبلَأ نم َنيِفَعْطَعدمْلاَو لأ ليِيَس ىف نوُلدقُت ال دل ا

 ةَيَْهْلَا هِذََه ْنِم اَتْجِرْخَأ آَنّيَر َنوُلوُقَي َنيِدَلأ ِندْلوْلأَو ِءآَسْيلَأَو
 َكنَُل نم اكل لجو يلو َكنُدَل نم اَنَل لَعجو امنه ملاكا

 1 َنيِذْلاَو هلأ ٍليِبَس ىف َنوُلِتقُ أوَُماَع َنيِدَلَأ © اًريِصَ
 َدْيَك َّنِإ ّنطَيَّشلآ ايو | ولقَه ٍتوُملَا لمس ىف َنوِي

 كين اون مهل ليق ندا ل رت ْمَلَأ اًكيِعَص 0 *( لبق ©
 .مايشإلاب ماشه

 قيرف اذإ لاقفلا ْمهْيَلَح تيك امل ةزكذلا أوثاَدو ؟رَلَصلأ أوثيِق
 8. ل 0 م َّ 2 > س رع ع - ديب 0 ود س

 ملاك اوناَقَو ةيشقب ها ذا هدأ ةيفخفك نتاكلا ل

 اَيئدلآ ُملَعَم لق ٍبيِرَق ٍلَجأ لإ اتتََخأ
 أوثوشست امتي © ات نول الو نق ذآ نَمِل ٌرْمَخ َُرِخ ُذ +الاَو ٌليِلَق

 0 كيم هيك جورب ى خخ أو ثؤتلا م 0

 َنوُداَكَي ال مقل آَلُؤَتَه ٍلاَمَف ِهّللَأ دنِع ْنِّي لك ْلُق َكِدنِع نم وذم اوفي : ةَهس مهم نإ هلأ دنع نم مي أروي
 ةوكللاطا دز نأ ةين للفك نما يف رو

 2 اةيهف وللار نقكو ارشر نياتلل ككنكي ار كييف نيق لكنت 2

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ٍءاَسّيلأ 8

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لادبإلا 4 ءآيلْزَأ ©
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 ؛ْمُهَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناححجو ماشهو

 نيس دلل ١> هكف 4 تف

 كاكلمر ١ اق نول وتو هللا هاا قفا نوفل هلل نت
 تيب كددع م ورب اذ ةَعاط َوُوفَيَو اًظيِفَح ْمهّيَلَع

 نضرطاف درا ام كلكم ُتْدَحَي هلو ُلوُقت الى رزخ عاتب نيا

 َنوُرّبَدَتَي اَلَثَأ © اليِكو ِهّللأب َقُكَو هّنلأ َلَع لكَ وتو َمُهنَع

 اريك اًَقَلَتْخَأ هيف أوُدَجَول هَّللَأ ِرْيَغ ٍدنِع ْنِم ناك ْوَو َناَءَجُفْلأ

 دوو - ًاوُعاَذَأ ٍفَوَخا وأ مآل َنِم مم وْمَأ ْمُهَءاَج اَذِإَو ©

 رةنوظيتكلا ني هد هل نيون 3( كيو لوول كب

 اّلِإ نطْيَّشلأ تعبأ أ ُهَمحَرَو ْمُحْيَلَع هلأ ْلْضَق اَلْوَلَو ٌمُهْنِ

 ٍضَرَحَو َكَسْفَن اَلِإ فَّلَكُم ال ِهّللأ ٍليِبَس ىف ْلِتقَف © اليل
 0 سرع رع عع ص مع 2 ري ًَ ا 0 2008

 دش ُهَللاَو اوُرَفَح َنيِذلا ٌسأَب فكي نأ ُهّللأ ىَسَع َنيِئِمْؤُملا
5 
 ع

 يل وكي ننام دوج عبتج ىك و اتا كارلا

 ين نك راك نكح هنو علك عَمْشَي نمو ١ نم ٌبيِصَن
 اوُيَحَف ِةّيجكب مُتيِيْح اَذِإَو © © اَتيِقّم هنيش لك لع ةثلأ ناو

 ه-

 ةاقيخ وبك 2 ق6 0 ةراروا اهنيك
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 حاأأ هه ١ هم
 0 مهلا موي لإ كتمت ره الإ هلإ

 يا دوو كم هيف

1١ 9 1١ 

 ةررطخستولأرذو © ميش هجم لك 008

 ٍى ا ةاوَس َنوُنوُكَتَف 0

 َُهوُلتْفآَو ْمُهوُدْخَف اوَّلَوت نإ هلأ ليس ىف أوُرِجاَي
 مال راو تو اردعشا و درت

 نيد از اَريِصَت و ور و و 2. و مهم

 د هس 4 5م 0 - مور 6

 رح مقرنا أ يت مققتو مخ و ل وأب" 05

 مسك ءانزلو ع ك1 را ري 6 0 ءامهيف ةلامإلاب ن ناوكذ نب |

 1 نىزوك د ردح ا وُلَتَْلَف ْمُك او علال ناممجو ماشهو

 هوو ا علا اع نول .ماغدإلاب رماع نبا
 ه-
 ع

 1 و اع ل هَ هَمَوَق يو مكونمأَي ن | َنوُديِري َنيِرَخاَء
4 

 َهَلَّسل ْمُكِيَلِ 0 0 يم

 ُهوُمتمِقَ ُكَّيَح َمهوُلُعَفأَو ةقرلفت َمُهَيِدُيَ 0 و

 مه <١ 1 رو 5 »1 2 ١غ ا 2١غ 1

 (© ايم َنطْلُس ْمِهْيَلَع مُكَل 2 ٍِ راو
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 دا هه هه

 « ملم
 .فلألا فذحب رماع نبا

 اًَعَطَخ اًئِمٌؤَم َلَكَف نيو اكلمك الاقي وم َلَقَي نأ ِنِْؤُمِل نك امو

 0 يد ه4 59

 نإ يأ يلف قب كلمن م ُةَيدَو ٍةَنِصْؤُم ِةَبَكَر ُريِرْحَتَف
 2 يلام و اه“ قلاع و ا م < ع

 نو ِةَنِمْؤَم ِةَبَقَر ٌريِرْحَتَف ُنِمّْؤُم َوْهَو مُكل َْرْدَع ِمْوَف نِم َناك
 2. ا 2 0 ب د لس واسد 5 2 <

0 0 00 

 يتم نيم لقب نمو © اًيِكَح امل لأ نكون
 ل

 هندأ ليف و ةقيو لاخر ارققاف يح هيي © اتيِظع اع

 ٌنَوُفَكَيَك انِه زم تشل ملشلا مسيل لأ تل أوك الو دَدمَتَف

 لق تت كلك ريك اقم هلأ ين يأ 0
 2 -_ رس ميكا يح 0

 ره تى يم اوي 0-2 ا 03 سن س مس هس ماكس وَ 3

 © اَريِبَخ َنولَمْعَت اّمِب َنآك هللا ْنإ اَوُنيَبَتُف ف ْمُكيَلَع ُهَّنل هلآ َّنَمَف
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 حد دك ححح عن رح هك
 َنوُدِهَجْمْلَو ِرَرَضلأ لؤأ ُريَخ َنِنِمْؤُمْلا نم َنوُدِعَْلا وتس الا رغم
 ْمِهِلَومَأب َنيِدِهَجْمْلأ هلل َلَضَ مهو يلوم 0 0

 هّللَ َلَّضَفَو قس ُهَن ل دعو الو هجر َنيِدِعفْا لع مهن
 اقف هذ فلعتت تم أ َنيِِمقْلأ لع َنيِدِهَجْلَ

 ةكيتلملا مهد َنيدلأ َّنإ © اًيِحَر اَوُفَع هلأ ناو َةَمعَرَو
 ضرلا ف كب َِفَعَْمْسُم انك ألاف َمفدُك مف أولاَ مهن تيا

 وأم كيتؤأت أكف وجاف قبو هلل طرأ نفسا ملأ اولا
 ءاَسَيلَو ٍلَجَرلا نم َنيِفَعْضتسُلآ الإ © اًريِصَم ْتآَسو مَئهَج

 قينارات © اليف َنوذكبَي لو ةليج ةوكيطكتم هل قةلولاو

 اي نَمَو © اًروُفَعاًوَْع هلآ ناك مُهْنَعَوْفعي نأ ُهَلئَأ ىَسَع

 ني جرب نم ةعستو اديك اتطرم ضر ف ذي هلأ لميس ف
 هةر عمو ذقَم ثوم هكر مك ءوِوُسَوَو هلل لإ ار جاهم دي
 سَ ضل فرص د ها 27 يا هنأ َناكَو هّننأ َلَع

 ُمُكَئِتْفَي نأ ْمُكْفِح نإ ةزلصلا ف ٠ أاورضفَت نأ حاج ْمُحِيَلَع

 © ايم اًوُدَع مك أوثاك َنيِرِفَكْلآَنِإاَُرَفَح َنيَِّل

 رج

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءآَسْيلأ ©
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 ل اا
 َكَعَم مُهْنّم ٌةَمِباَط َمُقَتْلَف َةرَلَّصلأ ُمُهَل تيكا هيف كنك

 َتأَكْلَو نطو مالك اخت اَذِإَق َمهكَحِلمأ اَوْدْخْاَيَلَو 00

 ةفيذج ارذشأتلو هنت الصيت الصم رق ترخأ يلع كت
 ْمُكِيَحِلْسَأ ْنَع َنوُلُففَت ول اوُرَتَح َنيِدلآ َدَو مُهتَحِلْمَأَوإ ©

 ا الو كج ليم مكِيلَع ن ايي ْمُكِتَعَم هَمعُمَأَو

 ب + كر قو نو لأ رش أ معيض ادِإَت ©
 َنيِِمْؤُمْل لع تنك ََلّصلأ َّنِإ َةوَلَّصلأ أوُميِقَأك َمكنئَأَمظَأ اد

 َنوُمَلأَت اوُنوُحَت نإ ٌهْرَْلا ءاَعِتْبَأ ىف أوُهت اَلَو © اَتوُفْوَم ابنتك
 َنآكو َنوُجْرَي ال اَم ِهّللأ َنِم َنوُحَرَتَو َنوُمَلََت اَمْك َنوُمَلأَي َمُهْنَِق عد عدلا رس لا ع دف دب ١ قي مومو فلا د

 َمُكَحَكِل نَا تنتكْلا َكِيَلِ الن انإ 9 اًميكح اكيلع هدأ 4« َكنَرَأ ©
 © اَميِصَح َنيِيِباَخْلَل نكت الَو ُهّللَأ َكِدَرَأآَمِب ياكل َنْيَبإ © 0 0 الل 3 - 0 7 اع خا فلاي :ناحمجو ناوكذ نبا
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 عد ك نحت عك ا كه
 نَع ُلِدَجُم اَلَو © اَبيِحَن اَروُفَغ َنآك َهَّنلَ نإ هَل 3

 ا ا ل

 َِ هج درا دا هلأ تراكم 1ةَىْلَأ < ١ دع 1 و نيا

 © اطييت َنولَمْعَي امي ةللأ َناكَو ٍلْوَقلا َنِم ئضْرَي ال اَم َنوُئيَب

 2 1 هم و ا 7211 رد 7 ت2 هوا ف 52006 ا

 ال ةاَددج ِءآَلْؤتَم كَانَ
 0 نع ص 2 سوس وود <

 ُلَمْعَي نم اليك ْمِهْيَلَع ْنوُكَي نّم مأ ٍةَمّيِقلأ مَ مُهْنَع

 اًميحر ل

 ةرأ ناك ديلا نق واقي انقذ اكن هوييتتا تق 2

 هوب تاتو كيك هيك نواه اقكش كيف
 َكْيَلَع ِهّللَأ ْلْضَق اَلَوَلَو © اَنيِبّماَمَنَِواَنَعهُب َلَمَتْحأ ِدَقَق اَيِرَب
 3 مشا ١ نول اكو كرو نأ مهن نبال الك تَكَهل رذْتَو

 ةَمْكِذأَو َبَتِكْلأ َكْيَلَع ُهّللأ َلَرنَأَو ٍءْنَس نم َكَنوُرُضَي اَمَ
 © اَبيِظَع َكَيَلَع ِهّللَ ُلْضَف َناو ُمَلْعَت نكت ْمَل اَم َكَمَّلَعَو

 4 َىَت 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .إ ىَت ]2 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىََش ©
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 تدك تحن عد حن كح
 4 ةلْضْنَو اله( ةَون ©

 .|ممف ءاهلا ناكسإي ةبعش
 عم ءاهلا ني :ناحتو رماع نباو

 هجو ماشهلو ءاحيدعو «ةلصلا

 4( ِهِلَضُنَو 84 ِهْلَوُن +
 .صفحك ناوكذ نباو

 1 ص دقق 29

- 

 1 ل ربك قوقل«

 َفْوَسَف هلأ تاّضْرَم ءاعتبأ َكِلَذ ْلَعْفَي نمو ساكلا ّنّبَي َنَِب جلضإ

 هَل َنّيَبَت اَم ِدَعَب ْنِم َلوُمَيلَأ ٍقِقاَقُي نَم :: © اَتيْوَع اْجَأ ِةيِثَوُ

 منهج - ءهِلّضْنَو ركام ا َنيِنِمْؤُمْلَا ٍليِبَس َرْيَخ ٌعَِتي دو دفا

 َنوُداَم ُرِفَْيَو -هب َكَرَشُم نأ ٌرِفغَي ال هلآ َّنِإ © اًريِصَم ٌتَءآَسَو
 نإ © اَديِعَب ُاَلَلَض َّنَص َدَقَك ِهّنلَِب َكِرْقُد نَمَو ٌءآَكَي نَمِل َكِلَد
 © اَديِرَم اتطْيَم الإ نَوَعَدَي إو انلإ لإ سل نع رول

 ل

 مُهَّنَرُم و يحتل َناَذاَ َّنُكتبْيَلَف ْمُهْن ل مم ه9 تكلا

 دَمَف هلأ ٍنوُد نم اَيَِو َنطْيَنلَآ ِذِحَتَي نَمو هلل لح َنْرََعبل
 لإ نيش ُمُهُدِعَي اَمَو مهتميو مهدي  اَيم اناَرسُح ريح

 © اًضيِحت اَهْنَع َنوُدَي اَلَو ُمَتَهَج ْمُهنَوأَم كيتلزأ © اَروُرُغ

 6 سا
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 حتا تن0- هك ا
 صم وع

 0 ا صا عَ أوُتَماَء َنيِذّلَو

 هي ا ل ا ٍددَخ ُدَهتَأْلا اهِتْك

 ل ا ل

 اًريِصم الو اَّيِلَو هنأ ٍنوُذ نم مل دج الو يرجي اوس ْلَمْعَي

 َْؤُم َوْهَو قنا زأ ٍرَكَذ نم ِتَحِلَّصلأ َنِم ُلَمْعَي نَم 26

 و
0 

 ندخل أ َنَمَو © اَريِقَت َنوُمَلْظَي ِ لة 00 ٌكبتل 4( َنوُلَخَدُي إ©

 .ءاخلا حتفو ءايلا مضب ةبعش

 ميِهارَبِإ ى ََبَنأَو ني ع هند وُهَهَجَو نمم انيذ .اعم |( َملَه ربِ م8

 اكو تاكشل أ ىف اَم ِهّنِل © اليلَخ ا 00 راي لاسر ءالل عب رطل
 1 00 6 1 .صفحك هجو ناوكذ نبالو ءأفلأ

 ىف َكتوُعْفَتْسَِو © اًطِح ٍءَْس ٍلْحب ُهّللأ ناك ْضرَأْلا ىف
 ٍبَمِكْل ىف ْمُحيَلَع لني اَمَو َنهيِف ْمُحيِتُْي هلل لق ءآَستل
 نأ َنوُبْعََتوَنهَل بِك ام نم ونوم ال ىتللأ ِءاَسْيلأ ىتدكي ىف
 كيل أوُم موُقَت نأ ِنَدْلوْلَ ّنِم َنيِفَع دتْسْملاَو 006

 َح 0 © اًيِلَع :

 4 ِءاَسّيلآ 86 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ءماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش © كك

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .ًاعم
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0 0 1 
 و و َ 0 رم و اس > 28 هن اَحللَصَي ©

 شفنا َتَرِضْحْأَ ٌرْيَخ ُحلّصلآَو ع امهَنْيَب د نأ ا

 © ريب ةولدقت اهيا هلل 53 وكول اويل نو اا

 تال و ا اللا هب اراوقت نأ ركيلوكتا 0

 0 د أتت د 1
 رزقا ل ني 6 رم داس < يور 4

 هلل َنآكو -َِتَعَس نم الك ُهّللَأ نهي اَهَرَفَكَي نإَو © اَميِجَر اَروُفَغ
 لق 5

 دقَلَو ضر م و

 أوُقَتأ نأ ْخ ناو متفرق ني تكلا اوثوأ قينلا ايكو
 0 ل

 هّللَأب َمَكَو ٍْضْرأْلا ىف اَمَو توْمَّسلَأ ىف اَم ِهَّنِلَو © اَديِتع اًئْيَغ

 ناو َنيِرَخاَب ِتأَيَو سال اَهُيَأ َحُكَبِحْدُي ْأَمَي نإ © اليك
 هّللَأ َدنِعَف اَيْنَّدلَآ َباَوَن ُديِرُي نك نّم © اَريِدَق َكِلَد لع ُهّنلآ
 © ايصت اًكيبينش ةلرأ ناكو رفقا او اينذلا كوت

 او لول لستار طولا الدلو: سلا ةسخ اَنْ
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 ضدك ١١ كنا اذ هكا
 ككاو هلي هش وقعا ري ةيمازل ورك ارتقا# قودا اهل دن
 ةئئاق 5 ريم وأ ابيع ْنُحَي نإ َنيِيرْفَألَو نيمو و | ةكحيشأ

 َّنِإَ ورحت راو نِإو أودعت نأ َمئَوَهْلا أ ريتك لق ميلا

 ه-
 هلأ اوُئِماَءْاوعَماَع َنيِذَّلآ اَهيَأتَي © اَريبَح َنوُلَمْعَت مب نك هلآ[ 0“ َّس

 بأ قِبل بتكلأو .دلوشو لع لمى بكل ءدلووو | رين د د
 يأ ءهِلْسْرَو بْتكو -ديكيِتلمَو هلل رْفَحَي نَمَو ْلَبَق نه 24 لِنَأ»

 مك اوُرَفَك َمُكْأونَماَ َنيَِلأ َّنِإ © اَديِعَب اَلَدَص َّنَص ْدَقَف رجآلا | "عال" تدان
 مُهَل َرْفْغَيِل ُهّللأ نُكَي ْمَّل اًرْفُح اوُداَدزأ َمُك أوُرَفَك َمُكْاوُئَماَءأ «ٌلَص دقت»

 « ارت 2©
 ةدحاو واو م ماللا مضب رماع نبا

 اني ممل َنأب نهجتنلا رقي © اليبم عفتيفتل ا
 1 را فيزا نود نِم املْوَأ َنيِرِفاكْلأ نا خب 1 4

 4 0 رق لأ تي شا ذأ بتكا ىف ْمُكيَلَع لو دقو © ايم هلي هلأ نق يلا دنع

 يلنو ذي عشت ورش ثيدك قف اوطوف :قخ عقم أوذفتت
 © اًعيِح مَتَهَج ىف َنيِرِفَكَلََو َنِقِفَتْمْلَآ ْعِماَج لأَن

 .مورب ليهستلاو «لادبإلاب :نامحجو 4 اَرَهَتَسُيَو © .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لاديإلا 4 ءآَيِلْوأ ©
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 حدا هه هد

 4« ِكَرَدلأ 2©
 .ءارلا حتفي رماع نبا

 ه(راَثلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ةيناثلا ةزمهلا يأ اهليهست مث ءدملاو طسوتلاو رصقلا يههو «لادبإلا ةثالث :هجوأ ةسمخ ِءاَلُؤََه ©

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا 4( ءآَيِلَوَأ 9

 0 َّنِّم ُحَتَف ُحَتَف َمُكَل َنآك نإ ْمُكِب َنوُصَيَرَتَي َنيِذَل

 م ربع نيرزكلل نك درر كفن نكي
 مي مكن هبه ور 2< 1 ويقتل 3 هك ع

 دإ © لميس يؤ لع برك 0
 اس 2

 56-5 ِ . ل 7
 ِلْضَي نَمَو ءالل 1 ةز ,ةؤخ لل كل كي ين

 0 قيذلا اهنا ذيك رفا ةق نكق هك

 راع م نيييؤنلا ٍنوذ نبي اعلا ازأ ركل

 ارغلشأو هك أ إ © يمت د نورك
0 
 ةللآ لكني ات © اكيظع اَوْخأ ةقيقنلا هللأ قوي َقَوَتَم

 © اَعيِلَع اًركاَش هَل ُهّللَأ َناكَو َمكنَماَمَو ْمُكَرَكَس نإ ْمُكِباَدَعِ
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 حد دك عن عن رح عهد
- 
 رض 0 وَ ََس - 5 ص م اص ا
 هل ا عم

 نب فاطر ركز اوُدّبَت نإ © اًميِلَع اًعيِمَس

 رَو ِهّللأِب َنوُرُمَكَي َنيِذَل ل ناك َهّنلَأ َّنِإَف

 ا

 ِضْعَبب ُنِمْؤُن َنوُلوُفَيَو ِدِلْسُرَو هللا َنيَبَوُقَرَفُي نأ ن َنوُديِرُيَو

 © اًليِبَس َكِلَذ َنَيَب أوُذ ْدِحَتَي نأ َنوُديِرُيَو ٍضْعَبِب ُرْفَكَنَو

 قاوم ريك لح انَدَكْعََو اَقَح َنوُرِفَكْلأ ْمُه كيتو

 َكيِتَلْوَ هني ِدَحَأ ني دن مارارمل مار كل واول رئت َنيِذلاَو : 5000

 هل ير آ 0 # مِهيِتْؤن 25
 َكْلَعَمَد 0 َروُمَع ُهّللأ َنآكو يو َمِهِيِتَّؤُي فوَس | .ءايلا لدب نونلاب رماع نباو ةبعش

 أولأَس َدَقَف ٍءاَمَّسلَآ َنِم ابنتك ْمِهْيَلَع َلْزتُث نأ بتكلآ ْلْهَأ| اولا دقتل©
 ل يص نى 500- 26 و ل 8

 50 ِةرْهَج َهّللأ اكرأ ُاوَلاَقَف َكِلَد نم ربحا ئسوم

 5 ام ٍدْعَب نم ٌلْجِمْل اوذخا هيل ُةَقِعَّصلا| 2 1ْمُهَنَءاَج ©
 , .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 © اَنيِبم اًقظلَيي خت دوم اَنَيَتاَءَو كلذ نَع اَنّوَقَعُف ثيكيجلا .ةلامإلاو جتفلاب :نامتجو ماشهو

 تاعلا اوُلُخَدَأ ُمُهَلاَن اَنْلُقَو مه 5 مب َروُلطلآ ُمُهَقَوَق اَنْعَف اَنَدَق ام

 هك يل

 ( ٍءاَمَسلأ 21095 .مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا عم لادبإلاو «مورلاو ناكسإلا عم لقنلاب :هجوأ ةعبرأ أ( وس ) #/ ٍءَوُسِلأِب 2 12

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ
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 مد ك عدت نك رك هك هك
 ءايبخألا ْمهِلثَقَو هلأ تيب مِهِرْفُكَو ْمُهَقَكيِم مهِضْقَت اَمبَ 0

 0 اَْيَلَع هّلدآ عَ لَب ٌفْلُع اْبوُلُك موو قَحٍرْيَعي | .ريإلو مدل امو ماده
 انَعْهب مَيْرَم َلَع ْمِهلْوَقَو َْمِجِرْفُحِبَو © اًليِلَم الإ َنوُنمؤُي الق
 لوسر ةيَرَم نبأ نتبع ةتيبينملا انلكق انإ َةَيِلْوَتَو © اَتفَع

 أوُقلَتْخآ َنيِذل َنإَو مُهَل ةَبْش نكَلَو ُهوُبَلَص الا
 اَمَو َنطلَأ َءاَبِيأ اّلِإ ْلِع ْنِم ءهب مُهَل اَم ُهَنِم ٍكَم ىنل هيِف

 8 كح وع نذل أ قلل لت © اك

 ةَمَيِقْل ميو ََْْم لبق -هب نأ نويل اَّلِإ بدتكلأ ٍلْهَأ ْنَم

 اَمَرَح أوُداَه َنيِلآ َنِم ملطف © ايه ْمهَْلَع نوُحَي وكي
 اريك هنأ ليس نَع ْمِدَصِبَو زق كأبي نع

 ٌلِطَبْلاب نياكلآ َلَوْمَأ ْمهِلُحَأَو ُهَنَع أوت َدَقَو ابر مجِذْحَأَو
 0 ل نيو أل اَنَدَكْعَأَ

 دم قا كي قاب يلم مؤ 0 مهم ملل
 أب َنوُنِؤُمْلآَو َةرَكَرلأ َنونْؤُمْلآَو َرَلَصلَأ َنيِمِقْمْلاَو َكِْبَق
 © اًبيِظَع اًرْجَأ َمهتْوْنَس َكِبِتَلْوَأ رجالا -
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 تلا ا الا جلخ
 ا ْنِم َنِحَيِبَتلَأَو 3 نإ اكع ا امك قي اع د

 ٍِطاَبْسَْلاَو َبوُقْعَيَو َقَحْسِإَو َليِعمْسَو َميِهَرْبِإ لإ آَئَْحُ ؛ َمَهربِإ ©

 اروُبَر دوا اَنْيئاََو َنَمْيَلُسَو َنوُرهَر 18 َبوُيأَو َسيعو | سعي ا
 مكمل وطلر ةريفارع كك رو
 َنيِرِذنُمَو َنيِرَضَبُم اَلْسُر © اَميِلَكَت ئَسوُم ُهَلأ مْلكَو َكْيَلَع
 اًريِزَع ُهّلل كلزك را هللا َلَع سائل َنوُحَي الت
 ملعب .ةلزنأ كيل لودأ آاَكي كهف ؛ج هلل ٍنِحَأ © انيكَح
 ًارردكح قيذلا نإ 8 اةينف ذكي دكر نودع ٌةكِيِتَلَمْلاَو

 يي و لا كك 1 اص دق ©
 اًقيرط ْمُهيِدهَيِل الو مهل رويل هللأ نكي مَ اوُمَلَعَوأرُرفَك كا

 هّللأ َلَع َكِلَذ َنآو اَدَبَأ آَهيِف يَ مَتَهَج قيرط اَّلِإ © | «ْمُخَدآَج دقؤل#
 نِم ّقَلْأَب وشل 0 شائلأ اَهُيأتَي © اَريِسَيا بد: لا ل .ماغدإلاب ماشه

 د للا يلا مع
 © اَميِكَح اًميِلَع عه ناك ٍضْرالاَو ِتومّسلآ

32 

0 

 رو
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 مها - ١ هه ١ هات

 « مها دق
 .ماغدإلاب ماشه

 4؛ْمْحءآَج©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 ع

 ّنَخ الوش 0 ا

 ارز قلق أل رثك الو كر رد هنأ الد انك رو 7

 ل ُهَّنلَأ 0

 نأ © اليكر هللآب نفك ِضْرَلا يف امو ِتومَّسلأ ىف
 نورا ةكينلملا ا ةودلل اَمَيَع ا

 اعبي هِيَ مُهْرْشْحَيَسَف زيكت 0 ل ل

 - َمهيِقَوُيَف ٍتَحِلَّصلأ ْاوُلِمَعَو اوُنَماَع َنيِذَلَآ اّمْأَف ©

 َةٌوُبّذَعُيَف هد ل ا : لي 00

 د تن و: هلأ نش نت م و ان

 َمُكِيَلِإ آن ْمُكَبَر نّم ُنَهَرُب مُكَءاَج َدَق ُساتلأ ايي

 اج لت دوم اركصتم روب م

 © اَبيِقَتْسم اَطَرِص ِهْيَلِإ مهيِدُه ٍدَهَيَو ٍلْضَفَو ُهْنِم ٍةَمْحَر يف

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( اَميِلأ اَاَدَع َمُهُبْدَعْيَف 2©
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 حد رد حدد عه حا عت هن
 َكَلَ ًاًوزمآ نإ ةَلَلكْلا ىف ْمُكيِتْفُي هلآ لف َكتوُْفتسَي

6 

 9 م“ نتا رسب 8مل
 ع

 و
 دو تب رقم تاره ع 4 > . (رإ[#< قف + "7 بوأ د قفا و م
 نإ اَهْثَرَي َّوهَو َك ام فصن ٌتُحأ َوُهلَو ُّدلَو وهل َسّيِل

 3 ومو ص د 5 - م ًَ

 م ٍناَتلُكلا اًمهلف ِنْيَتَنُد نإف ّدلَو اهل نكي مل اك” ناقلتلا اهينك نزكتلا اكن نات 1110 ىتحت
 و

 و وق 2 8 8 سس 0000 5 رد هل ْ

 ُنيِبِي ِنْييَننالا طَح لْثِم رك َذلِلَف ٌءاَسْدَو الاَجَي ةوخِإ اًونأك نإو

 1 سو 2 2

 © هيلع نويت لكي ةللآو ارلضت 3 كَل ُة

 بحل خمرا هللا مشب

 معنا ُةَميِهَب مُكَل تَلِحأ ٍدوُقْعْلاب اوُقْوَأ اَوْنَماَء َنيِذْلأ اهّيَأتَي
 م 00 هد ى» َس 0 مسح م. 4 - >و 5 0

 هللا ْنِإ مرح ار تملا ريك ا تس علا

 هللا ينعم ارلخ هل اوما قيذلا نك ةيرااك هكيخ

 َتْيَجْلَأ ّن نيا 31 َديِتَلَمْل 0 قدم َماَرَآ َرْهَّشلَ 8 00

 1 : 0 4 اًناَوْصَرَو ©
 أوُداَطْصََ ُْكَلَلَح اذ اَتوْضَو مهب نم الضم ن وُغَتْبَي َماَرَخْأ .ءارلا مضب ةبعش

 ِماَرَْل ٍدِجَسَمْلا نع َةكوُدَص نا قوق ناك 7 9 ل ٠
 قف زله قاد روب را اذه ف َ او >2 نوثلا ن 28 نباو هبعش

 مثلا ىلع اوُنَواَعَت الَو َوَمّكلاَو هلأ ىلع واع أوذقعت نا .ىلوآلا

 © باَمِعْلَأ ُد ُديِدَش َهَّللأ نإ كل وقل َنوُدُعْلاَو

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 ٍوُقْعْلأب أوو ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيىَش ©
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 سءل تير يضعلا تع زإ هم لإ تسرإ تس
 هلأ بع لأ آَمَو ريل مَسَو م َدلآَو ُةَكْبَمْلآ ْمُكَيَلَع ٌتَمَرُخ

 0 آمو ةحييطتلاو ةَيَدَرَتَمْلاَو ةَدوُفْوَمْلاَو. ُةَفِيَحَتُمْلاَو هب

 ل ل ا م

 محند نيم اوَُفَح َنيَِلَأ نتي مزيل نقي دخلا لزألاب

 .+ محل كلتقسأ ملأ نزكخأَو فزت الل
 5 هلقألا ع 1١ ىن درو يدح. هلا د12 ٌكْثَنَقَأم 4( رظْضَآ ُنَمَف ©

 2 ُميِحَز ُروُفَغ َهّللَأ َّنِإَف يْثِإ ٍفِناَجَتم رْيَغ : كوخ اذخا 0 0 0 0 ,١ 0 0 .ًالصو نونلا مضب رماع نبا

4 
 َّس

 امو ُتَبَيَطلَأ مك هل ا

 ٌدللأ ْمُكَمّلَع اَنِم َنُهتوُمَلَعُت َنيْلكُم ٍحِراَوْجأ َنَئ

 قت هلع هللا منآ اورو ْمُكِيَلَع نكن آدم ألك

 تدبيَطلا محل لأ ميل © ٍباَسْخآ ْعيِرَس ب هنلا نإ هلأ

 هَل لج مكْهاَعطَو محل لح تنتكلأ أوثوأ َنيِلآ مَعَ

 أوثوأ َنيِدَلا نم ُْتدَكَصْخُملاَو ٍتتِمْؤمْلا نِم ُتَنَصْحْملاَو

 َرْيَخ َنيِيِصْحم َيهَروْجَأ َنهوُعِلاَ آذإ مُكِلَبَق نِم بكل
 دقق ٍنيإلآب رْفْحَي نَمَو نادخَأ ىِذِحَنُم اَلَو َنِحِفَسُم
 © َنيِرِسَخْلَأ َنِم ٍةَرخآلا ىف َوُهَو مُهُلَمَع طبَح
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 ع دم 2ك ت5 3-1 عارلاو ماللا منغ دح 02 | هعمل | م 6 تت

 0 أوُلِسْغَأَف ِةرَلَّصلَأ لإ َمُكَمُق اَذإ اَونَماَع َنيِذَلأ اَهّيأَي

 ىلإ َْمْحَلْجَْأَو مُكِسوُءُرِب أوُحَسَمأَو ٍقِفاَرَمْلا لإ ْمُكَيِدْيَأَو | ه كلتا )©
 21ه تستقر ىو واراد مس .ماللا ب ةبعش
 ِرََس لع ْوَأ ىَطْرَم مثنُك نإو اوم ابنج منك نإ َنيَبعَكْل ا 0

 2 سا و ع 4 1 0

 أوُدَت مَلَق ءالا ُمُتْسَمْلل َو 3 ٍطِبآَعْلا ع نم مكِنِم 4 0 وأ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ل ا ا وا عب ير حتفلاب :نامحو ماشهو
 ُهْنِم 5 َمُكِهوُجُوَب أوُحَسُم اوُحَسْمَآَف اَيَيَط اًديِعَص اوُمّمَيِتَن 0 ةللمإلو

 كري ذ ُديِرُي نكَلَو حَّرَح ْنِّم مُكَيَلَع َلَعْجَيِل ُهّللَأ ُديِرُي اَم

 ةنغي أرزكلو © وزكفم نّلعَل كِلح .ةكتشن يل
 اتغيَس مكلف ذإ ديب مُحَقَاَو ىِلأ هّقكيِمَو ْمُحيَلَع هلل

 اهنا © 00 تاّدِب هيِلَع هلأ نإ لأ اوُقَّتأَو اًنعطَأَو

 ْمُكَنَمِرْجي هاا لاب ادهش هلل نمو اوثرك اونماع ةيذلأ
 3 هه هآ

 اوُقَتاَو اعوُقملِل ْبَرْقَأ َوْه أوُلِدْغَأ أولدْغَت اَّلَأ لع مْرَق ُناتَعأ «ُناتنَمإل#

 هلل
 0 ص و زا ناكسإي رماع نباو ةبعش

 اوُنَماَء نيذلأ ُهَّلل ُهّنلَأ َدَعَو © 0 ا هللا نإ هلل .ىلوألا نونلا
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 حا هه صصص

2 

 4«( َلَص دّقَف »©
 .ماغدإلاب رماع نبا

 بس كيكيدأ فيلر انيتاك ذك ارزتكك قيد
 أو هذي خخ أ تح :اوزكا وثتاع يأ يأت
 عياصه وص 0 رو ب ربا ل وو دل

 هللا وفن كح هيدي ْفَكَف ْمُهَي دْيَأ ْمُكِيَلِإ اَوطُسْبَي

 ب ِددَكيِم هَل ا دَقلَو و © َنوُنِم ٍ 1 ل 0 1 كوت للا َلَعَو

 َمُهوُمُثْرَّزَعَو ُسْرِب مُنَماَدَو َة وكر مكي بكاَءَو ةَلَّصلأ معمق نيل 0 بيك ركع قأ متم اكعتو لدا 8 ه-
 ةطياتتس نفع نفصل انسخ اضف هلأ عفصِو

 دِعِضاَوُم نع َمِلكْلأ َنوُفَرَي يَ ؟ َهيوُلك اَنَْعَجَو هع ري ل َّلَص ْدَقَف ْمُكَنِم َكِلَد دَْ ٌرَفَك نق رنا اَهيخَت نم ىرْخت ِتَْنَج ْمُحَنِخدَأَو

 يو رس ع رب
 © َنيِنِسْحُمْلأ بي هّنلآ َّنِإ َحَفْصَأَو مُهْنَع ٌفعأَت ٌمُهئَم الي مس مل تل
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 حا هه هه
 اطكب ونكت قققيو انذخأ ةفئشت ان[ لاق قينلأ قو اءَرَصَن ل م َطَح

 >ص 8 دص ود و هءعر 60ه رو 00 اب : نامحج ص نأ

 ملا 0 ّلِإ َءاَضْعَبْلآَو َةَواَدَعْلآ ُمُهَتيَب 0 ككاو د ع نسب

 بتكلا َلْهَأتُي © َن وُعَبْصَي ْأوُنآك امي ُهّللَأ ُمُهْخَبَنُي َفَوَسَو | اس4 ْمُحَءآَج دئإل©
 ١ .ماظدإلاب ماشع
 نم وُ هثنُك اَنْ اًرييَك كحل نيب انلوُشَر َمُكَءآَج 0

 كتلككو رون 0 هّللأ نم مُكَءاَج دق ٍريِثك نع اوفعَي 1 ءر يبتكلا .ةلامإلاب ناكذ نب

 1 قع ِ وو مث .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 0 تي ةللأ هب ىدْفَي 8 نيب وطنه
 وةياوصز

 1 ل را ل ل هو

 عيِسَمْلا َكِلهُي نأ داَرأ نإ اْيَ هلأ نم ُكِلْمَي نَمَف لق َمَيْرَم
 دص

 تولجسلا كلم هّنِلَو ا ضال 2 نمت ا ميرم َنْبَأ

 © ةيدق ءن لع لع ةللأو ذاق ام لامن اَمَو ضل
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي أ( ٍر يِثَك نع اوُفَعَيَو 4 دمر

 :نيمتلاو دلل عمت موزلاب :لييسلااوب رهاب ةميرلاو عاجلا مع لازبللا يوب ساللا ةيبخ 4 ءاَمَي ©

 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا 6 «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَىَش#
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 كه مك مف ملا 22208989
 0 لق مه طلبو هّللَأ اًوتَْبأ 1 ا 0 ِتَْلاَقَو | «(ىَرَصَحلَو ©

 7 0 9 وب _و | .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 عيت و 00 ا أ 7 هّلِلَو ءآَعَو نَم تعي

 هي الور َمكَءآَج ذك بتكلأ لتي © ُريِصمْلأ هلو | ام( نآج دئاه
 اَّلَو ريِشَب ْنِم اَنَءَج ام أرلوقت نأ لفرلا نووزان ف وكمل 000

 6 : 27 26 .يهر وو ل ء.ميوهاط .ب ام 4 ْمكَءاَج 8
 © ٌريِدَق ٍءَيَش لك لع ُهّنل أَو ُريِذَنَو ٌرِيِشَب مُكَءاَج َدََف ٍريِذَن 4 اج

 م م راع حسا .مهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 توي ملا 0 ماوس 0 هع اوم
 بت ين د م ا اولخأ و 0 .ماغدإلاب ماشه

 0 ل ل 8 ار

 أوُجْرْخي قَح اَهّلُخَدَن نآ اَنإَو َنيِراّبَج اَمَوَق اَهيِف َّنِإ ََسوُمَي
 َنيِذَلآ َنِم ِناَلُجَر َلاَق © َنوُلِخَ ا
 ُوُمُثَّلَخَد اَذِإَف ب تدل يبلع رخل 6 ما

 © تيت كنك نإ اوكوتن سَ 00 اء ْمُكَنِإَ

 عم ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لادبإلا :وه .يمسرلاو ,يعسرلا ةعبسو ءسايقلا ةسمخ 4 اًوتتبأ ©

 عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءَشَي © .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم اواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو مامشإلا

 .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِء يش 903 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو
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 ه« َكِيَلِإ قد 0-0

 7# نابع سلع نا
 .لصفنملا 1

 «ٍراَتلا ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناكذ نبا

 ١ هتيكنات هيف تاك 31 دمت كتل الا 1

 . نإ 7 0 ل 0 دق َكّبَرَو
 هاب 11 م 5 ٍٍِوَعَ 07 هه ل 3 31 2

 ع« 0 ل 52

 اَناَيْرُق ابرق ْذِإ َقَحْآَب َمَداَد َىْبَ 3 007 نا 5 نقل
 هو ا ل ميم 5م 1

 ام ىتلفتل 1: لإ تلم نيل © نقلا نم هلأ لكتب م
 ف © َنيِمللعلا ّبَر هللا فاَخا نإ كلثق ال َكّيِلِإ َىِدَي ٍطِساَبِب 0 ر ع ل#75 جر ره 4 يك ش كر 25 ِ ٍ
 - # - و
 هادو راكلا هيحضأ قو نركفت كيناو ىثام ويك نأ كيرا 2 2 5 ع 5 - رس ل ب اس 5 ع ع ع

 هيخ 5 ُهُسْفَن دُهَل ٌتَعَّوَطَف © َنيِيِلطلَ 0

 ٍضْرالأ يف ُتَحَئَي اَباَرْغ ُهّللأ َتَعَبَف © َنيِرِيدَخْلأ َنِم َحَبش
 ُتْدَجَعَأ ةعَلَيَولَي لق ةيجأ 5 00

 > | ٌةَءوَس درو ِباَرْغْلَأ اًدَه ٌلثِم

 .( اوت )+ ماغدإلاو لادبإلاب ٠ اوُبَك )+ فقولل ناكسإلا عم لقنلاب :نامجو اوت ©

 عم اواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لادبإلا :وه «يمسرلاو ,يمسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ 4 اورَج ظ

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم اواو لادبإلاو «دملا ةثالث هيلعو مامشإلا
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 عما عهح صم
 ينك لل ف يالا نيرتا نوي لع انبتك كلذ لخأ قف :

 اهايحلا قو انيك اقل لك امك ِضْنَأْلا ىف ٍداَسْفْوَأ يفت | 4 َهتَدآَج دقلر )©
 2 - .ماغدإلاب ماشه

 نإ َمث ٍتدتَيبلاب ان ل اتلس .) ْمُهُتَءاَج َدَقَلَو اًعيِمج رك شاقل اكل اهناكف 4 تمحو

 سا ٠ 2 ب 2 4 >و 5 2 وا ا ع عش وحس ماس وب

 َنيِذَلآ اوَرَج اَمْنِإ © َنوُفِرْسُمل ِضْرْلا ىف كلذ َدَعَب مهْنم اًريث .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 2 ا ًَّ 5 0 م 0 يم يب رع دو تن ل وك 0 ع ص ب و ا .ةلامإلاو حتفلاب : ناحتو ماشهو

 2 (اء< و 2 ا 3 جى سس واكو ِءءر 5 َء س12 2 ء هو هو

 0 ا 0 وأ اَوُبلَصُي

 0 دقت قو تم يا نان مقل ا
 0 ا

 ل تاَدَخْبلَو ََىَئ َمُهْنِم َلَبْقُت اَم ٍةَسَيِقْل موي باَذَع ْنِم
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 ع آ اا عه كد
 َدَع ْمُهَواَهْنِ هني م َنيِجِرَخب مُهاَمَو ٍراَنلآ َنِم اوُجُرْخَي ن

 هيك او اذا جاه ل رفقا ةنراقلا نرد نر قر ور َّ .ه وصر 5 ع ن# زرع وق ع .ةلامإلا :فلاي :نامحج ناوكذ "نبأ

 هَل ِدْعَب نِم َباَت نَمَف © ٌميِكَح ٌريِزَع ُهّلآَو هلآ َنِم الكت
 دك هلأ © ةيعك ردع هه رع

 نّمِل ُرِفَْيَو ُءآَقَي نَم ُبدَعُي ٍضْرأْلاَو ِتَوْمَّسلآ ُكَلُم هل َهّنلَأ ّن

 َكنْذَحَي ال ُلوُسَيلَأ اَّيَأَيه © ٌريِدَق ٍءْئَه لُك َلَع ُهَنلَو :
 لَو ْمهِحوفأب انما ولاَ َنيِّل نِم رفْحْلَأ ىف وغم َنيِدَل
 ِموقِ َنوَُمَس ٍبِذكْلل نوهت اود َنيِّلآ نو مهيوُلُف نيؤ
 ْنإ َنوُلوُقَي هِعِضاَوَم ِدْعَب ْنِم َمِلكْلأ َنوُدَرحي ٌكوُنأَي مَ َنيِرْخآَ

 مَُتَنَتِف ُهّللَأ دري نَمَو أوُوَدَحأ 0 ل نإَو ُهوُذُخَف اًددَه َمُثيِتوأ
 4 َرهظُي نأ ةّللآ دري مَ َنيِذَلا كيتلؤأ ًاكْبَس هلل نم هَل كلمت نلت

7 

 © ٌميِظَع ٌباَدَع ةرِخآْلا ىف ْمُهَلَو ٌيْرِخ ايّْدلأ يف ْمُهل َمُهَبوُلُك م12 يا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ أ ْماََي
 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا 6 «ماغدإلاو لاديولا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَشإ#
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 حد ذك عدك عك رك كاد
 4“ َكوُءاَج ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .امم # ةكرؤَتلا 2©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 4 ُحوْرَْْأَو ©

 مُكخآَ كوُءآَج نإف ْثْحّسلل َنوُلَكَأ ٍبِذَكَلِل َنوُعَمَس
 ًانبَه كوُرُصَي نق ْمُهْنَع ضرْعُ نإ ٌمُهْنَع ضرع وأ مهن

 مث هلل ْمُكُح اَهيِف ُةلَرْوَقلَأ ٌمُهَدنِعَو َكَنوُمِكَحي قْيَكَو ©
 نلنَأ آَنإ © َيِمْؤمْلاِب كيتلؤأ 1مَو َكِلَد ِدعَب نم َنْوَلَوكي
 هاش تمص را و رص ا و 0
 اوُملْسأ نيذلا َنويِيَتلا اهب مكَحِي ٌرونَو ىّده اَهيِف ةلرَؤَتلا

 بَتِك نم اوُطِفْحْْسَأ ام ُراَبحَأاَو َنوُيَِّبرلَو وُداَه َنيَِّلِ
 أوُرتمَت الو ِنْوَعْحَاَو سائل اوَسْخَك الق َءاَدَهْ هيلع أونا هَل
 ْمُه كلو هلآ لَن آمب مُكَحَي مل نَمَو اليل اتمك ىتنياَ
 علو سيفقلاب سلا نأ اهيف ميل اتنتكر © نوزينكل
 ِيِيلآِب ّنِيلآَو نذَأْلاِب َنذُألَو ٍفدألآِب فنألآو ِنَْعنآب

 و
- 

- 
 © َنوُمِلَطلأ ْمْه َكِتَلْوَأَ هلأ لَرنَأ آمِب مكَخَي م < و وو - 520100000 و2 1 0 و »<
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 ل | ذهن قنا تل
 ١+ هْيَدَي َنْيَب اَمْل اًَكَدَصُم َمَيَرَم ِنْبَأ ىَسيِعِب مِهِرَ كك

1 

 امم #(ٍةَروَعل ©
 هدديخيب اهل اقدضمو ةراو ىدخ ويف ليخألا ةقئقاتو ةنوؤتلا ١ "عر

 رج داش َنيِقَّتْمْلْل ل ٌةلطْعْوَمَو ىَدُهَو ةيَوْوَكلأ َنِف

 قا ةايدلزاف هللا لزنأ اني كك ل نمو ديو ةنلآ لونأ اكب
 2 ال اَقَدَصُم قَكأِب بتِكلأ َكِيَِإآََْرنَأَو © َنوُقِسَمْل

 0 0 7 0 يسال 00

 هع 2 4 0 ِ #“ َءاَش#

 ا ديو ع هنأ أ اول 0 .ابييف ةلامالاب ناكذ نيب

 اًعيِبَج ا م كإ ةيريخأ أ رأت تفاعاف ب ةلمدو رو
 ع وحس يب >6 50 4-0 يس 3 2 وسم 4“( مُكخأ ْنأَو ©
 اَمِب مهتيَب مكحا ا © َّن : هيف علت اني تكي تامر نول رعب را عدوا

 آم ضْعَب مَع َكوُنِعْفَي نأ ْمُهْرَدْح لل ُهّنلَأ ٌلَونَأ

 مُهبيِصُي نأ ُهّللَأ ُديِرُي - ملغ اَوَلَوَك نإك َقِيَلِإ هلأ ٌلَوَنَأ

 0 4 َنوُغْبت ©

0 
َ 
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 كك ١ ١ كلا |! تح
 ا 1 داصكلاَو ةوهحلا د 1 اا ةيدلا م ئَول َمَكلَأَو 16

 ا 0 امجو ناوكذ نبا
 ا 0 0

 اند

 نا ُهَّنلَأ ل ا اًنيلصت أ 7 00000

 َمِهِسْفن ل ٍرْضُيَف ءودنِع ع 0
 م” 5 و روك ر 70 ب ْثَيَو م #« لوُقَي ©

 .واولا فذحب رماع نبا

 هك ملا حجل. 5 6 ديري

ب قوت ءدنيد نع مكن دقي أو 0 ةروسكم ىلوألا نيلادب رماع نبا
 قأَ

 َلَع ٍةَّرِعأ َديِنِمؤَملا 0 ٍةَّلِذَأ َوُةَنوُبَحَيَو َمُهْبَي ِمُوَقِب ُدَِّنأ .ةنكاس ةيناثلاو

 اول هل

 ْمكيِلَو اَمَنِإ © ٌميِلَع ٌعِسو ُهَللَآَو ُءاَنَي نم ةهيبوي د هّللأ ُلْصَف و 2 عر يوع رت 1

 ترم ه
 رس ل

 لا قونوُيَو ؟راضلا نوني 5 اوُنَماَع قيد كارثرو

 ناك ارتقا# قير يفارقل وب هللا لوقا نتو 18 قوقل كف
 و

 ةيدلا ىديملل ل يلف َنيِذَلأ اَهّيأكَي © َنوُبِلَعْلأ ْمُه هلل َبْرِح 2 ١

 ْمُكِْبَق نم تككلا أوثوأ ديد نم ابِعْلَو اًوُرَه ْمُكَنيِد اوذَححا .واولا زهب رماع نباو

 9 1 وير ع مك را يقع
 © َنيِنِمْؤُّم مثنُك نإ هنأ اوُقَت دو َءاَيِلَوأ َراَفَْحْلاَو

 ةسخ 4 ُْءآَشَي )9( 4( ُءآَيِْوَأ )9( .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لادبإلا .اعم 4( َءاَيِلْوَأ #© 2220

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يههو ءسايقلا
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 رش | كه ا ١ كاش
 04 ه-

 سا

 ال ُهوَق نأ كِل ايل م11 ىراخا ةناشلا لإ ميدان اذِإَ 4 اَوْرُه 40
 عض (يررر ى.ءايت 3 2 . 0 .واولا زهب رماع نباو

 هلابك ذاك وئقنت له بدتكلا لخأتَي ل © نولي 0
 ا 1 000

 لق ©9 نوقسلف ْمُكَرْتَحَأ نأَو و لَبَق رع ل آَمَو اَنْ ٌلِزنَأ آَمَو .راهظإلاو ءماغدإلاب :نامتو ماشه
 7 ثا ص

 يل ا
 و 2

 ته َكيِتَلْوَأ َتوُفطل َدَبَعَو َريِزاََحْآَو َةدَرِقْلأ ُمُهْنِم َلَعَجَو هْيَلَع 4ك
 كار د للا حلا ون لا ل 9 3 ِ د 1 اوعاج 7

 و :و اَنَماَء اَوَلاَق كوم اَذِإَو © ٍليِبَّسلَ ءاردوك ضو َناَكَم .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ارناك اني. هلغأ هتلو ني اوفقح ةق قف: رتكخلاب ارلكأ
 م 2و2

 اذ

 ماد

 نا ا 4 ىَرَتَو ©

 ٍنَوْدُعْلاَو مثلا ىف َنوُعِرَسُم ْمُهْنِم اًريِثَك َْرَتَو © َنوُمُهُكي | .ةاإلا ملا :نامجو ناكك نإ

 مُهلَهْتَي 00 3 نك دا م كَ ا ا ُمهِلَحْأَو

 :يبتأ كل الردم هلأ كي ويلا 21 0

 َنَديِرَيَلَو لق كبك ٌقِفنُي ِناَتَطوُسَبَم ُه لب اولا اتي أوْ

 مهيب ايمو ارك و اَناَيْغظ َكَبَر هل مُهْنِم اًريِث

 هاف وكلا اا اوذقوأ املك ةسّبلآ موي لإ اضم رو نقلا
-_ 

 ع ص

 هب ةيييقتلا تلال ةقلاو اةايك نضألا ىف نوكقيو هللا
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 ع كدلك 3-1 عارلاو ماللا منغ هه 02 | همس 7 0 55

 2 مُهنَع اترك اََهَتَو اوُئَماَ بنتكلا َلْخَأ َنَأْوَلَوا مه ةرزكا )»©
 0 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 0 اَقا هلأ و © ميقا تلج عهتلخأل د

 دق ةقتق نم را هت هَ را

 0 اة ةمأ مهني مون تك

 ُلَعْفَت َمَّل نو َكَب نم كي لرنأآمِْلَب لولا اهّيتَيه

 هم َِس 2 َ س هم َُدِل 0 جى - #4( ءوتلاَسِر ©
 0 ا اَو رُةعَلاَسِر َتْفَلَب اَمَق ءاللا دعب فلأب رماع نياو ةبعش

 كح ٍءئش لع زفت بتكلا لتي لف © نيرفكلا مؤقلآ |. "نم: هندك
 مسي نم مُكِيَلِإ ٌلِزنأ آَمَو َليجِإْلَو هل د روكا اوُميِقُت ل

 0 رايت ني وم تلا رام ام مُهَنُم اًريِثَك ٌنَديِرَمَلَو

 َنيِذْلآَو اوُنَماَ َنيِذْلا َّنِإ © َنيِرِفَكْلآ مْوَقْلا َلَع َسأَت ال
 رِخآلا موَيْلآَو هّللأِب َنَماَ ْنَم ئَرَصَتلأَو َنوُعِباَّصلَآَو أوُداَه | 4 ئَرصَملَو ©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا
 َدَقَل © َنوُنَرْحي مه ' مِهْيََع لع ُفَوَخ اَلَق اًحِلَص َلِمَعَو

 ا يمل القنا نين ىَب َقكيِم اَنْذَحَأ 0 «مْهَءاَج له
 ل ل 00007 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 © َنوُلُكَقَي اَقيِرَفَو 0 ّنىَوهَت ال امي لوس | .ةلمإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 اضذ ام

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 ميظعتلا دم | ويظعتلا دم | تكسا | م 5559 عارلاو ماللا منغ عه فقو ةلامإلا ههاك ظ5ئةئي تت

 و و

 رفح دل © َنوَُمْعَيامبصَب للأمن درك اوُمَص
 تن يشل لقوة نأ عشا ل نإ اَْلاَك قيذل

 يناس >

 َهَواوُمَع

 حد لأ ذلرشُه نَم نإ ُكبوَو قو ا

92 

 ما

 د

 َدَقَل © ٍراَصنَأ َنِم َنيِيِلدَطلِل اَمَ هاب نا نا
 0 وه لايت قف اَمَو َةَكَلَك ُتِلاَك هَل 00 0

 نع مم أقص لأ تمل ورقي انه راك كاقان
 هس ل و وي كالا ِدوُتَي الق سم 4<

 ا يد

 ء(8

 أ دظنأ
 هاتي لك © ميلعْلا عييت وُ 0 2 محل

 ةقرووت اوه اوقيتتكو ىلا وع تكيبو قارات ل يتكتا || اسوق
 © ٍليِبَّسلأ ِءاَوَس نَع اوُلَضَو اَريثك اوَلَضْأَو ْلْبَق نِم اوُلَض 1 5 0 ا عا .ماغدإلاب رماع نبا
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 رتكك ١١ ذك ذا اا
 ِنْبَأ ىَسِيِعَو دوا ِناَسِل ّلَع ليِعَرْسِإ ب نِم اوُرَفَك َنيِذَلآ نع

 يل يس واول 0
 9 4 ىَرَصت ل كي فن ابك عرق © ولعفتأوثكام سيلا ولعم ركدش | 0 و
 ةللآ ظخش نأ مُهسُفن ١ ترقق ا نشقلا اررتكح قيما مفلاب :نامجبو ناوكذ نبا

 يلو هلأ َتومْؤُمأوثكْوَلَو © ودل ْمُه بالا نو مهل 227“
 هر 1 مهم اريدك قكسكو آيل فرشاه

 وكر َنيِذّلأو دوَُيْلا أوثما َنيِدَّلل ةَوَدَع نادل َدَمَأ نجل
 َكِلَذ ْئَرَصَن ان ولاَ نيل وُنَماَ َنيِذَّلَل ةَدوَم مُهَّبَرْفَأ ٌنَدِجَكلَ

 ارتيخانز جاوز كنا هيئار ن3 قوبل قفا
 ةماؤزغ اني نش نم شين هكر ٍلوَُيلأ لإ لنأآَم

 م 1

 © َنيِدِهَّشلَأ أ ْعَم اَنَبُتَع انيدكأَف اَنَماَع اَنّيَر َنواوُقَي نكن
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 حجه هه هم
 ٌعّمْطَت ؟َو َقَحْخَأ َنِم اَنَءاَج اَمَو ِهّللَِب ُنِمْؤُن اَل ال اَمَو اَنَءاَج ©

 ىرجت ٍتكَج وثق اتب هلأ مه © َنيِجِلَصلآ وهل عماير اتي يا

 َنيِنسْحملآ ءآَرَج َكِلَدَو اهيِف يدلل ُرِهْنَألآ ايت نم
 ا كيل آئينيا أوُبذُكو أوُرَفَك َنيذَّلأَ
 اَلَو كَ ُهّنلأ َّنَحَأآَم ٍتَبّيْط أ أوَُرح ال أوثماع يذلا ايات

 هَل هلأ ْمُحَقرَر امم اوُلُكَو © َنيِكحنْلأ بي ال هلآ نإ أدت

 ال 2 ةرثيؤم.هني شل تدلا هللا اونو كيك ذلدخ
 -ً يي 5 . مو 12 ه3 روع 5. جاكت ود وإ 4# ضو

 ام مكحول نكلَو ْمَكِنْميا ف وغللاب هللا ْمكْدِخاَوَي 1
 يأ شد جا وو ر مد رص 00 2 كر 4« ْمتدَنَع ©

 ام طَسْوأ رم نكشتور دس ممل رخل احل .فاقلا فيفختب ةبعش
 1 ِ «نيعلا دعب فلأب رماع نباو
 0 ّ نَمَف ِةَبَق 0 را كا دلهأ َن ل 4 ْمُثدَقَع 00 ل فاقلا فيتو

 رسل م مارب

 ملول ٌباَصن ل ا اوما 0

 © َنوُحِلْفُت ْمُكَلَعَل ُوُبَْتْجاَف نطْيَّشلَأ ٍلَمَع ْنِّم ٌسْجِر
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 ع 55 0

 ىف ةاضتماو ةواككلا ْمُكَنيَب َعِقوُي قوي نأ ل 5 ع
 ٌلَهَف ٌةوَلَصلأ ِنَعَ رو 0

 نإَف أ رزكخأو وُ اوي هلأ أ ثيبأو © نو 0

 لَ سْيَل © ئييمْلا بلا وسر لع امن اوُمَلعأَت ميل
 و

اَم اذ اوُمِعَط اَميِف ٌحاَنُج ٍتَحِلَّصلآاوُلِوَعَو اوُنَماَ 8
 اون 

 ها مسن

 مس صو وع

 وُئَسْحََو أون مك أوثماّو أون مك ٍتدَحِّصلأ وأ 0

 هَل كالا وما ني اهّبأتَي © نيني بي هل

 نَم ُهّللأ َمَلْعَيِل ْمُكُح اَمرَو َمُك كس ةاتاديشا قرد

 © ةيلأ الع لق قلك قب تتش يق يلم

 مُهَلكَق نَمَو ٌمْرُح ْمُكنَأَو َدْيَّصلأ أوُلُثَمَت ال هل 4 ٍلْثِم ُءآَرَجَف ©

 اَوَذ دب ْمُكَحَي معَنلَأ َنِم َلَتَق ام ُلْثَم ُءآَرَجَق اَدَيَعَتُم مُكنِم | '#* 0 م0 < 2 ما سس ند دس د اهل ر «نيونت الب ز ١ مضب اع نبا

 ١ كل ُماَعَط ُةَرقَك ْوَأ ة ةيقكلا م 1 كده 2 مكِنُم ِلَذَع 4( ٍماَعْط ُهَرَمَك +

 دو تك اههةما اةقيدردأ د د نشات :

00 

 © ٍاَقِتنَأ وذ ٌريِزَع ُهَدأَو هْنِ ُهْنِم ُهّللآ ُمِقَتنَيَف َداَع 4

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 عم ا | تكس | 559898 عارلاو ماللا منغ | تشم فقد | فقو | هعمل | ظٍءئة

 َمَرَحَو ا ا ُةُماَعطَو رْحَبْلأ ُدَيَص ا ا

 َنوُرَشْح يَ لآ هنآ أوُّنأَو اَمْرُخ مك 0
 هيقلاو' سانلا 4 َماَرَْل َتْيَبَْلَأ ةَبْعَكْلا ُهّنلأ َلَعَجَ» © ل لا ري ا وع 2 هن اَمَيِق ©

 ىف ام ْمَلْعَي هَل نأ ادنلعك قلق َدبتَلهْلاَو ٌصُدَهْلَاَو َماَرَْل

 اُئَلَعَأ © ٌميِلَع ءَيَه ْلُخب هلأ ّنَأَو ِضْرَأْا ىف اَمَو توسل
 ا

 ماو

 ص يع ص

 ٍلوُسرلا لع ام  ميِحَب روفَع ةّللأ َّنأَو بالا ُديِدَش أ َّن

 ىِومَْي ال لق © وُ وُمْنُكَت اَمَو َنوُدَبُت اَم ُمَل :َب هنلَو عك 1

 ىوَأتي هلأ ارتأت ثيبكل رثك كَيَجْحَأ لَو يكل و كييك

 ْنَع اوُلَكْمَت الأ وثماع نيد اَّيأتَي © َنوُحِلْفُك ْمُكَّلَعَل ٍبَبْلأْل

 0 0 نإر ةكؤرت كيل ةنك نإ ةابنأ

 ان يق 9 لك كنق رخل اذ رطل ياا 4 اَهَلَأَس دق
 ا

 اي اوُحَبْصَأ مث ْمُكِْبَق نت مو
 أْرَئُك نيذلأ َّنِحَلَو ِماَح اَلَو ِةَليِصَو اَلَو ٍةَبِاَس اَلَو ِةَريي
 وو ار حسم ت0 12 يا وع
 © َنوُلِقْعَي ال ْمُهُرَُحأَو ُبِذَكْلآ هلأ َلَع َنوُرْفَي

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 * ٌليِق 2©
 .مايشإلاب ماشه

 «* ٌقِحتْسَأ »©
 رسكو ءاتلا مضب رماع نباو ةبعش

 دنع لصولا ةزمه مضو ءىاحلا

 .ءادتب“لا

 «َنيِلَوأْلا +
 اهحتفو واولا ديدشتب ةبعش
 ءايلا ناكساو ماللا رسكو

 .نونلا حتفو فلألا فذحو

 ه-

 هد عم

 تحاول هلأ ٌلّرنَأ 1م َلِإ اَلاَعَت مُهَل َليِق اذِإَو
 ا ل فزابا# 3ك لوأ 147 ةهله اق
 ٌمُكَسْفنَأ ْمُكَيَلَع أوما َنيِدَلا اَهُيأتَي © َنوُدَكُمَي

 اًعيِمج ٌمُكُعِجْرَم هّنلأ 1 َهئْيَدَتْهَأ اَذِإ ص نم مُكرْصَي

 هده اوُنَماَع َنيِذَلآ اَهّيَأتَي © َنوُلَمْعَت مُكنُك اَمب مُكُهِبَكُي
 رنات را نيسافوملا ةفيدعل وخلا حا
 ضر ىف رص مط نإ مكب نم ٍنارخاع وأ خي لَ

 ةرَلَّصلا ٍدْعَب نِم اَمُهَئوُسِبْحخ َثْوَمْلَآ ُةَبيِصُم مُكَنَبَصَأَ
 نرد اذ نك راو اَكَمَت هب ىرتشت ال تتزأ نإ أب نات

 َّلَع َرْيْغ ْنِإَف © َنييثآلا َنمَّل اًذإ ١ نإ ل

 نينلأ دو ايلات ناكينا رد اَمثِإ آّقَحَتْسَ َنَْنأ

 ٌّيَحَأ آَنمَدْهَسَل هللاي ناييَفَيف 5 0 كَت
 ه-#
 َّس

 نأ قنا قلق © ىيبلا نيل 51

 هيي هليل 00 ها

 © َنيِقِسَقّلأ َمْوَقْلأ ىِدْهَي ا

 م

 ١
0 

 ١ ١
9 

 0 1١

1 

1 

125 



 تتش ١١ ككل ه2
 نع سا و 2 6 0

 معلا دما ده
 لد دم 1 * ٍبوُيِغْلا 2©

 ُمْلَكُت 5 حورب َكتمَيأ 0 طو َتَيَلَع ىتَمْعِن
 ةمكلاو بتكلا كئتلع الو ًالقكو دفعا ىف سائل 00

 ني رأيك نأ نم خش اا لغو أ كي
 َصَرَبَأْاَو ةَمْحَألآ ُِربَُو ندي اري 0 اَهيِف ٌحُمنتْق | قَد دإو»
 َكنَع ٌليِع يي , ذاب ٌقْوَمْلا ٌجرخم ذإَو ذاب | «عرخت ذات »
 لإ ادع ْنِإ هلي امدكم ةيذلا لَكَ تكي 00 ْذِإ 0
 هن ارماغ نأ عروحا نب فيك 5 هين كل د

 ل 1 ِ نوت اننا ْدَهْشَأَو اَنَماَء 0 را .ةلمإلاو عقلا :نامتو ناكذ نا

 3 0 لَه َمَيْرَم َنّْبَأ ىَسيِعِنَي َنوُياَوخل

 3 َنيِنِمْؤُم : نإ ةنبأ اوفنا لاق امشلا ني َةَدِيآَم انْيَلَع

 د نأ مهو علل تظن اهنب لكلا نأ 0 أولق | «اتفتش كره

 ةسمح 4 ِءآَمَسِلأ 2 .مامشإلاو مورلاو ناكسإلا عم لادبإلاو «مورلا عم ليهستلا :هجوأ ةعبرأ ه#( ُىِرْبُحَو 2 فقولا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا
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 حا اكن اتا احلا الكا كا لا ا | ل ل ا 2 |
 الأ نم هدم ايل نأ آب 1 أ َمَيرَم نبأ سف لاق

 رم د دا ةامستال

إ هَل 0 اق © َنيِقْرَّرلَأ 8
 1 ٌرْفَكَي كا يل 7 ن

 م 0 م َ ا سا 4“( تنأء ©

 290 اة هنزل أ مكنه م

 لأ نوُدِجتَأ ِساّئلِل َتَلُق 8 َمَيْرَم 000 ١ ٌمّرلَأ لاق | عم لبهستلاو .همدعو ءلاخدإلا
 .لاخدإلا

 تام وأ نأ ل فوخعت ام كن لاك نوذ نم ذل 4« تنال

 مْلَعأ آو يشك ام لقت رهقْتِلَع ُدَقَ دهم ىهقلف تنك نإ رك + ىل آو

 آم الإ ْمُهَل ُتْلُق اَم © ِبوُيْمْل ْمَّلَع تنأ َكّنِإ َكايْنَت ىف ام دكا عدوا نسر ايف
 .الصو لصفنملا

 امامهم مهيلَع كد ْمُحّيَرَو ٍقَر هّللآ اوُدْبَع * بويع +

 لع تنأو مهئلَع تيقرلا تنأ تدك ىتيت لق َمهيف ثنذ| تن
 هل وغم نإو ةئابِح مهم مهدت نإ © كيوم ءئق لأ 2

 َيِقدّصلأ عي مَ ده للا َلاَق © ْميِكحلأ ؤيِرَعْلا تنأ نإ

 اذئأ هيف نيدلخ ريل هين نم ىرجت تنجم مهل مهفدص
 ُكَلُم هني © علا ولا كِل نع اوصوَو ْمُهنَع هلأ ضر

 كيب ٍءْيَش لك لع َوُهَو َنهيِف اَمَو ٍضْرالَو ٍتوَمَّسلأ

 ا

 و
 سارع

 ذعا

2 

 2 ا وكرم

 ُدُبْعَأ ِنَأ دهب ىنت

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ أعم 4 عمم ©
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 ميج نمل هلأ من

 ينلشلا دك قف لاو توطقلا قَلَح ىِدَّلأ هن هيكل
 دص

 ىلا وه © نولي عر أوُرَّمَك نيذلأ مك َروُقلآَو
 رو

2 

 أ دنع قدك لير العا قف داو نت كتم 1

 ْملْعَي ٍضْرأْلأ فَ تاولكشلا قى هللا 59:2 نورتتك منَ

 ذو ميأت ات © قونيشست ام مل كرفت رم
 اونذك دن 3 هيف رم اهنع ارئاك ١ موز اجيال يب

 د 0 هي لا د #4“( َمُهَءاَج 2©

 نق نم مهيَبق نم انُكلهَأ مك اوَري هلأ © نوره .ةلامإلاو حفلاب :نامجو ماشهو

 يو هيل

 0 هن - _ى 5- 0 قر

 عم اواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًاواو لادبإلا :وه «يعسرلاو ,يمسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ 4 اذكتتا ©
 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو ماهشإلا
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 6-5 كك كلا فا

 ام مهتم أوُرِحَس َنيِذلاب قاَحَم َكِلْبَف نِم ٍلْسْرِب ىرفتسآ ِدَقلَو | ينو
 فيك أررلنأ مف ٍضْرْلا ىف أوزيس لق © ومفتي 007

 : لَ لف ِضْرالَو ٍتوَمَّسلَأ ف ام نَمِل لق (© َنيِبِدكْملأ ةَِتَع
 هيف تتر ل ةقلتقلا 5 ِهِسْفَن لع َبَتَك

 0 هلو هن ةواوز ا 11 يك ضنا ريق عيدا

 او ذخر يغلق © ملل عيسلآَوُهَو راهو ليل
 ْنَأ ثْزِمأ لإ لق معطي ا او مط َوْهَو ٍضرلاَو توسل

 فأل © نيكرشنلآ نِم َنئوُحَت الو َمَلْسَأ َنَمْلَوْأ
 دقق يوي ُهنَع ُفَرْصُي نم © ويِظَع زي َباَذَع ٍقَر ُتْيَصَع | ركب

 قفا الم رب هلأ َكْسَسْمَي نإَو © نيم دول َكِلَدَو مُهَمجَر
 َوْهَو © ٌريِدَق ٍءْيَ لك َلَع وهف ربي َكَسَمْسَي نإَوَوُه الإ هل
 © ربا ْميِكَلأ َوْهَو موِداَبِع َقْوَف ُرِهاَقْل

 .مورلاو نوكسلا عم «لقتلاو .مورلاو نوكسلا عم ءماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَىََش +0
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 2 يل ١١ ه3
 3 دامس

 70 يبيت لق 4ْمكيأ ©
 0 .همدعو ءلاخدإلاب ناحتجو ماشه

 أ
 6 3 م 0

5 

 79 2 ةهقأ ألف رع ًةَهِلاَ 0 نأ َنوُدَهْشَتْلا «كىرخأز»©
 َبتِكْلا ْمُهْيَئاَء َنيِدَلأ © نوُكرْقُم اَمِم ْءَيِرَب ىَنإَو ٌدِحَو| «هرتنأل©

 و 26 ب وعد 7 ى لاما جلاب نو ناوكذ نبا
 ال ْمُهَ ْمُهَسْن اوُرِسَخ يح مُهَءآَْبَأ َنوُِرْحَي امك مهتوُفرْعي

 0 اًيِزَك هّللأ َلَع ئَرَكْفَأ ِنَّمِم ُمَلْظَأ ْنَمَو © َنوُنِمْؤُي

 ا د نإ -دجباو 4 نكت ©

 0 ع 22 ةيذلأ ور ا ما أَوُكَرَشأ َنيِذلل ١ .ءايلاو ءاتلاب :ناحتحو ةبعش

 0 اك اهاَكنَر هلاز اوُلاَق نأ لِ ُهمََ نإ ههعفإل
 © َنيِكِرْشُم 7 5 َمُهْنَنَتِف نكت مل مث .ةيناثلا ءاتلا حتفب ةبعش

 وُ لاك ان 0 دو ْمهِسْفنَ 7 بتَك بك ا *ن كوءاَج له
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ب 0 .» .اكاش يد عوهكم ؛* ْبْدَحُن ©
 حي مؤ ال 9+ ىلا د ب ْمِهِناَذاَد َفَو هوُهَقْفي | .ءابلا مشب رماع نيو ةبعش

 زيت ذأ ريدقم هيدا لون قتروكي ةرتاشا ١ موق

 اهي 000 ُةْنَع َنوكنَيَو ُهْنَع ني مُهَو © 8 َنييَرأل ةراكاو 0
 د اَنْيَر ِتّياكب َبّدَحُن لَو درت اَنَتيَلَي |. .ةياثلا نوللا مض ةبعش 0 : 00 ١ 0 # نوُحَنَو ْذِإ َنَرَت ْوَلَو © َنو و مُهَم ها

2 

 ماغدإلاو لادبإلاب أ ُءَىِرَب 0 .مورلاو نوكسلا عم ؛لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأ إ ٍء يش ©

 .ماهشإلاو مورلاو نوكسلا عم
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 كك ١ ١ كك كلا كلا كفا
 أوه امل ودا أوو ولو لبق نم َنوُخيأوثاك اّم مَُل ادب ل
 و اَيئدلآ اُناَيح اّلِإ ىه نإ اَولاَقَو © َنوُبِددكل َمهّنِإَوَُنَع

 اًدَه َسْيَلَأ لاَ َمِهَب ا وللا ذإ مر وو جل نينوي لا د 000 4 ىَرت 26

 نفت علت اني تاع ًاوُقوُدَف َلاَق ولم اولا َقَأَب 0
 ةَعاَعل 7-5 10 4 لب 25

 اًسلآ ُمُهَتَءاَج اذِإ 7 جَيَح هنأ ِءاَقِلِب انك يذلا هيك دق ©) .تفلابو «ةلامإلاب :نامجو ةبعش

 ا 70 4 ْمُهْنَآَج ©
 2 4 12 ور .ةلامولاب ن ناوكذ نبا نب

 7 ا ا وع لل يع وكلا ا ل 4 ةرجآلا ُراَدَلَو ©
 ا ل فيرعتلا لأ فذحب رماع نبا

 .ءاتلا رسكو «لادلا فيفختو َكَتوُيذَكُي 0 ي ا ل وَهَنِإ

 ل ل ار لا تلو #4 َنوُلِقْعَي #
 ب د هينا نع ناو ليت 6 رو 2 َق نم 07 ١ ٍِظ .ءاتلا لدب ءايلاب ةبعش

 0 4( دماج دقو إل©
 و 0 ييلتتنلا ف اََ نِم كا ٌدَقَلَو هلل تملكِل ا .ماغدإلاب ماشه

 ىف اَقَفَن َعَتْبَت ن تدل ِنِإَف َمُهُضاَرْعِإ َكّْيَلَع َربُك َنكإ| #«كءاج#

 فَعَتَج هلأ ءآَعوَلَو دياي مقيتأكق ءامسلا قاَّنْس وأ ضرأْلاا 0428©
 .امهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 © َنيِلِهَجْلأ ع َنِم َنَدوُحَن الَق ْئَدُهْلا َلَع | .ةلمإلو جلاب :نامجو ماشهو عه و

 .مورلاو ناكسإلا عم آءاي لاديإلاو ءآفلأ لادبإلاو «ليهستلاب :هجوأ ةعبرأ يق ©
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 حا 0 هه هه
 ِهيَِإ َمُك ُهَن مهلعتب قوعلاو نوقتتم قيد ةيوفتم الإ

 نإ لق وبر نم يا ِهْيَلَع لِ الو اولاَقَو © َنوُعَجْري
 او © َنوُمَلْعَي ال ْمُهَرَتُك 1 نكلو 24 كيان لك زواق

 َمُحُلاَْمَأ ماهي ُريِطَي ريت اَلَو ِضْرْلا ىف ٍةَبآَد نم
 65 نورقخي ينو لإ 3 عوق نم يتكلا ىءانظرتات
 هَل أ اي نم يدم ىف محبو ٌمُض اياب وُبَدك َنيِذَلأَ
 0 5 00 8 طر 2 7 1 0 نَمَو هلل 2

 0 ء هل دع مكدتأ نإ خي رك رحيل اسس ا
 مس ص

 و وكر وَسْنَتَو 0 م فا إو 01- ل اك آه نإ هِيَ َن ُدَّت ام 55

 7 ِءاَّرَّصلأَو هم مُهتْذَحَأت َكِلَبَق نم ِمَمأ 3 .ماغدإلاب ماشه

 ةقن نكلر رض الاب قرات ران هج ةرغردبا
 2 وو امد 00 َمُهِيولَق »“' ْمُهَءاَج ©
 أرعتاتلق © رلتغي اثات نيا م وول و َمُهْبوُلُ نين ةلامالاب ناك نا

 آمي اورق اَذِإ َعَّيَح هن لك بوبا ْمهيَلَع انحف وب اوك طا
 ءءء مئة ,ىبي(يذإ 4اتختنزه
 © رجا ىلا طوةننب قاع .ءاتلا ديدشتب رماع نبا

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا م ماغديللاو لادبالاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ِءْىَث ©
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 ع 0-ا 2 عم
 ْلَع َمَكَحَو ةكصَبَو 0

 0 لإ ْنَم مُكبوُلُ
 َدَع مخك د يع

 ليم امو © نول مول الإ كمي له هرج ورك
 الق ََّلْصَأَو َنَماَع َنَمَك َنيِرِذنُمَو َنيِرَبُم الإ ! نيل
 ايا أوُبَّدُك يأ © َنوُنَرْحي ْمُه الو ْمِهْيَلَع ُفْوَح

 ه-
 ل

 ا لبو نونا حو ايرحاملا حدي
00 

50 

 الأ ٌريِصَلاَو غلآ ىوتس له لق َكِإ قوي اَم الإ
 ْمهْبَر لإ ًاَوُرَسْحي نأ ونا قيذْل ِهِب ٌرِذنَأَو © َنوُرُكَفَتَت

 تر ُنَو ءهِنوُذ نِّم مُهل سيل 599
 ع 2 رج رد رم 7 5 هن( ةودعلاب ©

 َهَهَجَو َنوُديِرُي َىِثَعلاَو ٍةَوَدَعلاِب مُهَيَر َنوُعَدَي َنيِذلأ ٍدَرطَت | ناكمإو نيفلا مضب رماع نبا
 0 2 را ريم | اواو فلألا لادبإو لاذلا

 جني قي وكف 5-5 ِءْيَش نم

 و َبْيَعْلآ مَلْعَأ لَو دلل ُنياَرَخ ىِدنِع

 أ ْنِإ
2 - 

 .مورلاو نوكسلا عم ,لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ءمادإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ .ًعم / ٍءْيَش 4
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 ككلا | كنا 1١ ذنااشنلل

 4© 32ج »©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 هب َنيِبَتَسَيِل َنيِبَتَسَيِلَو 9

 .ءاتلا ف 0 ةبعش

 ؛“' ُتْلَلَص دق »©

 ؛* ِضْقَي ر©
 داضو فاقلا ناكسإب رماع نبا

 .داصلا لدب ةروسكم ةففخم

 عم

 0 00 يح ل

 ل + عل نب وا
 ءوِدَعَب ْنِم َباَن َّمُن ٍةَلدَهَ ل + دوس ْمُكِنِم ٌلَِع ْنَم يك

 ِتَيَآْلأ ُلَصَفُت َكِلَذَكَو © ٌميِحَّن ٌروُفَغ 1 ا

 يذلا َدبْعَأ نأ ُثيِهُت فِ َلُف © َنيِمِرجُمْلأ ليس َنيِبتْسَتِل
َ 

 آَمَو اَذِإ ٌتَلَلَص ْدَق دق ْمُكحءآَوْهَأ عب ل >ب وى 3

 ام وي ُذَكَو ِقَر نم يب لع نإ لك © نييتتفلا نم أن

 وقح صفي هول تهدم

 ا ا

 ب 0 م
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 لا 0 اميل 2 مُكَدَوَعَي + ضذأأ َوْهَو

 [خفجْزَم هيلِإ مَ قسم ْلَجَأ قضفيل هيف كفن
 ءوِداَبِع ال ل

 ُةَمَّفَوَك ُت م هل 5 و عدع سا و د ااا ها #4“ َءاَج ©
 ثْوَمْل ْمُكَدَحَأ 0 اذِإ ا .ةلامإلاب نارك ني

 الأ | وح 3 هلل لإ د 7 © َنوََمي ال مَ 0 نيش

 نم انج نب قطو تقع ءترغنت رخبو لآ بتلك | 0-0“
 مد س سا سو وس 4 - ١ - هم ؟اَنَتيَجْنَأ»

 واتت يخنة ف ف نيكشلا من. سل

 كيت نأ لع زداقلا وه لق © نوكرشش مط مك يبزك يلع | يع ئاحس
 دبر و .(. | * مُكيِجنُي ©

 0 رك تحت نِم 3 َمكِقَوَف نم اَياَذَع ْمكَيَلَع ت00

 دوا كح نب خال ا ماو مابك

 ري سس > 0 1 ٌرظنأ ٍضْعَب#

 َكَمَو هب تدك © َنوُهَقفَي مُهَلَعل اكل -- م ,
 وهو َق و ©) نوهقفُي د ر .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

مَو ٌرقتسُم اين لكل © ريكوي مُكْيَلَع ثمل لق ُقَ 1
 قوَ

 ْ ظ «هتيست)
 ُْضِرْعَأَف اَنِتِلياَ ىف َنوُضوُحي َنيِذَل َتْيَأَر اَذِإَو © َنوُمَلْعَت ديدشتو نونلا حتفب رماع نبا

 ةلكيشلا َكَدَيِيقُي اَمإَو را ةسحرت ودرع 2 اح 2 علا

 هم ل ؛“ ئَرْكِذلا ©
 © َنيِيِلَطل موَْلآ َعَم ئَرْكّذلآ َدْعَب .ةلامإلاو حتفلاب :نامحبو ناوكذ نبا

 لاسر ركع ا

 ةماص ةنءاص 6 50

0 
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 اك |( ذهن ١ فنانا
 وو

 ئَرْكِذ نكَلَو ءْئَه نم مِهِباَسِح َنِم َنوُفَتَي 21 ا
 رو سا رع ىو .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 مهتر رَحَو اَوُهَلَو اَبِعَل َمُهَنيِد أودعت قيحلا رو 6 َنوُقتَي ْمُهَّلع

 اه فل ثيتك نب لفت اق نأ هدي زك و اًيئدلأ ري

 م ْدَحؤُي ال ٍلَدَع لك لغم نإَو ٌعيِفَ الو و هلأ نوُد ني

 ريب عزك 2 اراك "امي ارامل نينا ةنايقرأ
- 
 ع

 هدأ نرك نم ارغذتا ل5 3 ةرودخي ارثك انين كلذكو

 هلل اهلك ذإ كي اهباققا نع رواق ني وانني ذل

 ةهضأ ه1 ةقك ضنلا قف ةطمتلا ةنوزتكا قواك

 دمر مل لا ع 00 قدهلا لإ ةةنوشني

 ىذا َوُهَوهوُقَتَو رَلَّصلآ أوئيِق كا
 ّقَحْلأب َضأْلَو تعمل قل ىِّلأ َوْعَو © َنوُرشَح َء هيل

 ا ا
 © ُريبَخْلَأ ميِكَحأ َوْهَو ِةَددهَّشلَاَو ٍبّيَعْلآ ُمِلدَع ٌروُصل

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدي 4 ُنوُكَيَف نُح 8

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 حجه م ع
 ه-

 َكنَر ا نإ َةَعِلاَع اًماَنْصَأ ُدْخَكَتأ َرَؤاَء هيمأل ْميِهربِإ ل لاَق وه 4 َكنَرَأ ©
 َتوُكَلَم َمِسرَبِإ قرن َكِلَدكَو © ٍنيِيم ٍلَلَص ىف َكَم 0 ض س 2 و .ةلامإلاو حتفلاب :نامت ناوكذ نبا
 0 يا اًبكوك اََر ©
 0 ا ل ا توتشا دارنا ةلانإب ناك نيا نمش
 نتاع عع د ا ع مر سر د راح 0 0

 اق فيت أ ل 1ك لأ اك ل قرب رت 4 مقلاة 0

 اذه َلاَق َدَع ل اَءَر اًمَلَف © َنيِلآَّصلَ مَآ نم َنوُحأَ *« َسْمَّشلآ اَدَر ©
 َ َ ١ .ًالصو ءارلا ةلامإب ةبعش

 - وكر امِم ءىِرَب فِإ عوق ّلاَق َتََكَأ كير ادَه ٍِةَر قبلا ارا ةلاماو :ناممجو ًافقو
 9ع يا 0 2 2 2 سلس 7 ريع م م .حتفلاو

 انا امو ايِنَح ضل تاَولمسلا َرْطَف ىِتَّلِل َىِحَجَو ْتُهَجَو ل .ًافقو ةزمحلاو ءارلا ةلامإي رماع نباو

 دقو هّللأ ىف َقَوُجتَحنَأ لَمْ راع نكللا عيبإ هدرا مال نب اق ا نساف# هع و رص و .حتفلاب هجو ماشهل
 لب ّ ل 7 تع نب 2س ع 4 56 م 5 أ ىعْجَم ©

 قر َعيوانْبَم قر ءآَقَي نأ ! هب َن رشد اَم ُفاَخَأ | نْئَدَه .نونلا ناكسإي ةبعش

 001 ما ا ب ىَض له | «نرُْجتَحْتْأ »©
 - َ دم نودب نونلا فيفختب رماع نبا

 دولا رَمُم ْمَل اَم هّللأِب مُتْكَرَش أ َمُكَنَأ َن ودا 00 ساسإورو هر >1 2 3

 و ا

 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ِءْىَث 20 .ماشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاب أ ٌءَىِرَب #0

 .4( َىََش )8. مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىَّش #
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 تن مك تحن عك عد عع

 4( نَم ِتَجَرَد ©
 .نيونت نود ءاتلا رسكب رماع نبا

 4 ءاَيِرْكَرَو ©
 ةزمه اوداز رماع نباو ةبعش

 .ةحوتفم

 4« ِهدَتْفأ ©

 ةاصلاب ناث هجو ناوكذ نبالو

 4“( ءوِدَتْفَأ + .الصو

 * ئرْكذ ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :ناممجو نارك نبا

ًَ 
0-4 - 

 و ل ووك ما كمأ هى و انو اع هكدا مدع هى 3

 ْنَمالا ْمُهَل كيتلؤا ٍيلظب مُهتميِإ اَوَسِبلَي مو اوُنَماَ َنيِذلا
 ءهِمَوَق لع َميِهَرْبِإ اَهَميَتاَء اًنتجح َكلِتَو © َنوُدَتَهَم مهو ِ 2 ع - سدا أس س2 يال (ه2 ع و َّ 0 22

 دا و ل كب ْ
 دصو 22

 نمت ُلْبَق نِم اَنْيَدَه اًحوُنَو اَئْيَدَه
 نو ىَسوُمَو َمْسوُيَو تر 0 ٌدوُواَد

 ساي ىَسيِعَو قْحَيَو اًيِرَكَرَو © َنيِنِسْحْمْلا ىِرْجَخ َكِلَكَو
 الو اطولو سُوُيو علو ليجتسِإَو © نجل نم لص

 َمهنَوْخِإَو َمِهِتيَرْدَو َمهيآَباَح ْنِمَو © َنيِمَلَعْلا َلَع اََلَّضَ
 هّللَأ ىَدُه َكِلَذ © ويِقَتْسُم ٍطَرِص ّلِإ ْمُهَتْيَدَهَو ْمُهكَيَبَكْجَأَو
 ام مُهْنَع طبَحح اوكَرشَأ وو ءوِداَبِع ْنِم ءآَمَي نَم -دب ىِدُهَي
 َمْحْحآَو َبَتكْلَ مُهَيَتاَد ةيحأ كينر 2 نان اوثاك

 اهي وُسِيَل امو اه نلكو دق الوتس اهب رْفَحَي نإ وبل
 أ لف ديف 0
 ه2 ةينكلا نزك ءالإ و نإ رَغ ها راف

 ه- 0 اس رك سس 1 ا و6 »<
 نإ ءاشخ نم تجرد مي

 دعم نيت ل ١>

 َبوَقَعَيَو َقلَحْسِإ
 مد
 ر هكةثيرد

 ا

 م

ُْ 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ,سايقلا ةسخ  ْءاَشْذ ©
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 متنتا 0 0 كه كاش

 ؛ءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 «رِذنيل
 .ءاتلا لدب 00 ةبعش

 « ىَرقلا 25

 4« ىَرَتْفا ©

 4 َىَرَت 26

 4 رت

 ةلامإلاو 0 : نامجو ناوكذ نبا

 .مهن

 4( انوُمْتْعَج دَقَلَو ©

 « كئيب ز
 .نونلا مضب رماع نباو ةبعش

 ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو مامشإلا م

4 
 للا يرق َِس

 قوز دب + كلل كلا ولأ نعل ل
 : كات نو ند 1 سا طرا و
 قشر م ا دلل لق َمُكُيآباَ 5 00

 ا ما ل

 نّم ِرَشَب لع ُهّنلَأ ٌلَرنَأ آَم ْاولاَق ْذِإ َءرْدَق َّقَح

 > سام اس > سل

 ادد ل كيم

 "َس هم َنوُنِمْؤُي 0 نوني يذلا د ْنَمَو ا

 همس وو و
 كن ءعىش ِهَي كا

 قل ريغ هلأ لع نرلرُك ل

 اَمُك ْئَدرُف اَنوُمُتَمِح 7

 ل رو ْمكَتكلَوَح ام مك
 00 | مفْتَعي َنيِل و

 اي ةرتر# قلك اك فرع لضو كاب ةلظقت

 ,ةومضملا أ( ءْىَش )|( .ه( ىّشن زل لقنلاو ( َىَّش ]م مورلاو نوكسلا عم ماظدإلاو لادبإلا هجوأ ةعبرأ /ٍءْىَش ف(
 .#( َىََش )6 مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ءمامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ه4 ىََش ]ب لقنلا :هجوأ ةتس

 ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لاديإلا :وه «يعسرلاو ءيعسرلا ةعبسو ءسايقلا ةسمخ 4ك رش ©

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم
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 ىو اص 9 0 ©

 ُجِرْخْنَو 1 َنِم 5 ٌجِرْخي وتو 5 - 5 امم #(ِتيَمْلآ --
 دص و هَ دضار ص ج دص دص ءايلا ناكسإب رماع نب نبا

 حاَبْصإْلأ ُىِلاَف © َنوُكَفْؤُت أَ ُهَنلَأ ْمُكِلَد َيَحْلَأ َنِم ِتّيَمْل 0

 ها ا ليال 28 و | « لت ليو )©
 1 دءيدمإ < و وو 4 ريكو ميلا دعب فلأب رماع نبا

 يلا َوْكَو © 0 ِتيآَلَأ اَْلَّصَق قو يأ امل 0 م تت : .ةيناثل

 كاش اخ با رح اًرِضَح ا هن قلد
 َنوُفْيَولَأَو ِباَتْعَأ ْنِّم ِتََّجَو ٌةَيناَدُناَوْنِق اَهِعْلَط نِم ٍلْخَكلَأ َنِمَو

 ا 4« ًاورظنآ ِهبدَعَتُم »©
 م و 0 1 ل 000 .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 نأ ءاكرش هني جو 69 َنوُنِمْؤُي وقل ٍتييآل محد ىف نإ
 00 ُهَئاَحْبُس ِْلِع ِرّيَغِب ِتَتَبَو َنيِنَب هَل اوُقَرَخ 9 و هله ل 4 ردد >و نما ني 300

 ل 0 ُنوُكَي َّنأ لضرالَ كلا 7 © ّن َنوُفصَي

 © ٌميِلَع ِء وب تجي ودور بق لك قلخ 0 د

٠. 

 لادبإلا هجوأ ةعبرأ .هلك د( ِءْىَش ٠١ ١+ .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو .هجوأ ةثالث أ ءاكَرُش 5

 4 ىَت ع لقنلاو 47 َىَش 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو
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 هكا كك كك
 «ن مُحَآَج دق ©

 .ماغدإلاب ماشه

 4« ْمُكَءاَج#
 .ةلامإلاب ناؤكذ نبا

 ناكساو نيسلا حتفي رماع نبا

 .ءاتلا

 4م
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 «مُهَتَءاَج ©
 هن َتَءاَج#
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 “آهن
 ةزمحلا حتفب :ناممجو ةبعش

 همك

 «نوئيؤث )

 5 2 000 طهكظ 0 ١
 ودعك نش. لك ُقِلَخ َوه الإ َهَلِإ آل َمُكبَر ُهَّنلَأ

 نِم ُرِيآَصَب مُكحَءآَج دَق © ُريبْلأ فيِ الأ َوهَو رصيد كرذُي ومو مصل كرد ال © ليك :نق يأ كغ
3 

 مَع ْنَمَو -هِسْفَتِلَف ٌرَصَأ رف 9
 تسود اوُلوفَِلَو تال ْفْرَصن 0مم

 هلل آل كبَر ن نِم َكِيَِإ خجوُأ آم بَ كا و نوني رتل وة

 اووف م 1 اعزلو © نرش نع ضرغأو اّلإ
 أويس اَلَو © ليكؤي مهْيَلَع تنأآَمَو اَظيِفَح ْمهْيَلَع َكتْلَعَج

 ٌمْلِع ِرْيَغب اَوَدَع هلآ ْاوُبْسَيم هلل ٍنوُد نب َنوُعدَي َنيِذَل
 مهيب ْمُهعجْرَم موتر ىلإ مك مُهلمَح م أ لكل اَنيَو َكِلَُك
 ْمُهَنءآَج نيل مهيأ دفج هلل رسم
 اهنأ مكنوتل اهو هللا ةنعب تنتلا امتلك اهب كيو باغ

 0م :أو مهتديفأ بلقْنَو © نوئوؤُي ال تءآَج اذ
 َنوُهَمْعَي ْمِهَِيْعظ م وو 3

 ىف ٌمُهُرَدَنَو َوَرَم نر دوي أولم

 .مورلاو نوكسلا عم «لقتلاو .مورلاو نوكسلا عم ءماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ أ ٍءَىََش +0
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 ع ]| 5590898 عارلاو ماللا منغ عه | هعمل | 3 | قفتسلا |

 4 البي ©
 حتفو فاقلا رسكب رماع نبا

 .ءابلا

 «َءاَم 26
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ماشهو

 4 ُلَرْنُم ©
 ءافخإلا عم نونلا ناكسإب ةبعش

 .يازلا فيفختو

 4 ثمِك
 ىلع ميملا دعب فلأب رماع نبا

 .عمجلا

 انْرَشَحَو َقْوَمْلآ مُهملكو ةكبتلمّلآ ْمهيَلِإ آرت ان 7 8
 0 اد < اَلْبُق ٍءْيَه ّلك َمِهيَلَع

 َهُدَع ين لمِل انْلَعَج َكِلَدَكَو © َنوُلَهْجَي ْمُهَرَتْحأ ّنِحَل
 وقل قوخُي ٍضْعَب لإ ْمُهْضْعَب ىوُي ٍنِأَو سيذإلا نيني
 َّعَصَعِلَو © َنوُرَتْفَي هو ْمُهََدَ وَ ام كيو ءآَمْولَواروُرُع
 0 دلو ةرجلاب نوئمؤم ال ننلآ دي يل

 هي

 - قررنا بت
 يل ش٠ ءهتلَملكِل َلِيَبُم ال اَلَدَعَو اًقَدِص َكَيَر

 نإ هللا ليس نَ كوي ضرألا ىف نم ركع غلط نإ

 هلغَأ ره َكَيَر نإ © قوضْرَي هَل مه إو قل هَل توعَبَ
 َركْذ امم الكف © َنيِدَقْهْمْلبْمَلعَأَوهَو هلم 1
 © َنيِنِمْؤُم -يتياك مثنُك نإ ِهّيَنَع ِهّنلَآ ُمْسأ

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ ه4 ٍءْىَش 40
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 0 01000 ا -

 3 عب 0 ام اََلِ 0 0 را لا

 ره اوُرَدَو © َنيِدَتْعمْلاب ب هلأ وه كل ر َّنِإ ِمَّلِع ْرْيَغِ ل

 أوك امي َنْرَرَجْيَس َمْنإلآ َنوُبِيكَي 3 نإ او 0

6 

0 

 .ءارلا

 ع 1| هةرلضم)
 قسفل د ناو هيلع هلأ مآ ركذي ملام أوت اََو© نورتي .ءايلا حتفي رماع نبا

 َمُهوُمُتَعْطَأ نإ و مولد يبايلتأ نإ نوي نيكل نر

 را 0 كن

 ف نج كلكو © راي الكان نير أ َنّيُر َكِلَدَك ٠
 ات مهي ا نورك اوقف أوركذيل همر ريح ا 5206 7 هر نم 47 هتَءاَج 9

 آم لغم قون كح نموت نلاقي معاج إو © تورش | 00 تلا دمر ده
 يذلا ةيصنش كا كك كفك 12 ةئئادتلا يي

 نيالا بيصيس و .ر ُلَعْجِي ُتْيَح ا ُلُسُر فو ماللا دعب فلأب رماع نباو ةبعش

 © نورك اوناك اني ةيوش ثاَدَعَو هللا ةنغ راَكَص وفرج 14 3 يت < ودعا خخ ارد مو 000 ءةلصلا عم ءاهلاو ءاتلا

 _ وف
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 كل |١١ خككل ا ان
 ذره نمو مكس مةردَص ْحَرف هيَ نأ هلأ درُي تق | 4 ارع)ل©

ُّ 
 8 ا 1 ح 5 د و ءارل 77 0 .ءارلا ركب ةبعش

 دك مناك اجرح اَمّيَص اقّيَص 0 ِ

 هب و جو ََ : ىلإ يا
 اَدْنَعَو © َنوُبِمْدُي ا هيلا لع سا لعجي َكِلاذَك ١١ :قيفقر داما دب ىلإ ةئش

 © َنوُرْكَذَي ِمْوَقِل ٍِتيآلأ اَئَلَّصَم َدَق يمس طع > 2 2 مهو 7 ور .نيعلا

 4 ْمُهْرْشَخ 0 © َنوُلَمْعَي أوك اَمِب مُهُّيِلَو َوُهَو ينر هنغ كسلا )5

 نيالا 7 راكان دَق َنِْطَآَر َرَشْعَملَي اًعيِمْج مرشحي 5 لدب 0 نبا

 1 :ءانلأ

 اَنفَلَيَو ٍضْعَيِب اتْضْعَب 000 اني نيذإلا َنِم مهري لاق
 الان دالك هتيوتم اكل لاق ل كذكأ كرا انَنَحَأ 00

 50 «ءاقإ
 0 فب وُ ديك 8 0 يكخ كبَر 0 َءآَشا .ةلمإلا نك نإ

 0 ع .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 تستوي او يع طي 0 كبت

 زيدل ق2 هنأ َلَع اَنَدِهَش ًأاولاَق ادم 5 ُخ موي َءاَقِل

0 

 © قيرفك ارث6 مقتأ غيوضأ لع اوكهقو اننثلا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ # ٍءآَمّسلَآأ ©
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 ضقت ١١ ١ تقلا كت 92
 َنوُلِفَغ اًهْلْهَأَو لطب ما َدّبَر نُكَي َمَل نأ َكِلَذإ «ىَرثلا »)©

 0-0 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا
 يس راَمَو أول اني م ٌتاَجَرَد ْلْكِلَو © 4 تولت ©

 3 ن :

 ْنِم فِلُخَتْسَيَو فِلْخَتْسَيَو ْمُكَبِمْزُي 1 نإ َةَمحَبلَ 0 ولا كب كرو | قالا لبيواتلو رماغ نب

 قير موَق ةّيَرُذ نِّم مُكَأَقْنَأ آَمَك ُهآَقَي ام مُكيْعَب | « ْخِيتاكت © هةيركل# قزق ةزذاع ءذأ امك ُءاَشَي دعب إ 4 َمُكِبَنادَم ©
 هاف م ١ _ 5 عسر هص تيا ول م .ىربلا عيبلب ايف

 0 .ةلمإلاو مصاب :نامحو ناوكذ نب 7 همل هر ربك نش ما ل ل

 هه اكو اى أ ُمِلُْي ال ءُهَنِإَر 4 َنيَز م8
 0 و © َنوُمِلَظلآ ٌحِلْفُي 0 زوالا سنكو يارلا ييضيب رماغ قا

 د مِلَعُن رح
 ثمل ب ل

 اَنياكَرُشِل اًَذنَهَو ْمِهِيْعَرِب ِهَّنِ 0 ابيِصَن مَعْنْاَو ِثرحْل مُهَدَلْوَأ لَك ©

 ّلِإ ُلِصَيَوْهَق هلل نك اَمَو ِهّللَآ َلِإ رص داب دير )نامل «( مهبآكرش
 : نينكل 21 قلاكر 8 ةوتك انا ءاذ يي و | 85 ه0 هيام

 َنِم ٍريِدَِل نسر َكِلَّذَكَو © َنوُمْكَحي 0 مهكر رسكو «ىلوألا ءاهلا مضو لادلا

 9 هيَلَغ أ ينل َمُهوُدرُيِل َمُه 25 ْمِهِدَلْوَأ َلْثَ 1 لن نيك لَ .ةريخألا ءاهلاو ةزمحلا

 0200 0 «ءاشؤ
 © َنوُرَتْغَي ام :و ْمُهْرَذَف ٌةوُلَعَف ام ُهَ هلأ ءآَمْوَلَو مهي .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

145 



 كلا | نكت 1 ظنا
 ْءاَشُ كة 7 0

 00 00 « ازيك تنرخ
 َمْسآ َنوُرْكُذ دي ا ْدعْنَأَو اهُيوُهظ َتَمّرَح معْنَأَو م ٌمهِهْحّرِب | ” .مادإلاب رمع نب

 2 ا وُرَتْفَي أوُناَك امي مهيِزْجَيَس ُْيَلَع َءارتْفآ اَْيَلَع 02030
 - 4+ نكت ©
 وأ لع محو ائروُك دل ةَصِاَح منألا هِذده نول ىف كيلا ليمان علم

 .إ فقس برجس كرش هيف مه 1 *> س هج ا وكت نإك 4 ُةَئْيَم

 رثقب اس مهد الك نيا ريح ذك © ٌميَِع ٌميكَع لا
 أوُثاك اَمَو اوُلَص دق هلل ّلَع ءاَرتمَأ ُهَّنل هَ ُْهَقَرراَموُمرحَو ْلِع ا

 ريَغَ 000 ٍتَنَج ًاقنَأ دا َوْهَوَو © نيتهم | لص دتإ
 اَملَو نوتلو ءهلخأ انلتخم عزّلاو لخشلاو تقوزغت | 22077

 0 هوو 0 م ريعو اهبل 0

 زو © قرشا بالك رت 0 2

 رسال كي ان ردو ةلوثع معلا ( ٍتولتخ ©
 © ٌنيِبّم ٌرُدَع ْدَع ْمُخَل 4 ُهَنِإ نطْيَشلا ِت اًوطُخ .ةاققلا مم ءاطلا ناكسإب ةبعش

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ارش © #4 ءآَكَت ©
 .رصقلاو دملا
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3 

 4( ىَرتفأ ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناححجو ناوكذ نبأ

 م 0000

 .حتفلا لدب مخ 2

 «رطضأ نتف
 .نونلا مضب رماع نبا

 *امهْروُهَع تلمح زي©

 نيكد ل
 نوت

0 -_ 

 0 - صو و نين ِنَأَّصلأ لاا ل 3

03 
 ص 2 2

 : 0 ا
 - د

 0008 ةيتنألا ماع ِهِيلَع تلم ام نبينا 5

 0 ا

 َنيِِلَطلآ َمْوَقْلَأ ىِدْهَي ال هلل َّنِإ ْمَّلِع ٍرّيَغِب ساكلآ ٌلِضْيل اَبِذَك

 لإ ةلئعلت يِاط لع اًمرع َِإ جرأ آم ىف ةجأ آل لق ©

 ر هَّنإَقٍريِزنخ َمَكَل ْوَأ اًحوُفْسَم اَمَدْوَأ ديم نوكيا '

 ٌروُفَغ َكَّبَو َّنإَف ٍداَع اَلَو ْغاَبَرْيَخ ٌَرظْضَأ ِنَمَف ة وب ِهّللَآِرْيَعِل َّنِه

 مقل رقي َنِصَو ِرْفظ ىذ لك اَنْ دمرَح تاو ُلَعَو © ٌميِحَ

 يي 5
 :ّرَج َكِلَّذ ِوظَعِب طَلتْخأ

١ 

 معا
 رس و

 م و

 رح

 َدَو ْذِإ َءاَدَهُش مح ١

 يع
70 

3" 

 و
0 
| 

4 9 5 

0 

 ا

2 
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 حدا 3 تن هكا
 .اعم 4 َءاَش ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

5 
 ع

 تينا دم عة

 ها و لة و َمُكبَ لْقَف َكوُبَذَك نإ

 انْكَرْشَأ آم ُهّللَأ َءآَسْوَل أوُكَرْشَأ َنيِذْلا َلوُقَيَس © َنيِمِرْجُمْلَآ وقل

 نم دل تدك .قزتك ونش نم اكقيغ الو نواه آو

0 

 :رجرخفل ىلع ةو كبح لع لذ اكمأب اوقاَذ َّقَح َمِهِلبَق
 2 ل و وو 00 ماك راو جر رم

 ٍهلِلَف لق 69 َنوصْرَخ الإ َمثنا نِإَو ّنظلا لإ نوغيتل نإ اع
 لع لُق © نيِمتمخَأ حكددهل آم ول قل هدا

 الف اوُدِهَش نإَف 07 َمَّرَح َهَّلل هللا نا ودل كيلا ْمُكَءاَدَهُش
3 - 

 هج
 ال َنيِدَلَو اِتياو ْاوُبَذُك َنيِذَلأ َءآَوهِإ ْعِّتت اَلَو َمُهَعَم ْدَهْفَت 0 معا ع ره مج مح 8 يع

 اَم لثَأ اََلاَعَت له © َنوُلدْعَي ْمِهِيَرِب مُهَو ةرخآلاب َنوُنِمْؤُي
 طخ يقتلوا هيأ الأ يلح مف مزح

 الو َمُهاَيِإَو مُكفْدرت ْنَخ يكن نم مُكَدلؤأ اولثفت الو
 ىلا َسْفتلآ اوُلُقت اَلَو نب اَمَو اَهْنِم َرَهَط ام شِحوَملآاوُبَرفت
 © َنوُلِقْعَت ْمُكّلَعَل وب مُكاَّصَو ُْكِلَد ْقَفََب الإ هلأ َمَيَح

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا م ماغديللاو لادبالاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ِءْىَث ©
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 4« َنوُركَذَت ل5
 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 ادع نأ
 .نونلا ناكسإب رماع نبا

 « كيرصإل

 4 ْمُكتآَج دقتإل#
 .ماغدإلاب ماشه

 « ثتاجإ
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 لل
 لبي قَح حى 0000 1 وهدشأ

 ًاهعنو الإ امفَت فْلَحُ 1. سلب ننس لكلا أ

 05 اذه َّنأَو © © َنوُركَدت ْمُكّلَعَل ءوب مُكلَّصَو

 نع محب قرف بشل أوت ١ 0 ا

 ىَدْهَو ٍءْيَش لكِ اليِصْفتَو َنَسْحَأ ىلا َلَع اًماَمَت بدك
 ةكلزنأ كدتك اذهو © ةزتيؤب وتو ءآفلي فلعل الئقتَو

- 

 هه

3 
3 

 نون اكن وف 1 نأ 1 را فحق ارق مَنآَو ُهوُعِبَتاَف ُكَراَبُم

 َمهِتَساَرِد نَع انك َنِإَو اَنِلَبَق نِم نيتفب ٍنّيَتَمِياَط ّص ُتَتكْلَأ

 ئَدْهَأ آَنُكَل بنتك أ اَنْيَلَع ٌلِرنَأ آن ل اوأوفت وأ © نيلنكل

 أ زتقألغرو ىتفو مخي ٍدَر نم ُهَنْيَب مُكَءآَج دَهَف َمُهْنِم

 يأ 0 اقنع تلا هّنلَأ تيباك تدك نّمِم
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 ع ك عك كك اك هك هك
 ب وأ ةكيتلَمْلآ 00 الإ نورتي لَ

- 
 هاك 0

 اَلَق ِةَكّيَّسلَأِب َءاَج نَمَو ا 3116 رالك ةفففلب 212 نق امم( ءآَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ل ٍِقَر نْنَدَه هَنِإ لق © نودلطَي ال ُْه و اَهْلْثِم َ ىو .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو
 ِج ا

 َنِم نك اَمَو اَقيِنَح َميِحَرَبِإ َهَلَم اَمَيِق ائيِد ِويِقتْسُم ٍطَرِص| 04م8
 1 ءايلا لادبإو ءاهلا حتفب رماع نبا

 ِتَر هلل ٍقاَمَمَو َقاَيحَتَو ْمْدَو ئاَلَص َّنِإ لق © َنيِكرْشُمْل | .سنحك هبو نات نال أنا
 ه-
 رع

 © تيلقشتلا لَوَأ اكأَو ُْتْرِمُأ َكِلَدَِو هُدَل َكيِرَش ال © َنيِيَلَعْل

 ه+ شو ع عاير# :”أ مكزأ تأ 5
 ٍيْفَن لك ُبِسَكَت و ءىَش لك بر وهو اير نبأ هَّنَرْيَغأ لق

 , رجح عر 8 50
 مسج 0 ىلإ مث د َرْزِو َُرِزاَو ُرِزَت الَو اَهّيلَع الإإ 2« ىَرْخأ ©

 35 هه فدل َوْهَو © ًّن اتم هيف مُثْنَك امي 2 ءََنَيَق 0 و و رو يا | .ةلمإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 قى كراش كح بحر ضغَب قزق مكتب قو ضر فينا

 ميج ةدقخل هد ِباَِعْلَأ ٌعيِرَس َكَيَر نت

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( يِقَتْسُم طَرِص لإ ©

 .( َىََش )9 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو .4( ىََش 9. مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ .ًاعم#/ ٍءْىَش 8+6
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 حك كدت
 1112 ا

 ُهْنِّم ٌحَرَح َكِرَدَص يف 00 اَلَف َكْيَلِإ َلِزنأ بنتك © صملا كركي ر©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 ويس ل اَلَو نكبر | لاللديدشت ةبش مرش د دل كرد هن هيدا واطوم
 ءاتلا لبق ًاعاي داز رماع نباو

 اَمَق © َنوُلِبآَق ْمُه 0 اكن ان ا اهياجت اهنا تك 000

 © َنيمِلَظ 5 اَنِإ اولاقا قا 0 لإ 00 ل 0 َمُهلَوْعَد 23 « َنوُرْكَذَتَي

 2 7 ٌةعَلَد © ةيلكتلا 270 3 6 ا ! َلِسْيَأ يخل َى و #4“ اَهَءاَجَف ©

 يَ دق ا ا نول " اتاتك اق 0 00
 نمش قحلا ةيموي درو او اهلل كني و .اهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

0000 

 ور مع 2 2 3 وو ةليقلا ه6
 وهنيزاوم تمعخ نمو < َنوُحِلْفْمْلَا ْمُه ٌكبتل ل م

 + اًنِقياَك ًاوُناك امي مُهَسفنأ اوُرِسَخ ل كيكاوأت ا 6 م 1 ا هن مُهَءاَج ذإ# و 26م

 الي يعن اهو نخل 0

 نيِدجّسل نم نكي ْمَل َسيِلْبِإ آلِ اَوُدَجَسف مد 0
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال *( ملا #0

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لادبإلا 4 َءآَيلْوَ /
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 حا 0 هه ١ هك
 لا ل كاما هنت هام كدقم اك لاق

 َكَل ُنوُكَيِاَمَق اَهْنِم ظِبْهَأَف ٌلاَق © ِنيِط نِم َُتْقَلَخ روزا نو

 7 0 َلاَق © َنيِرِغَّصلَآ َنِم َكّنِإ ٌجْرْخأَف اَهيِف َريكتَت نأ
 ىتيَوْغَأ آَمِبَف َلاَف © َنيِرظنُمْلا َنِم َكَّنِإ َلاَق © َنوُنَعْبُي موي
 ايمن 0 9 كش فنتك هذ هيتشنلا كلت هه ندع 3

 دو يااهل نعود وك يهلك ذو

 مُهنِم كبت نَمَل روُحدَم اموءْذَماَّْنِم ٌجْرْخأ َلاَق © َنيِركدَ

 تنأ ْنُكْسَأ ُمَداَكتَيَو © َنيِعَْجَأ ُْكنِم َمّئَهَج ّنألئَأل
 ةكقلا وذل انوقك ألو اهقنف فتك يخت ةنكلا ل

 اًماَمُهَل َىدْبْيِل ْنطْيَنلَآ اَمُهَل َسوْسَوَف © َنيِمِلَطلَأ َنِم اَنوُكَتَف
 هذه ْنَع اَمُكبَر اَمُكدََن ام َلاَقو امهِتَءْرَس نم اَمُهََع ىِرُ

 © َنيِدِلَخْل َنِم ائوُحَت ْوَأ ِنْيَكَلَم اوُحَت نأ آلِ ِةَرَجَّمل

 تا 1
 نِم اَمِهّيَلَع ٍناَفِصْخَي اًقِفطَو اَمُهُمَءْوَس اَمُهَل ٌتَدَب َةَرَجَّشلآ اَقاَذ

 ا >

 لا 8 اَنْ مُهلَداَتَو ل

0 

0 

 املا
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 « َنوُجْرَخ ©
 .ءارلا مظضو ءاتلا حتفب 0 نبا

 4« َسايَر ©

 (نكريز©
 .ةلامإلاو مصقلاب :نامجو ناوكذ نبا

 «سايقلا ةسخ أ ِءاَشُحَمْلاب © .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لادبإلا .آعم 4 َءآَيِلْوَأ 2 ماشه فقو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو

 2 هلل

 0 از راما كا كوخ نملك انكر

 نب كلا راع رد ٍضَْيل ُْكْضْعَب ارظبفأ لاق © خيري

 َنوُفوُمَت اَهيِفَو نيت هج لق © نيج ل تو فتش ضي
 ىِرُي اَماَيِل ْمُكَيَلَع اَلَنَأ دك َمَداَء بي © َنوُجَرْحَت اَهْنِمَو
 هّللأ ِتياَء َنِم كلذ 4 َكِلَذ ىَوَقَّتلَ لاقل فيوم ٌمُكَتَءْوَس

 ١١

 اَمهتَءْوَس اَمُهَيِريِ اَمُهَساَيِ اَمُهْنَع ٌعِزنَي ٍةَنَخَأ َنِّم مُكَيَوَبَأ

 د

 آَهْيَلَع اندَجَوأوُلاَق ةَمِحَق العم اد و دلل ءايزأ
 لضرب ردت شا ا ا اة

 ْمكَهوُجُو أو اوُميِقأَو ٌطْسِقْلاِب ِقَ َرَمَأ ْلُق © َنوُمَلَعَت ال اَم ِهّنلأ

 َنوُدوْعَت ْمُحَأَدَب امك نيذلا 21 يصرخ «رغذ ار وعيت © ةنع
 ياكل هيل ةللضلا انف قكاانيتو كش انيكاف

 و

 © َنوُدَكُهَم يم هنأ َنوْيَسَحَيَو هلا نوذ قو ةادقا ةيطبكلا

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 َنوُدوُعَت ؟ هكمادب ابك .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي # ني يدل ُهَل َنيِصِلْخُت ُهوُعْدَآَو ©
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 تحلل كا التل انتل كنا ل

 لآ هلأ ةئيز َمّرَح ْنَم لق © َيِفرْسْمْلآ بِي ال مّن 0

 _- يف اوَُماَع َنيِذَلل م لق ِقْرَرلا َنِم ِتَبيََطلاَو ءداَبِعِل َجَرْخأ

 تسرب

 2 0 داما 0 سيل ةا ةضلاقب اذا وي

 ا
 00 ا 0

 4آج)
 بلي ©9 َنوُمِدَقَتْسَي 0مل أ َءاَج اَذِإَق .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 َ 7 2 7 ِِ و هل هد .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتحو ماشهو
 نّمف ىتِاَء َمُكيَلَع َنوُصُقَي وصفي ْمُكَنُم لس 5 د اّمِإ 0

 ا
 ه2 وع رول واسد د 5 6 و را

 اًهيِف 0 ُبَحْصَأ َكيِتلوأاَهْنَع أوُرَبْكَدْسآَو انياب 39 «ٍراَتلأ ©

 َبَّدَك وأ اًبِذَك ِهّللَأ َلَع ئَرَكْفأ ِنّمِم ُمَلْظَأ ْنَمَف © ٍنوُدِلَخ * ىَرتفأ ©

 000 + فتءاج)© مهن عاجحو نم مهبينصت كا اوأ هتلِياَك 040 ُهلاَتَي َكَِِلْؤَأ هديا خب ورا
 ًأوُلاَق هلل ا نيا اول واق ْمُهَوفتي الس .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناححجو ماشهو

 © َنيِرِفك أوُناك ْمُهْنَأ مهِسْفنَأ لع أوُدِهَمَو اَنَع أيش

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( َنيِدلأ ُهَل َنيِصِلْخُت ُهوُعْدَأَو ©
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 تن اك تحن عك كا كاع
 .اعم 4( ر اَثلآ ©

 « :هرغأر ©
 4؛ ْمُهَرْخال ©

 ةلامإلاو تفلاب :نامحسو ناركذ نا
 .مهف

 4« َنوُمَلْعَي #©

 #4 اَنُك اَماَددهِل ©
 .واولا طاقساب نفاع نب

 « تءاَج#ي
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو تفلاب داع ماشهو

 4« اَهوُمّثثِرو أ
 ناوكذ نبالو «ماغدإلاب رماع نبا

 .راهظإلاب هجو

 ساو ل نم مكن نم تلح ذق تأ أ ا
 ا اَذِإ ََّوَح اك يكل يحال هلكت 2

 هيناك اراض الوتح اجو فلرأل ينوخا
 نول ال نيصلأو فض لعل لَكَ ا
 رت نا دل رك ا ع ار ناضل

 اُبَّذُك َنيِدَلا َّنإ © َنوُبِمْحَت مْشُك اَمِب َباَدَعْل أوُقوُدَ

 يلا م :أ هل مقفل َكَفُم ال اَهْنَع ًاوُرَبُكَكْسُأَو اَنِتنياَكب

 ىرخت كلك ياخ مس ىف مجالي فَ ا واخ
 ها جر 8 ند يو رن دل ٠ ا 7 74 م 2

 00 لا

 ١ :ثلكلنكلا اولَيَعَو اوُنَماَع 0 © َنيِيِلَظلأ ىِرْجُخ

 اَهيِف ْمُه نَا ٌُبَحَص بنَحْصَأ كال هش الإ ايدك قلك

 متل نم ىرخت ِلِع ْنِم مِهروُدُص ىفاَمانْعَََو (2 َنوُدلَح
 تكمل تك انج اذهل اننَدَه لآ هِي دنا ولو رن ديم

 نأ ونور كايا 00 ءاخ قل هللا اه ذأ لَو

 © َنوُلَمْعَت َْتنُك نب اهرشل ررا اننا كأي
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 تن تك تحن عد عد عك ع
 م وام يرسل ُدَق نا راسلا د ذك ف لخص سم يفَداَنَو .هلك#/ راَثلآ ©

 معَ أولا ًقَح حبر َدَعو اع مُتدَجو لَم اح اني .ةلايالار ولا, «ناغرما6 قل
 را اوم و ع ؛“ةكغل نأ ©

 © َنوْرْفط ةرِخآلأ مُهَو اَجَوِع اَهَنوُعُبيَو و دلل ٍليِبَس 0 حتفو نونلا ديدشتب رماع نبا

 اَوَداَنَو 1 6 َنوُفِرْعَي ُلاَجِ قر 4 تاك

 0 ل ملا هييطما 2

 ايو اولا راثلا بنكش أ َءآَقْلَي ْمُهْيَصَبَأ ْتَفِرُص اًذإَوه ه6

 الجر ٍفاَرْعَأْلا ُبَحُص 0 © كوي اكل وقل ََمامّلَعجَت

 0 00 ١ أاَق َمُهلَمِيِسِي مُهَتوُفِرْعَي 0
 هلأ ُُهلاَتَي د6 كتف ميلا م َنوُريُكَيْمَي | «اولخذأ ٍةَمْمَرِب 2

 0 0 ءالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 رو جاع فؤَح ال ةّنِجْلآ اوُلُخْذَأ | ..سنك هد داكذ نال

 ه-
 يَ *

 لد

 اَمُهَتَيَيَو

 2س
0 

 ناز 6 نور هنن

 ل ةؤلصنت يا ايدل 7 0 اكملَو او مُهَيِد أودت

 © َنوُدَحَجَي انتيك اوثاك' اكو 0
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 كلل 2 ذا ل
 « مُهتْمِج دّقلَو ©

 *تءآَجل
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 4 ىَيَعُي
 .نيشلا ديدشتو نيغلا حتفب ةبعش

 0 ردا كلا 2
0-0 

 (شيرم
 :ءاملا سكب ةعشن

 « نهم
 .ءابلا لدب نونلاب رماع نبا

 4 قورك دك ٍِ
 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 5 ه- دص
 مم 2 | 1 ||

 ووك 2

 درص
 - ةئملا

 كك دك عت
 ِمْوَل ةَمْحَرَو ىَدُه ِمْلِع لع ُهَئْلَصَ

 00 ا تأ مي ءةلبرأت الإ نوني له © نومي

 نِم اََل لَهَف قب اَنْيَر محو ل 0 0

 دق لمغَت انك ىدّلأ َرَبَط لمغتق در وأ آكل أوُعَفْهَيم َءآَعَفُش
 سبر ذإ © نورتي أثك ام مهن لَو هس - وه

 لع فوق مث ِاَّيأ ةَّنِس ىف َضْرَأْلآَو ِتونمَّسلآ َقَلَخ ىزلأ ُهّنلأ

 َدَه بتحب مُهَئْمِج ْدَقَلَو

 و -

 ا

 رمقْلآَو سمو اَيِنَح هاب ةاهقلا لدا وقل ويقل 5اس ني يس ىوأرءل س16 1ك يل 2 ا
 >> >2 ص

 ألو قلك هل الأ ءورمأب ٍتْوَكَسم َءوُجُفلاَو

 تي 0[ رثنإ ةيققو اهنيك لحتو ارق

 غنا اههلطر هن ضر ق رقينل ذر

 ىِدَلاَوُه و © َنِنِيْحْْآ ني م رب

 06 أ ٍّع كي نيب حيل لس

 © َنوُرَك م قؤلآ جرش كازتك ثمل

 ْبر هلآ كراع
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 ضقت ١١ ككل هه 2
0 

9 5 

 2ر2 كيك تاو درر نذاو مفقالا لن كوكل هير

 ْدَقَل © َنوُرُكْفَي ِمْوَقِل ِتيآْلا ُفَرَصُم َكِلَذَك ادت الإ

 ْنِم مُكَل ام َهّللآ أوُدُبْعَأ ِمْوَقَي َلاَقَف -ِدِمْوَق ّلِإ اًحوُن اَنْلَسْرَأ
 ه-

 الملأ َلاَق © © يِظَع ِرْوَي َباَذَع ْمُكَيَلَع فاكأ نإ ةنيغملا

 ىب سيل موق لاق © نيم ٍللَص ىف كئرقأ ان هوَ نم ما
 0 ٍْمْحُفَلبأ © نييك َنيِمَلنَعْلا بر نّم ٌلوُسَر َنِكَلَو ةَلَلَص 00

 مُكَبِجَعَوَأ © َنوُمَلْعَت اَل اَم ِهَّللَأ َنِممَّلْعَأَو ٌمُكَل ٌحَصن 2

 :كرذنيل ْمُكََم ٍلْجَر لع ْمْكَبَر ني ُرْكِذ َمْكَءآَج نأ 228
 6 هينا هل و اك 1 ل ك3 قزف فحمل و ارقكتاوا | اةيولريع او اكو

 ع اَمّوَق ماو أبد نيِّلآ اتفَرْغَأَو كلل ىف

 ْنِّم مُحَلاَم هّللَأ اوُدْبْع َ وقلي َلاَق اَدوُه َمُهاَحَأ ٍداَغ َلإَوَه ©

 هديا وو ردكم 0 © َنوُقَتك الأ َدْرَيَغ وَلِ

 وَقَِي َلاَق © َنيِبِددَكْلَأ َنِم َكّنظعَ اَنِإَو ٍةَهاَفَس ىف َكنَّركأ ان

 6 َنيِمَلَعْلَ تاوق وك َقِكَلَو هه ُةَهاَفَس ىب َسّيَل

 1م

 نعل
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 تح كنللا ١915
 4 ْمُكَءاَجا 56

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 ركل
 .ماغدإلاب ماشه
 و 5

 هذ ْمكَداَرَو +
 ءةلامإلاب :ناحجو رماع نبا

 .حتفلاو

 4 ةطضبل
 ءداصلاب ناوكذ نباو ةبعش

 .نيسلاب ماشهو

 ه«ةطشبل
 .نيمتولاب صفحو

 « كناج دئال#
 .ماغدإلاب ماشه

 « مكنئآج»
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 م
 رع

 ع 55 05

 د ا 2 ل نو ِقَ فللدكو عك هلأ

 أوْرُكْذَأَو ُكَرذنُيِل ْمُكِنَم ٍلُم
 قلت ىف ْمُكَداَرَو جوُ مق دب نم ءاقلخ ١

 هو ا اى

 اتَمِجأ اولاَق © نوخيفث ْمُحّنَعل هلل هللا زنك ذا لقا

 0 2 انتَ ا ا

 ني مباع عنو دق لاق © ىقرلصلا نودتنك
 ا 0

 َنيرَْمْلا َنِم مُكَعَم نإ رو ال تا

 اونذك يذأآ ريا اًنْعطَقَو اَنِّم ٍةَمْحَرِب هَُعَم َنيِذَلآَو ُهَتْيَجَْأَف ©

 َ وي لَا ْمُاَحأةوثك لاو © تيم 5000 وانتا

 م ةَنَيَب سوا ذك هارب لإ نت ١ اة هللا ىتنفا

 هَل ضر ف ْلُحَأَت اًهوُوَدَك يَ 3 ] هّنلَأ فاك قلم ف 9

 © مي ٌباَدَع ْمُحَدْخُأَيف وسب اًهوُسَمَن الو

 ا 2 يار دج تصحو سجر

 .مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا عم لادبإلاو «مورلاو ناكسإلا عم لقنلاب :هجوأ ةعبرأ هب ٍعوَسب ©
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 تك تكا تتح كك ا تك 2
 ِضْرَأْلا يف ْمُحَأََيَو ِداَع ِدْعَب ا بلا ادق | دكت وه

 2 .ماغدإلاب ماشه
 اَورْك ذاق اَنوُيِب لاّبجْحأ ةوجنكو از 5و اًروُصُف اَهِلوُهُس نِم َنوُدِخَتَت ل
 2000 دك قا س ه اتويب #

 َنيذلا الملا لاق © َنيِدِسْفَم نضر ف أَوَتْعَت 9 هّللأ كلا دال سك ماع نار هلا

 0 5 ََ 2 0 5 ص 3 10

 ْمُهْنِم َنَماَد ْنَمِل اوُمِعْضْتْسأ َنيِذَلِل ءهِمْوَق نِم اوُرَبُكَتْسأ | 4 التلا لَو ©
 ا عاب ها رع 1 وور وع 5 5 ع .فاقلا لبق واو ةدايزب رماع نبا

 5 ع ع1 5300 03 مع ع غل هو _2 ١

 كد سر امي انإ | تذكر نم درم اًحلَص نا ل |

 1 5 ناو ًَ 1 1-2 8 ص ص َِي -- - و 26

 هب متنُماَء ىذلاب انإ | | ّنيذلا لاق نلونموم

 ديال زم لون سخي امم

 .سلو نفعل ثختو قر ةلاتي نخت 4 تنبأ ©
 ام َةَمَحمْلَ قوقل هِمْوَقِل َلاَق ْذِإ الكوأَو َنيِحصنَتلَ م لا

 َلاَجَرلَأ نوع مْحّنِإ © يعل نم ٍدَحَأ نم اهب كسير | .نيرمفلا ني انآ ماده لخدأو 2)
 © َنوُفِرْسُم 1 موق 2 منَ لَم ِءآَسْيلأ نود نم وه 4م كا

 ا
 0 ا 0 3

 .رصقلاو دملا عم مورلاب لبهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ِءاَسْيلأ ©

 1ظ0



 ه-
 َس

 و

 5  ههح هم
 ه-
5 

0 
 ٍ ! َءدِمُوَق َتاَوَج َناك ب

 ٌكَناَك 1 0 َدُهَلْهَأَو ُهَميَنَأَف © َنوُرَهظَتي 0 1

 أت مطب ىف ات مط 0 هلا مر
 : هيك مو سرا مو د م 4“ مكنَءاَج#
 ىف اوُدِسْفُت اّلَو َمُهَءآَيشَأ ّساّتلَأ 0 اّلَو ايل يكل .ةلاملاب نام نا

 َنيِنِمْؤُم مشُك نإ ْمُكَل ٌرْيَخ ْمُخِلَد اَهِحَلْضِإ 0 ا
 ٍليِبَس نَع َنوُُدُصَتَو َنوُدِعو ٍطَرِص ٍلُحب ًاوُدْعْفَت اَلَو ©

 ليلك ةقك ذإ اوزكذأو كوه اهكرطنكو هينا قفاغ قتاوكلا
 ناك نإ © َنيِدِسْفْمْلأ ُةَبِقَع 0 ولك 00

 اونِم ًُ مْؤُي مل ةَفيأَطَو -4ب كلي ذل ْأوُنَم | ا َمُكِنُم ةفي

 2 نيكشلا زرخوفم 0
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 مك 1 .٠ ضائا احا حتا شا

 00 اكلم نةوثكا زا انيرق نيا فاكت ارتفاع يخلو

 دعب مكي كلغ قنك ل ل كلا دق © تدب
 هللا ك7 نأ ار: هيف ةوكذ نال ركاز د اهَنم ُهّنل الأ انجن ْذِإ
 ص هر تي يع 2 ع

 اَنَئْيَب حتفا اَنْيَر اَنلكَوَت هَل هّللأ لع امْلِع و 2
 َنيِذَلأ الملا َلاَفَو © َنيِجَِقْلا ُرْيَخ تنَأَو قب اَنَِوَق َكَيَو َّ -

 © َنوُرييدحأ اذ ْمُحَنِإ اع م مُتَعَبَتَأ نيل هِمْوَف نِم أوُرَئَك
 ايدك َنيِذَّلأ © َنيِيِئلَج ْمِهراَد ىف ريض ُةَمَجَيلَآ ْمُهَن 14

 يرش ىاراك ايمن راذك نما هيرو لوا نا
 ْتْحَصنَو ٍقَر ٍتّلَسِر ْمُحَُمْفلبأ قلوه لَ و ْمُهَنَع ُلَوَتَف ©
 زق ىف الس انو © يرياك مزق لك صاع قيكذ هن
 © َنوُحّرَّضَي َمُهَّلَعَل ِءاّرّضلَو ءاَسْبْلاب اَهَلْهَأ ائْدَحَأ آَلِإ ىِبَت ني
 106 ع قلو ارتغ لح ةةسخ قزم نكم كب

 1 اف ه-ذ ه- 0

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا م ماغديللاو لادبالاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ِءْىَث ©
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 دحاك كك
 .لك# َىَرْقْلا ©

 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو نارك نبا

 «انختتل
 .ءاتلا ديدشتب رماع نبا

 4“ نأ زب ©
 .واولا ناكسإب رماع نبا

 « مهنا دقت ©

 « فئءاجإل
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 حتا هت
 َّنِّم ٍتكَرَب مهْيَلَع اَنَحَتَمَ َاوَمَتآَو ْاوُنَماَء َىَرُقْل 5 ناو

 م دك وكل نضال

 وأ © توتيآت ةطَو انبي اقنأب مقَيتأَي نأ ةغوقلا لَهَأ َنِيأَدَأ ©
 رعت يتَأَي نأ ٌّئَرْقْلأ ُلْهَأ َنِم
 ل وأ © َنوُرييدَحْلآ وقل لإ دكا 254 ماو لك دلل 6

 امك يقتلاو 2 1 كا ًاهيبتأ نم َكَيَلَع ُصْق كيلا َوَُمَي ال ْمهَق مهبول لع عَبطتَو َمهيوُدب مُهئْبَصَأ ءآََد أ نأ آهلهأ دعَب نِم صْألآ نوي َنيِدَّلِل فَي

 انِمَأَكَأ © ©

 ٍبوُلُق لع ُهَّن أ عَبَي َكِلَدك لبق نيم اوُبَدَك اب اوُئِمْؤيِل ًوُناَك

 آََدَجَو نإَو ٌوْهَع ْنِم مِهِرَتَحَأِل اَنَدَجَو اَمَو © َنيِرْفَكْل

 لإ آنجياَب ئَسوُم مِعَب نم اَتنَعَب مث (© يقفل مهرتْحَأ

 َقيِدِسْفْل َبِمَع ناك قيك زاظنأت اهب أوئللكم هِنالَمو نوع
 © َنيِمَلَعْلا بر نّم ٌلوُسَر ْفإ ُنَوَعَرِفَي ئَسوُم َلاَقَو ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه4 ٌءاَشْد #5
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 (خضخبت 2

 ل
 .ءايلا ناكسإي رماع نباو ةبعش

 ه( ءةْمِجْرَأ ©
 دعب ةنكاس ةزمهب ناممو ماشه

 .اهدعو ءاهتلصو ءاهلا مظو ميجلا

 ميجلا دعب ةنكاس ةزمهب ناوكذ نباو
 .ةلص نود ءاهلا سو

 «هنجنأ»
 زمهلابو ءصفحك :نامتو ةبعشو

 .ةلص نود ءاهلا مضو

 4“ن ةقجنأ»
 4( َءاَجَو 25

 هو ْءاَجَو ©
 .امييف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4 ني
 ةزمه ةدايزب رماع نباو ةبعش

 02 | هعمل | م 6

# 

 عم 2ك ت5 ! انتل عارلاو ماللا منغ | ممشم فقم

 ٍةَْيَِب مُكُتْمِج دق حل الإ هلل أ لع لوُأ ال نأ لع قيِقَح

 تْمِج تنك نإ َلاَق © َليِعتَرْس :

 يه اَدِإَف ُهاَصَع َقْلَأَق © َنيِقِدِدَّصل

 15 8 قير ءآضيب م ا ادب عزتو © بت قاب

 أ ةيرُ © مملَع ردم اند نإ وعرف موق نم ألتل
 اعل ةيكأ اَولاَق © َنوُرُمَأَت اَذاَمَق فب ٌَنم محجر

 ها © َنيِرِهدَح ِنيآَدَمْلآ ىف ُلِسْرَأَو
 رجال انارقإ وات وكر ةرعسلا هاك

 اتي الخ © كيلا نخل اق ©

 اّمِإَو ىقْلُت

 كو

 لا د ل ا

 وو مث دو

 0 وميظع --- جو زفوب قنا ىيباكلا ع قوودك 2

 َنوُكِفََي ام ْفَقْلَك هادم َكاَصَع لأ ْنَأ يَسوُم ّلِإآ 0

 كاتم أوبِلغَف © َنوُلَمَْي أوثاك ام لبو ُقحأ و
 © َنيِدِجس ٌةَرَحَّسل رو مع

 هذ ١

 .فاقلا ديدشتو ماللا حتفب رماع نباو ةبعش ْفَقَلت »© 4 ني .نيتزمملا
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 ضقت ١١ 2 تقلا كت
 را كدر يي ل رب اَنَماَءاَوْلَقك | « مْشَمَّأَءا©
 ىف ُهوُمُتَركَم كتل اذنك 0 بو م رجا ج6 22 00 ب إ | ةزمه اوداز رماع ناو ةبعش

 56 م ةرفلقت تدان اهلك انكي .أغيخكإ ل ل ل 26 8 ةلأو ةيناثل .

 5 يل فنا هَل َمُث ٍفَلِخ ْنَم ا مكي 7 يت هيورراشلو
 ةنقادل نع ع 5 7 : ا

 هيلا كجم سا نما نو

 © تيبلشم اكفتتَو ارض انيلَغ رك 21 تما امل ا ا
 1 7 2 1 « اَنَتَءاَج ©

 ف د 0 وقتي َدْوَعْرِف 1 نِم مل ل .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 سها رش لل ف نو

 ىطص ص

 ٌةَبِقَعْلَو ءوِداَبِع ني ُءاَقَه قم اَهُثِروُي هّلِل ضْرَألا ََ اًوَرِيصاَو

 انتمِج اَم ِدْعَب ْنِمَو اَنَيِتأَت نأ ٍلْبَق نِم ايذوأ ْاوَلاَف © َنيِقَّتْمَلِ

 ىف ٌمُكَمِلْخَكْسَمَو ص ودع َكِلَهُي نأ ثنو ندع لاق

 َنَّوْعَرِف لاَع آئْدَحَأ 0 قوقل لك ضل

 © َنوُرَكَّذَي َمُهَّلَعَل ٍتَرَمَكلَ َنِم ٍصْقَنَو َنيِنّسلَأب
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 عد مك عك كك 555
 4 ْمُهتَءآَجو©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ه' َنوُضْرْعَي ©
 .ءارلا مضب رماع نباو ةبعش

 دص سه ريال 2 وه ام 0- 1 وو

 أوُرَيطَي ٌةَحَيَس ْمُهْبِصُت نإَو وده اكل اوُلاَق ُةََسَحْحآ ْمُهَتَءاَج اَذِإَ
 َمُهَرَتَحُأ ّنِحَلَو ِهَّللَأ َدنِع ْمُهُريتْط اَمّنِإآَلأ َدَُعّم نَمَو ىَسوُمب اا 6 هر جر ِ نس ل م

 امه اهب انَرَكَسَكل هَيا2َ قع وب اتداك امهم ًاولاَفَو © َنوُملَمَي ال 7 ا 5 1 مدس 1 - 00

 لّمَقلاَو َداَرَجلاَو َناَفوطلا ُمُهّيَلَع اَنلَسَْراَف © َنيِيِمْؤُمِب َكل ُنَحخ كفل ةدقلاو قاك فلا يتلق اكلات 8 ةيفتشم كلا
 س6 ا( خل ( ودحر د 1 ءاس ههاأع ع <

 َكّبَر ال ٌعْدَأ ىَسوُمنيوُاَق ُرْجَرلآ ُمِهْيَلَع َعََو اَمَلَو © َنيِمِرْجُ تار ا ف ف عا وب هل أ ع وباع ن# و وكس  اقملا قارس - 7
 3 2 د مل ل مد م + < ح ا < جام

 َنَلِْرُمَلَو َكَل َنيْؤمأ َرْجَرلَآ اَنَع َتْفَمَك نيل َكَدنِع َدِهَع اَمِ
 0 0 جه + < خ 20 2 جرد ا

 مُه ٍلَجَأ َقِإَرْجَرلَأ ُمُهْنَع انْفَسَك اَمَلَف © َليِعتَرْسِإ ََب َكَعَم
 آف 2 0 ادم َقَكْنَأَف © َن 34 3 مه اذ ل

 د 211 كس و 1 20 ١ + دم ا و5 . 1

 َمُوَقْلا اَنْثَرْوأَو © َنيِلِفلَغ اَهْنَع اوناكو اَنِتِياَي اوُبَذك َمُهَنأِ

 انُكرَب ىَلأ اهَبِرَعَمَو ٍضْرَأْلا ٌقِرَقَم َنوُفَعْصَتْسُم أوُثاك َنيِذّل
 لص 2 2 2 ص ع

 اوريص اني ليوترشإ ب لع لوتفلا َكَيَو قلك ثَدَكَو اهيف
 جى شن < هذ ه-

 © َنوُشِرْعَي اوناك اَمَو ءُةَمْوقَو َنْوَعَرِف ٌعَنَصَي ناك اَم اَنْرَمَدَو

3 

١ 
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 كلا | 2( ةهذكهنلا ١ كاش

 4 مُكَجنَأ »©

 *ءاج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 * ُنِحلَو #
 .ًالصو نونلا مضب رماع نبا

 .اعم #( ىننَرَت م©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 ه-

 ِماَْصَأ َلَع َنوُقُكَعَيِوق لع أوتأت ربل ليمارن»إ يوي هررحو
 ا "ا وحي أولا مه

 0 ِهيِف ْمُه اّم ُرْيَتُم ءآَلْؤَتَه َّنِإ © َنوُلَهْجَت

 3 نيت خلو اَهَلِإ ُكيِفْبَأ هَلَآَريَغ 00

 بتاذعلا هش را َنَوَعَرِف لاَ ْنِم مكين ذإ

 نّي ُهَآَلَب مُكِلَد ىفَو ٌمُكَءآَسِذ َنوُيْحَتْسَيَو ل

 رقي هنتي نقل نو تعز © طع عسب

 ْفْلْخَأ َنوُردَه ِهيِخأِل ْئَسوُم َلاَقَو أ دهنز ثق

 يا خيتت الو خلص ىف

 قلق ل لاذ َكِيَلَأ ٌرظنأ فرَأ ب لقشر لو ايكينل

 لك” ونزت قوق اتاك رقت نق يل ل
- 

20 
ٍ 1 

 اا لا لا
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 حا عه صدع
 ىبَلَحِبَو ىتلَسِرِب ساّئلآ لَع َكُئْيَفَطْصَأ نإ َىَسوُمَي ل

 حاولا ىف 0 ا

 َرْمَأَو ةّوُقِب اهْذُخَف ءئَش لكل اليِصُفََو ةَطِعْوم ٍءْئَش لك نم

 3 تقيل و13. كيرز اههتحاب اوذخلا كققت ٍ

 نإَو ّقَحلأِر يغب ٍضْرأْلا ىف َنوُرَبَكَتي َنيِذَّلأ َقَياَع ْنَع ُفِرَصَأَس 00 0 / ,

 ؛وُدجَكَي ال دقلأ ليبس أور نو اهب أوثمؤم الا لع أور المد
 اريدك هنأ كلك اليك ةرذختي نقلا نييك اذزت نإو اليك

 آَقِلَو ايا أوبك َنيِدَلَو © َنيِلِفَع اَهْنَع 5 انياب
 © َنوُلَمْعَي أوُناك اَم الإ َنْوَرْجُج ْلَه َةُهْلَمْعَأ تطبح ةرجنآلا

 0 ا

 ود 0 َمِهيِدُعَي لَو هْئلَكُي ال ل ا 0 1

 أوُلَص دق ْمُهَّنَأ أوَأَرَو ْمهيِدْيَأ ف قش 3 3 7 رم
 © َنيِرِيدَخْلَأ َنِم َنَدوُكَدَل ا ْرِفَْيَو اني امري مل نيل ولاَ

2 
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 حدها تن هه
 ِقوُمْثْفَلَخ اَمَسْمِب َلاَق اََِأ َناَبْطَع ءِهْوَق َلِإ قَسوُمَعَجَر الو

 1 ل
 0 ا الآ ىف َتيْقَذ الق ىنوُلكُقَي
 ري لاَف © َنيِيِلَطلَأ

 تضع مهاتتس لخْأذكتأَيِّل َنإ © نيحّرأ معن
 دلو © نيرتفشلا ىرخت كِل هنلوبكلاو ُةَلذَو َمِهّبَ

 اَهِدْعَب ْنِم َكّبَر َنِإاوُئَماَءَو اَهِدْعَب ْنِم وبات َّمُك ِتاَكَيّسلآ اوُلِمَع

 حاولألا دخأ بضقْلا ىتوُت نع تكس الو © ٌمِحَي روف

 َراتخآَو (© َنوُبهَْي مهبول مه َنيَِل ا

 لاذ هن أ ُمُهَتَدَح هك اكن نقيب هلع ندع ديب نيعبس دادؤت ىتوف

 نزف اهي ةكننلا كار لزق ىف كما عني 2

 د ىو اق نيلي كا جيا

 © َنيِرْفَمْلآ ُرْيَخ َتنَأَو انوع او اك ةيطاق انو كدأ دقق

 ل كم -
 نم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه#آ ءاَشَت ©
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 عارلا عحأا0  عهأ ١ هد

 0 كيل اَدُه نإ رخل مك نو مك ل كك ْتْئْحآَوَو
 ل

 3 ىف
 ديدق لك تعبي نو ءاقلا قت هيب ثيصأ قاذغ لا

 اياب مُه َنيِدَلاَو ركل َنوُيْؤُيَو َنوُقَتي َنيِذَلِ اَُبْيَحَأَسَف
 و

 ع ادص

 هئوُدَجي ىِذَلأ مل ّىَتلآ ٌلوُسَرلَأ َنوُعَِتي َنيِذَلَأ © َنوُئِمؤُي
 فَ د دنا ني 1 يف ْمُه اح ,0 0 و ا : ه1 ةف #« َةحَوَوَّكلا ©

 هيلع ْمْرَحُيَو 3 بكل ُمُهَل لحي ركن هلآ نَع ْمُهِلَهْنَيَو

 ص يع تن 2#
 + 1< أَم َمهَرَحِإ 0 0 #4 مُه :َراَصضاَ ©

 مهب 0 يتلا رك رص م4 عضوا - ءافلأ اهدعبو ةزمهلا حتفب رماع نبا

 نأ ىِذلآ َروُثلآ أوُعَبَنأَو ُهوُرَصَتَو ُهوُرَّرَعَو هب اوُنَماَء َنيِذَلاَف| ١ دامادسب
 2 إش هدا َنوُحلْفمْأ ْمُه كِل هع َُدَعَم

 مس دص

0 

 ةهللإ آل ضَراْلاَو تومَسلأ كلم رد ل اًعيمح ْمُكِيَلِإ هّللَأ

 ىلا ٍيِمَأْلا ىتلأ ِهِلوُسَوَو للأب أوُئِماَتَف ُثيِمْيَو يخي َوُه اَِّ
 مرَق نِمَو © َنوُدَتْهَت ْمُكَلَعَل ُهوُعَتَو -هِتملكو هللأِب ْنِمْؤي
 © َنوُلِدْعَي ءِبَو قَحْأب َنوُدَهَي ُةَمَأ قسوم

 4 َىَت 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .إ ىَت ]2 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىَت ©
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 أ عه هاد

 ا( ليي ز©
 .مامشإلاب ماشه

 مرفت
 حقفو ةمومضم ءاتب رماع نبا

 .ءافلا

 4م دعي 2 1

 .ءاتلا مضب رماع نبا

 4 ْمِهِتأَت ذإ ]©

 ذإ قشرم نإ انين انما الكان يشع عقلا و و 0 م
 ا هاا أ َكاَضَعَب بِرْضَأ نأ هم ل م
 ل 0
 ام ِتَبيَط نِم + رك ىواقلاو ذلا ةيلف اكن و هنفلا

 © نوئيلتب مم ثك نوصل ونقل ا

 ا
 راح يتيم كاريس وُ ْدَآَو ٌةلكِح

 لبق ىلا رع الك مهن مَنِ أوم نيل لتَبَق © نييسخملآ
 © َنوُمِلْظَي أونا اَمب ِء هاما نم اًرْجِر ْمُهْيَلَع اَنْلَس ا

 ىف َنوُدْعَي ْذِإِرْحَبْلأ هَ :ٌرِداَح ْتَنَك لأ ة ِةيْرَقْلا نَع 0

 َنوُغيَي ا ميو اعيش ْمِهِتبَس موي مُهئاتيج مهِتأت ذِإ تيس

 © ىتشنب رك يقرب ن5 وأ

 مد 5 ب همه د
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00 
 مُهُبِذَعُم ْوَأ ْمُهُكِلَهُم ُهّللآ اًمْوَق َنوُظِعت َمِل ْمُهَّنِم ُةّمَأ تَلاَق ْذِإَو «ةينتإم وو رع

 مت 500 1 11 383: اوراق ديوك اذ ل لدب مض نيونتب رماع نباو رص
 ةونلا انذَخاَو شل نعني نيد كيب وب اوُرْك د اَمْأوْسَناإ 4« سكيب ©

 7 ل ذيع 25+ ريغ ج يو >رأ ف 0 9 0 1 رخأو ءايلا مدق :نامحجو ةبعش
 ام نع اًوتَع اًمَلَف © َنوُقُّسَْي أوُنك اَمِب رسيعَب ٍباَدَعِ ًاوُمللَ .ضتست لدم اهدففو ةرخللا

 در ل كَ َنّذَأَت ْذِإَو © َنيِكِسلَخ ٌةَدَرِق اونوك ميل اك 1 و ناكساو ءايلا فذحب رماع نباو

 يُحب # ةزمملا
 1 فاذعلا وف قرنا نق انما قي ميلف عني ( ١

 ِضْرَألآ يف ْمُهَْعَكَفَو ميِحر روفَعل نك واقول حرستا .ماغدإلاب ماشه 5 ىو ري سس > غن هه وفعل ا ه“ َنْذأَت ذإو ©

 تنسخ اب مُهَنَوَلَبَو َكِلَد َنوُد َمُهْنِمَو َنوُحِلَّصلأ ُمُهْنَم 0 ب مَ
 0 وه 0 6 هك ب ةرشوتا هياكل ِتاَّيَّسلأَو

0) 
 أ

 ا ها ل ندا اًدَه ضرع ةرذقلب تققكلا
 25 وو 0

 0 ٌُقَكيِم مهّيَلَع ْذَْؤي 0 "0 ُضَرَع َمِهِتَأَي #4( َنولِقْعَي ©

 د 1 أ لمآ لع الوب ال نأ حال
 مه يَ فر" 7 ا“ جد #' َنوُكِسْمُي ©

 © َنيِحِلْصُمْلآ َرْجَأ ٌعيِضُن ال انِإ َةوَلَّصلآ اوُماَقََو بتِكْلب نسل وا رجل ول هتيم را نسل َنوُكتمُي يلو ١ َنوُلِقْعت داق 0 د َنيِذلِ ب فيفختو ميلا ناكسإب ةبعش

 ما

00 
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 هوي ها نمل ةدطظ دا انا كا

 ّمَتَت ْمُكَّلَعَل َ هيف اَماوُركْذَآَو ةَوقِب مُكحتتْيتاَ آم اوُدخ

 ْمُهَدَهْفَأَو و مهَتَيزَذ مرو نم مداح ب نم كبَر َدحأ ذو ريكو ءالا دعب كل رداع تا 4 ْمِهيَرَذ ©

 2 5 رو نأ ًائذهم لب ًاوّلاَق 0 ا 3 ُفنَأ 0 .عمجلا ىلع ءاهلاو ءاتلا

 0 اه موقت زا © نيلفك اذه تع اتم نإ ٍةَميِقْلآ .مفلابو ,ةلمإلاب :نامتو ةبعش 0 00 0 لب ©

 لقق ام انك ةويغب نر اكو لبق نم كم

 ©9 َنوُعِجْرَي 2 َهَلَو تيل ُلَصَمُم َكِلَذَكَو © َنوُلِطَبْمْل

 ُهَعََتَأَ اًهنِم َحَلَفأَف انما ُهلَثَيَت اء يذل َّئ َمهْيَلَع ْلَثَأَو

 اكول كرز © وا ماك ل

 ا ل دا 5 أَو نضل 0 َدْخَأ 4 قلك ْثَهلَي ©

 انيك 0 رس ةيبزب هك راما اع صو ماغدإلاب ناد نا
 5 0 كد ل ا ٍِصْصْقَأ .نيمحولاب ماشهو مصاعو

 يعلم 00 وقل
 ل 8 هلأ
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 تن د تحن عد عد عت ع
 ل ُبوُلُق َمُهَل نيذإلاَو َنِْلأ َنِم اًريِثك َمّنَهَي اَنأَرَد َدَقَلَو كك 0

 وع

 ناْذاَء
 2 رع 2 ها

 و اهب َنوُرِصَبُي ا اهب َنوُهَقْفَي ع

 مه كاينلزأ لص ُْه م َّلَب يحنأْلاَك كيلا م وعمل

 0 هب رغناتا قفل كاملا ا

 0 نيو قوت م ةؤزخيس تأ ف قا

 اَنِيِْياَكب هي ايل لاو © َنوُلِدَْي ءهبَو قلاب َنوُدْقَي 0

 ورك رز لئاررف ةزتلتيا] يح دب مطران

 رزق "ل وه نإ اك نق مهيحاتي اق اوركشتت هلوأ © نفق

 لح اَمَو ٍضَالَو توسل ٍتوُكََم ىف اوُرظَي مو © ُنبيُ
 تاق .لخأ كرتنا يف ركع نأ كك نا نوت ىلا

 مهدي هل َىِداَه اَلَق ُهَّن 0 كيدح

 لق اهلسْرُم نأ ٍةَعاَسلَأ ٍنَع كولي © َنوُهَمْعَي ْمِهيَْفَظ ىف
 ٍتومَّسلأ ىف تََئَوُم الإ ايفو الحي ال هن امان
 لك اهْنَح عفَح كنك كتولكنت ة كنب الإ كين ال ضر
 قولي 1 نقلا خا تكا وول دعا هتلعاك

 47 مرد ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيىَش ©
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 222575272 كك مك حتا خا اللا د

 4م ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 نإ ُءوُسْلَأ َقَّسَم م اَمَو ِرْبَأ َنِم 56 تيل مَلْغَأ .ةلامإلاو مصفلاب داغر مافعي

 « ره ز©
 ءرلا ناكسإو نيشلا رسكب ةبعش

 .ءافخالا

 4( اوغذأ لف "©

 4“ -نوديك ©
 ءءايلا تابثإي :نامجو ماشه

 .ًافقوو ًالصو

 .ًافقوو ًالصو فذحلابو

 َتَلَمع اَهْنَّهَقَك اًمَلَك اَهْيلِإ َنُحْمَيِل اَهَجْرَو اًهْنِم َّلَعَجَو َةَدِحَو اد ا
 ا

21 
 ماج اكرم دولا ن8 قيرجش ايا اال

 ١ هلأ لت امك آميف "5
 درا عا ركع از 6 رخال اَنَيَع قلي الا م

 0 رغبتي ال فذفلا لإ ةفوغدت نإو © نوري هش

 نم َنوُغدت َنيذلأ َنِإ © َنوُعيَص مشنأ مأ مَهوْتْوَعدأ مِنَ
 مثنُك نإ مك اوُبيِحَتْسَيل 0 : موت َمكلاَمأاَبِع هّللَأ ٍنوُد
 أهي نوُهِطبَي دي مهل ماهي نوني لجأ هلأ © َيِقدَص
 ارغذأ يلف اهي ترغتنت ن6 مه أ اهي تورصني قفغأ مه
 © ٍنوُرطنُت اَلَف ٍنوُديك مّن ْمُكَءاكرُش

 هي ءآَوَس 8( .ماهشإلاو مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مايشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو هجوأ ةتس 4( ٌعَوَسْلأ 0

 :يهو ءهجوأ ةثالث 4( كرش )9( .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سابقلا ةسمخ

 .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا
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 حدا 0 هه ١ هه
 © َنيِحِلَّصلأ َلَوََي َوْهَو ٌبكِكْلأ َلَّوَم ىَذلآ ُهّنل

 مُهَمْفْأ الو َمُكَرْصَن َنوُعي كش ال زود نم قو َنيِدو 5

 َمُهِنَرَتَو اوعَمسَي ا ؟ ال ئَدُهْل ىلِإ َمُهوُعْدَت نإَو © َنوُرَصنَي 0 د

 ٍِفْرْعْلَأب هر هج نور

 ْحْرَن نطَيَّشلَأ َنِم َكَنَغ مي اّمِإَو © َنيِلِهَجْلا نَع ضِرْعَأَو
 هس دان نأ نإ © ٌميلَع ميو دان 0

 َمُهُناَوْخِإَو و © َنوُرِصَم مه اد أوك ذك نقيل

 أوُلاَق ة ةياك مهتأك ل اَدإَ 0 0

 ُرِياَصَب اًذنَه قر نِم نإ َنَحَوُي عن اَمَّنِإ ْلُك اهتيبتجأ اَْو

 ُناَءْرُقْلا رق اَذِإَو © َنوُنِمْؤُي وْوَقَل ُةَمَحَرَو ىَدُهَو 00 نِم

 م ا يا حس ءيتْسأ
 ٍلاَصلَو َوُدْعْلأب ٍلْوَقْلَ َنِم رْهَجْلأ َنوُدَو َةَفِيِخَو اَعَُصَت َكِسْفَن

 هوي م م : نكت الو

 © 9َنوُدُجُسِي هلو ههَتوُحَبْسُمَو هَيداَبِع ْنَع

28 
3 

 نما 7

 .اءاي لادبإلاب أ َىِرْف ©
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 فت
 ,ةلامإلاب :نامجو رماع نبا

 .جتفلابو

١ 

 0 0 كي

 ٌثَيِلُث اذإَو ْمُهُبوُلُق تَلِجَو هلأ زك اذإ يذلا ونوم امَنِإ ©

 َنيِذَلآ © َنوكَوتَي مهب َلَعَو اتميإ ْمُهّنداَر ريا ْمهيَلَع
 مه َكيَِْوأ © َنوُقِفَنُي َمُهََتْفَرَر اّمِمَو ا َنوُميِقُي

 © ٌميِرك ُقْرِرَوُأ ردن هيراتنو ةتزا م15 انَح َنوُنِمْؤُمْل

 َنيِتِمْؤَمْلا َنَم اًقيِرق َّنِإَو قب َكِيَيَب خم َكْيَر َكَج ككيشلا يك

 َنوُقاَسْي اَمَنَأَك َنّئََت هك اَماَدَعَي َدْعَب َقَخَأ ىف َكَتوُلِددَجُي © َنوُهِرَكَل

 يَ تل أخذت أَو © قوطي مهو تو 1

 ةيرْيو كَل نركك ةك ؤهلا تاذروَف نأ َقوُدَوَتَو هك 0

 ه-
 ع

 َّقجُيِل © َنيِرِفَكْلأ َرباَد َعطْقَيَو -هِتمِلَكب ّنَخآ ّقِحي نأ ُهَلل

 © َنوُمِرْجُمْلآ رك ْوَلَو َلِطَبْلا َلِطَبُيَو َّقَك
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 نوني هسة

 4 ىَرْشْب ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 4( تعبأ ©

 «(راَثلأ 2©
 .ةلامإلاو فلاب :نامجو ناوكذ نبا

 20000 2 نتن 2 د

 ءوب نيَمْظَتْلَو رشي د الإ هن ُهّللَأ ُهَلَعَج اَمَو © َنيِفِدْرُم ٍةَكِيِتَلَمْل

 ذِإ © ٌميِكَح ٌريِزَع َهّللَأ ذإدللا دنع ني الا زا اَمَو َمُكُبوُلُف
 ةآَم ِءآَمّسلَأ َنِم مُكِيَلَع ُلْزَنُيَو ُهْنِم ٌةَمَأ ساَعْفلا ْمُكيِقَكُ

 0 ٍنطْيَّشلَأ جر كنعد ءوب مُكَرَهْطُيَل

 دل هلآ لإ َكْيَر جوُي ْذِإ © َماَدَق 0 بوق
 ا نعل يك ف أح اع, 0 اوُثَبَتَف ْمُكَعَم

 ه- ديبع ' ريق 8 ه-

 ا هلل وفك و تق ّللأ 0 0 رسال 2

 ِراَثَلأ قاع 1 0 ْمُكِلَد © باقل ُديِدَش

 ُمُهولَوم الق اَنْح اَقْحَرأوُرَفَح َنيِّلآ مي 1 ا ا

 يل رععف الها درع ةيلزا نت © انتل

 ©ريِصَمْلاَس كب :وةكهَج دوم هلأ نو بضع هآَب دفة ٍةَكِف لِ

5| 
4 
 مساس
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 حد هه ١ هد
 امم ُهّللأ نكَلَو »©

 نونلا فيفختب رماع نبا
 .ةلالجلا ظفل ءاه مضو ءاهرسكو

 ه* ىَر#

 4 َنإَر ©

 عم مخ نيونتب رماع نباو ةبعش
 .لادلا حتفو ءءافخإلا

 | «مكتاج فكه

 (مكتاج»
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 2 اس جس ّنِكَلَو َمُهوُلَثَقَت

 و كيم دإاكَيم ر اَمَو َمُهَلكَف هلل ّنِحَل ولُكَقَت مَلَق

 ةدغ غي ل ل تخ قا آلي ُهَنِم ةثع قيتمؤملا د ا

 00 ا َدَقَف أوُحَتْفَتْمَت

 فك وذو ا د و نر نقلا كفاح

 0 هلل و ترث م 7 ُهَكَف 0 ع َىنْغُت نْلَو

 ولو الو مةَلوُسَوَو هلآ أوُعيَِأ وْنَماَء َنيذَّلآ اَهّيَأتَي © َنيِِمْؤْمْل
 ال ْمُهَو اَْعمَ ولاَ َنيِذأ 00 رثعنل فاوتانع
 ١ ةيدلا 1ك لأ مصل هّللأ دنع تدل ٌرَش َّنِإو © َنوُعَمْي

 دا

 ٌرِيَخ َوُهَف اوُهَتَنَت

 ران دس

 ها لدا يك هيف هلأ ملح لَو © تولع

 07 هاء َنيِدَلأ ايي © َنوُضِرْعُم مُهَو ْاوّلوع
 ةدارخ هلأ ّنَأ أوُمَلَعأَو ٌُكيِيحي اَمِل ُكاَعَد اَذِإ لوُسَلِلَو

 ِ َنيَِلأ نصت ١ل قف وَُتأَو © َنوُرَشحن يَ نو -ولَقَوِزَمْل

 .مورلاو نوكسلا عم لقنلاب ه«رملا »©
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 نأ نوفا كا التت 50 لا اتت متن د كنها
2 

 نو مُكصقَرَرَو -ورصتب مُكَديأَو ْمُكاَواَعف ُساّنلآ ْمُكَفَطَخَتَي

 ارو ذل اتفاق قيبلا هناك 3 رد تلا

 آَمَنأ اوُمَلْعَآَو © َنوُمَلعَت ْمكنَأَو ْمُكِتتْمأ اَوُوُكَو ٌلوُسَملآَو لل
 ايادي © ٌميِظَع ٌرخَأ ةةددع هلأ نو ةكفي 1 مدل محل

 0 اًناَقَيْف ْمُكَل 0 5 أ اوت نإ اقيم ةيدلا

 ل وم أ َرِفغَيَو ْمُكِئاَكْيَ

 يو َكوُجِرخي ْوَأ كوفي را 00 َنيِذَلآ كب

 ااا هع قت زو كتل رْيَخ ُهَنلاَو ُهَن الأ ركتيو
 ةيلوألا ةيطنمأ لإ اننَه نإ اذنه لئم انذفل هلكت وأ اكعد #000

 يلع ةليمأك يدع نم قفل و اذه 36 نإ فلا الق اره
 هلأ نك اَمَو © يِلَأ باَدَعِب اَئِيْمَأ وأ

 ص م
 ممل 2 ا

 ص مرا

 © َنوُرِفْغَتْسَي ْمُهَو َمُهَب هن ل كلنا 6 َمِهيِف تنَأَو مُهَبّذَعُيِل نه دم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه4 ٌءاَشْد /()
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 عا ههنا هك
 ِماَرَخْل دستلا نع ٌدصَي مهو ُهَّلل د الأ هل امو

- 
 وع ع

 م لَو ا فتي 2 امو

 نع

 ادم للا أودَدَح

 لب ازقتس نينو ب مث ةرنح مينلع وست
 جيو - ل ا فا زمي © نوزع

- 

 قي أر فتني نإ اوزقكس نين ] ل © َقوُرحْل مه كابن 20
 0 َدَقَف د وا قل دق ام مَ .ماغدإلاب ماشه

 0 ُنيِدلأ َنوُكَيَو ُةئثِذ نوُحَت ال ٌْقَح ْمُهوُلِتَقَو | « تنم تّصم»
 .راهظإلاو ماغدإلاب :نامتجو ماشه

1١ 

 ا و 0

 اوكلغأت اولرت نإو 8 ريقي ةرلقني اهيةللأ نق اوُهَهأ

 8 ُريِصتلآ َمعنَو لْوَمْلآ معي ْمُكَدَلَْم هلل
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 َنوُبَلْغُي َّمُك ©

 0 ع
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6 

 كه كك كا كلا اك كك كا

 مك نإ ٍليِبّسلَأ ِنْبآَو ِنيِكَسَمْلاَو كيلو ٍقَرْقْلَأ ىِذِلَو
 ىّتكلأ موي ِناَْرُْلآ َمَْي اَنيبَع ّلَع اَتَْرنَأ آَمَو ِهّللأب مُكنَماَ

 ل دي ا عشا راكقحلا

 مُندَعاَوَتْوَلَو ْمُكَنِم ٌلَقْش ]َمْسَأ ُبْكّرلَو ئَوْصُقْلأ ِةَوَدُعْلاِب مُهَو
 العقم وُقم نا اًرمأ ه اي د

54 
 هلل َّنإَو ِةَنَيَب ْنَع ع ْنَم ىْحَيَو ِةَنْيَب ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلَهيل | ءابلا رسك .مادإلا كفب ةمش َّس

 دصس .ةيناثلا حتفو ىلوألا

 َولَو اليلق َكِماَتَم ىف هلل َُّنِل مهكي مهكي 2 را 6 ْميِلَع يمس

 ص
 عا>ص

 هلل َنِححَلَو رْمَألا ىف ْفْعَوتلو ْمكلَِقَل اريك كرا ا
 ّ فلاب :نامججو ناوكذ نبا

 ب ذإ ْمُهوُمُحيِرُيْذَِ او © ٍروُدُصلأ تاب ميِلَع مَّن مَ لآ

 اَدْمَأ ُهّنل ب و سم أف

 00 قير هن دنامل قوما قفا هلل رو ًالوثفت * ْعجْرَت ©
 7 9 0 .ميجلا رسكو ءاتلا حتفب رماع نبا

 © قوي معَ اةنبك ل
 ا ا ا

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 الوُعُفَم ناك اَرْمأ 2

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 هش ©
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 حدا  هتن1- مه
 م ص ه

 مكسر َبَهْذَكَواوُلَمفتف وع وخر نا ارقطأو 23
 اريك يداك درك 9786 نيريصلا ىلا نر را
 هلو هللا ليي نع َنوُدصَيَ الآ َءَضِرَو اَرطَب مِهركَيِد نِم

 هك ا ير 0
3 

 ج ىلإو نياّكلأ َنِم موي ْمُكَل تلاع

 ا ا هو ِهْيَبِقَع لع صحن ٍناكَعِفْلا 0, ىراجه
 5 0 0 وار ِ 0000

 0 ذإ © باَقِعلا ديدش َهَللاَو هللا فاَحا ىلإ َنّوَرت ها 4 ئَرتل©

 كغ ا ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا
 32 ءاَلؤَتَ ّرَغ ُضَرَم مهيوُلُك يف َنيِدَلاَو َنوُقِفَتُمْلَ اا َ

 ةيدلا نقيا نت < ٌويِزَع هلأ نإ هللا َلَع ٌلكوتَي 4( ٌقَوَنَت ©
 َباَدَع اود 00 موب َنوُبِرْضَي ٌةكِيَِلَمْل ردك إل امه ءءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 ا 0-0 0 ا 08 وَتَت ذإ)#

 م ص َح

 00 ُديِدَش 557 هلأ َّنِإ 0 هلل 07 هلأ

 .ماهشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو ل لادبإلاب أ ُءَقىِرَب ©
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 سكك ١ ١ كت ه2
 أوُريعُي قَح موق لع اَهمعنأ معي ايم كي مل هلأ َّنأب كِل
 3 ٍلاَء ٍبْأَدَك © ٌميِلَع ٌعيِمَس لل َّنأَو ْمهِيْشنَِب اَم
 وْثُدب مُهَتْكَلْهَأَ ْمِهبَر تيا ْاوُبَدُك َمهِلْبَق نم َنيِدلآَ
 د ةقن نر ةيبلالا ارثاك لو نوت لا انقر

 مك ْمُهْنِم تقلع َنيِذَلأ © َنوُنِمؤي هلا
 0 هي درر ل

 © َنوُرُكّذَي مُهَلَعَل َمُهَمْلَح ْنّم مهي َدَرَتَ 5 برأ ىف
 ا وَس َلَع مهل ذينات ةتاتصروت نو قماح | و قت زق
 ال ْمُهَّنإ اوَُبَس أوُرَنَح َنيِدَلا نسي الو © َنينآَذَأ م

 لاكوست هناا فلسنا كاك ردع 5 3 للا ع
 َمهِنوُد نم َنيِرَخاَمَو ْمُحََوُدَعَو هنآ َّوُدَع -دب َنوُبِهَرُت ٍلّبَْخ
 هلأ ليس ف ءْيَش ني أوف ان ل

 ملل ارغتج نإو» © نوئلظن ال مشأَو متلِإ كوي ماجده
 ©ُميِلَعْلَأ ْعيِمَسلَأَوُه مّن ل و ال حَبْجَأ .نيسلا رسكب ةبعش

 نه

 قى

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ إب ٍءاَوَس 20 ا مه

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 وس 70

 | ويضعتلا م ]| تكس 39-1 تلا ا هه 02 | همس | 228 55 | قمتم ]

 قدي 00 هللا كيك َّنإِي كوكدنت نأ أودري ناي

 َتْفَقنَأ ول م َمهبوُلُق َنْيَب َقَلَأَو © َنينِمْؤُمْلاَو -ورصتب

 ل 4 كلا 4 اهي ضنا

 َكَعَبَتآ ِنَمَو ُهّنلَأ َكْبَسَح ْئَنلأ اَهّيَاتَي © ميك < ٌؤَيِرَع هُهَن

 ضعي نإ أ لع َينِمْؤُمْلا ٍضَرَح تل اهّيَأتَي © َنيِنِمْؤمَ
 0 يا تا ا اذن نو يح نو 8 كحول اعم 4# نكت 28

 َ ميو ا نوريص دورت .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 © توقفي ال مق ممّن أورفَك نيا َنِم الأ الذي م هل

 كو اقفل مكيف 0 :ع ُهَّللأ ٌمَّمَح جركلآ| ةاقغط ©
 5 0 7 نع .داضلا مضب رماع نبا

 ل وار 0

١ 
1 

5 

 أَ

 0 6 هو 4“( ئَّرْشُأ ©

 را يب ير | .ةلمإلاو فلاب :نامجو ناكذ نب
 هلأ َنِم ُبتك اَلْوَل © يِكح ٌريِزَع هّلأَو ةرجال ُديرُي هنأ

 « هدَخأ©
7 0 

 انا د | انيِف ْمُكَتَعَل ق ةحدغو
 مُثَمِنَع اولكف 0 ُميِظَع ّب ب ذدَع م َمُثَدَح قبس .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 8 محن روُفَغ هلل نيم وتو يطال
0 
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 هال هه هه
 « ئرشألا )©

 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 َنيِذْلا َنِإ © ٌميِكَح ٌميِلَع ّميِلَع لاو مهنه َنَحْمأَد لبق نم هَل

 4 ِءْيَش © .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .ًاعم 4 ُءاَيلْوَأ ©

 .#( َىََش 9 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو .4( ىََش )8. مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ

 فَي مخحنم د هوي اريح مكب ول ىف

 راك او تاج رار نر ف يؤول هوك

 للا ليك ف ةيببشار ةيزوماب ارااهجوا ووكلدو ارق
 َنيِذلاَو َضْعَب ايو َمُهْضَْعَب َكيِدلْوأ أَوُرَص 0 نيو

 ٍ 0 ام يب و اوَُماَ
 سا ها كان رجا

 ياو © رص 0000 او ٌقَكيَت هك

 هد كسا دنع لإ نحب 2 : هيأ مُفطعَي ارزق
 700 د 1 ه5 هكر صل
 كيرالا 00 وأ اَوُرَصََو أوَواَ َنيِذّلاَو هلل 07

- 1 

 مس وفا تس 2

 مماس اى تل

 وثق َنيِذّلاَو © 2 ٌقْزِرَو ٌةَرِفْغم

 ب ايل 0 ديس ٌدَهلَجَو
 أوُرَجاَهَو دعب

 هو إب حل
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 2 ا ا ا را اص م 0 را رج بج
 © َنيِكِرْشُْمْل ّنِم متدهلع َنيذلا 5 ءهلوسرو هللا ْنِم ةَءاَرَي

 هو ود< هوى د مز1 >4 و2( مدعدأ 557 ل و ِ

 ه-
 إ دهِلوُسَرَو هللا َنِّم َناذاَو © َنيِرِفَحلا ىزخي هللا ْنآَو ِهَّل ىلإ ةيوُسوَو هلأ َنِم نو © نيرفكلا ىَرْخع ةللأ نو هلل سب ص ىع

 كرام ور رو دما نا راك علال و ب ةييرتفلا ننتا# هللا نأ ريكا مهلا هن ىاقلا
 2-١ أ أس 1215 عد نات 0 د م هد كا و د بج رع

 مكْنا اوُملعاف مَتْيِلَوَت نِإَو مكل زر رَخ وهف ٌمتْبَت نإف ُهَلوُسَرَو
 2 ع ع 6 رص لق ر م رض

 ل و اف مس س 5 >ور ود ٠

 2 هو هاكر ت2د < هج و كس ه1 2 2 و46 راس 3 اع را ا
 اوُرِهِلظُي ّملَو اَنْيَش مُكوصقنَي مل مث َنيِكِرْشُمل َنِّم مَتدَهلَع َنيِذلأ

 بي هلأ َّنِإ ْمِهِتَّدُم َلِإ َمُهَدْهَع ْمِهْيَلِإ أُم اَذَحَأ ْمُكَيَلَع 7 ا 7 2 1 5 سه د 5 م هر عب فر هك
 وه حصه 8وحدصر 2 ص وكدص رم رض باع . يو

 ثّيَح نيك رشملا ولثقاَف مرا ركل َحلَسذ ا اذإف © َنيفتملا

 00 سا م 1 م ا حق م معبر ىف و ها

 لوك وصرم 1 مه داب روش يحوصحلا هكرومتتلا

 ٌروُفَغ َهّللأ ْنِإ َمُهِليِبَس اوَلَخَف ةوكَّرلأ اَوَتاَدَو َةولَّصلأ اوُماَقََو اوُب * ُمَخ َهّللأ َّنإ ٌُهَليِبَسوُلَخَف 5ك َلآاوئاَدَو َةرَلَّصلآ وماكو أوياَ
 ل راس 2 2 ُ

 َعَمْسَي دي َّوَح ُهَرِجَأَف َكَراَجَتْس أ َنيِكِرْشْملا َنِم ٌدَحأ ْنِإَو © ٌمِيِحَن

 © َنوُملْعَي ال ُمْوَق َمُهْنأِب َكِلَذ ءُهَئَمَاَم ُهْغِلَبَأ َمث هللا ملك 5 2 ٍ ماد ٍجَ <( 0 دامت 2 1 ا 1

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاب 4( ٌءَىِرَب 7#(
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 حد ذك عكذ عك رك كك
 ها ز وشر تدعو ودنا دنع دوه قيكرشتلا نوُكحب ف

 هل اوئهتتأ مشسل اوكتنأ مقرا دجننلأ دمج عدم

 وبقي ال ْمُكْيَلَع نري نيف فيك © َنيِقَتْمَ أ تحب َهّنلأ َّنِإ
 و

 مُهْبوُلُ َقأَتَو ْمهِحَوَْأب م َدَّمَد 9 لإ مكيف

 نع اوُدَصَف الي امم هلأ تباعا ٌرتْشَأ © َنوُقِسَف ْمُهْرَبَكَأَو

 ٍِ | نِمْؤُم ىف نويل 2 وا 7 اىلاك 0 م يبق

 ةرلصلا اوقاقأت وبا نإَف © َنوُدَتْعُمْلَأ ْمُه كيت 4 ٍِ
 مور طق

 َنوُمَلْعَيِْوَقِل ٍتيألَآ ُلِضَمْنَو َنيِدلآ ىف َْمُكُنَوْخ 500

 محند يف أونَعطَو ْمِهِدهَع ِدَْب نم مهيأ اوفَكَن نإ © 4 ةَمِبأ ©
 ا 27 مو دم كرا أ 8-5 نيب ًافلأ لاخدإلاب :نامحجو ماشه

 3 © َّن ويني هيلع ْمُهَل نمي ال ْمُهْنِإ رفُكحلا ةميا اَدلِتَمَ د

 َمُكوُعَدَب مُهَو ٍلوُسَئلَأ جاَرْخِإِبأ وهو مهم اوك ا و َنوُلَتَقُت هن َنمِيِإ ©

 1 5 .ةزمهلا رسكب رماع نبا
 © َنيِنِمْؤُم مْشُك نإ ُهْوَهْحَخ نأ ٌقَحَأ ُهّللَأَف َمُهَتْوَهْحَخَأ ْوَدَم لَو 3

1 
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 5 هيلع 6-5 يو ْمِهْرَخُيَو ّْمُك دأب هلأ نإ 1 -_-

 ُبوَتُيَو ايف قي تيل © نيبؤُ رزق رواش فلك

 اكرتت نأ ويك دا 8 كف لق ء ُهَن لولا وت لكان

 لوف ليلو دله --
 ام © َنوُلَمْعَت امي ٌريِبَخ ُهَ او َةَجيلَو َنيِمْؤُمْلأ اََو -هل
 0 ا ا

 © َنوُدِللَخ ْمُه ِراَئلَأ فو ْمُهُلَمْعَأ تطبَح كيتلؤأ ٌرْفُكْلآِب | «راثأ)©
 ِ .ةلامإلاو حتفلاب :ناحجو ناوكذ نبا

 ماكو رخال 8 هلل راق رولا هيرو ا

 نا كيلر يفت هللا لإ كك هلو نيكل ناو ةرتغلا

 َاَمِعَو ٌجآَخْأ ةَياَفِس ْمُكْلَعَجَأه © نييكفنْلا نم ًاوُنوُحَي

 ليش ف ةهجو رج أ هللا ا

 هيا ما ال هنو هلأ َدنِع َنوَتْسي ال ِهّللأ

 ْمهِسْفنَأَو َمهِلَومَأب هلآ ٍليِيَس ىف اوُدَهلَج َهَجَوأوُرَجاهَو اوما ع َنيِذَل
 - ع
 © َنوُرِاَفْلا ُمُه قايكلوو هللا َدنِع ٌةَجَرَد ا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب لبهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ #' ُءاَشَي مك
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 حل 0 عننا ١ هم
 متم ٌميعت اف ْمُهل تن ِتَّنَجَو ِناَوْضِرَو ُهْنَِم ٍةَمْحَرب مُهُّبَر َمُهْرَشَبُي | ه4( ِنَْوْضْرَو ©

 اَهّيَأتَي © ميِظَع ٌرْجَأ ةةَدنِع هلأ َّنِإ أ ايف ةيدللك © 0 ِ 0 00١ 5 .ءارلا مضب ةبعش

 ذإ ايل ْمُكَنَوْخِإَو ْمُكَءآَباَء اَوُذِحَتَت ال اوُئَماَ ةيحلا

 كلوا ْمُكسنَم مُهّلْو  نَمَو نئميِإلا لع َرْفُحْلآ اوُبَحَتْس 1

 سمو لانمََو دك ل وسلا

 2 ل 8 د ني د ف جا ب »أ ْمُكُتريِشَعَو ©

 َنوُْشحَخ ةَرلَجِت ٌوُمَأَو ْمُكُتَريِشَعَو ْمُكُجاوْرَأَو لدي تلاد هع

 فا وو هلل ره َدْرَت ُنِكََسَمَو اَهَداَسْك 0

 ال هَ هدو هيرخأب ُهَّنلَأ قى ّ و كيرف ءهليِبَس ىف ٍداَهِحَو

 ةريبك نلياوم ى هلأ مكرص قل © يقبل مقا ىف

 ا

 0 كفك ْحُكْتَبَجْعَأ 0

 مك © َنيرَم مُيلَو مف تب ْتّبْحَي اًمِب ُضَرَْلا ٌمُكَبَلَع تن 5-2

 3 0 ييقمْزُملأ ّلَعَو 4 ِوُسَو ّلَع كيك لك لو اطلب جو ناك ننلو

 2 ميرمكلا ةركفلاو ردكم ةيدلا تاقواقت اهو ديه

إلاو طسوتلاو رصقلا لدبلا ةثالث عم لادبإلا آيل 1
 .عابش

1500 



 رى م

 تح ا 2

 اووني اك قخ ةيكرتنلا ان | وهف قيد اهيا

 َفَوَسَف َةَلْيَع َمُتْفِخ ْنِإَو ادد مباع د َدْعَب َماَرَخَأ َدِجْسَمْل

 © ةيكح ُميِلَع هللآ َّنِإ آش نإ ةوِلْضَف نم ُهَللَ ْمُكبِنْعُي 0

 ام َنوُمَرَحي الو رِخآل موي اََو هلل َنوُنِمْؤُم ال نيل أوي | .ةلملو حنا :نم ماده

 أوُثوأ َنيِدَّل َنِم َقََأ َنيِد َنوُنيِدَي اَلَو ِْهَلوُسَرَو ُهّللَأ َمّرَح

 ِتَلاَقَو © َنوُرِفَص ْمُهَو ِدَي نع َةيْزَجآ أوظْعُي ّقَح بتكلم... م
 كل لا نبأ خيل ىَرصلأ تلق هنأ بأ كوخ دويل | .نيلا لس هل مضي رباع نا

 ْمُهَلَمَق ُّلْبَق نِماوُرَفَك َنيَِلآ َلوَق َنوُكِهَصُي يل مُهْلوَ 0 1 5
 قي زأ ْمُهَتَبعُيَو 0 ادا © نوُكَفَوُي ّنَأ دلل .ةزمملا

 اهلإ أودنغيل الإ اورمَأ آم و َمَيرَم َنْبَآ َحيِسَمْلَو ِهّلل 5

 - © َنوُكرشُم اَمَع ءُهَئلَحْبُس َوُه الإ هَلِإ ال اِجَو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشي ©
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 كل ١١ عكف | نا م
2 
 ٍنيِدَو ئَدُهْلاب ءُهَلوُسَر َلَسْرَأ ىِذْلا َوْه © َنوُرِفكْلآ رك ْوَلَو رةرو مي نأ هلأ أَبو مهجور وت أوعفظُي نأ َنوُديُِ م

 هيأت © نوكرشُلا رك ْوََو هلك نيِدلأ َلَع .هرهظُيِل قل

 لونأ ولحس ناعْلاَو رابتألا نا ريك نإ 7 َ نم

 دان اهب كدت ملتح رك ىلاهيلع تن © أ

 ْمثنُك اَمْأوُفوُدَف تشل م تراك اما فر ووللو كقرتكو
 َةَدِع َّنِإ © َنوُرزَكَت

 را هللا دنع روهكلا

 كلَ مرح ُةَعيَأآهنِم ضو تام "لآ َقَلَخ َمْوَي هلل ب 4

 َنيِكِرْفملآ اولِتََو 000 را هك الق علا كيل
 © َنيِقَّتْمْلآ َعَم آك َمُكَنوُلِت هب اَمَك َةقاَك

 ىف |

 مه 0 5 -

 1 اوُمَلْعأَو َة
 ا

8 

 1ظ2



 ع مق مك ممل ءارلاو مالا ةنغ | تشم فقد | | همس | ركل 2

 000 َنيِذَلآِهب 20000 ءىيَِنلَآ اَمَنِإإ 4« ُلِصي ©
 اك الجتك ةثلآ مع ا ا م

 ا هاو يكفل ف يو هللا 2 0

 00 لي اَذِإ 5 ام 0 يل هيأت 0 ا 00

 ب ١» حر> ٠ < دو 1 ند - ا ىو همة الدو نر

 الَو َمُكَرْيَغ اّمْوَق 0 ها 0 ْمكَبْذَعَي اورِفنَت
 ق

 تدك. قدا نك لدي اعين 00 درب لاذ

 © ٌميِكَح ٌريِزَع ُهَنلأ + ةشلا نه أ ُةَمِلكَو َلْفّسلَ

 اناذَع © ا .ةيآ أر. ماع نبا اهدعي  اًميِلأ ا

 لاديإلا :هجوأ ةعبرأ #4( ع يش 9( .مامشإلاو مورلاو ناكسإلا عم «ماغدإلاو لادبإلا هجوأ ةئالث د ٌءَىِيَنلآأ 8© ماشه فقو

 .مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو
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 ميظعتلا دم تا م ل عارلاو ماللا منغ 2 انتا كل كك ةلامإلا ١ هذ ظئة تت

 اع نك ز] © قوت مك نإ أ رد عسل د هّنلأ

 فكل ُمهْيَلَع ُتَدْعَب خكلَو َك ار قيما و اَبيِرَق
 ةمطأ نوكلوك خف كا ل ُهلُجَيَسَو

 ٌقَح ْمُهَل تنِذَأ َمِل َكدَع ُهَّنل هلأ اقع © َنوُب * كل نه لعب

 َكُنِذْعَتْسَي ال © َنيِبِدَكْلَأ َمَلْعَتَو اوُقَدَص 0 كل َنّيبِكَي

 ْمِلَومَأِب أوُدِهَجُي نأ رخآلا ِموَيْلآَو ِهّنلأِب وُ : نأ
 ال ةيذأأ َكُئِذْعَكْمَي اَمّنِإ © نتناولها

 مهِيِتَر يف ْمُهَق ْمُهيوُلُف ْتَباَتراَو رِخآلآ نأ 007 َنوُنِمؤُي
 رك نحَلَوَةَّدَغ هل أوُدَعَأَل َجوُرْْخَأأوُداَوأ 00

 يذل در[ > ىو ليِق ©

 أوُجَرَحَوَل © 0 م أوُدُعَفَأ َليِقَو َمُهَتاَعِيتآ هَل 00

 توبي ْمُْحَللِخ اوُعَصوأَلو الاَبَح الإ و ام مكيف | 4 كرار له
 ُج َديِمِلَطلاَب ميل 2 ُدَّدِل َّ 0 0 م ْمُكيِف فو ٌةَنَتِفْلَأ 20
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 ا تا اتت قا رتل نق نه ةكقفلا 0 ؛' َءاَج ©
 هو .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 اَلَو ىل نّدْمَأ ْلوُفَي نّم مُْنِمَو © َنوُهرَك ْمُهَو هّللَأ رم .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 © َنيِرِفكْلاب ٌةَطيِحُمَل َمَنَهَج َّنَِو وألقت "م ِةَئَِفْلا ىف الأ ْقيْفَت
- 
 ع

 اند 3 رتب يصل نامت نإ و فؤشت ندع قيقا نإ

 م الل تمص ل لك © توخيق موتو لعق نم نر
 ْلُق © َنوُئمْؤُمْلَأ ٍلكوتَيْلَم دنا لكو النزف خب انآ هللأ تنك

 دوسي ُصيَرَتَت زكر تنشلا ىدخا ير 4 وُصَبَرَت ْلَه ©

 07 ُصَيَرَُف 00 3 ةودنع نم باَدَعِ ُهَّنلَأ 0 د م

 ]بقت ى اقزك زأ امر وُ ل © َنوْصِرتُم مكس
 نأ َمُهَعَتَم اَمَو © َنيِقِس اَمَوَق اوف مك ُْكََنِإ تنم

 ب اَلَو ءِهِلوُسَرِبَو هلأ رزقت مُهَنَأ ل ميت 5

 50و ذك فيا نوت و نايك قو ريض

٠. 
 عام

2.1 

: 

 ع .
.1 

 روت 6

2 
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 ككل كا تلا 2ك
 اقي مت ُهبّذَعُيِل ذيل هلأ كيب نإ ميلا 0 حد اّلَق

 © نفت ف كلو ست مخ و طبل
 0 مهو هَل انو ادم وأ ٍتَردَكَم وأ اًنَجْلَم َنوُدَي
 اوُصَر اَهَنِم اهنم أوطغَأ نإ ٍتَقَدّصلأ ىف كملي نم مُهّنِعَو ©

 ا أ ْوَلَو © َنوُظَحَْي ْمُه اد آَهْئِ أَوَْعُي مَ
 تلصق قم 'ةللآ اكينؤيك هلل اكيمقي اولاقو ولو هلأ

 ءارقفلا كلقدنكلا امن: ج18 ةونقو هللا ىلإ اذ ةةاوشوو

 ِباَقَرلَأ ىفَو َمُهْبوُلُق ٍةَمَلَومْلاَو اَهيَلَع َنيِلَِعْلآَو ٍنيِكَسَمْلََو

 او هلل َنِم ةَصيَِف َليِّسلآ ِنئآو هلآ ٍليبَس فو َيِمِْأَو
 ناو َنوُلوُقَيَو ّىَتلآ َنوُدؤُي نيل فن ُهنِمَو © ٌميِكَح ٌميِلَع
 ها > < وو 2و

 َنيِذلَلةَمْحَرَو َنييِمْؤُملِل ُنمْؤُيَو هلي نوي مَ ِرَْح ند ل

 © هيأ ٌباَدَع مُهَل هلل ٌلوُسَر َنوُدْؤُي ةيذلاو َمُكنِم يدع
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 حدا عه هك

 «فيرم
 .ءافلا

 4 ةقيآل تدع
 6 نودلا لاعبا وتاظ نبا

 مض نيونتو لاذلا حتفو ةمومضم
 ةظويرلا مالا

 تا ةويطتا نأ نا كلاوتووهئلاو مُكوْصْرُمِل ْمُحَل هلآ َنوُفِلَ
 رخل نافذ ووو هللا قواك وقوتلا ركلكي هي ملأ © نييمؤُمأرثك

 َنوُفِفكمْلا ردي © ميِظَعْل ئزيحلا َكِلَداَهيِف اح َمَتَهَج را
 ع ه-

 م ص

 هّللأ َّنِإ اوُِرهَ فكس لف ميو فام مُهَُن قيلت روف ةييلَك لرتق نأ

 0 َنوُقَم ْمُهَْلَأَم نيل © ورحت ام جر

 ال © © َنوُءِرَهَتْسَت كك تارت ميقا هلل لق د

 ْمُكنَي ِةَفبأَط نَع ُفْعَن نإ ْمُكِيَِيِإ دْعَب , مُثرَفَح دق اوُِدتْعَت
 ثدفتتلاو وئفتشلا © نيمرخ أرثك ْمهَنأب أي ةَفياَط َبْذَعُت

 ٍفوُرْعَمْلا ِنَع َنَوَمْنَيَو ِرَكَسْملأب َنوُرْمَأَي ْضْعَب ْنِي مُهُضْعَب
 َنوُقِسَْلأ مُه لا 5

 دِلَخ َمّنَهَج ران َراَفْكْلاَو ِتِفَتمْلآَو َنيِقِفَتْمْلآ ُهّلل َدَعَو ©
 وو 5 ُباَدذَع هلا 5 7” ا وو يعك عي 0 5

 وه ذا

 لل

8 
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 ًملرص

 حت كا اصف 3 00 0 ته مكب نِم تت

 عتنتسأ امك ْمُكِقَلَِب مثغتمتس ةغئمتْساف ْمهِقَلَحب أ اغتنكنأق اَدكْوَو

 َكيِتَلْوُأ أَوُص اءاَخ ىِدَلاَك مْفْطْحَو مهِقَلَكِب مُكِلَبُق ني َنيَِّلأ

 © َنوُرِيدَْلأْمُه َكيلْوأَو رجالا اند ىف مُهَلَمْعَأ تبح
 ِموَقَو َدوُمَتَو ٍداَعَو حوُن ْمْوَق ْمِهِلَبَق نم َنيِذَلأ أبت مه 1 ملأ
 تدكييلاب مُهل و نتتأ ةيكيتؤلاونقنت بدحضأو عزت :

 © َنوُمََِي مهن وناك ن 1و َمُهَمِلْظَيِل ُهّنلَأ نك اَمَق
- 
 ع
5 2 

 ٍِضْعَب ُهآَيِلَو 357 ُتَئِمْؤُمْلَو 0

 نو ةرلشلا نوئمقتو ركدنلا يع تزقتو فوزغتلأب
 1 لأ اهئاوس كب هوست هللا قوعيطمَو ةركذلا
 ىِرْج ِتَّئَج ِتئِمْؤُمْلآَو َنيِنِمْؤُمل ُهَ لأ دعو © يك  ٌزيِزَع

 ِنَدَعفدَنَج ف دب ةَبط َنِحدَسَمَو هيف َنيدِلَح زن اآ اه نم 4 نَوْضْرَو ©

 8 ْميِيعْل لولا وُ كلذ كح هّللَأ َنِم ٌقاَوْضِرَو | الامه ةبش

 260 2 ي 00

 عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ آيل ل09 .مضلا عم ليتلاو ءافا لادإلا :نامجو 4( زل(
 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو
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 0 دا 12 لك مي لطم 00 ويلك 0

 دك ل ذقن كبة © زيتا 1 2

 لأ ويقل راع كايارت دل رقظسلا
5 

 ل هيف اوثونب نق ءهِلضَف ني ءُةاوسرَو لأ مهن نأ ودي

 مُهَل اَمَو ٍةَرِخدلأَو اَيّئّدل ىف اًميلَأ اَياَدَع ُهّنأ دك و ركنات

 هداوع ا وو مو
 كلذ 8 ةيعلنطلا قي ةترككلو خف دَصَعا فاضت نيم انك

 مهب يقم ف وز را ءِوِلْضَف نّم مُهلَتاَء

 بو ودعوا هاو آمي مت ُهَتوَقَلَي موي لإ :ويبوُلُق ىف قا

 هدر هوا هاهم دا ةايركتا# |
 َنِم َنيِعَرَطملأ ٌنوُرِمْلَي َنيَِلأ © ٍبوُيْغْلا ُمَْلَع َهّللأ َّنَأَو 0 -- 2 اس < نر 2 0 ووأ ا ه2 هَ 4“( بوُيِغْلا ©

 ْمُهَدَهُج الإ َنوُدَجي ال َنيِذَلآَو ِتَفَدَّصلا ىف َنيِنيؤُمْل

0 

 © ميل ٌتاَذَع مُهَلَو 3 مُهْنِم ُهَللَأ َرِخَس ْمُهْنِم َنوُرَخْمَيَف

 1ظ39ً



 عا هه هدد
 رم نإ 2ك ل ل 1 هل زهفتش 2

0 
 وشو هللا نر مْهَنأِب كلك ْمُهل هلآ َرَِْي 9

 ْمِجِدَعْقَمب َنوُفَلَحُمْلا عرف © َنيِقِسَقْلآ َموَقْلآ ىِدَْي 3
 د ل ايس 0_0
 اوثاك ول ارح ُدَقَأ مَكََج ات لق ّرحخآ ىف أورِفنَت الواو هلل
 أوثاك امي ءآَرَج 3 اوُكَبَيْلَو اليِلَق أوُكَحْضَيْلَف © َنوُهَمْفَي

 را مُهَنم ٍةَفباَط َلِإ هللآ َكَعَجَي ن نإ © ةرييك ها

 ْمُكَنِإ اَوُدَع م اوُلِتقُت نّلَ ادَبَأ عم أوُجْرخَت نل لْقَك جوُرْخلل يلا ناكسأو ةبعش
 لع ِلَصْ اَلَو © َنيِفِلحْل َعَم اوُدْعَقأَف ِةَرَم َلَوَأ ٍدوُعفْلاِب مث مُتيِضَر سس

 .ءايلا ناكسإي رماع نباو ةبعش

 0 ورح 00 ورب م 0 0 ها 0 0

 7 06 اقل لاه متت نأ لأ كير

 م ا ا ا 4 ةروُس تلِنَأ ©
 هِلوُسَر َعَمأوُدِهلَجَو هللا أوُنِماَ 0 تكن اذإو © َنوُرِفْك | .راهظإلاو ماغدإلاب :نامجو ماشه

 صو وع

 © َنيِدِجقْلا عم نحن اَنرَذَاولاَقَو َمُهِْم ٍلَوَطلآ اوُْوَأ َكَتَدْعَعْسَأ
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 مقا 517 05 كب سف | رتشم فقد | 7-2 م 0 | فلتخملا |

 ال هك ميول ىلع َعيطَو فلا عم أوثوُححَي نأي أو
 لون رالالا يذلا ا
 َدعأ © َنوُحيْفملآ مه َكيِتلْوَو تريح ْمُهَل كيتل َمِهِسُفنَأَو

 ُرْوَمْلا َكِلَذ هد عوصتسم لل
 دعقو ل1 ناززل :نازغكلا قي نوززكتلا 145 طيلقعْلا | كرم

 ادع َدَع ْمُهْنِم اوُرْفَك هيض هلل هللا ريدك ةيذلا .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 ال َنيِذَّلآ َلَع اَلَو ئطرملا لع الو ءاَفَعْضلَ لع سْيَل © ٌميِلأ
 لع اَم ءِهِلوُسَرَو هلي أوُحَصَت اَدِإ ٌحَرَح َنوُقِفَنُي ام َنوُدَي
 اذِ | َنيِدَلا َلَع اَلَو © ٌميِحَن ٌروُفَغ هّللاَو ٍليِبَس نِم َنيِنِسْحُمْلَ
 اوّلَوَت ِهْيَلَع ُكَلِحَأ آَم ُدِجَأ آل َتَْلُك ْمُهَليْحَع َكَوََأ آَم

 اَمنِإَ © َنوُفِنُي اَمأوُدجي الا اْرَح عمدلَأ نِم ضيقت ْمُهْْيْعَأَ
 اوثوسي نأ ارش يي ْمُهَو َكَدوُنِذَُتْسَي ةيذلا ُلَع ُليِبَّسلَأ

 © َنوُمّلْعَي ال ْمُهَك َمهِبوُلُق َلَع هلل أ َعَبَطَ ِفِلاَوَْلأ َعَم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَيِنْغَ مك
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 كك 000
 0 اي هللأ اتأبت دق كَل

 اب مُكْعَبتْيف ِةددهَتلاَو ٍبْيَْلَ مِللَع لإ َنوُدَرُك مك مَلوَُرَو
 هِيَ ئبلَنأ اذإ مُكَل ِهّللأب َنوُفِلْحَيَس © 0
 0 ٌسَجِر نإ هلع اأوُضِرْعأد ٌمُهْنَع أوُضرعُمل
 نإن نع ركز تعا ةرئلغا# هو يحيا رت * اةيانازع
 © َنيِقِسَمْلَ ِمْوَقْلا نَع ئَضْرَي ال َهّنلأ َّنِإَف ْمُهْنَع ًاَوَضْرَت

 ارا ا ل ا

 ُدِحَنَي نَم باَرْعَأا َنِمَو © ٌميِكَح ٌميِلَع ُهَلأَو كِلوُسَو لع هلأ
 هاو سل ريد مهْيَلَع ريد | ْمُكِب ُضَبرََواَعَر :َرْعَم ٌقِفَنُي اَم

 رِخآلآ مْويْاَو للأب ُنِمْؤُي نم ٍباَرْعَأْلا َنِمَو © ٌميِلَع ٌعيِمَس
 ٌةَُْق نإ لأ ٍلوُسَرلَاِتوَلَصَو هلأ دنع ٍتَيرُق ُقِفَنُي ام ُدِخَتَيَو
 © ٌميِحَن ٌوُفَخ ةّللأ نإ ةوَِمْحَر ىف هنآ ْمُهْلِخَدهَس مه

 .مورلاو ناكسإلا |هنم لك عمو ه«(وّسلا# ماغدإلاو لادبولاو هوّسلا# لقنلاب 4 وسل 8
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 حدا عه ١ هت

 «َكيْوَلَص ©
 ةحوتفم واوب رماع نباو ةبعش
 .عمجلا ىلع ءاتلا رسكو ماللا دعب

5 

 1 د ور مدي ةاَقملا

 م يأ 0 نيرجمملأ َّنِم 0 وُ ءدص

 5 كيو © ميل ولا كلا نيل أ هت م

 َلَع ْوُدَرَم ِةَئيِدَمْلَ ٍلْهَأ هوز روق بارقألا ف تسرح
 لإ َنوُذَرُي م ِنيتَرَم مُهّبَذَعَْس >< مَ

 وتلا

 ُروُفَغ هلل نإ َمهْيَلَع َبوُدَي نأ هلل ىَسَع اَكَيَس 000 اَلَمَع اوُظَلَخ َمِهِبوُنُذب اوُهَرََغَأ َنوُرَخاَدَو © ِوِيِظَع ٍباَذَع
 ِلَصَو اهب مهِيْكَرُتَو َمُهُرَهِطُت َةَقَدَس هه ايلزنا قوتخا# هلا

 َتَقَدَصلَأ 000 وكلا و هدأ نأ ل نأ © يلع عي هَلْ نحس كَل نإ تل

 هلأ ىَريَسَق اوُلَمْعَ ٍلثَو © ْميِحَيلَأ ب ها
 ٍبيَعلأ مَع لإ َنوُدَرُتَسَو نوليتكلاو وف ' 0

 © ميِكَح ٌميِلع هلآ ْمِهيََع ُبوُعَياَماَوُْهْمََُي ام رم َدوَجْرم َنوُرحادَو © نوُلَمغت منك امي مكي ده

 و
 ع

 لس

 هه
 م

 ف نع

 او
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 حد د عدن عن رح هع
 نييمؤلآ نب ديب م اًقيِرْفَتَو -. اًراَرِض اًدِجْسَم أوُدَخَلَأ َنيِذّلََو 4“ َنيِذَلآ 2©
 ع تا ل 5 .واولا فذحب رماع نبا

 1 .امسهههُنليُْب َسْييَأ © اندر أَنِ نملك ُلْبَق نِم ده ةاوُسَوَو هَل هلل َبَراَح نع اًداَصْرِإَو زن عه
 اذا هيف هيِف ّمُقَت ال © َنوُيِذَكَل ْمُهْنِإ ُدَهْشَي ُدَهْشَي ُهَّنلآَو را َ ا

 .عيادو هر 06 رع و مارك .ةيناثلا نونلا مضو

 هيف ةيف موقت نأ َقَحَأِْوَي لَو نم وتل لع سيب دج 4 وسو
 00 ا * ٍلاوضرو #

 َسّسأ ْنَمَأ © َنيِرِهَطمْلا بحي لل ار روكا رخل .ءارلا مضب ةبعش

 ميج َسسّسَأ نم مأمَح ٍنوْضِرَو هَّللَأ َنِم وقت َلَع ءُهَنيَنُبإ فرجه
 1 الاكل رب عبرا

 نيت“ هكر يقر اك يت هتان ناقل د 0
 ا مهج ر ر 2 7 4ٍراَه ع

 0 هشا َهللا نإ و 5 | 2 ُدَدِل و فيول فا الإ 6 7 00 7 .حتفلاب هجو ناوكذ :ويوُُك ف ةبير أوت لأ مهطتبنُ لاي ال © نيل ولأ | نالو اب ناك نا ةبس

 رقما دق ع يكل حالا وم
 م وأو زف تؤ الأ مني عش

 ًَ 3 5 َس “م >(| < 2 1 0 م 7 رَتْشأ 29

 لال درسا ير ١ ِهيَلَع ادع نوُلَكُمُي ولتقَيف هللا
 قذلا ْمُكِعَيَبِب اوُرشَبَتْس ا هلأ ّنِم -ودّهَعِب ند مف نا مقل 4 روما +١

 ه ُميِظَعْلأ ُرْوَمْلا َوُه َكِلَذَو 8 مُتعَياَب | لها داك نا

2 
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 حد دك عدن عن رح عك ع
 نودشلا وفك لا قوخيتسلا قوذينكلا نودبعلا نوئيتكلا

 ٍدوُدِحل َنوُظِفَحْلآَو ِرَكَدُمْلا ٍنَع َنوُهاَتلَآَو ٍفوُرْعَمْلَاِب َنوُرِم ل
 ه-

 ع6

 أوُرِفْغَكْسَي نأ اما َنيِذّلَو َيَنلِل َنك اَم 8 َنينِمْؤمْلأ ربو ٠ هلل
7 

 ْمُهّْنأ ْمُهَ َنَيبَت اَم ِدَعَب نِم ب رم وأ اوك َوَلَو َنيِكِرْمْمْلِل
 نع الإ هيبأل ميه را تملا 0

 ا هني 1م د لا 1 1 ا ا و اا شك دوف نو ُ

 مُهنَدَه دعب انزق ليل هللا نك امو © يلح يَ َميِشَرْب

 ٍنوُذ ني مك اَمَو ُثيِيَو يني ضر او ِتومَّسلأ ُكَلُم ركل
 َنيِرِجدَهُمْلاَو ّتلَأ لع ُهَل ب * ْغيِرَت 2©

 د ُميِزَي دك اَم ِدْعَب ْنِم ِةَرْسْعْلَأ ٍةَعاَس يف ُهوُعَبتأ يح ٍراَصنَأْلاَو 0

 4 فْوَر #
 وو 0 مل 5 وَ ا سا ه4 جاوب > سس 2.

 © سل دتارل# يمال ب ا ُثوُلُق .واولا فذحب ةبعش

 4 َىَش 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىَت ]6 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ هإٍءَىَش ©
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 كك طن عارلاو ماللا منغ | رتشم فقد | فقو | هعمل | ظءئة

 زال مهنلَع ٌتَقاَض اذ ةكاونلخ# يذل ةَعلَّكلَأ ةقللخلا َلَعَو

- 
 ع

 اَوْنَطَو مُهَسُفنَأ ْمِهّيَلَع تق م2 جا معى

 مو تبحر

 © ْميِحَبلَأ ب باول وه لل نإ اوئوثيل ْمِهبَلَع تات من هَل

 َناَك اَم © َنيِقِدَّصلآ َعَمأوُ و هلأ اولا ولما# قيد اياب

 وشر نَعأوُفَلَحَتَي نأ باَرغألا َنِم مُهَلْوَح ْنَمو ةيَِمْل لم
 هيا ل و ل

 1 قري رارللا لييقوو اظينكالو تشن ذل
 ايس سافل د داق بخت

 يي م ل

 مه بيك الإ اًيِداَو َنوُعطْقَي اَلَو ةَريبُك الو ةريِغَص َةَقَفَت

 َنوُئِمْؤُمْلَآ نك اَمَو © © َنوُلَمْعَ أوُثأك ام َنَسْحَأ هلآ ُمُهَيِزْجَيِ
 ىف اوُهَفْقَتَيِل قي نو قزف لك نم رقت اولد هلاك أوزؤنيل

 © َنوُرَدْحي ب ْمُهّلعَل مه لإ اَوُعَجَر اَذإ ْمُهَمْوَق اوُرِذنُيِلَو ٍنيِدلآ

 .مورلا عم ليهستلاو ءآفلأ لاديإلا :نامجو اكل ©
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 كل ع
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 امم 4 ٌةَروُس تزن ©
 .راهظإلاو ماغدإلاب :نامحجو ماشه

 7 وة

 #4 ُةَنَداَر #

 .اعم 4 ْمُهَتَداَرَف

 «ةلامإلاب :ناححجو رماع نبا
 .حتفلابو
 ؛*مُكَرَي ©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 سمج دقل ©
 (كتآج)
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو
 و

 4 فْوَر
 .واولا فذحب ةبعش

 ع

 0-2 أوُلتَك أوُئَماَ ا كلا
 ادإَو © َيِقمْلآ عَ ممارس ةلفلف كييف اردعيو

 اقميإ ةوِذه ُهَنَداَو ْمُكَّأ ل ل
 امو © َنوُرِشْبَكْسِي ْمُهَو اَننميِإ ُْهْقَداَرَف أوُتَماَع َنيِدَّلَأ اَمأَ

 اوُناَمَو ْمِهج لإ امْجِر مُر ُضَرَم مهِبوُلُك يف َنيِذَّلَ

 رَأئعِراع د ىف َنوُنَتَفُي ا َكْوَرَي وأ © َنوُرْفَك ْمُهَو
 دل و

 ركل امانإو 8 ةرزخ دو هك الو نوقرتيال ه3 قنوت
 هءأورر م 24 م ان قت و عا ا بو د عشا نوع

 روزفلت وحب ند مكرر اع يدع نابصخ م َرظَن
 ْمُكَعآَج ْدَقْل © َنوُهَقْفَي اَّل ُموَق ْمُهَ أب مقتول هلأ َقَرَص

 متع اس كح ا

 هَلِإ آل هن هّللآ ىْسَح ْلُقَ ولو 7-0000 ُفوُعَر تيفمْؤَمْلا

 © ِمِيِظَعْلَا ٍشْرَعْلأ بر هي تكره فأل
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 كل ١ك ف

 اَبَجَع سائل ّناكأ © ميِكَشَأ بتكلا ْتياَء َكْلِي ّرلأ لا »©
 5 _ر لإ | ةلمإلاب ماع نيو ةبعش

 ذل ْنأ َمُهْنِم ٍلْجَر ىلإ اَنّيَحْوَأ د
 ' 0 ه رحل ©

 64 2 مهم تا < جس 2 مر يا مرو جوك 0
 نييغد ١ اًدَه نإ َنوُرِهنكْلا ل مهب َدنِع ٍقَّدِص مّدق ّمُهْل فذحو نيسلا رسكب رماع نبا

 يأ ىف ضْلاَو توما قلح ىِّلأ هللا محير نإ © 0 ّ .ءاحلا ناكساو فلألا
 2 ام زن لا سبر هك يبرم ا يدل
 ٍدْعَب ْنِم الإ ِعيِفَش نِم ام َرّمالأ ْرَبَدُي ِدَرَعْلا لع ئّوَتَس مث

 نت ً هن م و در عر يع ِِ حج و - سس

 ِهْيَلِإ © َنوُركَدَت القأ ُهوُدبْعَاَف ْمُكبَر ُهّنلأ ْمُكِلَد ءهِنْذِإِ) « نوزكذت ©
 رو 0 ص 6 م ًَ كَ 2 ل هر 3 دص

 رْوُديِعُي مث َقْلَخل اَوَدْبَي ُِهْنِإ اَمَح ِهّللأ َدَعَو اًعيِج َمُكُعِجْرَم
 قصرا 25 ىف. عض رش بأ فاملاف دل درر قف وار ص 3

 َنيِذلاَو طسِقلاب ٍتلحِلصلا اولِمَعَو اوُنَماَء َنيذلا َىِرَجَيِل
 م وفد دا( ملح اد مو ع مج عر هب حس اخ اان عا و

 لِز وهَرْدَقَو اروث َرَمَقلاَو ًءايض سّمششل لعَج ىذ وه ©

 2 + صه 000 0 را ل ا را 0

 قلاب الإ َكِلَد ُهّللَأ َقَلَخ ام َباَسِيْخَآَو َنيِدّسلأ َدَدَع اوُمَلْعَعل
 ا موو 59

 راهكاو ندلأ ىتيخل ى نإ ه ةرككعي وقل اهنفالا لضفي | 02238 د ص 7 7-20 مج 0 57م ا مة س < 6 كفل ©
 2 - ٍ 3 لدب نونلاب رماع نباو ةبعش

 5 فكي رذقل تنثآل ضألاو تالعلا ىف هلأ ءلَح اك 7
 © َنوقتَي ِمْوَقِل تنيآل ٍضْرالاَو ِتاَومَسلا ىف هللا َقلَخ اَمَو

 نوكسلا عم يمسرلا ىلع لاديإلاو ,مورب ليهستلاو ءدم فرح لادبإلا :هجوأ ةسمخ اهيفف واولا ىلع ايف ةزمملا تعسر 4 اَوَدَبي ال( ماشه فقو
 .مامشإلاو مورلاو
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 ا

0 

6 
8 

 4“ ىَضَقَل ©

 .اهدعب فلأو

 « يلجأ

 4 مُهَّتَءاَجَي ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 ايي اون امو اند ةويحلأب اوضَرَو انءاقل ةوكتتا“ هيدا نإ

 0 كاوتلؤأ © وف كين نع ْنَع ْمُه َنيِذَلَو

 39 ا 1

 جي لوو © يللا تر

 07 ةلخأ موتا وصقل قي م عدينل ذل سال
 !َو © َنوُهَمْعَي ْمهِييَفُظ ىف اََعآَقِل َنوُجَرَي ال َنيِذَلآ
 4 اَمَلَق اَمِيآَق ْوَأ ادِعاَ قرأ ءيبثجل اَناَعَد ٌدٌّصلأ َنَسنإْلآ

 هير كلذك لفت نكن فني هذ ولك 32 رض نع
 نم َنوُرْلأ انك دقَلَو © نوعي أوثك ام يفرش
 وك اَمَو تيل 0 .) ُمُهَتَءاَجَو قيل 0 مم

 ْمُكَتْلَمَج مث © َنيِمرخَمْلا مرقْلَأ ىرْت َكِلَدَك أوُِمْؤُيِل
 © َنوُلَمْعَت َفِبَك رظنتإ ْمِهِدْعَب نِم ٍضْرَأْلا ىف َفِِتَلَخ

 سوو ا 2 را 3

 زئييخو فَلا َكتاَحبُس ايف مه اهل ميحم

 رورو م > <

 ل مَ نو مهيوعد َرْخاَءَو
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 تن اهل اجلح
 ؛*ءآاَم©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 « كرذأ)
 نبالو «ةلامإلاب ناوكذ نباو ةبعش

 .حتفلا هجو هل ناوكذ

 ( ثلا
 «* ىَرتنآ 2©

 .ةلامإلاو تفلاب :نامجو نارك نبا

 ِدْحا اًنَءاَقِل َنوَجََي ال َنيِذْلَأ َلاَق ِتَتَيب اَناَياَ َمِّيَلَع َلَثُت اَذإَو
 رد 0 5 رار هه نر طعم ع 4

 ميج ا كلا
 ّ و 2 3 ور با طكرس تنل و ف 2 و يع د لص د

 اح ام الإ ٌعبْتا نإ ىيفَت

 دو مكِيلَك رثث 5 وار هلدأ ءاش ول لق © ٍويِظَع مَ اق
 دص ع

 ولفتت الك ءهلثك كانغ ٌمُكيِف ُتُث آ َدَقَف -هب ِيَرَدَأ

 جتا بدك وأ ابنك هلل لع رقثا نم ملأ نعت ©
0 

 لق هللآ دنع اَْؤَتعفُش ءالؤلَم نوُلوفيو مَعَ الو مُهُرْطَي
 تكل ا ق و وتشمل نرثي هك

 أ ادق ةةيسو ةكأ لإ سائل نك اَمَو © َنوُكرْشُي مَع َلَِعَتَو

 © َنوُفِلَتْخَي ِهيِف اًميف َمُهَنْيَب َىِضْقَل َكّبَر نِم ُتَقَبَس ٌةَمِلك الوَلَو
2 

 > وم ع ملمس

 هني ُبْيَمْلأ اَمّنِإ ْلُقَف ءِهَبَر نّم ُةياَد ِهْيَلَع لزنأ آَلوَل َنوُلوَُيَو

 © َنيِرِطَتُمْلَ َنِّم مُكَعَم 000

 لاديإلاو ءدملا ةثالث عم ةنكاس ءاي لادبإلاو «طسوتلاو رصقلا عم ليهستلاو ءدملا ةثالث عم آفلأ لادبإلا :هجوأ ةعسن اهيف د يآَقْلِ ©

 .رصقلا هيلعو مورلا عم ًءاي
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 حدها 0 عه ١ هك
 كس نونو 00 ِ رماع نبا

 ةمومضم ًانيش نيسلا لادباو

 «'ْمُهَءاَجَو [ه(اَهَنَءاَج
 .امهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ؛نْعَسَمل©
 .ًالصو نيعلا مضب رماع نباو ةبعش

 555 مهل اذ ْمُهتَسَم ه1 ءاَرص دعب خم همر ياكل اَنَقَدَأ آذِإَو

 ا ا ا ل
 مدنُك اد هَحٌرخَبلَوِربْلا ىف ْمُكَيَمُم ىِّلأَوْه © َنوُرُكَنت
 ٌعيِر اَمْنَءَج اهب أوُحفَو ٍةَبَيَط جيرب مهي َنْيَرَجَو ِكْْفلأ يف

 ةهر يح زج اراقو ناكف نانو وما تما كييف

 رك يدق باتت قيل قيقا 11 قوملخا هللا رك

 رثغب ضال ىف َنوَُِي مه اِإ ملجأ اَملَف © َنيِركَلآ َنِم

 زيا عم َمكيشَأ لع مكِيَب مَنِ شاتلآ ابي قح
 © َنوُلمعَت مثنُك امب مُحْهيَتنَف ْمُكعِجْرم ايل م اين اكن

 ءوب طَلَتْخَأَف اكتر زيا اوان هروح ةقاقلا
 2 ع

 َتَّدَحَأ آَذِإ مّيَم َهَح معنا نافذا لك انين علا كات

 آهنكأ َهْيَلَع َنوُرِدق ْمُهّنَأ آهَلْهَأ ٌنطَو ْتَنيَرَو اَهَقْرْخُر ُضْرَأْل
 سيل ل اتاك ا

 دي هللا © َنوُرُكَفَتَيِمْوَقِل ِتيآَلَأ ُلِصَمُم َكِلَّذَك
 يتم 2 طر 8 ل و 5 2

 مل

ُْ 

 راد َلِإاَوُع

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( َنيِركَدَّشلَأ َنِم َّنّئوُكَحَل ل( .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( َنيِدلَأ ُهَل َنيِصِلْخُن اج©
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 حد تحصن عن د هد

 «ِراَثلأ ©
 .ةلامإلاو معفلاب : نامجبو ناوكذ نبا

 .اعم 4( ِتْيَمْلَأ 2©
 ءايلا فيفختب رماع نباو ةبعش

 .اهناكسإو

 « ثتلك ©
 ميملا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا

 .عجلا ىلع

 ه-
 ع

 ا ا حل
 يأ © قرح هن ل بش ٌبلَحَصا َكيِتلْوا هلِذ الَو

 نم مهل امة موف يو اب هالو
 23 م مح

 اعلق وو

 ء

 8 قوق اف ( تحض كبت

 ملت كاف
 و 285.80 مور

 0 مويو

 مكب كرُشَو منَ َمُكَناَكَم أوُكَرْشأ هي لوذتا َث اًعيِمج

 َقُكَف © َنوُدُبْعَت ُدبْعَت اَناّيِإ مُثنُك ام مُهُواكَرُش َلاَقَو اَقَم ل اَنْلَيََف

 انتين اذيهش ب هلل

 ِرْخْيَو ِتَيَْلآ َنِم
 م -

 هلآ نيارتيمل 0
 ّلُقَف ُك 2و 2 حر

 0 َدَعَب اًذاََمَف

00 

 ْمُكَنْيَيَو

 قَقَلَتَ

 أ ٌجِرْخُي
 هيَ اَلَمَأ

 نب هاو عا عب

 © نأ زلضلا

 َتيِلْفَعَل 7-0 ّْنَع 5 نإ

 آم يفت ع أولت كاتم
 نَم لق © َنوُرَتْفَي أوك ام مُهْنَع َّلَصَو قل
 َنِحْلآ ٌجِرْخي نَمَو َرَصَبَألآَو 0 كلَ نّمَأ ٍِضْرَالاَو ِءاَمّسل

 0 رَيَدُي نَمَو َّنَحْلا َنِم

 0 ار ل للف © نوفل

 مث ل

 اودرو

0-2 

 وقر م هَّللَأ 00

 ع

 ف

 5 مُكَفْرَرَي

 حلا فب

 ثتَنَح كلذك © لوف
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 ميظعتلا دم 55 يب | كورسا ةغ | عارلاو ماللا منغ هه 1 ةلامإلا 228 | فلتخملا | تت

 أؤدني هلآ لف ءاذيجي مف قلخْآ ودبي نم مكبكرش نم لَه ل
 ا أَ مدد ُديِعُي َّمُث َقَّلَخا «تّدييه©

 ّقَحا قَحْلا ىلإ َىِدْهَي نم ٍقَحلِل ىِدَْي هلأ لق َقَلأ َلِإ َِدْهَي 8 : ا د 7 7 1 ب ءا| .لوألا ءايلا رسكب ةبعش
 ءاهلاو ءايلا لعب رماع نباو

 را 4 َىَتِهَي ال نم َعَبَتُي نأ .لادلا ديدشتو
 ني لس

 5 < 5 وود ع 9 ىدهي #8
 اَكيَه قَخْآ َنِم تنال ةقلا رنه فراخ عَِتَي اَمَو (© م

 اءَرقفُي نأ نائف اند نك امو © َنوُعَْي مبيع ل هلل َّنِإإ « ىَرتنُياله

 !ِ هنت تب 31 ىذا قيؤضلا نكس و ذكلأ قون ني + هتف ©
 507 ل | ةلامإلاو متفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 ل ل َبْيَر ال 5

 ةلكتشلا قت اوخناو قلتم رولا
 ملي ات هنأ الو هيلعي أظن ل انبأوثك ل © يقص
 َنيِمِلَطلآ ُةَبِقلَع ناك قيك زظنآق َمهِلْبَق ني َنيَِّلآ بدك َكِلَدَك

 ملغ كب رو هب ُنِمؤُي ال نّم مُهّْنِمَو ءدب ُنِمْؤُي نّم مُهْنِمَو ©
 خلا تلوع كا لقغ ل لك لثف كريذك ناو قييستملاب

 نّم مُهَنِمَو © َنوُلَمْعَت هِي ةَعرَب أَو ُلمْعَأ آَمِم نوير
 06 © َنوُلِقْعَي ال أوثك ولو َمُصلآ غيشُم تنأق

 :يمسرلا ىلع هجوأ ةثالثو «مورلا عم ليهستلاو ءافلأ لادبإلا :سايقلا ىلع نامجو اهفف ءواولا ىلع اهيف ةزمملا تعسر 4 اَوَدَبي #0

 .ماهشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاب أ ٌءَقىِرَب 4( .مايشإلاو مورلاو ناكسإلا عم اواو لاديإلا
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 كلها ١ 0 كك اذا اا انا

 لدب 0 نع نبا

 .ءايلا

 .اعم 4 َءاَج ©

 هيام
 .امهيف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 4 لقال
 .مامشإلاب ماشه
 4 َنَرَرَْت لَه

 .راهظإلاو

 مح وج

 زمالك و لا يق تأ َكْيَلِإ ُرظنَي نَّم مُهَنَِو
 ةرتلطب نما ساق كرات ب م كد

 َنوُكَراَعَتَي :: راها نم ةعاس الاولي مل نأك مفرش موتو ©
 ناو 8 نيد دما دق أوبك نين يك

6 
 7 دق

 21 حءوو > <

 هلأ مَ ْمُهْعِحْرَم اَنْ ضب كت
 َىِضُق َمُهَلوُس ل

 ىَم َنوُلوُقَيَو © َنوُمَلْظُي ال ْمُهَو ٍطْسِقْلأب مُهَتَْب
 ا ٍ ا

 الو ةهاط ةوؤردتتا 00 َءاَج 5 أ لكل هَل

 هربا اعمفستأ أل © قيقا

 َنَكْلاَ هب ب مُْثْنَمأَع زان هول م

 نإ ُدَعَوْل اًدنَه ١

 0 | ليِق مث © َنوُلِجْعَتْمَم هوب مثنُك َدَقَو

 قكيرنتكحت :359 © َنوُبِمْحَت مش امي الإ َنْوْرْجُ ؟ له يشل

 © قيزجتنب مش امو و د ُهنِإ يَرَو ىِإ ْلُكَّوُه ٌىَحَأ
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 كح كك كحك كلا سفن مث لكل

 نودلطل ا] ةنياطققعلاو ملتتت نونو تاككلا زار اهل ةفاققلا

6 0 
 هب واع د

 َنوُعَجْر ِهْيلإَو ثيِْيَو -خيَوْه © َنوُملْعَي ال ْمْهَرَتُحَأ َنِحَلَو ١ + ثندتج قه
 ِ 1 امك َمُكَبَر نّم ُةَطِعْوَم مُكعْتَءآَج ْدَق شاكلأ ايي © م

 سحرا ١> ج00 525 مح د د1 د ع هقر و م17 4 : ٌدءاَج 8

 5 مكي 0 َنوُعَمْجي و ُريَخ َوُه أوم وشف 2 .ةلمإلاو عتب :نامجو ماشهو
 سا وود س - 8 هج نب #إ َنوُعَمم 6 27

 اع لق الَلَح اصرخ 95 ٍقزِر نم مك .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 أ ع قرا يأ انو © وقل هلأ عة
 نحصل يياّتلآ لع ٍلْصَف ودل َهّللآ َّنِإ ل 2 0

 هذي أولت امو ناك ى نوت امو © ٌنوزُكُمَي ال فراخ 0

 ترطيب غش را | ٍلَمَح ْنِم َنوُلَمَعَت و ٍلاءرف 4 ابي إال د ل َهْعَت اَلَو ِناَءْرُق 4

 ءآَمّسلآ ىف اَّلَو ٍضْرَأْلآ ىف رد ٍلاَقْفَم نِم كبَر نَع ُبْدْعَي اَمَو ةيِفإ ١ .مهدإل, ماهم

 م

 ا ا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ِءآَمَسلأ #9
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 اضل اكل انتا اك احلا انكنا اتا
5- 

0-1 

 1 تك يخلأ ىف ىرشبلا مهل © د ا .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا
 الَو © © ْميِظعْلا وقل وْه كِل هلأ تملك لبيب ِدْبَك ال وَرِخكلأ

 إال © © ميلا عيبا وه ًاكبج هلي ريل نمو كنز
 نم ل 0 ذأ عي امو ضْرأْلا ىف نمو ٍتوَّسلَأ ىف نم هَ

 الإ مُه ْنِإَو ناكل هو نإ هّللَأ ٍنوُد 2 و 5

 9 5 0 م اقتل هذ اثكشتل يأ مفصل لق أوه
 دص 0

 دك. افلكتلا انو هلأ د َدَحَخآ اولاَق © َن وُعَمْسَي ِمْوَقِل تنْيآَل َكِلَد

 نّم مُكَدْنِع نإ رضا اكو فولت قلك هل َّنَعْل

 ةيدلا نإ لف 8 توقلفك "ل اهوا لغ ةولوقت ادني ٍنطَلُس

 ايل م اينذلأ ىف ٌمَعَم © َنوُِلفي ال ٍبذَكلأ هلأ لع نوفي
 هوو »هد

 © َنوُوُفْحَي أوُناَك ام َديِدَّشلأ َباَدَعْلآ ُمُهُقيِذُن مك َمُهُعِجْرَم

8 
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 كهل |١ عكا ف ل
 ديك ناك نإ ِعْوَقِي هِمْوَقِل َلاَق ْذِإ يون ين َمِهّيَلَع ُلئاوَه

 2 ديف © نور الو قرشا عة
 ين قركحأ نأ كومار دنلأ لكذلا قرجأ نإ رْجَأ ْنِم 3

 ع اجو كذا ىراعُم قوات يدك © نين مو شلل

 ُةَبِقَع نك قْيَك ظنا كينيا ا اَيَنوْغَو قيتلخ
 فوج ةيبوت لإ ةلكز دعت ياتنعت 3 © قيرتسلا ١ رشف 8

 كت نزكك زك نوب ار 4 اهب ارا وزول ارق اه يقينا | 08

 َنوُرَهَو ىَسوُم مِهدْعَب ْنِم اَنْثَعَ َّمُث © نييتغنلا ٍبوُلُق َلَع 2-7
 © َيِمرْجُت اَمْوَ أوُناكو اوُرَيَكَقْسُأَف اتينَاتب ءهْلَمَو َنَوَعْرِف لإ | .ةلملو عتب ناتو مادسو

 لق © كيب رخل اذ نأ ايدج ني حلا متن

 ُحِلْنُي اَلَو اذنه ٌرْخِيأ َمُْحَءآَج اَمَل ْقَحْلِل َنوُلوُقتَأ يموُم

 ا اًنتْمِجَأ ْاَوْلاَف © َنوُرِحَسلَ سام

 © َنيِنِم دياتك لك او ضرالا ىكيركلا انك قيقا .ءايلابو «صفحك :نامجو ةبعش



 حا هه هك
 ُةَرَحَّسلأ َءاَج اّمَلَف © ِوِيِلَع ٍرِجَس ْلُخِب ىفوُثتآ ُنْوَعْرِف َلاَقَوإ 42ج 9©
 - 11 ا 3 1 ا 0 تدع 0 و4 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ىَسوم لاق اًوَقلا اًملف © َن مثنا ام اوقلا َسوم مُهل لاق .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 نحر 0 ةيدهتتلا

 ل
 ما دان نا نظاما قلاع نوقف نإ قلتي نا ينال

1 

 اَنَلَعْجَت ال اّيَر انك ةراوللا نك رالف يبل نك رو

  نيرفكلا زف نم كيتا و © َنيِيِدَلأ وقل ةكتف| 00
 انوي رصمب 2 ا دي لس اديك 550 بديا نإ انوا
 موق لا 0 * مُكِتوُيِب #
 © ينيؤنلا رق جو ةرَلَصلآأوُئيِقَأَو هلو محتوي راقجأ رار

 بالون ةئيز مهام تزعزف تينا كن ايو سوم لاو ِ

 َمِهِلَوُم هأ 16 شيلا اك ر كليف وك اطل اند ورشا 5” ا 4« اوُلِضَيِل ©

 © َميِلَأْلا باَدَعْلآ أوَري ٌقَح َّوَح ُاوُنِمْؤُي اَلَق َمِهبوُلُق َلَع ْدُدْشَآَو
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 تا )0 ا وشس
 ا

 .نونلا فيفختب ناوكذ نبا

 « فج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 4« َكَءاَج دك ©

 هن َكَءاَج#»

 4 هناجر ©
 .امهف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 « تك
 ميلا دعب فلأ ةدايزب رماع نبا

 .عملا ىلع

0 

 نم ّنَْلَأ َكَءاَج ُدَقَل َكِلَبَق نِم ٌبنتكْلَ

1 
 ص

 ليبَس ناكيك 5و اًتيفكنات .اهضْنَوْعَد ف

 ان خلا مز زك ه © َنوُمَلْعَي ال َنيِذَل
 كنماع لاق قوقل كرد اذإ يع ا لا ا

 هانز يفرم اوان هو فقمت د لإ َهَلِإ آل نأ

 َنيِدِسْفْمْلآ نم تدك ْلْبَق َتْيَصَع ْدَقَو نلآَع © َنِمِلْسُْلآ

 0 ا حال

 اَوْبَم َليِداَرْسِإ ب انوي دَقَلَو © َنوُلِفَكَل انباع ْنَع ساّتلأ َنَم

 7 ْمُهَءاَج مخ ارقلتخلا امه ثلبيظلا نك 3 ٍقَّدَِص

 مه < >2 رد ٠ ( ءاع سا و٠. هه -آ تمص اي تح تع را تح »تح م 2

 ل م

 َنِم َننوُكَت اَلَق َكَبَر
 نك ولأ ثقافتك قيما نين رح ب اَلَو © َنيِرَئَمْمْلَ

 ال َكّبَر ُتَمِلُك 0 لع َتَّقَح ةيخلا َّنإ © َنيِرِسَخْل | َنِم

 © ميلألآ تاكا ّ وح ِةَيِاَء 00 وو © 0 نوف
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 حدا 8 عه هك
 كك كر د موف َ اهننيإ آَهَعَفَتَف ْتَنَماَء هَ 7 تناك الدق

 مهتم | 0 يَا ىف يزحلا تاع 0 انْفَمُك اوُنَماَ
 الآ ىف نه نمل 0000

 .(جك | .ةلمإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو تت 1 يا د تي اح الأ حق تن

 َنوُلِقْعَي اَلَنيِدَلا َلَع َسْجَرْلا ُلَعْجَيَو هّللَأ ِنْذإب اي الإ َنِمّوَف نأ | دابا لبب نول ةعق

 ام !

 محملا

 | هلت

 م ُتَيآلَأ ىنُكُت اَمَو م ٍتوعَسلأ ىف اَداَ اور ل «ًاوؤظنأ ُلُثو©
 .ًالصو ماللا مضب رماع نبا

 اوَلَح َنيِدَلآ مب لغم الإ توزعت لمق © وثم يزن - يع د2
 شن مك نإ 6 رِظَكْنُمْلا َنّم عم يف اور 5

 9 0 ف مهلك نم هرم
 ل © نينيؤنلا جن 3 اًمهانع 7 َكِلدَك أ اوَُماَ 507 نونلا حتفب رماع نباو ةبعش

 مساس ل .ميجلا ديدشتو ةيناثلا

 َنيِذَلآ 3 ألق نيد ناش ىف عفت نإ شاثأ أ
 مُحَدَوعَي ىلا هّللأ ُدْبْع دبع نحو هلأ ٍنوُذ نم َنوُدْبَْ

 نيذلل كيكو نأ نار 8: ةييمؤنلا قي قوكأ نأ كومار

 هلدأ نوذ نب عذت الو © نيكرفنلا نم قوت اَلَو اًقيِنَح

 © َنيِمِلَطلَأ َنّم م اذ َكَّنِإَف َتْلَعَف نإ د 0007
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 َكَدِرُي نإ 2 تا كا

 وهو 00 ْنِه عَ 7 هب ثيضت دلْصَتِل ذآ اَلَد ريب »أ ْمُكَءاَج دَقَف 9

 نم لأ ْمُحَءآَج ذك شاتلآ ايت لف (© ْميحَيل رول 0
 اَمّنِإَف 07 دق للا وك هب اَمَّنِإَف ئَدَتْهَأ ِنَمَ م .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 َكِيَلِإ ع دس سدا بو عال _ هر رف | .ةلمإلاو جتفلاب :نامجو ماشهو

 000-0 ْرْيَخ ّوه ةنلآ َمُكَْحَي ّقَح ٌرِبْضَآَو

 ِميِحَبلَأ نعل ِهّللَأ مشب

 اودقنتتا نارا يشكو يزن هنو وق 1 ىلإ هلل لإ اود ددوت دل © ٍيبخ ميكح نأ نم كف ماقتل ثتكل أ ٌبَتِك 1 4زلا هه

 هم ٍلَجأ َن

 2ع 2

 >س مو 9

 كح اتم مكنت ل اوت مف مكب

 12 فاح نإ أوّلوت نإَو َدَلْضَق ٍلْضَف ىذ ّلُك ِتْويَو
 ٌريِدَق ٍءْيَه لك لع َوْهَو َمُكْعِجْرَم ِهَّللأ ىلإ © ٍريِبُك ِرْوَي َباَدَع 5 7 1 دص 0

 نروشعتسي ّنيح ال | ةئ اوفخَتسَمِل ُهَروُدْص نوني مَا الأ © 4 52م4 < 357

 © ٍروُدّصلَأ ِتاَدِب ٌهيِلَع م4 هنن ُنِلَعُي اَمَو َنوُرسيُم اَم ُمَلَعَي َمُهَباَيِث

 مل مس

13 

 .مورلاو نوكسلا عم «لقعلاو .مورلاو نوكسلا عم ءماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ ( ِء يش 2
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 كك مك 25 55 2185
 امك 0 اَنْ ا 7

 اوفي توا دقت نم نوفر فتم مث تل نيكول نسخ ح

 هلع انزخأ نيو © كيب خس الإ ادله نإ زق
 َسْيَل مه مويا 00 نيمو نون ل

 1-2 5 0 - تا “« وعر 2 > س ع و

/ 
 برأ يي ع 7
 كي قوي اَم ضب كرات َكلَعلف © ديب َح هولك وك

 عم ءاَج وأ دك يلع لأ الأول وُفَي نأ كزدض دب قبآَصَو 41ج ©
 1 38 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ليك 1 ص لع ُهَّنلآَو ا كيعأ 0 ُكْلََم | .ةلمإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسخ 4 ِءآَمْلأ ©
 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا 8 «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش رك
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 ع يقعتت دم لإ تكس لإ ةيووس مع | 1 هه 1 | سس | ١ اه

 أوُعْدأَو ِتِيرَتْفُم لكم ِرَوُس ا اللا 4 ةرتنا ©
 مَنِ © َنيِقِدَص 0-2 نإ هّللأ نود 5 ءىظَتْسَأ ِنَم ا

 الإ هّلإ ' نأ هللا ملي لأ اننا اونلغأف مخمل اوئيجكنم
 اَهتَتيِرَو اينذلا ةزَيَخأ ُديِرُي ق5 نم © نوتِلْمُم مكنأ لهق وه

 00 6 َوُسَحْبُي ال ايف ْمهَو ايف مهم مهن قو

 هيف ردكم مطب رك ا

 ولْدَيو بَ نم كيم لع ناك نمكأ © َنوُلَمْحَي أونا امل
 َكيتلؤَأ ََمعَرَو اَماَمِإ َيَسوُم ُبدَتِك ءِلْب نيو ُهْنَم ُدِهاَ

 كما

 مر

 اَلَق ُهُدِعَوَم ُراَلََف نارخللا زي ميوووك نَمَو د َنوُنِمَّؤُي

 دينك أ َّنِحَلَو َكِبَر ده قش اك انك قت اقلك ٠
 2 فر 596 ه0 2 رىد 20 و هع ب و دو #“ ىَرتْفأ ©

 لص مسد
 لع نكح دي كلوت ُدهْمَألا 1 دز لع نرش ويمص و

 نا
  َنوُرِفك ْمُه ٍةَرِخلاِب مُهَو اًجَوِع اََتوُْبَي - يو دلل
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 رتكش ١ كنف 21 ذا
 نوذ نم مُهَل نك امو ضر ىف نيج أووُحَي مل كين 4( كسي

 ةوكيطتتي اوثك ام تاذعلا مهل تلهشت ءاكوأ نو طك | يما د دن دو
 قمل يع لا مبلل 8 ةرروت اراك انو قلل 7

 ْمُه ِةَرِخآْلآ يف ْمُهّنَأ 0 أوثاك ام مُهْنَع لَ
 01 ف ال يأ إ© نزل

 لم 9 ةرهع اه خلا تشم كبل هيَ
 ٍناَيِوَتْسي لَه 0 ِريِصَْلأَو ّمَصألَو يغألاك ِقَقِِرمْلَ

 هك دوست كاك عيب اننسْرَأ دقلَو © نورك دي الأ الكم ل
 لع سلع لغلق 19 كيتا

 لإ َكِنَرَ ام ءويْرَق نِم اوُرَفَك َنيِدّل ُالَمْلأ َلاَمَف © يَ ْوَي | .- 4 كرت اًمزل©
 .ةلاإلاو فلاب :ناحبو ناكذ نب يأَدلَأ ِداَب اَْلِؤاََأ ْمُه َنيِذل اَّلِإ َكَعَبَتأ َكَرَت اَمَو اَنَلَكَم اركب 0 : 6 كل اي ايليا كإ] <« كىرتإ»

 3 © © َنيِبِذدَك ْمُحْنظَن د َلَب ٍلْضَف نِم م اَنَيَلَع ْمُكَل ار اَمَ

 0 2 1 | ٌمقَنَءَرأ مدَقَت * تّييَعف ©
 ْنِم ةَمْحَر ننَئاَدَو فَ نّم نيب َنَيَب َلَع ثنك نإ 0 موشي نيعلا حتفب رماع نباو ةبعش

 0 نوهرك ال أو اهوُنُكُمِلْنأْمُكَيَلَع تيب معمق ىنعا مادك

| 
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 حا  هته0- ه
 * ىرْجَأ ©

 لصفنملا دملا عم ءايلا ناكسإب ةبعش
 ب

 * مُكَرأ#
 .ةلامإلاو مصقلاب :نامجو ناوكذ نبا

 4 َنوُرْكَذَت ©
 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 4 اَنَْلَدَْج دق ©

 هن ءاَم ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 « ةئرتفا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

4 

 انآ اني هللا لك ل سيخ تلا اكتمال
1 

 2 ا 2/20 ع5 3 0 -
 اًمْوَف ْمكِنَرأ َىِكللَو َمِهْيَر اوقللُم مُهْنِإ اَوْنَماَء َنيِذلا ٍدِراَطِ

1 6 2 0 03 

 0 ل

 وهلا نيارَح فدنع م 1 5و © ورح

 م تلو لا
 5 و 0 ود( ووري 2و
 : 3 ا هللا اَرْيَح هللا مُهَيِتْوي

 1 اق نإ هلأ ب مخسيفأت امن لاق © َيقدّصلأ نم تك
- - 

 2 ع مي
 عَصنأ ْنَأ تدَرَأ ْنِإ َحْضُن ْمُكْعَفنَي اَلَو © َنيِزِجْعْمِب مثنأ رع مخ

 َنوُغَجْر ِْيَلِإَو محبو َوْه ْححَيِوُْي نأ 3 ُديِرُي هّللأ ناك نإ ْمُكحَل

 ءَىِرَب أَو ىصاَرْجِإ عَ مقرف أِنِإ ل ةلَركْفأ َنوُلوُفَي ْمأ ©

 ل ا

 َكَلُقْلآ عت م ل يكب الق ن َنَماَ دق نم

 همك

5 
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 حد ١ ١ هه 1 هك
 هن ءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 *لص#
 ماللا رسكب رماع نباو ةبعش

 .نيونت نود

 ؛ اَهَرخ ره
 حتفو ميملا مضب رماع نباو ةبعش

 حينفلاب :نامتجو ناوكذ نباو
 .ةلامإلاو

 4 َقْبير©
 .ءايلا رسكي رماع نبا

 4( اَنَعَم َبْكْرآ#
 .راهظإلاب رماع نبا

 .امم 4 َليِقَو ©
 4 َضيِغَو #

 > ودص

 دله ردت ديس نذل اكردقنتلا

 © َنوُرَخْمَت اَمَك ْمُكنِم ُرَكْفَم اَنإَف اَنِم اوُرَخْمَت

 ُباَذَع ِهْيَلَع 00 ِهيِرْخي ُثاَدذَع م نم نوُتلْعَت

 كس ني ايو ليكأ كف ررتتلا راواتزد
 هو َنَماَء ْنَمَو ُلْوَقْلآ ِهْيَلَع َقَبَس نم اّلِإ َكَلْهَأَو ِيتكأ ِنْيَجْوَر
 ير دنلا فو ايف أرتكرا لاقؤو © ٌليلق لإ 5ةقق: قمع

 عر ىلإ هيي فرخ هز 18 ةردلإ رذكل قر نإ اهكرنت
 يي الا

 ّنِم نُمِصْعَي ٍلَبَج ّلِإ َىِواَكَس َلاَق © َنيِرِفَكْل َعّم نكت
 انيتتي لاح ل

 ِكَءآَم ىعَلْبأ ٌُصْرَأتَي َليِقَو © َنيِقَرْفْمْلا َنِم َناكَف ُحْوَمْل
 يدوخ ْلَع ْتَوَقْسأَو رْمَأْل َىِضْقَو ُءاَمْلا ٌضيِغَو للا ادي

 د ب .ر َلاَقَفُِهَبَر ٌحوُن ئَداتَو © َنيِيِلَطلأ ِمْوَقْلَل اَدَعُب َلِيِقَو

 © َنيِيِكَحْلَأ ْمُكْخَأ تنأَو ُقَحْلأ َكَدْعَو َّنِإَو لفأ ْنِم نبأ

 ِءَدصَيَو

 نإ َلاَق
3 - 
5 ٠ 
7 

 ا اذا مذ 1 © ٌميِقم

 ص

 يع

6 
 "ئ
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 ريم. تير سعر سس[ سرس تر
 دلق ديك زك هولا ُهَّنِإ كله نِم سل هَنِإ خوي لَ 00

 ع 5 م * نكست 2©
 ّنِم َنوُكَت نأ َكظعأ نإ هلع ءوب كل َسَيَل اَم نلكْمَت ديدشتو ماللا حتفب رماع نبا

 2 و و ب

 ا
 هد ل شل اك كلفت كب ضاورلل ّلاَق © ع لهن 7 ل

 4 لق ©
 4 © َنيِريدَخْل َنِّم نُحَأ نَرتَو يل ٌرِففَ اَّلِإَو ٌمَلِعأ 2 مد

 ه-

 0 نَمَم ما اك كج ِتكَرَبَو اَنّم ِلَسِب ظبْهَأ ٌحوُلَي ب

 نأ زي كلب © أ ُباَدَع اي مهي مك معين أ

 لّبَق نِم َكُم هالو كفأ اهنلفت قدك ام كيل ايه يقعلا

 ل أ قا 2 2 2 ل 0 مب كتي

 ًَي - دص ش 5 رع م8 ص

 2 | وأ | دعت ل 9 و ماس لس 0 01 35 .

 ىذأأ َلَع الإ ىرج 00 أ هنلَع كلكم هل مري ك9 | دلل عمايل ناكسإ ةبعع
 ف 0 ةاضرب لطتتلا

 و مو 2ع

 هيَ اوبوُ مك ْمُحَبَر أوُرفْغتْسأ مْوَقَِيَو © َنوُلِقْعَت الَقأ َنَرطَف
 اَلَو مكتوف لإ اوف ْمُكَذِرَيَو اَراَرْدَم مُكْيَلَع َءآَمّسلَأ ٍلِسرُي
 كراكب ُنْحَ اَمَو ِةََببِب انَتَمِج اَم ُدوُهِياوُلاَق © َنيِمِرْجن اّلَوكت

 © َنيِنِمْؤُمِب َكَل ْنَحَخ اَمَو َكِلْوَق نع اَنِتمِلاَ
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3 

 ف 5
 ًَس ا ا ب

 ع - رم
 66 0 مس ل 3

 ام

3 0 

 0 وُقَن نإإ 4« كد 1 0
 ب2 هر و ر ءصر | .ةلامإلاو حتفلاب 0 00 نبا

 ذا اًوُدَهْشاَو

 مق نما منتو هل لع كت نا © نوزطش ل

 0 نإ © ومفتشُم طر لع قر نيا ذا الإ

 لا كا كوب كور 11 متنا ف

 0 م اصل
 اَنّم ِةَمْحَرِب وُهَعَم ًاوَُماَع دخلا اًدوُه اتي ادم ءاكاانلو ا

 مهَبَر ر ِتِئاَ اوُدَحَج َح 252 © ٍظيِلَغ ٍِباَذَع ْنِّم مُهئْيَجنَو .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 0 ديِنع راب لك َرْم اَوُعبَتأَو هلو اَوَصَعَ
 ا ارح 0 َذإ د موَيو َةَنعَل ايدل

 0 اَحِلَص ْمُهاَحَأ َدوُمَت َلِإَوَه © ٍدوُه مَ ٍداَعَل

 ألا نم مكأقتأ وك لإ نم مثسأ ام هل

 كيع كيرف نون ب ايو قف اوزونيتا هيف كرعتخا
 2 ا ِ ُحِلَصتيْأولاَف ©

 خ © بيرم ِهّيَلِإ اتوُغَدَت امم َكَّش ىنَل انَنِإَو اَنْوآَباَد ُدْبْعَي اَم

 نا ل
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال  َنوُكِرَشَت امم ٌءَىِرَب ىف

 ماغدإلاو لادبإلاب أ ء3َىِرَب ظ .مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا عم لادبإلاو «مورلاو ناكسإلا عم لقنلاب :هجوأ ةعبرأ هب ٍعوَسب ©

 عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىّش ! مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءْىَش +( .ماشإلاو مورلاو نوكسلا عم

 4 ّىش ظ مورلاو نوكسلا
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 عكنك عك هك 55
 .اعم 4 َءاَج 8

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 «اَدوُمَت ©
 .حتف نيونتب رماع نباو ةبعش

 4« ْتءاَج دَقَلَو 8

 4 َتَءاَج 8

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 4 ئَرشُبْلاِب +
 .ةلامإلاو متفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 41ر6
 ةزمحلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا

 .فلألاو

 ءاههحتفب :ناححو ةبعشو ماشهو
 .اهتلاماو

 و 45 وثَْي

 ةمخَر ةنه تاتو قر نم ِةَيَب لع ثدُك نإ مير موي لذ هه علا را

 ريس ربع نتورك ام مص نإ هللا نو فرصتي نتن

 0 اَهوُوَدَق يا كَ هشه
 ُرَقَعَف © ُبيِرَق ٌباَذَع ْمُكَدْخْأَيَ "7

 ان ءوذله ِمْوَقَِيَو ©

 5 ْدَعَو كِل ماي هلك ْمكراد ىف أوغّتمت 1 لاَقَف

 راتب قمر راق ارفاق عي راعني ١ تا

 ار ني َدَحَأَو © ُريِرَعْلأ ُيِوَقْلأَوْه َكّيَر َّنِإ ذي
 ضقت نأ أك © قيد رقمى أرغتشأت اعنشا

 يّزخ
 ديِم

َّّ 

 ه-

 00 تاك خر تقال هيَ أورقك انينكارإ

 ريباك كتلاك الهنا اهلها قوفنلاب هي
 مهن سَجؤأو مهري لصق ال هدأ 7 الف 3 ذيع

 ٌةَمِيآَق دُهُتََر رقه طرأ نق نر اير قال راق قي

 © َبوُقْعَي َقَحْسِإ ِءآَرَو نِمَو ٌقَحْسِإِب اَهَتْرّشَبَف ٌتُكِحَضَف

 .مورلاو ناكسإلا عم ماغدإلا عم لاديإلاو «مورلاو ناكسإلا عم لقنلاب :هجوأ ةعبرأ 4 عوَسِل م
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 حا هه هد
2 3 4 

 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 عم ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا
 .لاخدإلا

 «هل2)
 #4 ُهَنَءاَجَو 2©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4“ ىَرْشْبْلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 41ج قره
 4« ثءاجر 641ج
 هي ههَعاَجَو 28
 .مهيف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4« ويل
 مايشإلاب ماشه

 اخ 5 قيخ يتب كو طرب ُدلَأَ َوّلَيَوي

 هّللأ ُتَمح حس 7 هلأ رثأ نم نييجت 2 ألق © بيِجَع َ لإ:

 َبَهَذ اَنَلَف © ٌديِجَت نإ تيما ذأ ةكحت ع رُهُدكَرَبَو

 © ايو ا جي ئَرْفُبلا ُهَتَءاَجَو ٌعْوَرلَأ َميِهَرْبِإ ْنَع

 اذنك نَع ضرغأ ْميِهرتإتَي © بيم هوا ميل ميه نإ

 © ٍدوُدرَم ُرْيَغ ُباَذَع َمِهِيِتاَد َمُهّنِإَو كيو وم َءاَج َدَق ِدّهّنِإ

 اًدنَه َلاَقَو اَعَرَذ مهب ٌقاَضَو مهب َءَىِس اَطوُ اَنْلُس ل اًنلَسُم د تءاج اك

 - 9 وم

 ىلا لق نعق ل وسلا هُُمَوَق ِدُهَءاَجَو © ٌبيِصَع ّمُوَي

 مشعل رهط نه ىناتب ءآلْؤلم مي + نات تاكيد لا

 © كيش ل ذب ظبي قنا نبض ن ورز ”ازرا ند

 ١ يور د عك روم

 أولاَق © ٍديِدَس نحر ّلِإ َىِواَعَو

 يي يل رن
 م. م هكر ع ع ور و ن1 ص

 اا ماا لكلا
 ج ه-
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 راك ا 6-5 اهلكاَم ََيِلَع امك 20 هاج اكلم ا
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ردع ني لق يع عفا نيم كا

 فِ ٌناَرييْلاو لايك أوُصقت الو مهرَيَغ ِهَلِإ 0 :
 20 ل ف و - ذاكَ اد ا ه مُكَرَأ »©

 © طيخت ِوَوَي َباَذَع َّمكَبَلَع فاَخآ َقإَو ٍرْيحي ا .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا
 نشكل كف 5 قفل ب نارمل او نيكل ورا ذأ ْوَقيَو

 5 0 الو مآ

 000 عد 0007 أت َكَئَِكَصَ 0 اي ل

 نق لك © كي مي أل كب قت مات
 000 نذر ةئ ىنقَْرَو قر نّمٍةيَب لع ثنك نإ مر

 000 ا ا ل ميل يلو 4( ىقيِفوَت ©
 د 0 0 0 0

 © ُبيِن يفوت اَمَو تغمس اَم

 ف
6 

0 
 مامشإللا عم اواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لادبإلا :وه «يممرلاو «يمسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ 4 اًوتشذ ©

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو «دملا ةثالث هيلعو
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 حدك عك كك اك كك

 4« َكدَرْتَل ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 * ىِطْهَرأ ©

 4 ا 0
 .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 « ثيتكم )©
 #/ َءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 (؛رثك تتمبل©
 .راهظإل اب هجو ناك 5

 0 0” للا مكْيَلَع لع ٌوَعأ

 َباَصَأ آم ُلْثَم مُكَبِِصُي نأ َقاَفِش َمكَنَمِرْجي ال ِحوَقلَيَو

 مُكنّم ٍطوُل ُمْوَق اَمَو َحِلَص موق وأ ٍدوُه 0 جوت 3

 © ُدوُدَو ٌميِحَر قَو َّنِإ هْيَِإ اوُبوُ م َمُكَبَر أاوُرفْغَتْس أو © ِديِعَبِ

 ايش اكو تاما وقت اي اريك ةقفت ان ام تل

 عَ مق لاذ 8 يرعب لع تنمو َكدَْمََرل َكطْمَرالْلَو
 امي ِقَ نإ رولا

 وَ ٌللع لإ مكي كم ْلَع اولَمْع مْوَقليَو © طبخ َنولَمْعت
 نإ م 0 ُهرَمَو و ِهيِرْخي ُباَذَع هيتأَي قنَم نونلعت

 "0 1 2 1 ا ٌبيِقَر ٌمُكَعَم

 ةهرتح ىارغبضأت عشا أرثلط نينلا تأ كي

 هونك فقع امك خي ا ع نو

 2 و انياب ىت 0 ٌدَقَلَو
 ص

00557 

2 

 | 69 نيبم

 َنّوَعُرِف لإ © 3

 :رب َنوَصْرف رَمَأ ار ووو زخارف
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 ام #( ئَرْلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناركذ نبا

 ؛ءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 4 مهو
 .حتفلاو «ةلامإلاب :نامجو رماع نبا

 «راَتلآأ ©
 .ةلامإلاو متفلاب :نامجو ناركذ نبا

 .اعم # َءاَش ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 4( اوُدِعَس ©
 .نيسلا حتفب رماع نباو ةبعش

 لا حج نسقيَو راكأأ كالا انك موي رت مدع 3

 دوُفَرَمْلآ ُدَفَرلآ َسّنِي 3 ملا مْويَو ٌةَنَعَل وِذَه ىف اوقِتاَ 4“

 © ديِصَحَو مآ نم َكِنَلَع صفت ىرقل ءآبثأ نم كِل

 ْمُهنَع ثتغأ انك مهن اوئلظ نحَلَو مهكنلط او

 كير ذا ءاج ات وفق و دتلا نوذ نو قرغتو ىلا ١ هلا

 يللا كل َكّبَر ُدْخَأ َكِلَدُكَو © بيت َرْيَغ ْمُهوُداَر امو
 ا

 ني يدل َكِلَذ ىف َّنِإ © ٌديِدَه ٌميِلأ دْهَدَحَأ َّنِإ ٌةمِلط هو

 ُموَي َكِلَدَو ساكلآ ُهَّل ٌعوُمْجَت ُمْوَي َكِلَد ًؤَرِخآْلا َباَدَع ٌفاَخ

 ردا سو لا يل 0

 ىل اوقع قيذلا امد 8 ةيدكو قون

 مت ناك ندلخ 8 قم د اف رك

 © ُديِرُي اَمَل ُلاَكَف َكّيَر َّنِإ َكْيَر َءاَماَم اّلِإ

 ِتَماَد ام اَهيِف َنيِدِلَخ ِةّئَجْلَ ىنق -- 3 0

 © ِوُدْجََرْبَغ ٌءآَطَع كبَر َءآَم اَم اَلِإ ُضْرَْل

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيَش ©
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 تن د تحن عد عد عع
 تكاحا اي 5 ركع ةلقم كين ار نك ذل

 َدَقَلَو © ٍصوُقنَم َرْيَغ ْمُهَبيِصت َمُهوُفَوُمَ 0
 َكّيَر نِم ْتََبَس ُةَمِلك اَلوَلَو هيِف َفِلُدْخآَف بَتِكْلَأ ىَسوُم اَنْيَاَء ْ

 يقلل الك َنإَر© بيرم هنَج كم ىت نوني رخل
 َ عم نونلا فيفختب ةبعش

 نو يااا زا عزخ هي م كبَر .هالخبلا

 لإ ادنك دق "لو 83 ةينعت نولككت اكيروق نإ اَوَهظَم اَلَو 3 هل َكَعَم ب

 أ م أ وذ نب ع ا اسك ركع أ

 نإ ليل م اَقلْدَو ِراَهلآ قَرط ةولَّصلآ مِقأَو © َنوُرَصنُ ال مك
 َنإَف ُريْصَآَو © َنيِرِكَّذلِل ئَرْكِذ َكِلَذ ٍتاَعيّسلأ َنْبِمْدُي تتسلل |  «كركذ ©
 نم َنوُرُقْلا قمن ةلولق © قييخ :دلآ َرِخَأ ْعيِضْي ال هلأ « ىرثلا ©
 0 ٍنوزرقل 0 - ولف © حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 3 يا ٍضْرألا ىف ٍداَسّمْلَأ ِنَع َنْوَهْتي 0 قع أول أ كين .ةلامإلاو

 © َنيِمِرْج أوُناكو هيف أوُهرتَأ آم أوُمْلَط َنيَِّلأ ََتأو مُهنِم اج

 © َنوُحِلْضُم اَهْلْهَأَو يْلُظِب ئَرُقْلا َكِلْهُيِل َكّيَر َنآك اَمَ

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لاديإلا .ًاعم ءاَعلْوَأ ©
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 حما | عمه هت
 «ءان ©
 *« َكَءاَجَي ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 هه ئَركِذَو #
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 4“ ْمُكِبَناَدَم »©

 4 غجْيل©
 رسكو ءايلا حتفب رماع نباو ةبعش

 .ميجلا

 « نولي

 ه(رلا ©
 .ةلامإلاب رماع نباو ةبعش

 4 تبيه
 .ًالصو ءاتلا حتفب رماع نبا

 .ءاهلاب ًافقوو

 تعفي نول و :ةميو هك ناك حلا ل

 َكِيَر ُةَمِلَك َتَّمَتَو و مُهَقَلَخ َكِلَدِلَو َكْبَر َمِحَر نم الإ ©

 يع شل لو ف ننخأ سائلا ب أت
 نحا قه ى كذا ك3اق4 هب اقتكن ام لقزلا ءاخأ قم

 المغأ نوثيؤُ ا نيد لْفو © نينمؤملِل رك ٌةَطِعَوَمَو

 ليَ ا م لع

 200008 الآ ٌعَجَري ِهّيِلِإَو ضنا 00 بيغ
 © َنوُلَمْعَت اًمَع ٍلِفاَعِب َكّب انو تلق

 متل نوتيلا هّلئأ عتب

 8 نيبملا .يتتكلا كاع كلك ولا

 نا َكّيلَع صقن 0 3 هه وا ْمُكَلَع اَيِيَرَع

 ودم ىو

 و

 دارت نم كك نإر ناونلا اندهيكك اذنك اهيروفكلا

 ةخأ كبار نإ هندي ذيبأل قنوت لاق ١ 8 قيلمنلا قيل

 © نيدجبت ىل عونيأر ومقلاو حلاو ابكزك رقع

235 



 3 َق 8 ف قبلي 29

 ءايلا 0 رماع نباو ةبعش

 ل

 «أولكفأ © ٍنيمل
 .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 « قلتو غترل#
 .اميف نونلاب رماع نبا

 ذا اديك قل اونيكتت كييش مطل احلا كنا اتا
 مدام أ موك معلا كك م رمت وو 2و وع لرسوم

 در كيبتجي كِلانكَو © نيبم ودع نسنإ َكُنَر كيبتحي َكِلَدَك يبشرك ال "طيش

34 

 ادا

 لا كو قيرف وةققي زو قوواحألا ليرات نويكتلكلو

 َّنِإ َقَحْسَو َميَِرْبِإ ُلَبَق نم َكِيوَبَأ لع اَهّمَتأ مك َبوُقْعَي
 ب ا لا

 دو اكياكما يقع وخر عققرما يان اق لا

 يالا شوشو اذ دع

 رف وِدْعَب نم اوُتوُحَتَو ْمُكيِبَأ ُهْجَو ْمُكَآ ُلْخَي اَضْرَ

 ِتَبَيَغ ىف ُهوُقَْأَو فنيثاثقتال غب لي لق © نيت
 0 113 لس د يملا ُضْعَب هطِقكْلَي بخ

 قت لأ 9 و كَل ودل اَّنِإَو نين لع نأ ل كت

 َىنْرْحَيَل فِإ َّلاَق © َنوُظِفنَحَل مهل اَنإَو ّبَعَلَيَو ٌعَتْرَي اذ

 © سمي ةذع مشو بدلا هلْخَأَي نأ ُفاَحَو وب اوبهدَ
 اور ! انإ ةّبصع ُنَحخَو َبُس ةرديصلا ف 16 ةيضغ نخر قفل ةلكحأ خيل اوأأك م و

 اج

1 

2 

 * املا

 ا

6 
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 عدا هه ١ هت
 ام اه( َوْءاَجَو ©

 هن َتَءاَجَي ©
 .مهيف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 « تَلَوَس لبر

 هآ َىَرْشْبنَي ©

 .ًالصو ةحوتفم

 4 ىَرْشْبَِي #
 .تفلاو ةلامإلاب :نامحجو ةبعش

 4« ةلرتشأ 2©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 050070707 07 اَوُعَمْجَأَو ءهب ًاوُبَهَذ اَّمَلَق

 ا ل

 توت انكرتو قيكشت اكتفت | انابادت اراك © ركزي اق

 وَ ال يؤ تا انج فدل هلك ةعشم
 ا

 ام 06 ةاكققتلا هنأ ليم ُدَصم ارئأ كن مف

 لاك مدل لكأت َمُهَدِ راك اىلكر 1 ا تعا كرد

 نولمتي اكيآابل 2 ُهَّلل 0 ا

 َنيِدِحّرلأ َنِم هيف ًاوُناكو هس

 ُهلَوْنَم ىبِرح دير رض ني ةلَركف
 ف قسرا اك قلك اَدَلَو دَُدِخََت

 ءوِرْمَأ لع ٌبِلاَغ هنو ْثيِداَحَأْلا ليِوأت نم هَُمْلَعِْلَو ِضْرَْل

 هديا دَدشَأ عب اَملَو © َنوُملعَي ال سياتلآَرثحَأ َنِحَلَو

 © َيِنِسْحُمْلأ ىزْجَت َكَِدكَو امَلِعَو امُكُح

1 3 

 ام
1 

4# 
 عاب 5

 م اس

 اى

 َ 1 آَتَعَفَني نأ
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 تتيح ل دل اكننا الا 2 20

 .ءاتلا حتفو «ةنكاس ةزمه

 ةزمه مث ءاهلا رسكب :يناثلاو

 .ءاتلا مضو ءةنكاس

 كنه
 طقف ءاهلا رسكب ناوكذ نباو

 يو
 ام اهيل

 ةزمحلاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا
 .فلألاو

 ءاههحتنب :نامتو ةبعشو ماشهو
 .اهتلاماو

 «نيصيخنلا»
 .ماللا رسكب رماع نبا

 4 اَهَمَعَش دق 86

 4“( اَهنَرْنَل 6
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 مه د ء ا 1 م 1 7
 هل 0

 يلا نع ند امم ٌفِرْصَعِل

 باَبَلأ اَدَل اَهَدَيَس ََْلََو ِرُبُذ نِم ُِهَصيِمَ تَّدَقَو 0 اكس

 لأ تاَنَعْوَأ نجس نأ ١ 43 كرها 24 تلال

 ا ا يل

7 

58 

 دل 7 تابشتإ ى ىِرِفْغَتْس 6 اَدَه 6 ء ضرغأ 5

 هتف ُدورُت ٍزيِزَعْلا ُتآَرمآ ةَئيِدَمْلَ ىف ةَوْسِذ ٌلاَقَوه
 © ٍنيِم ٍلَلَص ىف اًهنَركَآ ان اًبُح اَهَفَعَم دق -هِسْفّن نع 1 2 ع برع عا 2ك“ وضل رو

 .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «لادبإلا ةثالث ةاقكفلاَو ©
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 مك كك 2ك مه 2152255
 اَتْكَتُم ّنُهَل ُتَدَمْعَأَو َنهْيَلِإ َتَلَس 000 ةعيش اهلك ءءء

 0 ا ل | خخ كلائور#
 اَكَلَق ٌقِهْيَلَع خ 5| قيَلاَكَو انيك ١ َنُهنَو ةدجاو لك ناو للا فر

 اذه اق لك قلك قللت تنقل ا وقلتلا نقووتما قلن

 5 فدل ةذحا 0000 3 507 ْنِإاَرَشَب

 اي يا ءاق كفيت نع ُةثدَوَو ُدَقَلَو هيف

 ل :ر َلاَف © َنيِرِغَّصلَأ َنِّم انوُكَيَلَو ناكشتل قازذا#

 كد َنُهديَك تَع فرضت ال هيل قئوُعَدَي امِم لإ ٌبَح

 َفََصَق دو ل َباَجَتْسَاَف © َنيِلِهَْجْلَأ َنِّم م نا َّنْهْيَلِإ

 دْعَب ْنِّم مُمَل اَدَب َّمُث © ُميِلَعْلَأ ٌعيِمَّسلأ َوُه مُدَ 1 1 2ع

 َدْجَّسلَأ ُهَعَم َلَخَدَو © ٍنيِح ّقَح هُهَتْنُجْسَيَل 57
 59 ل 000 م

 ٍينَرَأ فرح الا لاو ارح رِصغَأ ىنرأ قإَمُهدَح َلاَق نائف | 0.24 ٍَدَرأ »©

 هليواكي انف هند 7 الا كات م نع لح « َكنّرت +
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 هن ويقرر ماع اَمكِتَأَ ال َلاَق © َنيِنِمحْملأ نم ره كر

 و امم اَمُكَلَد اَمُكيِتأَي نأ لْبق -هِليوُأتب اَمُكْنأَب
 © َنوُرِفَك مه ٍةَرِخآلاب مهو هّللأي َنوُنِمؤُي ال ِرّوَق َةَلِم ُتْكَرَت

666 
 1 8 مس

 ِس

 نس هك

 مس
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 حت اك اصف ّقلَحْسِإَو كا اقتل اكفا ُتَعَبََأَو ه/ َىِءاَباَد 26

 ِ 00 .الصو ءايلا حتفب رماع نبا

 ناّملَأ َلَعَو اَنيَلَع هلأ ٍلْضَف نِم َكِلَذ ٍءَيَش ©. نِم هاب َكِرْشَ # ره

 0 هب 2 ©

 1 لأ يب حصني © نر 36 ل نياك -ةتحأ تت و عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 2 ٍ 7 عم ليهستلاو ,همدعو «لاخدإلا

 0 م . © راق دولا ُهّللأ مأ رنَح َنوُفرفتم 0 .لاخدإلا
2 

 ةلئأ لودأ اك م مكب مَ الا ا 7 2 عا وي# م ا أ م 2 3 و ا 5
 ا

 رت او 00007 نإ نط نا

 م واقي هل ىباقلا ةاقجحأ ا ملا ةيذلا كلك

 ل 0

 را ا ىرأ َيإ كمل لَو ينِسأ رأوه
 م تسب َرَكْأَو ٍرْضْخ - 1 5 َعبَسَو تناك م .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو نائكذ نبا

 © َنوُرْبْعَت انزل هلك نإ ىف م2 ىف وُُفَأ ل

 .4( َىَش )8. مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .#( ىَش 9 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ه4 ٍءْىَش ا!(

 .مورب ليهستلاو ءافلأ لاديإلاب :نامجو 4( ًذَآَمْلا ©
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 حدا 0 عه ١ مه
 8 ةيبلغب ملخألا يوب نا ٌقحَأ ثدش

 ه-

ّ -_-- 0 

 ع

 008 مُكْفَِبَنَأ أتأ ِةّمَأ َدْعَب َرْكَدآَو اَمُهْنِم اَجَخ ىذلأ لاَ

 ٍناَمِس ِتَقَب عْبَس ىف انيفأ ُقيِدِصْأ اَّيَأ فش توت 0 قولِسَرَأَك

 ٍتِاَي رخو رطخ تلبس عبَسَو ٌفاَجِع ٌعْبَس َنِوْلُحَأ

 عبس َنوُعَرْرَت ل © َن ِس 3 عجر َلَعل ا اَق © َنوُمَلْعَي عي َمُهَّلع الأ لإ محي

 امم اًليِلَق لإ ةهلبكس ىف ُهوُرَدَق َمُثدَصَح مف 00 ٌنينس 4 بادا©

 ام َنَلُخْأَي ٌداتِش ٌّعْبَس َكِلَذ ِدْعَب خم تي َّمُث © َنوُلُخأَت | .ةندا ناكمإ رباع ناو ةعش

 َكِلَذ ِدْعَب نم أَي َمُك © َنوُنِصْحن اَمّم اًليِلَم الإ َّنُهل متم

 ىفوُثنآ ُكِلَمْلأ َلاَقَو © َنوُرِصْعَي ِهيِفَو ُساَنلَ ُثاَغُي هيف ُماَع
 جوملا ْلَباَمهَلعَْف كَ در لإ جن لاَ لوُسَرلأ ءاجاكلت ني 415822886
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ام لاق © © َميِلَع نِهدْيَب ِِفَر نإ نم 0 1 َنَعَطَف لأ .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ماشهو

 ام ِهَّلِل سلخ َْلُق ل نع يقسوت لد ْذِإ ّنُكْبْطَخ

 َّمَحْصَح َنْلأ ٍزيِزَعْلا تأَرْمَأ ِتْلاَق ٌءَوُس نِم ِهْيَلَع اَنْمِلَع

 كد 2 قيفولحلا قيل راتإو هقيينت نش رك دور انآ لكلا
 رص يَ

 © َنيِنِيآَحَأ َدَيَك ىدُهَي + ]هللا نو بيكا ةنغل ه] نأ هلعَيل

 و
2 

0 

 هلا ا



 أ هه هدد
 نإ فَ مح مكر أب ةَراَم ام نفت نإ يق اعأ وم

 “هيت هش بكت هوب نوكأ فيتا لو © © ٌميِحَن ٌروُفَغ َقَر
 ىّلَعْجَأ َلاَق © ٌنيِمَأ ٌنيِكَم ايدل َمْوَيْلآ َكنِإ لاَ دُمَمّلَك اَمَلَ

 قئول انكم كَِدكَو © ٌميِلَع طيِفَح نإ ضل ِنيآَرَح َلَع
 و 41 نم انهما ع ا ةيحاو ؛م ابكي ضل ىف

 اثق لل ريح أ زخأأو © نينيخنلأ رخأ عي
 فو اتق هيلع أأخدق فلو اخ اجو © َنوُقَتَي رتب رك 00

 مكحأ خأب ىنوقلأ لاق مِهاَمجحِي مُههَج املَو © َنوُركنُم مل | بلو عتب راهو انه
 نإَف © َنيِئِزنُمْلآُرْيَخ نو ليكلا ىفوأ لأ نؤزت الأ يأن

 أوْلاَق © ِنوُبَرْقَت اَلَو ىِدنِع ْمُكَل لْيك الق وب ىنوثأت مَ 0508
 0 2 1 َ | ا ود 00 0 /

 ' َمُهَتَعَضِب ْاوُلَعْجأ ِهِئاَيَِفِل َلاَقَو © َنوُلِعَمَل نإ هأَي د ُهّنَح ُدورُنَس فلألا فذحب رماع نباو ةبعش
 .عات نونلا لادباو

 نت هنأ او 00 قب 0

 ْرَأَف ُلْيَكْلآ اًنِم َعِم اَاَبأتَي أوْلاَف مهيأ َلِإ اَوُعَجَي اَمَلَف ©
 ه-

 ا دل َنإَو لكْحَتاَاَحَأ انعم

 ع 6 كو © .مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ ِءَوُسلأب ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ُءاَشْن #
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 حجه هن هد
 هلق لاق عيدا 6 تحترم اك م ْمكْنَماَ لَه

 4« اَطْنِح © [|
 أود ُدَجَو َمُهَعَعم اوُحَتَف اَمَلَو © َنيِحّرلأ ُمَح رَأَوُهَو اَظِفلَح ُْيَخ 1

 2 او دوق .فلأ نود ءافلا ناكساو

 تدر كيفي مدع قنا نانا أولاق مهل تدر َمِهَتَعَصِب
 دص

 ل 1ك قالك وب لك 13913 اناك لظقما تانج ريكو كر
 ه-

 ىَنُتأعَل هلأ َنِّم اَقِتْوَم ِنوُتْؤُت 55 اح همكم اولا ل6
 ُلوُقَت اَم لع ُهَن ل ل ل ا

 بوب ْنِم م اوُلُخْدَأَو ٍدِحاَو ِباَب ْنِم م أوحد ال َيََي َلاَقَو © ليك

 دن الإ كَ ٍنِإءَىَه هلل َنِم مكن ىنعأآَمَ 4

 دع نما تلو © وقتا يلم هت ثدي هلع

 ةجاَح الإ ءئش نم هني مهْنَع ني ناك ام مهوب مُهَرَمَأ

 أ يو ع ا اعوان كوب لا
 ه- رادع ع

 لاَق اق ُهاَح اكنأ ِهّيَلِإ عَواَد ف ل ا 0 يناكلا

© 

 ه-

 ال راك اي ايت ل 0

 ني

- 
 عا سس

 ا ٠

 مس 2

غدإلاو لادبإلاو .( ىّش إل مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ /ٍٍءْىَش 9
 .( شن ]+ مورلاو نوكسلا عم ما
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 حدها  تن1- ها
 نذأ اذ هيل ٍلْحَب يف َةَياَقّسلَأ َلَعَج ْمِهِناَهَجب مُهَرَّهَج اَمَلَق

 لس

 ادام مِهّيَلَح أوُنَبْقَأو أوْلاَق © َنوُقِرَسَل ْمُكََنِإ ُريِعْلأ اتي ُنّدَوُم

 ردع عركا يررورما رضيت رانا ةرعتلا 5077
 ىف دين اتقج ام مُكْمِلَع قل هكلأت ًاوُلاَق 2 يعور دوب أكو | ”ةلاو عتاب دامو مادهم

 نيب مقنُك نإ ةؤاََج امه أولاَت © نين دا ا نا

 ىِزَجن َكِلدَك هةفاَج وهف ءهِلْخَر ىف دج نم ؤّرَج أوُلَف ©
 نم اجرت مث هرجأ ءاعر لبق مهيأ أدت © تيا

 نيد ىف ُهاَحَأ دخيل ناك امن فْسوُيِل اَنَدِك َكِلَذُك هيِخأ ِءآَعو
 7 0 4( نَم ِتلَجَرَد ©
 ىِذ ا آه نّم ِتلَجَرَد ٌعَفَرَ ُدَنلَأ ءانوا كلما | .قيرت نود دانا سكب رباع نا

 عور_ تت وو 0 3 ض هم سا ني
 0 ١ هك أ هلام اس > ع لا 2س 5 اق روع | #' َقَرَس دَقَف ©
 لبق نمد خا قرش دقق قرت نإ أَو © ٌميِلَع ِملِع 0

 0631 3 ما لاق كل قوقل ل كاين قوتي رئ انكدأت

 ل م لا | «َكرتز# اَْيَساََأ دل َن ُريِرَعْلا يأتي أولاَق © َنوُفِصت مب ْمَلْعَأ هلو 00,
 © َنيِنِسْحُمْلَأ نِم َكَرَن اّنِإ َدُهَناَكَم اَنَدَحَأ ٌذُخَف اريك | .ةلمإلاو حتنلاب :نامجو ناكذ نب

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ #(ُءَشن +(
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 ته 0| 0 هته
 ا

20000 

 “لق اين أرشلخ َكَلَخ هته 0 9

 - د

 َنِّم اَقْتوَم مُحِيَلَع َدَحَأ دق ْمْك ْنأ اد

 -ذ لص

 مل
4 

 وا ىلا ي
 و 2 ا 5 ل 16 ودب رو ر اطر و * رو هج

 ذك انو كتلك كيال هيك اكو را

 لأ َريِعْلاَو اَهيِف اَنُك ىلآ ةَيْرَقْلا ٍلَْسَو © َنيِظِفَح ِبْيَمْلِ
 مة ءفنأ مُكَل كار حلا اه رتوطعلا از 0 4« ْتَلَوَس لب ©
 و (س#5ر د وَ «ماغدإلاب :نامحجو ماشه

 1 وه هن اعيبج مهب أَي نأ هل أ ىَسع ليم بَ .راهظإلاو

 َتَّضَيْباَو قسوُي لع قَسَأتَي َلاثَو مُهْنَع ٌل 00
 قوي 26 ذك أؤكفت رأت أولا © يك وُ 528 70

 "مس ريوس حملا ع 0

 © ةرتلتم ال اهدتلا نياتغ ورك نيو قا ك0

 «مورلا عم واوك ليهستلاو «لادبإلا :هجوأ ةسمخ اهيف هل ماشهف واولا ىلع انه ةزمهلا تعسر 4 أُوَْفَت 0 لك

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا م فقولل نكست ةمومضم ًاواو لادبإلاو
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 حدا هه هم

 ٍةلَجْرُم 2©
 00 0 :نامججو ناوكذ نبا

 4 َكَنِأ 2©
 نيب ًاذلأ لاخدإلاب :ناححو ماشه

 .همدعو «نيتزمح لا

 هدأ كرتاط ثقل هلدأك ارلاق 9: تقيبخفلا َرْجَأ ُعيِضُي ال هلل

 نع اراك "ذر هيخو هتلر نو اويتعتت ارثخذا نع
 00000 ص يو ص 2 1 - وَ طصر م 2

 0 موَقلا الإ هللا حمر نم ُسَنْيِاَي ال ُهْنِإ هللا حْوَر
 ه-

 ص هذ

 0 انّسَم ُديِزَعْلأ اَّيَأتَي أولا ِهْيَلَع اوُلَخَد اَمَلَق ©

 11 6 نصت نكلا اك قت ةقكت ا ةفضي اقدح

 00 هلَعَف ام مُثْمِلَع ْلَه َلاَق © َنيِقّدَصَمْمْل ىِزْي

 ُلاَق ُفُسوُي تنأل َكْنِع َولاَف © َنوُنِهلَج ْمُنَأ ْذِإ ِهيِخَأَو

 نارك رووا اعنا تر ودمر

 دسك هي مالم

 اددَه صمم اوُبَهْذَأ © نحر ْمحْرَأَوْهَو محل هلأ
 2 نيا ةفيلخأب قوثاو اوصي تأب ىأ هج ا

 دل اي
 69 ميدقلا َكِللَض ىنل َكْنِإ هللات اق © ِنوُدَيَمُت مه <21[ ياارأ < 1 هَل ا وس < آى

 هه
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 .اعم  َءاَج 8

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4 ءآاك©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب : :نامتتو ماشهو

 « تأتي ©
 .الصو ءاتلا حتفب رماع نبا نب

 ايلا اقوو

 ع
 4( اََلَعَج دق ل©

 تل رك ضحك اك كا

 كابات أولاق © قومك ال ام هلل نم مل نإ ْمُكَل لأ

 ا لاك 8 ةيفطتك ذك اذإ انيولذ اك ةقفَكسأ

 ََواَد ٌفّسوُي لع اوُلَخَم اّمَلَف © ُميِحَيلَآ ُروُهَعْلآ َّوُه 8

 َعقَرَو © ينم تنوع هللا هان نإ ردي نلكما نال

 ليوا اذه نتاع لات دكت وقل واق فلا م

 رخأ إب نس دوق يقر اع دك لبق نم يي
 طا[ أ دغ م وشل قف مط و نأ

 وه د هنإ هاك ان كالت قون نإ فوت تنك ىتن

 ليرأت نم تتلو دل نم ىبتنتا ذك ترم © ممكحلا
 هرهلالاو اهنذلا ىف هلو كدأ ضرالاو تاؤكشلا رواق تيداَعتْلا

 ٍبّيَعلأ ٍءاَبْت َكِلَذ © َنيِحَِصلَأِب ىَقِْلأَو اَمِلْسُم ىََّوت

 ركن تو فيا هل دك ا سد

٠ 

 اما
 1 ١

 ١

07 

 6-5 "ماسلا

30 1*١ 
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 590898 عارلاو ماللا منغ | هعمل |

 ءْلَل ٌرُكِذ اَلَِوُه 520 07
 َنوُضِرْعُم اَهْنَع اَْنَع ْمُهَواَِيلَع َنوُرْمَي ٍضْرالآَو توسل أ ىف ٍةَياَء ْنِّ
 8 َنوُكِرْفُس مُهَو الإ هّللآب مهرَتْحَأ ني انو ©

 ل د اكزأ ةفسبأ
0-007 0 

 ةدصت لك هلأ لإ وع ذأ ليبم مزن ل © نور 1

٠ 

 نِم 0005 © َنيِكِرْشْمْلَا نِم ا انو دنلا كنف ا هوي ©
 ىف اوُريِسَي 0 0 ٍلْهَأ نم و مه 2 اَلاَجِر َ َكِلَّبَق | .اهدعب فلأو ءاحلا فو 0 همر هظ هرم نونلا لدب ءايب رماع نباو ةبعش

 م 20 ص و 0 41

 ةرمتالا ذادلو مهِلْبَق نم نيذلا ةَبقلَع نك نك أورظنيق ضرأْلا ٠ «عشلا)
 5 و م 1, ٍِص و رار رزق 2 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 اوتظَو لسرلا نيقيتسا 0 اَلَقَأ اَوَقّتآ َنيِذَلِل ٌريَخ 4 دكا
 نَع انساب دري و ءاَشن نم ىجنف اًنرَصَن َمُهَءاَج ايدك ذك دق ْمُهْنَأ .لاذلا ديدشتب رماع نبا م و 0 2 سر م تو > < همنا 2 : 7

 9 ما ا. ص

1١ 6 1 

 ا
 أ ىلْؤأِل ٌةَرْبِع 7 م ل ِموَقْل و معاجو
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ٌليِصْفَتَو ِهَيَدَي نيب ” ىَذَأأ قيدصت ا 0 اًكيح 6 م | .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو
 دهر رب 00 2 و 2و

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ء2سايقلا ةسمخ ه#/ ءاَمْذ 20

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءْىَش #0
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 ه(رحلا ©
 .ةلامإلاب رماع نباو ةبعش

 4( ىَبَعُي 26
 ديدشتو نيغلا حتفب ةبعش

 قولا

 ٍليخَو ٍعَرْرَو ©

 4(ِرْيَغَو ِناَوْنِص
 يف رسك نيونتب رماع نباو ةبعش

 يف ءارلا رسكو تاملك ثالغلا

 .ةريخألا

 : نق 3

 .رايطإلا

52 
 ىلع ةروسكم ةزمهب رماع نبا

 .رابخإلا

 4 اًنِءرأ +

 .نيتزمهلا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 «ِراتلا 28
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 ,ٍ أ ُتنَياَء َكَْلِي رتلا

 هّنلأ © َنوُئِمْؤُي ال سياق رثأ َّنِحَلَو

 سم َركَسو نزلا لع ؤقنأ مك ًاهئؤَرك مَ رب
 تالا ْلِصَمم َرمأل ردي َْمَسُم ٍلَجَأِل ىرخي لك رمق
 ندعو ضرالا كندا وو قولو م ءآَقِلب مُكّلَعَ

 ند ِنَْجْوَر اَهيِف َلَعَج ِتَرََكلآ لك نِمَو ارو تي اهي
 و © نورك وق ] ِتيادَل َكِلَذ ىف َّنِإَر راَهَتلآ 00

 ٌليِجخَو 0 ٍبتْعَأ ْنِّم تَّنَجَو تو ِوَجَتُم ٌطِق ضي

 ّلَع اَهَضْعَب ُلَضَفْنَو ِدِحَو راتب قشأ ونص ُناَوْنِص

 نإ ع © َنوُنِقعَي ِمْرَقَل تيل َكِلَذ ىف نإ لكلا ف ِضْعب
 0 نك 0 .1آ 2 2-م 2 3 2 موك ةكعَف 0 م ه-ذ

 ل راح ا رح يول بجعف بجعت

 تارا 7 أقر عن

 ً”يفاتغأ 2 ُلَكْغَأْلا كيتا مهيرب وردك هيب كيتا

 215 يدك اغلا تعض ينور

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدع 4 ٍديِدَج ٍقَلَخ ىنل ©
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 تن تك تنن عك عد عك عت
4 

 ا كل دولِجَعَتَْيَو
 د نو مهِْلُظ َلَع سيان ةَرِفْغم مودل َكّيَر َّنِإَو تَلْكمْل

 0 1 ارزتكح ةيدلا لوقير 8:كاقولا ةنوكا

 ليام قي هل نراظاول وق ٍلَوٌزدَنُم تنأآَمّنِإ بَ ني

 همتنِع ٍءْيَه لوو ْذادزت اَمَو ُماَحْرَأْلا ضيِغَت اَمَو قنُأ لك
 ٌءآَوَس © ِلاَعَتْمْلَأ ُريِبكْلا ِةَددهَّسلاَو ِبّيَعْلَأ ُمِلَع © ٍراََقِهِب

 ٍفْخَتْسُم َوُه ْنَمَو دي َرَهَج نَمَو َلَوَقلا َّرَسأ ْنَّم مُكنَم
 ْنِعَو ِهْيدَي ِنَب نم ُتدَبِقَعُم ركل © ٍراَهتلآِب ٌبِراَسَو ٍليَلآب
 قَح ِمْوقب اَمرَوغُي اَم ْرَيَغُي ال هن نإ هّللَأ رم ْنِم هُهَنوُظَمْحي وِفَلَخ

 م 57 اهون يوت هنبا كاز انو يضر اك ورك

 اَقْرَح َقْرَبْلآ ْمُكِيِرُي ىِدَّلآ َوْه © ِلاَو نِم -هِنوُد نِّي مُهَل
 ءهِدْمْحي ُدْعَيلَأ ُحَبَسُيَو © َلاَقِقلا َباَحَّسلَأ ئِشَنُيَو اَعَمظَو

 نم اهي ُبيِصْبق قِعْوّصلأ ليو -دتقبخ نم ةكبتلما
 © ٍلاَحيْلَأ ُديِدَش َوْهَو ِهّللَأ يف َنوُلِدَجُي َمُهَو ُءَمَي

 ةسمخ #4 ٌءاَشي 9 (2).مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍء يش © ماشه فقو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا
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 را صر

 <“ متحف ©
 .ماغدإلاب ة هبعشو رماع نب نبا

 4«( ىوَتْمَن له#©
 :ماغدإلاب :نامجو ماشه

 .راهظإلاو

 14 رسموا

37 0 1 

 اقاوم
 حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 3---- ةيثأأو اكل ادا و

 هغِلَ َوْه اَمَو ها َعُلَبيِل ِءاَمْل 0
 ل َنيِرِفَكْلا ُءاَعُد اَمَو

 © هِلاَصآَلَاَو َوُدْعْلِ مُهْلَكِظَو 0 0 ضرار هوطشلا

 هوفوُ نم مذ لف أ لف ٍضْاَ ِتوَمّسلأ بر نّم ْلُق
 ىوتشَي له لق اًرَص الو اْفت مهيشنأل نوُكِنَي ال ءآيلزأ

 0 ٌروُتلَو تمْلُلأ ى ركل اصلا
 هلل لف مهْيَلَع ُقلَخلا ةبدقتف يمك تاخلا

 مالو ٌلرنَأ © ُرَمْلا ُدِحوْلآَوُهَو ِءْئَش لك
 هيلع نوققوت انهو ا ا لح آف اَهِرَدَقِب ةَيِدْوَ

 هلل بِرْضَي َكِلَذُك دلت ةلكُم يع رز يسرا ار ةيئارالا

 ّساّئلآ ْعَفَي ام اّمأَو ءآَقُج ُبَهُدَيَف ُدَبَ

 َنيِذَلِل © لاقمألا هلآ ُبِرْصَي َكِلَذَك ْنضرَأْلا ىف
 00 هل أوبيجقشي مل يلو قش ا مه 3/1 اوباَجسا

 فيكترأ دبر زةقنا] داكن هلو اميمج ضل ىف
 يللا كا

 © ُداَهِمْلَ 5 منهج وَ ايس

 .ةيآ سأر رماع ن نبا اهدعي 4( ٍباَسِيْخَأ َُوُس ما ْمُهَل [ 4( ٌُروُتلَآَو تنم ُتمْلُظلَأ +4( ٌُريِصَبْلاَو يعألا ىِوَتْسَي لَه ©

 34 َءاكَرُش ٍِظ 4 َءاَيِلَوأ 2 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءّىَش ©

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو هجوأ ةتس 4 ٌعَوُس /2(9) .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو .هجوأ ةثالث

 .ماهشإلاو مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو
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 ع ك عدت عك اك هك ه
 فارع نبك رت نس كلي لرنأآَمّئأ مل مَلْعَي نَمَكَأَه

 َنّوَشْخَيَو 0 نأ هب نا يلو © قكيب

 ات هومر

 ةوفرذتو ةَِنالعَو ار مصور ام أوو ةرَلصآ اا
 ِنَدَع َُنَج © ٍراَدلأ قع "ا 0 00 .هلك#ٍ الأ ©
 * | لاب :نامو نكت نب
 0-11 و ه ب 7

 ٌةكِيِتَلَمْلاَو و هو وجار َمهِبآَباَد ْنِم َحَلَص نَمَو دي .ةلامإلاو

 فيك ماب مطيع 0 بن ف ع َء و

 ءهقلّكيِم ِدْعَب اة دللا ههه نوْضَقَح 00

 م

 ضال ىف َنوُدِيْْيَو َلَصوُي نأ دوب ُّللأ َرَمَأ آم َنوُعَطْقَيَو
 قمل جز شتي لأ فرك وشر لأ مق كل ا

 نوت ىاجذلا را اهي نذل حلاو أوُحِرَقَو م

 ا راك هلا ُمَكَم الإ

 اوُنَماَء ةيداا تان ف هم عدت ل م للا

 © بوُُقْلآ ُنيَمظَ هلآ رْكِذب الأ هللا ركب مُهّبوُلُف ُنيَمظَتَو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سابقلا ةسمخ .اعم 4 ُءاَشي 0
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 5 حنت كح حن كد

 « ئرفثنأ دَنَلَو ©
 .ًالصو لادلا مضب رماع نبا

 ا

 .ماغدإلاب ة هبعشو رماع نب

0 

 .راهظإلاو

 «(اوُدَصَو)
 .داصلا حتفب رماع نب نأ

 و

 © ِباَكَم ُنْسْحَو و مَ نيرظ تنكلددلا اولِيََو اوُنَماَع كا

 ُههّيَلَع ًاولَتَتْل ا ل وقلت 0
 ص

 آ] قَرَوْه لك ِنْمحَلَأب َنوُرْفَحَي ْمُهَو َكِيَلِإاَئيَحْوَأ دل
 هي كريش اناقكأ ن1 116 تاكهوتار 000

 لأ اعيب 7 مج رمال هل لَب قوم هب ملك وأ ض الا دي تعليم زأ

 آد ئرزع ناكلا ىدهل ةثلأ ةلقب و1 ىأ الما ةيذلا نيك

 داني لاي تشابهت زف لل
 را نإ دّندأ دقو 0 اى عيا

 هناا دولاب تبذل ا 2 0 2

 نع اودضَو مُهْرْكَم اورردك يدل َنيز لَ لق نب رهط 1

 ةزيخأ يف ٌباَدَعْمَُّل © ٍداَه نم دك امَق ل ٍلِلْضُي نَم و لهيسلا

 د © ٍقاَو نم هلل نم مُهل امو ٌقَسَأ ةرخلأ بادو ند

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو .سابقلا ةسخ ه4 ُءآَشَي 20

 .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءهجوأ ةثالث د ارش ©
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 7 تاع هات و 0 كت
 0 نيرفكلا ىف ١ هينا نلف كدب وو 1

 ٍباَرْحُقْل 0 للا

 ب هرفأ لو قل دي نأ ريان لق قف ذك

 - يف ا هلأ َكِلَّذَكَو © باَكَم ِهْيَلِإَو را ُهْيَلِإ

 م هَّنلأ مم كَل اَم مّلِعْلا م َكَءآَج اَم َدْعَب مُهَءآَوْهَأ َتَعَبَنأ | 2« 32اجإ©

 1 ل ان م زا دَقَلَو © قا و .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 ِ 16 3 ٍلوُسَرِل نك اَمَو 0

 © بتكلا : ”ددغ) كيقيو ةاكفا هللا ارخفت © كانك « كتيره
 قلك اك كتي درا قلل للا ضي نقرر راو

 ْنِم اهْصْفنَت صر يت انور م وأ © بال كيل هَلْ
 ٍباَسِححآ ُعيِرَس َوهَو -هيكشل َبِقَعُم ال محي هلآ 0

 8 دا دل م ام ملي اغيب زكا لِ ينبت نم َنيِذلَأ َرَكَم دق «يراَدلأ 5
 © ٍراَدلآ ىَقُع ْنَمِلُرَفْكْلآ أ ُمَلْعَيَس ل كش| © 00

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ْءاََد 16 0 سا
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 هرلا ©
 .ةلامإلاب رماع نباو ةبعش

 كارم

8 
 رثلآ ىلإ تملا َنيإل© 9

 هللا د لُك ًاَلَمْرُم تنل ْاوُرَتَح اكلا كلا ُلوُقَيَو
5 

 م4 ب 5 رع سس هع 0 سارع + يا ا 2 7

 ديدش باذَع ّنِم َنيرفل 00 خرالا ىف اَم تاول ا

-_ 5 

 و ب 2 ا ُع رع دول بي سس ا ا ا ©

 نع لودصيو و خالل مندا ٌةذَيَحْلا وُبِحَتَسَي َنيذلا

 1-ا 4 - ١ د ٠ ًَى 1 52 ان 4 هم هَّنلَأ

 :و (9 ٍديِعَب ٍلالَص ىف كيتلوا اجَوِع اَهنوعَبَيَو هللا ليبَس
 دص ع

 اَنْلَسْرَأ دَقَلَو © ْميِكَحأ ٌويِرَعْلآ َوْهَو ُءآَقَي نّم ىِدْهَيَو ُءاَشَي
 روث لِ ِتَمْلُظلَ ّنِم َكَمّوَق ا ّنأ ًآَنِيِْياَك سوم

 © ٍروُكَم راَبَص لَُل ٍتنيآَل َكِلَد ىف َّنإ هلأ ميا مُهَرِكَذَو
 .ةيآ سأر رماع ن نبا اهدعي 4ٍروُتلَأ َلِإ ىلإ تنيلشلا َنِم #©4 روُثل

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسخ #4 ُءاَشَي ©
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 حد مدد حدد عه محا عت حت
- 
0 

 مكجناَذ ذِإ ْمُكَيَلَع ِهَّللَأ َةَمَعِن ةكقن اوثك ذأ هيوقل ففكرت لاك إم

 َنوُحبَدُيَو ِباَدَعْلا وس ل َنْوَعْرِف ِلاَء
 مكبر نم هال 0 ىفَو َمُكَءآَمِن َنوُيَحَتْسيَو َمُكَةآَتَبَأ 59

 بلو َمشئديرأل عقركش نبل ميو َذَتذإو © يطا 5
 م اَوُرُمْكَت نإ َىَسوُم َلاَقَو © ٌديِدََل ىباَذَع َّنإ ْمُتْرَئك

 أبت محيي ملأ © دي نهم هلآ نإ اًعيِمج ٍضْرألا ف نمو
 مجِْعَب نِم َنيِذأَ َدوُمّتَو ٍداَعَو 0 مَ محلب ني َنيِل

 .ةلمإلاب ناوكذ نبا 0 اقر يقرا هلل الإ :هئلغي ال «'ْمُهَنَءاَج ©
 ادق كقول نودع م نإ اولاَكَ ْمهِحَوْقَأ .ةلالاو عينلاب !واغو مانو

 ريباق كقول نا ميال كل © ٍبيِرْم ذعلإ اتتوغرَك

 مُحبوُنُأ ني مك َرِفْغَيِل ْمكوْعدَي نضر أو ِتوْمَّسل
 ما

 َنوُديرُماَلٌَْرَقَب الإ مشنأ نول َْعَسُم ٍلَجَأ كلِ مكَرِجويَو
 © نيبن واطلب اكوناك اناني ةنقي ق6 انهاكو ذك نأ
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 حد د ١ عه احا هه
 ْنْمَي هللا نحو ُْحْلْعَم دي الإ ْنََخ نإ ْمُهْلُسُم ْمُهَل ثَلاَق

4 
 الإ نطلب محي نأ آنل ناك امو -ِداَبِع ْنِم ُءآَقَي نم لع سس

 ّلَع ٌلكوت الأ ان اَمَو © رثمؤفلا ول هلل لو هلأ نألي
 هتلأ لكو اكرنيماع اه: لع َنريشَتلَو كلين انته ةقؤ هللا
 0 أوُرَفَح َنيِذل لاَقَو © نولكوتنلأ كويل

 مهجر مهيد مهمل ناد كم ناركما د
 يس يحب م ضل مككتكَُنلَو © نيب ا

 © ٍدينَع ٍرابَج لك باَحَوأ اوُحَكْفَتْساَو © ٍديِحَو ٌفاََو ىجاَقَّم | .ةلمإلاو حمنلب :نامجو رماع نإ
 9 رُدَحَرَجَتَي © ِديِدَص ٍءآَّم نِم لَفَسْيَو مم ْمَنَهَج ءِهيآَرَو ص

 نمو تيب وه اَمَو ٍناكَم لك نم توم هيِأَيَو هيي ُداَكَي

 ُهْلَمْعَأ َمهَبَرب أوُرَفَك َنيِذَلآ ْلَّم © ديِلَغ ُباَدَع آر
 أوُبَسُك انِم َنوُرِدْفَي ال ْفِصاَع ِْوَي ف ُحيِرلَأ هب ُتٌدَكْش "0

 وس

 © ُديِعَبْلا ُلَلَّضلَأ َوْه َكِلَذ ٍءَيَم
0 

 هئٍءْىَش م .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ُءاَمَي ©

 .#( َىَش 9 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .4( ىَلن )+ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ
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 ميظعتلا دم 55 898-1 عارلاو ماللا منغ "5 02 | هعمل | ج0 | قفتملا | تت

 هسا اه نإ رخو ضرار فوكتلا لكما ناك ؛ ملأ

 0 © ريع هنأ َلَع َكِلَد اَمَو © ٍديِدَج ِقَلَدب ِتْأَيَو

 اعَبَ ْمُحَل انك ا اَوْريْحتسأ نيل وتفصل لاق ايم

 أقنع أر ؛ىش نبل بتع نما و مأ

 ها ريص مأ عرج اك2 اوه تيكيكوأ

 ّقََْأ َدَعَو ْمُكَدَعَو 7 َّنِإ ُرَمأْلا ىضُق اَمَل ٌنطّيَّشلأ َلاَقَو

 آلإ ٍنطْلُس نّم مُكْيَلَع يل َناَك اَم و تيتلخلا كا دَعَوَو | 4( مُكَِيَلَع ٍبإ©
 .ءايلا ناكسإب رماع نباو ةبعش

 0 ل اا أ
 كرد ادي ثوتك ّنإ عرضت كنا و ُْكِحِرص أ

 ا نين ليدأو © تأ ا
 0 ألا اهيخَخ نم جت تن تحصل أول

 الم هلأ َبْرَص ٌقِتَك رقمك © قس اخ مهين
 ل

 عم ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لادبإلا :وه «يمسرلاو ,يجسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ 4( اٌوتَمَعّصلا 8

 .( ىش )+ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4إ ٍءْىَش + .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لاديإلاو «دملا ةثالث هيلعو مايشإلا

 ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٌءآَوَس ظ 4 َىَت 0 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو
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 و
3 

 ِ س د ا 1: و دعب

 ٌتَكُدَج 4. 8 َلَكَمَو 6 م هرام * تنئِجا ٍةَئيِبَح #©

 ةوتقك ب © َنوُرَك ذكي َدَكَي َمُهَلَعَل نيونتلا نون مضب :رماع نبا

 ّ هجو ناوكذ نبالو ءالصو

 كيكي © را نم اهل ام ِضْرأْلا ِقَوَف نمي |  .لوألا مدقملاو ءصفحك

 َنيِمِلَطلَأ ُهّنلأ 00 +الا ىو اَيْئدلَأ ِةَيََأ ىف ِتباّملأ ٍلْوَمْلَِب

 0 نيل نو ملَأَه © ه5 اق ام ةللأ لكقتم
 دص

 سيو ًاهئولضي مهَج © روبل را مهما افخم
 َّنِإَف اوُعَتَمَت ّْلْق ءهِليِبَس نع نق اك ْأَعَجَو © 5 2 ؛(ر اكل »©

 ةلقلا اوثيقت اوثما# ةيذلا فواتعل لكا# راما لك ,ةامزلاو جيفلابت اكو نوح نا
 وقدوم 16 اس ٠ ع ١ 1 هدا ع ا ه8 م ع ل 00 0000 ©

 0 وع تي نأ ٍلْبَق نم َةَيِنالَعَو ار ْمُهَنَفَرَر اًمِه الف و ءايلا 00
 رار ا كلا و تل ُهّننأ © ٌللِخ اَلَو هيف .ًالصو

 رغَتَو مكس اقْؤر تعا ن قيمي ةرخاف ا راكتلا

 َرَخَسَو © َرهْمَأْلا مْحَل َرْخَسَو ءورمأب ٍرخَبْلا ىف ىرْجعل كَ

 © َراَهتلآَو لَآ ْمُكَل َرَّكَسَو نيد َرَمَقْلاَو سْمّشلآ ْمُكحَل

 6 ١ هك ها
 6 كا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 حدك عد هه 1ك كك
 5 2 ص ه و مو

 موصخحت ال هللا ٌتَمَعِن اوّدَعَت ن ا
 ما ا « مهرب 8

 اذه لَعِجا َبَر ل 0 ْذِإَو 0 نيتنإلا 3 الأ لادبو ديلا مني رماع نب

 2 5 ع مو مه < 1 ًِ 0( ا وس ع .صفحك هجو ناوكذ نبالو ءافلأ

 ةنع عر ىذ ِريغ داو قيد نم دكت َق ميِحَر

 رك م ةديذأ لعِجأَد ةلَصلا أوثيقيل اير ها ملا
 بز © نزول توتا نت فو نت خ 5-

 3 هني نِم ِهَّللَأ َلَع قي اَمو ُنِلْعُن اَمَو ىفْح اَم ُمَلْعَت

 ليمتتا رتكلا لع َبَهَو ىنَآ هني دما © املا ىف ال

 ملأ يقم ينعاد و © ءاعلآ عيل قو نإ قدح َّقَحْشِإَو

 َىَدِلَولَو ىل فخ انئر © .وأغ4 ليَقَتَو انكر "قّيَرح ني
 تح اليخ لأ كيتخ الو © تاي وكي م نب لَو

 © ر رضا دوو كلا رق قزق اَمنإ َنوُمِلَلَأ ُلَمْعَي
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي #4( َنوُمِلَطلَأ ُلَمْعَي اَمَع #©

 ع

 مم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسابقلا 4 ِءاَغُذ © 4 ِءاَعُدلَآ © 4 ٍءآَمَّسلآ ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ ع يش 9( .رصقلاو دملا
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 عك مك كك كك ك5
 وه مُقَدْفأَو هفرل مهل د ريال مهِيوُكر يقم نيِعِطم

 تير أوُمَلط َنيِلآ ُلوُقيَف ُباَدَعْلَأ مهن موي َساَقلآ ِرِذََأَو ©

 و نكن عتَنَو هب 4 تع بيرت لج م انْرَخَأ

 ىف َمُنُكَسَو © زرت ضلال أ اوُئوُحَت
 مهب اَنَلَعَف ٌقْيَك ْمُكَل يو ْمُهَسْفنَأ اوُمَلظ َنيِدَّلا نكدَسَم

 هللأ دنِعَو ْْهَرْكَم أوركم دَقَو © لاقْمأْلا ْمُكَل اَنْيْرَضَو

 قد هل لا مُهْرَحَم ناك نإ 5
 ُلّدَبت َموَي © ٍواَقِتنَأ وذ ٌريِرَع هلأ نإ هلق يغب كرك هنن

 تسلا

 ما

 0 1 «ٍراَممْلا ©
 © ٍراَيَقْلَأ ٍدِحَوَلأ هل اوُرَرَبَو ُثَوَمَسلاَو ضر َرْيَغ ُضْرَأْل .ةلمإلاو حتفلاب :نامجو ناركذ نبا

 م 00 5 داقضألا ىف نين ْذيَمَوَي َنيِمِرُجْمْلَأ ىَرَتَو

 ٍيْفَن َّلك ُهَللأ َىِرَجَيِل © ُراَملأ ُمُهَهوُجُو ىَكْفَتَو ٍِناَرِطَق
 را ا قباذع 5 7 0

 ه8 ببال ارازأ وك ددزو ةويوالل وه اذن اونلكيلوط

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «ءسايقلا هوه ©
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 ت15 2255

 ن6
 .ةلامإلاب رماع نباو ةبعش

 ه4( اَمَّبَر ©

 (ةكيتنلا لكم
 ةحوتفم ءاتب رماع نباو ةبعش

 .ةددشملا يازلا حتفو

 اتش كح
 .راهظإلاو ماغدإلاب :نامحو ماشه

 ميِحَبلَأ نحمل ِهّللَأ مشب
 هين ل

 ْمِهِهْلُيَو أوُّتَمتيَو أوُلُكأَي ُْهْرَد © َنيِيِلْسُم أوثاك ْول أ ْرَئَك
 ٌباَتِك اَهَلَو را َفْوَمَ لَمأل
 سانت ول روكا اكو اهلع دقو ه3 ام © ٌموُلْعَم

 ل

 الإ ةكيتكملا ُلَرَُ را ل

 مهل اَنإَو َرْكْذل اَمْلَزَ ُنْحَك اَنِإ © َنيِرَطنُم آَذِإ اَونآك اَمَو َقَحْخأِب

 ل
 هكُلْسَت َكََِك © َنوُءِرْهَكْسَي هب أوك اّلِ ٍلوُسَي نم مهييتأَي
 َنيلَوَأْلآ ُهَنُس َتَلَح َدَقَو هب َنوُئِمْؤُي ال © َنيِمِرَجُمْلَا بوُلُق ىف
 © َنوُجُيْعَي هيف ْاوُلَطَف ِءَمّسلأ َنِّم اَباَب مهّيَلَع اَنْحَتَم وَلَو ©

 © َنوُروُحْسَم ٌموَق ْنْحك ْلَب انْرَصَبَأ ْتَرْكَس امّنِإ اولا
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 اذ | ظفا ركل ل
 اَهَتْظِفَح هضيحر ع قرعتب اَهََثَيَرَو اَجوُرُب ِءاَمَّسلَأ ىف اَنَلَعَج َدَقَلَو | 4اَنَلَعَج دَقلَو »©

 ٌُباَهِش مُهَعَبْتَأَف َعمّسلأ َقَرَ راسأ نم الإ © بجي نب لك نم 0-6

 نياق اتناو عمور ف اأو هدم يو © قي

 مهل مكس نم ل ا جو © وزو ءس لع

 لإ ةةلزكم امو ,ةئراح ادن الإ هيَ ث نم نإو © َنيِقِزرب

 َءآَم ِءاَمّسلأ َنِم النا م َحِقَْوَل َحيَرلأ اَنَلَس أَو © ٍموُلَعَم ِرَدَقِ

 ُتيِمْنَو -يخُن نحت اّنَو © َنيِنِرَكِب ركل ْمُكنَأآَمَو رئككيفمأك

 َدَقَلَو مُكَنِم ديِمدقتستلا انَتِلَع ُدَقَلَو © َنوُثِرَوْل ْنحكَو

 يلع ممكح هان روم كب َنإَو © نيرخفتسلا اتم
 َنآَجْلاَو © ٍنوُنْسَّمإَمح نم ٍلَصْلَص نِم نسل انَقَلَح دَقَلَو © 0

 قإةكيتملل ير لق لَو © موغشلأِرن نم لبق نم ةتفلخ | كي
 هُةَتْيَوَس اَذِإَف © ن ٍروُنْسّم مَع ْنِّم ٍلَصْلَص نّم اَرَكَب ٌقِلدَخ .ةلمإلاو

 ٌةكِتَلَمْلَا َدَجَسَف اة يال

 ان 6 وُعَمْجَأ و

 َس ع ع وعما ى
 © َنيِدِجّسلآ َعَم َنوُحَي نأ 1

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ .اعم  ٍءَىَش #0
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 ع | ويظعتلا دم || تكسا | 8-1 ءارلاو ماللا ةنغ | ممشم فقم 590 2 0 1 ظ5ًًئًب تت

 ملا ال 0
 © ا و سس را تمل

 رع

 لإ ةقفللا َكْيَلَع نات 9:25 اول 0
6 

0 

 رك لف مي ّلِإ قَرِطنَأَك ّبَر لاَ © نيِتلآ

 ةْيَوْعَأ امي ٌبَر َلاَق © 0 تقول وي لِ © 00
 00 لإ © قيم نيت ةيكيرفلاو نيل قال عي يي

 ىِداَبِع َّنِإ © ٌميِقَتَسُم ع طَّرِص اًَذَه 13 يي .ماللا رسنكب رماع نبا

 0 5 مدا متنا ال عز
 25 باب نك بأ عن اهل © نيم شل فعل َمتهَجا 2 ه«ةجره

 0 :يارلا مضي ةينش

 اَهوُنُخْدَأ © ن هال ل دم
 2 ٍروُيْعغَو ٍتَّئَج ىف َنيِقَّتْمَ 5 ردا ٍنوُيِعَو ©

 لع اًنَوْخ .زخ نق موولش ى اناقؤتز © نيم مح .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

 اَهَنِّم 7 اَمَو ُبَصَن اهيِف ْمُهُسَمَي ال © َنيِلِبَقَتُم ٍرْرْس « اَهولْخَدَأ © ِنوُيْعَو ©
 َ .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 َّنأَو © © م ُميِحََرلَأ ُروُفَعْل 0- داَبِع رت © نيجرخشب

 © ةيهرزإ فص نع مَ و © ميِلَأْلآ تاَدَعلا وه ىباَذَع

0 
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 ككل كك كا انضلا اذا اك 2
 0 ْذِإ| «أوُلَخَح ذإ)©

 ١ .ماغدإلاب رماع نبا

 0 اَنِإ َلَجْوَت ال .راهظإلاب هجو ناوكذ نبالو

 م1 اولا نورك بن زركلا تف

 6 رة نم لفت نمو لاك 8 :ةيظيافلا ف

 أَولاَف © َنوُلَس رار

 000 نإ يول لاء آلِإ © َيِمرجت ٍمْرَقأ متيردتوه
 در لاو ها ن5 ريفا نون 403 ىلكارلا| لاسم

 كلتقج ل ولك © ورك مق ْمْحَنِإ لق © نولسزتلا|
 © َنوُفِدَصَل اَنِإَو قلاب كادتْيكَأَو © َنوُرََْي هيف أوثاك امي | 30و حئلا دات انه

 مُكَنِم تكلي اَلَو مُهَرْبْدإ تو ٍلْيَلآ نم عطقب َكِلْهَأب رس

 ا ل قع رششَ

 ةئيِدَمْلَا ُلْهَأ َءآَجَو © َنيِحِبَصُم ٌعوُطَقَم ٍِءآَلْوَتَه َرِباَد

 ل يخش تش الكنز

 © َنيَِلنعْلا ٍنَع َكَهْنت ْملَوَأاَوَّلاَق © ٍنوُرْحك اكو هَ

 داما
 6 ١ 6

0 

4 
 هل
 رشد

١ 

1١ 

 - ام

 عام

 ات حج ََ 4

1 

 ١ ديس 0 هك

0306 2 1 

1 1 

0 3 6 
 ماس

 مل

 ع
 3و

 م

 رج 2 رم

 همك تت ٠
 0 4 ماس ماس

8 

 9 هذ

 هم

2 
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 4( ويب ©
 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 9999 ٍءاَلُوتَه َّلاَق
 يرق ادعت هر قررت هيفا تدع 4 رقت

 ِتيآَل َكِلَذ ىف َّنإ © ٍليَجِس نم ةَراَجِح َمِهْيَلَع ل 0

 0 ا 09 َنيِيِسَوتمْلِ
 اَمُهّْنإَو مُهْنِم اتْمقتنأَف © َنيِمِلَْل ٍةَكَيَأل هلا بلع كدي نك نارا

 © َنيِلَسْرْمْلا رجل كم - ٍنيِبُم ِماَمِإِ

 َنِم َنوُنِحْنَي أوُناَكو © َنيِضِرْعُم اَهْنَح ْاوُناكم انا مها
 آَمَق © َني ةدجيشغ ةحيشلا عئلخأت © نيب اننا لَ

 نضر وس اف او ويحي أوُناك ام مُهْنَع ىْغ

 لس َليِمَجْلأ َحْفَّصلَأ حَمَص آن هيي دع اتلادات ا ياكل
 هه

 هت

54 
 فاَكَمْلَأ َنّم اَعْبَس َكدَتْيَكاَ نام و علا ناطرخالا اا َِس

 6 ةهب اَنَعَّتَم اَم نإ كْبنَيَع ندنن ل َميِظَعْلَ ها

 نإ لو © تيييؤملل َكَحلَتَج ضف هْحَآَو َمِهْيَلَع ْنَرََت الو ْمُهْنِم
- 
 00 هر 5

 6 َّن َتِمستْفمْلا لع اَنَنَأ امك © يبا ئيزقلا

 املا
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 ع 55 3-1 عارلاو ماللا منغ "5 02 | همس | 228 1 55 تت

 اَمَع © َنيِعَمَْأ ْمُهَتَلَعْسَتَل د َكَبَرَوَف © َنيِضِع َناَءْرُقْلآ اوُلَعَج َني ل

 اَنِإ © 8 َنيِكرْفمْلا ٍنَع ضْعأَوُرَم ْوُث امي ٌعَدْضَأَف (© َنوُلَمْعَي اون

 5 اَهَلِإ هّللأ عم َعَم َنوُلَعْجي قيذلا © َنيِءِرْهَتْسُمْل َكَنْيَنَك

 د ةاوَدَص ُقيِضَي َكْنأ ا

 ْنيِقيْلآ َكَيِتأَي قَح َكّبَر دُبْعَاَو © َنيِدِجََّسلآ َنِّم نكَو َكَب

 ميِحّرلَأ ٍنمحَرلأ هلأ مب '
 ل ا *0©

 0 وكرت للعَت دو اتكبش اولجفتمت اَلَق ها دم وَ معفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 أ هداج نم كك نت ل نأ نم جوؤأبةكبقلا ل ٍِ 1 يل .ةلمإلا

 4 مس عع ا

 ضنالاو توما َقَلَح © نوفكاق اكأ آلِ هلإ ال ردت اورِزَنَأ

 وه ادق ٍةفظُن نم نسإلا قَلَح © َنوُكرشُم امَع لع قلب
 نو ْعفَمو :فد ايف محل اهقلَح معْنألاَو © نيم ٌميِصْح
 © َنوُحَرْسَت َنيِحَو َنوُحيِرُ نيج ُلاَمِج اَهيِف َمُحَلَو جن َنوُلُخأَت
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 رءَ 0

 اكن اكن نكت - انكتلا كلا 07
 وح دم 20 7 2 ا تر

 اَهوُبَكَرَتِل َريِمَخْآَو َلاَعِبلآَو َلْيَْأَو © ٌميِحَ ا مكب نألا نادم هيف

 اَهْنِمَو ٍليِبَّسلآ ُدَصَق هلأ 0 ١ ملغ هت ال ام ُقْلَخَيَو 0 «آم
 ا ريب يريد | هما ناك نإ

 ِءاّمسلا َنِم لَن ىدّلأ َوْه © َنيِعَمْجَأ ْمُكدَدَهَل َءاَش ْوَلَو ُرِي .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ماشهو

 كل لإ ت1 تيل ره 1 قانبر تارت انو رخل « ثينذ ©
 ا ا ا < مد ءايلأ يب نونلاب بعل
 يف َّنِإ ْتَرَمَّقلأ لك نِمَو َبَتْعَأْلاَو َليِخَتلَآَو َنوُقْيَدلآَو َعَرّرلأ هب 4زتقلاو شنكلاو ©

 َراَهّتلآَو ليل ْمُكَل رخو © نود رووَقِل هي يآ َكِلذ .امهف عفرلاب رماع نبا

 ِتيآَل َكِلَذ ىف َّنِإ ةوِرْمَأِب سرَّكَسُم ُموُجُحلأَو دَمَقْلاَو َسْمَّشلاَو | «ٍتْرَخَسُم َموُجتلآَو)»

 د الا

 ألخ رخل َرَخَس ىلا كو © َنوُرَكَّذَيِمْوقَل هيل َكِلَد
 َكَلُفْلأ ىَرَتَو راو ماركا اح

4 
 َّس

 © َنوُرْكْفَت ْمُكَلَعَلَو وِلْضَف نم ْاوُعتْبكِلَو ِهيِف َرِخاَوَم

268 



 حم تن: هه
 َمُكّلَعَل ها ل

 مك قلي نَمكَأ © َنوُدتَي مه ْمُه مْجَتلأبَو ِتَمْلَعَو © َنوُدَتْهَت
 7 و د 1 ج 4( َنوُرك ذك ©

 م اولا 5 ةيزكذت نأ" ١ .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 نيو © تول او نوري امل © ميج ل لأ
 5 « َنوعَدَت 26

 7 كس

 ُثَونَأ © َنوُقلْخُي مه اي نونلخ ا هلأ ٍنوُد نِم َنوُعَدَي .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 د ُهَلِإ َمُكُهَلِإ © نوُثَعَبُي ناي نو ّرْعْشي اَمَو هل

 0 ركل ينو روبل كرا ُه ةَرخآلاب َنوُنِمْؤُي ال َنيِذْلأَ

 بِي اَل ر ا ل
 زيت أ د و © َنيِريْكَتْسُمْلأ 5 أ الاَق د َليِق ©

 َنيِذْلَأ ِراَرْوَأ َنِمَو ٍةَمَيِقْل َموَي َمُهَر روأ اوليخَيِل © يبرأ

 دم وخلا كل تا 5

 نِم ْفَقَّسلَأ ُمهْيَلَع ّرَخَف ٍدِعاَوَقْلأ َنَم مهيب هلل أك مهب
 2س 5 ٍةَوَف

 © َنوُرْعْشَي ال ُتيَح ْنِم ُباَدَعْلآ ُمُهَتَأَو
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 4 لب ©
 .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحو ةبعش

 *' ليِقَو 26
 .مايشإلاب ماشه

 اما ا تت ١ اب 9

9 

4 5 

 8١
0 

 :6.١ 16 ١م 1
 ا امو موز

0 

 ْمهِيشنَأ نيلاك ُةَكيََِمْلا ُمُهلَقَوَك ن َنيِذَلأ © َنيِرِفَكْلا َلَع

 4 دعاة ود سلط ام لكلا اوقلأك

 وفم يك ًذف ندد وح بألا © قولت
 را ع لن 151 اوقكأ قيدلل ليقوم 0

 ورمل ذا ةةييفاولللا فكيف رثتخا دينا ويع

 يخت ني ىرخت اهَتوأخ ذي ند كدت © يقرا يو
 © َنيِقَّتمْلأ ُهّنل 0

 ارلخذأ محي مس ولو نيب ةكيتلتلا موت نيل
 متنا نأ 5 نرش لها نرلقفت ذك اني ا

- 
2 

 ع :5 نيم َنيِدّلا لعق َكِلَدَك قير ْرمأ قي رَأ ةكبتلملا
 تأت © < واج ”ااكم و ةذيآ ظنت
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 *ءاَم8
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 «اوُدْبَعَأ نأ ©
 .ًالصو نونلا مضب رماع نبا

 هن ئَدَهُي ©
 لادلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا

 .اهدعب فلأو

 * لب [©
 .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحو ةبعش

 «نرُكيت )©
 .نونلا حتفب رماع نبا

 لاديإلاو .4( ىََش ) مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ .اعم 4( ٍءْىَش ©

 02000 ءاشرأ كرا

 ا

 لّعف َكِلَذ يش نِم ءهِيوُد نِم تمرح و ا ال 0

 ا

 ضر ف اوي ةكلقلا هلق قدع ٌتَقَح ْنَّم مُهْنِم

 ْمُهِنَدُه ْلَع ضرْحَخ نإ © َنيِبْذَكَمَلأ ُةَبِقَع َناَك َفَيَك اوُوظنَأَف

 دقأو © يعش و كالي دق تق ل ل

 رت لأ تل © لي ال لأ راأ حلت

 أو ان © نيبدس أثك أ وزقتس أ يوما
 م 0 ل 2.

 رم ٌةَنَسَح اند ىف ْمُهَتَتْوَبْتَل اوُمِلُظ اَم ِدْعَب

 ل 3 © َنوُكوَي ْمِهَيَر لع أوُرَبص َنيَِّلأ © َنوُملْعي ألك بنس

 4 3 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو
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 عحهأ 8 هه هك
 ٍرْكِذلأ لأ العد ّمِهَِلِإ حوت الاجر اَّلِإ َكِلْبَق نيم اَنلَسْرَأآَمَو) ©« عري إل©

 يري الاو تيلي نول 0 0
 أوُركَم َنيِذلأ نأ © َنوُرُكََتَي ْمُهلَعَلَو مهل لَ
 كيح ني تاذكلا قيايت ل

 ا ا ا و ْعْمَي ال
 لإ اور مل وأ © ميسي ٌفوُوَرَل مكبر َّنِإَف ٍفْوَحَت لع ْمْه 0

 ٍليآَمَّسلأَو ِنيِمَيْلآ ٍنَع هُهُلَلِظ ْأُوّيَمَتَي ٍءْيَه نم ُهّللَأ َقَلَخ ام
 ىف امو ِتاولمّسلَأ ىف اَم ُدُجْنَي ِهّنيَو © َنوُرِخَك ْمُهَو ِهَنِل اًدْجُس
 مُهّبَر َنوُفاَي © َنوُرِبْكَتْسَمي ال َمُه روما 1 نوفا

 أوُدِحَتَت ال ُهّللأ َلاَقَوَه © َنوُرَمْؤُي اَم َنوُلَ نو قل نت
 نا يت ةيبواةلإ وهام وح 5[ نْبَهَلِإ

 اَمَو © َنوُقتك هلأ َرْيَمكَأ اًبِصاَو نيد ُهَلَو ٍضْرَأْلاَو ِتَوَمَّسل
 © َنوُرَكَجت ِهْيَلِإَف ٌرُضلَأ ْمُكَسَم اَذِإ م ؛ دلزأ قوق ةئغز نت مني

 © َنوُكرْشُي ْمِهِبَرِي مُكنِم ٌقيِرَف اَذِإ ْمُكنَع ٌرُّضلأ فَمَك اَذِإ هن

 4“( ُفْوَرل »©
 .واولا فذحب ةبعش

 اهيف ةزمهلا تعسر 4 أُّيَفَتَي ]+ .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَيَش +2 ماشه فقو

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم يمسرلا ىلع لادبإلاو «مورب ليهستلاو ءدم فرح لاديإلا :هجوأ ةسمخ اههفف واولا ىلع
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 رك | ذهن( ذذناانل

 ه4( ىَروتَي 6

 حتفلاب :ن امو ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو

 4“ َءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 0 ا اح

 سك اذه ناقل دئلاك كفو ادي اتيبضت قونلعب 0
 > نوُهَتَشُم ام ا ا ددكجلا ِهّنِل ّن ا ا

 ُميِظُك َوْهَو اد ةهَحَو للك مدد دل مُهُدَحَأ َرِقب اَذِإَو ©

 ٍنوُه ْلَع داكوتا ديو َرَشُ اَم ِءَوُس نِم ْعْوَقْلَأ َنِم روعي ©

 َنوُنِمْؤُي ال َنيِذَّلِل © نورك اهعاقألا قارنا قوت 3

 © ْميِكَحأُريِرَعْلأَوُه و ّلعَأْلا ُلَكَمْلآ هَّنِيَو ِْوّسلَأ ُلََم ةَرِخآلآب
 ناد نم اًهَيَلَع كرك ام مهيلظي الآ 3 هلأ كيلا

 ١ هيلع تاق ضل لكل َهُهْرَخَوُي نكلو

 هلل ََن ا نومدقَتَسم ها نورَخُشَتِسَم

 ن لاوشخلا لأ تدكلا بلا نو فرخ

 5 انس ذقل هبات و َنولََمُم ين رولا 2

 ُهَلَو موي ْمُهُيِلَو َوُهَه مهلطغَأ نطْبَنلآ ْمُهل َنّيَرَف َكِلْبَ
 ىِيَّلأ ْمُهَل يبل اَّلِإ بتكلأ َكْيَلَع اكن آَمَو © ٌميِلَأ ٌباَدَع

 © َنوُئِمْؤُي مْوَقَل َةَمْحَرَو ىَدْهَو هيف اوُفَلَتْخَأ

 .مورلاو ناكسإلا |مهنم لك عمو ه«(ّوّسلا# ماغدإلاو لادبإلاو ه(وّسلا# لقنلاب 4 وسل 86
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 حتا هه هع
 4 مُكيِقْنْن »©
 .نونلا حتفب رماع نباو ةبعش

 « نيبرلل ©
 حتفلاب :نامتو ناؤكذ نبا

 .ةلامإلاو

 «اتوُيِب ©
 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

0 

 4( َنْدَحْحيال©
 .ءايلا لدب ءاتلاب ةبعش

 2 دص

 ا تي ءامسلا قيد هل

 رمل قنألا نوط نت 6 ةرتقتم روت 1 "
 بع تاخر ثق م هدول فان سين
 ُدِحَّنك بتغعألاَو ليجئلا ِتَرَمَك نِمَو © َنيِِرَّشَ
 و رااا راقت رتل 0 كف قي ذ كماةوو 0

 اًمِمَو ِرَجَّشلَأ َنِمَو اَنوُيب : ٍلابْخأ نم ىِذِجتَأ نأ لختلأ ّلِإ كب

 كلذ ِكِيَر لبس ىَلْسَأَف ِتَرَمَكل ف نم 0 مث © َنوُشِرْعَي

 نيا اق هج ءاللأ يتم تار اه ْنِم ٌحْرْكي

 مُكفََعَي َمك ْمُكَقَلَح ُهَللاَو © َنوُرَكَفَتَي ِمْوَمِ 1 َكِلَد يف
 أتش ملح قب لقتال لرش لأ زق مطنم
 قرأ ىف ٍضْعَب َلَع ْمُحَصْعَب َلَضَف ُهّللآَو © ٌريق ٌميِلَع هلأ
 هيف خف مهتما تكلم ام لع مهقزر ىآراوُلِضُم نيام

 يش اقم آ َلَعَج ُهَّنلَآَو © َنوُدَحْحَي ِهَّللَأ ةَمْعِتِبَف 1

 ني مُحَقَرَرَو ةَدَفَحَو َنِذَب مُكِجوْزَأ نم مُكحَل َلَعَجَو اَج
 ل

 هنَه ةوذدحتت

 ع
9 

 ع

 ا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «ساقلا ةسمخ ه4 ٌءآَوَس 20
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 00 يقعتت دم لإ تكس لإ تيوس مع | ءارلاو ماللا ةنغ عه | همس | 0

 هل م از ْمُهَل كِلْمَي ال اَم هلآ ٍنوُذ نم َنوُدْبْعَيَو

 هلأ نإ َلاَمَمأْلا هني أوُبِرْضَت اَلَف © َنوُعيِطَتْسي اَلَو اَنْيَس ٍضْرَألاَو

 ل الست ادنع ةلفف هلأ ترطاو 8: ةوتلفك أ[ هطأو هلع

 اًرِس ُهْنِم ٌقِفنُي بروق اك نارا ين يك ووح درج َ

 © َنوُمَلْعَي ال مرتك أ لب هلل ذنحلا نوتني له رف

 هينا لعتاو دقي ال ْمَكَبَأ آمهدحَأ لج العم م ُهّللأ َبرَصَو

 نَمَوَوُه ىِوَكَْي ْلَه يَ ِتأَي ا ُةِهجَوُي وي اَمَكْيَأ هن 0

 ِتَوْمَّسلَآ ُبْيَغ ِهَّنَِو © ِويِقَْسُم ٍطَرِص َلَع َوْهَو ٍلْدَعْلاِب ُرْم
 هلآ نإ ف ف وُ وأ رَصِمْلآ جنلك الإ ٍةَعاَملأ دا

 ال ْمُكِتهمُأ ٍنوظُب ْنَم ل
 ْمُحّلَعَل َةَدِْفَأْلاَو ٌَرَصْبَأَ ا لا كل هيي ام َنكَلْعَت

 .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا ام ِءاَمَّسلا َوَج ىف ِتَرَخَسُم رْيظلَ 9 "ا ولا

 2 ةوشاا روتا سعال كلك ق نإ هللا لإ كي

0 

 7 ا
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 رييظعتلا دم | ويظعتل دم | تكسا | 00000 م ع 2017 ةلامإلا م 6 ظ5ًءة

 دوأُج نم مُكح َلَعََوانَكَس محتوي نم مَ لع هلو | 4 ثوبي )©
 نيو زكي تو زكي و هلع تمهل... ١

 َلَعَج ُهَنلآَو © ٍنيِج َلِإ اَككَمَو اقَكَأ آَهراَعْشَأَو اَهراَبْوَأَو اَهِفاَوْصْأاأ 32020. ٠
 0 تأ َلَعَجَو اَلَلِظ َقَّلَخ امم مُكَل

 دك ْمُكَسَأَب مكيِقت ليَ ٌرَخأ محق َليِبْرَس مح
 ه-
 0 ند ا رفا كف ف دك 1 0 سس

 اَهَن وُركنُي مث مث ِهَّللأ َتَمَعِن َنوُفِرْعَي © ُنيِب 4 5 ١

 . ؟ اًديِهَه ِةَّمأ عت دو © َنوُرِفَكْلأ ْمُهْرَتَْحأ ِ

 لك نم | طم نيذلا او ©
 يحل َءَر اَذِإَو 9 نوبتعتسي كعتس وُبَتْعَتْسُي مه 0 اوتدك يح ند .الصو ءارلا ةلامإب ةبعش

 اَءَر اَذِإَو © َنوُرِطنُي َمُه اَلَو مُهْنَع ففخي الف َب َباَدَعلآ اول 57 أ 0 < زرنا ى سل دوج و ير ىك< ل ا «ةزمهلاو ءارلا ةلاماو :نامتو ًافقو
 اذك قيذلا زكر ءالؤتخ اب و أولاق مهكر أوكرشأ ينل 5 2 نباو هس 4 يك ةزمهلاو ءارلا ةلامإي رماغ نبا

 نقلوا ركل قع نوقلا هينا اوقات 00 .حتفلاب هجو ماشهلو

  َنوُرفَ اون ام مَُنَع لَ لَ اكيمزي هللا لإ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ةيناثلا ةزمملا يأ اهليهست مث ءدملاو طسوتلاو رصقلا يهو «لادبإلا ةثالث :هجوأ ةسمخ 4 ِءاَلُؤََه ©
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 تا تت ١١ ١ كك هه

 0 باَدَع ْمُهَتْدر هلأ ٍليِبَس نع ْاوُدَصَو اوُرَفَح َنيِذل
 يهم أ لك ىف كتبت َمَوَيَو © َنوُدِسْفُي أوُناَك اَمِب ٍباَدَعْل

3 0000 2 

 يلع انوي كلُؤَتَه لع اًديِهَش َكب اَنَمِحَو ٌمهِسْفنَأ ْنِم مهب
 ل ور فورا نيب سلو. ل د سا #4 ىَرْشْبَو ©

 ةيملتتلا وبلا َةَمْحَرَو ىّدَهَو وه ب دي تول | .ةامإلاو صفلاب :نامجو ناكك نبا

 ْعتَمَو َقَرُقْلا ىذ يآَتيإو ن قيمخلالاو ٍلَدَعْلاَيوُم ينل ن6

 0 ا ءاشحفلا ِنَع اناا هيدعت وداع نيرة

 رد سر 4 ُمُتْلَعَج دول ©
 © نولعتك ام ْهَلَعَي هلأ نإ اًليِنَك َكحَيَلَع هّنلا 6-5 0 هم 27 د ل و وع م .ماغدإلاب ماشه

 ربك دنت م اَهَلْرَغ تَضَقَن ىَلاَك أوُنوُحت 5

 22 ع هه ها يلعك
 | ٍةمأ نِم كيزأ ل ركل ل كج اد 1

 هيفا لك ام ٍةَميِقْلأ م م ري ْمُكَأ َنَئيَبْيَ 00 9و دعب ُهَّنلَأ "3

 م ىو هك م( هك هر 4 َءاَش ©

 لضي نكلَو 0 أ لج (0020- َنوُمِلَتْخَت .ةلامإلاب ناكذ نبا

 © َنوُلَمْعَت مكنُك اّمَع َّنَلكْمْدََو ءآَقَي نم ىِدْهَيَو ُءَهَي نَم | .ةم)و عتنب :زاتو انهي

 ةعسن اهف هن( ياَقلت © .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ هإإ ٍءئَش ©
 .مورلا عم ءاي لادبإلاو ءدملا ةثالث عم ةنكس اي لادبإلاو ءطسوتلاو رصقلا عم ليهستلاو ءدملا ةثالث عم ًافلأ لادبإلا :هجوأ

 #( آي )8( .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ,رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4( ِءَشَحَمْلا ]+

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يههو ءسايقلا ةسمخ
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 عا هه هد
- 

 اَهِتوُبُك َدْعَب ْمَدَق ٌلَِتَه ْمُكَنِيَب ذ د ْمُكَنَمَيَأ اوذختك هل 155 2 رعت 7

 ُميِظَع ٌباَذَع َّمُك ل

 دج ب مثلا ةده انتا ليزك كعك هللا قيغي اراك "18

 قاب ِهّللَأ َدنِع اَمَو امو دقني دب مكرم ال هرلك مثنُك نإ مك

 ْنَم ©َن أوُناك نّسحاي رت اوربَص َنيد و .نودلا لدي ءايلاب رماع نبا هال ذا َقْيِرْجَعَ 4 َنَيِرْجَيَْو 28

 0 ةَئَيِيَحْنَلَف ٌنِمّؤُم َوُهَو قنأ أ كد نّماًحِلَص ليغ

 َتَأَرَق اذِإَف © 2 ولم ًاوئاك ام كحاب 5 6 َمْرْجََلَو

 هذ نينو ُهَنِإ © مِيِجَيلَأ ٍنلميَّشلأ َنِم م ِهّللَأِ ْذِعَتْسَاَف نويل

 رةناطلش انتِ © نولكرتي تير ن لَو أوئماع َني 07
 ا ذو © َنوُكِرْفُس وب مه َيذَو دن ريحا لك

 اَمب ُمَلْعأ هَ 00 دا ّناَكَم
 عمرفَصْأ لَ رتفُم تن تن آمن اَوّلاَق ُلْزَتُي

 كيلي كلو كيب نم سدا خور ءهلزت لك © نوئلغَي ال ه ىَرْشْبَو ©

 © ولفت سوقا دقو ارتفاو عير | 100:20 2 هاو ع ها واتا ا .ةلامإلاو ب :ناحمو ناوذ نب

 اصل
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 دو ك عدن عك اح كه

 «(اونتق ©

 ' لو 0 ا داَعِل اَذدَهَو . ِهيَلِإ َنوُدِحْلي 1
 ]1 فاَذَع هلل ُْمهيِدْقَي ٍدْهَي ال ِهَّللَأ ِتنَياَكِب َنوُنِمْؤُي 2

 0 نأ تيب قي ل نأ تيل كر

 ةرّكأ ْنَم م الإ ةدنطيإ ِدْعَب نم للأب َرَئَك نَم © َنوُب

 عينج ماسب# رت
 7 0 ا

 هقدلا قيوب آل هللا نار قفل لك اهنذلا ويخلا رفعنا
 يل مهول لع هلآ عبط نيل كيتلؤأ © َنيِرِفَكل

 ل ا

 ا را لا

 © هس ورانل انت نود ا رنزس انايج

١ 

 ا ماو

00 
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 حد اك تحن عك عد كاع
 م ساو

 ةئِماَء تناك َهَيرَق اًلَكَم هلآ َبَرَصَو © َنوُمَلْظُي ا ْمُهَو تَلِمَع

 هنأ مغني ثرفتسق ٍناكم ل نان مقر اهب تلت ا

 قلو © توغتضي ارثك امب فزخلاو جوجل سايل لأ هاف ١ يب“
 © َنوُمِلدَظ ٌمُهَو تادعلا فدخأت ةريدكف وني لوقا اوُسَر َمُهَءاَجِأ 4# :ئءآجإب

 نإ هّللَأ َتَمَعِ تمعن ذ ًاوُرُكَشَأَو اًبْيَط الح ُهّنلَ ْمكَقَرَر اًنِم اولكف 0

 َمََلَو َمّدلَو َةَتْيَمْلأ ْمُكَيَلَع َمّرَح امن (© َنوُدبْعت ُهّيِإ مثنُك 56

 داع الو يَ رْيَخ رض نم د هللا رزق لأ آو رخل 57
 مُحئتسْلأ فصت امل أوأوُفت اَلَو © ٌميِحَر ٌروُفَغ هلآ نإ
 َّنِإ َبْذَكْلآ هلل َلَع اوُوَتفَتَل ُماَرَح اَدََهَو ُلَلَح اًددَه َبِذَكْل
 هلو للف ةقفاو ةركلنن ال كزكلا كلا لع قوزتقي قيدلا

 نِم َكْيَلَع اَنْصَصَق اَم اَنْمَّرَح أوُداَه َنيِذَّلأ َلَعَو © ٌميِلَأ ٌباَدَع
 © ّن لظَي َمُهَسْفتَأ اوبك :ك و ةقكحلظ امو لبق 25ه ود : - صوب
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 حدا 8 عه ١ هت
 َكِلَد دْعَب ْنِم أوُباَت َّمُث ٍةَلدهَجي َهوّسلآ أوُلِيَع َني هك 1

 - حس و 1 3 35 .اعم | َمَهْربِإ ©

 َنأك َميِه١ نإ © 0 ميِحَر ٌز ٌروُمَعِل اَهِدَعَب نِم َكَّبَر نإ 0 نال رول حب رت ,

 تر ل ا صلح جيروالا ناونألا

 ٌةَنَسَْح اَيْنّدلآ ىف ُهئَيَتاَدَو © يِقَتْسُم ا

 َّلِم ْعِبَتأ ِنَأ َكِيَلِإ آئْيَحْوَأ َمُث © َنيِجِلَّصلَآ َنِمَل ةَرِخآْلآ ىف هَّنَو

 لع تسل ليج امّنِإ © يكرشُمْل نم ناك امو اَقنَح مجرب

 ايف كولا نع لن متفق كلذ ناو دف ىلاككلا يتلا

 55 هر ٍليِبَس لإ عذأ © نوُِتخي هبي اوثاك

 ل تي ملأ كين ْنَمْحَأ ىج ىّنأب مُهلَِجَو ةئَسَحل
 ٍلْثِب َاوُبِقاَعَف ْمُتَبَقاَع ْن او © َنيِدَكَهَمْلا ُمَلْعَأ َوْعَو ءدِليبَس دس نَع
 5 ا 3 بص نيو مكنقوغ ا

 َنوُرُكَنَي امم قْيَض ىف ُكَن الو َمِهْيَلَع ْنَرْحَت ْنَرْك اَلَو هنأ الإ َكْرْبَص

 © َنوُنِسْحُخ مُه َنيَِواوَهَّنَأ َنيِذلَآ عَ هّللأ َّنِإ ©

 مل نال

 م
3 

6 

 أ ١
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 * ىَرْسأ 26
 معفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 .اعم # َءاَج 2

 .ةلامإلاب ناركذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 «(ةسل)©
 ةزملا حتفب رماع نباو ةبعش

 .اهدعب وأو نود

 ل اي
 ى نييرشإ قيد ادهضتو © اوركف اَدْيَع 36 هت خو

 © انيبك اًولغ يلو تكرم ضْرألا ىف نفعل بكلا
 0 راج تيس عال ُدَعَو َءآَج اَذِإَق

 اْدَدَر َّمُت © اَلوُعْفّم اَدَعَو َنآو ٍراَيِتلَأ َلَلِخ اوُساَجَف ٍديِدَش
 كسل نينو ٍلوْمأب مكن هيلع ركلأ م
 كأم ناو ريشا نوع ضيع نإ © اًريفت رح
 ارشد َمُكَهوُجُو مد ا دعو ءاج اَذِإَف اَهَلَ

 © اًريبنت اوَلَعاَم ًاوُرْيقيِلَو وَرَم َلَوأ ولك امك دجْستلأ

 .ماغدإلاو لاديإلاو ءلقنلاب :نامجو 4 َءْوُسَيِل #0
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 مَثَهَج 0

 م را اذه َّنِإ © اًريِصَح َنيِرِفَكَلِل
 د ل تيفلكلا راقت يلا فيولا كلو

 0 0 ا

 © 0 فلا عدي

 هياء آَْلَعَجَو ِلْيَلَأ هيَ ازكه ية اهلا ولا نادك

 ل م ؛ رات
 سنا وش لو 8 اارونتا ُكْلَّصَف ٍءْىَه لَو َباَمِيْخََو قبره

 ا ودكم هلل 0 موي مَ جرو اقل رول لا للا ب

 2 دك أرَ .فاقلا ديدشتو

 َِ © اًبيِسَح َكْيَلَع ميل د كي نفك د © متفلاب :نامجو ناوكذ نباو
 يه ء 200008 مَ اَمَنِإَف ىَدتخَأ هك

 5 0 « ىّرخأ »©
 هو ٌتَعَبَت ىقح َنيِبَذَعُم 3 امو وخلا رو ُةَرْزاَو رِزَت حمفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 ا .ةلامإلاو
 َّقَحَف اَهيف مسح اًَهيِفَرَتُم 0 0 تل نأ اندر اذِإَو

 ْنِم ِنوُرُقْلآ َنِم انُكَلْهَأ ْمُكَو © اَريِمَدَت اَهَتْرَمَدَف ُلوَْلآ اَْيَلَع
 © اًريصت + ريب وداع ولدي كيري نَوُكَو حوت كب

 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا ه «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 34 ِءْيَش 2
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 ضقت ١ ١ ته هت
 مث ُديِرَن نَمِل ٌءاَشذ اَم اَهيِف هُهل اَنلَجَع ةَلِجاَعلا ٌديِرُي نك نم 2 د 0 و 1 ا د 2 < اح ص

 م 2 هَ حج اس 2 0 رف 1 قربي ريا عج 1 ا عر

 ٌةَرِخآلا َداَرا َنَمَو © اًروَحَدَم اًموُمْدَم اَهللَصَي َمْنَهَج وهل اَلَعَج

 و
 مح لس > م وود رن باس سا لك وأد هر م82 (مل> ل 2
 © اَروُكْشم مُهْيَعَس ناك َكيِتلْوَأَف ُّنِم ّوهَو اَهَيَعَس اهل لعَسَو

 داوم و نس ١ 0 ا مس كال“ مس نع ا 4 كغ

 َكِيَر ُءاَطَع َّنآك اّمَو َكَبَر ٍءاَطَع ْنِم ٍءالُؤَنَهَو ٍءالُؤَنَه دن الك
٠ 

 راَلَو ضْعَب َلَع ْمُهَضْعَب اَئْلَّصَف ٌفِيك زظنآ © | «زظنأ © ار تن هع ك1 ؟ دل م هد هدم ج1 1 0 2 ءرغ.أ مه ع نيني | هرظنأ © اًروظْحخ» ََّ 2
 7 ضر َ 2 2 رع 8 : .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 اًهلِإ هلأ ْعَم ُلَعْجَت ال © اايِضْفَت ُرَّبُكأَو ِتَجَرَد ُرَبُحأ
 الإ اوُدُبعَت الأ َكبَر ىَصَفَو م © اَلوُدْقَغ اًَموُمْذَم َدْعَفتَف َرَخآَ

 2 2 دق 00 م رو ِ

 ١ اههدحا هركلا فقده لوك هما قاتل
 اميرك "لوق اهيل لكو اعهنوتق الو فا انهن لفك لق اتخالك| 06 كر 2 ا 2 5 ََ 9 9 1 2 كَ

 7 ص م و دع 1 س ربا ص 2 ق .نيونت نود ءافلا رسكب ةبعش

 امك اَمُهُمَحْرأ ّبَر لَو ِةَمْحَّرلا َنِم ِلَذلا َحاَتَج اَمُهل ٌضِفَخَأَو © .نيونت نود حتفلاب رماع نباو
 06 و | و“ دا وو يا فو اء غو ذاك 4 فأي

 اونوكت نإ مكِسوفَن ىف اَمِب ْملَغا مكبر © اريعص ينايبر

 هُهّقَح َقَرُقلأ اذ ِتاَءَو © اَروُفَغ َنيِبّوألِل ناك هَُّنِإَف َنيِحِلَص
 قير دبل ناباقل ررونك 320 511 ليتل قناو قيكشملاو
 © اًروُفَك ءهْيَرِل نطْيْشلأ َناكو ٍنيِطيْشلأ َنوْخِإ اَوْناَك 9000 1-2 هامات رع ه1 < عج ١ سنع

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ,سايقلا ةسمخ مَ 0

284 



 مُهَل لق اَهوُج 2-0-9

 ف كاي لب رت لمح الو © اًروُسْ روسي
 سي كبَر َّنإ © اًروُسْحَك اَموُلَم دع ل
 اَّلَو © اًريِصَب انيق 0 33 رك وقف ُءاَشي نَمِل َقْرَرلَ
 00 داو رو قلم ةَيْمَح 0

 ما ناك هن لآ او رت رثت و © اريك اذني 5-9 5

 نَمَو ّقَحْلآب الإ هنآ َمَرَ د ل
 ا نس

 يه ينأب لإ هبنيلأ َلاَم أويَرْقت الو © اروضعَم نك ءةَنِإإ '"
 َلوُعْسَم ناك َدْهَعْلأ َّنِإدْهَعْلا أوُهوَأَو دْدَدُهَأ َعلْبَي ّقَح

 كلك يفتمتلا نياكشمل جارازو كلك اذإ 00 5 © ١ ع

 0 تنكر قارا تاو
 لَو هو وعم هَ ةذع ناك كايتلزأ لع واو راو عنشلا

 ا صر هايس يوم
 © اَهوُرُكَم َكْبَر دنع هُحَيَس نك َكِلَذ ّْلُك © الوظ

3 
 دق

2855 



 اًهَلِإ هلل ١ اكادير هياكل 5

 0 سدا اًروُحُحََم اموُلَم منهج ىف َهَلُكَف َرَخاَء

 121111111 َنييَْلَأب
 هلق اا لك يملا م ل 4اَنْفَّرَص دَقَلَو ©

 الإ مهدي اَمَو ل ِناَءَرُقْلَ اذه ىف اَنفَّرَص َدَقلَو © .ماغدإلاب ماشه

ّ در اوكييأل اذ قرأ رلهانك ةهاغ ةةق نك وأ لنا اةرذلا ضرر
ًّ 

 0 0 اَمَع َلَعَتَو راتحتلاا 8 ةاييق نزعل فذ .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نباو ةبعش
 !َو ٌنهيف نَمَو نط ُعَبّسلَأ تارك ١ حبست © يع 4 ْخَبَسال©

 .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نباو ةبعش
 >هم. <95 ٠ رع دع رع

 هليل اد و شم 1 عش نم

 0 ارق يَ ِفَو هوُهَقْفَي نأ ةنح ةهيولق

 اني ملغ خخ و اك رخن يرانا رق راو رادخو قالقفلا ف < ةلأ جانرخشتا
 0 ذِإ َىَوْج ْمُه ْذِإَو َكِتَلِإ ٌنوْعَستَسَم ل هب ا ولا قوت رع ٠ 5 2 3 - ا 7 57 .الصو نيونتلا نون ضب ماشه

 0 رَط قنك زظنأ © اًروحسُم الَْو الإ تويت نإ د انكلاا ضن أور < >ح 0 عاوز 5 َس هن اذإ ©

 رس ا َكَل 0 0 4 1 .رابخإل
, 4“ 
| 04 2 0 

 اًفُرَو اًمظِع .نيتزمهلا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 د7

 2 أ م

 اذ انك اذهل 5

 4 >3 #2 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ىَت ]2 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىَش ©
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 تكا
 0 اراك اونرك لذه

 ل 0 ىِنّلأ لق ا دعي نَم َنوُلوُقَيَسَ كوتش

 نأ نأ قم ْلُق ّوُه كَم َنوُلوُقيَو َمُهَسوُوُر َكِيَلِإ َنوُضِفْنُيَسَف

 َنوُنْظَتَو ءوِدْمَحب َنوُبيِجَتْسَتُف ْمُكَوْعْدَي َمْوَي © اًبيِرَق َنوُكَي 0

 نإ نسخ حم ىلا أوأومَي ىداَبعَل لقَو © اليلق الإ ممن نإ 200
 اًنيِبُم ردع ٍنَسفإْل 523 َنطيشل نإ و مُهَتْيَب ٌعَرنَي َى َنامْيَّشلَ

© 8 0 

 درا نضل هَرَو © اليك َمُهْيَلَع َكدَتْلَس 0

 ةرزاك اكتكاكو نصت لع 8 َصْعَب ان هو موشن لكم

 َنوُكِلمَي اَلَف ءِهِنوُد نم مُكَمَعَر َنيِذّلَأ أوُعَذَأ ٍلُق © اَروُبَو | المو مالل ضب رما نا

 َنوُعْدَي َنيِدّلَأ كيتلؤُأ © 0 و لل َفْفَك
 ُهَتَمحَر َنوُجَرَيَو ُبَرقَأ ْمُهْي ةلينيوْلأ م يع لإ َنوُغََبَي

 نشر 2 اودع ناك كير َتاَدَع نإ ل ةرئاك

 اَباَذَع اَهوُبذَعُم 7 للا 0

 © اًروُطْسَم بستكْل ىف َكِلَّذ َنآك
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 منعا 06

 عم ليهستلاو :ءهمدعو :لاخدإلا

 .لاخدإلا

 4 ُدجَسأَءإ»

 «صفحك :نامحجو ناوكذ نباو
 .ليهستلابو

 #4 ُدُجَسأَءا#

 4 نَمَف بَهْذأ ©

 .راهظإلاو

 َكِيْجَرَو ©
 عم ميلا ناكسإب رماع نباو ةبعش

 0 ا ا ك١

1 

0 1 
 تت

 ل
 ا 2

 ا ع ل
 ينم

 0. اج
3 

 6 ع * علا

 6 ا

 الإ هُديِزَي اَمَ 11

 0 ّلاَق 0 َهَدَجَسَف مدل أوُدجَسأ

 ا ل

 دال لف 5 اي لل قضأل لا

 ْزِرْفَتْسآَو © اَروُفْوَم َء ءآَرَج ْمُكُرآَرَج َمَنَهَج ّنِإَف ْمُهْنِم َكَعِت
 كرو تربع ىهتآع تلخاو كوفي مهتم تفطتشأ نم

 ل انو فنعو هلرالاو لودألا ىف ةوكراقو

 ةكو نطل مهئلَع كل سْبل ىداَج ّنإ © اًروُرُ
 را زي ىذا ْمْحْبَر © اليكو

 © ام م
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 حتا عه مدت
7 

 دص 27

 تلي ب در ةوخدتا وني ص ركدا ىيرقلا كعناب
 ْمْسِمَأَكَأ © اًروُقَك نسنإْلا ناو َمُكْضَرْعَأ ْرَبْل َلِإ كج
 110 ياخ فيلم رز زارا ترج كيتيتاولا

 1-2 هاج - ٠ هذ - سمس 2 4ه ئَرخأ ©

 د10 دينا اا نأ من أ © اًلبكو َمْكَل أودت يقلب ةنانعو ناك نأ

 ال مث ْمُتْرَفَك اَمِب مُكَقِرْفُيَف حير نم م اَفِصاَق ْمُكَيَلَع َلِسْرُيَف .ةلامإلاو

 َمَداَء ب اَنْمَرَك َدَقَلَو» © اًعيِبَت هدع ل16 ْمُكَأ أوُدََت

 لع مكلف ُدَفَو ِتَبْيَطل أ َنِم مُهََق مَقَرَرَو ٍرَحَبلاَو رَبلا يف َمُهََت و

 نم مهيب نيكأ لك أوغذت َمَي © اليِضَُت افلح نم
 َنوُمَلْظُي اَلَو ْمُهَبَتِك َنوُءَرْقَ َكيِتلْوَأَ ءهئيمَيب ةَبَكك 5

 ُّلَضَأَو معَ ةَرخآْلا ىف َوُهَف ْيْغَأ وزنه ىف ناك نَمَو © اليِتَق

 ىرتفعي َكِيَلِإ ائْيَحْوَأ ذل ٍنَع َكئوُْفَيَل أوداك نإَو © اليِبَسأ 4 ىغأال©
 د ف فم لك 2 ا ل سرع ا او .ةلامإلاب ةبعش

 َدَقْل ٌكدنتبُت نا الَولَو 0 اليلَخ َكوذختال اذإ رهريخح اَنيلَع

 ٍةريَخَأ ٌفْعِض َكفَدَأَل اذإ © اليل اَنْيَس ْمِهْيَلِإ ْنَكَرَت تدك

 © اَريِصَن اَنْيَلَع َكَل ُدَت ال َّءُك ِتاَمَمْلَأ ٌْعِضَو
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 ضقت ١١ ١ تكلا ضل 22
 اس اسج ا ن4 0 5وأ م65 2 هم ة ريدم 2 000 دص دم < هاو

 ال اذإو اَهْنِم َكوُجِرْخُيل ٍضْرالا َنِم َكَنوُرِفَتْسَيِل اوداك نإَو 50
 2002 0 2 - مو "7 7 3 04 2 ٍ 708 : , ١

 تر موب ير( سر“ يع 7 2 ا .فلألا فذحو
 سسمشلا ِكولُذِل ًةولصلا مِقأ © اليوت ائينسِل دجت الَو اَنِلَسَر

-_ 

 09 اًدوهْشَم نك رجَملا َناَءَرَق نإرَجملا َناَءّرَقَو ليلا هم لإ م ولا 2 ب هب د لا# ضر اخ ه0 نال ود سا ع ا ع 2 مل 3
 اَماَقَم َكَْبَر َكَتَعَبَي نا ّىَسَع َكل َةلِفاَن -وب ٌدَِجَهَتْف لّيلا َنِمَو م22 يع 21ج ا ا د يرتد ا

 م 5 ِء َءر نك 4 ه2 50 سس 0 0 2-5 د

 َجَرغ نجِرْخَأَو ٍقَدِص ْلَخْدُم ىنلخدا بر لقَو 69 اًدوُمَحم

 وأ ءآَج ْلْقَو © اَريِصَت اًنظْلُس كنذأ نم ل لَعْجآَو ٍقْذِص١ 5745
 7 ِ 23 كدا ع مف ع 3 ا

 اَم ٍناَءْرُقْلآ َنِم ْلِزَتَو © اَقوُهَي َناَك َلِطنَبْأ َّنِإ ُلِطنَبْا َقَهَرَو | .ةلءإلو حتا :ناحو ماشهو
 وعم ر 0 5 نونلا ةلامإب :هجوأ ةثالث ةبعش © اَراَسَح اَّلِإ َنيِِلَطلآ ُديَِي اَلَو َنيِنمؤُمَْ ُةعََو ءاَفِه َوْهَأ 6

 ٌدَّشل ُهَّسَم اَذِإَو ءِوِبِناَجِب اَنَنَو َضَرْعَأ نّسنإلا َلَع اَنَمَحْنَأ 1َدِإَو | ثلالاو ءاهحتفو .فلألاو ةزمملاو
 0 ا 1 0 َ .فلألاو ةزمحلا ةلامإ

 ْنَمِب ُمَلْعَأ ْمُكْبَرَف ءهَتَلكاَش ْلَع ْلَمْعَي لك ْلُق © اَسوُكَي ناك | «نونلا دعب الأ دز ناك نيو
 0 5 5 ًادم ةزمحلا دعب فلألا فذحو

 2 و ا و اطص ع 8 سا ا عع 6 8 روعءارو ٍ

 ُ 5 7 3 سار > دص 0 سرر اور تاع

 َنيَهْذَتَل انُكِش نيَِلَو © اًليِلَق الإ ِمّلِعْلَا َنِّم مكيتوأ آَمَو ف اب
 ه-
 ع 3

 َ 0 ل > 1 2 - 2 "اس »ل 5 5

 ن6 © اليكَو اَتّيَلَع ءوب َكل دجت ال مث َكّيلِإ ايَحْوا يذل
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 تن تك تحن عك كا كاع
 مفر قلو ©

 «رجنت )©
 ءافلا حتفو ءاتلا مضب رماع نبا

 .ةددشم ميجلا رسكو

 4 لك
 فلأو فاقلا حتفب رماع نبا

 « عاج ذإز©

 « عاج
 .ةلامإلاب ناركذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ا ١
 نيل لُق © اَريبَك َكْيَلَع ناك ُهَلْضَ َّنِإ َكَبَر ني َةَمْعَ هه

 ال 0 انه لَم أوتي نأ لع نا نر تفي
 يي هُهُضْعَب نكلودين

 ألا من رقت لع ئ رم ا
 را َرَجَفْفَف ٍبنِعَو ٍليخح نم ُةنَج كل نوُحسَت وأ © اً

 دسك اَكيَلَع َتْمَع هده انك هامقلا ظوقنذأ © سقت اهكلذع

9 

 دلو مخ

0 

 كلو دك ا قوخست وأ © يب ةكبتتاو للأب أك ٍْ

 لع ل ع ع كيل نموت نو ءاَمَّسلأ ىف قْرتْوَأ ف ٍذَرْخُز
 © اَلوُسَي ا َرَقَب اَّلِإ ثنُك ْلَه قَر َناَحَبْس ْلُ هورْقَت ابنتك

 21 م ذا اقنع ؛ نأ ساَملآ َعتَم اَمَو امو

 ةرفنب ةكيلم يآ ف ككزأ لل ول ١ رع هلل

 َثك لق © الوُس ءاقسلا 3 يي
 رع اط رس ل

 0 يي و نيب اًديهش ايهشهللاب
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 ؛ْمُهكْدَر تبَحال©
 .راهظإلاو ماغدإل اب :نامحجو ماشه

 ذره
 ىلع ةروسكم ةزمهب رماع نبا

 :ناغالا

 4 اند
 .نيتزمملا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 4 مها ذإز©

 4 ممَعاَجِ
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 ؛ءاجره
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 0 1 لا

 2 مخل دو اًيَمَع ْمِهِحوُجُو لع ِةَمَيِقْلَ موي مادو -ةيوُذ

 فكي مفؤآرَج كلذ © انيس ئهكذ تب ال كه وْ

 ةرئوغتنا اذيأ اقنزو اهلظغياتك اذيأ اولاقو انيك اوزرك

 توسل قل ىلا هلأ نأ اري مل َوأ» © اج اَْلَ

 هبقاَتيز ال ةلخأ يأ 7

 ٍةَمحَر َنيآَرَح َنوُكِلمَت مْ َّْل لق © اَروُُك اّلإَن
 َدَقَلَو © اَروُقَق ُنل نسل نو قاطإلا ةيفخ مقكسنأل مح

 ْمُهَءاَج ْذِإ َليِعَرْسِإ يب ْلَكْسَف ٍتدَتَيَب
 دقن ناد 8 وت موتي كد

 ناو وراضي ضرالاو توضملا تر الإ وال رنه وأ 6 كفلق

 هلأ دي نمو

 مو

 5 م

 همك

 0 َنِّم مُهََرِفَتْسَي نأ 0 © اَروُبْتَم ُنَّوَعَرِفي َكَّنظأل

 كر 7 ! جل هودَعَب ْنِم اَنلق اََلُوَم و © اًعيِمح د نَمَو ُهََمَقَرْعَأَف

 7 ايفل ا َءاَج اًذِإَف ضّرألا اوُنُكَسَأ

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا ءايلوَ 1
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 حد تك عدد عن رح كد
 © انيدنو اةقيشالا كلتا امو لزق قطسايو ةنكلؤنأ قلك

 © ةليزنك ُهَْلَدبَو ِتْكُم ّلَع نياكلا لع رقت مفرق تاع
 00 أوثوُأ 0 هدد اوماع لف 5 7-2 8 درو < 65ه و جو

 انيَر َنَحْبْس َنوُلوُقَيَو © اَدَّجُس
 37 00 ناقل قرر 0 انَيَر ُدْعَو نك أ هارغنأ لثله
 0 نمحكلا اونا وأ هنلأ اوغذأ لق © اكو يجب ٠ تو دل ضعوا
 0 ر ور .الصو واولا مضب رماع نبا يَ غتئااقي تفاح اَلَو َكِتاَلَصب رت الو ىنح لا ءاتنألا 0

 م ْذْخََتَي ءْمَل ىذه دم لكَ ولم َس َكِلاَذ

 © اريبخحت ُهرَبكو ِلّدلأ نم هد و رل نكست هلو قلنل ( ىف كي د

1 

 ِميِحَبلا نعلا هّنلأ مشب
 د ا +م| ه4(اَمَيَق © اًجَوِع»
 كل لك هلو :تلككلا ويتغا ل8 لو ِهلِل نك نوني راج را راع

 ةعيزكا د نم اديد دار © وك نقولا صلحو أ فكل هاا دك انيدش انا هنوغلا اهو هع مررالاو لس ادم - تسلا .٠ 5 تصح ند هه أ ّ افخالا

 ًَ 1 | 22 00000 - م 2

 م م ر8م9 42ش ر كف را. ور سرع | ءامتاشإ عم لادلا ناكساي ةبعش
 اذخما | <يذلا دذني انا 0
 0 ر 2و 98 . .ةلصلا عم ءاهلاو 8 دا 5

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 اَدََجَس ِناَقَدَحَل ©

 هع
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 مكك مك م مكه 122
 ع 2 5 و وج ا ج مدح ٍِ تت هكر 1 3 وك

 َمِهِحوْفأ ْنِم حرت ةَمِلَك َتَربَك َمِهِياَبآِل الَو لِ ْنِم وب مُهَل ام

 مل نإ مراء اقع كَسفن عِحدَب َكَلعلَم © اًذَك الإ نوفي نإ

 اه ةكيز ضررا لك مافتح  ةراقمأ تيوكلا كني ارو رد

 اًديِعَص اهيلعااَم نراهكل 3: ذاع نفعا جا قوافل

 انِتْياَء ْنِمأوُناَك ميِقَرلآَو ِفْهَكْلا َبلَحْصأ َّنأ َتَب كي َتْبِيَح مَ اَرُرْج
 َكندَل نِم اَنِتاَ آئّير اوُلاَفَف ٍفْهَكْلأ ىلإ ُةَيِقِفْلأ ىَوَأ ذِإ © اَبَجَع
 ِفقَكْلأ ىف مهنا َلَعاَن 00 رصف © اَدَهَر ائِرْمَأ نم ا مويَهَو ةَمْح ع
 انام اكل يضخ خا أ معهم مف ف تع قي

 ه-
 ع

 ا حجم ُمُقَت نحخ © اَنَمَأ

 انْبَو اوُلاَقَ 0 ْذِإ َمهِبوُلُق َلَع اَنظَيَرَو © ىَتُه َمُهَْدِزَو
 أ نإ بر سرغدل ىل ألو توتشل

 2 3: 5 يح

 رس حج ص ٠

 | 4 4« ىرتفأ ©

 لوَل 3 ءهِنوُذ نِم أوُدَحتأ اتم وق ءالْؤَم © حتفلاب :ناحججو ناوكذ نبا

 د ل .ةلامإلاو
- 2 2 - 

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 ىَدُه َمُهَنْدِرَو ©

 وه 6ك ا
 ه-
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 حا عه اذ كم
 1 007 لإ انئاق هللا الإ قودنت اكو َمُهوُمْكَاَرَتْغَأ ذِإَو) «/َقِفْرَمإل©

 7 ا .ءافلا رسثكو ميملا حتفي رماع ن نبأ

 اَقَقْرَم مُكرْمَأ غ َِنم مكل َْيَهْيَو -هتَمْحَر نِّم مُكُبَر ّمُكَأ 4و
2 

 اَذِإَو 00 َتاَذ ْمِهِفَهَك نع روت تل اَذِإ سْمَّشلَ 7 يئزلا ناكسإب رماع نبا
 5107 7 رو واسد ِ ال ل 5 ني .ءارلا ديدشت فلألا فذح

 اَيِلَو هُهَل دجَت نلف ُلِلْضُي نَم 3 دكهتلا رهف ةللأ كي 0 هلل

 ٍنيِمَيْلَأ َتاَذ َمُهْبَلَقنَو ل َمُهَو اطاَقْيَأ ةيبسو 00 دقو

 ميم ول ٍديِصَوَل ر . | به يبلع كقلطا وأ ديِضَول اي هيعارؤ ظيص بكو لاش َكاَذَو 1

 م 2( 1 ْمُهْنِم َتَّحِلملَو ا .نيعلا مضب رماع نبا

 اَنْثِل اوُلاَق قب مك ْمُهْنَم ُلِبآَ َلاَك مهني هُهَتيَب اوُلَءاَسَتَيِل | س4( متل ©

 محتأ اي اوُنعْبأَف ْمُكْنَل اَمب ْمَلعَأ ْمُكبَر أوُلاَق ِّرْوَي َضْعَب

 مكتب اًماَعط كزَأ هنأ ليلك ةكيدتلا لإ دن َمُكِقِرَوبِإ| 4كوب
 .ءارلا ناكسإي ةبعش

 : 2 و
 اوُرَهظَي نإ مهن دا © اَدَح ير وو

 جات اذإ وكلفت ىآو ةيدلم ف كودي زأ كرفت عت

 هسا يف
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 6 ص 0 د : زينل اع اَرَثْعَأ َكِلَذُكَو ص يَ
 انيق مهتلع أونبآ اولاقف هرم مهتَب توت كتي ذإ اهيف ِتْيَ

 مهّيَلَع ء ّنَدِحَتَع 0 َّلَع ْاوُبَْلَغ 0 لاك يب هلغأ هن 8
 ةملخ قواوفيو فيك ةقفيأل كلت .نوأوقَبت ل 6# قفر سل

 لهيك مقلياكو ةعبس نوأوفتو بيلا انو متلك حهشمات
 د الإ راش الكل ا للا مهني ملأ

 ىفإ ٍءْىَلَشِ َنآوُقَت اَلَو © اَدَحأ َمُهْنِّم مهيِف ِتْفَتْمَن اَلَو اًرهل
 ْلُقَو تيِيْذ اًذِإ َكَيَب رُكْدَأَو هللا َءاَني نأ آَلِإ © اَدَغ َكِلَد ٌلِعاَف 0

 ويفك ىأرأبأو © اتق اذدخ نم تقال فر نيد نأ ىت
 , ابل امي ملأ هل هلأ لق © اَعسِاوُداَدَْو نيس م ةَحأِم َتَللَ

 فود نق مُهَل ام ْعْسَأَو -هب ْرِصبَأ ”وبلاو تشل بيغ
 نم كلِ جير آم لئأو © ادحَأ ديب ىف كرف الو لَو نم * ةرذذ ©

 8 ايلا لدي دال يباعمفلا

 © اَدَحَتْلُم -ِهِنوُذ نم َدجَت نَآَو ءهِتَمِلَكِل لِدَبُم ال َكَبَر باَتِك | .فاكا ناكساو
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 عدن اك تحك عك رك هك هت
 َيِئَعْلاَو ٍةرَدَعْلَاب مُهَبَر نوعدَي ظل عم احاول م 4“ ِةَوُدْغْلاِب ©

 ًايئلا ةرَيَخلأ ةئيز ُديُِك مُهْنَع كائْيَع دعت اَلَو دْهَهْجَو توُدِرُي | ريا لادبو لال -- 1١ هر ََك اَندَع 0 ناكساو نيغلا مضب رماع نبا
 0 اكو وك عبو ايش نع لانش نع غل ال 0
 هرب 5 .اعم 4 َءاَش ©

 عاش نَمَو نِمْؤُيَلَف َءاَش نَمَف تأ نم نحل ِلقَو © اَطْرَ .ةلامإلاب ناكذ نبا
 نإ ال احلا نييلدطلِل اَنْدَيَع أ ا ا 20 2 7< | .ةلامإلاو حتفلاب :نامحو ماشهو

 ْباَرَشلَأ سمي َوُجوْلأ ىوْشَي ٍلْهمْلَك ِءآم اوُناَكُي أوُيِغَتسي
 ال اّنِإ ٍتَحِبَصلأ ْاوُلِمَعَو ْاوُنَماَء َنيِذْلأ َّنِإ © اَقَقَتْرُم ٌتَءآَسَو

22 

 وهرمأ ل

 سا - ع < ع َّ

 ٍنَدَع ُْتَْنَج َمُهَل كيتلْوأ © الَمَع َنَسْحآ ْنَم َرْجأ ٌعيِضْن 1 ا

 لع اهي نيك قرَقْسإَو يفد نم اًرط اا -

 0 اَقَفَترَم ٌتَنْسَحَو بال مع ِكيآرأل
 0 يعاب وعر اننكو ل

 فت ّز الخ 0 كلام جلا اك © غز اهب اَنْلَعَجَ

 ِهبِحَضِل َلاَقَف ُرَمَك هَل َناكَو © اَرَهَ تقل رجوي هزت
 ه-

 ق اينت غو لاك فدي اك نا وروي ووو | 00 2ع 26 6 .ميملاو ءاثل ضب اع نب
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 وع سار
0000 5-0 

 دجأ] قر لإ تدور نيَلَو ةئياق دع قالا نك اني

 موو - 1 1 مدس (2ح هب 4 هُهْنم #©
 ةزنكحا هاو ّوهَو ُةَبِحاَص هَل َلاَف © اَبَلَقَنُم اَهّْنِّم اَرَيَخ يب اعيسو مايا مضيرباك ول

 لع هاه م 01 2 2 20 1 .ةحوتفم

 2 مساس ل د 75 و ص 0س 7 3 وه 4 ©
 2 3 8 ١> مى م 4 ريب م م

 َتلَخَد ذإ و 0 اذح | اًوه اًنِكَلل .الصو فلألا تابثإب رماع 0

 0 7 206 6ك وف و وو رت م عك م وقم 12 8
 ِرَرَت نإ هللاب الإ َةّوق ال ُهّللأ َءاَش ام تلق َكَتْنَج | #« َتْلَخَذ ذإ#©

- 

 َلِيرُيَو َكَِنَج نّم اَرْيَح ِنيِْؤُي نأ قر ئَسَعَف © اَدَلَوَو اَلاَم | رينا بي نون د
 َعيْضُي أ © الو اًديِعَص َحبضُم ِ 0 هي ءاَش#

 ةيضأت دور ظرع ا © هكلكو ملل عي نق اروع اننا اير

 ُوُفَيو اهِشوُرْع َلع د راح و ايف قام لع هك لق د
 50058 نكست ْمَلَو © ادحَأ قَ ةارشأ هل يي .ميملاو ءاثلا مضب رماع نبا

 4 وه يح هنو كاتم © ارق م 0

 تلا ل ل وت رِيَخا «/اَبفغ »©

 ا لعزل ثابت هب طلقات ءآمَسلآ نم هون 0 آذآ

 © اَرِدَتْقُّم ٍءَيَش لك َلَع ُهَن هلل َناكو م ُحيَرلَأ ُهوُرْذَت

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال # اَدَب هذله ديبت ن ٌنْظَأ آم © 0

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ لإ ٍء يش ©
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 نت احا اضف ايدل ته _ب لالا ا
 ةَرِراَب َضْرأْل ىَرَتَو َلاَبِلآ ُريَسُ َموَي و © ديا جك -و اًباَوت َكَبَر هير وتلا لعب مالا طم 1 8 ا 4 لاَبِجسآ ُرّيَسن ©
 دَهَل اًفَص َكَيَر الطفو واع زدت ل تك 0 ا

 كحل لفخ ىلا لقفل لا نك حا هكا اك وتشمل ةتضا «انوُمْتْمَج دقل ©
 اذ ام تهزم تميت 8 رَيَف ُبَتكْل ض8 انعم 4« ْمُثْمَعَر لّب#
 «ماغدإلاب : : ناحتو ماشه

 يك الو 5 ةريغلع ٌرِداَعُي ال بتكلا اًذَه لام اَنَتْلي مي وو .راهظالاو

 ةادخأ كي قي ار راحل امر ذتوَو اه صخأ

 َنِم ناك سيل آلِ اودَجَسَ مدا اودْجَسأ ةكيتلملا الذ ْذِإَو

 ىفوُد نِم ءالزأ ةَُكيَرُدَو هُهَنوُدِحَتَتَم 0 رم ْنَع َّقَسَمَف َنِجْل

 لح عهئدهمأ امو © الدب تيلقلل سقي ؤدع مخل مف 000
 َنيَلِضُمْلا َدحَتُم ثدُك اَمَو مهيأ قلَح اَلَو ٍضْرَْلاَو توصل | * يرو هبي

 مَلَق فعدم َمُثَمَحَر يل 0 0. 7 مويَو اديوع | ناو 0-5 :ناهر انفو

 ّراَثلآ َنوُمِرْجْمْلآ اَعَرَو © هني اَنَلَعَجَو ْمُهَل اوُبيِجَتْسي | ةشا 00 0
 ا واهوُِئاَُم مهن الكم .حتفلاب هجو ماشهلو
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 22 ١ كا ا ذه |
 َنآكو ِلَثَم لك نِم ساّئلِ ِناَءَرَقْلا اَدنَه ىف اَنْفَرَص َدَقَلَو | 4 اَنْفَرَص دَقَلَو © 0 6 هه ساو 9 . رم 0 5 اخ » ياسر ا 57 35

 < 6 ا 2 0 .ماغدإلاب ماشه

 0-0 « ماج ذإز©
 الإ مُهّبَرأَو ا ُرِفغَتْسَيَو َدُملا ْمُهَءاَج .ماغدإلاب ماشه

 ةيرشسم الإ نيلع يمل لم امو البف باَعْآ مَ وأ #* ْمُهَءاَج»
 0 0 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 َّقَحْلأ هب اوُضِح ديل للا اوُرْفَح َنيِذأ لجل نيوزنكت .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 رك نت مظأ َمَو © اَوْرُه أوُرِذنَأ امو ىتياَ ْاَوُدكَوإ القل
 ماع 45 0 .ءابلا حتفو فاقلا رسكب رماع نبا

 مالا يي هير تبا 000
 0 وره ©

 َمُهْعَدَت نإو ف َمِهِناَذاَد فوه را أ ْمهبولُق َلَع .واولا ةزمهب رماع نباو ةبعش

 هيلا وذ ةوقكلا اك رو 2:1 101 ارةقوك نك قدما كا

 مو ل ماتم ه0 4 را انييض اللا
 نأ هزم مقل لب تاذعلا يل لئتلأريسك اني مها ذل يورم

 اوُملَظ امل َمُهَتْكَلْهَأ ّىَرَملا َكلِتَو اليوم -هفهتود نم اودي .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو نائكذ قبا

 حَرَبَأ آل ُهلكَمِل ئَسوُم َلاَق ْذِإَو © اَدِعْوَم مهكِلْهَمِل اَنْلَعَجَو ( كلفن ©
 .ةيناثلا م | حتفب ةبعش

 مالم © ايفح ضن نترخببا تخت علبأ لع 12 | اللا كوبل سمع نو
 .ةيناثلا

 © اَيَرَس ِرْحَبْلآ ىف ليس َدََتَ اَمُهَتوُح اً مِنْ هي
 َ ْ | ةميكلفشل)

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءَىَش ©
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 مجدا عهد هه
 يهأزم

 0 نباو ةبعش
 .الصو

 اس( بعل
 .ءايلا ناكسإب رماع نباو ةبعش

 4“ َءاَش ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 كو

 ءايلا يف ناوكذ نبالو «نونلا
 .ًافقوو ًالصو تابثإلاو فذحلا

 .اعم 4( َتْعَج دَقَل ©

 « ركن ©
 .فاكلا مضب ناوكذ نباو ةبعش

 اتعرف © اًضََق امرا لع اًدَْرآَف ْغْبَ

 اماه اذ ناكل

 8 افي تلم امي ملت نأ لع كْبَتَأ له ئتوُم مك لاق ©

 ظن مَ اَم لع روض قيبكو © اربَص هم عيطتشت نأ َكنِإ لَ
 لاق © اربح موب

 تأ َنهَح ٍءْيَش نع ىنلكنَت اف ىتتَْبتأ ِنإف َلاَف © ارم
 َلاَق اهَئَرَح + ةكيفسلا ىف اَيِكَر اَذِإ وَ مو

 َكَنِإ ْلُكَأ ملأ َلاَق © اَرْمِإ انْيَم تْمِج َدَقَل اَهَلْهَأ َقِرْغمِل اَهَتْقَرَع

 شد د نبع ف يحن عيت
 َلاَق مُهَلَتَقَف اَمَلْغ اَيِقَل اَذإ َحَهَح اًقَلَطنأَف © اًرْسُع ىرْمَأ ْنِم

 © اَرْحُن اَْبَه تئج َدََّل يفت ريع ةّيكر است َتْلكَقَ

 عع نو درك دكت نا ادي

 كَل ىغأ 3 اًَرياَص ةذلا هي نإ َّدِجَتَس

 4 َىَت 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىََش ©
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 انا | 4 2  كاظتا
 نإ لاق © اَرْبَص ع ويسلم نيام 4« تزف

 ا 00 6 000 5 كِفْنأَ .ءايلا ناكسإب رماع نباو ةبعش
 ىف هم َى ْحلَب لق هامه. و] ا 00

 ضب م م 4(ِننَل )©
 ظكتأ ةيَوَف ّلْهَأ ايكأ اذإ ةّح اقلظنأق 9 اًوْدَط ١ يدار «نول بيسبةم
 ا عم لادلا ناكسإ :ناممجو لادلا

 ول َلاَق ءُهَماَقَأَف ّضَقنَي نأ ُديِرُي اَراَدِج اَهيِف اَدَج ب اهفوتيطل نأ ||" ييوعباو معا
 ِج 7 2 0 0-1

 َكِيْيَيَو ىنْيَب ُقاَرِف اًذََه َلاَف © اَرْجَأ ِهْيَلَع َتْدَحَكَل تفِه| 4«ٌتدَحكال©
 .ماغدإلاب رماع نباو ةبعش

 َتَناَكَق ُةَئيِفَّسلَأ ام م عر
 م م نأ ع 5 - رءَ 2 ص 3 -ه 1 لما - ع

 مُهَءاَرَو َّناْكَو اهَيِعأ نأ ٌتدَرأَف ٍرَحَبلأ ىف َنوُلَمَعَي َنيِكدسَمِ
 سو وَ ان كلم

 نا اذلأ انأو © نضخ قتيفت لك ذخ 2

 اذ ا دنا نا نار ن8 منكر هين هيكون نأ انيننف

 ٍنيَمِتَي ِنيَمَلْعِل َناكَف ُراَدجَْأ امََو © اَمْحُر َبَرَكأَو زكر ُهئَم اَريَخا 4 ا:©
 كير ةازأق اكلنَص مقربا 3ك اكيأ هجرك ردت ناك ةكيدتتا ف ماها يبطي رماغ نا

 مُُقَلَعَف اَمَو َكّبَر ني َةَمْحَر اَمُهَرْنَك اج ٍرخَكْسَيَو اَمُهَدُهَأ اَعُلْبَي نأ

 لتولت و © اص لع عمت ملام لبوأت كلذ ئرمأ نع

 © اًرْكِذ ُهْنِّم مُحيَلَع اوُلتَأَس لك َيْيتْرَْلا ىذ نَع
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 كك
 عَبَْأ 0 انيس ِءيَش لك نِم 2 هثيَتاَءَو 0 ىف 3 0 اَنِإ أ ةَيِمَح 8

 نع رو دس. هج مس عك هرج رج طحت ءاحلا دعب فلأب رماع نباو ةبعش
 ٍةَكِمح ِنْيَع ىف ُبْرْغَت اَهَدَج و : م اَذِإ َّةَح ّجَح 69 اًببس كما فسر
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 ه-ذ 1 0

 دِخَتَك نأ امو بّرَعُت نأ آن ام نيكولا ادي ام امو َة اَهَدنِع َدَجَوَوإ 4 اَرْخَن ©
 2 000 هش مس روك 102 وو .فاكلا مضب ناوكذ نباو ةبعش

 هير ارفاعل كرت م تان لو كوب 4
2 

 َ ريب اخص يعزك 0 نارا 2 ١١ نيودفلا فان رماع نيو هش
 5 .ةزممطلا مضو

 اذإ حوَح © اَبَس َعَبنأ م ا ا +
0 0 ْ 

 هنود نم مُهَّل لعن َهَلِووَم َلَع د اًهَدَج ا :قرسلا ضي رداع باو ةيعنلا

 © ايم عَبنأ مك © اَربْخ ِهّيَدل امب اَنَطَحَأ دَقَو َكِلَذَك © اًرتِس| عرجات ©
 0 1 انهن ف جل يكضا عي هما خل) 08
 .لادبإلاب رماع نبا

 قي لج نأ ع ًزَ 0 يا مم | .نيسلا مضب رماع نباو ةبعش
 1 وُثْئَأ © اَمْدَر +

 1 5 اكن ةداذق ف 7
 لكْحا و ّوُقب نوُنيِع ٌريَخ َقَر ِهيِف 7 هيِف كَم ل 0 يرسل سك امتبو ةبعش

 نيب درك اَذِإ 1 12 ديوك بق ىوُثاَء © © اّمْدَر ةهتنَتَو 0 فلألا فذحو لصو ةزمهو
 ةروسكم ةزمه اًءادتباو ءًالصو

 هيلع حرمأ ةقوقا# لاق اوان ان هُهَلَعَج اَذِإ ََقَح ردها لق قلقا *' نوُثَيِإ # .اهدعب ءايو

 هد اننك رتل أ رفنكعتا اكو ةوهلق نأ اوقلكتنا انك ك3 لج | ١ ..سنتك يلو

 ةبعش 4( َفوُأ َلاَق © 4( ِنيَقُدّصلآ ]8 .لادلاو داصلا مضب رماع نباو .لادلا ناكسإو داصلا مضب ةبعش 4( ٍنّيَفَدّصلأ م
 .صفحكو 2 ًالصو فلألا فذحو ةزمهلا ناكسإب :ناححجو

 اَهَدنِع َدَجَوَوإك© .ةبآ سأر رماع نبا اهدع ال 4( ايَس َعََْأ َمكإٍا© بيس ََبَْأ َمْك الله4 اّبََس َعَبتأَت ©
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 امُوَق

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 0 2ك 0 0ك 0 فا كل
4 
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

25 
 فاكلا نيونتب عيبج رماع نبا

 .ةزمما فذحو

 «اًوُْه رم
 .واولا زهب رماع نباو ةبعش

 هلي هر

 0 ا
 و ص
 موي منهج 7 اًنُضَدَحَم رم هس سس هد >22-- سس |

 َنيِرِفكلَل ذِيَم ِذِبَم اَنْضَرَعَو ©) اًعمج َمُهَنَعَمَجَف روصل

 | ثكو ىرثد نع ءاظج ى بَ ثق نيل © شع

 ىِداَبِع ًاوُدِخَكَي د نأ قوتك ةرنا تيركد ناقنت نوُعيطَتَسَم

 لَه ْلُق © الُْت َنيِرِفَكْلِل َمَتَهَج اَنَدَتْعَأ آَنِإ ءآَيِلْوَأ ِنوُد نم
 ةريخلا ىف ةيزغش له قيدلا © ةلكغأ قيرتتللاب تنبت

 نينا اكينلرا © ه5. ةوقرلا قنا وق هنو اهنذلا
 مُهَل ْميِقُن اَلَق ْمُهْلَمْعَأ تطبَحَف ءهيآَقِلَو ْمِهْبَر ِتياب أاورَئَك

 راعار ور ةكاتيت ع كئارك هو

 0 يصتارب وُأوَُماَ َنيِذّلَأ َّنإ © اَوُرُه لسُرَو تكي

 وج اَهتَع ن رد اهي يرش و ىف ل

 ار ب يلو

 ٌرَشَب أتأ آَمَنِإ ْلُف © اَدَدَم ءهِلَممب اتْثج ْوَلَو ٍقَر ُتََمِلك دفنت

 هل هو ٌدِحو ُهَلِإ ْمُكُهَلِإ آَمّنَأ َكِإ خكوُي ْمُكْلْتَم

 هاذ هيقز مقارب كرت و عرض ادق ريكا نبي
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 *( ضقيمك ©
 ءءايلاو ءاهلا ةلامإب ةبعش

 «ركذ ضعيهك #
 .ماغدإلاب رماع نبا

 .دملا ةثالث نيعلا يف عيمجللو

 «ءايركر #
 ةحوتفم ةزمطلاب رماع نباو ةبعش

 .لصتملا دملا عم

 4 ءاَيِرْكْري 20
 ةمومضم ةزمه لاب رماع نباو ةبعش

 .لصتملا دملا عم

 4 اًيبَع 2©

 4 باَرخيلأ ©

 م

 مُهَّبَر ئَداَن ْذِإ © © يركز ِتمحَر ُرْكِذ © صقيِهك
 أبل 1 لتلو نم مقتل نق لإ تو لك © يَ

 _ © اًيِقَ بر َكِيآَعُدِب نك ملوي
 ىئِرَي © اّيِلَو َكَدُدَّل نم ىلتَهَما ازهاع قأَرمأ تاكو ىو

 نإ كه َبَر ُهُلَعْجَآَو د ٍلاَء ْنِم ُتِرَيَو

 لاك © ايس لبق ني فل لقبت مَ نيني رابشا رت

 َنِم ُتْفَلَب دَقَو اَرِقاَع ٍقَأَرْمَأ ٍتناكو ٌمَلُع يل ُنوُحَي َّنَأ َبَر
 ياتو در يح يرقات هر لاَ َكِلَدَك َلاَق © اّيِتِع ٍرَبِكْل

 َكْقياَع لَك هياء ب لَعْجأ ٍت  َلاَق © اَنيَع كت ْملَو ْلْبَق نيم
 م -هموق لل عرف © ابر ايل تلق ساق لحم الأ
 © اًعوهو شنب اركيش نأ ةيقلإ قواك بارخيلأ

 وو اس > <

 رهدبع َكَن

 > مار وو س هس

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال ( صعيهك #0
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 حتا هه هه

 «كنزه
 .ميملا مضب رماع نباو ةبعش

 «اًيسن #
 .نونلا رسكب رماع نباو ةبعش

 اهتم نمل#
 ءاتلاو ميلا حتفب رماع نباو ةبعش

 .ةيناثلا

 لع دئإل
 4« ظَمَسال©

 ءاتلا حتفب رماع نباو ةبعش
 .فاقلا حتفو نيسلا ديدشتو

 .ءايلاب يناث هجو ةبعشلو

 (ظطقتي)

 اَناَتَحَو © اًيبَص َمُكَحْلأ ُهتْيتاَدَو َةَّوُقِب بدتكلا ٍِذُخ ىْحَيَِي

 اًيِصَع اًراَّبَج نُكَي ْمَلَو ِهْيَدِلَوب اَرَب 0

 كذآ © ايح تعبي َمْوَيَو تومي ميو دلو مي َِْلَع ٌمَكَسَو

 تذعان قا نالت يك تسا إ َميْرَم بتكلاف

 © ايِوَس رجال لثمتف احر الإ اتق اباَجِح مهِنوُ ني

 اتأ آَمّنِإ َلاَف © ايِقَت تنُك نإ َكنِم نعل ُدوُعَأ ِِّإ َتَلاَق

 ُملْخ يل ُنوُكَي َّنَأ تَلاَف © ايكو اَمَلْغ ِكَّل بَل ِكِيَر ُلوُسَر
 ََع َوْه كبَر َلاَق اَم ِكِلَدُك َلاَق © ايِغَب كأ مَلَو رك قس

 ات نك اني ةمعتو :نياتلل ةياَع لاو

 لإ ضاكتلا اقداجأت © كيف اناكم ديب تدئقنأاك ةَتلَعَخمَم

 م اَيمَد ُثدكَو ادله َلْبَق ْثِم يلي لاق ِةَلخَهلآ عذج

 © برس كدت ِكيَر َلَعَج ذق نحت الأ آمنت نم اهنئاتق ©

 © اَييَج اَبَطُر ِكْيَلَع ظِقَْن ٍةَلْخَكلَأ عْدجب ِكْيَلِإ َىَرْهَو

0 9 
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 حد ك تحن عد حا هد
 ٍلوُقَف اَدَحَأ ِرَمَبْلا َنِم نير امِإَف اَنَيَع ىَرَقَو ٍبَرْشَآَو ف
 َتَنَّأَ © 7 موَيْل ملح أ ّنَلَق اًموَص نقلل ترد ْفِإ

1 

 2 2 ض0 م ا 0 و 4 ِتْمَج دقل ©

 © اّيِرَف اَن محتل ْدَقل ُمَيَرَمي ب اولاق ُهَلِيْحَ اَهَمْوَق .ماغدإلاب ماشه

 0 م ااا ا و

 َلاَق © ايِبَص ٍدْهَمْل ىف نك نّم ْمْلَكُت ّفَبَك أوُلاق هْيَلِإ ْتَراَمَأَ

 4 ناس قا كو تقكلا هن اال

 (ئيو © اًيَح ثم ام ةرَكلَو ةرلَصلاب قضوا كنك ام ين
 تا ع مقشلاو © نوح امج ىلع و 0

 م

 ات 0 ا 3 ل

 ِقَر هّللأ َّنإَو © ُنوُكَيَف نُح هل ُلوُقَي اَمّنِإَ اَرْمَأ ىَطَت ١ 4 نركيتا»©

 0 هل هن كا ما وذيغأت محير دابا

 ْعيْمَأ © ِيِظَع ِمْوَي ِدَهْشَم نم اورد نينا | ليو مهب نب

 © نيم ٍلَكَض ىف مويا َنوُمِلَطلأ نحل اَئوُأَي موي ْرِصبَأَو مهب
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 تن كك تدنن عن عد عع
 ان مهرتإو ف
 .صفحك هجو ناوكذ نبالو 3

 هلك َتَبَأَتَي ©

 .ءاهلاب ًافقوو

 لحلب
 «ِنَمآَج قزم

 «فعاَج#
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 ؛«اًصِيخمله
 .ماللا رسكب رماع نبا

 ال ْمُهَو ةَلْفَغ ى و رمل ىيم ذإ ةرشخلا مي مين 7 وع ع 122١ه * ى
 َنوُعَْ ايو اهيل َْمَو ضر تر ُنْحَخ اّنِإ © َنوُئِمْؤُي

 لاق ذإ © ايت اقيِدِص ناك هن يجرب بتكلآ ىف زكأَو ©
 َكنَع ينعي الو ْرِصْبي الو مشي ال ام دبع مل ِتَبأتَي بأ

 ميت كيم اَم ملأ نم نَءآَج د َدَق ْنِإ ِتَبَأتَي © اَنْيَ

 رم دْبْعَت ال ٍتبَأكَي © اًيوَس اَطَرِص َكِدْهَأ

 ُباَذَع َكَّسَمَي نأ ُفاَحَأ َّلِإ ِتَبَأتَي © اًيِصَع نئتَيلِل نا
 ل يي
 َلاَق © اَيِلَم رجه م

 عع

 الا َىَسَع قر أوُعْدَأَو هّللأ ٍنوُد نِم َنوُعَدَت ا طرت

 نم َنوُدبعي امو قازتغأ اكله © يذق قر ءاَعُدِب َنوُحَأ
 ه1 اك ا وانو فكك 21 هر ولا قود

 َرْكْذَأَو © اًيِلَع ٍقَدِص َكاَّسِل ْمُهَل اَنَلَعَجَو اَنَِمْحَي نم 0 اع

 © اين اَلوُسَر َناكو اًصَلْخُن نك ُدَنِإ ّىَسوُم بنتكلا ىف
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 نذل اكيَعَوَو ا روظلأ ٍبِناَج نِم ُهَّيَدَدَنَو

 ليمتسإ بتكلا ىفززكأأو © ايت روع اكل انيفك ني

 ُهَلْهَأ ما نو © انين الوش ا ٌقِداَص 5 رُهْنِإ

 كاع اَناَكَم قر اَيِبَن اًقيَدِص 3 7 شوو

 َمَداَد ِةّيَرذ نِم َنَيِبَتلَأ َنِّم مِهّيَلَع ُهّللأ َمَعْنَأ َنيِذْلَأ كيل

 ْنّمِمَو ٌليِرْسِإَو َميِحرَِإ ِةّيَرُذ نِمَو جوُن ع نلمح َنّمِعَف | | 2
 00 7 َ 0 عر سس ا ءايلا ادباو ء | حتقب رم نبا

 اكس ورح نعل ٌتباَء َمِهّيلَع للثت اذإ 0 انيَدَه ٠ ضمك هجو ناوذ نالو انآ

 َوَلّصأ أوغاضأ فلَخ ْمِحيْعَب نم قلته © هايج *
 © اَنَْع نولي اَلَو نأ َنوُْخَدَي كلو اًحِلََص لمع « ناخذ يله ماكو تاق نتاألإ © يع َنْوقَلَم قوم تول 7 مح 25 < ءهأس كمال < 4 سر 2 295 ور وص
 نك دن هاو اهوا َدَعَو ىّلَأ ِنَدَع ِتَنَج

 كنور هنو هلع كونت اهي نرختوكا يي ع رتاع

 نّم اَنِداَبِع ْنِم ُتروُن ىَلأ ُةَنْلَأ َكْلِي © اَيِشَعَو ةَرْكُب اَهيِف

 امو اكيدنأ نيم اه رثل كبَر رَمأب الإ لونكت امو © ابنك نك

 3 ل نق كل ايا
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5-0 
 «ماغدإلاب :ناحمو ماشه

 .راهظإلاو

 « كنه
 .ميملا مضب رماع نباو ةبعش

 هي ادع

 .نيتزمهلا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 ةدحاو ةزمهب :نامخجو ناوكذ نباو

 . صفحكو «رابخإلا ىلع

 4ياذإإ»
 .اعم 4 ايِيَج #6

 4؛' اًيتغ ©

 ه( اًيلَص ©
 هذه لوأ مضب رماع نباو نب

 .تاملكلا

 هإ اَيِرَو ©
 اي ةزمملا لادبإب ناوكذ نبا

 .اهدعب ءايلاب امهاغداو

 دن

 د

 هدفنا ال كا اطصخ ُهَدُبَعأَف اَمُهَتْيَب اَمَو - 5 3

 عرفا قزعل كيال نتن 0 لوفي ابيع ,ُهل مَعَ لَه

 ل 0 ا 2

 ا ريو و

 ملا ا 5 © اًيئج

 طم د ف سا دب ملغَأ نحمل م ©

 اوَقّنَأ َنيِذَلا ىّجَتُن َّمُك © اًيِضَقَم ة7 اتقح َكَيَر لع نك هر

 ٌلاَق تَتَيَب ِتدَتَيَب اَنَثلْياَد  َمِهْيَلَع ع قت إو © ج اقبف يي ارد

 منهج

 اَيتِع

6 

 نأ اناقت ع م 2 6 نيد 0
68 

 تمانع ني ةلطا ىنتل

 م نك نوت تب ا

3 

 سس

 3 كدكفتلاو فته ازةكفأ ةيذلا هلل

 ةًامام

 ع

 ذل هّنلَأ ُديِزَيَو © اًدنُج ْفَعْضْأَو

 © اَدَوَّم ٌرْيَخَو اب

 .ةيآ سأر رماع نا اهدعي 4 اّذَم ْنْمْحَّبلَأ هَل ُدُدْمَيْلَف 2©
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 كك اك 00 مح 89 راشه فقو م كك | فلتخملا |

 َمَلَطَأ © اَدََوَو لم ةيقرأل لادز اكيباك ولكم ىلا كيفك

 لودت اع تدتكش كج كيف م

 © اذذق انبداتو لوقت اه رفترَتَو هاهم باَدَعْلآ َنِم هَل ُدُمَتَو

 الك © اَِع ْمُهَل أوُئوُكَيِل َةَهِلَع هلل ٍنوُد نِم ْاوُدَعَغَو
 آنآ و دي بت

 اي ل ع
 نزلا ل ييتنلا رفح ؟ مدي © اَدَع َمُهَل ُدعَ 50

 امي ال © اَدْرِو َمّنَهَج َّلِإ َنيِمِرْجُمْلا ُقوُسَنَو © اَدْفَو
 0 © اَدْهَع نْمْعَيلَأ دنِع َدَحَتَأ ِنَم الإ َةَعَفَّملأ 1

 ثاوكسلا داكن © اذ[ كيف ذيك طي لن جااقطز نذر 6

 أَوَعَد نأ © اذه ُلاَبْخآ ُدََِو ُصَرَأْلا ققذكو ةئم تطمَتَي | 4 تزايقتي»©

 لك نإ © اَدََوَدحَتي نأ نقلل فَي اَمَو © او ني | مسي نم دي ان
 دَقَل © اَدْبَع نمَعَبلَآ ٍقاَ آلِإ ٍضْرالَو ٍتَومَسلَأ ىف نم
 © اَدْرَف ِةَميِقْلَأ َمْوَي هيت هدير 0 نقف يمل

5 

46 
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 « سَ لهال#
 «ماغدإلاب :ناحمجو ماشه

 .راهظإلاو

 هن هط اي©
 .ءاهلاو ءاطلا ةلامإب ةبعش

 « ىرتلا ©
 حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

4*7 
 ةزملاو ءارلا ةلامإب ناوكذ نبا

 .فلألاو

 ءاهحتفب :نامتحجو ةبعشو ماشهو
 .اهتلاماو

 «قعل#

 «راتلآ ©
 حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

  3ا 0

 هللا ٠ ٠

1١ 

 مهما احا
 مرو اساس

 ىف اَمَو ِتَومَّسلَأ ىف اَم 0 وتشأ تلا لع تي
 مّنِإق لقلب ْرهجَت نإَو © ئَرَفلَأ تحت اَمَواَمَُتْيب اَمَو ِضْرَأل
 مشا ةانئألا هل وه الإ هلإ هل هل هلأ © ىتْخَأَو ريل ْملْعَي

 وفك هِلْهَأِل لاَقَف ان اََر َْذِإ©) قَموُم ُتيِدَح َكََأَلَعَو ©
 ا ْوَأ بَ اَهْنِّم مُكيِتاَم عَ اًراَن ُتَمَناَم ِّقِإ

 ْمَلْخََف َكْيَر أتأ َيِإ © َىَسوُمِنَي ىدوُن اَهنكأ آَمَلَف © ىَدُه
 © ىَوَظ سيّدَقْمْلآ ٍداَوْلاِب َكَنِإ َكَيَلَعَت

 أ 5
 ا

 ا

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال ( هط 8
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 عا هه هه
 هَل هكإ آل هلآ ان نإ © قوي ا عيكأت كفرت ا ِ

 تاء َةَع َعاَّسلأ َّنإ © قرد َةوَلَّصلَآ م ها
 نَم اَهْنَع َكَّنَّدَصَي الف © ان اني نيتك ا قرد

 اسوم اس هه و مل تولي كيب كَ امو © زف ةلوه عَ اهب

 0 «لوره
 براكم اهمف و ىبتَع لع اهي ُشَْأَ اََلَع اوَك وتَأ َئاَصَع درا

 © سن ُةّيع يح ىِ ادم اهَقلَأَف © ىو اَهِقلَأ لق © ئرخأ نع
 َكَدَي ةئشأز © لوألا را .ةلمإلاو مقلاب :نامحو ناوكذ نب هس هو 5 54  ىَرْخَأ ©

 تل يب

 انتل نت ةدفغ لخأو © ىرنأ ل زق © ىرذَص يل عَرأ

 © ىخأ َنوُردَه ُردَه © لْفَأ ْنِم م اًريِزَو ىل لَعِجآَو © ِلَوَقأ روحت ا 4 دا © 0 © لها نما جا ِهَقَفَي ا

 © اَريِيَك َكَحَبَسُم 5 © ىرْمَأ يف ُهَكِرْشَأَو © ىرزأ وب ٌدُدْش .ةحوتفم عطق ةزمهب رماع نبا

 تيتوأ ذَق َلاَق © اَريِصب اب تنُك َكّنِإ © اريبك َكَرْكذَتَو 025
 0 7 .ةزمطلا مضب رماع نبا

 © 3ََرْخْأ كَم َكْيَلَع اَّنََم ْدَقَلَو © َسوُمََي َكَلْؤُس

 عم يعسرلا ىلع لادبإلاو ءمورب ليهستلاو ءدم فرح لاديإلا :هجوأ ةسمخ اهيفف واولا ىلع اهبف ةزمهلا تمسر ه( اًوكوتأ © 0

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا
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 تتش ١١ ككل | هل
 هيِفِذْقأَف ِتوُباَكلَأ ىف ِهيِفِذَكَأ نأ © َقَعوُي اَم َكِمَأ لِ آئيَحْوَأ د وص

 م 7 ا 1 ةقيناكا جافا و اذا وتلناك لا ف

 ذإ © ىْبَع َلَع عتضفلو ىتَم بحت َكِيَلَع ثيل 4 َىِفْمَت نإ

 7 دار دك نم لع خلدا ل لوقتق كئخأ| ١ 000م
 سار ل ؟ ك َكِي

 رد لع تفج مك نيم لأ خف ينيب تفيد اتوثف كاقتفو | 4“
 تنَياَي َكوْحَأَو تنأ ْبَهْذَأ © ىيفَتِل َكُفْعَتَطْصَآَو © ئَسوُمََي

 وقم © قلع هَ هَّنِإ َنَوَعْرِف َلِإ آَبَهْذَأ © ىرُكِذ يف ايت الَو
 ُفاَك اَنَنإآنيَر اَلاَق © ىَقْدَي َوَأ ُرَكَدَكَي مُهلَعَل اتَيَل اَلوَق د

 ا م يا طوي ن ١

 ب اَنَعَم ليز 0 ل 4( ىَرأَو ©
 ٍ .ةلامإلاو حتفب :نامجو ناوكذ نبا
 لع ْمكَسلأَو ف يل نق ذل كافي ف فتن د الو ليد 0

 0 دق تادعلا نأ كك عر دق اَنِإ © َىَدْهلآ َعَبَتَأ ِنَم | .مهدإل, ماده

 َقدَلأ اني َلاَق © ئَسوُمَي اَمُكيَر نَمَف َلاَق © ّلَوَتَر
 و ا ٍءْيَش لك

 أ ف نين تقف آلاف كتوم نر اََو انْ رقت ال4( قت ةَبَحع َكِيَلَع ل
 .نآ سأر رماع نا مهدعب أ ٌليِعرْسِ ب اَنَعَم لِْرَأَف

 عك
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 عد ذك تح عك حك كك
 ادق

 ءاهلا حتفو ميملا - ماع قربا

 .اهدعب فلأو

 ؛* ىَرْخأ 2
 حعفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 4 ىَوِي #6
 ءافقو ةلامإلاب :ناحمحجو ةبعش

 .حتفلابو
 د ا ا دو تا

00 

 ا

 «َباَخ#
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامتجو رماع نبا

 ه*' ىَرتْفأ #
 معفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

4 
 نونلا حتفب رماع نباو ةبعش

 .اهديدشتو

 كنت الو لو لفن اا ينك قير دنع اهتلغلل
 نم نو البس اهيف كَل َكَلسَو ادفَم َصْرأْلا مْ لع
 اوعْأَو أوك © قَه ِتاَبَن نم اًجوْزَأ دهب اْجَرْخأَف أَم ِءآمَملَأ

 2 لا هاب سمس

 ُهنْيَرَأ ْدَقَلَو © ئَرْخ

 اقضاأ قم انجرخفل انك

 كواكب لجأت هل رخسب كئمأتلذ © ئت دارك

 َمُكُدِعَوَم ٌَلاَق © ى ل

 هديك َعمجَف نوع للوَتَ © ىتتض شار نأَو ةئيأ مو
 ابذَك هّلدآ لع أوُرتفَت ال ْمْحَلْيَو ئوُم مُهَل َلاَق © لأ م
 مُهَرمَأ اوغرتتق © ئَرقفأ ِنَم َباَح دَكَو ٌباَدَعِب مُكَتِحْنُبت

 نأ ٍناَديرُي ِنَرِحَسَل ِندَه نإ لاق © وجت اوُرَس
 © َقْئْمْلا ْمُكِيَقِ قيرطب اَبَهْذَي اه خييوخعما م د كارم

 © َلْعَتْسَأ نم هزيل عد دوو اقص أفلا مف عشك أوثيخأت

 مو مك

 فج لك © أو تلكم ال اين

 0 2 ا
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 حا 0 هه هه
 4 ليَ ©

 ءايلا لدب ءاتلاب ناوكذ نبا
 .للوألا

 < فقلت ©
 ماللا حتفب ماشهو ةبعش

 .فاقلا ديدشتو

 ديدشتو ماللا حتفب ناوكذ نباو
 .ءافلا مضو فاقلا

 «كلت)
 « أ ل©

 ةزمه اوداز رماع نباو ةبعش
 .ةبعش اهققح ءماهفتسا

 فلأو ةيناثلا لهس رماع نباو

 .اهدعب

 .ةبعشك هجو ماشهلو

 ه#/ اَنَءاَج

 .ةلامإلاب ناركذ نبا
 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

6 

 ا هب وكت نأ انرر قت نأ ان فوك وان

 نت اَهنَأ مِهرخِس نم هيل لحج ْمهْيِصِعَو هلاَبح اذ أوف ْلَ
1 

 تنأ َكّنِإ لت ال الف © ئتوُم ةقيج وسفك ىف سَجْوأف ©
 ا و ا .0

 َدَجْس ُهَرَحّسلأ قلت © ّقَأ ُتَيَح ُثيَح ُرِحاَّسلآ ُحِلْفُي اَلَو ٍرِجَس
 افعل قة هل مُنَماَع َلاَف © َسوُمَو ٌنوُرَِه برب اَنَماَء

 ل ل تريل مالا

 آو خلا عوُذج ىف ْمحّنَلصألَو ِفلخ نم رو

 0 ل ل ا

 هذه ىدقت انتإ نفاق كدا اه ضصقأت وقف :ىذلاو تلقتلا

 انقيشما انواع اك ةونما 3 اَنَماَء آَنِإ © آَيّْدلَأ ةريَخ أ

 امركم رقتراحأو نيران اف: عقتأو نكن ةئلاو رفيقا ووجع

 ف يؤ أ تو 9 قت زاك ولت هَل َّنِإَ
 0 ١ ميكيقلا رع

 © كرت نَم ُهآَوَج َكِلََو اهيِف َنيِدِلَح ُرْتَأْلآ اَهِتَْخ نِم ىرْجت

0 ٠ 4 

 اع
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9 2 

 5 قوابعي رشأ نأ نم تحل كما كفا اتت

 نعرف مهَمَبْتأت © ىقك اك كرد شخ ال اَمََي ٍرحَبْلأ يف
 مهَمْوَق ُنْوَعْرِف َلَصَأَو © يشع ام يأ َنِم مُهَيِشَعَف -ودوُنخب
 ير 5 ليِءَرْسِإ بِي © َدَه اَمَو

 ّنَمْلا ْمُكَيَلَع اَنأَرتَو َنَمْيَألا روُظلأ َبِناَج ْمُكَئْدَعَوَو

 هيف اوقطت اَلَو ْمُكَتْقَرَر اَم ِتَبّيَط نِم ْأوُلُك © ىَوْلَّسلَأَو

 2 نوف هنن يكن جلع لاك كر طخ كبلع يح

 را فَ

 ىِرَتَأ لع ِهآلؤأ مه لاق © ىَسوُمَي َكِيِْرَف نَع َكَلَجْعَأ
 كيد واول ادئاذن َدَق اَنِإَف لاَ © َطَرَتِل َبَر َكْيَلِإ ُتْلَِجَعَو

 َلاَق اًقِسَأ َنَبْضَع ءِدِهوَق ّلِإ َىَموُم َعَجَرَف © ُكِرِماَّسلَ هَلَصأو
 ُدَهعْلأ ْمُكَيَلَع لاطَقأ اَسَح اَدْعَو ْمُكبَر ْمُكْدِعَي ْمَلَأ ْوَقَي 4 انكتب ©

 ىِدِعَوَم مثْفَلْخَأَف ْمُكَب در نق ٌبَصَع ْمُكَيَلَع لِي نأ أ .ميلا رسككب رماع نبا

 ةّئيز نّم اَراَرْوَأ اني اَنِكَلَو اَنِكْلَمب َكَدَعْوَم اَنْفَلْخَأ اَمْأوُلاَق © ا
 © ُكِرِماَّسلَأ ىقْلَأ َكِلَدَكَف اَهَتْفَدَقَف ِموَقْل .اهحتفو

 يآ نلأر وهاك نبا اهدعي ال 4 ٌمُهّيِشْع هلا نم مُهَيِشَعَف 8 يآ نمأر نفاع نبا اهدعي 4( َىَسوُم َلِإ آَنْيَحْرَأ ©
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 كك
 0 اَلْجِع ْمُهَل َجَرْخَأَ

 ُكِنَي الو الْوَ مِهيِإ ْعِجْرَي الأ َنْوَرَي الَقأ © يتق ئوُم
 اتنإ مزال لاق وو ةوؤلكا مقا لاق فلز ق اقنن 3ر24
 © ىرمأ أبو نينا نما محب َنإَو كب منيف
 ٌلاَق © ىَس ىتوُم اَنْ َعجْرَي تَح ٍى 0

 0 - الأ © اوُلَص ْمُهَتْيَأَر ْذِإ َكَعَتَم اَم

 ة دج ية الو يبي ذخأن ل عت لف © كر
 تق لق © وق تتلو لما ب َنيَب َتَفَرَف ٌلوُقَت ن

 دْضَبقَف وب أوُْصنَي مل امي ُتْرصَب َلاَق © ُئِرِيِدسي كُبَظَح
 © ىِيْفَت ىل ْتَلَوَس َكَِدكَواَْتْدبتَف ٍلوُمَرلَأ ِركَأ نم ةَصْبَق | «اهثدبتن ©
 كل نام فاقول لوقق نأ ةزغلا نقل نإ َتَمْذَأَف َلاَق | 4 َنِإَف بَهْذآَت 2©

 در ٍِ 1 د 0 7 راهظإلاو ءماغدإلاب :نامحجو ماشه

 9 َرظناَو د 0 اف

 لآ كهلان © هَ ميل ىف ءةكفست م قرح
 © اَمَلِع ءن في 5|1/ ىَِلأ

 0 4 هْرئْبَي ©
 .ميملا رسكب رماع نباو نباو ةبعش

0 

٠. 
 بسسس اب

1 
- 

 1 ل

 ا

- 

 ل مس

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا م ماغديالاو لادبالاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ِءْىَث ©
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 دك اك حتا اا 6 حقت َكِلَذُك | 4« قبس دق#©
 ءج سرا نأ[ دوس | در ولك ودل هب ردا[ .5 مه |اسم 3 :ماظدرلاب ماله

 8 ارو مْ مب ل ان ةنَع صرع نم © اَرْكِذاَ
 ادي ب © انو ذيَمزَي نيِمرجُلا رفكَر |« فير# _- ١ ' يسم سو َح

 َقَر اَهُقِسنَي ْلُقَق ٍلاَبَْْأ ِنَع َكَنوُلَكَسَيَو © اَمََي اّلِ مكْمَ 0 5007 ئنيذإ ةرافت ان ملغ نك © ارفع :نافدإلاب رماع نبا
 8 اق لَو 00 6 رك ال © اًنَصْفَص اَعاَ اَهمَدَيَف © د

 م و بد .ةلامإلاو

 نممعَبلِل تارخألا تدق ِتَْعَمَكَو هَل َجَوِع ال َحعاَدل َنوعِبَتَي ٍذِيَمَوَي

 هل َنْذَأ ْنَم الإ ةَعَفّشلآ ُمَنَت ال ذيَمْوَي © اَسْمَه اّلِإ ْعَممَم الق

 مُهَمَلَح اَمَو َمهِيدْيَأ َنْيَب اَم ُمَلْعَي © الْوَق مُهَل َيِضَرَو ُنَِمْحَيلَ
 َدَقَو موُيَمْلا َيَحَلِل ُهوُجْوْلا ٍتَنَعَو م © اَمَلِع -هب َنوُظِجي اَلَو

 يؤ وَ تحِلصلأ نم لتغت نقو © ال لتع نم تا ريل
 اًييَرَع اًناَدْرُق ُهسْلَرْنَأ َكِلَذَكَو © اَمْضَه اَلَو اَمْلُظ فاَكَي اّلَق

 وود

 © اًرْكِذ ْمُهَل ُتِدَحُ وأ َنوُقَتَي هدي + كل ديكلا عوق اك م اَنْنرَصَو
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 دف و خا ص
 00 هلأ َلَعَتَف

 رح
 ٍةكِيتََمْلِل اَنْلُك ْذِإَو © اَمْرَع مُكل َدجن ْمَلَو َىِيَنَف ُلّبَق نِم َمَداَء

 نإ ُمَداَكي اَْلُقَ 5 نأ نتيلفإ الإ اودع و را

 همر مي 577

 اًهيف ْأوَمظَت ال َكَنَأَو © ئَرْعَت ابعت اّلَو اًهيِف َعوُجت لأ كَل َّنِإ اة

 0 اكلي لك نشل هيل سوسو © نكت و

 انيل تديك اهتييلكأت 8 ليت كنتو لكلا نجت 0

 ْمَداَد َىَصَعَوََّنِْلَأ ٍقَرَو نِم اَمِهْيَلَع ٍناَفِصْخَي اًقِفَطَو اَمُهُثَءْرَس

 َلاَف © ئَدَه رربجاس تاو رار خلا د قوما

 َقِم مُكَنَتأَي اكإف ردع ضن تين يع اَهَنِم اَطبْهَأ

 ضّخأ نمو © قالو لتي الك اك يأ نك ىتذ 00
 2 د يا ل ف هب ىئعا ©

 ىَمْعَأ ِةَمَيِقْلآ موي دُهْرُشْحَكَو اكدَص ٌةَسيِعَم مل َّنِإَف ىركْذ نع | .متنو للا :ناجو ةبعش

 © ازيصب كد دقو يخَأ قَكْرَعَح ل بو لق ©

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( ىَّدُه يم ©

 عم يمسرلا ىلع لادبإلاو ءمورب ليهستلاو ءدم فرح لاديإلا :هجوأ ةسمخ اهبفف واولا ىلع اهبف ةزمملا تمسر 4 اَوَمْظَت © 0ك

 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا
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 ا3الجُُجا ك1

 © تن َموَيْلآ َكِلَدُكَو اَهتيِسَنَم انْمَياَء َكْمَتَأ َكِلَدَك لَ
 ُباَدَعلَو ءَِيَر ِتنياكب ْنِمْؤُي ْمَلَو ٌفَرْسَأ ْنَم ىِرْخ َكِلَدكَ
 َنِم مُهّلبق اتُكله ْمَك ْمَُل ِدْهَي ْمَلكَأ © قبو ُدهَأ ةرجالآ
 ثلا ىلْوْأَل تيل سا

 0 © ىف ا ضال

 َكْلَعَل ٍراَهَتلَأ 00 حَبَسَف ليل يا ْنِمَو ًهيوُرَع قا 4ص را

 ذم اجو دوب انفع ام لإ كيب ند دمك لو نيف .ءاتلا مضب ةبعش

 © َقَبأَو ٌرْبَخ َكَبَر َكْرِرَو هيف هيف َمُهتِتْفتل اَينُدلَآ ويح -

 نت ًاقزر كلتنت ال دَْيَلَع زيَطْضََو ِةلَّصلآِب كَلْهَأ مَ
 سس سمه و

 َوَأ كير نِّم ياباني اَلَْلاوُلاَقَو ا ' ههتأَي ©

ُهتُكَلْمَأ آن واو © لوألا فحصل ىف اَم ٌةَنَيَب 7 مل .ءاتلا 0
 م

 0 اكل فلق لو اك ر أوئاقل هلك نم باع

 ا
 ا ا

 © ئَدَتْهَأ ِنَمَو ٍيِوّسلآ ٍطَرِصلأ ُبَحْصَأ ْنَم َنوُملعَتَس

 هيلعو مورلا عم مامشإلا عم اءاي لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًأءاي لادبإلاو ءيسايقلا ةسمخ :هجوأ ةعست يلَناَد ©

 .طقف ريمتلا
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  8ظن ١١

 *ٍقَر لك ©
 فاقلا مضب رماع نباو ةبعش
 ماللا ناكسإو فلألا فذحو

 .ماغدإلا عم رمألا ىلع

 هن هلَرتفأ ©
 جيفلاب : نامتجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 * وي
 نونلا لدب ءايب رماع نباو ةبعش

 .اهدعب فلأو ءاحلا حتفو

 تكتم

 ِميِحَبلأ نعَيلأ هّنلَأ مشب

 ني مه اهاق خطوتك التحاق كتاف شالات

 مهول ةيجال © َنوُبعْلَي مهو ةوغمتش سف د
 َنوُنََْأ َمُحْلْكَم ٌرَكَب الإ اذنه لَه اوُمَلط َنيّلَ ديل
 ىرالو ءامكلاق لوقلا القي لو لاقاق ةوووق رو
 خب زكا لت مقخأ ثكشأ واق لب © ميلا خمشلا
 نم مُهَلَبَق َتَنَم تتماو اغا قرار الا لين امك ورا

 وُن الاجر الإ َكَلْبَق اَْلَس انلَسْرَأ آمَو © َنوُنِمْؤُي مُهكَأ اهككلخأ ٍةَير
 نع و9 نيت لك نال اس ان

 [هتفدص مك © قيدلخ أرثك او مالا لحي الاد
 آئلَرنَأ َدَقَل © َنيِفرْسمْلا اتْكَلْمأَو ُءآَقَذ نَمَو ْمُهكْيَْتَأَف َدْعَوْل
 © َنوُنِقْعَت اَلَقَأ َكَِرُكِذ هيف ابنتك ْمُكِيَلِإ

0 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه4 ٌءاَشْ #0
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 عدن اك تحك عك حا كه
 امْوَق اَهَدَعَب 5 ٌةَمِلاَط تنك ِةَيْرَق نِم اَْمَصَق ْمُكَو | «ةَمِلاَظ تنك

 ا قرش هن مها ان أرثخأ دل © نيرخا اا ع | تررع َ اغدإلاب رماع نبا

 هش ا

 َكْلي تَلاَر اَمَف © َتييلدك اَنُك اَنِإ آَئَلْيَوَ اوْلاَف © َنوُلَكَمُش

 ننلدب دز 3 يروا ذيصك يئاقك لك ةيارخا

 ايل ةفنا نأ 55ر15 8 يعل اهقتزم اكو سأل و ءانقلا

 لَع قلاب ْفِذ ذك لب 2 تيلعق انك نإ ن1 يوقد

 © َنوُفِصَ امِم ُلْيَوْل ْمُكَلَو ٌّئ ُقِجاَر َوُه اَدِإَ ُِهُغَمْدَيَف ٍلِطَمْل

 ّئ ذك نورك تقل 1 دانك كو رع در اهرطللا ننقل

 ةوراني ال هس ل

 0 اود مأ ©
 وفك ادع نتزرعلا كورلا كشتات دمك هلا هلل الإ ٌةَهلاَ

 100 واكو و لوا ُلكسُم ال ©

 لوقا نق ازد دو نوت نق وت ناذق ف متم أوئاه لكَ 4“( ىىَّم #©

 © ةوضرعت ىف نخل وانك فير لك .ءايلا ناكسإي رماع نباو ةبعش
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 طكقا ١) 0| هاما كانط ل
 هَلِإ دل م حوت ال اَموإ «ىوُيإل©

 0 و ُنَمْحَت : 6 هر ج5 | نونلا لدب ءايب رماع نباو ةبعش

 نومي ءٍوِرْمَأب ا ٍلَوَملآب ا - 6 ومر ُداَبِع
 / لإ ن رفق 5 يقل اكو مهيدي َنَيَب َديَب اَم ُمَلَعَي ©

 نم لقي لتؤو © نوقيشش يقف نت مو قزأ

- 
 اكلم آم

7 
 ع ع
0 6 

 ا ص

0 52 
 *+اعا 0(

2-2 

 لاا كر كن ا غد هي تا

 اننر اهلك قرار فوققلا نأ روك نينا ق1
 هع

 © َنوُنِمْؤُي الفا يَح ِء هش

 بايبال مهب يت نأ ِسَوَر ٍضْرالأ ىف اَنلَعَج
 مهو 0 + ءامشلا اهنلعكو © نودكمج ةئلعل الن

 دا ليل 0 7 َوْهَو © َنوُضِرْعُم اَهِتياَع ْنَع

 بك لت لو كراش فق أخا تك
 © َنوُعَجْرُت اَنْيَِإَو َةَئَتِف رْيَخَْأَو «ةلايمكواتكو فرحا

3121 

 4« تم ©
 .ميملا مضي رماع نباو ةبعش

 .ه ىَش# مورلاو نوكسلا م ماغدإلاو لاديإلاو .ه ىَن# مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4( ٍءْىَش 6
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 “رم
 ةلامإب :نامتجو رماع نباو ةبعش

 .حتفلاو ءةزمطلاو ءارلا

 ةلامإي ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمهلا

 4 اًوزه ©
 .واولا زبب رماع نباو ةبعش

 4“ مهيِتاث لب ©

 .راهظإلاو

 « ئرهثسأ ُدَقْلَو 9©
 .ًالصو لادلا مضب رماع نبا

 كا كلا امو < ع

 ل مُهَو حكت
 دله ىَم َنوُلوُيَو © ٍنوُلِجْعَتنَت الف يَ ْمُكيِرْوأَس ٍْلَجَع
 ال نيج ْاوُرََك َنيِذلآ ْمَلْعَي ْوَل © َنيِقِدَص ْمْكنُك نإ ُدْعَوْل
 َنوُرَصنُي ْمُه الو َمِِروُهْظ نع الَو رق م
 خ1 اهو ةوتيطفتو الق ةيلهزيف ةئتنا يبات لع ©
 ل ل وُرظنُي

 راَهتلاَو ليل مُكوَلَحَي نَم لق © نوهت
 ةهلا مهل مأ © نورت مهو ركذ نع مه لج نحل نب

 م 0

 تا كن اًدَهَأ او اود كلا

 "د -وب أوناك ام مُهَنِم

 2 نونيلا هَ 0 1 +6
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 ميظعتلا دم ت5 3-1 عارلاو ماللا منغ | ممشم فقم 1 | هعمل | م 6 3

 نو ديا اَذِإ َءاَعٌّدل ٌمّصلأ ُعَمْسَي همس ا ينولاب مكون آَمّنِإ لق م
 م 1 6 رسكو ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا
 اَنُك نإ آ | ادليَوي ور َكِيَر باَذَع ْنِْم مُهَتَّسَم نيَلَو © .ةرخألا ملل فوت لوألا ملا

 تن لقال تاعي طنا يول شو © يبي
 :- اي كو اهب اتيتأ ٍلدَرَ ْنَم ِةبَح ٌلاَقَتِم ناك نإَاَعْيَ
 َنيِقَتُمْلَل اَرْكِذَو َءيِضَو َناَقَرُفْلا َنوُرَهَو ئَسوُم اَنْيتاَء َدَقَلَو ©

 ل ل

 اتق دقو هه قوزكس كل أعل 3 انا ه5 ند

 ءهِمُوَقَو هيبأل لاَ ْذِإ © َنيِمِللَع وب كوت نيواذكل َميِهرَبِإ

 اَنءآَباَد آَندَجَو أوُلاَق © َنوُمِكَع اَهَل ْمْثنَأ َىّلأ ُليِئاَمَكلَآ هده ام

 "ع ا
 ع

2 2 

 ةيهشلا قف مثلا لعل فوط ىبأ يو وتل

 1 م

 9 َنيِرِبَدَم أوُلوُي نأ َدْعَب مُكَئَنْضَ ويك هاو
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 كك
 نم أولاق © ةرقجتو هتلر ةهلعل يل "0

 نا

 ىياّتلأ ِنْيَعَأ ْمَلَع ءوب أوثَأك أ اولاَق © ْميِحر دا دل ُلاَقُي ْمُهُيُكْذَيإ «تأء9وه
 ا ور ام يو د عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه
 ْميِهرْبِإَكِ اَنِتَهِلاَك اًدََه مل َتنَأَع اَوَلاَق 6 نودهشي عم ليفستلاو ءهمدعو ؛لاخدالا

 .لاخدإلا

 هيا ع اح

 أوشكت مك © وميلان ْحكَنِإاَلاقَ موي كلِ اوْعَج ا

 ونفت لق © قوفطتي ل ام تدلع قل خه ل

 مسن ِقأ ً حيض الو انْ ْمُحُعََي ا ام هلل نود نب ؛ قره

 وُقْرَح ْأوُلاَق © َنوُلِقْعَت اَلَقَأ هلل ٍنوُد نِم 0 ّ 1

 7 ىفوك ُرانَي انلُف © َنيِلِعَف منك نإ ْمكَتَمِلاَ ًاَوُرُضن «ّنأ»

 نيرشخلاا فلفت 5 وب 00

 65 قييلكلا اًهيف انكر يت ل نإ الكور لكيم

 © َنيِحِلَص اَْلَعَج الكَو لفات ٌبوُدعَي ذقياو قلك وذا اكوَهَمَو

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( ْمُك َمُكرْصَي الَوا#©

 4« تنأءال
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 5 1 هيا ايبا ارت 3000 أ ْمُهتْلَعَجَو) «ةنيأز©
 ةلقيكاَ اطوُنَو © قيديعاتل أوناكو ةِركَلأ ءاقيإَو ةوَلَصلأ َماَقإَو | * ل51

 تيت لَمْعَت تنك يلا ةيؤقلا خي ةكيخو انهو انك

 قري دقن اين ىةكلعذأو © نيفيك ووك 2 أوُنآك ْمُهَّنِ

 ةلئيكتف رثآ اتبجكْسأف ْلَبَق نم ائداَث ْذِإ اًحوْنَو © نيِحلنصلا

 أوُبَدك نيِذلأ مول نِم ةئْرصتَو © ميظعْلا بزكلأ نم هله
 وادم © خيعتجأ ْمهَتفَرْغَأَ ِءْوَس َمْوَق أوُنأك ْمُهّنِإ انوي

 اَنُكَو رزقت مهريب طيس يرض عج روحو

 امك ايا لوو رد اَهَتمَهَمَف © َنيِدِهَش موك

 َنيِلِعَف م هديا لاح 0 اَمْلِعَو

 سا متخفي مك نيل نص ةقئلَعَو 6| (ثتيخيزم
 هورْمَأب ىرْجت ةَفِصاَع َحيَرلأ َنَمْيَلْسَِو © نوُركدت مْشَأ له | 57“ دعاس

 -- 09 َنيِيِلَع ٍءْيَش لحب اَنكَو اَهيِف اَنكَرَب ىَّلَأ ضر لِ

 .#( َىَّش © مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو .( ىّت )+ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4( ِءْىَش #0
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 عحدمأ عه مات
 كلذ نرذ المك نرادتيوب ا ةويطرخت نك نيطسنلا قرف

 ٌرْطلأ نسم بأ هر ىات ذِإ توُيأَو و © َيِظفَ مْ انك

 ص نِم ءهب ام اَنْفَقكَف هل اْبَجتْسآَف © َنيِحّرلأ َْحْرَأ تأ ٍ

 ىَرْكِذَو اًنِدنِع َْنِّم َةَمْحَر َمُهَعَّم مُهّلْثِمَو ُهَلْهَأ ُهَئّيَكاَدَو "سلا

 َنيِرِبَّصلآ َنّم ة لك لْفِكْل اَدَو َسِيرْدِإَو َليِعْمْسِإَو © َنيِدِبَعْلِ

 ذإ ِنوُتلَأ اَذَو © َنيِحِلَّصلَأ َنّم هُهْنإ نيتي ىف ههتلكتأَو ©

 5 نأ ٍِتْمْلُظلَأ ىف ىداَتَق ِهّيَلَع َرِدْقَّت نَل نأ َّنلَكَف اًبِضَعُم َبَهَّذ

 0 اَنْبَجَتْساَف © َنيِمِلَلَأ َنِم ُتنُك ْنِإ َكَئاَحَبُس تن :أ لِ هلِإ ال

 * ين ©
 د اَيركَرَو © َنيِنِمْؤُمْلا بنت َكِلَدكو مق أ ني ةئتفو ا يواكب ردح نار افك

 .ميجلا ديدشتو ةيناثلا
 رولا رْيَخ او ادرف ىفر رددجر 4 ءاَيركرو © اَنّبَجَتْسأَف © َنيث | قع د 5 نوذَت ال تو ودير لعداَت ا

 قرغرتتا اوك تو دذكوو وذل اقخلضاو يي ونا انيقوإو وذل ١ يعود ريع ىرتس
 هاو دص .لصتملا دملا عم

 1“ رق ه- أ ّ 2 مدع يف د سن رس اج 2م

 © َنيِعِشنَخ اكل أوُناكَو اَبَه و 0 رعت فروخ ف
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 سقت ١ ١ كلا 8
 اَهَئلَعَجَ اتجوز نِم ايف 2 اَهَجَيَف ا أ لَو

 انو كيتو هكا نأ ءهذده َّنِإ © َنيِمَلَعْلْل َةَياَء اَهَتْبَأَو

 َنوُعِجَرانْيَلِإ لك ٌمُهتَْب مهَرْمَأاَوُعَطمَتَو © ِنوُدْبْأَف حُب
 وفم لل وو بتيط َنِم ْلَمْعَي نَمف ©| مياه < قع 1< ووو 2 2 1 ٍِ 0 .- 5 مه ها

 مُهّنَأ اَهنَكَلْهَأ ِةَي ةَيَْق ْلَع ْمَرَحَو © َن َروُبِتْ ده ذر يور | هنا وح ردك ركام
 .فلألا فذحو

 لَه نِّم مُهَو ُجوُجْأَعَو ُعوُجْأَي ُتَحَيْف اَذِإ َمَّقَح © َنوُعِجََي ال 4 تَحِيْف ©
 5 هو 0 1

 ل ص اَدِإَف ٌّقَأ ُد ُدَعَمْل َبََتَقآَو © 6 ن 0 بَدَح .ىلوألا ءاتلا ديدشتب رماع نبا َ
2 

 4 لجانه نو رانك و اك ذقاكازوي وردك يزل صب 171097
 مَّنَهَج ُبَصَح ِهّللأ ٍنوُد نِم َنوُدُبْعَت اَمَو ْمُكَنِإ © © َنيِمِلطط

 اهي كو اهوُدَرَو ام هَل لون َناكْوَل © َنوُدرو اهل مْ

 نيل ّنإ © نومي ال اهيف مهو هيف ْمُهَل © َوُدِلَ
8 2 7 5 
 © َنوُدَعَبَم اًهْنَع ةبقلوأ 6 كلأ اَنِص مُهَل جا همم
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 سضضق ١ ١ 2  قنعكتلا ه5
 © هير دهنشأ ةهشأام ذنب اةضريع نومي ل َ 2 ١ دص حد

 2: 1 000 4 دم 0 الآ ٌعَرَقْل ْمُهنْْحي ال

 فق ص 2 ل ص دل 2 ا و ص

 ٍلِجَسلا طك ءاجملا ىوظَت موي © َنوُدَعَوُت مثَنُك فذلا

 5 ءدارفإلا ىلع رماع نباو ةبعش ! اني :و وهديِعَت قلَخ لّوأ اَناَدَي تحلل اك اَنإ اكيَلَع اًدْعَو راذيِعُت قْذَح لأ انأدب انك نييزإ 6 ةبت08
 ع ع سس نب 2 ظن 2 5 5 2ك 5 أ 3-7 . 2

 َضرالا نأ ٍركّذلأ ِدْعَب ْنِم ٍروُبَرلا ىف اَتَبَتك َدَقَلَو © َنيِلِعَف | دل
 َنيِدِبلَع ِمْوَقِل اغلبل اذه ىف ْنِإ © َنوخِلصلا َىداَبِع اَهْثِرَي 2 ه١ اة( |< 2 +: ها مح < 6 14 ل ع خم ع

 م 1 م هو هذ 2 سس سر ص 5 0

١ 3 

 يللا ماج

7 

١ 

 )©  9ب امام
5 

0 ١ 
 ع

2 ١ 

4 9 
 اس

 يحب هك
  0اما

١ 

  6ء -

 فق اولوت نإَف © َنوُمِلْسُم مثنا ْلَمَف َدِحَو ةَلإ ْمُكْفَلِإ
 َنوُدَعَُم اّم ٌديِعَب مأ ٌبيِرَقُأ َىِرْدَأ ْنِإَو ِءآَوَس لَع ْمُكُشنَذاَ

 نو 6 نومنكحت م د لوقلا قف ل ا م ُهَنِإ © 0 ©

 2 ِ َ ها 3 4 تر لق #
 2 اننا مسد د ود ع 5 ع 6ع 0

 مكحأ َبَر لق 69 ٍنيِح ىلإ َمدَعَمَو 2 ٌةَتَتِف ُهَلَعَل ىردا فاقلا مضب رماع نبا ةبعش

 © َنوُفِصت اَم لع ُناَعتَمْمْلأ ْنَمَحَيلأ اَنْيَرَو قلاب | ل( مالم 2 و ب 0 و مي >1 و م > م ناقل زم ماللا ناكسإو فلألا فذحو
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 عد ك عدن عه رح هك
 لأ نعرلا هلل مشب

 يع ؛ن هاش بذر اوُقَّتأ شاكلا ايت
 ٍلْمَح ٍتاَذ لك ْعَضَتَو هدفا فويل 1 1 دورت َمْوَي

 1 و ١ اء ١ ١ 6 م 2 1 .اعم * ىَركس 26

 مق ِ مُه اَمَو ئَراكُس ساَتلآ ىَرتَو اَهَلَمَع .ةلامإلاو حعفلاب :ناممجو ناوكذ نبا
 0# ع ع

 ُعَنَبَو ِمْلِع ريع هلأ ىف ُلدَجُي نَم يامل َنِمَو © ٌديِدَع هلآ

 مهّلِضُي دَّنَأك هالوك نم نأ ِهْبَلَع تيُك (© ٍديِرَم نط ل
 نرى نك قو ئلقلا ايات © ٍريِعَّسلا ٍباَذَع َلِإ هيِدْهَيَ

 َِقَلَع نم م قف نم باز نم فحق انو تشل

 مار ىف رن وو 0

 اوعلَبعل مك القط محجر مف ََّعَسُم ٍلَجَأ َلِإ هآَمَن

 معلا لَ لإ دري نم مكن ّنَوَمُي نم مكنه َمُكَدُش
0 

 تلو

0 

 آَدِإَف َةَدِماَه ضل ىَوَتو 0007 م َمَلْعَي يكل

 © جبهب جْوَر ِلُك نم ْتَدَبْنَأَو تيَرَو ترتْهأ ءآملَآ اهْيَلَع

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ #4( ُءَشن +(
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 4 غطفيلل ©
 .ماللا رسكب رماع نبا

 د تقني هللا نار هيف كيركل هاه ةفانلا نر رق

 اَلَو ِمْلِع ِرْبَعب هّللَأ ىف ُلِيدَجُي نَم سياتل َنِمَو © ٍروُبُقْلَ ىف
 هلأ ٍليِبَس نَع ّلِضْيِل وِفَظِع نات © ٍرِيِيُم بنتك اّلَو ىَدُه
 9 ييرحلا َباَدَع ميل ني راقينو درهما قيقا

 َنِمَو © ِديبعْل ديبعْل) علاظب نثل هلآ نو َكاَدَي كَنمَدَك اقي كلذ
 د نايا ةقيرتتاكا ْنِإَق درع كش دادي نقلا

 َكِلَذ ةرِخلاَو يندر يَ -هِهْجَو َلَع َبَلَقنَأُةَِف ةَئَباَصَأ نو
 امو رت ام ولأ نود نم أوُغذي © نيل ننقل وف
 كن ا ارغذي © ديلا للضلا وذ كلك قيال

 ُلِخَدُي هلل ل َسِْبلَو َكْوَمْلا َسْمِبل ءِِعْفَت نم
 اهيََخ نِم ىرْجَت ٍتَّنَج ِتَحِلّصلآ ْاوُلِعَو ْاوُنَماَ َنيِذَّل
 اري أ نأ نقي نك ن ا

 ْمطْقَيَل َّمُك ِءآَمَّسلَأ َلِإ ٍبَبَسب ُدُدْمَيْلَك ٍةَرِجآلآَو اَيئّدلَأ يف ُهّنل
> 2 

 ايزز طيعي ام ءهديد نبهدي تك ير لا 6 هفضل

 .مورلاو نوكسلا 6 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا هه «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 34 عيش ا
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 حدها ١ هه هك
0" ْ 0 
 ؟ ئَرَصَتلاَو»

 نرد فوضت نيوكلار ركقء ورا ركع ترس هل
 لك لع هلآ نإ ةَمَيِقْل موي ْمُهتَْب ْلِصْفَي هلآ نإ اَوُكَرْهأ نيل

 نَمَو ِتومّسلَأ ىف نم مهل ُدُجسَي هلآ َنَأَرئ
 ُبَوَدلَأَو 0 ُلاَبِْشَآَو ُموُجْنلَو ُرَمَقْلآَو سْمَّشلَآَو ٍضْرَأْلا ىف
 ذل كف هللا نين كو فاذكلا لقت لبا فكر ديفا خل لو

 ا 2 مَقَي ام ُلَْفَي هلل نإ رك ىف

 راَن نّم ُباَيِث ْمُهَل ْتَعِظُق أو 0-0 ةيزلاك د ىف. ارممتخا

 َمهِنوظُب ىف اَم -هب ُرَهْضُي © ْميِمَحْلَأ ُمِهِسوُدُر ِقْوَف نم ِّبَصُي

 اَهْنِم أوُجُرْخَي نأ اَوُداَرَأ آَملُك © ٍديِدَح ْنِم ُعِيقَم مُهَلَو © ُدولِخأَو ا
 ىف سو ن2 ل 0 ِ #( اًولولَو ©

 لْخّدَي هللا ْنِ © قير لا َباَذَع اوقوذَو اَهيِف اوُدبِعَأ عع نم | اواو ىلوألا ةزمهلا لادبإي ةبعش

 هي 0 رخت ٍتئَج تحصل وع أوما يّ را مي ص 2 8 5 2 0 ا 70| نودب نيونتب رماع نبا
 © ٌريِرَح اَهيِف َمُهْساَبِلَو قولو ٍبَهَذ نم َرِواَسأ ع ْنِم اَميِف َنْوَلَحي «رلؤُلَو»

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 ُدوُلَكْلاَو 4# ْميََِأ م مهسوُءر ٍقوف ة نم ©

 عم «ماغدإلاو لادبإلا :دجوأ ةعبرأ أ ِءَىَش #© .مورلاو ناكسإلا عم لادبإلاو ءمورلا عم ليهستلاب :هجوأ ةثالث ه(ِولْؤَلَو ©

 ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءَشَي 802 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب
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 حا عه 1 هك
 ىزلأ ِماَرَخأ ِدِجْسَمْلآَو يح اوُرَئح 7

 508 ورد | 12 وسزه
 ٍداَحْلِإِب هيف ْدِرُي نَمَو 0 نياثلإ هَملَعَج نيف نيرتك رباع نيو عا

 ِتّيَبَلا َناكَم َميِهَرْبِإِل ان اَوَب ْذإَو © ِوِيِلأ ٍباَذَع َنِم ُهَقْدُن ملط - هرأأ ه حم وال 6 .حتفلا

 00 30 | ؟«قر#
 عدل َنيِمِبَقْلآَو َنيِفياَطلِل َّيَب و اعيش َك كرش لن دان ب رمال ناو يا

 ٍرِماَص لك ّلَعَو اَلاَجِر كوني حل يال ى نو © دوج 59

 اروتو قتلت اوطيل مخ © يقتل بألا أنيطأو اهتم اولا خاس أولكف معنأل 0 ل 4 اوُكويلَوٍ ' نأ اوزكذبو مهل َعِفََم وُدَهْشَيَل © ٍقيِمَع جف لك نم نيتي 2
 تلق رح ْمِظَعُي نمو قلو © ٍقيِيعْل ِتْيَبْلَأباوُهَوَكَيلَو فيول 0
 لفي اَماّلإ عنا كَل ثلج بيو ةنج هن ريع .ر ريو ررول|  ةفضت)»

 د هوم و ووعاقل - يمكن هج و.يد 0 . «(اوُفَوَيِلَو # فو
 © ٍروُزَلَأ َلَوَق اوُبِنَتْجَآَو ننْوَأْلا َنِم َسْجتلآ اوُبنَتْجَآَف ْمُكيَلَع ىلا وبك
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 ضمك ١ كلا ظل
 َنِم رح انكم هلل كرم نَمو وب َنيِكِرُْم َرَبَغ هل ءآقتخ
 © ٍقيِحَس ٍناَكَم ىف ُحيِرلَأ هب ىوُهَت وَ ُرْيَطلَأ ةَفَطْخَتَم ِءآَمّسلآ
 َّمْحَل © ٍبوُنُقْل ىو نم هن روع قي نمو كِل
 ٌلُكِلَو © ٍِقيِيَعْلأ ِتبَبْلأ لإ اَهّلِهع مك َتَسُم ٍلجَأ لإ عفت اف
 يي 1 ا يع اولا

 © َنيِتِبْخُمْلَأ ِرَِشَبَو 2 رالخأ هالك يو ةلرافت ملف ميعألا

 هاَصَأ آم لع َنيروصلَو ميلف َتَّلِجَو ُهّندآ َرِكَذ اِإ َنيِدل
 اَهَتْلَعَج َنَدْبْلاَو © َنوُقِفَنُي ْمُهَتْقَرَر اَمِمَو ٍةرَلَّصلأ ىِيِقْمْلأَو

 هيلع هلأ مم ارك ريح اهيف مله ريتش نيمححلا 02020
 َرتعمْلآَو َمِتاَقْلآ أوُمِعظََو اَهِم أوُلُكَف اَُبوُنُج ْتَبَجَو اَدَ 07 0 ١

 ألن ىف © نزف ست خس قوش كا

 ا قسم لا 6 وقول
 ا ُُكدَدَه ك ام لع هلأ اوريكفل مك

 © روُفك ٍناَوَح ّلُك بي ال هلآ نإ اَْمَم م  َنيِذَلَأ نَع ُمِفاكُي هلل

6 
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 و 38
 © ٌريِيَقل هدرا 9 نال د ةعاولاو مو < 1س امن ل ء.أأ < ١>

 اَلْولَو هاني أوفي نأ آلِ ٍقَح ريب مِِرَيِد نم أوُجِرخ

 4 َنَأ ©
 .ةزمهلا حتفب رماع نبا

 وسو يو عمو تقم دقني مهتعب سات هلأ عل مالا سك مق

 ةةرضنَي نم ُهّللأ ٌنَوْصنَيْلَو اريبك هلأ مَآ اهيِف ْرَكْدُي ُدِجِلَسَمَو | 4ُميْوُص تميل ©

 أوُماَقَأ ٍضْرَأْلآ ىف 0 نإ َنيِذَلا © ٌؤ ُريِرَع ُِوَقَل َهّللأ نإ 7

 هّلِلَو ِركَُمْلا ِنَع اَوَهَتَو ٍفوُرْعمْلأب أوُرَمَأَو ةوَكَدلآ اوتاَدَو َرَلَّصل

 جو مزق مُلِبك تيَذُك دقق َكوُبَدَحُي نإَو © روُألا يقع
 َنَيَدَم ُبدَحْصَأَو © وُ ُمْرَقَو َميِحرَِإ ُمْيَقَو © ُدوُمَكَو ُداَعَو

 ريجت ناك قييكف ئذَخأ مف َنيِرِفَكْل تْيلمَأَف اسوم بكَ + مهثدحأل©

 لع ُةَيراَح ىهق ٌةَمِلَع ىو اَهتْحلَْأ ٍةَبْرَق نِم نّيأكت © مضر
 ضال يف اوربي ْملكَأ © ٍديِشّم ٍرْضَقو ٍةَلطعُم ريو اَهِشوُرُغ
 ل 1 وكف ناذاكق ايي راش 0

 © ِروُدُصلأ ىف ىَّلأ ُبوُلُقْلا ىتْعَت نححَلَو ُرَصِبَألا ىتعَ

 .ةيآ سأر رماع نب اهدعي ال طول ُمَوَقَو َميِهَربإ ُمْوقَو ©

3 

 ما
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 حد ذك عدح عك اك كك
 يع اقرب داود ةقو اللا كتل دار لاقل يق انتسب

 نجَواَهل ثيل رق ني نيكو © َنوُدعت َعِيِوبَم ِفْلأَك كير 00
 انا ان ناكل اهناض ل - 5 اهنذكل ة يق ردع يجي ىو عرىىإ  ؟اةذخاز©

 ةَرِفْغَم مُهَل ٍتَحَِّصلآ اول اوما َنيِدَف © نوي ٌريذَك كَل

 كين َنيِزِجدَعُم اَنِتَِياَء ىف 208 َنيِذّلَو © ُميِرُك ُقْزِرَو

 يَ اََو ٍلوُسُر نم َكِلْبَق نم اَنْلَسْرَأ آَمَو © ميِجَجْلا ُبَحْصَأ
 ىِقْلُي ام ُهّنلأ ُمَسنَيك ءويَيبَمُأ ف ْنطْيَملا ىَْلَأ قمت اَدِإ آلِ

 ٌلَعْجَيِل © ٌميِكَح ٌميِلَع هل ةلأَو -هينياع هلآ ْمِحْحي م نطيل

 ُمُهيوُلُق ةَيِساَقْلآَو ٌضَرَم مهيوُلُك ىف َنيِدَّلِل ةكّثف ْنطْيّشلآ ىقْلُي اَم

 قبلا ثأ نأ لو © © دعب قام ىنل نمل نا

 داَهل هّللآ ّنِإَومُهُبوُلُق مهل تِبْخُتَف وب اوُئِمْؤُيَم َكَبَر نم ُقَحْلَ
 ف اوردك يحل ُلاَري وق مين رم لإ ماَء َنيِذّلَ

7 
2 

 *| َةَدْعَب 4 وو أَي وو ج2 سس وهو

 يقع موي ُباَدَع ْمُهَيِتأَي وأ َةتْعَب اّسلأ ُمُهَيِتأت وح هْنِم َةَيَرِم
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 عك سكك رك مك 21 ه5
 انيق رك نيدلا# هَ رت كك قلب ةيقنك كدذلا

 يجر زطتم ناو © ميل بج ٍ تطل

 هلل 7 ف رك : 0 © ٌنيِهّم ُباَذَع مَ َكيِتَلْوَأَ
 َدَّرلَأ ما ُدَّنِل وورد م دل 5 2 4؛ اَوْلِتُق 28

 هللا ْنِإ تلح اًقْزِر ُهَّنل مُهَنَقْرَرَيْل أوُناَم 0 000

 َميِلَعَل َهَّللَأ َّنإَ ل

 هيَلَع َغُب َّمُث -هب َبِقوُع ام ٍلْثِمِب َبَقاَع دوم 5ع

 ليَ ُجِلوُي هلآ َّنَأب َكِلَذ © ٌروُفَغ ذك نعل هثبأ نإ هب 1

 َكِلَذ © ٌريِصَب ب ٌعيِمَس َهّللَأ َّنأَ ٍلْيَلأ ىف َراَهَتلآ م ايو راقتلا ىف

 أَو لاهل رة ديفوأ نيو ا ٌّنَأ َوُه لأ ذأ #' َنوغَدَت 25
 1 2 ال علو رباع نير اعف

 اماما يلوا ةللآ نأ ؛ مَلَأ © ُرييَكلآ يعل وه هلل هلل

 ناك ران هيك + ٌفيطَ َهّنلأ َّنِإ ءَءَصْحم ُضرَأْلا ٌحِبْصتَف
 © ديم قل هي هنأ ناو لا ناموس مص لس

4 
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 حدا عه ١ هه

 4« ُفْوَرل ©
 .واولا فذحب ةبعش

 2و ةرم 2 دص 0

 ىف ىرَْخ َكْلُمْلاَو ٍضْرَألا يف ام مُحَل َرَخَس َهّللأ َنأَرَت كلا
 ءهنْذِإب اَّلِإ ٍضَرَأْلا َلَع عمت نأ ءآَمَّسلآ َكِسْمُيَو -وِرْمَأب رْحَبْل

 0 ىنلا وخر 3 وق كولا فاقت هللا نإ

 اتْلَعَج 0
 َكّنِإَكَبَر َلِإ عدو ْرمَأْلا ىف َكَتِْزَتُي الق ٌةوُكِساَن مُه
 ب لأ  واج دا 9 ريتش ىتخ لت
 ِهيِف ْمُثنُك اَميِف ِةَمَيِقْلَأ َموَي ْمُكَتْيب ُْمُك هدم

 ا

 فرم لت هزم هل ل دك قدا
 امي اع دري لا سد اقر انجل َِثُي ْمَْل اَم هّنلَأ

 ؛ يدي اان هلع قل و © رم نم نيل

 تا

 فِرَْت
 َنيِدَّلاِب نوطنج َنوُداَكَي ٌركدشلا ًاوُرَمَح َنيِدلآ هوجو ىف
 زال ْمُحِلَد نّم رش كك لق ًائيتياَ 5 0

 © زيضنلا نيو رزقك قيدأا هلل

1 

 وس
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2 00 

 اكل احتفا كك ا

 ثيل متل دا ارت رلو اونلك نأ ونا نوذ

 ًارفدق اه 25 كا لملاو كلالقلا قفز دقو ار تسا " ق

 ٍةَكِبتَلَمْلا َنِم ىفَطْصَي هلل ٌريِزَع قوقل هلآ َّنِإ ءورْدَك َّقَح َهّللآ

 َمِهيِدْيَأ َنْيَب اَم َُلْعَي © ٌريِصَب ٌعيِمَس هلأ َّنِإ َنيِاَتلَأ َنِمَو اَلْسُ

 أوُئَماَع َنيِذَّلآ اَهُيأتَي © ُروُم 0 هاي هلل لَو مُهَتَلَح 5 2

 ا د اوُدُبْعَاَوأودُجْسَآَوأوُعَكْرَ

 0 ا
 بي

 كاع اًديِهَه وسل نروكيإ اذه نو لثق قي ةييلقتلا

 ةركذلا ارئاوو ةقرلخلا اركيفات ياقا نق كاني رت

 © ٌريِصَتلأ َمَعِنَو َلْوَمْلأ َمعَف ٌَمُكَدَلَوَم َوُه للأب اوُمِصَقْعأَو
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 عك كك 5
 ميلا نت هلأ مب

 © َنوُعِشَخ َمِهِتاَلَص يف يف مف مه َنيِذَلأ © نوئيؤنلآ لف ذَ

 َقوُلِعَف ِةوكَدلِل ه َنيِذَلاَو © َنوُضرْعُم وْمّللآ نع ْمُه َنيِدَلأَو

 اَم وَ ْمهِجوْرَأ َلَع الإ © َنوُظِفَح ْمهِجوُرُفل مُه َنيِدَلآَو ©
 كِل ءآَرَو ىقتبأ ِنَمف © َنيِولمُرْيَع مُهَنِإَف مهيأ تكل
 و
 ع

 َنوُعَر ْمِهِدهَعَو مهتم مْ َنيِذلاَو © َنوُداَعلأ مه كلو اق

 َنوُمرَوْلآ مه َكيِتلْوَأ © َوُظِفاَحُي ْمهِتَوَلَص َلَع ْمُه َنيدّلآَو ©

 انْقَلَح ْدَقَلَو © َنوُدِلََح اَهيِف ْمُه َسْوَدَرِفْلآ َنوُنِرَي َنيِذّلأ ©

 ا ا
 ه( اَمْظَع ©

 ا
 << مه جاو رد

 ه-
 ٍِ> امد

 قلع اًعْلَع هك اك راما للا 4 َمظَعْلا»+

 َنوُثيَمَل َكِلَذ َدَعَب محن مف © َنيِقِلَحْلأ ْنَسْحَأ هّللأ َكَراَبَمَف | نيو زب ءاما دو
 هةر ا ل 9

 © َنيِلِفَغ قْلَحْلَأ ِنَع انُك اَمَو َقيآَرَط َعْبَس
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 ع متتكلقا 0000 0 هه اشه فقو | همس | ككل قا

 لعاب نضل ف لكن رك ةياتسلا ةياكرا

 اا ع ل

 و © َنوُنُخَأَت اَهْنِمَو ريك ُهْكَوَف اَهيِف ْمُكََل بتْعَأَو

 ل تبت َءانْيَس روظ نم حر ا

 اهيف ْمُحََو اولي ىف اَنِم مكين ربل معنألا ىف نحل | م0
 َنوُلَمْحُت ِكْلُمْلا َلَعَو اَهْيَلَعَو © َنوُلُكَأَت اَهئِم وراك مر
 اَم هلأ أوُدُبَعَأ ِمْوَقَي َلاَقَف ءهِمْوَق َلِإ اكون اَنْلَسْرَأ َدَقَلَو ©

 قيد 000 رَتت الأ دْدْيَخ ِدلِإ ْنِم مكن
 لطفي نأ يري محم د ال اذه ام ديوك ني أو رف

 انيابا# فادي انتيشاك ةكيتم لّونأل هن هَللَأ َءاَمْوَلَو ْمُكَيَلَع

5 

 #4“ َءاَش ©

 4 َءاَج ©
 ل ل .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 م0 ّ : .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو
 كذا نأ ديلي انيعرأت © نونذك اني. قرشا نر لق م

 قلشاك ةرثكلا راو انزمأ ءاخ اذ اقيقوو اكيغأو كلا نود رسكب رماع نبإو ةبعش
5 

 ل2

 ُلوَقلا هْيَلَع َقَبَس نم اّلِإ َكَلْمَأَو ِيتْمأ ِنْيَجْوَر لك نم اَهيِف
 ً و 0

 © َنوُقَرْغُم مُهَنِإ اَوُمَلَط َنيِذلا ىف نَبِطَُ الو ْمُهْنِم

3043 



 0 كاك 0 م 89 واشه فقو "ا دكا مق 2

 ىِذَلأِهّني نحل ٍلْقق كلا لع َكَعَم نَمَو تنأ تي ا

 تنأَو اكرام اَلَرنُم لن بر لَو © َنيِيِلَطلآ وقل َنِم انج
 هذ © تيلعبنل انك نإ بدنا كلذ نإ 8 نيو

 ةكحما ةيمحاموم نم اَنَأَمَن

 اَقَو © َن ند هلق يل م مك اَم هلآ اوُدْبْعأ « اوُدْبْعَأ نأ ل©
 5: هاهنا ةةلضووولا كي رمباع ول

 0 روكا اقلب ارد وردك وذا ةيفنن ىف كل

 نولخ انو لكأي كانو ن1 116 اهنا يخلق

 ْمكَنِإ ْمُكَلكِت ارك مقتطأ نيو © نورنا برو ةنم 5-8
 اًمَظِعَو اًباَرُث َمُتنُكَو مم اد محن َمُكدِهَيَأ © َنوُرريدَخ اَذِ يي

 ىه ْنِإ © َنوُدَع راك تك م

 يه 0 مر خا و اخو ثروت هك انقل ققايحالا 0

 ٍَبَر لاق © َنيِيِمْوُمِ وذل نخاع نك هّللأ ْلَع د 2ك د

 © َنيِمِدَت َنُحِبْصُيْل ٍليِلق امَع َلاَق © ِنوُبَدَك امي ِنْرْصضنْأأ 030
 َِمْلِل اَدَعْبَف َءاَُْع ْمُهَتْلَعَجَك قَلبي ُةَحْيَّصلا ْمُهْتَدَحَأَ

 © َنيِرَحاء ائوُُق ْمِِدْعَب نم انا مث © يمال

١1 5 4.1١ 

 ؛ رم © 0
 .يازلا 0 ميلا حتفب ةبعش

 هع

344 



 ع حا هنأ ١ هد
 درا ل هةر دال #4“ َءاَج ©

 هده وادع هام ه6 و آي رك .ةلامإلاب ن ناوكذ نبا

 . تدم ل ا 2

 0 © ِنيِبُم ِنطْلْسَو اَِتباَب َنوُرَه ُهاَحَأَو

 ٍنْيَرَشَبِل ْنِم ومآ اَولاَقَك © َنيِلاَع اّمَوَق أوُثاكو اوُرَبُكَتْسَأَف
 0 م اوُناَكَف اَمُهوُيَذَكَف © َنوُدِبَع ات اَمُهْمَوَقَو
 0 م ايا دلو

 ” راو ديو أَ اسس

 و ٌةَيِاَء َوُدَمأَو و ميرم

 بف م ارش بدع نم ال لعل هيت
 ه- و

 هك دل ةدح و هم 0 ا تير أو 00 0 ِ

 007 5 و 0 4 ْنَأَو ©
 و حج 8ؤهب>

 د 0 م2 6 مه + .٠ نوعا

 أ كس © يقع عهتخ ف زقنلت © نوي

 ل ليث بويا ىف مهل عا © نو ِلاَم نم ءدب مهن
 نص

 خيدلاو © َنوُفِفَفُم َقَتَر هب َ ْنِّم مه َنيِذَلا َنِإ © َنوُرْعْشَي

 60 ِنيِعَمَو ِراَوَق تا ِةَوْمَر لإ اديت

 ان

0 

 5 هرفي ال َمهْبَرب مُه َنيِذَلاو © َنوُنِمْؤُي َمِهيَر تيا مه
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 َنوُرَه ُهاَحَأَو ©
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 عمأ | عك ١ هت
5 

 هلكت هوو

 َنوُعِجَر َمِهْبَر لِ َمُهَّن َ ةَلِجَو ْمُهُبوُلُكَو أوتاَء آم َنوُتْؤُي نيل

 00 َنوُقبَس اهل َمُهَ تري هيف نوع َكيتلزُأ ©
 0 1 ا نا

 دوش لأ دله م

 اَذِإ ٍباَدَعْلأ 0 اَنْذَحَأ آَذإ َهَّوَح © َنوُنِمَِع اَهَل م َمُه َكِلَذ

 دق © نوزضنل ذل كي تحت مزيل اروقخ ةل © نورك ُرَكْجي ْمُه

 © نوضكدت ْمُحِبقعأ لع ئكف ْمُحْيَلَع لفت قي ٍةلَياَ ٌتَنك

 مَ َلَْقْلآ أورد لَ © َنوُرْجَهَت اًرِيَس -وب َنيِريْكَتْسُم

 َمُهَلوُسَر اوعي مل مأ © َييَرألا مه ُمُهَءاَباَء باب نان ْهَءاَج| اس( مْهَءآَج©

 ٍقَْلآِب مُهَءآَج لب ةّنج -وب َنوُلوُقَي ْمَأ © َنوُرِكُم مه 0-0 08
 ْمُهَءآَوْهَأ ٌقَْلأ َعَبَنَأ وَلَو © َنوُهِرَك قَحْلِل ْمُهرَ

 ادرك هتْبَتَأ ْلَب َّنهِبِف نَمَو ُضْرَألآَو د ِتَدَسَمَل

 ير م4 هو ََح ّْ 0 5

 َكْبَر ُج ل مِهرْك هوك مه نأ 00 نبا

 ه 0 عَدَكَل َكَّنِإَو © َنِقِّرلَأ ُريَخ َوهَو ٌريَخ 1

 © َنوُبِكَتَل ٍطوَصلأ نَع ةَرجآلاب َنوُنِمْؤُم ال َنيِّلأ َّنإَو ©
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 ع 55 3-1 عارلاو ماللا منغ | ميشم فقد | 02 | همس | 0 5

 َنوُهَمْعَي مهن هذ أوج رط ني مهام انفك غهتنج 0

 َنوُخَبَطَتَي او مِهَبَرِل أوناكَتْسَأ اَمَف ٍباَدَعْلَِب مُهَتْذَحَأ َدَقَلَو ©

 مذ او ا كارا تح ةّدَح ©

 ةديألاو رص هارب معلا ْمُحَل ًاقنأ َىِذَلأ َوْهَو © 0
 3 اذإ ©
 ْيلِإَو ٍضْرَأْلا ىف حا ىِذَّلَأ َوْهَو © َنوُرُكْفَت ام 0 لا

 ٍراَهّتلَآَو ليل ليلا 111 كيمو ءيحي دا مر .رابخإلا

 انتو اكمأ ارلاق © قولَوَأْلا َلاَك ام لقمه اولا لب 8: قول فتك لم ا ٠
 0010 ع

 اددهاََْباََو نك اَْدِعو دَقَل © َنوُنوُعبمل اَنِأ امطَِواَباَرثاَْكَو 2427
 آهيف نَمَو ضر نَمِل لق © َنيَوَألآ ٌريِطسأ آلِإ آد نإ ُلَبَق نم | تقتل الأ لغد انه

 م 7 0 3 و1 2 يي 2و و 9

 نم لق © َنوُرْكَذَ الَمأ لك هِي َنوُلوُمَيَس © َنوُملَعَت مَ ”ا

 لك هلي َنوُلوُقَيَس © ميِظَعْلا ُشْرعْلأ ُبرَو عْبّسلا ٍتوْمّسل 9
 ال ري ا يا وب ُهَنَك الق

  َنوُرَحشُ قالك ون وُ ُةَيَس © َنوُمَل د نك نإ لغز اع

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَىََش +0
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 ككل كك كلا تكل 217
 ا ل هاو قحاب مُهتْيَكأ لَ

 َمُهُضَعَب اَلَعَلَو وخان ع َدَْل 1 نم كنق

 5 ٍبْيَمْل ِمِلاَع © َنوُفِصَي اّمَع هلأ َنَحَبْس ْنِضْعَب َلَعأ .هبعإه

 تر © تودي ام قير امإ تي لق © توُكرشُم مح قتتف | لعل تمد
 مُهدِعَ ام كيت نأ لع اَنِإَو © نيالا مول ىف ىبلَعْحت ال
 اهب ملغ نخ ةقيقلا ْئَسْحَأ ىج ىِْلأب عقد © نورد

 © ِنيِطيَّملَأ ٍترَمَه ْنِم كب ُدوُعَأ َبّر لُقَو © َنوُفِصي
 ثوملا فدعا ءآج اذإ غ2 نوو كت نأ كو كي ْذوُعَاَو 0

 ِ 0 5ك ثكرك اَميِف اًحِلَص ُلَمْعَأ َلَعَل © ٍنوُعِجْرَأ َبَر َلاَق | .ةلدلا ل
 © َنوُنعَبُي مَي لإ َحدْرَب مِهِبآَرَو نو اَْلِيآَق وه ُةمِلك اَهّنِإ 5326

 7 .ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا

 0 006 زيَمُهَن ا تا آلَق ٍروّصلَأ ىف َحِف اَدِإَف

 ْنَمَو © َنوُحلفمْلا مه َكيِتَلْوْأَف و اق هُهُنيِزاَوَم َتَلُقَت نَمَف ©

 و 2 0
 مَنَهَج ىف ٌمُهَسفنَأ اضع ُهُنيِزوَم ٌتّفَح

 © َنوُحِلَك اَميِف ْمُهَوُراَتلآ ْمُهَهوُجُو ُحَمْلَت © َنوُدِلَخ
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 عكك مك 55 55 515
 000 ا قست لأ

 اهلي اجر خأآنّيَر © َنيَلآَض ا را

 © ِنوُمَلَكُن الو اَهيِف أوُكَسْخَأ َلاَق © َنوُمِلَط اَّنِإَم انَدُع ْنِإَق
 اتزكنأو اكل ٌرِْغَآَق اَنَماَء اَنْيَر َنوُلوُقَي ىداَبِع ْنّم ٌقِيِرَم َناك دهن

 0 وح 007 ؛ْدَدَقَأَف © َنيِحّرلأ ُرْيَخ تنَأَو

 ُرَبَص اَمي موي مُهْتْيَرَج زج نإ © َنوُكَحْضَت مُهنَم مثنكو ىركذ 508

 ا ا رع
 الإ مقل نإ لَك © َنيِدآَعْلا لكْسَف ِمْوَي َضْعَب وأ امري انئبَل اولا

 ا ل ا ا

 هَلِإ آل قَحلأ ُكِلَمْلآ هلأ َلَعَتَف © َنوُعَجْرُم ال اني َمُحَنَأَو اَتَبَع

 رحاله عم عدي نقو © ممركلأ شع تو
 َنوُرِفَكْلآ ُحِلْفُي ال مُهَّنِإ ءَِيَر دن 136 وة اَمَنِإَف -هب هَل َنَهَرُب

 © َنيِيِحّرلأ ُرْيَخ َتَنَأَوْمَحْرَآَو َرِفْغَأ َبّي لَو ©

 « مهوئتدحتاف ©
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 تن تك تنن عد عدن كاع
 ِميِحَتلَأ ِنْمْعَرل لأ مشب ٍس

 كيف ااعتتك ومنو لك ار ذلكلو قالا دنا قو ل
 0 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 د َنوُنِم وت ْمُكنُك نإ ِهّللَأ نيد يف ُةَقََر اَمهب تع

 نزلا © نينمؤنلا نت قيام انباع ذهبوا ميو
 | اَهْحِكَنَي ال ةَيِاَّرلآَو هك رف وأ اياز الإ خي ال
 00 أو © َنيِنِمْؤمْلا لع كِل َمَرْحَو الرش
 ا 1 َنيِنَِمَت ٌمُهَو لحاء ل را

 نم أوُباَك ع 00 ار ابا كي َددَهَه ْمُهَل
 روتر يدر حل :وُفَع هّللآ نو أوَْلْصََو كلَ ِدْعب

 هدأ ةدهقف مهم الإ ءاته ل نكي و ْمَجورأ
 تنل نأ ةسيخلاو © نِفدَصلا نيل نر وطأب تنقش غيزأ | يكل“

 ل

 تيعلاز اه نيركلا ولدان طلاب ننكف عرأ ههنت | 727
00 

 © ٌميِكَح ُتاَوَ َهّللَأ نأ "ا

 وا ٍناَر 2

 6 (0 أ ةطيدكل
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 عك كك كك 55
 .اعم 4( وْءاَجَو ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ذإ ©

 م 3 ذإ 0

0 

 « كرم
 .واولا فذحب ةبعش

 .اعم 4 ُهوُمُتَعِمَس

 تا ال مكي ةَبضغ ِكفإلآي ومآ - )2 ةوبسك وار 2

 نإ نم تتقخحأ ام مث يرنأ لم خوف م لب

 ِوُمُثَعِمَس ْذِإ' وأ © ْميِظَع ٌباَدَع د هَل َمُهْنِم دْهَرْبِك لَو لوك

 :| آنك أ اكو ا ميشا كيكيوتلاَو .نونيؤتلا قلع

 ادهش اوئاو مل ذك ءادهش فيزا وياه رئاكخلا قا

 ْمحِنَلَع هلل لضتاَلْولَو © َنوُبدَكل ْمه هلأ دنع كِل
 ُباَدَع هيف ْمُكْضقَأ ام ف 0 ايْنُدلآ ىف ُهُتَمْحَيَو
 نتيل اق مشافي قراري هدم رُدكتَقَلَ ذإ © ٌميِظَع

 اَلْوَلَو © ٌميِظَع ِهّللَأ َدنِع َوُهَو اَنْ د نقوم فس
 اذه َكَتدَحْبْس ادد َمّلكتَت نأ آ] ُنوُكَي ام مُكَّلُق ُهوُمْكْعِمَس :

 ل
 َذإ © ميِكَح م يلع هاو يالا حلة يَ ©

 ميل ْباَدَع مَ اوما َنيِذلأ فَ ُةَمِحَقْلأ َعيِشَن نأ َنوُيي َنيِذَلَ

 لضق الو © كونت ال مو ملي أو رجالا اهثذلأ ف
َ 

 © ام

 ل

5.2 
 ٠ ع

 َنيِنِمٌؤِم

 ه_- 5 يب ه-#

 2لال هر ه1

 وُهَثَْمْحَرَو

2 
 ام ص

 هللا
 ص
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 كد اك عحح عك رض كه
 خلت نتا ضيفنا را م امم( ِتاوْطْخ ال© 4

 ُلْضَق ٍِ 0 .ةلقلقلا عم ءاطلا ناكسإي ةبعش

 و ه0 راع يع ل

 رق 0 ةلئاو انك نق قو هلل هَل
6 

 ةيوجنوتلاو نيكطملاو قَوْفْل ىلؤأ أو را عل 00 :
- 

5 

 هلل َرِفْغَي نأ َنوُنَن الأ اَرْحَفْصَي 1و امقَمَو هللا لييشو

 كقضحتلا ةرئزب نيبلا ذإ © مك قولك الكر ان
 ٌباَدَع ْمُهَلَو 0 ا رثهأ ع ِتئيْؤُمْلا ٍتَلِفَعْلَ
 2 احر و د هيلع ُدَهشت َمْوَي © ٌميِظَع

 َّنأ َنوُمَلْعَيَو هو قل هيد د هلأ هِي ذيموَي © َنوُلَمعَي أك
 ةواببخلاو نينبخلل تكيبخلا © يبل حلا وه هلل

 كيتلزأ تدميطلل َنوُبيَطلاَو َسِطلِل ثميطلاَو ثقيبحلِلا 4 ةرئيزه
 يذل اهيأكي © ميك ؛ ٌقْزِرَو ُةَرِفْغّم لا * مكِبوُيِب #

 : ذأ د و هج .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش
 5 انو وتر ا < محتوي َرَيَغ ويم أولخ د ال أوم ا

 © ٌنوُدكَدَت ذب فسلم نتجا يخ 00 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش 5 هي ةرلاو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ظ #4 ءاَمْحَفْلاب ©
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 ضقت ١ ١ 2 قتلا 8 2
 نإر كحل قزز: نك واخت الك اخ ايف وذ كون 0

 ” هموسر كار ماديا كرس 70185
 ريغ اتوب أولخدت نأ ٌحاتج ْمُكَِيَلَع َسْيَل © ْميِلَعأ 4ائنيز©

 َوُمفْحَتاَمَوَنوُدُْاَم مْ هاو َمُحَل ٌماَكَم اهيِف ٍةَوُكْسَم الل لل

 َكَذ َمُهَجوُرُف اوُطَمْحَيَو ْمِهِرَصَبَأ َنِمأوُضْعَي َنيِنمْؤُمَْل لق ©

 بتيؤمل لو © نوغتضت امي ويح هلأ نإ هل أ
 ٌنُهَتَنيِز َنيِدّبي الو َنْهَجوُرف َنَلَْيو َنِهرَصْبأ نم َنْصْصْفَي 00

 : الو نويوُج لع َنِهرمطب َنْبرضِيلَو هن رهط امال اللا را
0 

 انْبأ أ َنِيَوُعب اا ذأ َنهيآَبا زأ َنييآوُِب ا سل
1 

 ه-

 اي يأ

 ةورعأ عر َنهِناَوخِإ ب وَ َنهِنوُخِإ 3 ٌَنِهِتَاوُعُم ِءآَنَ

 ةيزالا وأ رْيَغ قيعبكلآوأ َنهميأ تكلم امو َنهيآَسن وَ ل

 او ِءاَسِيلَأ ٍتْرْوَع لع أوُرَمْظَي م َنيِذَلأ ٍلْفَِظلَأ وأ ٍلاَجَرلآ َنِم
 هّللآ ىلإ اَوُبوَُ َنهِتبز نم َنيِفخي ام مل َنِلْجرأب نب درك مم

 © َنوُحِلْفُم َمُحَّلَعَل َن رثمؤنلا هيأ كييك فانوس سي رباع ولا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءآَسْيلأ 8

2353 



 كلا | كنا ١ كاان

 4 َنهِحرْك ! ©
 ءةلامإلاب نامججو ناوكذ نبا

 .حتفلاو

 هيكتور
 (ةترخر© ره

 دملا عم ءايلا دعب ةزمهب ةبعش

 .لصتملا

 4« دقوُت »
 .ءايلا لدب ءاتلاب ةبعش

 #' ِتوُيِب ©
 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 *خبسي#

 الو 0 ء عنا هّنلأ ل ريك يبن للف نإ

 عا>صعده

0 

 © ٌمِلَع ٌعِسَو هلو -ُدِلْضَف نم هلأ مهي ءآرَُف أوُثوُحي نإ
 تاقكي ةرنع ا يدا ييطعتتاو

 هوي هباكف مكي تكلم نم تاقكلأ َنوََُي نيد ءلْصَ

0 

5 

 ضرع أوت انصح ندر نإ ءآقيلأ لع خدي أوه 1
 ٌروُفَغ َنهِحَرْكإ ِدْعَب ْنِم هلأ نإ ومركب نم و اَيْنُدلَأ يخل

 ا :آإ املرنَأ دَقَلَو © ٌميِحَت

 َتاَوِلَمَسلا ُروُت هلأ ه6 َنيِفَتْعْلِ 1 قت مو راج

 0 ءص طك ار ا و م 2 و عمر 6 و

 ىف َحاّبّصملا َحاَبَصِم اًهيِف رن ءورون لَثَم ٍضَرالاَو

 ةكربش ةرخش نم ذقون طرد تكذك اهئأك هجمة
 ا ع ُهَسَسْمَت ْمَلْوَل أَو ٌءَىضُي اَهْكُي اهني در داك ِةّيِبْرَع 00 00

4 
 ْءاَشَي نم -وروُكِل أ ىيقت "يأ لع را ع فك 2 َس

 وُيُب ىف © ٌميِلَع ٍءَيَه َلُكب هلل 0
 "0 ُهُمْسَأ اَهيِف َرْكّذُيَو َعَقْرُت ن

 هلل َّس ا 0 4

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءَعَي ©

 4 3 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .إ ىَش ]6 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىَش ع
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 طق ١١ ١ تك ها
 ِءاَتيِإَو ةؤلصلا ِماَقِإَو هلل ركذ نَع ٌعَيَب اَلَو 5 ع

 ُمُهَيِرْجَيِل هم هداك ثيلذلا هيف تلدتك انني نر همركللا

 بف ةاشف ناو اؤسخأ هَل

 ٍةعيِقب ٍباَرَسك ْمُهْلَمْعأ اوْرَفَك َنيِذلاَو © ٍباَسِح ٍرْيَعِ 558 خي ةغيقب بارتك نهلدتغأ اورق نيدو © باسج رن
 دنع َدَجَوَو ل د ّن 0 راس ةلرأ ةققو لك دوك هل را ءاكنا نا 2 ناكتطلا' 3 وم سن[ سس سل هد و2 ب عا 2# 21 ؟ دةَءاَج ©

 0 9 0 ا .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 2 1ْ 000 ّح 0 ُهَّللَأ ُهّللأ ٍلَعَجي وَمَدَي ل 1 ! ضععَب 3 ءةلامإلاب ناحتو ناوكذ نبا
 توت وعسل ول © ل نم اتق

 ُهْللأَو 02 ُهَتاَلَص َمِلَع َدَق َدَق دف كا يكتم وكلا ضرلاَو

 كلا نو مر كرما تلد رق راب اَمي ُميِلَع
ًَُ 
 هك ءهَنْيَب ُفَلَوُي ّمُ اَباَحَس ىجْرُي هّللآ ّنَأ رت ْمَلَأ © ُريِصَمْل و -

 ءآَمَّسلَأ َنِم ْلَرَتُيَو -هِلللِخ ْنِم ٌحْرْخَي َقْدَوْلا ىَرَتَف امآكُر هُهَلَعْجي

 ع

21 

 >» مس و

 نَّم نَع ءُةَفِرَصَيَو ُءآَشَي نم ءدب ُبيِصُيَف ٍدَرَب ْنِم ” اهيف ٍلاَبِج نم

 © ِرَصَبَألاب ُبَهْدَي ِقْرَب انس داَحَي ٌآَمَ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 تك كك
 5 د يسرا يدع
 مُهْنِمَو ءهيظَب ٌلَع ىِشْمَي نّم مُهنَِ ِءآَم نب را وعل

 م هلأ لذ ير الع ىهمَي نم مهو نر لع ىَ |
 دج يتم وأ دق © بق منش لل لأ كًاكا « تت 6

 انما قول رذتو 3 روييقتتم طارص ىلإ هاش نق يومك هلأ

 آمَو َكِلَد ِدْعَب ني 7 منت رت ذ اَْطََو ِلوُسَرلَآََو هب

 َمُكْحَيل ءهِوُسَرَو هللا لإ اَْعُد اَدِإَو © َنينمؤُمْلأِب كيل
 أب قحخحأ مهل نشحتي ناو © نوط مهم قي رق اَذِإ ْمَُتيَب

6 

١ 

 نم

 ا ماو

 حو

 نأ َنوُفاَحي ْمَأ أو ةزآ مأ شرم مهيولف ىأ © يذم لإ
 امْنِإ © َنوُمِلظلأ ْمْه َكِيِتَلْوأ لَب مُهَلوُسَرَو 4 ةقتَيَو 26 اَمْنِإ © َنومِلَظلا كيلر 10000000 هللا مني 171

 َمُهَنْيَب َمُكَحَيِل ءِهِلوُسَرَو هلأ لإ 0 اَذِ نيببؤنلا لوك ناك ناكساو فاقلا سكب ةبعش
 .ءاهلا

 لب نمو © َنوُسِلفمْلآ مه َكِنلْوَو اتغ ع اي انيس ور 5 نأ | فاقلا رسككب :نامجو رماع نباو
 ماشهلو ءاهدعو ءةلصلا م ءاهلا

 :ماهلا ناكسإب كلا دعو

6 

 9 ةينلا مخ كي هت ل خان ارو ا راس هللا
 َّنَجَرَخ 1 ا يأ هه 0 ا - هنآ 5 ل 4 َهِقَتَيَو +4 -ِهِقَتَيَو +

 ا

 مه < 122 يب 0
 د ل د ريبح

54 

 هلأ نإ وعم , ٌةَعاط اوُبِيفُم

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه/ ْءاَسَي 28

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ #( ٍءََش +
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 عك مك 225 ك5 55
 لي ام يَ امن أَو نإ لوش رلآ رفيع هللا ركيطا

 الإ ٍلوُسَيلَآ لع اَمَو أوذتفت 4 ميلا ُيَلَعَو
 اوُلِمَعَو رو اوُنَماَ َنيِذْلآ ُهّللآ َدَعَو © ْنيِبُمْلَأ ُعَلَبْلاا م قيفثنتله
 ءماللا رسكو ءاتلا مضب ةبعش

 ءدص 5 لا

 ديا لقا يك ضرالا ّق طحت َتََحِلَّصلأ .لضرلا ريق لطب ماكاو

 نم مُهَتدَيَلَو مهل ىطتزآ ىذّلأ مهتيد هَل نتِكَميلَو مهلَبَق | < ,فتدتتز+»
 < مدرج شس فيفختو ءابلا ناكسإي ةبعش

 ٌرْفَكح نَمَو اقْبَط ىب نوُكِرشُي ال ىَئوُدْبْعَي اتم ميفرسسوعب ا

 نا ةلليحلا و وُئمِقأَو © َنوُقِسفْا ْمُه د 5 َكِلَذ َدْعَب

 200 يل ل 2+ مح هه دع .25 ء2 د #١ 4 نبَسَحي ©

 َيِذَلآ ٌنبَسَْت ال © © َنوُنَحْرت محلل َلوُسَرلآ اوُعيِضَأَو رَكَّذلاا 07يإ ل

 يلا نيقلو راك 2 ا ري ىف َنيِزِجُعُم وردك

 0 0 3 ادم يكلم يدا تييوخكسل ارم لأ اهيأتي ©

 ركض دب نمو ةرقل أ قم مكسبايف نوُعَت نحو قل
 ءانج ِْهْيَلَع اَلَو َُكِيَلَع َسْيَل ْدْحَل ٍتوْوَع تك ءاَمهْنأ | 4 تكئ)©
 : 7 ا .ًالصو ءاثلا حتفب ةبعش

 نيب َكِلَذُك َضْعَب َ لع نوفر نه 21

 كة ُهَّنلأَو تن الا كسل ةللأ

١ 

2 

5 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سابقلا ةسمخ 4 ٍءآَشِعْلأ ©
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 عك كك كك كك 5-5
 قدقتسآ امك اوُِدْمتْسَملَ مَا محكم لقظألا عَ لك ا

 َميِلَع ُهّللأَو ءْتَياَء ْمُكَل ُهّنلأ ُنَيَبي َكِلَذَك ْمِهِلبَف نم َنيِدَّل

 اتاك َنوُجَي ال ىتلآ هائلا نم ةعوقلاو © ٌميكَح

 ٌةئيِر تجرم ربح َنهَبايِل نحب : نأ حاج َنهْيلَع سيل
 1 تنل © يلع عيت - ةّللأو هَل ٌرْيَح نغني نأ
 جرح ضيرتلا لغ الو جرح جرغألا لع الو جرح غل

2 
 ع

 لدي ةفرقكدا [ثيوُيب نم اولُكأت نأ ُْكِينأ َلعالَو هه مُكِتوُيِب ©

 زأ :كيوعأ تونر كِيَوْخِإ ل | كَم بوو * ٍتوُيِب )# 5 ا نإ ور >أ د ا مو 08 ورز هد هلال توم :
 2 6-2 وو د #“ اتوُيِب ©

 وأ ْمكِلَوْخأ ثيل را ضني عشرا , كيناو لاك ا

 ديرك حسم 9 .مهف

 1 0 ل

 َكِلَذَك ةَبَيط هك ريم هللا نفع رك هن 0

 © َنوُلِقَعَت ْمُكَلَعَل ٍتِبآَلآ ْمُكَل ُهَن نكي

 ورز

 .رصقلاو دملا عم مورلاب لبهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءاَسْيلأ 8
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 رةعما اوناك اذ هفلوختو شاب اوثما# قزذلا :قوتمؤتلا امن

 ِضْعَِل َكوُنَدْعَتْسأ اذإك لوقو للاب نوثيؤي نيل َكِتلْوَ

 ةرذخ هللا نإ هللأ مهل ةفققفاو و مهن تقش نمل ند مِنَ

 هثسيغب عنك خدت لوز ات أ ©

 نيل ذوي مُكنم نولي ني هلآ ملَْي ذأ
 ا أ ُباَذَع ْمُهَبيِصُي وأ ٌةْتِ اتقن ةفئيصُ نأ ةيرمأ نع نوفا

 يو هْيَلَع مَأآم مَعَ ذك َضَرالآَو توسل ىف امني َنِإ لأ
 ثا ودع ىو

 0 ِءْىَش لحب ُه ذل رايق ايمقنازل دار رتل

 ِعبِحَبلا نمعَيلأ هّنلَأ مشب

 © اًريِذ ةيملكلا ةركيل دتع 16 ةاقتثلا لذ ىدلا كراك

 ا وكس 1و دخلا زْخََتَي رس را كرت لاا

 © انيوقك در ذقت وتل ق قلك َقَلَخَو ِكْلُمْلا ىف ُكيِرَش

 ١ 53م

 . يَ لج مورلاو نوكسلا عم مدإلاو لادبلاو . ىلإ مورلاو نوكسلا عم لقنل :هجوأ يأ .اعم 4( ِءْيَش ©

 3259آء



 ديلا 2 ١ هل 15 ١

 *« ىَرتنأ 2©
 .ةلامإلاو متفلاب :نامجو ناركذ نبا

 هو ُءاَج دَقَف 86

 4«وُءاَج #
 .ةامإلاب ناكذ نبا

 | زق تاك
 .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

 «ءاغ6
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 «لتختو)
 ماللا مضب رماع نباو ةبعش

 .لصو

 هد 0712و وذ ور

 3 000 و اَنْيَه َنوُقْلدَي اّل َةَهِلاَع ةهِنوُد نِم اوُدَحْغَأَو

 0 اَلَو اَتْوَم َنوُكِلْمَي اَلَو اَعْفَن اَلَو ارض ْمهِسْفن 1

 200 اورَفَك َنيِذلا لَو © اًروُُخ ال

 راو 8 اورزز اهلظ رئاك لقت نوزع وق هَل مئاَعأو

 ّلُق © اَليِصَأَو ةَرْحُب ه هْيَلَع لذش ىق اَهبتتْححأ َنِلَوألا ٌريِطسأ
 اَروُفَع َنآك مُهَنِ ضال توكقلا قف دقلا نفي ىذا هذآ
 ف فيو م كلا لك لوفإلا 14: لاق اولا 0

 هنأ ل أ 8 اًريِذَت عم ب ةالفوتا] كرعأ لوا قاونلا
 وُ نإ وُ لاَ كا د

 اريقت نكمل ذأ لاكن دنا ا رتشت كا

 اخ كل لكج هاك نإ ابق © اليس قرف ال

 © اًروُصُق َكَل لَعْجَيَو ُرهنَأْلآ اَهتحَك نم ىرْجَت ٍتدَّنَج َكِلَد نم
 تالا ل ا ا ا

21 
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 0 متكتا يب 05 ءاكنا كا كا أ | فلتخملا |

 ؛ ْمْهَرْشَخ ال©
 لدب نونلاب رماع نباو ةبعش

 .ءايلا

 «لوظت)
 .ءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 نشأت
 عم ليهستلاو :ءهمدعو :لاخدإلا

 .لاخدإلا

 «مشناع)
 4( َنوُعيِطتْسي ]©

 .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نباو ةبعش

 00 مَ

 قيلت ا ا د 35 اهئ

 ا
 هَل © اًريِصَمَو ءآزج ْمُهَل تناك َنوُتنلآ دعو ىبلا لحل

 مَوَيَو © الوُتْمّم اَدَع و كير َلَع ناك َنيدِلدَح نوذكقي اَم اهي

 ْمثلَْضَأ مك ُلوُقَيَف ِهّللأ ٍنوُد نِم َنوُدْبْعَي اَمَو ْمُهُرُشْحي
 ا ا

 ْمُهَتَْتَم نحَلَو آيلْوَأ ْنِم َكِنوُد نِم َدِخَتَت نأ آتل ىنَبَْي

 ميلك د فر م امَوَق ارثكو رخل أرشك قح مهب
 كسب لاقت ىقو ارمقالو اكرم اذَرَص ةوفيطقتلا اَهق نولوكت اتي

 مَهَتِإ الإ َحيِلَس يملا نم كلبا َمَو © اريك ادع هفذ

 ْمُكَصَْب انلَعَجَو قاومألا ىف َنوُهَنَيَو َماَعطلَأ َنوُلْحَي
 و يصب َكّيَر َناكو َنوُريصمأ قف ةف ِضْعَيل

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ةثالث عم لادبإلا 4( ةآَيلوَأ ©
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 ه* ىَرن ©

 * ىَرْشْب ©
 ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .اهيف

 « ئكترم
 .نيشلا ديدشتب رماع ْن نبا

 < ٌتذَغآ ©
 .ماغدإلاب رماع نبا ةبعش

 «فَعاَج ذإ ©
 .ماغدإلاب ماشه

 4 ٍنءآَجل
 .ةلمإلاب ناركذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

2 

 حا اكن دكا انتل ؛ كك

 َنوَرَي موي © اًريبك ١ ا لا ا
 اًروُجْحَك اًرْجِح َنوُلوُفَيَو َنيِمِرْجْمْلَب ٍذَِمْوَي َرْفُم ال َةَكيتلَمْل

 © اوم ةآبم هئلَعجَت ٍلَمَع ني ًوُئيَع ام لإ آتميقَو ©
 َمْرَيَو © اليِقَم ْنَسْحَأَو اًرَقَْسُم ٌرَبَخ ٍذِيمْوَي نَا ُبَحْضَأ
 ِذَِمْوَي ُكْلُمْلا © اًليِزنت ُةكيِتلمْلا َلَْنَو ِمْمَعْلاِب ُءآَمَّسلآ ُىَقَكَ

 ُضَحَي َمْوَيَو © اَريِسَع َنيِرِفَكْلا َلَع اَمْوَي َنكو ٍنْمّيلِل ُقَْل
 © اًليِبَس ٍلوُمَيلأ َعَم ُتْدَحَلَأ تيلي ُلوُقَي ِهْيَدَي َلَع ُمِلاّطلآ
 ركذلا نع ىلصأ دن) ى ةليزخ انالث ةرئل هل يل قلبي

 ُلوُسَرلَأ َلاقَو © اَلوُدَح ٍنَسذإلل ْنطْيَشلآ َناكَو ِفَآَج ْذِإ َدْعَب
 اند كرك اق نورس ناوفنلا ان ردع يفت نقر

 © اَريِصَنَو اًيِداَه َكَبَري كو َنيِمِرْجُمْلأ َنِم اَوُدَع يت ِلْكِل
 كلك هدو ةلث نافل هيلع لِ الو اوُرفك م

 © اليت د ُهَمْلَدَرَو َكَداَوُف هيب تكتل

 ما

362 



 لا اك هك َنَسْحَأَو 000 7
 ران را مَتَهَج لِ ْمهِحوُجُو َلَع َنوُرَصْحي

 خلا ا انلعكو  تككلا ترش اهناغ 38131 لو

 انياب هد هيما َِوَقْلا ىلإ آَبَهْذَ اَنْلُقَف © اًريِزَو َنوُرَه

 َمُهلَمَكَر رخل لفزلا اراك اق جون َمَوَقَو © اَريِمْدَت ميترمال
 < دص

 م ع َنيِمِلَطلِل اَنْدَمْعَأَو َةَياَء نياّئلِل ْمُهَتَلَعَجَو
 انيَرَص الكَو © اًريبك َكِلد َنَْب هو تفشضاراةينتواا «ةننزه

 لأ َِي ةَيرلأ لع أوت دَقَلَو © اًيبثك اَنربت الك لكنألا 00
 ةوفمي اة رك اه 1 مربع كرم

 َتَعَب ىِذلأ اذه | ا َكَئوُدِخََي نإ كور اد 00 «اورُم 2©
 هتاف وك نأ ل اهلا 2 نأ ضنآ 216 نإ هو ]رو عيرإ | 0 لا

 َتْيََرَأ © اًلِيَس ُلَصَأ ْنَم َتاَدَعْلآ َْوَرَي تيج َنوُمَلْعَي َفْوَمَ
 هذ ليكو هناك قوكك ةفأذأ ُلَوَغ م دُهَهَلإ َدَحَغَأ نَم

 .مورلاو ناكسإلا |مهنم لك عمو ه«َوّسلا# ماغدإلاو لادبإلاو ه«وّسلا# لقنلاب 4( ِءْوّسلأ ©
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 ع ككلظا ١ 0| 00 59ه اشه فقو | هعمل | 1

 0 ا 0م
 او لظلا دماقتك كيو لإ ؛ ملأ © البيس لص مه لب 0

 م © اليلَد ِهْيَلَع َسَمّقلأ انْلَعَج ّمُك اَنِكاَس هُهَلَعَجْط َءآَم 0

 اتاي ليل سأ لعج يأ م .ةلمإلاو حتفلاب :ناححو ماشهو

 َحِيِرلا َلَمْرَأ َىِدَلآ َوْهَو © اَروُمُ َراَهَلأ َلَعَجَواَتاَبُس َمْوَلآَو 4 ره

 َن ا 0

 © اَروُهَط َءآم ِءآَمّسلَأ َنِم اَتلَرِنَأَو -دتمَحَر ىَدَي َنَْب 5 ارش هذ
 َىِياَنأَو اًيَعْنَأ آَئْفَلَح اَمِم را ميم ا دقن نكح د ]| # ُهَمْفَّرَص دَقلَو »©

 نوال ةلقجا د ن وج ا ف كتل هك رار

 عطق الق © اَريِذّن هي 00 ا

 جَرَم ىذّلأ َوُهَوَو © اريك اداَهِج دب مُهْدِهِلَجَو َنيِرِفَكْل
 امي َلعَجَو جاجا ملم اَددَعَو ُتاَرُق ُبُدَع اًَذنَه 00

 اَرَكَب ِءآَمْلأ نِم َقَلَخ ىدَّلَأ َوْهَو © اَروُجَحَك اَرْجِحَو اَكَيْرَب

 ٍنوُد نم َنوُدُبْعَيَو © اًريِدَق َكّيَر َناكو ارهِصَو ابْن دُهَلَعَجَ

 اني وبر لع زؤاكلأ ناك هبي او حمي لام هلأ
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 هي ءاَم ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 *ليِق 2©
 .مامشإلاب ماشه

 «ْمُهَداَرَو إل
 ,ةلمإلاب :نامجو رماع نب

 .حتفلابو

 4« اوُريْفُي 28
 .ءاتلا رسكو ءايلا مضب رماع نبا

 مس

 كل كا حلا اضتلا ا فلكل أَمَو

 َىَحْلا َلَع ؟6زئو © البس مدي لإ دخَكي نأ ءآك نم اّلِإِرَْ

 69 اًريبَخ هوِداَبِع ِبوُنّذِ 00-22 َحَبَسَو تنك ىذلا
 م

 ئوتشأ 3و ايأ دتييؤ اتقتتب اهو ضرلاَو تؤكشلا قلك فدل
 اوُدُجْنأ مهل لق اذإَو © اًرييَح دي ْلسْسَد ْنَمْحَرَأ شرَعْلا لع
 © 9اَروُقُت ْمُهَداَرَو اَ ةيمان اوي ةظملا رغما اكو اولا نغفل

 انيك اك اهيق كي كروت وامتنان فس حا كرات

 َرْكّذَي نأ دار ْنَمِل ةَمَلِخ َراَهَتلأَو َلْيَلأ َلَعَج ىِذَلَوْهَو © اَريِم
 اَتْرَه ٍضْرألا َلَع َنوُمَسَي َنيَِلَأ نعل ذانواه اروكش ةارأ وأ

 مهل َنوُتيِبَي نيبو © املس أولا نولهجلا ةييقاخ اذِإَه
 رع اقل ع تس

 مئَهَج َباَدَعاَنَع فرض اك "ر نوأوُفَي يَ © ان ةيقرادجم

 َقيِدَلاَو اًماَقَمَو اردتسم تواَش اَهْنِإ © © اًماَرَغ ناك ايَباَذَعَ

 ه-
 عامب

 © اَماَوَق َكِلَد َنْيَب َناَكَو اوُرُمَقَيْمَلَو أوُهِرَسُم مل أوُقَمن 1

 ع
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 حد د عدد عه رح عد ص
 * فَعَصُي ل ©
 .ًالصو ءافلا مضب ةبعش

 فلألا فذحب رماع نباو
 .ءافلا مخو نيعلا ديدشتو

 4 4س 2

 « هيف ُدَلُخَيَو )+
 لادلا مضب رماع نباو ةبعش
 .ةلصلا نود ءاهلا انبكو ءًالصو

 4 اَنييْرْدَو 29
 .دارفإلا ىلع فلألا فذحب ةبعش

 4 َنْوَقْلَيَو 2©
 ماللا ناكساو ءايلا حتفب ةبعش

 .فاقلا فيفختو

 ىلا َسْفَلأ َنوُُكْفَي اَلَو َرَخاَاَهَلِإ هنأ َعَم َنوُعْدَي ال َنيَِّلأَو

 © ام 0 ل
 نك ق 1 هدي رمل داك حملا

 ١ لل فيفا عيبو ك2 قا كا تا

 اًَحِللَض َلِيَعَو َباَت نَمَو © اَميِحَب اَروُفَغ ُهّللأ َناكَو ِتدَئَسَح

 اب رولا نوُدَهْفَي ال نيو © باقم دلل لإ بوي مد

 مل ْمِهَبَر تيا أوُرِكْذ ادِإ َنيِذَلاَو © اَماَرك ْأوُرَم وْ أوُوَم
 ْنِم اكَل ْبَهاَنيَر َنوُلوُفَي َنيِذَّلاَو © اَناَيمْعَو امص اَّْيَلَع أوي
 َكيِتلوُأ © اَماَمِإ نقتل انذَعْجَآَو ٍنْيَْأ هيف اَييَرْدَو اتجوز
 َنيِدِلَخ © اًمّكَسَو هيت اًهيِف َنْوَفَلُيَو اوُرَبَصاَمب َةقَرْغْلأ َنْوَرْحي
 0 و محب أَي ام لف © اَاَُمَوًرقتشُم تَنسَح اهي

 © اَماَِل ُنوَُي ٌفْوَسَف مثَبَذُك دَقَف ٌمُحُوَاعُم

0200 
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 عد مك كك كك كك
 ميلا نأ هلأ مشب

 َكَسْنَن ٌمِجَب َكَلَعَل © ِنيِبُمْلا بنتكلا ُتِياَء َكْلَي © متط| «متط)©
 هيَ ءآَمَتلَأ ني ه مهلَع لِ أكن نإ © نينيؤُ أركي “1 .ءاطلا ةلامإب ةبعش

 كي ا
 ؤتبثأ موييايسق أوُبَدك دف © يِضرْعم هن أوثاك اّلِإ ٍثَدحُ

 د ىلإ أََرَي ْمَل َوَأ © َنوُءِرهَتْسَي -هب أوُناك اَم

 مُرتحأ نك امو يل كِل ف َّنِإ © ٍميِرك جَْر لك نم اهي
 كبَر 0 إو © © ُميِحَبلَأ ُريِزَعْلأ َوُهَل َكّيَر َّنِإَو © مز
 © َنوُفَتَي الأ َنَوَعْرِف َمْوَق © َنييِلدَّطلَأ َمْوَقْلَا ٍتْمَأ ِنَأ ىَم

 طب الو ىرنح طيجتو © راف أ اخ ٍِبَر

 قرانا ناكلدوكت ُبْنَذ َكَع َمُهَلَو © َنوُرَه ّلِإ ْلِسْرَأ ىناَسِل

 يسرع دي دام ل

 © ٌليِوَرَس 0 مر 1 7

 ىإ تبتر

1 0 

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 مسط 820
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 حمه 7 155 8

 لك اتا أ دولا 5 َبَر لق © نيل

 ُبَوَو ْمُحْبَر لاق (© وُ الأ ةةلْوَح ْنَمِل َلاَق © َنيِنوُ
 كح لس عدّل ُمُكَلوُسَر ا 5 © تيل ُمُكِيآباَء

 كنك نإ امه امو ٍبِْغَمْلآَو ٍقِرَْمْلأ بر ر لاَق © ُنوُنْجَمَل

 0 ا ىرْيَغ اَهَلِإ مدع نيل َلاَق © َنوُلِقْعَت ١ «َتدَغآر©

 هدب ِتأَك َلاَق © ٍنيُِم ءّئيَقب كنج ْوَلَوَأ لاق © َنيِنوُجَسَمْلا | 0“
 1 نيب ٌناَبُْت ادم ُهاَضَع َقْلَأَت © َنيِقِدَّصلَأ َنِم تنك نإإ 4 ءةئجتأ له

 ِ 2 «مجلا دعب ةنكاس ةزمهب ماشه

 ُِهَلْوَح اَلَمَلِل َلاَف © َنيِرِظَلِل ُءَضْيَِب يه اَذَِف ِمُهَدَي َّعَرَتَو © | ” دلما مابا مه

 طي 02 محجر نأ ٌديِرُي © ٌميِلَع ددنَسَل اًذنْع نإ ال لا

 نياآَدَمْلا ىف ْثَعْبَآَو هَحَأَو ةجنأ اَولاَق © َنوُرمأَ اًداَمَف ورخيب 4“ هْمِجْرَأ»+

 0 0 © ِويِلَع ٍراَخَس ٍلُْخِب َدوُبأَي © َنيِرِشَحإ 4ليقإل#
 5 و مقرا مدع

 وُعيِتْجُت مكنأ ْلَه ياَّنلِل َليِقَو © ٍووُلْعَم ِمْرَي تيم .:

- 

2 6: 2) | 

 املا

 ام

- 

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءْىَشِب 6
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 - ءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4 نأ
 .نيتزمهلا نيب افلأ لاخدإلاب ماشه

 4 م 16

 ماللا حتفب رماع نباو ةبعش
 .فاقلا ديدشتو

 4( مُشنَمْأَء ©

 ةزمه اوداز رماع نباو ةبعش

 .اهدعب

 .ةبعشك دد هجو ماشهلو

 «شعأت)

 4“ َنوُرِذَح ©

 ه4( ٍنوُيِعَو 2©
 .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

 ادت انك ام َنيِبِلنَعَل مم

 عك لق © يكل ْنحَ انُك نإ اَرْمَل ال أن رَعَجِفِل أوُلاَق

 َنوُقْلُم مشنأآم أولا يوم مُهَل َلاَق © نيرا ني ادإ حنو

 دوادلا نشعل ١ ةزعز زوي راقت مانع و مُهلاَبِح اَوَقْلَأَق ©

 لات © نركمأ ام .كقل# ىحاذإت هاه نكرث قل
 ىَسوُم َبَر © َنيِمَلَعْلا َب رزان 18 نيو رثفاا

 مُحريِبَكل 4 نفس ندا نأ لبق هَل َمُتنَماَء َلاَق © َنوُرِنَهَو

 َمُكَيِدْأ ا وقلت ترددت هلا ا ىِل

 ريض ال أولاق 8 ل ا

 آنك نأ آَئنّيَطَخ اَتْيَر اع َرِفْغَي نأ عمظت اَنِإ © َنوُبلقنُم 0

 مُكَنِإ ىِداَبِعِب 0 ْنَأ َىَسوُم لإ آَئْيَحْوََوَه © ينيؤنلا لَو

 اَلْؤتَه َّنإ © َنيِرِشَح نيآدَمْلآ ىف ُنَوَعَرِف َلَسْرَأَف © َنوُعَبَتُم
 را © َنوُظِبآَعَل اكل َمُهَنإَو © َنوُليِلَف ةَمِدَرِشَل

 ميِرَك ٍراَقَمَو ِزوُنُكَو © ِنوُيْعَو ِتنَج

 © َنيِقِرْشُم مُهوُعَبتَأَف © ليِرْسِإ !-

! 
0 

 ني مُهتْجَرْخَأت ©

 ب اهكَْروَأَو َكِلَذُك

 ١ ا مه
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي # َنوُملْعَت فْوَسلَف ©
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 © تح حت اَنِإ تكا ْثَحْصَأ لاَ ناعيا اتت اكل
0 

 ِنَأ َىَسوُم لِ انيعوأت © ِنيِدَهيَس قَر َىعَم نإ 0 َلاَق «تو#
 00 ايا واكس عوار يف

 0 1 وزطلاك قتف لك ناكت ققنان رذيلا كاضتن بِرْضَأ 0

 ّمُك © َنيِعَمْجأ دعم نَمَو ىتوُم اَنيِجعأَو © يرحآلآمَتاَفَلْزََو ه ِقْرِف ©

 يزل فاسأ امو هيل َكِلَد ىف َّنِإ © نيرخآلا انْقَرْعَ .اهقيقرتو ءارلا ميخفتب :نامتجو

 َميِهْرَبإ أبت َمهْيَلَع ْلثآَو © ْميِحَيلَآ ُيِرَعْلآ َوُهَل َكّبَر َّنإَو ©
 4 نود ذإ)© ع نافذ ةقنن ارق التفت اك فيناز هع ناك

 كتوُعَنَي وأ © نوغذت ذإ ْمُكَتوُعَمْسَي ْلَه لاَق © َنيِفِكنَع .ماقدإلب ماشه
 ناك 29 دعت كلنا 22012 اة ل لاق نور هل
 مَنِ © َنوُمَدَقَأْلا ْمْحُوآَبامَو هكنأ © َنوُدبْعَم ّشنُك ام مُْيََرَكأ
 ا
 7 اَذِإَو ٍيقشتَو ينمي وْ

 دل نت قيخ يري لأ عضأ علو © يبت ل قلم

 يجلب فيَ اتُكح ىل تو ©
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 كك م
 ةنَج ِةكَرَو نم نأعْجأَو © نيرا ىف + ٍقَذِص َناَسِل يل لَعْجأَو

 موي نو اَلَو © َنيِلآَّضلَأ َنِم َنآك دُهّنِإ نبل َرِفْغآَو © عيعتلا

 ِبْلَقب هلل ّقَأ ْنَم اَلِإ © َنوُنَب اَلَو ُلاَم ُعَهنَي ا | موي © َنوُقعب

 َنيِواَعْلِل ُميِحَْل ِتوَرْبَو © َنيِقَّتْمَِل هنآ ِتَفِلْزَأَو © ِويِلَس

 0 ٍنوُد نِم © َكوُدُبْعَت ْمُثَنُك اَم َنْيَأ ْمُهَل َلبِقَو © 2-

 ©9 َنوُواَق كلو مخ هيف ارثكتكت © قري زأ مطئوُرط

 نإ هلت © َنوُمِصَتَْي اًهيِف َمُهَووُلاَف © َنوُعَمْجَأ َسيِلْبإ دوج

01252 

 ٍقيِدَص اَلَو © َنيِعِفَع نِم اكل اَمَ © َنوُمِرْجُمْلآ اَّلِإ آَئَّلَص
 َكِلَذ يف َّنِإ © َنيِِمْؤُمْلَأ َنِم َنوُكَنَف هيك ات َّنأ ْرَلَف © يح

 ُميِحيلأ ُريِرعْلَوُهل كبَر َّنإَو © َنيِنمْؤُم مُهُرَبَحَأ نك اَم 00
 الا خو مهول هَل لق ذإ © نيِلسرمل جون موق تَبَدَك ©

 هناا

 امو © قوشبطأو ةلبأ ارقتات قنا ل وُسَر ْمُكَل فِ © َنوُنت

 © تيمّلعْلا تن 1غ الإ يب نإ رح :م هئلع :تلئزأ|  «قةيخأز©
 © َنيِملدعلا َبَر ىلع الإ َىِرْجأ ْنِإ رْجأ نِم ِهْيَلَع مُكَلتْنأ هلا حباب كناية

 ور ٌءدص ص - عم ريب ع 20
 أ اوُقتَأَف |. .ةلصو لمعلا 5 ا 1 .٠
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 حدا 8 هه هه
 ا ل للا

 نيف ول : الإ اك ْنِإ © َنيِنمؤُمْلأ دراطب ْأََأ1َمَو © َنوُرْعْمَ رع

 لاق © َيمورمْلا نم َنئوُكَتل خوي هقنت مَ نيل أولت ©

 نَمَو ىنَجنَو اَحْتَف 5 ْمُهَنْيَبَو ىيَ حتفأك © ِنوُبَدُك ىَْ َّنِإ تر

 ا فلآ 00 مرع ف سوسو 16 2 ثا هن م ©

 ٍنوُحْمَْل كلفل ف هعم نمو هلنيح © َنيِنِمؤُمَل رض ىعم ءايلا ناكسإب رماع ن نباو ةبعش

 ناك اَمَو يل َكِلَد ىف َّنِإ © َيِقاَبْلآ دْعَب اتْفَرْغَأ مك © 0

 َتَبَّذَك © ْميِحَرلأ ُديِرَعْلآ َوُهَل َكَّبَر َّنِإَو © َنيِنِمْؤُم مُهْرَتُحَأ
 نإ © وقت الأ ةوخ مخوخأ مهل لاق ذِإ © نييرنلآ اع

 أ ذو © نوظطأر هللا ارنا © 321 لوو '
 00 ْ ءاسعا ىرإ (ةيغأز#
 د َنوُنبَتَأ © ني 0 ا .ر لع اّلِإ ىِرْجَأ نإ رجا ّنِم هيلع | دللا عم ءايلا ناكساي ةبعش

 3 .ًالصو لصفنملا

 ظ

 ه-

> 

 0 نَوُدْحَتَتَو © ٌنوُدبَعَت ٌةياَد 2.

 © ِنوُعيِطأَو َهّنلأ ْاوُهّتَت © نيِرابح كَفطَي مشت اَذإَو

 هس سم ذل اوُهَن
 ِيِظَع ِمْوَي َباَذَع ْمُكَيَلَع ُفاَخَأ فِ © ٍنوُيَعَو ِتْنَج 0 نفا 11 < هم اش هلا 212 2 د أ ٍنوُيِعَو 29

 © َنيظِعَوْلَأ َنِم نكت ىو ملم أ تلفن انيلعال قارا ©

 ئقني5 ا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه4 ٌءآَوَس 26
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 ةلامإلا عا هه هه

 :وُبَدَكَف © َنيِدَعُمب ُنح اَمَو © نيل ألا قّلْخ الإ ادع ْنِإ
 © َيِنِمْؤُم مُهْرَتَحَأ نك اَم امو يكل 000 0 9 ه0 خو رقعد ءءب

 هد وُمَت تَبْذك ©
 ْذِإ © َنيِلَمرمْلأ ؛ دوم 1قيذك 0 0 َكّيَر - .ماغدإلاب رماع نبا

- 

 © ٌنيِمأ َلوُسَر مَُل نإ © َنوُقَتَت الأ ٌمِللَص ْمُهوُخ 1 . 2 2 خَأ َءََل .راهظإلاب هجو ناوكذ نبالو

 0 ' + ْنِإ ّرْجَأ ْنِم هم ِهْيَلَع ْمُكْلَكْسَأ آَمَو © ِنوُعيِطأَو َهَّلل ا
 20 مه ساس و م ضر َ ه ىرَجَأ ©

 َنيِماَ آنه اَم ىف َنوُكرْتْتأ © َيَِلَعْلا ب لا دا عمدابلا ناكسإب هينا

 ©9 ميِضَه م اَهْعْلط ٍلْخكَو ٍعوُرُرَو © ٍنوُيَعَو ٍتْنَج ىف © يتلا

5 0 ْ 
6 1 6 

 6 هد هللا | اوُقَّتأَف © َنيِه رك اقوم لال نم قوص 0

 الو ِضْرَأْلا ىف َنوُدِسْمُي ا َنيِفِرْسْمْلآ َرْمَأ أوُعيِطُم اّلَ 4 اتوُيِب ل©

 ١ تاك عيرتوملا قود اج ران قب نركيرفل 000
 ءوِذَه َلاَف © َنيِقِدَّصلأ َنِم تنك ن ! ةّياك ِتْأَك اَنُلكَم ُيَكَب

 ِءوسِب اَهوُسَمَت اَلَو © © موو ُبْرِش ْمُكَأَو ُبْرِش اَهَل ُهَقاَ

 هني يطا اكرر ْرَفَعَف © ويظَع موي ُباَذَع ْةكعدخَأَيَم
َ< 0-0 

 َنك اَمَو هيل َكِلَد ىف َّنِإ ُباَدَعْلَأ ْمُهَدَحَأَت ©
 مه و 200 س1( لوا هبادد تاع صح < .

 © ْميِحَرلا ُريزعلا َوُهِ َكِبَر ْنِ © َنيِنِمَّؤَم

 ل

 ام
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 9 ع | ويظعتلا دم | تكسا | 1 0-1 عارلاو ماللا منغ 59ه 02 | هعمل | كك م لإ هس ز

 الأ وُ َمُهَوُحَأ ْمُهَل َلاَق ْذِإ © َنيِلَسْرْمْلا ٍطوُل ُمْوَق
 © ِنوُعيِطأَو هّللأ أوُقنأَت ا ا بك 0202007

 ةيملاكلا ثيلقالا نم َمَو 5

 :ثسأ َقلَح ام َنوُرَدتَو © َنيمََعْلأ نِم نارْكدلأ ن َنوُبأتَأ © -

 ْمَل نيل اوُلاَق © َكوُداَع موق أ لب كجزأ نم مكب

 نه مُكسِلَمَعِل نإ َلاَق © َنيِجَرْخُمْلأ نم َنَدوُكَكَل ظوُلَي ِهَتنَ

 :لخار ةقيحتن اه ةراذقق اكو لمار ف ر © نيلاقأ
 © نيرخآلا امد َمف © يهل ىف اًروُجَع ع اّلِإ © َنيِعَمْج
 ل 41:9 نيل عة اق م أ

 يعل ول فقد و © َييمْؤُم مرش ناك او و ل

 ل ةيتزال كيل بعضأ تاك © مسا ا

 الآ اوُقَتأَف © ٌنيِمَأ ْلوُسَر ْمُكَل ْنِإ © َنوُقَتت الأ ٌبْيَعُش 25

 ل ا

 0 م اوُنوَُت اَلَو َلْيَكْلا اوُفْوَأ © َنيِمَلعْلأ بر ّ
 ا *' ساطَسُفْلاِب ©

 َساّملا اوُسَحْبَت كا ل ياَطْسِقْلاب اوُنِزَو ©

 © َنيِدِسْفُم ِضْرأْلا ىف أوقعت اَلَو ْمُهَءآَيْشَأ
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 حا عه اذ صك
 ه« افَشِك 2©

 4“ َلَّزَت ©
 .يازلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 «( َنيِمآلا َحوُرلأ +
 ءاحلا حتفب رماع نباو ةبعش

 .نونلاو

 «( ضتزل#
:45 

 .مض نيونتب رماع نبا

 4 معاج
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 ه-

 ةَلِخآَو ْمُكَقْلَح ىذل

 نإَو اَنْلكِّم ُيَدَ 7000 ةيرختللا

 د : انك اَنيَلَع ظفمأت ©

 ةَلُطلآ وي ُباَذَع ْمْهَدَحَأَك ُنُبَّدَكَف © َنوُلَمْعَت اَمب مَ ل

 نك اَمَو دبل َكِلَذ ىف َّنِإ © تحمل

 ُهَنِإَو © ْميِحَبلَأ ُريِزَعْلا َوُهَل َكّيَر َّنِإَو © َنيِنِمْؤُم مُهَرَتُع

 رات لا :) ُليِزَنَحَ

 ِرْبُر يفل دْهَنِإَو © ٍنيِبُم َيَرَع ٍناَسِلِب © َنيِرِذَنُمْلَ َنِم َنوُكَعِل

 ليدارما نت وكلش و ةكلعي نأ باع ةزأ ىتكتي كرا © ةيلزألا
 -وب أوُناك اّم مهْيَلَع ْهآَرَقَف© َنيِمَجْعَأْلا ِضْعَب َلَع ُهَملََتْوَلَو#
 0 ل ا ل ا
 َنوُرْعْشَي ال ْمُهَو َةَتْغَب ل 0 َميِلَأْلآ َباَدَعْلآ اَوَرَي ٌقَح -ِب

 9 ةراجتنب نتي © نيزكسم قلع ارت ©
 ا
 نإ َتيَءَرْف

 6 ويد

 0 ع كلا 0 _ َقيِلَوَأْلا اوُقَتاَو

 نييذكلا نمل كفن

 © َنيِقِد

00 6 

 ْخح 1 اذه نك د ا معا

 تحاول يارس
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 حا هه هد
 21 رق نِم اَنُكَلْهَأ آَمَو © َنوُعَتَمُي أوك ام مُهْنَع ْغَأآَمأ 00|
 , 5 ةيمللك هب ئَركذ »©
 طيَّشلَأ هب َتَلَيََت اَمَو © َنيِيِلَظ اّنُك اَمَو ئَرْكِذ © َنوُرِذَنُم تلا هنا ناكل

 ووو نشأ يع هإ© نينا وْمُهلَيشياَمَوش 00 7
 زِذنَأَو © َنويَذَعمْلأ نم نوُكتم َرحاَاَهَلِإ هلآ َعَم عذت الق ©

 َنِم َكعَبَتا ِنَمِل َكَحاتَج ضِفْحَآَو © َنيِبَْمألا َكَتَريِشَعَأ
 قو © نلت ف درت نإ لفك وضع ذاق © تيما و
 ىف َكبلَقَتَو © موق ديرما * َكنَرَي ©

 نَم لع حف ْلَه © ْميِلَمْلا ْعيِمَّسلآَوْه مهَّنِإ © نيِيجّسلأ | نيود *
 عسل َنوُقْلُي © بث اد لع لع لّزنك © ْيِسَمّفلا لت
 رك ْمَلَأ © َنوواقْلآ ْمُهُعبتَي هآَرعْشلاَو © َنوُبِذَك 0

 و ل
 نوصل رك لا يا ل

 © َنوُيَِقنَي بلع أَن َنيِّلأ ليسَ أوم اَم دعب

 مع

 دموع ندد ؛:د:: ا
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 تك ١ تلا ١ تنال

 * سط ©
 .ءاطلا ةلامإب ةبعش

 هن ئَرْشْبَو ©
 حعفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 ؛* ٍباَهِشب ©

 #/ اَهَءاَجَف ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ةراعلا#
 حعفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 4| اَهاَدَر ©
 ةلامإب :نامحجو رماع نباو ةبعش

 .حتفلاو ءةزمهلاو ءارلا

 ةلامإب ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمه لا

 ؛َمُهَنَءاَجَو ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ِميِحَبلَأ ٍنمَيل هنأ مشب
 فردشت ىّده © ٍنيبم م باَتِكَو نول ٌتباَء كلك ط

2 

 ه-

 قو ركل رت لون رلسلا وفيت قينلا © .قيفيزتلا

 :ه اير ةرجالاب نوني ال نيل 00
 قي يلدعلا قف هيا قرنا كين 0ر8

 دما عوع ناوونلا قلك كنراق ةرككخ 9 4 4 ف

 ذاك تقتان نإ هلخاا نترك لاذ 1:6 نسلق كح

 ا 1 يتق باَهِشب 0 3 3 -- هنن ككاو

 ١و أ - َّ

 9 خت 0-5 8-0 سيو

 ا زا اهتم وازن كفا زق
 أ قا ال لإ ف ال ون كة دم

 ٌروُفَخ نإ ِءون 0 ع
 خم دق عزت كين فة أو م
 © َنيِقِسَف اَمْوَ أوُنآك ْمُهَّنِإ َءوِمْوَقَو َنْوَعْرِف ّلِإ ِتنَياَء عْسِي يف

 ١ © ةيبث يس اًدهأولا ةرصن م اَنُتَياَد ْمُهَتَءاَج اّمَلَق
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 6ع
54 
 مي 1 و اًملظ اًيالظ هوو نا يلو دا رب * نب َّس

 ع راس ل ا لا ويلا أ ٌةَبِقَع نك
 بس يت ع

 © َنيِنِمْؤُمَلَأ ِهِداَبِع ْنّم ريدك َلَع الصم لآ هني ذحْلآ اا

 رْيطلا ٌقِطنَم اَمْلُع شال ايات لَو دوا نَمْيَلُس َترَوَو

 َرِهُحَو © ُنيِبْمْلا ْلْضَمْلآ َوُهَل اذنه نإ ٍءْئ'َه لُك نم اَيِتوُأَو
 © َنوُعَروُي مه ِريَطلآَو سيذإلآَو َنِبْلَأ َنِم هُدوُنُج َنَْمْيَلُسِ

- 
 وم رع

 اوُلُخُدَأ لئكلآ اَهّيأكي هلت ثتَلاَق لْئكلأ ِداَو لع أوَتأ آَذِإ ََوَح

 َنوُرْْمَي ال ْمُهَو دهُدوُنْجَو ْنَمْيَلُس ْمُحَنَمِيَحي ال ْمُكَنِكْسَم
 َكََمَعِنَرْكْشَأ ْنَأ َضَعْزْوَأ َبَر 00 لَ نّم اًكِحاَص 1 بكف ©

 ىنْلِخْدَأَو هَلَص 2:3 اًكِلَض ٌلّمْغَأ نأَو عدو َلَعَو 8غَقّققن عَن َىَل

 مم سل[ م مه 2 * ب اَم ©
 5] ل اَم َلاَقَق َرْيَظلآ َدَقَمَت © َنيِحِلَّصلَأ َكِداَبِع ىف كيتي ةلضو مابا ناسا ربا وا

 ْوَأ اَديِدَم اَباَذَع ءُهَتَبْدَعُأَل © َنيِبيآَعْلا َنِم نك 0 َدهَدهَلَأ ىَرَأ | عتناب هجو ماشمأو
: 5-6 : 

 َلاَقَك ٍديِعَب َرْيَخ َكُكَمَف © نيم نطْلُسِب يتبل وأ هَ 1 1 م

 © نقيب َمَس ن نِم َكّتْمِجَو وب ظن ْمَل امي ُتطَحَأ
 يعي 2

 4 َىَش .# مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو ىَت ]8 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىََش ©
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 ع مف اك مكنه ءارلاو ماللا ةنغ "8 اشه فقو | همس | 0 هك

 ُشْرَع اَهَلَو ٍءْيَش لك نِم ْتّيِت ترا خللا تا دّجَو

 َنّيَرَو هللا ٍنوُد نِم سْمَّشلِل َنوُدُجْسَي اَهَمْوَقَو اَُّندَجَو © ٌميِظَع

 © َنوُدَتْهَي ال ْمهَف ليسَ ِنَع ْمُهَدَصَ ْمُهَلَمْعَأ نطيّلآ مه

 د نص تاتا نوفق جرخي ىذا هلي أدْجَي الأ أ

 ميِظَعْلا شعل ُبَوَوه الإ ةلإ الهلل ل م | *َنوُنلعُي َنوُفْخَي ©
 ُِ .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نباو ةبعش

 ٍبَهْذَأ © َنيِبِذَكْلأ َنِم َتنُك مَ تندم هرقل 4 قات ©

 69 َنوُعِجَرَي ديلا ع ون نت لأ انك ىتجس يدع

 َنْمْيَلُس نِم دْدَنِإ © ٌميِرَك ٌبَتِك َكِإ يقْلأ ٌنِإاوَلَمْلآ اهّيَأتَي ٌتَلاَق 0 .صغ
 ةيلشما قوثاو: لك ارلقكالا ويهتلا وكعتلا تلا قيدفناَز « قلك »

 ١ ٌقَح ارم ةَعِلياَق ثنُك ام ىرْمأ ب يف لا
6 

 هاد ٍديِدَش 0 وف أولو ُنْك أوُلاَق © ٍنوُدَهشَت

 5 الك اذإ كراقلا نإ قنات نيم 56 0

 لت © َنوُلَعْفَي تلو ل دا الفا نها رادو نيت

 © َنوُلَسَرْمْلأ ُعِجْرَي م د ا

 ءلقنلاب 4 بحل #© .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ءماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءّىَش © كك
 .فقولل اهناكسإو
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 5 اجب
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 «نكا)
 ءايلا فذحب رماع نباو ةبعش

 .افقوو ًالصو

 4(ةةرج©
 ةلامإب :نامحبو رماع نباو ةبعش

 .حتفلاو .ةزمطاو ءارلا

 ةلامإب ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمهلا

 «رْكَشَأَء»
 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه
 عم ليهستلاو «همدعو «لاخدإلا

 .لاخدإلا

 هر ْكَشَأَ#

 ه«ن'تَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتو ماشهو

 ام 4( لق ©
 .مايشإلاب ماشه

 آَمِم ٌرْيَخ ُهّنلآ ءنلتاَ آَمَق ٍلاَمِ تح ُلاَق 1 كا َءاَج اّمَلَق

 هفتيناتلق هيل نج را © َنوُحَرْفَك ْمُكِيِدَهِب مثنأ ْلَب مُكاَكاَء

 ّلاَق © َنوُرِغَص ْمُهَو ةلِوأ انج مُهَجِْخَلَو اهب مهل لبق ال دون

 لاق © نييلتق نرث و نأ لبكا همت , ىنيقأي محي اولَمْلآ هيأت

 كو َكياَقَم نم َموُفت نأ لْبَق هب كيتا أَنأ ٍنيلآ َنِم ُتيِرْفِع

 كيتا أتأ بدتكلأ نم ٌملِع مهدد ىِذلأ لاف © ثيم مَآ ٌّيوَقَل ِهْيَلَع

 ا كنز قي ها ل ب

 ل رفض مأ ركفأ# قولتيل فَ لضق نب
 رع اَهَل أوُرَكَن ا 1 0 ءهِسْفَتل

 0 ءاجاتلف © 3و َنِم ُنوُححَ ْمَأ َقِدَتْمَ 5[ ظنت

 و هك م ملا يأ دنع كل وع انك

 َمَّدَصَو © َنيِمِلسُم

 انف َعْرّصلأ لحد اهل ليِق © َنيِرفَح مْ

 و كلك را نم م عز هه قيقا نع ثقخكو

 كف خينفلا نر نر واللا يتقلالار ىيشن تنال

 دكت ا

 اًدَه ّلاَق رهَدنِع

 ا ل ا

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي #( َريِراَوَق نم ُدَرَمَم ص ©

 عم يمسرلا ىلع لادبإلاو «مورب ليهستلاو ءدم فرح لاديإلا :هجوأ ةسمخ اهيفف واولا ىلع اهيف ةزمهلا تعمر 4 اُوَلَمْلأ 5
 .مامشإلاو مورلاو نوكسلا
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 « اوُدْبْعَأ نأ له

 .ًالصو نونلا مصب رماع نبا

 ه« َكَلَيَمل©
 «ماللا حتفب ةبعش

 .مدالا مدقو محا يطب لماع ناو
 ه« َكَلْهُم>
 ه#آ َمُهَنَ 0

 .ةزمهلا رسكب رماع نبا نب

 *ُهثويِب ©
 "ا نياو ةي

 * ئئبأ »©
 نيب لاخدإلاب :نامتو ماشه

 .همدعو «نيتزمهلا

 صو ل مولا لمستاو رتل طسولاو اشإلا عملا :يفو.للا ةسخ آَلأ

 ل

 نس ا ج7 4 شنت هللآ ةوزيفتتك ل3 تسل

 نولتفك موق مَ ل للا دنع مريت لَ قلم تب 5ك

 لو لالا ىف ةرشيتلا نر .اقنز ةقيقلا ©
 َنآوفتل م 1 رالخا واكتب اكلات كل ارأاك 2 وخلل

 كَمَو © َنوُقِدَضَل اَنِإَو ءِِلْهَأ َكِلَهَم اَدِهَش ام يلو

 د6 فيك رأت © قزف ال مو زك انزكقو ارك
 موب كليف © نيِمخأ موو متم نأ مجرْكَم ُةَبَِع
 اخو © َن الام تالا ور او

 َنوُعَأَتَأ َدهِمُوَمِل ّلاَق ْذِإ اَطوُلَو © 69 نوقتي

 نم هوم -ِ

 رودرا د كف نر و ةقجشلا وُقَتي أوثاكو أوُنماَء َنيَِل ص
 ١ َنوُلَهحَت موق من مكنَأ ْلَب ِآَسْيلأ نود 5
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 عد مك عك كك 55
 4 اَهكْرَدَق ©

 4 َنوُكِرفُت ©
 .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 هك ُهَلِدَأ ©
 نيب لاخدإلاب :نامجبو ماشه

 .همدعو «نيتزمحلا

 4 قير 2

 م
 .ءابلا لدب نونلاب رماع ن نبا

 1١ 0 لاق نأ | ويوَق َباَوَج نك اَمَقَه

 ؛كيغأت و نولي ا

 َرطَم مهْيَلَع اَنْرَطْمَأَو © َنيِريَكْلَا َنِم اه
 ا ا ا

 لرنأو ضرالاو فاوكشلا ٌقلَخ قمأ © ةوكرل انا يعشن
 اك اك 1كوب كلذ قرا دك هوو اقنجنأت 2 ياعللا ف

0 

0 

 أ اه ارثق © َنوُلعَي موق مه لب هلآ َعَم هَ يكف نأ ْمْحَ مل ووءوّم ح14

 يور اهل َلَعَجو ارت اهلكِخ وار صال لَعَج نّمأ
 0 اَجاَح ٍنَرَْلا ب لع ١3م

 هدلا فيكم 43516 ةكشنلا قمع ونا ةرلخا
  َنوِرَكَدت ام القط عم هيأ لا الخ ْمكُلَعْجَيَو
 ارذف حتا ليزي نتو رخل بلا يدلل ىف كيدي نأ

 يلع

 © َنوُكِرْقُم اًمَع ُهّللأ لع هنأ َعّم هَل
 ل
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 حتا عن مات
 4 هلأ ©

 نيب لاخدإلاب :نامجبو ماشه
 .همدعو «نيتزمح لا

 4 اًنِء أ »©
 .نيتزملا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 4ياتتإ»
 ةيناثلا ةزمملا طقسأ رماع نبا
 دعب ةحوتفم ةففخم ًانون دازو

 .ةددشملا نونلا

 ةطشا نخ طفت قو هي مك قلت أ
 قص مك نإ ْمُ كتب أواه ل هلل عم لأ ضْرالَو

 اَمَو هنأ اَّلِإ َبْيَقْلَأ ٍضْراْلَو ِتْوْمَّسلَأ ىف نم ُمَلْعَي ال لق ©

 مه لَ . ىف ْمُهمَلِع كرد لب © َنوُفَعِ َناَيَأ نوزع

 وأ اوزفك دل لدَو © َنوُمَع ان مُه لبا كاع ف
 ُنَحَخ اذه اَنَدِعُو د قل 20 ةركيرخمل اكبا 14 0

 از ل © نامت اخ قا

 ْرَرَخ اَلَو © َنيِمِرْجُمْل ُةَبِقَع َنَك فيك راك نضر

 قم نووُفيو © نورك ا ٍقَْط ىف نكست ال و ْمِهْيَلَع
 َفوَر َنوُحَي نأ َىَسَع لق ©َنيِقِدَص ْمُنُك نإ ُدَع ُدَعَولآ اًدَنَه

 ا 7

 اَم ُمّلَعَيَل َكَبَر َّنإَو © َنوُرْكْفَي ال ْمُهَرَتَُح أ ّنِحَلَو نياّكلآ
 - ءآَمَسلآ ىف ةبيآَع نم اَمَو © َنوُُِي امو َمُهْيوُدُص نحت مسا نص

 ب لع شقي 2 قالا ذك © © ٍنيِبُم بدتِك ىف اَلِإ ضر
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 ضققك ١ ١ ةتلا 85
 مُهَنْيَب ىِضْقَي َكَبَر َّنِإ © َنيِنِمْؤُمْلَل ٌةَمْحَرَو ىَدُهَل ُِهّنِإَو
 لع َكّنِإ هلأ لع لكوتَف © ُميِلَعْا ُريِرَعْل َوْهَو -ةيْكْحب
 َءاَعُدلَأ َمّصلآ ْعِيْمْش الَو َقْوَمْلآ ٌعِمْسُت ال َكَّنِإ © ٍنيِيْمْلَأ قل

 نإ َمهِتَلَدَص نَع يئُعْنَأ ىدَوب تنأ آَمَو © َنيِريدُم ْاَوَلَو اذ ذِإ

 ا ْدإَوَو © َنوُمِلْسُم مُهَف اَنِنَياَي ُنِمْؤُي قمل هيا
 نأ قنلكت ضنألا نو ةئاذ هنآ انقيعا ةيئلغ لوقلا 1

 5 .ةزمهلا رسكب رماع نبا

 ِةَمَأ لك نِم ُرُْشْحَ َمْوَيَو © َنوُنِقوُي ال ايَياَب أوُناَك سائل
 0 ه0 + مم اَجَوَف

 ىاتكت قلك اكن اكلع اهب ارقي هلو 0

 م3 وجال وُ امي مهْيَلَع لَوَقْآ عَ َمَقَوَوإ 4«ُةوُناَ ©
 ع 5 7 رد ر _ | مضو ةزمهلا دمب رماع نباو ةبعش

 تيل َكِلَذ ىف د تر فين اكسل َلَيَلأ ادد ما

 7 أ ف نم عرقت روشلأ ى خيتو © ترث مزق ؛ اك
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 و 0 َنيِرِخَد و ل ُدَدلَأ اش نَم َ قطر ىف نَمَو .ةلامإلاو حتفلاب : نامتو ماشهو

 .ءايلابو ءىءاتلاب :ناححو ةبعشو © 3قوُلَعُفَك اَتب ريح 9 ُهنِإ عدي لك ّققت ارم وك 3 ل ةشار يد .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نبا باق عايش زق عوني ننقل نوعي © ا ِهَّلل

 4 َىَش #2 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ىَت ]2 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىَش ©
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 حدك تحن عن رح عده
 َنوُنِماَء ِذ 0 مُهَلَف ٍةَنَسَحْلآَب َءاَج نم | 41ج 9©
 0 2 3 . مور وو كف س نَمَو 64 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 َنْوَرَجُت َََه ِراَنلأ ىف مههوجو ت هي .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 ٍةَدْلَجْلا ذه 0 َدُيَعَأ نأ ُت يأن © شتا م 1 #4( ٍذيِمْوَي ِعَرَف ©
 3 0 ًَء رو 57 5 عدلا نودب نيعلا رسكب رماع نبا

 7 حيفلاب :ناحججو ناوكذ نبا نَمَو ءةِسْفَتِل ىِدَعَْي امّنِإَق دعه ِنمَه نال اول 5 راق ©
 ميم راه تيل ناقد .ةلامإلاو

 © َنوُلَمْعَت اَمَع ٍلِفاَكِب َكّب راو هكون دف يعل 4« َنْوَرَخ له #

 ا 4 نوُلسعَي ©
 ِميِحَبلا ِنْمْحّبلا هللا مشب .ءاتلا لدب ءايلاب ةبعش

 ه-أ ع ه و >ص »ص 31

 34 اولَتن 82 3 1 هب مسط © اَبَن نِم َكْيَلَع اولثت © ِنيِبُمْلأ بدتكلا ُتياَء َكْلِت © ملط 0

 ضرالا ف الع نوعي 0 ا نَوَعْرِْفَو لوَسوُم .ءاطلا ةلامإب ةبعش 2ع رطل.“ ديل تلا يم دي دب و > 00 سا ريق دل - 2 500
 . يتشََوْمُهءآَبَأ حب دي َمُهْنِم َةَقَ دقن ” ل 2

 َنيِذَلا َلَع َّنْمّت نأ ُديِرْتَو © 7 َنِم ناك 0 مل «ةنبأ )©
 َ م نب ًافلأ لاخدإلاب :ناحتتو ماشه

 مح < ه -1 وو ام مو مدع و 1 ١

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 مسط 86

0 

 4 ىَش ظ لقنلاو 4 َىَش 6 مورلاو نوكسلا م ماغدإلاو لادبإلا هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىََش © درا
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 عد ك عدت عت عن
 را عا ع ب

 ةلامإلا

 مُهْنِم اًمُهَدوُنُجَو َنَمَهَو َنْوَعَرِ َىِرْتَو ٍضْرأل يف مه َنّكَمْنَو

 اذ ةعضرأ نأ قرم 5 1 اكوا نوت اراك
5-4 

 > عار

 كيلا وذا 0 0 ياخ الز هد لا َتْفِخ
 لس هه

 1١ ام

 0 َنَّوَعَرِف ْنِإ انَرَح

 مَع ولفت ال َكَلَو ىَل ِنْيَ ُتَّرَق َنّوَعَرِف

 أ او عضو © نوف ال والو ملت وأ اعقتب

 اَهِبَلَق َلَع اَنظَبَر ذأ الو هي ىبنكل تك نإ انيق ىتوث

 ءوب تريطَيف هينعت هيصق يقال ْتَلاَقَو © َنيِنِمْؤُمْلَأ َنِم ٌنوُكَكِل

 نم َعِضاَرَمْلا ِْْلَعاَنْمَرَحَوِم © َنوُرْعْشَي ال ْمُهَو ٍبْنُج نَع

 000 ُهَتوُلُدُكَحَي ِتْيَي ب لأ لع حُكَلْدأ لَه تاق لب

 و 7 اهننخ ولك 6 محا 4 ةقفاتت © قوخصقا و

 0-0 أ ّنكلَو َّقَح ِهَّللَأ َدْعَو َّنأ َمَلْعَتَِو

 ا
١ 9 

 محو

0 

1 
1 

 تلا اما

 مح
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 عك كك مك كك 5-5
 ىِزْجن َكِلّذَكَو اَمْلِعَو اَمُكُح ُهَْيَتاَ َوَتْسَو مهد 000

 هينا ويتم وب عك ملأ لَحَو © تينت
 ءوَوُدَع ْنِم اًذَعَو ءهَتَعيِش نِم اذنه ِناَلِتَتَقَي ِنّيَلُجَر اًهيِف

 قرف 10ر57 هك نين ىلا لك هيوقبش نم ىذا ا ُهَلعَتْساَ
 ةين اعل دقوا ةركينلا ليغ خيانه نك قت

 ضر ل

 ًَريهظ َنوُحَأ نلف َكَع تمَعْن :عأ امي ِبَر لَك © محي رول
 ىِذَلأ اًدِإَف ُبّقَرتَي اَقباَخ ة ةَئيِدَمْلا ىف َحَبْصَأَف © َنيِمِرجْمْلَ

 ٌنيِبُم وقل كنز يرق وتل لاك رطل وقال ايوا ضنتكلا

 ياا ل

 ضف" نأ لِ ُديِرُث نإ نيمأْلاِب اسْفَت تْلكَق امك ىبلْتْقَك نأ ُديِرُت

 َديِحِلْصُمْلا َنِم َنوُكحَت ن نا دير امو ا ف ناب َنوُكَن

 لَم نإ ٌّىَسوُملَي ُلاَق ّلاَق عسي ة ةيكلا ضنا 3 كة َءاَجَو ا

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 0 َنيِحصَنلَأ َنِم م كَل فإ ج : ل اق َكوُلْتْمَيِل َكِب كو .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 ©َنيِيِدَطلاِْوَقْلاَنِم ىنجت َبَر َلاَق ُثّقركَي اَقِباَح اَهْنِم َجَرَخَف
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 ع كا نمت ءارلاو ماللا ةنغ ا ل 2

 _ لا 3
1 0 

 ٌقَح ىقْمَن ال اَتَلاَق اَمُكَبَطَخ ام َلاَق ِناَدوُذَت ِنْيَتَأَرْمآ مهِنوُذ نأ ه«َردْضَي9©
 ٍلظلا ىلإ َنَِوَت َمْث اَمُهَل َْقَسَف © ٌريبك ْحَيَش اَوُبَأَو ُءاَحْرلا َرِدَضُي 0 تاساف 1 بكري ج4 لو[ << وو حج يد < يش وكر واس نإ ل هاو | .لاذلا مو ءايلا حتفب رمأع نبا

 ١ْ امل ل ل رإ  (ةاجنل#
 3 2 4“ دةَءاَج #
 َرْجَأ َكَيِزْجَيِل كرعتت نأ نإ تلات انف ا يح .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 2 ٍ .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو
 ا 17

 َرْيَخ نإ رجنتسأ ِتَباتَي امُهدَدْخِإ تلاَق © َييِلطل موق نم .الصو ءاتلا حتفب رماع نبا
 35 5 دايلا كرو

 ٠ 2 2 دب واد >س > 4

 - ل م ١ ٌّىوقلا َتَوَجَقَكْسَأ نم 1

 0 1 2|  ه«ببأي)

 7 «ءاَم ©
 نيلجألا اَمُيَأ هَكَتْيَبَو يب كلا لاق © َنيِحِلصلا َنِم َهّللأ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 َنوُقَسَي نياثلا يا 4

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4( ِءايَحِتْسا © 4 ْءاَعْرلأ 2©
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 تن اك كحك عك نك كه
 هر

 .ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا

 4*ةرذج #
 .ميجلا رسكب رماع نبا

 «راَتلأ ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 4« اَهاَءَر 0
 ةلامإب :نامو رماع نبا

 .حتفلاو ,ةزمطلاو 0

 ةلامإي ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمه لا

 هن( ِبْهُزلا ©
 ءارلا مضب رماع نباو ةبعش

 .ءاهلا نوكسو

 4« م ©

 .ًالصو

 وخلا بهاج نب شلاق وله تاقو نحالا كرف لقت اكلذو
 اهتم مكيناع َلَعَل ايات نتاع نإ ًارثكمأ دلل لاق ايا

 اهنتأ آَمَلَف © َنوُلَطَصَم ْمُكَّلَعَل ٍراَئلآ َنِمَو رونا ربع

 ِةَرَجَّشلَأ َنِم ٍةَكَربْمْلأ ٍةَعْفْبْلا ىف نَم نمي اول يلعدقي نم قدوُ

 اعلم فلاَصَع لأ نَأَو © َنيِيلَعْا ُتَو هند نأ نإ َىَس

 الو ٌلبقَأ قَسوُمَي ٌبّقَُي مَلَو اَربْدُم ّلَو ُنآَج اَهّنَأَك ُرتهَت

 دن عت كيج ونين 9 يا نيد

 ٍناَنَهَرُب َكِنَدَق ٌبْهَرلآ َنِم

 00 - جو نوف لإ كَ
 و سور ال لوط كانا

 نأ فاَحَأ نإ َيفَدَصُي اَءذر هم لِ ائاَسِل قم ُحَصْخأ َوُه

 0 ةيخأي كةضه فكم ا نا كل

 © َنوُبِلعْلأ اَمُكَعَبَّتأ ِنَم 0 اخ هداف دك اولا

 خا

2359 



 ؛* مُهَءآَج ©
 ؛آاَجر©

 .اميف ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4س

 با
 نيب ًافلأ لاخدإلاب :ناحتتو ماشه

 .همدعو «نيتزمح لا

 ه(راَلا ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناكذ نبا

 حن تح آَدَه اَم أوُلاَف تيب + انيك سوم 00 ه6

 ِ ىَسوُم 0 َرَثَف

 ُةَبِقََع ُهَل ُنوُكَت نّمَو ءوِدنِع ْنِم 0 َءاَج نب ع
 0000 َوَعْرِف ٌلاَقَو © َنوُمِلدَّطل وُمِلَطلآ ُحِلْفُي ال د ُهَّنِإ ِراّدلآ

 تأ لع نت ل أك ىرتغ لا ١ حل خف

 يرانا نو نق .وُم هَلِإ َلِإ ُعِلَطَأ َلَعَل اَحْرَص يل ٍلعْجَأت

 ّقَْلأ ِرْبَعِب ٍضْرَأْلا يف ُهدوُُجَو َوْه ٌرَيكتْساَو © َنيِبِذكْل

 0 رادو ةقْدَحَأَف © َنوُعَجتُو ال انين هنأ يطَو

 َهُهنَتْلَعَجَو © َنيِمِلَطلَأ ٌةَبِقنَع نك طال كا ف

 ل هيَ ران نإ نوعَتي

 1 © َنيِحوُبْفَمْلا َنِّم مُه ِةَميِقْل ل اَينُدلآ ِهِذِدَه

 لوألا ا ْنِم َبدَتِكْلا ىَسوُم اَنْيكاَء

 © َنوُركَدَكَي ْمُهَّلَعل َةَمْحَرَو ىَدُهَو ساّنلِل َرَآَصَب

 قم
 كه
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 3 ىتشوع لإ كدطتلا نتا 21 لا احنا

 را ُمهيَلَع ٌلَواطَتَف اَنوُرَ انَأَكْنَأ آَنِكَلَو © َنيِدِهَشلأ َنِم
 انك انكلو اقيا# ةيبلَك ىلذك عيذك لفأ : 200 ع ب

 نّم َةَمْحَر نك اَنْيَداَن ْذِإِروُظلَأ ٍبْناَجي تنك :5 اَمَو © َنيِلِسْرُم
- 

 عمس ل

 وكي كي ْمُهلعَل َكِْبق نير "نت ممل كانو د نإ

 انكر ًاراوذيف ةهيدنا قيعذت اني يحل 6 مُهَبيِصُت نأ َولَو ©

 َنينِْؤُمْلا َنِم َنوُكحَتَو كا قت وش تافضاال ا وعم
 00 08 نى عيب سه عشار ا و م رباع نس م مهءاجلب

 َقوأ اَم َلْثِم قوأ الل اولاَق اًنِدنِع ْنِم قل ل .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 ا 2 ه4 يوي 2 را اق ا ل م 1 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 ٍناَرْحِس أولاَق ُلَبَق نِم ئَموُم قوأ آم اوُرْفَحَي َوَأ َنَس 4 ٍناَرِاَسإل
0 

 دج بتحبو لف © زفت لب فرقت تلا سل يراعي
00 5 ٍ 

 مَ نإف © 69 َنيِقدلَص 0 نإ ةعبت

 َمَبَتأ ِنِّمِم ٌّلَضَأ ْنَمَو َمُهَءآَوْهَأ َنوُعبَتي

 © َنيِيِلَلآ َمْوَقْلَأ ىِدَهَي ال َهّنل 0
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 تكن كك 2255 551 1535
 اه 5 © َنوُرَكَدَتَيْمُهَّلَعل لول مهل انََّصَو دقو

0 
 © َنيِيِلْسُم ءِِلَبَق نِم انك اَّنِإ آئَيَر نِم ٌقَحْلَآ ُهَّنِإ هب اَنَماَ

 اي َنوَُرْدَيَو أوُرَبَص اَمِب ِنّيَكَرَم مُهَرْجَأ َنَوَتْؤُي َكيتلْوأ

 اضيع وعلل اوكي ذو 3 وقفا مُهَْقْرَر اًمِمَو َةَحِّيَّسلَ
 د تدان هنأ ف 11 60 ران ُثَع

 هلأ ّنِكَلَو َتْبَبْحَأ ْنَم ىدْهَت الل َكَّنِإ © © َيِلونَجْلأ ىنتب عَ
 م يك نيلقو © نيبقنلاب ملغ ٍءآَكَي نَم ىدُفَي

 0 كَم تملأ اتضَْ نم فخ كَم

 َنوُمَلْعَي ال ْمُهَرَتُح - ا رانذل ون انزو ووك لك توت دك

 مل َمُهْئِكَسَم كتف اهكَطِيِعَم تَرَ ةَيرَ نم اَُكدهَأ كو ©
 د و 9 رو زال ل غب هت لمت

 ْمهْيلَع أوُلْدَي اَلوُسَو اَهَيَأ ف َكَعْبَي ٌقَح ىَرقْل َكِلْهُم كب .ام # ئَرقلا
 © َنوُمِلط اَهّلْهَأَو الِإ َحَرُقْلأ ىِلَهُم اَنُك اَمَو 0 .ةلامالاو ١ ورع 2 7 9 حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 رع مه

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه/ ُءاَسَي ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ أ ٍءَْش #6
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 دنع اَمَو اَهُنَديِزَو اَ 2ك 2
 مبهم ووح ب يف - 7

 2 1 © َعْبَأَو ٌرْيَخ هّللأ

 شك َنيِذْلا ىِاكَرْش َنْيَأ لوفي م مي 0
 خيدلا ءالؤتخ انك د لوقا ْمِهيلَع ٌقَح يذلا لاق © َنوُمْعَ
 0 اكاَيإ أك اَم كيل انأكيت كي الملا يع

 أَرَو ْمُهَل اوُئيِجتْنَي ْمْلَف مُهَوَعَدَف مك ءاكرش اوغذأ َليِقَو © | © 4 لفت 18
 آَداَم ُلوُقَيَف ْمِهيِداَتُي َمْوَيَو © َنوُدَكْهَي راك مب ز] ياَرَجْلإ 0

 ال َمُهَق ِذِيَم ديم يلا ُهييَلَع ْتَيِمَعَف © 5 د

 0 1 نتا ولا 0
 نا اهو لا ل نو 0

 اَم ُمّلْعَي َكّب زو © وكن تو لأ بن خا

 ُدْيَحخلآ ُهَلَّوه الإ هن ]إ آل ُهّنلأ َوُهَو © َنوُنِلَعُي انو مزون ركل
 و دم

 ه1 0 كفن هر رولا لوألا ق
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 0 يظعتت دم لإ تكس لإ تيوس هع | ءارلاو ماللا ةنغ | رلشم فقد | | هعمل |

 ةموملا موي لإ اةعؤم لجلأ كبلَع كلتا انتل <

 مُثِيَدَأ لق © َن 8 نوم الد وايِضِب مكين هلأ ريغ هَل نم

 ْرْيَغ ُهَلِإ نَم ِةَمَيِقْلآ مْوَي َلِإًدَمْرَسَراَهَتلآْمُحِيَلَع هلأ َلَعَج نإ
 0 نو © َنوُرِصِبُم الأ ٍةيِف َنوُنُكَسَت ٍلْبَلِب مُكيِتأَي هلل
 نم ْاوُهتبعلَو هيف أوُنُكَسَكِل َرامتلاَو َلْيَلآ ْمُحَل َلَعَج

 5 0 َنْيَأ لوُقيف َمهِداَتُيَمويَو © َنوُرْكَفَت َمُكّنَعَ
 اثق نلفت اتيبخ أ يك نم اتغئتو © ةرثغتت خت
 © َنوُرَتَْي أوُناك ام مُهَنَح َّنَصَو ِهّنِل ّقَحأ َّنأ اَوُمِلَعَف ْمُكَتَكَرُب
 روثكلا ني ةدتئقاةو هلع قب ىو ِمْوَق نِم ناك َنوُرَق َّنإ ©
 1 رولا وفا ءلاق ١ اوقنلا لوا فضلا كلا رافق 6

 َراّدلأ ُه هدأ كنا آَميِف غ يي

 ذي ةلبيقت شنق لو ريقلا
 لص عاد>-صضص

 ذرألا يف َداَسَمْلأ غبت لَو َفِيَلِإ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ه4 ٍءآَّيِضِب #20

 .ماهشإلاو مورلاو نوسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو «مامشإإلاو مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةتس 4 اَونَح ©
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 حدا 0 عا ١ هك
 هلل نألْعَيملَو أ ٌيِدنِع وْلِع لَع ,ةثيتوأ آَمَّنِإ لاَ

 لو ادن رخو ف ةنواذكأ وح نق نوزقلا قو لبق نو

 ءهينيز ىف ءِهِمْوَف ّلَع ْجَرَخَف © َنوُمِرْجُمْلآ ُمهبوُنُذ نَع ُلَكَمي
 را اساسا لذ

 دو ملا أوثوأ نيل لاو © ٍويِظَع ظَح وُ مه
 ا 1 و ه1 بلا
 ُهَنوُرْصَنَي ِةَحِف نِم دُهَل َنآَك اَمَق ضرالا راديو فياتنسكت ©
 أرئمَك َنيِدَّلا حَبْصَأَو © َنيِرِصَسُمْلأ نم م نك اَمَو ِهَّللَأ ٍنوُد نِم

 ُءاَمي نَمِل َق ذل ظشْيَي لأ َنأَكحِيَو َنولوُفَي نيمألاب ا ُهَناَكَم 590

 ُهئََحَيَواكب َقَسَحلاَكيَلَع هنآ نم نأ الْوَردفَيو دِداَبج ْنِ 000 0
 ال َنيِذَلِل اَهْلَعَت رولا ْراَتلَأ َكْلَي © َنوُرِفَكْل ُحِلْنُي ال :نيسلارسكو

 نم ( َنيِقئْمْلِل ُةبِقَعْلاَو اداسَم اَلَو ضال ىف اًرلغ َنوُديِرْي 9" 000
 ىَرْجي ال ِةكيّسلاب ءَج نمو اَهْنِم يح هَل كسلا هاج 3 2

 © َنوُلَمْعَي أوُناَك ام اّلِإ ٍتاَكّيسل اعمل اوُِمع يل .ةلامإلاو تفلاب :نامجو ماشهو

 اهدلوا نمل
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 تخفق ١١ كه ه5
 َقَر لُق ْداَعَم ّلِإ َكْدآَرَل َناَءرُقْلا َكْيَلَع َضَرَف ىِدَلأ ّن

 0-0 0 ْرَمَو ئَدْهْلاب ءاَج نَم ُمَلَعْأأ 4«اجإ©

 الق كبَر ني ةَنغَر اّلِإ بكلا َكِيلإ ََقْلُي نأ وجرت دبر سي لع نه
 تنباع قَع 0 الو © َنيِرِفَكْلَل اًريهلك َنَئوُكَت

 َنِم َنوُحَت اَلَو َكَبَر َلِإ ٌعدَآَو َكْيَلِإ تِّرنأ ذِإ َدْعَب هَل
 32 َ هَلِإ 00 اهَلِإ هلأ َعَم عدت اَلَو © َنيِكِرْتْْل

 َلوَعَجَر درر هديش لا

5 

ِ 
 ا

 محلا نزلا هللا ملي

 ا ا ا

' 

 هانا عاقل اوك ا ا

 دهلج قنو © ةيلع ]أ ٌعيِمَّسلآ َو 0

 © َنيَِلَعْلَا ِنَع مل هلأ َّنإ ءاِسْفَتل ُدهَجُي مَنِ
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال #( ملا 0

 4 َىَت 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .إ ىَت ]8 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ ِءْىَث ©
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 حد ذك عد عك اك كاك
 اَعَيَس ْمُهْنَع 2000 اوُنَماَع َنيِذّلَو
 ا 0 َنَسحأ ُْهَنَيِرجََو

 ْمَلِع وب كَل َسْيَل اَم ىب كره َكاَدَهلَج ن او اتش هِي

 © نولتغت مك امي مكتبنا ححْعجرم لإ اممغليف الق
 ةوراذلا ن فليقل يفشل ريك رقع نا

 عمر و

 ا ا

 ةلرنما كنا عت نتاع 0 أ ِباَدذَعَك سياتل َةَتَتِف] 4# ءاجز©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 و ايل نيج هلال .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 يلا َلَكَو © نيت نمل اوُنَماَء َنيِذَّلآ ُهّللأ نمل
 00 كك لينا و اككييبشب اوثبلا اوما يأ روق

 © َن مرر سا حب

 هل دَقَلَو © َنوُرَْي أوُناك اّمَع
 © َنوُمِلط ْمْهَو ُناَموُظلأ ُمُهَّدَحَأَف اَماَع َنيِسْمح الإ ٍةَئَس قل

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا م ماغديلاو لادبالاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ هي ٍءْىَث ©
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 يسد تسزإ يسع مل م
 3 قيلت 306 اههلدعم ةكيدتلا تكي وةك

 ال ادع < ْمُكِل وفن دراةللا اوذقع ةيغآ همؤقل لاذ مِنَ
 نوه اا واقكر ا هللا نوذ وك وظف ان | 3 ةوننفك وُمَلْعَت منك نإ

 اقذِر ْمُكَل َنوُكِلْمَي ال ِهّللأ ٍنوُد نِم َنوُدُبْعَت َنيِذْلَأ َّنِإ 5

 5 ةرتعيا رار 1 اوزكفاو ةزتققاو قزرلا هكا دع ارثفتأت
 : 00 دن اما اجدك ةقن ار كنان

 هديب مث قلل هلآ ؛ عيني قيك ار ملأ © ئيينلا غلب ا
 فينك أورظناق ٍضأْلا ىفأو ريس ل © يبي هللا َلَع كلك نإ "07

 ٍءْئَش لك لع هلل نإ رج 1 ةافدلا يبدي لأ فق لشلأ ادب

 © َنوُبَلَقت ِهّيَلِإَو را ل الام ٌريِدَق

7 

0 

 مما

 ِءهيآَقِلَو ِهّللأ ِتباَب اوُرَئَح َنيِذلأَو © ِريِصَ اّلَو لَو نم ل

 © هلأ ت تاذع مهيأ كلور ىنق يب هو تملا

 مسرلا ىلع ةثالثو .مورلا عم لبهستلاو ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح لادبإلا :يهو سايقلا ىلع نانثا :هجوأ ةسخ 4 دبي ©

 .ماهشإلاو مورلا عم ًاءاي لادبإلا سماخلاو عبارلاو «لوألا هجولا عم دحتيف فقولل نكست مث هيلع تروص ال اعبت ةمومضم ءاي لادبإلا :يهو

 /( ِءاَمسلا 06# 4 ٌْءاَشَي 80 .مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ أ ٍءَنَش ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ
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 كل ١١ عكف ا نا ل
 ُهّللأ ُهنَجَْأَف ُهوُقَّرَح ْوَأ ُهوُلُكَفَأ اولاَق نأ آلِإ َدِدِمْوَق باَوَج َنك اَمَقأ ه«راثلآ ©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناكذ نبا
 ب 57 « متذختا 26
 ٍةَمَيِقْلا َمْوَي مث اَيَنَدلا ةؤّيَحْأ ىف ْمُكِنْيَب هدوم اَمَكْوَأ ِهَّللَأ نود نِّْم |. .مادإلاب ةبعشو رماع نبا

 مُتدَحْلا َهْنِإ َلاَقَو نوير عزت تيل َق َكِلذ يف َنِإٍراَنلآ َنِم

 مكنو ور م مُكْضْعَب ضعَبب مُكْضَعَب ُرْفَكَي مككنيب و وَ ا يو هش وماعم رو هاو 4 2 كيب دوم
 نع حتف نيونتب ةبعشو رماع نبا نب

 هاه نإ لاو 1 هَل َنَماَكَف ه © َنيِرِصَن نّم مُحَ اَمَوُراَت ال .نونلا حتفو

 برت و نكس حرر يضرم مُهّنِإَ 1

 لاو اهنا ىف .ةرجأ هي ُهَلَكَمَت 29 بل كلو وبل هِتيَرَذ يف الع

 هع لَ نا اوأو © نجلا يلج ىف مكتبه
 ٌدَمِحَمْلَ

 .ماهفتسإلا ىلع ةيناث ةزمهب ةبعش

 ٍ 0 : 7 7 0 0 هب مكن بأ ©

 كمت ْمُكيِداَن ف 0 و ليبشلا ل ندا نوت َحَل | .نيتزمحلا نيب افلأ لاخدإلاب ماشه

 َّنِم تنُك نإ ِهّللَأ ٍباَدَعِب انِتْمَأ اوُلاَف نأ الإ َءوِمْوَق ٌباَوَج َّنآك اَمَق

 © َنيِدِسْفُمْلأ ِمْوَقْلا َلَع نّرْصنآ َبَر َلاَق © َنيِقدَّصلأ
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 .اعم 4 َتَءاَج +(

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 « ملهربإ
 ءايلا لادبإو ءاهلا حتفب رماع نبا

 .صفحك هجو ناوكذ نبالو ءافلأ

 « ىرشبلاب
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 هني
 .مامشإلاب رماع نبا

 :كرجمإل
 نونلا ناكسإي رماع نباو ةبعش

 :ميجلا فيقختو مافخإلا عم

 ه َنولْزنُم ©
 ديدشتو نونلا حتفب رماع نبا

 .يازلا

 4انرثك )©
 .حتف نيونتب رماع نباو ةبعش

 لهو اوكا 0000 2 0

 ينير ل

 اًرِجِر ِةّيَرَقْلآ هذه ل ب © نيوتن م كنك
 1 ياي ار مام سف 0 ءامسلا ف

 2 َنّيْدَم و

 و © َن

 د

 أوُدُبْعَأ وَفي 28 ناسا حاحا 2

 © َنيِدِسْفُم ضر ىف اَوَْعَت و ريل دع أوُجْيَأَو
 ىف أوُحَبْصَأَك ُةَمِجَيلَأ ْمُهتَدَحَأَك ُهُبَّذَكَ

 | َدَِّنَأ

4 
 رن

 دَقَو 5 يَمكَو اَداَكَو -

 َمُهَّدَصَف ا أ دكت 3

000 

 و

 وو ب

 © َني
 . ةييكدتم نم مثل كي

 رتب اراك لوقا وع



 حده تن هت
 00 ىَموُم مُهَءَج َدَقَلَو نمنَعَو َنْوَعْرِفَو َنوُرَكَو | «ْممَتاَج دقو ©

 .ماغدإلاب ماشه

 دب اتذَخأ ابكت © نيِينت ارث اتو ضرلا ى أوزتكتنأت ا اا
 *ْمُهَءاَجإ
 كش نم 0 ميا ُهيَلَع السن 0 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 وو 5 2 ل .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 ناحل يأ لت © نو اق عهمطأ لك 0

 او هّنلأ ِنوُد نم

١ 

 1١ 3

 اي 0 ما م امو

0 
9 3 

3 0 
 8 2 1١

 اا
 مآل ام (١

3 
1 

 ٠0

 هستاب

 3 1١

 اقلب 1

 اَم ُمَلْعَي َهَّنل 0 وحل تا 000 1 هلع رع تيا ©

 َكْلَتَو © ميِكَلأ ُوِيِرَعْل َوُهَو ٍءْيَش نِم ءهِنوُد نِم َنوُعْدَي د 2 - و ٍِ و قا 5 7-01 ل ل َنوُعَدَت
 هلأ َقَلَح © َنوُمِلَْلأ اّلِإ آَهُنِقْعَي اَمَو ُنياّنلِل اَهُيِرْضَم ُلَكْمَْل 1 لدب ءاتلاب رماع نبا

 0 © َنيِيمؤمْلل ةيآأ َكِلَذ ىف َّنِإ ْقَخأِب َضْرَأْلَو ِتونمَّسل

 نه لقنت ةزلصلا نإ :راشلا قارب بقكلا قيدقتلا كيو
 © ةرتتضت اه كنب ةذباو وحك هلل زكداو ”كدتناو اقفل

 نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4( ِءْىَّش )8(©) .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لاديإلا 4( َءآَيِلْوَأ ©

 :يهو .سايقلا ةسخ أ( ِءاَشْحَمْلآِب زك( .ه( ىَّش ]+ مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .( ىّلن إل مورلاو
 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا
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 عمها 4 مه

 دو ٌتَياَء ©

 ءايلا دعب - فذحب ةبعش

 دارفإلا ىلع

 أ ئَركِذَو ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 نيا اَلِإ نّسخأ ىج يلب الإ بتكلآ لف أأدَجُن الود
 00 ًرنَأَو اَنَيَلِإ ارنا لاي اَنَماَء ياو م أ ىّللَك
 كلذكو © .نوملمُم ا خو دع 8 كولو اَنُهَللِإَو

 ْنِمَو -4ب َنوُنِمّؤُي َتتكْلأ مهل 0 27 كلَ َكِيَلِإ

 اتو © وُ الإ نجي ذح دك انو فب قمم نم الودع
 اذإ كن هتك ُهظَْغ الو بدتك نِم ءهِلْبَق نم ا

 يد وذش ىف كدت يع و لب © نو 2 باكر

 لول أو اَقَو © َنوُمِلِدَطلَ لإ ًانتياَك ُدَحْحي م اكو لولا ولو

 0 هلأ دنع كيال اق ل يَ نو تدل يَ

 ماو

 مِهْيَلَع لتي بتكل َكْيَلَع اَذرنأ آَنَأ ْهِفْحَي ْمَلَوَأ © نيم عمس وع

 اوُنَماَد َنيِذَلأو ضْرأْلاَو ٍتومَّسلَا ىف اَم ُمَلْعَي اًديِهَش ْمُكَنْيَبَو 60 م ق 2 2 7 5 يب هّنلأب نيك لُق © َنوُئِمْؤُيِْوَقِل ئَرْكِذَو َةمْحَرَل كِلَد ىف نإ

 َنوُرِسَحْلآ ْمُه َكيِنلْوَأ هنآ اوُرَمكَو ٍلَِبْلاِب

002 



 كتكت ١ تلا |
 - ك2

 ُباَدَعْلا ُمُهَءاَجَْل َتَسْم ُلَجَأ آَلْوَلَو ٍباَدَعْلاِب َكَنوُلِجْعَتْسَيَو | 0« ©
 0 2 هدود مح ب وردد ور مئلرر مج ل و ا .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ِباَدَعْلَاَب َكَنوُلِجْعَتْسي ان لورعسي 3 مهو ةئعب مُهَنَيَتاَيلَو .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 بادَعلآ مهاكفَي مدي © نيرفكلاب ةطبجنل مَّن
 ا , 4«( ُلوُقَتَو له

 نوانكت حك ام أوُقوُذ ُلوُقَيَو وللا ِتَحَت نِمَو َمِهِقوُف نمف | .هءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 ِنوُدبْعَأَف يف ٌةَعِسَو ضاأ َّنإ ْاَْنَماَع َنيِدَلأ َىِداَبِعَي © "«(تضأ)©
 6 9 وُعَجُرُت ا 2 ءي كو .ًالصو هيلا حتفب ماع نبا
 هيدا © ا ا - َتَوَملا هعي 06 0

 ىرَخ اَهَرْع هنأ / مهموم تلَحلدَعَلأ اوُلْيَكَو اوُنَمأَع | ١ يللا ليدالاب ةش

 ديد 8: تلون وع هلق اهي قينلت ا

 لمْ اّل 3 6 بر © و نت وأ

 نيَلَو © ُميِلَعْل ل ٌعيِمَّسل آ َوْهَو ْمُكاَيِإَو اَهْقُرَرَي ُهَّنلَأ اَهَقْرِر

 َرَمَقلاَو ٌسّمشلا َرْخَسَو َضَرَْلاَو ِتَونمَّسلَآ َقَّلَح ْنَّم مُهكل 0

 نها مك رَرلأ ظْمْبَي هلل © َنوُكَفؤُي لَه هلأ َنلوُقَيَل

 كحاش نيو لكي موب [كب هللا لإن ل ةوفرو وداع

 توم ِدْعَب نِم َضْرْلا هي اَيحأ ءآَم ِءآَمسلَأ نم ليَ ٠

 ©َنوُلِقْعَي ال ْمُهْرَتَح أ لَب هني دم لق َُ هذلأ َنلوُقَعأ

 مه م
 ام

1 

 ٠ 3

 ع 00١

3 

 4 َىَش ظ مورلاو نوكسلا 2 ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا لقنلا :هجوأ ةعبرأ »أ ِءْىَش 6
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 ضقت ١ ١١١١ ككل هه 2
 عمل نينا تاكل نو تحلو كهل لإ اهنذلا هرقل ىذنق امم

 هّللأ ْاَوَعَد ِكْلُمْلا ىف أوبك اد نوعي ارناك كل نايف 2 5 وك 5 هب - © واس 8
 >ص <

 آمي اوُوْفَكيِل©َن رشيدي َلِإ هامل َنيِدلَأُه نيِصِنْخَت

 7 انْلَعَج ان هب دمام ْمُهنتْيَناَء
 دا 1

 دك وأ 0 اًبِزَك هّنلأ لع ل خم لأ نتوو ةوزطخس مكي < ةئرتناز©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 دلو © َنيرفَكل ا هج ف َسْيَلَأ 5 0 2 خب عا
 © َنيِنِسَحُمْلأ َعَمَل َهَّللأ ْنإَو اَنَلْبس َمُهَنَيِدَهَتل ايِف اوُدَهلَجِ| .ةلعالب ناك نا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 هب خب تمارا يضرالا نكاد ندا بيحاول
 هس جس ست وب كم

 يموََو ذب نمو لبق نم رم هلل نين عضب ىف © ن

 ةْميِحَيلريرَعلأَوُهَو ٌءَمَي نَمّرْصنَي أر ضتب © نو يؤ خر

 ل ار رباع اهدعي 4( َنيِدلآ ُه َنيِصِْخغ ©

 ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال #( ملا #0

 ا لن ااقس 017 عضب ىف ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 سقت ١ ١١ كلا |(
 ال نياَتل 0 كلا لدلا

 ٍةرِخآلا نَع َمُهَو اَيْنّدلَ 00 دم اريل قوتلتي © نوفاك

١ 
0١ 

  1عا 8-0 8 ١
 ْمهِسْنَأ ف ًاوُرَكفتَي لَو أ نوف م ١ 1١

 َنِّم اَريِثَك َّنإَو ل لجأ قَحْلآب الإ آمُهْيب اَمَو َضَيَألآَو
 ٍضْرأْلا ىف اوُريِسم ْمَل َرَأ © تورِفنكل ْمِهَبَر يآقلي نياكلأ
 5 راما أ ولك ْمهِلبَق ني َنيِّلأ هبِقَ نك كنك اودكنبف

 هلسُو ْمُهنَءَجَو اَهوُرَمَع 0 آَهوُرَمَعَو َضَرَْلآ اوُراَنآَو | «ُْهتَءآَجَي ©
 ص -_ س لص دص .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 5 ااْهَي ْةُهَمْفنَأ اوبك ٠ أَو َمُهَمِلْظَيِل ُهّللأ َنآك اَمَق ٌتتَيَبْلأِب .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 هلدأ تلفاك اريدك نأ فارسا فلفل نونا نيك 15

 نكي َمْلَو © ديا و ؛ نومي
 .ءاتلا لدب ءايلاب ةبعش

 َمْويَو © َنيِرْفَك مهياكرشب أوُناكو اًؤَتَعَمْش ْمهيكَرُش نّم مه

 أوُلِمَعَو ْاوُنَماَء َنيِذّلآ اًمَأَك © َنوُقَدَقكَي ِذيَموَي ٌةَعاّسلَآ م ُموُقَت

 © َنوُرَبْحي ٍةَضْوَر ىف ْمُهَف ٍتَحِلَّصلَ

 لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًاواو لاديإلا :وه «يجمسرلاو «يجسرلا ةعبسو ءسايقلا ةسمخ أوَتَعَفُس © ماشه فقو
 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو «دملا ةثالث هيلعو مامشإلا عم اواو
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 حما هته هه
 كينلزات روكا ا يآَقِلَو يورو رك نا انا

 ةرطبشل جو وشن جهل َنَحْبْسَف© َنوُرَصْحُغ ٍباَدَعْلَ
 9 َنيِحَو اًيِشَعَو ٍضْرَأْلاَو توالى هيلا ُهلَو © امو تيما
 َضْرأْلا حُيَو 7 ُحِرْخُيَو وما نيد جر كامل

 ءاتلا حتفب :ناححجو ناد نبا دق مثتلش 3 دهَتِلْياَء ةيراق نوبل َكِلَّذَكَو 1 نا * َنوْجَرْخ ©

 مخحل قلخ نأ جنا نمو © وزهشت رت أف با سوست

 و نوت متع لققو اني اهنا ونكت كرز كيش قع سس هل

 ُقَّلَح مهيأ 0 95 َنوُركَفَتَي ِمْوَقِل ٍتِيآَل َكِلَد ىف َّنِإ
 َكِلَذ ىف َّنِإ َمُكِنَوْلأَو :كيتيلأ ُفلِتْخآَو ٍضْرَألآَو حلا 4 َنيَلعَْل ©

 0 مكُم ء ْنِمَو © َنييللعلِل ِتنب 00 ك1 اا اَنَم ءهِتياَع َتِمَو © َنيِمِلَعَلِل تيل | دعب ماللا حتفب رماع نباو ةبعش

 ل وعمي وُعَمسَي عوَقِل ِتنياَل َكِلَذ نإ ِءِدِلْضَف نم مُكُوَاَِتْبآَو

 2 ة ّنِم 0 ا و اَعَمْطَو اَقَوَح قمل ولا ءوتنياَء 8 ْنِمَو

 2 راسن روت همك اقلط نإ اهيوكاققت كر لا ةيردوكبق

ََ 
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 ضقت ١١١ ككل ش3
 ْمُكاَعَد اَذِإ مك ءوِرْمَأِب ُضَرَأْلاَو ُءآَمَّسلَأ َموُقَت نأ هِيَ ذ

 ِتوَمَّسلَأ ىف نَم ُهَلَو © َنوُجْردَغ ْمُثَأ آذِإ ٍضْرَأْلا نم هع

 مهدي مث قلت اَؤدَبَي ىِذَلأَوْعَو © َنوُنَ 00

 َوْهَو ٍضْرَالأَو 0 ىف لْعَأْل 0 11و ديلَح نوه َوُكَو

 مُحَأ لَه ٌمُحِسْفن ْنّم الكم رص © ْميِكَحنآ ُريِرَعْل

 نوت سو نوار هلا طا
 ٍتيآْلا ُلِصَفُن َكِلَذَك َمُكَسُْفَنَأ ُْكِيَفيِجَك ُْهَنوُفاَدَط ٌءآَوَم

 نم يأ ِرْيَعِب مُهءآوْهَأ اول َنيِذَلأ عالق © نرخ ِموَقِل

 نيل كَ مَ © َنيِرِصَت نم مُهَل امو لأ َلَصأ ْنَم فَي

 هللأ ٍقْلخ َليِدْبَت ال اَهْيَلَع سال َرَطَم ىلا هلل تّرظِف ًاقيِنَح
 هل او ايس

 َّنِم © َنيِكِرْشْمْلَ َنِم ًاوُنوُحَت الو َةوَلَّصلآ أوُميِق و ةوُفنأَو

 د مس 00 َنيِذَ
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 تن ك تحن عد عد عع
 دكلاك كا تقلا َوَعَد ا 0 يي

 مهكيتاء آمب أاورفْحَيِل © وكر هير مُهْنَم قير م اَذِإ َةَمح

 ملكَتيَوْه فل تع نأ © للفت فزع أتت

 نإَو اهب أوُحرف َةَمْعَر سال اْفدَأآذإَو © َنرُك رشي هب اوُنأَك امي
 _- وري مو 8 نولتفي مه اذ مهيِدبَأ تعدت ام ةَكَيَ ل

 مزق هيكل كلذ ى نإ روقتو اق 5 نمل قؤرلا شيّ

 ضيشلا ككاو َنيِكْسِْلآَو مهَقَح َقْرُقْلَ اذ ٍتاَكَف © َنوُنِمْؤُي

 © َنوُحِلْفُمْلآ ْمُه كيلر ردنا ني رانا نيرا َكِلَذ

 هلل دنع ْاوُبْرَي اَلَق نياكلأ ِلَوْمَأ ف وبري و ماو

 قوفيضغلآ مه كتل لأ هو وذي وكر نّ مُكْيَناَد آَمَو

 عد ويس هع او
 ُهَئلَْبُس ٍءَىَش نِّم مُكِلَد نم ُلَعْفَي نم مُكِباكَرُش نم ْلَه

 ل ا ا اّمَع َلَِعَتَو
2 0 1 

 © َنوعِجَرَي اوليع ىدلأ ضقت قتلوا ناكل ىدَيَأ

 ل ل ا
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 « مُهوُءاَجَف ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ماشهلو «نيسلا ناكسإي رماع نبا
 .مدقملا وه لوألاو «صفحك هجو

 «رئأ) 6
 ةيناثلاو ىلوألا فلألا فذحب ةبعشا

 .دارفإلا ىلع

 ُلْبَق نِم َنيِدَّل 000 01 1
 نأ لبق نم مقل نيل كج مَ ه0 اا
 ا َ

 دَلأ ىِرْجَيِل © َنوُدَهْمَي َمهِسْنَأِلَف اَحِلَص لمع ْنَمَو رفح
 © َنيِرِفكْلا بي ال دَّنِإ ءِلْضَف نم ٍتَحِلَصلآ أول وع اوما

 هَتمْحَي نّه مُكَقيِذيِلَو ِترَطَبُم َعاَيَرلأ ٌلِسْرُي نأ تتاَْنِمَو
 َنوُرُكْفَت ْمُحَلَعَلَو هِلْضَف نم اوُكَتبكِلَو ورأي ُكْلُمْلا ىَرْجَ

 ٍتدتََبْآِب مهوُءآَجَف ْمهِمْوَق َلِإ السر َكِلبَق ني نع 0

 6 ةييز الا رخ ا هله ن6 ردرخل نينا عيافككات
 َفْبُك ِءاَمَّسلآ يف ِهُهظْسْبَيَف اَباَحَس ُريِثَُف َحِيَرلَأ ُلِسْرُي ىَدّلَأ ُهّنلأ

 َباَصَأ آذِإَف ءةِلَلِخ ْنِم ُجْرْخَك َقْدَوْلا ىَرَتَف اَفَسِك ُهَلَعَجَيَو ُهآَقَب

 نِم أوُناك نإَو © َنوُرِشْبَكْسَي ْمُه اَذِإ ةِداَبِع ْنِم ُءآَمَي نم ءدب

 رئاع ل زرظنآت © نيل ءهِلبق نت يانا لل

 ”«ةؤتلا قت تلك نإ اه و1 دقق فلا قا تنك هللا قت

 © ٌريِدَق ٍءْئَش لك َلَع َوْهَو

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَىَش 6
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 َنوُرْفحَي ِدعَب نم 0 52 يع
 لَو اَذِإ َءآَعُدلأ َمّصلآ ُعِْسْ اَلَو َقْوَمْل ٌعِيْسُن ال َكَنِإَف ©

 7 لت, رم 7 هما رار 000000 ِ

 نّم الإ ُعِيْسْد نإ ْمِهِتَلَلَص نع يتُعْلأ ٍددَهب تنأ آَمَو © َنيِرِبَدُم

 نّم مُكَقَلَح ىذلأ ُهّللآا» © َنوُمِلْسُم مُهَق اَنِتَياَب ُنِمْؤُي

 زق دغب نم لقج وف تح فب نم لق مف بش د
 أ

 رك قبر © زيدل هلآ ُميِلَعْلأ َوْهَو قي اَم قلي ب راسم كالا قي ماع نا
 اونا َكِلَذَك َةَع د َرْيَغ أوت ام َنوُمِرْجُمْل ْمِسْقي 3  ةعاشلا .نيمتولاب صفحو ,جحتفلاب ةبعشو

 ف مكنِ َدَقَل قكيإلاو مَلِعْل ول "57 © َنوُكَفْؤُي ؛ فله

 ال َمُثنُك ْمُكََنِكَلَو ِثْعَبْلأ موي اَدَدهَف ُثْعَبْلأ وَ 1 هل بت ضلال

 ْمُه الو ْمُهُتَرِذْعَم اوُمَلَظ َنيذلآ ْعَمَي ال ٍذيَمَْيَف © َنوُملْعَت ١ 2« غتت»©
 لك نِم ٍناَءْرُقْلَأ اًددَه ىف سياّئلِل انْبَرَص َدَقَلَو © َنوُبَتَعَتْسْيإ 550“ ع نأ

 اور رك ا نرش و مقيوا ا500*
 نول ال َنيِّلأ بولف لع لمآ غيط كلك (© وِ

04 

 هس ا كيرلا قو رولا
 وه

 هةر 0 ا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يو ءسايقلا ةسمخ 4 ٌءاَشي هه
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 مضض !١ نا 1 8 ا

 ِميِحَبلا نكعَيلآ هّللأ مشب
 َنيِنِْحْمْلَل َةَمْعَرَو ىَدُه © ميكحلا بتكلا ُتياَء َكْلِي © ملا

 خه ةرهلألاب مهو وكلا نوُئؤُيَو زلَصا نوئبقُي نيل ©
 َنوُحِلُْمْلا ْمُه َكيِكوأَو َمِهِبَر نم ىَدُه َلَع َكبِنلْوُأ © ولو

 هلأ ٍليِبَس نع ٌلِضْيِل 00 00 نّم سياّتلآ َنِمَو © | «اَهُدِحَتيَوإل©
 3 م .لاذلا ضب اع نبا ةبعش

 0 هيكذَأ ف ّنَأَك اَهَعَمْسَي ني لَو انفي هئلغ| . نو رس ىف 31 مودال «اًوزُم» قت اَدإَو © نيم ُباَدَع مهل كنلؤأ زم اَهَدِحتيوٍملِعِرْب ١-00

 مهل ٍتَحِلَّصلأ اوُلعو اوُنَماَد َّ َنيِذَلأ َّنِإ © ويل باَدَعِي ُه ل

 يكخ ازيرا َغوافَح هللا ةغوفيف نيدلخ © ميهتلأ كد

 نأ سور ِضْرْلا ف قلو اهئوَْت دَمَع ريب تمّ َقَلَخ ©
 ام ٍءاَمّسل قف اعلوداَو هيد لك نم اَهيِف َّثَبَو ْمُكِب دبي

 اًذاَم ٍقوُرَأَف هلأ َُلَخ اًددَ © ويِرْك َحْوَر لك قي اهي انتا

 © نيم ٍلَكَص ىف َنوُمِلَلآ ِلّب -ةنوُد نم َنيِذَلآ َقَلَخ
 كالا مال اهدعي ال #( ملا 206
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 رييصعللا دو حا اك انف 01 | ممشم فقم 00 | هعمل | مس لإ هم زإ هس

 ُنَمَقَل َلاَ 0 ل .ًالصو نونلا مضب رماع نبا مل 00 نأ ةَمْكِلآ نمل اتيت دَقلَو | .«زكذأ ذأ ٍل©
 م م هدي نتفإلا اكْيَص ِتَّكَوَو لا رماغ نو ٌميِظَع ٌمَلَل زق ١ 0 هب ذ كرش ال مق ؛ داعي وَ ا كتم

 َهلَج نإَو © ٌُريِصَمْلا لإ َكيَدَِلَو يل ْكْشأ نأ نيم
 قامو دق دق قم هيكل انور كا

 ملا + تاأ نت لبس خيتو اذ رَعَم اند يف

 ٍةَبَح ٌلاَقْثِم ُكَت نِإآَهّنِإ َيْبَي © َنوُلَمْعَت ْم اني وجلال

 أي ل وأ وتلا فز أ ةَرْخَص ىف نكت ٍلْرح نم
 زمأو ةولَصلأ مقأ َقِنَ يحين هللا ن1 ُهّنلأ اهب

 ْنِم َكِلذ نإ قَباَصَأآم لع ْيصَأَو ركدشلا نع هنأ ٍفوُوْعَمْلاب

 الو © روُمألا مَع

 ةايخم ىف ةصفأت © روخق يا لح ال هلأ لإ
 © ريبيكا ثوصا تاوضألا ركنأ نإ د كيؤص ىه ضصع

 ضْرألا ف شمت اَلَو نساّنلإ َكَدَحح َوْعَصُت واس م
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- 
 دل

 ب ك1 ذك ناكل انتا هَّللأ َّنَأأ ا 355
 يد 0 و و ص هي 5 ش #/ ةَمَعِن 20

 يا 1 ا ةرهلظ اتقي عْكيلَك | نا وكما ران ناو بف

 ه-
 ع

 ري « ع ا 0 1 لو 4 َليِق ©
 ور م7 00 .ماهشإلاب ماشه

 َوْهَو ِهّللَأ ىلإ دَُهْجَو ٌمِلَمُي نَمَو © © ٍريِعَّسلأ ٍباَذَع َلِإ َمُهوُعْدَي
 © روثألا قع هلا لو او ىقنؤلا :وزغلاب كستكشأ دقق قي

 0 هجم انْيِإ دارْفُح كنزي الف َرفَك نم

 ّمُك اًليِلَق ْمُهْعِيَمُت © ٍروُدّصلَأ ِتاَدِب ُميِلَع هلأ َّنِإ اُلِيَع

 ا م مُهأأس نيو © ِظيِلَع ٍاَدَع لإ مهوطْض

 © َنوُمَلَعَي ال ْمُهْرَبَْح يااا هلأ َنُلوُقَيَل َضْرَلآَو

 ْوَلَو © ُدييْللأ َْعْلَا َوْه هَل َّنِإ كد سا

 كي وت رينو الي كيا لن ووك وع نق قرا

 ْمُكُقْلَح ام © ٌميِكَح ٌِيِزَع هلأ َّنإ هلل هّللأ تملك ّت َتَدِفَن ام ِرْحْبأ
4 
 َّس

 ص و و تاو 00 ل

 © ٌريِصَب ٌعيِمَس َهّللَأ َّنِإ ٍةَدِحاَو يْفَتُك الإ ْمُكُنْعَب الَو

0 

2 
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 2 كي عارلاو ماللا منغ "58 02 | هعمل | | هسا لإ فسم | قفتملا | 5ت

 ه-
 ليَ ف راهتلأ ُيوُيَو راقتلا ىف لَآ لوُب هّللأ نأ رث مل 2 دلل م هل

 ةللآ نو تَسُم ٍلَجَأ لإ ترجي لك َرمَلَو ممل َرَخَس
 0 نتا وهانلا ناكل كي ا * نوغذت ©

 َكْلُهْلآ نأ ْمَلَأ © ُريِبَكْلأ نَعْلأَوُه هللأ أَو لطب هنو نم يروا

 َكِلَذ يف َّنِإ هِتَباَد ْنِّم مُكَيِريِل هلأ ٍتَمْعِنِي ِرْحَبْلا ىف ىرْجَت

 سافل ذِإَو © ٍروُكَم ٍراّبَص ْلُكِل ِتِبآَل

 انو ملل مُهنمَف ربا ىلإ مهجن املك نيِدلأ هل َنيِصِْخحُن هلل

 كسر وق اوُقّنَأ سال اَهّيأَي © ٍروُقك ٍراَتَح لك اّلِإ آيا ُدَحْجي

 نعي ارش دوُلَوَم 0 0 نَع ٌّذِلاَو ىِرْجي ال اري اَوَهْخَأَو
 لوا اريل كك امال ةكييتلا نون قبلا
 لَو ٍةَعاّسلآ ُمَلِع هَدنِع هلآ َنإ © ز وْرَغْلا هّللَأب مُكَنَرْعَي

 ةسكمت اذان نش قرذت 7 ٌماَحْرأل ىف اَم ْمَلَعَيَو َتْيَعْلَ

 ةيبح ُهيِلَع هللا نإ ت تك ىف ناي سقت فرتقاكو اذه

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 َنيدلآ هَل َنيِصِلْخُن +(
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 ضقت ١١ كلا ( 5
 ميِحَيلأ نبل هلأ مشب

 م18 تيلكلا نو ويد تو د بحلا ليزنت لا
 ١ 114 ,ىإ| «ىرتئازر©

 ند مهلكأ اك اكو ةَرْذَنُعِل كلير نم خوه لب َرَكْفَأ َنوُلوُقَي وعمي .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 ِتوْمَّسلَأ َقَّلَح ىِنَلأ ُهَّنل هلأ © وُ هَهْهَي ْمُهَّلَعَل َكِلْبَق ني ٍريِذن
4 

 مُحَلاَم شرعا َلَع وتسأ م 0 ىف اَمُهنْيَب اَمَو َضْرَألاَو
 َِمَرْمأآ ريدي © َنوُرَكدتت الأ ِعيِفَم الو كو نم ءهنوُد ني 2ع

 ٍََس قلأ :راتفم ناك موت ىف هيل حري مك ضرألا لإ هات
 .ماللا ناكسإي رماع نبا جانب نم إلا قلخ أدب ةقلح ءنش لث نمخأ تيل | مالح © ُميِحَيلآ ُريِرَعْلآ ٍةددَهَشلَآَو بيع كا َكِلَذ © َنوُدْعَت اَمَي
 وذ ام طلاب قل يام لالا لس سار[ ل 8 ب“ مرا 24

 ل م و 4( اذإ ©

5 07 3 8 

 او رصب و جوز ص ام اليلق َةدْفَأْلاَ َرَصْبالاَو َعَمَْم 1 ُمُكَأ َلَعَج لَعَج 8 ىلع ةروسكم ةزمهب رماع نبا
 .رابخإلا

 ٍديِدَج ٍقْلَح ىف انِوُأ ٍضرأْلا ىف انَْدَص اد واَقَو © َنوُرْكَفَت يأ ههاو

 ِتوَمْلَا ُكَلَّم مُكاَدَوَتَي ْلُف © َنوُرْفَك م معي ِءآَقِلِب مه ْلَب | .نيترملا ني أنلآ لاخدإب ماشه

 © َنوُعَجْرُت ْمُكَبَر ّلِإَم مك حب لكو ذل

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال #( ملا 0

 يآ نمأر نما 5 ِدَج ِقَلَخ ىنل ©

 4 3 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىَش ]6 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ هإٍءْىَش ©
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 حد مك عدت كك اك كك
 انْرَصَب 5 نير ْمهبَر دنِع ْمهِسوُهر أوسكات َنوُمِرْجُملآ ِذِإ َىرَتْوَلَوأ ©« قرت )©
 لك اتيت اقِشََلَو © َنوُقوُمانِاحِلَص لمعت اج اتعيَسَو 7و 7

 دبا ني َهَهَج نآلغأل قو لوقلا قَك نكحلو اهلدش: نين

 اَنِإ آَذدَه َمُك هوي َءآَقِل ْمُكيِسَن اَمب أوُقوُدَف © َيِعَمْجَأ ناكل

 ُنِصْؤُي اَمّنِإ (© َنوُلَمْعَت َمثنُك امي ٍدْلَُْأ َباَدَعاوُقوُدَو ٌمُكَتِسَل
 نه متر دأب ادَجْس اور اه أوزك ذا نأتي

 2 َنوُعَدَي ْعِجاَضَمْل ٍنَع َمُهْبوُنُج ٌقاَجَتَت © ١ 9 نورك ل

 هخأ آم شفت ْملعَت اك © َنوُفِفني هتف انهو اًَمطَواقْوَح
 3 ةرؤش نك تأ © أت رك نيو يل ٍنيغأ رف نيت مه
 اوليَعَو اوما قيد نأ 28 ةرزكتو 51 قيقا 36 نمك

 نر را راك ايا فراعلا املأ تَتَج ْمُهَلَف ٍتَحِلَّصلأ 5

 ىةيع اذنه ل نأ اوتار ا را ولست يل 4( ر املأ ©

 © َنوُبِدَحُت وب منُك ىِدلآ رتل ِباَدَع أوفوُذ َمُهَل ليِقَو اهيِف إ 23و
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 كك
 مُهَّلَعل ِرَبْحَأْل ِباَذَعْلَأ َنوُد قدا ٍباَدَعْلَأ َنِم مُهَتَقيِذْحَأَو

 َضَرْغأ مك ِهيَر تيا َرْكذ نّمِم ُمَلَظَأ ْنَمَو © َنوُعِجْرَي
 ىَتوُم انا دَقَلَو © َنوُمقَنُم َنيِمرْجُمْلا َنِم اَّنِ اَهَنَع
 3 ف 0

 ٍةَميِقْلآ َمْوي مُهّتْيَب متي ُلِصفيَوُه م كَ 56 و انتيك 0 تا

 ني اكله مك ُهل دف مل َوَأ © َنوُفِلتخَي هيف هيف أوُناَك اًميِف

 ٍتديآَل كِل ىف َّنِإ مهيِكَسَم ىف َنوُمْنَي ِنوُرُقْلأ نم 0
 ا د نأ وري مل وأ © نوغمست

 أ ةئِم ُلُحَأَت اَعْزَر -هب ٌجِرْخُد

 أ اذنه ىَم َنوُلوُقَيَو © َنوُرِصَبُي

 َنوُرَظنُي ٌمُه رم

 © َنوُرِطَمنُممُهّنَأزاطمأوْمُهْنَع طرغَأَف ©

2 
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 عك ك عك هك ك5
 يحتل نمتيلأ هنأ مشب

 هللا نإ فلل َنيِرِفَكْلَا عت اَلَو َهّنلَأ قَّنَأ تأ اَهُيَأتَي

 هّللآ ّنِإ َكَبَر نِم َكِيَِإ ََحوُي اَم َعبَنَأَو © اًميِكَح اًميِلَع ناك

 اليك هلأ نقكَو هند لع َلكَوَتَو © اربح َنوُلَمْعَت امي نك
 َلَعَج اَمَو ءهِفَوَج ىف ِنْيَْلَق نم ٍلُجَرِل ُهّللأ َلَعَج ام ©

 ُلَعَج - يع َّنُهَنِم وو يبل د 0 ٠

 لوني ا ؟ كِل ْمُْكَهءآَتْبَأ ُْكءآَيِعْدَأ| | طادسن

 َدنِع 0 بآل َمُهوُعْدَأ © ٌليِبّسلَأ ىِدْهَي َوْهَو ّقَخآ
 ب ٍنيِدلَأ يف و طوخ مه هدا أوُمَلَعَت ْمَّل إم هلل

 0 0 لل

 نم يؤ وأ نشأ © تيجو لا اكو ْمُحْبوُ

 ٍضْعَبب وأ ْمهْضْعَب مارال اوُْوَأَو همم را يلا

 لإ اَوُلَعْفَك نأ آّلِإ َنيِرِجهُمْلَو َنيِنِمْؤُمْلا نِم هّللأ بنتك ىف

 ا ”رظنت بقكلا ى كيك ناك اقووفت كرات
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 تن تك تحن عك عك كه

 4 مكناَج ذا
 «مكوعاَج ذإ ©

 «نكناج)
 4« مكوماَج)»

 .اههف ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 هن ِتْعَاَر ذو ©

 4« انوُنَظلا +

 فلألا تابثإي رماع نباو ةبعش
 .ًافقوو ًالصو

 «َماَقَم ©
 .ميملا حتفب رماع نباو ةبعش

 .ءابلا زبك رماع نباو ةبعش

 ئَسوُمَو َميِحرْبِإَو جون نِمَو َكنَِو ْمُهَشَعيِم َنَيَِلَأ َنِم اَنْدَحأ ذو
 ٌلتْسَيَل © اَهِيِلَع اهتم مُهنِم اَنْدَحَأَو َمَيْرَم ِنْبآ ىَسِِعَو
 اهّيأتَي © امي اَباَدَع َنيِرِفَكْلِ ّدَعَأَو َمهِقَدِص نع َنيِقِدَّصل
 0 ل ْذِإ كِيَلَع ددلا هيك ارك ذا رم 0

 ةراشت اني ةنلا 05 هزت هك اقرت اغير ينلش ادارات

 او محم لقشأ هر
 5 انتل دلباب قراظتو ةولتكلا ةيرلقلا هقلتو رخال

 َنوُقِهَتُمْلأُلوُقَيْذَِو©اَديِدَمآلَرَِرأوُلِرلُوَو َنوُِمْؤُمْلأ مب َكِلاَتُه

 0 نوره ال وقرر هللا 0 ام ُضَرّم مِهبوُلُق يف َنيِذلأَو
 را .ْثَي َلْهَأتَي ْمُهْنِم ٌةَقيآَط تَلاَق ْذِإَو

 ع اَنَتوُيب َّنِإ َنوُلوُفَي تل ْمُهْنِم ٌقيِرَف ُنِذَعَتْسَيَو
 ل اقراط نمهتلع ثق رو © اان الإ تورث د

 هلئأ اود ةهق ارث ةقلوا# ايف ال اهي ارثقلت انواق اَهَرَتاَل َةَئَتِفْلَ
 تراسل | اال ل ءدص

 ِتَعاَر ْذِإ

 رار كاكراروت
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 كك 5
 7-0 أ ِتَْمْلأ َنِم مُثْرَرَق نإ راَرِفْلا ْمُكَعَفنَي نأ لف

 َنِم مُكْمِصْعَي ىِلآ اذ نم لث © اليلق الإ نوُّتمت هَكمُح ا
 ا او 1و حي دارآ وأ اًههش محي ةازأ نإ ال عرج 2 جعمسو

 ْمُكحنِم َنيِقوَعُملا هَل أ ُملعَي دق و © اًريِصَ اّلَوايِلَو هلل ٍنوُذ

 مهب ليلك الإ ضأتلا و وثأي الو اني مله مهو 00

 دك كل نور ةيئنأ نول 2 اَدِإَ مي ها 4 َءاَج ©
 7 0 : و ِ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 فوك َتَهَذ اَذِإَف تول قف ممل اوَّشْعُي ىِدَّلاَك 5 .حتفلاو ةلامإلاب :ناحتجو ماشهو

 ري مكَوُقَلَس 4 اوم ل كبك كيكو كل َلَع ٌةَحِش هأ وادع ةتيلاب
 ةوبتخي © ابق هلأ لع كل نأ أ هلا ل .ةزمهلا رسكب رماع نبا

 ةوذاك مهنا 21 ارازو تارغلا ا فاقذإت ار مَل َباَرْحَأْلا | «َنوُنمؤمْلآ ار زن©
 .ًالصو ءارلا ةلامإب ةبعش

 أاَدَلَكَف ام مكيد ىلا كباب ُنَع نق ِباَرْغَأْل ْق «ةزمهلاو ءارلا ةلامإو :نامتجو ًافقو

1 

3 1 

 - 0-0 و 2 ص ص .حتفلاو

 نَمِل ةتسح ةَوُسا هللا لوس .ر ىف ْمُكَل نك دَقَّل © الييق الإ ةييحلاو مازإا ةلاماي شاغل قبو
 انفو

 َر اّمَلَو © اَريِثَك هّللأ َرْكَذَو َرِخآلآ َمْوَيلآَو هّللأ أوُجْرَي نك | عناب همو ماده

 قدضَو زف وترو هلآ 38و18 16 اوك َباَرخألا َن وُنِمْؤُمْلا >4 َمُهَداَرإِ
 .ةلمإلاب :نامجو رماع نب

 0 اميل ١و اًننميِإ ل ! َمُهَداَر اَمَو و 1 هلأ .حتفلابو
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 حتا عه مها
 نّم مهني هيلع هلأ أوُدَهنَ ام اوَُدَص ٌلاج ةيفيزللا م

 َىِرْجَيَل © ايي اول امو يني نم مهو مذبح طق 00

 توتي 0 ءاكها َنيِقْفَتْمْلَ َبَّزَعُيَو مِهِقَدِصِب َنيِقِدَصلأ ُهَّنلأ 0

 وزنك نيد هَ هّللآ َدَرَو © اًميِح وو ناك َهّنلَآ َّنِ مهْيَلَع سسك مت

 هنأ نو َلاَعِقْلأ َنيِنِمْؤَمْلأ 4 ا كارا ل كك

 نِم ٍبتِكْل ٍلْهَأ ْنِّم مُهوُرَهظ يذلا َلَرنَأَو © اًريِزَع اّيِوَق

 ةووساكو نولقفت اًقيِرَف َبْعُلَأ مهبول ىف َفَدََو ٌمِهيِصاَيَص -- 5 0

 َ اَضْرَأَو لوم َمُهَرَِيِدَو ْمُهَضْرَأ ْمُكَئرْوَأَو © اًَقيِرَف

 لف نين اَهيأتَي © اَريِدق ٍءْئَه لك لع هلأ نك ًاقوغطت
 َنيلاَعَتَف اَهَتَنيَِو اَينُدلَآ ةوَيَخأ َنْدِرُت َّنُمنُك نإ َكِجوْرَل

 أ 3ر1 تق ناو 6 يق اغار سمار كتتما كيم ©

 اذن تكنو قيقيكما] قع هنأ نقلا اوان وار ْ

 ماض

 ِ 4“( َباَدَعْلَآ اََل ْفِعَصُن ْفِعَضْن »

 ٍةَتْيَبَم ٍةَمِحَفِب ّنُكنِم ِتْأَي نَم تل ءاستنم © اًميَظَع فذحو ءايلا لدب نونلاب رماع نبا
 © اَريِسَم ِهَّللَأ َلَع َكِلَذ َنآكو ٍنْيَفَعِص ُباَدَعْلأ اَهَل فَعَضُي ها 1 1 م 5 ءاهرسكو نيعلا ديدشتو فلألا

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءْىَش ©
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 ا ا اا

 دعاك ناقل ىف 0 لا نْيَتَرَم

 ف ىِلآ عتب لؤقلأب نص َدْعَصْحَت الق َّنْيَمَتأ نإ ِءآَمَبلَأ َنِّمأ تريله
 الو ّنكِتوُيُب ىف َنْرَقَو © 6 اَلْوَف َنَْلُقَو ُضَرَم ءوِبْلَق 0 7

 هكدا هه ةلضا نينار ةنرألا قيضنا عنب ىف 5-7
 َسْجَرلأ مُكنَع بهذي ؛ هيا ارم للا مفر

 تويم ىف َلَقُي ام َنَرْكْدآَو © اًريهظت ْمُكَرَهطُيَو ِتْيبْلأ لَه
 َّنِإ © اَريبَخ اًقيِطَل ناك هّللأ َّنإ ٍةَمْكِشأَو هلأ تباع نِم
 نيتبقلاو تتيؤنلاو نينيؤئلاو تتينشلو نييلسلآ

 0 ِتاطِفَحْلا 589 َنيِظِفلَحْلاَو ِتميِنَّصلَآَو
 © اَبيِظَع اًرْجَأَو ةَرِفْعَم مُهَّل هلأ َّدَعَأ تركنا اًريِثَك

 .رصقلاو دملا عم مورلاب لبهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ٍءاَسْيلأ ©
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 تن تك تحن عك نحن كه
 هي  ا كاكا ٍةَنِمْؤُم اَلَو ِنِمْؤُمِل ناك اَمَو 4 نوُحتال©

 .ءايلا لدب ءاتلاب ناوكذ نبا

 الص لص ده هور لأ صعَي نمو مِهرْمَأ نم ةريِجْخَأ ُمُهَ 4 لص دقق

 كيما تاع فيقكن ار قاع أ ةقنأ قدلر لوثك 3و © اًنيِبّم .ماظدإلاب رماع نبا

 يد هّللأ ىّنأَو َكَجْوَر َكْيَلَع | ةلومت ©

 اهنا وق اكل قم ع ُهَّنلآَو ساّنلآ

 دفا هاما وأ 9ع نسؤلا ل نشب

 جَرَح نم يِئلَأ لع َنك ام © الوُْفَم فم هَ مَ ناكو رو َنِهنِم
 ه0 مل ُهَّللَأ َصَرف اَميِ
 ل ئنزقخكو هّنلأ تسر َنوُفَلَُي َنيِذَلأ © اًروُدُقَم ُدَقَم اَرَدَق هّللَأ

 د مح ناك 1م(©َبيِسَح للأب ىقكو هلأ ا اَدَحأ وَ

 لكسب هلأ ناو نيل مَتاَحَو هنآ لوُسَر نحَلَو ْمُحِاَجَر نم 0
 ها ةروك اكو هلأ اوفا ارتقان قيدلا اهنا © اًتلغ و نبف

 ءُهُنَكِيِلَمَو ْمُكْيَلَع ْنَصُي ىِدَلأَوْه © اًليِصأَو ركب ُهوُحَبسَو
 © اًميِح حت نيفيؤتلاب ناكر رولا ىلإ فطلطلا قم م مُكَجِرْخُيِل

 4 َىَت 0 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىََت ©
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 حدك عدح عك رك كحك
 م 2 ١5135

 م4 89ه

01 

 موي
 2 5 زر عسر 20 ه-

 اهُيَأتَي © اًميِرَك اَرْخأ ْمُهَّل ّدَعَأَو ٌمَكَس مَُنوَملَي
- 

 دال مج ضرما 46 مع 1 صورا اطيل مع نب

 ِءاَدَو © اًَريِذَنَو اَرْشَبَمَو
 ا 1 و 1 7 ل و 3 ع َ»

 . 7 1 ٠

 ىلإ َدِهَش َكدَملَسَرا ! ل

 دا . دمع ع سار عام ل َّس م ص
 هللا َنِف َنيِنِمّؤَملا ِرَشَبَو © اًريئم اًجاَرِسَو ءهنذإب

 28 وه

 2-27 هس ع

 ناب
3 

 م 2 و
8 

0 

 مُنذ ٌعَدَو َنيِقِفَتمْلاَو َنيِرِفَكْلا عِطت اَلَو © اَريبَك اًلْضَف

 امَق َّنُه 0 5 7 ةدياكفلل هس

 دَدَعَت :ًدع 3 2 داع دق

 َدَتعَت ِةَدِع ْنِم نِهّيِلَع مكل
 0 عسر

 ٌنهَروِجأ
 هَ

 وم هارهإو لرج هك َرْماَو َكَعَم َنْرَجا
 هق حصص ها ع ص

 - 25 و 0 4 2 د 5 2

 اَنمِلَع دق َنيِنِمُؤَملا نود نِم كل َهَصِل ل ا ا ةمكْلا
 > تيعتاو تقل 8 5 >5 5 ِ»

 - - 2 تك 2

 3 اتق سا 11 م 1 - 0 هَ 1 ل يآ

 اَذِإ اَوْنَماَ َنيِذَلا اَهْياَتَِي © اليكو ِهّللاِب ّمكو ِهَّللا لَع ُلكَوَتَو

 8 د ِتئِمْؤُمْلأ ُمُتْحَحَت 2

 احادي د رس ادا م1 ُهَعَمَف ان ّ

 ارسم نهوحرسو نهوعتمف اهنو

 4 . ع 7 660 مما ع 9 َتْيَئاَء ىلا َكَجوْرَأ َكَل انْنَْحَأ آَنِإ ئكلآ اَهّيَأتَب © اليِبج هع م ما 2 21 ري 5 211 عع 0 1 ص

 00 ماودك شس وو 2 رت 0 و 5 3 2 --_ م ع

 ىلأ كيلنك تاتي .كلاَخ ثاَكْيَو َكَنَمَع .تاتَيو ٌَكَبَع

 اس 0 ّ ًَ دن خا 0 4 هت ذآ د

 َداَرا نإ ئنلِل اَهَّسفَن ٌتَبَهَو نإ

 7 هوو رو د جل قه ع و رو .٠ - 2 مع ا 5

 5 ا د تت س رض[ زل لا + د 5

 © اًميِحَر اَروُفَغ ُهّللأ َناكو جرح َكَيَلَع َنوَُي
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 7 احجج 1 كلا كك كاكا ا

 4 ءىَرُت ©

 .ةمومضم ةزم

 «ماهشإلاو مورلاو ناكسإلا 8

 .مورلا عم ليهستلاو

 .4 توُيِب ,/©
 لاو دك ربع نار يق

 4« هكإ)
 نونلا ةلامإب :نامجو ماشه

 .حتفلابو «فلألاو

 نَم َكِيَلِإ َقوْعُتَو َنْهْنِم ُءاَشَّش نم ىَْرُت©

 0 37 َكِلَذ 0 َحاَنُج اَلَق َتْلَرَع ْنَّمِم
4 
 ىف ام معي هللأو نه نوتيلا آم صيني ا َِس
 ةدداقلا نأ ل تاقييخ اهيهاتا و 0

 امال قهتنك قدعفأ 9و عوز قم قوي لديك نأ 1و دعب
 أ اًهّيأتي © اًبيِقَر ٍءْىَت ا دواي دك

 ِماَعَط ّلِإ ْمُحَأ َنَدْؤُي نأ ل 00002 و اول ال

 ُمتْمِعط اَذِإَف اوُلْخْدَآَف َمُثيِعُد اَذِإ نكَلَو ُهَنِإ ل

 ّىَّتلَأ ىذْؤُي َنك ْمُكِلَد َّنِإ ثيِدَحل َنيِسِنْعَتْسُم الو أوُرِشَتنَأف
 ةدوقعلا هب اذإو فلا وريد تفشي "ل هنلار تكفي ب تققاا

 ْمُكِبوْلُقِل ُرَهْظَ كي باَجِح ِءآَرَو نم ّنُهوُلَكَمَ اَعدَعَم

 أوخكت نأ آَلَو هلأ َلوُسَر أوُدؤُت نأ ْمُكَل نك اَمَو َنِهبوُلَُو
 © اًميظَع ِهَّللأ َدنِع ّنآك ْمُك 16 َّنإ اب ا

 اَتيِلَع ٍءَْيىَس لحب َنآك َهّنلأ َّنِإَ رخل ذأ كفك اردت

 ما

 4 ِءْىََش © .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَ ©

 4 َىَش ظ مورلاو نوكسلا 0 ماغدإلاو لادبإلاو 4 - مورلاو نوكسلا ف لقنلا :هجوأ ةعبرأ .ًاعم
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 جهال عه هه
 لق ع 22 1 سا مدلل 7-7 مرر 0 هَ 2

 ل اال با لَو قوت ِءاَنْبا الو َنِناَوْحِإ
 24 2 2 نس انك < ه ره” سه 0 هم را يمر
 هللا نإ © اًديِهَش ٍءَْيىَش لك لع َنأك هللا نإ َهللأ ٍنِقْنأَو

 هياق ارض تعاد َنيِذَلآ اَهّيَأتَي َنبكلآ َلَع َنوُنَصُي مُهَتكبِتلَم آَمَو

 وة توتو لأنو اك 9 تي هت

 نيِيوْؤلا َنوُذوُ ِ َنيِذْلَو © © اَئيِهّم اًباَذَع ْمُهَل دعو ةدكلاو اند

 ني انفو قنات دقق يستمر ديزل
 :دُي َنيِنِمْؤُمْلا ِءآَسِنَو َكِتاَنَبَو َكِجَوْرَأَل لُق ئيكلأ اَهّيَأكَي ©

 انوي ا ف أ كل قويا نم نب

 مهبوُلُق يف َنيِّلاَو َنوُفِفَتُمْلآ هني مل نيله © اَم ني ار
 َكَتوُرواَجي ال مث مهب د َكئيرفنأ ةئييعلا ىف نونا س

7 1 
 3 ع

1 
 © اليد دقوا هتف هك ىو اانا وو راش قير قولا ه4

 ام

06 



 ه- ريع ده عك

ْ 1000 

 موي 6 ه(راَثلأ ©
 ©9 اًريصَت لَو اكو ةوذجت ل اذبأ هيف نيدللخ © ايم .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناركذ نبا

 أ هللا انقطأ اقيلم قرارت راثلا ىف ةققوشو تلقا ١ ناو

 يبس ائوُلَصَف اَنَءآَرَيْكَو اَنَتَداَس اَنْعْطَأ اَنِإآَنيَراوْلاَتَو © ًالوُسَرلا |« اليبّسلا »©
 ياتي © اريك انغل :َهْلآَو ٍباَذَعْلا َنِم ِنْيَفْعِض ْمِهِتاَآَتَيَر 0 ل هل فلألا تابثاب رماع نيإو ةبعش

 ارااقاكو ةللأ نق ضروف زااو ويدلا# ارترخسم ل ارق ةيذلا ١ . فقتل
 1 25 رسكو لادلا دعب الأ داز رماع نبا

 رز أوُقَت رثتاع نيل اهيأكَي © اهيجو هلل دنع ناك اال

 اَْضَرَع ا وك زاك تقف وُةلوُسَرَو ةللأ غطي قمم مل .ءابلا لدب ءاثلاب رماع نبا كون نخل رْفغَيَو كلم كَل خلضي © ايس الَْقأ زن

 اهتلينت نأ قري لوح ِضْرَ َتَوْمَسلا َلَع َةَئاَمَأْل

 تذ ويل © وُ امو ناك مَن ا

 © ايي انو هلا ناو ييؤنلاو نيبيؤنلا لع
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 تك 25

 ميتا نخل هلأ مشب
 دك 1 سرا انو كاملا ناقل ل ىذه -

 امو ٍضَرال ىف ُِي ام مَلْعَي © ريا ميكحلأَوْهَ

 مير َوْهَو اهيف جْرَْي امو ءآمّسلآ نم ُِني ام 0

 قرف ع لف قانا اين كك َنيِذَلأ لاَقَو © 00 4 ]ب ©
 تكس فور د م د َبْيَغْل :ةحاكو 0 ٌ ُلاَقَثِم 0 د لأ ا .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحو ةبعش

 00 مالا د
 تلتك قار قع الَو َكِل د : نو كش 5 80 .ميملا مضب رماع نبا

00 

 َكيِنلْؤُأ ْتدَحِلَّصل اوُنَعَوْأوُنَماَء َنيِدَّلا َىِرْجَيِل © سي 6 ١

 َنيِزِجَعُم اَيَِياَع ب ْوَعَس َنيِذّلَو © ٌميِرَك ٌقْررَو ٌَرِفْغَم هيد
 مَلِعْل ل رسثك نيونتب رماع نباو ةبعش

 وق ع و .مضلا لدب

 ِزيِزَعْلا ٍطَرِص ّلِإ َىِدْهَيَو قل َوُه َكَبَر نِم َكِيَلِإ َلِزنأ 7

 ِلُجَي ّلَع مُحَلُدَن ْلَه ًاوُرَنح هي لاذ 1 وييحلا

 © ٍديِدَج ٍقْلَخ ىفَل ْمُكَنِإ ِقّرَمُم لك َمكَفَرُم اَدِإ َمُكُفَبُِي

008 



 حدا هنأ ١ ص
 ةرخآلاب َنوُنِْؤي ال ةيدلا نواس مأ 0 هّللأ َلَع ىَرَمْفَأ #*( ىَرتَف اره

 _ .ةلامإلاو حتفلاب :ن امتو ناوكذ نب
 هو مهيدي نب 8 ا 0

 0 ا مهب فيك م نإ ضرالاَو ءابسلا ف 57

 ٍدْبَع لكل 5جآ] َكِلَد يف َّنِإ ِءآمّسلأ َنّم اَقَسِك يع طقس | .نيسلا ناكسإ ركع ناو ةبش
 وُدَعَم ا لابي ضف اَنِم َدرُواَد اَنَيَتاَء َدَقَلَو و © 0 بيِئُم * ٌحيِرلا ©

 ددسلا ىف دقو تلكم ا نا ف ةيوحلا 41 اكو او ريل 0
 «.ُهَتاَسنِم 26
 َحيِرلأ َنْمْيَلْسِلَو !و © تيب + َنوُلمْعَت امي .ىفإ م اولكشاو ١ داك كدا

 و و ِرْظِقلأ َنْيَع ل السوده اخرها
 ْنِم ُهَفْذُ ؟رْمَأ ْنَع ْمُهْنِم ْغِزَي نَمَو -هَّبَر نأ ِهْيَدَي َنْيَب ْلَمْعَي

 َليِئَمَتَو َبيِرَحَم نِم ُءآَمَي اَم مُهَل َنوُلَمْعَي © ٍريِعَّسلَأ ٍباَدَع

 نكشف ةيزات لاق ارلقغ دولا ٍروُدُقَو 7 ا
 0 ا ةق ليلتو

 كنت اانا ناقتي ُلُخَأَت 5 00 0 1

 تب نيينلا كالنلا قتل اه تقلا ركل 16 1و هلك

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4( ِءآَمّسلآ ©
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 عد اك عج عك كا كك
 مج * ضخ عد ضلع د نيسلا حتفب رماع نباو ةبعش

 3 رف فرو يع نبا 1 اوزكفأو كسب ٍقّْزَر نيم | .فاكلا ريكو اهدعب فلأو

 نكت يتقي فكي مِرَعْل َلْيَس َمِهيَلَع اَنْلَس انلَسْرأَف أوضَرْعأ

 َكِلَذ © ٍليِلَق ٍرَدِس نِّم ٍءَيَشَو لَو طخ لأ ن َئَناَوْذإ «كىَرَجْير©

 ممتع انَلَعَجَو 0 الإ درك ُلَهَو رك امي مُهِنتْيَرَج هال

 ٌريَسلأ اَهِفاَنْرَدَقَو َدَقَو ةَرهظ ىَرُق اَهيِف اَنُكَرَب ىلا ىَرْقْلا َنْيَيَوإ ه«زوثكلا»
 اكس ني ٌدِعنَب اَنّيَر ًاولاَقَف 69 َنيِنِماَء ا نا اًَهيِف 0 .ةلضو + | >7 يدر > رع بكس 1 يا هر 0 ءارلا مضب رماع نباو ةبعش

 ىف َّنِإ ِقَّوَم دعم ْمُهَتْقَرَمَو َتيِداَحَأ ْمُهَتْلَعَجَف ْمُهَمْفَنَأ اوُمَلَطَوإ 2« ذهب ©
 هاج داع م نع هو مج 7 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

 سيِلْبِإ َمهّيَلَع ّقَّدَص 3 ّدَص َدَقَْلَو © ٍروُكَم ٍراّبَص كَل ِتنبآَل َكِلد امره قالا
 يصر

 ا قير الإ وُ كا 4 َقَدَص ©

 .لادلا فيفختب رماع نبا
 و د 1 7 ل

 هّنلأ وُ ني كمي نأ اأو غذأ لق © ايفَح ب بق لي لع .ماغدإلاب ماشه

 لاَ ان لر تارشسلا قة لاَقَثِم نوكلتم ذل .«اوغذا لق ©
 .الصو ماللا مضب رماع نبا

 © ٍريِهَط نّم مُهْنِم دُكَل اَمَو ِكّرِش نِم اًمهيِف
 2 ُ تول مه
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 ٍلاَمِشَو ٍِنيِمَي نَع ٍناَتَنَج #8

0 

 .#( َىََش )8. مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .4( ىََش )ل مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ .اعم 4( ٍءْىَشَو #0

00 



 عك كك كه
 رم

 ؛*ئَرت رم
 حتفلاب :ناحتجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 نَع َعَرُف اَدِإ َنَّيَح هل َنِذَأ ْنَمِل الإ ههَدنِع 0

 ةيبكلا ماعلا َوْهَو قل أولاق َمُكسِيَر لاق اَداَم ْأوُلاَك َمهِبوُلُد

 زأ ناو هلأ لف نزال ا
0 

 5 هي دل يأ ف © ميلا علا وو

 كاك الإ ككلسزَأ آَمَو © ميكحلا ير هَ ةلئأ وك لب الك اق

 َنوُوفَيَو © َنوُملعَي اَل ياكل ثْحَأَنِححََوَريِذتَواَريِشَب سائل
 ال روي ُداَعيِم مُكَل لق © َنيِقِدَص ْمكُك نإ ُدَعَولآ اًددَه ىَم
 أوُرقَح َنيِدلا َلاَقَو © َنوُمدْقَتَْت اََوةَعاَس ُهْنَع َنوُرِجْتَ
 0 ىلا الو نال ادد نت ل
 َنيِذّلأ ُلوُقَي َلَوَقْلا ٍضْعَب َلِإ ْمُهّْضْعَب ُمِجْرَي َمِهَيَر َدنِع َنوُفوَُوَم

 © َنيِنِم هزم نك مشنأ لول أوريككشأ َنيِذَّلِلأوُفِعْضْْسَأ

1 

 .رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءهجوأ ةثالث كرش ©
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 تن كك كنت عك عدن عت عت
 ْمُكَتْدَدَص ْنْحْنَ اوفيضتنأ يدلل ارا 1 كلا نإ ©

 رم َلاَقَو © قال ل .ماغدإلاب ماشه
 ّنيذلا لاَقَو © 0 2 ص مُكَءآَج ْذِإ َدَعَب ىَدُهْلا ٍنَع . 00

 ْذِإ ٍراَهَملَو ريل رْكَم ْلَب ًاوُرَبْكَتْسَ يأ اوُفِعْضُتْسَأ | .ةلملاب ناك نا
 ٠ 3 ص مي مك برر ,ىعر | .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 1 رن ماتت أ لقكو هّللاب 06 نأ 00
 م ا ِقاَنَعَأ ّف َلَكْغَأْلا اَنْلَعَج انلكق# قاذعلا 0 كك زل راهم ١ 8 | «انتنوزمأت ذإو©

 د ف السر 1َمو © َنوُلمعَي أ كات در

 و © نو دباب ياا د 00

 ل 290 قَكحَأ 0 زدقيو ءاقك نك َقْرَرلَأ ا

 ٌمُكُبَرَقُت ىّلأب ا كلو ْمُحُلَوُم ١ ان و

 بسلا

1 

 آر ْمُهل كبتكْؤأَ اَن اك رق كا وخلا اق 1

 وقنا © توئماع تكلا ل عموأولمع اتب فغلأ

 َّنِإ ْلُق © َتوُرَصْحُت باّدَعْلا ىف كيتكؤأ َنيزجلعم اَنِتَِياَء ف

 هُتَقَقنَأ اَمَو ل ريفيو ههِداَبِع ّنِم عاش نم َقْرَرلَ ظُْسَبَي 27

 © َنيِقْرَّرلَآ ُرْيَخ َوْهَو ا ِءْيَش نم 46

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©

02 



 ت1
 * ممْرْدَخ ©

 « لوقت »
 لدب نونلاب رماع نباو ةبعش

 ءامهيف ءايلا

 ه«(راَلآ ©
 حعفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 4 مُهَآَج©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 « قِرْجَأل©
 دملا عم ءايلا ناكسإب ةبعش

 .الصو لصفنملا

 «ٍبوُيِعْلا ©
 .نيغلا رسكب ةبعش

 ه-

 أوثاك َمُكاَيِإ ِءآَلْؤَتَمُأ ةَكِيتلَمْلِل ْلوُقَي مك اًعيِبَج ْمُهْرْشْحَي َمَْيَو

 أوثاك لب مهنوذ نم اَْيِلَو تنأ كح أو © َنوُدْبعَي

 كيني أ هيد © ةرفتك وي ملك للا ةوذنع
 أوُقوُذ اوُمَلَط َنيِدَّلِل ُلوُقَتَو اَّرَص اَلَو اَعْفَن ٍضْعَبِل ْمُكُْضْعَب
 ْمِهْبَلَع لَتُم اَذإَو © َنوُبْدَحُت اهب مثنُك ىّلأ رائلآ َباَدَع

 ا

 ةينلا لك قت كت الإ انيك اولاَكَو و َمُكُوََباَ

 اهو © يث زخم الإ انك نإ خفناج ا قلل رزتخ
 ريدك ني كلب مهل نر آم اهكوشذي بلك نم مهنا

 ل و
 مُكطِعَأ آمن لُف» © ريكت ناك قيبكف شو اوُبَدَك

 مُكسِيِحاَصب اَمأوُركَفمَت مك ئدَوُفَو فَ

 ْلُق © ٍديِدَم ِباَدَع ْئَدَي َنْيَب مك ؟يذت اًلإَوه نإ انج نم

 َلَعَوْهَو هلأ َلَع اّلِإ َىِرْجَأ ْن 00

 © ٍبوُيْمَلَآ ُمّلَع ْقَْأِب ُفِذْقَي َقَر َّنِإ ْلُك © ٌديِهَه ٍءْيَش لك

 | دعت ن

 وار نوفل ادعو

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 *(ءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 4 ئرت ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 ه« ُشْوانَتلا ©
 دملا م واولا لدب ةزمهب ةبعش

 .لصتملا

 « ٌليِحَب 2©
 .مامشإلاب رماع نبا

 مس 2 4 و >صاو وو > ص مل »و

 اَمْنِإَف ُتللَص نإ لق 9ُديِعُي اَمَو لِطَِملا دبي اَمَو قل َءاَج ّلَق
 وف 1 31 ا ا ل 2 و ع رم دص | جب 1 00

 عههس بدع احر ! ىوُي اَميَف ُتيَدَتْهَأ ِنِإَو ىِيْفَن لع لِضأ
 ١ - 5 5و ع ل يال ا 10 و دع قل ع را 7 5 -

 © ٍبيِرَق ٍناَكَّم نِم اوُدِخَآَو َتَوَف الق اوُعِزَف ْذِإ َنَرَت َولَو © ٌبيِرَق
 اوُرَفَك ْدَقَو © ٍديِعَب ِناَكَّم نم ُشْواَتَلَآ ُُهَل ْىَأَو هب اَنَماَ اواو 9 را هر مج مد خت للا ىو عر هدا و

 هدد اع طي دم 7 د ضخ 7 كف ) ا هاف عر كوع
 َنّيَيَو َمُهَنْيَب ليِحَو © ِديِعَب ن نِم بّيغلاب نوفْدَقَيَو لبق نِم ديب

 5 2 هد وأ صورو "همم سا نسوا 1 نوما لع اوعف
 بيرم ٍكَّس يفاوناك ْمُهْنِإ لَبَق نم مهِعاَيْشَأب لِجَف امك َنوُهَتْشَي اَم

 ص صاد سا ص

 مهران و َرلآ نمحَيلأ هّنلأ م
 5 7و و نع 7 مك 00 _ٍ م وو 2

 َْوَأ السر ةَكيِتلَمْلا ٍلِعاَج ٍضَرالاَو ِتاومَّسلأ رِطاَف ِهَّنِل ُدْمَحْل
 1 ًَه غبور 7 2 3 0 نبا وج قا رج يدا قون 2.

 لع َهّللَأ َّنِإ ُءاَسَي اَم ٍقْلَخْلَأ ىف ُديِزَي َعيُرَو َتَلُثَو َىْنَّم ٍةَحِنْجَأ

 ا 0000 2 ًَ زر 2 رع نق

 اَهَل َكِسْنُم اق ٍةَمْحَز نِم ساّنلِل ُهّللأ حَتْفَي ام © ٌريِدَق ٍءَىَش لك
 2 5 ِج دل ب سا 0

 © ْميِكَلَأ ُريِزَعْلا َوْهَو هِدَعَب نِم هَل َلِسْرُم اَلَق َكِسْمُي اَمَو

 ريغ ٍقِلَخ ْنِم لَه َمُكَيِلَع هللا َتَمَعِن اوُرْكْذأ شاّتلا اَهّياَتَ
 © َنوُكَفْؤُت ْنَاَف َوْه الإ ةللإ ال ٍضْرألأَو ٍءاَمَّسلا َنِّم مُكَقْرَرَيِهَّللأ ل م عر ذك و ه0 اع مكر ا 2 و

 ىلع ةثالثو .مورلا عم ليهستلاو ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح لادبإلا :يهو سايقلا ىلع نانثا :هجوأ ةسمخ # ععِدبُي ©

 مورلا عم ًاءاي لادبإلا سماخلاو عبارلاو «لوألا هجولا عم دحتيف فقولل نكست مث هيلع تروص ال ًاعبت ةمومضم ءاي لادبإلا :يهو مسرلا

 0 ١ ا
 «سايقلا ةسمخ 4 ٌءاَشي #.مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ءىش # .مامشإلاو

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو
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1 
 .ميجلا رسثكو ءاتلا حتفب رماع نبا * عجْرَت 26 50 3 1

 ادرك كه
 ةلامإب :نامتبو رماع نباو ةبعش

 .حتفلاو ,ةزمهلاو ءارلا

 ةلامإي ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمهلا

 هتيم ©
 .ءايلا ناكسإب رماع نباو ةبعش

 نع تادف َدَع َْمُهَل ©

 انا 6 0

 مهل بَكِلنَّملآ اوُلِمَعَو 0 ا ٌديِدَش ُباَذَع ا

 مد ُهاَدَرَف ءِهِلَمَع ُءَوُس هُهَل َنّيُ نين وا و ةرفخغم

 مهْيَلَع َكْسْفَت تعدت ذلك هاي نم ىن ا

 حلا لَسْزَأ لأ هل هاو را ل ا
 حرص

 دز كن نك 1 هياكل د كك :5 نت لإ ةلئقشف اًناَحَس ةينتك

 ل غي مآل أ رن نك نت © زوفلأ لك

 ا تل ترا الل

 هنو © روُبَي َوه قبل رو ديَدَش :تادغ مه تاقنلا
 ه-

 او أ َمُكَلَعَج من نك َُقَلَخ

 ْنِم ُضَقْنُي اَّلَو رم نمي ا ا ْعَصَق اَلَو قنا َنِم

 © ريس د هّللَأ َلَع َكِلَد َّنِإ بَتِك ىف الإ َءوِرُمْع

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 ديد

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©
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 سس وو <<

 اًَدَهَو وُهَباَرَش هكا ٌتاَرُق َُْذَع اذه احلا كلا ىِوَتْسَي اَمَو

 ا

 ِهِلْضَف نِم اوُعتْبَكِل َرِخاَوَم ِهيِف َكّلُقْلَا ىَرَ و اهتوبلت

 يف َراَهَتلآ ُجِلوُيَو ِراََتلَ ىف لِيَ ُجِلوُي © َنوُرْكْفَش مُخَل

 محل َْعَسُم ٍلَجأِل ىرخي لك َرمقْلاَو نشل َرْخَسَو لِيَ
 َنوُكِلْمَي اَم هنود نم َنوُعْدت َنيِذلاَو كلل هل مكبر هلل
 ا اوُعِيَس ْوَلَو ْمُكَءاَعُد ْاوُعَمْسَي م : ال ْمُهوُعْدَت نإ © ٍريِمْظِق نِم

 ب ْمُكِكَرِب َنوُرْفَكَي ها مَوَيَو كَل اعلا

 هللا لإ ارقام 0

 ا هللا

 َرْزِو ةَرْذاَو ُرْرَت الو © ٍريِزَع هلأ َلَع َكِلَذ اَمَو © ٍدب
 نك ولو ُهَنِم ُلَمْحي ال اَهِلمح َلِإ لَقْثُم عدت نإَ ئَرْخَأ هبا 1 ع د يع | 4 هما ٠ ٠ 4* ئَرخأ ©

 رلطلا وقاقأو قفل د مكبر 7 يأ 0 خلا قرف 8 .ةلمإلاو

 4 َىَث 0 مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ءمامشإلاو مورلاو نوكسلا عم 4 ىَت لقنلا :هجوأ ةتس 4 ءْىَش م

4 



 4 ْمُهَنَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 « ٌتذَحأر©
 .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 هك ١ ١ كلا |
 ميرا را د معا قوتشي اكو

 3 ف مك 2 000 7-0-2 2 وَ 1

 َّنِإ ُتَوْمأْلا اَلَو ءآَيحَألا ىوَعْسَي اَمَو © ُروُرَحْأ اَلَو ُلظلأ اَلَو

 كثنأْذإ جر فلآ ىف نم عيْشُمِي تأ 1مَو ءآَمَي نم م ٌعِسُم هلل
 2 ِح َ

 ل ل
 سم

 مهِلُْبق نِم ني دذلا تدك دعم م َكوُيْذَكُي نإ 8 ٌريَِ اَهيِف الخ

 مك © ريزمْلأ بدتكلابَو رْيَدلآِبَو تنكّيبلاب مُهّْلُسُو ْمُهَتَءاَج

5 

- 

 هّنلأ َّن : ملأ © ريكت ناك فنك ًاوَفَك َنيَِّلَأ تْذَح
 تو 41 1لا اقيد رزقت يعقب أو ءاكيامتلا ةقبلرلا

 © ٌدوُس ُبيِباَرَغ و اَهْنْوْلَأ ٌفِلَتْحُع ٌرتْحَو ٌضيِب ُدَحُج لاب

 تل هئَولا فلكم ميعنالآو تو 0

 نإ © ٌروُفَغ 0
 هتف امم أوفق ةرلضلا ارث

 ار َمُهَيِفَوُيِل © ود سرك ا اري

 وك تو مُهَّنِإ ءِهِلْضَف نم مُهَدِيَيَو

َ 
 ا

 ّح

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ا آر وُبُقْلآ ىف نّم عيْسْمب 7

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ ه' ءاَشَي ©

 لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًاواو لادبإلا :وه «يعسرلاو «يمسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ ه4 ٌوكَمَلْعْلا 18

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو «دملا ةثالث هيلعو مامشإلا عم ًاواو

0137 



 دي نب 0 -
 نيل تقلا اثر م + © ٌريصب رييق ءوِابعي ةّللأ نإ
 ةِصقفُم مُهنيَو -هيفتل لاط مهني ًائاَبِع نب اَنيفَطْس
 © ديبكْلا ُلْضَمْلَأ َوْه َكِلَذ هّللأ ٍنْذِإب ِتَرْيَْخَأِب قب داق

 يهد ني َرواَسَأ نم اهي ني اهوأ اخد ندع ةيتع وف

 يد

 ةماقارا انَّلَحَأ ل  روُكَش د ٌروُمَعَل اََّبَ زر نإ ٌنّوُخسأ ذه .انقو فلآ ِ 2 وز 5 نودبو رسمك نيونتب رماع نباو َبَهْذَأ ىِذَلآ هني كَمْ ْاوُلاَقَو © ٌريِرَح اَهيِف ْمُهْساَيِلَو اوَلْوْلَو | واو لوألا ةرهلا لاه ةبسه
 0 ل رع تا رحب «ِراؤَلَد »

 الو اوفو مدس ا تل
 مَْو © ٍروُفَك لك ىرجَت َكَِدَك اَهياَدَع نم مُهنَع ْفَقَخي ْتََغ

 : قرا هالو لقت اتجٍرْخُأ اب 00 ل ً هي
 1 ءاجو #

 ْمُحعَجَو َرْكَذَك نم هيف ُركَدَكي ام مُكْرَيعن ل وأ لمَ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 بَ ُمِلَع هلأ نإ © ٍريِصَن نم َنيَِِل امك أوقوُدَ ريل يا م .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 © ٍروُدَّصلَأ ِتاَذِب ُميِلَع هن را تارك 2
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0 
 كس ص 0 جه سا و

7 

 الو عقم الإ ْمهبَر دنِع ْمُهُرْفْح َنيِرِفَكلأ ُديِرَي ال رهرفك

 كا رش مكيعَرأ لق © اراَسَح الإ ْمهْرفْح َنيِرِفَكلآ ُديِي

هل م نضرالا نم اوُملَح اذا قورأ هلأ نود نم نوُعَدَك ذل
 م

 | 1 2 56 دك ْمُهَتْيَتاَ ْمَأ ِتوَمَّسلَأ ىف ُكَرِش « تيب ره

 نإ ْلَب ُهَنِّم ِتنَيَب لع ْمُهَق اب 00 فكرت نونلا دعب فلأب رماع نباو ةبعش

 كيني ةّللآ َنِإ 98 اًروُرغ الإ اًضغَب مُهضَْ نوملظلا دقت .عمجلا ىلع

 ٍدَحَأ نم اَمُهَكَسْمَأ نإ آَملاَر نيو ًالوزت نأ َضْرألاَو ٍتومَّسلَأ
 يم ًَ ف ا رمل ا فانا في ل كيا د

 ل ا دوِدْعَب م
 0 َمُهَءاَج

 مهْنِلمَيا .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 د ىفا 0 اًروُقُت الإ لإ هه ا 5 فعالا اَمَلَق 00

 قرر ليف فرح ارحل قعلللا دككلا قي ل كو | .ةلانإلاب ناو رماغنل
 7 .حتفلابو

 ل ا ل 8

 ةَبَقَع َُبِقَع ناك فنك وزني ضْألا أوي لَو © نكن

 نِم ءْمَرِجَعُيِل ُهَل نا تالت نا يك سول

ي اب ند تنس دجت نك ]ل
 يق سر رماع نب اهد

 .مورلا عم ليهستلاو ءاتسك مور عم ةروسكم اءاي لادبإلاو ءةصلاخ اءاي لاديإلا :هجوأ ةثالث 4( نيس ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءَىَش ©

039 



 كاكا نتا اك مشع فتي راد 152
 د15 نِم و

5 ١ 
1 

6 

 ع

١ 
15 

  3ب

11 : 

3 

  1١اى
 : _ ذي مه

 0 موس مو 4 4“ َءاَج ©

1 
 هم [|(< 4 م < احس 2 < 5 0 يما 2( هَ م ١ د 7 # 9 .٠

 ا 0 0 َءاَج 0 ىمَسم لَجا ىلإ َمُهَرِخَوَي .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ا 1 5 0

 ِميِحّبلَأ ِنْمْعّلأ هّللأ مَسِ

 .ءايلا ةلامإب ةبعش ٍطَرِص َلَع © َنيِلَسْرمْا نيَل َكَّنِإ © ميكحلا ِناَءْرْقْلَو ج سبإ سقف

 زاَباَء رِذنَأ م اَمَوَق َرِذَنُعِل © ِميِحَّرلَأ زيِرَعْلا َليِزنَت 8 و يقتْسُم ” | «ناتثلا © سيال
 مو 0 2م

 © َنوُنِْؤُي ال مْ ْمِجرَْحَأ لع وقل َّقَح َدَقَل © َنوُلِفَغ َمُهَق ,ماعتإلاب ماده ١
 .نيمجولاب ناوكذ نباو مصاعو

 0 ا 4 ُليِزنت ©

 تع ( تع عع .ًالصو ماللا مضب ةبعش

 نا 0 3 ِنْيَب ْنِم + 7

 موفلَخ ْنِمَو اذس مهي امم اًدسال©
- 

 2 »ورم هدو د

 ةولمؤ العفو هلأ تزن  َمُهْيَلَع ٌء م ا .نيسلا مضب رماع نباو ةبعش

 نشكل ندكو دكذلا هبكأ نع ددق انكر جا «ةةتزنناةزه
 َنلَمْحَبلا َىِتَخ 0 ميت ٍنَم ُرِذَنُت 0 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 0 اَنِإ© ٍوِيِرك ِرْجَأَوَوَر ِفْعَمِب 0
 3 : 0 جدالا

 ُهدكْيَصْحَأ يف لكَ َمُهَرَكاََو 4 ْمُهَتْرَدنَأَءاِ

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال أ سي 0

0 

 لس ب لص

 ُهَرِضَبَف َبْيَعْلاِب ع

 وتدل ام بدتعتو قتلا ين

 34 ِءْىََش © .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ٌءاَوَس ©

 .#( َىَش )+ مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .4( ىَش )9. مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ
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 كك اَهَءاَج ذإ ©
 .ماغدإلاب ماشه

 4“ اَهَءاَج ©
 .ةلامإلاب 0 نبا

4 00 
 .ىلوألا يازلا فيفختب ةبعش

 4 نيا ©
 نيب لاخدإلاب :نامحبو ماشه

 .همدعو «نيتزمحلا

 4 َءاَجَي 2©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 « يلام إز2©
 ءايلا ناكسإب :نامحجو ماشه

 .حتفلابو

 ذأ ء©
 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه
 عم ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا

 .لاخدإلا

 .مامشإلاب ماشه 4 ٌليِق #9

 4 َىَت ظ مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىََت ©

 ا
 ام مُهَل ٌبِرْضَآَ ٌبلَحْضَأ اًبكّم

 ْميِلا باَذَع 0 ريكت ناوي 1 كب وو ه2 6 < لس ًَ 2 مجم وي.4

 نوفر وق 5
 اوعبتا ٍعْوَقِي 7 امتي لكي ةكيوعلا املأ ْنِم َءاَجَو ©

 © َنوُدقْهُم مهو اًرجا ْمُكْلَنَي ال نَم وعن ا

 0 هاو يفرق ىّل دبع آل يا
 رْضب ُنْمْحيلأ ِنْدرُي نإ ٌةَهِلاَء هود

 هل َض ىنَأ اذ َّقِإ © ِنوُدِقُي اّلَو

 © َنوَُلْعَي زق تيلي لاك هّئلا لخذأ ليف © نوت
 © َنيِمَرْكْمْلا َنِم ىَلَعَجَو ِقَر يب َرَفَغ اَمِب
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 جا عهد هم
 اَمَو ٍءاَمَّسلأ َنِّم ِدنُج هوِدَعَب ْنِم ها

 هك بورق نِم كلب اتكلخأ مك دري ملأ © نوره
 © َنوُرصم ايل عيب 0000 لي

 نك ابَح اَهْنِم اَنَجَرْخَأَو اَهَتْيَيَحَأ ُةئيمْلآ ُضْرَأْا ْمُهَّل ُهَياََو
 ا و :

 يدنَأ ةئليغ امو -هرمك ني ًاوُلُحأَيِل © نوما نم هيف ةيفإ ه4( ٍنوُيِعْلا ©
 ثيثذ ام اَْلُك جوزألا َقَلَح ىِذلأ َندحْبُس © قوش الأ ريح مم

 مكن لنآ مهل يان 0 اا
 0س اولا هنو

 هاك وسار سا ورمل قل حلك عما وح
 د تبني سئل ال © مي ا

 ©:نروختنم كلك ىف لكو رامكلا ْقِباَس لِيَ اََو

 نح
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 ع
 رسكو ءايلا دعب فلأب رماع نبا

 .ءاهلاو ءاتلا

 .امم 4( َليِق 7
 .مايشإلاب ماشه

 نوصي ©
 ءاخلا حقفب :ناحمجو ماشه

00 

 .اهرشكو

 4 َنوُنِصِِيإ
 4( اذنه اَئدَقْرَم ©
 .تكس نودب رماع نباو ةبعش

 .نيمتو لاب صفحو

 كك كك كلا كلا ا

 وااو !َو © َنوُبكرَي ام ءِِلْقَم نم مُهَ
 ]بق ادإَو © بج لِ اهم اة الإ © وُ ال
 ا :و ْمُكيِديَأ َنّيَب اَم ْوُقَتأ ُمُهَ

 © تيضرتم اَهَنَع أو 6 الإ موتر تا نم لَ نم مهتم
 َنيِذ 0000 َنيِذَلأ لاَ هَل هلأ ْمُكقْرَر امي رفع هيل ليك

 نيم ٍلَكَص ىف الإ مكن ا م ل ا

 وري اق © يقدم مشُم نإ هلأ اد ق 0
0 

 َنِّم مه اَذِإَف روصلأ ىف ََُِو © َنوُعجْرَي مهله لال وهي
 نيقزم نم انكي م الويل © 3 0

 ل | فكك نإ قرلشتملا قّدَصَو كحل َدَعَو ام اًَدنَه

 نت لق ل ا © رز 0

 ننس تك هك زل
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 «*'ِنوُدْبْعأ نور ©
 .ًالصو نونلا مضب رماع نبا

 «ابجوم
 ناكساو ميجلا مضب رماع نبا

 .ماللا فيفختو ءابلا

 ( :نيككت ©
 «(نسكترم

 ىلوألا نونلا حتفب غب رماع نبأ

 مظو ةيناثلا 00 ناكساو

 .اهفيفختو فاكلا

 «نرأونت)
 .ءايلا لدب ءاتلاب ناوكذ نبا

 «رِذَشَل ©

. 

 س0

6 

 يل هع رقد دا مس 6 َتلَحص
 ل بنل لع للط

 56 يب ال

 ُدلَكُمأَو © ويحي بر نم اَلْوَق ٌمْلَس © َنوُعَدي

 0 آإ دهْعَأ ملأ © نوُمرجمْل

 2 اًدْنْع َقوُدُبْعَأ نو ٌنيبَم ردع كحل دَدْنِإ ينل

 ميل اهَوَلْصَأ © َنوُدَعوُن منك ىتأ منهج 0 هذه © َنوُلِقعَت اوثوكست ملأ ًاربك البج حن لص دَقلَو © يقمن

 0 ل
 ها 51 نوبي اوناك امي م دة 0

 ا و اعل ال زوبظأ كغ نمل
 هل ا رفظملا اذك عوكل قى نتي

0 000 
 ه1 كانو و و نزوات امو رعشة

 © َنيِرِفكْلَا َلَع ْلَوَمْلا قع 000
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 حم 1| عه هه
 اهل ْمُهف امنع اكييبأ تلمع امم مهل افلح نأ وكيل وأ

 © َنوُلُحَأَي اَهنِمَو ْمُهبوكَر اهئيق ْمُهَل اْلَلََو © نوكلنتأ 00
 نود نِمْاوُدَعَتَأَو © َنوُرُكْفَي الَقَأ ٌُبِراََم و ُعِفَتَم اَهيِف مُهَّلَو 0

 ل مهو ْمُهَرضت نوُعيِطتي ال © نر ُرَصنُي مُهَّلَعَل هلا هلأ

 امو َنوّرسم اَم ُمَلْعَت ان د! مُهلوَ كدي الق © َنوُرَصْحَت كد
 وه اف ٍةَفظُت نم هك نأ نل ٌنسفإْلا َرَي ْمل َوَأ © َنوُنِل 1

 يخي نَم َلاَق ٌةقْلَخ ىينو اقم اكل بَرََو © نيب ٌميِصَح

 فوة لَو اأن تأ هيي لك © مم 0
 رّضخأْلا ِرَجَّفلَأ َنّي ركل لك ىلا و يهواك

 توسل َقلَح ىلا سْهَل َوَأ © َنوُدقوُ هن م متنا اذإف اَراَت 00
 ها يأ «لي)©

 © ْميِلَعْلأ ُنّلَخْخآ َوْهَو ََب مُهَلْثِم قلي نأ لع ردع نمر و .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحجو ةبعش

 يدل لوني نأ ايف دارأ 81 هنن امنا يوم

 © َنوُعَمت هيلو ءْنَه لك ثوكلم مودي ىلا حبست | "9

0 
  3م١ 1١

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءَىَش ©
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 حد ذك عدح عد رك كاد

 4 ةئيزب ©
 .نيونتلا لدب رسكلاب رماع نبا

 4( َبِكاَوكْلا ©
 .ًالصو ءابلا حتفب ةبعش

 * نوُغَمْنَي ©
 نيشلا ناكمإو رداع ناو لعق

 .ميملا فيفختو

 «اذإ ©
 ىلع ةدحاو ةزمهب رماع نبا

 صفحكو «رابخإلا

 هاقتم)
 .مملا مضب رماع نباو ةبعش

 4 نع
 .نيتزمهلا نيب افلأ لاخدإب ماشه

 4( ائوآَباَء رَأ ©
 .ىلوألا واولا ناكسإي رماع نبا

 ِميِحَبلا ِنمعَرلَأ هّنلأ مشب

 َّنِإ © اًركذ ِتَيِلَتل 0 الا
 اًمُهَنْيَب اَمَو نضل َتاَولَمََسلأ ١ ا كارل ه2 لإ

00 

 برو

 نّم اَظْفِحَو © ٍبكاَوْكْلأ ٍةئيزب اَيْئُدلَآ َءآَمّسلآ اَنَيَر اَنِإ © ِقِرَصَمْل
 سوو رب 6 يك

 ل م ةفتفو كلا لعل ل وَْمَتَي ال © رام نيش لك

 كلا تي رم مرش ور را

 اخ وت أ لح اقل أ نوت ا وات تاير ىاعبتت

 ذا © نرخشتو تنجح لب © زل ملون مه ان
 نإ دنانن ةونسفتقو ةئع ارا نانو ةوزكتو ل وكت

 5 ؟ اَنُكَو انئِم اًذِدَأ © ٌنيِبُم ٌرحِس اّلِإآَدَه

 يه اَمّنِإَف © َنوُرِخد ْمُكنَأَو ْمَعَت لق © نول انْوآَباَع َوَأ ©
 © ِنيِدلَآ موي اذه اَنَْيَوَياوُلاَقَو © َنوُرظَنَي م مه اَدِإَ ةَدِحاَو رج

 َنيِذَلا اورْشخأ ه © َنوُبّدَكُت ءوب مُكنُك ىِذَلَ ٍلْصَمْل مْ

 ّلِإ َمُهوُدُه ن6 أور نم © قولي نوزع

 © َنوُلوُعْسَم مُهَّنِإ َمُهوُفِقَو © عيِجَلأ رص

 ني
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 | ويضعتلا م ]| تكس يي | هورس مع 00 | يشم فقد | راشه فقو ةلامإلا 0 | فلتخملا | | قمتم ]

 ا ب ا

 نع اقتوُأت مُتُك ْمُحََنِإاَوْلاَف © َنوُلَءآَسَكَي ٍضْعَب ب لع ْمُهُضْعَب ع

 مسيح انأ نك قو © نينمؤم أ وخست ل لبأاق © نينا
 ا ول ال يلع ّقَحَف © َنيِغلَط ان امر مثتُك ّلَب نال ني

 رم وعم 2+

 ف ذيب ْمهنإَف © نيو انك نإ كتي ْءَأَم © َنوُقيآَد
 ون هرَجَملاِب لَعفَت وكرتشم 4 ]يقل 0 َمُهّنِإ © َنيِمِرَجْمْلاب ُلَعْفَت َكِلَذَك اَنِإ © َن م باَذَعلَأ ا

 وكرات انيأ َنوَلوُعي ُهَيَو © َنوُريْكََسَم ُهّللَأ اّلِإ َهَلِإ آل ْمُهَل َليِق اَذِإ .مايشإلاب ماشه

 ا هرم رت رمال يلا هاني ©
 ا .نيترمملا نيب افلأ لاخدإب ماشه

 © مولْعَم لعَع قر هل قيتلزأ © نيم هّللَأ َداَبِع 0 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 50006 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو
 نيم ٍرْرُس ْلَع © ميعتلأ ِتَنَج ىف © َنوُمَرْكُم مْهَو هكَوَفأ ب يمختناله
 َنييِرَشَل ِةّذَل َءاَضَْيَب © نيِعَم نِّم يأكب مهْيَلَع فاطُي © | الاسك معنا
 ثاّرصتَق 0 لّوغ اًهيف ل 85 لاب :نامجو نكد نا 1 ل ل حا د م 4روو بود ه8 دّد 152 م ع ذك # نيبرشلل ©

 ّلَع ْمُهْضْعَب َلَبَْأَف © ٌنوُنْكَم ُضَيَب َّنْهّنَأَك © ٌنيِع ٍفْرلَعل .ةلامإلاو
 وو مر

 © ٌنيرق رق ىل َنآك ىنإ ْمُهْنَم ُلِيآَف َلاَف © َنوُلَءآَسَتي ٍضْعَب
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 اَنِد 0 اَنُكَو اَنَتِم اذ اوزيل زاد ا  «ةكيألم
 : 1 .نيتزمهلا نيب افلأ لاخدإب ماشه

 3 ملاكات © قرقللكت كا له لاك 3 7
 رات ا ه ل 5 تدك نإ هلاك العمل ىلع ةدحاو ةزمهب رماع نبا

 لوألا انتم اَلِإ 9 كدتتمب ْنَخ اَمقَأ© َنيِرصخُبْلأ نم ريس ةديكو ءرابخإلا
 ِ 4 ع

 0 0-5 هلا مضي رداغ رو هج

 نإ © مقل ةرجح أ ائزث زيح كيل © نولمتلا لتغيلت 4 أ)
 1 ِ .نيتزمهلا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

 ِ هم وعر ا هد ا 8 2 م

 ميج أ غر ٌهَرَجَه اَهَنِإ © َنيِمِلَطلَ َةئَتِف 4

 اَهنِم َنولكآل َمُهَّنِإَف © ٍنيِطيَّشلأ ُسوُعُر هي اًهْعْلط 5 ةلامإب :نامجو رماع نباو ةبعش
 0000 3 "5 : َ .حتفلاو ءةزملاو ءارلا

 © يم ْنِم بوش اَيَلَع ْمُهَل نإ 06 ةلامإب ثلاث هجو ناوكذ نبالو
 7 7 .طقف ةزمهحلا

 © َنيَْلاَص م ْمُهَمآَباَءْاوَْلأ ا َمُهَنِإ © ميِجَبْلأ ىلإل ْمُهَعِحْرَم ْنِإ

 يور ْرَئْكَأ ْمُهَلْبَف ّلَص ْدَقَلَو © َنوُعَرْهُي ْمِه رق لع

 ُهبِقَع نك قك زرظنأت © َنيِرِدُم مهيف اَنْلسْرَأ دَقَلَو © | 4 لَ دقلو ©
 95 اتندات ٌدَقَلَو 5 قيصلخنلا هللا ٌداَِع اّلِإ © َنيِرَدَنمْل 5 ريك و 5 5 .ماغدإلاب رماع نبا
 « َنيِصِلَخُمْلا ا له©
 © ٍميِظَعْلأ ٍبْرَكْلأ َنِم مُهَلْهَأَو هب و © َنوُبيِجْمْلَآ َمعِيَلَق .ماللا رسكب رماع نبا
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 حدأ83 0 عه هك
 «*نءاَج ذإ ©

 .ماغدإلاب ماشه

 « اجو
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناححجو ماشهو

 © ةنبأ )©
 .نيتزمهلا نيب ًافلأ لاخدإب ماشه

6 0 1 

 .ءاهلاب ا

 ثلا
 4ءاغ)

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 * ىرت + 4 ىَرأ 28
 حتفلاب :نامتو ناؤكذ نبا

 .ةلامإلاو

 واس

 02 َنيِرِخآْل ف هيلع اَنْكَرَتَو © تيقاعلا مه هَتِيِرذ نكت

 ا ل
 ل ا ا

 هيبأل لاق ْذإ © ٍممِلَس ٍبْلَعب مهب ءآَج ذإ © َميِجَرْإل -هتعيِش ةدقيف

 اَمَف © َنوُديِرُت هّللَأ نود َةَعلاَع اًكْفيَأ © َنوُدُبْعَت اَداَم ءهَِوَقَو
 نإ ٌلاَقَف © ٍموُجُتلَأ ىف ةَرْظَن َرَطَتَف © َنيِمَّلدَعْلا برب

 الأ لاَ ْمِهيَملَ لإ َغاَرَف © َيربَدُم ُهنَع اَوَّلوَف © ٌميِقَ
 ايَّرَص م َمُهْيَلَع َءاَرَف © © َنوُقطنَت 3 ْمُكَل ام © ه ةراكأت

 َنوُنِحُنَت ام َنوُدُبْعَت ُدُبَعَتَأ َلاَق © َنوُِرَي ِهْيلِإ اَوُلَبقَأَت © ِنيِميلِب

 لل هن ا اراقأ ىلذ 3 ا و مُكَقَلَ ُّللَو ©

 ل وب اوُداَرَأَف © ميِحِجْخأ يف

 © َنيِجِلصلأ نم يل ِبَه بر © ِنيِدَهَيَس ٍقَ كإ هاذ ف
 ف ََِي َلاَق َّسلَآ ُهَعَم هم َعَلَب امَلَف © ٍويِلَح لع ُهَتْرَّشَب بق

 ان لعن كياتي لاق ىتق اذا ةلكبات كيذا نأ 0

 © ةيرييشلا نو للا هاقنإ ف يقع رت

 كر
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 ع كاتم عارلاو ماللا منغ | رلشم فقد | 5

 --- 0 هك نيكل نال اهتم ككل 1 دق 88
 1 اغدإلاب ماشه

 اؤالبلا وهل اذه نإ © نينيخنلا ىرجت كِل اني انذنلا كندييل) 57

 © َنيِرِخآْلأ ىف ِهْبَلَع انُكَرَتَو © ِميِظَع مْيِذ ُهَئْيَدَفَو © ُنيِبمْل

 ا سم م | لع ٌعَلَس

 ريو © َنيِحِلَصلأ ني اند قكشو ةلوننو © ةيييؤتلا

 وو ٌقيبَم ِهِسْفَنْل ُمِلاَطَو 05 ٌنِسحن اَمِهتّيَرُذ نِمَو قحشإ لع هيلع

 < مهن انينتكب © قولو نع ١ لع انتم دقو

 منول يطا هه نرركلا كرا اعلا ا
 قاميناكاتك َلَع ركو © هيقكسمل ٍةَكَمُمْلا طارُصلا اَمُهَلَتُي اًمُهلَئَيَدَهَو نيكشنلا

 : ل ما 4 تاق دما ىِرَجَخ َكِلَدَك اَنِإ © َنوُرََهَو 0 ل
 َنَل ساي َّنِإَو © َنيِنِمْؤُمْلأ اًنِداَبِع ْنِم اَمُهّنِإ © َنيِنِسُحُملَأ | لدب لصو ةزمم :نامجو ناد نا

 نوردكر لدم ةرغدتا ف نرقتتالا هيرزعل لاق هج نيركوفلا ٠ م و < ِِ 8 2 ع 00 2 م .صفحكو « مطقلا
 000 500000000 يل 4 َبَرَو َمكِْبَر هللا 9

 كلما © َييَوَأْلا ْحُكبآَباَ ٌّبَرَو ْمُحَبَر هّللأ © َنيِقِلَخْلا َنَسْح .مهيف عفرلاب رماع نباو ةبعش

 ًاواو لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًاواو لادبإلا :وه «يمسرلاو «يعسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ ؛ اًؤلبْلا ©

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو ماشإلا عم
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 جا ههرح هم
 © َنيِصَلْخمْلَأ ِهَّلَآ َداَبِع لإ © َنوُرَصْحُمَل ْمُهَن ْهُهَنإَف ُهوُيَذَكَف | 4 َنيِصِلْخمْلااٌ)©

 | © ياي لإ لع ٌمَلَس © نيرخآلا ىف بلع اتكرَتَوا 00
 َّنإَو © َنيِنيْؤُمْلأ انِداَبِع ْنِم دُهَنِإ © َنيِنِسَحَمْلَأ ىرَجن َكِلَذَك 00 37 5

 هركعلا م هيا هتحار هك ره نيك نيفاظل يق
 مِهْيَلَع َنوُرْمكَل ْمُكَّنِإَو © َنيِرَكآلأ ا رمح مث © نيريكلا ف
 نيلسوتلا نحل نكون نإ !و © َنوُلِقْعَت اَلقأ لْيَلآبَو © َنيِحِبْصُم

 َنِم َنكَم ّمَهاَمَف © ِنوُحْفَمْلآ ِكْلُقْلا َلِإ َقَبَأ ©
 َنِم َنك نأ اَلَوَلف © ْمِيِلُم َوْهَو ُتوُحْأُهَمَقَعْلاَف © َنيِضَحْدُمْلأ
 هتذجتلو 9 ةرامأإل ني كإ هددت و كيل © ةحتسملا

 © ِنيِطْفَي نّم َةَرَجَش 5. ِْيَلَع اَنئبْنَأَو © ٌميِقَس َوْهَو ءاَرَعْلا
 را ٍةَمَِم 0 هكر

 ائفَلَح ْمَأ © وُ ْمهَلَو ثاكبلآ َكِبَرلا هيفتن سف © ٍنيِح

 © ّن وُقَيَل ةهك أ! نم مُهَتإالَأ © نوُدهلع مهو اقكإ ةكيتلملا

 © َنيِنَبْلا َلَع ِتاَنَبْلا ىقَطْصَأ © َنوُبِذكَل ْمُهَّنِإَو هلل دَلَو

 اذ
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 ضقت ١ كنق هه 5
 ُنطْلُس ْمُكَل ْمَأ © َنوُركَدت القأ © َنوُمْكَحَت قْبَك ْمُكَلاَم | *«نوُرَكَدت )©

 ه و .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش
 ُهَكَّرَي | ع ا ص وو

 00 امه. 25 _ 2 6 ا ٌٍ 0 2 ٠

 ُهَنَيَب اولَعَجَو © َنيِقِدَص ٌَمُثنُك نإ َمُكِبَتِكب اوُثنأَف © ٌُنيِبُم
 2 َح 2

 مح < عمها >5 251[ ىع|إح ةوا< اعدك 5511 هئةعم
 © َنوُر َمُهْنِإ ةنجلا ِتَمِلَع َدَقَلَو اًبَسن ةّنجلآ َنْيَبَو

 - 425 07 3 مح ين + سل ١س < تاك لاس هو 8 20

 نا قص 0 ا 2 2 ب وودي ادد هر م .ماللا رسكب رماع نبا

 ّوه ْنَم الإ © َنيِنَِتَْفِب ِهّيَلَع متن اَم © َنوُدْبْعَت اَمَو َمكَنِإف

 ذخكآ انِإَو © ٌموُلْعَم ٌماَقَم ِمُهَل الِإ اَنِم اَمَو © ميِحَجْلَأ ٍلاَص
 و

 5 ةرارتف رثك نواك ةرغصمتلا دف ان راش ةوناقلا
 َنيِصَلخُملآ هند دبع اَنْكَل © َيَِوألآ نم اًركذ ائَدنِع نأ

 املك ْثَقَبَس َدَقَلَو © َنوُمَلعَي َفْوَسم دب اوُرَفَحَف © | + نتبع قربه
 ْمُهَل ادن َّنِإَو © َنوُروُصَمْلآُمُهَل ْمُهَّنِإ © َنيِلَسْرُمْل انِداَبِعِل | .0ةدالا انه

 َفْوَسَف ْمُهْرِصْبَأَو © نيج َح ْمُهْنَع ٌلوتَف © َنوُبِدَعْل
 ءآَسَق مهتَحاَسِب لزم ادِإِف © َنوُلِجْعتسَي انباَدَعَمأ © َنوُرِصْبي
 ٌفْوَسَف ْرِصْبَأَو © ٍنيِح ٌقَح ْمُهْنَع ُلَوتَو © َنيِرَددمْلآ ُحاَبَص
 َمَلَسَو © َنوُفِصَي اّمَع َةَرِعْلا ّبَر َكَبَر َنَحَبُس © َنوُرِصَي
 © َنيِمَلَعْلأ تر هني دَمَلاَو © َنيِلَسْرْمْلا لع
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 مد مذ ١ عه ١ هت ص

 « مُهَءاَج 6
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4“ َلِرنْعْأ ©

 ,سنسكو لن“ ع

 ةزمه نود ماللا حتفب رماع نبا

 .ءاتلا حتفو

 ٍميِحَرلأ نمل هنآ مشب
 © ٍقاَمِشَو ةَّرِع يف اوُرَفَك َنيِذَّلآ ِلَب © ٍرْكِّذلَأ ىذ ٍناَءرْقْلآَو ص
 © ٍصاََم نيج تاو أوداتق ِنْرَق نم مهلْبَق نم انْ ْمَك

 حس اًذَه َنوُرْفَكْل 1 0 ٌرِذَنُم مُهَءاَج نأ أ 0

 © ُباَجُع ُءَْىَهَل اَدَه َّنِإ اَدِحَو اَهَلِإ ةَمِلآلا لَعَجَأ © ٌباّذَك
 ةهنإ كيبل# لك رويضأو ارثقأ نأ ةقتم التلا قاظأت
 قَلِتْخأ الإ ادد ْنِإَةَ هبل لاي تقيصات © از نق

 لَب ىرْكِؤ نّي ٍكَه 5. ىف مه لَ يب نم ُرُكْذآ ِهَْلَع لن ©

 ٍريِرَعْلا َكَبَر ِةَمحَ ْنيآْرَح ْمُهَدنِع ْمَأ © ِباَدَع اوُقوُدَي ام
 اوفكزيلك امفتتت امو ضل توسل ُكّلُم مُهَل َمَأ © ٍباّكَوْل
 َتَيَذَك#' ٍباَرخألآ ني موُرْهَم َكِلاَتُم ام ُدنُج © بَبْسَأْلا ىف

 ٍِطوُ ُمَرََو ُدوُمَتَو © ٍداَتْوَأْلآ وذ ُنْوَعْرفَو ا جو موق ْمُهلْب
 َلُسْدلَأ بّذَك اَّلِإ لك نإ © ُتاََّْأْلا كبت تقرا كمل تحضر

 نِم اَهَل ام ِةَدِحَو َةَحْيَص الإ بلوت طي اَمَو © ِباَمِع َّنَحَف

 © ٍِباَسِيْلأ موي لبق اَطِ احل لججَع ابر أوُلاَقَو © ٍقاَوَ
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي الآن رْكّذلَ ىذ »©

 0ك
 مايشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو «مامشإإلاو مورلاو نوكسلا عم 4 ىََتَل ز+لقنلا :هجوأ ةتس 4( ٌءَىَتَْل 6

 « قلل
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 تدك هه هد
 دهن يل اذ دو اَنَدَبَع ها

 رطل 0 هك َيِفَعْلَأب َنْحَبَسُي ِمُهَعَم َلاَبِْطآ اَنرَخَس 55
 كلا ةفيقاو لكلمة 8:3 ل عا هل 0

 ا ذإ مضللا أوبك كلكأ لَمَوَو © باطلا َلْصَفَو | «ٍتارخيلا »©
 ل أَلاَ 2 رع دي ف اه نحف ر ( جم |  «ةلمإلاب :نامجو ناوكذ نبا

 أول فتم عرق َدوْواَد للع اولَخَد ذإ © تباَرَحِملا .مقلابو

 ظِطْقُ اَلَو َقَخَأب انَتْيَب مُكْحَأَ ِضْعَب ْلَع اَنُصْعَب مَهَب ِناَمْصَخ «اوَلَخَد ذإ »©
 0000 ل ل .ماغدإلاب رماع نبا

 َةَجْعَن َنوُعَسَِو ٌمْسِي هُهَل يا اذنه ْنِإ 67 ٍطَرَصلا ٍءاََس لإ اًنِدشَأَو | ..راهظإلاب هجو ناك نبالو
 لاف © باطلا ىف نّرَعَو اَهيِيْلِْهُحَأ َلاَثَف ٌةَدِحَو ٌةَجْعَت لَو كت ©

 ءايلا ناكسإي رماع نباو ةبعش
 لا نق اةيفك نإَو داق نإ فيكن لاقتم د َكَمَلَظ ْدَقَل .الصو

 ِتحِلَّصلا ولع أوُئماَ لأ اَّلِإ ٍضْعَب لع مهْطْعَب ىلا وت كره 7 دس ا ا .صفحك هجو ماشهلو

 مسخ 7

 َْْغ

0 

 50 0 وهو َرَمْغَتْساَف ُهَنَتَف ا وواَد َّن 9 اك ًيِلََو هجو ماشهلو «ماغدإلاب رماع نبا
 ل : .راهظإلاب نا

 باَعَم َنْسْحَو قَلْول ائَدنِع مَكل َّنِإَو َكِلَذ دك اَنْرَمَعَف © 9َباَنَأَو
 يال نيب + مُكخأَف ٍضْرالأ ىف ةَقمِلَح َكتأعَج نإ دواي ©

 أ ك 5

 0 أ نإ هّللَأ ٍليِبَس نَع َكَلِضُيَف هلأ عبّتت 5 نحو

 ام ص

 © باميلا زي ارثخ اَكي نيوق ادع هل هثلا ليش نع
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 ه(راَثلآ ©

 هن راَجْفْلاك ©
 ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 ه* ضكزأ © ِباَذَعَو #
 .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه

222 َ 0 
 َنيِذَلا ُلعْجت ور 00
 لم نضر ١١ قف ةييوقلل 5 فيكيدلا رايق لق
 نرد كرك + قي ةوأ كك © رخل نيش
 معي َنمْيَلُس َدُواَِلاََبَهَوَو © بلآ أولو رك دك 1 يلا
 ايلا ُتَئِفَّصلَأ َىِشَعْلأَ ِهْيَلَع ضرع ْذِإ © ُباَوَأ دن 31 ةنعلا

 را ثَيَحَأ نإ َلاَفَك ©

 © ِقاَنَع يو

 © َتاَنَأ َمُ ٌدَسَج هك قرت لع اقنقلاو قاتل ذك مكاو
 ل يني ١ 14 لت ل ةيغا و ل
 َءآَحُر -وِرْمَأِب ىرْ م َحيِرلَأ ُهَل اَنْرَخَسَف © ُب اًمَمْلأ نأ َكَن
 َنيِرَخاَءَو © ٍصاَّوَعَو ِءآَنَ لك َنيِطيَّقلَآَو © َباَصَأ ُتْيَح
 ِرْيَغب كِسْمَأ وأ َنْنمآَف انُوَطَع اذنه © ٍداَفْصَأْلا يف َنيِنَرَقُم
 رْكْذآَو © ٍباَكَم َنْسْحَو لل اندنِع هل َّنِإَو © ٍباَسِح
 ٍبٌّضُنب ُنطْيَّشْلا ََّسَم نا 1 فاق درا 4
 © ُباَرَسَو ٌدِراَب ُلَسَتْغُم اًذدَه كيري ضكرأ © باَذَعَي

4 
 سس

 وه

 ه-
 نس

 وه
 ا
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 هك اك تا كه كا
 !وأل ئَرْكِذَو اَنِّم ةَمْحَر َمُهَعَم مُهَلْتمَو دهَلْهَأ هل اتْبَعَوَو) «كركذت ©
 ًَ 6 00 5 7 4*١ د 2 جور رم حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 اذإ فدخ 1 هي بش اتغض َكِدَيِب ذخَو © بتبلالا .ةلامإلاو

 َميِهارَ داب ا | دبع مب َرياَص ُهََنَدَجَم

 مهتضلخأ آَِإ © ِرَصَْألآَو ىْنأْلا يلؤأ ٍتوُقْعََو قَحْسإَ
 م >< > وؤ6 م أ ا 211 نو و ما 4« ٍةَصِلاب ©

 رابخكلا ا مهدإو © راذدلا 2 ةّصلاخب لد ةطوبرملا ءاتلا رسكب ماشه

 © ٍراَيْخَأْلأ َنِّ + ُلكَو لفكلا ذي ََسَيْلآَو [يمطشأ ركذأَو .نيونتلا
4 

 َةَحَّنَفُم ِنَدَع ِتَّنَج © ِباَكَم َنْسَحَح َنيِقَّتْمْل ٌنيقتملل نذر

 ربك ةقكدب اهيف توي اهيف نييكتُم © ثوبألا مَ
 اَم اًددَه © ٌباَرَْأ ٍفْرطلَأ ُتَرِصَق ْمُهَدنِعَو © © ٍباَّرَشَو
 © ٍداَقَّت نِم هَل اَم اَنُقِْرَل اًذدَه َّنِإ © ٍباَسِيخلآ ِمْوَيِل َنوُدَعوُ

 - 2 2ص 0

 داهم مكيف م اَهَتَوَّلصَي َمَّنَهَج © © ِباَعَم َّرَشل َنيِغطِلِ ! ْنِإَو اذه

 0 ءولكَش نم ُرَحاَمَو © ٌُقاَسْعَو ٌميمح ُهوفوَُمل اَذنَه © #' ُقاَسَعَو ©

 ا 0 م ل © فيفختب رماع نباو ةبعش

 الآ ولاَ مهن هَ هي اًبْرَم ال مُحَعَم مح ىو .نيسلا

 0 1 :وُمُكَمَّدَك 2. شأ ٌُكب ابعيم ال شنأ لَب اولا © ه(راَثلآ ©

 م و ا ٍِ م 5 اى حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا
 © ٍراَئلأ ىف اًمَعض اًباَدذَع ُهَدْرَف اًذنَه سَ َمَّدَق نَم ا اَنيَو أوُلاَق © .ةلامإلاو

19 
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 كن ئَرَت 2

 «رارخألا»
 «ةلامإلاب :نامجو ناوكذ نبا

 .اهيف حتفلابو

 ه«ٍراَثلا 8
 حتفلاب :نامتو ناؤكذ نبا

 .ةلامإلاو

 ه ىو ©
 ءايلا ناكسإب رماع نباو ةبعش

 ب

 4« َنيِصِلَخُمْلا ©
 .ماللا رسكب رماع نبا

 ا

0000 

 لأ ْمصاَخت قل كِل َنِإ © ُرَصْنَأ

 ايلا ةويرلا هللا رويل ةيباكق زد م تأ آمكإ لك © راثن

 خلف زا رمان يو تتش 4 ُبَر ©
 اَلَمْلَأِب مْلِع ْنِم يل َنآك ام © َنوُضِرْعُم ُهَنَع ُهْنَع ْمُكنَأ © مي

 هل 1

 مُهُتْيَوَس اَذِإَف © ِنيِط نّم اَرَشَب ٌقِلدَخ َنِإ ةَكِبِتَلَمْلِل َكّيَر َلاَق ْذِإ

 ا ل يلا

 َلاَف © َنيِرِفَكْلأ َنِم َناكو َرَيْكَتْسَأ َسيِلْبِإ الإ © َنوُعَمجَأ مه
 ْمَأ َترَبُكَتْسُأ يدي هداك ةخفن و كنت اة نوفا

 ا هَكَقَلَخ هن يَ هن لات 2 نللا سفك

 َكْيَلَع او © جت كنه عطل لق © نط نم

 .ر ّلاَق © نيِتلآ ِمْوَي َلِ

 دي َلِإ © َنيِرَظُمْلا َنِم
 "© نيِيلخُلا هني ا

 | مُهَنَع ةغات مآ اًيرخس اًيرْخِس ا

 م

 ع

 أ
 اًوبن

 00077 دك هدو
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 حمأ ا هه هه
 > ص زف 2 ضرع

 مهنِم َكَعِبَت نّمِعَو كم منهج نلت امل ©ْلوُقأ َّنَخآَو ُنَلآَك لاق قلت ©
 8 .الصو فاقلا حتفب رماع نبا

 فلكل نم أن آمو ٍرجأ نم ِهْيَلَع حْكْلَنَأ آم لف © نجم نش

 5 يي ةكلفر# ةينعلا 45 ل8 نإ

 ِميِحّبلأ ِنْمحَبلَآ هّنلآ مشب

 اتلرنَأ آَّنِإ © ميكا ريِزَعْل هذلأ ني ايتكلا ليونت

 © َنيلآ ُهَّل اًضيِخُت هّنلأ ِدبْعَآَف قب بنتكْلأ

 ب تع ا تاج كورك نياواخا قيقا ضلال

 ِهيِف 0 ىف ْمُهَتَيَب ْمُكَحَي َهّللَأ َّنِإ َهْلُر هّللآ ىلإ آوُبَرَقْيِل
 األ الك تي ف ندد ل 9و

 ا دول كج ان اك اني قتافالال هر دوي َ

 أو ركب خاب ض رالآَو ٍتومَّسلَآ َقَلَخ © ْراَهَقْلأ ُدِح جول

 ٌايرعقلاَو َسْمّشَلَأ َرَخَس و ّلْيَلآ َلَع َراَهَتلآ ُرَّوَكْيَو ٍراَهَتلَآ َلَع

 © ُرَئَعْلآ ُريِزَعْلآ َوُه الأ( قت لك ىِرْي
 .ةيآ سأر رماع نب اهدعي ال 4( ُلوُقَأ ٌقَحْحأَو ©

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( َنوُفِلَتْحي ِهيِف ©

0 1 

 عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 امي © .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا ءاَيلزَأ ©
 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا
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 تن اك تحن عد عدن عع

 «ةضريإ
 ناكسإي :ناحمجو ةبعشو ماشه

 .صفحكو ءءاهلا

 ءاهلا مضب :نامجو ناوكذ نباو
 .اهدعو قلصلا م

 هإ رُهَضَرَي :

 ه ئَرْخا ©
 حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 «ٍراَثلا ©
 حتفلاب :نامتو ناؤكذ نبا

 .ةلامإلاو

 5 َلَرنَأَو اج اَهَجْوَر اَهْنِم َلَعَج م 2 ٍةَدِحاَو سفن نّم مُحَْلَخ

 الخ مطيع نقب نسأل جوة نشأ نق
 فلآ هل حبر هلأ ْمْحِلَو يَلَت تل ىف ٍقْأَح عَنِ
 ما سما

 ْمْحَل ُهَضْرَي أوُرْكْشَت نِإَو ردا هِداَبِعِل ىض ال الو مُكِنَع

 ْمُكْعِجْرَم مُكَبَر لِ م ئرْخَأ َرْزِو 7 رزت 1
 © © ٍروُدَصلَأ ِتاَذي ُميِلَع رت وانك تنك نيت

-_ 
3 

 ةّمعن كار سول اعد مذ قدكلالا ىتقاذإت

 ليَ انادنأ هلل لع و لبق نيو اوْغَدَي قآك ا نين ُهَنم

 ِراَنلَآ ٍبلَحَص أ ْنِم َكّنِإ اًليِلَق كِرْفْحب ْعّتَمت ْلُق ءهليبَس نع

 ةرِجآلا ُرَدخي اَميآَقَو اَدِجاَس ِلْيَلآ 21 ُتِيَق َوْه ْنّمَأ ©
 هل ]ل مسح ل

 ال َنيِدّلأَو َنوُمَلْعَي َنيِدَّلَ ىوَتْسَي ْلَه 1 5 ةيقكر ل

00 0 

 هَّنلَأ ل ا يددلا هِذدَ ىف اوُنَسْح
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 جهال هه هه
 هيئات 2 اصل ًّ +

 َتَيِمَو ©
1 

 ع ب

 ا 00 0
 كك
 ا
 1 ب قر 0 ل 0

0 
 دق مهل © نيب درو 4 تل لأ مي مهيأ ةققل

 -4ب ُهّنلَأ ُفَوَحْي َكِلَذ لا َمِهتَحَت نِمَو راكلأ نم ٌلَلُظ ْمِهِق َ ٍةَوَق .اعم #(ٍراَثلآأ ©

 هس وروح . م 2 وي 0 1 5 4( ىَرْشْبْلا ©

 اهوَدَبعَي هنأ توخلملا ارزككع 7 يح © ن وُقّتَأَف داب ّيهَُداَبِع ميا 0 0

 نوكيتت َنيِذَلأ © ٍداَبِع َرِقَب ف ردا لهن كس .ةلامإلاو

 مه َكيتَلْوَأَو هلل أ كك نزلا ةيلرأ مخ هك ل
 ُدِقَنُت َتنَأَكَأ ِباَدَعْلأ ُةَمِلك ِهْيَلَع ّىَح نَمَقَأ © ٍببْلَأْلا أولْؤأ 22 >ص هو م

 اهنرت نو ضرع مين ير ل اَوَقَنَآ نيذلآ نحل © ٍراَنلآ ىف نم

 م

 هلأ ُفِلدي ال هللا دعو َرهْنَأْلآ اَهِتنَك نم ىرْجت يب 0 «ةلرتك ]©
 َعيِبلتَي هُهُكَلَسَف َءآَم ءامشلا نم لك هللا نق ؟ ْملَأ © َداَعيِمْل * ىَركدل #

 ّ 0 و رد 5 2و ةلامإلاو حتفلاب :ناممحو ناوكذ نبا

 هنَركف جيهَي مث ءةناولا انِلَتْحم اَعَرَر وب ا .اميف
 وو َح

 (© ببّبْلْأأ يلْوَأِل ىَرَكِتَل َكِلَد يف َّنِإ اًملَظُح ءُهلَعْجي م اًرَهْصُم
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 ىنيد مه اًضِلْخن »©

000 



 تتح ا 2
 لأ © تيم للص ىف كيت أرك نبت مهوأف ةيسقل
 راك ةذوب ةيققتا اقم اهينقتن اذنك :ىيوخلا قمل لق

 كلك دلنآ ركذ ل مم :ولُقو هدول قيلت م مُر قوطي نيل
 ٍداَه ْنِم دك اَمَق ُهّللَأ ٍلِلْضُي نّمَو ٌءآَقَي نّم هب ىِدْقَي هَّللَأ ىَدُه

 َييَِلل لق مولا موب باذعلا هوم ءوهختي قت نأ © 4( َليِقَو ©

31 

 50 كرو بحر 1

 7 يس 000 اريل َدَعَلَو اَْدّدلأ | 4 اَنَبَرْض دَقَلَو ©
 507 3 .ماغدإلاب رماع نبا

 رق © َنوُرَكَدَكَي ل قى زل ىف سيان

 اَلُجَم اّلَكَم ُهّنلأ بَرَص © َن تي هلع جوج ىذ ريغ اًيزع

 رق نارتو زكر اكد ا ا

 وم مَ ثيم كَنِإ © نرنلغي ال عفت لبي دنحلا
 © َنوُمِصَتْخَت ْمُكَبَر َدنِع ِةَسّيِقْل مقل َمْوَي ْمُكَنِإ مَ 5 ©

 عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 كرش © #ئ ءاَشَي ©
 .رصقلاو دملا
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 ميظعتلا دم | ويظعتلا دم | تكسا | | تكسا ١ 5558 عارلاو ماللا منغ "5 كل فقو "لالا م 6 ظٍئة تت

 اج ْذِ ٍقَدَصلَأب تْدكَو هّنلَأ ََص َبَدَك محو ُمَلْظَأ ْنَمَق قه ه/ هَءاَج ذإ ©
 0 ا ِ .ماغدإلاب ماشه

 ٍقَدِصلأِ ع أَو 6 َنيِرِفكَلَ ىّوُتم 0 قولا 4م

 َمِهَيَر َدنِع َنوُهآَمَي ام مُهَل © َنوُقَتَمْلا ْمُه َكيِتَلْوَأ وب َقَّدَصَو 1 ع

 اوليَح ىلا اوم َعُهَنَع ل مس ٌءاََح َكِلَذ | .اييف ةلامإلاب ناكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 2 رس

 هلل َسْيَلَأ © َنوَُمَْي أوثاك ىِدَلآ ٍنَسْحَأِب مُهَرْجا | َمُهَيِزْجَيَو

 هّللَأ ٍلِلْضُي نَمَو -هنوُد نِم َنيِدَلاب َكَنوَُوَحُيَو مهَدْبَع ٍفاَكِب
 للا سلا لعل نيرالا ُهَّللَأ ِدهَي نَمَو © ٍداَه َنِم ءُهَلاَمَف

 َضَرألاَو توسل يلح نم مهتلأس نيل © اقتنَأ ىذ مري

 ُهّللأ دار ْنإ هلأ ٍنوُد نِم َتوُعَدَت ام مُكْيَركأ لق لآ َنوُقيَ

 نه لع دوب ل
 © َنوُلكوتمْلأ ُلكوتَي ِدْيَلَع ُهّللَأ ىْسَح لق ِهِتَمْحَر ُتنكِسْنُم

 0 لا قي ْلُك| «مكيتكمإه
 © ٌميِقُم ٌُباَذَع ِهْيَلَع ُلِحَيَو هز ٌُباَذَع أَي نم | | 006“
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( َنوُمَلَعَت َفَوَسَف 4©(8/ٍداَه ْنِم مدل اَمَق ©
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 عحتأأ عه ١ ها

 * ىَرخألا ©
 معفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 ضو ىف يقلب سلي تكلا كاع .

 هلأ © بكوب مهْنلَع تنأ 1و لع لِي ان ل نت
 كيسي ًاهماتَم ىف تشك ْمَل ىو اَتْوَم نيج سفن عي
 قد م ٍلَجَأ لإ رخل لِيَ كولا اهلك نصف ىلا

 اَعَْس هلل نوذ نم أوُددحأ مأ © َنوُركدتَيِوِْل تيآَل كِل

 هعمل هلل لق © َنوُلِقعَياَلَواَنبَ وكلي ال أوثكوَلَو ل
 00 هَل مف ضل تيورجشلا قلت رثل يع

 ذو ركل ةراعزا ال قيذلا فولف هنن اعشا 30 هنا 2

 َرِطاَف ّمُهَّللَأ ٍلُق © َنوُرِشْبَكْسي ْمُه اَذِإ ةدِنوُذ نِم َنيِدَلأ َرِكذ

 َنْيَب مك تنأ ِةَدَهَّملأَو ِبْيَمْلَأ َمِلَع ٍضْرَألَو ِثَومَّسل

 ل ل 1 ل
 موي ِباَدَعْلَ وس نم هب اًوَدَتفال وهَعَم وهلثم مو اًعيِمج نضرألا

 ناو تا ركب ل اهوللا قت مقل اذكو دهكفلا

 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا .اعم 4( َءآَعَفُش 7#(
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 عك كك كت 551 21
 َنوُءِزَهَتْسَي -هب أوُناَك ام مهب َقاَحَو أوُبَسُك ام ُتاَكَيَس ْمُهَل اَدَي دك

 ال ير ل

 2 راح كا ٌةئئف ىه ُلَب ِمْلِع َلَع هيت وأ آَمَّنِإ

 م ب يم راع

 ْنِماوُمَلَظ يلو اوُبَسُك اَم ُتاَعْيَس ْمُهَباَصْأَف © َنوُبِححَي
 وأ © َنِِزِجعم مُهاَمو أوبك ام ُتاَيم دس ْمُهْبيِصْيَس وآل وتم الوم

 كلف قنا نا ع قرر د

 لع اوُمَرْسأ يأ َىِداَبعني لُق» © َنوُئِؤُي ِرَوَِل تي
 انيرع فرثألا ةوقف هلأ نإ هللا ةنغلإ قي أرظنتت *] ةهنينطتأ

 ني هه اوُمِلْسَأَو ْمْحَبَر َلِإاوْبِنَأَو © ْميِحَرلآ ُروُفَْلَ وه هن
 نفخ اردتار او ووصف ال كا تاذكلا كتياي نأ لبق

 ُباَدَعْلآ ْمُحَيِتَأَي نأ ٍلْبَق نم مُكَبَر نِم مُكسيَلِإ لن آم
 ام لع قرني ا م
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 ع 55 8-1 تلا اا هه | همس | 528 تت

 يفعل آوُقَت ْوَأ © َنيِقَتمْلا نِم ُتنُكَل ىندَدَه َهّللأ نأ دل لوُقَكَوا 4 َلَب ©
 0 دل هر رمح عا يوقف ا ع ل ضد 0 .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححجو ةبعش

 © َنيِرِفاكْلأ ع َّنِم تنكو ترَبكتسأَو اهب َتْبَذَكَف قيء َكَنَءآَج .ماغدإلاب ماشه

 تلا مُهُهوُجُو ه هللا لع ارثتك قيدلا قت ؛ يق ا 00 4« َكَنَءاَج#
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ةيكلاقتي وقتا نينا هللا تبو © قوريكتنلا قؤتم هوو .ةلامإلاو عنب :نامجو ماشهو

 َوُهَو ٍءْيَش له ُقِلَخ ُهّللَأ © َنوُنَرْخَي َمُه اَلَو كا ا يحلل

 نينو ناو بوتشلا ةيلقم ان © ليك ءنك ل اا
 هلأ ريع لق © َنوُرديَحْلأ ْمُه كينل اذ هللا فنك 0

 5 أ كَ َكْيَلِإ وأ َدَقَلَو © َنوُلِهَْجْلأ هنا ودم 4 َوُرمَأت ل©
 ةحوتفم ىلوألا نينونب رماع نبا

 َّنِم َّنئوُك د ري هالو

 أوُرَدَق اَمَو © َنيِرِكََّشلَأ َنِّم نكَو ْدْبْعَأَف هّللأ ٍلَب © َنيِرِسَخْلَأ
 هكا ل عل
 © َنوُكرْشُم ؟ امه لكتو وةتلكتش 0 ها و ٌتيوظَم

 .#( ىَت )8. لقنلاو 4( َىََش 9. مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلا هجوأ ةعبرأ .اعم 4( ٍءْىَش )+( فقولا
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 خت ١١ ك3 ها
 4 ئَرْخَأ ©

 حقفلاب :نامتجو ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو

 *يءاَش ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 «ء3ََاجَي ]©
 .ماهشإلاب ماشه

 .اعم 4 َقيِسَو ب0
 .مامشولاب رماع نبا

 .اعم أ اَهوُءاَج #'
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .اعم #( ٌتَحَتْف ©

 * لب #
 .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححجو ةبعش

 4 لبق
 .ماهشإلاب ماشه

 ه-
 َّس

 الإ ٍضْرَأْلآ ىف نَمَو 0 ل
 6 َنوُرظنَي م ماَيِق مه اَذِإَف نئدشلأ هيف 4

 َنِيبَتلاِب ءَىَأِجَو ُبَتِكْلَأ ٌعِضْوَو يورو ٍروُنب ض

 يرسل را ميال
 دق خب ف لت ةطأ و له

 ُلاَقَو 00 اَذإ َّهَح اَرَمُز َمّنَهَج َلِإ اَرُرَئك

 ْنِكَلَو َلَب اوُناَق اَددَه سؤ اكل كيلر يبو متع دباب كجم نري مب 1 نكس لامع 4
 بوب اَُلْخْدأ ليِق © نيرفكلا ل ع نادك منك
 ذأ قيِسَو © َنيِرَبْكَْمْلآ ىَوْتَم ٌسُئبف بق اقيف نيدللح مكه
 0 ٌتَحَِتْفَو اًهوُءاَج اَذِإ 0 0 نأ ىلإ ْمُهْي و ايدك

 0 اَهوُلُخدَآَ م َمُكيَلَع مَلَس اه هك َلاَقو
 بتل َضْرَألآ انتَرْوََو هُهَدَعَو اتَقَدَص لِي دنحْلآاوُاقَو

 © َنيِلِْلآ رج معك آمن ُتْيَح هَ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4ك
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 عه
 *' ٌليِقَو 2©
 .مايشإلاب ماشه

 ؛ مح ©

 .ماغدإلاب ةبعشو رماع نبا

 «( ثتيك )©
 ىلع ميملا دعب فلأب رماع نبا

 .عمجلا

 «راتلآ 6
 جتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 م

 ع 317 ف ير

 نر ونفي نوخجتل قولا لكي نوي قيناك ك1 قو
 © َنيِيَلَعْلا بَر ِهَّنِل ُدْمَحَْأ َليِقَو َقَحْخَأب مُهتْيَب َىِضْقَو

 ِميَحَرلأ نكترلآ هنأ عتب

 ِبَْذلآ ِرِفاَ © هيلع ريرغلا هلل نم بدتكلأ ليزنت © تح
 ِهّيَلِإ وه الإ ةللإ ال ٍلَوُطلا ىذ باَقِعلا ٍديِدَش بَوَكلا ٍلِباَقَو كود جلا دنا هز هك ويلا 21 2 350 هَ

 0 - 3 2 7 هك 0 85 - 0 ٠

 الق وردك ا 0

 هج وحي نابت

 َكيَدَو © باَقِع َنأك َقْبْكَف مه يا

 © ٍراَئلأ ُبَحُص هد
 دلل نه دنت توت .اذخ نمو لا نب

 امه - ةمحر ِءَََش لك قف 5 راك يذل َنوُرِفْعَتْسَيَو هب

 ع سمس |[ 2 >2 هل ته ه- وا دا 2 . 2

 © ٍميِحِجْلأ َباَذَع ْمِهِقَو َكَلِبَس ْاوُعَبَتآَو أوُبات َنيِذَلِل ْرِفْغََ
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 مح #©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءَّىَش ©
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 ضقت ١ قت شه
 مهيب ْنِم َحَلَص نَمَو َمُهَّتدَعَو يقل ٍنَدَع َتدَنَج هلْ 7

 ِتاَعَيّسلآ ُمِهِقَو ْمِهِقَو (©9 موحازيرعلا نأ َكّنِإ | مِهِتَيَرْدَو َمهجَوَْأَو

 يعل وا َوُه َكِلَدَو دُمكَمحَ ْدَقَف ِذَمْوَي ِتاَْيسلَأ قت نَمَو

 ْكيْقَم نم ُرَبَحَأ هلل تْقَمَل ََْداتُيأوُرَفَح َنيِلأَّنِ
 انّبمَأ آتبر أولاَق © َنوُرُفْكَتَم نميإلآ َلِإ َنْوَعَدُت ذإ نُكَمْفنَأ نا

 نم جوُرُخ ّلِإ ْلَمَف ابوُنُدب اَنْفَرَتْعأَف ٍنيتْنآ انْيَبَحَأَو ٍنْيتتْن
 َكَرَشُم ْنِإَو مرادك دك هبا عذاذإ 00 مُكِلَذ © ٍليِبَس

 ْمُكيِرُي ىلا َوْه © ريبكلا علا هني ْمْكَحخلآَت أوئيؤُت هب
 كين نريتال نك ةقفاقو قزر ءاعنلا ورمل لانو كيتا
 يف © َنوُرِهكْلآ رك ْوَلَو َنيِدلَآ هل َنيِصِلخُن َهّنلآأ اوُعْدَف ©
 ْنِم ُءآَّمَي نم لع درمأ ْنِم َحوُرْلأ ىِتْلُي ٍشْرَعْلا وذ ِتَجَرّدلآ

 هلأ لَع خي لَ َنوُرِرَِب مه 0 تسلا 9 ريل ءوداَبِع
 2 1 َس 0 066 ع 1 5 هاف 01 اَهَقْلا 6

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ناوكذ نبا

 .( َىََش )# مايشإلاو مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو «مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم 4( ىّشن )+ لقنلا :هجوأ ةس 4( ٌءْىَش ©
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 عد كك كك عك 1ك ك5
 ُعيِرَس هلأ َّنإ مول 0 أ ْتيَسُك مب يفت لك رج موي

 رجاتحلا ىَدَل ُبوُلُقْلا ِذِإ ٍةَقْزلآ َمْوَي ُمُهَرِنَأَو © بام
ُُ 2 

 0 عيد 3 روع و يللا 5 ويطك

 نيذلاو نكلأب ىطقي هلو © ودل خت امو نيخألا ةئباَح

 هيبتا 0 هلل ل يشب ثوصقي "ل نقود نع ةيطقو 4-28 ١
 دص .ءايلا لدب ءاتلاب ماشه

 اُريسَيْملَوأ م © ُريِصْل
 رز 0 5 0 ٌةَبَقلَع نك و يف ٍضْرْلا ىف

 َ و وود ص
 2 هو

 َكِلَذ © ٍيتاَو نِ هلأ َنِم مُهَل نك اي تيرا يدنلا فدك 7 ٍضْرالا ىف اَراَثاَدَو وُ ْمُهَنِم دق مه أونا َمهِلْبَق نم أوُناك ني يذل همااملا لتبني رماع وا
 و هلل ْمُهَدَحَأَف أوُرَمَكَف تيل ها يبت تلك مَن

 ٍناطْلُسَو اًنِتِياَي ىَس م السر دقَلَو © باقلأ يده يو مهن

 © ٌباَذَك ُر رو اولاَقَك َنوُرََو َنَمَهَو َنْوَعْرِف ّلِإ
 ولت ْاوُلاَف اًئِينِع ْنِم َقَحْلَأِب مُهَءآَج اَمَلَك) «مهءآاجال©
 2 0 ص 1 فقر .ةلامإلاب نائكذ نبا

 0 لالبط 2 لإ َنيِرِفَكْل د اَمَو 0 يقم وُدَعَم .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 .4( َىََِ ]# مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .4/ ىَّشِب + مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ  ٍءْىََشِب ©
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 اكل ١١ ذا ١ ظن ا
 4 نأَو ©

 .وأ لدب ةحوتفملا واولاب رماع نبا

 «رمظت)
 ءايلا حتفب رماع نباو ةبعش

 .ءاهلاو

 4 ُداَسَفْلآ ©

 لادلا مضب رماع نباو ةبعش
 .ًالصو

 4« ٌثدغإل#
 .راهظإلاو

 4 نا

 1 ةساج مه
 4” اَنَءاَج ©
 اههف .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحو ماشهو

 4 را
 معفلاب :ن 0 نبا

 .ةلامإلاو

 نأ ُفاَحأ نإ ددّيَر ُعْدَيْلَو ئَسوُم ُلُقْفَأ َفوُرَد ُنَْوَعَرِف لاق ا

 َىَسوُم َلاَقَو © َداَسَمْلَأ نضرالا فووظي نأ أ كحِتيذ د ّلِدَبُي

 0 و ا
 ماس وو >2

نكي َنَّوَعَرْف ٍلاَء نم ٌنِمٌُؤَم لب ُلاَقَو
 0 | أ هك م

 يي

 اس دقو هلأ ٍِفَر لوني ناك

 قدا ضني تكتم نواف قب نار زيك تاه اوك ُكَي

 وَفي © ُباَّذَك ٌفِرَسُم َوُه ْنَم ىِدْهَي ال َهّثلأ ّنِإ م ْدَعَي

 نسياَب ْنِم ٠ انرْصنَي نَمَف ٍضْرأْلا ىف يره ميل كلما ْمْحَل

 ْكيِرْهَأآ او اد كير اذ 1 نوكو لاق واتا

 مُكْيَلَع ُفاَحَأ ف موي َنماَ حل لاَمَو © ٍداَشَيلَأ َليِبَس الإ

 َنيِذلآَو َدوُمَتَو ٍداَعَو وُ مْوَق بأ َلْثِم © ٍباَرْحَأْلا موي ب لَم
 و وس

اح نإ موهَيَو © ِداَبِعْلب اذ ُديِرُي هلأ اَمَو َمِحِدْعَب نم
 ف

 هلأ َنِم محل ام ع َنيِربدُم َنوُلوُ َمْوَي © دال َمْوَي ْمُكِي ع

هلأ ٍلِلْضُي نَمَو ِيِصاَع ْنِم
 © ٍداَه َنِم وُهَل اَمَق ُهَن 
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 نتن ا لا الحل
 4 ْمُحَتآَج دقو ©

 اس( نختآج
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 « بلت )©
 .رسدك نيونتب ناوكذ نبا

 « ع6
 .ًالصو ءايلا حتفب رماع نبا

 < عيطات )©
 نيعلا مضب رمأع نباو ةبعش

 .ًالصو

 «(ِراَرَقلا
 ,ةلامإلاب :نامحجو نارك نبا

 .حتفلابو

 4 َنوُلَخْدُي ©
 .ءاخلا حتفو ءايلا مضب ةبعش

 2 د ا لام

 هلا تقني نأ للف كلها اذ قف كي كنا اكن
 د خد

 3 قرتش وق ققانللا لفي كلتك رنر ودكأ

 اًكَقَم اًنقَم رك َمهلَكأ نطْلس ربي هلأ ٍتيياَع ب َنوُددَجُي نب رق

 ِبَلَق لَك َلَع ُهَن هلأ ْعَبطَي َكَِدُكْأوُنَماَء َنيِّلَأ دنِعَو هلأ دنع

 1 لعل اَحْرَص يل ِنْنَأ نسعي ُوَعْرِف َلاَقَو © ٍرابَج 0-0
 إو ىَموُم ِهَلِإ َلِإ َعلطَأَف ٍتومَّسلا بدَبْسَأ © تبْم

 ٍنَع ّدُضَو ءدِلَمَح ُءَوْس َنْوَعَرِفِل َنّيُز َك 0

 ع م -ِ ©. بابك ىف الإ َنْوَعْرِف َدْبَك اَمَو ليصل

 0 َ ؟ © ٍداَهَلأ َليِيَس ْمُكِدْهَأ ِنوُعبنَأ ِمْوَقَي

 0 كيس لع ْنَم © ِراَرقْلاْراد ىع ةرالا نو مدعم اند

 دقو أرك دقادض لعق

 © ٍباَسِح ِرْيَغب اَهيِف َنوُقَررُي َةنجْحَأ َنوُلْخْدَي كيتلز :

4/1 



 حصا ه1
 راقلا ىلإ يكرشذكو ةزختلا لإ ةكرخأأ كاع وقير 6 © ٍراَثلأ لإ ََتوُعْدَتَو ةَج 7

 هع وع ل51 م 6 ءر 20 9 دل و 0_2 .ًالصو ءايلا حتفب :رماع نب /

 و ملي هيي نادول ام موور رخو مدل ردك قدوكال يك دربال
 سيل ِهّيَلِإ توعد اهنا رج ال © رفَعلا زيزَعلا ىلإ ٌمُكوُعْدَا .هلك#ر اَثلَآ + م21 1 ب رف د جي ريا# 2 راد 1 ا س1 1 2 و هَ 4

 ع يم ١ هه 2 ع 2 - 5 رة و ه- .ةلامإلا فلاي :ناممج ناوكَذ نبا

 ّنأَو را دوم و ةرِخآلا ىف 0 ايدل ب 0 9

 ُراَتلَأ © ٍباَدَعْلأ ُءَوُس َنْوَعَرِف ٍلاَكب ّقاَحَو ردك ا فاك

 ّلاَع اَلِعَمَأ ةعاشلأ ُموُقَت َمْويَو ل ا تال روت 4 رلخنا »©

 6-0 8 ف راثلا ىف نوحاحك ْذِإَق © ِباَدَعْلَ َدَمَأ َنَّوَعَرِف لصو ةزمهب رماع نباو ةبعش
 مضب ءادتبإلا يفو ءءاحلا مضو

 متن لَهَف اَعَبَت َمُكَل نك اَنِإ اوكا يح اة لآ .ةزمهلا

6 

 ان كا َنيِذَلَأ َلاَف © ٍراَّئلآ َنِّم اًبيِصَن اَنَع َنوُنْغُم

 الأ ىف نيذلأ َلاثَو © ِداَِعْل قب َمُكَح دع هلأ نإ هيف
 © باَدَعْلَأ َنِّم اَمَوَي اَنَع ْفِقَحُي ْمُكَبَر اوُعْدَأ َمَنَهَج ِةَئَرَمِ
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 مضض كك تك متو 22152255
 ىك مهمه ا نوع يا 8 كا نب دص و 4 ري أ ” اس ر> 5

 اوُعْدََف اوُلاَق لب الاف ٍتَيِمْلاِب مُكلشُر مخي متو ًأاولاق) <« لب ©
 َنيذلاَو ان رص اَنِإ © ٍلَلَص ىف الإ َنيِرِفكْل 00 7 لا م مك( وو وو 4 ا - .٠ مع - .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححو ةبعش

 قي ال 0 لا * ٌعفنت ©
 عمتي ال 0 © ُدَيْفَأْلا ضو يَ اًنندْلا ريد ىف اوُنَم نابل لدي ذلقلاب رداع ولا

 7000 ِراَدلآ ُهَوُم لا قلو قئردنم ىييلقلآ 0

 ى 6 05 "رس ب اذ او فدقل ىّسوُم 4 ئَرْكِذ و © 07 : ١ اناا راش دع

 ةففكمار رد هّللأ َك َدَعَو ةأزيشات © © ببَلأْلا وأ رك .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

8 > 5-07 0 
0 00 

 91 ها
2 

 ا 1
 يح دا غلا ى ا وتِسي اَمَو © َُ ل ال ياَتلأ

 را ا 50 حو اَوُعَم ماء نورك دي
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 عك مك عك كك ك5
 هومز ال نساكلا فواتح را ع7 تا

 نعوو رس نودلا نإ كا كوخ ٌبجَتسَأ نوغذأ ْمُكُبَر َلاَق 500

 ]بأ عفسأ عج بأ هلأ © رجا كَ 00 5
 سياّتلآ لع ٍلْضَف وُدَل هّنلآ َّنِإ اًرِصَبُم َراَهَتلََو ِهيِف أوئُكَمَتِل نضحك

 0 هلل نخل © نورك ال ناكر اثسأ َّنِحَلَو
 أوثاك َنيِذَلآ َكَفْؤُي َكِلَدَك © َنوُكَفْوت ََّأَكَّوُه الإ هَلإآَل ٍءْيَك لك
 دق ضل ردا زج ا ُهَّللأ © َنوُدَحَحَي ِهَّللأ ِتياَِب

 عا 2 هد تاما آد تحرج اف هَيَْأَو :4 هةر اند اكل

 ٍتَبّيْطلا َنِّم مكَُفَرَرَو مكَرَوَص َنَسَح 0
 هلِإ آل ُِحْلَأ َوُه © َنيِمَّلََعْلَ ُْثَر هلأ كَرابقف مكب هو هلآ ْمُكِلَ ه-ذ

 هه ةينلعلا تو دري فشلا رقاأ 1 قست قنات ف1 270

 ع و م ل 4 ٍفَءاَج 26

 ٌتيهْن ىلإ لقأ| 2 .ةلمإلاب نارك نب
 م | .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ناك ال هللا قوذ قع نوغذت نب 0 00

 © َنيِمَلَعْل تا



 مَ 0 ا
 هو الرلا رك 5 ةئأ وفل الفلم مكر أ سكري ود

 © َنوُِقْعَت ْمُحّلَعَلَو بسم الَجأ لبو لبق نم قوتي نّم
 ل 0

 َنوُقَرصي أ هلآ تت ف َنوُدَجُي نا لإ ؟ ْمَلَأ © ُنوُكَيَف 0000

 زريلقو كرك سر ءهي اَنلَس نأ اَمبَو بدتكلأ اوُبَّذُك َنيِدَلأ ©

 1 يوكل ف 6 َنوُبَحسي ويلا ليلا ْمِهِقنَْعَأ 3 ُلَكْغَأْلا د ذإ © 4( راثلآ ©

 نم © توك مك ام نأ مهل لبق مث © توج راثلأ ف م 20 1 فلاي :ناححجو نا ذ نبا
 ًَ - أ 5 اد رت و ِ

 دك اب لبق ني أوْعدَت نحت مَنِ نع اوُلَ ولاَ 0 *( ليِق ©
 ١ .مامشإلاب ماشه

 ضل ىف ٌنوُحَنْمَت كك امِب مُكِلَد 0 َنيِرِفكْل ُهّللأ ٌلْضُي

 ه-
 ع

 نيد مئه تأ واخذأ © قوخيتت قت نيو حلا

 امإ كح هنأ دقو نأ وص 00 قيرتكتملا ىوقم سّقيِف 007

 © َنوُعَجَرُي اَئْيَلإَف َكَئَيْفَوَتَت و١ خط دوت دا كفي عب َكَنَيِرُن
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 حد ذك عدح عك رك كك
 0 انَْلَس ا

 ُهَّنلأ © َنوُلِطُْمل َكِلاَتُم َرِيَخ َ عل مر ا ا 0
 مج 2ك اي اينو ات اهني بكرت من ا هل 0 ا .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 0 را اًهيِف ْمُكَأَو

 هّللَأ ِتنياَء ٌّصَأَف ءِهِتياَ ْمُكيِريَو © َنوُلَتخ َكْلُقْلا َلَكَو

 ُةَبِقَع نك ٌفقِبُك أوُرظنَيَف ٍضْرَأْلا ىف أوُريِسي ْملَتَأ © نورك
 ضل ف كوة دقو هن راح الك هلق نم نأ

 ديالا كال اكلت © نويوَكفي ارثاك 15 مقنع خوخ اكن 0

 دب ًاوُناَك ام مهب ٌقاَحَو مَلِعْل ََنِم مُهَدنِع اّمب أوُحِرَق تدكيملاب .ةلامإلاو تفلاب :نامتجو ماشهو

 اي انفك مهَدْحو هلل اَنَماَََولاَق اَسَْب وَ امَلَف © َنوُءِْمَكَسي
 خدي مارك هدو عملما نب كه ةقاوراكا ع 21 وقس هوقو اش ملال - 2و 2

 ب و - 5 0 دج يع هه“ ل 1 ا 3 ََس

 َنوُرِفكْلا َكِلاَتْه َّرِسَخَو ءهِداَبِع ىف ْتَّلَخ ْدَق ىتلآ ِهّللأ
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 1ك 5

 ميِحَبلا نعل هلأ مشب
 مُُمَياَح َتَلِصْف ٌبَتِك © ميِجّرلأ ِنْمتَرلَأ َنِم ٌليِزنَت © محإ 4-86

 0 ساشا ل

 هيلا 5 تل و وو ُهّيَلِإ 0

 2 0 يذلا نإ © َنوُرِفَك ْمُه ِةَرِخْآب عم لاخدإلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 مُهْرَْحَأ ضرع اًريََِو اريِشب © َنوَُلْعَي ِمُوَقَل اَييَرَع اَناَءْرُ

 ا ا اهكرلل الا ال َمُهَق
 ه- -

 0 اَنْنِإ [ٌلَمْغأَ ٌباَجِح َكِنيَيَو اَنِنّيَب ّْنِمَو 23 اكياذاَع

 < ومد ا ا ود عم لاخدإلاو ءزمهلا قيفحت
 نا قدلاست راكم 2 لق © ِن 1 .صفحكو «ةيزاثلا ةزمملا ليهست

 َنيِيَلعْل و َكِلَد ًاكادنأ َدُمَل َنوُنَعْجَتَو ِنَيَمْوَي يف / صل هاو

 هو اَهِف َكَرََو اَهِقْوَف نم َصِسَوَر اَهيِف َلَعَجَو
 ه-

 ع ص ه2 مم

 انْيتَأ اتلاف اَهْرَك وَ اَعَوط اَيِتَْأ ٍضْرَأَلَِو اهل َلاَقَ
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 مح #©

417 

 د وما ن6 نينياتللا ةدطرما اا

 فدك

 يف اَهَتَوَقَأ اَهيِف َرَّدَق

 ُناَحْد ىهَو ِء 1

 © َنيِعِبأَط



 تن تك تحن عد عد كت
 4 مهمآَج ذإر©

 «هنَاَجإ
 4 َءآَ ©

 .اميف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 «راتلآ ©
 حتفلاب :نامتجو ناؤكذ نبا

 .ةلامإلاو

 #' اَهوُءاَج 86
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ك1

 ص

 سس > س م

 يو اهَرمأءآَمس لك ىف نت نمي ىف ٍتاَولَس ع

 © ميتا ررتلا زيدقت كل اقذيو خيبصتي ايل تالا
2 
 ع

 © َدوُمَتَو ٍداَع ِةَقِعَص ّلْثِْم 0 ات نإف

 لإ ادديعَت ةئعت الأ هي هيَ ِنيَب ْنِم 0 مم 7

 هب مككيزَأ آمب اَنِإو ةكيتكم لَن اني ك2

 كو
 ه6

 أوُلاَقَو ٍقَحلآ ِريَعِب ٍضرَأْلا ىف أوُرَبْكَتْساَف 0_0
 مص رى ص 0 ا 2 ًِع

 ا 0 واذوف انه دك قم

 ارضر رص اخير مُهّيَلَع اَنْلَس زاك © نولحف اجيال

 ا
| 

 ا تككَساَف

 نوط مفرد ب هل اأن

 م

 0-5 ايدل هيدا ف يْرِخأ َباَدَع َمُهَقِ
4 

 جه رو سد ص اس

 مهلنيدهف ُدوُمَت 0 ها َنوُرَصنُي ا مهو ل نأ

 2 ١ك وجهي ف امي ِنوُهْلَأ ٍباَدَعْلأ
 ةقعص مهت

 و
 َمُوَيَو 09 َن يتب ىلكو ارفاق قير انيك ا

 اَهَوُءاَج اَم اَذِإ وح ©

 © َنوُلَمْعَي أوُنآك اّمب مُهُدوُل

 ه2 ضاع اواو

 وعل عت ار نعت

 در معرصباو
 2 لع َةهَك رخل

 .ةيآ سأر رماع نبا را ٍداَع ©
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 ل انَقطنَأ أَ كلا اذهل ككل |

 رن زوق هيَلاَوََّرَم َلَوأ ْمُكَقَلَخَوْهَوٍءَيَه

 0 الو ُْكِبَصِبَأ آلَو ُْكْعْنَس ْمُكْبَلَع َدَهْنَي نأ
 د ع م

 َنيِريدَحْل نم مُهْحَبْصَأَف مكر ْمُكَبَِب مثنتل ىذلآ محن
 نم مه اَمق اوُبيْعتسي نإ ل ان

 ع َنْيَب ام مُهَل اوُنيَرَف َءآَنَرَ هَل انْضَِيَقَو م © َنيِبَتْعَمْلَأ

 َنِجَأ َنِم مِهِلْبَق نم ْثَلَخ دق م فلوق هن قو َْملَح
 ارفع ال اورفك َنيِدّلأ لَو © َنيِرِسَخ أوُناك ْمُهّنِإ َنيِنِإلآَو
 َنيِذَلأ َنَقيِذُنلَف © َوُبِلْفَت ْمُكّلَعَل هيف ْاَوَعْلَو ِناََرْلَأ اَدَعل

 © َنوُلَمْعَي ارثع ىلا اود هكر اًنيِدَه 0007
 أوُتاك امي ءاَرَج هاب ا ءاقلا هلنآ ء اذه ها تيكا

 اناَّلَصَ يدل امرأ آن 1 و أورفك نيل 0 انتي 4 انْرَأ ©

 5 انِماَدََأ تحن اَمُهْلَعْج نيذإلاو َنْشَأ َنِم .ههخفت عم

5 
 هد

 4 3 ظ مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَشإ#+ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4( ٍءْىََش ©
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5-8 

 55 أولاَق َنيِذ

 © َنوُدَعوُت ْمُنُك ىلأ ِةََجخأب أوُرِشَأو أور الو اوُفاََك
 ام اهيِف هخملو رفقلا قو ايئذلا زف ىف :تئئايتأ قع

 ٍروُفَع ْنَِم الز © َنوُعَدت ام اَهِف ْمُحَلَو ْمُكْسْفن 3

 اًحِلَص َلَِعَو ِهّللَأ ىلإ اعد نمي د ا

 ُةَكْيَّملآ اَلَو ُةَئَسَخَأ ىوكسَت اَلَو © َنيِيِلَمْمْلَأ َنِم ىنِإ َلاَقَو

 .هَنأك ودع .هتيََو كب ىّلأ اذإِف ئّسخأ ىج ىتّلأب ْعَقْذأ

 ود هنت اكو ووتَض و يا
ًّّ 

 ا
. 

+ 0 

 داما )مشل

 0 هل
1١ 

30 1 

1 
3 

 دصر م 2 مر

 هلأ ذقْسآَف عزك نطل َنِم َكَنَع َكْنْعَرَنَي اَمِإَو © يِظَع ٍِظَح
 ٌسْمَشلاَو و ولو لب هع لبو © مطاعم

 ضدلا هلي دج ار ارعشل در ىوقنلا راجت تلا

 دنع َنيِذْاكاورَيْكتسأ نإ © َنوُدبعت هي مك نإ َنُهَمَلَخ
 © َنوُمَكْسَي ال ْمُهَو ِراَهتلآَو ٍلْيَلآب مهل َن وُحَبَسُج َكِيَر

000 



 «(راَثلآأ ©
 حعفلاب :نامحجو ناكذ نبا

 .ةلامإلاو

 « فها ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 * لبق 28
 .ماهشإلاب ماشه

 4( ٌنيَجْغَأَء ©
 ةزمهب 00 ةثالث و

 .صفحكو «ةبعشكو

 «ئيجغأ)
 « صفحتك: نامججو ناوكذ نباو

 .لاخدإلا عم ليهستلابو

 دو «ةدحاو

 َءاَمْلأ اَهَيَلَع اَمأَدنَأ آَدِإَف ةَعِشَخ َضْرَأْلا ىَرَت َكّْنَأ َءهِتنَياَء َنِمَو

 و 8-00 وَ عج 7 هوك 000 م 5 يت نيف - نيف + 27ج

 ءئش لك لح ءُهنِإ اوما يخمل اَهأَ ١ ىذلا ْنِإ ٌتَبَرَو ٌتَرَتْها

 قلي نَمَقَأاَئيَرَع َنْوَمْخَي ال انِتياَع ف نو ُدِحْلُي َنيِذّلأ َّنإ © ٌديِدَق

 كتوم ارلقغا هرملا هز: اهي ن1 كما ةيكنراكلا قف
4 

 31 َّس ْ 4
 دص 5 70 رب 7

 َمُهَءَج اَمَل رْكّدلآِب اوُرَمَك َييِذَ با

 ْنِم اَلَو ِهْيَدَي ِنْيَب خم ُلِطَْل هيِتَأَي ال © ٌريِزَع
 ا كح ني م لي

 ٌِمَجْعَأَ حا ا ٌتَلَصُم 0 ارا اًديحع أ اًناَءَرَف ُكْلَعَج ِى

 ف َنوُنمؤُي ال َنيِدلاَو َفِسَو ىَدُه اوما َنيِّلِل َوْه ل ايَرَعَ د و 2
 د ا يام
 قم تكرم دلك "لوو هيف قلتش تيتكلا قترخ اتت 0

 ]لع نم © برم ني ِلَ ىنل مهو يَ ىجقل كن
 © ٍديِبَعْلَل للطب َكّب د ل

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ؛ :نافاةيشال ١ ٌءاَفِشَو 20
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 كش ١ كنف 0( ذه كا
 5-5 رع

 ,دارفإلا ىلع فلألا فذحب ةبعش

 .ءاتلاب افقوو

 انور
 «نونلا دعب ًافلأ داز ناوكذ نبا
 ًادم ةزمحلا دعب فلألا فذحو

4) 
 ءةزمهلا ةلامإب :هجوأ ةثالث ةبعشو

 ,ةرمملاو نول ةلامإ «قاقلز

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ أعم 4 ِءْىَش ©

 امو اَهِاَمْحأ نم ٍترَمَت نم ُجْرَْ ني رمال او د هّيَلِإ ح

 ني َمِهيِداَتُي َمْوَيَو يلعب الإ ْعَصَن اّلَو دكدأ قع لب

 ا ب ديب
 ا ل © نوبحت نك مل ان أوُنلكَو

 م ةمخو هدفا نيلَو © ظونق فراخ
 د ةقاقلا نك اميل اق رطبا ةقق

 يل ا م
 ضَرْغَأ نإ لع اَنمَعْنَأآذإَو © ٍظيِلَع ٍباَدَع نم مُنذ

 نإ كير لق © ٍضيِرَع ءاعذ وده كلا هسه اَذِإَو ءهبِناَجع اََنَو

 0 ْنَم ءوب مُتْرَفَك َّمُث ِهَّللأ دنِع ْنِم َنآك

 هَل َنَيبَتَي ٌقَح ْمهِيُفنَأ قر ٍقاَقألَا يف اَنِتَياَء َمهِيرْئَس © ٍدِيِعَب
 0 ٍءْئَش لك َلَع هنأ َكَبَرِب ٍفْحَي مل وأقل هنأ 1 ع 5 , رَءظو رو م وي

 © طين ءئىش لكب هن م ع 0# ب
 وه
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 * مح 6
 .ءاحلا ةلامإب ناوكذ نباو ةبعش

 وع
 .دملا ةثالث 0

 4 َنْرِطَننَي ©
 ءاتلا لدب ةنكس نونب ةبعش

 .اهرسكو ءاطلا فيفختو

 « ىَرْْلا 2©

 4“ َءاَش ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتتو ناوكذ نب

 اعلا َوْهَو ضرَأْلا ىف اَمَو ِتَوْمّسلَأ ىف اَم دُهَل © ميك ُديِرَعْل

 تويم كي هلو نوقزق نم نزظفتي ثول اكست 2 ميلا
 2276 رو ره 7 هه هيو ل ل تلال ار ول قر

 ُروُفَعْلا َوْه َهّللأ َّنِإ الأ ٍضْرألآ ىف نّمِل َنوُرِفْغَتْسَيَو مهبَر ٍدمحب

 امو هيلع طيفك هللا 2125 هدو خو اود ا 5

 َرِذَنَل اييَرَع اًناَءَرُق َكِيَلِإ اتيعزأ كلككو © ٍليِكو مهنَلَع تنأ

 ا موي َرِذَنُتَو اَهَلْوَح ْنَمَو ىَرُقَلأ م
 يا يلد م 0

 ا ُهّنلأَف اير ير 0

 ا

١ 

 رم ل دق عيل لك لع وفق قولا

 نا ْتلَكَوَت ِهْيَلَع َقَر ُهّنلآ ْمُك ا دا ل كش

 .ةيآ سأر رماع نبا اههدعي ال 4 قَسْع 4 مح غ6

 لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ هإ' ُءَشي 1/020 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا ءلدبلا ثالث عم لاديإلا .ًاعم ءايلزا مك

 مم «ماغدإلاو لاديإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيَش © .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا
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 ميظعتلا دم 55 م 5 عارلاو ماللا منغ "5 ل ج0 تت

 اجوَْأ ْمُكِيشأ نب مُكَآ َلَعَج ْضْراْلاَو 2 م ٌرْطاَق

 0 0 ءهلئيَك َسْيَل هيف ْمُكُوَردَي اًجوْرَأ نعنَأْلآ َنِمَو

 د يي هل © ُريِصبْلأ عيمّسلأ

 مك َعَرَش ثمة 09 ٌميِلَع ٍءَْيَش لب نإ رقَو اب نمل

 هدب اَنّيَّصَو اَمَو َكْيَِإ آَتَّحْوَأ َق ها .وُث هدب لَو ام نيِدلآ ُم

 لوح ع 4 "50 0 55
 يي أوُميِقَأ ْن ْنأ ْىَسيِعَو ىَسوُمَو َميِهَرَبِإ ف 6

 ُءاَشي نَم 00 هنآ ا ام يك رتذلا لع "صنعك جو ناد لو نأ

 3 10 ل 0 © ُبيِنُي نم ِهْيَلِإ َىِدْهَيَو | «ُمءآَجله
 |  .ةلمإلاب ناي نبا

 2 قمت لع 0 2 5 ا ُملِعلا | .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 ل ةهدخت نم تكلا اررأ نأ إو َمُهتْيَب َىِضْقَ
 سا لك 2

 ٌعْنَت الَو تعا امك ف َهتسأَو عد َكِلَدِلَف © بي نه هله

 0 ا أ لأمي كدت لو خوخ
 ه-

 007 مغ ْمْكَلَو اتلدمغ تا كل 1 نا 0

 4 ِ أ هكلا د اننتم 0 وم هلأ دكت ديو انتيك ل

 ا( مع

11 

٠ 56 5 

 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لاديإلاو «مامشإلاو مورلاو نوكسلا عم د ىَت لقنلا :هجوأ ةتس «ةمومضملا ءََْش ©

 دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سابقلا ةسخ 4 ُءآَشي 190 .4( َىَش 8. مايشإلاو

 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ىَت ]6 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ «ةروسكملا ه#إ ٍءْىَش 8. رصقلاو

 « تش
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 كك

 4« ةيْؤُن 28
 .ًالصو ءاهلا ناكسإب ةبعش

 2 ءاهلا رسكب نامجو رماع 3

 هجو ماشهلو ءاممدعو ءةلصلا
 .ةبعشك

 4 هِتّْؤُن

 مُهتَجُح رك ا ْنِم م هأ ىن نوخاع ةيزلاز

 0 ا 5

 ةعاّسلأ َلَعَل َكيِردُي 311 اولا ل

 ا قي يو 1 هيلا اهي لوقف ب
5 
 ا
 سس

 وو - م ص

 هك 2 وك همر دعا 4115
 نشأ اهنا |

 اصدر 7 ف نأ 2 م 2 006 ًَي

 - 2 مآ - ْءاَشَي نَم ُقْرَرَي ءداَبِعب ٌفيِطَل هّللأ © ِديِعَب ٍلَلَص ىنل ٍةَعاّسلَ

 ىف َنوُراَمَي قيد ُُن مس

 يف دل ْدِرَن ةَرخآلأ َتَرَح ُديِرُي نك نَم © ُريِزَعْلأ ٌىوَقْلآ َوُهَو
 ىف وُ 0 ايما اكل فرك ورث نك ينو ناك

 نم مهل اوُغ رد اوكَرش مهل مأ © ٍبيِصَن ني ةر 0

 0 0 مُهَتْيَب َىِضُفَل 7 . 0 لَدََو ُهّنلأ هب

 َوْهَو اوُبَسُك اّمِم َنيِقِفْهُم َنيِيِلَطلَأ ىرت © ميل ٌباَدَع
 صم وع

 ُتاّنجْطَأ ِتاَضْوَر علا ا 0

 ج ئيبكلا ْلْصَمْلأَوْه كِل ْدِهَيَر دنع َنوُءآكي ام مه

 هي اٌوُكَرش 0١# .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سابقلا ةسمخ 4( ُءآَشي 40

 ءدملا ةثالث هيلعو مامشإلا عم ًاواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم ًاواو لادبإلا :وه «يمسرلاو ,يممرلا ةعبسو «سابقلا ةسمخ
 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو
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 ١ ذه ك2
 ه و

 تكلدكلا ارليعت اوما ودا اع لنا كي قنا كلك

 ُفَرَْقَي نَمَو ل ىف َهَدَومْلا اّلِإ اًَرْجَأ ِهْيَلَع َمُكَلَْسَأ آل لق
4 
 يي مب وقع وْفَع هلأ نإ تن 0

 « ىَرَتْفأ ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 5 0 َتاَّذِب م ع رح ل ُدَو َلِطَبْل

 ملْعَيَو ِتاَكيّسلأ ِنَأوُفْعَيَو -هاَِع ْنَع هَ يو ليفي أ 0

 «نضشنا لا 1 َِ ايقاع يا لا ا تا 2 * َنولَعَفَي ©
 اح .ءاتلا لدب ءايلاب رماع نباو ةبعش

 0 ا مهل ةردوكلاو 0 طف نم مُهُديِرَيَو

 دَقِب ْلْزنُي نحلَو ٍضْرالآ يف اَوََبَل -وِداَبِعل َقْرَرلَآ هلل طب
 7 ا 9 2و ١ ع 9

 َتّيَعلا لْرْنُي ىِنّلأ َوْهَو © ٌريِصَب ريِبَخ ءوداَبعب دُهَّنِإ ُءاَشَي ام
 6 ب رف 0 و

 0 0 0 0 وهو 0 ٌرشْنَيَو 0 ام ِدَعَب

 - هير م ءآَمَي آو يع 4 امبإ©

 يف َنيِزجَعْمِب مثنأ اَمَو © ٍريِثَك نَع اوُفَعَيَو ْمُكِيِديا ْثَبَسُك
 © ٍريِصَن الو لَو نِم ِهّللأ ٍنوُد نّم محل اَمَو ٍضْرألا < هلع ناس ضل لا نب رار ذك 67

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .ًاعم #ئ ءاَشَي ©
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 كك ١ ١ 2 كك
 َحيِرلأ ني نحنُ اكو نإ © ملغألاك خبل ىف اج جا نو

 روك بص لك جيا كلذ نإ رف لع كاز نأ |
 ذأ َمَّلْعَيَو © ريثك نَع ْفْعَي مَعَيَو و اريك اتي عوقب زأ © 5

 ل

 كو رثقا# يد تاو عملا نعال ادب انذلا وَيَحْأ ُعَكَمَف

 اَذِإَو ضِحوَمْلاَو مثإلا َريِتَبُك َنوُبنَتجي نيذْلاَو © َقوُلكوَكَي هيَ در

 أوما هير أوباَجتْمأ َنيّلاَو © َنوُرِفعي مه أوُِحَع ام 20000

 َنيِذَلَو © ّن َنوُقِفَنُي َمُهََفَرَ اّمِمَو َمُهَتْيَ ىَروُش ْمُهُرُم درو َنوَلَّصلآ 00 0 5

 آلَ ةكَبس ةَيس اوَرَحَو © نوزِصتنَي مه قبل مم اَضَأ آدِإ
 2 قييلدقلا ثيل دو لع رئزجأت علضأَو اقع نتن

 اَثِإ © يبس نم مهِتََع ام كيلوت ِهِمْلُظ َدْعَب ٌرَصَتنَأ ِنَمَلَو

 قل ِريَعِب ِضرَأْلا يف َنوُعْبَيَو ساَكلَآ َنوُمِلْظَي َنيِذَلَأ َلَع ُليِبّسل

 مْرَع نمل كِل نإ َرمََوَرََص نمل © ميل ْباَدَع مهل كتلزأ
 ىَرَتَو ءوِدْعَب ْنِم لَو نِم مهل اَمَف 4 هلأ ٍليْضُي نَمَو © ٍروُمْأْل

 © ٍليِبَس نت ِدَرَم لِ ْلَه َنوُلوُفَي ُهَي َباَدَعْل وأ اعل َنيِِلدَطل

 ال نسل اع ا اعف ل 4 مكْعْأْلاَك ِرْحَبْلَ ىف ©

 وو

 ةسخ #4 أٌوَح اًوُكَرُش 2غ .مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا عم :ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءَيَش ©

 ءدملا ةثالث هيلعو مايشإللا عم اواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا عم اواو لادبإلا :وه «يمسرلاو ,يممرلا ةعبسو «سايقلا

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم اواو لادبإلاو
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 حجما هه ١ هت
 لس

 يع ب رت للم نيد تن دعت أ ؛ 4 ْمُهِنَرَتَو ©
 داق كل رم 3 4 3 هر فخ فلاب : نامو ناوكذ نبا

 كا 6 خم بلغ ف يللا لأ نمش

 مهل امه هلل للي نَمَو هلل نود نم مُهَتوُرْصي آلَ نم

 و ا يت م

 آَدِإَآَنِإَو كب لإ َكْيَلَع نإ لطيفَح هيلع َكَمَْلَس د

 تعكف اب كيس بص نإ : ببر ترك ةمت اكي قرت إلآ انقذ

 لذي ضال تومَسلَا كل هَلَل © وفك ندمفإلا نإ هيدنأ

 8 يكل ْآَقَي نمل ُبَعيَو اعتإ ءآَقَي نم تي اق اع

 ٌريِدَق ٌميِلَع مّن اميِتَع ءآَمَي نم ُلَعَْيو نإ اَناَرك َمُهجَوري
 يآَرَو نِم ْوَأ اّيُحَو الإ ُهَل هلل ُهَمْلَُي نأ ٍرَمَبِل نك اَمَوَه ©

 ميحح لع وُهْنِإ ُءاَشَي ام ءهِنْذإِب َىحوُيَف 0 7 باّجح
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 مضت !١ لا اذ 8
 عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .هلك# ُءَشِي 0# .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لاديإلا هايل ©

 عم اءاي لادبإلاو «يسايقلا ةسمخ :هجوأ ةعست 4( يَآَرَو 2( .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا

 .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ماهشإلا عم ًاءاي لاديإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا

 ُبِتِكْلَ ام ىِردَت كرك قارا وق ماكيرز فنا انيق كلك

 ْنِم 1 نَم -4هب وه 7 د ةَئلَعَح ل َ] ُهَئْلَعَج نكلَو ل يميل و

 هلأ رص © وب يقسم طرص َلِإ تفل كَ انواع

 ا اولا ف اهوُذل

5 2 

 سَ يرعاك قل نإ © يلا بنتكلاو © ةح * مح ©
 5 .ءاحلا ةلامإي ناوكذ نباو ةبعش

 © ٌميِكَح عمل اتيت بتكلا مأ ف دْْنإَو © نولقنت

 © َنيِفِرَْسُم اتق منك نأ اًحْفَص َرْكِذلآ ْمُكَنَع ُبرْصتْمَ

 لإ يب نك موينأب اكو ©: نلزألا ىف نت نيالا مخك

 0 2ص سس ٌَءء

 0 اَتْكَلْهَأَف © َنوُءِرْهَتْسَي ءدب أوُناَك
 ضّرالاو ِتوَمّسلا قَلَخ ْنّم ه مُهكَلَأَس نيَلَو © َنيِلوَأْلا ُلَكَم

 يأ خا ل أ © زينا يما حك 4( اديب )©
 © َنوُدَتْمَت ْمُحَلَعْل البس اَهيِف ْمُكَل 0 وم>76 هدا وو 0 6 ءاهلا حتفو ميملا رسكب رماع نبا

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 مح 8©
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 سنل >> عكف ا نا

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 هَ ©

 4« َنوُجُرَخ ©
 .ءارلا مضو ءاتلا حتفب ناوكذ نب با

 4 انزج ©

 ؛«أؤتدي ©

 نيشلا فيفختو نونلا ناكساو

 .ءافخإلا عم

 4 نخل دنع ل

 ه«نءاَم ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 َكَُِك ايم هدب وب 0 راكان رامقلا يقول
 َنِم مُكَل َلَعَجَي اس هع اوم
 ا اَم ِمسْنَألاَو ِكَلُقْل
 ىلا نحب لوقت م مشن اوك

 0 در لِ اَنإَو © َنيِنِرْقُم مُهَل انك اَمَو اذه اََلَرَخَس

 1 ركل ندا 0 وا زورا ارا ف

 زق هل 9 نيد فتن ا قل مغ

 ا ا اح كم

 © نيم ُرْيَخ ٍماَصِخخأ ىف وهو ِةَمْخأ ىف وَ آي نَم وأ ©

 يت روش ل ركز اينييخ ىلاكجتلا 6

 اَم ُنَمْحّيلأ َءآَم وَ ْاوُلاَقَو 0 رج ا
 مَ © َنوُصْرْخَي الإ مه نإ يَلِع نم َكِلَدي مُهل ام ٌمُهَدَبَع
 أَولاَق ْلَب © َنوُكِسْمَكَسُم اكشُم وي مُهَف هِلْبَق نم اع مها
 مس © َنوُدََهم مِهِرَناَ َنلَع انإَو م ما 1غ اك2012 اكو اك
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 «* زآوأ لف #©
 فذحو فاقلا مضب ةبعش

 .فلألا

 ام 4( ْمُهَءاَج 2
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 * مهِتوُبِيِل ©
 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 / لق © © َنوُدَكْفُم مرن لعن ِةّمأ لع انآ آَئدَجَو ان بخ“ رع َّْ د ل رئ
 انإ | اق ا هب ْمَتدَجَو اًمِم َدُهُأي 2 زرَلو ص هنا و سرر 0 2 5 7

 نك فيك زظنأف مهنِم اننقهأت و وترك. فب كليا اي

 ٌءآَرَب ىّنِإ ةومَوَقَو ِهيبأل ْميِهَرْبِإ لاق ْذِإَو © © َنيِبْدَكَمْلأ ُةَبِقَع 51

 هَلَعَجَو © ِنيِقَيَس مهَنإَف فرط ىِّلأ الإ © َوُدبعَت اي
 .لؤتغ ثدقم لب © جت ممم دقخ ىف ةياب

 ْمُهَءاَج امي يو رو و قَحْلأ ْمُهَءآَج ّح َقَح ٌمُهَءآَباَدَو

 ع ال اوتو © نوف ءهب نو خس ادد أولاَك قل
 ل نْيَكَيْرَقْلَا َنّم ل

 يكب تلج بجرت ضب قزق مهب عَ
 نوحي نأ وأو © وُ اجد كبَر ُتَمْحَرَو 22 الغل“ يت هر

 اًقُقُس ْمِهِتوُيُبِل نكْعَتلَأِي هاف كاما يرانا نا
 © َنوُرَهْظَي اَهّيَلَع َجِراَعَمَو ٍةَّضِف ف نم
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 حد د حدد عه حج هد
 4« ْمهِتوْيِِلَو 28

 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 ه4«اَمَل 2©
 30 ماشهلو ء ميلا فيفختب رماع نبا

 .نونلابو ءءايلاب :ناححتو ةبعش

 «انءاَج ©
 ةزمهلا دعب فلأب رماع نباو ةبعش

 .ةيدعلا لع
 .ةلامإلاب ناوكذ نباو

 * مُهَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 مو © َنيِقَّتْمْلِل اينذلا ري عم اك كلذ لك نإ اكرر © َنوُنكَدي اهم 0 يأ متبل

 م أ ريحا قتلو شيل ها 8 نير مهل َوْهَف الطيش مل ل يي

 كالا ىيَب َتْيَلدَي ُلاَق اَنَءاَج اَذإ َنَّيَح
 ا قتلك ذإ مْوَيْلا ْمُكَعَفَنَي نَلَو © ُنيِرَقْل

 ىف ناك نمو ىنعْلا ىدْفَت وأ َمّصلَأ عيش تنأقأ © َنوُكرتفُم
 - َدَت اّمِإَف © ٍنيِبّم ٍلَلَص

 َكَبَر َدنِع ُةَرِجآلأَو

 ِباَدَعْلَ ىف محن

 وأ © َنوُمِقتنُم مُهنِم اَنإَف كب ّنَبَه نبه >

 قايبمتلا» و اورو وصار و يا َكنيِرَ

 ٌركوَل ِدْدّنإَو © وبقتسُم طّرص لع كن َكِيلِإ جوأ قلب

 َكِلْبَق نِم اَنلَسْرَأ ْنَم ُلكْسَو © َنوُلَكَسُت ٌفْوَسَو َكِيَِرَقِلَو َكّ

 َدَقَلَو © َنوُدَبْعُي َةَهِلاَ ِنْمْحَّيلَأ ٍِنوُد نِم د ا

 اك وش لا يي وَعْرِف ّلِإ ائِنَياَك ىَس تفاققنا

 © َدرُكَحَْي ان مه اك انا مهد اعلق © نيب

5 3 
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 4 هيب © 000 -

 (ةررسأ )©
 نزلا يب نتاع ناو شيق

 .اهدعب ًافلأو

 4اَجإ
 .ةلمإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ( نودصَير ص

 4 انته 16

 - اهيْخَأ م ا

 َدهَع اَمب َكَْبَر اََل عد ُرِحاَّسلآ هي ل مُهَلَعل

 01 باع تع افك الك ج نر اننِإ كددع

 ُكْلُم يل َسْيَلأ مْوَقِي َلاَق ِدِمْوَق ىف ُنْوَعَرِف ىَداَنَو © َنوُنُكَدَي

 ل ا و

 بلع قيل الولك © يي
 ْفَخَتْسَآَف © َنيِنِرََقُم 00 لك

 مهرس اوجد ات أوناك مّن ةوغ

 © َنيِرْخَدَأَب اَلكَم مو اََلَس ْمُهَْلَعَجَف © َنيِعَمْجَأ ْمُهَتْفَرْغَأَف ْمُهْنِ

 اَوْلاَقَو © َنوُدِصَي ُهْنِم َكُمَوَق اَذِإ اّلَكَم َمَيْرَم ُنْبَأ َبِرُض اًمَلَوَه

 ومو

 تاذعأت وةموف

 َنوُم 5 هدا ك ا

 رو كه

0000 
003 



 حدك عك كك ك5
 4 4 َءاَج 6

 كانوا 5 ها
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 «مكقنج دق

 #4( ءِداَبِعَِي ©
 ةنكاس ءاي تابثإي رماع نبا

 .ًافقوو ًالصو

 ًالصو ةحوتفم ةبعش ابتبثأو

 .ًاققو ةنكاس

 6هدابجت)
 (سنترو
 4 ا ©

 ناوكذ نبالو «ماغدإلاب رماع نبا

 .راهظإل اب هجو

 ُميِقَتْسُم ظَرِص اذه ْنوُه تيتو اهي د اكاد ضان ايتو 1

 َءاَج امَلَو © ٌنيِبَم ٌرُدَع مُكَل 4 ُهَنِإ نطيل أ ْمُكَّنَدْصَي اَلَو ©

 دقن فأي كلب طش دف بليس

 قو َوُم هلأ نإ © وُ هلل أ اقتأك ةيف َوُفِلَتَخ ىذلا

 اوشا َفَلَتْخآَف © ٌميِقَكْسُم ٍةَدَمُم ظارِص اًذَه 0 َمُكبَرَو

 َنوُرطنَي لَه © يلا موي باَدَع نم اوم نيل لَو مهب نم
 ٍذِيَمْوَي :الجألا © َنوُرْع دي اّل َمُهَو َةَتْعَب 9 نأ ةَعاَسلَأ الإ
 تير رك ال ٍداَبِعَي © َنيِقكمْلأ الإ ٌدْدَع ضني مقل

 0 مزيل
 0 زو مْشَأ ةئجلا أولخذآ

 د لا مذ ام اًهيِفَو باَوْحَأَو يهد ني كاك

 امي اَه .ئكثروأ ىَلأ هنا كليو © نوُدِلَح ايف مكن داو يعدل

 هدد م سيك وُلَمْعَت ْمُثنُك
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 ع | ويضعتلا م ]| تكسا 3-1 عارلاو ماللا منغ 55ه 02 | همس | 0

 هو ُْهَنَح كدي ال © نرخ َمَكَهَج باَّدَع ىف َنيِمِرْجُمْلأَّنإ ب
 ا ودرع | مح آر هو د 211+ | دال مح مه و دو م .ماغدإلاب ماشه

 © َنيِيِلَطلَآ ْمُه ْوُناَك نكلو َمُهَئْمَلَظ اَمَو © َنوُسِلْبُم هيِف
 ذهل © نوكم مكر لاذ كر 16 حفلا كر ردا 2 0 1 7 ل ا ل و 1
 ا ١ رح نِحَلَو ْقَذَأِب مكتفج

2 

 رنيم
 مُهَّرِس ُعَمْسَن ال اّنَأ َنوُبَسْدَي ْمَأ © َنوُمِربُم انف اَرْ يع

 ا َنوُبْتَُحَي مهيد اَنْلْسُرَو َلَب مُهل

 بر 07 0 َبَر َنَحَبُس © يبل 0 38 0
 أوُقَلُي قَح أوُبَعْلَيَو أوُصضوُخي 0 (© َنوُفِصَي مَع ِشْرَعْلَأ

 ٍضْرألا ىفَو ُهَلِإ ٍءاَمَّسلأ ىف ىِنّلََوُهَو ©© َنوُدَعوُي ىِدَّل مُهَمْوَي

 ىويتلا كلف ونل ىدلا كراكو ©. ةيلعلا يكلفلا وكف وَدَلِإ

 ) َنوُعَجَرُت ِهْيَلإَو ِةَعاَّسلَآ ع هَدنِعَو اَمُهَّنَْ و ضنا
 ص

 52 م

 * لب ©
 .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححو ةبعش

 لك

2 

0 : 0 
2 

00 
 ام

5 
- 
 ا

 5 ا
 سس 0

 ه1 دو م1 < هت في2 0_7 2 # دُةَليِقَو مر
 هنأ َنْوُقَل ْمُهَقلَخ نم أت يلو © نوعي مه ءاهلا مخو ماللا حتفب رماع نبا

 8 تي أ ا إيد .هلدت 00-0 7 ف 2 < .ًالص اوب اهتلص

 ه2 قوافي توثن لش لو هونغ : حَمْصآَ ايلا كدي ناعلاب سلخ نبأ
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 * مح 6

 * برر
 .ءابلا مضب رماع نب "

 * ىَركِيْلا )©

 « َئَرْبْكْلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 «ْمُهَعآَج دقو )

 .اعم # مُهَءاَج +
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ِعيِحَبلا نمكَيلأ هّنلأ مشب

 ٍةكرلَبم قليل هلأ نإ © ييبلآ بكل © مح
 ْنَم اَرْمَأ © ييِكَح ٍرْمَأ لك ُقَرْفُي اَهيِف © َنيِرِذَنُم

, 8 
3 0 

66 
5-0 

 بو © ميل يشل بز قة تيلي 5-5
0 

 ا َهَلِإ 5 ها ٌنيِنِقوم كك 3 6 اَمَو ضل اوم 3 |

 لو كيرلا عي بوو كلر يو يي وُ و
 © ٍنيبُم ٍناَحْدب ُآَمّسلأ تأت َمْوَي ٍبِقتْرأَ © َنوُبَعْلَي ِكاَ يف

1١ 

 يلق ٍباَدَعْلأ اوُمِشاك اَنِإ © وُ هَّلعم اواو هَنَع أولت
 َنوُمِقَتنُم انِإ عَرْبْكْلأ َةَعظَبْلا ُسِطْبَت َمْوَي © َنوُدِبأَع ْمُكَنِإ

 © ٌميِرَك ٌلوُسَ مال َنَوَعَرِف َمْوَق را رو
 3 فاو ْمُكَل 57 دلل هايف َكِ اود ْن |

0 

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال / مح 80
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 عدا هه هت
 (ثدغ©
 ل انتيزت ل هزت ا .نرختك نأ َمكسِيَرَو قري هُكذُغ | مالا ناو دافع

 ِرْمَأَف © نوم رجح ٌمْوَق ِءآلْوَه َّنَأ دهيَر اَعَدَف © ِنوُنِرَتَغأَت| 5“
 ا مهن اوه .ر َرْحَجْلا كيتو © َّن وُعَبَتُم مُكَنإ اّلْيَل ىِداَبِعِ

 ل 520 ٍنوُيِعَو ©
 مق © ِنوُبْعَو ٍتّنَج نم أوكرت ْمَك © َنوُفَرْفُس | برك نوي ىو بع

 :وَق اَهلمَْرْوَأَو َكِلّدَك © َنيهكَف اًهيِف أوُباَك ِةَمْعَنَو © برك

 أرثك تو ُضْراْلَو هلَمَملا ْمهئلَح كب اَمق © نيرا
 © ٍنييْملا ِباَدَعْلأ نم ليوترسإ قب اَنْ دَقَلَو © نيرظُم

 ا ايل اكن نع نم

 اؤتكب هيف ام تِتآلآ م مهي ُنَتْيئاَدَو © َنيِيَلَعْلا َلَع ِْلِع َلَع

 و أل كتوم الإ نإ © نأ ءآلُؤَتَه َّنِإ © ٌنيِبُّم

 ٍَط ره ْمُهَأ © َنيِقدَص مك نإ تيرا أثأت © نيرشنمب نت

 © تيمرخم أرثك مت هتف آخ مهِْبَق ني َنيِدلاو عب موق أ
 ام © َنييِعَل اَمهتْيَب اَمَو َصْرَأْلآَو ِتَوَمَّسلَآ اَنقَلَخ اَمَو
 © َنوُمَلْعَي ال ْمُهَرَتْح ١ كلر وفل ل هيكنتك

 :ةلآ نسر شاع نبا اهدعي ال #( َنوُلوُقَسَ ِءاَلُؤَتَه نإ ©
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 حدا هه هع
0 

 * ضن 8
 .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نباو ةبعش

 #4 هوُلَُعَاَف ©
 .ءاثلا مضب رماع نبا

 «ياَتُم ©
 .ىلوألا ميلا مضب رماع نبا

 4 ٍنوُيِعَو 2©
 .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

0 
5 

 كاع

 ال َمْوَي © يعمم مقيم لضم
 َ ٌرَصنُي ْمُه الو اَكْيَش

 ٍلْغَي ٍلَهْملاك © ميث أل ماعط © مولا ترج نإ © ميج حر

 ِءاَوَس لِ ُوُلَتْغاَ ُهوُدُخ © مييحلا ْلَعَك © نوبل ىف
 308 نيكل يباذغ يدم قون اراط ان 3 نع ا

 مر لال ُميِرَكْلَ ُريِزَعْلا تنأ َكّنَأ

 َنوُسَبْلَي © ٍنوُيْعَو ِتَنَج + ىف © ييمأ ماقم ف يل نإ

 روُحب مُهَتْحَوَرَو َكِلَذَك © َنيِلبَقَتُم ٍقَرْبَتْسِإَو سُدنْس نم

 وفوذي ال © يباع ةقكد خس اقف قوغدي © نيج

 0 تاَذَع مْهلَكَوَو رو وألا ةقفتلا لإ هقوتلا اَهيف

 ُهَتْرَسَي اَمَّنِإَف © ُميِظ ها َكَيَر نّم اَلْضَق

 نوقع مه تفتت © نورك ذكي هي ْمُهَلَعَل َكِناَسِلِب

 ع

2 
1 5 

 ص

18 

5 

 ل علا اهدعي ال / ٍنوُطْبْلَأ ىف ٍلْغَت ٍلْهْمْلاَك ©
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 تحد تك تحت عد حن كح
 ِميِحَّرلَأ نحيل هللا مَسِب

 يف 1 © 0 0 - ص د ليو © - * حر
 3 .ءاحلا ةلامإي ناوكذ نباو ةبعش

 آَمَو ا يك فكي 5 و 37 يي نِم
 ايفا دع نقلا هينايخات وتو يي ءامكلا نيالا كولا

 هّللأ ُتنَياَء َكْلِت © َنوُلِقْعَي ِمَوَقَل ٌتدَياَء ِحّيَرلَأ فيِرْصتَو
 ع بيرد ١ 00 هيلا ول نحو نوفر ءهَتلْباَءَو هّللا َدَعَي ٍثيدح ٌيابف قحاب َكّيَلَع اًهولْثَن ل 5 5 2 0 5 ىلع ب كاك ص ها 7 ا ا

 رم ا :5 © يأ كاف لكل ليو
 َنِم َمِلَع اَذِإَو © ريا ٍباَذَعي ُهَر ّ رب اه 1 أ نأك 7 ءءء

 .واولا زهب رماع نباو ةبعش نم © نيت ٌتاَدَع مَ كبتتزأ رزه ادت اني انييَءأ 4ظرخ)©
 8 ورك ص

 نم ودام او اً أوُبسك ام مُهْنَع ىنُي او مََهَج هو

 َنيِذَلاَو ىَدُه اذنه © ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو هلا هلأ نوك

 ىَِلآ هن ا ار اح ل
 دول لَو وِرْمَأِب هيِف َُكْلُفْل َىِرَجَمِل َرَحَبْلا ْمُكل َرَْخَس .مضلا لدب

 تؤتشلا ات مثل َدكسَو © توكل م علو -يِلْضَ
 © َنوُرُكَفَتَيِرْرَمَل ٍتِيآَل كِل يف نإ ةْنِم اًعيِمج ٍضْرَأْلا ىف اَمَو

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( مح 90
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 اّمْوَق 5311 8
 هَ نمو يسفتلِق اسِلَص ليغ نم © نوحي أوثك اتب 0

 َليِعَرْسِإ ب اَنْيَناَد ْدَقَلَو © َنوُعَجْرُت ْمُكَْبَر لإ 2

 مُهَتْلَضَفَو ِتبْيَطلَآ َنِم مُهَنْقَرَرَو ةوْبْلآَو َمُكَحآَ : تكلا
 الإ افلتخأ ام رمألا نم تدتَيب مهنا © َنيِمَلَعْلا َلَع

 ذي مهي ىضفَي كبَر نإ هني اي[ ءْلأ ُمُهَءاَج اَم ِدْعَب نِم 000
 هعيرش لع قاقعج هه :ةوقزكم بو ارثك انيو ةيبجولا |.هالماب صادم مسي

 نآ ْمُهَّنِإ © َنوُملعَي ال نيل ءآوهإ يت الو اهب رمألآ نب

 ا
 وقل ََْرَو ىَدَْو سائل يصب اذنه © َنيِقعْلأ َُو هَ

 ا لس

 1 اََمَو َمهاَيحَت ليلا و وق

 وجو قلب شيلا بوت لأ كلشي © نوكيا
 8 َنوُمَلظُي ال ْمْهَو تبَسَك اَمب يفت لك

 اوس ©
 .مض نيونتب رماع نباو ةبعش

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَيِلْوأ ©
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 4 َنوُرْكَذَت 2©
 .لاذلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 أ ىَرتَو ©
 مصفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 * ٌليِق 2©
 .ماهشإلاب ماشه

 تك 3 كاكتلا 170

 ٍدْعَب ْنِم ِهيِدْهَي نَمَف ٌةَولَغِغ ءوِرَصَب ّلَع َلَعَجَو ءِِبْلَقَو -وِعْمَس

 0 ا

 م ْنِإمْلِع ْنِم َكِلَدب مُهَل امو ُرْهَدلآ اّلِإآَتُكِلَهُي اواو
 لإ هش نك اذ يي اي :وع قم او © نوط

 َمُك ْمُكبيْحي ُهّللأ ٍلُف © َنيِقِدَص رص مخك ربا راق

 َّنِححَلَو ِهِف َبْيَر ال ةَمْيِقْل موي ل كتخ ل كس

 2 سلا م ل

 ةيِناَج ِةّمأ لك ىرتو © َنوُِطْبمْلا سي ٍذيَمْوَيُةَعاَسلآ موف
 0 ام نورت موي ابنتك لإ َنَعدم ِةَمأ لك

 بل ع
 ه-

+ 

 ماس

0 

 ماس

 ف ْمُهْبَر هل مفلح تحس ةيااطلا ارليع ارتكاع قينلا نأ
 0 0 نيد ان آو © نيل را للم
 © َنيِِرْج اَمْوَق م 5و مكريككْسأَ نو ده دل ىف 0

 ام مُثلُق اَهيِف َبَي تير از 21و نك رقت دن مانا
 © َنيِنِقيَتْسَمِب و اة ل نإ ٌةَعاَّسلآ ام ىِرَدَن

2-86 
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 © َنوُمِرْهتْسَي 00

 ْمُكدَوَأمَو ادن مكيوب 24 ايبا د اَمَك ا ميل َلِقَ 0

 ٍِتَنياَء تاما ْكسَنَأب كل 3 َنيِرِصْن نِّم مُكَل ام 0 ؛ دعاره

 مه اَلَو اَْنِم َنوُجَرخي ال مْويْلآَف اند ةؤيحل ْمُحَْرَعَو اوْزُح هلآ | د0 مشد داع
 َنيَِلَعْلا َبَر ِضْرَأل َبَرَو ِتومَّسلَأ ّبَر دعك 0 1 00 0 ةبعش

 © ْميِكَحآ ُئيِزَعْلاَوْهَو ٍضرأْلاَو ٍتولمَّسلأ يف ُاَيِرَبِكْلأ هَلَو ©

 انْقَلَح امك ٍريِزَعْل هلل نِم بنتكْلا ليزنت © *ح 6
 37 200م بجت زيِزَع 00 ليزنت © مح .ءاحلا ةلامإب ناوكذ نباو ةبعش

 يِذَلأَو ََتَسُم ٍلَجَأَو ٍقحلآب الإ آَمُهَتْيَب اَمَو َصرألاَو ٍتومَسلآ
 ع

5 

 نِم َنوُعْدَت اّم مُثْيَع ل نوقف ىذا اقف رووح

 يف ُكَرِش ْمُهَل مَآ ٍضْرَْلا َنِم ْاوُقَلَخ اَذاَم فوز دّدلأ قود

 نإ ىلع نم ةَرْق وأ اذنه ٍلبَق نم بل ع وُتّثَأ ٌتاَوْمَّسلَ

 ريحا در نمش وم لأن 9 ادم
 © َنوُلِفَغ ْمِهيََعُد نَع ْمُهَو ٍةَميِقْلأ ِعْوَي لإ َدُهَل ُبي
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 تن تك تحن عك عك كعك
 * مُهَءاَج ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ؛“ ىَرَتْنأ 2©
 حعفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 ه«*رذشل ©

 هل ىَرْشْبَو #
 حعفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 © َنيِرِفَك َمِهِتَداَبِعِب اينو ءادكأ 5 ًاوناك ُساّتلَأ َرِشُح اَذِإَو

 اَمَل قَحْلِل را ةيِذلأ لاق تكتب اكنياق مهْيَلَع له لقف اَذِإَو
 ورد ري م رع( 5 حرص -

 .ةقزتن نإ لف ًةموكفأ نوف وأ © يمرس اذ

 لَك ٌريِف َنوُضيِقُت اَمب ُمَلْعَأ َوُه اَكْيَه عى ا

 ثدك اَم ل © ْميَِرلآ ُروُفَعْآَوْهَو َمُكَتَْبَو ىنيَب ادهم

 امال ُعَِتَأ ن 4 عد

 دنع ْنِم نك نإ ُْيَعَرَأ لف © نيم يَا نأآمو َكِإ قو
 َنَّماََف ءهِلْثِم ْلَع ٌليِوكَرْس نيل رقت دو تروو تراقراللا

 َنيِذّلأ َلاَقَو © َيِيِلَلآ َموَقْل ىِدهَي ال هلأ َّنإ ُكرَْكَتْسآَ
 قي داو ديلا انوي 16 اناقينالا رق قيدا وزنك

 مس اس و

 سوم ُبنَتك ءهِلَبَق نِمَو © ٌميِدَق ُكْفِإ ده َنوُلوُفيَسَق دب

 ئ-

 ةودلا نجل يع اناسل قدَضَم سلتك اًذَنَعَو 06 َتاَمِإ

 لا رو بأ لإ 9 ةينسخنلل كر لت

 ُبلَحْصَأ كيِتَلْوَأ © َنوُنَرْخي ْمُه اَلَو ْمهْيَلَع ُفْوَح الق أوُماَقَتُس
 © ةرلدتي اوناك اهيءاوح هيف نييك هللا
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 حد د ١ عه ا هت هت
 (اننخ )©

 ءاحلا مضو ةزمه ريغب رماع نبا

 فلألا فذحو نيسلا ناكساو

 .اهدعب

 .اعم 4( اَهْرَك
 .فاكلا حتفب ماشه

 4« نَمَحَأل©
 .نونلا مضب رماع نباو ةبعش

 #4 ُرَواَجَتْيَو..ُلَبَقتُيِإ ,
 ةمومضملا ا رماع نباو ةبعش

 .امهيف نونلا لدب

 «ٍِفأره
 .نيونت نود ءافلا رسكب ةبعش

 .نيونت نود حتفلاب رماع نباو

 «فأ)
 «نآنيتأ)

 ةيناثلا يف ىلوألا نونلا غدأ ماشه

 .عبشملا دملا عم

 « فيقونلر 6
 .ءايلا لدب نونلاب ناوكذ نبا

 «راثلآ 26
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 ُقَعَصَوَو اَهرك مُهُمَأ هْتَمح المخ ِهْيدِلَوي نَا اًيَصََو
 ه- ح دص

 ل ل
 ه- ه- ه- 0-2

 اًنَسْحِإ ِهْيَدِلو

 ا ل و م

 فِ َىّيَرُذ ىف يل ٌحِلْصَأَو ُهلَص

 حل أ لأ © نينا ئم لَ ب

 دعونا بحضأ  ْمِهِتاكيَس نع ذ َواَجََتَو اوُلِيع اَم َنَسْحَأ

 عك هيَدْلاَوَل لاق فرار 5 ون وب الك قنا قتنف

 ا

 ليلا َ دندأ دعو نإ نفاع قالَبَو هن

 تلح د مَ قُلْ هيلع َقَ ٍ 0

 ْلكِلَو © َنيِرِدَح اوُناَك ْمُه ْمُهَنِإ نيإلآَو نبأ َنِم مهِلْبَق نم

 ميو © َنوُمَلظُي ال مهو مه ع كيتونلو رايخاكت تت

 ىف ْمُحِتِبَيَط مبعد ٍراَنلأ َلَع وف قيدلا ضروف

 عع َخ َرَحك َمْويَلأَف اهب مُتْعَتْمَتْسآَو اند ٌمُكِتاَيَح

 2 لا

 ا

 مص 9

1 
 ع

 م
 50 ه- 1 0 ٌُح

 .ةيناثلل ليهستلا عم لاخدإلابو 4( ْمُكْبَهْذَأَ لج نيقتع نيتزمملا نيب لاخدإلاب : نامججو اهيف ماشهلو «نيتزمهب رماع ن نبا # َمُكَبَه أَ آه

 .4 ْمُثْبَه ل سا ْذأَء
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 ؛ مْحَرأ ©
 ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 .اهيف

 الإ عر 0

 حتفو ةحوتفملا اعلا رماع نب
 .نونلا

 4 َىَرَت 285

 * ىَرقلا 2©
 ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

- 6 

 ُةاََأ 5 ا 0 مسا و 2 يي 0 5 ُج اذا ' همس حسا م

 تاجا ل ب و دبعل 0 نيرا هودي نروح نه
 ْنَع اتكفاكل انتكشا اولاَق © رييظع رؤي هباَذَع مكي - كح ء يا 0 ل > م >< 0 2 هَ

 اَمنِإ لاق © ايقدنصلا نيدقتك نإ دوت ايان اَنَتَهِلاَ ًِ 1 ا. 2 - -# _ .٠ 0 1-2 2 م
 و

 عمس ل

 اَمَوَق ْمُكََرَأ َيِكَلَو ءوب ُتَْلِسُر م محفل هلل َدنِع ُمَلِعْل |

 اَدَه ْأوُلاَق ْمهِتيِدزَأ َلِيْقَتْسُم اًضراَع ُهْوَأَو اَمَلَف © َنوُلَمْجَت

 ميل ْباَدَع ايف ير ب مُكلَجْْسآ موه لَ ترم ٌضِراَع

 يلكشت الإ ئزإ ال اوُكبْضَأَك اهو رمأب عرس لك زمن

 نإ آَميِف ْمُهَنَكَم ْدَقَلَو © َنيِمِرجَنْل مْوَقْلا ىِرْجخ َكِلَدَك
 جدع

 ْغَأ آَمَف َةَدِعْنَأَو 0 َرَصِنَأَو اَعنَس ْمُهَ انَلعَجَو هيِف ْمُكتكَم

 اوثك ذإ ءيَس نم متدين الَو مُهْرَصْبأ الو مُهْعَنَس مُهْنَع
 5 ال هّللأ ِتيِياَك َنوُدَحُجي

 ملل تيل انناطو نيونلا خ3 ٍِ رهام اك َدَقَلَو

 انيق هنأ ٍنوُد نِم ْاوُددَكأ يبل مهر الزلق © توفي
 كلذو نع ارضا هه

 م وهج 7 نكن
 © َنوَرَتْفَي أوُناك اَم

 4 3 6 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىَش 6 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ هإٍءَىَش م
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 ضقت ١١ كهل ه1
 ل وا ا اا حا «اَنفَرَص ذو ©

 آََموَقي 2 1 .ماغدإلاب ماشه

 اوكصنُأ لاَ

 درب انج ال ان الط رج برأ كك نيا

 هزرأ كعاذ اريج انكْوفَت © ريسصتم قيرط لاو وعل لإ

 ويلا باَدَع ْنِّم مُكَرِجُيَو ْمُكِبوُنُذ نم مُكَلْرِفْغَي هب وُنِماََو
 مهل َسْيلَو ٍضَرأْلا ىف رجم َسْيلك هلأ ناد تي ال نم 0

 0 آ َوَأ © ٍنيِيُم ٍلَكَص ىف كيلو اا دول ف

 نأ لع ريت َنهِقْلَخب َىَي مَلَو َضْرَلاَو ِتَوْمَّسلآ َقَلَخ ىِنّل

 0 أ رعي ََيَو © ُريِ هئش لك لع دهن ب اكول ني ام( لي ل©
 دك لا ايو لوا يحلب اده 0 لع اورق | 0

 0 را َرَبَص اَمك ٌريْصَأَف © َنوُرُفَكَت ْمُثَنُك اَمِي َباَدَعْل 00 0 نبا

 ويلي مل وذوي ام نري د مُّئأَ لا

 » َنوُفدقْلآ مول الإ ُكَلهُي لَم كَ ِراَهَت نم َةَعاَاَِّ

57 

 هّللآ نأ اََرَي

 دس و

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ ؛( ءايلَرأ ©

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىَش ©
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 ككل اكن كا خا اكل كا اكل
 ميِحَيلأ نبل هلأ مشب

 أو © معقل لأ يح دع أرثصو زخم يأ
 ٌوَحْلآَوْهَو دمحم لع لن ام وَُماََو ننكلنكلا الوعي وكاد

 يذل َنأب َكِلَد © ْمُهَلاَب حَلْضَأَو ْمهِتاَكَيَس واتس هل رفح هير نم

 مِهبَر نم ّنَ أوُعبَتأ اوُنَماَ َني يل نأ َلِطَبْل اوُعَبتأ اوُرْئك
 أوُرَقَك َنيِذل ميل ادِإَ © ْمهَلْمَ نائل هَ هلأ ُبِرْضَي َكِلَذَك

 م ُدُمَف َهُهوُبْسَحْغَأ آذإ ََّوَح ٍباَقَرلَأ َبْرَصَف

 رص ُهَن هلأ ُءاَقَيْوَلَو َكِلَد اَهَراَروَأ ُبَرَخأ عَضن 5 دك ء اكان
 0 | «ولتت 6

 لبس ىف أولت نيدو ضعي مكضْب ويل نحو مني فاقلا حتفب رماع نباو ةبعش

 هل ملضلوا ةييركتم 20 اخاف ىو ولا ١
 أوُرْصنَت نإ اَويَماَع نيل اَهّيَأتَي © َمُهَل اَهَقَرَع هنآ --

 مه اسف اوُرَقَك َنيِذلاَو © ْمُحَمادفأ يَ و ف

 ظبحأت هلأ .لزتأ آم أوُهرَك هنأ كلذ © مهَلَسْعَأ ٌّلَضَأَو

 بق ا ل ل ا
 هرقل رو يلف ا

 © : زم ال نيرفكلا ار راكان نرش سا

 .ةيك سر رماع نل اهدعي ه(اهَراَرْوَأ ُبْرََأ عض نّيَح اله
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 حد تح احح عن حن كح
 ص و و يدضص

 نر حملا ديم 20
 دص

 اَمُك َنوُلُكَأَيَو َنوُعتَمَكَي أوُرَفَك َنيِدّلاَو رم

 ُهَهَأ ى ٍةَيْرَق نم نيكو © ْمُهَل ىَرثَم راع و ُملَعَن ندنألا لخأت

 © َمُهَل َرِصات الق ْمُهَتْكَلْهَأ َكَئَجَرْخَأ لأ د 58 م
 رلاو روركم هوا رنا حرر وركك ينل يقارن دك نك يتلا

 ءاق لك هنا اهيف نرتكملا دعب يبلآ نأ لكم © مُهَءآََه 4« َنييِرْشلِل ©
 رق قو تيار وادفع زن ك1 عك يتوب نياكيرتغاا دج 2 : 1 حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا
 لك نِم اَهيِف َمُهَلَو ٌَقَصُم ِلَسَع ْنِّم ٌُرَهْنَأَو َنييِرَشِب ودل 4ر8
 مل حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 ٌءاَم ا ِترَمَّكلَ .ةلامإلاو

 اذ ةَدَح َكَِيَلِإ ٌعَِتْسَي ْس ٍمُقْنِمَو © ْمُهَمآَعْمأ َلَمَمَف اًييمع| ةَْمُهَداَز ©
 3 0 ' ءةلامإلاب :نامجو رماع نبا

 قيام لاق ذاع 00 أوو 9 ول ةردعم وو اوك .حتفابو

 َنيِذَلاو © ْمْهَآَوَْأ اَوْعبتَ هلل َعَبَط َنيِدَل كيتلوأ | 41+ دقن ©
 .ماغدإلاب ماشه

 الإ نوري لهَق © مر 3 ىالخ عددا زنخا يع ويدل
 د ام اها ا وكف هدأ ها ةحاركلأا | ايف ةلمإلاب ناكذ نبا

 0 ١ هذ اهلئارخأ 3 وَ كعب مه ٌ 0 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحتجو ماشهو

 ش دش ممناو نطدا مشو َكِبْنَدِل ُرِفْغَتْسأَو ُهَّنلَأ لإ دللا "ل ردت 8

2 

2 

2 

 م هى 2 ا ص ميق وا( > و < جوأأش <« . وأ 3 فلاب : «.امج ناوكذ نبا
 09 ْمكَلَوْعَمَو و ُهَّللأَو ِتدَئِمْؤُمْلآَو َنيِنِمْؤُمْلِلَو | تن 0 0 ٍ ها تلكم ا نيم َ ه0 0لدو ل سس

508 



 2 ف

 5 0 دف ةَروُس 020 الولاوئماآَء َنيِلأ ُلوُقَيَو | «ةروش تزن ©
 قتل لإ تورط ضر مهنولت ىف قيدلا كيارلاتملا اهيا ت55 ا

 اًوََو ٌةَعاَط © َمُّهَل َكْوَأَف ِتْوَمْلا َنِم ِهْيَلَع َىِقْفَمْلا َرَظَن | نس

 0 اَريَح 050401 ةضوتن رجلا نرعانوت رزتت

 ْمحَماَحْرَ اَوُعِطَمُتَو ضرالا ىف رك نأ مكي نإ ْمُْيَسَع
 اَلَقَأ © ْمُهَرَصَبَأ عَمْعَأَو ْمُهّمَصأَف هلل أ مفتعل نيب كيلوأ ©

 كلا َنيِذَلأ َّنِإ © آَلاَمَكَ ٍبوُلُق َلَع َمَأ َناَءَرُّْل َنوُرّبَدََي

 َلْمَأو ْمُهَّل َلَوَس ُنطْيَشلَأ ىَدُهلآ ُمُهَل 0010
 فنيش لأ لأ فك ََلأااق ن مَنِ كِلَذ © مَ

 مُهَتَفَوَت اَذِإ َفْيَكَف © ْمُهَراَرْسِإ ُمَلْعَي هر

 آم و 000 َكِلَذ © مُهَتدَأَو م َمُهَهوُجُو َنوُبِرْصَي ُةَكِيَِلَمْل 4 فارس )©

 3 4“ هلع ع ُةَناَوُْضِر 1 هلآ لكما ةقرمملا يلب رداع نيبو ةنغنا

 8 ْمُهتَعْضَأ هللآ جرب نأ نأ ُضَرَم مهيوُلُق ىف َنيِدلَأ | 4.ةتشن ©
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 عك كك كك كف ك5
 ٍنَل يف ْمُهّتفِرْععلَو مهم مُهَتْفَرَعَلَف مُهَكَتْيَرََل هَل ولو )06

 0 لا م
 َنيِذّلأ َّنإ © َمُكَراَبْخَأْاَولْبََو َنيِرِبَصلَأَو َمُكنِم َنيِدِهلَجْمْلأ | .ميف نونل لب ءايلب ةمش

 اما دنبا نوب لوكلا ارئاقي هتلا لييش نك ارض اررنك
 © ْمهَلمْعَأ ظبْحُبَسَو اَنْبَش هلأ اوُرْطَي نأ ئَدُهْلآ مهل نيب

 ه-
 ع

 اَوُلِطُْم اَلَو َلوُسيلآ أوُعيَِأَو هّللآ أوُعيَِأ اَوْنَماَء َنيِذّلأ اَهّيَأتَيَ»
 مك هلأ ٍليِبَس نَع ْأوُدَصَو اوَُفَك نيا نإ © َمُكَلَمْعْأأ 200

 لإ أرغدكو أوئهت الك © مَ هلآ ريفي نق دامك غو أرئات
 © مُكَلْعَأ ْمُكرتَي نَلَو َُْعَم ُهَّنََو َنْولعَأْلا ُمكنَأَو مْلَسلَأ
 ْمُكيْوُي أوُقنتَو اوُئِمْؤُت ناو ّوَهَلَو ٌبِعَل اَيئدلآ هيأ اَمَنِإ

 اقوئكلتنت نإ © ْمُحَلَوْنَأ كلمني الو كرو
 ءالْؤتَم ْمْكَأَه © ْمْخَنَعْضَأ َحِرْخُبَو أوُلَحْبت ْمُكِفْحُيَف

 حني نمو لَحْبَي نم مكس هلآ لبيس ىف أوقف َنْوَع
 أولوكت ناو ءآَرَمفْلا ْمُهَأَو يمل ُهَللاَو -هِسْفَن نع ْلَخْبَي امن
 © مكلدتنأ اوئوُحَي ال ّمُك ْمكَرَيَغ اَمْوَق ُلبَْسَي

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4( ُءآَرَقْمْلا © ه/ ُءاَسَذ ©
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 ميِحَيل نبأ هلل مشب
 َكبثَذ نِم َمّدَقَت ام ُهّنلأ َكَل َرِفْغَيِل © اَنيِبُم اَحَتَف َكَل اُحَتَف اَنِإ

 © اتيقسُم اطرح كيتو كيلح ةقتغن وَلا

 ٍبوُلُق يف ةَئيِكّسلأ َلَرنَأ ىِذَلَآَوُه © اًريِزَع اًرْضت ُهّللَأ َكَرُضنَيَو

 ضرالاو كاولطسلا ةوثخ هنيو ويكي َعّم امي اَوُداَدْرَيِل َنيِنِمْؤُملآ
 تك تكوؤنلاو نويزنلا لفتتل ةاقكشاتب مل

 ةهئاكتس عفت رِقكُيَو اهيف نييللخ رنا اين نم ىرخت
 تقتل نقيتلا توي از هلأ نج كلذ نك

 ريآَد مهيَلَع ِء ا نيناقلا بكرتتلو ةيكرفتلاو

 تدع كوك اه دغاوأ ةنتعلو هيك هنا تيوغو وكلا

 اًميِكَح اًريِزَع 5 ا بو 007 دبر © اًريِص
 ءولوُسَوَو هلل اوُئِمْؤْعَل © اَريِذَكَو اَرِهَبمَو ادهن ككل نإ © د

 مه واو ف ل ع ظةدجغش ف وس دم
 ةةليصا ةركبب ُهوَحَبَسْمَو و هورّزَعَتَو

 ا ا
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 4( هلل ِهْيَلَع ©
 ءاهلا رسكب رماع نباو ةبعش

 «ِهبيْؤُنَسَف »
 .ءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 « شتك ليزك
 .راهظإلاو

 «(انوذشحت لي
 «ماغدإلاب :نامجو ماشه

 .راهظإلاو

 تدك اكتنا © ب َّنإ هك
 م

 ه-
3 

 هك

 هلأ ُهْيَلَع َدَهِنَع اهي را قكو دينك لع نك اتت فكنت

 ٍباَرْخألآ َنِم َنوُفَلَخُمْلا َكَل ُلوُقَيَس © اَبيِظَع اًرْجَأ هِتؤْيَسَ
 سي م مهيأ َنوُوُفي هم اكل ةْفْفَعْسأَف اَتوُلْمَأَو اكُلَوَمَأ انئَلَعَم
 مكب َداَرَأ ْنِإ اًكيَع ِهّللأ َنَم : مشسأ كالتي نتف لقي ف
 | رت هلأ ناك لَ اَعْفَت مكب داَرأ أ ار

2 

 َنيْرَو ادب دب مهيلهأ لَن وُئِْؤُمْلاَو ُلوُسَرلَأ بِلَقنَي نل نأ مكن
 نَمَو © اَروُب اًمْوَق َمُكنُكَو ِءْوَّسلأ ّنل َمُثنَئَو َمُكِبوُلُف ىف َكِلَذ

 هو © ايس نيرة هِوُسَوَو هلأ نِْؤُي

 ُهآَقَي نَم ُبّدَعُيَو ُهآَقَي نّمِل ُرِفْغَي ْضْرَأْلاَو ٍتوَمَّسلأ ُكَلُم

 لإ مكفلطنأ اد َنوُملَحمْلآ ل وُقَيَس © اَميِحَز اًروُفَغ ُهّنلَأ َنكو

 هللأ للك اراك نأ نوُديرُي محفور اهوُدْحأَمل ماعم

  نولوتتتق لبق قهنةنلآ ل 0

 © اي الإ َنوُهمفَي ال أوثك ْلب اتئوُدْسْحَت

 4( ُءاَشَي 7906© .مورلاو ناكسإلا اهنم لكعمو (َوّسْلَأ ]+ ماغدإلاو لادبإلاو وسل ]9 لقنلاب 4 ِءْوَّسلأ 0# ماشه فقو
 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ
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 حدا هن هك
 ديد نيب لو ؟ لِ َنْوَعَدْعَس بارغألآ نم َنيِفَلحَمْلَل ل دحض

 نو اَنَسَح اًرْجأ هلأ محتوي ًأوُعيَطُت نإّف هسا كربلا

 يحس دعي لبق نم ميل امك أوك
 ثا رح ضيرَملا لع الَو ُحَرَح جّرغألا َلَع اَلَو ع 0 مال

 عمو 78 هت نم ىرخت لَ لج هوو هللآ علي نتو 426
 َنيِنِمْؤَمْلا ٍنَع هَل هلآ ضو دَمَل و © امي َباَذَع ب َبِذَعُي أوتي نَمَو .ءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 ةئيِكّشلأ لنك مهبوُلُف ىف ام َمِلَعَم ِةَرَجَّشلَأ تخت َكَوُعياَبُي 0

 هدأ ناو اَهتوُدْحَأَي ةريبك َمِاَكَمَو © اَيِرَق اضف
 َلَّجَعَف اََوُدْخَأت ةريثك َمِناَعَم ُهّللَأ ْمُكَدَعَو © اًميِكَح اًريِزَع

 َنينِمُْمْلَل 1راَ َنوُكََِو ْمُكََع سيال َىِديَأ ٌفكَو هذه محل
 هي اج رررفا 1 يجن زر ةاهييكنت ار ْمحَيْفَيَو 4“ ىَرخأو ©
 2 0 حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 مسلم لَو © اريدك ءئن 5. لك لع ُهّللَأ َنكَو اهب ُهّنلَأ طاَحأ .ةلمإلاو

 ةَنُس © اَريِصَن الَوايِلَو َنوُدَي ال مرد ولو اوُرَئُك َنيِذأ

 © اًليِدْبَت هَللأ ِةَنْسِل دن نّلَو ٌلْبَق نم ْتَلَح َدَق ىّلآ هلل

3 
 0 97 اَحْمَو : يركب 5 2 مق

2 

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيََش ©
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 4 َلعَج ذإز©

 قت قلل ©

 .ةلامإلاب ناركذ نبا
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 ع 000
 يله © اري وُ اب لأ ناك ِهنلَح حكرقأ نأ دغ
 لبي نأ ًنوُكعَم عقل مازحا دجنتلا نح ْمُكوُدصو أو رفك

 ١ ةفرتلفت 3 كقوزت ةاقنو ةوليزت لاقي الو دال

 وي نقلا لوو را دن د تروا را
 ١١ © ابا 416 هي أوزدكس نيد اهي140 اواكرتو ةاكقم
 هللأ ٌلََنَأف ةَيِلهلَجْلأ ةَيرَع يع ةيمحل مهبولُف ىفاوُرقَك َنيِذأ لَعَج

 أوناكو ئَوقتلآ ةَمِلك ْمُهَمَرْلََو َنيِنِمْؤُمْلأ َلَعو - وسو لعد ُةَتَنيِكَس

 هلأ َقَدَص دَقَّل © اَميِلَع ٍءْيَش لُحب ُهّنلأ ناك اََلمَأَو اب َّقَحَأ
 هميم إم اَوَخَ ةجشعلا خلفذعا ركتياوزلا هلو

 ديا ! اهمفت نونا" ةيرطتنو عكست قي

 ىَدُهْلاِب ُةَلوُسَر رك َىدَّلأ َوُه © اًبيِرَق اَحْتَ َكِلَد نود نِم

 © اَديِهَه للأب ىقكَو دلك ِنيِدلَأ َلَع ءَرهْظِيِل قََأ ِنيِدَو

0 

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءاَشَي ©

 4 ىَش#: مورلاو نوكسلا م ماغدإلاو لادبإلاو 4 5-5 مورلاو نوكسلا 2 لقنلا :هجوأ ةعبرأ هب ٍءْىَش »©
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١ 

 «ٍرانحلا ©

 «* مُهَرت#
 ةليزاو عتايتولعر نانا

 2 هر

 #4( ٍةحَرَوَعل +
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 4( دهوك ُهَقَطَم )+
 «ىلوألا يف ءاطلا حتفب ناكذ نبا

 .ةيناثلا يف فلألا فذحو

 قوس جص

 0000 َُهَعَم اا هّللأ ل كا

 ىف مُهاَتسسنُش ِرَو ِهّللَأ َنّم ا نرد 5

 ىف م ا ى مهلك كل ةرخشلأ رثأ نم مهدد

 لع ل نوتات لمت هز ُهَعظَم جَرْخَأ منرك لينال

7 
 نب

 هاو |( يه د. قو ع

 مو 1

ً 

 © اًميِظَع اًرِجاَوَة فم مهتم ِتحِلّصلا لصلا | عون | مه ١ يس 2 ًّ ف يهد صه و 0 ِ

 ِميِحَبلَأ عيل هّللأ مشب ل
 6 ص دص وص 0 0 ا 2 رقع

 اوُقَتأَو ءِهِلوُسَرَو هّللأ ىَدَي ّنّْيَب :ب اوم ال وثم َنيِذلا اًهّيَأتَي
 مما ارم نيذلا اهناجه ةيلك ةييكهت هلأ نإ ل ّخ

 ٍرْهَجَك لقلب .هل أور الو بلآ ِتْوَص قه ْمُكَتَوْصَ
 منو ْمُكُلَمْعَأ ظَبحت نأ ٍضْعَبِل ُْكِضْعَب
 َنَحَتْما يآ كيت هلأ لوم ددج متو وصي نيب

 يذلا َّنِإ © ٌميِيَع ٌرجَأَو ةرِمْغَم مهل ئَفَتلِل مُهيولف هلأ
 2 َنوُلِقْعَي ال نفرتشسأ ِترُجُْخَأ ٍءآَرَو نم َكَنوُداَتُ

0) 66 
 ّنِإ © َنوُرْعَمَت ال مك

 ماع 7
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 تن تك تحن عد عدن عع
 ّآ 0 اري ناكل مهل جرت يح اوربَص مهن د « خءاَج©

 2 َى مج .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 نا 00 ٌقِياَف ْمُكَءَاَج نإ اوم :ماَء يذلا اًهَأتَي © .ةلامإلاو جعفلاب :نامججو ماشهو

 ا ملَعَف تام ريت اع ب 0 1
 د م ريثك يف ْمُحْعِيِطُي وَ ِهّللَأ َلوُس * كيف ّنَأ

 هو فسيوا# داتا نيل كل 7
 مم َ

 َنِم ِناَتَِأَط نو بكَ مَع هلة 00
 1 - 2 5 ام و سو 5 ع 5: 00 3 2
 لع اًمهلدحِإ تعب ُنِإَف 356 ل 0 | َنِب وعلا

 تءاف نإف هللا رما ١ ! َءَفت لَقَح لما : نيتك ىلا ًاوُلَتَم ََ ىرْخْأْلا هل ئَرْخالا 9 2 حب 2 5 - ها 2 م 16 00 مه

 ديت ا ىط .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا
 3 يفت نع 0 لي ٍلدَعْلاب امين خلطات

 2و هَ هلل اوُهَتَأَو ع و ا

 نأ َىَسَع ِمْوَق نت مو رج ال اوثماع يلهب © قونكنت
 اَرْيَخ ّنُكَي نأ َىَسَع ٍءآَسْي نّم ٌءآَسِن الو َمُهْنِم اَرْيَخ وسي

 ْمْسألا َسّمِب بقالب أوز ان ْمُكَمْشَأ أزيلت ال ا بل نم | (كيتزأت فيه

 ةتةرترلتلا طق يتلوا كي هل تو نامي َدْعَب َدَعَب ا 00
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 حا هه ١ مه
 نإ َنَّظلَأ َصَْب َّنِإ َناَطلَأ َنِم اريك ريتك رقاق

 َ 3 ِرَ 2 21 د 4 و و 2 رع د رع 6 م 5

 نا هتنعأ فا اضف كنت ايتنيالو وفشل ]3

 ل 0 ل م د ميو ست 6 6 )565 2 ةر هو ءر
78 
0 

 اوُِمْوُ مل لق اَنَماَء ُباَرعَأل 5 0 0 هلل تو هي 1 ا و را 1 وف يب يه )ش مه
 دص وو نو - مد م هوو و -

 د د و ف ع .٠ َس و 25 2 سو |( > ا 7 0

 ِج ضل
 علل 0 كاوا مما اق 0 ا هر + 1 0 5 8

 هللا ْنِإ اَكْيَش ْمَكِلَمْعا ْنِم مكَنِلَي ال ُهلوُسَرَو َهللأ اوعيطت
 2 تن دوو

 مث ءِهِلوُسَرَو 4 هلل وَما َيِدَلآ َوُئِمؤُمْلآ اَمّنِإ © ميِحَر ٌروفَغ

 مه كتزأ أليس ف أو ةيلومأب اوَدهجو وياك م

 ىف اَم ْمَلْعَي ُهّنلآَو ْمُكِبيِدِب َهّللَأ نول 1 وفل

 َنوُنْمَي © ميِلَع ٍءئَ لحب هّنلآو ٍضْرأْلا ىف امو ٍتوَسلَأ
 د م را ع

 هلل َّنِإ © َنيِقِدَص ْمْثَنُك نإ نّميِإْلِل ْمُكَنَدَم هينا فعن

 ه2 نولمقت امي رص ةللآو ّضْرلاَو تاوعملا بْنَ لق

 4 َىَش 0 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءّْىََت ©
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 ما تلا
 .ةلامإلاب نائكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 ه4( اَذِءْأ ©

 .همدعو «نيتزمهلا

 عاشو
 .مملا مضي رماع نباو ةبعش

 هن ئَرْكذ و ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 ٍميِحّرلَأ ِنْمَْلآ هلآ مشب

 ُْْنَم رم مُهَعآَج نأ اَْيِجَع لب © ٍديجتْلآ ٍنائْقْلآَو
 0 اكو انتي اذوأ 8 كيهع يق اذنه ةوزفكلا لاقت

 دنِعو َمُهْتِم ُضْرأْل ُصْشنَت ام اَنَمِلَع ْدَق © ٌديِعَب ٌعَجَر َكِلَذ
 رثأ نب وك ةفمافن اكل كلاب اراذك لب 1 فس

 اَهكيوو اهنكْيتَب قْبُك مُهقوَم ِءاَمَسلأ لإ وري ملك © جيم

 َىِسَوَر اًهيِف اَنَيَقَلَأَو اَهََنْدَدَم راو © جوُوف نيم اه ام

 ٍدْبَع لْكِل ئَرْكِذَو ٌةَرِصْبَت مْبَت © جيب جْوَر لَك نِم اَهيِف انتَبتَأَو
 تاع هدي اندن د 143 21 لا قا 10 جيعم

 اَقْزَز َر © ٌديِضَن ٌمْلَط اَهَّل ٍتَقِس ١ كفر 6 يا حر

 مُهَلَبَ :َو ْتَبَذُك © ٌْجوُرَخلأ َكِلَدَك ايم 1 وانك لا

1 

 أ ُنوْخِإَو نَركوَفَو داَغَو 3 ٌدوُمَتَو ن2 ورد د 8 1

 ديعو ٍَ نقف لكلا تدك لك حبت ُمْوَقَو ة كيلا ا

 ََت ٍدَج ٍقْلَخ ْنِّم بَل يف ْمُه ُلَب لوألا ٍقْلتْخأب اييَعَمَأ ©
0 
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 ع | ويضعتلا م ]| تكس 3-1 عارلاو ماللا منغ هه 02 | همس | 0 55

 2000 ذالآ اَنْفَلَخ ْدَقَلَو

 نو نيبيلأ نع ناقل ىقلعَي ذإ © ديرولا لبَح نم هيل

 0 ا

 6 00 هدم 0 5 ٌُ .اعم أ ْتَءاَجَو 2©

 يآ اَهَعّم يفك ُُق ٌتَءاَجَو 6 20 كيت نرشلأ ىببإ .الجاو حاولو الو

 َكَءاَطْغ َكنَع اَنْفَشَكَف اذه : ْنِم ِةَلْمَغ ىف تنُك َدَقَل © ٌديِهَم

 © ٌديِتَع َىَدَل ام اًَذََه ُهُنيِرَق لاتوو ةيزح موي 0

 © ٍبيِرُم دعم ِرْيَحْلأ حاتم © ٍديِنَع ِراَمَك لك َمَنَهَج 2 ىف اَيِقْلَأ

 © ٍديِدَّشلَأ ٍباَدَعْلأ ىف 0 ةكلعائلإ أ ل عج ىذلا

 0 و وةةقكظا ام اككر ودتيزك لاكو

 دبي ام © ٍديعولاب 0 ُتْمَّدَق َدَقَو َّىَدَل أمضت قع ال َّلاَق

 8 مّنَهَجل ُلوُقَت َمْوَي © ٍديِبَعَلَل ا 0

 ريغ نيفتملِإ ُهَنِهل تقرأ جرت ني لك لرفتو تالقتأ| |
 2 0 نعل. "اقول ب نر # َءاَجَو ©

 َىِثَخ ْنَم © ٍظيِفَح ٍباَوَأ لكل َنوُدَعوُت ام اًذَه © ٍديِعَت ا 20هاد؛ هك نب
 َكِلَذ مكس 0-0 نا ل ل ا ل
 مه هس | هده .٠ 0 8و « اهوَلْخْدأ © يو

 اَنْيَدَلَو اَهيِف َنوُءآَمَي ام مُهَل © ٍدوُلُخْخآ ُموَي .ًالصو نيونتلا نون مضب ماشه
 6 ُديِزَم
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 كك كك هك 5-5
 4 ىَرْكِدل »©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 هن ع

 « ققشن 8
 .نيشلا ديدشتب رماع نبا

 ٍدآبلا ىف أوُبّقتَق اقَظَ مَنِ ُدَهَأ ْمْه ِنَرَق نّم مُهَلَبَق اَتْكَلْهَأ ْمُكو

 ىَقْلَأ وأ ٌبْلَق مهل نك نَمِل ئَرْكِدَل َكِلَد ىف َّنإ © ٍصيِجَت نِم ْلَه

 اَمُهتيب اَمَو َضْرألاَو ٍتوُمَسلآ اَقَلَح َدَمَلَو © ٌديِهَم َوْهَو َعْمّمل

 ْحَبَسَو َنوُلوُقَي اَم َلَع ُرِيُص مق © بو نام امو مس ىف

 ٍلْيْلآ نِمَو © ٍبوُرْعْلأ لْبَقَو سْمّشلآ ٍعوُلظ َلَبَق َكَب

 رد را

 نإ © جوخ مدي كِل قحاب ةَحِبَصلأ نوعي مي © بير
 نه قرا ا ل ل ل

 قدأ انو َنوُلوُفَي امي هلأ نخ © زبر اذيَلَع ذب كلذ غاوي

 (© ِديِعَو فاي نَم نافل ْكَدَ راجي مهْيَلَع

 (000 تيرافةتش ]
 ِميِحَبلأ ِنعَرلآ هّللآ مشب

 © اَنْ ٍتيِرَجْلاَف © اَرْفر ٍتَلِيَحْلََف © اَوْرَذ ِتَيِرَّذلَأَو

 و َنيِدلآ َنإَونُقِد اضل َنوُدَعوُ امهات مِسقمْلاَ
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 «راَتلأ ©
 .ةلامإلاو مصفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 ٍنوُيِعَو #©
 .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

 4( ُلْثم ©

 « مكرره
 ءايلا لادباو ء ءاهلا حتفب رماع نبا

 .صفحك هجو ناوكذ نبالو ءافلأ

 4 اوُلَخَد ذإ ©

 .راهظإل اب هجو ناوكذ نبالو

 4 اجمل ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 اح كا ع

0 
 أوُقوُذ © َنوُتْفُي ِراَنلآ َلَع ْمُه َمْوَي © ِنيِدلآ 2 ناي َنوُلَعمَ

 يف نيل نإ © َنولجغتست هدب مُشُك ىِذلآ ادع ا

 َكَِذ لبق أوثاك ْمُهَنِ مُهُيَر ْمُهلَتاَءآَم َنيِذِخاَء © ِنوُيْعَو ٍتَّنَج

 مه ِراَحمْأْآبَو © ن رفَجفَي املأ نم اليلق أرثك © ننس

 ٍضْرَألا فَو © ٍموُرْحَمْلآَو ٍلبآَسَ ٌقَح لَوْ َففَو 09 َنوُرِفْعَتْسَي
 ٍءاَمَّسلأ فَو © َنوُرِصبُت الأ كيش قَو © َنيِنقوُمْلَل تيا

 َلْثَم قل م4 ُهَنِإ ٍضْرَلاَو ءاَمَّسل 0 اَمَو 00

 َميِحَرْبِإ فْيَص ُثيِدَح َكلتَأ ْلَه © َنوُن 1
 ل اد ا 0
 لأ َّلاَق لإ ةةبرقَف © نيس ٍلْجِب ءآَجف هلأ لإ عاَرق ©

 يكفي ةروطر نقتل ارق هج هوني سيو  نوأشأت

 تل 0
 أ

3 
 م م

 2 ساس > م 0 5 ما

 ٌروِجَع ٌتلاقَو اَهَهَجَو ٍةَرَص ىف هَهَتاَرَم
 وو أ

 © ٌميِقَع
 ا

 1١ 3

 1١
 ٠0

 و
 اص

 1١ 3

 كو
 يي

 8-0 1١

 6 اى

 ع١

 ١للاح 3 ماس

 عام

 6 0 اسا
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 كل ١ عكا ل

 4 ليِق ©
 .مايشإلاب ماشه

 4” َنوُرْكَذت ©

 00 نوفل قفل 11 كرت فَو © ميل تا

 روف نإ اَنْلِصْرأ انإ اول اَم © َنوُلَسَرْمْلأ اَهّيَأ ْمُكُبْطَح اَمَف ٌلاَقَه

 َكَبَر َدنِع دنع ُةَمَوَسُم © نوط نم ةَراَجِح ْمهيَلَع لل © مرج

 اَنَدَجَم اَمَف © © َنيِنِمْؤَمْلا َنِم اَهيِف نك نم اَنْجَرْخَأَت© َنيِفِرْسْمْلِل

 نونا يدل نان اهيا انكرو 8 نيينكتلا قع 8 اَهيف

 ْدَحَأَم © ُكوُنْجَت ْوَأ ٌرِحَس َلاَقَو -هيكْرِب ٌلَوَتَف © ِنيِبم , 0

 ُمِهْيَلَع اَنْلَسْرَأ ْذِإِداَع فَو © ٌميِلُم َوْهَو َمَيْلآ ىف َمُهَنْذَبتَف مهَدوُنُجَو
 ُهَتلَعَج اّلِإ ِهْيَلَع ثكَأ ٍءْيَه نِم ُرّدك ام © َميِقَعْل حيِرلأ

 اَوَتَعَف © ٍنيِح َقَح اوُمّنمت ْمُهَل َليِق ْذِإ دوُمَك ىفَو © ميِيَرلأك

 أوُعظَعْسآ اَمَق © َنوُرْظََي ْمُهَو ُةَفِمَّصلَآ ُمُهْتَدَحَأَ مِهيَر ِرْمَأ ْنَع

 أوثاك ْمُهَّنِإ لبق نّم جون موَقَو © َنيِرِصَتنُم أوناك اَمَو ِماَيِق نِم

 َصضْرْلاَو © َنوُعِسوُمل نو يي هيَ ءآمّسلآَو © َنيِقِسَق امو
 ٍنَجْوَر اَنَقَلَح ٍءْيَس لك نمو َنوُدِهَمْلآ َمعيف اَهَئْشََف
 © نيم ريدك ةنم مكحل نإ هلل ىلإ اورق © َنوُرَكدَ ْمُحَلَعَ
 © ٌنيِبُم ريِذَت ُهْنِم مُكَل نإ ٌرَخاَ اهل هلأ َعَمْاوُلَعْت اَلَو

 4 ىَش# مورلاو نوكسلا م ماغدإلاو لاديإلاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا م لقنلا :هجوأ ةعبرأ .ًاعم هإٍءَىَش مه
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 4“ ىركذلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 تك كاتنا انتل 20 ا اسحا

 د و 5 نوت

 مو © َنيِنِمّؤَمل أ منت ركل نإ ركَدَو © رولي تنأ

 ٍقْرَر نم مُهْنِم دي يا ها ل

 © نينلا فنار كافل وف للا نإه نوتمظل نأ ةيرأآك

 ٍنوُأجْعَتشَي الق ْمهيَحْصَأ ٍبونَ َلَْم ابو أوُملل يل نإ

 © َنوُدَعوُي ىدَلأ ْمهِْوَي نِم اوُرَفَك َنيِدَّلِ ٌلْيَوَف ©

 ِعيِحَبْلا نئمعيلأ هّنلأ مشب

 5 2 ِتْيَبلاَو © ٍروُشدَم ف ِقَر ىف © ٍروُظْسَّم ٍبدتِكو © ٍروُظلَآَو

2 

5-2 2 

 طال ما

 َّنإ © ٍروُجْمَمْلا ٍرْخَبلاَو © ِعوُفْرَمْلا فْقَّسلآَو © 0
 ا ب © عِفاَد نِم كل ام © ٌعِقوَل َكَب 0 ََت

 نيكل قيتزي ليزت 18: ايش لاخلا ٌقيِبَكَو © اوت
 ٍراَن َلِإ َنوُع 9 نت © ةرثأت ىخ ف مخ نأ ©
 ©َنوُبْذَك ّذَك5ُ اهي مُثُك ىِل ٌراَكلآ هذدَه © اكد َمََهَج 0
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 عد مك كك هض 5-5
 ال وأ اوزيضأق اَهْرَلَصَأ © َنوُرِصْبُم ال ثنَأ مأ اذنه رحيق

 ةإ © قراتغت مح م زان ضلع ات ا

 مُهِلَقَوَو ْمُهّيَر ْمُهَ ُمُهِلَتاَ آّمِب َنيِهكلَف © وِيِعَنَو ِتَنَج ثدنح + ىف َنيِقَّمْلَ
5 

 قولقتت رك اديان اقر ردا ارك و موتا تال كلر 4 فير
 مهيكرت

- 

 .لوألا عضوملا يف عملا َنيِذلأَو © ٍنِع روحي مُهجَوَرَو ٌةَفوُفْضَم رْرْس ّلَع ةيكك كم 6 | ..نلعامابلا دعبافلاب نماع نا

 2 نو مُر موي انف ييإي مز عهفتبأو أولم دعب فلأب هل يناثلا عضوملا يفو
 0 .ءاهلاو ءاتلا رسكو عملا ىلع ءايلا

 مهن ْ و 0 رم لك ِء ِءْىَش نم 0 4 ْمِهتيَرذ # كفو © نيو بسك اتي ي 0 َء م 2

 اهيِف وْمَل اَلاَسَأَك اَهيِف دككَي © َقوَُمْفي امي يع 4
 ل هيلع فوظَيَو م © مب يأ .ًواو ىلوألا ةزمملا لادبإب ةبعش

 0 يو رسما
 اَنِإ © ٍعوُمّسلأ َباَدَع اَنََوَو اَئْيَلَع ُهّنلأ َّنَمَف © َنيِقِفْمُم اَئِلْهَأ
 تأ اق زكف © جل لأ و ا ه١ كدت لق نياك

 ضر ٌرِعاَم َنوُلوُفَي ْمَأ © ٍنوُنْجت اَلَو ٍنِماَحِب َكَّبَر ِتَمَعِنِب

 © َنيِصَبَرَتمْلأ َنِّم مُكَعَم ىفِإَف أوُصّبَرَت ْلُق © ٍنوُئَمْلَآ َبْيَر ءدب

 هه( ع يشل ]8().رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4( ٌءآَوَس 90

 .#( َىَش 9 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو .4( ىَلن ) مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ
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 ريظعتلا دم كك تك عارلاو ماللا منغ ب 0 1 ةلامإلا كا كنا | فلتخملا |

 وقت َنوُلوُقَي مَ © نوغاط ٌموق ْمُه ماده مُهمَكحَأ هُم مَ
 19 تيد أل دات ب نأ © دم 1

 توما اوُقلَخ مآ ام نوفيدحْلآ ْمُه م هوَط ريَخ نم اوُنلُخ

 ُمُه ْمَأ كبَر ْنيآَرَح ٌمُهَدنِع 1 © َنوُنِقوُي ال لب ْضْراْلاَ 4 َنوُرَِْسُمْلاٍْ ©
 ع ع أَيْنَ 0 0000 را 3 أ © َن 4 0مل هي

 1 جا لتس نأ © قبلا عئلو كعب غأ8 يبث شلش 4 َوُرِطْبصُمْلا»

 © َنوُبْنَكَي ْمُهَف ُبْبَعْلَأ ُمُهَدِنِع مأ © َنوُأَقُْم ِمَرغَم نم نهود ١] 0ك

 | :ه م © نرذيكتلا مه أوزَتك عيداات ديك نوكيرت ذأ

 نم اقسك ْأَوَرَي نإو © وكري اَعَع هلل نحب د يَ
 أوُقَلُي قَح َمُهْرَدَف © ٌموُكَرَم ٌباَحَس ْأوُلوُقَي اَطِقاَس ٍءآَمَّسلَ
 انْيَع مُهديك ْمُهْنَع نعي ال َمْوَي © َنوُفَعْضُي هيف ىذّلأ ْمُهَمَْي

 كر !5 َنوُد اَباَذَع اوُمَلَ َنيِذَّلِ َنإَو © َنوُرَصُي مُه الو

 حبَسَو ائيغَأب كن زر كف ما هرج بكا

 ٍموُجُدلأ َربْدإَو ُهْحَبَسَف ٍلَْلَأ َنِمَو © ْموُقَت نيج َكَبَر ِدْمَحب

00 0 
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 كل ١ك نا

 «*ن َبْذَك ©
 .لاذلا ديدشتب ماشه

 .امم ( أر #
 ءارلا ةلامإب ناوكذ نباو ةبعش

 .ةزمملاو

 هب ُهاَدر ©
 ةلامإب :نامحجو رماع نباو ةبعش

 .حتفلاو ءةزمهلاو ءارلا

 ةلامإب ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمهلا

 4 ىَرْخَأ 4 ىَرَي 26

 ه* ىَرْبكلا 2©
 « ىَرْخألا >©

 ةلامإلاو معفلاب :نامتججو ناوكذ نبا

 .مهف

 « فج كلوز
 .ماغدإلاب ماشه

 « مناع و
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 ٍمِحّرلأ ٍنمحرلآ هلأ عب
 اَمَو © ىَوَغ اَمَو َمُكُبِحاَص َّلَص ام © َْوَه اَذِإ مْجَتلَآَو
 ُديِدَه ِهَمَّلَع © نحوُي ْنََو اّلِإَوْه ْنِإ © َمَوهْلا نَع ٌقِطنَي
 اند مف ج لغألا يأ َوْهَو © ئَرقْسَت ِةَرِم وذ © ىَوَقْل
 آم ءهيِبَع لإ كأف © ذأ نيمو تاك نكت © ٌلدكت

 ري ام لع ءهَوُرَستفَأ © ىَأَر ام ُداَْْلآ بدك اَم © نع

 ندب © تشل ثق
 دما هاو اما نققناف رذشلا ىقفي ذإ © قرأت

 ا يمي

 ا

 ةآمنأ آَلِإ ى ْنِإ © ئَريِصض ٌةَمْسِق اذِإ َكَلِي © قن
 ها نيالا ع 2

 0 نير

 آرألاو هرِخآلآ ِهَِّلَف © ٌقَمَت ام نسنإلِل ْمَأ © َىَدُْلآ

 4 يل ا لل و

 69 ْْصَرَيَو ُءاَشي نَمِل ُهَلل

2 

0 32 

 ةثلأ قدي نأ دَعَب و سو
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 س دم

 اك ات نوجا مك تتاحح

0 

 الإ دي مَلَو 0 ء ّلَوَت نَّم نَع ُضرْعَأَف © اَنْيَش يَ َنِم
 نمي ُمَلْعَأ َوُه َكَّبَر َّنِإ ِمْلِعْلا َنّم م مُهُعَلْبَم َكِلَذ © اَيندل ريفا

 ِتوَمَّسلَأ يف 0
 يذلا َىِرَجَيَو اوُلِمع اَمب أوُعتَسَأ َنيِذَلآ ىِرْجَيِل ٍضْرَأْلا ىف اَمَو
 لإ ني جفا إل ريتبك وُ 1 نينا © قشحلاياوثسخأ

 مس ْذِإ م مكب ْمَلْعَأَوه ةَرِفغَمْلآ عبو كب د نإ ممل

 6 قسطا الك ضيقت نوط ىف ةئجأ أ ١ ا
 اليِلَق ىطْعَأَو © لَو ىِذّلأ َتْيَءَرقَأ © َقَمَتأ مب ْمَلْعَأ َوْه١ 4 مهربرؤم

 وباين أ © رمق بيلا مْلِع ءْهَدنِعَأ © َْىَدَحَأَو 0 ْ

 َرْزِو ُةَرِذاَو ْرِرَت لأ © ََّقَو ىَدّل مهرب إو © ىَسوم فحص| 43رياله

 ٌقْوَس ُهَيْعَس نو © ْىَس اَم الإ نَسَلِل َسْيَل نأو © ئَرْخأ 9 «ىرغأو©
 © ىعَسْمْلَأ َكَبَر َلِإ ناو © قولا كابجلأ هل ُهدَرَجي َمُك © ىَريإ «ىَريز©

 © اَيْخَأَو تاَمأَوْه دهنَأَو © َكَِأَو كاحضُأ وج رديأو | 0 تنل د نقاتل
 يآ سأر رماع نبا اهدعي الاد يآ اِّإ دي ْمكَو إي ©©4(اَعْيَس يَ نم ىنفُي ال نأ َنِإَو ©
 .ةيآ سأر رماع نيل اهدعي 4 َلَوَت نَّم نَع ُضرْعَأَف ©
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 « ىرخألا 2©

 1 ىَرْعَشلا ©
 06 م ني اَمتَت ©

 كب
 .ةلامإلاو

 « ةرثكو)

 [| « معاج دقتو ©

 صحو
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 © قمت م

 © نا امن نركز ةليالتع دن لرد ئَرْعَّشلَأ ِّبَر
 سم يح 6 محا و 00

 َةكِفَتْؤْْلاَو © قطو م ْمُه أوثاك ْمُهَنِإ ْلبَق نم جوُ مَ

 اًذنَه © ئَراَمَتَم َكْيَر -- َىَأَبَف مَع ام اَهلَّشَعَف © ىَوْهَأ

 ٍنوُد نِم اَهَل َسْيَل © ٌةَفِزلآ يقرا كر لا رذقلا قيل

 ا نركشس © ْطَتَو 69 َنوُبَجَعَت ةيدحلا اذنه َنمَكَأ © ٌةَمِشك ِهّنلَأ

 6 وار ةيغ ار هلي اوراس: نوذوتت لنار ةوكتت

 مجبل نتا هلأ من
 اووي أوعية وري نإَو © رمق قو ةعاَصلآ تي
 و تش أل لو اك © كيك رب
 ع َنّم مُهَءاَج َدَقَلَو

 ك6 © ٌرَجَدْرم ه هيف م ماش
 اََم ير 5 هد

 ركن ِءْيَش ىلإ عاّتلآ ٌعْدَي َمْوَي
 جس ع وكف م و

 و © ْرُّدُّحلَأ ِنْغُت

 .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيَش 6
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 حدا هل صاع

 ه«( انْحَتَمَف ©
 .ءاتلا ديدشتب رماع نبا

 4 ريع له
 .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

 .ماغدإلاب رماع نبا
 .راهظإلاب هجو نائكذ نبالو

 0 لاخدإلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 .قيقحتلا عم لاخدإلا مدقملاو

 #4 َنوُمَلْعَتَس ©١

 © ٌكِشَكَنُم ّداَي ره هناك تاذجلالا قو ةركزا# كياغ | اهنخ و١2

 لكم هزم يلم نزعت لوين نت
 اَعَدَف © َرِجْدْرَأَو ُنوُْجَ وُلاَقَو اَنَدْبَع ْاوُبَّدكَف حوت ُمْوَق وق ْمُهَلْبَ

 ٍرمَهْتُم ِءاَمِب ِءَمّسلآ 0 ٌبوُلْغَم بأ دير
 © َرِدُق ْدَق ِرْمَأ ّلَع ُءآَمْلأ ىقكلاَف اَنوُيْغ شرا

 ناك نمل َءآَرَج ائِْيْعَأِب ىرْجَت © ٍرْسْدَو حَوْلَ ِتاَد َلَع ُهئلَمعَو

 ناك َفْيَكَف (© ٍرِكَدُم نِم ُلَهَم يَ آَهتكَرَت دَقَلَو © رفح
 © رك دم ن نِم ْلَهَف ِرْكّدلِل َناَءَُقْلأ ا همسي َدَقَلَو ©ِرّذَنَو ىباَذَع

 كير دعا ذم و للا

 عع ينك َساّكلآ عِزنت © َر اي وا د

 َناَءَرُقْلآ ا كي دقو © ردو ىبَدَع ناك قيكف © ره :م لك

 ايقبأ ارئاقَف © رّدفلاب دوك ْتَبَّدَك © رِكَدُم نم لَه ركّتلل
 هْيَلَع رْكِدلأ ِتْلْمَأ © ِرْْسَو ٍلَكَص ينل اَذإآ ان ةةفي ةكيو ات

 ُباَدَكْلا نم اَدَع َنوُملعَيَم © ٌدِهَأ با ا
 © دب 35 ٍط 5 او مُهْبِقَت ُهُهْيِقَتْرَف / موك ٌدَدَتِف املأ ار اَنِإ © ُدِسَأْل 2
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 ًاَوَداَتَق 0 1 برش ُُى 0 ل آيل 1 ُعَتَكَو دكه |( 2( ذل كاان

 آنِإ © ِرْذنَو ىباَذَع نك َمْيَكَف © َرَفَعَف اعف ْمُهَبِحاَص
 َدَقَلَو © ِرِظَتْحُمْلا ميِشَهَك ْأوُناَكَد ِةَدِحو َةَحْيَص ْمُهْيَلَع اَنْلَسْوَ

 ضل تَبَذَك © ٍركَدُم نم 00 نايل اندكي
 دنيا سيد 0 ما مكي ايوأ لاَ لإ اًبصاَح ِْهيلع اَنْ 0

 9-3 ِ وم سا قلو © ردد بدع اكوُد ع اة 4 م دَقَلَو 9

 1 .ماغدإلاب ماشه
 6 ::5: ذقلو © رْكتَو ناد اوُدَق © ا 0 -
 ٍ 0 سوو

 © ُرّدْكلَآ َنْوَعْرِف َلاَع َءآَج دَقَلَو © ٍرِكَدُم نم لَهَف ركل .ماغدإلاب ماشه

 © ٍرِدَكَقُم زيزَع َدْخَأ اهكذعأت اَهْلُك اتيبياك ُاوُبَذَك *ن' َءاَج#
 َ 7 ّ .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 َمأ © ٍرِبْزل ا ب مُكَل م كبل نم ٌرْيَخ ْمُكْراَفُحَأ .ةلامإلاو فلاب :نامجو ماشهو

 ملا َنوُلَوُيَو ُعْمَجْلأ ُمَْهْيَس © ٌرِصَتنُم ٌعيِج ْنْحَخ َنوُلوُقَي

 ف ةييرجتلا نإ ه ةمأو ذأ ةقاقلاو ةطدوؤم ةفاقلا لب
 ّسَم وقود ْمِهِهوُجُو َلَع ٍراَنلَآ يف 00 0 69 ٍرْعَسَو ٍللَص «راَثلآ ©

 © ِرَدَقِب ُهَمْقَلَخ ةش لك انإ © َوَقَم 5 .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 4 َىَش 0 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْيَش ©
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 - حدا عه هت
 ه- 00

 راع اج قع م أ مَ > هاد مه 0-2 ه1 دو ل 2 0 8 _ِ 8
 د 5 4 8 ل ايش َدَقل ةدحاو الإ اَن

 و © رَصَبل جملك دحاو ا1لإ ادرم

 2 وع
 رج هاهم » 2 سن 4 ا وتل“ .و 0 6 أ 2

 6 كتم © ٍريبْكَو ٍريِغَس لكو © ربزلا قف هولعف 2 لَو رك دم رع

 ره 2 نينا - وي 2 م ع . مه ناب كا 500 جددا
 آخ 5 - - و © رِدَكَقَم ِكيِلَم َدنِع ٍقَّدِص ِدَعَقَم ىف © رَهَنَو تلنَج ىف َنيِقَتْمل ن و هس. ال٠ ٠

 © ةاييلا لع © نكنإلا قلع ه ناوينلا نغم نيقكأ
 © ناتو ْرِجْفلاَو ْمجلَو © ناني رَمقْلَو شكل
 أوُميِقأَو © ِناَريِمْلآ ىف اوْعَطَت الأ © َناَريمْلَعَضَوَو اَهَعَفَر َءآَمّسلآَو

 متي اهعضو ضرالأو © كالا أوز الو ديسقلأب تؤول ...٠
 ترق ٠ ذولا ١ و م. ٌيروص وره ريو ير صر ىغ 2 ذ بحلاو #

 ٍفْضَعْلأ وذ ُبَْلآَو © ٍماَمُحَأْلا ُتاَذ ُلْخَتلََو ُةَهِكَف اًهيِف سلا
 00 هر هاو لا هم 4 م ل وا رم |. داَحْيَرلَو فضَعل

 نِم َنَسْفِإلا َقلَخ © ٍناَبَدَكَ اًمُكَبَر ِءالاَد ّيأبف © ُناَحْيَّرلاَو | .بصنلاب اهثرق رماع نبا
 عمم >2 ص د>رص

 َيَأبَف © ِراَّن نِّم جِراَّم نِم َّنآَجْخَأ َقَلَحَو © ٍراَخَمْلاَك ٍلَصْلَص | #«ٍراَخَئْناك 9©
 0 يا 3 7 | مارش نكت نا

 5 نايردلا كرو قرف نو هنو كه مكر يلوا 000
 كا 5 2 ِ

- 

 مسا
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 4 عونا ©
 .ًاواو ىلوألا ةزمهلا لادبإب ةبعش

 4« ثاقيدنْلا »©
 « نيشلا رسكب :ناحتجو ةبعش

 .صفحكو

 *( ماركو ©
 ءةلامإلاب :نامججو ناوكذ نبا

 .حتشلابو

 «يا)©

 ه-
1 

 ابق © ِناَيِغَبَي ال 1

 © كارما ا ل تر آلا
 ِرْحَبْلا يف ُتاَعَمدُمْلر اَوْأ هَلَو © ٍناَبْدَكُت امُكَبَو ِهآَلاَ يأ

 م ءآلاَع ٍقَأبَك © مّكغأْلاَك
 ا َيَأبَف © ماَركِإْلاَو ٍلَكَجْلَأ وذ َكْبَر ُهْجَو َقْبَيَو © ِناَن

 ِمْوَي لك ٍضْرأْلاَو ٍتومَّسلَأ ىف نَم دُهَلَعَْي © ٍناَبْدَحُت اَمُحَبَر

 ْمُكَل ٌعْرْفَتَس كس © ٍناَبْدَكُن اَمُحَبَر ءآلَء ٍيأبَف © ِنَأَع ىفَوُه

 ع َرَسْعَمَي © ٍِناَبْذَكُن اَمْحَبو آلاء ٍيأبَف © ٍنالقمل اَلَمَكلَآ هيأ

 ِضَراْلاَو ِتْومَّسلَأ ٍراَطْقَأ ْنِم أوُدُفنَت نأ َمُكَعَطَتْسَأ ِنِإ نيذإلاو
 ٍناَبْدَحُم اَمُحَبَو آلَ يبت © نطل الإ نوُدشت ال اوذفنأَ

 َيَأِبَف © ٍناَرِصَتنت ال ساوث نم او اكل لس ©
 َهَدَرَو ْتَناَكَف ُءآَمَّسلأ ٍِتّقَمْدَآ اَذِإَف © ِناَبَدَحُن اًمُكَب 17 0

 0 وَمْؤَيَف © ٍناَبِزَحُ اًمُحَبَر هال يأ © نايك
 00060606060 و .اس ء سل ٌ املا سل ل سرأ < مح ثا سا فعالا 6< -

0 

 © ٍماَدَقَأْلاَو ىِصََتلأب ُدَحْوُيَف ْمُهميِسِب َنوُمِرْجُمْلا ف
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 كلا 00 ١ كُل ١ ١ كفل 8
 م
 ع

 اَهب ُبْدَكُي ىّلأ ْمَئَهَج ذه © ٍناَبْدَكُن اَمُكَبَر ِءآلاَء ّيأبَ
 ا َيَأبَق 6 ِناَء ويِمح َنْيَب َدِيَبَو اَهَنْيَب َنوُفوُطَي 6 َنوُمِرَجْمْل

 َيَأِبَف © ِناَتَنَج ِهَبَر قم َفاَخ ْنَمِلَو © ِناَبَدَكُت ا
 امُكَبَر هآَلاَ َىَأبَف © ٍناَتْنَأ آتاَوَذ © ٍناَبَدَحُت اَمُحَب در لاَ

 اَمُحَبَر مآَلاَء ٍيأِبَف © ٍناَِْجَت ٍناَنْيَع اًمِهيِف نازح
 اًمُحَبَر ِءآَلاَء ٍيَأبَف © ٍناَجْرَر ٍةَهْكَف لك نِم اًمِهيِف © ِناَبّدَحُ
 قَجَو ٍقَرْبَتْسِإ ْنِم اَهُياَطَب ٍشْرُف َلَع َنيِيِكَتُم © ِناَبَدَحُت

 ُترِصَت ّنهيِف © ٍناَبْدَحُن اَمُكَبَر آلاء َيَأبَم © ٍناَد ِنّيتَتْخأ

 امُكَبَر ِءآَلاَ َىَأبَف © ٌّناَج اَلَو ْمُهَلَبَق ٌسنإ َنُهَتِمظَي ْمَل ٍفْرَطلَأ

 متحتو ءآلاو تان © ناكقتلاو ثول نه ِْهَنَأك © ِناَبْدَكُم

 لاذ تابت 8 نينشلا1/ ىاعللا 2 تما زك

 اَنْكَبَر آلا يبق © ِناَكََج اَمهِنوُد نمو © ِناَبَدَكُن اَمُكَبَر

 ٍناَبْذَحُت اَمُكَبَر ِءآلاَء َيَأِبَف © ٍناَتَّمآَهَدُم © ٍناَبْدَحُت

 © ٍناَبدَحُن اَمُحَبَر هآَلاَء ٍيَأِبَف © ِناََحاَّضت ِناَئْيَع امه
 © ٍناَبَدَحُت اًمُحَبَر ِهآلاَع ٍيَأِبَف © ُناَمْرَو ُلْخكَو ٌةَهِكَف امِهيف
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 ِناَبْذَحُت امُحَب 3 ءآَلاَع َىَأَبَ نتا انتا ناسحب تاريح نهيف

 - الا أب © ِماَيِخَأ ىف ٌتَروُصُقَم ٌروخ ©

 ٍيَأبَف © ّنآَج الو ْمُهَلَبَق ٌشنِإ 0 َمَل © ٍناَبْدَحُت ا «لكجخلارثله
 0 رضُخ ِفَرْفَر َلَع َنيِِكَتُم © ٍناَبْذَحُت اَمُحَبَر ِءآلاَء | 770006 تسد

 0 ه' ءاَركإْلاَو ©
 © ِناَبْدَحُت م اَمكَبَر ا َيَأبَق 0 ٍناَسِح

0 

 .معفلابو 2 ماركا و ندخل يؤ فور ل ورب | 2 الا

 ديل ةضئاخاو د ا لا قوات

 تن ان لك تلو 5 ألا تو نإ ©

 دما شل نا ذأ ثكو © ابنك هبه
 - هو

 ه-
 0 م

 هدد 14 قمنا ةنكش رب قنا نظن

 83 هرقل كيلر © نرفيشلا ةونيكلا) قه ةنفقتلا

 َنيِرِخآْلَأ َّنّ : ليي َنييَوَأْلأ َنِم م ُهَلُث © ميعتلا ِتَنَج ىف

 © َنيِلِبَقَتم اَهْيَلَع َنِدِكَتُم © ٍةَنوُضَوّم ٍرْرْس لع ©

 .ةيآ سأر رماع نب اهدعي 4(ٍةَمَكْشَمْلا ٌبلَحْصَأَو ]© 4 ةئَمْبَمْلا ُبدَحْصُأَت »©

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال #ٍةَّنوُضَوم ٍرّرُس لعوه
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 4 نركوي ©
 .يازلا حتفب ةب رماع نبا

 «لوُلل ©
 .ًاواو ىلوألا ةزمهلا لادبإي ةبعش

 «ايَرَع ©

 اسيا
 .قيقحتلا عم لاخدإلاب ماشه

 قفا
 .مملا مضب رماع نباو ةبعش

 «زأر©
 .واولا ناكسإي رماع نبا
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 ا قياما _ ا

 امي ٍةَهِكََقَو © َنوُفِزنُي اَلَو اَهْنَع َن ال © ِنيِعّم

 ٍلكْمأَك © نع ٌروُحَو © َنوُهتَي امي ِْبط مََو© َنوُرَيَختي

 ايف َنوُعَمَْي ال © َنوُلَمْعَيأوثك اَمب 'ءآَرَج © نوكأ لول
 نيِيَيْلأ ُتنَحْصْأَو © اَمَكَس اَمَكَس الق اَّلِإ © اَئييَأَت اَلَو اَوْعَ
 © ٍدوُضنّم حْلَطَو © ٍدوُضْخَغ ٍرْذِس ىف © ِنييَيْلأ ُبَحَص تكفا اذ

 ال © ةَريبَك ٍةَهِكَكَو © ٍبوُكْسُم ٍءآَمَو © ٍدوُدْمَم ِلِظَو

 ريف أ سارع

 نوعدصي

 ءآَقذإ َنُهَتَأَمَذ ذأ نإ © ٍةَعوُفْرَم شْرْفَو 2 ٍةَعوُنَمَم اَلَو َةَحوفَم

 © ِنيِمَيَلَآ ب بكس قام يدع مو اناكسنأ ا

 آم ٍلاَمِقلَآ ُبَحْصأَو © َنيِرِخآلآ َنِم ُةَّلُثَو © َيِّوَأآ ني

 ال © ٍموُمْحَي نّي لِظَو © ٍوِبِكَو ٍموُمَس يف © ٍلاَمَِقلَأ ُبلَحَص بلَحَص

 أوناكو © َتيِفَرَتُم َكِلَذ َلَبَق أوُنآك َمُهَن هُهْنِإ © ِميرك اَلَو ٍدِراَب

 انُكَو ام اَديَأ َنوُلوُقي : اوثاكو © ميلي ثيل . أ لع َنوُرِصي
 ممل ١1 كوت رشتمل ال2 اهلكفو انا

 3 ٍووُلْعَم وي ٍتدَقيِم لإ ةوغوئجتل © قيرخأ آو نيو
 .ةيآ سأر رماع نبا امهدعي ال 4 َنيِرِخآلَو َنيِلَو ل 4ك ٌنيِح ٌروُحَو ©

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي #( َنوُعوُمَجَمْل © 4( ٍلاَمَقلآ ٌُبلَحَص ماو ل04( ِنييَيْلأ ُبنَحْصَأ أَو ©
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 م 5590898 ءارلاو ماللا منغ | هعمل |

 1 وُيذَكُمْلآ احا ا ا

 ميِبَحْأ َنِم ِهّيَلَع َنوُبِرَكَف © َنوُظِبْل اًهئِم َنوُفِلاَمَق © ٍروُقَ

 نحت © مب عزل اذه © هنآ برع قوئرتق © سد سرم 2 6 س دود هو 008 معه م ٍِ + رج هب َبَرَش ©
 3 َنوُنَمُث ام مُكي هرمأ اه نركدفلا الوكت مصفح .هلك# َمُنَأَءك©

 0 0 اى ى ُ م و 5050 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 3 كرملا ْمُكَنَيَب اَنَر © َنوُقِلَخْل نح ما َمَهَن عم ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا

 0 ةقنتَو مك اك نإ قي تق نك دع ا رشم نك 0

 0 ا 4« مشاء
 مدين بسم لا

 ل © نغير 0 0 أ © وختام من 6 نورك ذت )©
 ور وك 6 وح يم مرا ز4< تسالو و ا

 أ 6 0 ل اا ُمُتْيَءَرَف أ © لوم ور 06 يل ل

 جاَجأ كلج ءاكق زل © نونا نحن مأٍنزملأ نم ةونشأونأ

 َمُتأَمدَأ َمُتنَأَ © َنوُروُت ىتلآ َراَكلَآ ُمُكْيََرَفَأ © 0 اَلَوَلَ
 اهكمو ةزكذك هتلعج نخل قولعستللا خخ ذأ اهكَوَعَت

 عِقاوَمِ ل القوه © ميظَعْلا َكَبَر عب هلا

 © ٌميِظَع ةولقت وأ مقل م ُهَنِإَو © موجشلآ

 .رصقلاو دملا عم مورلاب لبهستلاو ,رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لاديإلا :يهو «سايقلا ةسمخ .ًاعم قس ©
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 عك كك كك كك5ك
 الإ َدُهْسَمَي ال © ٍنوُنْكَم بنتك ىف © ٌميِرُك ُناَءرْقَل مدن
 © َنيِيَلْعْلا بر نّه ٌليِزنت © َنوُرَهطُمَل
 أ نر كو © نرزظنت يتيح :هأو © َموقَلُخَ تقلب اذ ولف © َنوُبّدَحُت ْمُحَنَأ ف ذو نولكتو © نوهت مك
 ©© َنيِنيِدَم َرْيَغ مُتنُك نإ الولف © َنوُرِْبُم ال نححَلَو ْمُكنِم
 © َنييَرَقَمْلا َنِم نك نإ آَمَأَف © َنيِقدَص َمُنُك نإ آَهئوُعِجْنَت

 ود ه

 ٍنييَيْلأ بلَحْصَأ ْنِم م ناك ن را

 َنيِبِذَكُفْلَأ َنِم َناَك نإآّمَأَو © ٍنيِمَيلآ بلح بدَحْصَأ ني كل مَآسَف ©
 وه ادلع نإ © ميِجَج ةيَِصَتَو © بي نم ل لاف © َنيِلاَضل

 © ميظَعْلَأ َكْبَر مس آب ْحَبَسَف © ٍنيِقَيْلَآ ٌقَح

 دو ا. مكعب 0”
 ١

 ع

 ِميِحّرلا ٍنْمحَرلا هّللأ مشب
 وك و ًَّ و 0 ا دج . مكر سرج لعن
 ميا يي وا

 دك ءئَش لك لعَوعَو ثم و يحي د ضر ِتومَّسلَأ ُكْلُم

 5 ِءْىَس لحب َوْه وريال روطلاو رولا ُلَوالاَوْهَه

 .ةيآ سأر رماع نبل اهدعي ه4( ٌناَحْيَرَو ّحْوَرَف ©

 .#( َىََش )8. مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىَّش 9. مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ .اعم 4 ٍءْىَش ا!(
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 حدا ا عن هم
 لَع ئوتنأ مك واي ةئب ىف ٌصْرْلاَو تومَّسلأ َقَلَخ ىِذَل ٌوُه
 ّنِم ُلِنَي ها

 امي ُهّنلأَو ّمُثنُك نأ ْمُكَعَم َوْهَو اهيف ّجْرْعي امو ءآمَّسل

 هياكل 93 تازونلا قلخرا م ةيض 00 0

 200100 اوُيَو راَهَتلأ ىف َليَلآ ٌجِوُي © ُروُمأَ ل

 مُكَلَعَج اّمِم اوتشار كلوتتو هّللَأب اوُنِماَء © ٍروُدُصلَأ ِتاّدِب

 © ريبُك ُرِجَأ مهل اوُفقنَأَو مُكنِم وُنَماَء َنيِدَلَف هيف َنيِفَلْخَتْسُم

 ْمُحَبَرِ أوُئِمْؤُعل ْمُكوْعْدَي ُلوُسَيلآَو هّللَِب َنوُنِمْؤُت ا 0 ع

 ع لِ ىَِأأ َوُه © َنيِنمْؤُم منك نإ مكشاتي د

 َّنَِو ٌروُتلأ لإ ٍتمْلُظلَأ َنِم مُكَجِرْخُيَل ٍِتّيَب تباَء ةوِدَبَع

 5 ليش أرز ١ دارك 0 ورا كيف 4 ُفْوَرل©

 نيم قمن نم مُكسنِم ىوت ال َنضْرألاَو تارشلا تريم ِهَّلِلَو ا

 دعب نِم وفق نيل نم ةَجَرد مَعَ كتل لمكو جملا لب همر
 0 لأ َدَعَو اليو أوُلَكَفَو 2 4( ءقَيصْبَت له

 يم | ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا
 هل رد اَضْيَق َهَلل لا هللا ضرفُي ىذلا .نيعلا
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 أ عه كم
 ؛؟ ْمْكَرْْب ©

 .ةلامإلاو مصقلاب :نامجو ناوكذ نبا

 *( ليِق ©
 .مامشإلاب ماشه

 لي
 .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحجو ةبعش

 اجو
 .ةلامإلاب نارك نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 « دَحْوُت ©
 .ءايلا لدب ءاتلاب رماع نبا

 أ لَرَت 2©
 .يازلا ديدشتب رماع نباو ةبعش

 َنيِقّدَصُمْلا ©

 « فقشي)
 ديدشتو فلألا فذحب رماع نبا

 .نيعلا

2 
 2 دّنأ هه

 ُمهيِدْيَأ َنْيَب مُهُروُت َْعْسَي ِتئِؤُمْلاَو َنيِِمْؤْمْلآ ىَرَت 2

 رهتألا اهيخت نم ىرت كنج ميلا ْمُحسَرْفُم مهيتنأبت
 نوتيلا لوشن نق هيننفلا دونا رغقرال يو نوع
 أوغجأ لبق مُكروُت نم شيتقت اتورظنأأوثما# َنيدَلِل ثقل

 ةيفارانللا# اةاترلل رولر رك ورطت رن ا رايقة هلا
 طعن نش الأ تونا 9 تاما دو نم زيت + 0

 مثبت َمُثَضَبَرَتَو ْمُكَسُْفنَأ مَُكَف ْمُحنِكَلَو لب

 © ُروُرَمْلآ هّنلأب مُكَرَعَو هلأ رْمَأ َءآَج ٌقَح ُقاَمأْلآ ْمُكْنَرَعَو
 نوم أورقَح هده يك 0 اا

 نأ ناقا# قيد و 2158 يمقلا تنرو تمره رتل
 َنيِذَلاَك ونوع ري الو يأ نم لت امو لاري همي عَ

 ريكو هيو ن ل
 انو 35 يرزق هنت ألا قا هلأ َنأاَوُمَلعأ © َنوُقِس مهن

 "0 َنيِقَدَّصُملأ 3| © نولقغت محصل بيلا مح
 أ هلو مهل للطي اَنَسَح اً لآ أوُضِوأ

 هدىقيمس<
 ممل هه

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( ُباَدَعْل ِهِلَبِق نِم ©
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 ضقت ١١ ككل ه2
 م يام ا ا ا ّس ل 00 يد 87 كر

 ٌءاَدَهَسلاَو َنوَقيدَصلا مه ا َءوِلْسُرَو هللاي اوُنَماَء َنيِذلَأَو

 >0 سام سس

 آئِتِْياَي اوُبَّدُكو اوُرَفَك َنيذل او ٌمهدوُتَ َمُهْرْجَأ مه مير 2

 تمل اينذلا ةريخلا يسم ع هيكفأ كيلر
 - رص 225 1 3 يد در يدسموأل | < يد مب .س ووداأم

 ٍلكَمُك دَلْوَألاَو لوم أ ىف ات اكَنَو َمكَنْيَبرْخ افت و ةنيزو و ْ

 هب هاو 2 0*5 #( ُهَرَتَف 2©

 ل أ تكعأ هنع معفلاب : ناهي ناك نا

 هّللَأ َنِّم ُهَرِفْغَمَو ٌديِدَس ُباَذَع ِةَرِخآْلا ىفَو د نر راس هكر يجعل .ةلامإلاو
 تاس ءوصو ؛#؟ ناوضرو #

 َِرِفْغَم لإ اَُقباَس © ٍروُْْلآْعََم الإ اهنا ويل امو يول.
 ْتدِعُأ ٍِضْرَأْلَو ِءآَمَسلأ ٍضْرَعُك اَهُصْرَع 0 ْمُكَبَر نّم
 هذا اقل نقوش! هللا لصق ك3 تللقتو للاب اونَماَع قيفأل

 311 نحر ١١ 4 فيض ننافاما ان سلك ]أ ٍلْضَمْلَا وُذ

 را

 ْمُكدَكاَءآمب رف م ل
 يو

 سس

 َنوُرُمأَيَو َنوُلَخَبَي َنيِذَلأ © ٍروُخَق اا 0
 2 4 َْعْلَأ هنأ »©

 7 5 دييكلا ُىَعْلأ َوُه هَل | ّنإف لَوَتَي نَمَو ٍلْخْبْلأب ا ."وه" ريمبحلا فدح رماع نبا

 75 ةعور

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ٌءاَشَي ©
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 .صفحك هجو ناد قبالو ءًافلأ

 و0

 لاجل كك ١ ١ كلا |!

 سس وس تا ا

5 
 وب اَنَلَسْرَأ دقلَو | 48م6 و 2 ' هرب

 وْ هيلا ا

 ْؤُي هّللَأ ِدَيِ

 :يهو «سايقلا ةسمخ 4( ٌْءاَشي 7 .مورلاو نوكسلا 1 «لقنلاو .مورلاو نوكسلا 2 «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا

 م ل

 انلِل ٌعِفلَتَمَو هد : دق يحل اَعْلَدنَأَو يشعل ساّكلأ

 هي - 1 00110 ضم م ٠ نتن ١ ويا دوما "ني ا | د ا

 َبدَتكْلأَو ريفا اًمِهِتْيَرَذ ق اكزكَكم َميِهرِبِإَو اَح

 سم و

 اين يركرتا وك جدن ناو نوتيلا يتبل ردكو و مب
 نأ بل التجول كت ل

 الإ ْمهيَلَع اهئبَك اَم اًهوُع ل ةةناقتو قبو أ

 م قط ا نأ
 وم ص
 اوقتا

"9 

 ريغ 8#

 3 0 يخت نم يلد نك 2 ا يل َهّنلَأ

 5 ا دراي * 5 م .ءدس 2 ٠ 4 هدو رص
 َمَلْعَي الكل © ْميِحَر ٌروُفْغ ُهّللآَو مُكَل َرِفْغَيَو -هب َنوُشْمَت اًروُن

- 
2 

 لْضَعلا نأ هَّللَأ ٍلْضَف ني ِء ٍءْيَش لع َنوُرِدفَ هيستو

 © مِيِظَعْلا ٍلْضَمْلآ وذ ُهَل ةكلأو ءاقه نك ةبق

541 



 ضضت ١ ١ تلا 8 9
 ةلداجمولا ةروس

 - ىلإ 7 اَهِجَوَر 3 دا ا دللأ لإ ك3قكو 00106 0 م َنَق| 8 َعمَّس دق 6

 سد يب يضع ص ءأأ و هم و سا ذه 0 2 1

 5 سوا َئ 0 ل ديدشتو ءايلا حتفب رماع نبا
 0 ا ل 0 الا فسم ها حا را

 : هلأ َّنإَو روز لوف ف م اًركنم َن هي ءاهحتو
 انادَو ّ ُدوُعَي َّمُث ْمِهِباَسْ ذ نِم َنوُره ام هر 4

 هت ع ىو 207 0 2 ع
 ُهَنلآَو -هب َنوظَعوُت محل اَآَمَي نأ لبق ني َِب :) ٌريِرَحَتف

 نياتكم نزف ا دجي مل نعق © يب نولتغت اب
 ائيكنم يقي ُماقظإَ خطقنتي ْمَّل نتف تاتي نأ ٍلبَف نم 5 ري يسر 2

 | م ص و وو 20 ع5 25 ا و >و ا

 0 هللا دودح َكلَِتَو ءهِلوُسَرَو هللاب اوُنِمّؤُتِل َكِلاذ

 0 نمار و هللا ودا يذلا نإ © ميل ٌباَدَع

 َنيِرم 5 لو و ملتي ساي انلنأ دقو هيلبت نو قبلا كيك

 رايق اني مككف د اَعيِمج ُهَّنلَ أ ُمُهْنَعَبَي َّمْوَي © ٌنيِهّم ُباَذَع

 ج ديه ئه لع َلع هَل ىلا ةيقخ ١

 عه

 ا

 1١

 تمسح

1١ 

 .مورلاو نوكسلا عم ءلقنلاو .مورلاو نوكسلا عم ؛ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍءْىَش #5
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 رتكضش ١ كن 21 اذظذن اش
 ص

 ةرفست ان تزيل فاو تشل لات بلر لأ

 لَو ْمُهْسواَسَوُه لإ قنع دلو ةيفباز وذ الإ ةكلك هو نم
 مَ مُك أوثك ام َنْيأ أ ُْهَعَم َوْه اَلِإَرَتْخَأ آلَو َكِلَذ نم َقْمَأ

 َلَِرت ملأ © ٌميِلَع ٍءْئَش لحب هلأ َّنإ مقل َمْويأوْأَِع ام
 َنْوَجِتكَيو ُهْنَع أوه اَمِل َنوُدوُعَي َّمُك ئَوْجَتلَآ ٍنَع وُ َنيِذَّل
 ل ام َكَوَّيَح َكوُءاَج اَذِإَو ا ِتَِصْعَمَو ِنوُدْعْلَأَو منال

 لوقت اقيةللا اكن انبي الو مهيْشَأ ف َنوُوُفيَ لا د كك

 اوما َنيِّلآاَهّيَأتَي © ُريِصَمْلا سقف اهئْوَلْصيْمَنَهَج ْمُهْبْسَح
 ٍلوُسَيلَأ ِتَيِصْعَمَو ِنوُدْعْلَاَو مْنِإلِب اَوَجدَتَت ال 007 اَذِإ

 اَنِإ © َنوُرَسْحن ِهيلِإ يذل هلدآأوُقَتَو وقتل ريب أوجتَتَو |« سيختلا )©
 ممَراصِب َسْيَلَوأوُنَماَء َنيِّلآ َنْرحَيِل ٍنطيَشلَأ َنِ خا ا

 نيد يأتي © َنوُئمْؤُمْل لويد هلل َلَعَو هلآ نا الا اَبَم | س4 لبق »
 "17 00 ل مايقرب راشع

 لا ىف وختمت ا 0 001
 أوُنَماَ َنيِدَّلَأ هّللآ عمر أوُرُشنآَت اوشن لق ادَو مك هلل | ان نيل ربك راعو ةبع

 © ٌريبَخ َنوُلَمْعَت اَمب ُهّنلَآَو ْتَج 6 ملعلا ارثوأ قيذلاو كني 0

 4“ َكوُءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
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 حتا عن ١ ما
 َىَدَي َنْيَب ًأوُمَدَقَف لوس ْمُثَيَجَلَت اَذِإ وَما ةيذاأ ا رب يح 4

 نق أوُدجت مّل نإ ٌرَهظَأَو مح يَخ َكِل ٌةَقَدَص مكر | (قتفأوه
 92-5 7 موو ا وو م60 هس عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 مكاو َىَدَي َنْيَب أوُمَدَقُت نأ ْمُكْقَفَْم © م ميكر ر وْمَغ هلل عم ليهستلاو ءهمدعو «لاخدإلا

 لكل هلأ أوُميِقََف ْمُكيَلَع ُهّنل 1 ُهّللأ تاكو ولعت مل إف ٍتقَدَص ربقوبا
 2 + كتلي ل لب وت عنا و 009
 © َنوُلَمْعَت اَمِبريبَخ هللا د ا

 م سم دكار ميلا لاق 0
 َدعَأ © َنوُملعَي معو بِذكل 0 يو ممم سس حرض

 - انذحا © وانتي ًاوثاك ام 0 مُهّنِ ا 0

 ينفث نلا# ٌنيِهُم ٌباَدَعْمهَلف هلأ ٍليِبَس نع ًاوُدَصَم هن

 ُبنَحَص أ كينلزأ اي هلآ َنِ 0
 2 و ص

 َنوُفِلحَيف عيب هَل 0 0

 هو دج 52 2 دو 5 5 < +2 7 «راتلا 2©

 مُهّنِإ الأ 20 ان َدَو ْمُكَأ َنوُفِلْخَي اَمْك وُ .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

 يع 2 : 5 دلت ذل مهي تك ا

 تع ج

 م14 0 00 هلأ ا 7 0

 ميس ُهّللَأ 4 َلْسْوَو ©



 تيل
 .( تن )+ مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو ./ ىّش )+ مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4( ٍءْىَش 205 0 يي

 آت سس ه-

 داَح ْنَم َنوُذآَوُ ٍرِخآل مومو للأب َنوُنِمْؤُي اَمْوَق ُدِجَت ال
 فر أ َمُهَتَوْحِإَو "0 4 َمُهَءَباَء اك و مكلوُسََو

0 
 دلل

0 

 هدو نم جوزي هدي نئيإلا مهبوُلف ىف بتك كبنلو

 أوُصَرَو ْمُهْنَع ُهّللَأ َىِض ضر اهيف نيل زل اهيِنَت نم ىرخجت تت

 © َنوُحِلْفُمْلَأ ْمُه هلل َبْرِح نإألا»

3 

 8 هه
 ايتو ُةْنَع -- هّنللأ ُبْرِح ع

 [0 رضفاتش ]ا مدس
 ِميِحَرَلا 0 3 مسيل

 00 وَ ل ِتَولَمَّسلَأ ىف اَم ِهَِّل َحَّبَس

 اوالإ ه4( َتْعْيلأ ©
 0 هلآ ُمُهِنَتَأَف هّنلَأ َنِّم مهتوصح 0 نب وعر 708 وهب وو .نيعلا مضب رماع نبا

 ا 50 07 + و ِ 2 و 0 #4“ مُهَتوُيِب #

 َنيِنِم نيم ىِيَياَو َمِهيِدياِب مُهتوُيَب نوب 0 ْمهِيوْلَق | .ءابلا رسكب رماع ناو ةبعش
 الجل ُمُهْيَلَع ُهَّنل هللا تنك نأ هَلَولَو © رَصَب ل الأتي ًاوُرِبَتْغَأَف ه(راثلأ ©

 تاق كل ا ا ل 2 2 وك ء عرض 0 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحت ناوكذ نبا
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 ركضت ١١ كلا ذات

 « ىلا )©
 .ةلامإلاو مصفلاب :ناممجو نارك نبا

 *« نركت ؤ6©
 «ءايلا لدب ءاتلاب :نامحجو ماشه

 .صفحكو

 * ةلوذ نوُحت »
 .مض نيونثب 0

 ل

 يمص 6ه ضر

 لأ قام نمو مومو هلل اوُقآَع ْمُهّنَأ َكِلَذ

 اق اهودتكَرم ؤأ ٍةَئِيَل نّم مُتْعطَق اَم © ِباَقِعْل

54 
 ع ل ضص داس من

 ص ٍِء ديدش هللا ْنإف َه
 و

 هذ

 ام 0 >

 515 وي” رسيع م

 َمُهْنِم هل هّنلأ َءآَقأ آَمَو (© َنيِقِسْمْلَا َىرْخُيِلَو ِهَّللَآ ِنْذِإبَ

 دل ْظَلَُم لل 0 لوا ا م

 ّلَع ُهَّن ُءاَمَي نَم لَع
 ه-
2 

 نيدكيلاو قوقل فذل 007 ملل رد قل را ّنِم ءِهِلوُسَر

 ءاييغألا نب دْيَب ةَلوُذ َنوُكَي ال 5 ٍليِبَّسلَأ نْبََو ِنيِكَسَمْلأَ
8 
 أرُهكن لكلات هد ُهْنَع ْمُكدَهَن اَمَو ُهوُذُحَف 0 ُمُكاَناَء َمَو ٌمُكِنِم .

 َنيِدَلَأ نيِرِجَمُمْلأ ِءآَرقُقَلِل © ٍباَقعْلأ ُديِدَه هّنلأ نإ هلأ أون

 َمَوْصرَو ِهّللَآ َنِم اَلْضَف َنوُعَتبَي 0 َمِهِرِيِد نم ايجي

 وير قيداار ©:ةرث لكلا كفيلا و ارتوو هللا نوزطالل

 يف َنوُدَي الَ مهي َرَجاَه ْنَم َنوُبْحي مهب نِم َنميِإلَاَوَراَدل
 وو وعم

 0 ناك ل 0 5 َنوُرِثْويَو 0 امم ةَجاَح م 0

 أ

 عام
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 ؛؟رْءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 4ه ُفُْوَر ©
 .واولا فذحب ةبعش

 نيل انَوخِِلَو ات ْرِفْغَآ اَنيَر َن 01

 َكّنِإ آَنّبَرأوُنَماَ َنيِذّلل الِغ ائيوُلُق ىف َلَعجَت اَلَو نمي انوُقَبَس

 َنيَِلآ منول َنوُلوُهي وفئات َنيِل كَ ناس ُفوُعَر

 ناويه احم - أ لأ نم ارق
 رت
 ع

 هني ةنئاو فكارطمل لير نإ ا َمُكيِف ُعيِطُن

 ايف نو فتم را الايعأ نيل © ةودكل كل

رصني المك ربذألا َنلَويَل مهوُرصَت نيو مُهَتوْرطنَي
 فأل © َنوُ

مهن كلو هللآ نم مهروُدُص ىف ةَبهَ
 © َقوُهَمْنَي : ال مَ 

 أبراج قو نيؤأ شتم رق ىف اِّإ عيب , ترا
54 
3 

 5 موف 3 َكِلذ 0 مهب اً ا ُديِدَش مُهَتبب دل ع حر

 يلو هرم اكو أوفا اني 0 نِم نيل ٍلئَمك © 0
 م ل

 © َنيِيَلْعْلأ ّبَو َهّنلأ ُفاَحَأ َّيِإ َكنّم ٌءَدِرَب نإ َلاَق َرَفَك
ًُُ 

 زينت نما

1 

517 



 تف كا انشق ٍنْيَدِلَخ ِراَئلأ ا كفات
 ا رع حتفلاب :نامحو ناوكذ نبا

 اهيا © .ةلامالاو
 6 َء - ص 3 ع م 2

 0 رحت ذو والا در يبَخ هلل هللا نإ هللا اوَقّتَأَو

 م © قول ْمْه كيتلو' ْمُهَسْفنأ َمُهلَسفَأَك هَل 006 2 كر وف
 وتاكل ضحت كا سام حر

 31 اهدضتت نودكب قفا ٍلَبَج لع 0 اَدنَه

 00 سيال اَهُيِرْضَن ُلكَمَأْل 0
 م 3000 5 ىذا ُهَّنلأ

 ةيقلا لسنا نوال كزعلا رقي رقت 11 ىلا هللا 06

 را ادهم كيف هداك ةيغلا عينها
 ىف اَم ءُهَل ْحَبَسُي ىسْحلأ ه :امحألا كثَوصْنْلا أ ُئِراَبْلا ُقِيَكْلَآ ُهّنلأ

 © ْميِكَلآ ُريِرَمْلَوْهَو َضْرَْلاَو ٍتومَّسل

١ 

 .ماهشإلاو مورلاو ناكسإلا عم لادبإلاو ءمورلا عم ليهستلا :هجوأ ةعبرأ 4 ُئِراَبْلا © فقولا
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 تن تك تحن عد حن عك ع
 ِميِحَرلأ ٍنَرلآ هلأ مشي

 َنوُقَلُت ءآَلْوَ ْمُكَوُدَعَو ىَوُدَع أوُدِخَتَت ال اوُنَماَ َنيِذَلَأ اَهّيَأتَي

 ولا نور حا نم مج امورك قوة مهل 5-7
 يِبَس ىف اًددهِج مث َمُتِجَرَخ مثُك نإ ْمُكَبَر ؛ رهاب وافر نأ َمُكَاَيِإَو .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 2 كيت كف مَلْغَأأ أََأَو ةَدوَمْلاِب مهّْيَلِإ َنوٌّرِيش 0 00

 مكوَُمْمَي نإ (© ٍليِّسلآ وس ردم كياحم 1 )507

 دولاب مُهَتِسْلأَو مَ هك د ءآدغأ خل اور

 ءافلا حتفو ءايلا مضب رماع نبا يفك الو خلان خققت نل © قوزظستؤاثوو |... ل
 محل كن ْدَق © "صن نولقتك انيذلا اأو هكَسَتبَب لصف ُلِصْفَي ِةَمَيِقْلَ .داصلا ديدشتو

 و د ان َمِهِمَوَقِل أوُلاَق ْذِإ ٌوُدَعَم ة مرت ف كس نأ هوس 9 ع4 رس ا ه 2 هه ه |[ ميقرس اس هم ع سا 18 لا أ

 51 2 ٠ > ه هلل 3 8 2 5 يَ < اَنَكَرَم اَدَي ًَ اد مَع ا واود و .ةزمهلا رسكب رماع نبا

 ' دبو مكب رفح 24 لو 0 نودبعت امِم مو مكنهم 4 ا

 أَوَق ةدآ ووَدَحَو هللا اوُنِمرَت اوك ٌدَبَأ َه ءضلا و َُوَدَعْل 0 ءايلا لادبإو ءاهلا حتفب رماع نبا
 يدص ف ل رنا و وعسر .صفحك هجو ناوكذ خنبدلو ءافلأ

 َةَئَثِف اَتَْلَعْت ال اتّيَر © نا كاك كي 1

 عم ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِعوُسْلاِب 7 .عابشإلاو طسوتلاو رصقلا «لدبلا ةثالث عم لادبإلا # َءآَيِلَوَأ م0

 عم اواو لادبإلا :وه «يمسرلاو «يعسرلا ةعبسو «سايقلا ةسمخ 0 واعرب ٍِ .مورلاو نوكسلا عم «لقنلاو .مورلاو نوكسلا

 ها .طقف رصقلا هيلعو مورلا عم ًاواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو مامشإلا عم ًاواو لادبإلاو ءدملا ةثالث هيلعو نوكسلا

 4 َىَش 0 لقنلاو 4 َىَش 6 مورلاو نوكسلا عج ماغدإلاو لادبإلا هجوأ ةعبرأ

 5أ9



0 
 .ةزمهلا رسكب رماع نبا

 4« ئءاجإ#
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 عم # رافكلا ©

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 م ص 6

 ات هللا اوجَرَي كك اف 0 كك الا

 نأ لأ ىتع» © ةييخلا عقلا هلأ نإ لوي نور
 هز نيف ُهَيلَأَو كوم مهني مكي ةيذلأ نيو ٌمُكَنَيَب ّلَعَجي

 نينا ىو أقتل يلا نع لأ خس © دمج روف
 "0 و 25و

 0 وسفن مور نأ كريد نت وجرح م
 0 يأ نعل هب نإ ف نيا

 7 نباتي © نوني م ٍض قب لوي نمو لو
 ري ماص

 ُمَلْعَأ هلأ َنْهوُنِجَتْمَأَف ٍتّرِجدَهُم ُتَئِوْؤُمْلَأ ُمُكَءَآَج اَذِإ اَوُنَماَ

 الر اَنُكْلا ىلإ َنْهوُعِجَرَت اَلَف ٍتِمْؤُم َنُهوُمُتْمِلَع ْنَِق نيتي
 َءاَنْج اَلَو رس مُهوُناَدَو 0 َمُه اَلَو مهل ْلِح

 اىكيش نو نه ةفوتتلا# اذ ةفرككت نأ "1

 0 اوُقَقنَأ آم أوُلَع مُكقَفنَأ آَم اوُلَكْسَو رِفاَوُكْلا مَصِعِ

 مكناننإو ج يك يلع أو ةشستني عطس هللا فسخ
 ُتَبَهَذ َنيِذّلأ أوُئاََف مكَبَقاَعَف ِراَْكْلا لإ ُْكِجَوْرَأ ْنِّم ءْئَه

 0 0 6 ار ا 6 هرم وب عر دنت“ دع: نو مد

 © َنوُئِمْؤُم -وب مثنأ قذَآ هّللآ اوَُنَو أوُقَمنأ آم َلْثَم مُهُجاَوْرَأ



 ضقت ١١١ كك هه
 نرش ال نأ ْملَع َكَتْعِ ي ْتَتِْؤْمْلا كَءاَج اَذِإ ٌئَئلأ اهنأايإ هجومه

 قي اّلَو َّنُف ٌنْهَدَلْوَأ َنْلُدَقَي الو َتيِنْرَي اَلَو َنَفِرْسَي الو اَعْيَه هنأ د

 يف َكَئيِصْعَي اَلَو َنِِلُجْرَأَو نو َنْيَب ُهتيِرَتْفَي ِنَعَهْب
 ْميِحَن وقع : هللا .نإ هللا قيل نفكر وقرار فروت

 َدَق ْمهْيَلَع ُهّنلأ َبِضَغ اَمَوَق أولت ال أوُئَماَع َنيِلآ اهّيَأتَي ©

 © روبل بطش ةيزاتكلا ىيناتك ةَرِخآلأ نم أوس
 فصلا ةروس ظ

 محب نمل هلأ مشب
 ْميِكَحأ ُريِزَعْلا َوْهَو َضْرَأْلا ىف اَمَو ِتوَمَّسلَأ ىف اَم ِهّنِي َحَبَس
 م م الا 5 مل أوما َنيَِّلآ اهيأتَي ©

 تولدت قيدلا فذللا ن1 واعتقل ىلوقت ؟ نأ ِهّللأ دنع

 ىَسوُم لاَ ْذِإَو © ٌضوُصَرَم نيني مُهّنَأك اًفَص ءهِليِبَس يف

 ّمْكِتَلِإ هلأ ُلوُس د يأ ولت دقو ترو * مِل عوفي -دم

 © َنيِقِسَقْلَمَْقْلَأ ىِدَهَي ال هَلآو مُهَبوُُف ُهَ هّللَأ عَ أاوْغاو امل
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 د 0 هه هه
 # ٍةحَرْوَعلا ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 «فيحو
 .ًالصو ءايلا حتفب ةبعش

 4مقعاج)
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4( ىَرتْفآ +©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 ه( رون ميم ©
 عم مض نيونتب رماع نباو ةبعش

 مضو ءارلا حتفو ءالصو ماغدإلا
 .ءاهلا

 * مُكيِجتت ©
 ديدشتو نونلا حتفب رمأع نبا

 .ميجلا

 4 ئَرْخَأَو 2©

 «َنتيِراَوخْلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ناوكذ نبا

 ا ىفإ ليِعَرْسِإ َىَبَِي َمّيْرَم ُنْبَأ ىَسيِع َلاَق ْذِإَ
 اتم ٍةْحَرْوَّكلا نِم 3َّدَي َنَيَم اَمّل اًقّدَصُم

 و

 ده ْاوُلاَق ِتتَيبْلاِب مُهَءآَج اَعَلَك ٌدَمْحَأ دُْمْسَأ

 آه ا َنَعَدُي َوهَو 00
 5 ُمهِحَوْمَأب هلل رون اوُعِفظِِل َنوُديِرُي © َنيِبِلَطل مَوَقْلأ ىِدْهَي

 ىَدُهلاِب ءةَلوُسَ ٌلَمْرَأ َىِدَلا َوْه © َنوُرِفَكْل ةِرك ْوَلَو -وروُن متم

 اَهيَأكَي © َنوُكرفُمْلآ رك ْوَلَو هلك يدل لع روي 000 دو
 © ميل ٍباَدَع ْنِم مكعبجدث ةَرَجِي لع ْمُحَلْدَأ لَه أوما نب
 ْمُكِلَوْمَأب هّنلآ ٍليِبَس ىف َنوُدِهلَجتَو ءِهِلوُسَرَو هلأ نوم

 ْمُحَل رِفغَي © نوئلغت مك نإ نك ْرِدَح ْمُكِلد ْمُكِيشنَأَو
 ا رهن زها اين نِم ىرخت ٍتنَج ْمُحَلِخَدُيَو ْمُحَبوُن

 هدك هر طوخ © ْميِظَعْلأ ْرْوَفْلَأ َكِلَذ نْدَع ِتَّنَج ىف ةَبَيَط

 اوُموُك اوُنَماَع ع نيل اَهّيَتَي © َنييمؤُْل ِرَِجَو بي ُْتََو هلآ ني
 لإ َت راَصنَأ نم َنَيِاَوَحَإ ميَرَم نبأ ىَسيِع لَ اَمك أ َر اكل
 ليد 5س قب م سال ١ كم د 2 ت58 ص همر اصر ص

 أ كَ وك ا

 اويماع و اوحّبصاف َمِه 00 ةَفياط تدّفكَو
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 سك ١ ١ قتلا ظل 2
 قةعوجلا ةروس ظ

 ِميِحَبلأ ِنمَّبلآ ِهّللَآ مشب

 ٍريِرَعْلا سوُدُقْلأ ِكِلَمْلأ ٍضْرَأْلَا ىف اَمَو ِتَومَّسلَأ ىف اَم َِّنِ ُحَبَسي
 مهْيَلَع اوُلْتَي َمُهْنِّم اَلوُسَر َنِحيَمَأْلا ىف َتَعَب ىِذَلَآَوْه © ميكا

 ليك نيف لاك ناو ةدكشاو او َبنتكْلأ 2 0 يو م هيكَرُيَو -هَتَياَء

 زيرغآ وو ذه أر فحأي ال متم نيرخاتو © بم للص ل

 لضعلا ىذ لاو ءاقي نم هيتؤي هش لطف كلذ © ميك كآآ
 ١ َ 4« ٍةَرْوتلأ ره
 ايلا لكك اولي ملم ةةيوقلا ىلتق ةيدلا لقا بطتلا ”٠١ امك

 أل ةلئأو هلدأ تلئاك اويَذَك نيل 0 ُلَعَم سّئب ًاراَمْسَأ ُليْمِيإ هراتْلآ»
 ل ,ةلمإلب :نامجو ناوكذ نبا

 مُْمَعَر نإ أاَُداَه َنيِذلآ اَّيَأتَي ْلُك © َيِيِلدَطلَآ َمَْقْلَآ ىِدْهَي .يفلابو
 يقدس نشك نإ تؤلم سياتل نوذ نيلي يلو محن

 َنيِيِلَطلَأب ٌميِلَع ُهّنلَأَو مهيدي َتَمَّدَق اَمب ا ل
 دص دص هى

 7 ل
 ىلممك هللك اقي مككفيكزت ةَددهَشلَاَو ِبْيَمْلَأ مِللَع
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 عما هك ١ هت
 قع ميشا زي ىو ةرابطلا كورلا"! ارتمأك قيد 3

 - نإ نخل ٌرِيَح ف رح ْمُكِلَد عََبْل فرد هّنلأ رك لإ

 ًاوثتأو ضرألا ىف اورشكنأق ُةوَلَّصلأ ِتّيِضْق اَذِإَف © َن
 رم

 - و 1 25 هي

 اَذِإَو © ٌنوُح | تي ترو

 هّللَآ دنع اَم لق اَميآَق 3 اه نشا 2 ار د وَ

 © َنيِقِرّرلأ ُرْيَخ ُهّللأَو ةَرلَجِقلَآ َنِمَو وْهَّللأ َنِم ُرْيَ

 نوقفانملا ةروس 2

 مس :

 مَلْعَي ُهَّل ُهّنئَأَو 3 لو َكّنِإ ُدَهْمَت و اوُلاَق نوفشككلا ف كءاخ اَذِإ هي( َكَءاَج ©

 1 و 1 .ةلامإلاب ناوكذ نبا
 اوذخلا © َّن وردك ةيقفتملا َّنِإ ُدَهْشَي ُ ُهَيلَأَو و و َكَّنِإ .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 ا نأ ليس عرش ل 0

 01 د فان ةلاحعت مُهَتيَأَر اًذِإَوِه َ َنوُهَقْفَي
 م

 ةكيَص 2 وام د 0 سا 3 2 0 8 5 #2 ريغ هو

 راتب م الل كا ل ا
 ع ع دصر رم 3 ِ

 را َّنَأ هلأ ْمُهَلَكَف َمُهْرَدْحآَ ُوُدَعْلأ ْمُه َمِهْيَلَع .
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 عك كك كحك كك ك5
 َمُهَسوُدُ ْاَوَوَل هّللأ ُلوُسَر ْمُكَل ُرِفْغَتْمَم اََلاَعَت م ليِق أاذِإَو « لبق 26

 © َنوُرْكَتْسُم مُهَو َنوُدُصَي عير 0

 ةزقلا ىيننب ا لنْ لآ ففي نأ ل زوقتنت وفك مل مَأ َمُهّل

 لوس دنع نَم لع أوقف ال َنوُلوُعَ نيا مم © يقفل

 رجل ضر فاكشا نك هيو أوصي كني قَح هلأ
 ٍةَئيِدَمْلَأ لإ آَنْعَجّر نيل َنوُلوُقَي © َن ا 0

 َنيِنِمْؤُمْلِلَو ِِلوُسَرلَو لو زل هَنيَو لأ 0 ألا َّنَجِرْخُيَ
 و واع هيدا اي دنت ةينلتخاا ةقفشلا كلو

 ااا ميسا

 هةر ع 5 هك م

 ٍلَجأ َنِإ قل 1 وُقَيَ وتلا فسدعأ اج نأ
 7 0 2 ؛ َءاَج ©
 ل ٌدّصأَف ٍبيِرَق :ةلامؤلاب ناو نيا

 هةر ناوغ ُهَّللاَو اَهْلَجأ َءاَج اَذِإ ةلامإلاو حتفلاب :نامتو ماشهو هاج موخر 2 قف رعت رك نعم .ةلامإلاو حتفلاب :نامججو ماشه

 -9 “ *َنوُلَمْعَي ©
 نياغتلا ةروس :ءايلا لدب ءاقلاب ةبعش
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 حدك عك كك كك
 ميِحّلأ ِنْمعَرلآ هلأ مشب

 َوْهَو ذم ُهلَو ُكَلُمْلآ هل َضْرأْلا ىف اَمَو ِتوَمّسلأ ىف امن حَبَسُي
 مُكنِهَو رِفك ُْكنِِف ْمُكَقْلَح ىدلأَوْه © ٌديِدَق ٍءْيَه لك َلَع
 قحاب ضرالاو توكتلا قلك و ريض نراتتم اني ةثلآو نيو
 توكشلا قام هله اق يضلل رك و كو ةغلد ةكروصو
 ٍروُدَصلَأ ِتاَِب ٌميِلَع ُهَللََو واع يول مَلْعَيَو ٍضْرألاَو

 مهم لابو أوُقاَدَف لبق نم اوُرَمَح نيد أوبك محيي ملأ ©
 قلاب قلت هيبجات كنك رثناو كلذ © هب قاذك كلو

 عوَع ةّلأو لآ قفتنأواولوتَو أوُرْفَحَم اَئدوُدهَي رد اَواق
 َدفَعْبفل َقَرَو لب لك اوُفَعْبُي نَّل نأ أَوُرَفَح َنيِدَّلا َمَعَْي © ٌديبعإ 2433©

 5 .حتفلابو «ةلامإلاب :ناححبو ةبعش
 هّللاب اوُنِماَكَح © ٌريِسَي هللا لع َكِلَذَو ٌمُتلِمَع اَمب َنْوّبَتُحل مث ت1 ف ون س00 1 م وما 2 22291 سس 5

 َموَي © ٌريبَخ َنوُلَمْعَت اَمب ُّنآَو اتلَنَأ ىِدلآ روُتلَآَو ِِلوُسوَو + دق عمال فعال اسما عا“ فاش م
 2 هو ارر هلو <20[ ىدس مرو هل يراك الا ير عاق - ف رغم

 4“ ُهلِخَدْنَو َرْيَكَن ©
 .امهبف ءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 ا
 ا نِم قر َتَّنَج هامل ل و 6

 ا
 ُميِظَعْلأ ُدْوَمْلأ َكِلَد ادب آَهيِف َنيِدِلدَح ُرِهْنَأْل 5 2
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 ه-
 كلذ

 كينوأ ايا ذكو ورق نينو «ٍراَلأ ©
 ةظااص َ و ع .ةلامإلاو حتفلاب : نامجبو ناوكذ نبا

 0 ناوي لإ ٍيش نم تام © ئيصتلا تي 2
 00 ِءىَش لحب ُه لو ذبل دف للاب مؤ نت

 رو ف نإ وُ لأ اوغيلطأو لأ او
 هذ م ص

 ةرثيزؤنلا لتي هلأ لغو وه الإ هل آل هلآ © نمل عََبْلأ
 0 ْمُكدَلْوَأو محجوز ْنِم َّنِإ اْمماَ َنيِدَلآ اَهُيَأتَي ©

 هّللآ َّنِإَق أوُرِفغتَو أوُحَفْصَتَو اوُقْعَت نو َمُهوُرَدَحََ ْمُحَأ

 دنع هللآو قف ُهَنَتِف ْمُكُدَلَوَأَو ل تصارع انكر ني ةرذغ ع

 انتيطاو وتكفل نفت 0 را © ٌعيِظَع 0

 ُمُه َكِيِتَلُو هيا عا َحُاوُقِفنَأَو 51

 َمُكَأ ُهْفِعَضُي اَنَسَح اَضََق َهّنلَآ ْأُضِرْفُت نإ © َنوُحِْفُمْلَ ا

 دش معا هلو َمُحَل ْرِفْغَيَو ١
 قالطلا ةروس ظ

 عد رك عك ده هك هك ص
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 تن دك تحن عد عد عع

 و سم عل رس نل

 هجو ماشهلو ءماغدإلاب رماع نبا
 .راهظإلاب ٍناث

 «ةرنأ عيب م

 مض نيونتب رماع ن نباو ةبعش

 ءاهلا مضو ءارلا حتفو نيغلا

 .واوب اهتلصو

 (َلمَج دك

 ِميِحَّرلَأ نئميلا « هّنلآ مشب

 ارضخأو نوتيل نقط هاما مقل 6إ نشأ هبت

 نجري الو َنهِتوُيُب خم ه َنْهوُجِر ال كبر هَل اوتو ٌةَدِْل
2 

 ع ميلا ه0 ع 2

 َدَعَتَي نَمَو ِهّللأ ُدوُدُح َكَْلَتَو ٌةتيَبُم

 ةغب ثيخي هل لعل ىرذك ال فس مل ذك هللا وذ
 2 ةنرونني نة ركيمأك ولعل قتلي 3 3: كا كلذ

 أوُميِقَأَو َمُكنِم ِلَدذَع ُىَوَذ أوُدِهَفَأَو ٍفوُرَعَم ٌَنُهوُقِراَف

 ِيَيْلآَو للأب ُنِمْوُي تاك نم ءيب ظَعوُي ْمُكِلَد هني ٌةَدَهَّقلَ

 ال ُتْيَح ْنِم َُقْرْرَيَو © اَجَرْخَع مهل لَعْخجي هلآ قي نَمَو َرِخآَلآ
 دورثأ مللي هلآ نإ ةيْشَح وْوَق هلأ لع لكوقي ققَو ينقي

 ٍضيِحَنْلأ َنِم َنْسِبَي ىِِنْلاَو © اَرْدَق ٍءْىَش لكِ ُهَللَأ َلَعَج ْدَق
 نصي مَ ىو ِرْهشَأ هَ َنْهمَدِ مث زأ نإ َْمُكِيآَسْي نم

 لَمخي هلأ ِقَّي نمو َنُهَلتع َنْعَصَي نأ َنُهلَجَأ ٍلاَمحَأْلا تلو
0 3 

 ٍقّثَي نّمَو

١ 

 لإ دلع هدأ مَ كلذ كف ل هوا ْنِم د

 اًجْجَأ آ اذَعُيَو ءهِتاَكّْيَس هنع ُهَنَع فكي َهَّلل 2

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال أ اَجَرْخت ره لَعَجي 09# .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 رِجآلأ وَلاَ ©
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 ع يقعتت دم لإ تكس ]لإ ةيووس مع | ءارلاو مالا نع هه اشه فقو | همس | 03

 ا ل نقوكما

 وح َنهَلع أوُفِنأَك نع تأ نْحح ناو نه أوفي
 ا َنعيوْجأ َنْهوُتاَف ْمُكَل َنَعَض طر َّنِإَف ةيكنع نصي َرْعَصَيإ ىرخا»©

 َقِفنيِل © ئّرْخأ م مدراس دكا فوُرْعَمب تست لا
 ُهلَئاَد آَّمِم 00 كر ِهيَلَع َرِدُق نَمَو ءهييَعَس نم ا

 تخدع هللا كم للم ا انقنن لا اتت" لن

 اسي

 اهتبساَحَم هلو اير ِرْمَأ نع تقع يزني نياك هات | نوم
 ب اَباَذَع اَهَّيَذَعَو اًديِدَش اَباَسِح | .فاكلا مضب ناوكد نبا ةبعش

 دص
- 

 و يد 04
 اوُقَنآَف اًديِدَّش اَباَذَع َمُهَل ُهّنل هّللَأ َّدَعَأ © اًرْسُخ اَهِرمَأ ُةَبَِع ّنآكو هه وه

 © اًركِذ ْمْخِتَلِ هلأ ليتك 220000 ( كيمو

 أوُنَماَع َنيِذّلأ عِرْخُيَل ِتدتَيَبُم هلأ ٍِتِياَ ْمُكَيَلَع اوُلثَي اَلوُسَر |. .ديا عه ةبس
 هّللأي ْنِمْؤُي دو وش ىلإ بتلشلا نم بخطاب

 يدلل رمل اهَخَخ نم ىرخجت ٍتدنج ةلِخَدُمان م ُلَمْعَيَوإ 4ةلجئلإل
 00 .ءايلا لدب نونلاب رماع نبا

 0 هنأ © اَقذِر مهل هلأ َنَمْحَأ دق ادبأ آَهيِف
 ه-

 أ

 مص ل 6

 هلأ نأ اَوُمَلععِ َنُهتبَب ُرمَأْلآ لتي َنْهَلْقِم ٍضْرَْلآ َنِمَو ٍتاوَمَس

 © اَمَّلِع ِءْيَش ٌلُكِب طاَحُأ ْدَق هلل هَل أ َّنأَو ٌريِدَق ءْىَه لك َلَع
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 ضققت ١١١ هك ه2
 ميرحتلا ةروس

 محل ِنئعَبلأ هّللأ مشب

 كفو أ َتاَضْرَم ىنقتك كلا لأ آم مرح مل ئلأ هيأت
04 
 و 34

 هللآو َمُكِيَبَأ 5 ل ا

 ضني نر نما 2211 4 يدا هيما وتو تيارت
 ل | رس تالا

 لاَ اذه َكأَبْتَأ ْنَم تَلاَق ءهب اَهَأَيَت اَعَلَف ُضْعَب ْخَع َضَرْعَأَو | «ْتَكَص دقتإل#
 . .ماغدإلاب ماشه

 ولف ُريِبَحْأ ُميِلَعَ 4 رقت يح ةقيح دقت هللا ىلإ ايوثت ت نإ © | ا 21 0 0
 ٌَنيِنِمْؤمْل ٌحِلصَو ُليِرْبِجَو ُهنَل َوْه َدّنلَأ نإ ع اًرهظَت نإ .ءاظلا ديدشتب رماع نبا

 اد نا تيت نا م يهلك 0 0 4 ليَرْتجَت )
 تازيع تلبتت تلبيلن 15 ِتَتِنلَ ِتدَئِمْؤُم ِتَمِلْسُم َّنُكنَِم اًريَخ ا 0
 .ءايلا عم يناثلاو

 ع 0

 َمُكَسْفنَأ اوف اوُتَماَع د 1 كارا ا 1
 4( ُليِيَرْبَجَو)»#

 ظالغ ٌةَكِبِتلَم اَهّيَلَع ٌةَراَجِيْلاَو ساكلأ اَهُدوُقَو ارا محي

 يأتي © َنوُرَمْوُي ام نولي ْمهَرمَأ آم لل وضعي ذل اد

 2 ةرلتقل طخ ان نزوتخ اه ديلا ارروكتتا] رزقك يذلا
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 تدك كحك عك كا كك
 « نرش ©
 .نونلا مضب ةبعش

 4( َليِقَو ©
 .مايشإلاب ماه

 جتفلاو ةلامإلاب :نامجو ناركذ نبا
 .حارلا وهو

 * -هباتكو ©
 رسكب دارفإلاب رماع نباو ةبعش

 ص

 نا َمَكَبَر ىَسَع اًحوصن َةَبْوَت ِهَّللا ىلإ اًوُبوت اوُنَماَ َنيِذلا اًهّيَتِي

 م ى رك 00 هو 1 نإ يس 2 ا راف

 اهتحب نم رج ِتانَج َمكلِخ دو مكتاثيس مكنع رفكي

 00 ا كر م وول هع مود وقل
 لعسي مهرون ودعم اوُنَماَء َنيِذلاَو ئحلا هللا ىزخي ال َمْوَيٌرهْنالا

 - 2 2 د اع هدم + ا 5 م 8 7 2 رم مس اه 5 5-5-0

 َكْنِإ ال ٌرِفْغاَو انّرون امل مما اَنِبَر َنولوُقَي َمِهِنِلمْياَبَو مهيدي َنيَب
 ةيففشتلاو ”امكلا ييلح ةكلا ايناتناو روق ندبق 6 اق دص ع قعر ص ص وع - نر 0

 2 و دهج ١ ا ريدم ٍءىىبش

 هر ص 5 رفا عا اصر ِ 5 ع 2ك مج صر

 هللا َبَرَصض © ٌريِصَملا َسْئِبَو ْمْنَهَج َمُهِنَواَمَو َمِهّيَلَع ظلغاَو
 :يَدّبَع تحت اَنَناك طول َتاَرَمْآَو جون َتاَوَمَأ اوُرَمَك َنيِذلِل الَكَم م - 2 درب 1 5 ها و 0 2 0 أ 0 وب

- 

 اَعْيَه هلأ َنِم اَمُهْنَع اَيِيُْي َمَلَق اَمُهاَتَئاََف ٍنْيَحِلَص اَنِداَبِع َنِم 2< ركل ع  |سن ج2 اسرع >[6 |ه ليكم 5 .”ع او < |< لع د
 2 يل ا رم ِر اال ع 212 هل

 ةثجأ ىف اكيَب كَدنِح يل نبأ ْبَر'تْلاَق ْذِإٍَقْوَعُرِو ترم اوئَماَ ا 9 يل ا 2 ا م >< 22 2 ٠>

 ةنف اًنْخَفَتَف
 - هس وه

 مع 5 رم 50 3 مه هم 20

 اَنِحور اَهَجَرَف ٌتَئّصحأ ىلا َنرَمِع َتَنْبا

 رع هددَقْلا < ةىاكم وس رس دل ل م ١ 2 0 هه

 69 َنيتنبَقل نم تدادو -4ب و اَهْبَر تملك . د تفدصو
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 كك ك5

 .اعم 4 ئَرَت ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 * رت لهي
 .راهظإلاو ءماغدإلاب :نامتجو ماشه

 4(ّنير دقلَو ©
 ناوكذ نبالو «ماغدإلاب رماع نبا

 ل
 .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحو ةبعش

 4 اعادت 1

 ه«(انَءاَج »+
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناحمجو ماشهو

 كلملا تروس

 َقَلَح ىذَلأ © ٌريِدَق ءئَش لك َلَعَوْهَو كلَ هديب ىذا كرب
 و مَعَ + لأ 00 هدأ 2 9 ء حسا هر هدد َ هرمي

 ْروُمَعْلا ُزيِزَعْلا َوْهَو الَمَع ْنَسْحا ْمُكِيا َمُكَولْبَيِل َةوْيَحْلَو َتْوَمل
 مت ا م 2 0 م 5

 نِم ٍنْمْعَرلَأ ٍقّْلَخ ىف ىَرَت ام اَقاَبِط ِتَوَمَس َعْبَس َقَلَح ىذلآ ©
 242خ لل 6 : رمد 12 ماض ألا >1 7 قع
 ٍنْيَتَرَك رَصِبْلا عجزأ مث © ٍروظُف نم ىَرَت ْلَه َّرَصِبْلا عِجَرَأَف توت

 اينذلا ءاذشا ا ةقاراق ؟رييخرخر اياك ندم قنا قيقا
5 

 0 0 2 اواو ع لض رم عا ا | اع عب م

 ٍريِعَسلا َباَدَع َمُهل اَنَدَتَعَاَو نيطّيشلل اًموُجُر اَهَسلَعَجَو ٌحيِبَصَمِي
 عشب و ص 5 دلص

 5 َ ل 2س
 مَتَهَج ُباَذَع َمهَبَرب أوُرَفَك َنيِذَّلِلَو ريم نال بخ هع و

 و

 َلَب أولاَق © ٌريِذَن َمُكِتأي ملأ اَهْئكَرَح ْمُهَلَأَس ٌجْوَف اَهيِف يقل املك
 :أ ْنِإ ٍءْئَش نِم ُهّللَأ َلّرَت اَم اَنَلُقَو ائْبَّذُكَف ٌريِذَن اَنَءآَج دق

 ٍمدَحْضأ ف انك ام ُلِقْعَت وأ ْعَمَد اك ول اوُلاَكَو © ٍريبَك ٍلَكَص
 َّنِإ © ٍريِعَملأ بحضَأ] اًقْحْنَم ْمهِبحَدب أوكرتغأت © ٍريِعَمل
 © ربك ٌرْجَأَو ةَرِفْغَم مُهَل بيل مُهَيَر َنْوَقخي َنيِذل
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 حتا هه صاع

 4 ثيأ 4
 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 م ليهستلاو ءهمدعو :لاخدإلا

 .لاخدإلا

 « يأ

 الا © روُدصلأ ِتاَدِب ٌميِلَع 4 هن هدب اوُرَهَجَأ وأ ْمُكَلَوَق أوُرِسأَو أملا

 م 0 َوْه © ٌُريِبَحلا فيطللا َوْهَو َقَّلَخ ْنَم ُمَلْعَي

 زول هيلو ءةقؤز نم أر م د َضْرَأْلا

 آ 0١

 ا(

 و يصر 3 ع دص 3

 1 كت يما كبل 0 ا 0

 ريكست ناك قيكت مهب نم َنيِدا بدك دلو © ٍريِذَت فك

 الإ نفسي امن ضيفو تتم مق رفطلأ ىلإ أذ وأ ©
 اة وح ىداااذك نكأ © عن عوق |[ كيوق صقل

 © ٍروُرْغ يف الا 00 0 ب مح
 دور ىوو

 رو و

 1 5 2و 7-2 يَ

 را

 ةنَسلآ مَآ َلعَجَو ُْحَأَنأ ىذه لف © ويقسم طَرِص

 ا ا هو لَو

 ا 0 اذنه قع نولوفيو 8 نوردَخ هيَلِإَو ضر ىف

 © ٌقيِبُم ٌريِذ ذك أكأ كَ او ِهّللَأ َدنِع ْمَلِعْلأ اَمَنِإ لق (© َنيِقِدْدَص
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 حال عهن هك
 4( كك ©
 .مامشيإلاب رماع نبا

 «َليِقَو #
 .مامشإلاب ماشه

 4 يعم
 .دملا عم ءايلا ناكسإي ةبعش

 ملقلا ةروس

 م رع
 «( ملَقْلاَو ن ©

 .نيمجولاب ناكذ نباو مصاعو

 «نء )©
 .نيتزمهب رماع نباو ةبعش

 ا تح
 لاخدإلاو ليهستلابف ماشه امأو

 4 نأء#

 :نامجوف ناوكذ نباو امأو
 .لاخدإلا عم ليهستلابو ءصفحك

 .ه نأ )+ 4“( نأءإ#

 مثنُك ذل ده َليِقَواوُرفَح َنيِذَلأ هوُجُو تعب َةَْلْو هوَ امل
 انتج وأ نهم نق هلأ كلقأ نإ مر لق © توت وب
 اًنَماَ ُنْمْحَيلَآ َوْه ْلُق © ِوِيِلَ يان دي نيتك ز نال
 كير لق © ٍنيم ٍلَكَص ىفَوُ ْنَم 0 وانك رت وعر دوب
 نعم ِءأ ب مُكبَتأَي نم وع ْمُكُؤ حَبصا نإ : ءاّمن 2 لل ١ ا

 ِميِحَبلَأ ِنعَيلَأ هلل مشب
 فخ ام © َّن 6 ورَظ 5 ؟ اَمَو 5

 اَْجَأَل َكَل َّنإَ

 © ٍنوُنُجَمِب َكَْبَر ِةَمْعِنِ رضا ةهرس ا“

 يدع يلخ قل كو ©

 مَعَ َوه كَ
 عنف الث ©

- 
 وود م5.

 ٍلونمم ريع

 ر نإ © نوَُْمْلآ ْمْحيَأب © َنوُرِصتْيَو ٌرِْبْئَمُ
 بالحل فلز ف نيلجتت نهال اأو © يلا قيوككملاب مَلْغَأ وهو ءهليِبَس نَع َلَص نمي
 © وبيِثَأ ٍدَئْعُم دَتْعُم ِرْيَخْلَل ِعاَنم © ويمتب مَّنَّم ِزاَّمَه © ِنيِهَّم

 هَيَلَع َلْثُت اذ © َنيِني بو لام اذ ناك نأ © وينو كلذ دغب لك
 © ٍموظْرُخْلَأ َلَع ُُمِسَنَس ف كيرلا ةيطلكا لاق اننا
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 كح 2 كا 0

 4 اوُدْغَأ ْنَأ ©
 .نونلا مضب ب رماع نبا

 هع
 َنيِحِبْضُم اَهَّنُمِرْصَيَل اوُمَسُف وكمت ذإ ةكفلا تنع بدحضأآَئْوَ امك مهول

 8 ونت مهو كبَر نب ٌبأط اَهيَلَع قاطق © نوب ال 9

 لع ًاوُدْغَأ نأ © َنيِحبْصُم ْاوَداَنَتَف © ميِرَّصلأَك ةعمأت

 ال نأ © َنوُعَئَخَكَي ْمْهَو أوُفَلطنَأَف © َنيِمِرَص ْمُشنُك نإ ْمُكِئْرَح
 © َنيِرِدَق ِدْرَح لع اَوَدْعَو © ُنيِكْسَم مُكيَلَع ميلا اه هَنَلُخَدَي

 ُْهظَمْوَأ َلاَق © َنوُموُرْحك ْنْك ْلَب ©َنوُنآَصَل ان اَوْاَق اهو امل
 َنيِمِلَط اَنُك ان آَيَر َنَحَبْس اوُلاَق © َن 50

 تو ا دم

 © َنوُبْغَر ير كر انراهن نكات اتَلدْبُي نأ آَنّيَر ئَّسَع © َنيِغَط
 نا وتل ا تاَدَعْلا َكِلَّدَك

 ا

 2 ا َهحَتَوَأ 4 0 يل هر
 هب ممج ِ م ُلَعْجَتَف دعسلا ثلج مهدرا كلكم .نيفتملل

 كذآ

 هيف ٌبدتِك مخ ْمأ © َنوُمْكْحخ َقِيُك ْمُحَأ ام © َنيِمِرْجُمْلَاَك
 انْيَلَع ٌنمْيَأ كَل ْمَأ © وري اَمَل هيِف ْمُكَآ َّنِإ © َنوُمْرَد
 مُهُيَأ ُْهْلَس © َنوُمُكَحَت اَمل ْمُكَل نإ ِةَميِقْلآ موي ّلِإ ٌةَعِلج

 عب ف هش الك نقرأ 304 أ © د

 جة رتيطتنو الف كفل لإ غزو قاع نع لشي

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 كرش ©
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 حد رد حدد عد رح هع
 ْمُهَو دوُجُسلأ لإ َنْوَعَدي أوثاك ذك ةَّلذ مفر مُهَْصَ و واهلا .ء

 مي يدك اًددهي ُبْذَكُي نَمَو ىنرَذَف © قول

 أ © بيم ىدنك ّنإ مهل لمأو © نوئلغت ال كَ ني را
 ْمُهَف ُبْيَهْلآ ْمُهَدنِع مأ © َنوُلقْمُمَِرفَم نّم مُهَ اَرْجَأ مهل
 ترد ييباطك نكن“ كيو كح : تان جن رفاكب

 5 ه-

 ذبُمل هير نم تا م نأ 9 6 موُظْكَم وهو لكّداَت د

 © َنيِحِلَِّصلَآ َنِم ءُهَلَعَجَف مُهْبَر ُهبَتْجَاَف © © موُمْدَم َوْهَو ِءاَرَعْلا

 هرم ل ممردصنأب كول زق كح هيدا ةاكتتفاو

 © َيِيَلَعْلَل رك ذ اَلإَوْه اَمَو © ُدوُنْجَمل هن َنوُلوَُيَو
 2-5 « كرته

 قةقاحلا ةروس ةلامإلاب :نامتجو ناوكذ نباو ةبعش

 يحتل نكمل هلأ مشب جاو
 ع 0 ع ومس 4 ص ومس 4 ص 4 ومن تبذك ©

 ذوثك ةيذك © ةقاذل ام َككَوْذَأ و 0 ةقاحلا ام () ةقاحلا :ماغذإلاب رمأع نب
 ُداَع اّمَأَو © ٍةَيِغاَكلَأب أوُكِلْهَأَف ُد م ةقراقلاب اذاقوأا 2222 وو ص و و 2 ع ١ اهضرابدع اكد بال
 2 0 م,| ةىرت لهفر©
 ٍلاَيَل َعْبَس َمِهَيَلَع اَهَرَخَس 0 ٍرَصَّرَص جيرب اوُكْلْهاَف | ءمظدإلاب :نامجو مانه

 0 .راهظإلاو

1-4 

 مع
 د

 كام

 هه

 هلأ َعَْرَص اَهيِف َمْوَقْلأ ىَرَتَف اَموُسُح ِماَّيَأ َةَيَِمَتَو
 © ٍةَيِقاَب ْنِم 00 ٍلْحن ُراَجْع

 .ةيآ سأر رماع ن نبا اهدعي ال # ٌةَقَأَ قال اَآ +6)

 ه ىَرك +
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا
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 تحد د تحن عد رح عهد
 1 6 أَوَصَعَف © ٍةَعِطاَاب ُتكْفَتَؤُمْلاَو دل نَمَو نَرَعُيَف َءاَجَو #4 َءاَجَو ©

 ٍةَيِراَجْخَا ىف َمُكتََم ُء آملا اع امل انة هدأ ُمْهَدَحَأَت مهب .ةامإلاو لاب :نامجو ماشهو 5-5 7-0 دل ير رداد

 ٍروَصلأ ىف حِفن اَذِإَف © َةَيِعَو ُن ذأ اهيتو ةركذت حُحَل العجل ©

 69 ٌةَدِحاَو 7 5 لاعلان ُ بَل تَلْمْحَو © ٌةَدِحاَو ٌةَحْفَت

 © ٌةَيِهاَو ِذِيَمْوَي هم ُءآَمَّسلأ ِتَقَمْشَأَو © ٌةَعِقاَوْلأ ِتَعَقَو ن ديل

 © ةيبك ٍذيْؤَي مُر َكَبَر شرع ليخَيو اَهآَجَْأ لع لمْ

 هةَبكك قوأ نم مَ © ٌةيِفاَح نم قت ال نوُصرْ ِذيَمْوَي

 ةَيِباَسِح قلم ْنَأ ثنَئط نإ © ةّيبنتك ْأوُءَرْفآ ُمُوَه ُلوُقَيَف -هنيِمَيب

 أولك © ٌةَِناَد اَهُفوُطُف © ٍةَيِلَع ٍةَّنَج ىف © ٍةَيِضاَر ِةَميِع فَوُهَف ©
 م دس كح -

 وع َكَلَه 0 ا َْىَع 0 ام © ضاق 0 0-5 «تكسلاب :ةلصو نامجو ةبعش
 2 2 50007 .ماغدإلاو

 كد راض جحا 1 ةرنت ارك ع فعلت

 دل راك ل

 هير انه يلا ل سلف © نيكل ماطلع شح الو ©
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 تا حت ا كما بباشع مال ءاعل الو
 ٍعيِرك ٍلوُشَر ُلوَعَلُهَنِإ © َن و 2 ال امم م” و ءشام و 3 #4 َنوُنِمْؤُي 28

 .ر لَوَقلِرُذْنِإ © َنوُرِصْبَت و ©9 َنوُرِصُبَت امي مِسَقَأ ءءاتلا لدب ءايلاب رماع نبا

 0 ًُ .مدقم لوألاو ايلف ْنِهاك ِلَوَقِب اَلَو © َنوُنِمْؤُن ام ايل َرِعاَ ٍلْوَمبَوُه اَمَو © | نست بدنا تال
 ل 1 1 5 د و مع 0 07

 انّيَلَع ١ َنييلدَعَل ل ا 4 َنوُرُكَذَت ©
 يقرا هني ا أَ 0 0 5 4 ٍليِراَقَأْل .لاذلا ديدشتب ةبعش
 ءاتلا لدب ءايلاب رماع نبا

 . َنيِقتمْلا رِكْذعل منَ 2 0 هذغ نعأ غ ٌَْض محلب اَمَق لاثلا ديدشتو 0١ 0 دور 3 ِ
 © َنيِرِفَكْلأ َلَع ٌةَرْسَحل هَهَّنِإَو © ه1 َنيِبْذَكُم مكن َّنأ ُلعَتأ اَذَو 4 َنورَك َذَي#

 «ةبعشك هجو ناكذ نبالو
 -ذ

 جيلا كيو مشب ْحَبَسُف © ِنيِقَيَلآ ٌقَحح ُهَنِإَو .مدقم لوألاو

 جراعملا ةروس ظ

 ِميِحَبلأ نْمْعَبلَأ ِهَّللَأ مشب

 5ع رفق لل نيرِفكلل © عقاو ب ؟ ا
 00 7 00 ا لإ حور ُةَكِيِتَلَمْل ُجْرْعَت 9 جراكتلا .لادبإلاب رماع نبا

 مُهَنِإ © اًليِمج اَرْبَص دما ف دققت نقلا قيبنخ 0 اذقف 5006

 © ٍلْهْمْلَاَك ُءآَمَّسلَأ ُنوُحَت َمْوَي © اَبيِرَق ُهلَرَنَو © اَديِعَب هُهَتْوَرَي "0 :

 © ايم ميم لشي الو © نفيلاك لالا ثوستوإ 7“
 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعيال (ِةَنَس ٌفّلَأ َنيِْنَح ©
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 تلا ٍدِيِمَوَي 00 5 كا كنا

 ِضْرَأْلا ىف نَمَو © هير رثث تل هَليِصَفَو © هيِخَأَو - ءِهِتبِحلَصَو
 ْنَم أوُعْدَت © ىَوَّنلَل َةَعاَرت © ىلكل اَهّنِإ لَك © ِهيجنُي م اًعيِمج
 0 نإ م © َخَعَوَأَ َعَمجَو © © لَوََو ديم

 ه5 شما ذ قرت لا هن نر كه

 :راعَك ٌقَح ةيلونأ ىف ةيدلاو © توئياك ةيئالص لع َمْه قيذلا

 لاو © نيل مز َنوُفَدصي َنيِّلاَو © موُرخَمْلاَو لباب ©
 © ٍنوُمَأَم ُرْيَغ ْمهبَر َباَذَع َّنِإ © َنوُقِفْفُص مهّيَر ٍِباَذَع ْنِّم مه
 ْتَكَلَم ام وأ ْمهِجورَأ لع اّلِإ © َنوطِفَح ْمهِجوُْفِل مه نيل
 مه كلوت كلو ءآَرَو نقتبآ نَمَك © يوم ُرْيَ مَنِ هنتي

 مُه َنيِذّلأَو © َنوُعَو م ْمِهِدَهَعَو مهمل ْمُه َنيِذلاَو © َنوُداَعْل 4 :يتدكب©
 © َنوُظِفاحي ْمِهِتاَلَص َلَع ْمُه َنيِدلآَو © ةوليآك هت فأل فذ رماع نو ةبعش

 .ةيناثلا

 4 ةَعاَرَت ©
 .مض نيونتب رماع نباو ةبعش

1 
 كدي اررتكع جيدا نافكنو قرتركل فللح قى قفز |

 ا نشأ © نيم دل أ شاف مع
 0 وتل هدة ا 1 ربه ا ناين
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 52 لاب ين وتل ل أ دل

 يه ريس

 أوُصوُخي ْمُهَرَدَف © َنيِقوُبْسَمِب نحل اَمَو َمُهْنّم اَرْيَ ريح لِي

 َنوُجرْي 3 ب َنوُدَعوُي ىِلأ مَ هَمَوُي ألي ع دَعْلَيَو
 ع « بضن ]©

 00030 د ا ىلا ويل َكِلد كد يع 5

 جون ةروس ظ ا
 كك جون ةروس

 9 كا نأ ِلّبَق نِم كَم د ْنأ َءِهِمَوَق ل ىت اَنلَسْرا نإ 4 اوُدْبْغَأ نأ 2©

 1 ُدبْغَأ نأ © قيم ةيزك نكح نإ وَفي ةنالاق كلا كلذقلا' ويلا كيل جا

 هّيلا هم يزل و كَأَو َدَّلِل ه َءاَج ©

 مكرخؤيو مون نم مكحآ ْرِفغَي © ٍنوُعأَو وق .ةلامإلاب ناك نا

 ةوتلمت نك و د اَذإ هّللأ َلَجَأ َّنِإ د .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو
 "رو م م 1 1 َىِءاَعُد ©

 ِءاَعَد 0 0 نات 0 َلاَق © 5
 هدوم َمُهَعِبَصأ اَوَلَعَج مهل وف كِل ٌمُهُتْوَعَد املك امك نارا# انا

 ف جا كيلا اويكو اورصاَو مُهَباَيِث اَوَسْفَتْسآَو ْمِهِناَذاَ

 اَراَرْسِإ ْمُهَل ُتْرَرْسأَو ْمُهَل ثدّلْعأ نإ َمُك © اَراَهج ْمُهُْوَعَد ف
 © اَراَفَغ َنك هْدَنِإ ْحُكَبَر اوُرِفْغَتْسأ ُتْلُقَف ©

 1 م 0

 مس
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 َنيِنَيَو ان اك مُكَدِدْتُي ع ْعِسبَلَع كلا ا

 ١ 30 + كَل لَكْجَيَو

 ورك ْملَأ © اًراَوظَأ َمُكَقَلَخ َدَقَو © اَراَقَو هلل َنوُجرَ

 د مشتل لك
 م © اتابك ِضْرلأ َن + تحتم هلو الويفر ضقكلا
 ضال ْمُكَأ َلَعَج ُهّللأَو © اًجاَرْخِإ ْحُكُجِرْخُيَو اَهيِف ْمُكُديِعُ

 ها ب خول لق © جاف الي تي اكلشتل © لات

 أوُرَكَمَو © اَراَسَح ال همدَلَوَو هلام هدي ْمّل نم أوُعبتأَو ٍنْوَصَع
 01 الو ا نددك ل اىلاتز © راك زك

 دا اريك 0 دو © اَرْدَلَو َقوُعَيَو َتوُعَي اَلَو اَعاَوْس
 مَلَك رات اوُلِخَدْأَكأ رقرغأ هجعيِطَح امم © كَ الإ نيل

 لَعْزَدت ال ٍ د َلاَقَو © اًراَصنَأ هلل ٍنوُد نّم مُهَّل أوُدَي
 يل

 َقّْيَب َلَكَد نَمِلَو ٌىَدِلَوِلَو يل ْرِفْغَأ َبَر © اَراَّثَك اًرِجاَق الإ اَوُدَي )© 0« ٍقنيز© ْ

 © اب ال قييياطلا درت الو يدقيؤملآو تيبمؤملو نيو | “٠ دك كت ا مح
 ب نار رب نبا هديل: 2003 قوق 198:12 ىتر ربط حاسس اق ًارليخأا وهروب اهوقن لو وق
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 كاك كك ك5 555
 نجلا ةروس ظ نجلا ةروس

 ِعيِحَبلا نئكتلا هّنلأ مشب

 انهن نيشان ولات َنْْخَآ َنّم راماال

 ذأ فأن ياا دش ٍدْشُرلأ لإ َى دفَت © اج '
 قاك وتل بق ادا: هلو ةقريقم ةةيلطدعا هناك دع ٌدَج َنلدعَت مهن 3 نيمو

 شنإلا ٌلوُقت ؟ نأ نأ تل انأَو © اًطط للا ل اًهيِفَس ُلوَُي 5
 َنوُدوَُي نينإلا نب ٌلاَجر نك نأ © يذلا لع نأ 0

 نأ مدت انك ارثظ ةقتأو هاذنز ةفرفازق نأ نق لعيب | ل 00
 فعلخ اهق دكت ءانقلا نك 4 عل هلل ةللأ ةضتو

 وهن د يامر اس 80 تح

 ير لأ عودت هد ته ا مهل دي آلآ عيشي

 ةيكيخلا ايان راها د يول 02
 هللا هدنقت نأ نأ اكلك او © د33 قراراتك كلذ قود اَدِهو

 انا كلا اهيواتلا" ه5 اول نق

 © اَهَهَر الو اَسْخب ُفاَي الف برب نِمْؤُي مق هب

0 
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 رتكهش ١١ ذك 1 تثاشل
 انو كايكاناك ل أ ويف نوظيتلا انو ةرتلتتلا اكياثأو نزهه

 سار ل م رف 5 56 00 .ةزمهلا رسكب ةبعش
 مسن م

 هيف ذ َمُهَتيْنَتِْل 0 اَدَدَع ءأم مُهلَئُمَقَم مُهَتْبَقْمَأَل ِةَقب ٍةَقيِرَطلَ ََص ؛ ةكلست 2©

 .نونلاب رماع نبا

 تبرم
 حبا دبع مقام مكنأَو © تح هّللَأ َعَم أوُعْدَت الق ِّنِ عرأللا مضي ناو ماهخ

 , كرشأ لو قزأوغذأ امنِإ لف © ايل هيلع نوُبوُحَي اوذك 0
 00 0 ْمُكَل ُكِلَمَأ آل ْنِإ ْلُك هاَدَحَ ا فلأ اهدعبو فاقلا حتفب رماع نبا

 .ماللا حتفو

 ص

 ينل آو ف دعه اقنع لت هيو +5 مدت ركذ نع ضي

 اَهَكَب اَّلِإ © اََحَتْلُم ءهِنوُد نِم َدجأ نآَو ُدَحَأ هلآ نِم فريج
 هك اديك نرتعت م رار ا ف ينك مَنَهَجَراَن ده نإ هةَلوَْرَو هلأ صْعَي نَمَو ءتَلَسرَو هلأ نم
 َنوُدَعَوت ام تيرقأ ترذأ نإ لف 8 ادع لقَآَو اماما

 ا
 هيدي ِنيَ ْنِم ُكْلْسَي د ُهَنإَف ِلوُسَي نِم ىَصَتْرَأ ِنَم الإ © اَدَحَأ ا
 ةوير تقر أوقلبأ ذك نأ لقب © اتَصَر مديل حب

 اَدَدَع ٍءْئيَش ّلُك نَصْخَأَو ْمِهيَدَل اَمب طاَحَأَو

1١ 

 4 َىَش ظ مورلاو نوكسلا 2 ماغدإلاو لاديإلاو 4 ىَت ظ مورلاو نوكسلا 8 لقنلا :هجوأ ةعبرأ أ ٍءْىَش ©
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 كك 2-5-5
 لمزملا ةروس

 * ضفنأ أر ©

 « َءاطو 26
 ءاطلا حتفو واولا رسكب رماع نبا

 .ةزمملا لبق فلأو

 ق6
 .ءابلا رسكب رماع نباو ةبعش

 *يءاَم
 ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 لمزملا ةروس

 ِميِحّرلأ ِنْمحَبلَآ هّللآ مشب

 ةنم ضشنأ وأ ةةقضت (© اليل لإ ليل مف © لقلآ ايتي
 َكَيَلَع ىِتْلُتَس اَنِإ © اليتزت نازل ٍلِئرَو هيلع ِهيَلَع دز وأ © اًليِلَ

 َّنإ © اًليِق ُموُقأَو اَنظَو ُدَمَأ ىه ِلْيَلآ ةحِشات َّنإ © اليت الو
 0 َكَبَر َّمْسَآ ِرْكْذآَو © اليوط اَحْبَس ٍراَهَلآ ىف َكَ
 را ولا ا يح ال < © اَليِتْبَت

 زو © اليبج انجح ْمفجْمأَو نووي ام لع ص
 لاك كيل نإ © اليلق ملقم ةمغقلا ٍلزَأ يدك
 ا حا ل 0

 الوْسَو ْمُكِيَلِإآْلَسْرأآَنإ © اليهم ايبك لَآ ِتداكو لاَ
 را ل ل

 ذحأك ل وش
 م

 وي مثرَفَك نإ نوت هتك ٌقْيَكَف © اًليِبَو اَذَخَأ ُهَََذ

 همم 0 ل

- 

5 
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 كك 0 0 كك كك ا
 « قرم
 .ماللا ناكسإب ماشه

 «(ءْلْثَو هِفْضِنَو +
 ءافلا نسكب نماح نبا
 امهيف ءاهلاو «ءاثلاو

 رثدملا ةروس

 4َرجَيلاَو له
 .ءارلا رسكب رماع نباو ةبعش

 ههلكَو ءهقضيَو ليل قلك نم ٌقْدأ موقت كن ْمَلَْي كب
 نأ نأ َمِلَع َراَهتلاَو لَآ ردي هَ م

 نأ هله ناقتنلا نودي ام ارث راف ْمُكِيَلَع ب تان 1

 و م رم

 0 ا

 اَمَو اَتَسَح اًضَرَق هلآ أوُصِْمأَو ةركّرلأ ْأوُناَدَو ةَلَّصلأ أوُميِق
 َملظْعَأَو اَرْيَخ ٌوُه هّللأ دنِع ُهوُدَجت ٍرْيَخ ْنِّم مُكِسُشنَأِل أوُم

 دصر مو

2 

 ٌميِحَز ٌروُفَغ َهّللَأ نإ َهّللأ اوُرِفْغَتْساَو 0 سس اوو

 رثدملا ةروس ظ

 ِميِحّبْلا نئمكيلأ ِهّنلَأ مشب

 ف زهطم كانو يكد كّيرَو © نأ مث © ةدَمْلأ اَهّيَأتَي

 اَدِإَف © ُْرِيضَآَف َكَبَرِلَو © ُرْبْكَتْمَن ننَمَت اَلَو © َرْجْهَآَف َرَجْيلآَو

 ُرْيَخ َنيِرِفكْلا ْلَع © ٌريِسَع ُمْوي ِذِيَمْوَي َكِلَذَف © ٍروُفاَتلَأ ىف َرِقث
 © 1ةوُدتم الام د ُهَل ُتْلَعَج ُتْلَعَجَو © اَديِحَو ُتُقَلَخ ْنَمَو فْرَذ © ٍريِسَي

 الك © ديِزأ نأ عملي مك © اديه هَل ٌتدّهَمَو © اًدوُهش َنيَِبَو

 دقو وكف ودنا © اًةوكَضودنم ا يع نك دهن
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 ا” >> كلل ١ ذه ل
 َسَبَع َّمَث )َرظَن َّمُث َرَّدَق فيك ليف َمُث (َرّدَق يك ليف

 1 7-0 4« كرد © نإ © كوي خب الإ اذدك نإ لامك © رك رب مْ © َرَسْيَو | 01.
 © ٌرَفَس ام َكَِوَدَأ آَمَو © َرَهَس َرَقَس هيضاف هه رشبلا لوف ُلْوَق الإ اذه ةلامإلاب :نامحجو ناوكذ نباو ةبعش

 ع 1 تاع © 0 2-2 1 فلاو

 امو © َرَشَعع كسي اهلهم ركبوا ُةَحاَوَل © د ردك و قت 0 3

 0 دعت ب ةكيتم لإ راثبلا بلع تعش انهعلا ةرفارم
 31 ص 220 هدص اه رو خم ع رك] | .ةلمإلاو حتفلاب :نامحو ناوكذ نب

 لوفي ا تدق أوو 0 َباَتْرَي هه انلميإ 0

 هدا وللا هنأ 312 ةوزفكلا ب لت مهبوُلُق يف

 َدوُنَج ُمَلْعَي اَمَو ُءاَمَي نم ىِدْهَيَو ُءآَمَي م ٠
 58 - هاا ع ج11 سس كلا جرد ع و 2 ه* ىركذ ©

 ٍلْيلَو © ِرَمَهْلآَو اك © ٍرَكَبْلِل ئَرْكِذ الإ يه اَمَو َوُه الإ َكَب 2 ٠١ .ةلامإلاو معفلاب :نامجو ناكذ نبا

 اًريِذَن © © ِرَبْكْل ىتخإل اَهّنِإ © َرَمْس ع ا | عبو © ربنأ ْذِإ هن َرَبَد اَذِإ ©

 سفن ٌّلُك © َرَكَأكَي وأ َمَدَقََي 0 ءاونل 8 ندم تر 5مم .ّل د را ِ فلأو لاذلا حتفب رماع نباو ةبعش

 همر + نق نحأ تكحأ ١ هي تي لالا

 م م أ ع ير ه( َءاَش ©
 هد . د ل ا

 0 قل ك9 صل نم ف .ةلامإلاو حتفلاب :نامحو ماشهو

 يآ سأر نماع را اسر سوم

 م

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو ءسايقلا ةسمخ 4 ُءَشي ©
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 ضقت ١ ١ ت23 هك
 َنيِضرْعُم ِةَرِكذتلا نَ ْمُهَلاَمَف (© َنيِعِفَشلأ ُهعَفَس همت ام | 4ةرشتنش »©

 0 5 2 5 .ءافلا حتفب رماع با

 ُديِرُي ْلَب © َمَرَوْسَف نم ترف © ةَرِنَتْسم خ َمُهَنك هش
 0 ا 4*ءآَغ©
 َنوُفاَي اّل لب الك © ةَرَشَتُم . اقخض قوي نأ نم يرثأ ل كلاما ناكك نب

 تاك يح ا ص | .ةلامالاو مصقلاب :نامجو ماش
 2 ار كو ا زار جمتلاب واهو ماشهو

 هج تدنملا لغأو نوققلا لغأ وك ةللآ

 ةكةمايقلا ةروس - ةمايقلا ةروس

 ِميِحّرلَآ نحيل هلل مشب

 2 ازا يكب © لاختي يق

 ُهَناََب َىَو رخال 1 ريف لن 6 انتم عت لاح إلا 4 لب ©

 ا مح ل وعل ع 1 جلو الانا وكوت
 ٍةَميِقْلآ ُمْوَي َناَّيَأ ُلَكْسَي © ُهَماَمَأَرُجْفَيِل ٌنَسنإلآ ُديِرُي ُلَب ©

 رَمَعْلآَو ُسْمّشلأ َعِجَو © ُرَمَقْلا فَسَح َمَسَحَو © ٌرَصِمْلا َقِرَب اذِإَف ©

 0 يم 0

 ٍلَب © َرَكَأَو َمَدَق اَمب ْنيَم مري نَسفإلا اْوَبَنُي © ٌرقتشسُفلا ٍدِيَمَوي

 3/19 تول ارمني نأ

 او اَرَق اَذِإَف © 0 ُهَعْمج اَنْيَلَع َّنِإ © ةهب َلَجَعَتِل َكَئاَسِل

 مَهَناَيَ اَميَلَع َّنِإ َمُث © ُهَناَءْرُق ٌعّنآَ

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 دهب ٌلَجْعَتِل ©

 نوكسلا عم يملا ىلع لادبإلاو ؛مورب ليهستلاو دم فرح لادبإلا :هجوأ ةسمخ انف واولا ىلع ايف ةزمملا تعسر | اَوبَنُي 700
 .مامشإلاو مورلاو
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558 
 4 َنوُردَيَو ©
 .اههف ءايلاب رماع نبا

 4( ليِقَو ©
 .ماهشإلاب ماشه

 قار نَم#
 الب ماغدإلاب رماع نباو ةبعش

 .نيمحجولاب صفحو .تكس

 ؛ ىَدْس ©
 .حتفلاو ةلامإلاب :ًافقو نامتجو ةبعش

 4( قنثز©

 ناسنإلا ةروس

 « السلس ©
 ماللا نيونتب ًالصو ةبعشو ماشه

 .اقو
 فلألا تابثإب صفحو ناوكذ نباو
 :ناحمو ًافقوو «نيونت نود ًالصو

 .همدعو تابثإلا

 ٌرِضاَّن ِذِيَمْوَي _ ب رجل َنوُرَدَتَو اننا ةَلِجاَعْلأ َنوُبْت ْلَب الك 0

 اهب َلَعْفُي نأ نظن © ٌةَرِاَب ٍذيَمَْي هوُجُوَو ج ةرطات اير لإ ©
 هنأ ّنطَو © نع © قاتلا تقلب اذإ الك © را
 © ُقاَسَمْلآ ٍذِيمْوَي َكَيَر َلِإ © ٍقاّسلآب ُقاَسلَأ ِتّفَعْلآَو © ُقاَرِفْل

 يتقن ف © لو َبَْذَك نكَلَو © َّنَص اَلَو

 © 3َْوَأَك كل َلْوَأ مث ؛ © َْوَأَك كَل َلْرَأ © َقلكَمَكَي ءهِلَه

 قنُي يم نم ٌةَفَطُم ُكَي ملأ © ىَدُس َكَرَتُي َكَرَتُي وصال ها

 ركل نئَجوولأ هني لعَجَف © ئّرسَت قلكَف قلع ناك مم ©
 © َقْوَمْلآ خي نأ َنلَع ٍرِددَِب َكِلَ ه َسْيَلَأ © : ذَا

 ناسنإلا ةروس ظ

 ميلا نمل هللا ب
 اًوُكَّذّم اَعْيَه نُحَي ْمَلِرْهَدلَأ َنِم ٌنيِح نمل َلَع ّنَأ ْلَه

 ُهتْلَعَجَف ِهيِلكَبَت ٍجاَمْمَأ ٍةَفظُت نم َنَِإلآ اَتْفَلَخ اَنِإ ©

 ا لل

 َّنِإ © اَريِعَمَو اَلَكْغَأَو السكس َنيِرِفَكْلِل اَدَتْعَأ آَنِإ ©

 اًروُفاك جار ناك نييأك نم َنوُبَرْشي َراَرْبَأل

 ه-
 د

 ا
 نّوَتَو
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 امم 4( اريِراَوَق ©

 «اريِراَوَق 26
 2 ًافقو فلألا تابثإبف ماشه يأ

 4 ووو ©
 .ًاواو ىلوألا ةزمهلا لادبإب ةبعش

 « رْضخ »©

 .رسك نيونتب رماع نبا

 .فلألاب فقوو اههف نيونتلاب ةبعش

 حد د حد صم كا صح
 وي (© اَريِجْفَت اَهَنوُرَجَفَي هّللأ ُداَبِع اهب ب رشي اَنْيَع

 00-5 را
 ُديِرُن ال ِهّنلآ 0

 اتيونع اعزب ان قمافاخ اذإ © اروكش ذأ

 ©9 اًروٌرْسَو َةَرْضَن 50 ويل َكِلَد ّرَش هنآ ُمُهنَف

 ال ِكيآرأْلا َلَع اهيِف َنيِكَتُم © اًريِرَحَو َةََّج أوُرَبَص اَمِب مُهلَرَجي
 تلو اَْلَلِط َمهْيلَع ٌةَِناََو © اَريِرَهْمَ الو اسْمَ ايف َنْوَرَي
 ْتَناَك ٍباَوُحَأَو ٍةَّضِف ني ِةَِناَب مهْيَلَع ُفاطْيَو © اًكيِلْدت اَهُفوُظُ

 أك اقيف َوقسمَو © ايت اود ٍةَِ طف نير يروق © راو
 فوُظَيَو © اًليِبَسْلَس كَم اَهيِف اَنْيَع © اًليِبَجْتَر اَهُجاَرِم نك

 اذِإَو © اَروُثَم اًوْوَل مُهَعيِسَح ْمُهَمْيَأ | ند ْنَدَلو َمهْيَلَع
 هيي وو قهر كارد كار دعنا
 00 تَرَ مير ْمُهَقَسَو ضف نِمَرِواََألُحَو َقِبتْسإَ
 رن نخل انِإ © اًروُكْشم مُكُيْعَس َناو َء ءازج مكس 3 ادع

 اًمْئاَد َمُهْن 0 دل ا

 8 اليِصأَو ةرضصُب كبَر مَآ ركذأو © اًروُفك وأ

 ٍرْدَتلآَي َن
 موي را ةولاخ

 انيكشم

 الو َءآَرَج ب
 د و اًرير
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 4( َءاَش ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 4 َنوُءاَشي ©
 افلا لدين وابلاب ساه

 تالسنرولا ةروس

 «رذن ©
 .لاذلا مضب رماع نباو ةبعش

 4 كود ٍء©
 ةلامإلاب :نامجو ناوكذ نباو ةبعش

 .حتفلاو

 كتف كانا 1 ا ا نأ رو

 ْمُهَنْفَلَح ُنَحخ © اليت ام نزور جل ل
 َّنِإ © الييبت مُهلكنَأ آند

 كلا نو كي ل دك ءيذله
 ْلِخَدُي © اَميِكَح اًميِلَع نك هّللأ َّنِإ ُهّنلأ

 © اميل اَباَذَع َّمُهل َدَعَأ َنيِيِلَظلاَو ءِهتَمْحَر ىف ُءاَشَي نَم ا 00 آ 2 م 202 ع مي ع - 0 .٠

 ملأ نما هلا مج
 ج ارفق ٍترسكلاَو © اضع ٍتفِصعْلاَف © ا ع ِتَلَسوْمْلاَ
 ل ع

 ٌتَجِرُق ُءآَمَّسلَأ اَذإَو © ثتَسِيُظ ُموُجُشلَآ اذِإَف © ٌعِقّوَل َنوُدَعوُت
 © لجأ : يل © تق لس اذإَو © ْتَقُِم ُلاَبِْلأ اذ
 ِذَِمْوَي ُليَو © ٍلْصَمْل مي اَم كود آَمَو © ٍِلْصَمْل هي
 © َنيِرِخآلأ ْمُهْعِبتُت ل ا ا

 00 موي ُّلْيَو © َنيِمِرَجْمْلَاب ُلَعْفَت َكِلَذَك
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 عحهأ | همه ١ هك
 * ٌكَعَلَخ اله

 .صقانلاو لماكلا مظدإلاب ةبعش

 4 7 لي ©

 ماللا دعب فلأب رماع نباو ةبعش
 .عملا ىلع

 ه/ ِنوُيِحَو ©
 .نيعلا رسكب ناوكذ نباو ةبعش

 * ليِق 2©
 .مايشإلاب ماشه

 ّلِإ © ِنيِكَّم ِراَر ارَق ىف ُهَئْلَعَجَف © ٍنيِهّم ِءآَم نم مُكقْلخت ْمَلَ

 ينك وو نزلا ا انْرَدَقَف َدَقَف © ٍموُلْعَم ِرَدَق

 انَلَعَجَو © اَتَومَأَو ءاَبحَأ © اًناَنِك ضَرَأْلا ٍلعْج ملأ ©

 0 . ِذهَمْوَي ليو اَناَرْ مام ضيا َتاَخِمَط َىِساَوَر

 ل ل د ل

 ِرَرَشِب ىصْرَت اَهَنِإ © ٍبَهَّللأ َنِم ىنغُ اَلَو ليِلط ال © ٍبَعُش عل
2 

 هن 2 نب ء 2> رص سر

 © َنيِبْدُكْمْلَل ِذِيَمْوَي ّلْيَو ”ذك قروي ثثاك © رذقلاك

 ديَمْوَي ُلَيَو © َنوُرِذَتْعَيَف مُهَل ُنَدْؤُي اَلَو © َنوُقِطنَي ال ْمْوَي اَددَه
 ناك نإ © َنييألاَو ْكتْغَمج ٍلصَمْلا مياده © َنييِكْلَ

 نول در و 1 را كف ُدْيَك ْمُحَل
 امي ابنَ أوُب َُرْشَأَو ولك (© َنوُهَتْشَي امم َةكَوْفَو © ٍنوُيْعَو ٍلَِظ
 زهقت لت © نينيخفلا ىرجت كلك نإ © نولتغت معك

 ذَمْوَي ليو © َنوُمرْجُ 0 هَتَمَتَو أولك © َنييِذَكْمْلَ

 ةيقت لت © ِهكَرَي ال أوُعَكَرَآ ْمُهَل َليِق اَذِإَو © َيِبْذَكْمْلَ
5 

 مه 7 2و وم > م م هنأ 2 رم - دب دم

 نوم دهدعحب تويدح يبق © َنيِبْذَكُمْلِل
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 عك رك عضن مك كا مك
 ابنلا ةروس ظ

 ِميِحَّرلَأ ِنْمْحّبلأ هلأ مشب

 َنوُفِلَتحُع ِهيِف ْمُه ىذَلأ © ميِظَعْلآ اَبَملآ ٍنَع © َنوُلءآَستَي َّمَع
 َضرالا ٍلَعْجن ملأ © َنوُمَلَعَيَس الك َّمُك © َنوُهَلْعَيَس الك ©

 انلَعَجَو © اًجوْرَأ ْمُكَْقَلَحَو © اَداتزأ َلابِخَآَو © ا
 اَناَعَمَراَهَتلآ انلَعَجَو © اَساَبِل َليلآ انَلَعَجَو (# اَتاَْس َمُكَمْوت

 © اَجاّهَو اجاَرِس اَنلَعَجَو © اَداَدِش اَعْبَس ْمُكَقْوَ اَنْينَبَو
 اتابتَو بح ب ٌجِرْخْنَن © جان َءآَم ٍترِصْعُمْلأ َنِماََنَأَو

 فني َمْوَي © اتاَيِم َناَك ٍلْصَمْآ موي َنِإ © ان
 © اَبوْبَأ تاكم ُمآَمَسلا ٍتَحِيُمَو © اجاوْفأ وأتم روُصلا فإ 4

 ابنلا ةروس

 ه-

 (© اًداَصْرِم ثَناك َمَنَهَج َّنِإ © اَباَرَس ْتَناَكَف ُلاَبِْآ ترسو
 درب اهيِف َنوُقوُدَي ال © اَباَمْحَأ آهيِف َنيَِِل © اَباكَم نيل

 أوُناك ْمُهَّنِإ © اًقاَمِو َءآَرَج © اَقاَّسَغَو اًميِمح الإ © اَباَرَش اّلَو (اَقاَسْعَر وه ٠
 0 ِ 0 : ر | .نيسلا فيفختب رماع نباو ةبعش

 ِءْىَش لْكَو © اَباَذك اَنِتباَب اوُبَدَكَو © اَباَسِح َنوُجْرَي ال
 © اَباَدَع الإ ْمُكَتيِرَن نآق أوفوُدَف © اَبنتِك ُهئْيَصْحَأ

 لاديإلاو 4 ىَشإ# مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 34 ٍءْىَش )4( .مورلا عم ليهستلاو «لادبإلاب 4 بملأ © 00
 : / ٍ 0ك

 .( يش # مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو
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 55 يي | هورس مع عارلاو ماللا منغ هه ل فقو ”لااألاا 03 | فلتخملا | 55

 0 مر 6م هاراقع نيفكلل َذِإ

 كب نت ءارخاه اهذك لو وذل هيف راتني ل © افاق

 1 زا قا از ألا هن ” 5101 اع

 1 5 كيلو كوزلا قت © انج هن نكن

 قل ُموَيْلآ َكِلَد © اَباَوَص لاَ َلاَقَو محل هل َنِذأ نم الن

 َموَي اًبيِرَق اَباَذَع َمُكَتَرَدنَأ انإ © لِ نَمَف ل هني كورت انادك كحق تن ١ قرنان في قوي ل هك آم

 © ايرث تنك ديلي ُرِفاَكْل و َتَمَدَق ام وَما وظني | .ةلمإلاو حتفلاب :نامجو ماشهو

 تاعزانلا ةروس

 ِميِحَرلا ٍنْمْحَرلا هللا مَسِب

 © اَخْبَس ٍتَحِبَّسلاَو © اًطْفَد ٍتطِشتلَو © اَقْرَغ ٍتَعِرتلََو
 0 كك مي © اَرمَأ ب نْيَدُمْلاَف © اَقَبَس ٍتقِبَسلآْك | 2 410ءأ8©

 .لاخدإلا عم قيقحتلاب ماشه
 اوُقَي)ةَعِشَخ اهو رد م ولف قل فرار اعتق 4 اذإ» ©

 كلِ "1 © رك اًمظِع 5 ع 0 ةتفاحلا ىف نود رح يَ ىلع ةدحاو ةزمهب رماع نبأ

 .رابخإلا
 ©ةَرِجاَّسلاِب مُه اَذِإَف © ٌةَدِحََو ٌةَرْجَر ىه اَمّنِإَفةَرِباَخ ّةَرَك اَذِإ هر

 © ىَوَظ سيّدَمَمْلأ ِداَوْلأب هُهّيَر ُهلَداَت د سرق فيدخ كلذكأ لَه .نونلا دعب فلأب ةبعش

 تاعزانلا ةروس
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 كل >> عكا ان لم
 4 ُهحَرََف 2

 .امم 4 َرْبكْلا ©
 .ةلامإلاو تفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 «فأءرم
 عم قيقحتلاب :هجوأ ةثالث ماشه

 عم ليهستلاو ءهمدعو :لاخدإلا

 .لاخدإلا

 م« ضا)

 ؛ ِتَءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو معفلاب :ناحمجو ماشهو

 4 ِئَري ©

 ؛*آهرْكذ )©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

2 3 

 ©© قرت نأ َلِإ كل لَه َلْقَف © نقط مَنِ َنْوَعَرِف َلِإ َبَهْذَ
 © ئَرِبُكلأ ةيآلآ ُهنَرأَ © ىَفْخَتَ َكَبَر َّلِإ َكَيِدْهَأَو
 َلاَقَف © ىَداَتَق ّرَمَحَف © عْسَي َربدَأ َمْث © ىَصَعَو َبْذَكَ
 وألاو ةرِخآلا لاكن ُهّنلَأ ُهَدَحأَف © ّلْغَألآ ْمُكْبَر أأ

 ُءآَمّسلآ مَ اًمْلَخ ّدَمَأ ْمثنَأَ © َيَمْخَي نمل َرَبِعَل َكِلَذ ىف َّنِإ مس دس

 َجَرْخَأَو اَهَلْيَل شطْغَأَو © اَهلَرَسق اَهَكَنَس َعَقَر © اً
 اَهَمآَماهنِم َجَرْخَأ © آَهلَحَد َكِلَد َدْعَب َضْرألاَو © اَهلَحْص
 © ْمُكِيْنَأِلَو ْمْحَلاًمدَعَم © اَهلَسْرَأ َلاَبْخآَو © اَهلَعَْمَو
 ْىَساَم ُنَسمإْلا ُرَكَدَكَي َمْرَي © ئَرَبُكْلآ ُةّمآَطلَأ ِتَءآَج اًدِإَق

 رَئاَتَو © نقط نَم اّمَأَف © ري نّمِ ٌميِحْجْلأ ِترَرْبَو ©
 فاح ْنَم اأو © ىَوَأَمْلا نه َميِحَجلأ نق © اند يَ
 ىَوأَمْلا ىه هن َّنإِف © ىَوقْلا نع ٌسْفَتلَأ ىو يَ َماَقَم
 نِم تنأ َميِف © اَهلَسْرُم َناّيَأ ٍةَعاّسلأ ٍنَع َكَئوُلَعْنِي ©
 امي نَم ُرِدنُم تنأ آمن © آهاهتُم َكَبَر لِ © آهَركذ
 © اَهيَحْضْوَأ ةيِهَع الاولي م اَهئورَب موي ْمُهَئَأَك ©

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4( َمُكِِلَعَن دعْنَأِلَو ْمُحَل اًعَعَم ©

 .رصقلاو دملا عم مورلاب ليهستلاو ءرصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم لادبإلا :يهو «سايقلا ةسمخ 4 ءآَمّسلأ 2© | مافهفقو |
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 سبع كروس

 4؛ هَءاَج ©
 .اعم 4 َءاَس ©

 هن َكءاَج 2©

 «ٍتءاَج ©
 .مههف ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :ناححو ماشهو

 #4( ُهْعَفنَتَف وو 1 16ه

 .نيعلا مضب رماع نب

 هىَركِدلا ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناوكذ نبا

 «(اَنِإ ©
 .ةزمهلا رسكب رماع نبا

 كك ١ ١ كلا |!

 ميحتلا نزلا هللا مني
 © 5و ءةلعت كليرتي اكو ا: خللا كج أ 8 139 صبَغ
 طك رثل كيا © قْفَتْسَأ نم اّمَأ © َىَرْكِذلأ ُهَعَفنَت ا

 يي ا م
 ىف © َْرَكَذ َءآَم نَمَف © ةركذت اَهّنِإ آلك © صلت هْنَع تن
 ردي مارك © ةرقَس ىدنأب © رهط ورم © ٍَمْرَكُ فخض

 ا ا

 ف ج ,ةربقأت ,اقتأ ف © © ارك يتلا 3 6 راركقف رةقلخ

 لي نشارك © تأ ام فب كال © رن ل

 © اقم ضْيَألا ائْقَقَم هر مالا يبطل

 قياتح هاو ةفتزو © اتش و اََتِعَو © بح اَهيِف اَنْ
 ا ا ف طول ن0, فو هل
 هتبِحَصَو © يبو هو © هبخَأ نم هزل فَ موي © ُةَكآَصل
 0 ا يرمأ لعل © هيت
 © رب اهيل ٍذيمْوَي ءوُجْوَو © ةرِشبَْسُم ةكجاَص © ةرِفُْم

 .ةيآ سأر رماع نبا امدعيال 4 ُةَّخآَّصلَا ِتَءآَج اَذإَف © 4 ْمُكِصْنَألَو ْمُحَل اًعنَتَم ©

 4 َىَش 0 مورلاو نوكسلا عم ماغدإلاو لادبإلاو 4 ىَت 0 مورلاو نوكسلا عم لقنلا :هجوأ ةعبرأ 4 ِءْىََت ©
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 2 كا 0 رض أ ا
< 0 

 ريوكتلا ةروس

 ع 6

 . 7 هجو ةبعشلو

 «ةاَر ©
 ةامإب :نامجو رماع ناو ةبعش

 .حتفلاو ,ةزمهلاو ءارلا

 ةلامإب ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 .طقف ةزمهلا

 هم
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

2 
 ط ٠

3 

1 

 ١ ةرقكلا مه كبنلزأ © ٌةرتك اقم
 ريوكتلا ةروس ظ

 د
 ُلاَبِجْأ اَذِإَو © ٌتَوَدَك يح را 2 ةررك اضل ١

 ا © ثربخ لولا © ْتَلِظْع ُراَمِعْلأ اَذِإَو © ُتَرَيس

 ليس 0 اَذِإَو © ْتَجَيُر ُسوُّتلَآ اَذِإَو © ُتَرَجْس ُراَحِبل
 أ اَذِإَو © َتَمِشَذ فحصل اذإَو © تليق بئد يَأِب ©

 0 كل 7 © ْتَبِعُم 7 إَو © تشك
 0007 ةيقأ الق © ترضخ مدح 1 شدت ككلف

 © ست اَدِإ حْبصلَآَو © رعت 8 ليلو © ىبثكلا
0 

 نيينلا كارلا دكر 8 نرتقي كاع © نبأ 3
 © يجر ِناطْيَش ل ْوَقِبَّوُه اَمَو © ٍنيِنَضِب ِبّيَعْلآ َلَعَوْه اَمَو ©

 م ل
 © َنيِيَلعْلأ ُبَر ُهّللَآ ءآَقَي نأ لإ َنوُءآَكَت اَمَو © َميِقَكْسَي نأ

 ه-
 ل

00 
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 كك كك ك5
 راطغنإلا ةروس

 4“ َكَلَدَعَف +©
 .لادلا ديدشتب رماع نبا

 4 ا ©

 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حعفلاب :ناحمجو ماشهو

 .راهظإلاو ءماغدإلاب :نامحجو ماشه

 4 كرد ©
 ةلامإلاب :نامحجو ناوكذ نباو ةبعش

 . حتفلاو

 نيففطولا ةروس

 راطغنإلا ةروس ظ

 ِميِحَّرلَأ ل :

 ١  000اذإب 3 فرت اك وكل اذا 0-7

 0 كَ 2غ ام َمذإل 0

 © َكَبُكَر َءآَم اّم ٍةَروُص يأ ف © َكَدَعَف اوك قل
 اَماَرِك © َنيِظِفَحَل ْمُح'ْيلَع َّنِإَو © ِنيِدلب َنوُبْدَحُن لَ ال
 َّنِإَو © وعن ىنَ َراَرْبَألا َّنِإ © َنوُلَعْفت اَم َنوُمَلْعَي © َنيِبِيَك
 اهلك سابو نبذل أ موي اَهَتَوَلَضَي © ِوِيِحَج ينل َر راَجُفْل
 ني مي ام كرد آم مك © نيل موي ام كر مو © تداعب
 © هلل ذِبَم ذيَمْرَي ْمَألاَو اقيم سيفتي ٌسْفن ”فك كِلنك ال موي ©

 نيففطولا ةروس ظ

 ِميِحّرلَأ نْعَيلأ هلل مشب

 او 2 ةونؤكتم ىياكلا لع أولاتخأ اذ يد يمنا

 © َنوُفوْعبَم رقتع عقلا كيكو ٌنْظَي ل م وزي 0 َمهوُلاَك

 © َنيِيَلَعْلا َبَرِل ُساّنلآ ُموُقَي َمْوي © ِِيِظَع ِمْوَيِ

 جف
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 كت ١ ١ تكلا 852 ١
 ُنيِجِس ام َكلَرْدَأ آَمَو © ٍنيجِس نا َنإآلكا ه«راَجنْلاْ ©

 َنيِذْلا © َنيِبّذَكْمْلَل ٍذِيَمْوَي ُلَيَو © ٌموُقْرَم بنتك ©| 04« كرد ©
 0 ل ر وب رى | ةلمإلاب :نامحو ناركذ نباو ةبعش

 ويثأ دتغم لك الإ دوب بكي د اَمَو © نيد عويب نوبذكي .حتفلاو

 َناَر َّلَب الك © َنيِلَوَأْلا ريِطَسَأ َلاَق اَنْمياَم ِهْيَلَع لم اَذإ ©
 ٠ ا سوس حج ست ( َناَر لب #85

 ذيَمدَي ْمِهَيَر نع ْمُهَّنِإ آلك © َنوُبْحَي اوثاك ام مِهبوُلُق َلَع ني
 ىِذّلَأ اًددَه ُلاَقُي مك أ اولاَصل َمُهّنِإ َمُث © َن .ةبعش اهليعو «مظدإلا

 مث © ميِجَجح أو 0 وُيوُجْحَح .نيمجولاب صفحو

 © َنيِيِلِع ىف راربألا بنتك نإ لك © 5 َنوُبَدَكُت هي مثنك 4( اربَأْلا ©

 نوُبّرقمْلآ هُدَهْفَي © ْموُقْرَم بنتك © َنوُيْلِع اَم َكَرْدَأَمَو | 00 ك» داكظدا
 8 .حتفلابو

 فرْعَت © َنوُرظنَي ِكيآَرأْلا َلَع © عَ يفل َراَرَبالا َْنِإ ©

 © ٍموُنْخَخ ٍقيِحَر نِم َنْوَقْسُي © ميِعَّتلأ ةَرْضَت َمهِهوُجُو يف
 ةُجاَرِمَو © َنوُسِفَكتملا يقاتَتَيَلَف َكِلَد ِفَو كْسِم ءةئدتخ ص 0 ووش
 ل مم و 06 هاا يتلا قف

 َنوَُماَعَتَي مهب وُرَم َرَم اَذِإَو © 8 نوحي وثما نيا نون
 اَوَلاَق َمُه و نراك © َنيِهِكَف اوُبَلَقَن نأ مهله لإ ًاَوُبَلَقنَأ اَذِإَو ©

 © َنيِظِفَح ْمِهْيَلَع اوُلِسرَأ آَمَو © َنوُنآَصَ ِءآلْؤته نإ ه* َنيبِكن 2©
 .ءافلا دعب فلأب رماع نباو ةبعش
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 هر اَئُكْلا ©

 ,ةلامإلاب :نامجو ناوكذ نبا
 ب

 *« بوت لها
 .راهظإلاو ,ماغدإلاب : نامحجو ماشه

 قا م الا تروس

 «( ٌلَصِبَو ©
 .ماللا ديدشنو

 4مم
 .حتفلابو «ةلامإلاب :نامحجو ةبعش

_ 00 
 انف 3 ٍ

 8 َنوُلَعْفَي أوثاك ام ُراَفُكلآ 1 ا ليآرأ
 قاقشنإلا ةروس -

ٌ 0 

 نر انو ا تلح ا روت نا ةاققلا ان

 © َتَنْحَو اَهَبَرِل ْتَنِذَأَو © ْتَّلَكَو اَهيِف اَم ْتَّقْلَأَو © ْتَدُم
 هم د ّلِإ حدك َكَْنِإ ُنَسِنإلا اهّيَأتَ

 © ازيس اناس نكاك فوعف 1 هيفي هُهَبنَعِك قوأ

 .هرف آو ماج قوأ نمو © اروُرسَم ءهلخأ لإ بِي
 ءوِلْهَأ ف ناك مُهَنِإ © اَريِعَس ّلْضَيَو © اَروُبُت أوُعَدَي ٌفْوَسَف ©
 اَريِصَب هب ناك مُهّبَر َّنِإ كب © َروُخي نأ نأ نط هُهَّنِإ © اًروُرْسَم
 َيَمَّنَأ ادإِرَمَْلآَو © َقَمَو اَمَو ٍلْيَلآَو © ِقَمَّملآِب ُميِقَأ الق ©
 َىِرُق اَذِإَو © َنوُبيْؤُي ال ْمُهَل اَمَف © ِقَبَط نع اًقَبَط َنْبْكَرَتَل ©

 َنوُبَدَكُي اوُرَفَك َنيِدَلآ ٍلَب © هَنوُدُجَنَي ال ُناَءرُقْلآ مِهْيَلَع
 كا و

1 

 ا
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1-11 

 جوربلا ةروس

 «راَتلآ ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ناوكذ نبا

- 
 © ِنوُنْمَم ْرْيَخ ٌرِجَأ ْمُهَل ٍتَحِلَِّضلآ اوُلِمَعَو اوُنَماَ - 2 هوا مح ١

 جوربلا ةروس ظ

 ٍمِحّرلأ ٍنمحرلآ هلأ عب
 ٍدوُهْشَمَو ٍدِجاَشَو © ٍدوُعَوَمْلا وَيْلآَو © 0 ِتاَذ ٍءآَمَّسلأَو
 اَْيَلَع ْمُه ْدِإ © ٍدوَُوْلا ِتاَذ راَئلَأ © ٍدوُدْخَأْلا ُبنَحْصُأ ليف ©

 ْمُهْنِم اوُمَقَن اَمَو © ٌدوُهش َنيِمْؤْمْلَاِب َنوُلَعْفَي اَم َلَع ْمُهَو © ٌدوُعُف
 فاوامشلا كلف هَل ىِدَلاأ © ٍديِمَحْأ زيزعل هلأ أوُنِموُي نأ آل

 َنيِنِمْؤُمْلآ اون يأ نإ © © ٌديِهَش ٍءْئَش لك َلَع ُهّنلآَو ْضْرَاْلاَ
 قيرخلا نادك يو ةنيم َتهَج ُباَدَع ْمُهَلَ أبوي مل مف تؤ

 در تل ف عيش ال 6 ارتفاع قينلا نا

 © ٌُديِدَمَل َكْيَر ٌسضظَب نإ © يِبَكْلأ ُدْوَقْلا كلك ٌمَهنَأْلا اهي

 ِشْرَعْلا وُذ 7 ُدوُدَوْلا ُروُهَعْلا َوْهَو © ُديِعُيَو ُئِدْبُي َوُه ِهّنِ

 © ونجا ُتيِدَح َكلتأ لَه © ُديِرُي اَمِل ٌلاَعَف © ُديِجَمْل
 ُهّللآَو © ٍبيِذَحَت ىف اوُرَفَك َنيِدَلَأ ِلَب © َدوُمَتَو َنْوَعْرِف
 © ٍطوُفْنَغ حْوَل ف © ٌديِجت ُناَءْرُف َوْه ْلَب © رحت مِهيآرَ

 قراطلا ةروس ظ

 ةسمخ 4 دبي © .مورلاو نوكسلا عم «لقتلاو .مورلاو نوكسلا عم «ماغدإلاو لادبإلا :هجوأ ةعبرأ 4 ٍء يش 98
 لادبإلا :يهو مسرلا ىلع ةثالثو .مورلا عم ليهستلاو ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح لادبإلا :يهو سايقلا ىلع نانثا :هجوأ

 .ماهشإلاو مورلا عم ًاءاي لادبإلا سماخلاو عبارلاو «لوألا هجولا عم دحتيف فقولل نكست مث هيلع تروص ال ًاعبت ةمومضم ءاي
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 سلال >< مخككللا ١ هك
 ِميِحَبلَأ ِنْئْعَلأ هّنلَأ مَسِ 5 1

 ُبِقاَقلَآ ُمْجَتلَأ © ُقِراطلَأ اَم َكَرَدَأآَمَو © ٍقِراَطلأَو ِءآَمَسلَوإ 1 كنردا ©
 ا 3 ا ل ةلامإلاب :نامحجو ناوكذ نباو ةبعش

 َّقلْخَِه نر رس نظر ل ل ري 6 .جيفلاو

 © بيآَرَتلآَو بلص ِنْيَب ْنِم ٌجْرْخَي © ِقِفاَد ِءآَّم نم َقِلْخ ©

 144 ند امن اه زيارتلا لبث منير ٍداَقَل ِعْجَر َلَع مَنِ

 ِعْدَّصلآا ِتاَذ ٍض بلو عْجَّبلَأ ِتاَد ٍِءآَمَّسلَآَو © ٍرِصاَن اَلَو

 اَدَيَك َنوُديِي ل ل هَنِإ ©
 © اًدَيَوُر َهُهْل وْمَأ َنيِرِفَكْلأ ِلَهَمَق 51 ميك ةيكاوا#

 ىلعألا ةروس ظ ىلعألا ةروس

 مقل نعملأ ِهّنلَأ مشب

 ىِنَلَو © ئَجَسَ قَلَح ىِدَلأ © 2 َكْيَر َمْسَأ َحْبَس

 لع 6 َءاَمْغ رةَلَعَجَف © ىئزملا عر اكل ع اورلا 4“( َءاَش ©

 ْمَلْعَي مُهَنِإ هلأ ءآَس اَم اّلِإ © سنك الق َكُمِرْفْتَس © | 00

 ِتَعَمَت نأ ا © ئَرْسِيْلِل َكْوَبَيْنَو © خي اَمَو َرَمَجْخأ| «ىَرئْينإوه
 © قىقْفَأْلا اَهْبَئَجَتَيَو © ىَقْدَع نَم ُرَكَدَيَس © ئَرْكْدلاا «ىركدلا»©

 ىَحَي اَلَو اَهيِف ُتوُمَي ال َمُث © ئَرَبْكْلآ َراَملآ ْلَضَي ىلا كركر
 ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ناركذ نبا

 ا د 5
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 عك رك عننا هك كك هك
 َّنِإ © قبو ُرَيَح ةَرِجاآلآَو © ايندلآ ةزيخل َنوُريْؤُم ْلَب | «توزتؤُت لبز#

 م 2 2ص .راهظإلاو «ماغدإلاب :ناححو ماشه

 ل ىنل اًذنَه

 ةيشاغلا ةروس ةيشاغلا ةروس

 ميهكلا نعرلا هللا قي

 ٌةلِماَع © ةَعِسَح ِذِيَموَي ٌءوُجُو © ةَيِشَكْلا ُتيِدَح كلكأ لها م ننوه
 سيل © يا ِنْيَع نِم قسد 5 ةَيِماَح اًرات قضت (© ٌةَبِصاَ .ءاتلا مضب ةبعش
 : 9 7 ا فاسأل هاك #4 ةَيِناَ 25

 دي ل ماَعْط ّمُهَل .ةلامإلاو حتفلاب :نامحو ماشه

 9 1216 هج نه ةيفازاهن انها 3 ملا ةيتوارخل

 0 ل يع بع هيف © يلاقي غنت

 ةنوُكَبَم ُنِاَرَرَو © ٌةَفوُفَصَم ٌقِراَمَتَو © ٌةَعوُضْوَم تارك

 ءآَمَسلأ م نإ نورطم 28
 نضرالا نو © فييمل كنك لايذلا نو: فكل قلك

 مهّيَلَع آم ج2 تن آمن ركدَف © ٌتَحطَس كو 4 اه و

 َباَدَعْلَأ ُهّنلآ ُةُبَدَعُيَم © َرَمَكَو ل و نم لإ © 3 .نيسلاب ماشه
 7 .داصلاو نيسلاب صفحو

 © مه مُهَباَسِح اَنْيَلَع َّنإ َمُك © ْمُهَباَي 2 انيلِإ نإ © رَبَحَأل
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 ل
 رجفلا ةروس

 (َردقك ©
 .لادلا ديدشتب رماع نبا

 «'َنوْصُحَت م©
 مضو ةحوتفم ءابب رماع نبا

 .فلألا فذحو ءاحلا

 #؛ َءاَجَو ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 4 َءَىَأِجَو ©
 .مايشإلاب ماشه

 4 ئَركِدْلا ©
 حتفلاب :نامحجو ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو

 حك ١ هل
 1 رجفلا ةروس ظ

 ميرا نت داكار
 5 رمي اد ليَلَو © رثولاَو عملو © ٍرْهَع ٍلاَيلَو © ٍرْجَعَْو
 داعب َكْبَر َلعَف َفِيك رت ملأ © ٍرْجِح ىِذَل ْمَسَق َكِلَو ىف له
 وُمَتَو © ٍدَكِلآ يف اَهَلْعِم قَلْخُي ْمَل ىتلأ © ٍداَمِْلأ ِتاَد َمَرإ ©

 7 ١ 0 خصل ها

 ْرَرَحَأَت © ٍدَلِبْلا ىف

 هر َّنِإ © ِباَذَع

 تت هيلع َّبَصَق 2 -2- هلا انيق رت

20 

 0 ُهدَّلكْبَأ اَم اَذِإ ُنَسِإْلآ امَأَف © ٍداَصْرِمْلَاَبَل كي

 ةلَلتْبَأ اَم اَذإ ١ أَو © يمزخسأ قر لوي تق .ةترتسأ

 نومركت اّل لب الك © ِنَئَكَأ ٍِقَر 0 هنن هَيَلَع َرَدَقَف

 َنوُلُحَتَو © ٍنيِكميْل ٍماَعَط َلَع َنوُضتَحَت اَلَو © َميِتَيْل
 تكد اذِإ ذلك © انج اًتْخ ّلاَمْلَ ةرغق اه اك ةلكأ َتاَربلَأ

 +ئأجو © اًفَض اًفَص ُكَلَمْلَاَو َكُيَر َاَجَو © اكد اكد ضزالأ

 رس د ---- ٠ لْنمََ © ئرْكدلا هل َّنَأَو نب 0

 5 عيوب

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4 َمّنَهَجي ٍذِيَمْوَي َء3ََأَجَو ©
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 0 تع كه كا

 دلبلا تروس

 5 4 هر ©

 .اهدعو ةلصلا

 ه َكنَرْدأ 6
 نامحجو ناوكذ نباو ةبعش

 . صفلاو ةلامإلاب

 ه# ةَدَص 006

 5 00 نباو ةبعش
 .ةنكاس ًاواو

 ه-

 وو

 6 :َدَيَف © قايل تم

 لإ ع ىجنأ © َةَئيَِمظُمْل هذآ ف ةعأ»

 © ىَّنَج ٍلُخْدَأَو © ىِددَبِع ىف ٍلُخْدَأَف © َةَّيِضْرَم َةَيِضاَر ِكَيَر

 دلبلا ةروس ظ

 ِميِحَبلَأ ِنْكعَّيلَأ ِهَّللَأ مشب

 لاو لَ 621 و ا

 ا د ا م

 ا و : ىذا قات م نكن ىف

 اَلَق © ِنْيَدَجَتلَآ ُهئْيَدَهَو © ِنّيَتَفَمَو اَناَسِلَو © ِنيَئْيَع 00

 ةدلظإ رَأ © ةبقر كف © بقع ا ك1 أ َمَحَتْقَآ

 ِةَيَرَتَم د انكم 5 0 ِةَبَرَقَم اذ اًميِتَي © ِةَبَعْسَم ىذ موي ىف

 ٍةَمحْوَمْلَاِب اَوَص َهاَوَتَو ِرْبَّصلَا أ نيفارتت ىف نيل نم ناك مف ©

 َمُه اَنِتياَب اودركح ا 0 ةلا كيديشا 0 ©

 © ضو م كيما

 مَدُك ا ل 2 هب

 قر ا
 م سس

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال هآ ىِددَبِع ف لُخْدَآَف ©
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 عك كك عك كك كك
 سومشلا ةروسن سومشلا ةروس

 ِميِحّبلَأ نحيل هلل مشب

 ٍلْيْلاَوكاَهَلَج اَدِإ ٍراَهَتلاَوكاَهَلت اًدِإِرَمَقْلآَواَهِلَحْصَو سيْمَّشلأَو
 يسْفْنَو © اهلَحط اَمَو ٍضْر 0 2 لو © اََشْعَي ذأ م ذوبَك تدك )© 1 تاك امن ند تتايرش هيو هلا اوت ا ويم رو

 © اَهكَر نَم حلفا ذك © اَهلَوفت َوَقَتَو اًهَروُجَف اَهَمَهَلاَف © اَهَلَّوَس اَمَو|  .مظدإلابرماع نب
 .راهظإلاب هجو نائكذ نبال
 اَهَمْشَأ 0 32 0 3

 0 ٍ * باح #
 ُهوُبَذَكَف © اَهََيَقْسَو هلل َةَقاَن هلل ُلوُسَر ْمُهَل لاق (© | .ةلمإلو حينلب :نامحو رما نإ

 ا َّوَسَف َمِهِيْنَدي مُهَّر ْمِهّيَلَع َمَدّمَدَق 4“ فاَكي القل

 ليللا ةروس ظ

 ِميِحّبلَأ نحيل هنأ مشب ليللا ةروس

 َرَكذلا قلك امو © نت اذإ راهتلاو © َْقَي اذ أَو

 قَتأَو ىطغأ ْنَم اًمأت © ّقَمَل ْمْكَيْعَس َّنِإ © 8 نذل |

 ماكر قت سوضبو نسا هي يلا نديرو شنوا
 ىرشقلل .ةرييلتت © قشحلاب تذكَو © قف لي يا

 © ىَدُهْلَل اَّيَلَع َّنِإ © َمَدَرَت اَدِإ ََهَلاَم ُهْنَع ىنْعُي اَمَو ©
 2 ع

 © ىَلكَلَت اَراَ ْمُكْرَدنَأَف © لوألا كلل اكل ّنإَ
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 كل ١ عكا نا

 ىحضلا ةروس

 ايف تفلخ ذل

 حرشلا ةروس

 اهبف تكلفت

 م

 تالا اهيتعبمو © لوتو تذك ىذا جه قنألا الإ هلي

 و ُهَلاَم قوي ىِدّل

 وص 00

 ىحضلا ةروس

 ميِحَرلا ٍنطمْحَرلا ِهّللأ ٍمَسِب

 © ََق اَمَو َكْب و كعََو ام © نع نإ ئَأَو © نك

 كتر كيطعت ةقوساو 8 لوألا َنِم َقَل ٌرْيَخ ٌرْيَخ ُةوِخَداََو

 ءدَهق اَلاَص َكدَجَرَو © اتق اَميتَي كذجتي ملَأ © قت

 © زهفت الق ميتيلأ اًمأك © قغأت الباع َدَدَجَيَو ©
 يتب 1 ويخ

 © ْثَوَحَف َكَبَر عقيب ماو 6 كونت لق نياقلا اكو

 حرشلا ةروس ظ

 ِميِحَرلأ ِنْمْحَيلَآ ِهّنلَآ مشب

 َضَقنَأ َىِذَلَأ © َكَرْزِو َكنَع اَنْعَضَوَو © َكَرَدَص كَل ْحَرْمَذ مل
 ِرْسْعْلأ َعَم َّنِإ © اَرْسُي ِرْسْعْلآ َعَم َّنِإَف © َكَرْكِذ َكَل اَنَعَفَرَو © َكَرْهظ

 © ِبَعْرَأَف َكَبَر َلِإَو © ٌبَصنَأَف َتْعَرَف اَذِإَف © اَرَسْي

5 © 0 

 ا
 ا .٠ 1 . 5

. 5 

. 

6 5 

3 
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 تك كك مكن كك م 55
 نيثلا ةروس ظ

 نينلا ةروس
 ِميِحَتلَأ نأ نيحَبلأ هّنلَأ ِمَسَب

 دَقَل © ِنيمألآ ِدَلبْلآ كر © َنيِنِيِس رو © ٍنوُئيَزلَآَو ٍنيِتلآَو

 © َنيِلِفَس َلَقْسَأ هن : مف © ويوفت نَسْحَأ ف قاتنإلا افلح اهيف فالخ ال
2 

 تق ع ولم و أ :هلق بحبل ا

 . قلعلا ةروس
 ميِحَرلا ٍنمحَرلا هللا مشب

 ارثأ © قلع نِم نسل قَلَح © َقَلَح لأ كب در مسي أرق
 ا مل

 لإ نإ © قفتنأ ُةَءَر نأ © 0 ا 200 | نإ © هقفتسا غ6 نأ © قظيل ةقنإلا نإ ل5 لقي |. ١
 © ص اذإ اًذيَع © ّنَعَنَي ئدلأ تلا 4 َئىَجتلَأ َكَب .حففلاو «ةزمهلاو ءارل

 ةلامإي ثلاث هجو ناوكذ نبالو

 نإ َتَيَءَر © َىَوَقَتلأِيَرَم أ زَأ © ََدُهْلأ ٌلَع نك تك ل .طقف ةزمهلا

 هَكَنَي لك © ىدي نيةنلأ نأ ا 2 2 4 ىَرَي 26
 أ ني 38 معي مَ 8 وت 0

 ُهَيِداَن ٌعْدَيْلَف © ٍةَعِطاَخ ٍةَبِذَك ٍةَيِصان © ٍةَيِصاَكلَأب اًعَمْسَتَل

 2 برَثَقَآَو ٌدُجَسَأَو ُهَعِطُم ال الك © ةَيِناَبَولَآ ٌعْدَتَس

 .ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 ىقْتَي ىذلأ َتيَعَرَأ ©

 ا

567 



 عد رك عدن عك رك سك ك
 ردقلا ةروس 5 ردقلا ةروس

 ميِحَرلا ِنْمْحَرلا هللا مسي
 © ٍرْدَقّلَأ ُةَلَيَل ام َكَرَدَأ آَمَو © ٍرْدَقْلَأ ِةَلْيَل ىف ُهئّلَرِ كي

 >ص و
 اهيف حوؤلأو ةكيتكملا زن © ٍرفش فلأن هعمل 9 3 0 ماس لوح 2 .مضفلاو

 © ٍرْجَمْلآ عَلَظَم َقَح نكس رتأ لك نق ميز نذاي ةنيبلا ةروس

 كنيبلا ةروسن

 4« َكدَرْذأ + ©
 : ةلامإلاب :نامحجو ناوكذ نباو ةبعش

 هيه

١ 0١ 

َ 

: 25 

 : : م

 عا -. 9 31

: 

5 
 ع١

0 

 اد سم

 اش 0 ارقي هلأ ن م 5 ةئَيبْل آما قع ع

 يصل هّنلَأ 0 0 أوم آَمَو 7 ذتييلآ 1 اَمِدْعَب| #8 ْمُهَتَءاَج ©
 ا 08 ر م رع ةلإلاب نارك نب

 نيد َكِلذَو ةركولا أ اوتؤيو ة ةرازخلا ونيك ءانتخ َنيدل هَل .ةلامإلاو حتفلاب :نامحجو ماشهو

 ىف َنيِكَرْشْسْلاَو بتكلا لأن م دك ب َّنِإ © ِةَمَيَقْل
 َنيِذلآ َنِإ © هّيرَملآ ٌرَه ْمُه كينلؤأ اهيِف َنيدِلَح منهج ِراَ ام (ةكيربلا 26 2 30 ًَ 2 َكَشَل 00 هب مكس 4 |

 ةزمه اهدعبو ءايب ناوكذ نبا
 ت6 6

 © ِةي جّيِرَبْل ُرْيَخ ْرْيَخ ْمُه كيت تلو ةتلثّؤلا اولَيَعَو اوُنَماَع .ةحوتفم

 ."ردقلا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ردخلا هزيل ©

 ."ةنيبلا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا اهدعي 4( َنيدلآ ُهَل َنيِصِلْخُت 8©

 .رصقلاو طسوتلاو دملا عم الأ لادبإلا :يهو هجوأ ةثالث 4 ءافتخب ©
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0 
 © دُّبَر َِشَح ْنَمِل َكِلد ُةَنَع أوُضَرَو ْمُهنَح ُهّنلَأ َصِضَو اذبأ آهيِف

 ةلزلزلا ةروس ظ ةكلزلزلا دروس

 مآ شا هنأ
 اَنَو © اَلاَمْثَأ ُضَرأَ ٍتَجَرْخَأَو © اَهَلاَرْلِز ص ا

 اهل كتوأ َكّبَر أب © اقياتخأ كد ذيَمْوَي © اَهَل اَم نم
 ُلَمْعَي نَمَف © يلق اورْمَل اتاَعْمَأ ساَلآ ُرُدْصَي 5 .عم ري 7

 1 | الصو ءاهلا ناكسإب :نامججو ماشه

 © ددَري اَرَش ََّرَد َلاَقْثِم َْلَمْعَي نَمَو © دْدرَي اَرْيَخ ِةَّرَذ َلاَقْثِم 0 22222 ١

 تايداعلا ةروس ظ
 تايداعلا ةروس

 ِميِحَتلَأ نحيل هلأ شب

 اَحّْبُص ِتَريِغُمْلاَف © اَحَدَف ِتَيِروُمْلاَف © اَحَبَص ِتيِدَعْلأَ

 سدا نإ ق.اننخ فب قشر اكن موب نتا اق

 بل ُهَنإَو © ٌديِهَسَل كلذ لع ُدَنِإَو © ٌدوُنَكَل هِهْبَرِل
 © ٍروُبْقْلَأ فام َرِثَعُب اَدِإ ْمَلْعَي الَقَأ و © ٌديِدَهَل رْيَخ

 .ةلولزلا ةروس" ةيآ سأر رمان نبا اهدعي 4 اًناَعْقأ نقلا ني ِذَِمْوَي 0

 "كب

 اهنمهنحعال
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 ضقت ١ ١> كلا ( ذذ 8
 © ٌريبَخْل ٍذِيَمْوَي مهب مُهّبَر َّنِإ © ٍروُدّصلَأ يف اَم َلَضْحَو

 قعراقلا ةروسل
 م 00 م

 هلآ محتل هللا عشب ّ
 0 ميِحْرلا نحر ام َكنَرْدَأ ©

 0 0-5 ةقراقلا اك كل :1 هع اقل ام © ٌةَع :نامجو ناوكذ نباو ةبعش

 ا مت
 ماو و

 © شوعتلا ٍنْهِعْلَك ُلاَبِْشآ ُنوُحَتَو © ِثوُعْبَمْلا ٍشاَرَمْلاَك سال

 كيش هما اَر ِةَمِيِع ىف َوُهَف© ُهُئيِزوَم ْتَلُقَت نَماّمَأَ

 ©ةَيِباَح رانهْةَيِه يه ام قرأ 0 هواه ىاقأت ا كنور

 ميجَرلا ٍنلحَرلا هللا مَشِب | رثاكتلا ةروس

 3 َنوُمَلْعت َفْوَس الكقرياقتلا مكرر ٌقَحضْرئاكدلآ اهلا

 0 2 م م 4 را 2-00 0 ع 2 و

 27 ُوَرَتل © ِنيِقَيْلَآَمْلِع َنوُمَلْعَتْوَل الك َنوُمَلْعَت ٌفْوَس الك 4 َنْوَرْتْل له

 © ميِعَتلأ نَع ٍذِيَمْوَي َّنُلَكْمْدَل ّمُث © ٍنيِقَيْلَأ َنّيَح اَهَنوَرَتَل َمُك © | هال مهرساعنا
 ."ةعراقلا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا مهدعي ال #دُةُنيِزاَوَم َتَلْقَت 24 رُةُنِيِزاَوَم َتَلْقَت 224 ُةَعِراَقْلا ©
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 كك 85 5
 رصعلا ةروس

 اهيف فالخ ال

 ةزمهلا ةروس

 هع
 .ميملا ديدشتتب رماع نبا

 4« َكنَرْدَأ©

 ةلامإلاب :نامججو ناوكذ نباو ةبعش

 . حتفلاو

 4 ةَدَصوُم ©
 ةزمهلا لادباي رماع نباو ةبعش

 .ةنكاس ًاواو

 4غ
 .ميملاو نيعلا مضب ةبعش

 ليفلا ةروس

 اهيف فالخ ال

 رصعلا ةروسن ظ

 محتل نيل هلأ مشب
 هيب َنَسنإْلا َّنِإ © ِرْضَعْلَاَو

 © ِرْبَّصلَأِب ْاَوَص و قتل اوهاوتو :كنكلندلا  نليقت

 ةزمهلا تروس ظ

 ِميِحّبلأ نئعيلأ هّللأ مشب
 © هئدَدَعَو الم َعَتِج ىِدّلأ © َِرَمَل ِةَرَمُه لكل ليو نب رسل وو
 دل سل هاك نأ في

 ُمِلَطَت ىلا © ُهَدَقوُمْلأ هّللآ رات © ُةَمطْحلَأ اَم َكاَرَدَأ مَ

 هِقَدَدَعُم ِدَمَع ىف © ٌةَدَصْوُم مهْيَلَع اَهَّنِإ © ََدِْفَأْلا َلَع

 ليفلا ةروس ظ

 يحتل نقتل هلأ مشب
 زكي هلأ © ليفلا بلكضأب كثر لقت كنك ف أ
 ل رقد ليش هتك

 ج ٍلوُكْأَم فض ْمُلعَجَف © ٍليجَس ني ٍةَراَجب مهي
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 شيرق ةروس

 هنن فدلاخال

 رثوكلا ةروس

 فالاخ ال

 يكس د« ]| تكس ]| يوسع ]| مشمس ]| هس ]| فسم لإ سر
 شيرق ةروس

 فو نم مُهَتماََ هم

 7 كم 2
 ميِحَرلأ محلا هلأ مئب

 الو © ميتا عدي ع طك

 اهيف |١

 د ابل :
 اوتتفيس 1 يوما ءاكشلا لح

 ذلأ َكِلَدَف © نيتلآب ُبْدَحُي ىِدَلَأ َتْيَءَرَأ

 نَع َمُه َنيِذَل ]1 © َنيِلَصْمْلِ ْليَوَف © ٍنيِكَسِمْلَأ ماَعَط لع ضي

 © َنوُعاَمْلأ َنوُعَتْمَيَو © َنوُءآَرُي ْمُه َنيِذَلا © َنوُهاَس َمِهِتاَلَص

 رثوكلا ةروس

 ميِح ميِحَرْلا نطمحَرلا هللا مشب

 هر وه َكَكِناَش َْ © ع
 5 جه دتيألا

 َكسيَطْعَأ آت

 نوعاملا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 َنوُءآَرُي َمُه َنيذْلا ©
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 كك كك ك5
 نورفاكلا ةروس

 عم # َنوُدِبَع ©

 #4“ ٌدباَع ©
 .ةلامإلاو حتفلاب :نامجو ماشه

 * بن ن©
 .ءايلا ناكسإب ناوكذ نباو ةبعش

 رصنلا ةروس

 ؛َءاَج ©
 .ةلامإلاب ناوكذ نبا

 .ةلامإلاو حتفلاب :نامتجو ماشهو

 دسنوملا ةروسل

 «ثلعزم

 نورفاكلا ةروس ظ

 ِميِحَبلأ نعل ِهّللأ مشب

 هواتف اك نا 7 © قودفكلا اَهّيأتَم لك

 0 منَ 5
 ه-

 ععمس

 دبع ٍ

 © نيد َ!َو َمُكْني مكن يد ْمُكَل © ُدْب دش ام رديف ثنا و

 رصنلا ةروس ظ

 ِميِحَلأ ٍنَرلآ هلأ مشب
 هلأ نيد ىف َنوُلُخَدَي َساّكلآ َتْيَأَرَو © ُحنَقلآَو هَل ٌرْصَ َءآَج اذ

 © اَئاَوَت نك مهن ةرِفَْتْسآَو َكَبَر ِدمَحب ْحَبَسَ © اَجاَو
 دسولا ةروس ظ

 ِميِحَبلأ نحيل هّنلأ مشب

 نفك اني وذاك هذه ىف 130 تو كلل
 بطل ٌةَلاََح "0 6 ٍبَهَل كا

 © ِدَسَّم نّم ُلّبَح اهِديِج ىف ©

 مس

 يس 3
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 عككرمك عنن مك حن م5
 1 صالخإلا ةروس ظ

 صالخإلا ةروس

 دلي َّمَل © ٌُدَمَّصلآ ُهّنلآ © ٌدَحَأ ُهّللأ َوُه لق 50 0 1 م6 وك رع د4 ؛ اًرْنُك ©

 تك 1 رك نك و تأوي لَو

 قلفلا ةروس ظ

500 : 0 
 وى قلفلا ةروس

 نمو © ّقَلَ اَم َرَك نم © ِقلقْلا تر دوغ
 ىف ٍتَّقتلا ِّرَك نيو © َبَكَو اذِإ ٍقِاَع َرَثا اهيف فالخ ال

 رمته اس اس 3 - ني ُ

 ي) دسح اذإ دساح رش نمو -

 ِهلِإ © ىياّكلآأ ِكِلَم © نياكلآ َبَرِب ْدوُعَأ لق سنانلا ةروس

 كا 1 - مه ص . هم : ةالخ

 © نياَتلاَو ةنجلا َنِم يان روُدَص ىف سوُسَوُي تو

 ."صالخإلا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال دلي مل م(

 ."سانلا ةروس" ةيآ سأر رماع نبا اهدعي ال 4 سياَوْسَوْلا ٌرَش نم مرن
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