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 هقمج

 عع اناسبو ةبالاماعطلا لكى اعت هلوقليوأت

 هسفن ىلع همرح مالسلا هيلع بوسعي ناك ام
 ناك لنا رسأ هم .رحىذلا نأ قنا وصلا ناس

 هللا مرح, أ املةاروتلا ن أو هسفن:ءاقلت نم

 ءاشاماهف
 تاناسو د الاةثاق دل ةوقلبوأت
 ناك اكمدحو هلل اعلا صالخسا يللا نمدلا

 مالسلا هيلع ريهارا هيلع
 نأ ناس وهن الا عضوتسب لوأ نا هلوقلبوأت

 ةدابعلل ضرالا ىف عضو ناكملوأ تسلا
 ىهامناسب وتانستانآ «#ف هلوقلبوأت
 نيالا ضد وسلا فا اسأل
 ىنعم ناس ودب . الا سانلا ىلع هنو هلوق ليوأت

 اهقفالخلاناسو هعاطتسالا ”ىلا

 رفكلان أن امبورسفكن موى اعت#_ر ريو

 هدد < ص رف نمدهم نأمل د+ل |ءائعم

 نأناسبو باتكلا ل هأا,لق هلوقليوأت
 ١ لولا سسناسو ث نوت لمبسلا

 اوعطتنا اونمآنيذلااه-أ اب هلوق لي وأت

 حيرزللاو سو 'الااونمآن يذلا نمدارملان أن اسو

 دوهملا ضعب تاتكلا اونوأ يذلا نمو

 ناسوةب آلانورفكت شيكو ىلاعت هلوق لبوأت
 ثاح'الا نم ههىلعتب امو ماصتعالا نعم
 اهلعدهاونلاو ةبوغللا
 ةب-الاهتلاوقتااونمآن ذلااهسأأب هلوق لي وأت
 مالسالاوىوهتلا وح ناسو

 دارملا ناسب وهنثا لمحاومصتعاو هلوق ليوأت
 ىشعالالوق نمهملعدهاشلاو لمح ا نم .
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 3 مالا قرغن ف دروامو قرفتتلا ىتعم ناس

 ناسو هب الاهنناةهمئاورك ذاو هلوقلبوأت

 راحل وعر كلر سر له 1
 مهف مالسالال اوخدعادّساو

 نايبوهي الاةرفحاغش ىلع رتنكو هلوق لي وأت

 تناك امنايب مثهيلعدهاوشلاو ةرفح ا ىنعم
 ىف لوخدلا لمق طفلا ءوس سمراصنالا هملع

 مالسالا
 سم الان هضعن مامق نمهمالا ىلع بحمام ناس

 فال الا مدعور كما نعىهنلاو فور عملا

 ىرعتلاو
 نأوةب الاءوحو ضدت موب هلوقلب وأت ناس
 هذه نمهفئاط مهشوحو دوست نذل دارملا

 ةماالا

 فالحلا|ناسو هب الاةمأر بخ متنك هلوقلبوأت

 مهريغمأ نورحاهىلامهأريم ا نمدارملاف
 .رأناس وىذأالا كهرض نا هلوق لب وأت
 ل ار شلامهعامس[ىذالا نمدارملا

 لمح الإ هوقو ءاملل لاخلا سسلا ناس

 هملعدهاشلاو

 3 .الافنأناس ,وءاوساوسلةلوق لب وأت

 هيلعدهاشلاو لباغملا فدح

 ناربب وهلعدهاشلاو كإ عمج_ءانآن أن اس

 لمللاءان !ماق هنأ محتل هب ىذلالعفلا

 للطي امناسو نوُمغني امل ثم هلوق ليوأت
 هللابرفكلا نمةَعمنلا
 نأناسوةب الاةناطاوذختنالهلوقلي وأت
 لهأ مهضعتةاواصمةي الا لوزن ف بسلا

 قافنلاورفكلا
 ناكونسدأ مه را لا ناس

 ةمالاءذهقرفتوةشباسلا
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 فال اورثك نوس رهعم ل: هلوقلبوأت 1"

 ١ | ظ 30

 رك ذو اولاقنأال:مهلوقناك امو هلوقل.وأت 071 ةورْغرك ذوكلهأ نمتودغذاو هلوقليوأت
 فارسالا ىنعم دحأ

 متام ذو ب ما نيتفئاطلاناسوناتفئاط تمهذا هلوق ليوأت ال
 هش ازمناو دح أ مورصنلان م ننئمولل لسفلاو

 ةفلاخلا ةوْرْغْ اسوأ الاهل ؟رصن دلو هلوةليوأت

 لتقلا سلا ىنعمن أو مهنوسحت ذا هلوةلب رأت مع رد
 نيملسال امرك ذو تاشفاذا تح هوقليوأت اودمأ مها ىبعنآرشلا ىفةلالدال هنن اس هع

 ةعزهلا م ةممنغلا نمدحأ مو ةكئالملا نم فال أ هسمختوأ فال | هن لاش

 مدغملا نمهب الامل فادا ىح هلوقنأ ناس م0 ىسب دح أ موناو دع لمهنأو

 هملعدهاشلاو نزح ادلا ءانعش دا ةكتالملاع وسا ىتعم ناس
04 

 متام عمكتعافع دلو هلوق نونا عم ناني هملعدهاشلاو ةمالعلااهانعمامسسلا ]| ناس هده

 رارضال اوهءاسالا نموهل ى سس روق امللزن هناوئدسعالا نمل سل هلوق لب وأت ١ 0
١2 65 

 داعصالا ني قرغلاو نودعصتذا هلوق ليوأت ب ادخلو رستمدلا لع در اللا
 ناسمالا مهنم لصح ناو دوعصلاو كاذريغو ههجو م :نماولعفامدحأ
  04فاضملا و دح ناسو اوعراسو هلوق لبوأت

 تاوثلانأ ناسوةب ةلامكمنأف هلوق ليوأت رار
 ا
 ارشوأ ارا ناك ء اوس ضوعلا ىلع ىلطب 0-50 ا

 رارصالاو لطلاو هشحافلا ىنعم : 0001
  1 7 7 30000 5 0امهامو نامت

  0ا نا هلوق انوأت ها“ ناببونتسكل بق سمتلخ دق وق ليوأت
9 

 الا غلا دعب نم.كلعلز 7 تي هملع دها لاو هنسلا

  7هع دونا يار تاو نام الةيزعت هناو هب الااومتالو هلوق ليوأت
 تناكمهسفنأ مهتمهأ ىلا ةفئاطلانأن اس دح أمون مه-اصأ ام ىلع ىنلا
 ١ مدعءوشنمناك اولافأم مهلوق ا ناسبو توملانونمت تنك داو هلوقلب وأ

  8نامعالاخوسر رضح نيحورد.هورغ مضل نمءانم ناك

 ءالتبالا نأ ناسوهب الا تنكول لق هلوق ليوان 4ع ٌرْفدحأ ةوزغ

 وهن هتلاىلاادنسمن اك امن أورامتخالا هانعم لتقامدنع علهلا نمدحأ مون مهماصأ امرك ذ
3 

 فذملازاحم ةهح ىلع 2 |(لوزندابسأ نمكلذناكو لتقهللالوسر مهل
 ءامسأ ضعد ناس واوإوت نيدلا نا هلوق ليوأت و6 لوسرالا دمامو هلوق

 وفعلا ىنعمناسودحأ مو ىلو نم هللا لوسرأ امو دحأأ ةورغلبصقتْو ذ
7 

 نأنامب بأ الااونمن يذلا اهمأاب هلوق لب وأنت 5 اهفنيملسللو ظ

 هملعدعاشلاوزاغ عجارغ
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 نأناسبو هب الامتلتقنئلو هلوقلب وأت
 اهلحالىتلاامندلا نم ري هنا لمبس ف لتعلا

 نولقاثني

 دهاشلاوةدئازمجرامف هلوقىفام نأن اس

 هلع

 ناسو هب الاءهعفعاف هلوقليوأت
 وهام عمةراشتسالا نم ىنلاه ملا بدنأم 5

٠١ 
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 ديالا نسمع
 ىنعمنامبو لغي نأ ىنل ناك امو هلوق ليوأت

 كاد لوزن ىدسو لولغلا

 لاغلاب لعفي امنايبو للغن نمو هلوق ليوأت
 ا فام

 تايردمهل ىنعه تاج ردمهنأ ناب
 هءاعدهاشلاو

 ناسو هب الا كتباصأ الوأ هلوقلي وا

 ناسبو مهفالخمالانكي لمهللصحامنأ
 هفاوفلاام
 مهلوقدنعنيمل_!!نوقفانملا هلاقام ناس

 داوسلاريثكشيولوانعماولتاقاولاعت

 هن الااولتق نيذانيسحتالو هلوق لب وأت

 مهتامحاوءادهشلا مع: قدروام ناس و

 ركذو هن الا ةللاواحسان يذلا هلوقليوأت

 0 ها

 تناك ىتلاتاسالا نمد عم هلاقامرك ذ

 ناقفلا نايا ا وشير ع

 هب الانول ضن نيذلا نيسحم الو هلوق ليوأت

 ْ تالكلا لأ يفلان

 ءاكرلإ عنع لضلا ىلع دبعولا نمدروأم ل

 نآنامبو تاوهسلاثاربمسقتو هلوق ليوأت
 ١ ثوروم نافهريغودحو هتعامملا
 ىتح سدق الات انما قدوبلا ةلاَغمرك ذ

 هللا عمد هلوق ل

 00 ا

 اين
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 يمص 1
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 باتكلاوهو روز عج ريزلا نأ ناب
 هلعدهاشلاو

 ه.ىذوأ امرك ذو هب الانولشل هلو ليوأت
 بعك ل مغمو ىراصتلاودوهلا نمثولسملا
 | | فرشالان ا

 ناسو نوحرشي نيذلا نمسح ال ءاوقليوات
 نيعفانملا نمهفئاط قتلزن اها

 ىقانيالسونذل|ضعسرانلالاخدان أناس
00000 

 هب ْرْخأ دهفرانلا

 ىانئدعت ام ماللابىدعتب ىدهنأ نام

50 ْ ْ 

 ةئسلأ ىلع بهوأم ءانتغا لاوس حوة ام

 كلا نمدنال هنأ عمتاسبنالا

 نمؤم لكلريخ توملانأنايب

 اهطفلو صوصخت قلزتدقدي الا نأ ناس

 ظ هيفا يقارن ذاع
 ةرياصملاو ريصلا نعم قتاوصلا نايس

 ةطبارملاو
 (ءاسنلاةروسريسفت)

 هنأ ىلعدهاشلاو مدآس فنلا.دارملانأن ام

 رك ذاا ىبعةدحاولا سفنلا قلطت

 ىلع هرهاظلا فطع زاوح ىلعدهاشلان اب

 ماحرالا ىنعم ناسو لاو ريغ نمريمشلا
 ظ اهعطقو
 هملعدهاشلاو مالا ءانعم بولا نأ ن ايس

 هبا الا اوطسقتال أ متفخ ناو هلوقلب وأت

 هنمناوصلاوامف فال ان ايو

 ره_غهسعمأمو قنفنأ لعدعاوكلا نام

 فب رعتلاو لدعلا ةفورصم

 هنافاىمأ تاك ناو اوحكناع هلوقناناسب

 ر وحلا ف احام اكن نع ىلا ىلع ةلالدلل

 8 كمل
 داما

 اب

 ا ا ااا أ |[ 1|[ 1 1 1 1 | | 1[ | +! اال



 هو عع

 اة

 ما[ يمسح

2320 
 ميس

 رميسح +و||

 امك 1+

6 

 املأ

 معا

143 
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 صصص

41 

 ىنععلوعلا نماولوعتالنأ هلوق نأ ناس

 دهاوشلاو راقّتفالا ىنععّوعلائئمالر وحلا

 مهند قرفلا ىلع
 نسومألا نع لولا لهن لغرف وتلا ناس
 ارسم سوفنلا صنوا مماصتأ لا
 لكل مشي هلاوهمضسلا ىنعم فباوسلا نيب

 رجل ىوهسم
 ىطعأ صخشال متاذاىذلادشرلا عمن اس

 هلامدل
 ىاتملالاومأ الو ف ىنغلاورشفلا ىنعمن اس

 3 وسنمو أ كت

 نأناس و ةبآالانيذلا شو هلوقلي وأت
 هّتدصو نيح ىصوملارمضح نم هيبطاخلا

 مدملالاملك الدعولا نمدرو امنا ١

 ءالصالا ىلع دهاوشلاناسو

 ثي روت نمةملهاحلا لهأ هملعناك امناس امها

 ءانسنلاوراغضلاودرابكلا

 ْ وأةوخالا دنع ارملا نمي واللام اسد 320 ؛

 دحاولاح الا ِ ْش

 رثك افناوخاةوخالانمدارملان أناس

 ناسو هنا الا لح ناك ناو هاوق لي وأت

 هد نواز ولكل حف
 ىعمناسو هلبادودح لت هلوقلب وأت

 هفف العلا نمباوصلاناس و دودحلا

١ 517 

667 

 ا

 يمص سح ملا

11“ 

 .( ربر جن اربسفن نم عسارلءزح ا تسرهفمن)»

 اكس كلذ ىلا عمجاذارانلا ىف دل ثي راوملا
 ةداحموأ

 لبق ةبو معلا نمتاسنازلا ىلعناك امناس

 دودحلا ضرفتنأ

 ناببو ةيالاذيوتلاناهلوقليوأت نام
 بونذلا لهأ نممهتب ون هللا لبقتي نم
 ناو سرق نمنو وني م هلو3 ل ا

 همف فالخلاو عضوملاذهىف سب رّقلا ىنعم

 لحرلاثرإنمةملهاجلاهملعناك امزاس

 كاذاع رشلالاطب او هس رقة أ سما

 اهحوزازاسةأر ماا هتتأاذاىلاةشحافلان ام ع
 هنم علم ىت-اهي رارضالا

 يبل كس ريوس ل كداب
 هنأ سا

 هنأ هالة زاضملا نم لحرلا ىلع مر مناسب
 هلعدهاشلاوءاضفالا ىنعمو هنمىدنفتا

 جوزلا لع ذ خود ىذلا ظملغلا قاثملا ناس

 هحاكن دنع

 نم ةسيلهاملا ل هأ هلعسفي ناك امنابب
 ىلا ووو هنا ارقا لع لك فداخ
 كلذ نع

 فاسدقامالا هلوقيف ءانثتسالا ىنعمتاس
 هففالخلاناسو

 ...سهسلا مرح امو سسنلاب عر امنا
 ك0



 ه١

 هالأ

 ان ظ

 ناسبو تاب الا ماعطلا لك ىلاعت هلوقربسم"

 فونولاوتآ ارا .
 - نيلوعلادوجلاة بي. نمىلاعتهلطبأامناس

 ' خستااراوجمدعىلعاهف
 ءهاملادحو ىلع رسهظاملوأ تدملان أناس

 ءامسلاو صرالا ىلح دنع

 هصالاع رشلارصأ, بحال جانا ناد

 هبوحو طورسثوةدحاو

 نيبسب ركل نمدوييلا همقلت تناك امنا
 نيلسملا

 تان الا: ليوأت
 تاناالا اوئمآ نيذلا اهأأب هلوق ريسفت
 فوقولاوتآ ارقلانامسو

 هكلساموهمالاورفت نمد روأمناس

 لئالدلا نمس املا ءان

 برضأ ةثالث ىلعفو ,رعملاب مالا نأ ناس

 اهضاسوهوحولاداوسفنب رسسفللامناس

 هللاةدارا ين ىف ةلزتعملاهب كامناس

 هنسلالهأ تاوحو ىصاعلل

 ىأنماهريسغ ىلع ةمألاهذههب ريخ ناس

 هوو
 تاب الاكلت ليوأت
 تاب الا ةلذلاوملعتي رو راسفت

 فوقولاوتآ ارقلا ناو

 ةمالاءذههللاحدم ىتلانامملاتاغصلا ناس

 ا ام
 7 تاناالاكلتليوأت
 0 ناو تا الات ودنذاو هلوفريفن

 . فوقولاوتآ ارقلا
 0 آل تودغنا 00- و فضحت ا 3

 يمسمسا ياي 0 وع هد عم
 هب مص وسم ع حب ايو

 | ( ريح نياريسفت نم عبارل حلا شمابس عوضوملا ىوواسسنلاو سفن نم عارلا رح اتسرهف)

 نامد وهف لمقامو هكنالملادادما نعم ناس

 هملعلوعملا
 عونملا نأ ىلعل ديال لعفلا نم عنملانأن اس
 هن لغتشم

 7 تان الاءذهلب وأت

 تاب "الا اونمآ نيذلا اهيأاب هلوقربسسفت
 فوقولاوتآ ارقلاناسو
 راث الان مللاو انرغلا مظك درو امرك ذ

 رافغتسالا قدر وامزاس

 تان الالب وأ

 ناسو تا "ال يس الع هلوقربسفت

 فوقولاوتآ ارقلا .
 هلعو هللاهباَك ىةلزتعملاهملا تهذام ناس

 ممملع هيدراموءامشالل
 تاء الاكل: لبو أت
 تآ ارقلاناسو تاد "الا قلنس هلوقريسفت
 فوفقولاو
 زافكم رعزشنإلا هللا فرص ىنعم ناس

 2 ارتعالاو هنسلا لهأ هذم ىلع

 ,وضتغنالءاسملاو ةكوسلاو ةلودلانأن اس
 قح ىلعاببحاص نوت"
 هورسغق ةباصعلا نم تبث نمو رف نمناس
 ظ لسوهملعهتلا ىلصىنلاعمدحأ
 ةفرلاةمعنو لاملاةمعن ندب قرفلان اس

 ظ  ةرفغلاو
 صصأب صامن لهةرواشملاب ىنلامأن أناس
 ظ بوحولاوأ تدلل لهو ماعوأب رمل

 1 0 تاب "الاكل لب وأت

 تأ الا لغينأ نانا مو وقريت 3

 0 .. فوفولاوتآ ارقلاناسو 0
 لو ويسب ؤتةثعرشلالينعتاب 0

 0 اة ل ّ



 ؤكلاا١

 ةامحلاو ىلاعت هللا لسسسف لمعلا لضفناس

 مهلنوكن ىتلا
 تاء الاكل ليوأت

 نوعراس نيدلاك نزحت الو هلوقررسفت

 فوفولاوتآ ارقلانامب وتاب الا

 لاملاو للعلا للا ةمذمناس

 ىنملاناسو مللفلا تن ىفةلرتعملاهتلافام ناس
 ' كاد

 توم امسح ىقءاكملااهتلاهأامناس

 تاآ آلا تاومسلا ى-اخ قنا هوق رافت

 فوقولاوتآ ارملا ناس و
 ] هولا أمىلعمال الا ء ءاكح هن متحاامنامب

 ةصوصخ ىوق لك اوكلاو كالق اللنأ نم

 قمحلاصم ضع باهضعب لاصتاو اهتاكرلو

 مهملع ءنيملكتملادروملاعلا اذه

 تان ”الإءذهلب وأت

 اى

 فا

 (ماسنلاةروس سقت 1١
 ةدحاولا سفتلان العر ,رمسغملا عاج اناس
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 مرحامالا لست ارس |ىتءلال_ ناك ماعطلا لكمداتك قلوقي هئاو لول رعألالامف لاق ما مارد
 ملا هسقن ىلع مرح لمت أر يس اتناك امل ردا مولاقو سابعن لف لاه سفن ىلع ليم ارسا 1 رالف فيشر لا
 اهنمهتلاهافشت ا هملع هنا لعف هتنضأف ءاسنالا هكتضرع لسن ا مهثدح موقلا ىلع لمقأ )آو رهمهدقفامسب -- ىل أريسكمل ىودت

 لافرفعد ندم 9 لافراد ناس رص معا اا نمقورعلا عزفت دوملاكاذلف لاق أفرع عطا ال 3 2 لبالاريخ تدحو لاقف ىدنخ لاقف
 ال جررك ذف ساعنا تأ ايبارعأن أ ث دح هام نفسو تعمسلا# رشي ىلأن عةبعش انث هلا كح اح موترك ذف اهل
 الح ناك ماعطلا لكل حور عهّنلا لوقت داداو ءألالاقف مارك تسلاها اقف هنأ سهامرح عضو أويل يلا ىتجاح موي نا لاف
 ءاواعنمل فلق-اسنلا قرع هيناك ل ئارس انا لاف ةينقن لع ليئارببلا مرح امال لبلاد بر ||. 2وقرل ا رسعت فو ىنرةح ىف
 ان لاق هارانيبوقعي , مثرلع مارعك يلعتسلاهتاو معللا نم قورعلا لك انالنأ هللا اول ديلا رار وريصن هب امامهدحأأ
 مرحامالا لئارسسا ىتملالت ناك ماعطلا لك هلوق ىف زل_ععىلأ نعىهعتلا نامل س نع ةملع نإ نوكسف ,.عن ىتلرارب الانا هلوقف
 لن اناللافوأ مسقأوأ هيلع هلل لعذ-اسنلا قرع عجو د دف نا لاق هسفن ىلع ئارس لامعالا نم مهنمردصد امربلاب دارملا
 أ نعدمعس انث لاقدي زب انث لاقرشب (مشرع قرعلا كا ذأ عستاهلكق ورعلاو لاق باودلانم || نكاو هلوقف ةروك ذملاةلوبقملا
 | هتلاناىلأتفهترهسأفةللتاذهئذخ ا ءاسنالا نأ هسفن ىلع مئارسا مرح ىذلانأا نارك ذلاوةداتق || ةوماىوعتلا| محو نمآنمريلا
 انث لاقراعنع تئرص معللانماهنوحر خم كلذدعب قورعلا هون: تعيتتفادنأ ان مطبالءاغش || مهكئلوأو اوقدصنيذلا كئلوأ
 | هونب لعش ادب أاقرعلك انالهتا افشل ىلأتف لاق هنفداز وهون ةداشق نعدسأ نعرفعح فأنا اولانتنلىأ هن اىناثلاو نوقتملا
 ها. وتلا لزنتنأ لبق نم سفن ىلع مرح ىذلاناكو مسا للا نماهتوحر ضف قورعلا ن وعمتي كاذدعد هءاملوأ هتلاريدا ارا لمقو ريلات اوت

 الا هلوق ىفةداّتق نعرممانريسخ أ لاق قازرلادعا خلاف ىح نب نسما انيرص قورعلا ىنرب سانلا لوق نممهاا همارك أو

 قويرعلا نفرح ل كافل تاكا ناقل انها قرع لت ارضا يكن ناد هيف لع راق ريا عسا | يع وطعم ال تال واذكنالف
 سمح نع ىروثلاناضسانربخأ لاق قاز رئادنع انث لاك بحي نءنيسحلا نثرع اهمرذ || فنمواوةتتواوربتنأ ىلاءتلاقو
 هوتي ناكفاسنلاو رعيدحا رداع |ناك لاق سامع نبا نعرتمح ني دبعس نع تدان نا تدِح اون ضدعشلل نو حن امن وق

 | ىتلالح ناك ماعطلا لك لحو زعهلئال زنا قورعلا لك اءالتأ اف نا هملع هلنلعف از نبهللا دبع ةءارقءدب وب ولاملا نم
 ١ لاوورع ندمت . رص حاس ىنعل» از هلناسضسلاو هسفن ىلع لمن ارم .امرحامالا لمت ارسا نآدفو لوب "أم ضعن دوعسم
 ناك لاقت هسفن ىلع لمثارسسا مزحامالاهلوق فد هاجم نع عن ىلأن با نع ىسع نع مصاعوبأ ان ريغلببودنمريغلاملا لك قاغنا
 ظ "ا نعل لاوةفيذحوأ انث لاه ىذا رص قورعلا راسن قرعىعشي 20 4 تسلا 0 هو 0 ا . | 0 نوح امدارملاوهنلا اتحم نارئاح

 نأ لسد نمسا لعل ا | ىنلالح ناك ماعطلا لك 00 نعاأ أ 2 5 تا بس وعون ومرح اها كح اندم هتسماجزع وج | لبر رب
 لك اننأه سفن ىلعمرك ءاوز هلو تسب ناكف | سنلاقرعمذخاب لمثارساناك لاق ةاروتلالزنت 00 4 وعل ه نوكن اموه

 لال هر د االول نسم نو سيرس ساخر ور كا هاف 00 7
 لاق ريثكن هللا دسع نعي رحنا نعم اع ىب ” لاو نيسملا 5-5 لاق ممس اعلا يريم كلذ 1

 ئ نافاهماملأو لبالا موحل لا ءاعللا حنان رلاقفاسنلا قرع هلال قف ىوكش يدش هناا نعم ةاكسرلا 0 00 8
 ليئارسامزحاهنابلأو لالا مومح ا حبأن ءاطعلاقو يرجنبالاف”ىلعاهم رح قاف ىتيفش يارس ا و 7

 || ماعطلالك هلوقفنسملا نعدامع انث لاقىنحاركبونأ انث لاق نانسنيدمم يشع || 0 ٍ
 ظ نود مهنأ نوم راكم ليال ولعت لع نجر كاع اناك لاه ليئارس .اىنلالح ناك اههرك اوي هلاومأ فرتكأ 0

 |لبال 0 هن ىلع ل وعلا 0 را ا ملا هقفنأاملكوه نسما لاقو ئ |موحل هسّفن هل ع 5
 2و يا او 1117 1117 لا كو را كا ولالا ا ا ل تار هنسلطت 0



 1و وب تاب مط ملم فحل جل ل سر مص وسم 11ج و احب عه هدو تحب تا مهلا ل يصخس بسسس ا ل سايس مصاحب ب تهمل مسسحس مملح هس يسوم

 انك لاقدعسنبىحع 5 : لاقراشت ندمت ره 9 م) هسفن ىلع لمت 1 رحم

 هسفن ىلع لمثارسا مرح امالا ليث اربسا ىدلالخ ناك مانعطلا لك هب ١ اهدهالتودوبلاهمر ة.لاق

 رص 0 ا ابل ااا نأ ل مق نم

 نعراح نع لدن ارسسا نع عسكو انث لاقي ركوأ سرع ادنأ هاك اءالنأ ف اذوقر هلءلب تابف

 موحلو قورعلا كاذناهنعدبعس نع مح نعش ألا ءاورىذلا سابع نبا لوق باوسلاب لاوقالا

 نعوىوردقو اهل: اوأك لذ نم هملعناك 5 امهعرخم ؟ نم كلذ ىلع موملا ىلا ةعمعت دول | نال لد ءالا

 '؛ داع نءربكد نب سوانت لاقسي رونأ هام رصاموهوربخ كلذو عد لو هملع هللا ىلص هللا لوسر
 || ىلصهننالوسر ترض دوهلا نمةءاصعن أس ابعننانع بوح نر هش ن عماره ند سمها
 هاروتلالر نأ لمقن مكس :ىلع ل ئارسا مرح ماعطلا ( ىلاربخاعب اهل !اانأاناولاهق مو هملعهللا

 لمئارسانأن ولعت لع ىدوم ىلع ةاونلا لزنةىذلب دشن بو هممت فسدت لوس لاقف

 ٍْ بحأ مرا همهس نم هلناهاقاعنءلارذن هللرذتف هنمهمقس لا طف | ديد ٌُءاضرم ض ىمبوقعل

 من مهللااولاهفا اهناملأهملا ارمدلا بح أو لد الانا جهملا ماعطلا بح أت اكو هم هملانارمشلاو ماعطلا

 (| هل انأدوهلا نمن-عارللد# ان لقماذعم نأف نيةداص منكن ااهولت أوه اروتلابا رأت لف هلوقامأو

 ةارودلاناو مدح م4 |لق لوشاعوات :افءاروةلاءاوتت ئااهئاملا و والا ءوملبو تورعلاا را

 ١ ىف هتزاأام سدل كلذ نأ مه سحأ نم هللا ىلع لطاملا مهلمقو مهم ذك هملع ىنخ ن1 نيش ىتحاهولتاو
 || انوأذ ةاروتلا ف كلذرحت لزنأهّتانأ مك اوعدفنيّقت تنك ن الوقب نية داص تنك ن ا ةاروتلا
 هر ىلعادبأكاذ,نوم المها مهذكا نعهللا نمربخ- كلذامناو اهنمانملعكلذم رج اولتافاهع
 ناك ذاناذن أل بلع هلةنح َكاذءاناهمالعا لعج و سو هملع هللا ىلص هين هملعمهب ذكت هللا اعأف
 كاذ هلعأ هنن نا الول مهتلمردغ نم ىت أو هو لسو هملع هللا بص دمعمف مبتلم لاهأ نمريثك ىلع نع
 ىنهنانمهلعة خلا مظعأ نمر والعلل ىلص هل كاذ فن اكف هلعبال نأ ىرحأ ن اكمددع نم حو
 هصاخ ريغ هلعبال ىذلا مهم .ولع ه ىقخ نم ناكمهلئاوأ رامخأ آنمكلذنال مهلا مو هملع هللا :ىلص هلل

 نذ كالذي هوان لح

 نمناك اموافسش> مهار ,!ةل ماوعمت او هللا و دص لق ) هوان لح هلوق لب اق لوخلا و دوهلا

 ىنلالح ناكماعطلا لك هلوق نم هانريخ أ اممفهقلا ق دصده اب لقوؤانت لح كل ذب عب (نيكرسشملا ظ
 ك0

 اييدحت نيالا حالا رمد اناا اريل را

 هلو انسلاولاًشفمهم واسم ,نملاذزرعسعو مطلاو تملا مهلع ل صس السبق سو ْ

 رحامأه أىلعةلادلا ؛

 ةلحألىذلا حولا اسعي وأ هبسدحم (
 هنامت هءابرلاوأ صالخالا نمنوعفنت

 ةلادلا لئالدلاررقتدعت هناكس
 ىلع ل رت - 2 7 لا قرعهذخأ لش | ارمسا نأ س ا مع ننأ يعد مع انت لاق تدان ىلأ نس دمح 0 لاو نامغس |

 | لبالا مول ىنعن هلك أد أدال نم هللا هافش نأ هسفأ ىلع لعف لاق ح اسص ينعي ا نو
 دعا ولو هيلع هنأ ىلص دم هوس

 لغأ ىلءةدراولاتامازلالا هسحوب

 ةهش نع باحأ بانل اذهىفتاتكلا 5

 اهدح أ هوو نم كلذربر هنو موقلا ا

 دم عرشراكنا ىف نولّوعناوناك مه 0 ١

 محلا راكسنا ىلع ملسو هيلع هللأ ىلص

 همرح ماا ظ '

 مالالح ناك هسعن ىلع لمت ارسس 1 0 هذ هلوأورف عجوأ لاق وب ماعن الامومه مرح لاو هسفن ىلع لمت ارمسا مرحام الا هلوق فد هات

 وهو.دالو أ ىلعوهبلعامارحراص ظ

 ميلع ونام دوهملا نامأ نمسا

 . امارح ناككلذنأ او عز لاؤسلا اذه
 ص أقمت ثدةع لو مدآن دإ نم

 لا ىل-صدعمت 00 تلالدو

 نأ م نتماقامم أن اكمنال م سوهم .وهاع

 نمهضماعل ا*إ سملاهذه ف هرعل

 ءامسلا نم ريس الاءاروتلا مولع

 ىعدتدناهلاولاةدوبلانأامئانو |
 مول لك اتفيكفريدار راقلم ىلعدنأ|

 مارا ندف أمارح تاكلذ

 2 ٍِل لال ناك اذ ناناوم أو

 نأالآ بوق عبو قصحاو لمعم“او

 نمت دست هسفن ىلع همرح بوهعت |
 قدسي# ريكا كلت تسعيو ب تا.سالا |

 ا نمءاشن مه|علعهّنادعلطأن مو ألوسرو أ ىن ن نم ةبفاخ هيلع ىنخيالىذلا هلعأ نمالامسبنم

 : 0 (نوااظا امهذ“ ءاوأف كاذد عد نمسذكلا نتا ىلع ىرتفانف) هلوقليوأ: فلولا هقلخ

 ظ متيعدااممكم مدعواهاب | مةوالتوةاروتلاب عميحدعت نم كتموانمهّللا ىلع بذك
 ١١ لئلوأف مهم كلذ لعف نف ىنعي نوملاظلا مهكئلوافابمفاهماملأو لبالا موو قو رعلا هللا م رك نم

 || [رص !ك لطابلاهقا ىلع نولئاقلا نورفاكللامهف ىنعي نوملاظلا مه كلذ نواعفب نيذلاءالؤهف ىنعي ظ
 أ| قتلزن لاق نوملاظلامهكئلوأف ىعشلان ءاب ركز نعمسشه ان لاقنوع ورم امن لاق ىنثملا ظ

 اورممأف كلذ او ركناف هدالوأ

 املاهئلاو  ةاروتلاىلا عوج .رلا |

 اوداغ يذلا نمل ظفىلاعت هلوقلز
 تاحأ تاسط مهلءانمرح
 لك .انمرح اوداهنيدلا ىلعو هلوقو

 تانآلا نم كاذريسغ ىلا رفطىذ

 راسثك مهلعم
 مهلطومهشت ىلع مهل ءارحءامسالا نم

 نماوضعتماواو 0 مهطاع

 ميسنلا عوذو ىطنس كاذنأ لق

 ,اكتازتفمدقم رس الاوهامو ةملع: ره تم



 ماعطلاو الوأ مولا دي ماللاو ف لالاب ىلا درفملا م «الاانلقءاوسادرفمهظغل ناك ناو مومعلا ىلع (" ري 301ه تايوعاللا ا اعط

 ممطن أم لكن مسا

 ةصاخربلا مسا هنا ةقيتح ىبأ تا تعأ

5 

 دولا قدي ناك !ًةمعطألا دارملا

 | اهنألوهلعهّتناىيصانسنتقو ىف

 هلا ىلص هاربا ىلع ةمرعم تناك

 ىماللا نوكي اذه ىلعو سو هملع
 لخلاوقارغتسالاالدهعلا ماعطلا

 ْ همفىوتساادإو لدلاو ٌرعلاتردصم

 هسسقت ىلع ل مثار سام .ىذلاامأو

 هللا ىبص ىنلا نع سابعنناىورف

 اضم ضم بوق عن نأ لو هملع
 نمّرعلهللاءافاعزكرذنف اديدش

 ناكو هملا بالو ماعطلا بحأ
 تان ذل تارشل اوماعطلا بحأ
 ةملاعلا أ لوقا ذهواهناملأو لبالا

 | قرع هيناك لمقو لئاقمو ءاطعو

 لك ًايالنأهشاءاغشنارذنفاسنلا
 ضعنفءامو قورعلا نمأسُش
 هنن عه مرت زل كأ ثانآوزلا
 000 اودكلا دئاوز

 فكي امته باخ لطفل

 همر امس توقعت مرك راض
 ءايطالان ان نورسفملا تاحأف
 ٌكلذو لعفف هنانتحان هلا و راثأ

 ءادتباهنلاعرصكوهف هللا نمنذا

 مر سك نوكي نأ دعسال اضنأو

 قالطلاك هئامركااسسس ناسنالا

 هب راخلاو ةأرملا ر# ىفقاتعلاو

 "امناكلذنأواهناملأو لد الا وول الو قوزعلاو هدأو ىلعالو لسْار | ىلع هرعت /هللا ناو لسئارمسا ١ ْش ضعد نعو لكؤاو ا مو ا يضل. ودجاج ري يب وو يمس طاح < دي حصل" اج يااطاو موف جود وحس هيوسسل صصمح هما مجم ل ع يعل رح عم يسمي

 ةدامع هب .ريخأ املك قوةاروتل |!ىمهملعماناهللا م ركع ريغتهدإوو هسفت ىلبع لمئات |همرح ًاشناك | | :

 | ةيرتفلاةاروتلا ف مكملع هللا ىلا كلذ رحت مكتفاضا ىفةيذكلا دوهسلارعشعماب متن مكتو درعخس نم ظ اوال و ماعطلا

 ظ 0 اد اسك ناك نان دن
 ميهارباةلماوعمتاف هلسرو هئاسنال هنا ءاضترا ىذلا نيدلا ىلع مكس أماوعدفنق<دوجلااهسأ منك ْ اذكو ماعطاهنأ عممهل ة سمن

 ةمغشملا كاذوهءاسبن أ هبت عتباو اني ده_ةلخ نمهنلاءاضترا ىذلا تما هنأ ن ولعت كن او هللا لماخ ْ نك نآلع هقر قاف لوشاا

 نساك أمو هلوقو ةكرمشملاو ةنارصتلاو ةيدوهملا نود هعئارمشو مالسالا ىلعدماقتسال ا ىعب ْ

 ذم الفدوملااهيأاضدأ متن كا أ كا ذكف .ةلخ نما د_حأ هتدامعف كلرمشت نكي للوعي نيكرمشملا ْ

 نمىقحو باوص هنأ هيلع معجب أى ذا ناف قح هنأ هيلع معج اد قامىلا اهومعدتباعدبا مناف || غلا .! اذكر رقملا تدر وعل

 0 افظيرض ءة نبي خا ل

 ناو لوشي ناكر شملا نمناك اموافسشح هاربا ةلماوعمت اوى اريغهملع كاوعد ىف لطالا هللا ىلع

 اوذختتالف نانوالا ةدمعرسشعماب متنأو هر يارا ةعاط5 مهنوعمطت هللا نود نمادانرأ عب مكضعلا

 صالخلاه كيد ناكنجحرلا لملخ مهارباناوهتنانودنمأسشاودمعتالوانابدأ مانصالاو ناثوالا ||

 اوك رشتالو ةداسعلا|هلاوصاخ ًافاضيأ م 1 1 دمجتد ا لا ارمشاربغ نمهدحو هنرلددانعلا ||

 عج ادقاماوعنتا 9 معتسم اك ق1 ا ل دا لل ل ناردجلا احل دي

 بتازحالا اهأ اهريغللملار داس نمهمف تفل خا اماو عدو ةمفشحلا هتلم نمد وصت ىلعمكعمج

 هلمقأالىذلا لطاملاوهكلذرئاسو ىلسروىلاسن أ هءتثعتباو هتضترا ىذلا هاو ه هاربة م
 امو هن تعد نيك رم ملا نمناك اموهؤانب ل>لاقاسعاو ةماسشاا مون هب ىنءاح قلخ رمد نو

 ةرمصاو مه رفك ىلع :رهاطتلا ف ضعد نممهضعب نيك ر شملان أ كالذو مهناسلوأ رمهددع نمتاك

 لح ىعاماو مسهتبالو لهأو مهن ركرأ درك دا لياتملا رااهثلا ريف اضعد مهضعن
 هذه لهأ. نمر هاربا ن و :0لاق ةمف.شم لاري غنايدالارثاسوىراصتل رووا نت تااسوؤانت

 ىلانلا عشو تسيب لأن ا) لوقلوأت فلولا 1 |لسماغشح ناك هنكلو ةكرشملاناندالا

 ' هب وأ" 0 وأن ل واملال هاف اتخا (نيلاعلا ىد- مواكرأ يدك يدم

 تدب لوأ وهسلواولاو هكسب ىذلا نيملاعلل ىد_هواكراس همف هللا دم عد سانلا عطو تسب لوأ نا

 لاق ىرسلا ن دانه امره كلذد اف ن ا ةريسشك توس هلق تناكدق هبال ضرالا ىفعضو

 ١ تدملا ع نعى رخال لاف ىلعىلا ل_-رماق لاف ةرعرع نيدلاخ نع لامس نعصوحالاوأ 0

 ١ ه|إخد نمو هاربا ماعم ةكربدلا عضو تدب لوأ هنكلوال لاف ضرالا ىف عضو تب لو أو غأ

 دلاخ تمس لاو لامس نعهمعشانت لاق رفعح نيد انث لاق ىذملا نيد اييرص 0

 شضرالا فن اكتسب لو 0 عضو تدب ل وأنا هللمةواملع تعمسلاق ةرعرعنا
 0-1 هواكراسمسانلا عضو تدب لوأ هنكلو لاك دوه موق نان نبأو حون موقتاك ًاقلاقاللاو

 نا هلوق نع عمسأ انأو نما صفح لاسلاقءاحرىلأ نعةملعن ا ان لاف بوسعي ب

 رص ضرالا قهمفهتلاد عد سم لوأوهلاق اكرام ةكس ىذسلل سال عضو تسب لوأ
 عضو تدب لوأأنا وق فرطم نع تدوس نأ ن نعةرمد انت لاو ىلهرلا ىكح نيرامحلا دع

 نانسنيدجت َْى رم ةدامعال عضو تدب لو ا هنكلو تورب هل بق تناكدق لاق ةكس 00

 ىذلاهف ادعي سانا عضو تب لأ نا هلوق ن سهلا ن ءدامع انث لاق نخر ونأ انا ل
 ا ل م يل ل و لا ازا تح وو و و والا

 ظ ظ عضو تدب لوأ !نادمعس نع ماس نعد رشات لاق اجلا انث لافىنشملا ,مرص ةكس

 1 ري يو سمج يح نيس صبمل معو ا كب

 ظ | فلتخا ْثسانلل عضو تب لوأوه لب نورخآ ل اقو 5 ةداعل عضو لاقاكرام لب ىذلل س اسنلا
 12100 نس م معجم سس سس سس سس سس هس وس سمس هس ع عمم

 ولئاو مزافةقاشةعاطدايتحالان ال نا هنوطشتسا نيذلاهلعلح دما ضرعم3 هلوغلو او ريتعافم وهلءاسنالا ىلع :رباع داهتح الا اضنأو



 اومكحاذاعم ىقوأ مهعمهدي دستو هلا قيفوتو (1/) ىصأ مهتاهذاوروب أمهلوقعورثك أمهفراعموامسالرفوأ سسناهنمءاسنالا نوكي نأ

 لع دعوا لقال يرزوب لح رز تت ل ل لح تمم
 نأ مكملاكلذف مد هتحن نمنوضرالا تمحد م نيضرالا عسج لمق قلخ مهضعن لاسقف لوأ هعضو ةفص ىف تالذولثاو ا

 هناه دابتحالا نعدقتعنااذا عاجلا نعنابيشانربخأ لاق ىسومنيهقادع انث لاق ىدسالاة رام نيدجت رص كلذ لاق نمركذ ]
 ةدفاريسا الو هتفلاغت مرح ىلا تارا لك باس ىلخبلا» و رع نيهللا دمع نعدها ع نع سنخألا نب ريك نعش عالا ||

 ل قلالا وهنا ,ناك ام رحتلا نيدم رص هت نم ضرالاثمح دفءاضس هدب زعاملا ىلعهس رعاك دان اكو هك ظ

 الف لسئارعسا ىلع هنا همرحامالا ادها هم تعمسلاف فصخ انث لاق داب زندحاولا دمع انث لاق ب رراوشلاى أ نكلملادمع

 هناىلع لد[ أرمسأ ىلأ ب نسا ْ ' مصاعوأ 3 لاقور عنيده يش مواهتتت نم ضرالا حد, ةمعكلا هلل قاشاعلرا تاورف ظ

 مخل لاح ىفاشلا لاش م هدارتحا منك هلودت بانل عضو تيب لوأن الجو رغدتنا لوقو دعا نع ع انا نع ىسع نع

 الا لافو همأ رك ةفيتحوأو لمملا 5000007 طامسأ انث لاودج أ انث لاق دم . "رو ساما تح رخأ همأربخ ش

 الا ا هدب 0 ا 0 ٍْ

 ا مر مخل

 لوهي نأ ىلا_ءت هللا 0

 الامكحمال: زاك مك اهدسعل
 تاك ةعقا لانه لعل ناوصلاب

 لمق نم هلوق ىنعموبادلا أده نم . 8

 ءانثتسالااذ_هنا (ةاروتلا لزنت نأ ظ نامءامسلا فارومعمراصف ضرالا لهأ ةيوقعدسصب نأ نمهرهطو هّنلاهعفر ح ون موقهللا قرغأ ا

 هدعبامأاروتلا لوزن لمةناك امنا يلا 1 ميس رانا الا ئ
 اعاون أموملع هلا مرح لكل ذك قييرف : مما ؛لو أنا كاذ ىنعمو ةكسب ىذلل سا أ مو ى دعو كل راممتس لوأ ناهمقهواشن لحس |

 نمل لف ىلاسعت هلوق لماد ةريثك سلا قرا كا دبل ن1 مدع هواك ر امم همفهناةداعل ىأ :

 نا منةيآلاوخآى لا !:مرحاو داه نذلا ظ
 هلبا ل تم#لاا لوسر وعزا وفا | تلقلاقرذى لأ نعديبأ نع ىهتلا هاربا نعت املس عةمعش نعىد ع أن ا اكن كاف دما

 يلاعت هللا ٠ نيك رابحا مرجع ضنك لاق ىدقالاد_صسملا لاق ىأ مث لاق مارش دحتملا لاق لوأ عضو دحس + ىأ هللا لوسراب

 قيساكمهماتك ىلا عوحرلااو صاف || لوأوه مارح دحسملا نأ لسو هملع هلا ىل ص هنا لوسر نع رين |اذهنييدعف ةتسئوعد رالاق

 ىلعاو رسل مهنا ىورفهرب رعت ةكربلاو ىدهلاو ةدامعلل تدب ىنعمري_ةباّسب هعضو ىفامأف انلقأم ىلع ضرالا قهّللا هعضو دهم

 هات مزلفاوتبفةاروتلا جارخا || روسنماهريغوهرعملا دروس هضعن و عض وما اذه قهضعي ترك ذدقامفالتخالا نمهمفف

 هللاىب ص ىتلازاححارهطو مهملع || ىذلا هلوقامأو عضوملااذهىف هتداعا نعىنغأ اعُكاذ فان دنعلوقلا نماوصلا تندبونآرقلا
 نك لافاذ_هلفهقدصو سو هملع | لاعيمحلا بلا لصأو مهرمع ومه>ىمهفاوطاسانلا مدرع ىذلا ثدملا ىنعي هناؤاكرامم كسب

 (داددلا نمسذكلا هلأ ىلعىرتفا |

 ؛ || ىنفاسا نوتيلا 1 ل ا وي و ١

 عضومنورزخآ لافو دع هد عل نمو مدآ هن فاطق لح وزع هللا هعضو تدب لو أ لاق اكراسمةكس |

 ا لاو لد ريان لاقرش | سن ر2 كلذلاف نمرك دضرالا قالا ةغشو كني نوأ مطوم حكما ا

 34 هلو> فاطن ىدبلعم طع لاق طم نوح مدآ عم طهتسلانأانلرك ددداتق نعد معاس '

 نمزنافوطلا نمزناك اذا ىد نينمؤملا نمددعن ناك نمومدآ هلوح فاطف ىترع لوح فاطد ش

 نيد هل سد كلذدو مو هلع هللا ىلص هنا لوسر نعع كِل ذب ريخلا | هعحتأ < مد ىذلل هلالالح او |

 نومداصت»و نوج ارتي هن تعب هيف وك امنب معو اكيدكس وهف همدصو هج-ز ا ذاانالف نالف كد هنم

 نئوأ اف)ةرهابلاة لا نمرهطىذلا ١ ةككتناك اذافاهم نيجدزملا لعفب ةعّملا تمس هجزانالف نالف ب نمةلعف ةكبتاكف همف
 ىقلطابلا نوعضاولا(نوملاظلامه أ اول ناك هد روع ارش ناكوتتشالا نووي ردا ءايعل عضوم ناكو اقفقو اد
 مام بذكلاوىملاعضوم ل ب الاكل كك ضن ا اكنآلا اذن اروع خا رمش فلكل لوح اان تا نأ لاا

 فاسنالا لحميف 0 ةكب لاق نم لوقداسف لا ذبانسس ناك كاذك كذاك ا را ا

 مسههارتفاو مهيذكت نااضبأو سانلا محد رم عضوم ةكب نأ نمانلفامكلذ ف لاق نم رك ذ مدلل سا ةسكمو سكس نابل مسا ٍْ
 مم ىدتقي نلو مهسفنال مهملط | نااؤ اغلا كلام.ىلأ 5 انث لاق ها ران |
 5 0 هس سس سلما ل فاول

 نماوصلخت ىد هعبت نموولسوهيلعدنل لصد سمج اببلع ىت ىهزافينح ميار ةلماوعبتاف)مهجذكب ض رعت هيفوث السلا هشلا باح ظ

0 



 لع ىتلا تايبطلا رحت مكّنم لآوةدساغلا مكارغالدقل بانك ف رح ىلا كت (8) ثمحبك ايندو متي دداسفاهجفىتلاة ب دوهلا
 ناك امو )هيىدتمب نو ميهارال

 نأ ىلع هسنت همفو (نيكر شملا نم
 نيد ىبعمل_سو هملعوللا ىل_صادمح

 ىدلاّن!تبئاملعورفلا ف مشار

 مكح جه د بيو هملع هلل ىلص مكح

 ادم نال لوصالا فو هل + مهاربا

 امهملعهللا لصام بلك مهاراو
 دمحوتلاىلاالا ناوعدنال سو

 فالخو ىراصتلاو دومملا فالخ

 هلوق د2 اسع ك اوكلاو نانوالا ةدمع

 (ساننل عشوت يي لوأنا) هلا ع
 ةببسش نعد اوحوهدهام لاق

 تدد اولاو مهن كلذو دوهلا ىرخأ

 هلال يفك ل خفأس دقملا

 ةلمقو ردح رأوءاسن الازجاهم
 هنمةلعلا لب ود ناسف ءاسنالا

 دم ةومن ىف نعطلاك ةمعكلا ىلا
 هبالانالمقو ملسو هملع هلثا ىلص
 ناورمسلازاول تقيس همدعتملا

 هنلالوسررهطأ ىتلار ومألا ظعأ
 ةليَملاوهاهضسن لو هملع هللا ىلص
 - لوح. هإ الام كاد سمع وذف
 رداامللمقو همعكلاىلا هلبعلا

 ارق ةمدقتملا الق ءالكلا

 نما ناك 7 ميغا ا ةمارعلاو

 ةلامضغباهفد رآةنلم هرب اعس مظعأ

 لمقو حلا باحيااهلع عرفللتسلا
 هدا ىراسلاو دوهلا نم لكم مسعر

 لدي امىلاعتهنلانب ف مها ارباةلم ىلع

 تدبلا جنا ث مح نم مهمذك ىلع

 تادكلا لهأو مهأربأ هلم نم تاك

 وهلوالاءالعلا تلاق نوعتال
 دع لو أ لاقواف قباسلادرفلا

 نيد يعىرشاواف رحوهف هب رثشأ
 اد اول يلوالا هرملا ف

 ةرملافىرتشاولودرفلا دسق دعفل
 مهتعاط عضومو مه دصتم لعح هنا سانلاءوضوم هوك ينعمو يتناسلادمقن اديغلاضِ أىتتعن ملا دحاو ادمعةيناثلا

 ثث لاقب وقعت , ربع كلذ ىوسام ةكمو ثيسلا عضوم ةكب لاق ةكسىذلا سانلل عضو تدب لوأ

 مرعءاطع نعو رع نع ماكح ا لاو دمج نءا اًيرص ه]دم م.هاربا نعةريغمانريسخ أ لاق 6

 ةلس انث لاقةمعش انث لاقدمصلادبعانث لاق ىتثملازا مرص اضع ايس لو هكا

 لاق عسكونبا اسرص ءاسنلاو لاحرلااهف نوك انتي سانلا نالةك :تسمساعالاو دهام نع

 م دس مدخل هه ىأ

 ْ اهفنوك امدبمهناللاق كبت سمس ئش ”ىأل تلقلاودمعس نعداج نع ناسف ن ءىلأ ان

 ل ان ا نوحازتب عيا

 ءاس آلا ىلسمفاعج-سانلا هيب هللا نافاكرا كب ىذا اثق مضوتمبلوأ نوف 0

 انريسخ لاق قاز رلادسعان ريخأ لاف ى حنين سلا شرم هريغدلس لصنالو لاحرلامادق
 ال ضعي ىدب نيب مهضعد ىل صن ءاسألاو لاح را هر وه شم اذا هاك نعرمم
 هكبلاقيفو هلا ةبطع نع قوزرم نب ل بشن نعدأ ان 0 ونا اسر ةكعالا كلذ

 مرع اهلوحامةكمو تيبلاعسضوم

 نال ار مر ل تاهش نيا لأس هنأ هتلادس ءدعنب بلاغ ع

 دهاحتو ءاطع نع اهانريخأ لاق ميش *ه ايت دعما نرد هلك مرملاةكمتاههش نا

 0 رن رةرمض لاو لاف 9 ءرلا بتي نيرا طاددع  مرص ارا راهفكبةكمالاو

 # ير 5 ع ارك مضو تلو ةوقئلاعتلان عرب وحانخأ

 عضو ف نأل عضو هلوقنمحورخ : ىلع هنأق اكرام هلوق صنامأف بوب ذلا ةرفعم ه,فاوطلان ال

 لوق ىبعامأو تارعالاق ةهعبتب نأ لصتالةركد : كلرامموةقرعموهو لوغشم هنوهثملا نمار 5 د

 لاحلا ىلع صن هياق هلوقانرآ د نم لوقا ذقانرك ذام ىلع سانلل عضو تدب لوأوه لاق نم

 1 ,سنلاقاك راسم ةكمبتدملا ساذلا عضو تدد لوأنامهلوق ىلعم ال ا!ىعمنالةكسىذلا هلوق

 مهضعد لوق قهنم عطّقلا ىلع صنف ةركت ل رامملاو ةفرعم هتلصب ىذلاو كسب ىذلا هّمْفص نم مهدنع

 ليو :قلوقلا#ز 5 رابم هلوق ىلع فطعلا ىلع سصن عضو مق ىدهو مهضعب لوق ف لادا ىلعو

 | عاج ىلع ت انسب تادآ هيفراصمالا ءارقء رهف كلذ ةءارق فءارغلا تفلتخا (تانبت انآهيق) هلوق

 همالعاعم دار مهارب|ماقماه ى:_هيةنيب هنآ همق سابعا كلذ أر قو تاشب تامالعهسف ىئهعدبآ
 ماقم مهضعب لاقف تان الالة امو تاندب تانآ همف هلوق لي وأت فليوأتلا لهأ فلتخا ثةدحاو

 ظ ى ” لاف ىفأ ىل لاقدعسن دمت مح رم لذلك نضرك د كلذوو مار ريال |

 ىعتأ [ثص رعشلاو هارا ماعم تايب تابآ هيف هلوق سا عنب نعهيبأ نعفأأ ىب * لاقى ع

 ميهاربا ماهم تاب تاب [همف دهاحتو هداتق نعرمعمانربخأ لاق قازرلادعانريخأ لاق ىك نا

 .ناك هلخ دنمو مهارباماغمتانملاتاد الانورخا لاقو د نا كالا ماعمالاو

 ] نبأ 000 لاق قنحلار رك 0 مدا حرص ”طا ذانماآ

 ظ 5 ام لاق ضفلاندحأ انت لاقزيسحلا ند نثر كذا د مهاراماقموه

 ٠ و رقاد مه رباماعف تاشنملا تان "لا يداراماقم تاني تانآ دس ةوقيود سلا نع

ْ 



 ظ

 1 ل ا ص بجسم تامل ع يصحو جمع

 ارم نغثرم كلذلاف نمرك ذ ذ مهاراماقمةنسملاة ب ؟اناونعمهماةدمحوتلا ىلعةنسبةيآهف كلذ

 ' ىلأنإا ط لاَ اع ءتنئرم رخ ا ئئاذهلاقانماناكهلخدنمو لوي ةشب هب ؟ماقملاف

 و مالا ق مسفر الاقرار ؛!ماعم ةشب هن اهم دهام نع تدل نعهسأ ن ءرفعج

 هداتق لوقودو ,ه م.هار ارباماقمنهممتاسندملاتان الا لاك نم لوق باو صلاكاَذ لب وأت ىفلاوقالا

 مالكلاةلالدءافتك اهرك ذ 'لرتف نينمهمفادا مم الكلان وكمفامهنع :رمعمهاو رىذلا دهادتو

 تان ؟لقاهلحأنمىتلات ان الارئاسا تاندملا تان الا نمماقملا اذهفلئاق لاق ناف اهملع
 نمهءارقلاذفنيتءار هلا مصأو مطخلا نهتمو را نهنمو ماسقملا نمخهلسق تاندد

 افي را ةلاوهءالذ نأ لعزل #ملا راصمأءا ارقعاصسال عاملا ىلعتاسبتانآ

 لاوقالاىلوأ ندب وةرقبلاةروسفمانرك ددهف هاربا ماقملب وأت فلي وأتلا لهأ فالتخا امأو
 اكراممسانلا م أنااذاةي الالي وأتف ه.فورعملا ماعملااندنع هنأو كانه همف باوصلاب
 هلدلخ مد قرت أ نهنه هاربا هللخرات اوهللاةردق نم تاشب تامالعهمف ةكس ىذلا نيملاعلا دا و

 (انمآناك هلخدنمو) هلوقلب زا لوقلا مز هملعمافىذلار خا ف ل سوهملع هللا لص هاربا

 هرب رج ةملهاجلا فرح نملك نأ نعريخلا هلب وأتمهضعب لاَهفكاذلب وأ: ىف لي وأتلا لغأ ف لتخا

 نعديعس انث لاكديزي اذث لاقرش شرم كاذلا#نمرك ذ اذوخأ ماه. نكي تسملاذاعم
 مث هسفن ىلع رج لكر جول لح رلا ناك ةملهاخلا ناك اذهو انمآ ناك هلخدنمو هلوقةداتق

 عطقهفقرس نم هللادو دح نم عنعال هنافمالسالا فامأف بلطد لو لوانتد مل هنلامرح ملا الس
 عنعال مرا نالوقيناك نسحلانأةداتق نعو لتقدمف لّتق نمو دحلاهملعريقأ همف فز نمو
 هداتقىأرو دحل اهملع ماشي نأ كاذده عل مرذاىلا احلف مرحلااريغ ىفا دح تاس ص أول هلئادو دح نم
 هلوقةداّدق نعرمم «انريخسأ لاق قازراادعانريخأ لاق ىح ني نسما امرص نسملا هلافام

 همس لتقف ناو عطق دح أ همؤ قرسن اف موملا امأف ةملهاخلا ىفكلذ ناك لافانمأ ناك هلخد نمر

 برح نممالسلاددع ان: لاقىومالا ى< نيدمعس انثرص اولتقنيكرسنملا ىبعهمفردقولو لتق

 ماس مث مرحلا نمهب رضفذ خوي لاق مرحلا لخدي مث لتَعب لح رلا ف دهام نع فمصخم ان لاق
 هنا نعرفءعح نيد انث لاق ىنئالانيدمم شرع لتقلالوقي دحلاه اع
 نسا نعماشه نري أ لاف سب ردانبا ان الاقسئاسلاو أو بي ركوأ اسرص دهام
 هن ةمسالا لب وأن دخلا اعداقق مدا نير رع عرحلا لاا ط ودل فس لدحر قءاطعو

 ةيلهاجلا قاهبانمآ ناكس انلا نمهل_تدىذلاو مههاربا ماقمتاننب تاب آهمفءالؤه لوق لبع

 ىلماق نمل ئاسقلا لوقودتك ءازحلا ىعماهءانمآن كي هإخدب نمو كإَذ ىنعمنورخ آلاقو د«

 فئئاخ لك ع زفم مرا ناك ةسلهالا فناكس هأ اذهاولاقو همرك أى معي نم ىنععهتمرك أ

 اولاو ءوس هنباو هنأ لتقل همق لج رلاضرعنالو ءرب رجوذ هني اه نكي مل هنالناج لك ادمو

 هنقأرق

 نيدمم , مثرص كاذلاف نمركذ امم ركتوامظعتهدازمالسالان ال مالسالا فوهاذكو
 لاق لاو دهام انت لاو فسح 5 لاك دايز نيدح اولا دبع ان لاك براوشلا ىفأن كاملا دمع

 نم رخفمريتب ىحوؤي لو عناب لم را لخ دق قرسو أ ل_ةقدملا لح -رلاناصأ اذاسامعنبا

 نم رمت هتمرذخؤي نأ ىرأ كلذ ىرأال ىنكلو سامع نبال لف لاق دخلا هملع ماقمق مرنم

 نبا ا الاقسئاسلاوبأو 0 يرص هك كلم ل هوم ديس 1

5 
 00 ا ا 1آ110-

| 

 ظ

 ْ 'هامدقلاهتانبتان آ ْ همف (١ ١) دهاعت ع نع ىأ نبا نع ىىسع نعرصاعونأ ان لافورعنا | ْ

 د نم مزأب الفهصاوخ عج قهكراش نأ (5) الضننان هن وكن نأ ىضنشي لوأ لكس بلو راطقالا عسج- نمهو نوهحوتب

 الئم سدهملا تنننوك نأ لوأ
 حاب وحو قاكرامالو هلامنا

 صاومخلا نمامهريغو لامضتسالاو
 سانا عضو تدبلوأ هنوك تامل |

 ىفلوأ هنأدارملا نوكت نأ لة

 هنأداربنأ لمحو عضولاو ءاننلا
 ىفارخ أت مناك ن او عسضولا ف ل وأ

 نب س.فقملاه مف لصح مرحالقءانملا

 هعضووال انيق لوأ ها لوألا قالوق
 قهللادهجرىدح اولا ىو راعمج

 لاق هنأ لهاعم ع نءهداخسابطمسدلا

 ىلخ نأ ل اذههنا هد

 ىرخأة باو رفو نيضرالا نمأسش

 نألمقتسسلا اذه عشومدّقلو اخ
 ناوةنس نأ, ضرالا نمش ان
 ىلغسلةعباسلا ضرالا لهدعاوق

 نيىلعنيد-هنعاضبأىورو
 نع بلاط ىلأن ىلع نينيسحلا

 ةكّئالم سعد ىلاعت هللانا لاق هئانآ

 ىلعاتس ص دال !قيلاوا لاذ

 ىلاعت هللارمأو روهعملات دما! لاثم

 م هءاوفوط» نأ ضرالا ىف نم
 رومعملاتسملاءامسلا لهأ فوطد

 ىدرودةومدآق لح لمقناك اذهو
 نيهللأ دمع ع نع .روسسفتلا شكرت آش

 تدب لوأ هنا ىدسلاو دهاتو رع

 نفر ل وا دنع ءاملادحو ىلع رهط

 ضرالا ل مقهناهفلخ دقوءامسلاو

 ءاملا ىلعءاضس دن زتاكو ماع ىنلأ

 نعو هت نم ضرالات يح دمت
 قاودحو مسمنأ ىنغلب لاقى :رهزلا

 لك قح وهصهنالت مها رباءاقم

 لوالا هدا ق تانك اهنم هدص

 تعطو موناهتعضو ةكب وذ هلئاانأ

 ةعسس | متففحو رمقلاو سمسلا
 اهلهأل تكرابو ءافنح 3
 سا قائافر نبللار محلا ف



 ٠ ) سنالاو نحلات ل ةكبوذ هنلانأ ثلاثلا ىفو
 هلع هللا ىله هنأ ىو راع لولا اذه

 دقلبانا الأ كم تف مو لاف ملسو
 ضرالاو تاومسلا ىلخ مو ةكم مرح

 اهدوحودعبالا نكعالةكم مرو

 اذهوىرَعلا مأاهام«ىلاعت هنالو

 م ةيارب اسلم او يدين يدعي
 : ىف اّسان ناك الصلا فيلكتن الو

 لاواضنأو ءاسيتالا عج نايدأ

 ماورد اوأ منسم 0 206

 مدآ 7 رد د نم نيسلا نم هللأ

 ذب دلل _ىهسلاو | د دعم اورخ هلوقرلا

 ريغ ممملمق تناكواف 0

 عسضو تدب لوأ ىه نكست ل ةمعكلا
 فاثلالوقلا 000

 موه لع هللا ىل ص ىنلا نأ ىور

 سانلل عضو دعسم لوأ نع لمس

 سدشملاّ سم مارح اد ه.ملا لاقق
 ةنس نوعبرأ لاقام مددمك( لكشف

 لوأوه هللا الح رنأ ىبعن عو

 هملأ رول نقال نات

 هسفقأك رام ساس عضو تسب لوأ

 نأْلءاو ةكرباوةجراو ىدهلا
 هذه رك دنمىل _صالا ضرفلا

 ىلعهحح روةلمضفلا ناس ةماؤالا

 ءانلا نوال زرت اتالو: سدت كين
 42 رالاناكَن او دوصعملا اذه

 انيور م اضاأةملوالا 1 :توسش

 نماضب أ ةرقلاةروسوافن ا
 تسلالئاضفنفراث الاو رامالا
 لسجل يرانا طرعان
 ميهارباهسئابو لمئاريج سدنوملاو

 انهو ليعسا هئباهذمللو لملخلاا

 اطمو تاوعدأا دانا لسا
 دعصمو تاكرباو تاريسللا

 ماقمابنمو تاعاطلاو تاولصلا

 عمنام ةلقاجندو ءىبحاك مهاربا
 ْ فالآ دنم هنأو هيفراجلا ىصح نم

 ا انهو 7 ا ناسنافلاةئامس# ةنس 7 قىر هنس

 ةعص ىلع لدتسيدقو هيدي ىلعرمشلاناكن إلي وو هيدي ىلعريخلا ناك ن ل ىوطف ( ١

 فئاطلابةعلق ىف ناكوةب , واعمىلومادعسرب لا نباذخ أ لاق ءاطع نعناع انت لاس ردا ١
 ىلأل تاق تدجوول سابعناهملا لسرأف نيعان لمهن امهف )١( هرواش نم سامع نءاىلا لسرأف راف

 ل.بقالفأ سابعا هيلا لس راف لاق مرجان مهجر رخال ريب رلا نما هملا لس رافلاف هلضرعأم

 27 سابعا لوقملاه غصن لو مهماصق مهح رخأفهثيدح ف بئاسااوأداز زمرخلا مهلخدتنأ |

 ل ا ا دكه ان لاق هارب ,اننب وقعد ظ

 جرخاذاف مران محي رت ىتحوؤب لو ملكي لو عدامب لو هلض رعب لمرملا ىلا مت مرحلاريغفف
 بيركو أ ايرص دحلاهملع يقأ ان دح مرملا فث دح أ نمو لاق دملاهملعسةأفذخ أ مرحلا نم

 نع رتل عورتا رار سم اداو ءىبملس سلاريصت نبل يعم نيش ارا انث لاق

 قى *ىلعهومقاعي نأ نيب سلو نما اوهفتدنلا 0 ايضا نملاق هنأ سابعا

 ءاطع نعجب ام ان لاف شه انث لاق بوقعي , ممم دملا هيلعاوماقأ حب رخاذاف ب رع نأ ١

 نا انت اك سئاسلاو أوس ركو بأ امرع هنعماممرحلا قرعلتاقتد> وو لاقر عنا نع

 ريع نيدمسع هللاقفم رللاىف دملا مشين أدارأ هش ءندماولانأ“ اطعنعُسل انث لاق سن ردا

 نا انث الاقئاسلاوب أوبن رك 0 ترف هلق اس توك نال عدلا ف دون ادلع مقنال
 ىهاصأ ب نم أد ّمفمرحلا ىلا برهمث *رمل-اتاصأ اذا لاف ماع نع فرطمان اان ردا

 نعسارف ه نع نامهس انث لاقل موم انن لافراشننا س7 عردلا قد .ا«ةعمقأرملا

 نيكي د لبا ناز ذو اننا نو مرا ىفهملع ميق أمرا فادح باصأ نملاق ىعسشلا

 اش لاق ىومألا بدع نيدمعس مر هلع ماقمف مرحلا نمي ردع : تح عباسي لو ملكت لمرملا

 ىلأ ن ءاطع نخل ألادبع نعو ريبجنيدعسن ع ئاسلا نءاطع اننأ لاق بزحن مال لادبع
 هنومعطبالو هنوق سالو هتمنو راشدالو ةكملهأ هعسبال لاق مرخا لخدي ملمع لجرلا فحانر
 ىأن ا ام لافرامعن 2”نن راق ماو ل نير كر اا ورا

 ماد نايصأ اذا لحرلا نا سا. .عنا نعريمح نيد بس نع بئاسلا نيءاطع نع همبأ نعرف عج

 هلع ريق أ هنم حب رخاذاف عساسالو كش :اللو ملكيالو ىو ْرنالو قا مطب الدأ .كارذم

 ثدح أ اذا لاف سامع نبا نعراني دنت ورم نعداج ان لاف جا ىث لاف ىتثملا , محرمه دحلا|

 مرملجا نم رت تح قس لو مطب لو عدا لو سلاح موون مل مزمل لدتا دس بح رلا
 سايعْننان ءريمج نسمه بسن ءستاسلانيءاطعن عداج ان' لاق جا ان لاق ملا 4و2

 ايداع ىلا: نع اباعلا انث لاق لضفملا ندجأ ّك لاو نيسحلا ندمت [عرذق ا

 هلل لوتقملاو اوخأ هش مثاهبذاعف ةمعكلا نأ, *الل_-ح رلتقالح ود اراد اذما نك لختوتو

 كد لاد نيرا دونا 0 50 كاذىنعمنو رخآ لاقو « هلتةينأ ادبأ
 نيداب ز انث لاقى وزخمال_منيىدزرانريخأ لافمصاعوأ ان" لاقهسمنىلع سرص
 لاوقالاىلوأو ه: راثلا نمانمآ لافانمآ ناك هلخد نمو هلوق فدع نبى نع ضامعىأأ

 نم هريغ نم هل د ن هو كلدىنعملاو نمو نس بولساو دهاكتو ريب لأ نبالوقساو ملابان دنع كلذ ف

 همح ولسا امساصأ ناك نادحلا هملع مديد ردم هنكلو هيفا اياذيلا كاك هلاك اعدملا أ

 مامن نبت [همفقاذادب الالب وأتف همف هملع يق أ هبق هباص أ ناك ن او هم هملا أل مشرع هريغق

 هلمزب ري ىتح هين اك امه مراعتسااىانمآ نكي هداريعتسم سانلا نملسدي نمو مهاربا
 تناك نمنأ ءفلسسلاعبج قافتالل مق هيفهملعدحلاةماقا نمل عدم امو لئاق لاق ناو

 هي هأ ل مغب سل 0 م ريمي + مسنلاقاذك (1)

 / هتررع



 بهو أءامليسمتارجلاهملارب ىذا عضوملا سيورثك ريغ ناكل دحاو
 ك0 يم كا

 ا

 نورح | 1 لاوو هنمح ورخلاىلاهدّعفو هعئم عمرطضا ىتلا ناعم اهعنم كلذ ةفصمهضعن لاق

 اهعمهياعهلثا دح هماق | ىلا لصوت تلا ىناعم ا نم هح ار | نكم اع هنمه ارح اريغ َكإ دا ةصال

 اهرح هرب رح نم هباريص سمان اداتسلا,ذئاعلا مب ارخانأ ىلع تل الدامو لئاقانل لاق ناو 5

ع هننانان تررق أ دقو هرب رخ انهذسخأو هيلعدملا ةماقالزئاح مرملا ن :ةةءاضأ روع نموأ
 دق لحو ر

 عاج الكل دانلق لمق نافلتعت همفامهامف فئا1نا ىنعم ريغ نم "ال يرانا نوقف 0-

 وأ اهباصأ ةريرح نم هيذئاعلاحيارتخان أ ىلع ةمالاءالع. نمنب رخأتملاو نمدعتملا نم

خالا فا عم ضعبب همم" هنوقعاهب هملعتسحواهات ل ا
 ماما ىلع بجاو همزلاعمذ_خالحار

 ىدلا بسلا مهضعب لاقف هتمدنج رك ىذلا سس سلا قاوفلتخاامناو هعممالسالا له أو نملسملا

 نم كة ذدش ا مودمالكو هءاوناو همعسو هماعطاو هّتعب امم نمل- بلا عسج كريدنم ةيدحارخ اري

 ةماقالدحا ارخا لب :م.ممنورخآ ل اقو أهعمج عمفبكفاهضعن عمهمق هذ اهللزارقال لأ قادما

هللا ضرفام ماقال هنمهحارخااهرحّدرب رح وأ هباصأ دحن ه«ثدملا
 م هيلع هتماعأ نينمؤملاىلع

مهلمزاللا ناك هنم هبه حارخ + از ودم ىذلا بسلا ىفاوغلتخا
 ىنعم ىأب هنمهحا ارخا مهمامالو 

 دقام ىلع راخنمهملاًا ل ناك ادا هنماحر ام همز ىذلادحلا هلعاومشب ىتحهنمهحارخا مهنكمأ ظ

ّمب ل>أ ن ههفلخ نمدحأ نعءهدودح نمادح عض ل لحورعهللانأو ةهدعدو ليقاش
 عضومو هع

 تمرح ىنا لاق هن ألو ه- ءلعهنلا ىبصهننالوسر نعراسخ الا ترهاظت دقو كلذ همزل نم اهلاراص

ةمالا عسج ند فالخالو ةكمريهاربا مزحاك ةنيدملا
 ىبنلا مرحب هتمزا هب وقع نمذاعولا ذئاعنأ 

زح نأ ىلع فا سلا عاضسا ع نمترك ذامالولو هسق هيوقعلابدخ اور ! مل سو همللعهلل أ ىلص
 مهار ,اء

ؤتن أ عاقملا تح أ ناكتا دم راامهتمج ر هه ىح همر هن وهع ن مهنداع ه ىلع همف ماي ال ظ
 ىد

 هلوسرمرحو هلامرك هللا ىلا عامشملا مظع أ مريغغوأ لة نمهدامعاهم لأ ىتلاهللا ضئارفهمف

هحار + انانعأ نموب ار خانات سمأانكلو و مل سو هملع هللا بص
 5 ند دال دملاةماقال هللا مرح نم

 ناك اماما نك هل خنو مواد صو ام لع سال اك ذام الكلا ىنعف 4 ”اروٌكادهمالا لعف نم

 ب رك ىتح هءناك ام نمآ ماوهق هن 50 'اعدتمزاهبوةعنمهسلا أ احس نةكلذك كاذناك اذاهش

 لوقا يَ هبفوعالو هلخادريغوهذئ ن3 هنمجارخالاوأ ب ورمل دعب فوم: ىلاريصن امنا هنم

 كل ذب ىنعت ( المسسدملا عاط سا ع نمتدبلا سانلا ىلعهلو ) هلوق لب وأتى
 ضرفوهوانت لح

 امفائسدقو هملاخعام ارخا تدب ىلا لسسسلا فملكتتلا لهأن .معاطتسسا نم ىلع هلل بح او

 فلتحاو و عضوملا اذ هىهئداعانعىغأ ا عءانعمنماناقامةعص يل ءانلادو جا ىعم ىضم

 اهتعاطتسا عم بحي ىتلا لمبسلا امواليبسمملاعاطتسا نملحو زرع ةوقلي وأت فلي وأتلا لهأ

 دم انبي لاق ل اسرع ا نورا دارج اراد ا يتعب لع 0

ا رجال 6 م : لاقراشننا نص ةساراوناا
 هنتو

 هدو سا سبسيب ٠١ يسبح

 م 5 ةلماملاو ملا ههف ضتعب امن زالو ماله برضو متارو سن ارك تاتغل ةكرو ةكمو مارحلادلملا اع

 | اهعمدخ اله نم هحارخاهفصقاوفلتخاا ماو هيفدترب رح ذخو بالهنا ة هيذاعمت هريغقهئرب رج

 أ| ذاع نمف هلل مكح نأ ىلع عجلان ءاعاجاناك الف بار خالا ىاعم لكبسحاو هن وهعلا نم همزلام

 5 هز لاقل اصنيهتادمع انث لاك ا ْئى رم 0 ا ا ئ

 تنك نملك أر الافءاسدقوةدي دش حان ر 8 1

 ءامسلا ىلا هنأ ارس تعور ةلوضمه تح

 فوفرورملا كريتر ومطأ !نأاهنمو

 اذاة تلا اهنعفرهتو ةمعكلا

 نأا نمو اهتاذاحم ىلا تا صو |
 || فالخال هنا هيفدحلا باصأ نمامأف هنمدحارخاد.دالا همقهملعدحلا ةماقا رئاحريغانلق كاذلف

 ' افيو اع 1 ءامونك> - ىلع عمه لص ءلثسملااتلكف دحلاه مف هملع ماهي هنأ ف عسا نيب
 عئاسطلا ىف ةداضتملا تاناومحلا
 تالكلاك هدنعاضعباهضعن ىذو» ال

 لني ملفاهناكس نم أ اهنمو ءامظلاو
 ف رخوأ ةمعكلا مدهاملاط نأ تملا

 مذ نييوتملا تنرامأ وةملكلاب ةكم
 ةصقو ةياكلابر صنت همده

 ف ءىب فو س لمغلا تاجصأ

 هنااهئمو ري زعلاءاشنا اهنغيطوم

 عر زىذريغداو اهعضورلاعت
 لهأ ءاحر كاذب عطق هن ا ,ئمدئاوغل

 ىح هأوس نعهّس هن دسو هموح

 عم هنأاهنمو هللا ىلعالا اولكوتيال
 لك تارغ هلا ى حي كاذك هنوك

 ميهاربا إلخ ةوعد. كلذو ل

 مظعأ نم هناو لبو هملع هللا ىلص

 نمدح ا اهنكس الن أ اهنمو تاآلا

 تاي انوا يا راسا
 فيذملا عضوملا كاَذ قَسف اندلا
 تول نع ارهطم فد رشلا ماقعملاو
 اهنمو ةسندلام مهلا تانرأدوحو

 لب ةراحالسانلااهد سمان أ
 اهنمو ةرابزلاوةدامعلا ضحلننونأب
 رفسفلا فرش كاذب رهظ أ ىلاعت هنأ

 لقأ ف توسلا فرشأ عضو ثمح

 ىلاعت هناك-فامندلا نمامسصن عضاوملا

 لهأ امندلا ىف ءارففلا تلعح لوقب
 هرج لان بيتم نيفاداللا
 لبق هناك اهنمو نيمالا مانا لهأ

 لاخعضومىالاةمعكل | لعحأ ملاك

 لعج أ الاذكف ايندلا من عسج- نع

 نع لام _لقىفالا ةفرعملاة.عك
 تنل (ةكسىذلل) ام امندلا سمت

 ىهو فاثكلا ف لاق ةكبئذلا |

 ترم ودلملاةكملمقو امهم



 فت هم رح صم ع همس نم نكةكت ف ةكقافتسا امنا (19) أمآو ةكم. نطبل م٠ .اةكبح اعلا فو ديسملا

 ف نوجدر ىأ اهذ ا

 رقاملا ىِلءْندهت لوقوهو ىاوطلا
 ت ًارمهضع لاف هداتقو دهاحو

 ةأسها ترف ىلصن رقاملا ىلع دمت

 لامناهعفدأتهذف هب لب نيد

 فلس لالالا تيتا اا وعر

 (ىدي سب :ةأرمارماضعت مه ضعت

 ىدي نيب لحرلاو ىلصن وهو لحرلا
 ىفُكلذب س أب الو ىل صنت ىهو ةأرملا

 نملوقاذهدكودو ناكملااذه

 نالدمسملا عضوم ةكبنا لاق
 الوماحدزالا مف و لامهفاطملا

 لدتةيآلان الت سلاريغ ةكبن أ كش
 ىشسلاو ةكبىفل داحتدملان أ ىلع ٠

 تيم-لقو هسفنلاةرطن وكمل
 ىأُ رامملاقانعأ ناهنالدك

 الاءوس رامح اهد_معب : ملاهقدت

 اناقة و هعنعت قدا

 همأ عرض ل صفلاّل تما كلو نم
 تبمسف ىصقةساوهيفامصتئمااذا
 لك نمسانلا سذ- <« اهمال كاذب

 ن'اك اهئامةاهلوأرطقو بناح

 نالمقو اهءامئصتما اور

 هامملاونومعلاو ضرالا طسوةكم
 صضرالا ناكو اهتم نم عسذت

 ىلاعت هنأ م ةكمءام نمل متاهاك ١

 ىدهواكراس هنوكت,تدملا فه صو

 نم لاخلا ىلعف هءاصتنا امأ نملاعلا
 نال ف ورطلا ىف امس يدشلا

 هيف لماعلاو وهةكسىذلإربدقتلا
 هكريلاوءانعمامأو رارقتسالا ىنعم

 اماو ريسفنا ةرخكوديازئلاو ولا اما
 مادو تبن ىملكو ماودلاو ءاقملا
 عصواداريعملا لربهسنمو لردقف

 همسك ربل لاو ضرالا ىلعو ردص

 ظ هللا 'لرات نواجفءاملاتوشل ّّض موملا

 لراممتدبلاو لازيالو لزب هتوشل

 نأ ل يبسلاوالمبسدملا عاطتسا نم تملا جسانلا ىلع هنو هلوق سامع نبا نع ىلع ن ا

 نيرضنلا ان لاق لسأ نىدالخ امم ههفعك نأريغنمةل>اروداز نم نوك ودسعلا ندب

 هبلا عاطتسا نم هلوق نعريبج نيدمعست لأ سلاف ىلا هقادبع فأن عليا رمتلاانربخ لاك لدم

 ان كافناس نيد م رص هملا ل يلا وهفمهردةئامثلث الم نم سامعننا لاف لاف المبس

 نيد متم ةلحارلاودازلا لسسسلا لوقي ءاطع تع مس لاق نامعن ىصسا نعم داعوأ

 نءانافالمسسه لا عاطتسا نمامأ سلا رع اس اذ لاك لضفملانيدج-أ اذن لاف نيسحلا
 ناضس ان لاق ميعنو وأب 1 الاف مزاح نيدجسأو ىثملا , كرم دازوةلحا ارسال ىاغ

 1 زاحنيدجأ 7 لا رلاودازلا لاقالمبسءملا عاطسسا نم ريبج ني دمعس نع ةقوس نيد نع
 دمج نأ سرع ةلحارلاودازلا لاق نسما ن نع عحبص نب عسب رلاانربخأ لاق يعنوأ ان” لاف

 جسانلا ىلع هلئوةي الا هذه لسو هملع هللا ىلص ىنلا أرق لاق نسمح ا نعروصنم نعرب رج اننث لاق
 ولئاف لثعاو « ةلحارلاودازلا لاق لسسلا اهدنا لون ران لح رلامفالسبسهملا عاطتسا نمتسللا

 كاذب ةياورلارك كلذ ىفاولاقاموحتب لو هملع هللا ىبص تلا لوسر نعت ور رامخاب هلاعملاهذه

 مهاراانريخأ لاق قازرلا د.عانريخأ لاق ىح نب نسحلا 2 لو هيلع هللا ىلص هنا لوسر نع

 هللا لوسرىلا لح رماف لاق رع نان ءندع رفعح نيداسع ندمت تعمسلا هى روخادب رانا

 0 05 ارلاودا زلا لاق لمبسلا ام لات لو هملعدنلا ىلص

 لاقرلسو هيلعهلا ىلدىتلانأر م نبا نعدامعنيدمم نعىزوحلاا ميهاربا نعنامغس انث لاق

 هددعسم نس دل. 002 ةلح ةلحارلاودازلا لالا يبلالاقالمسمبا عاطتسا نملحوزع هلوقف

 سنو نعهبلعنبا ان لاق ميهارب|نببوّضعت , ( 2و ساو ان لاف لضفملا نب رش انث لاف

 اولاق الدسم ءلاعاطتسا نيس عسا ىلع هلو سو هيلع هلا ىلص هنا لوسرأر ق لاك سلا نع
 ' ملسم انث الافمهاربانب ىتملاو ىدشملانامع وأ رص ةلحارلاودازلا لاق لسسلا ام هللا لوسراب

 نعىقحساوأ ان 0 ا لاق هارب اربانما

 : | الف ريع هنلاتسبىلاهغلستةل-ار و اداز كلمن مل أف لو هيلع هللا ىلص ىنلان عالم نعت رملا

 نمثدملا#سانلا ىلع هلو هباتكىف لود ل-وزعهللانأ كاذو امنارصصنو أ ايدوهم توعنأ هماع

 انغلب.لاف نسحلا نعةداتقنعدبعس انث لاهديزب انث لافرشب سره هب الااليبسدبلاعاطتسا
 اداندحو نملاقهملا لمبسلا ام هللا لوسران لح ر و أل ئاق هللا سو هملع هلنا لص هنا ىننأ

 ريلاله انث لاقى :رصبلا ضايق نذاش (1) انث لاف ىذمرتلا نسحلانيدجأ يرد ةلحارو

 هللا لوس لاق لاق هنعهننا ىض ربلاط ىبأنب ىلع نع رمل نعىنادمهلا ىدس | ىلأ نعماشه

 هناك ىف لوَعب هللا نأ كلذو اننا ارمصنو يدوب. تام ميكر ةلحار ادار لم نملسو هملع هللا ىلص

 لاق ميعنونأ ان لاقمزاحزيدجسأ | | مثرص ةبإ الاالسسمملاعاطتسا نمتسملا جس انلا ىلع هنو
 ارو بد مارب راب لافالح رنأ نس سلا نعدمجو ةدانق نع هلسنداج ان

 نعنسمحلا نعمداتق نعداج- ان لاقلاسبنلانجباجلا انث لاقراشب يدهم (سرص ةلحارلاو
 ةقاطلاا هملعناكم ل يالا اذاىتلا لمبسلا نورخآ لاقو * هلئمملسو هلع هللا ىلصىنلا

 هملا لوصولا نعزمهلاا ههدوحو عمن وكيدقو بوكر لاب و ىلا نوكيدق كل ذو لاق هملا لوصولا

 هنئاهنباممنيب أكاذ فناسالفاولاق كلذهشأ اموءاملاةلَغبو لئاماودعلا نمىتد رطلا عانتماب
 ظ ناذوهنيب وهني ئاحالو عنامرغبهيلا لوصولا كلذو ليبسلا هيلا اعمطت_.منوكي نابل جوزع

 ظ هىمععم هينك ةصالخ هأ لاله هيساوةهتملالاذلاب وه ضاق ذاش ( ١) ١(

 ةقز ,ذحوأ ا لاق نانسن دمت

 0 2شتظصسس7ااُاتُلا 2 2 ا

 دق 2غظ”21111 ا و , لأ لص امل



 ولو ةنملاالاءارح هل سلرو ا ( 0 هنلاىلصلاقو مارحلادمسملاالاءاوسامق الص فلأن م لضنأ اًذهىدصسم ىف
 ةمعكلان أهسفن ىف لقاعل ارضها | تططصس تصست تس سي ص
 | كلذلاتنمكلذركذ كلذريغو بكرم لا نوكي دقو بكر ملاءزوعأ ناوهدحو ىشملا نوكيدق
 يانسون فرنش | | 0 رت ىل أ نيدااعت ع نعنامقس 5 لاق ىدهمن بنج رلادع انث لاف راشد ندمت انرص ١

 ترف ةوفلاردت ةىلع لاف السس ملا عاطتسا نمسسملا سانا ىلع هنو هلوقرمب زلا نبا نعل ر
 المبسهملا عاطمسا نم هلوق ف 'لاحشلا نعربب وحانريش أ لافدب زرانريخأ لاف بلاط ىلأ نب بحت

 يضم تح هفعو هلك انه سفت رح اودنأ هملعفلام هل سلات اناس ناك ن اف ةلحارلاودازلا لاق

 هك رام ناك أ ةكعان ريم مهضعبل نأول لاف تملا ىلااوشع نأ سانلا هنلا فاك لئاو هلل امنه

 لاقركب يدم انث لاقراش نيدحت مخ اد عبس كلذك اومحولوهملا قاطنالهلاو
 ادني سل سر عفا لاق[ دادي حرش ند درو نمءاظع لاق لاقي .رج نااانريخأ

 مده نع ضاعز لبع ان' لاف ئناهوأ انث لاق ريعنوأأ انث لاقمزاح ني دجأ سَ المبسميلا
 ندمت , محي هللا ريا مليبسلا لاقل سيلا عاطتسا نمتدملا#سانلا ىلع هتلودب ل

 المبسهيلاعاطتسا د مف هعلسي اشد حو نم نسما نعدانع ان' لاق ىنماركب وأ انث لاقنانس
 هللا دمع نيدمتو دمج نيد س2 كلذ لاف نمرك ذ ةمعصلا كلذ ىلا لسا نورخ 1لاهو 5

 نباو بر رش ةومح انث لاف ىرقملا نجرلا دبعونأ اند اولاق مها رباني ىتثماو مك ادبعنبا
 هب الاهذهىفل اوعي سامع نءاىلومةمركع عمس هنأ ىرفاعملا لب رش نب لمح رشات رخأ الاف ةعمهل

 مرص اعنورخ !لاقو ةعصلا ليبسلا لاق اليبسمبلاعاطتسا نم تدملا حس انلا ىلع هنو

 عانت نمدسملا2 سائلا ىبعهنلو لحو نعهللا لوقىقدد رنا لاق لاق بهونااب رخأ لاق سس و

 ءسدالامهددسح فتاك ناو لاق ناله اوذنكبللاو ةقفنلا ف ةوقتسو زملاق اليبسةملا

 أ قالو واولاد الود منعنا جلام قنوت ار لع لف

 ردق ىلع ل ذناءاطعو ريب لا نبا لوشي لاو نم لوق باوصلاب اندنع لاذ ةلاوقالا ىلوأو ىنع

 وأه امز نمهئم هل عنامالعاىلااغي رط ادحاو ناك نف قيرطلانرعلامالك قلسسلانالهقاطلا

 مناف هؤادأ الادب رح الو ا ضرف هملعف ىشملا نع فعس ضو داز وأ هقب رط ىف ءامةلقوأ ود قزم

 وهف هملعاهانفصو ىتل |ىناعملاءذه ضعد رذعتب حااقمطم نكي لنا كاذب ىنع أ المبسا دحاو نكد
 هعارد هذاك وز هملعةردقلاوهكاذ ىلا ةعاطتسالان ال هعيطتسالو امي رط هملادح ال نم

 هلاقملا.ذهاتلقامناو لسسلاهملا عمطتسمالو قيطمريغوهف كلذ يغدو أ انرك ذ ىتلا تامسالا ضعس
 لسسلا ىيطش سم ضعبوللا ضرف سانلا م :ناأذا صصخ ل لحوز عهللانالاهغلاخام ةصعلابىلوأ
 تيورىتلارابخالاامأف هب الا مومعب المبسهملا عسطتسم لكى عك ذف هنع كا: ضرف طوقسد هملا

 زو الرظناهدناسأىف رام اهم لاح ارلاو ازا هناي كلذ ف لو هملع هللا ل ص هللا لوسر نع

 قارغلاو سلما لخأماز 5 "معا طا تا ندلا فاهلثءجامهحالا

 امهوتدملاسانلا ىلع هلو رمتفلاب م ممرخأ ةعاج كل ذأر قو تدملا حس انلا ىلعنرو رسسكسلاب
 ةيبرعلا ل هأ نمادح أر ثملو هملاعلا لهأ غل متشلاو د لهأ ةغارسسكلاو برعلا ناتفورعمناتغل

 ماسهوبأه 2 امالا نيتغللا فالتخا ن نمانرك دامريغهريغالو ىنعم قامبسأق رفع دأ

 ةفرعملا لهأرأ لوقاذهو لعروكمط او مسا حوتفملا عملا نسسح لاق لاق ىعافرلا
 دحأ او ىتعع نامل مهن أ نمسفصوأم ىلع نيعمعت مهتبأ رلبهنوف ةرعن مهم ا لكى اعمو ب درعلات اغلب

 فالتخاالو مالسالا لهأ هءا رقفنيتضمفةسماتناك ناني ءارغلا نأ كاذةءا ارقىفه.لوقن ىذلاو

 وأحجانمءامحارسك,ىنعأ نين ءارقلا ”ىأسف ةحطاءىحات ءاحدق نان ءارقامهفهريغالو ينعم قام

 ْ عضوم ىف هن او عاطتسسا نم هلوق عم ىتلا نمامأو هتءارق ف باوسمصلا سصخّئراقلا ًارتاهصتف

 ضرالا راطقأ  تاول طلاق

 ةروصر غانا ىرمعلواهفانك أو

 هنأ شالو زكر ملا هطيمارئاودلاك

 نانا ءالؤعب اند ليجساع
 هب 0 أ صاختأ

 مه ولقو
 اذا هنأ لعينابرمه رئامتو كنا 1

 م هرارسأوةمسدق

 ىلا ةسفاصلاحاورالا كلت تهون

 مهداسح أ تلقتساو ةفرعم اة معك
 راو أت لصتا ةمسحلا ةمعكل هذه

 ناعم لمظعو هروس حاورالاكئلوأ

 لاق هرسىفةبناعورلاءاوضالا

 هتكرب وكت نأز وك لاف هلا

 تارعهسلاىح هلوق قرك دام

 ضآرالا ىلا هلوشك نوكمف قلك

 انرسفناو اهفانكرابىلاهسدقملا

 كلفنتال هنأ كشالف ماودلاب كربلا
 نيفك اعلاو نيفئاطلا ني 1

 ضر لاتناك اذاودوصسلا عكر رلاو
 موعل حص هنأو ضرب نا! 1لكودرك
 وأم هري-ٌغلرصعو نب رخ .ًاليهظ

 نع ةمعكلاولحالفءاشعو أب رغم
 ءاقباضدأو هلا اهلاع وق هسح ول

 ند نماقولا سدس

 يده هوك امأو ماودنيمسسلا

 وأ مهد عمو مسهتلمق هنالق نلاعلل

 قدصو عناصلادوح و ىلع :لدي هنذل

 نم همف اعملو هم هملعهللا لصد

 ىدمع هنال وأ سمح اعالاو تان الا

 اذوأا.داه ىدهىنعمو ةنحلاىلا

 نوكينأز وجو يباح زلا هلاق ىده
 تانآهمق) ىدهوهو ىأاعفر هلت
 انددسعاماهمدار نأ لمت (تانبب
 ماعم هلوق نوكي و هلئاضف ضعد نم
 هناكف ه]مقاعىلعنم ريع مهاربا

 0 وس سس هس سس ص سس سس سس سس سس سما

 ماعم هلوقورعسغتو ةناس أن ”الانأ نورك الالاوو همفهتلاديبعو هراتخا ع ذلاةعيضوبو عيهارإا ءاقموهف كلن عيوب تاب [هيفلبف ١



 هتداراوهئرذقو عئاصلا ب عولعاضيأليلدءيففرمهملتولوسرزمهمدنال (1 ع) ةريثكت ان ا هلزئعءدحو لع ناناما ميهاربا
 ةسيباشمن 3 هسسلاعل) ءعلو 4 ءأامحو

 0-0 لانا هوك عسجلا طفلي

 ىلع العشم ماهملا لع كناناما ودمأ

 هرقل نوفا رأ ع
 نيبعكلا ىلاابمذ هصوغو تب آءامص
 نود: 'رطصلا ضعن 0

 راث ؟نودرالا اذهءاغباو هيآ ضعب

 هضصاخ مهارالةبآ اءاسالارثاس

 نمدهنادسعأو ركع مهساففحو

 ةدحالملاو تاتكلا لهأو نعكرسشملا

 جاحزلا لاك ة بآن نسا نمافولا
 همن ٠ نمانمآ ناك نمو هلوف

 ناو هل اهذ هوّتاب الارعسفت

 طرش ٠ قر او لا

 نمدرفءردقن ىفاهنأالاءازجو
 فر ا

 هبفتلقولاك هلخ د نمنمأو تاند
 ناك امم ناك هلَخد نم ةدنهب ١

 هل خد نم نمأ ةنند 4: ١ هقءانعم

 ىمم هدد رعب ريسسُممتلا أذهو

 هللا بد لاواك عج نيم الا نأ ىلع
 اه.هقوذاقنانثالا م سوهيلع

 نامدخ ناذهن ًارماا ىفوةعاج

 ىوطو ناش ارك ذلمقو ملا

 رثاك:ىل_عةلالدامهريس رك ذ

 تاب تاب آه مذ لبق هنأ اك تان الا

 ريكو هلخدن -نمأو هاربا مام

 هءاع هنا ىل ص هلوق هئموامها 3

 ثالثك ايندنم ىلا او

 قىدعمرقتلع>وءاسنلاو سسطلا

 لاف ةئالثلاممتنممهنمو ةالصلا
 ناو هل خد نم نمأو هاربا مام

 ماعمدرملالافو هحسانلا ىلع هني

 تاماقمدارملاو عمج للف قادس

 7 ا

 | أرقوهع ارثاعش تان الايدارملاف

 ديكو نهمفو فاشكلا ىف هلاك ديحوملا ىلع ةدننةن 0 ا كونان

 ب تملا جلا الميس سانلا نم عاطتسا نم ىلع هنثو مالكلا ىن منال سانلا نم لادمالا ىلع ضف 1000

 / نال مت دروع يل وايعمل لحاب نم هلوقب نيب نمل بق سانلارك ذمدقت الفهم |

 نع ىنغهلنان أفرغ ره نمو هلوقلي وأ: ىفلوقلا 3 مهعرج- نو دسانلا ضعد ىلعلاذ_رضرف

 ىنغهللانا هن رفكو هركن أف هتدب ح ضرف نمقلا همزلأ امد نموهؤانث لح كاذب ىنعد (نيملاععلا
 نح .رلادع انث لاق راش نما ترص م5 سنالاو نحلا نمهقلخر ئاس نعو هإ_.عو هح نعو هنع

 نبا نعام سعم تعمس لاو دلال ىبأ نيدمت نعماط ران جالا نعداب ززيدحاولا دبع ان لاو

 انث لاق مهاربانيبوعسعي رص, هماع ضر غب سنل هنأ معز نم لاق فك نمو هلوق ف سابع
 نيملاعلا نعىنغهللانافر هل 5 نمو هلوقفف اصلا نعريب وحوءاطع نعج اخ اانربخأ لاق مده

 نحال ا نعمه انث لاو ندرلادمع انث لاق راشينا انرع هب رفكو عاد ن ا ظ

 ناطعلانارع ان لاف نجرلادمع امث لاف راشد نبا انئرص هيد نم لاق ءاطع ن ءةاطرأ

 نسحلانعدامعنع ركب ونأ انث لاقنانسن:د# عنج هلع سلا نأ معز نملوقي
 رفك اذفاقحهبلعكاذنأى ربالو هركنأن لاق نيملاعلا نع ىنْغهّللانأةر م نمد وقف
 نملافر مك نمو دهام ن نع عمت فأن ان ع ىبسع نع مصاعونأ ان لاقورعنيد#ت 9 726

 :ثىلأن با نع رس أ نع فسوب نن قدس |انريخأ لاق نايب يدمج دمع نرد 3 رق ل

 ىلا م2 هللا رفك جان ر فك ن ملاك نيملاعلا نع ىنغهنلان افرفك نمو هلوقؤ دهان ع

 هقول وزع هتلالوق فن ل !نعناس>نءماسه ن عدلا ان لاو دسأأ نس ىل» انث لاف

 قتلا 8 2 ا مك نءهوالمس_سهنلاعاطتسسان رمثدملا ج سانلا ىلع

 لاقو د“ جل انلافرفك نمود- هدأ كش ن نع حيت ىفأن بان ع لبس انث لاق دكا امن لاو

 ةيوقعالوامتاهكرتب4لعنأالو هملع رجالا نأ هج  دقتعمنوكيالت أ كلذ ىعمنو ا

 ىد ٠ لاف رج اانريسسأ لاق ةملعنا انث لاف ميار |نسدودعت 29 كلذ لاو نمرك ذ

 ١ تاوأر , هرب( جتا اموهلاق نيملاعلا ع نع ىعهللانافرف 2 نمو هلوف فدا ع نع هادع

 دهاعت ن نعم رحْبان ءفسوبنب قمم انربخأ لاف ناس يدمج ادبع سر امتأمدرلدعق

 رطم انث لاق ميعنونأ ايان لاق مزاح نيدجأ , 7 2 امتأمهربمدعقناو اربهرب ل جتااموهلاق

 هدلاعاطتسا ممثلا جى انا ىلع هنو لسو + تلع هللا ىلصهننا لوسر لاق لاق عفت دوادىلأ نع

 رفكه ك رب نم هللا لوسراب لاف ليد 3 نم ل>رماعفنملاعلان ءىنغهللاناورفك نمو المس

 هتلادمع انث لاق ىنثملا , متهم لاذوهف هءاونوحرالو حنمودهتب وع فاضح الو هكر ث نه لاق
 لوم,نيملاعلا نعىنءهللاناف رفك نمو سامعنيانعىلعنعةي وانعم ىتث لاق حلاص نبا

 رخ الاموملاو هللا رفك نمو كلذ ىنعمنورخ الاقو امنأمهكر ئالوار هح ربما رفكن م

 هلوق نعهنلأسلاق دهام ع نعروصمم نعربرج ان لافدمج نا ع كذاك سرك

 راشد نا اسرع رخ ”الاموملاو هللا 000 كلا اذهامنيملاعلا نعى هللا نافرفك نمو

 ارش نق هلوق قدها <# نعروصنم نع نا فس ان لاقى د همن نمحرلادمع انث لاو

 ”لامتلا نعربب وحانريخأ لاقدي ران ريخأ لاق بلاط ىلأ نىك نو رخ ”الاموملاو هان رفك
 ئ هلل ىلص هللا لوسر عج عاةيآ تل ازتامللاهالسسدملاعاطتسا ن مدملا 2 سانلا ىلع هللو هلوقف

 ظ ةلم هبت نمآفاو شرط ا مكلع س تكل حو عدلا ناسانلاا هبي لاف مهلك نايدالا لهأ بو هملع
 ْ الو هبنمونالاولاف للم سجن هيترفكو هب نمآو لو هلع هللا ىلص ىننلا قدسص نم ىشو ةدحاو

 مزاح نيدجأ قرص نيماعلا نعىنغءنلانافرفك نمو لجوز عننا لزنأ اف هل همست الوهملا ىلصت

 ل ل ل يضع ساما

 لاق



 اماه داو هلوقش هرعملاة روسى هيفءالعلا 6 5 تاكتالا 1 اج اكوا ودل 2 ناك دارا كر حب وع فالتخا ص دعف هلخد نم نمأ ثددحامأو اناس ..دحو يشار ماعم نوك- 1

 | قالا نمرفك نم لاقرفك نمو هوق رعراعلك سلاف ناهوأ انث لاق رعنو ًانرسخ لاق | نمرفك نم لاقر فك نمو هلوق نعرماع ل م_لاق يناهونأ انث لاق ,ينوبنيسخأ لق |
 دش نع مها ربان ءنامفس ان لافةفيذحو أ ان لاف ناس نيد , د

 50 هك نملاق رفكن مودقلا لوق فل سوه لع هتلا لص ىلا نعرسم نان ءدابعنا

 ةمركع نع حض فأن نعىسع ان لاق مهاعوأ انت لاف ور عنيد مرص رخ هيلا

 هللال زن ًاقن وبسم ند للملا تلاعفاني دمالس الاريغ عتب نمو لحورع هللا لوق ف ساسع نبأ ىلوم

 3 نمملاعلا ع نعىنغهللانأفر فك نءهوالمي سهلا عاطتسان متنا جنساتلا لءهناو لو رع

 ميهاربا ماعم ق ىلاتأب  الاهذه رقك نموكاذىنءمنورخ [لافو «ب رافكلادعقونوئموؤملا

 هللا نأف :رفك نمو هلوق فش زنا لاق لاف بهو نب اانربخأ لاق ساو مرص كاذلاف نمرك ذ

 00 نم غلب ىد أر قفاكرا م ةكمب ىذلل سانلا عضوتسب لوأ تأ 1 نعىنُغ
 يح ملاذا ن ولوّشب اكس! نيملاعلا نع ىتعهنناناف تان الأو هدم رفك نم لاق رفك نمو المدس

 بلو رفكتاناقنيكرشملا نم موق لاقوابهح(١) رفكد مفةوق هل تناكواشغ
 ونًأانريخأ لاق م سمنيهللادنعنءمهاربا , متم اعنورخ [لاقو ب نيملاعلا نع ىنغهنلانأف

 هئاناذ رهك نمو ؛اوق ف حان رىلأ نءءاطع نعةسقب فأن سمح ن ءداج- انث لاق رب رضلار ع

 وفول د ثوعىتحهاناهك رثةبورقك نورخ آ لافو دب تبان رقك ن ملاو نيملاعلا نعىع

 امأىدسلانع طاسسأ انث لاق ل_ضفملا ني دجلأ ىث ' لاونيسهح انيدمم (سرص كلذلاف

 لاق نملوق كلذ ف تاوسصلا ثالب أتلاكوأو يب رف وهف تشل م' هنعيتخامد جو نفر كن م

 اعمج نيملاعلا نعو هع ن عو4“ اا أو كاد ضرف دقت ع نمو رفك نمو ىنعم

 مك نمو هلوقنال هءىلوأكاذانلقاماو

 ج !ضرفب رفاكلا نأ عم هراخع ف ةاكلا٠ 00

 اركتمهصرمعلو ادصنعا هلاك نمودوخجا هإصأر فكلا ناو رفاكه تلد هملعهنناه رف نم ىلع

 تارامعلات تفلتخ |ناودؤلب وألا هذ فاعأم» را جعل رتثاوأرب هت عب رل جنان الف

 دمهشهللاو هللا تانآ :نورفكت تان ىلا لهأا.لقإ هل اوقلب وأت قلوقلا و ىناعملات اب راعتتاب

 هللالزن أ اع ةنايدلا لكتت نمر ' اس نم مهريغو لم ارسأ ندوه رسعمأب لإ دب ىنعي (نولممتام ىلع

 م لوي ها تايب نو دعت هنوبن دج وسو هيلع هلا صدم رفك نميهشك ن لدور

 متتأوهتجح هتوبنو هقدصب مكملعت تيثدق ىلااهريغو مكن ؟ قادم اها لا هلل يح نودع

 دع ءهؤانث لحرخأت هقد_صنوآعل مان اود سعأ ٠ نم كلدنو دعت ل لو نولعت

 ان لاو نيل |نيدهش اس2 دقو مهرفك ن 10

 هنلاتانآ امأهنتا تان ابنورفكت )تاكل لها ان ىدسلا نع طامسأ ان لاق لضفملاٌدتحأ
 قنسالا نعدامع ان لاف ركن ونأ و اني لاو نانسي دمت “ُ 2 ملسو هيلع هللا ىل ص دمع3

 لوملا 4 ىراصنلاو دوجملا مهلاق نولمعتام ىلعدمبمش هنئاوتانآب نورفكت ملتاتكلا لهأاب هلوق

 0 نمّنلا لبس نع نوذصت /تاتكلا لهأابلق) هلوقلب وأتى

 لحتني نم م هريغو لثارسا ىنب دوه رشعما.هؤانث لحكلذب ىنعي ( نولمتا ع لفاغدهللاامو
 اهعرمش ىلا هتع حو هللا ب رط نعنولضتم لوب هللا ل بسن ءنو دصت هللا ب 3 قدسمألا

 هللادملع٠ نم ه.ءاحامو هلوسرو هان و دس ع نم لوعد نم نم ناممالا ل هأو هئالو أو هئاببال

 لسب_ىلا ىلعن اة دئاعاهموخ وغبت هلوق ف ناتللا فلالاوءاهلاواح عاهل ن وغنت نعد احوعءاهتوغمت

 ساه ا ىنديع معسوهو رعاشلا لوق نماحوعاهل نوغبت هلوق ىنعمو لمبسلاثنأتلاهنأو

 ا اب عيال نعل اوم ظفلزتل ١١

 هملا عاطمسا نمتدملا 2 سانلا ىلع هنبو هل وق صعل ريس

 نا رفراحأ او سأنلل هناثمتننلا

 ىلص ىنل انغىورالراسلا وفانما

 د_> أ فتام نمو هسلعهلا
 هنعوانمآ ةمامّشلاءوب ثعن نيمرملا

 عسقملاو نوعا لو هملع هللا ىلص
 هنا ف نارثنب رامهفارطابذخود

 نانعو ةئيدملاو ةكماتريقمامهو

 دا لمد قو درعا
 اممسلو نوعا همن ىعلسو هملع

 هذه ن
 اهل يعسهاكم رمل اذه نمو ةعّمملا

 نول ديردللاة|ءارمقلاكمههوحو
 دحاولك عفشل تأ سح رعب همها

 مهنلا ثعمي لاَقفةريةمذتموب

 رهةلاكمهه ود واغلأنيعس مهم

 هبلعهللأ ىل_صىبنلا نعوردملا ]مل
 نه دعاس ةكمرح ىبءربص نه ل سو

 ىتئامةريسم هدد تدعامراهن

 امل (تيلاج سانلا ىلع هناو) ماع

 تاحماهفدرأت سلال ”اذفرك ذ

 زاحل 6 محفل انا هدف وجا

 نديم ايع 132 ةفارحكلاو

 ليقو ملاورك ذو مذاوح دلك
 ردصمح وتفملاو لما مساروسكملا

 لدبلا ىلع ضخ عاطتسا نملحتو

 نم ىلعهنلو ىءملاو سانلا نم

 لاوو تدملا2سانلا نم عاطتسا

 فانثت_.ءالائون نأزو<.ءارغلا
 ةلالدآف وذ ءازملاو اريشلتاو نع
 عاطّتسا نم ريدقتلاو هملع هل فام

 لاوو تملا جهملعما]ةالمبسملا

 7 :نأ لمت ىرا نالانبا

 انلا نم لمق هناكناسلا ىلعاعفر
 يتق تببلاج هنمبماعنملا
 وأ تسمال هملا فرعم لاو عاطتسا نم
 ىهئشلاىلا لميسلاةعاطتساو جا

 بامعص أ متحاو هملا لوصول ناكما
 رافكلان ا ىل_ع ةب الا يفاشلا

 فلكم ىرهدلان الموعلا ا 1 هنأ رسبالناعالامدعو رفاكلاو نم وملا مب سانلا نال عل هارسلاعو رب نومطاكم



 طرشوهىذلا» وصولا نأ عمةالصلابفاكمْس دهن او ل صا مريغ دمعت ناعالا ةعص ) ١ ١ طرسشنأ عمل بوهملع هللا ىلصدمحت ناعالا

 ماو ل سا ع ءلةال صلاه

 ناىلعهب الان هال روع

 تناكولا منال ل عفلا لمق ةعاطتسالا
 نكي مم ل نمناكسل لعسفلا عم
 فبلكتل |هلوانتيالف ميفلاعمطتس م

 قاضتالال طا. كلذو روك ذملا

 مم زالاضنأ اذهناب ةرعاشالا باحأ

 نوكي نأ اما رداقلا نال مكلع
 عادلا لوصح لبق لعفلاب ارومأم
 كيك هدا لاس سوي بحل ذل
 دو هلوصح دعن ا

 الق لوصحلا بحاو لعسفلان وكي
 اذاو ةدئاف هب فيلكتلا ف 5005

 نيلاحلاق ها فلسا قا

 يري يعول نأسحو

 ةردقلا لعفلاب وح ونأ قملاو

 فيلكتلاه جوت فاني الءدارالاو

 لصأب بحال انآ لعاو نيشيلا
 الةدحاو ةيمالارمملا ف عرسشلا

 اميطخ لاو ساسع ننانعىور
 لامفاسو هملعهلنا ىلصهّنلا لوسر
 جلا مكملع تك هللانا سانلااهعأان

 لك ىف أل افف سداح ن 0ع رقالاماعف

 تح .ولاهتلق وأ ل اع هلبا ل اوسران ماع

 دار نك ةسموج اهاولممن تمح .ووأو

 ةىم نم راسك أب < دقو عوطتو

 ءاضقلاورذلاك ضراعلت د حاو

 طر. شقالطالاىلع حاد سلو

 82 ع الف مالسالاوهودسحأو

 طربدد الو هئالصوةهموصكر فقكسا

 نأ والزو لب فيلكتاا مف

 ىدذلا ىصلانعو نونجنا نعمرح
 ىو رام لامه مد: ذئتمحو ريعال
 هللا ىل ص ىنلانأ سامعنبا نع
 |هتفحم ىف ىهو اما رود

 اهعمناك ىصدضع, تذ خاف

 هللا لوس .رلاقف جاذهلا تلاستف
 -.انيلنايبسلاواسناانعمو-وهيلعهتل سون عانس لافر ,اح نعو رحأ كا 1 0: رهملع هلبأ ىلص

 ادعوم سمأ هيدعاودقّلن اك نب هتدحو ىتحهمغتتأمو لاعب

 | اولاق يمهغتباو هملط ىلع ىنعأ اودارأ اذاق ىلهغش ادا راذك ىنغبا لاقي هسلطتامو ليلَط ىعت

 عج كاذكو هلع ىنعأ تلح أو باحلا ىنقك |ىنعع ىنلح لاقي كاذكو و فلالا مف :ىفدأ

 ىدهلانعلالضلا كلذ, ىنعبامتاو لملاودو الاوهفحب غلا امأو اذهىلعف عونلااذه نمدروام

 هنئس نعاحاحوعا هللا نيدنوح.ةهلوسروهللاىدصن ههللا ند نعزو دصن م هوانث لح لوبي

 ىلعوه نمو هللا نيد لهالن وغنت ىنعملان "اك هلهال ىعملاو لمب لا ىلع مالكلاجي رو هتماشتساو
 رسكتجبوعلاو ةعحلاو ىدهلا ىلعةماقتسالا نعاغب ز وا نعالالض لوقي احوع ىلا لمدس
 امأو ماه بصتنمْئلكو ةادَعلإو طئادلا فلمملا هلوأ عشب وعلاومالكلاو نيدلا ىفدوالا هلوأ

 ىهنودحتو هنولعت ىح لسسسلا نمهعنو دصتىذلا نأ ىلعءادهش ىنعد هنافءادهشتنأو هلوق
 هدامعلءاض رالاما منولمعت ىتلاكلاعأن ء لفاغ هللا نسل لوعي نولمعتاع لفاغد هتناامو تك
 اهلعمكي راكفم وعلب اتىحم !كاذوخود ودو أ ةادعمابلع“ هب ,ومعلاب ؟لحاعب ىحمكلاعأ نمكلذ ريغ و

 هلوقىلاامهدعب تا الاوهننا تان اءنورفكت مل باتكلا لهأاب هلوق نمت آلا نيتاهنأ أرك ذدقو

 (| دعتجي رزملاو سوالا نم نيدحلا نيبءارغالا لواح دوهلا نمل حر ىفتل زنميظع تاذع مهلك ئلؤأف

 لعفام هل قو كاد هلعشب هللا هفنعف ءاضغبلاو ةوادعلا ن نم ممهتلهام قهملعاواك اماوعحارمامالسالا

 ْ فالتخالاو قارتفالا نعمهاهنو ميسو .اغهن] لسا لوس تاتا اهب ١ وو كلع وو

 قصسا نيد نعهلس ان لاف دمج نبا مرض كإاذ.ةناورلارك ذ فالتئالاو عامجالانم م رهأو

 ظ را طع . ةلهاجلا قاسعدقاذشناكو سقن بس اشم لاف ل سأ نبدي زنعةقثلا ىنث لاق
 :رم ملينو هنل عملا ىلص هللا لوسر باص أ نمر فت ىلع مهل دما دب دش نيل سملا ىلع نغضلا دي دش
 ظ ا ها سم ًارامدطاخق همف نو دعت, مهعج دق س ام قجررحللاو سوالا

 دالملاهذهمةلمقىنن الم عما دق لاف ةيلهاما ىف ةوادعلا نم مهندب ناكىذلا دعت مالسالا ىلع مهني
 مييلادبعا اقف هعمناكو دوهلا ن ماناش ىف مأف رارق نما مهولم عّمجا اذامهعمانلام هللاو

 1 .راعشالا نم همفاولوامتاواك امضعن مهدشنأو هليقتاك اموثاعن مونوهرك ذو مهعم ساحاو

 ملكتف لعغف يرزخلا ىلع سوالل همفرفظلاناكو ]ج ررحلاو سوالاهمفتلتتقا موب ثاعن مون ناكو

 د ”ىطبق نب سوأ بك رلا ىلع نيمحلا نمنال حرس ثاو ىتحاورخ افتواوعزانتف كلذ دنع موعلا

 امهدح لاقت الواَعَتفحَب ر زحل نم ةلسىبدح أر غصن راسحو سو الا نمثرملا نهثراح ب

 ا” حالسسلاحالسلاانلعقدقاولاهو ناب رفلا ضغو ةعذح نأ الااهاندد ربا نعد

 ض-ه:ىااهضعب سوالا تمناو سانلار واحتواهلا اوجرشنةرحلا ةرهاظلاوةرهاظلا مدعوم
 ْ هللا ىل_ص هلا لوسر كد غلق هملهالا ىفاجملع ا وباك ىتلا مهاوعد ىلع ضع: ىلااهضعد حب رزملاو

 هللا هللا نيا رشعم اب لام مهءاح ىتح هناحص أ نمنيرجاهملا نمدعم نمف مهملأ حب رق لو هملع
 | نم أمكتع هن عطقو هن مكمرك او مالسالا ىلاهللاك ادهذادع كر رهطظأ نيداتأو ةملهاخ ا ىوعدنأ
 موُملا فرعفارافك «بلع تنك امىلانوعحرثمكشي هءفلأو رفكلا نمد دشنت اوةملهاخلا
 نم.لاحرلا ئئاعو اوكي و مسهمدي أن ءحالسسلااو لاق م هودع نم دمكو ناطمسشلا نم ةغزناهسأ
 دقنيعطمنيعماس سو هملعهتلا ى_ص هنا لوسر عماوفرصنا ماضعن مهضعد حب رزح او سوالا
 ظ لهأأب عنصامو سق نيس اش ىفهللا لزتاف عنصامو سدق نب ساس هنلاو دع دمك مسمع هللا ًافطأ

 .نمهقنا ل يبس نعهنو دصت ل ناتكللا لهأ ا,نولمعتام ىلع دمه هنئاو هللا تان اننورفكت متاتكلا

 امهعمناك نمورضص نب راسحو ىلغ ب نبسوأ ف لسجوزعمقلا لزنأوةب ااموعاهنوغبت نمآ



 رئاسك زيسعالىذلا ىصلاو نونملا نمجحت اةرشاس صصتالف ْزَملاوهو مالسالا ىلع دثاز ط ريش ةريشابملاةمصأو مي :ءاتسم .هروناسبصلا نع
 مالسالا ةنح نع هعوتوأو تادابعلا (131/) رئاسك ةيرحلااهمف طرتشبالو ىلولا ن ذاب ريكو مرحب ن أزيمملا ىصلا نم مص وتادالا ,
 هيرحلاو عوأ_لان ادار ناطرمس وص يت با

 دي انما مال اة غل ا ا ربباتكلا او وأ نيذلا نما رفاوعمطتنا جم ىصاعنأ ملسو هيلع هنثا ىلم هلع اونمآ نيذلا هيأ, ةيلهاملا أس سبق نب ساش مهملع ل + دأ اوعنصاماوعتص نيذلاامهموق نم
 كر 000 : ||| نيباوناكن يذلا لبثارسا ىنب دوه عا هللا لبس نع نودصت )تاتكلا لها هلوشب ىنع هنا لسقو
 كت متاع اناس لبيس نعمهدصناو ىراصنلاو تانآلاءذهَتلزن مايأ سو هيلع هللا لصف لوسر نيد دمر هلأ

 نالوا اكل ةلاط ناو رورو وب || 61 0170030 تود ك لقا و بغا ل صدع لا درج رع يلا زر ير تاما 3-1 1 ٠ ال . 1 -< ,٠ 6 ' -. 1 5 ها , .
 اذه )زي مدا واي نإ || لدفملانيدجحأ اننا لاقنيسحلا نيد سمج كلذ لاق ن مرك ذمهمتك ىف هتعننودسال
 داسالاتثال :قادوميذذ دا || 7 ولا ا نما نو مقل ل نري رفع لج ازعل سدح ع طا نو
 7 5 و 0 حلاو فيلكتلاو مرصاك الهاموع ادمي اوغبو سانلا«هنعاودصفالاولاو ادم نود لهدحأ هلأ ساذا

 ضرسفلا 0 0 ةوولعاريغفلا 0 نا ع لاو ديرب انث لاق ذاعمنيرش

 3 ل ها 001 غشا لاند الان د

 تبوح 260 2 ولو ة 0 هسبأ نعرف عج ىفأن بهنادمع ان لاو ىحسا انث لاق ىتثملا , حرص لالاوةاروثلا ف

 فن [ةروك ذل ةثاللا لع دئاز || لف ةطفاف نسحلانعدابع انث لاق ركبوبأ انن لاق نانسنيدس# [يشرم هوحنعسب رلازع
 ةعاطتسالاودب ؟انةعاطتسالا هو لإ تأ 0 و ٍ 0 نيإسمااوذص» نأ مهاهنىراصنلاو دوهلاءهلاقهلثا لمس نعنودصت م تاتكلا لهأ ب
 10 م مدوهملارسشعماب ىدسلا هلاقام ىلعةيآلا لب وأتف لالضلاىلا سانلا او دعي نأ نودي ريو هللا لميس

 هسفنب هنرشابمهعاطت سان اعو ىعدتو 0000 دم ل 0 8 دم ١ عنودصل

 لوالا عوذلا ءريغب هامصدت ةعاطتساو 0-5 0 نم ومتودك نع 1

 اونوأ يذلا ن ماي رفاوعدطتنااونمآن يذلا همأ ام هلوق ليوأت ف ل اولا هللا دنع نم قمل نمد

 اهدحأ ةعب رأر ومأ هيىلعتي

 امهدح أن امسقس انلاو ةلحارلا

 هلاةفاسم 4كم وهدش :م
 ا و هوه ىعموهضعب لاف كاذب ىنع نمف لي وأتلا لهأ ف لتخا (نيرفاك مكنامعادعن كور, تاتكلا
 ملسو هملع هللا ىل ص هنأ ىوراسم اولاق مهم أ ريغ سأن يدي لوق لثم اونمآن يذلا ىنع نمفنورح [لافو « ملسأ يدب زنعمريخ نم نك لوا ىلا لع ارداف ناك ءاونن لقانر < فقام وع ىدوهلا سخر ىاشباتكلاوأ ارم او والاسباب
 ناك ول منةلسحا اود زوو طاسأ امن لافرخملا دج اذن لافنيسملانيدحم , ثم كلذلات نمرك ذىراصنالاةمْع جل اىلالمبسلا ةعاطتسارسف نيةيلعت مهفأرمعم يدوب هيرو لاك رمق راسل »سير دو مدعو رجلا
 لرب الن اهل بمس ىييمملا ىلعا ارداو ||| تم ذاكمكنامبادعن كودرب باتكلا اونو أن يذلا نماتي رفاوعمط: نااونمآن يذلا هس ىدسلا ع
 ىنملا ىلءىوتلاكلامدنعو يجلا نمىدوج مهمل ىف مالكراصن الا نم سان نيبو هندب ناك ىراسزالاةمء نب ةيلعت ىف ت ترن لاق
 حال سلا اولى نأ حيرزحلاو سوالا نمناَتفن اطلا تمه ىتح ضعن ىلع مهضعب لمد 5-5

 نادح , أهم"
 0 نب رفاكمكناعادعبمو مودربباتكلااونوأ نيذلا ماع رفاوعمطن نال حو رع هلال زنا ةاول اه مف
 هتلسو سانا ل يمملا انرمخ أل )او قازرلا دمعانريخأ لاق ىدع نب نسما رص مرْمك ملتةقافحالسلامت اج نالوقي

 هن راحةداعلام هديل هيسنف نبدلا نماعير اميرف هأوعيط:نااونها آنيذلااهسأا هلوق ق دهام نعحب رعالا دج ع نع نملس ع 9 ءرغعح ظ
 دو نافلمحملافنش اب وكر ةلهاحلا فام ناكوري رزحلاوسوالانءنطب راصنالا لئادق عام ناكل اق تاتكلااونوأ ||
 ئب رثدعو ول قسرا ل تن اجرت اهلاً فطاف لو هيلع هلا ىلص ىبنلابو مالسالابمهلعهقلاّن م ىتح نآتشوءامدؤ برح|]

 همز رخ الا بناملا فسلمت امهعمو نان دحمي نادعاو حر رحل نم لحرو سوالا نم لحراشمف لاف مالسالا مهن فلأو مهن
 مسقلا ءالف كيرلا دح ل ناو يلا انستا هام هاه دس سس علا معمل
 عمالا بوحي الفالاو ميلا همزل ىنملا ىل_عابوق ناكناةرصقلا ةفاسم ةكمنيب وة سلنمىناغلا ) عبار رجب ب ب (

 لثملاةرحان و لثملا نمد اراصتساو أكلم اه دليم لعرد م نأ ة|حارلادوحودار ااودمعملا تس يفاك لمحل اعمو اهعمو ألخ ارلا



 :ريسسعو أ لهأ هلاك ءاوسهباباو ةباهذةدمرغسلا ىفدملا ياتحمامو هتمعو أودازلا ىناثلا قلعتملا « لمحل فاذكو
 ةلحارلااذكو نامالا نمنطولا

 دعاها ذئنيح تقف هس نم
 تنعلا فانا ساكتلانؤمدعن و

 هقملب بولت سدو هتكسم دعب و

 هيهالرأ هتتامزلهملا باتحم مداخو
 قع وهمفرن لام سأر هلناكولو

 هترادم تلطمل صقنولو هككر نم
 هتقفناهنم قفت ربت الغتسم هناكوأ
 اهعبب فلكي هنأ ةمئالادنع مصألاو
 لالا ةلحارلاودازلادح او هنال

 لامشتسالا فرَسفلا فود ةريعالو
 رب دى راما كلانا نحلل
 نم سفنلا ىلع نمألا نط ةملع همف
 لاملا ىلع نمالاوودعو حاس وكل

 ىكرناو ىددصر وأودع نم

 ةأرالعضملا ل عنمألاو ريسد سب

 هوا وأم 0 وأحب وزج ورذع

 همالسلاهلغربتعي رصلا قو تان
 قلعتملاو هبادلا فلعدوحوربلاقو

 نأهمف طريش وندلا عدارلا
 ةلحارلا ىلع لاس مسالا ىلع ىوقت
 هريس غو أضر كلذ نع فعضن أذ
 هيتاو ركام عمطتسم راع وهف

 ةفنح أدعو دداف نمىمعالل

 لاق سنت هنأ ىورو هلع جال
 ناكما نم طئارشلا عمدبالهمالا

 دعي نامزانم قس نأومو ريسملا
 ىلاهفرتسملاهنكعامةعاطتنالا
 || ىلا جات |نافدوهعلارعسلا ه محلا

 مراك وأن يملح ىم مون ىف عطش نا
 لبقهعقراثح رخواو محلا همزلي
 هدلب له أ ةداع ترحم دل كورلا

 حوران اهمزاب هدف جورملاب
 رمسعلاق ع ابوحو و مهعم
 ىخارتلار وصف اهتقو قةالصلاك

 قمحتو ةعاطتسالا تمادنا هنك]

 ىلع هناهن و رقة فش و أو كلامو دسجأ لاقواناشثاك ناو رهظالا ىلع ىمعت ام ىتح ميك لو ناكمالا

 هل يل )أ مز

 : دهاشإسو هملع هللا ىبص هلا لوسرو لاق ضعبل مهضعب فصو حالسلاباوجر أل هموقاذشو هموق

 مهنكسل ءالوه لاو ءالوهىلا مهتنب ىع لرب ملف لو هيلعهقنا ىلصهنلا لوسرءاخ هنيدلابد_ةمون

 اوعدطتنا اونمآن يذلا مسأاب كلذ فنآرسقلا ل حو ٌرعهنلا لزت أف حالسلا اوعضو واوعح ر ىتح

 هلوسرو هنلااوق دص نذلااهسأ انهي الالب وأتف مظعاذع هلوقىلاتانكلااونوأ ن يذلا نماقي رف
 2033019 ممل سو هملع هللأ ىلص مهدت همهءاماماورقأو

 مكب رلوسرمكسشي دصت دعب ودرف كولن هنمكتو ضأ» ,اممهنماوا فتق لمح الاو ةاروتلا ل هأ

 ىحلا٠ نمهوَمْق دصوهيرتنمأ دقامل نب دح اح لود نب رفاك م 7 ردلع نم هيءاحاع كر ارقادعد و

 مهلعت وةروشموأ ان رمسمماول قي ومهوصصتن نأ هؤانث لح مهاهنف مكب ردع نم مك ءاحىدلا

 لاقداعمن رشد مرصع 5 ضخ ودسحو شغو لغ ىلع نووطنممهلم_منأءرك ذىلاعت

 اونوأن يذلا نماقير ةاوع.طت نااو_دم 1نيذلاا مأانهلوقةداتقن ©ادمع سس انف اني لاو دب رب ع

 مهلااضن م أنأو كرذحو نوعمستاك مهم كلا ها مدشتدق نب رفاكلاءادص كود باتكلا

 نونمتأت_فمكلالضلا ةدسالاءادعألا مناف مكسفن أ ىلعم هوعصتنالو مكشي د ىلع م هونعأت , الق

 لهأ مه هتلاوُك دلو أ مهسفنأ نعاورعو مسمن داو راو مهلس راو قر رجالا ورفك اموق

 رلانعهس أنعرفهحىلأ نبا انث لاقى صما انث لاق ىنتثملا رع ةوادعلاوةمهتلا

 ةوسرمكفوهنا تا 0 نأو تورفكت فدكو د لو رع هلوقلب واثق لوقا 3 |

 نوتمؤملاا أ نورفلت فدكو هوان لح كلذ 00 ا مو

 ىلا مكملع هللا دج ىتعب هللا تان آمكملع ىل: ةمتنأو كبامعأ ىلءاودترتف هلوسربو هتاناكناعادسعب
 هناتك ى ]عم ل ةدح هلوسرم كفو سو هلع هللا ىل صدت هب هكعلل :٠ ىلع هاك نايلزا

 ىلا عت مهل لومي لالضلاو ىنا' نعمك اهنبو داشرلاو ىدهلا كرمي و قا ىلا كلذ عسج موعدي
 أ رم أ ىلا ىءوحرو مكاةعأ لعوك دادتراو مكسن ةومنك دوف مكب ردع كرذ-ءهحواشمرك ذ
 مكلعفاطخ ىلعةتببلاتان الاوةمت اولا ب هطامذ ههبتو مرتو كاد تعاونا مكتيلغام

 فدكو هلوقهداتق نع دمه انث لاق عيرزنيدب ري انث لاقرمسد رص آم هوملعفناكلذ

 م .وهملع هللا ىل_صوقتا ىنتادحون انبنالع هن الاهللاتانآ مكملع ىل-:ن منو نورفكس

 ةجرورهظأ نب :ةللأو اةبأفهتلاباتك امأو مسا :امأف هليأ تاثكو

 ىلاىد- مدعف هللا سمعت نمو هلوقامأو 4م ءدصعموهنعاطو همأرت حو هلالح هدف يعلو اوم

 دلو لوقت ىدهدعؤهتعا طوهئد. لس وهلا تاسا قلعت . نمو ىعت هنأ أ مة سم 0

 هللاناذ- 2 ني تادارعب كدا 0 هادا را طأى

 0 همداع 0 مذام لكف عنملا 5007 هللا نمد لاف ىدهد مف هللا
 قرر نو

 ابان ناثدحامظعأ اماذا « متى نيمصاعلا نياانأ ظ
 ىذعألالوقهنمو 0 رلا ه4 بيسي ىذلا بدسلاو ماصع لمحل لمق كلذإو

 مم سلو نالف ٠ نمل تمصتعا| هنملاعب نامالاو ةمدلا ناس باسنالا هعلأن عت

 ع

 , . ءاطقل عبس ةنستكميلا حرخ هاف نامريغ نم لوهيلع للا ىلص بلا أو ةرجهلا نمسجن ةنستلزت جاه ضي رفنأ ىناشلاةح روفلا



 0 ونلا امأو » امونينامئاهدعب شأعو رشعةنسوهتعو عسن ةنس حاملا ىلع ريم أر كداب ث عن ونامثةنسةكم متو متلو: :رمعلا
 ) ١ د و ا سب ؛ احاهشأو هنانسالاةسعاطتسا

 ك0

 رعاشلا لاف همم همعاءام دقو اعمل

 املامح تمصتعا ث ىنتمساو « هلعءاخالا تب زاح تنأ اذا
 اوقرظن كاذو ءاملا لخدي ملواملامس تمصتعا لاهقف
 رعاشلالافأ5 همعلعتو هن

 مه اامردت تفراقدقوتنأو 3 ورقات داما تفك هلق

 تهعلعاو ماطخلاب تاوانتوماطخلا ا تاوان مه

 |:هركفمدهاو شن لق ىضمامف مالسالاهب ىنعم هنأو طارمصلاو ىدهلا ىنعمّت شب دقو
 هلوقهنمن اكو مي رزحللاو سوالا نيل عل ارواهت سبس فلز: ىذلانأر ؟ددقو عضوملااذهىهتداعا

 نب نسح يللا درر سطل مرك ذ هللاتابآ كدلعىلنمتنأو نور فكنت فبكو

 نبا نعرصن ىلأ نعني صح نةفيلن ءحامصلانبرغألا نععسب رلانيسق ان' لاق ةبطع

 اوركذ ذا سولح مهامثمفرهش لك ةياهادللا فبرح مهن«( () يرْرتاو سوالا تناك لاقى اسع
 متنأو نو رفكت فيكو هن الادذهتازئق حال. سلا ضعنىلامهضعن ماقف او ضغ ىتح مهب ناك م

 ذامكملع هنلاةمعناو رك ذاو نيتي الارأى لا هلوسر مكسو هللا تانآ مكمل ع ىلتت
 ىنعب (نولسم من والا نتومتالو هتاقت قدح هللااوقتا ونمآن يذلا اهعأاب) هلوقليوأت فلولا, ردبآلا
 ه.صاعم تانتحاو هتعاطن هومقارو هّلئاا وف اهلنا وقت | هلوسرو هللا قىدص ن نع ناسا

 اما ويعالو شن الفرك ذب و ر فك الفرك شنو ىصعت الف عاطب نأو شو هفوخ قمت اعت ىد

 ةدابعلاو:بهولالاه نوصلخةعااطلاب هل نونعدم مأب رازروطسم متاوألا ةوسيرو هلل نونؤملا

 دنع ام لاقراشن نيدمم شرع“ كاذلاق نمرك ذ ليوأتلا لهأ ل افك لذ فانلق ىذااوحتب و
 نع رولا | ها قازرلاد_عانرمخأ لاق ىبحب نب نبل سن رفجو نام اذن لاق نمحرلا

 راسل وىشالفرك ذب و ىصعب الف عاطب ن أل اك هتان حملا اوهت ا هللا ددع نعد ره نعدس 1

 قاندسملا رع نع ذم ر نع عشان لاف نصرا تس انك لاو راق ترف رقكدلف |
 ةرص نع دس زنع همعش انث لاك رفعج نيد انن لاق ىتملانبا اسرص هلئمهلنادع نع

 عع اف قنا ردانبا انث الاو تئاسلاونأو بي ركوأ قرع هلثم هللا دمع نع ىلاد هلا

 انث لاق ىنثملا , حرص هلة مدوعسم نهننا دمع نع ىفادمهلا لمح ارم: ىم نعدس رنعاثمل

 ميعنونأ انث لاق ىتملا ,يئثرع هلئمهتادبع نعدسز نع ريرج انث لاق لاهتملا نيالا
 لاو نوع ورع اد" لاو ىلا /, مث رص هلم هللا دمع نءهيىص نعدس رنع ءرعسم ''5 .]اق

 دمجنبا سم2 هانئ مهلادسع نع ةمنع ىئاالادمب زنع ىدوعسملانع ميشهانريسخأ
 ناد نانس ندمت ارم هلثمهللا دمع نع ةيىصنع دس زنع رو صنم نعر رج انث لاق

 ىصعب الف عاطب نأ لاق هتاقت ىحهلئااوقتا نومم نو رم نع قءساى أ نع نابفس نب ىع انت

 نعل سئارسانعىلأ ان لاق عسكونبا س2 ىسيالسفر يوزع اف كو
 ةمعش اش” لاق دعس ىو انث لاق ىلا با سرص هو. نوعم نور مخ نع قدسا ىلأ

 الفركشيو ىمعب كيو ىصعنال ف عاطي نأ لاق مسخ نبعسبرلانع ةمنع ةيمنبو ربع انث لاق
 اتايلرسن اهرب ارث مسهنب لهاا فج رز او سوال تناكردلاقىدلا 0(
 هع“ هشك لمأت ممسانلا نمةدابزوأ افي رحت 5

 رخآىل 'ءادعأ منك

 2558 هلال بحت اومدتعاو لوز ءلاقاكءابلا لادا نيدتغللا مصفأو هقيصتع اورو تيضلعاونلدم

 تولاسبس هرم فارما نعاردلط

 ىحربال ض موأ ةنامز وأريكلاوأ

 ش ءاحال در نأ سامع ن عو هلاوز

 لاعف لسو هلع هنئا ىلصىنلاىا

 نانرد نسا نأ هللا لوسرأب

 جافأ مين نا لق تنامو عمت

 ند + أ ىلع ناكو لاف اهنع
 لاف م لاف همضافتنكأ

 تاره قاف: دنرا ارق

 معمخ نمةأمانأهنعو ءاضقلا

 هلل هضد رق ناهللا لوسرابتلأف

 ىلأت كردأ ميلا ىفهدابع ىلع ىلاعت
 كس نا عسطتسالا ريمك انش

 دقو معن لاف هنعجأف أ ةل-ارلا ىلع
 راحتسالا ب رطب هيانتسالا نوكت

 هشىرصف هاناوغت لع هنال

 دنعو ةاك زا د رفتك راحصتسالا
 فزر نكل وزوال دج-أو فتح ىفأ

 ةَهَفدلا تاون ناكر حا تساولو هلع

 عقب و ميلان باطخلاا هنعطقسو م الا

 نأ قزرلا ميحلاو حالا نع ميا

 ٌلَمَهفنْ ل طعأو ىنع ج لوشب

 ةراحالا فاقد احاضد أ اذهد

 كنرحاتسا لوقت نازوتعال ن كلو

 دبالةرحالاو ةلوهعاهنال هعفنلا

 نسج اذهف" ةمولعم نوكنتذأ
 روهجلا دنع هعاطتسالا3 مالكلا

 رحومنأردق اذا لاصتلا نعو

 ٌكاَذ ىف هل لمقو عسط سموهف هسفن

 ةكع تاريممهضعل ناك نا لاَعف
 هسلا قلطني ناك لبهكرثب ناك أ

 ا اومحوأو

 طظملغتلاو دمكو ثلا نم عاونأ هب الافو

 تملا تع سانلا ىلع هنو قاهنم
 ضخ دسعل جل لامجأ نماريثكنافاوفرعن أ اهفدمكملاهح واوفرع ءاوسداصنالا مولع سيفاملا هنوكل هلع هل سحاو تح ىأ

 ا داهتمو ناهذالإىف: 4 ١ ”نيتروص فض رغلا ادار اولا الا دعب المصفتو دارملاة نم” نوكمالاددالا ىلع مالكلا هانباهنمو



 انارصنوأ ايدوه.اشناَتملف يحلو تام نمل سهملعهنلا ىبصهنلالوشر لاه ذهلوهسفام ظملختلا نم هسفو هب ل نمناكمر شك م
 بطحللالب ومنو ىغلاراهظا اهنمورفك دف ادمعتمةالصلا كلر م 5 نمل بو هملع هللا ىل ص هلوقءريظنو

 كمي يس سم مست سس دجاج مج سي جس سس جسم سس تضج يتجسس سس سمسم سمس سمس م ا شم 0 00 : 5

 ةرمنورعزع ةبعش انث لاق دوادوأ انث لاق ىتلا [نئهح ىشبالنرك ذيورفكي | مرو هي سل لير
 ||| هئاعت ىح هللا اوقنالجوزعهتالوقىمنيخن عسبرلانع ذيفادمهلاةضتممسلاف 5 0 1 3 2-0 ْ
 سواط نعدعسْنب سدق نع ليشانت لاق ةغيذسو أ ات لاق ىنثملا , رح هوحن رك ذف م 7 م ا
 ظ ركب وبأ ان لاو ناذسنيدج سرع ىصعيالف عاب نأ هتاقن ىحسمتلاومتااونمآنيذلا هيأ و نيملاعلا نع لافت مح رمفملا
 نا دتاقت قد لاه ناقته هتااوقتااوتنآن ,ذلااهس.أاب هلوةىفنسحلا نعدابع ان لآ ين نعاسغناك اذاىلاعت هنال هنع لقب
 ىدلانعطاسأ ان لاق لضفملانيدجأ انث لاقنيسللاى دم , رعد عا نع امنغ نوكين أل فنيملاعلا لك

 نتومنالو هتان ىنحهنئااوقنا اونمآنيذلاا هيلا ا نمْنينسوملا ىلا ىنعب مهمل 5 ءالعلا نمو ىلوأد حاولا كا ذةعاط
 ه2 رفكمالف ركشب وىديالفرك ذي و ىصعبالسفعاطب هتاةتىحامأن وص مئأوالا || قدح فق ماعدسعولااذه نأ معز نم
 ىسحمللا اوقتا اونمآنيذلاهساايةداتق نعمامه انث لاق لاهمملا نباح انث لاق ىنملا || كبقامهقلعت الورفك نملك
 رضاك كلذ ليوأت لينورخآلاقو م نوملسم منأوالانيومتالو لاق ىصعت الف عاطب نأ هتاقت || مدسسع داعتعا ىلع هلج نم مهنمو
 هتافمىح هتلااوقا هلوق سامع نءا نعىلعن ءهنواعم ىب ' لاق للاصن هللا دلع 0 لاق ىتدملا هن نع ىورامدك وينو ميلا بوحو

 وأو طسقلاب هنناومومو ال ةمولهنلافمهذخأب الو هداهح ىلا فاو دهاح نأ هل اعتىحلاه | ,دوهلاق تلر :اهما بسملا ني دعس

 لامفالمأ ةخوسنم ىع له آلا هذه ىف لب را ل هاما مهاب ًادمهانآ ومهسفن ىلع بحاو ريغ ةكملا بلسان ااولاق

 ىأ لاف حلاصنمقلا دبعانث لاق ىثملا ىشمح كلذ لان مرت ذةخوسنمريغةمك ىهمهضعب || عج ريح اةيآتلزنامل نافل نعو
 نأ هتاّقت ىح ن كلو مسن ماهنا هتاَقت ىحهنلااوما هلوق سامعنبا نع ىلع نعحلاصن هب واعم لهأ مسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر
 ةفيذحو أانث م ” رص افثآ هنعمانرك ذ ىدلاهلي وأترك ذر" هداهح ىح هنا ؤد_ ها دوهملاو نيس مسا ناندالا

 هتاقت ىتح هللا اوعتا | اومن يذلا اهعأان سواط نع دعسْن بس دق نع ا نعل شانث لاف || سوحاو نيثاصلاو ىراصنلاو

 ىنث لافنيسملا انث لافمساعلا مسرح نوملممنأوالانيوعالت اوعطتسن لو اولعغت )ناو | (ىلاعتهننانالاقو مهمطق م نيكرممملاو
 الا نيومتالف هوةدت نا لوقي نوم تن والا نت ومتالو هلوقسواط لاف لاف ب رح نبا نع جا | هنن _هآق أوسؤ ميلا مكلع بنك

 ظ لاق نم رك ذمعطتسسا امهلئااوقتاو هلوقاهكسن هخو نم ىهنورخأ لاقو » نومب ص متنأو سجنا لسلملا هنت روك . و نولسملا

 قسح هللااوعتا او » .1نيدلااهس أا هلوق داق نع دمعس اننا لاودبزب 1 لاورُست 7 كلذ الوهملا ىبصنالو ه.نمون الاولاقو

 نب ردع العيس يود تلا اكول ويتجاوز نوللسممتنأوالانث مالو هتاقن | نمو رفك نموتلزاسف هع
 رك سس وهمقاعو فيقةعابسف هب الاهده تعاقم متعطتسا ام هتئااوعتالاقف هفلخ فعض |! أ دكا أتى ةدراولاثيداحالا

 هبا اوقنا اونمآنذلا اهسأا.ةداتق نء ماوه ان لاف ىطاغالالاهملا نجاحا انث لاف ىثملا | اوح لدوهملعدتلا ىل ص هلوق ميلا

 متعطتسا|مهنلا اوعباف نياغتلا ىف ىتلاهن ١ الاءذ_هاهتضست لاق نومل-هركت :ًاوالا يومالو هئاَعت ىح تسلا مدهدق هيأؤا وعملالزأ لمق

 اوعاطتساامفهعاطلاو ا م م اوعيطأو اوعمساو |] ىورو ةشلاثلا ف عفرب ربو نيت ع

 امللاف سن أنعم رلا نعدسأ نعرفم>ىبأنهلئادمع ان لاق ىصسا انن لاق ىتثملا , مئرص لم قاوحاو الن أ لبق اونح

 نارعلآىف ىتلاةن الاءذهت ضسنف معطتساامهقنااوقت هاهدعب لزرت مث هئاَعت ىح هللا ل ار || رذعتيىأ هباحربسلا عع نأ
 0 نيذلااهعأا,ىدسلا نع طاسأ انث لافدجأ انث لاكدمج ضرع ربلا سناح نم ةكميجلا باهذلا

 ري معطتسا|مهلااوعتا ولاعف مهنعهّننا هضنفاذ_هسانلا ىطي لف نوم ممن أوالانت توم

 ءاح لاق هبات ىح هتلااوشتااوئمآ ن يذلا اهسأ ان هلوق ىفديز نما لاق لاق سهو نءاانرعسخ لاق سنو

 هذهسءاحو مهنعاهضسن مهلع كاد دَمنا دق هنأ ف رعاظف هغلسو أ اذهردق رعد نو اولاةدب دسم ا

 1 5 هللث راننأو نوم. -همتنأوالانئومتالو هلوقامأو اهدسق معطتسا|م هئااو' *لاقت ىرخالا ئ

 دوعسم نب نعو بغوأ نمألا دعا

 ةءادابتم لحال: هريس ةيداملا

 ل تكلهىأ
 ا متنأوالا نتومتالو سواط نعدعسنءسدق نع لمش اننا لاف هغيذحو أ انب لاو ىثملا رؤأر ع نعد 5 تقفنالا
 011110 لل اج 4 عا اصلا 0 ىلا اورظؤبامادحاو اماعيلحاسانلا
 3 نولسم نورفكت تاتكلا لهأ ايلق) لاقف باطحلا فتاتكلا له أن ال هناصسءنامن نولمأتسو .هتوفع لمع ىأ

 جلا دوحووةمعكلاةلضف ةفرعمدعد و أت اهمشلا يضوحدو تائدسل اروهط نسعد لو هملع هللا ىلصدحم قدص ىلع تلد يتلا (هللاتانأب



 ("1) _ نود ل)لاقف مملالض ىلع مهذع ومهلالض ف مهلعر كسل ىلاعت هن مثلو هلع هللا ىل هده ومن ىلعاهتلالدو هناي آن رفكلا ىلع اور سم الأ بحس و لاحلاءذهو هملع كي زاصف (نوليعتام ىلعدمهش هقئاو)
 (اعبجب هقلا لمح اومصتعاو) هلوقلب وأتى لوقلا زم السالا ةمرح ىلعو مالسالا ىلع لاو نوملسمم
 مكىم أ ىذلا هللا ندباوك ورك ذىلاعت كل ذيدي رباعمج هللا باسساباوغلعتو هوان لح كل ذب ىتعب
 دقو هللا مال مس ا ستلاو ىدلسا هلك ىلع عامتجالاو ةغلالا نم مكملا هباتك ىف م لاء دهعوذلا ءدهعوهب
 نار ال ردوا لا ب لانو نيش نار راصتسالا ىدل ىلع لمة ىضمامفانللد
 لوقهنمو رعذلاو عزا نمةاحتلاو فوحلا لاوز ىلا هء صوب بيس هنالالسبح نامالا ىمسُكلذإو

 ةيلعت ىب ىسعأ

 اهلام-ٌكملاىرخالان ل ةاسقلاحاهزومتاذاو
 ا لبوأت !!لهأ لاف كلذ قانلق ىدلاوصبو سانلا نم لبحو هقلا نم لب الا لجو عهلنا لوقهنمو
 ظ نع ىعشلا نع مارتعلاانريخلأ لاقيه انث لاقريهاررانيبوقعي يم كلذلافنمركذ
 ورع اننا لاف تملا * ري ةعاملا لافا عج هنا لمح اومصتعاو هلوق لاق هنأدوع من هنلادبع
 لاقاعج هللا ل اومهةعاو هلوق قهللادمع نعىعذشلا نع ماؤعلا نع مكه اني لاهنرعنا
 ام ر2 كلد لاف نم هرك ذهمف دهعىألا دوعلاون آر اكلذب ىنعنورخآلاقو 95 ةعاجلا هللا لح
 ' ىذلا نمتملا هلا لمح اعرجس هلا لمت اومصمعأو هلوف هداق نع دمعس اني لاودب رب انث لافقرش
 و انشأ لاف قارا دع حاد او ىدح نب نسم أ انيرص أَو هلا اذه هررصتعب نأ مأ

 مرج ا تاق دمج نبا ايرص هصهأو هللا دهعب لاواه جهلنا لمح اومدتعاو هلوق ىفةداتق نع
 مهلا دبعاي وداني نيطابشلا» هرضحت ريضة م طارصصلا نا لاق هللا دمع نع قم نععر وصنم نع

 ا دمت 8 هللا تاتكو ه هللا لمح ناو هللا لمح اومصتعاو هنن لسسس نعاو دصيل د رطلا اذه

 1 انكم هللا لحام اعبجم هللا لمح اومصتعاو ىدسلا نعطابسأ نع لضفملانيدمحأ انث لاق
 هننادهعد هنا ل |..م دهاجم نع حبر ىأنبانع ىسعنع مصاعوبأ امك , لاوورع نيدمت 3 "رم
 ةهذلا .افدنار يش اع عع رح نع عام ْى كير ام لاو مساعلا رع

 لاق هنا لم او مصتعاو هننادمع نع لئاوىلأ نع شمع الا نع عسكو ان كاف اركوأ ييرع
 هلوقىف لاحتلا نعريب وج نعربهزوأأ ان لاك سا ان لاق ىتنملا , 2 نآر ملا هنلا لمح
 | كلما دمع نعدمم نيطاسأ انن لاق ى حب ني ديعس رص نآرقلا لاق اعيج هللا لسبحم او مت ءاو
 يا و لاق ىردقلا دعس لأن ع ىزرعلا نيلسىنأ نا

 لاق نمر ذهندمحوتلا صالخاوه كلذ ل.نورخآ لاوو هضرالاىلا ءامسلا سدرة لانا لع
 ْ 27 ءكلذ

 055--ا

 ا نع هببأ نعرفعج ىأ ن هلا دبع انث لاوىمما انت لاق ىنثملا «

 ناك 5 , 2 هدحوهن' صالح الااومصتعا لوبا دج هنلا لمح اومصتءاو هلوق ىف ةملاعلا

 | الوأرف ةوماللسألا لسحلا لاقا مج هللا لح اومصتعاو هلوق فدي زنا لاق لاف بهو ناانربخأ

 نءاوقرفتنالواوقْرْفت الو هلوعبهؤانث لح ىنعن(اوقرفتالو) لحورع هلوقليوأت فلوقلا ا اوقرغت
 ىلص هلوس .رهعاطو هتعاط ىلع عامتحالا وفالتئالا نم هلاتك ف مكملادهعىذدلا هدسهعو هننا نيد

 اوقرفت الوةدادق نعدمعس ان لاكدب رب انث لاق ريش (سرص جك ءيعأىلاءاهتنالاو ملسو هملعها
 الا اهنواهوكرذحواهسف مكملا مدقو قر 0 رك دق لحو رع هنلانا مكم عقلا ةعناو رك ذاو
0 ' 

 مصب ل سو بجو هوسم ع ا

 ريس سا < 0 5 هلا ىدر 0 ا 2 واع 0 ْ ركل سا نامكل 1 امك :الا هاروت اطلا

 لو رسعملالاو (نما نم لنا لبس نع

 ءام !|هننال بسس نع مهد ص ناكو

 بول_ةىف تاهمشلاو لوكشلا
 د ثعن ناراكس.او نيإملا هفعض

 عنو مهاتك ىو هيلع هنلا ىلص
 مالسالا ف لوخدلادارأ نم

 ناك امريث ذب وأ مهدكو مه ده
 تاواد_علا نم هلهاجل | ق مودي

 اهموغست لو هلم لاودوعمل بورخلاو
 لاي اىلع صناع اءوعاىأاحوع

 نعل سلا نيعلا م هوقو لد.وأ

 لوملاو ندلاك ى ربالام لك ىف: اوتسالا

 هسف لاف ىربىذلا ىتلااعاز

 اديها تانقلا و طئاخلاكوخ قار حيوع

 ىناعملا قرسكلانجيوعل اال لاك

 ىنعع نوختو نايعالاؤ مجفلابو |
 دحاو لوعفم ىلعرصتشيو نوملطت

 لاملاث مغ: لثم مالا اهعم نكي اذا
 نلوعفمىل اهب دعت ديرأ اف رحالاو

 اهلنو مت ريدقتلاو ماللاتديز
 ىأاسط كت دص لوقتاك اعوسع

 ثنوورك دن اهنا لس لالا
 تانيا سلا
 ادلا زء لدن , منلانا م كلوقك

1 0 

 | توعد ملا 3 00 اناتك ىف

 ىلا انحافوكت توعشتمكناإ | ت
 دودحو ند مكلىناتيالام ءاعماو

 ميسم لك نم موق وهامفعب مح وعل

 ىف الان انوع توك أ لنكو



 هنعن ا 00
 كلذ نال لفاغنهئاامو هلوعب هد سهو

 دس ةوشرفكلا نمهو رهط امف

 امفاذ_هو مو هسملع هنأ ىل_ص

 لايشح الاب دسصملا وهومو رمذأ

 ازيا فور عفلا قو
 تاتكلا لهأ اب هلوقبتتي الاف
 هوحولا فطلب زم جوت ىلعمسهل وت

 نو 7” اسلاك

 لوو راسو رت نوازل
 مركع نع لالضالاولالضلا

 اضيأرباحو لأ نيديز نعىورو
 (ميطع ناكوىدوهملا سة نيساشنأ
 سم نيملسملا لع نقلا بدت هرفكلا

 نتوالا نضراصتالا وسرت لع
 00 مهل سلم ف حيررفتاو
 اوعمت>اواوفلا ا ُمحْكإَذ هطاعف

 نم رم ةملهاشلا ىف نب ناكىذلادعب

 اداوهعما كاملاوو ةوادعلا

 ار تروا

 موءمعرت ديو مهلا سلم نأ

 سوال هم رفطظلا ناكو ب رزتاو

 اورخافتواوعزانتف كلذدنع : وعلا

 سونيا نمنالحرسناوت ىتح

 نمهملس ىنبدحأ رص نب راحو

 ن الااهتددرهّنناوَتْنْدْنا همحاصا
 الاوراعيج ناي رفل !اسضغو هع ذح

 | من دعومح حالسلاح السلا انلعفدق

 اسس .ىلااهضعبح رزلاو سوالا تمظناو 2 0 3 2 هادنطق 0 ل 9 1 1 ١
 اهلا أوحرشل درسا ىهو هرهاطلا

 مكضعب لقي مكك ريش ىاءادعأ منن نيح || سوالاهمف تاتتقا مو وهو ثاعد
 مالسسالاه هلا نول صاوتتءا دعأ منك ذادعبانا اوحا ضعمل مكسعب لش مكب ولة نيبال الاهل ' - 7 .

 اورك ذاو هلوقوداعقن ءرولا الويمانام الإ لافرمُست نرص كه م /

 دا كاع زنى ترو دس او لك جرت ىلع
 ةقرغلا نآوةجرلةفلالاناوهالا هلاالىذلا هتلاوأمأ مكتنب ههفلأو مكشب ه« حاف مالسالا هنا 3 | ملك فراعشالا نم همف اولوا.تتاوناك ام

 اورك ذاو هاوقف عسبرلا نعهمبأ نعرفعح ىأ نبا 0 لاك ىتصما امنا لاق ىتثملا , مترج تاذعل ||
 5 ا

 ْ سوالا نمر اح ىبب دعس أ ىلفمق نسا

 ىلاةوادعلاو اهملعم ماك عامتحاو مالسالا هلأ ىهاهورك ذي نأ هب راق د دناد را ْ اح

 سوالا 200 ,رخاةوا دعاهتافءادعأ سنك ذالحوزع هللا لاق ىلا مهنبتناك || امهدحأ لاق راقت والا
 يك ةنسةئامو نيرشع مهندب تاواطتا هنأ برعلا مانا ءاملع ها عر مااا ليف لعن اح روخلاو

 هثامو نيرسعحررحلاو سوالا نيب برها تن قس ا نبا لاو لاو هملس ان لاف دج نب ا سرع '

 7 مون عين م . 0 0 0 000 ىتحة نس ا

 تسسستسمأ|

 ب وق ىلوالا» عوكل رع لنا رع 0 00م0

 "لاه ىتثملا 006 اناوخاهملع انو كو هنت ص الخ لا ىلع لوب هملعاوداعتالاوقر الو ةماعلا

 عمس هنأ هث دح ىماقرلا دب زين أ هئدح ىعازوالا نأ ملا صن ةيواعم ىأ ” لاو حلاصن ”هللادمع ان

 نيعمسو ىدح-أ ىلع تقرتفا لسثارمسا ىنبنا ملسو هرلع هنئا ىل_صدنا لوسرلاه لاق كلامزءسذأ

 امو نتا لوسراب لبشف لاقةدسحأوالارانلا مهلك ةقرف و نيعمسو نمنثا ىلع قرافدس ىتمأ ناو ةقرف 3

 مركلا دبع, م مهاوقرفتالواعمج هللا لم اومصتعاو هعا+ا لاقو هدب ضيقف لاق ةدحاولاهذه
 0 س٠ نع ىئاقرلا دبر ,نعث ده ىعا زوالا تعمس لاق سم نيدملو) امن لاقريمع ىلأ نبا

 ىعشلا نع دلا+ىلأ نبا نعى راما انث لاق سي ركو أ شرع ٠ هوب سو هملع هللا ىلص ىنلا نع
 لءحا.متاوةعاجلاوةعاطلا مكملعسانلاايج اء لاق هنا هتلادبعن ءىرالاةنطقنئتساثنع (1)

 ديعامم م2 ةقرفلا ف هو اوةعاجلا قنوهركتامناو هنرعأى ذلا هللا |
 نب ثدأت نع ىمعشلا ع نع دلام ىلأ نيل بعمسا ن عذب ١ زينيدمج انربخ ألاف ىركسشملاناسس نب دجلا

 نيلمعمسا نثرص ءوذرك ذمثسانلااهسأا,لوقب وهو ته و هودوعسم نبا تعمس لاو دق
 هطول نعصاع ن ءد_عسْ دلادت _ لاف ماشهو ريغ نب هللا دمع انث لاقىلم الاصفح

 فلوقلا# يل 0 ةعاطلا مكملع ثا دبع لاك لاق ىرملا |(

 , ول نيب فلق ع ادعأ متنك ذامكدع هللا تمناورك ذاو) هلوق لسوأت

 ىلع عاق لاو غال نم مك ل 0 56 ةمماورك ذاودؤاسد؛لسح هلوقب
 5 صعن لاعف مكبوأق نب 52 0 دأ هلوق هس رعلال هأ1فلتخاو مالسالا

 مك ,واق نيبفلأف هلوشب ,رمسف من مكملع هللا ةمعت اورك ذاو هلوقد هع مالكلا عطقناكلذ قف ةرصدلا

 هولا روق سل ليعن أ طئاملا ل سما لوقت اك فدلأتلا لمق همفاوناكىذلانربخأو
 تاوصلاو اهنَمةعطقتمريغمكملع هللا ةمعأ ورك داو هلوق عشان م كيولق هند ع اف معا دا

 هلو و هلوّشب لصتم مكر ولة نيب فلأفعا دعأمتنك ذ | هلوقنأىد- نعالذق لوعلا نم

 كملعاهمه أ ىلا مكلعهنلاةمصننونمؤملاامجأاو رك ذاوكاذ لب وأتو هنع عطش: مريسغ مكم

 ىعي 8 اوحأ هممعتد مس

 ف هرم كا هسصع اًضعد

 ىح مكفمعط مدد دمك ايفووعل د دك كول ةنسفلأف ءادعأ

 مالسالاهلثا ءأح ىتح مك ءص مكديدش لك ًارواضعب مكضعب لمعي ءادعأ منك ذا مكملع

 لا راصنالا ىلء هللا هنأ ىلا ةمعتلاف اناوخاه سلع مكذ اعحو هلع مكعج عجو ماشي هب فلا

 0 000 ا ل

 جيمس وير نير سمس دهس

 1 الفهتوصوفرواشأر دس 0 0 الا "رب رفاكيكتاعا دع مودرب بالكل | اووأ ذل ٠م 07



 ا نوهت باوحجو للعمل ص لون ل يطمن ىف هتوصاوع

 هولا نم هدم نمفهللا لوسروسهملاحب رخاسأ نيديزةءاودفو
 كا ا ا

 البلا رممهتءلهاح ف همقاوناك اممظع مهظعوذا هوان لح مهرك ْذق لو هملع هللا ل صدمت
 , مالسالاب هملااورا كادر ردك ممهضعب فوخواضعن مهذعب لقوا ضعب مهضعب ةاداععءاعشلاو

 | نمره ماو ةجالوفال تالا م ةمعاحاعو هنتاعالاو ملسو هملع هللا لص لوسرلاعامتاو

 ١ ى : لاو هلس انو لاقدبج ناهز ههام كاذ ببسنكواناوخا ضعبل مهضعب ريصمو ضعد

 1 ىنبوخ أت ماصندب وس مدقاولاو هموق نم حاس أ نعىدملاةداّتقنيرهت نيم هأع نب لاق قهما

 هرعدوت هل امال امهفدههوقه سمسا ع ادب دير ركن كرا تف در

 ىلاو لح ورع هللا ىلا» أع دق هن عمم يح اوه سلع هللا ىبص هنن لوسر هلىدصتق لاق هفرسسو هسسنو

 .ىلءاهضرعا مسو هملعهن ىلصهننا لوسر أ لاق نامه ةمكح ىنعت نامعل ل لاق كعمىدلاام و

 لاق روو ىدهىبءعهللا هلْرنأن أر قاذ_ه نم لضفأ ىىم نس>.مالكلا اذهنالاّعذ هملعام طرعف

 نوم هلي داعم نب نمأن : امهمذ لهشالا دعى ب ,نمةمتف هعمو ةكم عفار نب سن أش حلاو:أ مقال لاق

 نأ هناىلا .ه مهوعد ا دامعلا ىلا ىثعب هللا لوس رانأ لاف لاذامواولاق هلرتئحا_«ريخملا مكل لهلاَعف

 ةنفح عفارز. سن أش هاون ذخأف لاق هلوتثحا_هريخ هتلاوا ذه موق ىأان د-امالغناكو ذاعمنا
 تءهفلاو اذ_هريخلا:م-دعل ىرمعلف كنمانعد لاق وداعمن بس انا هحو اهم ب رمضفءاعطمأ | نم

 نيبثاعبةعقو تناكو ةنيدملاىلا اوقرسصناو مهنعملسو «ءاعهنلا لص هلال وسر ماقوذا عم نم سانا

 ىلص هسس:زازعاوهتيدراهطا هللادا رأالف لاف كلن أ ذاعم نب سانا ثمل مم”لاقجيررحللاو ىوالا

 نمرغتنلا همف قل ىدلا مسوملالسو هملع هللا لص هللا لو برجي رخ هله د _عومزاخن او ل_سو هملع هللا

 اطهر لدا هضعلا دن عوهاشنمف مسوم لك قعنص» ناك !؟برعلا ابق ىبعهسف:ضرعيراصتالا

 هداتقن يره نوضاعوا نك جاو درو ةساتسخ كالا اخ مهلهتلادا رأي در هنا نم

 حي رزخلا نمرفناولاقمتأ :أنممهل لاق ملسو هملع هلل ىلص هنا لوسر موغلا لاق دموق نم خاشأ نع َء

 مهدالس معورغدقاو اكو نانوأ باصعأ لرش لهأ اوناك ولعو بتاتك لهأ اواكو مهدالسب مهعم

9 

 مه صر نرماشل - امهللا ءاسنالاه روءالعلان الاقو . ىلرتعو هللا ب امك

 لولا ذهن الاقو هنمدعس لفمالسالاىلاهاعدو نارقلا ل_.و هماع هنا ىلسص هنا لوسر هماعالتف

 ش وهو لةقدقن وعمل هموقناكن اف حيرزلا هتلثق نأ ثليملف هنب دملامدقو هع فرصنأ م نسح

 : ٍ نيسحلا ى لاو« نيدهت نعملس انن لاق دمج < نبا س2 ثاعب موب لبق هإ:ةناكو سم

 ه.لعهللأ لص هللا لوسر نماننلا ؛ لهشالا دبع ىنبدح أ دسأن دوه نأ ل هشالا دمع ىنبدح ا ذاعمنيدعس ن ورع نب نمحرلا دمع

 ' مهلا س اذ مهانأف مسو هملع هللا ىلس هللا لو بر موج عمن رز نمموق ىلع سد رق نم ف لحل

 || سان لام تآرقلا ملعالتو مالسالا مارك” ذم تاتكلا ىلعلزتأو أش هءاوكرشالو هلثااو دمعت

 ١ ىلا هانا عير دل لا لباولاةمكلك أ ىتحنو -احتالفأ لافمعنا اولاقدو(ىلاوم نمأ لاق

 ظ اوأك دوه نأ مالسالا ىف هيمهلهتنا ع :صاماكولاق نأ ارهلامهملعالتو مالسالا مهلع ض رعو هللا

عم مكلتقنو هعسشت لامر ل اةئانوعتم تا الااسنن ا مهلاولاق ىدمسيش ناك اذا اوناكف
 : لق ه

 ْ مهضعد لاق لحو زرع هللا ىلا هغاعدو رفنلاَك دلو أ لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ملك الف مرإ وداع

 نيب أ هدو كلو ره انتل ْ و يااا كنق ساد 1 يي نولع موقاب ضع

 ىلصدهن رع ن أ ىلع قان هن هب أكف ندنم ىملا' ات

 اولض”نلا «مهتكسمناامنيلقتلا مكف و "كرات نا تس , اضنأ : ًارغاطلا 0

 نواضد ال مع :اهمالاهذهلَم راسد اذهق و كس ادهوولت

 ل نإ انأو هس

 هن عطقو مال سالابهللام ا | وسر خم :.فلأو مالسالا كاد ْفطَأ لحوْرعمتلانا ممن ناك امسرحلاو هوادعلا نم مهدد

 مكدي»فلأو ةللهاملا مأم كنع:

 ارافك هلعرتنك امىلا نوعحرب |

 نمةغزناهمأموقلا ف رعفهللاهللا |

 اوعلأف مهو دلع نمدم

 اضعنمهضعن قئاعواوكبو السلا

 و تاطمشلا

 لزتاف نيعيطمنيعماس ملسوهملع أ لو هماعهلنا ىبص هللا لوسر هللاّشف لاة ىعمىذلا لئمْكعمىذلا لعلفدب وس هل لاف لاق مالسالا
 نيرباح لاق تانا الالح ورعهلا | ْ

 انيلاءرك أعلاط نم ناك امهللا دمع ا

 هللا لأ وامك ودفدماتبلا 0

 بحأ صخ# ناك اق انام

 الو مهقأ ا ملسسو

 كلذ نمارح نسأو الو شحوأ

 اه( را فيكو)موبلا
 ىنعملاو بجمتلاوراالا قب رطن

 لاحلاورفكلا كسلا قرطتي نأ نم
 ناسل ىلع مملعىل_ةنهللاتانآنأ

 لك ىف سو هملع هللا بص لوسرلا
 هللالوسرك رهظأ نيب وةعقاو

 مكسدع حبر زر وةهمسش لكمكل نيس
 ن رونلا ىذه عسمو ةلادينع لك

 راأالو نيعلال فضلا ةلظل وسال

 لو قولا اوتفتلتال نأ مكلعف
 ىلامكلا نعدامفاوعدج .ريو فلا

 مسو هيلع هللا ىلصىنلاو باتكلا
 هج وىلعىقانهنأف تاتكلاامأ تلق

 . سو هملعهتنا بص ىتلاامأو رهدلا
 قهتننأ هجر ىلا ىضم دق ناك ناو



 ااسحل ثيق ةلرتسلامأةق[فعوقرنمهسفنعنمفئنلا )75(  كاسم دال ماصتعالاو(ميقتسسطارص  ىلاىده د شنإ رافكلار ورش عفدفدبل نعت أ هني دبل #فب قمم مصنعب نمو) لاف هطضو نوما ةمصعب لكلا نأ ني نةمليقلا مويا دبأ
 ته 0 ليهشادهو هللا قنك ماصتعالا

 | مهلعضرعنو"ل رم أى لا مهوعدنف م هلع مدقتسو ل ب مهعمح نأ هلا ىسعو مهديامرشلاوةوادعلا ١ اتوا || ' ناكل الر انسلا لع هنااا
 هللالو .رنعاوفرصنامت ٌكنمْرعأ ل حرالف هلع هللا مهعمعت نأ ةنيدلااذه نمءملا لانمح ىذا أ 00 دان ادي ادهلا دارملا

 ودق لاق ةتسمرك ذاب مهواوف دصواونأدئ البى يعجاد لول هقلوف زالوا تااع [مانا ليسجل
 لقا ماعلا ناك اذا ىتحرسوهيلعهقلا ىلصدتالوسر نمرك ذاهيفوالاراسنالارودنسراديس | ريو وم تو ىو 0 مق مييفاشف ىتمالسالا ىلا ههوعدورل ولع هننا ل صهنلا لوس مهلا ورك موا لعد ل ةادهلا
 هللا ىلص هلا لوسراوعد امفىلوألا ةمقعلا ىهو ةمقع ا. هوقلف الح رش عانت اراصنالا نم مسوملا ىفاو دقئانالف تثحاذا لوقتاك لاكمال هن ادهلا هل مدد دقق ى ا|ىدهدمف
 انريخأ لاق ىح نننسحلا سرع برملامهلع ض ركفي نأ لمق كا دوءاسنلا عب ىلع سوه .لع وهف 000 ديلا تأ كلما

 راصنالانيوتتسودبلعدتل وص ناو سرك نعبوأن عرمان لاق راد ف موكا وسمو: كاش عون عر

 تح نا فاخئاناوابرحانموقنيبنا هنلا لوسراباو اعف مهعم بهذي نأ د اراف ءوقدسصو هباونمآف 0 هلا ألا بهاطرت
 نأ هنا للف هذن هنا لوسراب اولاقو لّقملا ماعلا هو د_عوفدي رتىذلاًامهتبال ن أ هذه كلاح ىلع 6 0

 وهو لست الاهنانورباواكوبرح لا كل: ليوم ةاولع_ةفاومهذق لأاو برحلا كلت عصب ا وأتلاهطمدنع دلضا|

 كل ذفاسقنرسع ىتث هامل عة وارسو الدر نيعسس لسمملا ماعلا نم هوقلف تاعن مون 4 3 ١

 نيسان يد- # خرم مكبولق نيب فل فءادعأ متنك ذا مكلع هللا ةمعناورك ذاو 200

 نيبف لاف برح ىف( (١)ءادعأ مضك ذاامأ ىدسلا نع طامسأ ان لاق لضفملانيدجأ ان
 نعبو أ نع :رمعم نعنامغسونأ انث لافنيسحلا انث لافمساقلا (شرص مالسالام . 9
 ضعنلم وضع لاعف ناسحلاروأثتف ناك ام ةّسناععأ نمنناك اطفهمفدازو هومهن «مركع

 نيس انام عك ذاوكلع هللا ةمعناورك ذاودب الاهذسهتازئفاجلااوصرأ ٌءرحلا مك دعوم
 ىحم_ملعاشوأتب لرب لق لسو هملعهنلا ىص هلا لوسرمهانأ انهن , الااناوخاهتمعتب رتصصأق م كولو

 .ءادع أ تنك ذادل اوقنأ ىد سلا معز ىدلاريمسو ها اا واس قل وا

 هلوققناللا نكلاممرك ذىذلا فوءنءورع ى دحأ كلامزيدي زب ريهسو ع هن رح هن ىفع

 اوس دقو هوذا نتف 5 درع قر ار تأ

 ْ اوملع ىذلااومعطب لراصلا ىنيب داص نالتلا نكينا
 / سوالا امل سق نيب تناك ىلا بو رح ات سه ىتلاةوادعلا ادن أراصنالاءاطعرك ذدسقو
 | نمريسسنم رحلا هل لاب رمل نالمهلا نىكلا 1 ىلوم ل لتق سبس: ناك اهلوأو حر زحلااو

 ظ روت < ع ف الت تلصتامأ نال هللا كلا ىلاغملح ناكو ةلد ع

 هناءانارخاهتمعتب معص هلوقامأو ريمس نا برح ىدسلا لوق ىنعم كلذذ و هلع هلأ ىلص 2 ا
 ناميالا لهأت رع ىلع نواعتلاو ملاك ماسالا لوز 1 م ”دصأت ىنعي 1 لا 00

 71111 دساحت الومكش :ناغضال نيقداصتماناو ارفكلا لهأ نممكفلاخ نم ىلعر زآتلاو ب . 0 0

 لافال_رنأانلرك ذو , ناوخا همعتي مت صأف هلو ةءدانق نع دمعس امن لاق دن انث لاو رمسمالا ل دو

 لد متو ) ةلوقلد وأن 5لوقلا 4 اناوخا هنا ةمعئباههصأ لاق ر ”صصأ ف .كدوعس نال تاردا اج يا ا

 منو 5و رانلا نم رشح اْفس ىلع متةكوهؤانن لح هلوعب ىنعد ( اهنممك ةقنافرانلا يرفحاغس 9 ظ08-5 0 ني لاو

 هتينامسحءأدغق طرفوز وك ذملا 0 ا ولا تو الا 0 1 00 : >3 0

 بحأ اوف فنت ىحهللاةفصوهو

 ١ سشارغلاناعسفا اعلا

 ُي هسفنوهو ةسحاامقفنأ
 ةثالسث قلما الصح ناك ماهطلا

 ىول_.هلا ىناروتلا كلما فانصأ

 ةدامعلل ىلخورك ذلاءواذغو

 وادعو ىلهلا ىنافظلاناومحلاو
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 عوقولا نيبو مكسب سااناوخ ا هبلع مكفالتئاب او ريصتفمالا ءالانمكملع هللا عني نأ لمق هملع متنك
 ِ م ادهىذلا نامالااهنمهقناو ذشن اناهف ندلاذنا نماووكسشف 1 نم كلذ ىلعاونومنأ الا اهمف

 00 رجارلالوقدنمو ريبلاوةبك رلا فش لئماهذرسواهفر طةرهاااةشو هل
 | :هلقباهافش قوفةتبان « هلدصم ممللانرفح نك

 0 ذقنأف ىعباهتممك ذقن أفلاقو اهاوفشامهو روهقمدسكراهذهاف اذه لاشي اهفرح قوف ىنعد
 ' ناك ذاكلذزاؤ ةرفطان ءاهشلا الافشلا 3 طا ات ادو 6 ردد |ىلاريكتادرف هر هلا ن

 هيطعنبرب رجلاقأك ةرقملا نعاربخدب :الاءذهىفاهرك ذىتلا لسسلا ىبعافشلا ن ل

 لالهلا نمرارسلاذخأ 5 ىتمنذخأ نئنسلارمتأ و

 املا لافاكو نينسلا, نءريملاىلا عجرم نيئسلامرك نق

 ىضرعنيوطوىلوط نيوط * ىضَقُن ف تعرسأ لامللا لوط
 ١ ليوأتلا نمكاذ فاءاقىذلاو دو لد يقم لرد 2 '13لمقاهلحأ نم ىتلاهلعلا تدب دقو

 ! متذكو هل اوههدامق نع دعسان لاو دب زر كت لاك سنام ف كلذلا# نمرك ذ لو وأتلالهأ لاق

 ذأ( ا)برع علا ءرم ىبتمل دنا مكل هللا نيم كاذك اهم مك ذهن أفراثلا نمةرفحافغشمل لع

 | ' ندد 1 ر ىلع نيم ل ار ءأو هلال ض هش ًاواسع هام شو الذ سانلا

| 
 | اه هل سس اع ممم ساع نيو ودل ا ردو حلوا قام هتلاوالم و رلاو سراو نيدسالا |

 انهن ضرالا ارمناح نمذ ئمونالسق لعنامهنئاو تواك أب :الونواك ود نانا ف رعي سو

 هنوكل لحأو تاتكلا ةنوكتز وقمالس الابل جور هقلاءاح ىتح مهنمان اذ ف ندأو انهردفأ
 9 ىطع أمال سالابو سانلا باقر ىلعات وام همكلعحو قْز رلا نم هن مكلع ضو وداهملار ا.

 ١| استناهتادي ع قركشلا لع: ناوي ركاشأا بعت عنمو كبر ذل ةهمسهناورك اق متيأرام
 | نع هيبأ نعرفعج ى أن يهللادبع ان لاق ىدعسا ان لاف تملا 'ز .-: م2 لراسوانن ر

 نماهنمرك ذهن أفهتلا رفكللا ىلع تنك لوشي راثاا نمةرفحاشىلعرت 7 هلوةسذأننعسب رلا

 اماسأ ل لكما نوح ان لاق نيسحلا نيد يقرع ريل ادحوكلذ

 ْ لعرتا نوفي لو هيلع هللا ىبصدمتا تم ذقن اةراثلا نم رفح 4 - بع و ىدسلا نع

 نم هك ذقنت ساو ميسو ا لكص + جث هللاثعمفر انااق فىوأم 5200 نمرات أ فرط

 ىدحن نب نسح انه لاق لضفملان دج ا نا نيسحلان مدة [سر2 را

 نس كاذك )هلوق ليوأت ف لوقلا ك همصع لاف اممم 5 ةرادا مترا و

 اهعأ تان الادذه مكن كاك دل هلوّشب هوان لح ىنعت (نودتهت مكلعل هئانآ م كلهنلا

 اعبك اناهرعأو مكلمه غو مكل هنورمشن ىذلا دوهملا« ءالع نم ر زخناو سوالان كوم

 ىفابعلا ترص ىتلاو مك" ةملهاح ىفاهملع منك ىتلا لاخلا وهنع مانام مكل هبهنواهمف هنكسعأ

 مكل هع ئاس نيب كا ذكف مكيدل ع عئانصو مكس همعن عقاوم كلذ لك ىفمكف رعب مكمال سا
 داش رلا لبو سمملااو دتهتل نعي نود تن مكلعل ملسو هنلعهللا ىل_ص هلوسرناسل ىلعو هلي زان ف

 هنكلع عضو يا رم هلوقوافلح سائلا لذى أءالو هلعل الذ سام !!لذأ هلوق | 9
 ىىيعصم هرثك هعارفافي رحتو دايز هنن أرهظاو ههسطسما

 1 سببت اب بيوس ايتبب جوجو حساج + سجس ع يوحبسمل جار امص بصور مدوسعلاج

 ( تاناورشلا هك
 و سدو ةمهلالا راوالا نوع ةيدوعلاراثآو مت قاطااتتو ناد ومو تاغ
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 نعىغهءال هلل ال سانأل عضو تد»

 ىقهتلا تدني ذومت ناو نيسللاعلا |

 نلعلاربه_ملاماع !اوهوناسنالا

 ناسنالا رد صةكمب عضو ىدلا

 هبى د ةبعىد هو هيلعأك رامم أ

 هدوك هللاىلاهدوح وءازجأ عج |
 قع ةواذا ىهلالار مدلاناف | ١

 عمس هس عستاو هلص شنب لقا

 0 ومعمل
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 لضصت تاس تاناهمف نكس هن و

 دصاقتلاو هرواطمىلا باطلا اهم |

 لستات ل دو قات كنود
 ماعم ى ع 0 كحل نمر هلاخىلا

 نمانمآ ناكل لم امرازذللا و

 5 باق الا تاّذع نمو هعيطقلا ران

 ليدخل كار وعر رحل
 لسسلاهملا عاطتسانا لاخلا ىلع
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 اهئمو هناكرأوريسلا تادآو هناكماو
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 ٌتالخالا نع رهطتلاو تاوولأملاو

 سول تا 6 وصرالارطأو

 اهنمو تانوطلا ءاه_صو تايثلا

 هفرعملا تافرعد فودقولا

 هجرلا لح هبشع ىلع فوكعلاو

 د_هعلأ نسحو ءاحلالا ىدعد

 نعحورخلابفاوطلااهنمو ءافولاو



 نيملاعلا ع 00 0 راوىلا ا تاذحلفق 0 0 ص رعت

 0 كودو تفاع

 2227-2-5 هلوقلم وأت ىف لولا © 4 القا لفدر كتل | لي و نولضمف نولعا

 نكتلوهؤانث لح كذب ىنعي (نرطفلا عش ركتا نوجيوفو رمل نورمأيو راه أان)ىلاعت هنمالا ىوهلا عابتا نع
 ىلاهعئارشو مالسالاىلا ىعد ريحا ىلا سال نوع دب ةعامج لوقب مأ نونموملاا .ًامكتم هاد قدما وكنا اونما ىذاإ

 . ه مع ع 5 3-5
 0 لا ا دأ 0 اومدةعاو نوم سم تاو الا نئوعالو

 مهلشوأو هوقو هعاطلا 0 بالا ا ندد : اا ءادعأ متكذأم كلع هللا ةمعن

 اذهريغ ىف جالفالا ىنعم ىلعانلل دقو هميعلو هتانح ىف نوقاد اهلل اهي دله ّْ نردلا نار ل عدم 23 0
 رسم نب ىسعاذت لاق معنوأ انث لاق م ر ندج ييرص هه هند نع ىع : عضوأ ا رانلا نع 0 ا

 ند هدر 2 د

 م 00 هلو ارقي نامع تءمس لاواعبص عمس هنأ ىلا نوعين نع ئراقلا هللا سن كاذك نم 0 ١
 1 00 مهباصأ ام ىلع هلا نوذمعتسدو ركدذملا نعت ومني و فو رعملاءنو ماي وريجلا كك ران كلا كل

 عنا أند لاق معنولأ انثلاو مزاح نو سمأب ورمل: اىلا نوعدي ةمأ مكنم
00 

 نعربيوجانربخأ لات دي ارب لاف بلاط فأن بى ان رص ءاوسليقاعانركذ ىلا نامعءارق | مر
 ووك وا كوع ا مط لملواو ةصاخ مه لاق ركسنملا نعنوهني و فور عملاب نو مأب وربما ىلا نوعدي ةمأمكتم» نادر افلا نكاتالر توفت نعلفاواو
 اوقرفت نيذلاك اوووكسالو ) هلوق لب وأن قىلوقلا 8 هاو رلاه صاح مهوهننا لوسرتاعصأ ١0 5 اى زاك

 هك را د د ا 0 ا نا ا
 أوو ل: الو هوان ل> كلذ ىتعد ١ تم م ماراب 8 0 0 37 باذعم وال ناو أو تاشدمل' مهءاحام

 اةدايعب نقاب ور وذل يق الب ار كلا نع نادر ع كا ربسا ل
 أوضعن ةزو هللا يم أ اوفلاخو هفالخ او دمعتف همف قل ااولعو همفاوفلتخ |اهف هللا يس نمتاننملا مههءاح 1 نكس 5 : . 0 0

 هناي ا 1 ل 0 ! ودعو بذدوسا نى
 نم باتكاا لهأ نماوملخاواوقرفت يذلا اوهلو ىنعب مهلك ئلوأو هللا ىلع هءارح هقاسوهدهع در ) 7 ١

 قرفت مكنيدفنينمْؤملار دع ماباوقرفتالفهوانث لح لوي ميظء هللا دنع نمباذع مهءاعأم دعب

 لم ظعلا هللا ناذع نم مكل نوكمف مهتنسد مكني دفاونتستو مهلعف اواعفنالو مهني دىفءالؤه

 الو ةلوقىف عسب رلا نع هيبأ نعرف عج ىلأ نا انث تاو ىعسأا 7 لاو ىنم لا رك مهلىدلا هاا ودا اهف 1

 ىلع أ هللا ىبن تاتكلالغأ ل ل اووكت هازل امو نا 2 و اولد

 تاذع مها اواو لجو ا بل 8 0 تاويعلا فاعل نلاعلل البط

 نيل است بنار سا كو را دا 4 الو هوة سابع

 باذعلا اوقوذف مكتاعا دعب

 مع || رومالا عجرت هللا لاو ضرالا قامو

 سانلل تر خأ ةمأريسخ تنك

 عدنا مر انس 0 نماوفل او اوقرفت
 نونموم امهم ماد

 دع مترفك أم ههوحو تدوسانيذلاامأف هوجو دوستو هوحو ضست مو:) هلوقلب وأ: ىفلوقلا نل نوَمءافلا مه

 (نودلاخامفمه هللا دحر ىف مههوحو تضم, |نيذلاامأو نورك دمك اعساذعلااوقوذفمكناعإ مكواتاعب نا دا ورضد

 نيذلااماف هلوقامأو هوحودوستوهوحو ضسن موب مظعباذع مهلك ئلو أهؤانث لج كذب ىنعي (نو رصننال مث رايدألا مك ولو

ك [مهل لاقيف مههوجو تدوسا يذلا ماقءانعمناف مكناعإ دعب ترفك امههوجوتدوسا أولو اعنا الا هناقت حت ارقلاه
 مئرف

 باوحلا طقس أل قءافلا باوح نمامألدءالو نورفك تتنك اعباذعلا اوقوذقمكنامعا دعت 1
 | لج هلوق ىنعملمأو هملعمالكلا نمرك ذامةلالد| ل اَعمفرك ذ لرزاحاعاو «هعمءاقلأت طعس 59 ١ نولسمفوقولا يق حيف ظ 0 1 ا 1 ل ا 1 ل ا

 3 هونت ظ م نودنهت ط اهنم فانت سالاولاعتلو اولا لامحال جب اناوخا نيتقفتملا فطعا ص اق 0
  دوستو رك ذارامماب بوصنم ل ءقو ممدالا ىلع مهلب فرطلا ىاعنل )الإ 6 و ُّط تامل 0 نوسل ملا لود. علا 5 ركسملا



 ال ىحلاب ه نودلاخ ط هئاةجر قف .ه نورفكت مترفك مهل لاقيفردتلانال (ال) مههوحإوتدوسا ج هوحو
 فرعملان ال فقوهملعو هملع فقوال(# 0/) لبق ه نوقسافلا ط مهلاررخ ط هتتاننونموتو ه رومالا ط ضرالا فام ه نيملاعال

 رايدالاو ط ىذأ الا ة اهلا. ف سال

 مثىأ رامخالا سترتل مت نأل فو

 افطعناك ولو نو صني المه

 و سس حبحب ا سس ميج يو ويد يس ١2 حسو اسمو يع مم مجسع م ا مس سجس مصل سمس

 نم انالمق لهأ هب ىعمهضعل لاو هن ىع نمف اوهاتحال وأتلا لهأ ناةمكناعادعت ترفك اهوانل" ْ

 | صضست و هلوقمداعق نعد مم سس م لاقدب انث لاف رميا ف را2 كلذ لاف نم 0 ننس

 هللا صهّنلاىن نأ كرك ذدلو نوعمستاك مهناعادعدماوفأر فك د َهلَدِب الاءوحو دوستو هوجو

 | اوعفراذا ىتح ماوقأ تدع نم ضوملا ىلع ْن دريل هدب دمهم سفن ىدلاو لوقي ناك ل سو هسملع
 'ادعباوند_> أ امىردتال نا نلاَمملف كامحأ ىلا أبر ناوق الف ىنوداوحلتخا مهي ارو ىلا
 | هنلالاق هللاد_عمدءافولاوهللاةعاط لهأءالؤههّنلا ةجر ىف ,ههوحو تضسانيذلاامأو هلوقو
 انث لاف لضفملا ني دجأ ان لاقنيسللا نيد سرد نودلاخاهسف مههننا هج .ر ف لو رع

 0 مكناعادعت مترفك امههوحو تدوسان يذلا امأة هوجو دوستوهوحو ضدت مو ىدسلا نع طاسأ

 : 0 7 ٠ ما تدوسان يذلا اماف ةماما ىنأ نعدلا# ىبأ نع عجيدص نب مسد ولا وةلسن دام نعأأ انث لاف تاوقو ةناقت نيتلا اردنا ومآ هدي ا ا ل 7 نوال نا تال كل

 نأو نيسعةفرط ىصعنالف عاطب | رعبا رفك نملك كلذب ىنعنورخآ ل اقوبجراوذللا مهلاق و كناعادس هد مترفك أمهدوجو
 ىشالفرك دين أورفكيالفركش || ركذ هلاك ىفنياع مه سفن ىلع مهدهشأو هتبرذمدآ ص نم هئاذخأ نيح نمآىذلانامالا
 اهلك بحاول مايقلا وه وأ || عسبرلا نعمسبأ نعرفمح ىبأ نانو هارأ ماك عانت لاف تلا ر رعت كلذ لاف نم

 ه نورصنبال اورصتنالم ناكل
 نئموملا رذحامل هنا دع هنا ريسفتلا#

 هذهىف مهرمأ رافكلالالضا
 دقاعمو تاعاطلا عماحتتاب الا
 ىوَمتلاةريس موزلاهلوأف تاريسخلا
 نيدلااه أا تلزتاملس اعنا نع

 8 2 0 3 5 . - - ٍ 35 .٠
 ا مرام نع 500 ١ ةمايقلاموناوراصلاو هوجو دوستو هوحو ضسن مو هوة ث بعك نب ىلا نع ةلاعلاىلأ نسع

 مالك مو هنلافهذ_خأبالثأو نورفك_:منك اهعناذعلا اوقوذقمكناعادعب ترفك أمعربعو ههجو دوسان لاعف نيهمدرف

 وأ هسف: ىلعولو طةلاموهيو ١[ اورقأ ومهقاثسو مهد_هعمهنمذخ أن يح مدآنامز ف فالتخالا لبق ناكىذلاناعالاوه لاق

 ىلع اذى نيبرقأل اوندلاولا ظ مكناعا دعنمت :رفك لوي نطسمةد_حاوهمأ اواكفمالسالا لعم_هرطفوةيد وعلا مهلك
 متعطتسا|م هللا اوهتاو تازتفنيلسملا ؤ هلاوصاخ افكاذمهناعا لعءاوماقتسان ذإ! نرخ آلا ف لاقو مدآن امز ق ناكىدلا كلذدعد لوقب
 نال ةخوسنمريغاهنأ ىلعروه#لاو | هلوغبا اونع نيذلا لب نورخآ لاقو ه هتد>و هاوض رق مهلخدأ ومههوجو هللا ض سف لمعلا ونمدلا
 اكوداوُهت بحاو هتاشت قح ىعم ظ 0 وأ 5 لاق نانسن دم , رفق ”كاذلاف ندرك ذ نو_ةفانملا وكنا عادم مترفك أ
 عج فتح نأو شو قتبنأ محم | اوطعأ اوناك نوقفانملام8لاوةي الاءوحودوستو هوحو ضددت مو نسما نع دابع نع محلا
 مسني نأ زوال اذه لثمو هيصاعم ] تاوصااءكلذفاغانرك ذىتلا لاوقالا وأو مهلامع أوم مجول ةباهوركستأو مهتتسلاأ,نامالا ةماك
 ىداعملا ضعبلةحاناناك الاو | ىلعتوع وبىذلانامالانأورافكلا عج كذب تسع هنأ سه ؟نبىلأ نعءانرك دىدلالرقلا
 هتاقت قح هلوه.دارنأز وحالو أ هتانأكلذو اندهشىل.اولاق مك ربثسل مهل لبق مون هاو رقأىذلاناعالاوههنعمهدادترا
 رداصلاك ف ءلاكتلا نمعاطتسا الام || مولعف ههوحو ءاضم رخ الاو هعوجوءاد وسامهدح أن شب رفةرخ الا لهأ عسج- لعج هوانث لح
 نامسنلاو وهسلاو اطخلاا لمبس ىلع عجن أو ههحودّوس نمد رف نول خادرافكلا عم نأ ناَعب رغلاناذهالا كانه نك,ملذا

 اهعسوالا ايف هلا ق كمال هلوفل مكناعادعتمت 'رفك أهلوقبىعلئاقلوّعل اذادحوالفههحو ضس نمى رف ىف نول ادزنوملا ظ
 نيتي الازيب ىرف قسلاذهىلعف مم كلذ قمهعمج لخداذاو مهعمج م مع ريما هؤانئ لح هللا معدقو ضع نودرافكلا ضعب

 نرش نر لو تما كلذيدارملاهنأ مول _عمناك ةدحاوةلاحالادسعب نيرفاك ا رام اهفاونمآ هلام مهعيمجل نكي
 نوكيالف قلذلل مولعمرغ ةسهلالاهنك ظ رمل راو ردوسر راو نا روق ملغ ا ياحلو

 هاف كاد قئاللا فول لصحب | 3 رقم ما امباذعلا اوقوذف ١ دعو مداجادعت ةدابعلا هلاوصلختو أشمي 0 يلا ا ال لا
 كلذك اك اذاو ءاقنالا ىح 0 نيذلاامأو نيستا رتالا تتانس دس ادثونانأك مايا وديج ما أمم لوي

 0000 00 را ارقالا دع هسفع ىلع ىلعتي موهئيدلدس ملفهقاثسو هنناد_هعىلعتس نم مهموح وتضيبأ ئ

 امن سدل(نولسم متنأوالا نوال و) عونمماهعسوالااسفن هنا فلكي ال هلوقدعبهب الاوذهلوزنتو فخألا قس و ايلغألا مسني مث فخ الاو
 عسل لص لاكو هاع مهره أى لاعت هنا م هلثمةرقملا فيمدقو مالسالا لاح فالخ ىلع توما مهك ردي نأ نعىهنوهاسعاو توسملا دع



 (اعبجهللا لمح اوودتعا و)لاَعف هلك ءالعاىلعءارآلا قافتا وهنلا د.ك سلا ىلع عامحالا اوهوداعملاو شاعملاجالصصاو تارملا |

 تا ناسعومج منول "لاح

 عفن م ناكم نمىلدنملا لاسمسأب

 هحونألهعاطقنا نمأب قدثو لمح

 راسو و رع صرت
 للان وكي نأز وحيو رومأةدع
 هقول ولماصتعالاو د. هعلاةراعتسا

 مالكلا 3 نا ىلع ءاندمهملاب

 ضرفتنأ روك و 00

 كوكو ادن ردنا نورا
 نأ لصاحلاو اهلاهرتماصتعالا

 عار يئاوو ةروخا ىو
 هداحلا نسعهمدقلزتْنأ نومأم

 ىلا هءل_صوتيام انههلدحلاب داربف

 كاتس ىلعتاشلا
 ثا نع اا جفا

00 

 نارهلا هنالمقو ساذلا نم لمحو

 ىذر بلاط ىفأ نب ىلع نعىوراك
 ملسو هملع هللا لص ىنلا ن ع هنع هللا

 لبق هكا

 ا انمي را اف

 ريح ةأمأسنهمق هللا اك ملسو

 لمح نق لا

 ا نسملا هللا

 نع لا دو هشل ةنلا لسا يلا
 دعم ىلأ نعو هللا لب دح نارعلا

 هملع هنا ىل ص ىلا نعىردملاا
 هنا تانك نيلقتلا ف كرات لو
 ىلا ءامسلا نمدودمم نيم لمح

 لل-قو ىدب ل هأ ىنرعو ضرالا

 لمقو هللا هعاط هنا لمقو هللا سد هنا

 ال هوتلاالخا

02 

 هللأ

 الامل ادعبامو ادحاوالا نو
 ا و لالضلا

 فيت ام واتا

ةهط انعد هق ول وو ه.هراهظت سالالشت وك نأز وكت هلع / 1 8(
 

 000ااذذ1#111#م1 ممم م ل ااا وح يس سو صيصل ا 6-5 000 تاس حسيت - حمو مصمم لوله سس جحا 0 و تح

 هتنح ىف ى ع هللا ة جرف مهفلوقي هناجر درج هلاالديأو ةغول“ الان هيراةداهشل اودسحوتلاب

 لوعلا 9 هباعالو ةياهتريغي أدب ادنأ أاهف نوقانىأ نو دلاخ ابق مه اهمناهلعألهتادعأ ًاامواهمعنو ؤ

 هوا”لح 000 (نيلاعللالط دير هقئاامو ىلا عاهول :نهنناتانآتلث) هلوقل.وأت ىف '

 ادهريغ قهذهو اذهن ام كلذو كا: سرعلا تعضو فدك اب دقو هنناتانآ 8-5 ههنا تانإ كلت

 اهولّدن هعدتو دريعو هلأ طعاومىسعل هّلناتانآ | هلوقو هن ذاع نع ىغأ اعلق ىظمامكعضوملا

 هدههللا تان كِل هلوهب ىنعبامتاو نيعملاو قد_تان ىقعل ق ا اهصعنو ل ءاعاهور شن ملع | ا

 ليئارسا لى“ .دوه دوه أو لو هيلع هلل ىصدقلا لو برراصنأ نم يموملارومأ افرك ذىتلاتانآلا ا

 هبرارقالا دعب هدهعنيشقالاو همي دئلدملاود دهعت ءاوولا لهأب لعاوعامو تا كلال أ وا

 هضاد ٠ نم همقاع نمنأ هلعأ و 0 ا ا

 نمار اع راعي هناهع مظعو هءادع ما أى هدماختو ههحودب وست نمهمقاعم ةناريخ ا اع

 | ى لد «معم قار رقلهنم مطرف معن اد ؤمدل ته "2 هر دإ هةلزع آرام فير مستو هع ردو ههحو ض..د 3

 كلذ ىنعت نملاعالاملط دب ربهللاامودر 5ك دىلا عد لآ ةفاهملع معازاح تفلس هلنابع اوهوحوتسا |

 معانا همعذتوءالؤهدوحو ضستو مظع يدع هيت داوء رح حوا ومس ايهللا سدأو

 نل هنأ هدامع كا ذبامالعاهعضومو#ىدذلاهعضومرغف قئانوسلاعفاضئثوضوانلاط تنحف ا

 ارادناو كيرغ !او هتصعم ل هأ دعوأ ًأامربغو هيناعالاو هتعاط لغأ دعو امريغ هم هتكح ىف لس

 ضرالا قامو تاومسلا قامهننو) لحورع هلوق لبو: ىفلوقلا و ءالؤعهمارعشبتو ءالؤههتم
 هنأرك داعم اعاد مد اورفك نيذلابقاعن هنأ هوانت دع (رومالا عحرتهلناىلاو

 قيدستلا ىلعاودبث يذلا ءنامعالا لهأ سشب ودوحولا دب وست وميظعلا باذعلا نم هنمههقاعم

 دحاله نم لطريغ نم هنانح ىف دولنا نم د. مههدشم هنأ ف صو.« ءاهلعاو دهاعىلا مهدوهعءافولاو

 هانا هلظبةرعهرعىلا دادزبله ريغ ظرامنا ملاطلا نأ كاذو لاغلا ىلا هبدحاحال + ال لعفامفنيشي رفلا |
 ظ نءاصقان ناك امدمفد ريغ لطاع مع ه.اسسأ ضعت قاس بشك عل اونا طا اطلس لاو

 ىنعمالفةرخ الاوامندلا قام و براغملاو قرا شم اراطقأ نيبام عسبج هل ناك نمامافماَملا نع هنامسأ

 ىلا 7 هريغ مطب كااذ منسف ماتىلا حج احم صقان مش هنامسأ ص سل هنال اش لظي نأ زودكفادحأ هلطا

 قامو تاو دام هيو نملاعللاملطدب ر.هللاامو هلوق سهع هوان ل> ناقكلدأو اريك اولعهنلا

 عيدصمم امرك لات هتلر ركتهجودسب رعلا ل عأ لتاو رومالاعحرتهتاىلاو رطرالا |
 ضرالا قامو تاومسلا قامدتو هلوق عمار هاط هعءامد_عتدقوار "روما يشر هناا واو اوت

 ما ُملالافاكو دب زاتبع ذا زامأ ترع |! لوقريظن كلذةرمصملا لأ ع نمةمرعلا ل هأ رضعن لاَقف

 ارشفلاو ىغلااذتوملاصغن « ئثتوملاقمس توملاىرأال

 توملا عضوم نالت دملا | ذهريلتت كلذ سل ةفوكلا نو ضعب لاقو رامذالا عطوم فرهظأن

 تاومسلا فامهتنو هلوقنال يآلا فكل ذك كلذ سلو ةدحاو ةلك هنالةياثك عضومتدملا فىفاثلا
 نيّصعلا ن ةتددخ اوك نآكلذو ىةفرو.ألاعحرتهقاىلاو هلوق نم سل ريخضرالا ىفامو || .

 لاقي :”رخالا ىلا ةحامحمري_غاهسفتباممنمةدحاو لك ةدفتكم ىرخالا ىنعماهانعم ٌقرافم

 هللا اتكن ال اوصل ىلوأ ان دنعىباثلال وعلااذهو هنعربجلامامتىلا جاتحمتوملاىرأ الرعاشلا

 قطنملا نم عيصعلا ف تمص مخستتغامدعا 0
 كا يحل هع يعجل. مسدس يبوإ حسم ل يس مج همام فمش صمم ديا هو ن1 مب مامر ريض حاس مح دج هاش هع يور حمو ب مروج جس هس دع مس يصمم طع صل" ادد لعن جا

 #00 6 لح ا وو اسم اص مم 75

 رهاطلاو

 لئالدلا ىلا ف محا نا همع 0 اولاو ساهل ةاغنن ١ ا ةالضلا لأ عمتختال و هلعمتلا لص لاق ىاحسأو



 م امص لمح نذاعمو بعكن ”ىلأو ده هي د تاز همركع '

 ا

 ١
 ١
ٍ 

' 

 م 5 : مك امز فس انلا كلاود رخأ هللانونمؤتوركتملانع نوهنو فور عم انو مات دمأ خ يع

 | هيععمهثك عرو فناسالار ظداسد هالاءوس نع فكلاوماشتحالاةدعلا نزوة عرا ٌْ ( ١) ١(

 را رغنلا بج ردعارتل سانقلازاوح لوقلاو ةنظلا لئالدلا ىلعامف ”رمصتقان او ناقل ءافثك الا عنتماةبنمقملا
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 ىلاعت ىنعي هنافر ومألا عحرتهللاىاو هلوقامأو دوحوم عيت هجو مولا ىفناصملا نمرشاظلاو ١

 ردق ىلع الكىزاحفءىسملاو نسحلاو ملاطلاو مهم حلاسملا هقلخ عمد سعأرب ًاررصمهتناىلاهرك ذ

 همأريخ ملا :ك )وانت لح هلوقلب وأنت ىف لوقلا 3 مما ابا والو 0

 فلي وأتلا له ف لمخا (هللاانونمؤتو كسلا عدوترر رعملاب نو هات سادلل ت>رخ
 . هللا ىلمهّلنالوسر عماورجاهنيذلا مهمهضعب لاففف نانا و لاا 5 هلوقلب 0
 كلذلاف نمرك : ذ لو هيلعهللا لصتلالوسر با صأن مةصاخو هني دل ىلا ةكم نم سودهملع
 نع ريم> نيدمعس نع "لامس نع طامسأ انث لاق دا ورع انث لاق تب ركو أ ير

 ا 2 ار را هلاق سان تيرا ارح الا قالا اعنا

 ةمأريخ مت نك سامع نان ع 58 لامس نع سق نع همطعنا انث لاق 3 ا

 كسا ا لا نيسان يدهن رج ةندملاىلاةكمنماو رحاهنيذلام لاو ننانا تدي 0

 ركنملا نعنوهنتو فو رعملابنومأت سال تحرخأ ةمأريخ مت 0 ])“ نع طاسسأ ان“ لاق

 هّللالوسرداحتأ نمةصاخ ىف متنكل ا نكمل واماك انكف متن لاقل هللا» ءأن 11

 فورعملانو ص أي سانلا تحرر خأ ةم أري اوناكمهعينص لسثم عنص نمو لوهيلعهقلا ىلص
 لاو مي. رح نا لاق لاو اح ىتث لاف نيسحلا انث لاه ماعلا سرح ركل ا نع نونو

 تهرخ أ هما هخ تكرم ها سلا ءلسئارمسا ن نع مادقملا نب رعصمم ان انث لاق

 لاف قازرلا دمعانريخأ لاق ىتكن نيس رق ار 06-3 الراثلو لووك لاف انقل

 ا أ ةمأريخ منك سا عنيا نعري مج ْندمعس نع برج نس لامس نع ليثارساانريخأ

 :* لاوديزب انث لاقرش (رص ةئيدملاىلا لو هيلع هللا بص ننلا عماو رجاه يذلا مهلأق

 ا ل ىانلا ' نمىأر واه #ىفلافباطخلانيرعنأ انارك د لاق هدامق نع دمعس

 نفك وك أ نأ هرم نمسانلاامأا اقم هنآ سانا تحرخأ ةمأريس خم هذ ه أرعف
 نعءريب وحانريخ أ أ نأ دب زراتربخأ ل اق بلاط لأن بدع ع رص اهنمهللا طش ولف ةمالاٌ كل:
 0 لول لعهّنا لصد ل وسر باس أم يلام اناا .رخأ ةمأريخ منك ةاوقا د دست
 ةمأربخ متن ' كلدىعمنورخالاقو ه« ناب را اوت مالا كارز هاواكو ىيعد

 بل ا يلا رك رس امذهس تنك ذاس انلا ت>رخأ

 ل
 لو قنفات نع عي ف أنبان ع ىسدع نع مهداعونأ انث لاوور ع ندمش ىدص كِلْذلاق

 ظ نعاوبمو فو رعملاداو هأ: نأ طرشسلااذهىلع لوي سانلا تحرخأ ةمأريخ تنك لجو رع هللا
 نأ رم نيملاعلا ىلعملع ىلء مهانرتخا دلو هلوقك.هينارهظ ني متنأن ل لوب هقاماونمؤتوركشملا

 تحرخأ همأريخمتاك هلوقدهاستن ءمب رجنبانع حاج ىنث لاق نيسحلا انث لاه مساقلا
 ركشملا نعاوهنتو فورعملاداو مأتنأ طرشلا اذه ىلع سانلا سانلاريخ متنك لوسي لاف سانا
 ظ لاق عسكو نيا سن ه2و نيماعلا ىلع عل مهانئخادقلو هلو كه ير هطظ نيب نم لوقب هقلااونمونو

10 

 لا

 0 10ش لا
 وجب ذملاعت هنا

 مهني ةيلهاجلا قاوناك مهن : أ كلذو

 بوربحملاوءاضغللاونحالا

 ةكريب ممولة نيب هنن فلا ةلواطتملا
 هللا قاناوخااوراصف مالسالا

 نمنأ كاذو ننمصانتم نيجحاربم

 نولي القفاين لالا ههجو ناك

 ضارغألا بيس يقام و اا

 قملا نمرطادلا فراعلاامأ ةيومثدلا
 هضمق ىفارسأ لكلا ىرت هناق نخل ىلا

 هنالةتملادح أىداعالفءاضفلا

 5 ردقلاقهتلارسس رصدسم

 ناكوريعمفنعبال مدان ىف رب سه أ
 ندلاىفهنارظنو هللاس ْرل هسح

 نوجا نا تاه رو
 نيب رقألاك اون اكف هداول دلاولاسح
 سفتكودحاود سك لب ناوخالاو
 قناوخالادبر للتو هدحاو

 ب رزخلاو سوالا نأ كاذو بسنلا
 امه تاكو مأو تال وحاانأت

 ىل_عاضب وب ورم اوهواذ علا
 افطأ نأ لذ هنسن رسعو ءدب اعاد

 مديد فلأو مالا الاب كلذ هللا

 نايس هب 25 هلا ردجتو

 نأ لع ووفر يحاك
 اهف دب راحلا ةئسحلاتالماعم ا
 000 امنامالسالا دعت مهد

 كن مهم ىخ تسمح ىلاعت هللا نم

 لعفلالوصخل ةمْزلدسلاةمعادلا

 يي اد يق لات
 :فاطالاوو رفا ودح اونانلاو
 لك نانبدحأ وعلل هلال

 ّظ كا: لقال صا ناكاذ

 0 اانا 57 رفح اف ىلءرتنكو) هلوشب هي ورخاالا عتلا مه رك دم مهلعهي ويثدلا ع رشاذه ترك ذام ىلع دئازرعأل وكن
 هدهنتساومذَعْنْأَو وهل مفرط .وةدح ىأءاعْس علب هن ”اكملع ف رمش أ اذا'ىتلا ىلع قس لاقي هنمو. ثناتلاورك ذئلاباهفرحاهتفسو هرفح|ادسو



 هلوشكوهواهضعنوهو ةرفحلاىلاهتفاضالاماو فشلا ىنعمىف هنالامإ اه او أرانلاو أ ةرفحللاهتم فر يمضلاو ماكو هصلخ

 من 5 ( 0 5 مدلا نمةانعلاردصت قرشأك «

عخ م منك ةررهى أ نع مزاح أ نك ء ةرمسم نوع ناس ع 3
 م لآف سانلل تححرت أ ةمأر

 ظ َ لاق طاسأنيدننع سرع مالسالا ىف مهنواخدتلسالسلا ف بنيت ساتر | ا
 ف 9 يلا

 | لافنيح ةاالضظىإ سل مالسلا هملع
 نيم لالض ىف لارلانأ هموق هل

 نمرعغص رسل ىأ
 تك كئاذبآلا عمو هئم ريكلا

 اهميشمل 4« ىلع مكر ةكلنيفرعسم
 رانلااهف ىبلاةرفحلا اهل

 اهدعب عقوتي ىلا منام الشتو
 اهفرح ىلع دوعملاب رانلاف عوقولا

 ةاسملاةدمرية حت ىلعه سنته مفو
 امنا وحل 01070 تلاط ناو

 ىع وقو.-المزلةسملاتوملانيدو
 نيبو ىلا فرط نيبامالاةرفملا
 ىعم أرك عل !تلاوئدلاكاذ

 لو-رلان مهب فطاىلاعت هناذاهنالا

 هفاطا أر ئاسن و ملسو هملع هللا ىلص

 عسج ةنسلا لهأ لافو اونما ىجن

 نموملا نيبةكرتشم فاطلالا
 وه نامالا لع اوناكو لف رفاكلاو

 ذهنأ ىذلاوهدمعلا ناكل دنعلا

 لعل دا لانا نسف
 نألعف ذهنلاوهىلاعتهتانأ
 ىلاعت هاو هداعلا لاعف قلاع
 عبلملا ناسسلا كلذ إثم (كلذك)

 | لا ا
 اووكتل وأ ىدهاودادزثنأهدارا

 هلام الوق لوالافهبادهءاحر لع

 لمثاوأ ف يمدقو ةنسلا لهالىئاثلاو
 نينموملا يغرم ةرفتلاة روس

 لاَمف مهريغ لبكت فنيلماكلا
 ( رينا ىلا نوعدي ةم أ مكذم نكشلو)
 فسدغرتلاناعوب هتك سدح وهو

 نم عمت الاع فكلاوهنأ ودءمو

 الف هناهوركمو هنامرهت

 ناسلا فةدابززيعونلا هع أ مرج

شاوأ نتا كنم وفي نم هلك نافاوفلتخاو( (ركشملا. نعدوبنيوفو رعملا نو رهأ ,و) لاف
 ظ ضيع

 حو لاق كلذاو لاا ضلاو ةلالضلا كا ذكواغشلا نمرغصأ ةفشلا

 نا ىلا ارد ناو تان تع رحل ا مارح "مك هلوقف ةمطع ٠ نءوو رم نب لمضفن ءىلأ |

 رك ذ مالسالا هاصتسا مالارثك ؟.هنالسانلاتحرخأ ةمأرخ اكل قام انو رشا لاقو 9

 متذكهلوق عسب رلا نعهيبأ نعرفعح ى أن با ان' لاك نيسهلا نب رانع نع تنرص كلذ لاف نم
 ىفةباحتساراك أةمأ نكت للا ركسملا نعنوهنتو فور عم ابن و سمأت سانلا تحرخأ ةمأريخ
 اواكمهمأ كاذب ىنعمهضعب لاقو ه« سانلا تحرخأ مريخ منك ل اقم نقةمالاهذه نممالسالا

 نعىؤدلاركب ونأانت لاق نانسزدم , ممم كلذلاك نمرك ذسانلا تح رخ أ ةمأريخ
 || لاق ركنملا نعنوبنتو فو رعم اءنورمأت سانت جرخ أ ةمأريخ منك هلوق ىف نسا نع دامع
 لاو هدامق نع دعس انث لاق كب 0 انث لاو رشد[ يس رص ةمالا ذه ىف ريخلا نم عهسنامناكدف

 لب وت لاوقالاهذهىلوأو رفع وبألاق «ب هللا لعاهمرك اواهرخ ان لوعب نسحلان اك
 ميكح نب زم نعةسلعنبا انث لاق رص مهارانيبوقعي نأ كلذو نسسحلا لاقامةنآلا
 متنأ ةمأ نيعمسمت فو مكس اال ل وشي لسو هملع هنا لصهتلا لوسرتعمسلاو هدح نعهسأ نع

 نع ء رممانريخأ لاق قازرلا دعانريخأ لاق ىتح نب نسم ا 08 هللاىلعاهمرك أ اواهرخا

 تحرخأ ةمأريخ منك هلوق ف لوب لو هملع هنثا ىلص ىنلا عمس هنأ دح نعهمبأ نع مكح نير

 انث لاودب رب ان لاقرْس | سنرص هللا ىلعاهمرك أواه ريخ متنأ ةمأ نيعبس نوهت متذأ لاق سانا

 ةمعكلاىلإ» رهط دش موهو موب تاذ لاق لسو هملعهلا ىلصهئلاىننأانلرك ذلاق هداتق نعدعس
 نو سعأت ىنعن هناف فورعملاب نورمأت رنا طراد اردنا ل 0

 بد دذدكتو هللا رشا ع نع نوهنتو ىنعل ركنملا نعنوهنتوهعئا ارش لمملاو هلوسر و هان ن امالا

 .ةيواعم ىنث لاق حلاصنيهتلادبع انث لاق دوادنيىلع نهم اكدنع ىهناع لمعلا نعو هلوسر
 اودهشي نأ فورعملامهنو صأت لوقب سانلل تح رخأ ةمأريسخ متنكه لوق ساسع نبا نع ىبع نع
 نعمهنوبنت و فورعملا مظع أو ههنناالا هلاالو هملع مهن :واتاعتوهللا لزنأ اع رارقالاو هنئاالا هلال أ

 لش- هلعففاؤو رعمن اك املك ف ورعملا لصأو ركتملاركت وهو بيذكتلاوهركتملاو رذنملا
 لأ رعدامم ةتالاقو رعمهّللاةسعاط تمعسامناوهلئانناعالا لهأ ىف م م2 سمع ع نسيم

 هنئاةمصعم تمس لاذإو هل عفاحصمق هوأرو ةئاوركماا امركملالصأو هلعفنوركشتسالو ناعالا

 ىلا نوئموتو هلوقو اهو كرنومظعتسوواهلعف نو ركذتس هت ناعالا له أن ألاركتم
 دقو ةمأريخ تنك ل مة فسكو لاشف لئاسلاسناف .ةداعلاودمحوتلا كنوصلختف هنا نوقدصت
 ا اراماوناكم وق اق ارخ متنكا لاعب اما وتضم ىتلا مالاريخةمالا هذ هنأ ةبآ الا لس وأت تأ عر

 اوركذاو لمقا6 ةمأريخ مثنأ ءانعماعا اوهملاتسهذام فال كلذ ىنعمن ا لقهشعاواك ا معاوريغتف

 | اذهلثمىفناك لاخدافمك ركفاللق تنك ذااورك ذاورخآعضوم ف لاودقو لسلق نأ اذا

 ناك مالا ىنعع تنك لئاف كاذ فاضي ألاقولو هانعمفورعممالكلا نالدحاو ىنععاهطاقساو

 طوس رق ره ركن معددنر اه ىنعم ناك ةمأريخس مت دحووأ همأريخ مخ "ةلخ هلبوأت

 ىنءعمشأانلق ناذللانالو "الان الوقلاو سانلل تحرخأ طوفحملا حولا ىف هلئادنع ةمأ ريخ تنك

 | ةسقيرطلاة مال! لاقوةقي رط لهأريخ تنك ك اذ نعمت و رخآ ل افو لسقءانيو را و رىذلاريملا

 لوقلا#
 الن هملقب وأ هناسلب وأءداسأماركسنملا نعمبلا اوفو رعملابمالاهدع بح والا فلكم نمام هنال نيستتلا نأ لامفئاطهذف



 مننك_وق ف كلذب لاعتهقلا مهفصودنو
 1 دالوالا عمجدي رركسعهنالغ نمريماللو دتجمدالوأ

 00مم

 (نوقسافلامهرثك أونونمؤملامهنممهلا ريخ ناكل باتكلا لهأ نمآولو) هلوقلب وأت ىفلوقلا#

 | هلع هلا ب دمحم ىراصنلاودوبملا نم لسكن الاوةاروتلا لهأ قذ سولو ءرك ذلاعت كاذب ىندد |
 ن وذم 0 مهنم مهن رخآ لحآو مهاسند لجاع فهنا دنعمهلا رمخ ناكل هللا دنع نم هءمهءاحامو سو

 | امفراو هيلعللا لصةنلالوسرنوقدصملانوئموملا ىراصلاودوهلا نمتاتكللا لهأ نم ىنعن

 هللانأ ونمآن م مههاسشأو موتو ديعسنب هملعتوه وخأو مال سنهنلا دمع مه و هللا دمع نم هنيه ءأح

 ىعي نوةسافلامهرك أو هتلادنع نم هنمهءاحاماوعمتاو لو هملع هللا بص هلوسراوق دصو

 ملسو هملع هللا يصدم < ىددصتلاوةاروتلا فام عامتادوهلا نيد نمنأ كلذو مهني دنع نوحرامللا

 دمحم هفص نيباتكلا لك ف وةاروتلا فاعو ه.ىددصتلاو لمحت الا ىفام عامتاىراسصنلا نيد نمو

 كلذف ةيذكمىراصتلاود وهملا ىنع أن تقرفلاادلكو هللا ىن هْنأو هثعممو هتعنو سو هملع هللا ىلسص
 مهراك ًاوهوانن لح لاق ىذلا هنونيدن مان وعدن ىذلا هنيد نعمهحو رخو مهقسف

 مهنمهداتق نعدبعس انث لاو ديرب انث لاف ذاعمنن رشب رص اعةداتقلاقو نوساغلا

 (ىذأالاكو رضي نل)هلوق لب وأ: فلوقلا يو سانلارثك أ هللا مذنوقسافلا مهرثك أون ونمؤملا

 باتكلا لهأ نم نوعسافلاءالؤه هلوسر و هللاناعالا لهأ اب ءرضد نإ هوان لح كلذب ىنعد
 مهكر مكنوذوب مكلو كاذب ىنعي ىذأ الا امش لو هملع هللا ىلصا دمت مكست مهم ذكتو مهرفكد
 اذهو كاذب مكنورضيالوةلالضلاىلارك انامهئاعدورزعو همأو ىسع ىف ههلوقو مهرفك مكعامساو

 نعةك هك مذهو اريخالا اسس ىتشا ام لقاك هليقام ىنعمفلاكوهىذلا عطمذملاءانثتسالا نم |

 دب رب انث لاقرس اممرص كلذ لاق نمرك ذليوأتلا لهأ لاق كلذ فانلقاموحضبو اعامسرعلا

 مهم هنوعمس تى ذأ الا مكو رشن نال وشي ىذأالا مكورشن نأ هلوقةدانق نعدمعس ان لاف
 ىذألاقىذأ الامكو رض نا هلوق عس رلا نع هسبأ نع رفعج ىلأن انت لاق راع نعتئرص

 مكورض نل هلوق جب رجنبا نعام ىنث لاق نيسحلا انث لاق مساقلا شرع مهتم هنوعمست |
 ركب وأ انث لاق نانتسنيدم 7 رم بيلصلاوىنعو رب زعقمهكارشالاق ىذأالا

 هللا ىبعاذك مهئمنوعم-:لاقةنآلاىذأ الا مكو ريض نا هلوق فن سسملا نعداسع نع ىننحلا

 (نو رصني ال مترابدالا مك ولون مك ولئاشي ناو) هلوق لب وأتى لوقاا 4 ةلالضلاىلا مكنوعدي

 مكولوبف مكنعاومز همي ىراصدلاو دوهلا نماتكلا لهأ كلاي ناو هانت لح كلذ ىنعد

 بلاطلا هه. ىلا هرهط لو مرهتملا نال مهمازهما نع ةءاكراند ال امكو و هلوعف امارهنأ مه رايدأ

 ىذاحم ن وكم. ذئنم- ىواطأ ارب دقو رب قبلاطلاو سفن ىلءاؤوخ هنمهملا لدي لمواد م ىلا انره |

 هللا مه فكل مكيلع نونمؤملااهمأ هلامهرصنب الم ىتعي نو رصنبالمث همزاهلابلاطلاهحو

 واقف عزا قلأ دق لحوزعهنلا نالملسو هملعهنلا ىلص دمت مكسن مك ان ااعمكناعاو هلوبسرو

 لهأو لو هماع هللا ىصا دم هسنند رك ذىلاعت هللا نمدعواذهو مل »أب نونمؤملااهبأمكدئاك

 مكولو هلوق مرج دقو نورصندال من هلوق عفراغاو باتكلا لهأ نم هد :رفكلا ىنعمهرصت ناعالا

 الو لافأك اهبمذ_هىتل أف نونلاناهلمق تانآلا سور نالم الكل فاننا ءازخلا تاو ىلع رامدألا

 ل اولا هل يآ س أ رنكيمذاا وومف مهلع ىضقال رخأ عض ومى لافدقو اعفرنو رذتعمف مهلْنذود
 لج هلوغب نهد (سانلا نم لمحو هنئا نمل بح الااوفةئامي أ ةلذلامملعتب رض) هلوقلي وأتى

 ص نالفا كلوقك اذهف ركنا انع نوبنتو فو رعملا,نورهأت سانلاتح رخأةمأ ريشا
 و دا ا يول

 هنماق ىتم هنأالا لكلا ىل__عامحاو
 رثاسك نيقاملا نع طقس ضعد

 نورخآلافو ا« تانافكلا ضورف
 موسسقلا قنأل اما ضنعنتللا ما

 سصحاللا ىلعو هوعدلا ىبعر دش ال نم

 ءاسنلاكركملا نع ىبهنلاو فو رعملا

 اذهنالاماونب رجاعلاو ىضرملاو
 نيدلاءاطعلا صن فيلكتلا

 فورسءملاو وهامريلا كوقرعت

 تترب فيكن ولعت وامهامركذدملاو

 رشامي فيكو امسبتماقا ىف مالا
 فورعم نع ىهناع رل عاجلا ناق
 مككلا ف رعامب رو ركع رعأو
 هيحاصصهذمىف هلاهحو ههذمق

 ىف ظاغيدقو ركنمريغنع هاهنف
 ةظاغلا عضوم ف نيليونبللا عضوم
 هراكن هدب ريال نم ليغ ركشاو

 نا ىلعانعج اد قاضأ وادامالا

 ناكف ةبافكلا ىلع بحاو كاذ
 ضعبلا ىلع احنا ةقضحلاباذه
 لحركاذأ صن نا” هيمو ىذا

 تيم اوعو هي لولا مكس ةءلعنيعت
 ىلع فورعم اب مالانأ معاو «

 , قلعسام اهدحأ برضأةثالث

 - ناعوو هو ىلاعت هتان
 نود عجلا هنرمودأم امهدحأ

 عمتجب تح هعجلاهماقاكدارفالا

 د ةهنانورباددعاواكَنافاهطئارسش
 الف ءارباليستحملاو مهبةسعجلا

 مهابيالو هزوعمال اعمهىأب
 مل ع بو مو.اعاضرف هنو ماع |

 : هن صويام ىناثلاو دسعلاةالصن

 سانلا ضعن رخأاذاكدارفالا
 اهتسسن لاو ن أف تقولا نعةالصلا

 نمىلءصرععي الو هنقارملا ىلع هئح
 لمبسسلاءانب أ هقرطو أهروسمدسهناوأ هن رمش يؤليقت اذا دلملاك ماع ىلا مسقنب و نيسمد الا قوقح ىلعتب اماهاتو قاب تقولاواهرح أ

 لطمك ى ايلا اهتياعرب ةنكملاووذ رع أ نطيل آو كاذب سانلا سعب لام لامملا تب ىف ناك ن افممتنتوسعماوك رتونوحاتمملا



 ءاملوالا سم ةكرخملا قوهجلااهشلانو سجل اهل سلو نيدأا برهادعّساا ذأ هنع ورمل هما: تسنح او نبدا رسوملانوددملا

 ناواهدهعتنمئاهملا باب رأوءاورالا وقح ةداسلاذخأو مو ددعلا ءاكحأ» انلامازلاوءافك الاس اكن

 عضوملا اذهريغ م دهاوش كلاب دقو لذلا نم مةلعفلا ةلذلاو ةلذلااومزلأ هاذا مهلع يرض هؤانن 00 رب ندبات د
 ةلذلا ملسو دلع هللا ىل_مدم ع نوذكملا دوهلام لا هوانث لح لوقياوملامح ىنعاوفةئامأ | ٍ دا ا 5

 هللا نمل مح الا نيكرسسملاو نيل سملادالب نما هعاش نماوناك ناكم ىأبوضرالانماواك امدأ |
 تب رض هلوة فن سل | نع فوع انت لاق ةهدوه انن لاوراشب ندم اس رص اكس انلا نم لمحو ْ'

 مهتكردأ لاق د ملا مهملع تب رمضو ساثلا ن لدحر هللا نم لمح الا اوُهَعْبامنأ ةلذلا ىبملع ا وشهو طعولاو سد ردنلا ىدتيص
 دامع انث لاق ىنءاار 5 وأ 0 لاف نانس نيد 5 "رص ةيزحلا مهسمفل سوح ناو ةمالاهذه ا سانا راراغا نمؤبلو هلأ نم سد
 مهلذأ لاق ساذلا نم لمحو هللا نم لب الااو هش اسمي أ ةاذلا مهلعتب رضةهلوق فن سما نع | ركشفافقي رس وأ لب وانافدب
 "1 عضوألا ذه ةؤهتادرك ذىذلا لس اامأو نم ء! ماما دقأ تت هل مهلعجو مسهل ةعنم لوري || الع هصارعظو هلع سلا

 مده: نامأو دهع نممه رارذومهلاو أىلعو نينموملا نممهسفنأ ىلع «نونمأبىذلا بسلا ظ
 نعىسع نع مصاعوأ كك لاقورعن نريد ممرصاوم مالسال ا دالم قا وفقتي نأ لمقهدقعمهلأ اركشيملسانلا هقرطد عراش ف سها
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 عماعقاو الح رىأراذاو هن ر : عل

 اعرق مهدهعب لاق سانلا نم لمحو دهعب لأق هتان ملمحلالا هلوق قدها نع عيش بأ نإ ا وهف لاغ قارط فناك ناو هملع ك0 ا
 98 7 ءلحالاوفشئاعنن أ ةلذلا ملعتب رضةداتق نعدبعس انث لاكدي رب انث لاقرش || نالو يو ركدبفةس رعضوم
 قازراادمعانربخ ألاف ىكش نب نس بلا نيرو ىعاتلا) نمدهعوهنلانمدهعبالا لوي سانلانم | عضاوم نعاههصف مر تاد تناك

 لاقثادغنءامع نعدب رب ان لاق ةدعسمنيدمج رع هلثمةداتق نعرمممان ريخألاق || هان ذنةسنحأت ناك ناوسرلا
 دمج نئرص ىانلا هع ف مديهعت لاق سائلا رم لمحو هللا نم لم الا لو قي ةمركع || قرف رك در القل ناوذم
 ١ دهعبالا لوي ساشلا نا |.حو هللا نم لالا ىد_سلا نع طابسأ ان لاق دجأ انث لاق ا راخلارادح رام لاى دعتكن يمد ألا
 الا هلوق ع ؛ رلان ء هسأ نع رفعح ىلأ نبا ان" لاف راسم نعش نيالا نمدهعو هللا نم ْ ركشو قدلا ىحاص ءادعّتسانالا
 دعس لش --- 95 ةمالوف ناو ديم دابرع ياحلو هلدحو هللأ نير ادع نم الصلال مطا نم ىلع

 نمل. الامة ئامأ هلوقن , اسمع نبأ ن ءهسأ نع ىأ ىث لاق ىمع ند ' لاق ىلأ ىن ” لاو ١ ضاومح اذا هاضعلا ىلعو هقورطملا

 هلرسر ةمذوهللاةمذ ل جرلا لوةياك سانلا نمدهعوهنتا نمدهعوهم ساستلا نملبحو هلا | فل دئنلإ ىف اورصقو موسخلا
 عبر نان عجاج ىنن لاق نيسحلا اننا لاك مساقلا [ئئلع قاثيماوهق ملسوءيلعدتلاىلص (لراعع رمتزلا قوسلاو تاموصخلا

 هنمترهطن اق هتنامأ رك ءاسنلا ىلا نمدهعوهللان هدهعب لاق سانلانم ا لمحمالا اوفتئافت دهام لاق لاق 1 او تنامأ

 | نيالاق لا بهو نياانريشأ نا سنون ىثرص هلاليح دهعلاءاطعلاقو مي رجئنا كاف مهل | ديو . ةياعم م تيةتاخ
 ها. 555 1 ١ لسحلاولاقدو مي مشو يهوي الا لاو احلا نمر و هنا وي تسالا رعس نبا هوو رز |7022
 ا 5 راضنالا هتثأ أ نيح لو همل ءهننا ىل_صدقنا لوسرلناهستلا ني مسسهلا ىنأ لوقٌكاذو لاق دهعلا ةيعس نوعسسيسو م تامعال
 مهترغالو قرش قدوه فوذم والا ىراستلا ومدح | فدل دلف أف ةمادقلا مو ىلااورشك فلكم لكل اح قرم ىلا ىعاذلا نيدباىوق لوعمت :انيذلا لعاموأر ةولحو نعمل لاق ىذلا للا اذ مسالا هنا ضرأ أنمضرأ رظنملف قد رطلا نع ىذالاهطامأ ف نونمأبالدوهلاو لاق ادوهع لوي سانلا نيب وانت الامح كف نوعطاوان الح رلاهأةمقعلا اهاندأو هتلالا هلاللوقاهالعأ
 لاق نيسان ع ن2 دو ماممأ ضرالا ف ةىهانعطقو هللا لاق نولذتسماهلك نادلملا ف ويرسل نامبصلا ىتح ف اكمريغو

 1 نم لمحو هللا نملدعالا هلوقف * ا صتلا قيس لاف ناماسن.دسع انث لاق ذاع | تع ىلاءوعدبو او رض الك ىنامحملاو
 لافد زرانربخأ لاق تااط ىلأ ننوه 2 نئاننلا نمدهعو هللا زم دهعت لوقب ىاتلا لارا ا

 ليجمالا ءاوقىفءاملا لح ىذلا ىنعملا هس رعلالهأفلتخاو + هلثم كامعتلا نعربب وحانريخأ لكراكنالاو مالا 0
 ءلرتدقريضملعفل ه2 هلوقىفءاملا لج ىذا وكلا بو ضعن لاف سانلا نم لمحو هناا نم 53 ةميسالاءاستحاو 9
 | كنرضأفمقا نم ل لدحي اومصتعينأألا اوفا أ ةلذلامملعتس رضمالكلا ىنعمو لاق ءركذ / فنا فرعا ووش شار

 2 دهشتساو ظ نموه دعب نيد |رلاهئافلخو ىنلا صنم ةوعدلا ءذ هنأ كاذوةمنامسملاو
 سانلا نولعنو لوس لان منولعتب ذل ل وهلعهقلا صعق لوسركعأ الإ دكني روك ذملا نمااراا دانا ا يقداوو



 نعو
 اييضسمتسا

 مستو يي هنو وع شص هسا هع ا وجمل ل 2 فلج سل هي حوا ل دل جل يول لج ل ال ل جاع حما وح شح حم طع يسم جس حل مجم 0 دع... رع جل يل سيح نسي د سهج ل جب جو صصص ملا

 رخ آلا لوشن وا ملم < تاسق أ دارأ لاقو
 3مم ودع ا لئاو ىو يوهان اهتمت

 هن اراهمأهسنم رابخاا مام هت أراها اهمعمرا رادخا قفاكسم لمحلايهتا اراه ق ةندب ذل اداهملمتع

 هاوقاةزصداملا تناكو كلا سمالارك ذن هية مقالا نمرهظامفنإكف نيل اب اكسم

 | مال ىلاهحات .تاانلا توك أءانعم عماد بلاهق ةرعمو هةسفلب فدكم هللابانأ لذ اهلا ل وق ناك قت و

 ظ 5 :ىأاوفعت ا ًاةادلامهلعت ا ا وهدهثو كلا |ىنوح نمنورخ 1لاقو

 56 ا مالا هأوق ا رح واع هاا 1 دام ىبعم علع ديور ضم هلدلاو
 ممييسس الا اسسس سس سي سسسملاب_

 ل سس ل و و ل ل ص ص ص م سسوس وسع يسوع موس ع سس سب ب سصسع مو سوس طوس وس ص صصص ع سس يب حس سس
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 وو ا ب _ وجل د 7 طك 2 0 المن ١ ةديينقح 3 . - 2

 ا لدا مولع تير ضاوفعت ؛اهه أ ةلذلا امو اعّت سف هلوقىنعم نأ كلذو ءاملا ىتعملا ف ضتعمءانتسالا ١

 | ىلع هنكاو لوالا,لاسن الا هحوريغيل عنادا | نم لمحو هلنان ملسهعالال لاو ما اوففت ناكملكد ١

 كوالا لمع م» 8 1 ان هلوق س دف اشمسالا ل 39 يل اعابوصتمن اكن او أ

 ] اوففتام 01 هده ل 3 نكلو هأنعم ' نكلو كاذك هل-تةدل 0 ًاطخالا عع ش

 ْ 50085 007 لق اا ليقاه شتي ىدلا لعفلاالادعن ى لاءاملا طاح ىدلاناك ناو هللأ نم ل- < يالا 1

 واط الاانمؤم

 . رمسع ميسم م يرسم ل تم يس يس وح نيم ويرحل يووم سومو ميعح صدم دوج مم مجسم حصا شمال ند يبس. ميوح وو عم ا. يجسد بالسب دس دا واو بح دوي هام اج درس تحرس و ب طيس جب يتاح جام مما هدد - اا هرج نمط .احوطم حب هباعلا ودمه جر جطط نطل جالا.

 عبار ريرحْبا - ه0.
 . اودسح تكلا لعأ نامث مالنا دعت ىلع لداعب اسمعالاو ةازوتلا ف يهنأ

 واط عمو

 نع ىهنو

 دزواذه ناننسحأو تالفلا اهأ | 000 ا 5000
 نأ .فهاطلتا ناقنااعلا اسس لع ل 0 + ع 00 0 . ١ 1 ا با | مالك مو فيعضةسرعلا بهاذم قكاذو'كلورتموهو هتلصراهطاو فوذعت لعف لاس عا واف
 نارهاطلا نافىلاعلا لمسسمل ْ ىنًاررعاشلا لوق فن ال هاوع دج ىلع لادريغف تامب الا نم وها هءدهتسا امامأو دمعي برع /

 لالا هلوقةرصنلا وك ضعت لاقو نيعتسم هقلنان أ ىنعملاناورهط ىذلاريغئام ءاحاهانوكي
 ١| امالسالا اوغل اممف نوع نذل ةلرق جا "ا كلذ نيضاو لاقم الكلا لوأ نم راح ءانئتسا هللا نم

 لافاههحو نعسفشك ملاهناىف |

 | اضيأاذهو ناكملااذه قالا ةزنكمألا ادلب دعس ريكو انا كا

 أ توك :نأ بح وا معزاك الصةمناكر ولو لستم ءانئتسا هنأ معز هن كلذو لسفملااطخأق ىلا فلط

 ا ا 2 ةنكس 0 ا نم«لءحو هلل نمل-<اوفتئاذا موقلا

 ا ١ مهلعد وردم ةاذلانوكتإل 2 ًادمذو دهعد اوف هت اذا وقل نوت راس اولا :

 ١ لوقداشت للة ءاضرأ نيمتدت ةدعصلا٠ نمهمعام فالخو مممفصن ءهبهقلامهفصوام فالخ كلذو ٠

 ا ل_ةىدإام الكلان ال تاخدأ هللا نم لمعالا هلوق ىفءامل نأ اندنعلوقلا نكأو اضنأ لئاغلا اذه |
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 0000 لقاك سانلا نم لمحو هللا ن م لك نوضعي ن 007 يا

 ا 1 نكلو لاح كب حانت ل مهنع لن ازتلذلاءاوملاذا وهلا نأ ىن#هع هلق ىذلاب لستملاءان اتتسالا |
 | كازتنكما مهلع تب رسضو هللا نمبضغاوأيو )4 اوقلي وان فلولا ه) افنآ انياممانعم ||
 اق نم تغناواب وهرك ذىلاهت ىنعي (قحريغتءاسنالا نودع والا را اوك مهنأب ْ

 ا لداه و دسملا ى_عموءدشهأو وشد كلذ لصأ انسبدقو هضم هياوقرصتاف هنا ب ضغاوا معو ١

 لاا مال او معم-هنا | ٠ عضوملاا ذه ىفهتداعان ع ىغأا عىغمامفهللا ن نمسضعلا ىعموامععوش + ورق ره ةلاوةقافلا ا

 بح اذكواذك لعفملأمصأمأ | تضغ“ نم هناوابئذلا مع ءوى أ كاَذ هلوعبهوانث ل> ىنعب هللا تان ' انتورفكتاوناك مهنا كلذهلوقو:| ا

 ظ هتادأومقلمالعأ نود اؤاكامملوقبهقاتاآ,نورفكبا واع امل مهلعةانلاب رضوملا ظ

 || نولةةياواك ايو لوي ىح يشب ءاميثالا نولتقيو هضئارق نممهلع ضرفامو هئاسنأ قدص ىلع |

 - ها و هنلا لوس رهفيلخوهض دأف ةهللا ةفملخ : نعى 1-2 ا نم 0 ىورو

 ا اهلا قا (نودلقلا | 0 د

 نآفاذبع كاسم دقو مهلاحدم ١
 فو ر عمات ضاننأ هلن دل ىسافلا ١ ىفىورقداو اعورل.ملاق و نب دقأ ب : ١ و او ا

 1 هناا راما

 نع ىهفانل و فورعملاب صحالا

 حالصادعبالاهمف عبس الركسنملا :ّ

 مهممدعب لقاعلانالهسف' لاوقنا

 هو ريعلا وهم ىلع ةسعن نمي ىعتيا

 باكرا كرب نا ءالعلا ضعد

 تاكترا نع ىبمملاو هع ىهملا

 0 00 0 00 ىلا

 اورم فاسلا ضعب نسعو رتل |

 هنأ نسحلانعو اولعفت /ناوريلا

 لوقأ ال لوي هقلادمعن: ف را
 لوةيام لعفب انيأو لاقف لعفأ الام

 الفمكتم هذهمرفظول ناطشلادو

 نعى نبالو فورعع دحأ سمان
 لسقام هضغعلاهذ ع قى اوركنم

 « قتلا سانلارمأي قتربغو |
 صد ص وشو سانلا ىوادب بدمط '

 هر رار ع ند حا
 أ هللاد:ءاتشمربك نولعفت الام

 نعانلا نوران أن ولعفتالاماو وست

 سالسنلقو مكسف: أن وسنتو ربلا

 ىاطلادوادنعو ةرغملا قهريرشت

 تولخاذا كنا نكلو هتاودعانىلد |

 هلوق هقاربملو ىصاملاب هتزرا
 ةيقتلا كا الاف رك ذىلاعت هلأ امهدح ان اهجوملظ ظلال ى/وقرفت ئذاك اووكت :الو) ه اصس

 رح مثصوصملا كلت ىوكشلاءاغتلالاولاح اق 7



 نر تاهشلاءاعأا رم باتكلا لهأ لعف لمن «نينمؤملارذ حت مالكلا م ”ةلرمللا ىلا ءاعدإاب نينموملا مآ هباىلامالكلا

 هدض نع ىبملاو فورعم ان سهألابةم "لاما هتاامهعاثو همك فتملا فا 0005 مهب اوك 5 0( اد لوفد جادا تالي وألا

 00 5 لعمر - هَ اانالارتءالا هم كلذ ناكو
 يل نصوح تيس يسرا هج اقل بيسي يسم مح موسم ميم سم صل توج سما 0 لا ا لاا 0

 ١ ١ ليوأتف لتقلا مبتماوق ساق ريغدو لطاملاب هملعةءارحو هللا ىلعءادتعأ مهلا هللا لسرو مهعاستا |
 هللا نم ضغداوفرصناو سانلا نمدمذو هللا نمةمذيالااوفل ناكمىانةلذلااومزلأ الكلا ا:

 نم 1 يك تع - 2و 8 )ّ ١ ّ قا لق رد كر زوما او

 هملط سانلا قو ى 2 هدلسعتت

 هعجو هتادأو هللاتانآابنودحعاوناك امالدبر 0 لد 1 وطارلاو ةح دله م
 ' مصالكا وهاد واوقرهس نأ

 , اذه مايقلانع مظرد ,هتلاسس كاد

 ظ مب رع أ مما دقعأو ماج مهد و اس نالا مهلدقو : هرعللب | 3 مان العقم رك دىلا :لوشد : 1 . الا نوكت اذه ىلعو فيا 23ه 01 8 :تاذ تشم 5 تاو 3 وفر

 ايرلعأف هتداعان ءةرافكلاهقاعاتباتك نمىذماهف عضومربغف ءادسع لا ىنعمأ 00 5 3 0 ١

 ١ ايندلالحاع ف مهبك .”لناو هاذا لالح |نمباتكلا لهأ ع نموا ءالؤس لعف اممدا عدوان لس |
 او م هاجد ه 3-5 معلا
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 0 هللادودح او دعتذاب اذعلا ملاو لاكشلاو ديو غلا نمىلح ا ترن امعم أ 1 وماوعامحاو اوقر م
 1 اور واو اواو رمىذلا الم | عضوم ىلعاممشتو 3 هرذ 2 ذرلاعتد هارت ذن همراعت / لقودنك الار ركنلاو 7 ددأو
 ١ | هوادعل اناوقرشت ىار# امهئانوم

 : (نود عب اوناكواوصعا كلذ) هلوق لبوأت قلوعلا 0 ءادتعاوادط ىحريعي هءاسن أنولتعيو .: :

 لاق طفت هفناسأا هب الادمل ند

 ١ معن نم مهم لو مهكلا دممس# ما ا اولا رو متت ساوتتسالتأ 1 2 لا 3

 اوصعاعكلذةداتقن ءديعسأمل لاو ودب ر ا لاف رس | ارض © مهم لحأ امن المو هلأ

 | بيس اوقرفتوأ نيدلا قاوغلتخاو

 لوعلا مث 8 سانلا نمم كة ثالهأ نم كله أ امه-ناف ناودعلاو ةسحعملا 0 ا 5و 0 صولا د هاما تالبو تلا حمال كذاب

 (نودصسا م عو ملا ادا تانآنولتي هيا م ءاوساوسلإ هلوقلب وان 0 هرصن مهخم لت لواح ناناوهلدخأو
 لكراص نان مهنا ذناناوقرفتوأ هلوق
 اوقلةخاودلب فاست ررامحالا نم
 ىو | ىلع هنأ ىجدد ممم لت ركراصنأب

 فاصن :1لءاو لطاملا ىلع هحاصو

 8 هلاهذ_ممنامزلاءاطعرتك آنا

 كئاوأو) او ركل هلال ايف

 9 روج وو جب جب

 ا ءا ويمردتلاو مبْممناعالا لهأ ناتكلا ىل_هأاشب رق سلع 00 :* لح هلوشب ىتعي ل ا ا ا و م م م
 زا

 ا
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 ١
 ا داس اوال ىلا فنونوافتم مهنكلو نيلداعةماوسل ل لوعت نب واستمري غم كاذب ىعد 0

 ا هللاامع رك ذنيذللا باتكلا لهأ ع نمنيشب رفلارت ذهنفنالءاوس اول ل قاعأو رمسلاو رع لكناو

 1 لج نودسافلا مهرتك او” قوتمولا مهم مهلار ارييصوال ناك العا ءاولو هلوقىف 1
 1 ءأوسع“ اون سد داى ءاوساوسبل لاف ةرث 31 اوامْمد ئوملاودنع نعي ر ما لامي نعموانت ظ

 : مهحدمو تتكلا لأن 5 مهنموملادقر ا فنك . نعدؤان' لحب كنا ادبأ.“ تورثأك ار مهتمنونموأ |

 1 لهأ نملاهف ةرخ الا ةححضفو امأ دا قرد لمكوةدكسملاو ةقافلا ةمزال موراغ#علاو لدلا 4 ةصخاولا تالالدلا مه: نيد

 ٍ؛

 كَ

 ٍ ةفلاحمو نانا ساو علهلا نم يصر ف احلل علا فدوأمد عت مولع ىتا و ْ نم ماوهاتخان يدا ىرامتلاو دولا

 مب طعهسأو هلوقىلا تالي لاتأن الا نودحس مهو لد اللا ءان أ ا هلئاثأن 1نولَس# هعاو : هني ادكلا نيدا' !كئاوأوأ5 م سوسنلاو
 ةرصتلاو ةفوكلا وكت ع نم ةعاجن مهوت دقو :وتاتكلا لهأ نم لوف عود اقتمأ هلو نذل ظ هذه ةعدتمم نممهرات 1 اوهتقا

 ا نعةج ردعاو همأ هلوقنمع توما ذه اوسدهدامنأ مهةعان_صقمسمهنيمدعملاو ا ضستمومطعساذ_ءمهلإدمألا

 | ةرفاكف رخأو لمللا» نآهقلاتا نول ةماقةمأكاكل |لوأ را ل ل ْ قلعت فو (دوحو دوستودوجو

 ظ أ مونلا انهى تاذعلاكلذنأ ا وت هواثمو ةءاَقلاّةمالا بهو نيقرفلا ىدح ارك ,ءاغتتا'لرتىرخ الا :ةرغلارت ذنأ اومعزو | امداد اناندئاقمهل لوب فرظلا
 تود ا

 اهبالطدشلأى ردأاف عمم ب اهرمأليلا ناقلاا ملا ثنصع | مولا ةده ديوعفا فرقا
 رخ الالوغبو دشرربغمأر 1 3 ةيفقوا وتداول ادشررمغمأ لهو

 ِ لئاشتم مشا مدن هياوذو د هتممهمهأ ىردأ ًادافلازأ

 || ىحتقأءاوستدعقمأت قأ ءاوس لوش. نأ ديرما لئاقلا لوقأطخ مهد نعذاذ عموهو
 ١ 0 ب ا ل ا تاكد ماو ' اهفحرت 1 ءاراعذتمو هوحوو

 || مآ تقأ لان, امنودب ربمسهو تق ايلا امكاذ قاوزاحاف ىردأ امو أىلانأ امو_2#كلدو كادنع | نيرسفمل ناز ال د اقم قو

 ؛ : ملم ىلأ ل ممدملاو امهدحأ نالوف

 0 ظ 0 0 رك و 1 0 لاو جرفل نع راوت صاسلان ا

 .ضعءوردعلاةروسرسفت ىثعللا شاع ىعم فوسر ملا ماو ننمؤملا هوجو دؤسمأ لجأ هنو عميل مالا ١ ىلع نن نسل اهسالو

 ا هوب _>ولا ضعي ضس نأ
 هوحو نارشلا قكادرعظنو اهشضعل

 8 همست م دبه 0 هرم ك ممول

 53 00 ا ا ا 50

 ١ ريغدلأو هلاسقن لحأ نم : او قتزامالااوأو ى ردأامؤكلذكو ودعاو ىلا ااهفاسخ لي
 ك0

 - دنع تاهو بجو هجن اهسيفيستل مام مياس يي مام معلا نيب مل دانس ةييايسلا



 نالوهم ضاسلاو داوسلاز ًاامهنانو نو رةلادوسهو>ولا ضم دنع 5 ىهحو تدوسنو رهلا ضاسأب بشلا قءارعشلا

 00 يا ا : : ل م هر !ةساو ولاا شام مم هو ىف م )0 هز نمناك نف ةةمعملا قالطالا ف لص الاذا ةملظلاو رون اهوا عدق هاط ىلع

 ياسو دعم رمش ' ىلا 1 مونعانمكح ام ىلع ا ةمأ با رع سا او. هلوق مههدحوت قاواغغأف دحاوب فتكم ٠

 داوسمسو لطاملاةملظ لأ نم ه1 وق ها ا اور 0 هوهجوأم | ' العلا هدنعرن احرع- 0 هزللا نمدنفا ا رعلا اذمهملاهوهحوام ا ناك ندودمممت و بيسو |

 0 0 رتثالثلاتان هو ةةرتن ذدقو 00 |

 ١١ لاق قدصسان مل نعدلس انث لاق كلم نا | رع كلذ لاف ند هرك ذمهمالسان سد اولسأ ئ

 | مل-نيقادبعإ أ ىللاقسابعنبانع ميج نيديعسن ءوأ ةمركع نعد 5# ىلأن يد“ ى ا

 هتفصص تدوساو هديك ةكوألا

 تنأح ل 2” نمةلغتلاد 05 تطاحأو ١

 لحأ فر عل ل 2 ا اوال

 أ رم 557 - 2 9 1
 و 4 0 فن لك فقو ع | اوضرواو ةدصوأوذم 1 مهو نم لسا در يعز ةيشا رهين نداساو همعسنةيلعتو ش

 . اواكولو :انرارم“ 0 أالاهعمتالو دمعت نمآ م هكلا لع ًاودوهرامحأت لاق هيفا هجمو مال الا ْ

 الر افدريغملاا ومهدو مهنانآنيداو 2 ربامانرامخ نم ش
 17 نما ارا 4سم .امولوقن هل دق لحو زعل

 1 لاقي ركوأ 4 نيكاسلا نمل ماو أو هلو ةىلاهثلا ت انآنول ا ظ
 ليووارورعسسو ةسيديزمهبس

 قفلكملا فرعاذا| اقل و روحو

 1 ىدحا | ةرخآلا فك لص هنااسدلا .: رمح نب دمعس ىف لاق تبان ني ز ىلو مدت ىلأ نيد م“ ىد ' لاو صا نيد 17 2ع لس

 تاعاطلا قهتنغرتدادزانيئلاخلا ا ءاوساوسلةداّتق نعدمع_س انث لاقدب زب انث ناو ريش رف هوت سامع نأ 0 1
 هضى.محلاو تاقتامرمتا لرو | | مسالا قرم ةمقب مهمف هنن ناك دق كله موّدلا لكس 07 الاةمئاق ةمأباتكلا لهأ نم |

 راوأ: دمج اقالخالاو ت امهلانأ ! | هوخأ مالس ندملعثو مال نيهننا دبعة عاق ةمأ كب رح نبالاكل اقم باح 3 لاول لاق ||

 تاماط ةم«ذإإ! تاداعلاو تاكساملاو 5 : ياكل ادهش دم أوتاتكلا لأ س كلذ ىنعمنورخ [لاقو .بعك اذ اًمادع .ًاودمسأوريشمو ةمعشو ١

 ىهأم امعرات 'رهظدال امملكو ١] ىسع انب لا مداعوأ ااا لاروع مر 0 2 ك1 0 هللادنعءاوسهتلا ودع

 أانورطت | ةرخ "ا ىلا هقراشملا دعتالا : اول هلوق ىف لوي ناك هنأ دوع سم نبل هس نع ىلا دب ري نب نيسملسا ن ء جدخ ىلأ نبأ نع

 ءارواوعجرا لمق كرون نم سدتشت | 0 راق لو هملع هللا بصدق دم اوتاتكل | لغأ ىوتس ال لاق ةعاف ةمأ تا كلا لهأ نم ءاوس
 ةن_لانعأ جتحاو اروناو لاف | ناتكلا لهأنمءاوساو دك ىدسلا نع طاسأ انث لاقل شفملانيدمسأ ان لاقنيسملا ندمت

 5 ناىلع هب الاب | نيلوقلاىلو أنا انسبدقو ةعاق ىهىتلا ةمالادذغلثك دوملا» الو س هل لوسي هب هلاةعافة مت |

 ناد ماج علا هاوار 0 ١ دا مر ضمانهقنار املا نع ءاوساو ل هلوقدنعة صقل يا ُكِلَد ف تاوصلا
 0 لخأ مسقدنالنيتلزننملا لإ مهسؤمحدمن 000 || لهأ نم هلوقنأو مبنمرفكلا لهأو تاتكلا ]

 لح ىنعد وتب رح نااوةداتقو سابعنا هلا ام ىلع مهتف سن مهقصوو ظ
 ظ ةعامج عاق ةمأهلوشبهوانث

 .٠ 0 هه ١ : 3 عبق
 نوم .ومل .هودوحو نما 8 5 96 1 0 1 ١

 ١ ش ليو أهلا لها ناةدعاعلا اأو ةنداعأ نك ياا يقم 3 !ىعم ىلع انالددقو ىلا ىلإ لعدسا
 انيرقأ تأ ةاكلا 2و اعد دسهؤإا

 كلذ لاق نمرك دهلداعل ااهانعم مهضعب لاقف هليوأت قاوفلتخا
 ىاعت هلوعن دور ) 32 وأ ا لاقورع ندمت 7 م2

 00000 2 -.-[ ملا نع عت فأن نأ ٠ نعى سعات لاف ميصاع ا

 ىداع رشرعاو فزؤر "| |: : ناقدن ٍر 0 لاوداعم نرش مره تلادلاق اف نم مرك ذهمف هيرمأ امو هنا تانك بع ةمئاقا هنأ :

 لاقرامت نعت رص هدو دو هضْنار فو هلنا نادك ىلع دعا لوب ةعاق ةمأ هأوق قهداتق نعدمعس ْ
 لاجل مقا 0 مد_عنابهملع

 هوحو طخفااضد أو هم دع ىلع ل دب بك 8 هضئارفوهدودحو هلناناتت" ىلع ةعاق لوقت هعاو دمأ هلوق عم ولا نعهسأ 12 :رف عج ىلأ نا 0
 اضأو مومعلادسعي الو ه رك ١ تاتكلا لهأ نمسا.عْأ نعهسأ نعفأ ل نا نق لاق أى لاقدعس نيد ا ظ

 نوئموملا مهب الآ قى نون دلل ش لاوو::هوعمضو نو نخب الادك رباك هك ريتوهنع عزتت هلل سحأ ىلع ةمئا هب 5 عمدمأ لوب عاق ةمأ
 ةهسالو ناع الادعت و رفك نذلاو ْ ليلا ن دعا ان اي رص كلدلاو نم 1 ذةعيطمةعاف يعن ورح |
 خردل لعأ ١ نم ىليصالا ر ذاكلانا ظ ْ ٠ !|.رإ [| هنا هىتلاةمالا دنهل دك دوبلاءالؤه سل لوقيةب الاةعافدمأ ىدسلا نع طامسأ ان لاف ||
 0 1 توت ا ا ا : لاق سوةدانتو سامعنا هلاك ايلا ادل» : وأ: قتاوصلا لاوقالاهذهىلوأو هةعمامما نا :لاو هلل :
 ند ب و ا نا هوا دور ا ماقبل وف 0

 تاطخلا |نوكمفمدآ اص نمي رداع اردعسات قو مس أ دحأ لك نادا ارانوك نأ رو اللد اوحلا و قاسفلا قل لوقلا اذكف

 ملل [ءقنافناعالا ادعب هنا ث مح نمرفكلاالرفكوب اثمح نمرفك ل اوه لا اد فانادملا فيس يحاك أ ءاورانك ول

0 



 ةدارانا ىلعاهسنت اصب أمهم ممخبو تاولا لهأرك ذبأدب هنأ سترتلاواولاةدافا لست دعب تاوم لاق ار سكعوالو ا داوسلا ىلع ضايسلا مدق
 نمو ةحاصفلا ىف عمد نفهنأو عطتنلاو علطملا نسح ةياعر نمكلذ فاو ىضغ ىتر( و“ )تمس لاف بصغل اةدارا نمرثك أ ةجرلا

 00 0 حل تح سل :اعادعلا و هكذا ءاللو دارملا

 | سابعنا لاقام نعم نم ىنعلاةيراقتمون الا لاوقالارئاسناكن او مهنعاس ورام ىلعامسهلوشب أ! اسس 2
 ١ و 6 هن ب نه 507 2 0 م 2 . بس» ل (

 هل دعئارسشوءضئارفوهللابا 5و ىد هلا ىلع همهتسمو أف هلوق ىعمن [كلذدو بلد قدداتقو 1 1 هكر 5 3 ١

 هللا ل وسر ةئسو هّللا فاتك ىلع ةماهتسالا لغأ ةذص نمريهنا باسسأ نم كاذربغو هعاطلاو لدعلاب ا

 لثملاو هنالسو هيلعللا ىلص ىنلا نعريش نينامعئلاهاور ىذا ريما كا ذريظنو مل...وهملع هلا بص ا

 ةعاج تاتكلل| لهأ نمم الاكل الب وأتفهنعهللاداهنام تانتحاو هيدقلا» صاع سلا ىلعتساثلا

 قلوشلا# لو هملع هللا ىلص هلوسر هل نسامو همفاع لها ىلع د باث هيةكس مم هللا ناكر همصتعم

 هللاساتك ن 9 7 هللاتان نولي هل اوهب ىتحت ن وددحسل معو للا اءان هللا تان !نولتي ( هل اوقل» فا

 لوب لمللاءان [كاذ نول دب لوي ظعاوملاوريعلا نم هباتكق لزن أامهلنا تانآ هلوقب ىنعنو لمللاءان

 رعاشلال اقام ىنإاهدحاو لملل!تاعاسف للا »ان آامأو همفنوركفتنو هنوربدّسف لملا|تاعاسيف

 لعتش لمللاءاضقىنا لك ىف 03 هل ىصح دفلا فطعك مو ولد

 لاَعف كلذ لب وان فلي وأتلا لهأ فاتخاو ىىمءاعمالادح اواكروصقمىئاءان آلا دحاو نا لمقدقو

 ا لا :عوسساتب لاقرب رياك لافرتك رق كاذ لاف قرد داجلق6 ليلا تاعاستاد وانه
 نعرفعمس نأ نا 5 لاق راس نع بل 2 للا |تاعاسى أ لمللاءان !هللآاتألا نول, ةدانق . || - 3 | 1 ١

 لاكباح ىتث لاق نيسحلا انث لاقرساملا رص لدللاتاعاسلمللا:انآلاق عسبرلا 5 ل 3 .4 7 ا 30 ا 0 ١ 1 مه لاق رخام نذلا ممن وقرع لس
 0 2 5 ل 5 3 3 7 8 2 2 . مسا كم ١ كمه .

 ماجسانث لاقل شفا نيد ان لاقنيب_#لان دج اندم نانداق سيرك ذيل فوج ليلا | دلوهرانلا بالك ءانبع تعمد .غ 11 - 0 ٠ ا ل 7 202 ا ْ 3 0 5 00 قا8سمد هد ردو ةودعسم
 موقُكاذب نعل نورخ !لاقو : لمللا فوذ-لمللا ءان ١ امأ لمللاءان | هللاتان | نولّدد ىدسلا نع 5 0 م ىلت :

 لاف مساع انث لاو وزيع ندع ين راع تاذالاو قرت ريشا لاءاقعل نولي اوك 00 0 ل ل ه«توءامسلا مدآث مح ىلدق
 باب انول:, هلوق قدوعسم ن هللا دمع نع ىل_هتلادد رب نين سلا نع مجد ىفأ نبا نعىسع ف

 ضوبدنعناك ةلياتاذإوميلعهقاىلسهقالوسرانلع سبتحالاق دوممنيقادبع نع ارو
 هنا لافوانرمسف عج طضالا ذمو ىلص ملا نموءاك لمت هذ ىتحءاشعلا ةالصلانت أب لف دئاسنو هلهأ ا داد( َ 7 00 بوسر نم

 نا 0 2 <00 ع م !! ىحاطاالتوانتموأد
 نول, ةعافدمأ تاتكلا لعأ نم ءاوساوسسل هللا لزنأف تاتكلا لغأ نمدح ادالسلا هذه ىلسال : 000 سو 0 الا هعمسأ

 ىلاسا مختا ىتك ىلأ نعدبعم نب ىلع م لاو سنو قرص نود حست مهو ل_للاءان !هللأ تاب 5 1 وملا 00 ْش دع : 5 د 1 49 8 8 ب م 200 ١ / [مس ه 3 ١ ةدتنأ
 لوسرانملعحي رح لاو دوعسم نب هللا دمع نع شدم>- نب ررنع مصأع نعفي رطنب رصن نع ا 7 1 ا ل 5 بمحمد

 نايدالا لهأ نمدحأ ضرالا ىلعامانل لاف معلا د: ريءاشعلارطتنن نك<و ل-وهملع هنا صَل اهدهارقماو رفكف مالسالا لهأ نم
 تاب [نولدي ةعافةمأ اتكلا لهأ نمءاوساو 1 تلزتف لاق كردغتقولا اذه ىف هالصلاهذه رلظتني كضراتنالاعفهدس دخأ مت 44 الإ

 هاورو قاثمملاتقو اوم آمال

 نعهدانساب طبسلا قف ىدحاوا
 دارملال قو م-وهملعهللا لص ىنلا

 بح واممكلرهظامدعب مر ذكأ

 لث الد نمهللا همن اموغو ناعالا

 مرا لاو رس زو طعرلا
 اباتكلا لهأ مهنا جاحزلاو مصالاو
 هملع هللا لص ىبنلا تعمم لءقاونمأ

 ةداتق لاقو هثعب دعت هباو رفكو لو

 رص صا رو و و ل ع ع سس يح سوس باع

 مه نسال أوو نودترملاو هنا ]

 نذلا يراوح مش لمقو نروعفانملا

 مهاتق دلاءامسلا مدأت ده ىلذق

 هلودن ىش آف اغوأ هللاعف ِء وه

 هللا لوسر نم دمع م- ى*مأ كبر

 هتعمس لب لأق ل سو هملع هنبأ ىلص

 ءاشعلاو برغملانيبامف نول صد اوناك موقكلذب ىنع لب كو ,رخ آلافوأ: نو دحسل مهو 1 ءالاءام آهن ظ 0 ريثك م يهنم

 روصنم نعىر وئلاانربخأ لاق قاز رلاد.عانريخأ لاق ىحن نننسحلا يشرص كاذلاق نءركذ || قىدمرلا ىسعو أ مامالا هحرخأ
 نو دعس هو لمللاءان آ هللا تانأن واب ةمئاكةمأ ب اتكلا لهأ نم ءاوساو سا تلزتاهما ىنغل. لاق || ف و ا هعمأج
 هللاناكلذوىناعملاهب راقتماهفالتةخاىلعا مترك ذىتاا لاوقالاهذهو .؛ءاشعلاو ب رغلانيبامف | 00 كح 97 0 دنسلا لهأ

  ىفاهملات نوكيدقو هوان [ ىهو لمللا تاعاسف هقلاتاد آ نولتيم متانموقلاءالؤه ف صورك ذىلاعت ل 0 0 0 0
 مس م ل ظ رائد الا ىعع مرفت أىلاعت هلوق
 ظ ا رفاكللالا نوك.. البا ذعلا نا ىلع هلالدهيف هثحرملا تلاقو هنا نمال مممرفكلان أ ىلع لمل دنورفلت متنك ا هلوقىفاذكو همضو ىذاقلا

 ْ: كاذب تس محاق اهنق ن وول فنك ل مق هن 3 فانسالا عقوم نودلاعاهف مه هلوق عقومو هجرلا لحم ىع ىلا هن ااهدارملاوهللاةجر ىف هلوقامأ

 ص حمو ما ل ةيواوطم هت هيج بسب مج سل دوب ا عل هيو سم يحوم هدوم وس ردوا مهول يديم ا ده ويصوم



 كو هجر بوهللأ لضفب رول اللا دمروا ليلدةنحلا ماعم ةجرلا ةماقا فو نونو الواهع نونعظي ال ىأ

 تاراساو لت الداضب أ نيدلختاواك أَو 6 ب راثل | لهأن ود داوثلا لهأ دول ىلع صنل 0 د قار ةرفم قا !هنادإ

 4 اود و |تناحنأ ىلا 0 -- مم حمل سا مس سس م تحج مجبل د

 .رلاوةرفغماو وفعل 1 !. ليلا فوحاهالت نمو ءاشعلاو ب نرتملا راف اهالتن 3 ولالا“ آ اهلاملائءاشعلا الص

 : قنارقلا والت كلذ ىنعلاق نملوقهن آلا لب وأت لاوقالا ىلو أن أريغلمللاتاعاس الان لكف

 و هلع هللا ىبصدمت ةمأ هللا فصوف تاتكلا 5 نمدح ا املصت الةال صاهن ال اشعل ةالص

0 
 100 ا ا ا

 اوضه درأ الدو ؛,باعم اعم

 ريح ق تدر دو ىتسلا ماكحالا( ثالث |

 تأانآلاهرت ؟ دىضةناودعواودنعولا
 ز) 0 ا (كدلعاهولت: هللا لعأ ضعب نا 5نو ديحسا مشو هلوقامأو هلوسرو هئاداور فكن يذلا باتكلآ لهأ ن وداهنو واصن مهنأب

 فد 0 ١ | دوس !!ىفنوكتالةوالتلا نال دوعسلا الئالسعلا مسا عضوملااذهىدوصسلا ىنعمنأ م ءزهمرعلا

 0 ىنعملا سدلو نولصي مهو لالا ان آهنتا تا .1نولتب دنع مالك | ىنعمناكسف عوكرلا الو
 1 . . : 1 9 . 1 قلسلاا“ ءأن آنا تانآن ولد, ةمئاق ة#مأ باتكلا لهأ ع نمم الكل اىنعما عاود 5 بهدام ىلع

 هللاامو) ىحولتملا ىنعمن 3 ىلا : ل ؛ أن اثق لولا 4 ةالصلا ف فورعملا دو <بأ اوهدودعلاقابفنودصحس اذ عممشو مهتالص

 هي ل 1 قت وعر اند هور نع وبس وفو رعملانورمأيبو رخ  الاموملاو هللا نو مود )هلوق

 000 00 ىلا هيلا اننوقد_د رخآلا موملاوهملانوتمؤوا زعو لح هل لوسي ىج عل (نيحلاصلاز مْلئاوأو تارا

 نانا !!ىدص دأوش مع م !ااعد دد #6

 قامس هر ل الط هل هلوقىلاملا لأو ١

 هنئاهمن ادحو نو دمت 1نيدلانيكرشملاكاوسسلو مهلاع أرمهمزاسعهقنانأ نولعت وتاملا دعب ثعملابو

 تاني »ع !اوتاوشل !ااولاعالا ىلع ةازاعنانوركش وتاملا دعب ثعملابنو ذكيوهريغ عمو دسعتو
 د

 لعلنا ىل_تدمش قددسعاو هاوسرو هلئانناعالا سانلا نو مأب لوي فورعملاب نومأيو هلوقو

 ادع ايل , رالنأ أب دما ىلا ش مه ءاحامو دم بي ذكتو هللانرفكلا فيسات نو و ءنورسو ب مهءاحامو لو

 نموأ هدم ضرفدار | الط نول

 ملا ذاو هرج ى لعوأ هةيسدنت مدد ىلع ددعلا
 0 ار

 بيذكتو رفكلاب سائلا تو رم أنْ دلا ىراصنلاو 0 اك اوسماء من كلذب قف كاد م كي

 هنلاد_دذع نم + معان أ امفدمش قدصتوغو لاعالا نم فورعملا نعدس نو نو ديره هايف زي
 5 اكاولذا ا

 د م مدل زاعاد 3 وادا لا 0 1 معانانممهتلحاعملمق كاذمهتوشي نأ همسخ تاريخا لعق دوردتسو لوشد تارا قنوعراسو

 نيرو نان ه واقلاءانيقالا 1١ ةن ٍإ ١ 0 ا ا 0
 انها يا 9 ال مأ 9 1 5-5 نم نال ني اصلادا دع نممهسا كلا لهأ نم مهتفصمذع يذلا ءالؤهن أ هؤانث لج ريجأع :

 رغىلاعت هنادي ااهدهم تنثؤ اخ

 دامعلا لام ال ىلعأو ريغو مال لعاف

 0 هب اسكغاو رهن ر هن اصعو قحريغت ءاسثالا مولدقو هتانآو أ نانو رفكل هللا نما اقسام

20 
 000 ا ا

 ىلتحا 6 هلا ملع هلنأو هورفك-ت نلفرخ نماواعفت اموز هلوقل 7 , وأت ةلوعلا 4 1 ودل

 | 8-5 م ىلعادراعمج -- رفكي نلفرتخ ن ءاولع_شاموةفوكلاءار لاءأ ةدماعدتار 0-5 ارققءارغلا 1

 دي ريال هنا ح دع ىلاعت هنأم 0

 | هتيدملاع ارقدماعدتأرو هور 1 نعوم وفورعملاب نوم انمهتانسو انت 000 موعلا
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 ا 0 1 اولعو « أمو ىنععهورذكت : نافربخ ن ماولعفت امواعمج + نو رخل | قءاتلاب ةقوكلاع ارةضعدور اعاو

 رف ضع نأكو عي داركر نكي نفاخ ميعاوو 1
 كارت 0 بألا د لعق ظ أرئاح كلد 3 ئنءار ءأ هلأ ىربةر ءهمأاءا

 أم ب هب ؟ تيا ديمد ةاذب 9
 قانا فؤزيفكي نافري ب نماول هي ايوان دنع لاذ قءءارق 2 !|نمتاوصلاو نقر 2! قع 1 او ءاملاب

 رداق هاىلع كب ل ادل-3 بد نبح 4
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 ةللا عنعنأ نسا سلا لسع أ الان |.قامنالكاذانرتخاامتاوهّنلاتابآةملاتلا ةعئاَشلا ةمالا نال ع حلا

 ءاملس لميس ى ع ملا ا :  تاععممتفس ناسا علل :اهف الدال ناكذا هنآ الاه ذه قاحلاو ىممنعربخ تان" الا نم

 ل ا. هللوأ اين ارز 1ك 1 6

 اعنا 6 ءارق مال نمانريخاىدلابو اهليقام ناعم نعاهفرصصنملوأ اهلبةتاب الا
 ف و 1 1 و 42 أفا 0 ْ 0 1 رعب نس

 كلاشباب(شرالا 7 ءاللعز 1 نورك فأن نعنورع نع حا 0 ,لاقمالسنمساقلا ا لاق فو نيدج-أ ! 2
 ل وا هءارث

 لعادل 00 لدتا 00 : . اموةءار 2! ارش اهي فاذا الالب وأتف ءايلاناع. د امهورشي ناك هنأ سامع نما ع + لا

 م2 ىايعتإ ]|

ذ ىعل كلدهتنا معهرفكم نافاضرهمف هنن لع نم لممتوريخ نم مالا هذه لعفت
 58 مال 3 ال 0 2-5 ' هللأ ل-طسن اف كل

 هللا ىل_علاذ لو ةحاحلاو أمم ١
 0 ٍ ا ا 57 1 ةماركلا مهل ىتس وديع تاوتلا مه لردع ع هنكلو هملع مهلهنمءارجريغت مهعدبالو كل ذمهلع باو
 0 0 0 00 ١ فكاذكاذكف ئذلاةمطغتهلصأ ن ًاوددغا اوس لمق ىضماعفرفكلا ىنعم ىلعانلاددقو ءارحلاو

 .صرالاق وراسولل 1
 لكل 1 دهم هد مح كل فهع ل هع دعم دا

 لن 0 - . ودرس لام ديس بد

 مقرا ماحاع أو ه« دم حم ١ يصااعأ كعمل لاذ
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 مكه ذم ف حتت هحو ىلعد آلا لج نكمالهناتشف كدنعهنبوكتب وهنناةداراالك نالمكل مكلوق ىلع لاحماضتأ أىلاملاو حدمهنممزأب ,الف

 1 م ع هلوق لملدبهنمئلا كاذروصت ناكما ىلع ةغص حدملا 6 مز ديو ا رولا يو |لهأ تاحأ

 0 ع والا 2210110 7 0-0 * 191 او دوو وح اورو درا اق و يس وعد ياو 1 ع مي اكيفل ا ادور ووو ب

 وما جل مح سال م سس ا

يوا لعأن "وات سلوا ا 0 كلذ ”اناقاموحتب ود .ذباوثل مهكر دنا لك ًالاومونلا ةعص ىلع إذ .: ماس لق امنا نوه ان > ْ 6
 ْ ل

 0 اوعفت اهو ةداثن - ا 0
 رد نلفريخ نماولعم 1 95 نعد لاف دير لاقرع داس رص كلا 0 8 0

 ظ ةلوقامأو هلثععسب رلا نعدسأ ن ءرذع ىلأ نبا ان لاكراع نع ملف نللوشب آ كالا كي
 ِْ طظذاحو هم_صاعم انتحاوهتعاط ءاشنا نعراعوذ هاو ه . ذقت لو 3 0 ظل ملعمتناو | 00 07 0

 ١ ا : ١ : 1 1 ا , 0 كا طبلق طاادر وص
 ٍْ مهلاضحو ايدو هدر هلك اتم راسملال اهممب رادو ماع مهسشد ى مدام مهلامعأ ا 3 00 اى 0 وم 0

 | نيذلاتا) هلوقليوأتفلوقلا مر مهلاهاضترا ىلا قالخالا ملاص, نمهيلعمهىذاءناسنلا ىلع : 1 ءارحو هوشكرش ١ ىلع ناهماشد
 ماما انغقو هداو اهلثمهلسهدس

 , ره

 : اذهو (ثودااحاع ةمهرانلا تاعصأ كنا وأواش هما نم ها ةممهلا «أمهنع ىنغتن |او رغت َ

 0 ك#عدص م || ا أ
ًُ 

 1 مت : أوو اةمهنان مهتعريخأ يذلا باتكا 51 لعهأ نمدعسافل 0 ادم لدور ع4 هللا ٠ نمدععو 95 رم راغ قى عصو مل ل

 ْش ”تارورمض نمرهشلاو فطلا ناك اذاو

 ْ فقاممملك 3 ا

 ا اوذكورل- .ر) 4 اعهنلا ىلصد. هومنأو لجن مدل ىعل 00 ذيىلاعت لوقي هنبا دنع ن 50

 , قىثشلاعضو نودكب هرهظم
 ظ

 دنع ن ههنمث ءاحأع 0 ١ 0 د | وكلف هنعصوم
مهلا وم مهمع ىنخت نل هنأ

حد د مر ىعل ًأاشمّنلا نم ءمهدالوأ االو
 1 ىلا هلارمأ 
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 ش ملسو هملع هللا ىل صدم هرعاح أمو دأ اوسرو هللابرفكل !لحأن م ارطنل ل نم ناكي راردم بضع ز ,ارذق

 ا همامعلامونىلا مهل ااه رخآ نا ةمامشل أعوهل هليآ هيوهعن ماس ”اهمق معابر نذلاهدالوأو اندلاف أعوج ااىامهت د اعالا

 /: بأ ريدم هيد

 1 ىلعوهوهملاد“ امنا كرت لعراو ال تا اوددالو أخ اغاوأ مذ مهلاهل ىلا تع 0 1 7 8

 ١ .ءلال اعف ءضدرالاىق امو

 ٍ هلاموهماسص) هدإو هنع نعل اذافدريغ لام فه سحأ ن م وال ارعا 0 هريغل أمم مع مميدر ا 1 أى

 ظ أ 0 ش نماهن اليا اعل هلل دقوا
 : هللا ٠ نمدع ىنغتنأن ل 3 5 ةايعار ا ةنانر تكد عقدمف ا و -. دا

 ظ ماع .ودئابرقأ نم 2! ريغف دمفرمالا ذفانوه ى كنا سراب دون تارممللا
 ْ مسهلعحاةاورانلا ب اص ا لكعأ أى:نيذلارانلالعأ م م ان ١ ع

 | همدا رقوهقراشي ال ىدلا لحرلا بح اصك اهنوق راهب الو اهتمنوحر غال نذإااهلأ ا 1 1
 تالمدح ةاضاهنل هلو_قناب هلرتعملا

 |[ ءانملااذهلاش ال عذ ةفاضاال

 ءارعوولا كه رادو نالفل

 0 0 2 ااضأو

 ناك اذااهل عاطقن اال ةمعص أهانأمهتممعت تود 00 ا كوم دأب! 0 د دلا

 | 0 سلو تاوو الا ضءعن ث هل: أر ولا اود ا او “الا نم

 558 زارع 6 هلئايد / طعنا ال ا | :الةعادتما #2 اواعولصأ !ارانإلا ا

 ش تياصا ل 0 8 الا ا ماا ء ذه ق أ هدمذ أم 2000 م انو الوفا ل 09 8

 | : هس قدو لثمز هلوقل ل لموت | نا فانرأر را ااو

نعت (دتكلهأف هسفنأ أول 000 1 5 ١ ّض الا فام يلا
سلا ندا د 0 وا 'لح كذب ى

 ا دق عين 

 5 الو 5 ر وتأو

ا + دهر وهو دال ركل دحو ىلع همطعل ن 'رمدمطعمف هلام نمرف مرق 6 ٍ تار املا 5 ناك ام
 ش لمدير سئاشل

 ناكى ذلادعي بعاذديلاهتجاحدنعل مهم هنأوهرفك عممعت :نريغكاذنا ل 7 ا 17 5 :

 9 درك 9 5 2 دددسد ب 7 د ند مود ١ 1 4 ١ ديد لادربلاابف ىتلا مر رلامذه تباصأ مدع دوس |[ ١

 رحدب 0 ا يل مس ا

 عرزلا تاج يمس رانج اروع نار را انااا فموق عر رىعب موق 5 5 وملاناللعفةفاضا ةفاضالا ناب

 ررصلااهمف ىلا نا كءلهأف ىنعب هتك اهافددو دحاو دعتو هللا اوسع |[ - : 1
 ' اواكىدلا دعب كلذ مهعر

 : عرم*ةوضدعلا لعق لوصح

 حصا

 ىمتق دصورفاكلاة ففي هللا لهف كا ذكَف رك 0: دىلاعت لوقت مهملع هعشتهدئاعءاحرو لمالا نم هيلع ظ 100 ا

 | | هعهتلابهتلا عستصلثملايدارملاو ةشفنلل لثملايرخو اهمدءاحر بحشو اهجاون لطي هاقلي نيحستامح | ْ 0 0 00
 ْ نوار قوتسا ىذلالثمكسهلشم و نمهلْم قاب دقاكوهفرسص اف ع :3لثمك لوف ةكإدنيمف ْ هه 0 ا

 رصاأهعق بر رلثمك اسندلا: امل اهذهقنوففتيام هرح هللا لاطن |لثم م الكأ لب وأتف كاذهسأ ١ اناوعس عل اك تل 2

 أ |رصاهف ير 000 هلوقوشودلءمالك اارخآ هلالد|كلذرحأهّلنلا لاطد ارك ذ ل رتزاحامناو | ىلع ]اد ضرالاىإعرك ذلاف
 08 يي | 3

 | لاَمْفُدي الاوذهقاهرك هياادممللا ىنعم فلءوأتا !لهأفلتخاو ا ل ادق رعأو ا 0 5 0 رالا 00 :نا

 مصاعوأ ان لاو ورم نيد 7 , رص كلذ لاق نمرك ذ ساثلاقهفورعملا هفنلا 5 «مهضعب / تاآلسالو هنو | تامسالاىلا ْ هلال عد وادي ويسعل نك

 داع مسلس يلا . قا لاةدنتسةيومسلالاوحالا

 اعلام 7 ا 0 هلوق اوعي ا

 39 ويس ميم صعسمصس يع



 ىلعاواطبس الأ ىف مهتمعا دىَوعي اممم الاريخ مهموك نالةعاطلاوداشنالا ىلعو عالج ىضتقي رح 1س 0 ا

 وهام ىلعالؤأ هبنءادعسلا لاحوءاسش.لالا له 3 لي فيلاكتلا مازتلا نوكيا اكلذوةي زااهذه خا

 11 ا رهيوماتك املا ا الضام

 هلثاامو هلوشبءامقشالا دعو نسا : ٌ كي يا ا م ا و ل و كة ل دج يلو ع سا سطل

 مهن :! ىنعع ني لاعلا اللد 5 : لانا 28 !اةاملا هذه نوقفني ملثم لجور عمقلا لوق فد هامش نع مك ىأ نأنعىسعنع

 مث ةمصشلاهلاعفا كذا ' ناد 00 و لادم اميهقدصت الام ةباسلب :هلوهب ىدلا هلوقكلذ لب 0 .اينالا قرفاكلاةقشن |

 هلو ده هم 0 نوغنيام لثمىدسلا نع طامسأ ان لاق لضفملا ندج-أ ىنث لاف نيسان يدهش , 2 كلذ

 950 | ىأةمأريخ من 6-0 أ ليتم لور لعاو و : مهسفنأ اولط موق ث رح تباصأر صاب مفعم رنا املا كلا كاءذهف

 و هلا انما رصف حر رهاصأف نوملاظلا موهل ادعرزاداع درا ادد 4مم ىل# سن الق لوقت ام ْ

 هرخالا قام .اوزاواعا تاداعسلاو ْ ْ

 ْ لس ا امنا مدستد قو لمق تاونص انتل ذىلو أنني دقو مهكرشمهكلعأ اوهفنآكاذكف 9 هتكلهأت أو ظ

 واهم ريحا دل ىأ نات نعل :
 لوقأ و همأرب فاو 0 | فيسيداوبا درمل ا . ةراقرمصأ اامأو عضوملا | لو قهتداعا٠ نمةبافكلاهفمامندلاةامحلا ||

 نيْمُوملا ةمطاخىقمالكلا ردنا ان أ

 هكلمدوحولافاملت نأ دال

 ئبتم ناو اءارتجاواعاذ ا ةكلموت

 هذهةيمكاذعستأ هلال كلا |

 هب ,انعلاةقباس اهنا عمل 2

 فاطلالارهطم مهلعحدا دمأ زاإلا !

 تاتكللالعأةليذراهدعت رك رض اذار |

 | ديبلارصلا قىدس || نع طاسأ انث لاه دجلأ ان: لاق دمش ترد هلثمعس رازع هسأ|| قب رسط ف سي عوفرلاهنا فعل
 هلعش ام ىلع دح ال ضارتعا الو رهملا|

 لتاقموةمركع نعهكلمقذلاملا
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 هلع سم نسل مدح تق 6 ةمجحت *ةلمل بيع ىمعم ىدجمص قد ءاديالاو لطل داعم ايفا م
7 
 رار دابق ورا ءيروعيشم أف تاسع ل ا عسا ررنيدب 1 ال لاق |

 || جرم ابعننالاق جب رجنبالاقلاق جامح ىث لاق نيسحلا انث لاقمساقلا اتهم ديدش دا
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 ا
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 يحي جوج نصوم »رسم وي ميسوم » دو

 0 لاق ما .هقئأدمع ان 5 ” لاف دواد[ نب عم 2 رب رهمر ود ديدشد رب لاق رصابف

 هيح - اس و رو ب ا حسم عك يكتم

 قا ع ل: يور و صو

 |١ ناضسو نأانت لاق عمك ن بأ 0 هرب لوعي رصابمف حب رهاوق سامعنب| نع ىبعن ع

 0 1 كب 0 امر لاق 0 0 02 درع لا رك لا ع نما نع هس نعمرانع ن:نورهن

 ' نعرفعح لأن ان ع ءرام ن 0 1 را دي دشدربىأ ريغ من نا ةمداعق٠ نع يم
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 ع دوب يح تحب يعتبر
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 سامعنءا نع ها هنا لا - 5 لاقى ىد : لاو كلاعس نس لل نرد ةفيقلا ا

 | دب رنا لاق هون ازدخأ لاق سنو رت درباههف مر رلوش رصابمف حب 01
 مس ا سر ار برع |اولاك نزح تكلحأ:درارمملا رمضان مف عير ا اىدوهم نيس هوو فصلا نكلامنأ|

 نيفاودوعسم نءالالاقنييدوبملا ١ مع :*رهدتءاصأ ىتلارس لال بي رض ءاصأ |. برضدق لود: عر زلا قرحأ د قابي رض |

 لوم اسو لبح نذاعمو بعت ا ل رأي دربابف عمي رلافرصا فج رالادعتلا نعربي وح انث لاقدي رب انث لاقبلاطىلأن ا

 اًوعدتا مريخ اننيدناةفيذح |[ ١ ءالويسهتلالعفامو هؤانث لح كلذ, ىنعي (نولطت مهسفن أ نكلو هللا مه |طامو) هوة لب وأتف

 3 زنافك م لضف أوريخن تودنلا || لعفا م هنماعم :وىعي مهلهنمال ظاهر وحأ هلاطداو مهلاعأ تاوثدطانحا نممهسلعفامرافكلا
 ( نأل هاعأ مهام ماع لعفردعص طومقكلذ هزعق عضو ىلب هلأ ريع ددع وهعضوم رغقكلد نم

 كاد ناكل ب نوةدص ههلسرلو نوعشمد مالو نوذت ا ددمنا دولاب هل معو هلا نكد مد هواع ىدلامهلع

 راخ مت دحو ورث دح ىأ لاخلا ىلع ْ نمالع لال هنأ» ملا دكمم دقت دعل نوب ذكم ه] راو نوغلاة# ه.مالو نو 5 رشم هيمو م1

 3 متامدنك و وو“ وهز امويدساو ايوا ةالاو هلد.حوتلا صالخلا عمالا, اماع
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 نب رمسفملا ضعب ل اق دب  الامذهملنا

 بارع 5 .انههن اك ٍ

 نيفوصوماؤاك مسهنأ ماهماءاخل ١

 نودىضخاملا ثتامئرلا اى ريسخلا ْ مم حسرأت ها هللا همصعم نم اهمأ 0 ,املاط هأ

 لدتالناك نادسحافو راب ا مكنود نم ةناطناوذ_ةقتالاون مم ا هلوق لد وان قلوعلا رغسريعس هباهالسصأو

 ىراط عاطتناالو قداسم اع ىلع ْ هوسروهللااوقد صندل اهمأ اانةرك م دا عل كاذب ىىعي (معاماوترالا نعول ال

 ةصقاناهن أ ىبع نورك الاوةمأ
 : هل عةرفاو 006 نمدمل !اراذتعالاد_ «بكاذ .ةهسجأ ف لاو هيرشك ن + لعفأم هلعشب ن نكيلف مهملع

 ' امحراروفغهلنانأكو هلوقىل ادد ا ءاوددصأ قءاسمل رااوذكت اللوش 06 مدناطناو دنت الممر دنعنم مهبن هءمهءاماعاورقأو

 حوال فوأ هللا لع متكدارم ا لمقو | ةءاطلا كاجو ندنموملاردغ ع نم ىعن مكشلمو كش د لهأ نود ملوش مكنو د نم : كسل

 ما أ نا 0 5 نعد . وطداموهرارمسأ |ىلعهعالطاىق هم هولك هامل ع نههنطب لواعهبمشف لح رلا لل الشم |
 0 و كمه 0 وسكس ِإ م

 31 ا هبراقكلا نماو ذي نأ هينينموملاهّلل ىف ٠ كناأملا نورد كرد رات نسريثكو هدعانأ | ظ
 ل 2و هيج جس ل ويحصل مك ل. سمسم حجج - سي ياو: موو ص سوخوي جوج جر مها حب سس اجل ورغ يشلام يح بس ريح عدي راج قوم صاح حوحو روبول ميش الا ريتا اور معلا 00

 0 ع

 ةاردقتلو اراد 0 |ندإ اما هول 5 لستالاف ,هلثموةارودل اف 0

 ناكفوننأ لاقل هلناءاشوأ ههضعن لاقو مئلن امدح ولا ضاس و هج ران ميتان اذهل ةمأ رخل تي ها لنوام شع يل لاعب



 تنمو نولوالانةباسلامهورلو هيلع هللا سما لور باص نم ننعم وعي وصخ هنكلوانلكلال صام ف را اذه

 د برع لوف لسا, مالا لف عت هن الا نان ىرابنالانءاهفيزو ةمارعح( < ءازم ىف دنازا نأ لدقو مهعمذص ل ثم

 يو او ا دعم دولا يي ور اور هاج وسو حو ودرع هول تيوس يريدوا 5 ا لو ناك ماقهفادبعو ماق تاك

 || مهرذف لئاوغلاوهاناموغوةنايخ او شغلا نم نووطنم مهل هيلع مهاممهفرعمءايفصأو ءالخأ | ماع هاد .عداك نولوب
 أو 1تيلأ |١ نماسشع ؟نوعيطتسا :الىنعب الامم ؟كنولأنالدر 1 ا يا 1 0000 00
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 ناك هلاررفكلا تاركتملاركتأو ةونلاود.حوتلابنامالاو تى انسدلا تافورعملا فرعأو لتقلارطخ ف سعنلا الا هنال لالا
 10 ءسيلخغو عفانلا مفعولا لاسب'ضر_ل راما لغعألالمحت دل قداهجلا

 د موصيببصب موسم

 نيسحلا ندمان و2 00 5 ذاك نع مللضاما ودوواتعتوه دعب لاقف :ءاماوذد

 اعنو الا و متلاضام لوسي مم 0 نع طاسأ انث لاق 00 انث لاق

 كد ل متنعاماودومب رحنا نعبيا# ىنث لاك نيس لاق مساقلا يرص
 نعريخلاابءاذل متن -:عءاماو دول مق فمكو لئاقانل لاق ناف ب مكسيد فاوتنعت نأ نو دو مهن أ عب

 ءامسالار ومالا توكل الت الاه او ريانا مات دعب عطقلاو لاا لدم ىف ىذاملا ظفابةناطملا

 متنعاماودو هلوقنأ٠ نم تنئطام ىلعلادقسالا سل لق اينيةتفالا ةودتز هني لاعفألاو

 7 ا ماللكلا ليواتاسناو هبل ستمر لوالا نع عطقنمناث مهنعريشيوهامناو ةناطملا نم لاح
 ىلو الا هفصلاب لصتمريغهنناثلا فصلا نعري 1 نافاذك مهتفصا ذك ىمفص هناطاوذ ت7الاوذمآ نمدلا

 ةلصنمّمنءاماوذو هلوقنأ دس رعلا لهأ ضعد معزدقو دحاو صم ةف ص نما هدحاتناك ناو
 لوقا نكلوهتلص ةناطبلامامتدعي ىرخأأ ةلصادحوالفالامخ مكتولأيال هلوقب تلصودقو ةناطملا
 ن٠لاحريغو لوالاري1نارمغةناطملا نعأ د_ةممرب ل ,تزعاماودو هلوق نأ نم لسقانسن اك كلذ ىف
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 اعاورقبو هتئالا هلالتأ رده
 الا هلاالو هملعممنولتاعتو هقلا لزنأ
 بيذكتلاو فورعملا ماظعأ هلا

 ىلع لدقلا ةدئاؤو ركنملاركذأ
 سانلارثك ناو فصنمهركشن الن دلا

 ةلطاملا نايدالا نمدوغ أ منوم
 درو ىلالئالدلا قنولمأت الو

 قلخدلثفلا فوخااذاق مملع

 أح ردت .هفلأب نأىلااه ردم ولا

 ىف هنا الف قلن ناعالا امأو
 لكباونمآ مهناللكأ ةمالا هذه

 وأ لوسر نمي نامالا بعام
 وأ تاوثو [أباسحو أبعد وأتاتك

 نسون نولو الو كل ذريغ ىلا باع
 رصتقااغاو ضع رفكنو ضعس
 هنالهللا ناعالا ىلعدمالا فضو ىف

 رئاسو ةوشاانناعالا ملة
 اناعا ةَعضملا ف نكرم الاوانددعام

 هلوةىف اتكلا لهأ نعىن اذهلو
 مدقاعاو تاتكلالهأ نمآولو
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 هلوقةداتق نع دمع سأملا لاودي رياذت لاو ايم رص اكمظعأوءاضغملا نممههاوفأ نم مهتنسلاب

 نعرامجن عم 2 مهتنسلاءاودبأ دقاعربك أم ا[. غرودد ىقدخامو لوشي ربك أم جرودص قامو

 ا مهرودصن 1( :املوهب 0 كامو هلوق غضا ن ءهمسأ نءرفعح ىأنءا

 5 (نولععت م :5 ناتا يا كلانسدق) هلوقلد و أت قلوعا اقيبت لاو دب أدت

 نيداادوهلاع ءالؤه ىعأ نم مكان دد ىو ريع اتأن الاب ىعيتاب : الانونموملاا أ مكلانب كلا ةموام“
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 فرت كل اكمل انعم مضوللااذهف تان ك1 ىنعمو هاك اتكأءنونمؤتو شملاو هوادعلا

 يسر يي

 ناىل_عىنسناوملا اذ هنأ
 ىل-ءو صقن الود ري الثاعالا

 هادعوعم تانكمأ لأ ناعانأ

 ىلاعت لاف اذ هاو كاذكس لو

 اناعا ىنعي (باتكلا ل هأنمآولو)

 رئاسو هللا ناعالاوغهو أارثعم

 ناك-!)ةدودعم ارومالا نمهنمدبالام

 4 رجل اه فص مها تلصح (مهلاريخ

 ةمالادذهت ىع رق مهماع ةئالاضأ

 اذ_..ةاوك ا ريسخ .وغأما_ادلا

 اذهىلع ل_صاخلان ال هل الندلا

 ولا مالسالاةرعريدمتلا

 ةرخآلاف لكرح 6 اهأع نماودعو

  |نسنالا فا رم

 رز ىشو ماوعلا نمل هملا ضعي
 رانا ق دوا كلذ دعب واشرلا ندم

 لمس ىلع باكا ل_هأ ل صقمأ
 كانك اهلك بتكللا,ءانع ماما هلك تاتكلانوتمؤتو هلوقْ ا ذكف معاردلا ىنععسانلاىدبأ ىف || (نونمؤملاو,مم)لاقف فانثتالا
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 | عمركلا اضعلو مكتوادعت مهنم ممهش غو محا ضخد و مهاد < رانك لوا ينام سدا

 لاو قدسأ نبأ نعدملس 57 لاقدمج نبا ايمرص م أهضعس مهييذكتو تكلا ضعا 00

 | ىأهلك تانك لا: نونم وت سا. عنبأ نع رابح نيد معسم ع را ىلأ ندم ىد

 مهلءاضغ وح مناف مكلاتككنو رغكيم هوكلذل,ةستكلا نمىظماعو ماتت مكلتكب

 برعلان الن يطال سا ةيانكنع ءالو ًاواهنيب قرف متن أ ءالوع لعب لوءالوأ من أاهلاقو مكلأعهنم
 لثم كاذوريملل ماقيل باح ىذا ناصقلا هذموسب رقتلاهتدارأ اذا اذه ىف لع: كادت.

 الو هسفن مسا ىتكعاذو هسنتلا نيب قرغمف اذان أ اه هلل ذ لوقملا سف تنأن نأ مهضعمل لاقي نأ

 دوهعمالماللاف هاحعأو ىئاعلاو

 (نوعسافلا م فرك أو) قداسلا

 ىلاعت هاد ءاط نع ةوحراللا
 هفداروأر شكلا ب راق فدا د نعو

 لود هناوسل هنأ دارملاوأ
 ىافتاءنودودصم مهف اضيأء ميد

 نأ ىجثيالف مهاك ف ئاوطاا
 مهلاح نعربخأ مهبل مم ىدتقي

 ةلمع زاعالاةباوهو لاقأك ناكو
 (ىذأالا مكو رمت نآأ) ىهةفنأتسم

 كا ا ل ا لو ةبىذأز وا_هالارارضالا

 نولعفي لاقت ىلا عار مهك ١ : كلا [يليارأ شاقل اوأ صل عن رو ديدهتو أن ىدلا ف نهطك

 اذه نمو اهيسرادرضالا ررضلا عاوأ نمايست مكورضيو ناربدقتلاو هنهباصتنأ مدفرضا !نمعوئد ًالاوةيذأوةاذأو ىذَأ هيذؤيماذا

 لوهان هوا ةفاذ مه يبنتلا فرحاوداعأاع دو , كاذىلع عمو ىتيمانأ اذهنولوه نوداك
0 

 -_ هيما وتمر وأنو اورهظت لا هلعل(١1



 الثامكواوب لفات رع انو تورس رم رادألامكولوي م كولتاهب :ثاوأ ع نطام ىل-ع عطقنع سل ءاننتسالان أن من

 نرد ا ار ع ) ء) | امذهنوكتو ائاطمادعورصنا | قننوكمل عفر ليمهتلت اهعادمرصالا قئرعصت

 تنأاذهو وهاذهاولاناصّقنلاو س رمتلارغ ىلع ناك اذ اذاامأق اس رقت ناك امفالا كلذ نولعشب

 ىقكاذاواءفاماوا: رشتاذهن اك ناو اءاقورم اذغنولوشةرهاظلاءامسالا عمنولءفي كلذكو

 ناك اذاامنيبو هنن وما ىلا جات ىذلا صقانلا ىنععناك اذا اذهنيب ةقرفت ترَعتلا عمىكملا

 لاح. نعل حو ٌرعهللان مهئانادب الامتغفو 2 : رقللربخ منوم هلو و ميما مالا عع

 لهأ ىولقّةواسقو مهل !فالللالعامبتف | أروتاعالا ل هأ ةمسرون ,رفاكسلاو ينم وملاىنعأنيةيرفلا

 متنأاه هوقهداتق نعدمعس انثلافدي زب انك لاقرشإ م "رصام ناعالا لهأ ىلع مهتظاغو رفكلا
 0 و ١) |) ىقفانملا سل نم موملان اهثناوف هلك تاتكل اءنونمو 0 ووك ا م ويح ءالوأ

 نيسان لاو ملقلا امره عا ايما فوم وملاةبلع ردهام لعردعب , ىفانملانأو او هج-ربو

 قفانملاردش وأو هجري نمومأ| ىفانملا نمىقفانملاربخ ن موملالافحب رحنا نعجاح ىن ا

 قد , الادذه تازثلوعي دهام ناكو هعأرم طحدان أل هم هملع ع نموملار هوما موملا نم

 3 دهاعت ع نع عك ىأ نبا نعىسع ن ءمصاعونأ ا لاقورع نيد كاذب 2 نيعفانملا

 كاذب ىنعت ( ظ.علان ملمانالا مكيلعاوضعاول_اذاوانمآ الاقءوهلاذاو) هلوقلد دا لوقا

 اد ذاممددصت مهفصوو مهنود نم هناطإم- مو ذخت» نأ نينموملاهلنا هن نيذلاع اوهنادرك دىلاعت

 معسل أ ىبعارذح همست مهتنسلا مهوطعأ لبو هيلع هللا ىبصهلنا لوسر باص أ ن منينموملا اوعل

 دو تارا مقار مو هملع هللا ىلصد مث ه.ءاحامانق د صوانم ادقمهلاولاعف مهنم

 مهلمانأ مهني تاذحالصو مهتلك عاما ونينمْولافالتثا نمنوربامىلع اوضع نوم ملام هاربال
 مهتفشاكل هملانودن_رهظ 0 نم مهام اظمغتمهعباصأ فارط أ ىشو
 رعدمل نرق كلذ لاف نمرك ذ لس , وألا لهأ لاق كاذ قاناةامود»و هبراحامهترحانمو هوادعلا

 نم ملمانألا» ةيلعأ اوضعاول>اذاوانمآ اولاف مكوملاذاو هلوقةدانقن ءدعس انث لاف دير اذث لاف

 اولد اداو 000 اومآوممامد ىلع ةفاخمالا مه س دل :مآاولافنينمؤملااوةلاذا طرعلا

 ولهءلعمه املةهاركلاو ظم هاون ولقىف نود حام لوقب اظمغلا نم لمانالا مكما ع انضع ||
 ىلأن ا 0 لافرانع نع تنرص لج ورع هللا تعناكمهف نينو لعاؤاكلا عير نودع

 اهميرنودد ول لشرلوهيلعمعىذلامهةعاركلظ غلا نم لاق هنأالا هلع عسبرلا نع همب أن عر فعج
 انث لاق ركل لاو ىلا لاقرإسم انت نزرع اسرق هدعنأمو

 طل نم لمانالا مك عاوضعاو ول اذاوانمآاولاف مكولاذاو هب الاهذهالت اذاءاز روملاو أن اكلاف أ
 رعاشلا لاقالغأ تعج ام رونا لاقيوةلغأ عج -لمانألاو ةمضادالا مهلا

 اردلا 11 اخت تاجات وب ضد قل بامكتوأ :
 فارطألمانالاةداتق نعدعسانث لافدي زي انث لاقرش اممرص معباصالا فارطأ ى مو

 نيسدان يدهش سرص هلثع عسب رلأ ن نعهيبأ نعرفعح ى أبان ءرا نعنع تنرص عساصالا ظ

 عباصألالمانألا مكملعاوضعاولاذاوىدسلا ن ءطاسأ ان* لافلضفملاىدجأ انث لاق
 مكلعاوضع هلوقهنلادبعن ع ص وحلا ىلأ نعل ءثارمس |نععسكو 5 لاق : ركونأ انرص

 مكظيغباووم لق ) لجوزعع هلوق ليوأت فلولا ف مهعباصأ ىعاوضع لاق غلا نم لمانالا

 مهتفص كت غصو نيذلادوملاءالؤهل دمت اب لقد را كلذ. نس (رودصلا تاذب ميلع هناا
 اونوم ظمغلا نم لمان ًالامكلعاو ضعاوا اذا وانمآ .ااولات كب اصصأ اوشلاذام أكتريخأو

 م تاج اح سا سس سي مبلل تيس يجوع نجلا“ كالا

 هميفتم تك ها هج-رو هلقراذاهب وأ كىو أمهلوق نم لقرب ىأ ىوأب و هلوق ١ ١(

0 

 سفن ا م

 ميه دس نافاسأر مهنع ف تنم ةوقلاو

 ىخارتلاةدافا مث ىنعمو ةدملا عأ مها

 طلت تيرانحلالا نالت را

 نم مظعأ اوكا أ مملعنالذحلا

 لاتعلا د دع مهمارمتابرامخالا

 كلذك دوبملا نأ هىلقزناقف

 ةوقمسهلدح ودق ىراصنلا نكل
 تاب الاءذهانلق مهرايدف ةكوسو

 لور لأ امس ًاودوملانة صوص

 لاح. نمريخ أ [كتاكف كلذ ىلع لد:

 عاقنمق ىبوريضنلاو ةلئيرقىن
 ةرصنلا ندارملا لعاوأريمخ لدأو

 قارصندح وبلو لاتقلادعنمهنع
 عسسل ةيالاىقو هلام اهلي

 لعأ نم نمآ نم تسشنو نينمؤملا

 مهتالماضتىلااوتفتلي المك اتكلا

 هتلااوشتا ل. وأتلا 4 مهتاشي رحتو
 هلو_قو متارعلا لهأل هئاقت ىح

 صخرلال هال متعطتسا امنا وقتا

 هلل مكدوحو نعاوقنا ىسعلاو
 متناوالا نوهبعالو هوغو

 00 عم |

 ا رلأ 0 5 و

 هلاعاقملاوغو قو سقملا دوحولا

 ناةةئاط ماصتعالا لهأ اومصتعاو

 تانسالاب نوةلعدملامهوةروصلا لغأ

 مهلل_ةفلاعالا م نيس ال

 لا لا

 . نع نوعطقتلا وول لعأو

 راسو وس رمت تنل كة 000م3

 عسسل لال ءلاوغو طال لو سا 0 كرسدانوأ م ؟ دوصقم م ؟ الوموه هللا ومص“ ءاومهل

 ُكلذك ب هلقلا فملأت» تاعالاوةنادملااهنم مك دعنا :الوهللمكست رادو طخ لسد دا ور رسال لم تو ءاوهالا و



 مكّنم نكتاوةس ورنا تاغص ىو ةمهلالاه يذخلا ىعو هتانآب الطلاب أ مكل نيدياناوخااوراص ىتححي رزحللاو سوال هتان آنيبام ثم
 هوحودوستو هو حو ضس.ت مود همئانالو فورعم امان نمدمعو نمنوملتملا مهل ئلوأو ) ؟ِ؟ ) لاوقالا نو دلاعفالابريملا ىلا نوع دي ةمأ

 بولغلان ول رس هوحولا تال

 لله ىأر ثارسلا ىلبت موي هلوقك

 مترغك أ رعاوظلا ىبعرئامضلا قام

 هيدا اوعطقتاهلناىلانو رئاسلا

 ىومهلالو-غاوعتاو سفنلا
 ىرفهقلا مهاقعأ ىلعاودتراو

 ماين ئانلان إل بادعلااوقودف

 عاطشنالا تاحارحملأ نوفوذبال

 اوناماذاو هللا نع ضارسعالاو

 َّق هللاك_هروق اوقادو اوهشنا

 هنبالغأ عم فاذولاو ةمعجلاب ايندلا

 هنالورخ الاف نودلاخاهفمه

 لعرسكتوهمءاع سشاعام ىلع توع

 تانآلاوج الات “هيلع تانام
 ىحلا كيلع اهولدن هصاوخ عمدللا

 امو ىلا كلقىلع اهرهظل

 مدعلا نمت حرتخأ ةمأ ريخ تدك
 هملاك لول هدعم_مدوحولاىلا

 فيض ةيريملا ةلج نمناسنالا

 ييجاط موضب طم كاءاباو
 مهعيطمةكريبةمالا هذهءاصعلر فُغو

 هجران الزو هةتعامهتالز اهنمو

 ارت ايلا مهنم امشابهنمو
 لحا نماولواندوحو لسق مهلا

 نل ءوسلا ءاذع ىعد تاتكلاا

 نمىذأالانوةشحم ااه امكورضي
 ناو دسملاوراكتالا قير

 مكومصاخخبو مكوعزان مك لئاقب
 مكنناينقدصنمرادألا مكولو
 برحو قيما لهأ منال نورصنمإل
 ََن وملاغلا مهءهللأ ب رح ناو هللا

 ملعب ر ضو هنئا نمبضغن اوأبو سانلا نم لمحو هللا نم لمح الااوضقئاسنن أ ةلذلا مدع تبرضإل
 ءاوساوسلنودتعياوناكو اوصعاع كلذ ىح رسخت ءاسنالا نول دقي هلثاتاناننو ,فكي

 ظمعلا نممهامادك هللا مهكلهس نان مهمل عوعدي نان لود اع هللا ىلصادمت ه.دن هللا نمءاعدوشو

 ىلصهسنل لاقف مها دهدعب ةلالضلاو مهني دق تنعلا نموها نونمءاممهفاو ريثأ لبق نينمؤملا ىلع

 ىىذلا لعوذةتان اكذب ىنغي رودصلاتاذب ملع هللا نا مكعب اوكلهادثاب لق لسوهملعهقلا
 مهلنو دمتي ومغعلاو لغلا نم <ءاعمهانو وطني اموانمآ اولاق نينمؤملا اوهلاذانيذلاءالؤهر ودص

 مشو ريخ نموطنم هماعوهام مهعج- ىيعظفاح هقلخ عمجرودص اعو ءاضغملاو ةوادعلا نم

 نينمؤمللو هلوسراهملعىوطناورفكوناعا نم دّهّدعاو يشوه نم م دقأم ىلع مهعمج ىزاح ىتح
 ةئيسمكصتن او مهؤستةنسح مكسستنا) هلوقلي وأت فلولا ف رمغو ل غوأ ةعصن نم
 لاعت لومي ىنعي ( طيح نولمعناعهللان اا ش مهدنكم كرضتالاوعتتواوريصتن او اهماوحر فب
 | عساتتو مكودعىلعمكروهظدارورسنونمؤملا اه ًأاولانت نا مهو ةنسح مكس سة نارك ذ
 ةءاسم مكنت ناو مهؤسن مكن ا دعأ ىلع مكتنواعمو مكسن ب دصتو م د قلوخدلا و سانلا

 نثر صام اهاوحر غي مكتعاج نيد نوك, فال خاو أ مكنم مكل ودع ةباصايوأ مكل هي رس قاغخاب
 ةئيسوكصتناومهؤست ةنسح مكس سنا هلوق ةدانق نعدمعس ان لاقديزي انث لافرشب
 اذاو مهءاسو كلذ مهطاغمهودع ىلعاروهظو ةعاجمو ةغلأ مالسالا لهأ نماوأراذافاهءاو>رفي

 هءاومع أو كلذ مهرس نيإسملا قارطأ نم فرط سصأو أ اوال مخاو ةقرف مالسالا لهأ نماوأر
 رهظأو هتحلطبأو هتلممأطوأو هتثودح أ هنلايذك أن رقمهم رخام هف هاو عجناو
 نيا ان لاقرامت نع 520 ةمامقلا مون ىلا قد نمفو مهتم ىذم نمفهللاءاضق لاذدف هتروع

 مهلاقا مباوحيرفب ةئدسمكسصتناو مهؤستة مسح مكس ست نا هلوق عسب رلا نع هب أ نعر فعح ىلأ
 اذاو مهءاسوادي د اظمغكاذمهطاغمهودع ىلعاروهطو ةعامس مالسالا لعأ نماو أر اذان وةفانملا

 لاق هناومعأو كلذ مهرس نيلملا فارط أ نم فرط سصأوأ افالتخاو ةقرفمالسالا لها نماوأر

 مءاعلا (ئرص طبعت نولمعي اهنا ناًا مس مهد كمكرضنالا وهتتواوريصتناو لح و زعهنلا

 نماوأراذا لاق مهؤست ةنسح مكس سنا هلوق يرحب نع اح ىث لاقنيسحلا ان' لاق
 اوهتتواوريصتن او هلوقامأو اوحرفافال ةخاو قرف مهنماو أر اذاو كلذ مهءاسةفل أو دعا نينمؤملا

 هم أ عامتاو هللا ةعاط ىلع نونموملا اه اوربصت ناو هوانث لح كل ذب ىنعي هنا أ .مهدمك م كرضيال
 انا ف صو نيذلادو ملا ءالؤه نم مكسفنأل ةناطدذاخمت | نمهنع مك اهنام تانتحاو درمك أ امف
 امفهي اينينمدهتلااوفاضقمكب راوةتتومك اهنامرئاس نم كا ريسعو نينموملا نود نم مهتفص

 فصو نيذلاءالؤهدمكى أ اي. مهدمك مكرضبالهل وسر قحو هقح نمكءلعبحوأو مكمزلأ
 ىلدسو ىدهلا نعمهودصمل ع مهركمو نيلسللا_منوغتبي ىتلا مهلئاوغرهددكب ىنعيو مهتفص
 | نعي رصملا ضعدوزاخلا ل_هأ نم هعاج- كاذأر ف مكرضدال هلوقةءارق فءارقلا فلتاو ىلا

 نماعامس ىح دقواريض فريسضب وهفنالف فراض ل ئاقلا لوق نمداضلار سسك, ةفس فخ مكريضال

 ىكلاو أش مهدمكم كرضنال ل بقل ةغللا هذ هىلعتئرقثناكو اف فر وضبالو ىنعفني امبرعلا

 ًايشمهددك مكرضر ال ةفوكلا لغأءارق ةماعو ةنب دما لهأ نم ةعاجكلذأر قو هنأرقادح أ ل عأال

 مكرضبال هلوقف عفرلاامأو ارض فرش وهف نالف فرض لئاقلا لوق نمءارلادي دشتو داضلا مشد
لصالا ناك ذااهتكزح ىفءارلا عامنا ىلعامهدح أن دهحو نف

 ظ اهديد.شنلاهمْرح نكعملو مرت اههف 

 برقأ اواكم ها كلذةلكملا

 .هللاتلب ؟نواتي ةماةم[باتكلا لهأ نم



 نتوأو تاريملاا يفنوعراس وركدملا نعنوبني و فورعمانويصانو رخ"الاموسلاو هانوْمْوِب نودصتس مهو ليللاءان ١
 او وأسش هلا نم مهدالو أ الو مهلاوم أ مهنع )ع ه) ىغتنلاو رفك ندلانا نينا معهنلوورفكبنلفرب_خ نمأوعغيامونيلالا

 ك0 لا سيينا وح محا

 ا رهلءارلاه رحاب ت هداف ةمدلا ىف ذو اجلا نر كنللذو اهلمقىتلا فو را تاكرح ب رقأ

 هانعمكلذناكاذاو اهعضوع 5 ىمىت اءافلا نوكتو سدا ىنععال

 مكر كيال هلوق نمعافلات كرب م اسمه دمك مك رض سلفاوعتتواو ريصتناو مالكلا ليوأت ناك

 رعاشلالاقأك سد ىنعمىلا الت هجوو مه دمك

 ايضارللا اة رتل و. قذر ىح لنشر ال اك نق
 نولمعناعهنلاناهلوقو ٌدمواذهابدم لمقأك اًرئاح ناكض لاو بصتلا ىلا ةكرعتءارلاتناكولو
 ادم عع دضلاودانسلا رم ةدؤأت و ءدانغ قرافكللا ءالؤه ل هعباتعمتا كازا 2 لو لور طخ
 مبمف هوب ىتحهنمْى منع بزعنال هلظقاح هعيمتح طدعتهلنا ىداعم نم كلذ ريغو هنب د لغأل وا دعلاو

 كلهأ نمتودغذاو) هلوقلي وأث ف كوقلا 4 هسلعهتب وقع مهشدذيو هلك كلذ ىلعمهءارح
 ئرمت كله أ نمتودغذاو هلوشب هؤانث ل-> ىنعن 0 لاتعلا دعاة منينمؤملاٌئومت

 هللا. ا مرافكلاع اوهدنكن ونموملا أ مكر

 متغلاع متن ناو ةاذأ متن اور دس مكترسصن كىلوس هرم عا ىتعاط ىلع تريصن امل عمكرسصني

 كس أسفل ومنع كت هئاماو قتلو ىطئارف أرق نم مك اك امىبعاوريصت لوى أ نونمؤملاا مم
 كرقني_تموملاىوس مكبنادغذام وبلاك لذاو رك ذا ودحأب كبل زئاممكن لزان هناق وسر أو

 مالكلا نمرهظامةلالد.ءافتك اهوقتن لوو برع أ ىل_عاوريصب مل ناموا من عرب تارك ذ

 رد الاوقةنواوريص”ناو نإ ثموملا

 «مراعتاوشتاوىعأ ىلعاوربصنامهنعملادعأ ددك فرص نمم.لعافو هامرك ذذاءانعم ىلع
 مو هملع هللا ىلص هللا لوسر م أ مهضعب فااخذ ا دحان ءالملا نم مهم لحام مهربك ذنب كاد همسقعتو

 ىلع هللا لوسر/تاطخللاهح و ىلع كا عأ نمتودغذاو هلوق فتاطخلاعيرخ أو مهد ىأرلااوعزانتو

 نيبدعف نيذموملا نود نمةناطددوهلا نمرافكلا وذي نأ معان نيذلاءانععدارملاو مو هملعهّلل

 قليوأتلالهأق اتحادقو تدعضوأو تنسيدقام ىلع مالك. لا ىنعم فاهرح اتا ذاو هلوقتأ اذا

 مهضعب لام لاّدَعلادعاشمنينموملا ىو كلهأ نمتودمذاو هلوشب لجو زعهتلا ىنعىذلاموملا

 نءأ نع ىسع نع مداعوأ انث لاوورعنيدمم | رص ْكاذ لاف نمرك ذ دح أ موكل يع

 ىنلاىم لاق لاتقال دعاشمنينموملائومتكاهأ نمتودسغذاوهنلا لوقف دعاجت نع عمت ىلأ
 ةداّتق نعدرعس انث لاقديزيانث لاق ريش ب رص نيمؤم ا ىو هملحر ىل عدم هون لو هملع هبا ىلص

 مو هلعهللا ىلصهظنا ىنادغدح أ مو كلذ لا مال دعا قمنينمؤملائومت كلهأ نمتودغذاو هلوق
 نغهسب أ نعرفعح ىأنءانعراسع نع تثرص لالا دعاة مننمؤملا ٌىوم د أ ىلا هلهأ نم
 نمل سو هيلع هلا ىلبصىنلا اد لاتقللدع اقم نينمْملا ومن كلهأ نمتودغذاو هلوق عسب رلا
 لاق نع ىنث لاقىنأ ىث لاقدعسز يدم , مرص لاتةاادعاقمنضوملائومبدحأىلا هلغأ
 مول وهف لاما دعاقمنينمْؤملاَي وس كاهأن متودغداو هلوق سامعنبا ن 2ع هسسأ نعىلأ ىف

 تود ٌءْذاوىدسلا نع طاسأ ان لاق لضفلا ندج-أ 2 لاق ي_سحلا ندمت نيرص .-أ
 لرنام دعس نبا نعهلس 5 لاأق دمج نبأ رص دح أ مواذهلافننمْولاقوبتكلهأن م

 و بازحألامو كاذب ىنع تورش 1لاو د نبنموملاىوبت كلهأ نمو دغذاودحأ موف

 قنسحلا نعدانع انث لاف ونلاركب وأ انث لافزارَملا نانس ندمت سس 2 كلذ لاف نم ظ

س نونسوللامهنم ريمدةيلادوعت ميما دوعناوساريمضنال هيلع فقوال ل يقم
 قا

 . م ةئالو نودص بريمشلالاع نونمود لج ىلع فقوالل بق هنود طب اوس

 بم حطو واي .٠ ا جل كس شح سم حسا مصل وجع مسج سجس مص وس

 ا و ؟وهعص ىلع ةعوف ص نوكت نأ كل ذىف عفرلا ىهحو نمر خلاه حولاو اذهاب دماولاف 5 اهنم

 لم نودلاخ اه مهرانلا باصسأ

 لاذع انندلاة ا للاهذهق نوففتنام

 مو ةُثرحْبب اصأر صاج حرر
 مول ام وهتكله أمه هنااولط

 امان نولظ مه سفنأ نكملو هللا
 نم ةناطباوذظتالاو_ةمآنذلا
 متنعام اودوالامخ ؟نولا بالكل ود

 مسههاوفأ نم ءاضءملا ديد
 مانبي دقربك امهرودص ىنةحنامو

 ءالوأ 0 نولععت من ”:كناتانألا

 نوئموتو 00 منوم
 ا. 'اولاف مك وقلاذاوهاكت ادكلاب

 دل كءلعاوضع اولخاذاو

 00 ءعْلأ

 هن مكس سنا رودصلاتاذد

 اهباوحرفب ةئدس مكبستناو مهؤست
 معدبك م كرد لاوعتتواوريصتناو

 ( طم طخ نولمءداع هللان امش

 هبا وتوعراسسيو تآ ارقلا 4

 هسدق هلام عراس بلو اوعْراَسُل ٠

 سودع نبا قيرط ورع وأو
 هسغلا هاب وورش نافاولءغبام

 ورمو أ صحو اخو ىلعو هرج
 معرس تاطخل ماج نرتال
 ريس ةموركش ةرمهلت نم هنانو
 قاهفصالا و همقوأو ىدعالاةرمه

 مكر طال فقول !قهزمحو شرو نع

 بوعد ولهسو ورمتو أريضلا نم
 لضفملا أرقو عفانو رع رمل ناو
 مكرضنال نوقاسلا مج لان ١ مكرضدال

 متامو زمر مضلا نم 200

 مضلاو هفشأل حفلا نينك اسالاكركت
 تاطقللا ءاثب طرح نوأ معل عابتالا

 89 4 ةسفلاءاببنوقابلا لهس
 دود ِط قح .راسغلا ّط 0



 ا هتكلهاذ م  نودلاع جيرانلاّؤط أيش ه نيّمتملا ط هورفكي ه نيحلاصلا ط  تاريدلا دوضسلا لاح ةصةخربغ ةقلطم مهل فاصوأ
 . نوئمؤرالمهوىأ ف ذملا عم مطعلل َّض هلك نولدعت ِط ريك الا تد.دقنوك لا حال (؟( 4 متنعأم ط الامخ 2 نودملط»

 كوأ ل صولاو لمقدق ّق انمآ مكباتكي ١

 موملأح ضقانت نأ هدو به شملان ال

 مكظيخد ط ظغلا نم قاشناا ىف
 ءادش الل ر مهوسأ هرودصلا ط

 ضرءلاذازوحأ لصولاوزخ اطرد
 أوحرفب متم نيلاكناذاضترتر قت"

 مهل مدلاف صو ىهانتل ط اهم

 ُط امش ندنمؤملا ىلع طرمش ُْط

 رحا اريخ ا ذهريسسفتلا#

 دولا لاوحأتالةّمسسم نم
 ثد مضى: عملاو ىولانةمواعملا

 ةماعق تاوسهلا ولذلامهملع

 تيبااو يومتلاو لقتل لاوحالا
 نيمدتعمالا اود >و اهسأ

 .هماصتعا لاح ىفالا ىأنسلتموأ

 ىعب(سانلان م لمحو هلأ ن نملبخت)

 ” ءادناو

 ن طم#

 ىو اد ا و يال يا مم يحس هلوق

 دحأم و كلذ :ىع لاق نمل وقنا اوصلابنيلوقلا نيذهىلوأ وون راح لام و لاتعلادع اهمننم نحل

 ظ له نيب ف الخالوال  ذتنأ م كتمان اط تمهذااهدعب ا آلا فلوق لحو م

 هللالو «رىزاغعةفر ءملاوريسل !لهأنسفالخالو 00 اطااب ىنع هنأ لدوأ املا

 انللاق اف بازحالا موي نوددأموي ناك امامهم ن مهنارك ذىذلا نأ او هملع هنا ىلص
 موب لامعا هلهأ نمدح ىلا حاراغا لسوهملع هللا بص هلا لوسرو دج أ موي كا ذنوكي ف نكو لاق
 نيد# نعدإلس يرص لاق دمج نبا كث دح ىذااك سانلاب ةنيدملاب هزهأىف ةعجلا لما ةعججلا

 ناح نى نيدو ىرهزلا فاهم نهقناد- معن هللأ دم قنا نالنم 2# ىب :* لاك صا

 نأانت الع نم مهرب غوذاعم نيدعسن و رع نس ندح رادع نوصل او ةداتقنم رع نمصاعو || 7
 نيح هللا مو ُكاذو هممأل س لف ل>ددح أ ىلا ةعجلا ىلصنيح حار ل سو هما ءهللا ىل_صدقلا لوسر

 ملسو هملع هللا ىبص هللا لوسر هملع ىلصفراصنالا نم لحرر موملا كاذ ؤفتامدقو ةالصلا نم غرف
 نالق لئاقب ىحاهعض نأهتم الس لاذا لبو هملع هلي ىلص ىذلا جلت املاقو ملعب رخم

 ماا ا روس نكي ملفاحاو رثاك م وماادحو ناك نا و مو هم هملع هلل ىل ص ىنلا

 دحأ ْن مموأرخم اولزن را انآ كروت ز علاق رخ لمت نانو ليبح و رخ دنع لاتعال

 هماع هللا ىبصهننا ل اوسرحار ىتحةعم ا موب وسد !موو موملا كلذ هباوماق فءاعبرالام وانغلبامق

 ْ نمعصنال ثيسلاموب 5 نمبعشلاب عيصاوةعجلا هناعصان صام دسع» هعمل ةوويلا سو

 دمتو ىرهزلا ل_سمنيد#ش ىث لاق عاجل نعةلس انث لاق دمج ناكلذب سرص لاوش 0 او 0
 تناك ف.كولاقناف مهريغو نوحرلا دبع ننيصخلاوةداتق نيرع نبع داعو نامح نب ىتكب نا 0 ا 5 دحاو

 تناكل ف عضوملا ايو تلانأ تلعدقودجورخ ل بفاودغلاتقالدعاشمنينمؤملاهتثوبت 1 9 5 0
 د كعلم

 نيمووأ مويب مهلهآرىذلاى أراب هات أ ىلع هترو شم دنعهودع هتض هانم لمق كلذمهاباهتثومت ع ظ 1 0 -

 || امفلاقادح ًااهعامتأو شد رقنمنكرم ملا لو زتب عمسال لسوهمل علا ىلص هلا لوسر نأ كلذو 0 م 2 0

 او ريشأ هباحصالىدسلان ءطاسأ انث لاقل ضفملانيدج-أ اند لاق نيسان يدم (نئرص يا - ا 0
 دولت أده هم 1

وسرايراصنالات لاف تلك الامد هىللاب رخل هللا لوسراداولاقف عنصأ ام" ىلع 1 00 0 0 1
 5 .اغنامهقنا ل

 نيا "يأن هقلادمع )سو هملع هنن ىل_صمقتالوسراعدفانمفتنأو فكفانرايدؤانانأ الودع || ا 0
 | مامالادب زبامسانلاةمذواهللع
 ىلص هللا لوسر ناكو باكالا هذه لاا. :ءحب رخا هللا لوسرا لاعف هراشتساواهلمق طق هع دو لواس اغاو دا ةحالاب صقنم ًااملع

 ا الاثم نينا عنان نةقزالا قاولت اقيفةنيدلا هيلع اولسخدينأ هب لو هبلعمتا 0

 هللا لوسرن ام يس ب ا و هنناالا هللا الن أ ان دا 1 كفنتإل 53
 رشنانعتصامساولاقواومدنحاللسلاس دلدقو هو ًأرالفاهسلف هعرد اعد مل سو هءلع هلأ ىلسص 3 8 1 مع : 9 3

 نالفأومت كِلوق نم هنا لق (هللا
 0 رت دع يوجع وال يب دوق وع نيش ىا كي نما اذكل

 د تدع نر ى * لاك قس ان يدم ن ءولس اني لاو ع 1 0 0 هلل

 عمماملاولاانئ الع نم مهريغوذاعم ن دعس نيورمج نين جسرلادسبع نب نيس ملاوةداتق نب رم ا 5 نسخلانعاةنكحللا
 ال رلاقدحأن ناو رتدقك شما نواه او راسو هنلعهما | يتلا

 ئ ىلصء فلا لوس ممتهأراس اور نبك رسملاب نوإسْاو سو هملع هللا ىلسص هنن لوسر دعب رك ذدا,تدرف أ اممتاوةب زحلا

 500 ا اعاطماست نر الوارهأف اكلم مهنمى 72 كنادارملانوزخا لاقو همدان مهماصتع دعب هإءاَررُغ ةنقاناهأ عيلعأم انئدسالا

 ميلا هن الافابو هتملاةسعقدملاو اورقفلامهسغنأ نمنو رهط فاك الاواوسنلا عج قنوفضتتسم



 3و0

 لوأ ىو ةرقسلا ف ىنعنيعضوملا فرك ذف ريثكشلا د ضي ريسكتلا عج نال ىتحريغتءاسننالاءاسنلا فور وسلا ذه نم عضوملااذهىفلاق

 ىىدي تلخدأ ىفأت بأ روالث يسب اذ فت ًاروارخا,تاوأفارقب تير دقىلا لسو هملعها
 رساوماف أاوماقأ تافاولز مح مهوعدتو ذب دملاباومعت نأ متي ارناف ةنيدملا|هتلوأو ةنيصح ع رد

 ىلصهلنا لوس رئىأر عملولسنءاىب أن هقئادمع ىأ رناكو أقم هانلتاو انملعاولخ دمهناو ماعم

 ىلص هللا لوسر تاكو مهلا جي رخال نأ كلذ فاسو د ” سو هملع هللا

 دحأ موةداهشلاب هللام رك أ نكنمل- آه نهلاحر لاقفهنيدملا نمي ورم تار 7 مسوهملع هللا

 |:ةعضو مهتعانمحانأ نو راالانئادعأىلااذبي رخاهقنا لوس رانةروضحو ردن هتاؤناك نم مهريغو

 انلودعىلامتمانحر خام هلئاوق مهلا حير خش ال ةنيددملابمقأ هللا لوسراب لول سني | بأن هللا دبعلاقف
 سد« مس اوماق ًااوماق [ناوهّنلال أوس رانمهعدف هنمانيصأألا طقانملعاهلخدال اوانمباصأالا طق

 18 اوعحرناومهق وف نمةراحخلا,نابصلاوءاسنلا هشامرو مههوحو قلاحرلامهلت اماولخ د ناو
 ىتحم :وهلاءاقل بح ,هرمأ نمناكن ذلا ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا لري ملفا واحاكنيمث اخ

 نيِنمْؤملااسو همل عملا ىص هللا لوسرةومت تناكف هتم أل سلف سو هماع هللا ىلص هللا لوسر لخد

 مهلوقانيكح نيذلا هفصوام ىلعانرك ذىذلاىأرلاب هءاصعأ ىلعهتروشم نمانرك ذاملاتشلا دعاقم
 نأرك ذدقو ةئو.ئالزتم مهلئوأوةئومت لزتملاوهُ و ًانافمهلهتأو و الزتمع وقلاتأو هنملاقب

 لاعب ار ئاحكاذو لامعا دعاممنينموماا وست كإغأ نمتودغذاودوعسم نبهنلاد دع ةءارقفف
 رعاشلا اقام اهمدقنواهقادصاهل تدق! ف درو كفدر

 لمعلاوهحولاه لادانعلا بر اب هيصخ تلاماذ هللارفغتسأ

 تأب أ هنم لاشي و ةءابامهشأاناقالزتم موقلاتأ ً اعامس ب رعلا نع ىح دقو فنذا هللارفغتسأ مالكلاو
 لد وأتف سل اوهو دعم عجدعاقملاو همق تسد: ىذلا أرملاةءامملاو ةءاملاىلاهتددراذا لالا

 هنئاو هلوقو مهو دع لا قلاعضومو ار كسعم نينمؤملا ذا هأ نمدمج :تودغذاركذاو مالكلا
 عضوم نمهمف مهر واسا مف نوتموملا لوةبامل عمم هللاودرك ذىلاعت كاذب ىنعب يلع عمم

 نم لوقو هنب دما يراع مهاهلن ىتح مهلاانب ب رخالاق نم لوق نم مهو دعو ل ودع مهاعلو كئاعل

 دش ا,تنأ موملع هبريشت ميو ل فاشدب دقأم ىلعانملعاهولخسدي ىحهنب دللابمقأو مهملاح رتحال لاق
 رودصو'لودعىلاجب ويرخلا كبل رولا ودصدهفختاعو مهلوكاءارآلا كلت حلصأ مب لع
 هلس امث لاق دج نبا[ نر صا كمشرومأو لرمأ نمكاذرحغو هنيدملا قماعم اكمل عنيريشملا

 ل :واتفلوقلا . ني مر ا 0 ىعسأنبانع 2

 انلرك ا يسب اوالشغت نأ كتم نانفت م عسمس لل وزانت
 نع ىسع نع مصاعوبأ 0 لاوورعندمت 2 كلدلاو ندرك د ةثراحوتيو هلسوتب مهعأ

 دح أوحناوناك ةئراحونبلاالش فتن أ مكنمنادفن اط تمهذا هللا لوق قدهاعت نع مج ىلأن با

 هرثكلا ف صنوهامىلايردتمت امهرعو )؟ ا/)نيثباصلاو نيذلاك همالسلا ع وج نمهدعناملقف اومكلذنا عم ةلهلانعىنيامتروسلا

 مهيلع معلن رخآلانيعضوملا ف

 0” :أسلاعمظفتو

 ١ قلاش ماورد
 7-3 هب سدنلا لتغت نأ هتان ذأ

 الا هنلاءوح ىتلاسفنلااولتهنالو
 هسقابلا عضاوسم ا فركسن م.قحلا

 سفن ىف ا راغل ىأ

 ميد و مه دهّيعم نساك الو مالا

 هدعنأمو مان مالك (ءاوسا اوسدل)

 عار هلال ناسلل فن أّ سم مالك

 لفهأن مه ريدقت ف رامنالا ناو

 هه ويتمم مرام اون | كاتكلا

 ىلع مسقلا اذهرك ذرمضأ هناالا

 دحأب ءافتك الا نمد رعلا هذم

 الاخ غم لانل ا اههروطل ىذا
 ش 00
 اهرمالىلا ت املأ اهملاىناعد

 اهعالطدش آر ى د ١

 نعدشرلارك ذب قتك اق ىئمأدارأ

 نابومس اله للا دمعو دز لوقت وهدض

 انيق فل و لاسم
 كلذكس اهنادعولاشب نأ نع
 ةمأناةدسعىلأأ راسخاوهو لبقو

 ىواك ألاف نمةغل ىلع سالب ةعوف م
 ىلعريمكلا نملدب وهوأ ثيغاربلا

 اولطنذلا ىودتلااو رسأو<
 ياو هاو دم اوما وسا رقشنلاو
 باتكلا لهأريسفت فو ةمومذم
 ممن اروهجلاهيلعو لوالا نالوق

كلذ نأ ىلعانالددقو رفعجو أ لاقت رنا مو دار ارت هلا و
 0 ىضمامفدح أ مو ناك 

 0 ماامدو ' ل 0 ذا هلوقةداتق رعدمعس انث لاق ديرب انث لاق رش (نيرص هتداعانع ةبافكلاهسفاع
 0 نم'امدوجلار 9 ' 0 ارصأو نمنامح هتراحوند قامو ناكل هلو هيي ا مون كلذ ةيآلاال م هنن أمكتم ناتفلاط تمه

 انرامخ نماوناك ولوانرارم الادمحت
 5 ا . عاآلاا :رسأماو )اوه الامه تل ارت المل هنأ انل 5 ددقو هداتقلأف كاَذنمهّنلا مهمصعف مابا ومهراصنالا

 انيدمكتب دب مئلدمتسأ نيح ترسخ نعرفتسيو انا انت لاو رامع نع بد 2 انملو هنأ هللاانريسأ دقو هبانممه ىذلان مسه ملانأ

 دم تاوقددصو ىسع نيد ىلعاوواك مورلا : يل الثو نيشت و نا رن لهأ نم نبعد رأ فتازناهن أ ءاطع نعو تازئف هريغ

 ىلص هال اوسر رخل اودوعس مننا نع 2 0 0 7 اعلاف اذه لءف ناددالا لهأن مساتكلا وأن نملك مهن[ اشلا مسوهملعهلا ىلص



 ةعاسلاهذهىفهقنارد" ذيدح أناددالا لهأ نم سل هنا لاّعفءالصلا نورطتني سانلااذاو دحسملا ىلا يرخ متءاشعلا ه هالصةلمل سو هملعهللا

 تايآلاهذههّننا لأ ًافتاتكلا لهأ نمدحأ ةالصلا هذه ىلصنال هنأ ل سوهملع )؟ م4 هللا ىلصريسف ةناو رفومكربسع

 ك0 5 با عنأو ون | ءاوعس اوسل

 ةتراعونب وهلسومل :ناتفئاطلاودحأ موب كلذو هن" او ام اع رلانع هنبأ ظ ل

 لاو لضفملا نيدج-أ ب لاق نيس -| نيدمحت اينرص هدامق لوق ل مهر كذَف راصنالان هناع اهاواك قورتفاللا ككل

 دقو لسحر فل قدحأ ىلا سو هملع هللا ىبص هللا لوسرحب رخلاق ىدسلا نع طاسأ 0 سدأ لمعف باتكلا لهأ ىموعن

 لاا ,احونأ مهعبتفةنامثا ف لول_..نءاىلأنهللادبع عجراسإف او رينا متقلامس مقدر | 1 ا ١ لمعأ نمو عا
 نأ كنمناتغت اطتمهدالاووانعمن ها "لانتعط أنيلوالاتق لع ايلول ودول الف. هوعدب

0 

 مو هملع هلأ ىلصدمهاوت مم ١ دل

 لوسر قد ودل مهمصعق ى أن دقلادبع عجرنيح عوج لءاومها داعوترو ةلسوش تيقوالافا ىبلادعاسلا ىف ءاشعلاةالصاوماوأف
 نسا نع ياخ ىث لاق نيسان لاق ماعلا امرص نايس قلل و هملع هللا ىبص هلأ تذلاتاتكلا لعأ عم مهريغاجف ب

 نبهتلا دبعمهسسأ رو سوالا نمةئراح ىنب وجب ر ل نمدلسىنبف تارذور علاق لاجيت دارمل ل
 نعىلأ ىث لاق ىهع ىنث لاق ىلأ ىث لاق دعسنيدمت مثرع لولسنافأ || لاعلان م
 نا مرصع هس :. وةئراحونب مهفال فتن أم لا يا ةاواماو ع هسأ 0 ا

 نمةسلسونبناتفن اطلاوال فت نأ مكنمناتفئاط تمهذا ىددءانان ةداس ا : لاف دمج
 لاق 0 0 07 00 ل 00 5 1 0 _هانمهسفتأا 0 اوأ

 لاق ينج نينسملا ف هدم هوه يصل فين هراصالاو «ناتفئال | 5 2 -
 دما لوداع كل ولن أ(؟ )بحت اموةئراحوشو ةلسونب مهلأكال فت نأ مكس ناتفئاط تمه 7 3 0 ذاد دا لوشي ,هتلادمعن راحت عمسلاف رانيدنيورعنعةتسعنئاانريخأ لاق قانرإ !ادعانريخأ 0 ٍ 0 : 00 "

 اررخ متلك هل نيا لاق لاق بهو نان يشأ لاق ل رم وحرك ذف لوشهللا هع نارا مدقت امل ادكأ انمالسالا لعأ لاوورع نعهنسبعنئاانث لاق م لاو مزاح يدجأ , مرح امهلوهقلاول ورع ني نيس م
 اوكرنو هل ىضمىذلاههحول مو هيلع هللا ىلصهننالوسر عماوضموكلَذْن م هبأو مهام هنن مهمصعف همزالم 1| نيدبُل ملا ىلع هبات قاشنالو مالسالا قمهنمل شري نم مهنمانبج هعم نع لول سبا "يبن يدق دمع مهنعفرصنا ل تبلا ديس توق كاسل ننساها. | الات تاس نا لعلا سامع ا لاق لاق مع رحنا نعجباتح أ نوح 8 لاق م 00 7 ا ْش : لن دص ام الثقل شغب هود عءاقل نعنالف لشف هنملاقي امهودعءاقل نعانمد#و _ ناك نك انؤمناك 0 نا سورا نا كرف نعل الفتن أ مكشمناتفئاطتمهذادب ز همأرب ملك او نم

 اموملو هنأريخأو قدا ىلعامهموش اههلع لجوز علنا ىتئاوهعمنيقفانملاو لولس نبا ى أن هللا دمع
 ا هللاو قدعسا نأ ن ءهلإس انث لاق ددجنا اسرع ايرافكلا نمامهمئادعأىلعامهرصانو

 نهو ونقوم نفاس ملا كاك انا هلا كلذو امهلْق نم هءامهامامهنععفادلا ىأاممل و

 امهنهو نماتلس ىتح هت دئاءوهتج-ر امهنع كلذ عفدىلوتفامهني دف امهاصأْك ريغ نمامهباصأ
 هىناك نمىأنونمْؤملا لكو سلف هللا ىلعو لوع» مل سو هما ع هللا ىل_ صام_مشاتشمل و امهفم ضو

 هب وقأو هن غابأ ىحهنع عفدأو سم ىبعهنعأى نعتسلو ىلع لكوتملف نهووأ نينمؤملا نمفعض

 نالكلذك كاذأر شين أزاحامناومماوهقئاوأر قي ناكه نعمل ىضردوعسمنانأر 5 ذو هدب يع

 لب وأت فلوقلا# ؛ نيب رحلاو نيمصحلاةارنع عاج ىنعمىفامهتاف نينث اقل اتناك او نيتفئاطلا

 ناو هانت لح كلذ ىنعي (نو ركشل مكدعل هنلااوشتاوةلذأ متنأو ردسب هللا كرصن دلو )4 وق لو ةئاوقلا ةوالتلاف لسا

مأت اتمهانوكست لن أر هاظا حلا نكن لون أ هلوق(7) ىهه ةوالتلا ناكبف عابتالا ةملكلا
  ةميعتمهيثك لمأنان ل

 اوريصت لثمؤاو ىناواعم لدم ىفااهدحاو هتاعاسلمللا ءان اواهعناص ىلع هلادلا هئاوولدع فانصأ اهدا ربدقو تارعلا هللا تان آو ظفللا عامنا

 . ىنامنأالاعشخت هدصبلا قنآرقلانورسعيوس هناك ولات نمالاع نوكينأ لمت نودصس مو ةئلاثلاةفصلا د قلتو ىبحن

 همعدسم ىألمقو ةنرطضمرعغ هل

 ماَعَ دولا كح 0-2 ا

 نأ ى بهو ةتكنانهدو ماَعَتسا نع
 قحماق لما نأ ىنعتلدكم الا
 لدطصلاب امعاف هلوقو ةيدودعلا

 ةسورلا قى ماك ىلوملانأ ىلع

 ىدهعد اوفوأو هلوقهعيقج هدهو

 نولي هيناثلا ةصاا + مكدهعب فوأ
 ءان آهنناتان [نولستي ةمئاق ةمأىأ

3 

 اك لص. 5 عم ف 5 0 م و



 نوختبو ىرخ أنو دصس وةراتنوموعي ىأالَعتمام الك ن وكب نأو 0000 ارأ رقأ نأ تمهنىناالأ لو هملع هنن لص ىنلا نع
 ثاد_>-الكلذو هسأر هيم دقو همم دقت (59) هسأرج ربنس 1-ألاقامامقوا دمهم رلنوتسم هلوقك نكعام لك. هجرلاو لضفلا

 ا ةحارلاو طاشنلا ل ل مبرر أ توهدت ضال قترا وو 1

 00 6 يا ىتدختلو مهددعم 9 عممك و ودعىلعهللا م رهط أ ىتحسانلا. نمهعنم راع نولملق تهد هلذأ

 و هح نو هعل روو ل__ىم ىهسسل | هلااوشتاو موملا كلذ مكرصصن اك مكرصصني هللا م أل اوريصت نا 0 أو

 9 0 مهودار ىلعهوركش لوشن نورك: مكلعل همرام نانتحاو هتعاطب 35 راوقتاؤهرك ذىلاعتلوشب

 001 000 ل متي دراهطاو مكن ادعأ ىبعرصنلا نم وكل ءهّيمام

 00 0 ذأمنأو ردسب هللامكر صن داو ىصسا نا نع هلس انك كاف دمج نبا سم7 م مكوغلاخ

 نوصو اهم تاغنولا ١ ير كش هلافنوشن' :ىأ نو ركسشت لعلها اوقئاف وق فعضأو ادد علسقأ متنأو لوقب

 يصحو ا اردو را ون الحا نعنع ١ ىلا قايفنتتلاو
 قيمي كا رإلا معلا نعان ركز نعىبأ انث لاق عسكو نبا انثرم كلذ لاف نمرك ذ ذ همحاص منان ىهسفاردب
 ىلاةرا_ئاهذهو ةلمملا ولا ل ل ا ا يل روب تاكا ىع ا

 تيمقردب هليل وسب تناك رد هلا كب ين قر لاول ىقشلا نعابركَز

 نمرك ذ اهئامسأ,بنادلملار ئاس مساك ةعس ةملا هنّتممس سال 'اذاولاةونورخآ كاذركد أو«

 روصتم اذ لاقىد ةارلا رع نيدح انث لاف دعسنا اين ل دم نيثررحلا س2 كلدلاو
 ردب هل لامي ةنمهح نم لحرل» ءامناكهنالاردب يم ءامنالاف ىعشلا نعابرك زنعدوسالا ىأ نع

 الاقو هاركت أ لاصنيدمشو رشعج نسهقنادسعل اذ ترك ذف ىدقاولا لاك دعس نا لاف ثرحلا لاقو

 مساوهام ان سلاذه غدار ىهسئن ىألو ءاره ات سمسئش ىألوءارغصلا سمس ئش ئألف
 وهنولوةيرافغ ىنب نمانخ ومش تءمس لاش ف ىرافغلان امعذلان نى مصل كلذ ترك ذولا عضوملا

 ىدقاولا لاق رافعدالب ىهامتاة:يحدالب نموهامو ردب هللاّقب طقدح أ هكلم اموانازتموانؤأم
 ناملس نيد بعانربخ أ لاقذاعمابأ ت عملاق رفلانينيسحلان ءتنرص اندنعقورعملااذهف

 عج هاوةلذآ هلوقامأ أو هنيدملاو ةكمنمد ةكم قد رطنسعن عع ءامردب لوهت * !(عضلا تعمس لاق

 اوناك مهنالم هددعت[ةلةلذأ لور عه مهامساغاو بديل عج ةيلالاوُرب رع عج ةرعألا م لملد

 مهلعد  ىضماهفاننب دقام ىلع ىلالا ىلا هنا عسلا ينام عوددعو رس عءةعضنو سفن ةنامثلت

 انث لاق رشد رض كلذلاف قمرك دلت وأتلالعأ ران ا او ةلذآمهددعتامل

 قر ثامكلعلهللا وقتاو ةلذأ منور دب هللا مكرمصت دسقلو هلوق ةداتق نعد دعس انث لاوديرب

 ىنهناق اتق لأ نان وكرشلاولموهدعملا لدتا ينمداع قل نيدو ةكمئيءامردبو

 تولاح قل ل :ًاذئمو هءاصعاللاق هنأ انلوكذو مو هماع هللا ىلص هللا

 نانسنيدمت 1 2 كلذاوعهاروأ ف لأ ذك مود نوكر مم :اوالحر رشعهعضو ةنامئلئاوواك-ف

 مكلاعل هنا أوت اةةلذآ متلأو ردم :هللا مكرصت دلو هلوقق نسحلان ءدامع ٠ نع ركب وأ انث لاف

 ان لاوراع نع تن 2 ةثامثل' ورع ةعضب ذئموب مهو لسلق ةلذأ متنأو لوقي لاق نوركسشن

 ىقدسأ نيا نعملس انث لاق د_جنا ل را2 هداتق لوقو< عملا نعدسأ ن :رع ,فعج ىلأ نا

 ناطمشلا نمةلهعلا لاق لبو هملع ناذ نوركشت مكلعل تا اوقف هوتامأو وق ىءضأواددعلقأ هلذأ تن :ًاوردس هللامكرصن دعو

 داق ابنا لع لإ 1 فرخ مكلعل هللااوغتاف قصسا نا نع هلس ان لاقدم نا نثرص كل تشيدق ىذاكدلب وأت

 - مكسفكد ,نلأ نبل لوقتذا) هلوقل» وأتفلوقلا ّض ىممنر كش هنأف فرقا هع نوركشت ظ
 تلمهأ ةمضقلانال مكمل اهم و

 ةتوافتمرومالاوال فمك الام_ها اذهمهروفنممكو نأ و اوعسواوربصت نأ ىلنيلرتمةكئالملا مفالآ# هنالشب مكي روك دعنأ

 صرعلاّت او هعصو فالخ ” ةتويباطولل عردو لهم ىلع ل همحمام هنوكلريخأتلا هم دمح اماهنم_ ) عبار ريح نبأ نس (

 مهدعنو < صرفلا هسفربش ةقانلفامدخل لصتلاه مف دمد#عاما,ممو لمانو رداد راو رعد قاع مواعم ربح ةوكلوأ ىسلاعاضو

 ا ل

 نأو ب ا

 ببس ئثف يلق ىماوا
 ةهدساعلا مها داعتعاو مهعافي ردع

 نورمأنو ةسداسلاو ةسماخلاوب

 ناناهوركدملا نءنوهني وفورعلا
 مالا وف مهن ىلاةراشاناتفصلا

 نيصقانلا لممكدتىف مهمع-!كلذو

 اسمع مهعذمو تش امىلام_هداشرا

 ةمالاب ضن رعت هدقو ىجعش ال

 ل رلاناك اداىروثلا تامهس

 ةعباسلاة فصلا ب نها دم هنأ ل_عأو

 ىأ تاريسفلا ىف نوعراسو

 تافص نمىشو اهاكت اروك ذملا

 ىل-_لدريحلا قةعراسملان الح دملا

 قف توغب ال ىتسهسق ةنغرلا طرف

 هللا ىلص هنأ ىورامو تانارشاتلا



 لرعف لف لانغو كمهسل مق لاعصو كمره لدق كباس سج لمق اسجل مدع مسو هلع هذا ىلص لاو باصسلا ضربت ضرفلا ناو

 ىفالا ةمولعمريغ ةمقاعلاواهمت اوت رون ال كل كا و ناسا نمل )وأو هنماثلا فضلا + كتوم )هه 8 )لمقّكتام امحو تلغش لمة كغارفو

 منع رسخ أ اذا ىلاعت هللا مع

 ٌكاذف نيملاصلا كاس ف مهطارخا
 طرش م دوهخ ا ىراصقو دوصعملا

 نيفلكملا عجل لب ةفوصوملا همالإ

 ادمك انةتملاءملاءازخل!لاصنا
 نمْككاوأو هلو ممءرامخالال

 ريخنم اولعشي امو)لاَمف ني اصلا

 هناوناو مرتع نل ىأ (هورفكي نلف
 ىسعمنارفكلا نمكفدوعنع نلو

 نياوعفم ىلا دعت اذهلو نامرملا

 زا وىلاةيدعتلا همف لصالان ا عم
 ىمنو اهرفكو ةدهالا ركدوح

 لاصبا ىمنأك ارسفك ءازحلا علم

 رك اًسشهْناناو هلوةىفاركشناوثلا

 مللعهلاو) هلوّشن مالكلا مت مث ملع

 راك ايا لك اعمل عب رعتلا
 هنا ىلع هلالدو باوللا لب رح مهل

 لعاالا ءاركلا د نعزوفنال

 ,هدعو) مرتلملا نا ىلءاهسنتو ىوهنتلا

 مه دوعمو»  ىنغلا رداقلا وحلا
 الو« .ركلةباغالىذلا رسما دسجلا
 ا اذهس دعك نظاف هلعل ةباه

 نا) هلوةبءاقشلا لهأ لاوحأ نيم“

 ريسفت ىمسدقو دنالا( اورفك نمدلا
 ْ نأنيباملهنام" -8 ةروسلال وأ قده

 استمتع ىتشتالرافكا !!لاوما

 دحأ لاس رطخ نأ نكمأ

1-7 0 510005 
 مهول اذ لازاو كاذب نوعسفتني
 لاه ةيآلا (نوقفنيام لثم)' هلو
 رصلاة غالالهأو نيس فم ارثك أ
 اوف لوم موهو دلال
 در ناو فاليسعلار دار نتاع
 دربرمسكلاب ريصلا حاصلا ىفو

 اذه ىلعوثرحلاو ثادشلاب رضي
 ها ا رصلانوكب نأ فاجكلا اق دوو را رباهق 2 00 هن .الا ىف

 نبا نعش دح هنأر كى أ نهتلا دع ىأأ

 ْ ىذلانأدح

 نع هسدع ني مك. ا 0 ْ

 | متتأوردسب هللا مكر رص كروان نذل (نيمّوسم ةكماللا نم فال [ةسماخ مكب رمك دام |

 ةكتذللا نمفال ١ أ ةثالثيمكب رمك ذعنأ» كسك نل أك با هعأ ع نق نرتاح

 اودعو 06-0 رحردل مول < 000008 قفل :وأتالهأ ف لتخا ردن موب كا دو نيلزتم

 ودعلاو ءاتأ ةاذك الع مهدع ن أرد. موب نينمؤملا دعو ناك لح وز رعهتلانامهضعب لاف د

 لضفلان رشات لاقت دعس درجت 37 كلذ لاف نم ا د اودع لو مهونأب ملف مهروف نم

 قفا نك 00 ءىل راحل رباح نزور نأن وإسملا ثدح لاق ضاعن ءدواد انما لاو

 ناىلب ملزم ةكمالملا هم الث. مكبر دعن أ مكسفكي نأ مهل ليقف نيا ىلع كلذ

 نورس كلاللاو مفالآ ةسش كي روك هد ءانهمهروف نم "1 را أوريصت

 ىلعألادمع ان لاك ىتثملانا قاع ةسملناب مهدعلو عجرف( )ةمزهلاانرك تغلف لاق

 هناالاءو كرك ذم سو هملع هللا ىفصءننا لوسر غاب رد :موبتاك امللاف ضاعن ءدواد ان لاو

 2 الملا. نمفال آةسماخ مكر مكددع 1 هراحص ا واررك ىنعي اذهمهروف نممت واب ا الك

 يقفل دعب زمر بدا د نار 0 ا ءزهلادءا أ وازرك لبف لاو نوم

 نعىنملا ركبوأ ا لاف تا نب د 2 ل نمل- -لا عمةكتالملا مه فال ٍ آ ةعبرأ

 ةكسالملا نم فال [ةئالشب مكيرمك دعنا مكمفكي نأ نينمؤلل لوقتدا هلوق فن 11 نعدامع
 ثدح لاق ىعشلا نعدو ادن ءهملع ناانت لاو توقعت 00 47 ردن مواد هلاقاهلم

 هللا ل زن ًافنيلسملا ىلع كلذ شف نورد نيل رعت 0-0 اذ ربى راحل رياح ن را نواعلا

 ند رتل: رههتغلمف لاف نيموسم هكّنالملان ه هلوقىلا ماب رمت دفنا كسك و لدي ورغ

 نونمؤملاريصف ردن مود مها هللإنمدعولا اذهن اك نورخ 1لاقو ب هسهتاباو د عملو ا

 سنو انب لاوس ؛ ركونأ س2 كلذ لاه نم رك ذ م 2مم اوهللااوعتاو

 1 جد ل ىل ” لاق ىدصس | ندمت ع نعريككب نبا

 م٠ ريع ا كممن ضو الاردبب مكعم تنك وأل وش هرمصن سصأ مدعي هم رشم

 لاق لاو ةلس اذ: لاق دمج نبا سم2 ىرامتأ الو كش الةكثالملاهنمتح رخىذلا عسا
 اردن د كيه ”ناكو عم .رنكلامدمسأ ىلأ نءهدعاس ىدب ضع نع ركب ى لأن يهل ادم ِع ىو قكسانا

 ىدلاسعشلا رع ,يىيمورد بن مونلا+ تلا ريض ناهحذ ادع هب لاق هنأ

 لو ارسل عل لدا 0: م2 0 د راما

 عر نا مم نورد. لا دس ىحىل معنباو اا كما

 ايفا هان ل نوح لاقيت نم ع تهتف ةردلات وكت

 انأامأو هناكمتافهماقعانقةثكناف ىعنااامافلاو موري مدقأ لوهتالت اف تعمسف لمخلا

 هرامع ني نس | ا يتلا عانيدخشن ل ”انثلاق دج نا نثرم تكن كلها تدكف

 ا رع و : اوناكوردب موي ىوس مايالا ا

 نزام ىن نملاحر نعراس نيىمه»ا ىلأ ىندح ق 6-0 !نسد#م لاق لاو لس ان لاو درج نأ |

 هبرضألردب موي نيكرشل نيكرمسملا نمالجر عسن ألى لاو 8 دهشتاكو فزاملادوادهلأن ءراجتلانبا

 مع جعل يوجع سومو مكس حل مس هوم

 ها ها ةسيلئاب نول سملادعرلونيكرششلا دعلفدع زهلا| رولان ةركت غلمق» .وسنملاردلا ف (0 ١(
 دم سمي ممو تنم معمل ميو سمعو هلو ل ميو حسو
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 اوس لصاح ه.دشتلا نم رطرغلانلوقلا ىلعو راناهف لاق رصاهف سامع نبا نعهدانساب ىرامنالانناىورو را مومسلار هلا لسقو
 ةرقملاةروسلوأ قهرك نرمىذلابكرملا (ه1) هسشنلان ع هرم الطسمريصت هلاواق رعت اّرحو أكنلهما درت اك

 لالها لةدارنأ زودعو
 لثموأ حبرثلالعا لك نوقفنيام

 وهو حرر كلهم لش كنودف أم

 توُمْفَ: اواك ام.دارملاو :ثرألا

 رخافملاو مراكملافم_هلاومأ نم
 نييرت ذلا نيصضو افلا نيضتو

 ةهلودنا عبو ارعنو ينال نقال
 انندلا ةاملا هذهىف هلوقيددسق

 لاق ةلس ان نأ دمج 0 0 مث م7 ىرغهلتق دقنأ تفرعف يدل لص نأ لقد رعقوذا |

 عئارو أل اكلات س ادعي ومةم نع سا ع نب هلنأ دمع نب هللأ دمع نيس حم ىف ' د6 لاو

 ة الا ناكوبلطملادبعنب ساعالامالغ تنك ل_بوةيلعةللا ىلسمهتالو روم

 موفلانع نأهر كرو دم وقتاهم ساعلا ناكو تلسأ أو لضفلامأ ت لسأو سامعل الاسف تنملا لهأ

 ردن نع غلخم دق هاو دعس هاو أن اكو هموق فقرفتمريشك ل اماذنلاكو همال سا تكر تاكو

 الفالح راكم ثعدالا لحر فل: ملا وعنصّك] ذكو ةرهغملا ني ماشش نب ىصاعلا هناكم ثعدو

 لاف ةوعوةوقانسفن أ قاند_حو ومازخأو هللاهتمك شن رق نمردب نا وص أ تضم نعريسح ا |ءاح

 تعتأامف ساامل اهاوفمصزةرخ ىفاهتيتأحادقلا ل-عأتنكو افمعضال حرتنكو

 هملح ردك سهاونأ ىساقلا لمق أ ذاريملا نمانءاحامانرمسدقو ةسلاح لضفلامأ ىدنعو حادقلا

 وبأاذهسانلا لافدا س !احوهاندمق ىرهظىلاهرهطناكف ةرخعا بنط ىلع سل حرش
 سل لاورمجلا “ل دنعف ىخ أ نءاان ىلا له بهلوب أ لاق لاق مدقدقىلطملا دع نيثردلا نينا مغس
 نأ الا ناك هلو ىثال لاق سانلا سعأ ناك مك ىبريخ أى أ نئاانلاهذ هلع مانقسانلاوه لا |

 انمقلس انلا ام اذ عمهللاماواواش فيك اننورسأبوامنولةسانفاتك أ مهام 3م هانمقل

 عماروبأ لاقى اهل موقالو ىماهل قءليامضرالاو ءاسسلان ينام و واب لسخ ىلعاضسالاحر

 ىب لاودقت ن ءهلم ان لاق دمج 5 اييرص هك زال تا : تلق" ىدستر باس نط تعفرف َ

 انآ سامعلارمس [ىذلا ناكل اق ساسعنا نع معسقنم نس فيك روك عراب 'نسحلا

 لافامسح الاخ رسامعلا ناك 5 واعومشت الح ررمسلاو أن اكودلس ىناح أ ورمع نيس عكر سلا

 ىتاعأدقل هللا لوسراب لاقرمد !!انأ سام لاَ ريما حبل رسل قال ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر

 كناعأد ها مل_سو هملع هللا لكلا اوسرلاقاذكواذك هتئمهم دعدالو كلذ لمقهنب أرامل ح رهملع

 مل 1 ع نأ مكسكي نلأ هلوقدداتقن عادمعس ا لاو دب ري انث لاقرس | نر م كل ءهملع

 ىلب فال [ةسج اوراصم” فال [ةثالئاوراص م فلاءاوذم أن زخم ةكنالملا نم فال هن ”الثب مك 0

 كلذو نمو مةكئ الملا نيكل دمع لير كدا مرر همكو أبو اوهةنواوريصتنا

 هسب أن عمي ىلأ نأ نع رامعن 6 ل اا رالا ةسمخت هللا مهدمأ ردنعو

 ف سامع نبا نع هب أ نع ىمع نين لاك أ قا لاو دعس يدم , م ” رج هوه عسرلا نع

 نيه سم مل» و هملع هللا ىبصادءاوأ يان را ااوسفألا مد ردوا

 ردن ونالاةك الملا لئات ل لاو دهام نع ريم نا نعن امه ان لافراشن نندس# ع . رص

 هل
 نوعف:؛املثملمقو اماطح راصف

 هلفس نم ءاعجأ ونامفسانأ ىعي

 قم هراحأ ىلعْنيةفنلادوهلا

 لو هيلعهللاىبص هللا لوس رءاذيإ
 هللا ىب_صدملع رك اسعلا عجل و

 هناون أ الطنم هوك قمل ...وهملع
 حير لثك رياالاعأ نم كاذلمق

 ثرغلا الطسم هوك قرص امق

 دثاعن 1 ريمذلانأ رهاذظلاو

 مهقافنا نأكلذورافكلا عسجىلا

 رثأ هل وس الفاشدلا عفانا نوكي نأ ما

 نعالضف ملا قع هرخالاق

 عفانل نوكتنأاماو رفاكلا

 نع عئام رفكلاو هرعت لا

 نوف اوناكمولعلو عافتنالا

 تاطانراءانو4 تاريهسلتاو

 لأ باج او لت لاو
 اريخ نيسحار لل ءارالاوءافعضلا
 اومدق اذا مهنكل داعملا ىف اريثك
 الطمم مصهرفك اوأر هولا

 نك ناكف تاريسملاا كلت ران آل

 ٠ هناصاؤاريبك عفن هنم عقوواءر ز عرز

 فسالاو نزلا الا هعم وسب الف ةحن ا
 هوتطامفنوعفنياواك مهلعأو

 هنادعأداهجو هتعاطدنعاوريصنا مهدع نار دب مو مهدعوامنا لجو زعهقلانانورخآ | لاو

 مهدماود ارح الاموي قالااوعس موا اوربا ملفاهاك مهمو رح قمهدع نأ همراعت نانتحامرقت و

 ن.هتادع ا لاقىدسالاةرامعنيدم مريم كلذ لاق نمرك ذ ةظن رقاورصاح يح
 هطظارقى :رص احن انك لاك وأ ىنأ ني هنا دمع نعى راحل مدآوأ دب زن نامل ساريخأ لاق ىسدوم

 هتنبىفملسو هملعدلا ىلص هللا لوسرامندمف انعجرف ءاسلع محشي لق مهرصاحن نأ هنلاءاشامرهضنلاو

 اهرازوأ ةكن الملا عضت لو مكتمطسأ ل ريح مءاحذاهسأر لسغل

 لقال دا 1 رعو اح | 00 0 كا اا
 000 لوسرلا ءاساذ ِْ هللا فو .هكنالملا ن مف |هنالثن لحورع هلل أندم دسمومةريضتلاو هظد رقاد دن ىح امسريسلا

 نيْلسملا ىلع : ءارغالاو ني 0 رم اومأ اوَهفنَأ مهتاواسندلا ف .متسخ ةي آلا ريسفت اضن أد عبس الو نيلسملا رابدس رك

 1 اق مإلا كيذ .مرافكلاوكم و لفهلهأ رو مالسسالا هتئارهظأو مهلع مالا بلقنا مثبعاتل ااولمحتو

 لسع ديمو



 امأتاعافتنالا عم دارملاو لطاملاب مكشب ؟لاومأ اولك أتال هلوشك ةرخخآلا فاهم عافتنالا نوح رب ىلا مهلا.عأ عج_وهانهه قاغنالا
 ىتح ةملكلاب بهذي ْئش نوعفني اممسدت ضرغلا نأ ىهفموق ث رح تئاصأ هلوق ىلع( ه ؟7) راصتقالا مدع ومه فت أ اوملظ هلوقةدئاو
 ملا ثرحو رثعالو رثأهنم بال

 هتباصأ اذاهءالكاذكس مل نا ءطملا

 هنم اررخ هللا هلدمأ أ امندلا ىف هحئاح

 0 رخآلا فوأ اندلا ف

 رحل عسا ل لعام
 اودصساوهتااوصعندلاامأاهك اسد

 مهثرخ مهل ةبوقعمهثرح الها

 كالهالا دعب هنمروصتب ال ىدلاوه

 ملظلاب دا رتل متو الصأةدئاو

 ناوهعضومريغ ىف عررلا عضوانهش
 : هناو مغ فو هعضومل العر رنم

 ريصن نان ىلو ناك ةف الا هتباصأ مث
 مهلطامو قريمفلاو اعئاض

 لعب نابمهملطامىأن رقفنلل
 مهسغنأ اوملط مهكلو مهتاقفن
 لول ةقهتسماهباونأي /ثمح
 هللامهملطامىأ ثرحلا تاحصألوأ
 عفن أاوملط ن كلو مهر الها

 فعلا باو صساام تاكتراب
 لاوحأح رشف غلاب ال يلاعت هنا م

 قعرشنيرفاكلاو نينموملا
 نيرفاكلاهطلا#نمنينمؤم اريد

 ىتازت دهاسجو سانعنا لاو

 ثوفاصن اونا ننبؤلا نم موق

 دوبل |نم الاحر ثوط اودو نيهفانملا

 هقادصلاوهءارغلا نممهنس ناك امل

 مهاهنف عاضرلاوراوسحلاو فلحلاو
 مهنمةنتفلا فو مهتنطاس نعل

 ل
 هروعست ه سلا ى قش ىذلا هيفصو

 . ةمهلاسلقلا ةقصاللاءرومأىأ

 الا رمت ماو رهشدحاولا هل

 توثلاةناطن هشمو رهظلا فال

 هراهطلا فالح دسم اهم ىلي ىذلل

 | تالرفاك لك هدوم نع مهاجم

 كا نو جيروم وهعمدب د ومحتست سيمصسسس وسمع. بيس عما

 ريصب ملاولاف مه اريسغ ىنعملا انهو نورخأ لاق « لضفو هللا ن ايم الو ارمساكفال

 نيسحلا اني لاق ماعلا ار كلذلاو نمرك ذ دنا يتاردسالا واوعتي لو موقلا

 اوربسصتن ا ىلب لوي هعمس ةمركع نعاني دنيورمح ىنث لاف ب رجنانعجاح ىن: لاق
 ماودمولودح أ موناو دعلفاوهتي اواو رياض لف لاق ردن مو لاف اذ همهروف نم ممكن ,و اوهنَتو

 رانيدنيور م نعهندمع ننامفس م لاو نجر لادمع ا لاوراش نبا اسرع ذئمو.اومزبم ||

 كدي رفعج و أ دحاو كاع الا لافوأ دحاوكلع الود- هبا موي اودع ل لوقب ةمزكع تعم لاق

 هلوقْلاصفلا نعن املس ب دسعتعم-لاقذاعمان أت عمس لاق رفلا ننيسحل ا نع تنر2

 ادعوماذ_هناك نيمو م ةكنالملا نم الا ةسجن ىلا فال [ةنالث .كب رددها كا كفك |

 ةسمكل مهدم أاورمصواوهتانانينمؤملا نأ لو هملعهتلا لصد مت هسن ىلعدضر ءدحأ مو هللا نم

 سلول انرع هللا مهدت لف نرد اواوو دح أ مو نوإى ارفق نيمو سم ةكئالاا نم فال آ |

 هك هب الااذه مهروفنممكو ًابواوعةتواوريصتت ا ىل هلوق ف ديز الاف لاق بعو نياانريخ أ لاق

 موباندمأ كهلان دع س لأ هنا لوسراننيكر رسما نوراظنا مهو مو هيلعهللا ىل_صدتنا لو -رلاوتاق

 ةكتالملا نمفالآ ةثالثي مك روك دعا كفك نأ مو هيلع هللا ىل_صهالوسر لاش ردب
 نأط رشد لاقاوعتبواوريصن نا ىلع هنا نمهدام لا تع اف لاف فلا بردب موي مك دمأاغاو نيلزتم

 هنلانالاةينأباوصلاى كل ةىفلاوقالاىلوأو

 نمفالا | هثالثب مكروكدعتأم كمفكم نل نلأنينمؤمال لاق هنأ مسو هملعهللا ص دمش سن ن ءعريخأ

 فال الاه: الثلا دعد ا «هلاددستكّنالملا نمفالآ هن اا ثدهللا مهدعوفةكنالملا

 فالآ ةثالثلاباو دمأ ممن أ ىلعهي الا ىؤةلالدالو هتنااوع رويل يع ار هادا |ةسجن

 هاوراموحن ىلع مهدمأ لحوز عهّنلانوك,نأز وعم دقو مهعاو دعم مهنا ىلعالو فال آ ةسمخلاالو

 ربخالو كل ذركنأ نم مرك ذىذلاوحن ىلع مهد عم نوكي نزوح دقو مهدمأ هنأ اوْس'أنذلا

 نأ رئاحربغو فال ' الاس انالو فال الاد 'الثلاناو دمأ ههنا تدثي ىذلاه حولا نم فار رو

 ظ قنأربع هلوق نشب رفلا دحال دف كِإذك هبره حالو ههه ا موعتربسخم الا لوقكاذ داعب

 اها الأ 3 ددعأذ_همهروف نم مكوأب

 مكب روئسغتس كذا هلوقٌكاذو ةكئالملا نم فلابردموباو دم أدق ممن ىلعةلالدن آرقلا
 نيبأاودعلمهنا ا م فلاب مك د ىف امكلل ب بادعساو

 لودقلا نمهيقتاوصلاف مهتم ليتام مهم لا: يواوم رم لاو دمأو مهن كلذو اودمأ ياذاك

 امأو ىرمتلاوريصلا ىنعموددملاو ىضمامقدادمالا عماش دقو هرك ذىلاعت لاو[ لاه نا

 ..هروف نم هلوق ىعم مهضعن لاف هفاوقلتخالب  وأتلا ل هأنافاذ_همهروف نم همكونأبو هأوق

 نععيررنبدب رب ان لاق هده سم نيد ايسرص كلذلاق . مرت د اذهمههحونماذ دله

 انث لاو ريس اسرص اذهمههجرو نم لاقاذه يهروف نممكوتانو لاق ة هم ركع نعئامغننامع

 لاقى نب نسحلا انرص اذهمههحو نم لوقياذهم هروق نمهدأتق نع دعس انن لاو ديرب

 لاك ق نمل ركبونأ اني لاهنانسنيدمج سرح هلثمةداتق نعرمعمانرخأ لاق از رلاد عانرمخأ

 نيرامع نع تنزه اذ همههحو نم اذ همهروف نممكو نان و هلوقق نسحلا|نعدامع انث

 اذه.ههحو نم لومي اذهم هروف نم موكونأيو هلوق عسب رلا نع هسسأ ن ءرفع> ىلأ نيا نع نسما

 نت وباو هلوقى. ' بلا نح طامسأ انث لاف لضفللانيدج-أ انث لاق نيسحلا نيدمت نرد

 مهروف . نرمعل ”اك ةناطب ىأةناطلةفصنوكي وأا ونكت الب ىلعتي نااماوهو كاذدك وب (مكتودنم) هلوقو قناا قاس ةرثندناطب هلوق

 لخأو مهن ملحملنبأ ريغ نمذاخحالل نع ىهئلادوسقل اا غو هناطبلاذاحا نعىئهلاوهسبلض رغلان اللول والاو مكلةزواعت مكتود



 داس هلالامحلا 06 ا /)ه 9 نيمصتلا ىلعادهح 00 1 وقفنل اب رست ذولا

 لول اومضم لحرهنموناصقنلاو 0
 , مهاذهمههحو نم لوةب اذه مه روق

 نءاربغ نع ىنعيلاغي واذهمهرشس نملوةياذه هروذن ره مكو ابو هلوق سابعنءا نعهسبأ أن عىأ

 اذه هروف نمد نبا لاف لاق بهو نبانبخأ لاق سنو , مرص اذه مههضغ نموه لب سامع

 ندم 2 كلذ لاف نمرك ذ اداه مهمضع ع نمكلد ينعم نورخآلاقووب ؛اذهمههحو نم

 مكبر ل دوق قدمك نعود اق لاق ىلع الا دنع انن لاو ىثملا

 دم, مترط اوقلامردب مول اوضغدحأ موب ناك كاذمهروف لاق ةكسالملا ن هفال آ ةسمخت
 لوب ءىناهم [كومملاصان أت عمس لاق لوغمن.الام ان لاق سماع نب لهس ان لاق راع نبا

 فأن نبا نعىسع نعمساعوأ ان لاقورع ندمت قم اذه مهضغ نم لوب ذه مهروف نم

 3 كْيَع مهول :اي لفرافكلا ىنهدمهل /ضغلاقا ذم وا أ, و هلوق ف دهاحت نع مدت

 لاق رسال لاق .اح انث لاف نيسحلا انث لاف مسالا

 نا لاقي رفلا نينيسملا نع ترص 0 نملاق اذ: مهروف نمد هام
 مههجو نم لوقب اذ همهروف نم مك أوو هلوق ىالامعتلا تعم «لاق ا

 اروفروغتىهفردقلاتراؤهنملاقب رخآب لصوت مث هيقدحو نمالاءادنلا ,اروفلا لصأو مهضغو
 ىدلا ىهحو نم ه.دارب كا ذىروف نم ن الف ىلا تمضمو لصتامت ناملغلا.اهفامأ دتبااذااناروفو

 هليوأت نأ ىلادصقاذ همههحو نماذهمهروف نم هلوةىنعم هب آلا هذه لاق ىذلاو همف تأدّنا

 ره ندا نوار علا

 نم مهام أةرصنلهتماوحرخىذلامهج ركتءادتبا نمردب موي هباعصأو رباحنب ز رك مكمتأبو
 رافك مكسأي وكاذ لب وأت نأ اونعامافاذ_همههضغ نمكلذ ىنسعماولاةنسذلاامأو نيكرشملا
 مكي رو ددعاهب رد, موياولق نيذلا مهالتقلو هوضغىذلا مومضغ ا هت نمدحأ مومهعامتو شرق
 لهأ ف لَمْ ااذهمهروف عملا وا و هلوق نعم ف مهلبوأت فالتخا نمٌكاذكو فال [ةسمخم

 اوريصن لني ْؤملا نال ماو دع /وهضعد لامفهتكنالعد حا.نينم وما هناداهماى ل. وأتلا
 قمل و همل ع هللا ىبص هللا لوسر هعاط أ مرلان م الر نم "ار لحور علا اوعناو مهتادعأل

 مانغالاملط هءاولخ أ مهنكلو همف توسشلا مل_بو هملع هللا ىلص هللا لوس ردم أ ىذلا عضوم لا ف هتوت

 مو هلع هللا ىلصهسندعو لجو زرع هللا ناك امتاواولاناممهممتوكرشملا لانو نيلسملا نمل تت

 مهضعب نافرباح نيزرك سس ردي مو كاذناك اولافنذلاامأو هلأ اوعتاواو يص نا مه مهدا دما

 هنلانال هتك لع نينمؤملا هلادعملو ردس مهلاددم نيكرسشملا نم مهناوخا هناعصأو زرك تايماولاك

 ددملامهابلوا ,هروف نم مكرم لا ددموزركم هان ناهتكئالعمهدعن أ مهد عوام ا لحو رع

 لحوزع هللا لوقب اول ةعامهمافردب موب ةكتالملابنيلسملاد_م أرك ذيلاعت هللانا اولا نيذلاامأو

 مهاب ادقمهنمفلالاف لاف و الملا نمل ًامكدم ىنأمكل بامغسأو مكبر نو اوئمعتست دأ

 نال هياودمأ اوناكد مف فلالاامأف لالا ىلع دازامف طورشلاه سف تناكو ذلادعولاامناو اددم

 ًارهذنيءؤسم هلوقةءارققءارقلا لّتخاو هدعو هللا ف لح نلو كل ذمهدعودق ناك لح ور عهللا

 ءارق ضء.كلذأرقو اهموسءنلا نأ ىنععواولا عتقب نيموسم ةفوكلاو هني دملا ل هأءارقةماعا ١

 ىقنءارقلال وأو اهسفنلت موس ةكئالملا نأ ىن_ععواولارسك نيمو ةرصبلاو ةفوكلا لعأ
 لها. لو هيلعمقلا ىلصم هللا لوسر نعر اخ الار هاطتلو اناويكأت ةنمةءارق باوصلاءكاذ
 يقيل ةفاضاريغ نمامه فن أت موس ىتلا ىهةكئالملا نان مهدسعب نيعباتلا نمو مهم لوألا

 0 لاو ىمع ْى لاقى بأ ىف لاودع_سنيدمح
 الامخ ل 5 و 525 لمعلا صقأن

 قردسم ل.قو زيسملا ىلع سصن
 توك رثال ىنعملاو لاملاعضوم
 مكلاحداسفو مكترضم ق مهدهج

 نأ ىلع مكتنعىأ (متنعاماوذو)
 صحأ ع وقولانعلاو هيردصمأم

 اذاروصملا مظعلا لاقي هسنمو قاش
 دارإاو هتنعأ دقهضاهفْئش هباصأ

 مكسدف مكورض» نأ اونعواومحأ
 لاحلاو ررمدلادشأ مك امندو

 ىف نورصقيال مهنأ نيتلحلا نم
 عنام كاذمهنكعم نافمكر ومأداسقا

 نع لحما ازريغ كاد« راخ نم

 هدم ىه )ع اضعملا تدب دق) مهموأق

 ءاوفالاورضلا دش ءارضلاك ضغملا

 لبلدي هوفه|اصأو مفلا عج
 تدك اونناو طوشت هرتمكت
 واولا مام بملاتعق أو اغيشختءاها
 روهطو تاب وهسناو زحام ال

 مرسم مضاو دووملا نم ءاضغبلا

 تاسنالا 00 :رسكو اضعلا

 و9

 تناك د

 ىادملا نأ كا ذفنمفانملا نمامأو

 2 هنأاسأ نمتافني نأد.ال

 نعو هنيوطثيخوهقافن نع
 مس املوأل ءاضغملا تدب دقداتق

 عالم الر افكلاو نضفانملا نم

 امو) كاد ىلع أاًضعن مو

 تاتلفنال( ريك أ امهرودص ىنخن

 رودصلان 0000 مائتم ناسلالا

 ني باشي ف نوكت داكن
 نيئمؤملا رارسألا هذ هراهظانأ

 لاعا ىلع مهحو هبانعلاةباغ نم ظ 0

 هاا نولّمعَت منك ليفو وفعلا لسعأ نم( (نولقعت تنك نا تابالا ملانبيدق) )لاف ئاصنلا هذ هتالوادميف لمعلا

 ل ًاريغمناطداوذضتإل لق هناك ةناطبلا تافسلا ىمسدت لبس ىلع نوكي نأ لمح ل جا ءذه قاس نام ىلولاوودعلا 00
 هميعسل أم نيبو

 متنعنيذاو



 هناكفانلق اك ى بلل لملعتلاةهح ىلع اهلك تافئأتسم لجلا نوكتنأ غلب :اوكاذ نمنسحأو ادتسم الكفن دقامأو مسهواضغن ةيدا

 ع) نورصقبال منال ل قف ةناطب مهذختنال) لبق
 ريدشتلااذهنوك امأ لعأه ناو تدب
 ىلعةنقاعتملا لجلانآلف نسحأ
 فااعلااهتسطسوتب قمسنملا لد دس

 5 هنوك امأو انههقطاعالو
 اوسلا ىلع مالكلا ءانلف
 0 ظفللا لملدلو تاوملاو

 نهاريلابىواعدلاتانثالو ىنعملا

 م دياوقلامدهردقةلالح ن<ءالو

 ناسلا مرح آاطةريذعتلل فنأتسا
 متنأاه) لاقف حب وتلا بعالّمشم

 قناسالاومو نونا 0

 ا ثالارشوهو 0 نوددرب

 حقأوهو رفكل امكل تود رو

 3 وةعاضرلا نموسنب و
 نمدلا فال تخلد اوسخخالو

 اور ملأ بمال بنوبتوأ
 رفكلا نكمل كلن ومحل الوناسالا

 مسهنأل م نوبحتو أ مهنطابفف
 بجو لوسرلا ةمحممكل نورهظل

 مكنوسالو بوسع بوس
 لوسرلا نوح مكنال

 صضوغمملاس تو هب هروضعس م

 مسموم ةئوأ ءام ءامإلا

 مهملا نوُسْفاف مهنومتتوأ نضوعبم

 الو مكنب درومأ ىف مكسر هنأ

 كلذ لثم نول عشب الم هنال مكتوم
 نوديرئالمكس ال مسهنومحتوأ كا

 منال مكنوسحمالو نحمل ا ف مهعوفو
 نآىذعاو رثاودلا وكن وست رب

 امم اهلاثمأو تاراستعالا هذه

 2 هن الاؤةلخادرصمتت داكتال

 نوكينأ ىفأي امموخ آامسسرك ذ

 دقلمعفتنعلا ةدادوهببأ | امو لبق مث مكتنعنود ود نا سم م/ليعف (ه )ه

 200112100011139 ا

 نيءروسم 4 اوقف وققرسكلارا راتخ ناك" اعالاك» نمل ان ولى هود + نم هريخلا اوأ ل حوزع هللا

 اهسفناموستا مف نكك رق الملا نانهنمانط ك ذر مهفصوف بوكيت و
 ىدئاهسفن أم وست نما منكم لحوزع هنا نوك, نأ لمس مرينا كلذو رشدلا فكلذناكما
 ةسعاط كلذ اهنمامكطريشلا موس ىذلا قى مهسفنأا وموسف مهسفتأم وسن نمرشدلا هنمكع

 تناك اذا ىههو هنامسأ مسهل هنناس مست نع الذ ناك ن اواهملااهسفن أ اهعوس:ف مضافا عب ر

 نأ نمهنناةعاطاهرامتخالاهح دمى غلب ؛أ ناك امرولاا ممارعتاهسفن ًأاهعوستبةفوصوم

 قارس ناسا يس جا وماو 5 ذاعرا خالارك ذ اهبل وع ةملذناب 0

 ةملعنءاانربخأ لاق توضعل 2 هنفانلقاموحم ىلع مس هريغىلاكاذةفاضا نوددك الملا

 لانرسموب و1 وا فرشلا ناك هلو افاد او د يي

 انث لاقسيركوأ رص تموستدقةكشاللانافاوموست() ١ ]| سوهملعّللا د دعا

 ايردب اكو دمسأ ىلا هددح نءرداملانيريب رلا نعل بسلا نب نج رلا دمع ام لاف ناسغ نيرا

 هدنة صرتي ألا عنا كف :ريخ ًالدحأولا ىممت_.هذم ىمىئرهننأ أو لوةي ناك |[

 مصاعوأ انث لاق ورعنيدمم , ترص مهفاتك أنيباعوحرطدقرغص,مئا._عىةكثالملا

 نا لرب ل كلا ا ةسم 2 هلوق ىف دهام نع مد ىلأ نا نع ىسع نع

 انث' لاقدمج- نبا يضر موستلاكاذو نهمعلاو أفوصلاامفاههصاوومهلمخ اذ زور

 فالآ هسم“ هلوققدعا كم د ع ري ىلأن رم. ملا نع نجرلا دمع ندم نع هسئع نعماكح

 موتااكاذف نوعلاوأف وسلا مفاهفارعأو اهمانذ زور لاق نيموسم ةك الهلا نم

 فوصلا ذئموي مهام-نأاذل 0 دنموسمهدامق نعدمعس ان لاودب رب انث لاو رمشسلا نر

 لاق قازرلا ديعانريخأ لاق ىد نننسحلا سمج قاب لمخ ىلع مهمأواهمانذأو مهلمخ ىصاوم

 نع ناينع 2 تثرم اهصاوب فاؤوص ءاهامسناك لاف نمروسم هلوققةداتق نع :رمعمانريخسأ

 0 لا لاف نيموتيس لوقت ناك هلأ دهاعت ع نع ثمل نع هبب | نع رفعجى أنبا

 نعرف عج ىلأ نأ نعرا نع تثرص نقف نوصل مانذأوامصاو ةلعم فار ءالا

 مش ان لاقنمسحلا ا لأق مس اعلا نيرص قلب لسخ ىلع ذئموداوناك مس رلا نع هسأ

 ةداّتق: نعرم تدعو و :رسسملا نعانحلامشأ ضءنو كاملا 00 وحانريخأ لاق

 انث لاودمم يرص
 ةكنالملا. نم فال [ةسمْك هلو ارق سامع نبا نعهمبأ ن ءىنأ نأ كاف نع ل لاقى أ نت لاق

 دس ا ا ملسوهلعمتا ىلصىنلاادمجاو ًامهناف نيمو 0

 ةورعنيماشه انث لافناعنلا ان لاوس ركوأ مرض فوصلا مهامس ىلع مهلمخو
 ئ "ار فصول ماع نناكورفص مام مهعربز ااامسىف ةكشالملا تلت لاك زج نيدامع نع
 قفوصلاب لاق نيموسم هلوق ىف "لامتلا نعربي وحان رحال ده انث لاق ميهاربا نيبوّمع

 رب ماشش ع عرق دعس لادكاز رلا دمعانرعخأ لاقت هتك نب ل اييرص اناراساإ أو

 ءارغصةمامع ذئمويريب زل ىلعناكو رفص مئامع مهملع قاب لبخ ىلعردي موبةك الملا تلت لاق ةورع

 دعس يدم , ( رم نلعمنيمّوسمىدسلا نع طاسأ انث لافدجأ ان

 ساسي + ويحمل جاهلا ١ نويل هيض ييصعف .مرعا

 برق ةءالاوهو تموسةكن الملا ةأوموسناسللا فواض ًاروثتملاردلا ف ةاذك خحلااومو ست هلوق )0 (

 رويت هك هأ ةب اور لعاف هسفن قاح رع لصالا ىىدلاناك ناو هنالافد راولل | نونمؤتو) لاف عماج ايي

  ىتدحب دارملاو املاغرخ الا نعىنغي نيدضلا دح أرك ذنال ه.نونموتالم هووهو هش رقرعضأو (هلكب تكلا

 مكن بحال أ دسهعلا باتكلا ىفماللاو لاهل نوت وففو ولان فاشكلاىفو سانلا ىديأ فوه دارس مهلوقت سنجل تاتكلاب

 كنس .- هسا مسوس يسم و صمسول ا هاجم يستسلم م خص هصطسسمل اجل يصح يو



 (انم | اولاق كوشلاذاو) لاّقف ىرخ !ٌةداضم ركذم مكفح ىف وكلم بلص مهلطان فه ألرب دشؤمب وف همفو هلك مهساتكم نون هون مكسنا لامماو

 لعفلاذهنال ماهالاونانبلاولمانالا (ه ه) ضعب مدانلاوأ طاتغملافصو و(اوضع اولخاذاو) نامالا فلوخدلاانثدحأ

 | نيمتانع انث لاف أ انش لاقل رة نوح رادع ان لاق وصلا ى ع نيدحأ ىئرع

 | ةكئالملا تلزتفاهس متءاو ردد مونءارفصةءالم هيلع تناترمبزلانأريبزلا نهلنادمع نعةورع نع ةورع

 كرس قايقح د لارا حالا و رغم مئامع نيمعم او هملع هلل لص هلا ى:ىلعر ديمو
 تدر دمسأ ى أ لوقو تموستدقةكشالملاناؤاوم وس هباصعال لاق هن ألو هيلع هللا ىل ضدها

 كلذ عج ْئبني نيلعم نيم وسم م(ْئملاف نملوقو مهفاتك أنيءاهو>رطدق رفص ماع ىفةكثالملا

 كاد انلق اموت ىلعاهسفن اب ةكمئالملا نمت اك مسوسلانأو كلذ ىفةءارشلا نمانرتخا امةعج نع

 نيديجت شرط املذفاولوأتمهارأء جاف معلا نيموسمكلذاؤرقيذلاامأو ىضمامف

 ةكنالملا نمفالا ةسمخع ةسمركع نع امن نامع نع عيرزنديزب انث لاق ةدعسم

 هسمك ةداّتق نع دمعس ان لاقديزرب انث لاقرش ايرص لاتفلاامس بلع لوقي نيمّوسم

 نمفال !ةسم هنلا مهذمأ ردي مو.كلذو لاتقل اهسمهلع لوب نيموسمةكناللا نمفال ١

 اهساوموستاوناك مهن أالمهلعلا قل اامسناك اولاَعف لاتهلاامسمهءاعل وهب نيموسمةكثالملا

 مهموس نمىلاصوستلا فاضأىلاعتهللانا ىنعع نيموسماؤرق لاذ لحأ ند موسنلامهملا ف اضنف 1

 رعاشلا لاو اك هنسح اممسو ةئسحامس ىهلاقي ةمالعلا امسلاو امسلاكلت

 رصملا ىلع قتال ءامسال « اعقاب نسحلاب هللادامرمالع

 وهف ضن موس ل.قهريغو أ برح ىفاهي فرعي ةمالعب لحرلا ملعأاذاف نسح نم ةمالع كاذب ىنعد ظ

 نكمطتل ومكلىرمسالا للاهل عجامو) هؤانت لح هلوقلب وات ىف لوغلا 4 اعوتاهموس

 مك اناهد_عوهللال ء>اموهرك ةىلاعت ىنعد ) ميك اريزعلا هللا دنع نمالارصنلاامو ه.مكيولق

مكبس ى رشي ىعيمكل ىر.ثالا مهدد ع 0 دنيذلاةكتالمابمك اناءدادما نممك دعوأم
 اهم 

 نم عزالو هسملا نكستف مكبولق كاذ نممكدعو ىذلا هد عونكمطت ىو لوب هنمكولقنيمطتلو

 الامك ودعت مترفطنإ مكر فظامو ىنءب هللا دنع نمالارصنلاامو مكددعة إو مك دعددسع ربك

 عوج انالاونمعت ساق هيواواكوتف هللا ىلعف لوشن ةكالملا نم مكست أي ىذلا ددملا لمق نمال هنن نوعن»

 نأىلا هناف فال آةسجن هتكئالم نممكعم هنوعدو هللا نوكيامنا ناكنا مكر صن ناو ددعلاةرثكو

 ىرحأ ةريثكع وجر شلا نم مكعم ناك ناومك ودع ىلءمك اباهتب وعّسنو هنانوعب كاذنوك

 وأ انث لاقورءنيدمج رم اكمهنلعمك رصانهللانافمك ودعداهح ىلعاوريصاومهنلا اوعتاف |[

 مهلعحامغا لومي مكل ىريشالا هللا هلع امو دهام نعم ىلأنبانعىسع ان: لاق مصاع

 ذئمو مهعماولتاقي لو دهان لاو دح أ موننعي ذئمون مهعماواتاغيم ومهلااونكمطمل اوما ور تبتسم

 ىرشس الاهللا هزعح امو ىدعسا نما نع همس انت لاو دمج نبا ن2 ردن مونالاهدسعتالو هلمقالو

 ىنأ كلذ وىلبردق واطلب 008 نمال ارصنتلاأمو 3 رعأال هنمكيول_ةنكمطَتل و مكل

 امو دير نبأ لاف لاق بهو نااانريخأ لاق سنون رق ىقلخ نمدح أ ىلا الىتلا هعمل ف درعأ

 ميكا ريزعلا هلوق ىنعمامأو ميك اريرعلا لعف ةكتالملاريغب مكريصني نأ ءاشول هللا دنع نمالارصنلا

 قركملاا هتعاط لهأ نمهناماوأ ىدباب هيرفكلا لهأ نم هماَعَتنا قْزيزعلا ىنعت ه قاد ل بح هناق

 اهأ اورش اف لوي هرومأ نمكاذرعغورفكلا لهأ نم مك دعأ ىلع نونمؤملا اهم أ ركل راب

 هنيكقوخأا مف ىنوتعل أ متنأن ا مهماعمك اءاىرصنومكلا دعأ ىلع مكل ىريبدستبنونمؤلا
 مهتكوأ اورفك' نبدلا نمارط عطقمل) هلوق لي وأت ىفلوقلا مكودعو ىَر دعداهحل متريسصو

 (ةنسح هرصنو هتلادعو مسسعنا)لاَعفمهتاداعمو مهتذاضم نمرخ آاعورك ذم

 لقيم (ةكدس حصتن |و)هرسسدهرسس ضيقت هءو سن هءاس(مهؤستا) ءامحالا نم: ىالتثالاوءادعالا ىلع رفطلا ءةمدغلاو

 هيانك لع امهنمرد سي اماريثك

 اوأرال/ضغلا ةدشوهو اظمغلا

 (مدناووملا ينال عامنا
 بح وأم دادو نانم بلع ءاعد

 هلم أرعومالسالا هوق نم مهطمغ

 هلال دس نقلا عا هلأ ليال
 ىلاعة هلا نانمهربخ نأ إو هملع

 ىل_ءمالسالا نيدرهظ نأ حانأ
 ناو نئاكردمملاواهلكن ايدألا

 دلاحمالف مكظيغلابساذ هناك

 م ظرغلااذهىل_عمكتوم نود

 تادن ملعهللانا) هلوقنا

 ىهواهتابحاو_ص ىأ (رودصلا
 تاقلاةمئاقلارطاوسللا

 هبفةدوجوملا فراوصلاو ىعاودلاو
 هانعف لوقملا ةزج قالخادناكن ا

 لقو اظبعلا نم هبورسسام مهريخأ
 نا ىلا دادريسمكظغنامهل

 هللانامهل لقو هعاونوعو أ مكسب

 وهو هنورستامم قخأو هام ل هد

 اهايفخو ب وأقلا تارمطم
 ىتعلافو اح راخ ناك ناو

 نم بمعتنالو داب كاذمهل لق
 معأ نإ مهرارسأ ىلع 'كاناىالطا

 ىلعدو رهظ مو قئالخلاهرمذأام

 ل اوكي النأزوحو الصأ مهتنسلا

 ثدحدار لباظفل لولا صهأ

 ل ا
 بطن لوسرلا| مآ ن وكف ا دسحو

 راشبتسالاو ءاجرلاةوقو سفنلا
 بصخلاو ةصتلاك ايندلا عفانم نمّسناك ةنسح أ

 اند عامدادضأ كلفني



 هناوةباصالا نم لأ س ملا نوكين أه سد لوقأوادحاو ىنعملا لعجو ةباصالاو سملانيبانهه فاّسكملا بحاص رغب مو (اهباوح رش)
 ٌودعلا راض اذادح ونالقةئامسلا اوضغملا لاك "لانه ن وكم, نأالا اريجلاا نململقل ضال( هه <)دسملا نا كلذو وادع د ناب فلخذأ

 ك0 لقاك ىمظعةملب
 ع داعحالا هذتدئادتلادنع »

 لاس ناكاذاودقملا ةءاغ متو كن أالا
 فالخ نا نيتضقلا فنيلسملا عممولا"
 مهدقحمب انو مهضعل هدم ءكادلد

 ىنعدواورفك نيذلا نماقرط عطةملردم هنلامكس صن دلو ءوانث لج كلذب ىنعي (نييئاعاوملنمف
 نيذلانمةفئاط امامك رد بي هللامكرصن داقلإو هرك ذىلاعت لوقب رفنلاو هفئاطلا ف رطاان

 رشد اقرت مل سو هملع هللا ص دس مهد ومن ومر ةنادحواو دححل هلوسرو هتلاناورف
 افرط ردن مون هللا عطقفاو ررفك نيذلا نمافرط عطقمل هلوةَمداَنَق نعد عم ف لاق ديرب انث لاق

 نيونتلا لاشي نأ دع ب الفاذه ىلعو

 (اوقتنو) مهنوا دع ىلع (اوريصتناو)

 اوعتتوىلاعت هلا رماوأ ىلع اوريصت

 ناجارورا ىذا د باخ
 هور_كمقهريغ عاشب ال ناسنالا
 (أسث) ةوادعلاوهسامع نما لاقو
 هللا فنك ىف متذك لب ررصلا نم
 ىلا ىل اعد هللا نمداس رإهيف وهظفحو

 ءادعالاداكم عفد ىلع ناعّتس نا

 هنناناك هتلناكن د ىوعتلاو ريصلاب

 نأتدرأ اذا: اكسل ءالك ىفو هل
 السضف ددزاف لدصح نمسك

 : «تاقو لسعنت ف

 ىداعالا ءاغرا تام اذا
 نانسالو لسيف سال

 ىدعأ ىهف ٌكتامركمىفدزف

 نامزلا بوب نمءا دعال | ىلع

 متوادعفف (نولمعتاعهشانا)

 ريمملا نمرتنأ نولمعتام وأ

 لك ىزاحف( طيسصم) ىوعتلاو
 لب واثلا قو لص وهاعدحأ

 || ةلذ م
 اومصتعدنأالا صرحلا هنكسمو

 سانلا نم ل_حو هملطو هلا همحم
 ملسو هملع هللا بص ىنلا هعباتم تعب

 نوتنعءاسنالا نولي و هيريسو

 ءالعلاى ا اوسل مه راسو ههتس

 نلف نونهادملاو نوسنأب رلا
 اب رقت اريشدملا برت نم هنالمو رفكد

 رفعح ىلأن ا نعرامع نعت هم رشلا فم سمت داقو مهءاسورو مهدي دانص لتقورافكلا نم
 نعدامع نع :طاركب وأ انث لاو نانس ندم ش مرص هون عسب رلا نعهسبأ نع

 َتمَقب ومهنمةغئاط هللا عطقردي موناذهلاقاهلك هي الااورفكن يذلا نمافرط عطقمل هلوق ىف نسحلا
 نيك رسملا نماؤرط عطقمل ىأاورفكن يذلا نمافرط عطقمل هملس امنأ لاق دمج نبا يسرع ةفئاط
 | نمافرط عطقملهلادنع نمالارصنلا امو كلذ ىسعم لب نو رخآلاقو « مهتم هنمقتني لتقل
 انث لاك نيسحلانيدمم شرط كلذ لات نمركذ دحأب ىلتق نم كاذب ىنعاسن لاكو اور فكن ذأ
 اوناكردحأب ىنعي نيكرشملا ىلتقهقارك ذ لاف ىد_لا نع طاسأ انث لاق لضفملانيدجأ
 نيذلانيصحت الو لاتفءاده كلارك ذمث اورفكس ذلا نمافرط عطقمل لاف الحر رشعة دامت
 نماوحرامةسخلان مهم رخو أ كاذب ىنعب هناف مهتمكلإ وأهلوقامأو ةيآلااناومأ هلال سساولتق
 برعلا عمم هنأ مهضعت رك ذ مههوحوأ مهعرصت وأ مهتنكي وأ هلوق ىنعمن | ل بقدقو مك رفظلا
 | نماقي رفاه لرد_ىبهللاوكرصت دقلوم الكل لب وأتف هللا هع :رمص ىنوع ههجوإ هللا هشنك لوقت
 اوعحربف لوقينيساخاو ملة ذاق رفظلا نمدمف اوعمطام مهتدمخحم مس رخخ وأ ف .ساايراشكلا
 نع ةلسان' لاق دمج نبا شرط اكمكتموولاني نأ اورام أش مكتماوسصن  نيدئاخ مكشع
 امأسشاولانب ل نيسئاخ مهنم قد نم عحريو أن يمئ ا مهد ربوأن يسن اخاوملقمف مهتنكمو وأ ق مهما نا
 مهم خلوقب مهتبكم وأ هلوقةداتق نع دمعس ان لاق ديرب انث لاف رشد برص نولمأباواك
 ىلوقلا# هلثمعسب رلانع هيبأ نع رف عج ىلأ نبا نعرامم نع تن رج نيبثاخاوملقنمف
 رك ذىلاعت كاذب ىعب(نوملا طم هتاف مهم ذعت وأ مهماع وتد وأ مالا نما سسل) هلوق لب وأت

 الا نم لإ سد! نوملاط مهماق مهسذعنو امهءلع بوي وأ مهتنكي وأاو رفكن يذلا نمافرط عطقمل ظ

 ىلوأ لوالا لوُملاو ىتح ىنعم ف ىه ىتلاو ا ىنعم بودي بصن نوكمف مهلع بوني ىتح شمالا نم
 لبوأتوكاذدعبو مهساّةعورافكلا هيو لق مهم اا ىوسدح أىلا احلا هأ نم ئمال هنالتاوصلاب

 ,كامهف ىهتتتو ىمأممفذفنتنأالا قلخ سعأ نمد تاء مل|سدل دس الا نم كل سل هلوف

 ىعةيونلا نمءاسأ ذل مكح أو موف ىضق أ ىريغنودىدس ممفءاضَقلاو ىلا مهم امناو ىتعاط
 لحق اماو ةرعسملامقنلاو لتقلانامندلا لحاع اما تاذعلاو أ ىرمأ ف لاخو فاس عو كر فك نم
 لاقمث لاق قدسنا نعةلس اننا لاقدمج- نا  ئرع اك ىرفكلا ل هأل ددعأ امةرخآلا

 مهبذعأوأ تلعق تش ناف ىدجر مهملعب وأ وأمهنف هنلت صا امالاىدامعف ىشمكحلا نم

 ةيالامذه لزن اما لجوزعهتلانأرك ذو ىابا مهتصعع كلذاو مسا دقىأن وملاط م هناف مموذ

 نممسهل سب الكل اق نيكرسملا نم هءاصأ امدح أب هءاصأ امل هنال ملسو هملعهند| ىل ص دمت هين ىلع
 | نيدج [يرص كاذب ةياورلاركذ مسني اذهاواعق موق لش فيك قحلاىلا هدانالا نمو ىدهلا

 ةدعم ميلك ايندااءابحلا هذه ىف نوقفنياملثم هلوقب ةمنامسحلا تاذللاءافمتسا ف تاوهشلا له أ تاقفن نغرعخأ مث. اعارذدملا
 ةصلا لهنأىىهن مئىفاسنالاداد_هتسال | لاطناب مه فت أ اوملطىنامورلا ثر اوه موقد رح تباضأ ةوهشلارصاهف ىوهلاءاوش ىف



 نعطلاو مكملع ضارتعالاو كراكنا فنورصتب الالامخ مكتول اب ال مكتود نم ةناطب اوذختت اللاقف ثيدحلا | ذه نمولسلا لهأ ةنطاسم نع
 تادهامما نم مساقاعاوحرفوأ مك تمهولعو ه ١ مهتمهةءانداهومث ريزهوم#مأم متتعاما هامه هوان دا يعذ نماودو مكم 0

 ةراككملا ل عرييصل اوبر عقلا ارز رر رز 222 222 2 ل اا

 00000 :مءاضغملا تدندل.ق

 1 ا م نع اا تسر تامل يي م يس لل م ا و ا ل ل ل يسم 1 سميج ديسيسو د يحيسسمووب ملجم سر ص سم هيامستيسم مسح اص ١ مصصحمل ١ يمل هوم هم دع نا

 مول ل_سو هملعهللا ىلص ىنلا لاق سنآ لاق لاق 1 ا لاه لضفملا رشد ا لاق د أ

 مدلانمسومدل ومس موت حم لرسو دلا ههحو نع حل عفل جومتيعابرترسكو دحأ ا

 نوملاطم- ممافمهمدعي دأمبملعسوتب وأى د سعالان ل 1 كار اقمهرولا م هوع دب وهو 0

 هوب لسو هملعهللا ىلصىنلان 3 جوملا ةرغ دمج نع 0 ا لا راشد نأ رع

 المس

 ىختام اموهكلس الا مهتاتارتعا

 دعملاو لعلا نمددساخلا مهرودص

 ةقفشلاو ةج-رلاة م تمهنومم ريك

 حاو رالار 5 ان مكنو_.هلالو

 نوئموتوح امشالا لاح قالتخاو

 5 نكاد عيبف ةاكتاتكلا

 ميلع سعنلاداهد وايندلاّ لرب نم

 قىتلاب وللا رودصلا تاد

 0 ..وهيلع هللا ىب_صنلا نع سنأ نع لي وطلا دج نع ميشه انثلاق بوشعي رص ||
 نبسنأ نعليوطلاد_.> نع شامعنب ركب ونأ ان' لاق ىعوربلا ةدط نب عت ىد 3 ظ

 ْ وعم موق لفياله_تعابر ترسسكو هتبمح ىف حت نيح لو هملع هللا ىصهقلا لوس لاق لاف َكإ

 را ترا د سي رمال نيم دنع تي |
 فك دحأ مولاق ل..ودملعهللا ىلص هىنلانأن ا نعنوعن ا ان لاق ةملعسا نعسومعت ||
 ملف صوتور ا ىارعالاو متل سدت ال رمال فرع راب در رسول ئ

 هللاىبصىنلا نع سن أن عدم نع ةملعنا انث لاقسومعب ممم نوملاطمهتافمهمذعتوأ ||
 سصهالا نمكل سل هلوقدد ادق نع دمعس ان لاقدي زب ان لاورش امر ل ]

 هللا ىلصوهنلا لوسر ىلعتل راك دعفاانر 1 "ذة نوملاط مهنافمهبذعيوأ مهيلع بوي و

 ملاسو لاصف هم عاب ل را لعمهللا ىل هللا ىن حرج دقو دحأ موي مل .وهملع

 نولاو ظمعلا ئاهتومنأ رودفلا

 ها نسما يومك يلق

 كله نمتودغذاو) نعطو لاهجلا

 هتياو لاش دعاشم نينمؤملاى قون

 مكتمناتغأ اطنمعذا ملع 6

 هللا ىل_ءرامهملو هللاو ككفتا

 كرصن دلو نونموملالكوشلف

 مكلعل هتلااوقتاو هلذأ م:ًاوردس.هللا

 نلأ نينموما لوغتدا بنو رس

 فال ةثالثمك ركدعنأ مكمنكت
 أو ريصت نا ىلب نيلزتم هك الملا نم

 مددعاذعمهروذ نم كو أبواوقتتو

 اورسفك نيذلا نم فرط عطقبل
 سل نيئاخاوملف نق ويتكي وأ

 مهعرملاو هوعدب وو مدأأن مهدت هحوا اوم ه9 ع .كمدلاههحو نع لسغب ةفي ذح ىأ ل وه

 | دمنا امم 2 نيّولاطم هاف مه ذعبوأم ملعسوتي وأ ئث مالا 3 رسل لحو رعهللا لزتأو 3

 هللأ ىل ص ىنل اسصأ لاق هدامق نع رطم نع دقاو نيس ا لاق مداو نبى ١ انن ا 1

 نر ءو عقوف هبحاح قرفو هتيعابرت ”5 ؟ودحأموب دو هيلع ٍإ

 00 هوعدبو شو مهسنل دن الو يللا وهو قافاف ةههحو نع ححاسمو هسلح افقي ذح 1

 ترم نوم اط مهناف مهي ذعيوأ سلع بوني وأى شمالا نما سلا عدو ل رامتهّنثال انف كلا

 سن أن يعسب , رلا لاق لاو هنالاى نم الان الل سل هلوقدمب أن نع رفعح.ىلأ نءاانث لاو رام نع ْ

 قر مو هبل ءهقلا ىلصءقلا لوسر جحشدقو دحأ موبراسو هماعمقلا لصقل لو سريعا هذ هتازنأ

 اومدأ موق عي فيك ل اعف مهملع وعس نأمل و هملع هللا ىلصهننا لوس «رمهفهتمعابر تبرصأو ههحو

 ظ ةلالضلا ىلا هبوعديو ىدهلا ىلا مهوع نو ناطمشل | ىل هنود مهو هللا ىلا مهوع وهو مهين حبو ْ

 « يقال نو كوم لدور عاملا يادرعب نأ مهفرانلاىلا هنوعدوةنك ا ىلا مهوعديو ظ

 يدع موملععاعدلا ن نعمل سو هملع هللا ىلصدقنا لور ف كف نوم اط مهناف مهيذعبو أ مماع وُ ١

 امن يخرمالا نمل سل هلوق فن سهلا نع داع انث لاق ين اركيوأ انث لاق ناتسزيدمث ||
 لئاقفردب مو هناعحأ :عم_صاملنامضغلوخلان هنأ .ةسو ا ءاجلاعف اهلك ديلا بلع بوني >

 لاعؤ ردن مون ىرأس الأ ددعل مهنم لتق ىتحادي دشالاتقدحأ مو لو هملع هنا ىلصدقُم باعصأ ْ

 مدل مهين هجواوبضخ موق ل فيك ابضغتسط ام دقاهن أهلا اعةأك مل ..و هلع هننأ ص هلنالوسر .

 ظ مهنا مهم دعب وأ مولع وتبوأ ىثمالان مكل سل لحورعهننا لاق مالسالا ىلا مهوعدد وهو
 :لل رفعت رفرالا قامو ت اوما

 5 5 0026 ىتلاعابرنأ ةلانق نعرمعمان بخ لاق فازرلا دمعات ريخأ لاق ىبحن نب ن سحلب م2 نوملاط' ا

 ننموملاىَو ا ارّقلا ىلأ وم لا سناكو ههجو ف «حنو صاقو ىلأنةتعا مباصأ دح أ موي تبصأ لو يلعهقلا فص

 0 32 ( محب أوعنص 0 !فبك لوم همل ءهللا ىلص لا دإا هل ل ل ٠ نعل سعب هقي لح ا
 شروو عاصريغو رم وأ ارمظ ريع د 7 موك 0 مس 2 ىنل 26م سو 00 ىم را

 اضأ متقلاو ف يفلان وقاسلا صاع اى را فود هدا نيلزتم فقولا قد جو ىشعألاو ١ ( عبار رب رحنا - م6):©

 4 مهمل نوقاملا سد ورو لهسو مصاعوريسشكن او ورعو اولا رتبت قمزسم وأ تود غذا نملدب دانالو ملع ِط لاتتلاف ل 4 وأ



 0 لوقلاءاما ط نيلزتمهنو وركست ءافلل حب ذأ نونمدلا طع !ههلولاهللو اولا ن ال/ال) ال س فتن أ مت هلو. و [نيفصولاب قاعتي
 مكولق ه نموم هدعبأم عم هدادلال

 ٌ | نشرم نوما نوماطم هاف مهسذعبو أ مهملع بوني وأى د سحالا ن ا سل لحورعهنل لزئافا ذهمهسأ | 1 0 ظ ا ا

 يع :رصنلا هد واس هنا س

 اوعتاو اوريصو هنا ءار_عالا

 هلوقهعسس  اورمصن /ناَكاَذ فالخو

 مكرصند قلو ُكإدأ رم تودغذاو

 اوناك دحأ مونمممأ ىن عب ردن هللا

 اوغلاخ اللف ناقل ندع: 5 نر

 ملسو هيلعفللا لفرع عا

 1 م نلملقاوباكرش موبو أومزرها

 ص ااويعاط أمرك نيد عتسم

 ىل_ءاولوتساو او ملعف لوسرلا

 مطالاقرخ ؟هحوو مهموصخ
 اعادح أ موراسكنالانأو#هو

 هناك لد كلذو ىقفانملا لواس نا

 لاق ةناطب نمفانملاذاخئازوحم ال

 واولاب فوطعمم المكاذ هل مو

 نسف ققهن [مكلناكدق هلوق ىلع

 ةيالاك لت لثممكماناك دقىأ اَممَتلا

 نيَبموملا قوعيس لورا اذغذا

 رام ذا. بوصنم هنا ىل_ءروهجلاو

 ناك ّودغلاا ذهن ا نسحلا نعوركذا
 تارحالاموي هنأ دهام ٠ نعو ردن مون

 هذهنا ىلع ىزاغملاب ءا_لعلارك 0

 لوقوشو دح أ هعقاو ف قتلزن ديالا

 قيما ننآو ىد_سلاو سابعا

 ىو متم ىأو ممالاو عسب رلاو
 ءاعد رالا مو دح ايار نيكرسشملا نأ
 هلا زي وعلا نافتملاب
 هللا ىل- صاعدو هبات أ لسو هلع

 هعدبمو أن هلادنع مل_بودملع

 هللا دمع لاف راشد ساقاهلق طق

 مقأعتل لوسراب راصنالار سك أو
 .هلئاوف مهلا رخأ الو هْتدملا

 باضأالا طقو دع ىلا همانح رح

 :اقاولخدن أو سدعكرس 2 | وماقأ | راق نايوهعدنانغتنأ | رد هنمانيصأالا | لعاهلخد ال وام

 ضرالاق امو ه نوملاط ه نييئاعرصنلا ف لعفلا ىععماللا قلعتل(ال) ميكا ط(ه مزه

 لا

 مسمن عئررخلانامعن ءوىرهزلا نءرممانربخ أل اق قاز رلاد عانريخ أ لاق ىجح نب نسخ أ

 ا لاعفدهحو انووهمس عاب , ررسكن يح دحأ موي صاقو ىفأ نئةمتع ىلعاعدرلوهسلع هللا ىلصىذلانا

 مساقلا مرصع رذاكتام ىت>.لوحلا هملعلاحاف لاق ارفاك توعىتح- لوما: دع عقلا

 ىرلسو هملع هللا ىلص ىلا مث سامع نسا لاك لاق مي جنبا نع عباس ىنت لاق نيسملا ان لاق

 | لصد ؛ذح ىبأىلومرلا. «.لعحح رحاملهاامار 0 ذ مم رح نبالاو هتمعابرت 00 همحاح قرف

 ْ وهو دان من جواوسضخ موق ل فيك وشي لو عمنا فصائل ها لا

 ١١ ىلعدي الامذهتآزنت لب «نو رخآلاكو و ىدرحألا. ةريماتل] نم 0 8

 ٍ ةناو رلارك ذ مهمفكملا هالا سل لدور عهتلالزن اقموق ىلعاع د هنال ردو ماو ريك

 ا عفان نع تال. عندما كاف درسا نيدلاخ ان لاق ىلرع نسمح ني ىبع م 7 كلذ

 كل سدللحوزع هللا لزنأ رت اقر فتة عب رأ أىلعوعد. ناك مسو ءءلعلا 5200 1 0 رمت نا نع

 وأ 6ر2 مالسالا هلأ م هادهولاو نوملاط مهنا, ةممذعو أمهءاعبوتي وأ“ وا هما نم

 ١ لاق لا“ رع نبأ ن نع ملاسن عم رج نير مم ن ةمووانلج وا ا: لأق ةدانح نم مس تاس لا

 تاوفص٠ نعلامهلا ماسه ن بث رشا نعلا مهلا نايغسابأ نعلا مهلا لس .وهملعهنلا ىلصدللا لوسر

 || يدها سرع نوملاظ هاف موب ذعبو أمهلعبوتيو أى ثسمالا نم كلذ سل تل زفة مأنا

 نيشامعن هللا درع نثر 1 ننجح رلا دع نع سا ني دمشان راخأ لاقد ر ان لاف يو

 ْ هّنلا لوسر ىلص لاف ماسه نثر 1|ن نم تردي نترك فأن نعبعك هللا ددعن عاعمب رمأ

 «نبةلسو ةعمبرصأن ب شابعهنأم هللا لاق ةيناثلاةعكرلا نمدسأر عفرابف رجفلا لسو هيلع هللا ىلص

 :أطود دام هللا نمإسملا ن نم نيفعضتسملا أ مهل ادملولا ندساولاو ماشه
 نيس مهللا رضم رضم بعل

 لافتا 2 ايار أ ثعالا نمل سا هللا لزن أف سول ان

 نيةلسحلأو ببسملانيدمعس عمري باهش: مانع دب د زينب سنو فريخأ لاق كراك

 ظ عرفي نح لوعي مل سود ءلع هللا ىل_صهننا لوس را 0 اوعبور ,رغانأ اعممامتأ ند رادع

 ْ | مهللا عاقوهو لوشي مث دجلاكاوانن رددجس٠ ناهللا عمسسأر عفر وريكيوةءارقلا 5 هرجفلاو الصوف

 1 ددسأمسهللا نينموملا نم نيهعشت.ىملاوهعمب رىبأن بشامعو ماسه ني ةلسو دملولا نيدماولا نأ

 ْ] كصعهصعو ناو 1 دوالعرو نامل نع ءلامسهللا فسو ىتسكمملعاهلعجاو رضم ىلع تأطو

 1 مهتان مهم ذعبو امهماعبوتي وأى ثسعالا نمّكل ل هلوق لزنامل كلذ كرت هنأ ًأانغلب ." هلوسروهللا

 : | ءاشن نمس د عيوءاشن ع نارفغي ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام هنلو) هلوق ليوأت ف لوقلا يو نوال

 ْ راق نيام عصمووث مالا ممثلا سدلورك" ذولاعن كاذب يتعب ( مح رروفغللاو

 0 امهسيف ىضقيو اماق مه مك مهنودونودا م رغمملا سمشلا ةرعشم مسرالاو تاومسلا

 أ عم ممءأش نم قاعد و هلرم ف هموم و هم أ نيصاعلا شلح نمسحأن .ىلع بوت سحأ

 ظ مملع إضف هعلخ ع نم هيؤذميلعز سي نأ بح ن ميو ىدااروفغلاوهو دم مهتم همر

 ىلعالجاع مهب وقعدك رتفم م ريحرلاو مغص مااووه_علا
 || نبا اسرع ام ّ . اما نمن وايام مع

 ٠ مهقام ىلعدابعلا مسرب بوذلار هع عا سررومت لاو قعهسأ نبا ن ء هلس انث لأق داس

 سا حيد نط ًاابرلا ولك اتالاونما نيذلااهجأا) :اوقلب وأتىف لوقلا 1
 . ب هموم جودي طمع جا ب بجنب جيب ل تعجل جب حو + ١ مح هس يح هين ع ا ااا مست طم مويس

 نوحلفت
 ض1  امفح دعو ص وج يو سدا دس داع ا حيويا ماوس سم عبد حو عاطا داس دج اسس سو دامس موعدي موسم د صولا + هه و - هع وسم - دساعاووو هع

 دلك الامال ء/هءملا ايو هئاهتنا ل |وسرانمهضعب لاقو نسئاماوعحيراوعمر ناو ةراخلا.ناميدملاوءاسنلامسهامرو مهشوحو ىف لاحرلا



 هع ع رههتلواف ال“ ىيسبا.ذفتيأ ر واريخاهتاواف لوحة ذمار .ةىانمف تأرقا مسو هلع هللا ىلسصلافو مهتعانمح قانا تور نال

 )ه 94 تأتي ًارناع ةنيد ل اهتلؤأف ةنصح عرد ىف ىدي تلخسدأ ىف كَ تاروإ

 هنيه لح .رلانأ مهتلهاح ىف كلذ مهلك !ناكو مكتمل هاج ىف هنوئاك أنت 01 مهاكاده ش

 | كنيدئعرخ أ لاملاهملعىذلا هلل ودمفدمح اص مهملط لحالا لحاذأو لح ىلا لام لح رلا ىلع 1

 هنعمهمالسا ف لحوزع هللا مهاهنف ةفعا تماف عض ارلاوهٌكلذف كلذ نالعفمف كلام ىلع كديزأو ١|
 فيشثتناكلاق ءاطع نعحر رحمان ءنامفس انك لاق لمومان' لاق نانس ندمت م رعاك 1

 افاعضأانرلا اولك انا تارنقنورحوتو مكديزناولا# لح الا لح اذا ةملعاملا فةريغملا نإ قنادت

 اواعذ ًاررلا اولك أ :الاونما يذلا اهع ألاف قدس نا نعهلسانت كاف دمج نسا اًيرص قع اطم ١

 مكل لمصالامهريغ ىلع تنأذا نولك اترتنك ام هاهنا ادهذا مالسالا فاواك 000 ش
 تا نعم ىلأن ا يل نعمصاعويأ انث لاقو رع نيدمش م2 مكشب دق ْ

 لاف سنوب ٠ رص هملها+ ابر لاو ةفعاضمافاعضأ انرلااواك ايلول نيذلااهعأان لحوزرع ا

 لوقب كأن تلاه ةفعاشماناعشأأ رلااواج قال هلوق ف لوةيديز نا تعم لاف بهو نانويخلا |
 لحالا لحاذاهمتأمف يدل ضف لحرلا نوك نسلا فو فمعضتلا قةءلهالا ىفا ,رلا تاك امنا

 نا كلذ َقوف ىلا نسلا ىلا هلوحالاو ىضق همضشب ى اع اك راو 3 ند را قفا هلوهمف

 قو قوفىلااذكه:ا.عابر مت ةعذح مث ةقح من ةمناثلاةنسلا فنومل نب ااهلع حم ضاخعةنبا تناك
 ةئامز ل نكي 0 ناف را نكي4نافه.تأينيعلا
 اذهفلافهضّش وأ ةنسلكهلاهفعضت ةئامعد رأ اهلعح هدنع نك ناو نيتام لب اق ىل اهلعصف

 ان اهنا اوقتاو سف ةومللا مكلعلهقنااوقتاو هلوقامأو ةفعاشماواعضأايرلااولك أتال هلوق

 نودلفت مكلعل هنةدوعيطأو هتءماهنوأ دن كرهأامءريغفوهواك أتالفان هرلامأ ف نونمؤملا ظ
 نأ رت 2 ياتو كئاوولا ريع كلر ابلاوت دار هءاقع نماومختفاوحصتل لوقي

 اماومهتنأم كلعل هنا اوعيطافىأنوحنت مكلعل هتلاوشنا و ىعسان نا نع ةلس انث لاق دمج
 تعا ىلا 01 وقتاو) هاوق لب وأتى لولا لو ههاوث نمهيقمكيعراماوكر دتو هباذع نمو ردح

 دعنابرلا م كلك ًاءاهولصتنأ ًاراققا ةوتشفل اهج وشنو ردا رك ذولا عت لوشب (نيرفاكلل

 0 مكفالخ كمكتاعادعب مهلخا دماولخدتف ىيرفكن !اهتددعأ ىلا نع أنا ىهم ظ

 ىلانيرفاكلا تدعأ ىتلارانلااوقتاو ىدسا نبا نع هلس انث لاف دمج نأ امرا م ىتءاط ||

 كلذ ىنعي (نودرئمكلعل لو.-رلاوهنلااوعمط أوز ه أوق ةلبوأت فلولا يو فر فكن !ارادتلعح ْ

 هنمك نه أ |سمفوءامشالا نمهريغوانرلا لك !نمدنعم اهتامفنونؤملااهمأهظااوعيط أ وهؤاس لح |

 ناليقدقو اوذعئالفاوحرتللوةينوجر ,كلعلكاذك اضيألوسرلا اوعمطأو لوني لوسرلا

 دح أ مون رهأ اوفلاخنذلا مو هملعهللا ىلصهللا لوسرباحمسأ لح وزع هللا نمةمتاعمّكلذ |
 نيانعهلس ان' لافدمج نبا سرج كاذلاف نمرك ذاهلعتاشلاباو رمحأ ىتلامهزك ارعاولخ“ أو
 مه.رعأ ىذا مهرمأ نيح هلوسراوصعن يذل ة بتاعمن و رثمكلعلل را 0 اوعيطأو قه
 مكبر نمةرفغمىلا اوعراسو) هلوق لب وأ وأتقلوقلاب 0 دح أ موب ىف ىيعل هرب ريسغىفو موملا كاذب

 ل هرك ذىلاعت ىنعت (نيقتملا تدع ض رالاوت او ملا اهضرع هنو

 نعمهوفع نم ممكملعابطغنامو هتجر نممكب وذمكملع راس ا مىلا ىتعت مك رزمهره عم ىلا |

 را :ااوعراسو ىنعي مرالاو تاون اهضرعة سو اهلعمكشوقع )

 2 !ناقيرفلا قتلا لو هملعمتا صدمت 0 ذام ف الخ ىلع مالاريصمف

 ذادعب مكمالسافانرلااولك ١ نر وسر هقلااونمآن يذلا امس اي دوان لح كاذب نعد ١ (نودلقت |

 تاوسلاهأ
 نلذعم هللا اوف فلآ ةثالث وكمل ناكوةثامعج تس نموحت ف نيسحنو ةثامعست لبقو الأ مالسالاركسعة لح ناكوانسفنأو .اندالوأ ل تقن مالعموقابلاقو سانلا ثائبكأ ننلديق

 لاحر لاف مهوعدتو هنب دملاءاومم#
 مهمرك اورد, مهتتاودق نيملسملا نم

 ىلاانب ب رخادح أ موو ةداهشلاب هللا

 هلعهللا ىبص هناولارب فانت ادعأ
 الفهتمأل ساف لخدىحمل-و

 اولاقواومدنهتمأل سادقووأر

 هنئالوسر ىلع ره-ثنانعنصامسُمب
 همتأب جولاو مم سو هملع هللا ىلص

 تيارامهللالوسراب عنا اولاعف

 أ ىنل شال لاَعف

 ةعجلا مو حرش لئاقي ىتحاهعضمف
 نماولاق هني دملا نمدعملا هالص دعب

 نم هلوع.دارملاوهو ةهسلاع لرتم

 هنا ىدحاولاو دهاد2 نع تالهأ

 ميصأود_حأأ ىلا هملح رىلع ىسم

 ىيصا كيلا مو انوعتلا
 هناععأ نه ليسو لاوس نم

 ناحادقلا همومي اغاك لاتقال
 ناكو رخأت لاق احراخاردصى أر

 ىلص لعحو ىداول ابنا هلوزت
 ىلا هركسعو هرهط مل سود ملعهللأ

 مل سو هيلع هللا ىل ص رعأو دحأ

 مهللاوةامرلا ىلعريمحْن هللا دمع

 نم انونأيال ىح لدلانانعاوممتنا

 مسو هملعهتلا لص لاوو انثارو
 اذافماعملا ذهىفاوتبثا هبامعأل
 اولطتالف را كونباع
 ماعملااذه نماوحر تعالو نيردملا

 0 هيلع هنأ ىلصهلنا لوسر ناءآ

 قس "لأن بهئادبعىأر فلاخال

 ناميصلاعاطأ لاقو كلذ هلع
 ادع نأ هناعح الل لاق م" 1

 ' مودعبر فظإاغا و هيلع هللا ىلص

 مهادبعا نأ هءاحص أد عودقو

 ميا اذافاومر هن |.هوشاع اذا

 ين وعشسسفأوم زمتاق مهءادعأ



 : نيريدملااوماطفردي ةعقاوك ةعقاولاهذهن وكت ن أاوعمط كلذ مهرمش ىلاعت هلا ناكو موسقلا مازن او أرامل مهنكل نيكرشملا اومْزره ىتح
 ' عمدتا هك رب ىمو هلوس ودق مهتعاطةكر ,ردب مون مهرفط نأ اولعت لو مودال ىلص (* ٠ )لوسرلاهأ اوفلاخو عضوملاكاذاوك ربو

 ظ ماذا عبسلازيسضرالاوعبسلاتاوملا ضرعك اهضرعةنحو كل ىنغمانأر 0 000 لفات و سر ىراست وم |1010 ار

 [| ان لاو لضفملاندج-أ ان لاق نيسحلان :يرومش 5 -رمص كلذ لاق نمر دصضعل ىلا اهضعن || ٠ لوتست نقر كسلا قرغتو نيلسملا

 ] عبسلاتاوم-لا نرقت سامع نبا لاق لاق ضرالاو تاو مسا اهضرعةنحوو ىد._ىلا نع طابسأ ْ ا
 ٠ اهس رع هنحو لد ةأامعاو هنملا صرع لاذ ص :ىلااهض ٍ رامثلا نرشت ام ع نوصل ظ لويش اودع أىلعنوولت الونودعصت ١١ أهضص 8 ع عل ب دم !]

 || ضرهداهضرع فصو نما دغصوام ىنعملاونيضرالاو تاومسل 2ظ10001 0 لوسردحو حش سو 0 ارخأق مكوعدب
 !| ىعبةدحاو سفنك الامكشعب الو مكةلخام لمقام مظعلاو ةعسلا ىف هءاههبشت ضرالاو تاومدلا ئ تدر 1 رساكلا ردطا

 0 ا رعاشلالافأتو ةدحاو سفن عمت الا اك لتر طا 0 00
 رافقد لب ققاق ماعن # ىلسبو:< مهر ذعن 8 0( ا 1 1 3

 ا ال ليرات وادا عمير او يوجع
 قانعلاب لريغس وىهامو د افانع ىلح ار ماغي تيسح ا 21 7 5 5 5 7 5 7 5 3 >4 3 ادوصلاتءعقوو دع _وةمطو سانعلاو

 ْ تاومسلا|عضرعةنملا هذه هل لمقف لكس اسو هملع هللا ىلص هنا لوسرنأر كذدقو قانعتوصددرب ْ وافر نتا سعلا3

 ْ , سو هيلع هللا ىبصهقنا لوسر نعام الارك ذ لمالانمأ ءاحاذا راهنلااذهلامف راثلا نيأق ض ةزالاو ١ ىلا نافود## داو كادر نام
 : قأ نيدمعس نع ميش نأ ع نعدلاخ نيل ىفربخأ لاق بهو نئاانر أ لاك اف 0 ْ قا لاق ويس ال لو هيلع هللا ىلح

 || صمت سو هملعةلا ىلصهتلا لوسرملا لقرهلوسر ىنونتلاتسقل لاق ةمنيىلعي رع دسار || هعييتتاللاقفةفاحقى فأن ا موقلا
 آ الجر ةف معنا لوانق لقره بانك سو هيلع هنا ىلصءقلا لور ىلعتسم دق لا دعقأ دق 0 1 نالافف اطال نااموعل !فألاك
 اهضرعهنح ىلا ىنوعدتتدّتك كناوه >اذاوةيواعماولاق أر هند ىدذلا م.حاصن ه3 لاق هذان ذا ظ اواحألع نأ اوناك و لذاولتق ءالوه

 ْ نيأفهللاناعسإسو هيلع هلل ىلصهنلالوسر لاف رانلاننأق نشتملاتدعأ ضرالاو تاومسلا || ودعا تيك لاعفهسفنرع كلعملق

 نب سدق ن 2 نامصس ب لاو ىدهم ن. نر لادنعاتت ناك راشد تزصرأ ملاءاحاذالدللا لاعف كب راما هللا قبأهللا

 ص رالاوتاومسلااهضرعةنحن ءناطخللا نيرمج اولأسدوهلان ماسانن أ اهشْن.قراط نعملسم || لعأ لب هلع ارم سم نامغ -ونأ

 ندمت , ”رمهةاروتلان م هلْثم تعز مهلا اولاعف رامتلانوذد كي نبأ لمللاءاح اذا مس ًارألاق رانلا نأ سو هملع هللا ىلص ىنلا لاقف له

 5 هب الث هان يعن أباه «نبوراط نع مل سم نب سق نع همعش انت لاف رفع ندم ان لاق ىبنملا ا اولوق لاق لوةناماولاةفدوسحأ

 ا نأف صرالاو تاومسلا اهضرع نحو هلوق تب ار اولاَمف هاعص أ هدنعو هولأسف ثار - لهأ ع نمرعت جره

 اولاَعف لءالانوكين .ًاراهثلاءاحاذاو رابغلا نوكأ لمللا: ءاحاذارتيأرأ رع لاشف سانلا مح ةرانلا
 نيمهاران ء ةمعشابري ألاف رفعح نيدهشانت لاف ىتثملانسا 0 هاروملا ماهلتم غرب

 ش اهضرعةنح ن ا عاون أنيذلا طهرلا ةثالثلا فدو رم نع باهشنفراط نعرحاهم || ا

 | رفعجانث لات ىنومزي دعا[ رم لمني سقثيدح لل ضرالاوتاومسلا شرعت || دار ل
 || رعى ادوملا نمل جرءاح لاق تاهش سقراط ع نع سمن بس قنع ءشمالاانريتأ لاق نوعا || 000-00-- - مكل
 || نيآءاحاذاراهنلا تي أ رأرسع4لاقفرانلا نوكت نأ ض رالاو تاومس!اهضرعةنح نولومت لاف 0 ور ا لارا
 || هتريخ أ لهمحاص لافتا رودلا فاهلثل هلا لاقفرابنلانوكي نأ ءاجاذا لبللاَتيأ رار ورك | دن ويعاد اعدام
 نيرفعسانت لآق ميعنو أ انريسخسأ لاق مزاح نيدعسأ ٠ 4 مع 2 نقوم لكب هناهعدهمحاص#ل لاشف ظ اا 0

 م ةجين وأو: لاقت س اعني ىنأساتكلا ذأ فراخ هألاديزب انث لاقتاقرب | ىلا عمجرتلو هرانلا ف.كالتقوةنحلا

 نيأرا ملاءانأ أو رابنلا نوكي نأ: اذا ملا تي أر سامعن ا لاقف رانلانيأف ضرالاو تارمسلا هل تآوب والرامهئاويري_بفتلا
 نيضرالاؤ تاومسلا ضرعك اهضر ع ىتلا نما نا ىنع هنف نيشتملا تدعأ هلوقامأو للان وكم |

 || او رصقاو دودحاودعتو ها نووه رع فاش اوغتانيذلا نيقتملهتلاهدعأ عسسلا ش1

 ا | ماعن لاح مهلاحنأكى أ 00 (

 ا نامفسوأ لاق لحأو ىلعأ هللا

 | ىلص لاغف ؟لىزرعالو ىْرعلا

 | لوقناماولاوهوسحأ ملوهملعهللا

-. 

 ىأ دعاشمو همفهتازئأ الزنم

 ق عسا دقو فقاو مو نطاوم

 دعسملا لمعتسا ىحماور دعق

 أ مممول هل تيمي 0 هيي يسع يملا قوىلاعت هلوقهمو تاك. ما قماعملاو

 و رمال مودل لو هلعلا قصدنا لمت لكَح عضوم هرم دمانم نزف فونت نأ لاق اردو تقم

 اذملفا هسدقسف ةدعلا مقالل نأ ةنمعا ةنكمألا ف نيف دق مام 1 لمحت و كلدادءاغملا تبشاهنعاولهتن الو ةئمالالإت



 ناتئفئاط تمهدأ) قفانمو ىفا ومع وعلا قناك هنأاساناق مكنام امنو مكرئامت ( مل ا وق ةأل(عسمس هللا و)دعاشم عضاوملا كلن تيس

 رهاطلاو روحللاونيملا لشفلاوالشفت نأ( 4 ) ناحانماامهو سوالا نم ةثراحومب وب رز نم ةلسوب راصنالا ع نم نامحامه(مكنم
 اهنكلوداضع هع رع تناك اماهنأ . ا ج””تبن يي كثث”ثبببثثثثببءثءثثب”ب ب بات حلل ع
 رد رويس ةددسعتلا# | ىلااوعراسو لاو ىصسا نبأ نعهلس 0 ناو دمج نا نر اج هوعيشبف مملعهقح جاو ف

 علهلا ضعب نم ةدشسلا دنع سفنلا ظ ىلوسر عاط أو ىعاطأ نإ كلذ أ نيغتال تدعأ ضرالاو تاومسلا اهضر ءهنحو مكدر نمره عم
 ش || نيفاعلاو معلا نيمطاك-لاوءارضلاوءارمسلا قنوشفنب نيذلا) هوان لح هلوق لي وان فلولا

 انفص ىكلع 00 7 0 جات ىلع هفرص اما هننا لسبسفمهلاومأن وعفنملاوهو نيقتما ضرالاو تاومسلااهضرع ىلا لدن ا أ در ةتيفلاو تارا ىلإ |. تقع «اريضل ورمل ف توق هر ل ار رانا ليج ىلع رز بع ارح تاور اناا نع

 قىلحر عضأت دك. دقفرعشلا رورمسلا لاح ف ىنعي هنأقءارتسلا وداعا هللا لبس قداهدلا ضوهملا ىلع معضم ةيوشت قاماو
 الاىتحا اقنفصومو باكرا | ندعم امك اوازو ريدر رضيت د ةيرك مور نار صوم ربل يحاور لاملاةرثكب
 ةءانطالا نيورع لوف اسرع هشعىقدهلاو قضلا هءاصأ اذا كاذو رضلا هباصأ ادارضن وهفنالقرضدق مهلوقنم

 واع وتانح ادااهألوقأ توعهتي نب دلا هلوق سامع نبا نع هسسأ نع ىلأ ىن ” لاف ىبع ىنثلاق ىأ ا ” لاف دعس نيد
 تم اقرأ وم ا ءانتثا لاه ص فصو ىتلاةنملا نأهؤانث لحربشات رسلاورسسعلا فلوقيءارشلاو ءارسلا ىف
 ضفي )ل مهلا كلذ نأ ىلعلدءامو || ىخل طيغلانيمطاكلاو هلوقو هليبسقةدشلاو قيضلا لاح فوةعسلاو اخرلا لاح ىفهلام فن أو
 :ةتاردارشأر وكون اهيموإ 9 انزحوام اثات مناك اذا موطكمو مظكن الفوءاماهتألماذا ديرشلا تمطك هنملاشي ديرقلا ل مرسل امو | مك نما ل صأو اهلل ماهر طا ناجناك ا هاما ىلع داق امى هللاوىلاعتهلوق نامصعلادحىلا [| 7 هسفن ظفأ هعرت اذاهظرغ نالفم وك هنم لاقي هنم وه وفن ءالمما دنع ظمعلانيعراخلاو
 ايلاف امه رعأد د اا 0 راحت لةهنمو نزاسا نملة م ىنعد ميطظكوهف نرحل نمهانمع تضساو لو رعدهللا لوق
 ىلعف) هنأ لع تالكوتسالو نالشش ل اعلاو اود ئمردصم 0 ري راج ىعي همظكلا تذخأ لمقدنمو ءاملاباهمالتمال تاطغكلا
 نوار رولا ٌلكوسلف هلا || ىعب هناقسانلا نعد ةاعلاودارااعا و هيضغأو هظفحأ اذاكلذواظمغىن:-ظمغوهفنالف ىطاغ
 اذان الف ىلا رهأ لكو نم لمعفت هلوقامأو مهلاهوكراتفنو رداف مهم ماعتنالا ىلع معو مهملا مهم ويذ ديوشع سانلا نع نيؤاصلاو
 لود ار هلع نادت دنت 0 علا هنأ ف صو ىتلارومالا هذه لمع نم. < هنا ناف ىنعد هنا نيمسحماس د هلئاو
 نم هل ضر عبام عسفدي نأ سحب سانلا نع نيفاعلاونأ الاءارضلاو ءارمس |!ىفنوعفني يذلا قسما نبا نع هلل“ 0 لاقدمج نا ناسنالا نأىلا: راشاهمقو هسفنب | مر ماه مهلعوهم مهماسحاو نونسحملا مهاب نولماعلاو ضرالاو تاومدلا اهضرع ىنلا هنا

 نأو هّنلا ىلع لكوتلاب ةفآو هوركم 5 لاق ددرب انب لاف رسب هبل هع نمسح انأو ناسحاالا "ذو ىأنينسمل اسمتهتللاو
 نع كادبهسفن نع علا فرمصت د ا ءارسلا قنوعفسي نمدلا هاوقةداتق نع دعس
 راسا ال يقعد تلا فراح ريس نايرمش ام ده اورمسلاو ريسعلا فاو هفت أ موق نيملسدملا سدت
 هئلاوهتنالوقل لزتت لاهم رسم امو | لاعب لاف ن 1! نعءاحروأز رع انث لاق رمش نيدحت انث لاق نجرلا دبع ننىسوم , متر ةلسوئبوةثراحوش ناتفئاطلا نم أ مولظنمتنأو اند .ثن أو ربص نم اهعرتخم ةعرملا مدا نئااب هللاو تمعنف هتنادالاةوقالو لعفملف
 كلذ عمو نيعيمستلا فءاحرخ أ هبملو | سانلا نعنيفاعلاو دب الاد هأ رد لاق تاما هوت اخرج ادم لل ناكر موتتمل ةمامقلا مول
 مسهجأ هللا ءالعلا ضعب نا نع سدق ني دوادانريخأ لاق قازرلادعانربخأ لاق ىت نين سحلا سرع ا
 انلر وح الوام ملعرتسوامهرك ذ ْ نيمطاكلاو هلوق ىةريره لأن عةلمعنعلملحلا دبع الاقي مأشلا لهأ نمل حر نعاس دي
 مكرسندقلو) رتسلا كلذ مضنأ | اناعاو انمأ هلثاد الممذافنا ىبعردقيوهواطمغمظك نم لاق ملسو هملعهنلا لص ىنلانا ظيغلا

 || نيمطاكلاو هلوق سامعنبا نعهسأ نعىلأ ىث لاق ىعىث لاف ف أى لاق دعت ودرج
 || ىمالا قنوبضغب ,نورفغب مهاوضغ اماذاو هلوقك م يس وسما دب اطرغلا
 لج 0. ىب. هنا ىبعشلا نعو ْ لت الو هاوقكسانلا نع فاعلاوهقلاهجو كاذب نو لي نوفعيو نورغفامازحناكهءاوعقوول

 هلوقراسفت فرهاك اضاددعلا لقاك م-مهلذيدارمل وددعلا هلق عممسهن | ىلع لدبل ةركلاوهىذلاءالذالا نودةل هلا عملا

 قونيكردملامع:فةلذأاواك مياررسرا نااار ةوسراوتزعلالو ا ةرسعلاضمةنانههتلذلاءنعيرلو ةيآمكلناك دسق ٠

 ا ا مم صمم

 ومص ص مما

 هنيدملاو هكمزينءامهباو(ردب هللا

 هبانعل ءال مساهنأىدقاولا نع



 3 ةوقلا باغ ةكمإ قرافكلاا ودها دقاؤاك ةباعسلا لعلوأ لذالا هتمزعألا نحن رمل منع ىكح كو هحالسو مهددع: قل مهداشتعا
 ءالمسأ مهل ىدت اامتقولا اذه نلاودك وم 9

 نو ةدييفي

 ببسلا نو 0 ماد هر

 . || هرصن نممكيلع هنهنأ 17 مكاوقت

 || ىرخأ سمت دعم هللا لع اوأ

 حعصوم مركل |عضوفاهنورأ كت

 (نينمْؤل لوقت دا) هل تيس ديال مانت الا

 دعول | اذهنأ قنو رسفملا فانا

 ث وا 0 وكم ردب مول لح

 نان عفو. رص تاكلاو ن1 ملا

 ردبم ودم نال قوت !ندصتو

 ناك وغلا ل للا نم فلاب
 كانها ناس اروع
 و فود ةكراللا ديفا كد
 ةجئاوراصف اق فالاآةسهتو فالا

 م”فلاباودمأ مهاب بمحأو فال 1

 مفال [ هثالئاوراصقنافلا دز

 هسدلاو راصقن ا رخآ ناغلأ تدبر

 مكضكي نا مهل لمقدن اكف فال
 0 الملا نهبعلاب مك 2 دعنأ

 نأ 000 نلأ لق,” لياولاَشف

 اًووكت نأ مكرم لاق عس :اولاق

 ىلا نارا ةسنجلا لع أ كلت

 الاون

 لحوز عدلان ذأ اعةحرا1ناهحسقلاةلعفلا ةشحافلا ىعمو هشح او ةلءفاولعف اذان ,دلاو مالكلا ١ و طا 1 ل ! 5 ةلعلان ل د جنم

 هنالوطلا طر هما لب وطلل لمقدنمو ىلك٠ قر ادهم اودخلا نعجبورخلاو م . 4/1 معلا لصأوهمف :

 ا م م و ولحم ميت مح يس ميلا ا نر ا هوس وسما يوب ج بسم بيبو اج مح هس اكو هل مجم هلل ورام جات ديس وشم جحود دحوم وشال هيدا هوم ل نتاج سوس. تت تاو خواطر جسوم 0 ار هد هسا هك اع عر ع معو

 عمتامشلا فهلا اش ها هه ا ىلع 5 7

00 

 ! مهسفن ا اولطو أ ةسثحافاولعفاذانذلاو) . هلوقلب وأت ف لوقا ا 7 0
 ىعل (نولعلم مواول فام ىلءاورصن لو هقلاالا بولا رفغي نمو مهم ونذلاو رفغتساف هتاو رك

 ءارمسلا فنيش ف املا نقتل تدع أ اهتفص ٠هىصو ىلا هلا ن أه شحاواولعفاذا نيدلاو 8-5 لح هأ هوه
 ةنحومرك دىلاعت لاف نيدل|نيقدملاهفص ن ماوعم !اهده عسجلو 2 هاواواعفاذأ نيدلاوءارضضل و ا

 | لاف قاز رلادعان مالا ىدح ننس ملا رصاعنيقّتملاتدعأ ضرالاو تاومسااهضرع

 ءارسسلا قنوغفتب نيذلا هبال 9 | هذهأ ارق نرسم دا سلا ناقلات هان نع نم اسم رفعح انربستسا

 هيرو او اولءفاذا نيلاوأر 3 نينسهملاس < هللاو سانلا ن ءنيفاعل أو طدعأ انيمطاكلاو

 ظ لحرّتعننيتعنلانيذهن ا لاَمذ نيلماعلارحألا مموذلاورفغتساوهملا ورنا يدا 2 اولطوأ

 ءارمضلاو

 مهسفن أ اولظو اتا ولعذادأ' نيدلاو دغاعت نعروصنم ن 2 مان لاق لاما نبا نيرمدحاو

 ىعمو كورتادش ل !اامأ تنذوهسفت اولطو بنذ_.ثحافلانانذناذع لان

 دصقلا ريغ عيمشلام الكل لبق هنمو نسم ارا دعما نعي راخ لوطلا مح همق هيدا رلوطلا نس هحامأ

 خيرت ع اسال سعف قطن ذادم الكف شف أ «ملك ملا لمقو شح ان مالك

 | نعدام- اذن دن لاك نامحاتت لاق م.لفعلا دبع نب سابعل || ط2 3 الذل اف نمرك دانزلا اه ىعم

 | لاق دجأ ا لاق لج يرق ةيعكلا برو موقلا زيا ةشحافاولقاذانيذلاو راج ن عتب

 هن ىتعل مهل أ اولطوأ هلوقو انزلاوة شح افلا امأ شح او اولعفاذا نيذلاو ىدسلا نع طاسسأ ا 8

 هللأ ةمكعم ع نممهموكر كلذ نماولعفىدلاو ١ هع اولعفي نأ مهل ىتسني ناكئذلاريغ مه سفتاناولعف

 هلوقو ..ىاران ءروصتمم ْن عنامس ع نعسأأ 0 لاق 0 كو نما ايرح م هتب وضع هناهل اومحوأ ام

 0 دمدأ اوقو مالا مدخحامل رسال قو مملطقلا لاق مهسفنأ ًااولطو أ ةشحاواولعف اذانمذإ أو

 يار رت عمرا أوروعس أو هأن أ مهن مل د و ءاوأامىلعهلادنعواورك دلال ١ عن هللا

 رفعت لهو لوعي هللا الا بودلار مفاعل نك املع ةيوشعلا نع مهل هيقسمل مهم .ودمهلعرتا نأ

 م ودىلعاوم#ي لو لوقي |واعق ام ىلءاو رصنمو هللاالا هملعا هريس هفاهبك ارنعوهعيى أب وذلا

 ل ونذ ىلع اومعب : لودي نولعت مهو اهومكرىبلا مهتصعمواهو أ ىلا |

 تازنأةيالامذهنأرك ذ دو امكر نم هبوهسعلااهمل ءدعرأرابع ىلا مدت وجر ”دقهلبا نأ نولعد ا

 ءاونب تناك امانمأارسسو اهفضصءاصوصخ || ددعاوهةواوريستنا مهل لة مث
 07 ع 6 رحنا ن 3 ماع َى : لاف ناسا اني لاك مساققلا ش 8 3 000 ا 3 : 0 2

 ا 5 وش تةسماكلب 0
 قّدن وتكمم_.نذةرافك تصصأ دج ا بدأت ارا انانالع نك آلام ل : كوز 0 2 ب ١ مكبر

 ْ درامص اللأو مسوهملع هللا ىلص هنأ

 الا عقابا نأ رفا

 نش اهبودقءالبلا طاع نم هبة معتم ل !-.ارم

 ىلاو راسو تاق ميلا لسعتلا لوس تكتف عفا نذنأ عدج ل نذأعدسجاداتبتع 1

 هشحاواولعفاذانيدلاو هلوقىلانعتملا تدعأ سر الاوت اومسل ااهضرعة نحو رم هرشعم
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 00 أر 1 3 :وقع همت أ هملع موس ناعالا لهأ و ههمئاسن أ ةلادالهتلحأىذلا هلحأ
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 رغل هباصأو دم ىلعدحأ مون لريشلا لهأ نمتلدأ نم ىتاادانأ نوباطلااهمأ اوريسسف لوغي
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 مهليقاوفلسنيذلا مالا لاح هملا لآ ام لثمىلا مهلا لوب نأامامث مهلت لح أ ىذلاهلح أ تاتكلا
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 )لاه نيبذكملا ةمقاعناك فمك اورظناف ضرالاىفاو ريس ناسمكلبق نمتلخدق هلوق

 زعل بذعىتلاممالاو ملاصموقو طول موقو حونموقهقلا بذع فيك اورطنتف ضرالا او ريسست

 قد ماع نع جدخ اأن نع ىسع نع مصاعوأ انث لاق ورعزنيدمم ,متثرخ لحو

 اخ لاق ى لا م رشلاو ريدتاو نيتمؤملاورافكلا فل وشب نس كلذ نم تاخ دق هلوق

 رافكلاو ا نم تاخد ةدهادت نع م. .ىنأ نبا نعل مش انث لاق ةغيذحونأ
 نيل ملا ىتعن مهي تلزن ىتلاةسصملارك لقتال ودار اسلاك لاذ دمج نبا رص
 مسهل ةيزعت لاعف م 0 امل صمحمتل اووهاصأ ىذلاءالمل أو دحأ موي

 اورظناف ضرالا قاوريسسف نئسم 55 نمتلخ دقم م. عناصوهامواوعنصامف مهلافي رعنو
 داع كرشلاو ىلس ريدك | لهأ سقت عئاقو ىمتضمدق ىأنيبذكللةيقاعتلاك فيك

 لم ىلعن اكن لو مههف تضمدقتالثماو رت ضرالا قاو ريسف نيد م بامصأو طولموقودوعو ||

 ىودعو ا ا :كمأ ناو م كلذ لثم هملعو هأم

 دعس انث لاق دير انثلاقرش إن مم عدتعام مع ءأل كاذب مكلتبألا م مكّلعابتادأ تا ودل
 نيد فاطر كنك او رظناو رضرالا فاوريسف نس مكلمق نمتلخدق هلوقةداتق نع
 عسبتملا لاثملا ىهةنسلاو ةنسعجاهئاونغلاامأو رانلا ىلا مه ريص مم الملقا ندلا فمهعّتم لوغعي
 نمه_.ءلع عمت ا الع لعادا هئيسدنس نسو هنسح هنساشمف نالف نسهنملاعب هنمتوملاءامالاو

 ةعبا نوزاي لوكدسمو ينو ربخ
 او رتل »+ مهوابآ مهل تنسريسعم نم

 اا ةوهذلنلبهجامارةكناللا 5 - أر رجا ل 1

 مهني ”دنأ ق نون دحت اول عح دحأ نم كا يا ا

 لدار ل نولوقيو اورفطامع
 انك نيذلا ضسلالاحرلاالو قلملا

 اذه قمفتلاوردب مولم هارت

 ءاملالا فاني فيكتلانأ ماقملا

 عج ل ال_هاىلعرداقىلاعت هناو

 دحاو ءلءةدحاو ةطلىقرافكلا

 انكوسسالب وأكاذ نمىفدابىلإ

 هدام ىلعمه ريع نأ لق

 ةداشادارأاملهنكل هلعمهرستيو
 هطساوبو ب ردتو له« ىلعنسدا | اذه

 فيلكتلا وءالمنالا قف رطبوةوعدلا

 ىرحأأ ام ىلعر ومالا ىرجأ مرح الف
 قولا هاوىلوأام ىلعد_جلاهلف

 كلالهانأ لصا+ لاو ىلوالاوةرخآلا

 مهغلكت ءاضشنا دعد ناك ط ول موق

 مرحالسف سأملا لوزن ني وهو
 اهلفاسابللاع لع>وةردقلارهطأ

 ناهز تاما ناك ديحأ د عفو

 ةكمل أرهط ا مرحالف فملكت

 نمتساثلاو ىفانملا نم قفاوملاريعمل

 دحأ ف رمالاىرحول هناق برطضملا

 ىضفينأ هم شارد قىرحاك

 فيلكتلا انو ءاملالا د. ىلا سمالا

 لثشلو هيداقعلاو تاوشلا طوو

 ىل_عدمأنيحةكن الملاد_ ألذ

 اكو اعلا ديك فاو
 نييرتت ةلالداف كي ديمكاو
 طافلالا ريسفتىلادعتلو ملعاؤسانلا

 مهل مدقامتافاشكلا تحاصلاق

 ىوب. ١ 1 ءولا

 اوعثي وتابشلا ىبعاؤمزعت ومهم واق
 نأ راكتاكسفكي نلأ ىنعمو هتئارمصن

 نمفال [ةئالثبدادمالا«هفكمأل
 معو را هش تا :ان راعش الل

 7 هولا ةهح ىلبعناك اممهضدد لاق لاح دعنالاميئ 1 9 ِ



 . نادعبامل بادحا ىلإ "رصنلا نيلزتم ىنعع ىازلار سكي يلزم ئرقو دعم دمهسف لبق داب زلا ةهج ىبع ناك اموهد ع هدمأ همف لبق ةنأعالاو
 هذ ه,بتءاسنم ىأ اذه مهروف نم نيكرسملا نعد ون أيواوقتتواوريصتنا لاق" () ةياَفكلا بحواو مهجدادمالا فكي لي ىأ
 اذاردعلات راف نمرد_صمروفل و

 ةعرسلا عمى لمعتسامتتلغ
 هروفنمعح رون ال_فءاح لاعد

 روفلا مالا نيملوصالا ل وقد نمو

 ١ ىتلا ةلاخلاهب تيم- مثىعارتلاوأ

 جرخ لف اهمح اص ىلعارمف فقوتال

 ثمل مل هتعاس نمل اشي أم هروفنم
 اطورشم فال 1 ةسجن ءىبجم لعح

 ء صو ىوعتلاوري_صلاءاشأ هثالثب

 كا

 ظ هنقنب نمل س لوقو
 امسآتلا ماركللاونسفاوسأت د مئاهلآن رمفطلا ىلألا ناو

 نم تلخدق هلوقىفد زال بهو ن,اانريخأ لاق سنو مترمامكلذ ف د رولا لاهو | ٠

 ةطعومو ىدهو سانا ناب اذهإ) لحوزع هلوق ليوأت ”فلوقاا ف لاقمأ لاق نع ف كف
 ب
 ًء

 نآرقلا اذه هلوقب ىنعمهضعب لاقفا ذههيلاريشأىذلا ىعلا ف لب وألا لهأ فاتح (نيقتملا

 هلوقىف نسحلا نعدامع انث لاق ىننحلاركب , ولأ انث لاقناتسزيد#ت ثم كاذلافنمرك ذ
 كمعس انم لاو ديرب انث لاق رمش انيرع نأ ارقلا اذه لاو نعل ظعومو ىدهو سائلا ناس اذه ||

 نقتل لف عومو ىدنقو ةماع شانللا اب انإ اعختلا هلااذهوعو سانلا ناس اذه هلوقمدامق ن 5

 هلوقف لاق عس رلا نعدسأ نع رد لالا انث لاق ىدها انث لاق ىتثملا ير2 اصوصخ ا

 || لراملانياانثلاق ديوس انث لاك ىتثملا , مترج ةصاخنيقتلل ةظعو مو ىدهو سائلا ناب اذه | هذهدج وتلا لفروفلا ىلعرافكلا
 امغانورخ [لاقو 3 ةصاخ نيل ةظعومو ىدهو سانلا ناس اذ_ه هلوق ىف مب رحنانع مرجالفاهلجب وأاهلكب طئاربشلا

 ةبقاعناكف يك او رظناف ضرالا ىف اوريسف ناس مكلمق نمت لخ دق هلوقىلا اذه هاوشب ريشأ || قلع نأ ل متكتو طورشملا دحوم
 رص كاذلاةنمركذ سانلاناسدهت تاعص ار يدعمان مكةفرعىذلااذهلاقمث نييذكملا ظ ىأددعباعاذ_همهروفنم هلوق
 لاق نملوقباوصلاب ىدنع كلذ فنيلوقلاىلوأو « كلذ ا ء ةملس انث لاك دمج نبا مهناستا لاح ف ةكئالملابوك روكددع
 هدودح- مهفب رعنو نينموملاهؤانأ لحمل اريك ل دلت نم هب الاهذهمدقتامىلا: راسا اذههلوق | همفوناستالا نع لوزعلارخأتيال

 فكصامارضاح ىلا ةراشا| ذه هلوقنال ,يئادعأو هئادع داهج ىلعريصلاو هّتعاط مول ىلع مهضحو | 0 ْ

 ىذلااذهمالكلا ىنعف ةمدقتملات ا . الا نم عووسمرضاح ىلا عضوملا اذ - هوقو ويجتاماو هغلاةئاوعتاو ماذغلا نعاو ريص

 انث لاق دمج ا نسلم امريسفتلاو حرشلا نام ان نعي سانلا ن اسدو كتر ءو مك تصضوأ | ةموسلا نم نيمّوسم هلوقو لوسرلا
 ىنئملاو : زاد 2 هوأمقنا سانا ارعسفت :اذهى سانا ناس اذه دم انيان ء هملس ظ ءاعللا مون سراقلا لعد دقو همالعلا

 نص ىمعلا نملاقسانلاناس اذ + ىبعشلا نعاس نع ناشس ا5 لاق ميعنونأ انئالاق واولارسكبأرق نفاه فرعمل ةمالعن
 [| ىدهو هاوقامأو هلثمىعشلا نعىروثلاانريخأ لاق قاز رلادمعانريخ أ لاق ىد نب نسحلا مهلمخوأ مه سفن أ ني_!عم هاذعق

 دانيرلاو باوصلاةركذتلا ةظعولابو نيدلا يسهنمو ىلا لمس ىلع ةلالدلاىدهلاب ىنعب هبأو ةظعومو حتشلاب ارق نمو هصوسصخم تامالعد

 ىدهو ىعشلا نع ناس نع نامفسانث لاق معن وأ انث الاك ىتثملاو مزاحنيدجأ شت اك ىلكلا لاق مهموس هننانأ ىنعملاف

 انرخأ لاق قزارلا دمعات رخأ لاق ىدك نب نس 0 ارجع لهملا نمةظعومو ةلالضلا نملاق ىلع اخ صرف ص ما معب نيل عم
 نهى أن يقتلل دهسا نبأ نع هلس انث لاق دمج نا نر هلثم ىعشلا نع ناسس نع ىروثلا || نيلعم لاعشلا نعو مهفاتك أ

 (نينمؤنم منكن نا نولعألام نوار الواون متالو) هلوق لب وأت فلوقلا هو ىرمأ ف رعو ىنعاطأ لوما ىصاو فض ين الا فوصلاب
 حارخلا نم مهاصأ ام ىلعلسو هملع هللا ىص هللا لوسر بامصال ةيرعت هرك دىلا عت هللا نم اذهو تانذأ هز ورك دهاعم نعوا ممانذأو

 نمدحأب كو دع نممكلان ىذلاداوفعضت الو ىنعي د بامصأ اناويز ةعالواونهت الو لاق دح أن لمقلاو ل ىلعاؤاك ةداتق نعو مهلمخ

 انهو نيم وهفرمالااذهق ن الفن هو لئاعلا لوق نم مهم ا لتعلا ا ربل نيةورع نعو قلب

 نورهاظلا عب نولعألا نأ مكناةذئمو ةسصملا نممكباصأ ام ىبعاوعْزرضفاوسأتالو اوزحمنالو || ةكشالملاتلزنف ءارفصر 00

 هننا لصد ىبن قدصم تكن الوقي نينمؤم منكن امهلعةرصنلاورفطلا ف ىشعلامكلو مهملع |[ عب امال رهط
 انث لاق ىناملا شم اكمهرمأو مكس عأدملا لوب انعربجلاا نم مكتينب امقو مكدعب امف لدوهملع 000 7
 ظ هللا ىل صدم نادصأ فرك لاو ىرشزلا نع ساو نع لرامملا نياانربخأ لاق سصل ندب وس 1 تمّيتدَف ةقتالملاناف

 ظ ىسآذ نآرقلا لجو زعمتا لزق دم همهم دعس تاو رضا مقلع را م

 هيفا تلسرأ ةكنالملانأ ىنعماوىع اة سر

 معضل لذا ةلعيسامو ٠ املا ف تاشاادشاملا كلهن 6 م ركلبلنكرشلا ىلع مهلسر ًاىلاعتهنلنأ أو أمهرمم أو مهل رافكلا ىلع مهلوبخ

 نأ عدقلاو رضنلا لست راش
 أَ 25 7 .٠



 نورصنت مكنأ,اورشتلالاىأة راش لا نمسا ىهوىرشالاددملارك ذهنلا لعحامو حب احلا لاقو لعفلا هملع لادم دادمالاو ا ددملا ىلا دن ”اع

 اذاةلئاشملانمالهنلادنعنمالارصنلاامو (+1/) مه ولتل ةنننامطو رصنلابةراشد ليئارسا ىننل ةنمكسلا تناك اكهرمكمو لق نكمطتلو
 + لسلام هدم دال يحطم ل ج2 ام نس جيوسس هيو يح بيسي

 الواونهتالو لاف ةمضامل ةمضاملاممالا نم الا نديهلم وانك ناكل سايوت د حا 5 ندسحايَنينمْولاهمف

 ترم مهعجاشمىلا لتقل مملعبت 5 نيذلازربل هلوقىلانينموم تنك نانولعألا مت :اوا اور

 متنك نانولع الا متنا واورخالوا وترتالو هلوقدداتق ن ءديعس امل لافدي رب ان لاف ريس

 نع مها نو هودع لات ع مهو وعم نا سود لع هل ف صدمت تاهصأ ب زعل نينموم

 لاو يطاركا , وأ ان لاف نانسنيدهت َْى 2 هللا لبس ف مهو دع ءاطىف ندولاو زمملا

 ادهش هأب لاف نينمؤؤم سنك نانولعأالا تن اواوبز حن الواون مالو هلوق ف ن هنا نع دامع 0

 نبا نع ىسع نع ,داعوأ انثلافو رع نيد اير هنلالسسفاوضعنأ اونههالو لوقب

 ونأ انث لاق ىتنملا ّ رص اوفع_ذتالواونبتالو ىل--وزعهللال وق فد هام نع مكن ىلأ

 لاو دهسا انم لاق

 اوهعضتالو لوي اوبر خالواونه الو هلوق ف عس رلا نع 0 35 رغسعح ىلأ نب هللا دبع اي

 الد رحنا لاقاونهتالو ب رحنا نع حاج ىف" لاقت عسملا ان لاق مساقلا مثرص

 ملسو هيلع هللا ىبصعنلا وسر تامعمأ مزهمنا لاق نولع الا نأ ا قى
 هللا ىل_دهللالوسرنأ اوندحتواضعل مهضعل ىنفن الف لعفامنالف لعفاماولاعف بعشلا فق

 نيك. رشملا لمت لحل دملولانيدلاخالعذ اكل ذك مهامدبف نزحو مهقاوناكف لتقدقرإسو هملع

 هملعهللاىل_صىبنلالاقو اوحرفلسوهملعهّنلاىلصىنلا او أ راسإف ىعشلا ف لغ س أ مهو مهقوف

 ةامرنيإ-ملا نمرفن تاثو لاق رفثلاءالوهريغةداملاو دهم ل دمعي ساوكبالاانلهوقال هللا راسو '

 نانولع الا متنأو هلوق كلذف لبخلا نولسملاالعو هللا مهمه قدك

 اورحمالو اوفعضتال ى اون هالو صن نأ نع ملس انو لاف دمج- نأ 1 42 نينموم مت 8

 م 0 روهطلاو ةمقاعل 5 مكلىأنولع الا متو مكب اسأام لع اوسنالو

 نا ىث لاق ىع ىث لاف ىأ ى

 تاغ ىلص ىنلا لاف لمحل مهماعولعب ن أدير ريدملولا ندا لق لا سابعنان 86
 نينمؤم تنك نانولعألا تناواونز الو اونهتالو لجو عهنلا لزتاوانملءنولعنال مهللا سو

 كاذةءارقفءارقلا فلتخاغ هلثم حرق موقلا سمدقف ح رقمكسسعنا) هلوق لس ا وعلا

 امهالت هلدمحرقموقلا سمدقف حرق مكسسعناةرمصملاوةنيدملاو زاخا لهأءارسق ةماعهن رهف

 0 نم مولا سمدقف ده باعصأر شعمانحارخلاو لدقلا مكس سعت ا ىنعع فاشلا تشب

 موعل |سمدعق رق ةمكسسعناةفوكلاءار ةدماعكلذأر قو هلثمحار و لتقحرقنمكر شما نم

 هلثمحرقموفلا سمدقف حرق مكس عنا رق نمةءارق اوصلا. نيتءار ةلانوأو (١)هلثمحرف

 نأ ى بع لدي كل ذف حارحلاو لتقلاهانعمنأ ىلع لب وأتلا ل_هأ عامسال نيف رحلا ف فاعلا متم
 دنعفو ردم ونس اودي تاسعا ىرقلار رفا ءارةمب رعلا لهأ ضعب ناكو و محملا ىفةءارقلا

 امن' لاقورعنيدمت , مث *” رم لتشلاوارحلاحرقلانا لاكن مرك ذ انلقامررعلا مالك. للا لغأ
 هلئم حرق مقل سمدقف حرق مكسسعنا هلوق فد هاح نع عجن ى أنبا نعىسعنعمصاعونأ |

 0 م أنبا نع ليش انث لاق ةشيذحوأأ انث لاف ىثثلا ىئرص لتقو ارح لاف

 ىنملا ا م2 هل ثمدهاعت نع مه ىلأنبانع لش انث لاق ةفيذح

 ربا ليشاوور وداع

 ” لاق دعس ند س2 ىعهنم كءاحاع ىبن من مهدص

 - 07 مسح مار اهت امال ف فقالا ()

 ةكئالملا دنع نمالواورئاكت

 هب ىوقب امم كلذ نحو ةيلسلاو

 بوأق ىلع هن طيروةرمصتلا ءاحرمما

 ناعانأ ىعهدسنب هسذو 1 دهاحلا

 ضارعالا »فعالا لكنآل دنعلا
 ىلع ةملكلاب لابقالاو باسالا نع
 لاكىلا# راشازيرعلا هلوقو اهبسم

 هلع لاكىلاةراشا ميكو هتردق
 زد#!الودامعلا تاحاحهملع تالف
 هفئاط ىأافرط عطقملاهحاحا نع

 نسحاءاواورفك نيدلا نمدعطقو

 نودفرطلارك ذعضوملا اذهىف
 الا: زينولا لا لوصو الدال طنا
 ملوأ لاف ف رطل نمذ خالادعن
 نماهصقنن ضرالهانانأاور

 نم مكنواي ندلااولتاق اهفارطأ

 ةغللافتبكلا هتيكيوأرافكلا

 هرمسفو ههحو ىلعىذثلا عرص

 كلالهالاو ءازخلالاب انههمسمنألا

 لالذالاوظنغلاو ةعْزهلاو نعللاو
 ريع نيت اخ ولقكلاب راهمم لكلاو

 هي ل ع
 امأورفظااهضقنو عقوتلا دعبالا

 عقوتلا ل بقنوكي دف ىأبلا

 ىف ماللاو ءاحرلاهضمقنو هدعنو
 دغلو هلوقب قلعتي نأ لمت عطقمل
 لهتحو رصنلااموهاوشبوأ كرصن

 نيمطناو هلوق مامت نم نوكي نأ
 اذاهنالفطاعلامغد ركذهنكلو

 راع ضقلا رفاق د ردع نك
 دمسسلا لوقت كى طاعلا فذح
 دفا م ار كارو
 لئاق نمرع هلوق ىمدخ موقتل
 نالوق هسمف ىثرمالا نما نسل

 لعذ ههحو ىدودحأ مو ملسو هلع هللا ىيص هنا لوسرةنعان رتريسك لاق كامن سنأ أ نعدحأ ةصق فلز هنأ ارهشالاوهوامهدحأ
 نب ةمتعلسوهيلعتلا لصدسأر مناور رق ةومه-رلا مهلا وهو مدان مهدت هحو اوضخ موقولغب فيك ٠ لوب , و هسهحو للعمدأ| لسا



 نعل سو هملع هل ىلصىنلانأر صبا ن ءةباورفو تلزاف تي د1 الويبو هيو نعود ع ريد ها ريدر وو صاقو ىلأ

 بات مهل بوتوأا هفوة الاءذه تلزتف ةممأ نين اوفس نعلا مهلا ماش 0 )0 4( مهلا انامفسانأ ن نعلا مهللالاتفاماوقأ

 مكسسعن|هلوق ىف نسحلا نع داع نع قتملاركب وأ انث لاق نانس ندم رم « هلثم مم اوه ىلبع هلل ديو 0 ظ مال سا نسق ءالوه ىلع هللا
 : لامع نسور ىف ت مقو

 ظ
 رعسل يرع ردي موب مهنم متلتق دع دحأ مون م ءاوتعت ا لاق 000 موعلا رس 0 أل

 حرقلاو هل ثم حرق موقلا سمد_ةفحرقكسسعنا لوقةداتق نعدمع سان لاديزي 0 0 5 0 0 توةملعةنلا لضشنا
 مهر اقدح 1اوردعلا فور يور ار عدناو باص فا ثفدح أ مونوك اذوةحارد لا 0 ش نم هب واعف 5 7 0 ١ هللا | هأ

 2_3 هن وقع مكباصأ ىذلانأو مكءاصأ ىذلا لم ءكلذن .مهباصأ د قولان أل جوز هللا ىل. قو تاريفنيب الشب مهتم ناثم ذل لاو

 اوفلاخ يذلا نمإ سلا نعاب نأدارأ

 نع هللا هعنف أوهرهانيدلاو هسه أ

 ىل-بقو سامع سا نع ىو مه تالذ
 يذلا نملدكل رفغتسم نأدارأ

 لت لافقلالاقو تازئؤد ص اوصع

 عتعالفدحأمو تعقورومالاهذه

 مكسسعنا هلوقكِإذف لتقل مفاشفو حار نيملسملا فا شف دح أ موي كلذ لاك هلثمح رق مولا
 باع أ ىزرعي هلثممك و دعتاصأ دقف حرق مكءاصأ ناك نا لوشي هلثمحرقموقلا سمدقف حرق
 لاق لضفملا يدج-أ انت لاف نيسحلا سدة مترج لاقل ىلع مّمكحو لسو هملع هنا ىلصدمتش

 نم تاحارملا ىهحرقلاو هلثمحرقموّقلا سمدّعف حرق مكس سعناىدسلا نع طامسأ انن
 ىأ هإثمحرقموفلا سمدقفح ار -ىأح رد كسب نا عانى ع 0 0 لاو دفا 1 0 31 1 ١

 نادأ ني مكس ان لاق رعن,صغحان' . لا نوعا الالاف عقلا هز ا لط ارج مخل ت*الالرر لحج
 ا ترن ايو ةاورك لااعلم عي عوالم نول ا 0 00000 د ا

 كولا او و ناتلزت أمهفوسانلا نيياهلوادن مان الاكلة وهلثم حرق موق |سمدقت حرق مكس ل ىلص ى نا ى شو ىرح ا دعو 35

 مكس نا هنأ رقمكسس عنا هلوق لب وأتامأو نوحرالامهنلا نمنوحرتو نوملأ :اكنوملأ .مهناف 0 0
 20 عدس أ نعىلأ ى ” لاق ى عى لاقى بأى ” لاودعسنب للا مر 1 ىدىل 00 ردد ىح ْ

 مانالاكلتو ه رك ذىلاعت عت (يالاو اواواب هادا ) هلوقلي واف لوقلا 2 ) مكبص)نا ىارادر ان ريع بواع
 مهملا تهددنوعمرمب هل لاي عموم

 سم دقف حر قمكس عنا هلوقف عسب رلا نعدسأ نعرف عح بأ نبا انث لاف قدها انث لاو نم

 رام نما عج بعل مو هيلع هللا

 ةفرصم سانلا نيبالوداهلع 2 سانلانيناهلوا 5 اوعب ىسعلو دنس اود قالا ايراد 50 ١

 مهنماوأتةفردمب نيكرسشملا نمنيلسملا لادأ ل حوزعهننا نأ كلذو نيكرسملاو نململا سانلاب ىتعيو 0 ل
 ٍ هللالو_سركلد نم عرذ مهلتقو

 ىلءاعدوادي دس سو هيلع هللا ىلص

 امون معدرأتونعلا ىف رافكلا

 مهنماو رح نمىوسنيعمسممماول شف دحأب نيلسملا نمنيكرسشسملا لادأو نيعمساو رسأو نيعمس

 لادملاهنملانناك اممهنمرصتناف هيرفطاذا ةلاداهنم هليدن وهفنالف نمانالف هللا لادأ هنملاشب
 انث لاق ناننيد#م ممم كلذلاقنمرك ذ لب وأتلالهأ لاف كاذ فانا ةىذلاو حبو هنم | 0 0 1

 لادأ هلو دمانالا هللا ل_عج لاو سانلا نيباهلو ادن مانالا إو ن.سحلا نعداءعنع نىك كوأ| ا لو
 انتا ناف دي راقت لاف ىف نكت يودع نا لفن | نوزع اص سدح ا يرام ا | ١ ك0
 دق كلو نون ملا ىذوأ ام لودلاالولهللاو هنا سانا نيداهلو ادئمانالا كلتو هلوقٌمداَتق نعدمعس سوال ذو العر نعلاو
 ن.دقداصلا عبو همصعت نكةعمطت نم هللا لعب ارفاكلاب نموملا ىلتسي و نموملان هرفاكلل لاب م ريالا

 عسب رلا نع هببأ نع 000 ا ا ل
 يتلا لع امو لو هملع هللا ىلصديست لجو زرعها رهظأف سانلا نيباهل ردم كل هوو || يضم ىلع كلت اطود دس مهلا ةكع
 هللا لعمل ر فاكلا ا و نمؤملا نم ماع 2 مهودع مهلعر هظأو ردب مو قدبت نينسم_ملعا عاعجا مهللا
 سال ل هللا ل ىو د ىس

1 
ْ 

 ٠ كة 3 ملا م مل نم ب نم عل هم ل : درع 0 0 7

 :*لاوت زها ا ٠ لإ نيسان يدش 00 5 هللأ ىلص هن ا وهع زدووعتلا ل 8 الأ

 انث لافمساقلا رص م؟لعاموو كلامون سانلانيباهلوادن مانالاكلتو ىدسلا| نع طاسأ
 ىلعنيكر ل11 اد لاف سانا ناو ادن ساسعن الاف مم رح نبا لاق لاقي ا ىنث لاق نيسحلا
 ا لاقىمع ى لاق فأ ىث لاف دعس يدم يسرص دحأ موا سو هيلعدقا فص ىلا

 دلنمحو هنم عنف العف لعغي ناك

 لعفلا كلذ لعف نا لاكش الا هحوتب
 هعنم فمكف ىلاعت هلأ ن نمناك نا

 2 ىلأ | لغتشمعونملانأىلعلدباللعفلا نمعنم ات باوحلاو ىوهلا دعوطني امو هاوغا فانمو هتمصعؤح دقو هفالاوهنم
 لمد هاشم السلا ببلعهلعلو طق :ِ |رشأامهنأ عما نطبصيل تكربش :أنْل هلوقومهعاطأأ ام هنأ عمنب ”رفاكلا عطتالو هلوشكه هب



 هتعصعا يو: عنملا لع لاعت هنأ صنف لوقلاو لعسغلا نم تبني الام ىلع كلذ هلم ن أن كمملا نمناكو ادي دسانرح هثروأام هرعغو هرج“
 راسخ اىلاداشرا ىهنلاوىلوالا'لرث ىلع لوم( < ) هناذل اوعلاو لعفلا كاذب الوغشس مناك هنأ نإ -نيلو هتراهطلا دمك أتولسو هملع هللا لع

 لتقردب مومب دح موب ناك هناق سانلا نيب علوادن مادالا كاتو ه اوق سامعنبا نعدسب أ نع ىف
 نيكرمشملاردب مول سو هملع هللا ىل_ص هللا لوسر بلغ وءادهشممههتلاذخادحأ مونونموملا
 نانأ نيكلا انث لاقرعن صفحات لاف حسا انث لاق ىتملا ثم مهلعةلودلا هل لع دف
 هنلع هلا ىلصىنلا دعص باص منيل ملا باص ودح أ لاتق ناك ال لاف سابعا نع ةمركعن ع
 لاَقف ؟لمونوانل مون لاحم برها حيرتحلالأح رخال أ دمماب دما, لان ناسف سو.أ اذ ليحل سو
 رانلاف مك لق وةنحلاىفانالتقءاوسالءاوسالاولاًهفه ومد هيادص الاس رهماع هللا ىبص هللا لور
 5ل ىلومالوانالوممّنلااولوق لسو هملع هلا ىلص هللا لوسر لا ةف كل ىرعالو ى :زءانلنامفسو ألاف
 تايفسو أ لامف لحأو ىلعأ هنئااوأوق لسو هملع هللا ىلصهلنا لوس رلاعف ل هلعانامفسونأل اقف
 , متر سانلا نيباهلوادنمانالا كلو تلْرْنأم-مقو ةم ركع لاف ىرغصلاردءاندعومو مكدعوم
 مارالا كلو هلوق ف سابع نبأ نعمت رحنا نع 'لرامملانا انث لاقرمصت نيدب وس ان لاو ىلا
 نان عةلسانت لاق دمج نبا ست مج دح أ موي لسو هملعهنلا ىلص ىنلا ىلع لادأ هاو سانلا نيباهلو ادن
 نب ميهاربا مريم صديحتلاوءال_لل سانللاهق ةريصت ىأ سائلا نيب اهلاو ادت مايالا كاتو حسا
 لوق ىف دم نع نو عنءأ نعد زنداجانت لاف ىلا تاهولا دعب هللا دمعأت ريخأ لاق هللا دمع
 نيذلا هللا لعملو) هلوق ليوان فلوقلا ءارعالا ىنعب لاق سانا نيباهلوا دن مان الا تلو هللا
 اونمآن يذلا هنا لما وهرك ذىلا "كاذب ىنعي (نيملاظلا ب الهتناوءادمش كتم ذهب قاونما

 ناكو هل قاع ال صمم لعمل هلوق ناكلو او مالكلا فن كي لولو سانلا نيباهلوادنءادهش كتم ذختي و
 مالكلا نانتنذ [هسقو اولا تاخدامل نكملو اونمآن يذلا هنلا اعمل سانلا نيباهلوا دن مايالا كاتو
 لمقفمكو لئاف لاق تاف هرةشلعتم عملو هلوق ىف ىتلامالا |ايولطماريخساهدعب نأو اهلمق اسم لصتم
 تاعد.ر ثتنأوهللادمعتلعف تلأسدقمالكلا فزيعتست ال تنأو هفرعماونمآ يذلا هللا عملو
 ىأو نملي وان نيدلا فن الن يدلا عم زاحاسمتا كلذ نالمق وهاموهّمف_صتلعدب رتنأالا هصخش
 نال نيءذاكلا نلعملوا اوقدصن سلا هللا نلعمأوم 71 ذىلاعت لاق اكم اللاو غلالا ق هلم مْرَت احكاذكو

 ىلع ةلالدهمف مسا ةفرعملا مسالا عم لعجولو ىذلا فىذلا لثم نمو ئأ لي وأن نمماللاو فلالا ف
 مالكلا ليوأتف اذهنماذهفرعأال كاذبداربو ورع نمهتللادبع لعألت ل اسلاَشب مزاح ىأ
 هقنا عملو هلوةب ىتغتساف سانلا نيب ل اوادن كن ماوهفان يذلا نم مولاه أمكتماونءآنيذلاهنلا اعملو
 ليوانا ونمأنمذلا هلوققناك ذاهملعم الكلا هلال دلاوّمفانندلا نم هلوق ل نع ..تماونمآن يذلا

 ىصح أن يب ْرملا ىأ لعمل هؤانث لح لاقاكنموملام, أهللا اعملو لبق هناكفانغصوام ىلع ىأ
 هملع معلا عوقو تدصن ىأ عسطوم للعلا عمت عسضواذا نموىذلاوماللا وفلالان أ راس
 عملو ىنعت هنافءادهشمكنمذخت وهلوقامأو عفرتاهنافىأاماؤنيبذاكلانلعملو ليبفاك
 ءادهكلاو اهههمركين أدارأ نمةداهشلاب مكشمم ركملىأ ءاده شكنمذختمل اواونمآن يذلا هللا

 مكنمذخب واوئمآن يذلا هللا اعملو ىصس | نبا نعدلسان لاف دمج نا رع مديهشت عج
 ممم ةداهشلا,ناعالا ل هأ نممرك أن م .ركملو نيةفانملاو نينمؤملا نيبري م ىأ ءادهش

 هقلئاةنردبمونك امويانرأانبرمهمرنولأ وباك نيإملا نافلافءا دهش يكتم ذ:واونمآ

 ت22 22222 22 2 2 ت5 22 5 ع

 #0 م سس و م م مم رس مس 1١
 صولا

 ةقالفع ميفمدنلا, لح منسلا لهأدنعةرسفمريلعةم وملاك .مسينم شدتف مه ذعبو أ مهلا

 | نيذلاهلثالعملو هلوق ف ب رحنا ىلعةءارق ل رامملانياانريس أل اقريصنت نيد وس انث لاق ىتثملا

 ىلصمىنلا ءاعدنااضيأو لضفالا
 ىبشتلادرحتنوكرال و هملعهللا
 ني ىذاافولصالا لطب وهامناو
 هملع هللا ىلص هلوسم فالخ هنأهن

 هلاؤسهه.فحلاب وهف عقو دقو لو
 اذهلو ملس و هلع هللا ىل ص

 ىلع هنعل ل نأ ىلاعت هللا لأس

 ةجروداك زوار هط هقحتسبال نم
 صالا نمل سدل هلوقو ملعأ هللاو

 هذه ةصق نمل سل ءانعم ىش

 ئثةثداح لاهذهنأش نموةعقاولا

 دارملاو أىدابع حلاصع لعأىلاو

 ىأىهنلا فال خوه ىدلا م الا

 نوكرامالا ئد قلخ سعأ نمل سل

 بو تي وأ هلوقو ىكحو ىرمأ
 قدوتي نأو نآرامثاب توصطم

 ىأرمالا ىلع وأبف دوطغم ما مكح

 ةبوتلا نمو أى مه سعأ نم كل سدل

 نآزوحو مهذعت نموأ مهملع

 لصاحخلاا و ىد ىلعاووطعمن وكنا

 مو هيلع هنا ىلص هنا لوسر عنم

 هنذانناك امالا لوقوأ لعف لك نم
 تاحرد لاك ىلاداشراهمفو ءسحأو
 قدحعلا لو ,وتالنأو ةيدودعلا

 نو هتوكلمو ىلاعت هكلمرارسأ
 بوتيوأ هلوق نأ حياحزلاو ءارسفلا

 هدعنأمو عطقمل ىل _عفطع مهلع

 ىدصالا نم كل سبل هلوقو

 ني مقاولا ىنحالا مالكلاك

 لوُمتأك هملع فوطعم او فوطعملا
 أارمعو تادلعاف ادبز تب رض

 مهم كلام هنبأ نا ىنعملا نوكدف

 اني ناآاماف |
 وامه مهكلجب 9 ظ 2 ءادهش هذا دحأ موي نيكر سما اوقلفةداهشلا هبق سّملنو اريخ ه مفك ملسنو نيكرمشملا

 َح رغتف ملع.5ابوتي نأالا ئثمهرعأ مل سل ىنعلاو وح ىنبطعن وأ ئمزلأل كاوعك نأ الا ىععوأ لمقو رفكلا ىبعاورصأن أ

 ل ثماول ع غب ال نأ ىلع هف معلا, ةلخو, اظل



 . نعلملسو هملع هللا قص ىنلا آر عنيا نعةباور فو تلتف سد : د1-|لوقتو هيكتور نم مدل لج لمت هن ا ئادحا صاقو ىلأ

 باتف مهلعبوتيوأاهمفو ب لاو د بلر زاص ان ةاومع علا ىلا ماش رنلاو ءلا 4 4 مهلا |نامفسانأ ن نعلا مهلا لاف ماوقأ

 3 ءالوه ىلع هللا

 لم عند نع تلرب لسقو

 ملسوهملع هللا بص هنأ كلذو بلطملا

 هللا نم هاولعفامىأرو ذاواسل

 ل.قو تازيف نم الثيم بتم ناثمأل لاق

 اوفلاخ يذلا نيالا نعاب تأدارأ
 نع هللا دعنف اوةزوتا ذل د سه أ

 ىل قو سامع نبا نع ىو كاذ
 نيدلا نيل ا نأدارأ

 0 لامفلا ناو فورا دع
 ع.تعالفدحأم و تعقو رومالا هذه

 لوقلا) لكلا فّدبآلا لو رت ل.

 تازئاهأ لئاقم ىهذهملاو(ىلاثلا

 ىلد ىنلان أ ىمو ىرخأ ةعقاوف
 رامخ

 5 ىبلا نقيس ءاهز + اهلا

 ىلااواصو الفن ارتفاا مهولعبل

 مهملا بهذ ةنوعم رثالاَا عضوم

 مهذخأ اودرالسع عم لمفطلا نص اع

 هللا لو_سر كلذ نم عر مهلتقو

 ىبعاعدوادب دش سوهملع هنا ىلص

 امون عدرأتونقلا ىف رافكلا

 نماعجس بعل ملل و هلع هنلا

 ةعكرلا نمهسأر عفربامدعب لوي

 نابلس ىنبنعلا هللا حمتلا ىف ةيناثا
 ممامسهلااناوك دو العر ن علاو

 ماشش نهلسو دسلولانيدملولا

 نفعضتسملاو ةعمرىلأن .شامعو
 ريض ل ءننالظوددتا هلا دلع
 5 نيس م_ملعاهلعجا مهلا

 ريو
 ا قحالو ىثسهالا نمل

 / هوم اعقا ل2 لكل الأ

 دمادحو هنم عنةالعف لعغيناك

 1 كاد لعف نانلاكشالا هحوتي
 ءنمض يكف ىلاعت هللا مناك نا

 ظ " لغتشم عونملا انى لعل ديال لعفلا نم عنملانأ باوحلاو ىوهلا نع طنب يشد أهو هلو 0 هتمصع حدف وي ذالاوهنح
 تكرش أ نمل هلوقومهعاطأأ ام هنأ عمنيرفاكلا عطتالو هلوقكه

 ( -23نمد_هاشم السلا هبسلعهلعلو 3 طق لرشأ م هنأ عمكامع نطل

 وو واس شا مهما سا نس
 مكسهناةوق ف نسم ا نع نع دامعن نع ء قنطلارك وأ 0 لاك ناس نيدم ش , س2 هلخم

 رش اسرص ردب موب مهنم متلتق دف دحأ عون م :ماولتعي نالاك هلثمحرسقموُقلا رسمدقفح رفا
 رار اف رار دافور كسسعن ا هلوقّدداَتقن ءدع_تأل لاقديرب انث لاق

 مهر ريخأف ةحارجلاو لتَعلاذٌممو ملسو هملعهلنا ىبصهللا ى ,:باعص أ, فا مفدح أ مونوك ذو 85

 2 هن وهعم اص ىذلانأو مكماص أ ىذلا لش م كلذ نممهباصأ دقموشلا نأ ل جور ءهليأ

 نست حرا 0 ل رلا نعدس أ نعرف عحىبأن اان لاق صنعا انت لاو ىنثملا

 مكسستسكن ا هلوقا ذف لتقل مهفاشفو حارملا نيلملا فا شفدحأ مويا خلاق هلثمح رقموشلا
 تاعصأ ىز راعل هلثممك قدعداصأ دقفحر ةمكباصأ ناك ن الود وع هلثمح رقم هلا س 9

 لاك لضفملا نيدج-أ اذ” لاق نيسللا يدق 22 لاتقلا ىلع مهمدمو سو هملع هللا ىلصدهتش

 | شرع تاحارخلا ىهحرقلاو هلثمحرقموقلا سمدقف رقمك عناىدسلا نع طامسأ انث

 ىأهإثمحرقموقلا سمدقف حارحىأحر ةمكسسعنا قدساننأن ء َهلَس انث لاق دمج نا
 نادأ نم لاا لاق رع نب صفحات“ لاق عما انث لاق ىتثملا , متم اهلشمح ارح

 ناك تا مهمفوةمركع لاو دح أ مود ىتعت مولكلا هس .ونولسملامانلاق سامعننانع دمر كع رع

 نوملاتاونوكت ناتلزن مهو سانلا نيباهلوا دن مانالا التو هلثمحرق مولا سمدقت حرق كس
 مكص,ن ا هنافحرقمكس عنا هلوقلب واناعأو نوحرالامهتلا نم وح ريو نوما كنولأ : مهنأو

 مكس سابع نعدسأ نعىلأ ىنث لاق ىممت ىد ' لاقى أى ” لاودعسن ده متروك

 مادالاك لتو هرك ذىلاعت ىنعي (سانلا نيباهلوادنمامالا كات و) كوفلي 50 * مكمص) نا

 ةفرصم سانلانينالوداهلع < سانلا نيباهلوادن هلوقب ىىعدو ةحاووب د مانأ سانلا نيباهلو ادن

 مهتماولتهف ردن نيكرمسملا نمنيملى ا لادأ ىلحو رعدقلا نأ كلذو نيكرسشملاو نيملسملا سانلاب ىنعيو

 ا اورج نمارس عمم تاراقق أب ناحل رمزب# كلا لاو تيفي وجو نعيم
 'لادملاهنملانناك امجه:مرمصتناف هيرفظاذا ةلاداهنم لدن وهفن الق نءانالفهّتنا لادأ هنملاشي
 انث لاق نان ند , ثم كلذلاةنمرك ذ لي وأتلا لهأ لاق كاذ فالق ىذلاوكبو هنم
 الا اهلوادنمانالا كلو نسحلا نعداءعنع ىننم اركب وأ
 انم لاق دب رب امث لاف رشد يرص ملوهملع هللا ىلص للا لوسر باص أن مدح أ موي لافكلا

 دق نكْلو نون هؤملاىذوأ ام لودلاالواهلئاو هنا سانا !نيباهلوادنمانالا كاتو هلوقةداّتق نعدمعس
 ن.«قداصلال عبو هم هيصعل نكد عمطا نم هللا لعم ارفاكلاب نموملا لتي و نموملا نمرفاكلل لادن

 عسب رلا نع همبأ نع رفعح ى أن هللا دمع ان لاق ىتعسا انث لاف ىنثملا , ترص بذاكلا
 ا ارو ىبصدسن لح ورعهللارهظ اف سانلا نيماهلو ادن مامالا كل و هلوق

 هللا اعمل رفاكملاب نمؤملاىلت ونموملا نمرفاك-! !لادس دقو دحأ مونمهو دع مهءلعرهطأو ردن مول

 ناكف د أ موي نيلسملا نمم_ممىلتبانمامأو بذاكنلا نمقداصلا لاعبو هبصعن نم هعمط» نم
 انثلافدجأ انث لاقنيهلانيدحم شح ملسو هيلع ىيصهّلنالوسر مهتصععدب وقع
 | ان لاق مس اعلا سرع ؟كتلعاموو ؟لامون سانل نيب اهلوادن مامالا كلو ىد ا |نع طاسأ

 ىلع نيكر رمشلالادألايسانلانياهوادن ابعت الاق جرح نءا لاق لاق ياس ىنث لاق نيسحلا

 0 انما لاقى ع ىب لاقفأ ىف ' لاو دعس يدم يدم احا نو ليو هيفا لش ىلا |

 م ل292 0

 0 قطن
-- 



 هيدعلو ب وَ ىو ,عنملا ىلعرلاعت هللا صنف لوعلاو لعغلا نم يشي الام ىلع ك اذ هلمح نأ نكمملا نمناكو ادد رج هن :روأام هرم هريغو' 0 و

 راسخ ىلادايشرا ىبهللاو ىلوالا رب ىلع ل ومش( ©,) هناو لولو لعملا كاذبال اوغُْس مناك نأ نإ -نالوهت راهطلا دمك أن و لسو هملع هنن ىلص

 ليقدم دجأوو ناك هاف سانلانع اهلوادن مانالاكلتو هلوق سامع نعهسب أ نع نأ

 نيكرشملاردبمو »لسو هملع هللا ىل ص هللا لوس ريتا ادهن .تادعادحأ و .ونونمْؤَملا

 ناآ نيكل انث لاقر عنب صفحات لاق عسا انث لاق ىنملا 2 مهلع ةلودلا هل لع
 هملعهنلا ىلص ىبنلا دعص اص أ ام نيم ملا باص أو دح أ لاتق ناكأ امللاةسامعنا نع ةمركع نع

 لاذ ؟لموبوانل مون لاك برحلا حيرت الأي رخال أدمتا, دمش الاف نامفس وبأءاق.لمحلا سو
 رانلا فمك التقو ةنملا ىفانالتقءاوسالءاوسالاول اهفد ويمد هبادعصال او هملع هذا يصلنا ل اوس

 كل ىومالواالوممقلاولوق لو هبلع هلل ىصهقلا لوسر لاتف كل ىزعالو ىرعانل نائف وأ لاف

 تايفسوأ لاف لحأو ىلعأ هلااوأ 0 ىص هللا لوسر لاف ل هلعانامغ وتأ لاف
 ترم سانلا نيباهلوا دئمانالا كات و تلزنأممقو ةمركع لاق ىرغصلاردءاندعومو د
 مانالاكلنو هلوق ف سامع نا نعم رحنمأ نع لرامملاننا ان لافرمصت نيد وس انت لاو ىملا

 7 اى صدختلاوءاللءلا سانلااهفرصن ىأس انلا ني اهلوا دنمانالا التو ىعسأ

 لوقىؤفدم ٠ نعنوعنبانعدب رنيدامح انت لاف ىلا باهولا دبع. هللا دل .عانربخأ لاق هللا دمع

 نبدلا هللا اعملو ) هلوقلب وان فلولا 3 ءا حالا ىنعي لاق سانلا نيباهلوا دنمانالا التو هللا

 اونمآن يذلا هللا ملعماو هرك ىلا عت كاذب ىنعب (نيملاظلا سمح ال هتاوءادبش نم ذنب 00

 ناكو هليقامبالصت ملعب هلوق ناكلواو مالكلا فن كيرلولو سانلا نيباهلوادنءا ده. كن مذ و
 مالكلا نابّسنذ آهمفواولا تلخداملن كلو اونمآنذلا هللا ملعبلسانلا نيباهلو ادن مايالا كلو
 لمق فمك لل "اق لاكن هيهقلع تم ملعملو هلوق ىف ىتلام الا ايولطماريخاهدعب نأواهلمقام لصتم

 تاعدب رثتنأو هللا دمع تلعف تل ًاسدق م الكلا فزيت ست ال تنأو ةفرعماونمآن يذلا هللا مل-ءبلو

 ىأونملب وان نيدلا فن الن يدلا عمزاح اتاك دن |لمق وهاموهتف_صتلعديرتنأالا هصخمل

 نال ني.ذاكتلا نإعبلواوقدصنذلا هللا نإعمأ وه ا ئاحٌكاذكو
 ىلع ةلالدهمف مساهفر ءمامسالا عم لعجولو ىذلا ىفىذلا لئم نمو ”ىأليوأت د وأت نمماللاو فاالاق

 مالكلا لب ,وأف ادهن ماده فرع 0 كاذيداربو ورم نمهللا دبع لع لتلك :[5 زاح * أ

 هللا اعملو هلوقب ىنغتساو سانلا نيب لوادن نما عفان نيذلا نم مولا هيأ كما اومءآن يذلا هللا معبلو

 ليوان اونمآن يذلا هلوقىفناك ذاهملعمالكلاةلالدلاوشفاننسذلا ن م هلوقرك ذ نعمك .ةماونمآن يذلا

 قص نيرا" ىأ معلول ىلح لافاكنمؤملا أهقئارلعمل و لمق هناكفانغصوام ىلع ”ىأ,
 هلع علا عوقو تدصن ىأ عضوم ماعلا عم تع ضواذا نموىذلاو ماللاو ف لالا ن أريسغ

 ملعملو ىتعل هنافءادهشمكتمذضي وهلوقامأو عفرباهناف ىأاماؤ ني ذاكلا نلعملو لقاك

 رج ةداهشلاءناعالا لأ ع ا نم مركلو نقفانلاونتمؤلا نزيل ىأ ادهش

 نيدلا هللا اعملو هلوق ق حب رحنا ىلعةءارق لراسملانئاانريخ أ لاقرمصن نيدب وس اني لاو ىنثملا

نئا ىلص ىلا ىلع لادأ هناف سانا نيباهلوادن
 | نان عدلات لاق دمج نبا مج دح أ موب اسو هملع ه

 0 او 0 0 7 0 0 - 6 قاوم نب هلل ' ١ هاذه كخلاو كينأدارأ ةداهشلا مكشممركملىأ ءا لوا قا ا

 1 ه4 .فلتاةنردب مويك امودانرأانير مهبرنولأ سوفاك نيلسملا نافلاقءادهشمكشمذخكي واونمآ :

 امم س2 م ءادهش مبني ذختان دس موينيكرشملااوملفةداهشلا هبف سمن أر اريخسهمف كملت ليلبتو نكرسنملا ||

 سف للا ءاعدنااضاأو لضفالا

 ىبشتلادرحمنوكبال سو هملعهنلا
 نب ىذاافرلصالا طب وهاماو
 هيلع هنبأ ىلص هلوسم فالخ هنأ هن

 هلاؤههشملاب وهفعقو دقو لو

 اذهلو ملسو هلع هللاىبص

 ىلع هنعل ل << نأ ىلاعت هنئا لأس
 ةعرززا# دوا رهط ة دنس نم
 حالا نمُكل سدا هلوقو ملعأ هّللاو

 هل. هةصق نم كل سل ءاشعم ى

 ئءةثداحلاهذهنأش نموةعقاولا

 دا رملاوأ ىدامع ملاصع رعأى او

 ىأ ىلا فال خوه ىذلاى حالا

 كرك اماللا ا لح رخ أ قماش
 توتي وأ هلوقو ىكحو ىرمأ
 قوت نأو نأرامثا توصمم

 ىأ مالا ىلعوأب فوطع مسا كح

 ةبوتلا نموأ ئةمهرسمأ نم كل سل

 نآزودعو مهييذعت نموأ موملع

 لصاحلاو ْىي ىلعافوطعمنوكن
 لو هيلع هل ىفصهقلالوسر عم
 هيذانناك امالا لوقو أ لءف لك نم

 تاحردلاك ىلاداشراهمفو هىهأو
 قدمعلا ضوخمالنأو ةيدوسعلا
 نعو هتوكلموىلاعتهكلمرارسأ

 هدعبأمو عطقمل ىل_عف طع مهلع

 لوتا6 هملع قوطعملاو قوطعملا
 ارمعو كاديل_ءاف ادنر ببن سم

 مهمأكلام هنناناىنعملا نوكمف

 وأمهمزج وأ مهكلج نأاماق

 مهمذعب وأ اولسأ تامهملع بوس

 َح ا بوب نأالاىنب 0 و 0 راد 0 ََك |وهك 0 رفكلاىلعا رصأ نا



 لعفناكادل رع ىقلغتت مدا ارآم رولاو ميسم ا تلق ليحمل اركمدنلان وهو ىلتعناه ريرهاطلااذها ودك أو لفتسملا ف كلذ

 1 لاعت هللا لح نذاوهف لسلستو ىرخأ هداراىلااهلعف ىف رعت ال درعلا 3 0 لعفةدارالاهذهتناكولذ لشتسا_هف

 5 م-ملعةبوتلااورسففةءازتعملاامأو

 هبوملالوقبوأ فاطلالا لعفباما

 لسلعتنوملاط مهناف هلوقو مس مه

 وأمهك رش .تاسسل بف عدلا نسم

 هلرقنمرك دامدك م متاع

 قامهتتو هلوه ىد صال | نما سل

 انيس فا نضرالا تاو باوهحلا

 ىتلا تاهاملاو ّئىئاقحلاو
 هلالاام قم كا سلف هللاممف

 لاغذ 5 هل اوت الملا مزال 000

 ناك ناو هلضف مهلءأش 1 اثم رفا

 نمبذعب وةئعارفلاوةسلانالا نم
 ناكناوةردتنرةسهلالا كتماشد

 نيسيدصلاو نيب رغملا ةكسنالملا نم

 نسده كاد لكو

 الامكملا وكلملا ل5 لس« ملالاو

 بلاغ ةرفغملاو ةجنرلا تئاحنأ

 روُمْعهّللاو لود مالكلا 2 اذهل

 هدك زن وةرعاشالا لوقاذه محرر

 المعواعرشدنم ٠

 راسسقت ق سامع نأ نع ىور أم

 اق روكا عبدا تي ان الا
 ريغصلا ينذلا ىلعءاشي نم بذعدو
 همشد ىلشع لملم لقنلا اذهاود.أ و

 ايات تانارات روع اك رم
 لسا لام ناس قانا ونندا
 عاط أ هعاطلا دارا هللا ىلخ اذاف
 ان هع محفل دارا قل شاناو
 ناو و تيما دسعلا
 امأ هنن ىلع بجوال هللا لعفو
 نو رورو ان نرد اق اناا
 رت داما قيس
 تبذعبو نيئاتللالار معن نأ ءاشد

 دايس داخل ءاش نم

 اسمع هللا ةعاط لهالابمةاوعورومالا لصاوحزرصت مث مه قدعىديا.ةداهشلابمءايلوأ تل مركف

 ءادهشمكتمذ ذك: واونم ؟نيذااهللا اعملو ب رح نبا نعي ا ىتث لاقنيسحلاانث لاك مسالا
 | نع تنر2 ءادهشنمذخت اف دح أ موي كرش اوقلف:داهشلانولأبازاكسامعئ الاغلاق

 هلوققلوقب لاعشلا تعمس لاق نامل ربة سعأب ريخأ لافذاعمانأ تعمسلاق 2 رغلان ني - يدلنا

 ردن مونك امولمه رنأمسمرنو) أس نولسملاناكءادهش مكن ذختب واونمآ نيذلا هلا اعملو

 دحأ موو نوملسملا تلف قزرلاوةامملاو ةنهل ا نوقزرو هداه فثلاهمفنوقزرو اريخهسفنولس
 تا اومأ هللا لسس ف لتقي نملاولوقتالو لاعف لح رع هللا وهرك ذندلامهوءادهشممنمدقلاذ اف

 نبا سم كمه رمهتيصعع مهسفت أ اوملط يذلا هنىثعب هناقنيملاظلا حال هلئاو هلوقامأو ديالا

 [ءاده دهشمكنمذخت واونمآن يذلاهللال_عملو هلوقةداتق نعدمعس ان لاق ديزي انث لاقرسش
1 

1 
 ظ

 ةعاطلا هتنسلا,نورهظ يذلا نيقفانملا ى أن ملاظلا حاله لاو عسا نما نعةلس امن لاق دمج |

 ىسحعواونمآ ن يذلا هللا صحملو) هلوقلي وات ف لوقلا جه ةمصعملاىل_ءةرمصم-مولقو

 هللااوق د صندلا هتلاريتغيلو اونمآن يذلا هللا صحعلو هلوعب د دالاس قع نب رفاولا

 اك قفانملا نمنامالا عمم |!صلخما بتم نم موملانيمتي ىتح مهتم نيك مشملا ةلادانمهملتيمف هلوسر و

 صحو وق ف هنمدها جت نع حب ىأ نبا نعىسع نع ساعو أ ل لافورع نيدمشإ سن رص

 محى أن ان ءلمش ان لات ةجوأ انذ لاق ىتملا كرم ىلشسما لاقاونمآ ندلاهّللا

 هلوقىف نسحلا نعدامعنع قئملاركوأ انث لاق تانس نيدمش مس ره هل ةمدهاكث نع

 انث لاقنيلانددمج (نثررع قدص» ىتح نمؤملاهنلا ص حمل لاق اونمآن يذلا هللا صحملو
 نيئمؤملاىلتي لوي اونمآن يذلا هللا صحملو ىدسلا نعطامسسأ انث لاق لضفملازب نوعا

 معو رجنبان عيان ىث لاقنيسحلا ان لاقمسافلا ترص
 بلو هلوقهداّتق نعدمعس 6 لاقديزي ا لاقرُس انيرص بلي لاقاونمآ ذل

 دمج نا مرص ن.رفاكللافعتو ندموسلا اصمت ناكفن رفاكملا قحتو اوفا نيدلا هنا

 ءالملاب هسهصاخت ىتحاونمآن يذلاربتخيىأاونمآ نيذلا هللا صحمبلو تس نبا هعداتم اتا لاق
 هلوق فدي زنا لاق لاق هو نااانربخ أ لاك سو , مرص مهنشبو معريص ف .كو مهب لزن ىذلا
 هرج "الا ىف تحت نم ةسشب ناكوامن دلا فتش نم قده لاق نيرفاكلا قب واوتما دا هللا صعماو

 | ماعطلااذهن الف ىكهنم لاعم (نعيو مهصققنم هنأ هن ىتعي هنأف نيرفاكملا هو هلوقامأو رانلاق

 ماعلا مرد اك هئانفو هناصقن كلذو قاحمرم لا قام لسق هنمواّس مده عمانف أو أ هصقناذا

 2000 رفاكلا قحعو سامع نسا لاف لاق جب رح نأ ن عجبا ى لاو نيسحلا انث لاق

 لاف رفاكلا قحتو هلوقف نسل ا نعدامع نعى اركونأ انث لاف نانسن دمت 00 رص

 ىأنيرفاكلاق متو قصسا نبا نعةلس انث لاقدمجنا شرع هيذك ىحرفاكلا قمع
 نري رم ىذلا مه درك ملم .رهظ ىحمبم واقف سلام مهتسلاب مهلوق نيه فانملا نم لطم

 اودهان يذلا هللا لعب الو ةتااولخ د نأميسحمأ) هلوقليواتقلوقلا 8 منمدب

 نأ متنظو دم باصصأر شعماب من ”سح مه واشن لسح كاذب سعب (نب راصلا لاعبو
 الولوف وهن سم د معبامو هدنعلزانم لا فرسشو مكبرةماركا اولانتو ةنحلا اولخدت

 2 امالفاذه بوحولا ديرأن اف ةعاطلاةكلم مزال ىلاعن هئمان درعلا ااذكو و ناصعلاةكا م .:ال تاذعلا
 اهم

 رئاسلاو قداصلا كلاسلاره وحلا ةراشاوهو تودغ ذاو هلوقبريصلا دعب راع را (لب ,وأتلا) » ملعأهقلاو عوف كلذريغديرأن و



 كتاغصى أن نمؤملا وست ةممولاو ةسناومحلا سفن تاغص ىأهإصأ نم ادسملاىلا عوج رلاو كلاب لط قودي نأ كلذوشاعلا
 ٌقدصن ءلعىوهلا همت ةطرو نع صالغلل 0/1 صالخاالامكتاعدلعسسهقلاواسندلاو ناطبشلاو سفنلا لام دغاَقم ةمناحورلا

 '( نراصل | ىتعي نب رباصلا لعدو هلوقو هتداعا٠ نعى غأ ام ىضمامف هتلدا.كلذهسشأ امو هللا عملو

 ١١ نبا نعةلسانت لاق دج نا (مسرص اكمو ركموملأو حرج نمهنلاتاذ ىف مهلاني ام ىلعسأ.لادنع ئ
 مرا ل مكريتخألو ةماركلاى او نماوسصتوةنحلا اولخدتنأ تيسحمأ قدما |

 نيرباصلا لعيو بصنو "فوكباصأ امىلع ريصلاو ىف نامعالا وكت مكاذقدص أ لعأ ىتحمراكملا

 عم هتداعا نست الام هلوأ فو ىتسنلا فورحض عسب نال عف عيت نأ رصلاو فرصلا ىلع
 نكلو لوالا نعم نع فورصم هنال فرصلا ىبع فطعلا فرح دعب ىذلا صنف قسنلا فرح

 نال نع قدشد وى ىعس المهلو فك. كاذومالكلا لوأ ف ىهنوأ ماهفتساو أدب عم عمن وكي
 ىلع قرحلا اذهقءازع لاو صن لا ذلك نع قمسبو هلوق عما داعأ نس <ال ىنعسب عم ىتلاال ْ

 اهمزح ىونب ناكهنال لعن نم مما اريسكمف نيراسلا لعيو أرقي ثاكهنأ ن سا نع ىوردقو بسنلا

 نأ لمق نمتوملانونع منكدغلو)) هلوقلب واتىفلوقلا ج هلالع امو هلوق ةىلع هءفطعلا ىلع

 رشعماب منك د هلو توملا نود متكدقلو هوانث لح هلوشب ىنعي (نورطنت منأو وهب ردةفدوقلت

 مولع منا ام أم 0 00 هم هل لاو 0
 ىأر 5-0016 0

 0 نيم فوم ديس دن جاب جالا » 0

 ردب مو لثمامو دحأ لبق نونمياواك اردن دهش ل نمل سوهملع هللا ىلصهنلا لوسر تاعصأ نم

 ريصو مهضعب رفدحأ مو ناك الف رد لهأ لانام لم رجالا نماولاني وا اررخ مهي سفن أ نمهتلا اواسف ْ

 نمتوملانونمت نكد قلو لاقف مممّرف نمهللا تاعفٌكاذ لبق هللا دهاعناك اعىفوأ ىتح مهضعد
 كلذ نمانرك ذاميرابخالارك ذ مهدهعب نيفوملاوم_مهنيرباصلا ىلع ىثأو هب الاءوقلتن البق

 داو هللا لوق ف دهاكت نع مه ىلأ نبا نع ىسع ادن لاق مداعوأ ان لاقور عدم م2

 نونعباواكفردب نعلاحر تاغ لاق نورظنت متن او هوم ردقفهوشلت نأ لبقنمتوملان ولع متنك
 ىلو نمىلودحأ موب تاكا ردي لهأ باصأ ام لثرحالاو ربحا ن ءاوسصمفهوشاب نأر دب مو لثم

 لاقةفيذحوأ انث لاق ىثملا , مثرص مصاعو أك ش كلذ ىلع مهن ةعفوأ مهم .اعفوأ هللامهمتاعفمهنم

 رمسل رم كسمو كلذ ىلع هللا مهمتاعف لاو هنأالا هوك دهاحت نع جد ىلأ نبأ نع لبش ا:

 وبرد هوقلت نأ لبق نم توما نوت تك دقلو هوقةداتق ن عدس ان لاقدر انث لاف

 فرشلاو لضفلا نمردب لهأ هللا ىطعأ ىذلاو رد. مواودهشد لنينمْؤملا نم سان أنو رظنتمتنأو ِْ

 موبةنيدملاةمحان قناكىت<لاتقلا مهملا قسسسف اولا :اعمف الانقاوق 0 هريتأت رومي اواكفر >الاو

 ننس يا اس2 نيركاشلا غلب ىتحتوملا نونمت تنك د هلو نوعمست الحوز ع هللا لاف دحأ

 هوقلت نأ لمق نمت وملا نونمت تنك دلو هلوق ةداتق نعرمج نر بخأ لاق قازرلا دمعانربخأ لاق ى حي ظ

 ان لاو ىنثملا َّى 2 اولودحأ مونمهوقلالق م هولتاغمف نيك. نيسمللاو هان نأ نونمياواك نآق

 رد موناوده د لنعن هما نماسانأ نا لاق عسب 00 نعرفعح لأن با انث لاق ىصما ||
 ناكىح لاتقل مهملا مس ةاولتاعمفالاتقاو رن أن ونةتاواكف لضفلا نمهتنامهاطعأىذلاو ئ

 /! 3 مرعب الا هوت نأ لبق نشر وت :5 دّهلو لوز عدلا لزئاةدحأ موبةنيدملاةبحانب ||

 ةغممعو ارحل ئلوأ نولعل مهواول فام ىلسعاو رصن مو هلئاالا بودذلار معد نمو مهم وذا

 عرطناةضرالا فاو رسفننس مكلمق نمتلخدف ' نيلماعلارجأ منو اهنن نيدلاغ

 | هلا لعبالو هلوق ىنعم سندي دقو همه أ ام ىلع هنا لسس ف مكنم دهاجلانينمْؤملاىدامعل نيستي ||

 ا ديص_ 4

 + روواوبسب + - جيس

 تمهذا قملا ناطق وكتاسن

 ىعب القت نأمكتمناتفغئاط
 هقالخأوحورلاو هفاصوأو باقلا |

 تانلط نمامهح رخل مهلوهللاو |

 مرصت د قلو ةس ورلارونىلاةيرشبلا |

 تاماغنمةلذأ ,ةنأو اندلاردس هللا |

 نينمؤلل لوقتذا سفنلاتاوهش

 هللا ىل_ ص ىنتلارون نآىلا ةراس -أ همف

 ىلع نينمؤملا حاورأ مهلب لو هملع

 نيطامشلا ةلتاشمد نع ماودلا

 ق.ىوهلاةدن اكمو سفنلاة دهاحتو

 ه:الثوامدلا فراخزىلانوك را

 دونمل ا ىلا ةراشاةكن الملا نم فال
 اهكردتالىتلا ةيتوكلملاةمناحورلا

 اهررتلادونح لزرتأو هلوقك ساوملا

 سهلا د فلاعث ىلعأو ريسصت نأ ىلإ

 دادمالا ىف در ءاوساسع هقئاباوشئتو

 نماضعت رهشيلاةرط عطقمادوتملا

 ًاًسنمىهىتلاةسناسفنلا تافصلا

 وأ هئاغ_صوح ورلارصنب رفكلا
 أمو مهم رعطد ومملعبو وأ مهتك ظ

 هتمككتز رعد هللأ كقسع نمالارصنلا

 ناعتسملا هللاوءاشنام لع: ءاشل نم

 اونمآنيذلااهمأانإ) نوغصتام ىلع
 هفعاضمافاعضأ انرلا اولك انال

 اوقتاونوعلفت مكلعلهّللا اوعناو
 | اوعدط أون ءرفاكلا تدعأ ى لارانلا

 نرحب مكلعل لوسرلاو هللا

 5 ووك رزرم رحم لا اوغراتتو
 تدعأض رالاوتاوءسلا اهضرع

 ءارسلا ف نوني يذلا نيعتلل
 نيفاعلاو اثمغلانيمطاكلاوءارضلاو
 نين_حلا بح هلئاو سانلا نع
 اواطوأ ةثحاو اولعفاذانذلاو

 ١ نا اور 2



 سانلازيباها واد مامالا كلت وهلثمح رقم وهلا سمدققح رقمك سسعنانينموم منت نان ولعالا تتاواور الو اونهع الو نيعتلا هظعومو
 واورغباوعراستآ | رّقلا(َنب ,رفاكلا ق-عواونمآن يذلا هنلا صحم ونيملاظلا سحالهئئاو (1 ) ءادهش كم ذكيواونمآن ذلاهنلالعملو
 04 اعنباو عفانو رهعج وأم فطعلا

 ىل-ءو رج ناك بح مضانح رق
 هلو صفحريغ مصاعو فلخو
 هفعاضم ف وقولا * محفلاب نوقابلا
 حب ه نوحلفتن يفهم! فطعل ص
 ه نوجرت ه نيرفاكلال فطعال
 قلطمهفقوفواو ريغداوعراسأر ق نمو
 ةقص هدعنأم نال ص ضرالاو

 :ذ_عمدعساو ةئحىأاضأةنمل

 نع مهمته صنذلانألالنيعتال
 نذلاونالو حب نينسملا ط سانلا
 الق مهو ازحْئلو أ هريخو أ دتمم لصد

 نالافوطعم ملصب و نولعي ىبع فو
 هاتنذال سك بنذلا نم بئاتلا
 مو فرصتمل نولعي ىلع فقومف
 مهنمنيقباسلا نيَعتملايلا لئاوأ
 هلا ة جرن مهم نيقحاللاو هللا ةمصعب
 مه ونذا ىلع م الكلا لوطل فقولاو
 هللاالا ىلعو ماهفم_-الابءادت الل

 باوملا مورإو ماهفمسالا ضارتعال
 بوذلارفغي دحأ الحورلا لوهيت اد
 نلماعلا ط اهفندلاءتنأالا
 ذا الرمال قمل الوتس
 :ندكلا دوال هو
 نانا نا 1 نت منيع
 ىلع ةفطاءوأ ةمحمموأولا نال ح
 ءادهشملعملو اوريتعيا ىأ ف وذحم
 لىبع فطعلا الزيملاظلا ط
 لافقلا لان( ردسفتلا)« هنب رفاكلا
 م الكلااذ هنوك نألمت<

 رك نأ: هج نمهابقامالصتم
 تعّمحادق تناكيكرشملا لاومأ
 كلت نوقمنني اوباكو ان رلا نسم
 نمناكو 0 اسعلا ىلعلاومالا

 نم اونكشتب و ركااسعلا ىلعاهوففنيو لاومالااوعمحىك ايرلا ىلع مادقالا ىلا نيم ملا معا دلذ ريص ن أن كملا
9 

 ٠ هللا ىلص ىنلا تاحصأ نمالاحر نأ ىنغلب لاق نسهلا نع فوعانت لاق هذوه ان لاوراشد نيدمج

 |١ امهللاوالفّكل د. اونا نلعفملاو نلعشنل لو هيلع هللا ىبص ىنلا عمانسقل ل نولوقياوناكا مسو هملع

 متنأوهومب أر دّعف هوعلَت نأ لبق نم توملا نوم نكد علو لجو رع هللا لرناف هللا قدص مهلك

 ىنلا تام أ نم سان ناك ى دسلا نع طامسأ انث لاف دج- أ انن لاق ن يسد نب دم[ سمج نورظنن
 موك امويانير تأ كلل نانا مهللااولاق ردب لهأة|ضفاو ا رالفاردءاوده شد ل لسو هملعهّلا ىلص
 متنأوهوعبأر دعف وقلت نأ لمق نمتوملان وع متنك دقاو مهل لامفادحأأا ور فاربخ همف كم نردد
 دمفهوقلت نأ لق نمتوملان وذ متنك د علو قا نبا نعةلس انث لاق دمج نأ يس رص نورظنت
 مكودعاوقلت نا لمق قرح نم هيلع متن أى ذلا ىلع ةداهشلا نونع متلك دَعلى أن ورظنتمتنأو» وسأر
 || قروضملا نممهتافامل مهو دعما مه هحبو رخ ىلع ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسرا واج-ندلا ىعد
 ىأنورظنتمتنأو هوهياردقف لوقي هنمهتتافدق ىلا هداهشل |قةمغرردس هلمق ناك ىذلا موملا
 فلولا مهنعمتددصف مهملانورظنت متنأو مه مكسب لحد ق لاح رلا ىدبأ قفوسسلاب توملا
 نمو مكباهع أ ىلع متملقن ا لتقوأ تامنئاقأ لسرلا هلمق نمتلخ دقلوسرالادئامو)) هلوقلب وأت
 الادمجامو كاذب هرك ذىلاعت ىنعن(نيركاشلا هللا ىزحيسو أمس هّنلارضن نلف هسّمع يع با هني
 مهلاح[ت ضنا نيحن يذلا هتعاطولا و هللا ىلاامعاد هما. ىلا مهلسر أن يذلا هللا ل هر ضع لوسر
 هملادضمق نم عناص هنهللا اهفوعاعأ لو هملع هللا ىلصدم>فهؤان لح لوقب هملا هنلامهضمقو اوتام
 مثمهلاحآ ةدم ءاضهن ادنعاونامو هلمقاوضم نمذلا هش ىلا هلسرةدم رئاسك هلأ ةدمءاضٌقنا دمع
 ايّهمو لتقادمم ناد أ: مهل لمقنيح عزرخلاو علها نموهم ناك أمىلعمهمتاعمدت بامسال لاق
 ةدمءاضقنالموقلا اهمأ د تامنئاف أ مهنعهمارهناو مهودع نع مهتم فرصنا نمفارصنامهلا
 هملاءاعدلابادمت هللا ثعد ىذلا مكتيد نع متددترا نعد مكن اًمعأ ىلعمتملقنا مكودعهإتقوأ هلحأ
 أل كاس امم حو هملا دج كك اعدام ةدص مكل ت عضو دق مدعدو هيناعالا دعب ها رافكه نع متعحرو
 ظ هنانادعتارف عحربو هني د نع مكنمددتر نمو كاذب ىنعن همفع يع تلعتي نمو هبردنع نم هن

 | لبمكلم ىف صقن كاذب لحل دبالو هباطل سالو هللا رع كلذ نهون نلف لومي أ.هتلارض ناف
 هركست نم هللا سشدسو لوي نيرك اشلا هللا ىزحسو هرفك, ص عني هسفن طحو هتدررضا هسفن
 | لتقوأ تاموهنا مل.و هيلع هللا صد هءاحام ىلع هتوبثب هني دل هانا هتيأ دشو هقمفو ىلع
 ام لاق ىصسا انث لاق ىنثملا رص مهد هتلموهنبدب هكستو هحا نم ىلع هتماشتساو
 هنلاىر حسو هلوق ىف ىلع نعبوبأىأ نعقو رىنأ نعورع نيف يسانريخأ لاق مئاهنهللادبع
 نيمأركب وأ ناكلوةيهنعهللا ىضر ىلع ناكف هءاحص أور كمان مهاب د ىلع نيش راثلا نيرك اشلا

 | نعريرح ان لاكدنج نا سرع هنئاىلا يحأو مهركسأ ناكوهقلاءابحأ نيمأو نيركاشلا
 نيرك اشلا هللا ىرعسوةبآلاهذهالتو نيرك الان يمر كبانأت لاق ردبنيءالعلا نع ةريسغم
 لعوه عاطأنمىأن برك اشلا هللا ىز عسو سا نبأ نع همس انك لاق دمج نبأ اسرص

 نمدح أب هنعمزهمأ نفق سو هملع هلال صدا لوسر ىلع أةمآلا »ذهن أرك ذو هيما
 هلوقةداتق نعدبعس انن لاقدبزب انث لاق ريش (مشمم كلذبةدراولارامخالارك ذ هءاعصأ
 | نيحدح أ مومك اذنبرك اشلاهليا رحتسو هلوقىلا لسرلا إبق نمتلخ دق لوسرالا دس امو
 | لتقاماسن اكول سانأ ل اَمفتللذةمّقن لسوهملع هلنا ىلصءللا ىن اوعزانت مث لتقلاو حرْفلامهماصأ

 فلساملامستت تيهرتو س غرتو ىهنو م أءادستات ا آلا ءذهنالفومهلعةصجلر ومهلارظت كلذ نعىببنلادروف وسهم ماقتنالا



 ىعوشاعاو أهاطم هلع ىببمم هنأ لعاملاواءضأ هنوكل اح ىقابرلا نع ىهتلا دار اا نسلو اهلا بايو ندلا رم[ قصالاىاداشرالا نم

 يوب دب 000 افلا 0 ادا مدا راك دف عضل ع نمداتعملاو بلاغلا قهللعاواكام خيب وت عمدنع

 5556 كَ ”هملع لا ااه لءاولا نروح سل نمسا اعل دعو فض لاقو

 5 مو وألم ءرلاهل مق ن مان اد ةلوسرالاد +“ امو لوز ءهّللا لاف هءاوقححلتوأ ملوللا

 8 6 مر 0 ؟تاعاد_هتاراقكو مددرا لو ةدأ مكس تامنا لوب مكناقع أ ىلع من لسا

 ا لاق ه«سفقدا وهوه عسب رلا نع 20 رفعح ى أنا 5 0 ا 0 لاك

 لاعو هسمد ىف طعس وهو راصنالا نم لحر ىلعر منير حاهملا نمالجر نأ ماعأ هلئاوامل

 مكنيدنعاوات اهذ غلب دف لتقدقدم “ناك ن ا ىراصنالا لاشف لتقدقاد* نأ ترعشأ نالفا

 ىلع,ملعنالستق د لسرلا إبق نمتلخدفلو اوسرالاد_*اءو لحو رعهتلا لزناو

 لضفملان :دجأاث لاق نيا نيدعت تريم مكتاعادعارافك م د ةرالوقي كاشعأ

 ىلا ىنعد مهملادحأ موب مل وهم 5 ىل ص هللا ل اوسر زربامل لاق ميلا 0 طاسأ 5 لاق

 نا مكتاكماوحربتاللاقو 0 للا ل مخ هوحو قلما لسصأ ًاناوماقُدَد اهيا رع نيترمتملا

 نبت ا ريس هللا د د .عمبملع سعأو مك ؟تاكم مث امنعما ا جل وع ل

 هملعهننا ىل صب هل! لمحو مام رهف نأ را لع ل د الا نيدادغملاو ماو اوعل 3 ريب لادم 6 مدل

 هّئمرف م دق نيك شما ل.

 نيك رس اركسع فوح قهءاعصأو لو هملع هني ىصءتنالوسرلا:امرلارظتالف حمض ل 5 امرلا

 مهتماع قلطناو

 ! و هملع هللأ ىل ملص

 - ىلعوهودماولان تا كلذىأ رالف تام. ءانأ ل هرج هنأ تر 0 و

 لو دملعمكلا ىل صدهنلا لوسررمأ كرتنالمهضعي لاش همدعلااو ردا ةنومهتلي

 ئيمل--لا ىلعاود_ُكفارردابس ل تاد7ع هاش نأن 0 ريا ىآرالف مل

 هللا لوسرىرف ةنان؟ك نيف ان مدمع نى ثرا اا ىب:دحأ راما ةكمقن 0 مهولتقو مهومزه

 لور ياست هين ورق الدق انههحو قدح "ودم ءابرو دشن يام

 هللا لسع دننالوسر لعجو !ملعاوما شف ةردعتلا ىلا نا قوفميشع قلطناو ةئيدملامهشعب

 كو اند نرزريس اولعدلا الحر نون د هيلا عمجاو هللاداع ىلا هلاد امع .نلا سانثا وع دبا سو هملع

 نى ل-..ةأو هدا تسيمف هدب لم هس كر كي فش -نء لهو ةملطالا دأ في 1

 كلت أانأىل 00 ىلىنلا لاذ ىل.وهماع هللا لص ىلا ناتشمل فل دو ىلا اخ

 احرد حر عردلا تح قرأ 535 ءودملعمللا ىلص ىنلا هئعطق يلع لمكل رضت نأ ب اذ انلاعذ

 وكل د 0 ارد س 'كارلاقو هول محو روح !!ناروخرودخ عقوفاغيفح

 اسفو حر سخلا- اد. نرييصا كرو سفوان ا رب تول رغم اك

 د.عيلا الوسرانل م مدر

 1 ا لبق 1 ااوعحرا لمقدقا 0 ”ناموقان نامه سلا ن د ا 8 ىأن هنأ

 مانا هدأ ضعب لاغف لس هكاداق مل .وديعهقلاىلسستاالوسرنأس اتلاف

 0 000 ءاسو لمست م22 ترنزاو ل: ةدقد#ةنآك ا ناموقارضنلان « نسل | لاق زوادقف

 ا * ءالوههعاحامْكلار أو .الؤهلوشي امك لارذتعأىفامهللا سو هيلع نتا صدمت

 داخل لصهللالوسرقاطناو لةةىج>-لت اًقفهشمست

 نيحاوحر هذ هللا لو..رانأل اشف همم ريثأدا راؤدهسوقى امهس لح رعضو هوأ رازف هر دفا

 ,متا ىتد-سانلاوعدب لد يد 3 ة.اع هللا ىلص

 هناتأ قناآأ ارويجع م ..وهملعهنلا ص هللا وشرح ا 6 ا

 1 لالا يع باتالاوتاءالا عسب 5 35

 /| تورك ذب ا نرد هتك دل ىلصهللا 0 . عصمت نم

 تولت ضد نارا أو 1

 سبحاو ىلا اذهق هنا هد انأدنف

 0 لعفقي الفلان أو

 ا رئاكل نما /

 ئازا كلااو هت اوهلوقددك دو

 - عب( ردت جي ع
 هع -ونأ نآت ن رفاكلا تدعأ

 5و اع دنع

 نارغلا ف هن !فو أ ىهلوش

 دانا نيرا ندور ادع
 قى هوتيل نان رفا ةدعملا

 ةديعمرانلاو ا ال

 مهو قاسفلا لوخد عدعال سر فاعلا

 راثلال هأرغت أنالامف نولسم

 تلقولأ مسا احس موال

 كرس ”لاءاعأل هبادلا هذه تددعأ

 هاد اوح ضعلابك 00 أنه عنش#

 تدعأ 1.13 _ةصى هلوق هلثمو

 اهلخد ال هنأ ىلع ل دال هنأ ”نيفنا

 ماا وتامبصلا نممعهار

 هتلااو_عمطأو روخلاو دك 5

 ءاحر نأ همف نورد مكلعل لوسرلاو

 هعاطو هللا ةعاط ىلع فوقوم ةج-رلا

 0 هلل 0 ل

 ق دنع ولا

 اله أ ساوسهظءاشالا نم“ 5

 ىلعذي ١ لمت مهريسغو ةبج-رلل

 فوطعماوعران و قي وةعلاورحتلا

 هنالفو اولارعسغب أرق ن هو هاسقامىلع

 اوعمطأ هلوقو اوعراس هأوق لعح

 قاع زالت مامهمالد اولا هن هللأ

 قهءنيءاوصالا نم ريثك ْكسعتو
 اولاقرو_هلاسحو سالارهاط نأ
 اوعراسر دلو فوذتم الكلا ىف

 الا كلذ سدر ءاقعلا ف ةهاننملا ةهيقتمااةردعللا
 ءادأ بش بلاط ىأ نب ىلع نعوهمركع لوقا 5



 . هناو حسا نيدجتو ل اعفلا لاقوةرحهلا هناةملاعلا ىأ نعو تاداعلا عسج- نمدوصقملا هنالص الخ لالا هنا نافع ننامع نعو ضئارغلا

 ةعدرو هنالاب رلانمةبوتلا ىلا وردا( 3 م مهنا داهملا
 : 1 ا ا نع ىلا ب

 باقعلاةلازا

 | ديالو باول

 هرهاطن ا 95

 ادم 0

 0 نان دنا صو

 تاومسلا سفننأ نيسلا نمو

 صضرعك دا اذةنعالا ضرع نوكتال

 يضرعرخ ا عضوم ىف هلوغا تاومسلا

 ( لا
١| 

 عسوان تومشفةتحلا ةعس صو
 هطس أوه علخ نمسانلا لعام
 تاومسلاتماداماهف نيدلاخهريطتو

 امتنان ثلا لوط تال طرالاو
 كانع نونا دارملا ل تقوا عع

 كفاتطا غش نوص :رالاوكا ومسلا

 اعلا نمد حاو لكن وكب

 من ارصتتالءارحأ نماغ اوما دطس

 ادحاواّشمط ضعملاب ضعملا لصو

 سال ضرع انما نا
 اهلعنال ةعسلا

 هنملانالمقو ىلاعت هتساالا

 ضدرالاو تاومدلا ضرع اهضرعىتلأ

 نالدحاولا ل حرلا نوكت اما
 اكلمريصتامف بغرب ا.عاناسنالا

 ةكولملاةتلانوكت نأ دالف هل
 وألاف واذكم اهرادقمدحأ لكل

 هنمو ةسمهقلا ضرعلا نعمل بم
 تضرعو) هانعماذكب وثلا تضراع

 عسملا لسبس ىلع ضرالاو تاومسلا

 ىلعنو رثك الاو كلام اتناكل

 فالخا:ههضرعلاب دار-لانأ

 ةداعلا ف هنالرك ذلابصخو ل اوطلا

 ضرعلان اك اذاو لو طلا نمىندأ

 هريظنو وطلاء: طافاذكم

 قئاطملانال قريمسأ نم اهتاطن

 نم هناغ هذهو

 نعهرامع صضرعلالافعلال !!لاقوتراهلفلا فك ةكلذك ةناطملاتن 1 اورئاهطلا نمالاح نا :أنوكن مداعلا

 لتةدقادمم نااولاتن يذلا لسورعهتتالاشف وأ اولدق لا هءاعص نورت دي ونممهتافامو ل

 مكنافعأ لم دعت نجر تاي ناوا ع .رلاهلمق نمتلخ دقلوسرالاد ”ايو مو

 9 كنور نوم 2 نير" الاهل ىر عسو ايش هلفارمضي نلف همسه عى بع شنب نمو

 مشرع درب لاق او باعت نمو د هات نع م < ىلأن ”| نع ىسع نع مصاعوأ

 ان لاق ئىضنملا ىرصو هبنأ نغم ىلع ىسع نع عمصاعوبأ ان لاق ورع ردم

 نملح رىلعرمنب رحاهملا نمال_رنأ همب نع مج لأ نسا ع نعل انث لاق ةفيذحوأ

 ناك ناىراصتالا ل اعف لتقدقادمتن أت رع. أنالفا.لاقف همدوق طش وهو دامها

 لاف قدسانبا ىنث لاو هلس انث لاق دمجنا شرت 39 :دنعاولتاشف غلب دف لتقدقدمم

 سن أمع رضنلا نب سنأ ىهتنالاق هد وخأ عفارنبنح رد ردت أ

 لاعف مهاب اوةلأدقو راصنالاو نير حاهملان ملاحر قهللادم. ءنيةعلطور_عيىلا كلام /

 يعتمد يلعاو تاروت عل ةام-ان نوع: تصتاقش لاق هللالوسرد#<لتقاولاو م كلام

 انت لاف ىملا , مترج كوس رعد و لتقف ىتلئاشف موقلا لمت ساو 08 ر

 ىلصدم باص مره نيحدح أ مويدانم ىدانلاو لامتلا ٠ نعريي وح نع ريهزوأ انث لاق قنا

 دقلوسرالادهمشامو لحوز عهللالزناةلوالا 000 وعجراو لتقدقاد#ناإلأ ملسو هملعهلا

 جيرجنبانع ح اع ىنت لاف نيل | ان 0 هلا انرص هب ١ الالسرلا هلق نمتلخ

 الامنهتلزتف لقفل ولعت نا “دحام لاا فقل لاق دهاعت نع

 ىعى# لاقى أ ىنث لاف دعس دش م2 ّ لال (لرلادلق نم تادف لوسرالادمتامو

 ذئمو هعمةءاصعووه لزتعا سو هملع هنا ص هنن لوسرنأ سامع ن ع هس أ نع ىأ يل ٠ لاق

 سو هملعه للا ىلصهننا لوسر لعفاممهلأ سنى رطلا ىلع ما لح هر د

 ىنلا ناك نلمدس ىسفن ىذلاو لاقف لعفام ىردن امهقلاو نولوةفمهلأسب هملعاو ممالك لعجو

 ماض لابس نااذخع نااولاوراتنآوخلاوانر ةاًسعل ممااني دب أ مهتمطعنل لتق لو هملع هللا ىلص

 الادمتامو لو هملع هلا ىلص همدن ىلع لح وزع هلال زئاوذئنمحرا رق فارما نققاةظكلاو

 ذا مانأ تعمس لاف مي رفلا نب نيسحل ا نبع تن اهلك يآ الا لسرلا هلمق نمت دق لوسر

 هلبق نمتلخ دق لوسرالادهئامو هلوق فلوق ءلاصملا تعيس لاو ناىلس يدسع انث لاق

 هملع هللأ ىل ص هللا أ :نعسانلارفموناولاةقافنلاو رضرملاوبامترالا لهأ نم سان : هب الالسرلا
 وأ تامنافأ أ هاوق كاذف لوالا مكني دب اوهلاو د ىل _.:3 هتمعاب رترسكو همجاح قوف حمو ملسو

 تامنئاوأ هلوقفديزنا لاو لاق بطو نياانريخأ لاق سنو 0 مكبانعأ ىلع ملفنا لت

 توعنالا مكباقعأ ىلعاوملةنت رمالسالااوعدتن أن عبو )م كشءاملاومكناعأ ىلع متسع :التقوأ

 نبانعةلس انث لاق دج نا سم2 لتقيوأ توع فو فني ذهدحأ نوك,فوسف لتقيوأ دمت
 سانلا لوقلى أن يرك املا هلا ىزعسو هلوقرلا لسرلاهلمق نمتلخ دق لوسرالادقشامو قدما
 ظ مكهنيد نع ممعح .رلتقو أ مكمبن تامنئاف أى أم هودعن ع مهفارصناو كذد:عمهمارهناودمت لتق

 مكعم هني دن مدس فلخ دقامو هللا تا ؟ومكو دعداهحمت كريو منك © ارافك

 للارض نلف هنيدنععمجر ىأهسفع ىلع بلقب ن مو ةرافمو تيم هنأ ىنعمكءاجامذمكل

 ى : لأف نيسالا ان لاو مسساعلا يس م2 هناطلسالو هكلمالو هر ء نم كلذ صني, ناىاات يأ اسس

 كا

 نيبدقو م دعو

 مداد " صرعلا لعق قدضرعقاضامو قدي لو قضيول هضرع عسا امنأ همف لصالاو بارو عرك) برعلا لوغت هعساا



- 

 قوفاسهناةقواذ من آلااهوك 0550 :رغك اهم .رعن وكب فكفإلامسلا فةنحلانولون ومتمكناانهه لثسو ةعسلا

 هللا ىلص ىنلا لأسلقرهلوسرنأ ىو رو 1 ه) ن نجرلا شر عاهفشسسود رفلا ةفصوماسوميلعمقلا لصلاة شرعلا تحتوتاومسلا

 هللا بص ىننل نوع بانل رو فانتا وادا تامترالاو ضرما لهأ لاق مب رج نبا لاق ' لاق اح ْ
 دقلوسر الاد امو مالكا ىءمودن الامذه تازتقلوالا مكتي دباوقم ادهم لتقدق ع ا

 رضن نلف همسهع ىلع هني نمو لمقو أد تامنا مك,افعأ ىلع نوملقنفأ لسرلا هلمق نم تلخ

 | لخ دماهفت_-الككاذكو هءاوح ف نوكرنأ» نمو راف رحفف ماهفتسالا لع ًأشهللا

 مرحب مث ريما كذا طرمث ءارحللاو هسفمب موقي ريش تاوم لا نال هءاوح فوك, نأ هانعف ءارح ىلع

 رعءاشلال اقم ءارخلا دعب هس عفرلا هانعمو كل ذكوهو هباوح

 رتاسيتوم نمسك مامأ د لرتال لمللا ل دتنا هلت فلح

 فيكو نودلاخلا مهفتمنئافأ هلثمو اوم اكراصفءاز1ا دعب هئسحل مرد هنكلو عفر لزرال ىنعف

 هسسق ةرازاحاو دات تم نئاعأ لمقو نو دلع نودلا1ا مهف ناكمناكو لو مترسفك نان وهدن

 اةداعاتكرو لقت غصوامل مر لاو عقرلازاحاو شنت تلعن اناكم ناك ولك اذكو مرلاو

 ىلعلاددهل وأ ف ماهفتسالان اوم الاكل لوأ ف ماهفتسالاءاشتك | مميلعنا هلوق عمةناث ماهفتسالا

 ةداعا كرت نوتوعنملانئااماظءوانارئاتك اذئأ هلوق فراد شعار هلا ضعل ناكدقو هناكمو هعضوم

 عامج اكل ذدحو وهحت ىلع هش سوانا رانك اذئأ هلوقف ماهفتسالابءافتك اانثأ أعم ماهفتسالا

 ناك اذاتامنئاؤأ هلوقىف ماهفتسالاب ءاشتكا متم اهنا هل وق عم ماهفتسالاةداعأم4 1 ع5 ريىلع ءار ءا علا

 لع دا نأ رذلاعسجي فا: لثم لعفينأكو هم اهنتسالاعشومو مالكا عم عااد

 نأسفنل ناك امو) هلوقلب وأن ىفلوقلا م ذل هسلاانسهتنااذاهتلاءاشن ا كاذ فلولا نم اوصلا

 دعت الا هلبا قاف سر عار دخت واموت دورك دىلاعت ىعل دارس اتمنا زد الا دوغ

 ةلح اوعدك نا لاقو لو هملع

 تدعأ ضرالاوتاومسلااهضرع

 ىلص ىنلالاقفرانلا ناو نعتلل
 لمللانيافهقنا ناهس ملسو هملعمهقلا
 هلوسروهنلاو ىعملاوراهنلاءاحاذا |

 قراهنلا لصح كا فلاراداذا هنأ لعأ
 كلَذد_ضقلملااو ماعلا نه بناح

 داغلا ةيوس و هلل ذك ناحل
 سنأ لمسو لفسلاةهح فرانلاو
 مأ رضرالا ىفأ نما نعلامنا
 ءامسو 0

 لاق ىهنياق ل مقهنحل
 ع عسسلا تاو 0-0 قوف

 نيسقتملا تاف_صرك ذمثشرعلا

 ةنحلا نم ناسنالا نكمي ىتح
 تافسعلا كلت باستك اًهطساو
 ءارسلا ىف نوهفني نيذلاهلوقاهنم

 نول الر مفلاو ىنغلا لاح قءارضلاو ولا هلنذأو هلهللأ همّ( ىدلا ل>الا نم كلذ غلب اذاو هثاشبو تامة :اغهللا هلعسىدلا هلأ غولب

 صعل نع هللعاوردقاماوقفني نان لا لاك دمج نبا سم7 لات ةامكالو دئاك دك توت ناف كلذ لق اماؤ توعد

 10 قدصتاغردنأ فلس 7 اذاذع ةلاوهالحأ دمحمناىأالمااتك هتلانذانالاتوتْنأس هالناك امو قحسأ نبا نع

 نفقا اد ةوهنلا نذانالا توتا سفن تناك اموُكاَذ ىنءمنا لس قدقو ناك كاذةفهلهناندأ

 ير 0 سارا يول مل رعلا لعآ
 هس تقدس 0 هننما ؟اع نعو

 اهلع رك اريففلا ن 0

 لاغثم نسم

 نمو هوان“ حارا وان قلوغلا يو هطافلأ نوداهلمقأمىفاعم نمابمصنف ظفااا قاهفلاعنإو ٍ

 لج ديوعب (نيرك اشلاىرجتسواهمهنؤن: هرخ " الا تاوندرب نمو اهنمهتؤ'امندلا باوثدرت | 0

 دارلاو سحوأ سرع ىف لمقو هرد هللا عنصوهاعام ع ىث لك ن هن أ ىذلاهنلا عنصوُلب 0 كلذكو

 نواح لاني لاوخلالا معجم ةفوكل اكو ضع لاو رثك هنافاذهوكن نمنارقلاف ىثلكرفتاذكهف اعزص اذكه

 نوعدن الم هفدرضمو هريسم لح الحوماباتك لمقم“ سوقنا لاحآ هللا ب هكمانعم هللا نذانالا تومتْن أس فنل ناك امو هلوقف ا

 ح رفىتلاحىف سانلاىلانا حالا دل امو هلوقناك ذام الكلا ىف ىذلا ىن عملا نمام- هنالحؤماناتكهلوق جب رخاف
 ناسحالا ُكلذْن|ل قو نزحو وحلا ذه ىلعوهف كلذ رءاطن نمنآ رغلا قامرئاسُ ا ذكو لا بتكمانعم نع ىدأدق هنئانذانالا
 ظ ىلعن اك نان مهرس ءأوس قافنالاو ىدافلوقم الك لك نالاقح ماك ديزلوقأ ىدعافح ماقد دي زلئاقلا لوقمسبمنورخ رخآ لاقو د

 ناك نان .مهءاسو امهعبط ىسفو هنتلادعو كا ذكوانمةي وانط كا ذكو واعحالوقلوقأ لوَهتاك هئمهدعدامجب رخ رخم لوقلا نعلوقملا

 قر وكسر الممماو 5_0 ىدلام لكلا ىنعم نمر دصملا ىلع بوصنم كلذ لكنأ اىدنع كلذ ف لوقلا نمراوصلأو همن أامو
 ىلع ]اد قافنالا هناك رداصملاطاغل أ ىناعممالكلا نماهل قامطاغلأ اهطاغل ا ةفلاذت ىهىبلا رداصملا لمقام لكى نال هلمق

 ع ا :

 لحالتق ةول كلذ ف مهأ ناك هنال وأ

 مظك لاغيو اهافد واهل لماذاةيرسقلا ملك اظمغلانيمطاكلاو هلوسقاسبنمو نيلسلا ءارقفءاساومو داهملا ىف هسلاةنحاملا
 ماسقأ نموهو ءاضمالا نعهضع ف كو هفوح ىنهلفؤيو هالتما لعدتك هناك لعب الو لوقبال هرهظ لوهسلعتكساذا ان



 امنا ةعرصلابدبدشلا سلاضي لاقوان اعاوانمأ هلق هللا ًالممذاغنا ىلع ر دقي وهو اظن مظك نم مل وو يكيس

 اها ةصخ سة درو نال ني ريسعلاقعوفتلا ادار ن ألمت لس هيا وع الار رت (ا/ *) ضغلا د ءهسفن كاع ىدلا- كي

 هرمسعودناكناو ةرشملا ف -
 رخاوةدصتنأو ةريسمىلا ةرطنف

 مو هملع هللا ىل هنأ لمتتتو مكل

 | وألم نيح ندكر ا ىلع سنغ

 ىلاتدنف مهم نلثم اللاةفةرمدن

 هنلعربصلاو طمغلا اذه ماك

 عمج ماع دنأر هم و

 كا نيج سم امل

 ةماركلا نمهتلادنعامنودانالا ض رعأ صعب مارس نوم راع مكتمدر نموها |

 نماهف هل مسقاما ممدمطعن هنأ ىنعباشدلا نم ىعت اهتمدطعت لوشن اهم م يولد دحعام هلم ما 0

 يصح ميس لا

 نموةرخ الاىفددنعام_ىلطوهعاطأ ناه دعأ ىتااهثا ةمارك ىف هلاسصنالم© هتامحمانأق زر

 ىلا هتمارك ن مهلا دنعامىنعنةرخ الا باوث هنمءازح دل من مكشمدر نمو لوشي ةرخ الا اوثد ر
 هللا ةمارك نم ىنعملاو ةرخآ الا نم ىنعباهنمهطعن لوقياهمهتؤن رخالاىق هلنلماعللاغدعأ ١
 سرصاك امهفامىتعملاوةرخ الاوامندلا ىلع م الكلاب ركل ةرخ الا اميره

 اهنمدتوت ل ا دلا تاوندرب نمو قدحسا نبأ ن ءهملم انث لاق دمنا

 مهملع ىحاذالاوح الا ق نيف اكملا ىف هل ظء.الو قزر ن٠ اهنم هلمسقام هيون ةرخ الا فة بغر هت سلايندلا ديرب مكشمناك نفىأ

 هملع هللا لص لاو كا د

 ىطعد و هملط نم وفعل ودعطق نم

 هلوقامأو 0 .اعىردتام عممدعواما ممتن ةرن 3 ل ل

 ىلادنابتت 0 :رمهتملوأ امىلر كس“ نمسئاسو لوي نس رك اشلاىزمت.دو

 "بما رك لع ةماركلا نمىئامل وآتدعو ىذلا ل ئمةرخ الاف ى راح هضتو ى 0
 ىلص مسه نس ىسدع نعو همرحس نم
 نأ تابعنا سدا ل_..وديلع هللا
 ادت فعلا نمل وبيك
 ىلا نس نأ ناسحاالاامتاًدأفاكم
 نيدسمْما ىدش هللاوٌك لا ءاسأ نم

 لوانتمف سندللمالل | نوك,ن زوم

 ءالوه ه.فىل-_ ةددو ندي

 دهعلا نوكينأو نروود ديما

 نم نأ كاذوءالوهولاةرا.ثانوكمف

 ريغلاىلا عفنلا لاصنا نا.سدالا عاونأ

 ءارسلاف قاشنالاب ”ىنعملاوهو

 لحد .وتاريخلا ءوحو فا ارضلاو
 دوخاو سفنلابو ملعلاب قافن الاهمف

 او دولا باق ىصقأس لا

 || كلذىأنيرك اا قرص حسو قدحت 9 نا - نع هلس 0 ا كاد دمج نبأ م أع ا

 ققزرلا. نمهبلع ىرذتأم عب عمور دس الاف راع أنا و لل لاا
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 مهصعلةأر هأر هو كلذوءارق 7 ا : ىف نم نت كو هلوق لد وان قلوعلا ل 2 0

 د وهشم نان ءأر ءأ ,ة ةامهوءاملا ف فذكو فئالادعنورخآد / اروءاملادب شنو ىل ع كو

 ظ سس#ئىراو كاذأر قنيثءار دلاىأ فامهانعم 3 قالتخاالناتفورعمناتغلو نيس ااا رق

 لثق ) هلوق لد وأن قلوعلا 0 1 ئى : نم مك و هانعمو برع لأم 3-١ شامه هشو كلذ ىنعم قافتال

 | زاخكاءار 5نمدعاج-كلدأ ًأرشف ريك ن وس ١ ردعم لدق هلوقدءارق قع 1 ارعلاتفلتخا( ريثك ن وسب ردعم

 زاجل أعار نمدعاج- هع أرقى جوف لالابو قاقلا را ما 1 ردو فاعلا مهد لثقءرسصتلاو

 00 يل وهل ٠ نكيلاول فول لاق نال كاران دخا داو لت وأ رق نمامأف ةفوكل أو

 | اعااولافمهتناف لق كلذاورقنسدلا اءأو اولدقامدعب اودعش مواونيم ممهخأ أ اوفصو نأ لمه

 نم قلن نمت بفعسشلاو هولا ىنئامتاو مسه عج نودنيسب رلا ن ههعم نم ض عدو ىبنلا لّقلاب ىنع

 دوي نام لاما محا ارقنم ههءارق باوصلاءان دنع كاذ قنتءا رغلا ىلو أو ل ةدمل نمثنعسب رلا

 اولخدتنأ ماد سحمأ هلوق نم اهلق 59 ىلاح ,'الاو : كد المذهب تتاعاما لح وزع هللا نالرثك

 مص اصلا أوعسوأ لامفلا اوك رت رودحأ موا ا :|نيذلا مكتماو دعاح ن ذا اهنئا لعباملو نما

 ا ألتقوأ ده تامٌناقأل اعف لاثغلامهت رب رو مهرار و ىلع لح ورع هللا مهادعف لئق دقا دمت ثلا

 ءاسسنالا عامتأ نمريثكل عف نم ناك اع مهريخأ من مك اش عأ ىلع, ا نع مددترا كونوا

 ممن لستقاذا هيولعفي مكلمقءاسنالا عامتأ نمرعلاولضفلا لهأ اك اير ا«فالهمهللاقو مهلمق

 و مهعبت نعم نول اقاوم < ىلع هللا ندع ادع أ هتيد ىلع لاثعلار مسهسن جابتم ىل لع ىذملاو م

 مهن لتفاذاءايبنالا عامتأ نمرثاسبل اورلعلا لغأ نم مك .ةاواكس ذلا فعض: م6 اوضعضت واومت

 امآه لواتملال ب وأتءاحلب ردات :ومسدب و مهنبهللا مكح ىتح مهما دعالاو ريصمهنكلد || ةلاد كلا نذل ودق دووفتلا
 نو. ردعمو لق ىن نمنئاكو مالكلا ليوأتاغاو لق هلو. الد وعيد وع وفض مهئاقنوسرلا | لالا ناس الاتاهح عج ىلع هل 4 0 || ًاناعا - هل هرال «م هل . 1 ١

 ىنلا ل تقلا نعم ىلع ل دتواو اهنالواورامذام الكسلا فو هللا لبس مهجاصأ ام اونهوافريثك 00 ١
 هلزأ تا انا مي

 1 يي ل ل يي يلا ا مجم دنع ع سمسا 2 يي دف هلناهمه ْن 5 || قلئاقلا لوقك كلذواهرك ذنما.ملعمالكتلا نمرك ذام الد ًازتحا هنأريغ ملسو هيلعهنتاىلص مل 6 يو 5

 8 . مالكلا هنم عاش ءامسحم عا هنتأراملا الاهمنا ءاطع ةءاورف سامع الا باوكاتامردظعأ

 هيإورفلافو هبال ةشحأو اولعفاذا نيدلاو تلزعف هلل ذرك ذو مسيو هملع هللا لص ىنلا قاف كلذ ليعمدن م اهلمقو هسسفن ىلا اهمضف

 امندلا 9 ق اما ريغلا نعررمشا اعفد

 ا دعا الاد أمع : لخدشي الان

 طمعلا ملك هنءربعملاو 0

 نعد تمذ رعب نا ةرحن الاقاماو

 وهو هيورخألا تاملاطملاوتاعنتلا

 ارع



 هللا ىلصهنلا لوسر عم ىغثلا حب رقنامهلاوحأ فناقرت راقب الان اكف امه لو هلعمتلىلمهقلا لوس مخ افقنواب راصن يلج دنا :ولكلا

 بويع هير حبسا )30/ 0( هتحامو هلهأ قىراصنالا فلور ف سلا ىفةعْرملاب لسو هيلع

 هه 35 زاره 00 2 . ( أ 59 000 غصظظ]11]111111آ11آ|>ذأإآ76ش١١١ طا | ؛ر؛ 0 و عسا وسام بلا

 ا 3 -- :رعنا لهأ ن أذ نوعي رلاامأو مظع شح هعمو لق ىنععميظعش د هعمرتمالا لستقءالكلا

 ىح نداتسمو لمح دف هس
 00 : 7 0 ل طا ا لا هدرصملا كو“ < ضعدلاقف هانعم قاوغلتخا

 تعصضوفاهمثلمل ىهدق املا بنا ٍْ 8

 اهني راع لا 0 ل نوسرلاو فولالاوءاذعلاهنكل او ءارلا محن نوما راواكل ترا ةدام ء ىلا نمد وسماواكولةفوكلا
 2 هداه وحو يس

 1 اعف هانعم تلا و ا و و لاو اجلااندع
 نعرزن ءرصأع نعناسفسان لاف نمر لادمع ان" لاقراشننا سنمم كلذلاق نم 0 ذانلقام 9 0 ىجتساو مدن م“ 5 9 د فليد له ع 2 7

 هأع. نءىروثلانامغس ان لاق ميعنوأ ا لاو ىنثملا 7 فولالا نوم رلأ هللأ دم ع

 دنع انث لاقىثملا . مترصةريثك عوجب لاقريثك نويب رهلوق فس امعنبا نع هثدح نم فوع
 ١ م لاوريث تصْنوب رهعملتاق هلوق سامع نأ نع ىلبع نع هد واعم 7-05 لاق ححاصنا هللا ظ

 هللادمع نعرز نع ماع ءدمعش انت لاق لضفملا رمد ا لا ةدانعسسمم نب كاملا رص

 قاف ا نوح دعت نعءاطعنعةنيدكوبأ انث لاقتلصلانب دقت انث لاق راما

 : ١ ميش ا لاو ,هاربأ نب ب وهعت مس رصرشت 'ءاطعلاورعثك نويب ر هنعم لعق ىل نم 5 و

 َك رض ءاإعءاهشف لاقرششت نويبرهسعم لتق ىن نم. اكوهلوق ىف نسما نع فوعانربخأ لاق
 1 ثوم ردعم لتق ىن نمنس اكو هلوق ف نسحلا نعءاحر ىلأ نع ةملع نا ب لاق مهاربان توقعت |

 رس ب2 ريثك نويبر4-ع«ملتق ل عمسااهأرقُْما ادكو توقعت .لاف ةريثكللا عوجلا لاقريشك

 ا هريملا عك . لوعيريثك . نويبرهعم لّتق ىن نه كو هدانق ن هات ا لاق در ان لاق

 نويب رهعم لّثق هلوق ف نسما نعرمانر دا نانا زاادنعانز تا ىعكتْن 5 رص

 لاى ازرلا نبيع 10 اد حت 2. نن نحاسب رص ةريثك "عوج ةداتقلاقو ةريثكء الع لاقريثك

 دمعنب ورم 26 ةرثك عوج لاقريثكت ويب رهلوق ف ةمركعنعور#“ نع ةشدمع نباانربخسأ ظ

 َّك ءمداعوأ 0 لاقورعندمتش |( 22 هإ ثم ةمركع نعورمت نع نامغس 3 لاف ىلمآلا.اسجلا

 هيد عوج لافريثك نوسب رهعم ىل ثق لحوزعهننا لوقف دهان 0

 رص 0 را ريل ا ا ع لاف ىن >8

 يك نوي ندعم تق نب ص هتف دانا نمريوج نعم عنو انااا اني

 لتقةريثكلا ع. رجلا ىتعيرشك نويبرهعملتق هلوق فلوغي لامعتلا تعمسلاق ناملس ني دسمع

 لوي ريثك نويب رهعم لئاقىدسلا نع طامسأ انث لاقدج-أ ان لاكن يسم ني دمت نرقص معن

 ل لاق ىلأ قثلافدعس نيد م" رص تاءاجبهعمو نقلا ةلاصأ ىن ومن“ اكولاقريشك |
 ل يسم مسا 00 مااا ااا اس يو يصل يجوب عسي عبس وسمع اه سيب يما هم صول اح

 م

 ع

 1 ناو يرون مسخ ألاف قازرلادعانريخأ لاق 000 يلا ردع هلم هللا دمع نعرز

 انما 3 عش ص طع |
 7 .فعسعر ؟س لاق ماكان: لادن رع هاثمهقلا دمع نع سمح نر ز نعدوعنلا ىلأ نيم داع نع هثدمع

 قاو ىح هد نمدهلل ىلا انو : انريخأ لاقيه 0 لاق مههاربا نبأ بو هعي م هلثم هللا دمع نعرز نعمصاع نعورع ان

 ىنعملا ظ

 كو كتحاح بصن(و 1

 حجرا هلع هلهأ هن دتريأف

 ادحاس هعفاوف هلع لد ىح هملطل

 ثتنخحدق ىنذ ىددرلوش وهو

 ىلاقلطناف مقنال فاك لاشفىأ | دعا اال ” صاع نورخن [لاقو فولالا لاقريثك نويب ردعم لشق ل اكو
 ملسو هلع هللا ىلبصهللالوسر

 لعمت نأ هلا لع كمنذ نع هلئسأف

 ةالصدنعم وتاذناكو نم دما

 مالسلاه معلب ريح لزتف رصعلا

 هللا ىصهلنالوسر ىلعالة فد وس

 ةشحاقواعفاذانيذلاو مل.وهملع
 رعلاَشف نيلماعلارحأ ماو هلوقيلا |
 سانللمأاذهلاذه ص امأ هللا لوسراب

 ةيوتلا ف ةماعسانلل لب لاذ ةسماعأ

 ىذلا اولاقنيلسملان ا دووعسم نبا نعوأ

 لارساوننأ ملسو هيلعهلا لص أ

 0 اوناك انمهّنلا ىلع مرك أ اوناك

 ل رافك تحص أ مهدح ب نذأ

 كاذأ عدحا ا و و

 0 ش " 000 ريثك 0 نع لرامملاو تامح

 انريخ أ لوقيذاعماب أت عمم لاو حيرشلا ن نيسحلا نع تئرص او ريصءامقتأ "لرانملا نالاقو
 تكسف اذك لعفالفنأ عدا

 تلزتف ماسو هملعللا ىل_صصننلا
 الآل وهيلعهشلاىب ص ىنلالاسف |

 ملعاشأ رهفكلد نم راكم ريخحأ :

 يد لا 0 ْ توببرهسعم لق ىب نمي "اكو هلوق ىتحسا نبا ن ءهلسانب لاو دمج نبأ سب ر# ةريشك ع وجب | ْ

 0 مهتذةرافك لح |

 ةمشسحافلا ل قو ناسنالا ذخر اممتاك بنذىًأاوينؤلأ مهسفن اوملظوأ حبلا ةديازتمةشح اق ةلعفاواعف ىأ يودكف تقل تهاقلاو

 ىدلا لوزتلا بسس بسن [لوقلااذهو ةمللاو 3 !ةمق/ا كرف هنودام سفنلالطو ةسثحاقن اك هناانزلااو رقت الو ىلاعت هوَعلارلا نه



 راقطتحالا 00 هلو هيلعما لس الا مثراشفتسالا بذر هريعصلا دا ىههسفنلا لطو ةريمكلا ىب ههمسافل لا لمقو هانور

 بجووملا هلالجو أ هيهنوأ مهلئاس هنأو هباقعو أ ءدبعو ىأ لاو رك د ىلوالا “كرت لب (8/ ,) رئاغصلا نعالا هراشغتسان اك اموٌكس ذار غ ةةساو
 ا ا

 عا اوك ذوأ هم ءاسملاو هزل دوب 030 دور سا دس و دول سوف وفا روف وجسم : كيو
 'عوجلانوس رلاربثك نوب رهعم ىلسق ى نهب اكو سامع نبا نعهيبأ ن 0 لاق ,ىسممت ؤ 0 5 7

 نسور ايجار سنو . م2 كلذ لاف نمرك ذ عابتالانويبرلا نورحت ؟لاقوةرثكلا | © لا
 نوينانرلاوعا ”الانومب رلالاق رقت نوي ردم دف ىلا اكو هلوققدد زئءالاق 0 لا ا
 اوعحرات لتةدقهّتلالوسراد ناس انا 1 دما ا 00 لامار ناجل بهذ هسلاو لاق لثةدقا دم ن اناطسشلا اص نيح هنعاومز منا نيح هللا همتاعاذهو ةسعرلا نوب رلاو ةالول »1 هضععرك ذأ نوكيو
  اوفعضاموهتلال بسم ماصأ املاونهواف) هلوقل وأ: ف لّوَقلا 4 و كك راتقلا 0 هريظنو ىدق اولاو

 هللاءادعأ برح نعمهنم لق نم لتقلالو هلا لبس مهلان ىذلاحارخلا لأن م مهلاناملاو رعاف 0 0 ا ال ا سي 00 ا
 ا ذاهو كا واع او 0 لما هاوق تفعشامو 0 اوفعضاو مهداهج نع !/ ولكتالو م تل 0 د دارملا

 مهرئاص ىلعامدقأوضم نكلو مهم ةفمخ هسف مهتنهادمو مهني دف لوخدلاب مهو دعلاوعشختمف هضم ع دداخاو

 نمالهو دعداهج ىف هلوسر ةعاطو هتعاطوهسعأل نم رباصلا نم مهلاثمأو ءالؤه بحت هقلاو ب هللارفغتسا لاقي مهموثدا اورفغتساَف نب رباصلا ب هقلاوهبحوو هلي زئتلاءابتاو هنناةعاطو مومن ىعأو هلا رمأ ىلعاريص م مدن حاهنمو | "ام ميستعتلا مدسقت ءاعدلاو
 نهو هلخد نمالو تاموأ هس لةةنألهودعللذفهسّمع ىلع لمن ا نمالو هودع نعّرفف لشف دارملاو ىتععهسذنمو هنذل

 رشا سر كلاذلاق نمرك ذ لب وأتلا لهأ لاق َكاذفاناقاموت ودس دعْفل فعضوهودع نع هحولا ىلع ةءوتلاب ناتالا رافغتسالاب
 اوناكتساامواوفعضامو هللا لميس ف مهءاصأ املا ونهوافةداتق نعدمعس انث لاف دب رب انث لاق || ىذمام لعف ىلعمدنلاوعو يدع ىلا
 ليمهتي دنعالو مهترمصن نعاودتراام لوي اوناكتسا امو مهسن لتقلاوعضعشتامواو زعاملوقي || لبقتسملاف هلثم 'لرت ىلع مزعلاعم
 ىلأن هللا د عانت لاف ىعسا ان لاق ىنثملا_ مترص هللا اول ىتح هللا ىن هملع لتاقام ىلعاولت اق لاذفناسللادر_هعرافغتسالا 0

 ْ امواوزمعام لوي اوفعضامر هللا لبس مهحاصأ ل اونهو اف هلوق ف عيب رلا نعهيبأ نعرف عج || راهظا سامناو ىنذلاةلازاىف هلرثأال
 هللا ىبص هنا ىنهملع لتاقام ىلعاولت اف مهترصن نعاودتراامو لوشب اوناكتسا امو مهسن لمعلا وغعض | | راهطالوةمهالازالرافغتسالا اذه
 نع طابسأ انث' لاق لضفملانيدم-أ انث لاف نيسحلا نيدمشا سرح هلا اوم ىتح لسوهملع | نم وىلاعتهللاىلااعطشنم هنوك

 مومل_سوهبلع هندا ىبص ىننلا لتق نم هللا لميس مماصأ املن ويب رلا هوا اونهوافىدسلا || هتردقلاك نالءقلاالا بونذلارغغب
 هللا لصهللالوسر لاو نيح اول دام لوعب اوناكتساامو ىنلا لثغل هللا لمس اوفعضاملوهباوفعصض || قدعلا عامي |ىضتقم هن أيمانغو

 نيارشرص نينموم منك نا نولعالا متنأو اون :ركتالواونبتالو انولعي نأ مهل سل مهللا ل سودنلع ا ١
 املاوناكتساامو ههودع نعاوفعضامو مهد دق فلاونهواف قصما نبا نعةلس انث لاقدسمج ا ا
 ] مس نيرباصلا بك هنبأو و مهب د نعو هللأ نعد م ىجرت فس تادلابهنعةم-رلا نيكل أد اقل لن رع راف 00 5 7 00 اهلا ف! ساصأ ا ا

 انربخ أ[ لاق سنو , متع اوعشخت لاقاوناكتساامو سامع نب الاكل اق يرح نبا نع بات ىنثلاك :هرقوسلاو رقص ناك يدع
 قلوقلا و نب رباصلا < هللاو مهو دعلاوناكتسا املاك اون اكستسا امو دز نم لاق لاق د بغو نما
 ظ انمادقأ تدنوان أ ىانفارس اواس وندانلرفغاا راولاف نأالامهلوقناك امو) هود وأ

 نيب رلا لوقناك أمو مهلوقناك امو هلع هك ذىلاعت ىنعي (نيرفاكلا موعلا لعانرصناو

 لتقدالوملا اذ هىوسلوقءهلناك امى: عداولافنأ الان يي رلاءامس أرك ذ نم سملاو ءاهلاو

 مضردعةدهاجر محاصأام لعرب مامالا ميد لتقذاومصتعي /لوشي انتر شغابوقومبن | نورد يفت لاول وداع
 انلرفغاانيراولاف نأالامهلوق ناك امو مالكلا ىنعمو مهودع ىلعرصنلاو ةرغسغملام-مرةلثسعو 5 0 اه 0

 || هرادقمزواحتاذا مالا اذه نالف فرس هنملاَقبْئشلا ف طارفالا هناف فارسالاامأو انبونذ || '" 9 2 0 2
 ْ | م سس دع ةرسأامواهتمراغ_صلاانيوتذانلرفغاانههمانعمو طرقأف 00 را وبدت
 ْ: ١ ا هللالوسرتعمس لاو سنأ نعم

 ال 5 0 لاب و سر

 بندلا نرتقااذاامسالومحرأ

 ىضفاب لدهتكاورا ةتعالاو ومار
 ىأ نعلم تانك ودمحللن عام

 هللا ىلصهنلالوسر لاف لأق ةريره



 لحر نمأم لعن سو هيلع هللا ىلصهننا لوسر تعم# لا 7 0 قئدح لاق هنعملتا ىضر ىلع نعوةرفغماها رغباتي الأشوب 'نلرشنال
 ةلجلاهذهو هللا الا بوذا ارفغا نمو هلوقىلا(1/ 0| ةشحاف اولعف اذا نيذلاو أرق مل ارفعالا هللارفغم ! مث ىلصيفرهطتمف

 رهطتمف موفي مئامنذ بذا

 كل أاورفعم_باف ردعتلاو هصرتعم :

 حبق ىلعاوم.يشيلاو مصيلوممونذا ا يدع نعمهاعوأ ان 0 0 الا ,وذانكرغغاع فغامالكلا |
 3 رس ديد "جانا اطخ أه ان هأ ىفانفارس اوهلل ا لوق ف سأ معن ٍن . نع د هاك نع مم ىل نانعأأ

 رد داع |. اناطخلان سهأ ىف ةانفارم ءاو دهاعت نعمك ى أنسان عليش ان لاقةفيذحوأ 5 لاق ىنثملا

 ل 5 0 تعسلاق ناملس ني دسسعانر يشأ لاقذاعماب [تعمسلاق نسا نعت رصانسفن أ انملطو

 00 يا ام" لاو نيسحلا انث لاق مسالا شرط رامكل انامل عنان يأ انفاس او هلوقىف لاحضلا

 لسمو نءاس ا ريصاو بارا ان لاق مساقلا مر ءاكل لاق مسح هب تلاحضلا٠ نع ناملسز ب دسع نع ةلمعوأ

 1 مجانا اطخلاو أن سعأ ىقانفارمس او سابع نب الافلات رح نبان ءحاح ىهلاف ني_سملا

 ا.'نسأ ىقانفارساو هلوق سامع نبا ن عهسأ ع نعد ى لاف ىبع ىث لاق ى نأ ىقث لاق دعس ندمت

 نرمل تش نماناعح ا لوغي ناانمادقأتيثوداوقامأو اناباطخ لوعي
 انلعمتالو مهلاتقو ودع

وقلا ىلعانرصناو مهر دحاو ناكم قهمدقتشالو مهئمرغمف مرهه نم
 لوي نب رفاكما |م

 نيدلاهدامع لور عهللا ٠ نماسإ ”اناذهامناو كس هَ هوسو كلساد_حو اود_#نيدلا ىلعانرصناو

3 ل.ةدامتلعذ اله لج وزع هنئا لوشن مهل سيدأتو مهلاتقاوك رتودحأ موودعلا نع اورف
8 

 )0 .”رئامجأ مهواسنأ تلتقذا» اسنالا عابشأ نم كلا امق اوناك نيذلان وس رلا» 5 اوه لعفاك سن

وسيرلا ءال زهفعضرماك مفعل عدادترالاووا دق كوسا: واو فعشتو مهريص
 ْ ث

 رفعتسا نم رممأ امرلسو «ملعمللا

 ىدرو :ةصنيعسموملاو داعناو

 ةريغصالو رافغتسالاعم ةريمكال
 نملاحنواإعلم_هو رارمصالا عم

 فبسممم ىدلافرحواو رجا لغو

 لب :فءاحامتلقولاك اعمام_ماع |

 : حن أ تذراو بك اروهو

 ماعم ماسملا أل ةواحت بوكرلاو

 ىسعم اورارممالا مدعن مهل ا

 »9 بوزدلا ىلع نو رصن نماو سل

 هنلانافاو رصناك مولع هلا كرين فاولأ اجر ةالاو رصنلا وكب روتلأ سو ردم كتسمو

 لاف دمج نءاإس 2 ممودع ىلع فطظلاو رمصنلا همطعيفءودعداهح ىلعو 70 ًالربص نمسك

 2 ”وانرهأ قانذ ةارساوا' وذائلرفغا امد .راولاةنأالامهلوقناك امو قحساننانعدسلس انأ

عاواولاو 5 اولوَدف ىأ نب رفاكلا موقلا ىلعانرصناو 0
 0 دق دئالاملعد.عولاو اورغغتساو ممم بون ذب كاذاغأ ااول

و مسمي د ىلعاوضماك يني د ىبعاوضماو ورفعت سا
 نأ لمت توما هلارذعالو اممولأس أونيعحارم كاهعأ ىلعاو دترتال

 يعمورمصتتسا[ك هورصتتساو ممادقأ تدب ْنأ واع
 نكسملاو ريب او لهعلا لعل ايدارت ناكل مهلوف نما ذه لكس فاما م |

 سحاو فلا. نعرارتسح الا نم عام الس هللا مهلوق ناك اموهلوق ىف ةءارق هلا ىهىبلاةءار تلاو متلعفأ اولعشي لميت :لتقدقو

 هسملع هللا ىكصهلوق ىرهمىرمف [| نأالانالل وهلاف ب صللاريتخلااناو هسا نعةثار واضفتسمال فن ٌكاذ ىلع راصمالاءارق

 اذ هىلءوالث نعرلقلا عفراسو ةركتوان امحأ ةف ةرعم نوكتدق ىلا ءامسالا نو درسم الأ ىهنوكت نان ىلوأ تناكق ةقرعمالا نوكنال

 ةعفرارفا يدا رع 5 رارشلا# امو هلوقك ةفشضللان أد 02 اذاناكىلو مسالكف بصنلاريتخا كاذاوانامحأ

مأ اذاولاوهنأالا ممتن نكست لش هلوقو هوقرحوأ هوامقااولاف نأ الا هموق
 قتدرأولاك اقلط مهل علا مسا ناك لب ىذلا ناكاذاأ

 لاحف ءىبما ينو وكذا لاعملا ]| مال اوهناكلو ىذلا تاعج نافناكلرىذلا ف اون رلاءاو فق هإئمهدعن ىذلاو ةفرعم

 هاوشك ٌكلذو هدعب ىدلا تعفرو هتبسهنريمتاوهناكىلو ىذلا تاع ناوهدعب ىذلاتيصنودتعفر
 ا

ىأو لا اؤاسأ نيدلا هبقاعناك مناي لح
 تاعحو اهتعفرمسالا+.قاعلاتلع-نا

 12 مها ح ككاو قالطالا 2 اوشا

 ىلا ناخا ما تاعح و ىأوسلا وأ أ نيذلا ةمقاعن اكو تاقفتدصن ريخلاهسقاعلاتلعح اود وصئمربملا
 هراسأ ىهو مهر

 8 هتابب بس رعاشلالافاكو ةعوف سه تناكسف مسالا ىل هئىأ ويملا

 00 را اينالا اتت اهدوعب نممىرخلا الا نالهشب ب  اهءادناك امماوقالا لعدقل
 هه

 هو

 ب 2 مي ل اهوادناك 0
 رحأ منو تاوثلا لاما |ىلا هراسا

 يداسعلال اف د نيل
 1 5 بيعي مك ا ا طع أفو ا 1 آى الأو م. أ

 تاوثلات ا لاق, نملوقلطس اذهو اهمهف و نب دلا هللا ى 0 59 (نينحن وعد رح لباس |

 ا ا

 هجو ىلعهنالو نون ئاتلو: ءارحلا كلذكف ود ماع وز الار ارحأ ءازملا ىمس هنأ كلذو

 هلع لحارس ودنا نم لضفتا
 ع الااضأ اولدتساو ىدعا ا دجلا

 نوكأ هام باوح او 0 110 و هلو رصملانودنوسنا 5



 "ا ظ م قل ] كلا لمح امزك ذ #3 ا هور وهقنالضفي مهريغاهلخدبالأ بج وبالزيفوصوملان يقتل ةدسعمةنلا

  نعدرغنمل وعيا ناكل ارفتال اوأدنا لصأو نتسمكلبق نمت تلخسقلاقف ةيلاخلا( م, ظ رند رقلالاوحألمأت وهو ةمصعملانم ةنوتلا

 مهر وما قدتا.ةاعتالو,ةزدحداهح ىعو يمان تقسم قاع لعوبصلانمرهفصو | 1 ىذعو شرفن املا نكس

 م هدع ىلعرصنلا كا ذواسدلا قءازح ىنعياسندلا ب اوث هللا اولي أ ام ىلبعمه.ءاما مهانم مهمئاشتقاو | هنسلاو دوحولا نع درفت ادقف
 رش هلاءازحر مشو ىنعب ةزخخ الا باوثن حو دالالا مهل نيكمتلاو لع حتفلاو رفا هتاودعو ١ ٍْ ملا لاثلاوةهقتسلا؛ هسعب رطلا

 أ انثلاقدي زراننلاعرش( يشرع م اهيعتو ةنحلاكاذود حاصلا هلاعأ نماسندلا اوشا -أ ام ىلع || ءاملا نس نم ةلوعفم ىنععهلعف ىشو
 : عرس. تا

 نينسحما سب. هنئاو غاب تح أر قفانب و نذانار هذاا راولاةنأ الا مهلوق ناك امو هلوقةداتق نعدمعس | ىلع هارحأ هنأ ف هبصولاو اذا هنسد
 لوعيهرخ يا اوروهلتلاو حفلا هللا مها او أ | لسا تسومر أدحاو جبن
 ىلأ نهللا دسع انث لاق دما ان لاو ىتشلا سر ةنملا ىهدرح 0 اوتار ْ نسحأ اذا لبالا نس نمو أ هند دحأ

 ب تجميل رمال ني + ةاكم

 نيسحلا ان؟ لاقمساقلا رص هوك ذم 0 اقعسن رلانعهسبأ نعرفعج |! « ا 0000 0
 لوب نينس#لا# . هللاو هلوقو ابمفّدعأ اموةنللا: رش آلا تاوث نسحو مهو دع ىلعرو هلفلا نس انييذكلما ةبقاعناكفيك اورظاف امندلا باوث هدا مهات آف ىدص نبا ن عدلسام لاق دمج ناش رص هتجرو هنئاناوضرلاهترخ آلا || هلوقلملدب لاصتتسالاولالهلا نس مير رصنلال اقامت دلا تاوث هلنامهأت آف هلوقف رح رج نأ نعي احس ىف' لاك ىعي هعلاس 0

 ند م04 اان ندلا ىلع رص را يلب تلا ىلا

 '«قصو ىذا لثمنولسشي نا ,هونينسفاس يي 27 ١

 ا 1 00001 0 0-0 دشنت عاتعأ ىلع كهدرءاورش نيدلا

 قسسمو اوضرفتنام اهتادل لطو

 | قنعلا مولع بو رثآمهابندنم
 أ لوقاذه ٌمرخألا قامعلاو اندلا

 دج سن ونا و دن رذلا ىنعناورشك نب ذإ اوعمطت نا همهعنو أو هدمعوو هلناد- ءوهق ا .

 | نئسدارملادهادم لاق ننرسسفملارثك أ
 اذ مم أراواشتو هنع ةوهتباسفو هنكت و ماب اسف ىراصتلاودوهملا نم اسو 4 ملع هللأ ىلص 1 4 2-0 : ١

 ناف نيمو اوني ءرقاكلا قهنلا
 د_عنةدرلا يع وام + لوي كبامعأ ىلع ودرب نوعجاته مف كلمن أن وءزتامةمهوحستنتو :

 د هد نع ممالضو مكسفن أمت مك تاب را ” ادهىذلامكشيدو | ب ْ ردا را مكن اعان عاوعجرتف لوش نب رساخ اوما هدف مالس ءالاذ_عب هلوسرب ودتانآو هتلر ةكلاوناعالا 502 ا
 اورد مذلا اوعيطت نا اونمآ يذلا مأاب قصسانءأن 5 لادا يس ورنا: لاق م بادعلاو نعلا ىف صومتلا ومهل ءارآقرفكلا لهأ اوعماس نأ هللاتاعالا لهأ كلذ ىبني مكةرخ وك 5 د

 نال كلا ةسقاع ناك فنك
 0 اما رف ار ددصهذتف ءاخاوملهنتا ؟ناشعأ لع دود

 جر نينا ارا نصل اوكي الا وام ارا يااا رع وح لا _ نالوأ رخآلا ملا لاح ةفرعمف 5 00 ١ دمه 0 ن9 عد 1 5 | ىب 000 6 00 : اا مكمن 0 | 0 ل 2 كي نيمسفلادح لاف لمأللا

 35 اًدعأ ىلع كودرءاورفن يذلا اوعطتنااونم 1 نيذلا اما, ىدسلا نعطابسأ اذ لاف دسجأ
 ل هوان لج هلوقلب وأت فلولا مو اراغك مودرنامفسانأ اوعمطتن الويب نيرساخاوملهنتف
 نمد عنه نونمؤملا هس اوكدد سمهتنان أرك دولاعت كاذب ىنعبإ[ نيرصانااريخوهوك الومدقلا
 مكباهعأ ىلعمك كودرب اورشك نيذلااوعبطت ناهلوق ىفنالمآ ' الومهللا لب لقا اواور شك "نيذلاةعاط |
 م يكباقعأ ىلعمكو دربفاو رغكن ذاااوعتالاونمآ نيذاااهسأاب لاق هناكف مهتءاط نع مهلام مم
 ولولا مسا عذر كا ذاورمصن نمريخ و هفاورغكن يذلا 0 الوم هللا لب ميسا

 هللا لا هلوقب ىنءيواص اهو ناك اورفت ؟نيدلانودوك الوم هللا وعمطأ لب ىنعم ىلع ابوصتمتلاك
 دوهملا نمهبلامت ررف نمال نن رصانلا رخوهواور فك نيذلا مكن ادعأ ىلع مكرصانو مكملو مك الون
 ام , نك هريغناوداو هد سعال الومو مكر رصارخ لاهل تارلا ردا |لهأو ,

 تيدس وم مع تس يرسل ا

 ل
 هوندا مدا رتبملا نينلو, .عيلاقمأ
 رك ا
 ناو تار ار وعملا لإ
 ريسملا راسل هفرعماهذه تلصح

 ان لاودتغ يعرف 0 5 , دؤئش مهوقدستالو ركب دىلعىراهذااودوملا اي مرفك نع راغ فكل زضرعلا
 مسكر يو

 ةلاصضصاح دوصفملا ناك صضرالاو

 تدب لايف, :نأ كيم الو

 ران [ًمد هاشمل نالريسلاىلا
 عامسلا رم نمىوقأْارثآنيمدقالا

 ل 0 د نيئاتلا ونيت دبعواودعولاو ىجاورمالانمودقت ل كدياع 7 لئاوعلا ١ 'ء ش 0 م0000 05 5 لقا: دهاورظااف ري انملع لدئانرات نإ. لمقاك

 3 "ا 2 5 ,

 20111 مااا 1 1 00 ااا مم 1
 3 1 احم 7 ب اممم مم مما ممم مااا اا م ا اتت تذمر اا

 8 يول اب قي ايلا س1 0 ل



 (81) ١ نءدالفةظعولاوىدهلاوناسلاامأمهك الهراثآنمنونياعباس
 100 ل ا همت يي يش يي يو ويس سا وو يمال عسا روع دوج 0 ادم مس ا صمم صبح. يس مس جرب وص قا هم تمص مخ

 ناك ن اك الو. هنا ل قدها نبا نع ةلس اذن لاك دمج نما شرط يرام دضرو راارقلا
 الو هريغت أ ورمصتتستاالو هناومصتعأ دىانرضاتلاريدخوفو مكب واق اف دصمكت ؟2: لأ “نولوقتام

 بعرلااورفت ؟ندلا ولق ف قلن :..إ)هلوق لبوأت ىف لولا مكتيدن ءنيدت رم مكماشعأ ىلعا وعر !

 هللا قلم هوان ل كلذ ىنعت(نيملاطلا ىوممسكيورانلا مهاو أ هوان اطلس ه.لزتي لام هللاناو 37 راع

 دحأب مكيراح نعل سو هيلع هللا ىل صدق ةويتاو د ومهم رباورفكن يذلا بولق ىف نوم هؤملااهعأ
 مهتعاطو ماخ_صالامهتدامعو هللا مهك ريش ىنعد هتلما وكرشأامع علهلاو عرحلاوهو بعزلا

 مهك رم مهر فكم هلزعي ل هن ألح وزعربخأ ىتلاناطلسلا ىعو ةعاهم مهل لعحأ ل ىتلاناطمشلا

 مهلع بلقلاو مهما دعأ ىلعرمصتلاب ملسو هملع هللا ىلص هللا لوس رباع هانت لح هللا نمدعو اذهو

 لاذق هلأ مه مص م لعن مما دعأب لعاؤوهأم مهرب مث هتعاطباوكستو هدهعىلعاوماهدس |أم ظ

 عوثم رمأب و راثلاةماقلا مون هلا نوعحرب ىذلامهعح رهو ى:_هيرانلامهاو أ موهؤانل لج ا
 مرانلا هللا بامعاهل بجو ا اممما تك انمه سقت أاوماط ن يذلا نيا اظلا م ادم سمن ولو قي نيملاظلا |

 1 اع سعرا اورذت "نذل سولف و سى سا نما نعمل انث لاف دج نبا د

 اورفك ن يذلا بوا_ةىفّولأ ما نيملاظلا ىوثمرسشو رانلاو» هاوأ انا تسل د املا |

 مهلذا يي بت هب مسهل ىل- ءحأولام ىلاو 37 راع ساعت هناا 1 5 ه.ىدل'سعرلا |

 تود. 06 ؟تءاصأ ناسا ا دعت اورةمصتعا|م مكملعر وهطالو رهن هسقاع ظ

 نيدامت 27 م سو همل عهلل | ىلص هللا ىتاهق رادصعو ىرمأ ام تقام كفالا هوتمدق

 د ماو نامفسوأ لعتراال لاق ىد سلا نع طامسأ ان" لاق دجأ ام' لاقنيسحلا

 مكن | متعنصام قش اولاعفاومدن مهنا قرطلا نحن د. ني ارق | راطلا ر ييدوت
 مه ولقفلحو زرعها فذ هف مهواصأةداةاوعحرامهومك ريدي رشلاالا قس ملاذا ىح مهوملتق

 مهلا نعج دقاسعم ريخ افادت تقل نا هلاولاةو ال_عج هلاواءؤا بارع أ اوقاف رمز مناف بعرلا

 كلذ ؤلج وزعهللا لزتاودسالاءارجس غلب ىتحمهماطق ملسو هملع هللا ىلص هلوسر لحوزع هتلاريم أف
 لاف ىعرلا نمهملق ف ف ذقامو لو هملع هللا ىبص ىم | ىلا عسح رذأدا رآنيحنامةسانأرك ذف

 مكق د ص دماو )) هلوقلب وأ” ىفلوقلا م هلااوكرسشأ اع بعرلا اورفك نيذلا تولة ف قلمس

 دم با همأ نمنونمؤملا اهبأهللامكةدصد _ةاودرك دولا عن هلوعب ىذسعي (ةلا

 ىذلادعولاو لو هماع هللا صدم هلوسر ناسا ىلع مهدعوىذلا دعو دأب لسو هيلع هللا ىلص
 نلاناو مها: ءرهدقان ومب رناواوحربتالو مكناك هاو اًامرلا هلوقدحاب هناسل ىلع مهدعو ناك
 2 ارهتئاناذثمو رمصتلا لبو هملع هللا ىلإ مدننا لوسر مه دعو ناكو مكن اكم متن امنيملاعلأرت
 ىلصهللالوسر ز راسل لاو د || نع طاسسأ ان لاقدجلا انك لاووخ ّ رع ىذااكءرمأ

 لاقو نيكرسشملا ]+ هوحو فل. ا لصاناوماقق ةأم رلارهأ د ًاننيكرمشملا لا ٍلسو هملع هللا

 ننلادمعم_ملع أو مكن 'اكمرصم' امنيملاعل از نلان" ةمهاممْر هدقانوميأر نا مكناكماوحربتال

 بتاصص أر شع ما لاقق ماقنيكرمشملاءاو بح اصن اسمع نيةطط نا .* * ريسح نيت اّوخاخ اريمح
 هال .لهف هنحلاىلا انفومسا مكلف امد و رانلاىلا كتوس انل#ب هللانأن وع زرمكنادج
 ىسف:ىدلاو لاهف تلاظمان "ىلع بلا ماَعفرانلا ىلا همس ىنلععت وأ ةذحلاىلا وسن هللا هلق
 هلحر عطف ىلع هب ضف ةنملا ىلا كب ىنامتل وأ رانلاىلا قيس هللا كاهن تحلف راو أ المدس
 1 اللا عل

 ( عباد ريحا - ) 1١
 5اس تم يسرا تا ا ا ا لا

 ةدمجلا ةمقاعلاو د طار نولعألا رتنأو أرانلا فمهالتقو ةنحلا فك" الثقو

 ةراغلاىشتقب 55 اه قرملا

 ةلازا و ا 0

 ا ىدم ىذا

 م الكل ااممائثوىدهلاوعو ئدلاف

 نيدلا قب رطق ىجيتي الامترحازلا
 ىدهلا صخو هلظعوملاومو

 نوءهدنملا همها نيشدلاب هلقعوملاو

 ىدهلاو سانا ماعنام.لا لمقو د

 ىدهلان ال ئغتلاب ثاضاع هطعوملاز

 هإصوماهنوك طرش ةلالدلا سا

 توكينأهم.ُتلوقأو ة.ءءلاملا
 ىأب و ئفلكملا ءمجلاماءناسلا
 ىدهلاوةلالدلا قرط نم ناكىب رط

 ىلدلاو ىاهربلا مالكلاهدار

 ىعانقالام الك! اهعداربةظعوملاو

 يللا تعور لاو ةوكسملاب

 صخو نسح أ ىهىتلا مهلداحو

 ىح ىف ناسلانالرك دااننوقتملا

 هدهناملم رم ريغ مهريسغ

 دوصغملارك داهد_عموتامدعملا

 اذالاق هناك اونهالو هلوةوهو

 ةجلاط ورلا لاخلا وو
 نأو لحمض' لطاملاةلو هنأ ملع

 داسهملا نعاوفعضتال ىأفعضاا

 د امو مكباصأام مكسانر والو

 لمت نم ىلعاو:ر < الوانمح و انهو
 مكلاحو نولعالا متنأو حرح نم

 متماواصأ امتراك أرد. موب مهتم |

 !انقو هل ملاتت ناطم شا

 دا ناىأن ولعالا تنأو هلودل اديقنوكينأاما نينموم منكن اهلوقو ةراشدومهلةملستاذهىفو نَعتلل ةمتاعلاو هلوشك



 هللانأب ؟تةئلاوفعضتالف نيدلااذه ةسقحتو هللا مدام ح مصنا ىأاونم الو هلوقلادمةنوك,نأاماوةلغل | نم هنكرسشس و هللاؤ دعب اع

 نيكرسشملا لمحت دملولا ني دلال مق أذا كل ذك مهامنسسف دحأ مون لسو هءلع هللا ىلص لنا لوسر( 7” ) باحص أمرهم سامع نبا لاوس مالا اذه تنس

 0 ب 0 ىلسحلا مدد 5

 .ةيلغللا لضمْلا ةدك رتفوعناانم>رل' وهلا كلدشت أل اقفدئروع تف شكد او طقسف 0 0

 كيو 7 0 00 --ِ كك تالا
 ريسغ هدلمل 07 00 كلدعت 0

 هامر نيإسملا نمرع بانو آلا

 ناكرشملا ل مخ اومرو لمحل او دعصف

 ما هلوق اذ: م هومزه ىدح

 05 لاقو نولعالا

 لعل ا سيرا لويد مف انإ
 بلعج انرحاستك 0 م

 تقع.

 اهنباو اهسأو اه يحوز ءىتش هأر ابا

 هللا ىلصهتلا لوسر 006 نلومعم

 كلوسر لعضصت اذكعأل سو هملع

 فاقلا تشب حرفك لع أت ارف

 فعشلاك ناتعل امو اهمشو

 لستو دهحلاو دهحلاو ىعضلاو
 لمقو زاخعاو هماهمهغل محفلاب

 لافو مسامضلابو ردم محفلاب

 اهتمعب ةسحارخلاحتفلاب هنا ءارقلا

 ممن لاقو ةحارخالا ذا
 م واهح .وّمفملا نأ الا ناَمْعل امه

 | ولان ن ادن آلا ىنعمو ةحرق عج اهنأ
 لق مهتم رتل دف دح أ مون كلم

 1 نع ُكاذ هطشي لمردب مون قلد

 اذ لادقلاةدواغم

 مك نوملأي ما ةدريلتو وو
 نوح رءالامهنلا ن٠نوح رتونوم ات

 هنأ -ااذودح امو ف :احرملا لقو

 ني ارافأ ١ موك ورد

 بحاص لتقوالحرنورشعو

 اوقرعت د النا. ىلوأ متن

 ميه تاءارحلات رك ومباول

 ل ا ررمعو

 1 اكرام :١لوأىف مهملع هع رهل هلا

 ىح هلدان 0 نوبل تيت املا وب

 ىلص ىنلا لج ومعامز رهف نيكرمشملا ىلع دوسالا نيدادقلا وماروعلا نب رعب اذن همم تدم ساو

 نبا تلا سخ لكوحو ددلولانيدلا كلذ ىً راف نامفسانأ أومزهف هاععأ اورل_بودمأ هللا

 رك هوس وو اعف و و هيلعهنلا ىلصهقلا لوسردلا ءاير طنالق عمشناو ةامرلاهّتمر لج

 ظ ىقلطناو موا و سس بورما تا وقل اس حلا اورداب هب ةيووسهمملا نيثرع مل

 ىلع ل ممم ةامرلالتفف لج مث هلمخ ىفحاص هام رلاةلقدا + ىأرالف ركسعلاباوقق مهن ءاع

 نيلسملا ىلعاود._ثفاودانت لآ اقت مهل نأ نوكرش :1اىارالف لو هملعهللا 1ع ىنلا نامصأ

 لمار ١ ان لاو مادقملا نب رعصم 0 لاو حسا نينوره 7 مهواتقو مهومزهف

 هللا ىل صوهّللا لوسر سلح أ نم درك انمداو دحأ مو ناك امل لاف ءاربلا نع حم اوأ انث لاق

 أاوحرت 0 و رييج نبت ا وخاخ أريسح نب هللادمع ءمب.ملع أ و ةاهرلا ازانالاحر سو هملع

 مولا قتلا الفانونمعتالفانلعاورهط مهوب ارناواوحربتالف مهلعانرهطانومي أرنا مكسناكم

 ةمشغلا نولوةباولعذ نهلخ الخ تددو نهقوس نع نعفردق ةايمللا ان از سرا ر 1

 انافاوقلطنافاوأف لو هيلع هللا ىلص هللا لو« دمكسلا دهعام,تلعامأ الهمدهنلا دمعلاق هممتغلا

 ان 0 مج ال2ةنوعسنيإملا نم سياق ىهدوحو هللا فرص مهونأ

 ىن لاقىأ ىن

 انأ تاق ا رسل ا وعرالا كد علقو هلوق سامع نبأ ع نع هس نعىلأ ىب ” لاف َىش

 ' لاودع زيد 52 هونك ءارملا نوعا أ 3 لع رح 1 نعدأ

 ند ةلسو ه.ملع هللأ ىبص هللا ل ترس رخوادح أ لزن كلاب قهر هينا كا قلقأن أمعس

 ىدنكلادوسالا نيدادقم اذ مون هسعمو ماوعلانيريب زل لهنا ىلع مه أو او ءّمحا:سانلا ف

 ةرجح حب رحوريمج ن بعصم/ لاقي شا رقم الحر ءاولل اا سو هملع هللا ىل_ص هللا لولا رطعأو
 ةمركع هعمو نيك سملا لمخ ىلع دماولا نيدلاخ لمقأو هب دن نمبر ثعد و رمدسملاب ىلطملا دمع نبا

 هنارا نكفدمل ولا ندا ليةتسسا لاقو رن را مو هيلعمتلا ىل ص دهللا لوس نع 00

 لسقأو مكنذوأ تساوحريت:اللاقفرخ آسااح نماوناسف ىرخأ لع ص أوْ اذوأ ىتح
 نيدلاخ ىلع لم لمح نأرمب زلا ىلا لو هملع هللا ىبص ىننلا ل راف ىزعلار تالا لح 4 نافسوأ

 فمع زانتومتل فاذا ىتح هنذان مهم وسم ذاهدعو هللا م كقدصدشا لاف هعم نمو همزهفدماولا |||

 نك 0 أومهرصاب. 1.2198 7 ارأامدعب 0

 ىد ندمت َن |ىرهنلا هللا دسع نب م نيدمتث َْىل لاو ىد سان أ نبع دلك لاق دم-ن

 قاسامف عمج امهثيدح نأواهضعمثدح دقمهاك نأر 5 دنا عاطل ددعقو اننابع

 هو“ 'قدحأ نمبعشلا لزن- و هملع هللا لص هللا لوسر نأ كاذ فرك ذام ف ناك تسب دخلا نم

 تحرس دقو لاَمَعلان سمن ىح اول اهب اللاقو نو لآ رك سعوهرهظ لعل ليلا ىلا ىداولا

 0 معهرعو داعم دعست نور ن نحرلا ةنبعن نيصللاو داق رب نصاو 0

 نيحراصنالا نمىل_ترلاقف نيداسللةامقب نمهغمصلا,تناكعورز ف عاركلاو وللا نتن

 هللا ل ري را راضتالو قو عودن عر اتا نعول دهب هللأ ى_سهلنا لوسر ىهن |

 سوو

 هتفصر اةوصوم مانالاكلتو ةحارحلاولتقلا سفن فةملثملا يكتامتاو ةمزالرمغ ىجرحلاو ىلتفلاددعفةلئاملاو متعرانبو متلشفاذا



 عئافولاىلا هراسأ كلت نوكدو فصوال ريضلان أو ديدح لك ىلمت مان ا نس ار وا الاوأدتس كلتوأ اهلا يح اددتم

 رغظلا نمتافوالا كلت ىفام مان الان دارملاو (4 نامزلا ءانبأ نم نرامملا لهأاهف رعد ىتلاةسمعلا لاوحاالاو

 هلوقوهسرعلا تالاملاو ه.لعلاو |0000 ا ا ا ا ا ا

 0 1 ع اممهعمو فال ١ هلأالب مهو سد رقفاصنتو لسحر هت امعيس قوهو لاتعلل سو هماع هللأ ىل ص ا

 صحأو ل_هح ىلأ نة .ركعاهرسسم ىلعو د.لولا نيدلاخ للا همم ىلع اول ع3 اهومنح دقسرف

 ا باش لعمددمو) وهو فوع نور مح باخر يس نمهللا ذمعةامرلا ىلع مو هملع هللا ص هللا لوسر

 ظ اشلعوأ انل تناك اانضاخ نمانوت أيا ل.ذلا,لمخلا انعممضنالاقو الحر نوس+ ةامرلاو ضمد
 ١ -_ | نرالا تمج اول تةاو ضعد نممهضعناندو سانلا قتلاالف كلمق نمنتون الك ناكم ثدنو

 مودنال نيرح !ىلا موق نسم نيمل-لا نملاح رف لاط ىلأن .ىلءو بلطملا دنع ني ّةزجو سانا! ىف نعمأ ىتح ةناحدو:أ لئاقو
 لص مومفاسه هاعمو ايغراوم ْ , ١

 هودسعل ماو هلرورمسلا 4 مق

 همد_ تامل رسفتلاك اهلواذ

 ىلادخحاو نم ىلا لشن هلوادملاو

 ىأ ىدالا هتلوادآلاشورخ

 لمت ىأ لوداسندلاو + ةلقانت

 نثالدع زهلاتناكو مهودشك ىح فو.لاب مهو سؤ هدعو مهقدصو هرصن لجوزع هللا لزناو

 ريب لا نيهللا دبع نيدانعنن ىو نع ىدسانيدمش نعةلس انث لاقودمج نا س2 اهف
 ئثقبب الف سكعلاب رخثآ مونو || تارمممابحاوصو ةستعةنباد'همدخ ىلارطنأ ىتتي اردقاهللاو ريب زلا لاق اقدح نع همب أ نع
 نمريارمت ب الواهلاوحأ نم | نودي رهتعموقلا انفك نحر كسعلاىلاةامرلات اامذاريثك الو لماق نهادحا نوداممزاوش

 لا- برملا مهاوقهريظتو اهران ١ افكناوا: امك ذاق ل ةذفادنبع نآآلأ خخ راصخرصوأنرادأ نياق ندا روهظاولخو بغا
 ةءوامم ران اوك ءال دلاب ترش 2 لاو دمج نا م2 موغلا نمدح أهتمو دبام دعا وللا تادصأ انمزهنأدعب موقلاانملع ْ

 90 رعضتلا ارم مكس دعوا مك تمفو د_ةلىأهدعو هللامكف دصدقاو هلوق فى عما نا نعدلس ظ

 مكقدصد_هلر هلوقعس رلا نعدمبأ نعرفعح أنا انث لاقراعنع تنرمح مكودعولع ||

 اوغرشت ىحاس مهعانغ نم, بصأاما وذ اتؤاقتو رهظتس مكنامهللاق دح أ موب كاذو هدععو هللا

 مهلاهدهعىذلا هدهءاوسنو متانغلا فاوعقوواوصعو مل_و هيلع هللا ىلص هللا ىن سعأ اوكرتف ||

 0 0 هرك دىلاعت ىعب( هنذانمهنوسعتذا) هلوقلب وات لوقلا هنمه م أ امري ىلا اوقلاخو ||

 ددشن هرأ هنأ دارملا لب نورفاكتلا مك دعوا لو هيلع هللا ل هللا لوسر تاصصأ نم نوئمؤملا اه أمك هنلافودقلو كلذ

 ل ا ل | لا
 ىلع هنن اددشول هنأ كلذو نموملا ل 2 اذ قل دفين كوول رص امك للتو

 اهلازأو تاقوالا عسج قرافكلا 0000 00

 هذه نمدارملا ساو ةغراو ىرخنأو

 0 هوان انعت هنأ ماوادملا

 نب رفاكللا رص ىرخأو نش مؤملا

 هلا الفد رمش بسهم هلأ ةرمصن نا ؛

 نءررعلاد.ع نيد“ نع فوعن.نجرلا دسعنب رع ريزعلا دبع نار نري رعلادبع

 معلا لصحلاهعمج ف نيئموملا نع مهنوس خذا هلوق ف فوع نب نحر لادمع نعهمبأ نعةمرذ نب روسملا ب ند-رلا دمع نع ىرعزلا

 اموقحناعالا نان ىرارطضالا | لاك هسأ نع دانرلا نأ ناانريخسأ لاق بهو نءاانريخأ لاق سو , م ريغ لتمقلا سلا | لاق هنذان

 لطم كا ذك ناك وأو لطاب ةاونجت ورع نيد ٠, رص لثغلا لاف مهمو بح ذا لحوزرع هللا لوق ف لوَهب هللا دمع نب هنن دمع تعم#

 تاعلاو تاوشلاو فيلكتتلا || مستقلت لاو هنذانمهتو غذا دهام نع عي أن ا نعىسع ان' لافمصاعوبأ انث لاق
 نر را ونا نيو واو | 0 مو ويت دا هلع ا بق اواخر رورو ال: ع حن 5 لاو ١ كابس برص
 000 ذا هلوق ىفةدادق نعرمءمانريخ أ لاق قاررلا دسعانريخ أ لاق ىحن سنن سحلا (سرص هتذاالتق

 اهعفد» فلكملاو هنقان تاهشلا 52 '/ ' يا 0 ا ا
 8 0 ١ 1 مم وسد عسب رل ندع نك رمد نان عرامم نع بعد ربي مهنولتعت ذا لوشب مهموم

 ىلع ةلادلا لئالدلا ف رظنلا ةطساون ل ىدسلانعطاسأ ان: لاق لضفملانيدجسأ ان لاف نيسحلا نيد سرع لستقلا سحلاو هنذاب
 هللادنع هناوث مظعمف مالسالاةعص ١ نانعةلس انث لاقددج نثر ص مهنولتشت لوي هنذان مسهنو كذا هدعو هللا مكق دصدملو
 معبلو هاصس هلوقريشت اذه ىلاو || نعام ىث لاقنيسملا انث لافمءاقلا رص ل تقلا ىأ ف ومسلاب مهتوسحذا قدما ْ

 فوطعملافذحو اوما نيذلا هللا حم اص هللا دمع ان' لاودوادن ىلع. م رص لدعلا ىنعت هذان ههنوسحت ذا نسا نع كرامم

 ا ا م ا ا ف شل
 اهنمض ىف نطو ةدحاو تسل ةلوادملا هذهىفةحلصملا نان ناذب |همفو ل_عملو تمكو تمكن وكمل سانلا نيباهلوادنرب دعا دئاوقلاررعبو

 هللال_عيالوهلوشك اهوحتودي الامن هرهاظب مكمل نما شه تحادقو هللا معي نأ اهنم ةرسسم مست ءاسمسلَهن اهوفرع وة حج م اصم



 ناد , الالب وانو هبر مغاربأ ىلباذاو ىلاعت هلوقريسفت ىقاهنع ةنوحالا كيس دقو اهعوقو دنعالاثداوحلا لعد اليلاعت هنأ ىلعاو دهاح نذلا

 الكف نودشمرأ بواعمدا رلار هتردقو ا نالف رءاذسه لاقي روهشمزاعترو دفا( مك 9 دحر خلو وامل لكلا طفأىالطا

 دارملا 3 علا دن اهرهاطظ رع

 هللا اع ىف ةريعتلا نال مولعملا ددحلا

 ره-لخملهب الاىنعقلادم ىلاعت

 قفانملا نم صل او هوانمواعم

 هانعم لسقو رفاكلا نم نمؤملاو
 ماشم معلا عضوف زابشمالاب عسل

 ىلعتي كع مه اعمل لمتو مكدملا
 ادوحو م ميلعت نأوشو ا“ ارداهب

 ع 6 :هارادا نال تاثلا مسهنم

 د وبل ىذلا مولع نود عقاولا
 ىلا فاضاف هقلاءاماوأ ملعيل للسقو

 معلا لاوقالا ىلعوم لايت هس

 ىلا دعت اذ هلون ةرعلا ىنعع
 لعن ىنعع هن |لمقو دحار لوعشم

 ناوع_ةمىلاىدعب ىدلا تاقلا

 مهربغ نع نيرمث مهماء لو ريدعتلاو

 نا رداهتلا عج ىلع لمثحو

 هانعمو دعت عملو قلعمم ريكا
 نمناسع الا ىلع نوشاثلاريمتملو

 كو قانذ انا نوراكلا
 ءادهش مكنم دخت وهلوق هلوادملا

 مو لاي دايجلا فارم
 لكامل وقت ةماعلا
 تصمم كاإذك مهنوك ناو سانلا

 كاوةمالا هد الا ل ارا ني يبث
 ىل_عريصلا,الاة مالا نماونوكي
 دارملاوأ دئادشلان م هياولتباام
 ءادهشلاوةداهشلاب مكتماسانمركل
 ءاورظااوءام ةركلاك دمهش عج

 فدل نيلسملا نم لوتعملاو

 > يضل لانا ده ىعس رافكلا

 مهاللمم#ناا
 مهريغ فالك اوتأماك مالسلاراد

 اورضح هانا

 هتك المو هل نال ىرامثالا نا لاقو
 ةاعأ | 0

 0 0 لادن اشرصاك مبلعم ك اناىطمل_ةو كلذ م ا ىعككم ىنعت ه 5 هنذان |

 9 يامال د يل هوس ا يم سما هحما ه يحيج مح

 لوأتىفلوقلا 5 1 مك نعمه دنأى 1 كو مهملع كيد 3 ىطمل تو ىذا مهموسكتذا قس ا نبأ نع

 هلوعب ىنعل (نومحتام مك ارأامدعإ نم متدصعو حالا ىف ,عزانتو لش فاذا ىتح) ةواذن لح لوف

 لوقت هندا أ ىف متفلتخا ولوقي مالا ف متعزانتو مفعضو متةمحاذا ىتح تا شف اذا ىتح هانت لح

 هلنأ ىلص مهرمأ ناك نيذلا أم راكد ىنعي اتاومكملا دهعام وه ضأ منك راق مكسنأ متعلاخ ومد صعز

 نمهعم ناك مو دملولا نب دلاخ ازا دس ا كتقئادو همه دعدنمو مهزرك صم موزرملا م_.وهناع

 | نمئلنىع هنافن وصحت امك ار امدعن نم هلوقامأو مهن سهأ لسقانرك ذنسذلا نيكرسش | ناسرف

 1 ىلا ةعزرهلاوهُكلذو نيكرشملابرفظلاورصنلا نمد هن ونموملا مم أهللامك ارأىذلا دع

 دود قصتنا لود رناكى تلا م هدعاقمةامرلا لرتل.ةمهلاومأو مهلان نعمهومزش

 ترهاطتانلقىذلاودو مهلا رو منول ىلع نكرم ملال مخ حجو رخ ىلبقوامذ مهد عقأ

 هلوقرك ذب نهضعءدلوفرك ذنسو لاق نمضعدرك ذىضمدقو ليوأتلا لهأ نعراشخاالا

 اذاىح هداّتق نع دمع انث لاق دب رب ان“ لاو ريش اسرص تاذلاف ن هر د قف امف

 مويك اذو نوبت امك أرأامدسعل نه متب_صعو سحألا ىف متهما :+ اىأرعالا قرتعزانتو ماش

 مهم أاماوفلاعواوزواسو د ةعلاا او سدف صان مهحأو مو هملع هللا ىلصهّننا ىث مهلا دهعدحأ

 ل 2 نوتأم مهو دع نم مهارأ ادع هدم هلع فرصتا مو هملع هللا ىلص نبأ ىن

 هللا ىبص هللا لوسر نأ سامعنا نع هسمبأ نعسفأ 1 ” لاق وع ى ' لاوىأ ىف : لاو دع_ىنا

 هيلعهللاىبص هللا لوسرلاشذ مهمارو 7 كس لو 0 ل سو هيلع

 ا ءانلاسرحاوروكو انمدق. نمهحوا ود رتانوعاووك لو

 اوأ رام ضعبلمهضعب لاعف مهئارو نماواعحاواك نيذلا فلما هناعص ا روش ٠ ءوقلامز هامل بو

 وغلا وكر لسو لعمق ل هدا لوسرملاو هلطنا دان ماسلاو ًارول- لاق تادعسمءاسنلا

 انناكم تن“ :ةقلسو هلع هنا ىلص هللالوسر عمطن ىلإ فرضها قاطو ااهواهملاا وهمس نأ لعق

 | عيطناولاةنيذ سال ةرخآلا دبر نممكشمو ةمتغلااودارأن يذلا ما دلادبرب نم ممكنم هاوقكلذف
 اوعزا :تنيحالشف ناكف لو هلع هللا ىلصا دمحتاون أفا ةناكمتيشنو ل .وهل هللا ىلصهتلا لوسر

 نبا نعراسع نعت ره ههنعلاو فل ااوأردقاواكن وم امك ارأ ًاامدعب نممتدصعو لودت مهلتا

 لو مالا ف متءزانتو مو دع نع متاح لوقي متلشف اذا ىتح عسب رلأ ع نعه سبأ نع رف عج ىلأ

 ,',ةرعأ الق نورهطظمس ممكنا مهللاو دحأ موب كلذو نوم تام مك ارأ أأامدعت نم مادصعو مفلتحا

 مهانغلا فاوعقوواوصعو لو هملع هللا ىلص هللا ىنعأ اوكرتفاوغرشت ىتحأش ,ةانغ نم متبصأ م

 ل هرمأامرغىلااوفلاخو مملاهدهعىدلاهدهعا ساو

 متاشفاذا ىح ب رحنا نععام ع لاق نيسحلا اذ” لاو ماعلا سرص نودح أم مهن

 نعطامسأ اثني لاف طفح نادل رم نيل لش نام نالاف جب رحنا لاق

 نبا رص عقلا نمن ورحت اممك ارأامدعن نم متدصعو سال متعزانتو | متسفاداىيهدئىدسلاا

 ىرصأ ىف متفلدخا ىأس مالا ف متعزانتو متل هاد ىأمتلشف اذا دعسان با نع هملس ام لاق دمج

 هر ارأأ م دعت ع نم:امرلا ىنعن مكمل ادهعام امو ملسو هدلع نتا ىبص مكسنت سهأ تك يىأ متدصعو

 يأ .لاقنيسحلا ف هندي ا ايام : نع موعلا ةعرهو - دس ضب
 1 ا و ص

 جا

 نءو مه هنالال ةروك ذا دئاوغلا نسا لعن رفاكلا ايبا دكر ا ضف ورم ارتسعاوهو ىوالا ىلع نيرباصلا



 ىحهلك ىلا هذ.نأوه لضفملا لاهو ناصّمنلا حلاو همشنتلاةممللا ف صحم او نب رفاكل| ىتعمت واونم ا نيذلا هللا صحمسلو هلوق مكملا
 مهريهطتى آن ينمْؤملاِب ونذصسحمتدارملا( ه)ن َىَنمْؤملا لعن رفاكلاهملغلا د تاصحن هنا 4 الا ىنعمح احلا لاو ىمهنمىربال

 انا تحاوت ىع .لمقو تفل م ىنعب نوما 1 6-0 نسحلا نع ل رامملا نع جب جاع

 ' متلصعو متل ف سعالا ق متعزانت ا نم متدصعو رعالا ف مةعزانتو ممل دف

 اهانعمو كاذفتاخدواولا ناورسخأتلاهانعم ىذلامدقملا نم هنا نوم امك ارأامدعن نم

 هنموامل واذا ىىح فلو ةماذ هوءاني دان هانعمهانب دانو نيمعلا هلتوالسأ الف ىقانلقاك طوقسلا
 مو برتسقاهانعمو ىلا دعولا نرتقاو لاق مث وح امو وحاب تحف اذا ىح لحوزع هللا لوق

 رعاشلا لاه
 اومشوءانبأ متيأرو « مكنوطب تلقاذا ىتح

 00 ميشلان ا « انلنهارهظ متملقو ظ
 هلوعب هانم لح ىنع» ((ةرخ الادب ه ري نممكنمو امندلاديري نموكنم ) هلوةليوات فلوقلا و
 تبعشلا قلو هلع هللا ىبص هللا لوسر هم مهدعقأ ىذلا هدعفمأو 5 رنيدلاامندلادب رب نم مكنم

 نممكنمونيكرشملاة ع زهاوأرذا سها تلط نيس ارك ابهعاوشمو نيكرششملا لمحلد حأ نم
 ظ هملعهللأ ىل صهللا لوسرا مق م هدعقأ ىلاو مدعافمو هآمرلا ن ماومي' نذل كلذ ىنعا ةرخالادبرب

 كلديتاوثلان .هقادنعامءاتاو رد ىلصهننالوسردهع ىلع ةطفاحشد سم أ اوعمتاو لو

 متم ىدسلا نعطاسأانث لافدج-أ انث لاف دم اين رصاك هرج الارادلاو مهلعف نم

 فلا الاولاقواوشب نيذلاو اين دلا باحص أ مس هةمنغلانودب رراوقلطنا ني ذلاو ةرخ لادن رب نم وك و

 لاف ىبع ىنث لاق ىأ ىنث لاق دعس ني دمت ! رصةرخ كلااودارأ ل سو هملع هللا ىبصهننالو -رلوق

 امثدلادبرب نم

 ناملسندسعانُ لاق ذاعماب أت عمس لاو نيسحلا نع تن را هلثم سامع نما نع ديس أ نع كأ ىنذ
 هللا ىل_ ص هللا ىن نا ةةرخن الادب رب نم مكتموامندلادبرب نماكنم هلوق قلوه *لامضلا تعيس لاف

 اهحاوتشي نأ مه عأ ةلزنع سانا ةحل سم او وك لاقف نلسملا نمةفئاطدحأم ول سم أ ل .وهملع

 نامفساب ًادحأ مو 2 ىلصهّنلا ىن قلالفمهلنذأب ىتحمهناكماوح ريالنأ مهعأو
 مره لح ورع هللا نأ ةحلسملا ىأرابلإف لو هملع هنا ىبص ولا ىدمهمرظ نكر رسملا نم هسعم نمو

 مر :الاولاق ومب ام مهضعت تنثو اكتفت الهمشعلاهمملعلانوداملا مهومهشع قنطلانيكرسش ملأ

 ديرب نم مت موايندلا ديرب نم وكمل رن كاذ ىفف سو هملعهلنا ب هللا ىنانل ن ذأ ىتح انعم وم

 ناك 3 0 در ا دا اج ارم كج سلسل الأ |

 هلا ديما نرد انا 0 راوع يرش تا راع ا

 ىنلانلنذأي ىح مرالمهضعب لاقو منو دمسهل نوكتف مئانغلا ىلا عوق الإ سو هسملع

 نبالاق رح نءالاقةزخ الادبرب نموكشمو ايندلادبرب نم كش متلزتسف لو هلع هللا ىلص
 ناك ىتحاهضرعواب 9 7 وسي دو د يح روعي

 ا رص مهنولة قب مهخوعش نيذلا خالد رب نم كنمو مئانغلا نوزيحم نيذلا ءالؤهايندلا

 دا ارا سكعلاب ناك تاو مي دك و

 دل اًعممذهو رافكلاراب اوح

 "لال عامءال وه صممت نال هفمطل

 لال عا اوأ قحصربظن مونذ
 ريغ اذناف ةيلكلاب ال مهسسسفت 3

 افرط عطقمل لهمو حيردتب لب عقاو
 لب وأتلا) , اهفارطأ نماهصنن

 صرحلا ىلاىدؤدامان رلااواك أنا
 ىلا ةفعاضماؤاعضأ .:دل| بلط ىلع

 مدآن بافوحالعالف ىل صاسالام

 تاطخ هللا اوقتاو بارتلاالا

 ريغ نعهئاب اوستتاىأ صاوختل
 00 ىكلعا هنا نقط قفحأ

 ورغظو هّنلاىو سامى نع

 0 * هللاىلا لوصولا
 هلو طئاسولا بأن رأ مهنيدلا

 رانئأ رانلاةعانقلاب ىأ اوُهناو
 ةعطقلاران اهنعىروت ىلا صرحلا

 ةعاطوهّنلاةعاط ىدغباو زوحو

 ىلاةعراسملا نع ريخأأ,: هلوسر
 نانكلاو سفنلا ة..عراصع نانحلا

 ىأضرالاو تاوسمسلااهضرع
 ردقلا اذهاهش ودنعلانينةقاسملا

 قام روسعلادعبابملا لوصولا نال

 عويشو و درالاو تاركا
 هءلع هللا ىلص ىنلا لاق تاسوسمملا

 بو 0 0 هنأ ىسيع نعرلسوأ |

 فتلك 00 +1 تاغصلا
 كوع كرت رو ] لاوريخ دمع نعىد ل١ نع طاسأ 3 لاف لضفملا ندا 0 لاو ىرشبعلاد هش ن ورمع نبا

 | انمفل 0 ريلسوميلعمللا رس وعلاو 0

 م امم امام ل مشل جلا توم اج مصل يمسوول سيم ياسو يع يبس. يع اسال ميتال .١ ايي يو حسو حج اج م صحم 0

 مهلاومأ نوعفني ه 295 .:احورلاتافصلاب ظ

 نم لبءارضلا ف مهحاو اووف ن1

 رك. 1نموره عل ن 00 و ريو هملار ا اور اا يعاسعلا 0 291111111

 كلو لطام هلا الخ ماو نا لا ابرار ياقسلاب قع اوربش مزمل لا راغالا دودو: نو شلت وعي سكد



 نال نيلماعلارحأ مذو ه ةبانعلا راها ان نمىر هفاطلأ فانصأ نمتانحو 1 ةرفغم مهو ازح
 اول ةيندلااهفاصوأ ىلعرومعلاب ةمناو كا ك-وغن ضرالا فاو ريسذ نكس ماما( .تلخدق دوه الدب قدوسعملا لس

 ا ااسسل او تاو هسا رلاك واق ءامس

 هل نيذكملا همقاعناك فمك ش

 تافشاكملاو ها كاملا

 قنور ا اهم 0 اونهتالو هاب را

 كتاقام ىلعاونزهخالو هنناىلارعا
 نولعألا :أوةسئافلاتاذللا ن 7

 0-5 الار امندلالهأ نم
 ءانثأ ىف معنا هَل هللا لأ

 نا ءاوءالم ام رقتادهاذلا

 ع هكا يصب وح بعص عسل دم ب ا و ع سال ميسم صقر حر جيس مح يس ةلقج سيب سس سس دع دوو

 هسا رسم [يامازرا تا ادع عنيع داس نع

[ 
  هسأن ءرفعح ىأن انعراعنع تئرص ناواننا لاق دك لا دن ربادحأ دممولملسو |

 مادخل ادا يسا دا ا ىاوعقو معارامل دوعسمنهتنادسعلاق لاق عيب رلا نع

 ىف لاق دعس ندم 1 - رص مومااناك ىتحامل ندلادب رك وميلعهقاىلصمقلا لوس .رباعجأ

 نا ترق امل لدول نءاناك لاق سامع نء!نعهينأ نع ىلأ ىث لاق ىمع أ لاقى أ
 انرص ذئمو ناك ىحاهضر ءوايندلادد ربثاكم سوهسلع هللا ى ا ىنلا باعصأ نما 595

 ايندلا فةمغرب وللا اودارأ ن يذلا ىأ ايندلا دب رب نم ماك قا نما نعةلس انث لاق دمج نا

 . ؟! اودهاح نيذلاىأ ةرحن آلام رب نم 7 ةرخ آلا تاوناهماعىتلا عاطل كم اروعأ ام 0

 هرخ الا ق هاون نس نم هللا دنعام ء ءاحر ىف ةمغرامندلا نم رعل#ةءاوب اهيا اوقلاك هناك 0 ال سا 5

 نونمؤملااه أ كفرص م هوانث لح كد ىنعت (؟ ءاتيملم مع كف رص من) هلوقلي وأ: ىفلوقلا ١ | اهلوا_نمانالاكلتو هلثم ندم ح رق
 درف ةمىلع روهطظو معانا _ى رش نم .كسشنأ فو تدع ريع ِء 0 نب رثاسلا ناثلا نعد

 ىلع !ةب وش ءمرخ آلا ىلعامت دارت اثياو هتعاط 5 ةفااذشو ىلوسر ممأ تسعل مهنعإك مك هوحو

 لئرص م يتم هلام افق داسلا صلخملا نم ك:مىتفانملامتمف مرتفعا لوي ملشبمل م ”اعفام
 فرص" دماولا نيدلا مولع لام نيحرك ذم قديتلا ع ما ا لاك نجلا لاف

 هلوقف نسا نع لراممنعجاح ىقث لاقنيسملا انث لاةمسافلا ضرع كاتس «ونع
 هللا لوسر مع لثقو رد. موناورسأ نمةدعب نيلسملا نم لمس مهنعم وعلا فرص لاق مهنع كفر مث

 ملفي ى 0 يا 1

 ةندئاموو ةكماموو ةمقئاموو
 بأن رأ ءادهدسم 32 52-7

 صحخملاو تافشاكملاوتادهاشملا

 يصرون لا ىلا رافق
 هاما هطت وهف نمؤملا بسد

 رذاكلا بصدامو هريس ريشكتو
 وهف ىنمو ىنغوةودو ةمن نم
 هنامغطل د. مو هنارسسفكل بيس

 ءالولا لهأل ال لارجن آمجوبو
 بونعلا تاملط ن ءنولشال صرحت

 قو تونغلاراونأ اهرب وسو

 وكثو هرفاكلا مهسوعت نادهص

 اوسلختملةرحافلا مهقالخ أت امس
 رئاطح ىلا حانشالا صفق نع

 اول_> نأ متيسحمأ) حاورالا

 اودهاج نيدلا هللا ل عبالو هللا

 منك د غلو نب رياصلا ملعب ووكنم

 دش وشنت نأ لمق نم توما نون

 الادهم امو نورطتت نو هومسأر

 ناو أ لسرلا هلق نمتلخ دق لوسر

 مباشع أ ىبعرتسلعتا لستقوأ تام

 هللارضا نلف همم ع ىلع بكل نمو
 انو يوت اذن اونا قرص ايش

 اناكسننا نذاءالا تومت نأس فنل ناك
 ود نويبرهعم ل تاق ىن نم نب اكو نبرك اشلا ى زر واهنم هتؤنةرخ الا تاوث درب نمواهنم هتيؤناين دا تاوثدري نموالحؤم
 انفارساوانب ونذانلر فغاانيراولاو نأ الا مهلوقناك امو ني رباصلا بح هللاو اون كتساامواوفعضامو هللا لمس ف .ماصأ املاونهو ا فرعثك

 هلوقىلا هدعوهللا كن 8 هل ضنا ادعو رع رطل

 ف ريم مث قصما نبا ن ء لس ان لاقدسج نبا يرص ّ :عافعد قلو اكءلشنمل مهتع وكف ةرص
 دعاو) هلوق لد وات قلوقلا 3 عب وذ ضع كاذو مكريتخمل منع ءفرصىأ متيم منع

 اهأهتاافعدةلو مدعافع تاو لح هلوشب ىتعت (نينمْؤملا ىلع ل_ضفوذهتناو عدءافع

 عوملا موز لا هتعاط نوكراتلاو مل_سو هملع هللا ىل_صهّننالوسر مم أ نوفلاخلا

 هيكقاءامل :ءا وعاء ومش :ًاىذلا مكسنذدب وقع نممكل حفصف مكنع هموزلب كس هأ ىدلا

 لاف مساغلا نرص اك مكعج لصأتس لذا مع موكهوحو فرصو مك انا مكّنادسعأ ةعزه نم

 نسال اق لاف مكدعاشع دعلو هلوق ف نسحلانع كلراممنع مباح ىث لاف نيسحلا ان

 ترمسكو لو هلع هللا ىلص هللا لو «رمع لدقو نوع مهم لتقدقو مينعاشع فدكو هندي قفصو

 نوك ال نأ نومتصعذا مكن ع توفعدق لحو زعهلنا لاق لوشي مثلاق ههجوق ع تودستيعابر

 هناداصتتا راحو 0 ىلص هنا لوسر عم“ 0 ن- 0 0 وس

 000 و 6

 لاق مكذعافعدملو هلوق مرحبا نع جام قث لاق نيسحلا انث لاق مساقلا كر
 نع هاا ةعدعلو مكنعافعدقلو قدما نان ع مس 0 لاق دمج نا كرم مكلص دل اني م

 هللاو هلوقامأو ملط تدر مكسب ةيصعم نم متدنأ اع مككلبم0كلذريظع



 نااونمانيذاااهسأان نيدسملا بح هللاوهرخ الاتاو نسحوامت دلا تاون هللا مهات آف نيرفاكلا مولا ىلعانرمسناواسا دقأ تدئوان سمأ ىف

 ىععلا هرمهرغب وعنا رتآ ارا نس سانا درعو( مويرر دعمت لب نيرساناوملةنتف مكراشعأ ىلع مودرباورفك نيدلااوعمطت

 سم مم ني سس هني 0 للا 000 ا

 000000 هاربر ونت ادع الا لدأ ل لوطو د هتاو شا هنأو نينموملا ىلع لضف لضفورد ظ

 ليمكت مهل |ناسح او ذف كا ذ ضعن ىلعم_مقأعن أو 9 مم ودن هيلع هب وعلا ينو حوتساأم

 | لضفو ذهّاو ى:ءافعدقاو ىد»انان ء هلس انث لاق دج نبا رص م مهدنعد هدانأ

 اايدأ اايندلا ل_حاع قب ودلا ضع م- مق ةاعن اردو الدلو كلذ ولوعب يعقل لع

 هدر ئاعومهلدجرهتنصعمنماوناصأ امل مولع هل ىذا نممهمف امي !لص أ ّمسمرب ع هنأو هظعومو

 لوسرلاو دح أ ىلع نوول :الونو دعصتدا) هلوق لد واثق لوقلا ف نامالا نم ممفاملمهملع

 هنماك الهامكل طاتسولذا نوئمؤملا م اطار هوفانث لح كلذ ىنعن( (مارخأ فكوعدب
 هأ قة ارققعءار هلا فلتخاو دحأ ىلعن وول الو نودع_هىندا 0

 ةزوىعلا ريكو ءات |امضن نودع هن دأ ىرسصمل أناسا ىوس ماشلاو قارعلاو زال اء ءا اع

 نهلا نعىورو هلا اممهراكنتساو هيةءارشلا ىلعءارقلا نمة حلا عاج الاند _:عمءارقلا

 انث لاف فسونيدح أكاد. ترص نيعلاوءاتلا متفب نو دعست ذا هور هي ناك هنأ ىرصبلا

 مهودع نعأ مزغخانيح موقلا نأ ىلا كاذ ىنعماوهحو م مماو نيعلاريسكو ءاملا ضن نو دعست

 ديحتأ نر فذأ ولا قنودعصنذا ىأةءار :قللذد أ ورك ذو نيد راعىداولا قفاوذخأ آ

 نوطدو صضرالاىوت_تمقترهل ااولاقنورعن ءحاع 5 لاقدسعوأ ع لاف فسوب نبا ظ

 نالجردااو م لال_سلاو لاخلا ىلعد ةوهتملا قوكم ا دارا دوعصال داعصا تاعلاوةيدوالا

 امعاو طومهل اوضرالاىوتسم ف ذخاالااماف اولاد اولع ئّلا ىلع عافترالاو: :اعتر ةادوعسلا ىنعم

 ىلا ةفوكلا 0 وب ورخلاواهتمرفلا فت أدت ااذادكم نءان دعصأ لاش ام داع_صاوش
 لمهأرك لب وأن ءاحاسع اواولا اهملاهي ورحل اهن..ان ًادتاواملاا ارهساهتمانح رحت ىتعع ناسارحت

 مرض كلذلاف نمرك ذ ىداولا ناهد معو دع نع مهمارهم : اذه عاود موعلا نان لب وألا

 ىداولا فاو دعصأ دحأ موك اذ دح أىبلعنوولت الوةداَتق نعدمعس 1 لاق كفار 0 لاق جا

 نسحلاامأو هللادامع ىلا هللا دامع ىلا لاو مهارخأ قمهوعدب ل_سو هماع هللا ىبص هللا ىنو ارارف

 نيكرمشملا نعاومزمنانيسح موقتلانأ نع اوءاتلا تشي نو دع_ندا كرءأ رق عذءارأ فاق ]

 نيس ندمث رص كلذ لاف ندرك ذ لب راتارغأ نمددعكإذ لاق دقو 0 اودعص

 لخدم هومزهفددح أب أبني لا لع وكر رعدشلا كح امل كاف كتم 1 نعطامسأ اذ“ لا نا

 2 ىلص هللا لوسر لعحو ا هملع اوم اشف ةرذحتلا ىلا ل .1!قوفمهضعن قلطلا و هني دملامهضعب

 000 :ءاعدرك ذر“ 1 لا 5 لف هللادامع ىلا هللادامع ىلا سانلا وعدي انو

 : مرصع عارخأف :كوعد.لوسرلاو دح أ ىلعنوولت لور دعس ل ناح مشان | ل.بو هماع هنا ىلص
 ىلا لا اوراكل لاك دعا نع مع مه. ىلأن ا نع ىسع نع مداعوأ 59 لاف ور عند

 0 ثلا مرص ها د رع ينوزجرلا لسد ٠ يمص رد 1 دول نار

 ان لاف مساقلا (سرص هلئمدها دك ع نع حسم 2 ىلأ ى ا نع لبش انث لافةفيذحوأ انن

 9 الو نو دع ذا هلوق سامع نال اهلا حير حزنا نع حبا ىث لاف نيس لا

 أرق نمةءارقتاوصلا,نيتءارغلا لون أانرك ذدقو رفعحو أ لاق « ارارفدحأقفاودعءصلاق
 و طاهملا ف را وتسمى برهلاو مسا | ىنعع نيعاارسسكو املا نودع_هتذا

 00 مسح - مسا 2 ال ا وعل مل م يس ص صلال ا دي يم هي تهتم هج اا ا م تت ا ل لاا ١ 00 ا 0 ا تسل تصف همس 01

 000 وأرد وكشو نينلتلا |

 تاوندرب 0 كد و رو
 نباناشو(م)ورعو أ اعدم داو

 هتون فلخو ىلعوةزجو لهسو صاع[

 ند هملول ناكر هدرا
 أرقو ريشك نءاناك تسمح نعاك

 ونأ أرقو ةرمهريشبدملانياكو ديرب
 رعت ىلعو بوععيو لهسو ورم
 ن وقاسلا ىاكو فقولا ىف نو

 ورعو أ لسستق نيلاخلا فني اكو
 عئانو مث :كنءاو بوعي و لهسو
 لتاف نوقاملا لضفملاو ه هسمتو

 ص هوشلت قه نيرباصلا فوقولا ضن

 نإل 8 لوسر مالكلالوطل

 لشرلا افانكتساو هقص اص! هدعنأم

 ماهفتسالاىهانتل ط مكئاّمعأ ط
 امم نيو ْ 0
 م اهنم طرش لا ءادتنال حج

 هنن رك املاط اهنم 0

 هلا للا ل وكل ط لتق

 نم ىلعةحمللمازلا لبوه سلع
 ءادن نم عمساع مازهنالا فرذتعا
 ردستلاو لتقدقادمثم تاو لبا

 ناكل صوولو ريثكن ويب رهسعمو
 لتاف أرقنمو نيلوتشمنوس رلا
 ءادتبال عب ريثك فشيالنأ هلف

 اوناكتساامو سقعتلا ءافعم ىننلا
 د ول اولا ده كور انقلا
 0 ا
 ريسعمل اهو 0 نيرصانلا جك الوم و

 هلوادسم دئاوف رك ذامل ناهس هلا
 بيسلاوهام اهعتتأاهكحو مانالا
 نأرتبسح مأ) لاف كاَذف ىبصالا

 فاشملا لمح نود.(منملااولخدت |!

 همأق١٠ نسحاع او مولعملا ىندارملا نال اعل |سدلو مارال ردم يقال ا ل رم

 ناله ق هنا لعام لوشترح الاماشمام_هدحأ هماق | نسح ةقباطملا هذ خامس 00555 هملعوهاكمولعملا ىلعتم لعل انالاذهماعم كلذ



 داهتلا محو أ ىلاعت هنالناسنملا اذه كس اعاو دعتاو دهاحملو ةنملا اولخ دن أ اوسخ الم الكلا لصاة هلع ىتح ريخ همفامىأ ارخ
 نأ دمعملا نف كاذكن اك اذاوايندلاو نيدلا قاهم هطونملا حلاصملا هوحو نيب و 4 4) ابمعاتم لم ىلعربصلا _>وأو ةعقاولا هذه لمف

 ةنحلاو ةداعسلاىلاناسنالا لصن
 قواولاو هعاطلا هذه لثملامها

 قعسجلاواو نب رراصلا لمد وهأوق

 ترسو كمسلا لك مهاوق

 ةنملا لوخدنا لسق هناك الا

 امم داهملا بع ةرباسملا لرتو
 نيد رقأ نملك سلف ناعمتشال

 هسف لصنفلا نكلوافداصناك هللا

 تايفلاعر ات اهوركلا طاش
 صقعمْس الىدلاوهسحلا ان أو سفنلا

 6 ءاوولاب 00 الو ءافحلا

 لقةنحلا اولخدتنأ تنطر دقتلا
 نيرباصلا لعين أو نب دهاحما ها لعب نأ

 امورك نوكي نأو هو رخخ أ هسحوو
 نينك اساتكرحا ل يملا نكلاضأ
 هلق ةحتفلااعادتا ةحتفلاب تكرح
 ريملامستشب هللا اعد املو ٌئرقأك ادهو

 ةفمشملا نونا نلعانوداربنأألا

 مركبا لعب و نسما ا رقو تفذح م

 ورع ى أن ع ىورو فطعلاىلع

 الو لمق هن كل احلا ىلع عفرلاب لعبو
 متنكد هاو)نورباص متنأو اودهاحت

 نذل ه بف باطلا (توملانونع

 هملع هللا بص هللا لوسر ىلعاول-أ
 نيكر رسملا ىلا جي ورمل ف لسو
 دا رو هنيدماب هماقالا3 هنأرذاكو

 لاغلتقااوداهملا وشو همبستوم ا
 تولل مهن نكن ل هنا نوه ىلا

 نيكر م ملا لقال اولتش نالاملت

 نأ نموا روك الو ريسما تي

 هءىضرب وأهدب رب وأ رفكلا ىذه
 ءاديجلا تاير ررملا ود ااا

 كلذاوهشو مهتامارك ىلا لودولاو

 ناريضالا ينيطلاء ودين ندع
 رطخ الو ءافشلا لوصح هضرغنأو
 ودعي ناسحاو ةعفتمر جلاس
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 ادمنت وصاا اوعمس نيحىلوالا رفد عد ءَرْفلاق ماسمعت مكسانأ هأوق ىف دهام نع حسم ىلأ

 الومداهشلاب الا لصح الء ادهشلاناوثو همزاول نموهامدارأ أشدارأ نمانههةرعاشالات !او هنع ادنيب و يهتوةنلا

 ك0 ا ويس عل م يسب مم حسو ويح حافجيصسمل

 ليرات الد 7 ىلعمذا ولالا هااكاذ دوغ ند علا هرشلا لاند ةاوه ذل ا رعتخ
 ةلوقامأو لسحلا ىبعاردم صلاق نم لوق نود همفاوض هو ىداولا ىفاو دعصأ لاق نم لب وأ هب 1 د

 1 نما رثذضعنىل مكضعب تفالبالو ميد مدح أ ىلعنوفطعتالو ىنعي هناق عج رعنووللال

 هللعهتتا صدت !لوسرو ما نأ ق موعد لو.سرلاو هلوهب ؛ىنعلو و ىداولاف ةندعصمو ودع

 آ ىلا هللادامع ىلا ع فلخ نم ميدان هنأ عت م ارخأ ىف داحصأ نس رار اه وعدد لسو

 سامع لاق لاق ع حب رح نبا نع جي انج ل ىف لاقئسحلا انك لاق مس اعلا يرص م5 هللادامع

 ديزي انث ناقرش ضر اوعحراهادامع ء-رلااوعحرا هقادامع ىلا ارعخأ ق كوعدم لو.رلاو
 ١ ”ىلامهوع دب لو هيلع هللا ىلص هلا ىناوأر م ارعنأ ف كوعد.لوسرلاو ةداتق نعدسعس انث لاف
 ' نا 5 رص هلدمىددلا نع 6 انث لاودجأ انث لاف نيسان يدم 0 رص هتلاداع

 .مهوعديوهوول.وهيلععت الصم, دن نعرأر كلاب هللا ميلاف قدس نبا نع ةلس ان نقد

 , م ارخأ قكوعدب لوسرلاو دح أ ىلع نوولت الو نو دعصتذ|لاَعف مهاب | هئاعدإه لعن 00

 ش اذه هم ارخأف وعد. لوسرلاو هلو:قدب رنا لاق كاف تشو ن.اانريخأ ل "او سنو رص

 ظ ' ىلءاونزحتالمكل مات انأف) هلوق لي وأتفلوقلا هو دع احلا فنك نعد مو
 ] م اراك ىع خبات و داثاف ه . لح هلوشب ىنعي (نولمعتا مريخ هاومكب اصأامالو مكتاؤام
 ظ هيوهعلا ىمسو مع ىلإ« امع لوعي امج مكب رمكشصعموك ودع نعمك شفو 0

 يل رع اون لان ام مهنم لان ىح بلع مهودع طملست نمابم مههقاعىلا

 ا اريخ للملا نم نم ض وعمل ناك ضوع لكن أ هؤانن لح كد. لدف مهنم هضرب مو

 ْ ضوعلا اذن اك باون مسا قدس هورأو هلا هل ملسدبو أ لحل ل حر هلذنىدلا ضوءلاوأ

 رعاشلالوقكاذريظنو ةنوفعوأ ةمر 1

 أرمس ةحرد#وأ ادوس مهادأ ., هؤاطع نوكينأ اداز فاخأ
 ءالعف ىلع زاح الدو 0مل كا رع د نت اق لرقك كادوا , وق علاءاطعلا لعق
 عوذج مكنيلصألو لقاك مغىلعامت ءانعم نامت لبق هلا نب امن هلوقامأو كباون كنس و

 ىلعا هللا داثأ لئاقلالوق ىنعم نال كلذراحاغاو لذتلا عو ذح ىلع مك-ءاصألو ىنعع لمملا
 مت هلاك ار ةءانعمن ال نامت مكنات اف قفل ذك ناكف ةئدع ةيمغ دع نامع هللا لارح مع

 | فيسلاب :هتلرضصو نالف ى ىلع تل رتون الف ىد تارت لئاعلا لوقريظن وهو هم مع شقعل

 لوالا ءسهمت ناك امو مندلا ىلع موقلا سن" أىذلا لالي وأتلا ل هأ ف لتخاو ف.سلا ىلعو

 لتتدةاسو ه.ءاع هللا ىل_صمهس 0 وعلا ١ث دحت امزاكفلوالا ملاامأم تف لاق ىناثلاو

 انك لاف رمل اسرص كلذلاو نءرك ذ حارخلاو لعل نممهلان امناك هنارح الا غلا امأو

 دوق نزلا دكان ى نأ لدور ودوام كتانأ افمهداتق ٠ نعديعس انن لاو دب رب

 نوع.سذثموبلتق هناانلرك ذولاف مهتباصأ ىتلاتاحار ل او. مامصأ لت هر الا غلا تاكو تنصأ
 نمهسعل رآو راضنألا نمالحر نو سو تسل و هملع هللا ىل ص هللا لوسر تاعصأ نمالسحر

 ىف يكداصأ مالو مولاة مدنغ نم مكتافام لقي مكنافام لمار كراك رق نب رحاسهملا
 | ننانع ىسعنع مصاعوبأ انث لاف ورعنبدمم .مثرص تاءارحلاولدقلا نم مكسفنأ

 ا

 ك0 0 الا

 - يس

 دق

 مهلتناذاالا ءادهثاوريسن نلوءادهس مهر ورصدارأة دروام تاسغرتلا نمدرو اذهلو ننمْوملا لا ءادهشلا باوأ لاصب ادار'ىلاعت هلاسي ر



 ل ا

 ا. الاب سايس هام اح جيب حاسم حاييبمج ع ديمي يبس صس ها دوج يلا 70.

 نألبقنم) ن .اصعلاو هعاطلاوناسع الاو رفكلادب رع ىلاعت 0000 رفك لئلا كاذو رافكلا مهني ند رين[ ال رافكلا

 (03 هوم اردعف) ةناساعم هن , وعصو ميدتاوا :رعلود ودهن نألمق نم( ومات
 مول 5 31 ل ا ا يم م ا يي د عل و عدت تيوب وطب ميج دا هوسم لوضع مجم هيو يم راج دب وجو يود صيممم ع مح ا وسلا بحمل وصايا لصوت 4 تجعل م دس توسل كج داع جيب مح يحج هج سبع جويل سم سابو نيش كو ع ع تالي.

 ا 00 0 .م هاو نحن 00 تسلل لكقدت دق ا 5

 | نورح ّآ لاقو ب 1 هوعت دهام نع مكسم < ىلأ نبا نعلبش ا لاف ةفيذحو أ ان لاو ىنثملا. ْ

 / ترسمهعام "نم ناك قالا متلاو مهنمح رح نمح رح ومس م لتق نم لّتق ناك ل والا مهعلب |!

 !لاق مباع 00 رمهانريخأ لاق قازرادسع ||

 00 2 مكباصأ امالو كت اذام ىلع اون <تالمكل لوب نيح كاذو ةمسنغلا ن منوحرياولاك امو

 ملا لاق ضاستمكب انأف عيب رلأ نع هينأ نع رفع ىبأ نهللادمع كَ لاق قدما 0 لاق ىنذملا ٍ

 مهاس سف أف لثق دقرل_بو هملعهللا ىلسص صفرا لور نأ وعمد نيحرح .الاؤلاو لعل اوحارخلالوالا ١

 ةمسغلاو تفلا نممهتاؤ تاك ام لوالا ملال :نورخأ لاو مكئاصأ امالو مكن ةام ىلعاونز رحت

 تاما كارد ا .انأتأ كلذو. بعشلا ىف مملعنامفسىلأ فارعث | ىلاملاو

 رار ل رحال لوسرومقو موملع فرم أ ىتحءام نول -للاب رهو باصأ امنيإبملا نم

 +1 روافع يداطس نارا 4 : رهلا دنع هملااولو اوناكىدلا دم عش

 ىذدسلا نع طاءسأ انث لاف لضفملا سدجأ ان لاو مشا ردم هش يسرع كلذربملاا

 القدر فحتلا نات أ ىلا ىبتا ىتح سانلا وعد. ذئموت ل_..وهءلع هللا بص هّنلالوسر قطن لاق

5-0 

 اود_>و ني كإذ او رفق هللالوسران [لاَدف ةسعمه رب اذار 5ك ويت قامه لسحر عضو هوأ ار

 اوعمجا الف عنتع نم هبات | نأ ى أر نمح هللا لو-«رحر فو امه لو هملع هللا ىلصهننا لهسر
 هنممهأؤأمو ح حمل اانورك حاول اقتراع بهذ نوح مد نوعا قم ال بنو 1

 ىذلا ٌكلذاوسهملااورطنالفمملع فرش *أ ىد نامفسو ل :افاولت نيذلام- ماصصأ نو 0

 لم هل عا ذثمو نام وأ 06 مهولزنأ رن |ىبحم هراخعاب مهومر ةهراصعأ بدن م دمعتال 4 كاسعل ادوش

 ناكو ةكن هت غفامتح ناك سهارلا نلفت دموي اول_ةقورد . موين مون ول طمع هلطنح

 هللا ىلص هللا لوسر لاف مكلىزءالمد :رعلاانل ناضسو أ لاق ردد موي لق نامغسى أن ية ظنح

 تناك دقاهناامأ لاق 0000 |لامو مكلكومالوانالومهنتالقرمل سو هيلع ْ

 م- 0 *اهتنارك ذف ىتءاسالو قترسالوا هع مهن الواب ترعأ امة ثمإكف

 ةمدنغلا نم ممتافاملوالا غلا .مكاصأ مالو مكتافام ىلعاونزحتاليكل مب امتمكساث أف لاقت
 ُك ممكاصأ مالو ةمدنغلا ا فام ىلعاونر<تالمكل مهلعو دعلا فارمشاىناثلا غلاو حتفلاو |

 لاف قعسا نان واس الاف دمج نبأ رم ناسفسو أ مهلغشف نورك ذتنيح لتقل

 نعجحرلا دمع نءنيصخلاو اق نارنصاو نامح نب ىك نب دمشو ىرشنرلا باهشنبا * ى ]

 نولسملاناك اولاق دحأُث يد_> نماورك ذامفانئالع نممهريغوذاسعم نب دعس را ِ

 هّمءلب دقو مزهنمتلتو 2 رحشلا و لشق تلت انالث ًاءالملا دش نمهفمماصأ املموملا اذ ا

 ىحد ةراخلا,ثدخإلو هيلعمل ىلص هللا لوس را ودعلا صلخ. ىتحو عنصن ام ىردبام تحب رك ا
 و يس وسي 10-20 ع ع يع

 كلا قو لبق لتقدقاد#ناالأ خراص حرصوا دم تلتقدق (عداب (ريرحتا) 33)

 د1 تزاحلا ىتح هنا داع دار ردد فاوسا وج لوا

 | انريخأ لاق ىح نين سملا رص كلذلاةنمركذ لسوديلعتلا صده لتقل ئاقلا |[
 : تال امغلاو لتغلاو حارحلا لوالاوغلا ئ

 ظ نار را اما آلا غلامهاسنأف لتقدق لبو هملع هللا بص هنا ىن نأ أوعمس نيح ْ

 : الكتمئال اوه نيح كلذو ةمددغلا نمنورباوناك امولتقلاو حار 11 نممهماصأ امرحخ ا

 | لقت نامها انولعي أ مهل سل مولع لصهْنلا لوسرلاّشف نامغسوب ا مهدهو. هملعاوناك

 + ارمصا :نأوىأ جاجزلالاق (تورطت ”متنأو

 هوم أرىأىىسهشأر

 لم انيس أعم 1

 نأ متفراشو مكناوخا نم لتقف أ ىد
 مادا ”,ًاردارب نأ لمتحو اولتعت |
 كلت ىلعمهصرحة د شوموقلا |

 متنأ متعب مث لوسرلا لق ىلبعو

 مهعئد قدح ريغ نممهلانو رظح

 حس ونهمنو ممتلتاعم قداهتحاالو

 مهحاجلا ىلعوداهحلا مهمنع ىلعمهل

 ةلقوم_همازهمامث هملاحي ورخلاف
 دهادت و سامع با لأف هدذع 0

 هنا راض ىتلا ل انامل كايقلاو
 نا لا عأ بعشسلا مل_سوةيلع

 اولَعَت الو لكلا لصأ اومزلي
 الف مهملعو أ مسهل رهألا ناك ء اوس
 مهومر رافكلا ىلعاولج-و أوفقو

 نةحاط مالساا هلع ىلع لمقو

 ريب زلاو مسمار ب حاصةحلط نأ
 لج مش نيكرمشم ا ىبعادشدا دقملاو
 عم ل_سو بلع هللا ى ص لوسرلا

 ناءث نايف سابأ اومزهث هباصصأ

 رافكلا مار ماو أرامل مولا ضعن
 ناكو ةمشغلاىلاةامر )| نم موقردا

 رافكل لاةنمم بح اصدملولا نيدلاخ

 ندع لد امرلاقرشتىأر انف
 مهعج قرذو مهمرهف نيإسملا
 دمع رو نيإملا ف لئفاارثكو

 ىلص هنا لور ر احلا هثمق نب هللا

 هتيعابررمسكو رجعخإل وديه
 تذفهلثقدي ر لفأوههجو مشو

 بحاص وهو ريم نن بعصم هع

 هلدقىتح دحأموو ردنمودنارلا
 هللا دممع ني هحاط لمحو همم ن 7

 ىلعوركوأأ أاهنععف ادو هللا لوسر
 لتق هبا هشسق نبا نطو مالسل اهملع

 لام ير ار هلا لوعز

 ىلص هل هلتقربخ هم



 ريغ لوسرلا نوكأ د قو ىلع .وبأ لاق لسرمىأ(لوسرالا دم امو) ت ايف ان واق تعرف كةقريخانات انتاهمأوانن انآ لاس , دخلنا لوسرأ

 و اواخإ كولي ف(لس لسرلا هلبقنمتلخدق) اودلاو الا لااعاطختيالئلاسرل 60 2: ىلعروصعم هلام ىأهإ هلاسرلا ىنعع عضوأ اذه

 مهعاس نأ

 1 5 ادت :ًااونوكمفم هواخ دعب

 عسل لا 00 سرعلا

 مسه أ نيب مهدوحوال هقحام انلاو

 متماشنا لةقوأت .ايناو اهأ)اد نأ

 لالخ ببستلافا )م اع

 1 راكنإلا 2 أ[ وأ اق 0 56

 راشأف ل علعهللاىلصهتلا لوسراذهاو رشد أن يإسملارسش ماب قوص ىلاعأ ا ردع | 7 1 رك : ىف 3 -

 ل ا 7 ١ ن7 1 : ها ماع | 5 0 لخددن 5 ةمسحلا ق هنال ءازمدلا

 وك سحبمو ةناوش م لو هءاعهللا ىل_ص هللا لوسر تول - فرعالف فبسسصل كا هلل لوسر ىل 1 ' |

 |رييزلاو هللادسعنةحلطو تاطخلا نيرعو ةقاذ ىأنيرك وأو تااطيأنن ىلعةعمسعشلا ||
 ١ تعشأ ا|فقمل و هملع هللا ىل لصهللا لو. ءراتنمف لاق نيملسملا ن مم امهر فتماسلانيثرل أو مأ وعلان 1 0 5 5

 | مهللا مو اجا دل ليعمل لور زاك لل ارت نول حا الا نمرغنل لاذع 100 ] ناسأد نم مدل راكنالا : أ 2 _

 1 5 م طدصأ ى 1| عمامه ازيذنا١ - انفال 1 م ل ا

 0 0 9 0-- 1 00 58 ا 7 لس 3 - 1 ا | تياحسم -

 1 ىتح ضو 000 م مرا ضد 00 رهان ديدق ' 5 3 ا

 ؛ مرد 0 ندلان م ك4
 هيوص ىلعأت - سدوم * لبحلا ىلع فرششأ ف ارصنالا دارأ ني تامغساب أنا مث اهملع ىو  س ||

 | هيلعهللا معنا لوضو لاف ليف أ انيق 12 روع ومرور لاكن يود انالاشؤ تمنأ ' :
  ةيلعولل ل دملا لوسر . درهط ىأ لسه ل عار. مون مو لام ترخل | هلع رومناف حهلتفو انس ألا راب

 نمد اسوا م هللا لوسر كلاش رمعاب ىلا معنايفسوبأ هللاقنايقساب أهتعمقلا || ركام اح دال ' كلدوعدتما مح راو تان الملا
 ١ ا دئاوالمهللارعلاشفادهشانلتقأر عابهللا ؛ كدشن أن اشسو أهل لاقف هء[3 هنأ ام |

 ىل_ءنوماذتفأ ىنعملاو هلع

 تدسو لتقو دمت تاي ناك امعأ

 ل وشولا ىلا ةحاملانأامهدحأ

 ا

 بوم ىلع س ايل 0 داي

 نع أوعدسرب ءمشو لتقمالسلادملع

 | اله ارلءدقو لت ةلارك ذاعاو هنيد
 نيسطاتشادنع اروع هن وكل ليفت

 سو سانلا ئمل مدع هلئاو هلوقو

 هيدارب تممُلنا هل اوقو مهلالضاو

 ناك ى د رطىأبةرخ آلاىلاةقراغملا

 رار ول
 ةمضقلاقدصلاةينأ نا و 0

 اه أزحقدصىلع ىق وع الهمطرمش ٍ

 احوزر ه كسل لان نانوغقسا

 : بذك عم ب واسع : ميل ىعوف

 ك0

 1 0 0 . نكسمماوقب

 | ” لاو هس اني لاق دمج نأ :

نملتقن م لف تبر 1 كاع ءاابر 7 9 ْ ناك ام هناف لو زتلا ف مدقتم هنأ
 | نميلوقن ل طر وعر مداوحا

 كودع لعكروهطن ممكتانام ىلعاونر<تالمكل دامت 0 :امكلذناكن : سن لتقل هنأ قريت تالعلا هتف عع ودتم

 ريمخهللاو منع كلا كلذ, ت جرف ىتح ل 1 الق م م. باصأ مالو 5 .ءابدوع ًارنأ دعت ْ ' 1 '

 إ

 مناقام ىلع لوشي كاكا ىلع هلوق رح نالاق ّض تافام ىلعاون زحتالمكل مامن مب و هلوق 1

 ظ
 حاج ىنث لافنيسملا انث لاق مساقلا نرص مكسفنأ قمكباصأ امالومو (مانغنم | . 0 زا رهسفر ا ف بشر ما ُ مي 5 - 5 /
 تس ل ص ب سس هم عسمم مس سسسسما

 ىلع _لقنب نموزدادترالاو أراب دالا بوحوو نيدلا فعضق هلربث ًانالف لتقلاوأ ت ملا عون ةوض رف ءاوسرعأك .ك.ثنلاو

 ظ . ضرألاواملارضب١ لاعفألا مهن ةأتىذلا اذه نافاتعلا دنع هداولدلاولا لوميإك اذهو هينيغنالارخب ال لب اش قنا زين ءراقاةنعء

 0 بول مب صحم ويوسممل  ةيصصا صم سي همم ااا ا ا لا ااا 1 12100 0

 ١ صاقوىأن ءةسمتع هءاصأ ىذا ناكو هند «هحو ىف مو هتسعاب راتوساوهمتل عقو
 نما هءاصأ ىذلاَن اكو لق ىت>هواوأ )هعمو لبو همل عملا ىلص هللا لوس رنودريع نبت عصملتاقو

 امص ارم تلق لاَمف شب رقما عجرف ملسو هيلع هللا ىبصهللأ لو. 57 رم

 | دعت لسوءهيلع هللا ىبصةقنالوسر فرع ءنملو أت اكسف لاو حسا نسا ن ءهلس ان

 نعدمل# الا دمج نبا اذن 558 لا و 2 3

 ْ نارهزتهسنعتفرعلاق هللس جب وخأ كلام نيس عك ىرهزلا تاهل نبأ ىي لاف عفا“ ندم

 سم هك

  ىضررعساحأ الف رانلا فو التقوةنحلاانالتق ءاوسال لحأو ىلعأ هللا لش همحأة مقرمأ لو

 ىداثم اد_مج“ مث تلثق ةىلا مهل < .ةمق نا لوقاراشأو همم أ ن م 6 كانا لان الا

 اني رص ب لا ا .فسوأأ

 را وام ىلعاونزحت تالمكل مامن انف قدما ن

 2صظ1211111110 اا

 دولسو رع هتان تيرعانس اق دلا غا أوبركلا نمديفاوتاك امممءمب رقىذلاناكو نولممتاع

 مهلعن اهم هرهطأ نيبامح ل سو هملعهندا ىل ملصهللالوسرا وارالف مب

 نع لمع اهنلا فرص نيح مهناوخا ىمهتباصأى لا ةءدصملاو ىلع 0 اناهت مولا نمممتافام
 حب رحنءانعجام ىت لاق نكس 0 لاق مسالا رم مسو هيلعهللا ىلص مومن

 نيدلام- مسامعصأ ىفمهماسصأ ام ىلع مغو نزح -ساماأت اصأ دهام لاق عم رح نما ل اف غباست ب بانا

 منْ نونمؤملا نظف ىعشلا تاس هءاهصأو نامت وأ ف قو نوفا دبس عشلا قاوملوتالف اولَدق

 كإذف مهماعصأ قمهنزحم عام ةةاضبأكاذ ف نزح مهءاصافاض أمهنولتةيف م مملع نولمع ىوس

 ا .ااديدكا مهمع

 همس اصيل. هم دقق بيير ووصل 208 تسرب نول موس يوصل يوصل موو يجب رسوم هاوس د دمي هير رس حل ١ يووم وجمل مهموم ان وحج مولا اودي جا ديم نادل يس يحج لأ أ مم انييو يحال < محتل يصوم حام يسم ج2 7 موس



 ا 0 نوكينأز و<و ور ا هب يعي

 نأ نمانامأ امناذ 00 أ 0 هود نصوم 2-00 ل ل م

 002 0 لاقونامغس ةةمكدر تخ  و ًاءاح لاو ريع نيد ع نعريثك نها دمع فريسخأ لاق مب 2 نع
 ؟تاوخاىلااوعح رالتقاملا م: ناك 1 معلا كل! برو لتق ناش سوأ لاَهذا وكس فا 0 نسامو م ف قدا يقل تر

 باطخلا نب رم موقلا ف آلاف ةنيحكللانوو لبتف لعن اوتكسق هلا أ كا وشل فا لاق ظ

 متنأو هل لفن ع را ظنحو رديفود ممول كلا نانو الان ةمعكلا برو لك3لاف اوتكسا

 هللا ىلص ىنلا لاش هانب ار زيح ههر كن موا رامخوانتارم.ىأر نع نكس لالثم مول افنودحاو

 هروح ةكسن كانا روعتفر م !_مهتلالوسر اذ- شن عل لحأو ىلعأ هللا لف دانق مق اطخلت نب رمعل لسوهملع
 او يفت اا ل انالمق نو رئاغ لامع ل اذانأاهو ركيو أاذهو

 ىلا مهالا لاق م هملعت امام ىلع ىلأ ىف لاف دعس يدمث هيا رص ام كلذ ف نورخ [لاكو راثلافك الئقوة حلا ف
 ارو ءالؤه لو شياسم كيلارذتعأ لرب .رلاودح أ ىلعنوولنالو نودعساذ سابع انع هن ا نعرف ا ل لاذ ىعام لاك
 هفدسل شم ءالؤه هرءاحاسم للا || ىلصةللالوسر لاهت ًةماوح رخدق ١) 0 َ مهد أنلهلاواولاّمذاوعحرف 1 50
 نيرحاهملا ضع ن نعو لتق ىتح لئاشف دا كاذك مس عامت هش لو مدد مع مك ' أ للحس أ ع نممكس اعاد مكباصأ امئافالهممل_بوديلعهلا

 هسمدو طحشش ىراصنأب صه هنأ رك مهوت أ نيح مهمتو ةس ع رهلام غْناكف مهفوم ل وطرتخا دقواوسن أد قموقلا م ماتأ

 لتقدقادمحن أت رعش أن الفان لاف | موووعو هي الااونر كم الكل 00007 08 مكسور تقلا نكت
 اولتاو علب دف لتقناك نا لا نونمؤملااهسأ م امام ملك أذ هلوق ىنعملاقن ملوقةي الالب وان لاو نيش لو او يفعحأ

 اوايتعفابف مزلزل ةيعلاو ري. | م61 ادا فدع و او دعا لضو ل دلو نو لعشاق ك2 نامكتط مغ لسوهملع نال( نيرك اشاد ىزيجسو) || هتك ص كيسأ كال وكري كشسعم نور ةملذ لك ىوارأدخنا ناد ىلاعت لاق مهلاثمأ قف 2 د ىلع 000 وللا نم مك ءاصأ ًأامو م ملعرصنلاو مهم رغطلاو نيكرش هين كا ناهتانامر 5
 تاك اهورناذ < تاعااوي علا ون مكب اصأ امالو مكنت اذام ىلعاونر الكل هلوقدفلاخامدي الالب داق هلو كذا ىلع ىذلاو

 كا دلشلا كيور توا نأ نيدالا | نا ب ات مديل وول ندم مل باع .الوصولااوحراوناك اموه هنأ شالت ئاسؤلاو
 لكتفادجت نأ انقر فال 30 مهماوخا قاماو مهاد 5 قامام_مماضأ موه كاصأ امالو هلوقناواهمو زا 2 همسنغ

 نابدألا نمهملع 3 اهي اريج رق

 توملالثم لتقلان أب مهلوق لأ
 ردقملات قولا قالا لس<ال هنأىف

 كلذ لدب) هدلبىف تامول هنأ ايو
 هسقو لتقولاذكف هلي ددا سو ىلع

 هانا لاق يا 0 وأتلا ل عأ فالتاان رك ذدقو مكنا و نملتقن ,م لتقو ح رح نم رح نم سفن أف

 ْ 1 : دب زنبالاق لاق بهو نئاانريسلأ لاق سوت ساج 7 ةيقاوقاتخا ىلا لميسلا ىلع لبقدمف

 نوح منك ىتلا ةمينغلا نم مكتاوام ىلع لاق مكباصأ امالو م كت افام ىلعاونزتالمكل هلوقف
 ىدلاب هللاو دانت لح ىتعب هناف نولممتاع ريشماو ةوق ةامأو ةعزهلا نممكباصأ امىلبعاونز الو

 تدلل طقس اب راو( د كك رقد مسن مكساز نادك ق دسم ره داعصا ن منول أ نيله
 بيسةعقاولا كلت ىف قيام هناقمسنل |” مو مكسفنأ قمكياصأ اموك ودع نممكتافام ىلع مكنزحومك ارتخأ فك وعدب وهو
 ةدرالا راو كل احمل نلجأ رم هتعوف_نوأ كءاسانءىسملاو هناسحا مكشمن يا ل رض

 اطظفام ناك اليىلاعت هنأ اللا لصح 0
 توا دذ_فيرو هديت || حست نادرخ ضو وريادة منحته ناو فايق ددصموتك انهامر رد مضوأ ااردلا هبا جل |هدهتليعسانمأ 5 4

 اوناك ولاوعحر علا هءاحصلانوَعفانملاهلافام باوحو مو ةملع هللا لصنع بذلا قاورصقدق مهن هياصتأل عس رقت همفو كلذ ءرض: ل هلحأ

 هناقهردقو هناءاضةوهنذالا سامع |لاهتو هلا نذاالا ت وتل سفن تناك امومالكلا ربدقت اح لاو سفخألا لاو اولتقامواوتامأمان ةنع

 معرصم !!نيرسنأل امو ؟كةيددلاو

 لتقناك ن اموقان كلام ننسنأ
 امو توعالس ده برزاو دم

 نم هه نيئمؤملاددامعريخأ لحو زرع هنئانال نيذهريسغ ىنعمو هى ثلا غلا نأ موا ف كلذك ل

 متاوامت ئنانلا ملا نممهلان امممزمح المل مات مان هنأ ل وهيلعدلا ىلصهننالوسرباصصأ
 المكل هلوقامأو ليقداشا دقأم ىلع لوألا ملاوهو مه. هنأ ق كلذ لمق ماصأ امال داو مهريسع قم

 مكتافام ىلع اور الكل دنأ أ نم تنس دقام ىلع هلا 127 تاوام ىلع اون
 كلما مالو مههئانةزاسحو روهظلاومهملعر ذافلاب كو دع نمهك اردانوجرت ماك امتدوكر دت لف

 ءلراعملاممكقاو كلاهما ضخ ناو

 ْش

 سس يل ساس و ياسا سب أ ل.س حس و يس سو مح حسب سس جس سمس

 ك1 ص سس م ص صا م سس م ص سس ص ص



 داغسانأ كاذو هفهلانذأب نأالاهلعمدقينأدحأل تش الل عف هن اكل شَمْلا لبس ىلع م الكلادروأف هتداراوهثلا ةثيشع الا ئىةثدحال
 هللانا ىبعملاو مالا اوهنذالالمونأ لاقو لعافلا ماعم لياشلايقأف 603 لعافل كك | ىلا لعفلا ة مسن سفنلاىلاتوملا

 000 ع يح 1 ضمد تدسسملا اسرع لانغا : تس ادي حسا 90و دو ا وب اه حاوووكف

 ١ دق هغئاطو مكنمةفئاط ىشغياساعت ةنمأ م أعل ماس هلوق رولا 3 1

 ا نونموملااه 'اهقالزا 3 هوان لح كلذ , ىعل (هلهالان 1 ماي 'نيوظت مهم ًاميتمهأ

 مكتم ص الخ الا لهأ ىلع نامألا ى مو ةنمأ هل قدم دقتم عدعلم 0 روك ان أى مدلا م !أاعم ن مه

8 

 ا
 || اساعن لاَعف ىهامملعاهلرنأ ىتلاةنمالا نع زانت لحم 1 و قاتلا له ود يق ||

1 

 ارمالااذهسالا دحأ تو الفحاورالا
 هنالقملذحلاو نب وكس تااذا | لمقو

 دد ًاةامملاو ثوملا اخ ىلع ر دعبل
 لرتوقالطالاو همم علا لمقو هلئاالا

 تل امىععملاوراب 0

 تيلي ارب يمن“ “لاا 07

 أ| ءارق ةماعلا ذأر قف ىشغب هلوق ةءارقىفءارقلاتفلتخامث ةنمالا نملاددالا بع ساعنلا سمن
 || نيفوكلا» ءارق نمدعاص-أر 3و ىتعتءاملاب ريك ذتلاب نيف اا نففرو سهلا تاور اا ىل* نأ اناا لكلاب توع نأ نك : 5 ْ

 ١ نم هضئاطلا ىدح ىدااوع نماعتلا قا ىلا رك دسلوةثللد ورق رد انس دريلاملا يشك ت10 1 52
 ' هبنادقو لوتفملاو لتاعلا نين هللا

 ىهةنمألا نأ ىلاثدنأ املا كلذ او رق ني دلا سهو اوتار عر 5 نفد .الا نودع ملا ١ م 0
 ْ : د_حانو هيلي ند ىلكخ ال لىلاعت
 ا ناتذو رعمن ان ءا نتاج ا عنها ف لوقلاو متاوصلاوةئمالاثسن أتلدوثناةمعاش كعب ىبلا م هكر " 0 ْ

 ساعنلا ىم عض هوم ا اذهىةنمألان ال هريغالو ىنعم فنيتفلة عرب غراصمالاءار ةقناتضفتسم 1 3 0 3

 || فامعسج كاذكو هتءارق فق ملا سموهف ئراغلاارقاممتنانوكاذءاوسو ةسنمالاوهساعنلاو || رار د ل ل
 | ةفطنك ب لأو نولملاف ىلغت ل هماك مي ”ألاءاعط موقزلاةر منا هلوقود نمهرباسلت) نم ذ نارغلا || ا لا د عابر

 ا اح نمىذلاسسلاناك امو ل او كاف ناد طقأم :ةيدلا عد < كملاىرهو ىو  ىجم ما ؟تاوزرغف ا

 ٠ اهعاددحا تتم اناوو فق نمهسفاتقريفاامف لحو رع هطاامهرت ١ دناتللا ناتغئاطلات قرتفا || ناو كرت فاحراب دوما

 | ناك ليل رولات يب: ازعل كنا ندا يود وعلب | كيعار تنس قفل |1301 سفن ت وع ناىأ معلا نذالا
 قو همف اهتومهّنلالعىذلاتقولا
 تيكا رهان نعل كاكا

 ش نع طاسأ 0 لضفملانيدعلأ ان لافنيسملانيدمت ترص ام انل رك دامف كلذسبس ْ
 ش ىنلااود_ءاوفنيإمارعأو مهرهأن راك يدا ضدنا هو ودرس مريم تأ ىدسلا ٍ

 ظ هللا لوسر ثعمفةنسدملاا اولزتي نأ نوما فوذمف منمهل لاف لب ,اق نمار د. مل_سو هماعهننا ىلبص || اذلو عنت :ملاحآلاريسغت نأو هلحأب
 موقلاناف مهلوس خاوضحو مهلاشت أ ىلءاودءقوسهتي ا رتاؤرطت لاش :الحر راسو هملع هللا ىلص ((الح ومان 1 هلوتب عملا ذهدك أ

 اوهتاوة م دملانولزتي موقلا ناد مهلاشن أ ىلعاومتحو مهلومخ ىلعاود_عقدق مهمتي ًأرناو نوهاذ ةلالدإ 0
 ىلع اب ىدان الانع اعارس لات آلا ىلعاو دعق لوس راامه هرص أ الف لاتقلا ىلعممطو واو ريداوهللا ا كونان عا ادلع هلبقام

 نمسانأ قو اوماق ل سو هملع هللا 00 :اوقد_هلللذنوئمؤملا5 ا ات . مير ا از مزاع

 مل.بو هملع هللا ىبص ىننلا م هريخسأ نيحرك 0 وتاب موقلا ن[نونظ:نيعفانملا || تاتكلا ل_قورخأتسالومدقت
 ةفئاط ىمغباساعت ةنمأ غلادعب نم مكملعل نأ زن أمث اومانف: نوقاطنم مهمات لاعئالااوكراوناك نا () لاحآلا ىلع لمْسملاوه لحل
 انث لاق مساقلا (نثرح ةلعاملا نط قملاريغ هنئان نونظ مه سفنأم مهأدقةشئاطو متم | ىذلا ظوفحما ح وللاوه لسقو
 نمسا فات سيل دوم ها كل جاع ّى لاف نيس / قلحلا نم داوم لا عمج هيف تك

 ةيلهاملا» .| نط ىتلاريغ هاب نونظن مهسفت أمهتمهأدقةفئاطو مك :.ةفئاط ىشش نمأبنم |! ةواقْشلاو ةداغسلاو لحالاو قزرلاو

 كنك لاق ةحلطى أن ع كلامزنسنأ نع دمج نع ىدعى أنا انث لاف راقد اس2 || قزراو رح ًالاىضاغلا لاق

 هطوس ىنعلا « رفعح وأ لاق 0 ارا مم ىدن نم طقس تح ةنمأدحأ موي ساعنلاهملعلزنأن مف رفكلاامأو لاح قالا تفاقم
 تباثنعةلسْن دامس ان لاقىدهم نينه رلادبع انث لاقى بعنورع سرع هقسوأ || | لكف ةعاطلاو ناسالاووسفلاو
 هتفعح تحتالا موقلا ن اج فواأم تاعفدح امو ىسأرسعفر لاق ةحلط كأن ولا 2 كلا اذافدعلاىلا فاضم كلذ

  نعةداتق نعنارمم انث لاق دوادونأ انث الاف ىثملانءاو راش نبا سرص ساعنلا نمل 9 تتكرامجباف كلذ لا

 ديرب ان لاقرُس انيرص د مون ساهنلا هيلع ص نمف تنك ل اقةحلط كأن عسا دمعلاه فري رغ الثا ذو دمعلارامتخا

 ساعنلا هنو نيدو هنأةحلط ى أن عك لامني سنأ انن لافةداتق نعدمعس انث لاف ْ
 مهو اخس عدل اييسعا هد ديوع عمبح

 انودمقوأ اساس وك دا نق

 لاق 00000 تاعالبوه اين لاهسارفكلادبعلا تم نانا يضف سكنا ذهنأ قل
  نمواينداادب رينمدحأ مو اوضح ْذلاف ناك هنامن رات ىنعما خذت نامعالا ىلعرداةريغوه ناك اذاو الهجهفلا لع بلغنا الأو

 مس حصل. ةييو تومصم ل يل ذل جيبو يس عسل وصب دب سمج ©



 نيدلام هو ىونندلا قير فلاب ضب رعتا ساوث نمىأ(اهنم هتؤناسندلا باوثدربنمو) لوصف ةر وسلا هذ هىف ىلا عت هفاريخأ اك ةوخألا دب

 ا ريا باو :نكلنيقب رفلا الكل لماش (©إ##) هتمطعورلاعت هاضفناو ىورتالارخ ا رغالح دمةبآلا قابو مئانغلا مهتلأ
 محا اذهلو ةقصخلاف هبدتمااو هانا

 رفعح يأ نبا ا لاقرا منع ننرَص ساعنلا نمدذخما متى دن نم ماش فسم انك لاو ا
 | ضر ماروك دجأ رص اهلك هب الاةاهادلا نط قدارمغ هللا بونظا ذنأالاةمهمها لت وعفانملا ذلا ءازح نأ ىل_عابسسنتهسفنلا ىرخألاةفئاطلاو طقس ومن آو طقس وهذ_خآوىدب نم طقسب سل سعف لاق ساعنلا | هاناواشا ف( نر || هيشغنم ذئمويناكهنأ مهثدحةحلطابأ نأ سنن عمأ هلاو انلرك ذعسب رلانع هسيبأ ع ىَرمسو) لوس دانا مس 50 .ج 2.0, 9 7 5 عا ع : عءاضس 5 5 5

0 
 عمل 9 هم و

 0 م زيزعلادبعنيدمم نعد نير زعلادبع انث لاق درصنب رارض اند لاق ىذمرتلا نسحلا نا
 ع م 0 الا ةداهلا

 هر 0 لوق نعفوعن.نجحرلادبعتلأسلاق همبأن ءهمرخ نير وسم ا نب نجر لا دمع نع ىرشزلا نع
 نو 1 1 اوه اعلا

 هلق ممم ىيليأك هنأوعراب رش (ثرص دح أ مومونلاانلعقلأ لاف اساعن ةنمأ غلا دعب نممكملعلزن أمل حو زعهقلا
 لامعالا عمج ىف ةماءامكلداهملا ف ما ايي م 00 1 00 1 0 تدروناو هن الاددهو هلوط مسحو

 رمل نافارا فارك | يديف اساعن ةنمأ هلوق ع عسيرلا نع هسأن عر فعج كأن ان لاك ىصسا اننا لاق ىتثملا انئرص ريوملانأل كلذو تاشلاب لاسمعالا 0-0 عسرلا نع هسبأنع رفعح أنبا انث لاق ىحا انث لاق ىثثملا | امنا سوه يلعمتلا بصلات ١ هر هجر وهنمهنمأساعنلا هنلاوبغ عف نوئمؤملاام نيت رفدتمواو دحأمو
 نمهالسلا ف ساعنلاو ةنمأ لامها ىف ساعنلاهننادمعلاق لاق ندا ن ء مداعنع نامفس ضرالا ىلع ةبمملا عضو نق ىعاودلاو ان لان حرلادبع انث لافراشنبا سرع مهلهنما كلذ ناك ساعنلامهلع قل لاق |

 اساعنهنمأ ملا دع نممكملع ل رن مث ىصسا نب انعةلس انث لاق دمج نبا 0 رع ناطشلا
 لاق ىح نين سملا شرط نوفاحال ماينوس وف هءنمشملا لعأ لع متم أ اعتلال ا

 ساعنلامسملع هلق لاق 00 هداَتق نع رمعمانريخأ لاق قاز رلا دعانريخأ

 قيس طقس ىتح سعنأ تنكف ذممو ساعنلا ىلع قللت ةحلطانأن أرك ذو مهلدنمأ ناك
 انريخسأ لاق هلسنيداج ١ لاف سد ردا نب قعسا ا لام راش نا ييرص ىدد نم

 انعفردقلالاق امهم ريب زلا نعةورع نع ةورعن ماششو و حاط ىأ ن نع كلامنب سن نع تب

 لزنأمت د كد "الا هذ هالتو لاق هت بنح لبع وهوالادحأ نممهئماغ رظننانلعف.دحأ موبانسؤر

 هنا نونظ: مهسغنأ مهتمهأ دقةشئاطو) هلوقلب وأت فلولا هو اساعن دنمأ املادعب نممكلك | 1

 مهسشن أ مهتمعأ دق نونمؤملااهبس أمكشمةشئاطو هؤانث ل كلذ ىتعن (هاهاخلا نط قلاع 1

 ناو همامأس ءشلاو ر_عطتق داو

 ىلاعت هللاةدانعدوهسأ اكل دسصق

 نديم ناوناعالا 7

 0 و١ رفكلا ن نمناكس مشلا
 لصالا قفاه أ ىلع تورك لا

 ىتاكأو : يا

 نم ةسمك ص 0 هفاسالا

 ةراس :الأ د دو_صعملاا ذو فاكلا

 نيرورح ا نوك ىاذك لثمنب' كف 3 ا . 0000 .٠ أ م - 2> ٠ 3 ٠ . .٠

 اذؤ نأإلا عماسلا دنع 0-00 00 1 م ملا ١ بك ا مثيلوعب ظ

 1 ءا| ةان_ثأأ

 | 00 هل لاا هتان هنمةسصتو اع هنا صدا كو هنلارمأ ىف ىسشمتاأ
 اهزيمعو مهمملاددعلل دنأفىأ 07

 رثك الاول صالا ىلع درشمو بوستم | انث لاقدر ا لاقرُس اسرع يدلاك ىد نمرمالا نمانل لهنولوعب هن رفكلا ل 5
 درو هنو ناك ربك 1 ا هسعرأو موقزيحأ م عسفنأالا مهمهل سلنوقفانملا ىرخالاةفئاطلاو لاق ةداّتق نع 9
 ياه سارتر ناكو نولوشي هلارمأ تدون شع مهامنا ياك انونط ىتلساريغهنئان نونظد قلل هفخأو |
 ددسعلا لثمن أ الج دا ةسيلهاملا نط قمل اري هتان نونظي مه سفن أ الاةمهمهل سل نوشفانملا ى رخألاةشفلأملاو اذن ع ندور در دو | كلت يارا نكتب نر ابلا ةادعحال لاكتصسا انن لاق ىتثملا ترص 8 0 نعالفاكلان 00 | مهعحاشمىلا تقلا ملعب تك نيذلازربل مكتويب قوتنك ول لق انههانل قام( مالا مالا
 6 | ةيتطعتوسرالم نا تانوتقل فونت هسفتأ,هصادت اذن لهدلاق مهسغلا تهدف 1 ل و ا ل ا ناس لو وش س ةح ىأنم مسهملا | | نيذلازربلمكتويب قوتنك وأ لق لجو رع هللا لاق وها اواي مالا تاور نراعي
 9 نسال رم فاك ةنك اسنوت هزخآ نوكسلا ىلع نص مسا هن اكراصف هير بخلا» ىنعع درفم سماك ع ومحل اراصو ىدارفالا امهانعم
 مهضعل نط اع رو نعاك ل ثم نءاك | فقفهنقق مصت سك رثلا لحالواطخ هلت تدار ير اعاجالو نك

 ا يا



 اهروس سرت وهشمرغرخأ تا ضوئي ذهلو ناتو شس ف نتف ناتاهو لامتسمالا هاك ىةنكلو ناك نم لعاف رم. | هنأ

 ىلادوعد ريمضلاو هريخ لتاقوأ لثق هوقو ءادّس . الا ىلع عفراههنب اك ل حمو )5 60( هسدالا نيتك قاهدتت كلعاوا اهعأرق كو ل

 اعاد مهسفنأم مممهأدقدغئاطو هلوقؤدب زنءا لاق لاق بهو نر اانريخأ لاق س و رص ٍ 0 د

 ١ (نئرص ىذلك ةكرشلا ل عأ نعي هلاذ لع احا نط هلوقامأو نوفا -الؤه لاق "هب ا سر اراد زال
 ١ نطلاق ةلهاذلا نط هلوق قةداتق نعرممانربخأ لاق قازرلادعانريخأ لاق ىكش نب نسحلا : نءالاق عب احزلاو ءا 20

 ا هلوقعسرسرلا نعهينأ نع رفعح ىأنءا ان لاو ىدسا انث لاه ىتملا / مر لريملا لخأ ش تةذك عاجلا ةءرلا نمدلصأ هددق

 | ةعوفصم نوكت نأ امهدحأ ناهحوةفئاطو هلوق عفر فو « كلرشلا لهأ نطلق همها 1| نط 1 ىأا هلام ود عملاد ةءاهلا

 || ةيوصئمتناكولو قلارسغ هلا نوئظ هلوقب رخن الاو مهتمهأدق هلوقف اهركذنمئاعلاب || نو-ئانرلا ديز رن ال اقو اوعمجت

 ءامسلاو لاقاك مهسفن أ ةفئاط تمهأو ىنعع لعفلل ةرط ةفئاطو هل وق فواولا تناكو ارئاج تاك : يعل نوس كلر كو ةعالا

 || هتلدلك ىعألا نا لق ئدنمسحالا نمام :اىلهنرلوعب) هلوقلب , وأ: قلوقلا 30 .ًاياهاتش ا

 || كلذ ىنعي (انههانلةقامىثسمالا نما نا ناك ول توله كانو دس. الام .هسفنأ ف نوف

 || وو هلتهلك مالا نا لقى نمسمالا نمانل سدا نولوةي مهسفن أم تعاونا اا

 || نيسحلا انث لاقمساقلا نسمع 1ك انولتقفانلتاق, نملاتقلانح رام شر ءالا رمال تاك
 |١ مان لهو لاق موا رزان لتقف ,هللادعاليق لاق عم رجنءانعجبا ين لاق
 ٍْ هملعهللا ىلص دمت هميم لوشن لجو رع هللا نما دق أ ادعو هللهلكس مالا ن الق ( ىثْن . مرعالا ْ

 اا ما ا 1 ا و ب مت وع هج نهج تاس تاتا يحال جاب راع دل دهن ل ا مخجل 12 وسو ع حل ل حس معو م دول ل يو لس جس و دس جس جوس وسب مدس يح وس دس بسوي يحبوا

 ياذا رينا و ةريركلاو

 ممعلا سال او ىرصدق ملاك

 اريثك ناديا الا ىنعف لّتقأر 3 نم

 هدعن وهب نيذلاو اواتقءاسن الا نم
 ىلعاو رمسأ لب 0 -منيدقاوندوام
 0 1 رضمأو مهودعداهح

 ' ىلاداع ملا انا بغعمآ هريلد و7 اشد فدك هفرصد هتادلك مالا نانيةفانملاع الوهل دمش ا لق سو ا ةودسأ مق مل وا كا يملا

 || ءالوهدم# 200 كانودالاممه هنأ ف نوه لاق: نيشفانملاقاشنرك ذنعربسفلا ||
 | ءام ا امل ىرح ام ناك

 ْ مهروضح ىلع ممباصأ ىتلاة راو مهقاشن نممهندب هنوفخ اوناك ام ىلع ملسو هملعهنلا صدم ْ ارق نمو م- مي ةمالاءذ هىدتقتل
 || انلناكوإ نولوقي مهب قافنلا ءمتالعاو ردكلا مهلمق نعاربتلاغُذ دحانمعده م نيلسملا عمأ| هعملتاقى من نمو ىنعم او لئاق
 نمد حىلا جب ور1اناكول نولوشب نقفانملاءالؤهنأ كلذ ىنعي انههانلتقامىثسعالا نم | 00 9 دءاعصأ نم رثكلاددعلا

 ظ ا قدح أ انملتقالو مهملا انحررحخاماشملا نيك رمش ملا نمهب رخل حرج ظ لعفاو 0 و رقمهو دع نم

 ![ترط كاذبه ارك ذ فوعن ورعب ودخأريشقنبتعملوقلا اذهلاقن متأرك ذو || © الا نم ضر غلا نوكراذه
 هينأ نع ريب زان هنثا دمع نيدامع نءىبحح قت عسانا لاق لاق ةلس انث لاق دج نبا || ىلصوتلاعم اوناك نيدلا سمغرت
 فوعرب و ربع ب ىنأ ريسشق ني بنعم لوق عمال ا هئلولاقريبذلا ن ءربب زل نهتادعنع || اعرولاتقلاق لوهملعدهلا
 ”رص انههاذلتقام ئثعألا نمانل ناك والاف نيح ماحلاك الادعمس أ امىناشسغي ساعتلاو || نعىو راع ةءارسقلا هذهدب و
 | ريب رلا نيهللادبع ندا. عنى كك لاق قص ا نبا نعد ى لاق ىومالا ىدم نب دمعس ظ ىدب انعمسأم لاق دن اريح ن رب دل عس

 ءارقةماعهتأر شف كلذةءارقفعارشلا تفاتخاو + هلع هيبأن ع ريب زلانهقناددعنع هيأ نع 00 لدتحو لالا ةلستق
 ءأ أرق ضعنهأرق ةو هلدفغسصل !او مالا تعذلاهحو ىلع كلا سصنت هلك هالانا لقّقار علاو زاخملا ظ 0 يعم 6

 0 لوقت هريخهلن هلوقو مسا هنأ ىلا لكتلا همحوت ىلع لكلا قر هند ريخدا نان صا رد ظ 0-0 مي 0 0-0 1

 | ىلعابوصتم_صنلاب هأرق نمةءارقف لكلا نوك,نأزوحيدقو هللاد م عاهضع مالانالئاقلا || 0 3 00
 1ْ نآرييغنمهسلعءارقلارثك عام ال لكلا فصنلاان دنعةءارقلا ىهىتلا :ءارقلاو لدسلا د 0-7 0 20

 || قدض فسم كلذ ف عفرلاب ةءارسقلا تناك را رعوأ ىنعم قأطخ ىرخألاةءارسقلا وكت || نر ا راو

 كن 0 نمدوسمةملانوكمف ا

 || رهطأم كلنودس الامهننافكشلاو رفكلا نممه أ ىقمهتفص لا تفصو يذلا نوهفانملا

 : 5 3 6 هما 6. ع 5 ع ردعداهح اوشم 0 3 2

 الىرقكلذىأب هءأ ارعلا ىدنعءاوس ناكل ءا 1 رعتلا 0 د 0 0 7
 |'لوعلا ج ىرقهمهحوى ابك داعم قافت

1 0 | 
 أ ل ل نيذلاز ريلك توين فرتنكو للف) هلوقلءوأتفف ريالوزملااونهواف هاوق كاذوتاغس

 ف لي , لق دوا ليلا حب 1-0 ىذا | ودعا ا عمار مكبواق فام صحو عرودص ْ دنعاونعواف لسهفاه رباعت نم

 منا 6م

 امو : ا 5200 ملا نعاوفعضامو ىنا لق



 حالت :خاونامالا فعض فعضلاو مبلع ف وتلا ءالامدسأ ن نهولا لسقو نايفسىلأ نمنامالا سلط. فى لأن ب هّللادعق فانا اودتعي نأ

 465( نولا لسقو معو ع ردىلا مهنيدنملافتننالا ةناكتسألاو ,هرو دص ف تاههشلا

 راما د واحلا سم ب - بج يح اماما بج ديم هج هد سبير

 اورمك# ةلووهدهث منيو عم رديت[ وي تلا ول نه _هفانملا نم مهتفصّك| تفصو ظ

 3 / نم هنوممكدو قافن نم هنوشخت منك ام نين مول هظفف نيك شما ع نممسهئادعأ ب رح و هعم
 م هنف عرس صم هلع ب ةك ىذلا عضو رهظت لون وه لتقل مهءلعبت ةك نئذلاز ربلكتب دف كى ظ

 ا هيلعرتك ىدلا عضوملاف عر صن ىتح هسلاهشب نمي رخو ممم لتقلاهماعستك دق نم ||

 , اهسأرك رودصامهقلا ىلبملو ه.ىنعب هتاف كرو دص ىفامهللاىلةبملو هلوقامأو هسف عرص نأ :

 اريتذاو مرو دص ىفامهللا ىلتبماو هلوشب ىعي و مكعحاضملا كتوم ع نمنو زريترتنك توقفانملا ||

 اناودنو نكرلاب نمعقاغن نم نينمؤللهرهظاع وك زرمفكشلا نممرودمص ف ىذاهللا ض
 | مالكلار عالنت ىفناك ناو كلذهمشأ اموهللا عملو هللا ىلتسسل هلوقرئاظن ناعم نأ ىلوىضمامف ||

 ا لس هأو هللا املوأر ,تنمأو كلذ ىعمنأو هتعاط ىل-هأوهواملوأ هيدارف هءئصولا هللا ىلا !واضم ظ

 قامو نيقلاو صالحلالالهأ نمكوفرعمش ضرملاوكشلا نمكرودصفىذلا هتعاط

 || ةوادعلا نمنينموللو لو هلع هللا ىبص هلوسراو هقيداشتعال نمو واق ىفاماودمتملو لوشي ولقأ|

 ارشثو ريخ نممقلخ رود ص ىذا :لعوذهئاولوشي مالا لا و ةنالولاوأ ||

 | ىتح ظةاح كلذ عمجل وهو اهت'العواهرئارس مهر ومأ نمْئدهملعوخنال رفكونامعاو ١
 | لوغب قدا نا ناك تالدقاملقىدلاودخ و ميقا م كس هءاردق ةىلعمهءاز ارح مهعمجب اك راح 1

 ' مهترسحونيقفانملا والت ىعب مهموالتهللارك ذلاق دهسا ننان عيل لاف دمج نبا نرص ش

 | ىذلا عضوملاذهاو رضع مل كتويب ىفرتنك ول لق مل سو هملعهّنلا ىلصهيدنل لاق مثمسمماصأ ام ىلع :

 ' هريغ نطومىلا لتقل مهلع بتك نيذلا جي رخال كر ئارس م هول اك مكن مدمف هؤانث لج هئارهظأ

 ا دويل سرملع هلئاو مكي واق فام صحمأو م مرود 20 ىد همق نوعرصل

 انث لاقىدسا انث لاق ىتملا 56 يب« ارهعالق ىرو دع ناعوت هيمن

 قوتذت ول لقهلوق نع لمس لاق نشا ع دسع نع ورع نع ءافسلا رك ع نع مل سمن. رحلا

 ةاواتاعي نأنينمؤملا ىلعهللابتك لاق مهعجاضمىلا لتقل مجم 522 نذلاز راوكشويبب

 ناز هلوقلي وأ: فلوغلا ب لدقلاهملعهقلاستك نملتشن ا نم + ْ

 تب هلا دارس اي قعد اطمشلامهلرسااعا ناعجلا ق ىلا مونمكن 0 ةماولوت نيدلا ا

 ١! هلبأ ىلص هللا لوسرتادعجأ ن منكر سما نعاوأو يذلا تا انت لح كلذ ىنعد (ميلسر وفغمتلا ١

 0 هرهل تن الفىلو مهلوق نم ءاولعشت اولوت هلوقو مهنعاو ءزهئاودح أ موول_سودملع ||

 مش ءاعداعامأ ناطمش امهلراسااعا لييحأ أ, نيإسملاو نيكرش مل عج قتلا مو ىنعي ناعجلا ١

 ”"ىفاوست" مرد ةئيطخلا ىعتةلزلاوةلرلا نم لعفّتسا لزتساهلوقو ناطمسم ءلاتلزلا ىلا |
 | مهاريفصق م مونذةب وقع نعهلاز واكد قلو لوشي مهنعهتااافع دّقلو بونذلا نماوانعام ضعس ْ

 ال وقع نودوتعب هوصإ عيتاود ما نوع طق م دب نعت روفغ هللا نأ هع

 5 واتلا لهأ ف لتخلام ةمهتلاب هم أ فلاخو هاصع نم ىلع لم#تنإل هأن أود هنأ ىتعد ملح ْ

 دح أب نيك ر شملا نعريدلا و نملك اهب ىعمهضعب لاَمفةيآلا هذا ونع نيذلا موهلاٌثامعأ |!

 | نيمصاع ا نابع ركوأ انك لاو ىافرلاماشهوأ م2 كاذلاف نمرك ذ ا

 ااعأ ارقي نأ ب طخ اذا هسه ناكو تارا أرفف ةعجلامو رعب طخ لاق هيب أن عساك 1

 تررغف معانمز هدح أ موناك امللاق ناعجلا | قتلامون مكنماولوت نيذلان ا ملوقيلا ىهتاالف |
00 ! 

 قمن فعذ

0 5 
 ديد جو سم

 اعلطم ىعضلاو ىلع أ

 4 مالو وحل هوعلا 7

 00 0 فعشلاو را كنراهلا|

 ا 55 05 : لعفمل عال

 حارن# هنموه مهلوقت ا

 هنأ 0000 رع 00

 نوك ىلا و

 بك هلئاو) كلاهما لا د

 محق ذأ 7 أ ديرب نأب (ني رباسلا

 ريخأم " مهل ةندلاو تاوثلاب مكملاو

 نا دوت نينمعتسماوناك أ

 عرمضتلاو عدلا .دللاو ريصتلا

 هللا رم م سهنلاو ةايسسللا بلطو

 مم همالاهذه ىدتعت نأ ضرغلاو

 ىلع درامهم لمسح << * قلوع نمناف

 نمولددددعو هددللعو 4س

 00 كسل لااا 0 ا

 لو ١ ةمحاص

 ٍ 0 رمو م 9

 نوققحلاٌلاكاهأ راغصتسا وو سده لل

لا عد كأن :مه]علرافغت ءالااومدقا,عا هلسسف
 ى

 لص  ملاداو ننموملارصت نمد

 ءالتسا تارامأترسهطو ةرصنلا
 فنذ رود_ىىلع كاد لدءادعالا

 3 هم نينمؤملا نمريسصفتو

 هنلا الط عراف الا هن ولا

5 

 مم, هباصسالاىلا ترقأةراهطو

 2 م رىلا مهلطنوكمل

3 
 انرمما [نوويه وعي راكلاو
 ظ 0 0

 :» 'مأ.ؤ انفارماو او مهاوشب
 3 رئالاوصق يدلك ىف فارسالا
 دلاز 0 دارل وهما

 هيوامعلا وح تادحو» ءادعالا واق ف بع :رلاءاقلاك ةدشلاوةدعلا هوغلا ىلعةدنازاارومال ارصتلابدار ااومهرودص ن عةدسافلارطاوللا

 قأعتتانمداشراو 3 دهب الا فو .هفوةو عضاومق لبس ارثحاو مسههوجو ىفرابغلار بث ير بوسهك مهمازهنا ب حوت يضرأو



 نسحو#) ردصلاح ارمشناو كذا سطو زعلاو ةمددغلاوةرصصنلا نم(ايندلا باوث هلل : هللا مهانآف) هريغو أتاك اداهح ئاونلإدنعلطلا ةمفمت ىف
 0 هرج لا قاهلوصعح مهل مكح هنأ دار ماو لادا ف لصاعربغكلذو 3( تاذللاو عفانملا نم اهفاموةنملاوهو (ةرحخآلا تاوث

 دا لاو لوصخلاس فنك لوصحلا

 يصدم

 اق نسح هلك ل باوثو

 اهحازتماواهتلقل ن ”لكاندلأ او وو
 عاطقنالاب اهوفص 5 را

 نأ لمتح لاغةلالاك لاو :او

 ضرسعلاو انبحسانلا اولوقو

 دوح نالف لاعبا ةغلاملاهنم
 ةياهنو دولا ةباغناك اذا لدعو

 هنأ ىهو ةتكنانههو لدعلا ف
 هن الاق همضمعمتلا نم لخ دأ
 َق اهمهتْونهوقيف ةمدقتملا

 هن ن6 د, لو نيعضوملا

 نعسا وثلاب اولْعَم ساكو 1نإل
 نوعا الا ١ دل ةيدوسعلا

 و 0 اذ مسهل اوءال اوهفالخ

 لو روصقلاو لاو بيعلاالامهقنأ
 ءالعا بحوامالا مهر اولأس

 هسمقو لكلا .آو زاف مرح الف هتلك

 ةمدخ ىلع فأن من أى عدسنت

 ىوسام لك هتمدخ ىلع لبق أ هللا
 ١ هاب بم هللاو) لاق مش هللا
 هأرتلت 0ك ةادسا وا ناوعلاو

 مهعفو ىلاعت هنأوهو رسانهعو
 ىعمهح دم ماهلع مهمات أ مل ةعاطلل
 دمعلا لعمان ينس مهام ف كلذ

 اهمأاب) هلضفوتبانع لكلا نأ
 (اورفكن يذاااوعيطت ن ااوئمآ نيذلا

 او رفك نيذلاب دارملا ىد_سلا نع

 ناك هناف هاععأو ناسف سو أوه
 ىنعملاوموملا كان فموقلارهس 5ك

 ك0 00 ا 000 اا للا للا لا 1 م هل سيم اما

 ١ ادج اد التاق دي لن ارش سال و قونا ع كو ا أردعلف ليلا تدعص ىتح

 ا 1 <ل|ناعجلا قتلا مونم كمماولوت يذلا نا تازتف لمحلا ىلعانعمجا ىتح هتلتقالا دم لتق لوي ان

 | مومكتماولوتنيذلانا هلوقةداتق نع دعس انث لاف ديزي انث لاقرش (شرص اهلك
 ' | لاتقلا نعاول ونا سوهيلعهلا ىلص هللا لوسر تاعصأ نم سان دحأأ مو كلذو هنآلا ناعجلا قتلا
 ١ | هن أن وعمد املحو زرعها لزناقدشب وو ناطم ثلا عأ نم كلذناكو ذثمو هللا ىن نعو

 م2 مهعافعوكلذن ديا

 (س 7 ذف ةب الا ناعجلا قتل امون مكن ماولوت نيدلانا هل -ةىف عيب رلا نع هسأن ع رفعح ىلأ

 اوه نيدلا د ىنعاعاواولاق ذئمو ريدلا إو نم صاخلا د. ىنع لب نو رخ ل 2 هداتقلوق

 ' ّ لاقدجأ انث لاقنيسحلان يدم سرع كلذلاةنمرك ذ مهريغن ود مهتمه دملا
 3 لخدف هياصعأ مل. «وه.لعهللا ىلص هللا لوسر نعقرفت دمموا هزهماامللاو ىدسلا نع طامسأ

 : نبدا لجو 0 ذف وم

 || نةتادع ىقث لاق قصسا انث لاق ىتلملا |

 0 دا ةنحب .دلامهضعي

 : اتيسحلا 0 لاك 0 ١ نثرف الد لاف قف 3 د يقوم ادع الاحرف كاذلر

 ْ تل لاف ناعما قت ىلا مونم كنماوإوت نذل نا هلوق ةمركع لاق لاق ب رح نبا نع ماع ىف لأق

 || اعاهلوقو رحنا لاقرت من 1 لحرو تع نيدشي ذح أو راسنألا نمد درا كارل
 : ( دمج نا يرام مهقاعب عل مداوهنع "0 هاو أونسك 0 ل كا

 || نمنالحرنامعز منعم و ةناييع نيةيفعو نافع ننتامعر ةلاو قعما نبا نع هس انث لاق

 يلا اوعحر# اثالث هءاوماقأ أؤ ص وع أب :!كيامدت دملاةيحانت لسح ىعاملااوغلب ىتح راصتالا

 ةلس اني لاقدمم نبا (ث# ضن رعابف تهذدقل هال اقف لو هملعهتنا ىلص هلا لوسر
 00 هد نال كارايل اع ناعيا -| قتلا مون مكنماولوت نيذا نا هلوق قدس نبا نع
 | منابراستالانانع نبةمفءونامعنيدعسو نافعننامعناطم_تلامهلزتسانيذلاو ةيآلا
 ( ١ ىقتلاءوو مكسماولوت يذلا نع قا واح د لودانعمناف منع هللافعدماو هلوقامأو نامقرزلا
 ْ م ءىث لاق نيسحلا انث لاقمساقلا ننرع < مرد وع ماو مج مقاعب نأ ن اعجلا

 ش , مر مهقاعي مدام ا هاو لوهت مسهنعهلل اافعدفلو هلوق م 0 الاقلاق

 ا يردد مهنعهتلافعدشاو دح أ موب مماوت ىف هلوق فد« زنب الاف لاق 500 ساو

 أ بف ملح روفغهتلانا هلوق لي وأتاننب دقو مهلك نيلسملان عوفعمأةباصعلا كلت نعوفعلا كلذأ
 يئاوخلال اولاقو اورفك نيذلاك | ورك الاونمآ نيذلااهمأاب) هلوقلي وأ: فلوقلا مو ىضم

 1 0 ؤاقىفةرسح كا هللا لعصأ اولتقامواوتامامان دنعاوناكول ارغاوناكوأ ضرألا فاو رضاذا

 | نك اونوكتالهتادنع نمدهث ه.ءاحاعاورقأو هلوسرو هتلاوقدصن يذلا هسأأب هوان لح كلذ. ىنعب
 || او رضاذارفكلا لهأ نم هناوخال لاقو موهملعمتلا صدم ةوسن دح ف هلوسربو هللا رقك

 || ةارغمهدالب نممهحورحنناكوأ لوقي ىرغاوناكو أ ةراكت فارغ مهدالد نماوحر ذن ضرالا ىف
 || ءالوهلوق نعل د. ربخ اولتقامواوتامامان دنعاوناكو مهو غفاولةقوأ مهرغسؤاوتا فاوكلهف
 || اوكي لول ةراحتوأ هللاةعاط فهيقهي رحت رفس ف تاموأ لتقف مهنمازغ نأ نولوقي مهنارافكلا

 1 ىعل مم ولقق ةرعسح كاد هلال عضل اول_ةقامواونأمام يهدالب اوما اوناكوان دنع نماوحرح
 اا 7< <<“ يع حام يا _

 ا ا ا

 0 . مهنأ 000 هع : ٌرهلا دنع ننمؤلل اولاف هعاشأو ىلأن هللا دبعنوقفانملا مهمال لا هملع ىلع نعو مهونمأتسنو مهلاوند دكت نا

 > هع قاول ءالهدنعاسسالو نب دلا فمبشلا مهل نوعقوبو مهن و وغتسن ىراصنلاو وهلا مه نسحل | نعو مهنيدف اولخد اومكناوخاىلااوعجرا



 ماع هنأ برقالاو هملعمونو هلعو سانلا ن مهريغلاك هلاح لدروهاع اومهءاصأ ام هراصصأو هباصأ 1و تلغاملاقحاس ناكول نولوةماوناك

 60 مهوعمطنالن أن ينمؤملا ىلعف موملا دارا فاننال بسلا صوصخ نافرافكلا عمج ف
 شي د يو مي بو سم سب مصل حس هما و ةسحمل ميببرل جا حول

 .رانئ لج هال كاذنأ نولهمس واسمتو ميس ولف فانز سو اوقهثشلا لع ىك كلذ نولوعي مهنأ

 انث لاق دمم , ترص كلذلاف نمركذ هباحصأو لول نب .١ىأن بهللادبع مههقلاب نيقيلا

 مهاوخال لاو وفك نيذلك اوك الونمآ امام || نع ا ان 0 ا

 لمش انث لافةفيذحوأ انث لاق ىتملا , مرح لواسنءا "ىلأ ني هتلاد سعى قاذملا]وقاْرُغ

 لاق نمرك ذ نيقفانملا عسج مهُاذ فن رخخآ لاقو : هلثمدهاحت نعم ىأ نيا نعع

 نيذلك اونوكتال اونمآن يذلا اب-أاي صم | نءا نع ةلس انث لاق دمجنا منرص كلذ
 لمس قداهجلا ْن عمجم :اولا وبس نيالا ففانلا» اووكتالى أذ الامهتاوخال اولاو اورفك

 اونامامانوعاطأ اواولدقوأ اوناماذانولوغب و هلوسرةعاطو هّنلاةعاط فضرالا فب رضلاو هللا

 . راصلا قرفسلاوهمهضعب لاقق هلي وات ففاتخا هنافق ضرالا فاو رضاذا هلوقامأو اولدقامو

 وهلبنورخ [لاقو : ةراصلا ىو ضرالا فاو رضاذاىد سلا نع طامسأ ان لاق لضفملا

 انث لاقدصم نا ترص كاذلاقنمرك ذ ملسوهع هللا ىدهلوسرةءاطوهنلاةعاط فريسلا
 لصأو هلوسرةعاطو هللادعاط ف ضرالا فب رضلا ضرالا فاو رمضاذا دعما نسا نع ةسلس

 هنلالسس فار غاوناكو أ ىنعي هنافاز_غاوناكو أ هلوقامأو اريساهفداعنالا ضرالا ف برمضلا
 - ةيؤرْتسي دشن دقو لوقلئاقو دهتدهاش ممحاك رن ىلع ع جزاء عج ىزغلاو ||

 هد الق هد الا لوقو « هعسماب سل لح لوأو 5

 ماو اولاقواورفك نيذلاك اونوكستال ل قامتاو « هد الف هد الا مهلوقو هادكي
 دال زا تورس لعشلا ىلا تيار نزلوا أ صضرالاق او رصايدا

 يرد لسا ا قلاقياتاو او رضاذال بق مث مهناوخالاولاقو لمقف لمقتسملاالا
 ىضاملا ظفل قناكن او م-مماوخال اولافو هلوقفىذلالوقلان الىترزاذاكتمرك ألاهت الو

 امو نم ةلماعمكاذ ىف اهلماعتو ءاردلابهذم نيذلاب هذ: برعلا نأ كاذو لمّا ىنعع هنأو

 ا مس داى »ا »ااا#»

 ورع تمقوت تادقؤ مري غ تالوهكقءامسشأ نوعج ناو « ءامشالا نمريثك قكاذىفاعم براق
 له أنممرك المول لاكن أ واول نا وز كلذناك الف درو

 لامشتسالا هانعمو لوهتم لكو نم عم ىضاسملا ظفلباحرامنم الكا نوكمف ٌكمرك أل جر لكم و و
 مهناوخال اولاقواورفك نيذلاك او 0 ال هلوق فني دلا ناكو تقؤمريغ لعفلاب فوصوملا ناك ذا“

 جارحتاو ءازلا هذم ههذت ىتلا اهتجح رت ىفأمو نم ىرم تب رحأن يتقومريغضرالا فاورضاذا

 ام ىف رعاشلا لاقاك لا ةّدسالا ىنعع ىهو لاعفالا نمىضاملا طافل أباه الص

 دغفناك امياحتتساورمالا نم * ىضمام ركشن كيت الفاو

 هلزح لو سم ق تاك املاقل ىذاملادارأناكولودغفنوكس امد. ريوهو دغىفناك املاَعف

 ىذلااذهنمكل لاقي نأ طخ كلذلاعي نأمل اتقومىذلا ناكولو دغ فتاك املوقينأ |[

 1 عويس ٠ نودع ما اسا ا وشم نأ هن الاوذ_م نينموملا هللا ىهن نيدلا نال مقدقو هدو

 1| ندجأ انث لاقنيسملانيدعت (شرص كاذلاة نمرك د ةشدعملا كد طا ضرالاقريسلاو

 ىلعو مه كت ىل عاوز الو ؛ ىدف

 مهو رسال ىح وه تر وشم
 هلوق دا ارا اوهوممتففاومىلا

 رفكلاى اىأ (مبانعأىلع كودر)

 رد كدعلا ةاذلادتسا ايندلا ف

 ءديعتال قد ردا عل

 ءالقعلاى دا ءاشألا ىشأوه ىذا

 تاوشلا نع نأ رسب هرج الاقفو

 دلل اباَمعلا ىف عوقولاود ْو وللا

 بارشاوعوكرصلت (مالومهقناىل)
 م

 رافكلا وعضلات نأ أ ىنعملاو

 ؟كسلاطم ىلع كونبع وأو رسهنمل

 نو رزحاعمهنال هلاهحو 0

 هللا نداريسعت و نو ريم
 رخوهو) نو رضبالو نوعفتب 2
 هاوسدد آل نأ ض رفوأ( َْس سصانلا

 عقاوع ريسخ هنالرسنلا ىلعةردق
 تان ناخأ ل ردت تاداقنا
 اتوب هع الاو ابا فرعا
 ولهرعغ هرصنو تال علا نمةلع

 يطعرزا ذأ ضرضتل يرخو
 ضرغلو تاقوالا ضعن ىفورومالا
 الو فمك تادسافلا ضارغالا نم

 مأليوأتلا : مو هاوسةه فدان رصان
 وحلت نأ نمل اول دن أ بسح

 كنمر بسهظتمو توكلملاملاع

 الو تادهاشملا ثروت تادهاجت
 همهصلو سوفنلاه نك / ىلع ريصلا

 نوناهو ةعبرشلا فو ىلع بولا
 راونأب حاورالا ىلهدل ةقيرطلا
 ندع اد :5دعلو هعصملا

 توم ثولع ىفلطأا ناهز

 اهلةمكزت اهتاقص نءسوفنلا

 تادهاجلاب هوسقلت نأ لبقنم
 سفنلا فال ىف تاضا رلاو

 نا 1 شتكتشللفشلا1ُل هائل اال داهملا قود علا ءاقلد :عاشرهقو :
 نودفتال لراضنت متنأر انامعاهنونمت منك ىلا بامسالاهذه رتب أر دفان طابربك الاداهلاقوارهاظرغصالا (عساب ربرح نسا 0 1 8

 هلراشعاالىدملقتلا ناعالان أ همف ؟_.اًمعأ, لع تبلقن ل تقوأ تامنافأ ماس أوؤحاو رأبهللا قداهملا قحنودهاحتالو ككاو رأ



 لوف كير هاا مارق ناكل لاسم :رحعفدلعملا تومدنعاذكو ذاتسالاوأ نسدلاولا نمدلعملامادعادنع هناعأ :!نعدلعملاللمانف

 تاو رداله!نالوةمف سانلا لاقام همف لوقأت دك ىردأالءاه لوقبف لجرلا ل اذ هىلوةتامنالوقنف ىردأ الم اه

 قىسقحلا نامعالا هللا ىرعهسو

 هيهاو ا ل نيرك اشلا
 هقوهد ءادان ىدماقتلا ناعالا

 عرشلا صاوأب داما وهو

 ناك امو هضهاون نعءاهتنالاو

 ةمندلا ا هفاصوأ نعتومتْنأس غنل

 اهنع صلختتو ةيدرلا اهقالخأو
 هذ حوهّنلاوكفوت.الا اهعمط

 لملاا ةملطن أك هرون قارشاو
 سمشلا عولط قارمثابالا ىبتتنال

 بلط ىف اسك دبعلا تننثأ من
 هاوشب ةيانعلا تالصتساو ةيادهلا
 ناو الا اولد رك
 ىلا قوش ل نمىأ ص اوح اهسر
 ملا دوحو ةممئأر دقق ملا

 رضاح هنالاثدلا ف دعت هلاوثف

 قوصلا مهلوق ىعموشو هادي

 دشن أ همفو تقولا نا

 امّتعمسوأ اعرص»:أله ىلءلخ

 د.عىلا ىشةىلوم نءمرك أب
 ىللاقو دعو رمغنمارئازةأ

 دعولا كماقسب دعت نعلن وصأ

 ىلعهرظذف هنا ىلااووش لع نمو

 ىزسو ةرخ آلاف هباوثف ةمعنلا

 نيغي رسفلا الك ىأنيرك اشلا
 ىن نم ناكو امهرك سردق ىلع

 هسنح نيب ىدلا ودعلاىدعأ ل تاق

 قالخأب ل وعلم ل وسر دعمو

 نممماس أ املاو:هواف برا
 بلط قاوشعضام و تادهامجا عت

 ةاذلا لاما اواكتسا امو ىلا

 اوعيطتنا هنأ رمخغمىلا تافتلالاو

 ةرفاكلا سوغنلاىأاو رفك نيذلا
 نيلفاس لغسأ ىلا وذ رباهتافصو

 ىف قلنس) مكتبممبمو مشت
 اب بعزل اورفك نيذلابولق
 وست ذاهدعو هللا عقدصد ماو نيملاظلا ومسند و رانلامهاوموان اطلس هي لزغي لام ةعقل اوكّرمشأ 0

 1001 ا صمم ل. يسم اص جيصخساسلا <. اا هج يم هب ايي يي يس يس ميس مس تجي صحم هنأ

 أ نكتاذهمالكلا !!ىف نكن لولوءاز ا 36 رخدفف تقومانههىدلان ال هترزاذ اك م

 اورفك نذلانا لحو رعهشالوقكلاذ نمو تقومريغالوهعمذ ةدمحريصب ىذلا نالاك صفار ١

10 

 | ١ طفل فناكن اواورفك هلوقف ةتقومرغنذلا نألاورفك ىلع نو دص:درف هللا لمسس نعنودصن و
 نأ لبق نماولات نسذلاالا هلوقو اص ل معو نمآو بان نمالا هلوقلاذكو لامعتسالا هانعف ضام

 ١ ف كسر اظو نمد هع وشن نمالاو مهماعاو ردقت نأ ل مق نمنوب ون نيذلاالاءانعم مهمل ءاوردقت

 هنافمهم واق ىفةرسسح كلذهنلا نعل هل ةامآو ةد.حاوكاذ لكى ةلعلاو ريثك مالكلاونآرقلا
 ىلأن با نع ىسعنع مداعوبأ ان لاق ورعزيدمخ ارض 5 مم ولقىقانزح كاذب ىنعد

 انك لاهىتملا .: رص ل يا

 | هلس ان لاق 2 هولا من رص هلمثمدهاكت نع مسك فأن نع لش انث لاق ةفيذحوأ

 لءوأت ىف لوقلا 7 را ان لح مهم رب نيشملاةل هل مهب ولق قةرم ا دهللا لعميأ قصسا نبا نع

 || تمعو ىمي ' هللأو هلوشن هوان ' لح ىنعد ( ريس نوامناعهللاو تدعو ىحن هللاو) هوان / لح هلوق

 || اذهو هعلخ رئاسنمهريغتود-اشاسلك ءاشد نمتسجلاو اشد ثمح نمءاشن نمل توما لدملاهللاو
 3 ميا جارحاوومل اق ىلعريسعلاو هو دع دا يح ىلع نم هلام عر لسور عقاب

 ءامح.الاو هتامالا د نامه !هتممالعاو هلا» ءادعأ ومسهلا دع ا ددعربكو مهددع لقثاو مهرو لص

 نأ كاذك ناك ذامهلهن هج( هلستتا ىذلاهلحأ ًاءانفدعبالا لشي الو دح أت وع نإ هنأو هديب

 نولعناع هتلاوهؤانث لح لاق مش نيكرمشملا برت فمهنم لّتق نملتقوأ مهنمتام نمتومل اوعزردت

 ىح هلك كلذ ص## هنا :نونمؤملاا ميأ هوشت'ةرسشو ريخ نمنولمهنامىرب هللان الوعي رصد
 أ نا يشرع ىدساننا لاق كاذقانلق ىذلاومتي و هقاّمكاردق ىلع هلع لماع لكى زان
 ةهلاآن م“ ااه وءاشدام لدعن ىأ تسمعو ىعش هللاو قعسأ نسا ن ءهملس انث لاو داس

 1 آو) هوا : لح هلوقلا دافعا 3 هنيردعب

 [| كش نونمؤ اا هعأ اونوكنالمهل لوقي نينمؤملا داع هوان لح تطاق (نوعمج مريخ

 | اودهاج نكلو كلذ فنومفانملاك شاك هتامالاوءامحالاهملانأو هللاد ياهلكر ومالا نأ نم

 غلب نمالارفس ىف توعالو برح ف لةقيال هنأب مك-:منيقي ىلعهللاءادعأ اولئاقو هللا لسيف

 | هجر و هللا نمدرقعأ م" :مو أ هللا لمبس ىف ممل دقن

 ا لس فاتومن أمه ريخأو ةجرلاو:رفغل اهل بس قمهدا هج ىلعمهدعو م هنافو تناحو هلحأ

 نعنولةاثن هلحأ نمىذلااهشعدمغرو اهماطح نم ايندلا ف نو عم امم مهلرب رششسا ف ؤلققو

 ىحهما نان عازب ب لاف دمج نا اينيرم 5 ٌودعلاءاقأ نعنورخأتي وهّللالسسقداهملا|

 هنمربال نئاك توملاناىأ نوعم“ ::امربخ ةجرو هللا نمةرغغل متموأ هللا لمس متلثق نو

 داهلبا نع نوران اهل ىتلاايندلا ف نوعمح اماونشي افاولعول ريسخ لتقوأ هللا لميس ف توف
 ةرْفْغْل لح و رع هلال امام اوه رج الا ىقةداهُز و ايندلادهر نماوعج امل لدعلاو توملا نمأق وك

 ةرفخا هلوقفنالنلءازح فذح متاقوأ متمنئلومالكلا ا ددءاو نوعم- امري ةجحر ولنا نم
 || مالكلإلبوأتف ربما ب رذععب رحادعو هنأ كاذو ءاز كل زاوح ىتعم وعمد ا عريش ةجحرو هللا نم
 || ةد رودهتلا نم ةرفخمل هلوقب كا ذ ىلع ل دف فج ريلو مكل هلا نرفع مل تمو أ هللا لمبس ىف متل اق نألو
 . نوعمح امؤايندلا نم هنو رثؤيام ىلع كلذ لضف نعر يمل |هملع هيةلالدلا عم عجو نوعمتن امريخ
 ةجروهللا نمةرفْعل نوكي فمك لسقنا هناةرمصملا لهأ نم هد رعلا لهأض عب معزدقو اهمف

 "اورج
 تلم هرم م هر الادب . رب نم كت موا سن دلادب ري نم نم نومحتاما رأامدع» نم مدصعو سمألا فمتع رام وملف اذا ىتح هندان



 ىلعاونرحي اليكل مامن مسانأف . ارخأ  كوعد.لوسرلاو دح أ ىلعنو ولثالو نو دعصتذا نينموملا ىلع لضفوذ هللا كمع ىنعدَماو ظ

 350 انافدقما ملادعب نم كلع لزن أم نولمتا عريبخمقلاو مي اصأامالومكتاذام
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 هللا نمةرغغمل هلوققم اللات اخدو نوعمحتا مريخ هج-رلاوةرفغملا كَل ىنعي نوعمتن امتريخ

 وأ متمنعلو) هلوقليوأت فلوقلا :: رايدالاّن اوبل ههورسسن كلو لسقاك نئاوهلوقىفاهلوخدل

 0 اورو لا :انقوأ رتمنكلو هوانث لح كلذ ىن»ن (نو رست هقلا ىلال متلتق
 هدا خف 500 هللا نممكب ردياماورث آف مكلامعأ مكيزاهف كرش
 ىذلااهماطح نماهفن وعم امواين دلا ىلإ نوك رلا ىبع هتمعاطا ىل- 5 هذا ليست داهشلا نم

 بحوو مكب رنع مدع كلذ ناقداهللاوهللاةعاط كرت ىلعو مكستع لئازوه لب مكل أب ريغوش
 لاق دج نا نثر ىد-انالاق كلذفانلقىذااوك:و رانلا نممكبّرَعب وهطاعممكل
 عجر .رملا هال راىأ كررتشس ها لال نأ كلذ ىأ متاتقوأ متمنلو قسانبانعدلس انل

 تاندأو أو !هنمكد ءرث [هنمهنف هللا مكغراموداهملا نار وال كترغتالف
 نو رشح هلوقىلا درحتو .م اللا 7 نلو هلوققاهلوخدل نورك هلاىلال هلوققماللا

 ةلَعمم نون كلا نفسحأل ىلا تنسح أ نأل م الكلا فلوشتاك هبفةلةئلانونا ديا
 نورتض زسرعاللا نيروجإل كر هنلاىلا نرشعل , و ةيوسلو لوف كادت نا

 نالم )لكلا ىف لوقتاك هإهعثلا نول اهلخدت 7 نو رش < تمسو ههفصلا قتلخدأ ةفصلا

 مهل تالهللا نمد رامف) هاوقلب وأ: قلوغلا و ةلةشمنونريغت نس ناكل

 هج ريف هللأ نمه--رامف هلوشب دوانن لح ىنعل (كلوح نم ماوضفن ال بلقلا اطملغاطف تنكولو

 امالثمد رضي نأ ىكسال لنا ن اهلوقىفم الكل قناهلو> دهحو كنس دقو ةل_صامو هللا نم

 عملو مهناثسمهشةنامفلاكاك :ركنلاو ةفرعملا ف ةلصام لعتت برعلاو اهقوفاقة ضوعد
 لل 1٠ نع ىنعملاو نيمدان ّرحمصمل للم :ةأاعم :ركشلا ف لافو ة هفرعألاقاذهو مهقامم مهضعل بف

 عادا ىلع ضفكو ةلصلاهجو ىلعان ايحأ اهدعبأم عفريف اصب ه ذم ف ىشوامس | تلعحامرو

 رعاشلالاواك اهلمقامةلصلا

 انريغ نم ىلعالضفانن كف 2

 انفغصوام ىلعهكح كإذف هن رعأف نمت عمتأ تضفخ ناو وهرامذ اب تعفر | صريغ تلعحاذا
 مهضقنامف لمقاك عابتالا مالكلا نم بصفلاناك ةفرعمةلصلاتناك اذاامأف تاركذلاعم
 نمةعاجلاف مهل نلهللا نمدجرامف هلوقفانلقامودب و هسرعلا قرئاح عف راو مسهقاثيم

 هلوقى هدانق نع دمعس انث لاق لدار و لاو ريش اسرص كاد لاو ن هر لس أنلا لجأ

 بلقلا طملغالتف تنك ولو هلوقامأو مهلتناهللان +ة بريف لوقي مهلتنل هللا نم همر

 كل 1 رىدري_غىلعلا ىس افلا لعلا طملعلا و قاحلا طظفلاب ' ىنعل هنأ كلوح نماوضغ: ا

 مالكلا لب وأتف ميحر فو رنينمؤملاب هيهللا هفصواك لبو هيلعمتلا لصدتفصتناك ُكاذكو

 مهلتلهسفا اههأوكعاشلمهاتنل لباصعأ نمُكب نمآ نع وكبهتفأر ودممشاب هللا ة حرب

 م ءثوذعو مااوطتإلاو مقالا كقالخأ مهل تنسحو تهد الخس
 مسرع و م تيوتا سياج

 متسلا رز ولمأتو نس ذاك د ةرامعلارخ آ ىلاهبف لاقي نأ اوق ( ١)

 ك0 ل 0 ا

 ظ كلارا يرق ننكر هعل لاعق لمدسل |قانل ناك ذاةرقنمو هللا نمير حملك اذ '

 مهتمهأدق هع ؛أطو دم ةفئاط ىسْع

 نط و 'ءاريبعهنإب نوتلط ييقلا
 صالا نم انلله نولوه ةملهاجلا ْ

 نوف هللهلك مالا نا لق د نم

 نولوشي 0 يي

 نيدلاز ربل متون منكو للف
 مهعحاضمىلا لتقلا مولع ب كَ
 صحملو كر ودص فام هللا ىلنملو

 رودصلات اذ, يلع هلاو كب واق ىفام

 ناعجلا قتلا مون كنم اولوتنمذلانا
 ضعس ناطمشلا مهل ريساانعا

 هادا لا رادو ا

 اولاو اورفك نيدلاك اونوكنال
 وأ ضرالا فاو رضاذا مهنا وخال

 امواوتامام اند نءاوناكولارغاوناك
 ىف ةرسح كاذ هّللاىل_عمل اولتق

  اعهطاو تسع و ىدكن هللاو مهمولق

 هللا لسسق متلتقنألو ر ريصن نولمعل
 امريخ ةجرو هللا نمر غغمل وأ

 هنلاىلال تاتو أمتمنلو نوعم
 تاق نم ةج-رامف نورس
 باقلا ظملغاطق تنك ولو مهل
 مهنع عاف كلوح نماوضفغنال

 سصعالا مهرواشومهل ر ةعدسأو

 هنلانا هّنلا ىلع لكوتف تمرعاذاف
 الف هنناكرصنب نا نيلكو ثملا#<
 اذ نف مكلذخم ناو 1 بلاغ
 هللا |ىلعومدعب نمر رص ىذلا

 تآ أرعلا و (نونموما لكو ملف

 را بنعرا

 بومعل و لهسو ددربو ىلعو ٠

 مهاوأمو نيعلا نوكسد نوفانلا

 خلي لع رو رع علاو
 نع فاهفصالاو ىّسعالاو دب زو

 مقدصد قلو فقولا فر جو شرو
 هلكه يش علاءاس عوقاملا فلخو ىلءوهرج هلامالدو هيناقوف ءاّنن ىشغتو لهسو ماشهوورمجو أو فلو ىلعو رج داصلا فلا دل |ماغداب هاو ٠

 ريسكت انممومثم تاطخلا نوقاملاةر جو فاخيو ىلعو سانعوريثك ,':رادسغلاءاسريصب نولممه بصنلاب نوقاملا بوّمعدو لهسوورمعو أ غقرلاب



 هسغلا ءاس نوعفح توع تام نموملامضي نوقاسلاملتقر راوحانههالا اصقح قفاو فلو ةزجسو ىلعو عفان ناك ثمدم تاسع تام نم ملا

 ىتحنال حا هندأب م نيملاطلا ط راثلا نيت ةلتخلا فطعل ح اناطلس فوقولا 0 ١) 3 :( تاطخلا» ع ٍِ هلأ ارتاسو لضفملاو صقش

 حسم ءادنالاهحبوو سلا ءاههنا لمست

 تس تعنامالو عت وك قراففككر لهم عت ظاغأو ه,توفحوأ نمرشك ن ءتتضغأو همرح | ا ءاذا نارقالرهظأ

 لاق ريس امرص م مهل تنلهقلأ ن نمدجريفقمهعمك جرو مسهجرهللاز و هجرلان هك مالا لنا .ةلعفو - لطعفاذاىأ

 | هللاوىأكلوح نماوضفنالىلقلا ظ .ءاغاطف تنك ولو داق نعدمعس 5 لاو ديرب 1 نوم< ىبعفقولاو هرصن كعنع و

 هللا لصد تعلن أاانارك ذوافو رنين هؤملبامحراسر ة هزعحوهظلغلاو هطاطغلا نمهللاهرهطل 6 هر لإ نيهحولا فر هاظ

 وفعن نكّلواهلثمةئيلاب ىر الو قاوسالا ف بوضصالو ظملغالو طب نسل هارونلا ل. سو هملع فعل لءتو رامخالا سربلمل ”نأب

 ب نئرع هون عسرلا نع«سأن عرفعح أنبا انث لاق راعنع تثرع حفسيو || وذم ا ناوملا ع كفرص
 باقلا طماغاطق تنك وأو مهلت تنلهللا نمدج-رامف هلوق ف قصسانءا نع هلس 6 لاك دج || 1 كل نع 0 َج اديسل

 هئمد :اكول ةظلغلا ىلع مهريص هلو مهفعضل ىبملع هريصو مسهل هنمل رك ذ لاق 0 نول ط مكب اصأ 5 ةيسرلا

 ىنعي هنافكلوح نماوضفن الهلوقامأ و ماهش ”هعاط نم مهملع ضريفا ا هفاوفلاخام لك ىف لاعلو اولا نال ال6 كتم يْوئاط 2
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 مها نيت اهععو مو ار نقرا نمكبادعأو ك عام نعدمشابزواستف ودا ْط مك. واق ىفام ىتبملو

 هنمةيوفع هملعاوقتتساو مرح ردا :رفغلاب مهل رعداو مهلرفغتساو كسفن فدو ركمو اومسكا ناربخلامانالاهناعجلا و
 مهلرفغتساو مهتعرواد ى مه عفعاف قحسا نسا نع هي صرع 6 حب اولتق ام 1 | مما نفر اسف ا ا اتانئتساو الاحواولا لامحال جب
 صأ هلأ ن ا وأتلا لهأ ف لّمخا مث مس نالها مفقرأق ٠ نهود ّح 5 وب قلعت د 8 رمل ل
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 ا 1 0 ىا فوذمموأ مهناوخالاولاقو

 برحلادءاكمف هباعصأ ةرواشع مالا فمهر واشو هر الا 5 " هللا سعأ مهضعل تسعو ط مهولق ىف لعل كلذ

 نيعمسل و مبنم ا هنأ او ريلو مهني د ىلع مهلاشأ انو مهسفن :1كلذن «هتماسطتو دعلاءاقلدنعو

 كا مس صم يصل
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 الا ف مهر واشو هلوةةداّتق نع ديعس انث لافديزب انث لاقرشب سرع كلذلاةنم 00 طرسشلاوإو فطعلاواولا
 نأيإسو هملعهّلذا ىبصه دن لسحو زعهتلا مأ نيلكو تملا سحب هللا نا هللا ىلع لكو تف تمزعاذاو || مالا طعما ىلوأ لصولاو ص
 رواشاداموعلا ناو موعلان رمش ال سمطأأ هنالدامسلا جودت ١ وهو رومالا ف هءاحص أ رواشد اًض رعي ظاعلا نع ىهنلا ىلع هج-رلاب
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 ها ل هللا م لاو مالا فمهرواشو عيب لا ع هس أ نع رفعح ه نيلكوتملا ُط هللا ىلع همطرسلا

 انث لاقودمجنا انيرص مهسقن :ال يطأ هنالءامسلا نم جولاهيتأب وثو رومالا ف هءاعصأ واولا عمر[ ١ طرش ”ءادتنال 6 مكل

 كنك ناووهنيعتسنومهنم عم تنام رتلىأ مالا ف مهر واشو ىصسانءا نع ةللس سي قون ِط 5
 ىأرلا هلاك ناو كاذ ف كلذ هسه لبنو رخخ 1لاقو 5 مهني دىلع كاذب مهفلوت امنع منع 0 0 0

 كاذ ل نمركذ لضفلانمدر كذيلاعتتر 00 ا رومالاب وصأو ل ا
 كلا اهتلجنمرافكلاا ةالاسمل 5

 هرفذلاب 1
 لسا ماوفالالةدوشلا لديه تاؤسعب لحو زع ثنا هأ املاك سلا ىف الا لش

 نسسهلا نع لفغد نب ساب ا نع نس نب رس انث لاو نيسسحلا ا لأ مس املا صرع || ''
 *هدعولااذهنا تءالشسالا

 ١ .مماابف ءاعأ رواش. هقلمااسننورح ١لاقو د مهرومأ دشرألاو ده الأ اق موقرواشام سصوصخ و )ّ ١

 ع م هع ا 1| عمق ماعوهوأ دا>أ موي

 مهترواشع لعل رافكلابولق فمع :رلا قلئسان أ الادح أ مو ىف ة دع ةاولا مذ همكل تعقوناو هنا لمق هناك ىناثلارهطالا تافوالا
 مث هنأ ىلإ رب رسسبفملا ٠ مرش بشاذو رهشةراسم بمع رلاب ترصن سو هملع هنا ىلص هلوقهددو ردو ناندالا راس ىلعندلا اذه ,رهظن ىحكإذ

  ةاسسلا لعل يساخس صج يمحو ١ هير



 ضعداوغلب ىحاوةلطناةكمىلانيهحوّتم دح أ مون نوكرشملاو ناضسوب أ لترا 1 ىدسلا لاهةصقلا كلن قاسمىف ههورول دا موس

 مهنم قب ملاذا ىت> مهانلتقانعنصامءاولاقواومدن مهنا ثقب رطلا ١1(
 وج ع يسوم نب بج ب ودج يوم جيعج ويح يحبس ان ل د بوس وس سم حل ديو

 نم هنامح ىف هلعفيهو أر ىدلا لاثملا اود و كلذ تنس اونتس ومني درمأ نموهم زحامف
 مهيد سعأ نممبس لزتي حالا فهسعاتو هراصأ هللا نماهس وه ىتلا هلزنملا عمهرومأ ىف هترواشم

 نوعا فاق واشتاذانينمؤوملان ًالمهؤلم هلع عمجاانعاو ردصت مث مهن اور واشتمفمسهامندو

 هم لوقلاو ىأرلا نمباوصلا هقمفوتو هفطل نم لو رعللا مهل / كاَذ ف ىحل-|نيعشم مهند

 كلذلاو نمرك ذ مهس ىروش مهيأ و ناعالا لغأ هءح دمىذلا لحو رع هلوقرعطت كاذواولاق

 ىهلاق مالا فمهرواشو هلوقف ةنيبعن تاغ .لاق لاق ىرينعلا هللادبع نب راوس ترص
 ىلوأو رفع وأ لاق رثأ همق لو هملعهللا ىلصصىنلا نعمهتأيلامفاو رواش نأنينمؤلل

 هراعصأ هرواشع لو هملعدتلا ىلسصهس سعأ لح و رعهنلانا لاه نأ كلذ ف تاوصلاب لاوقالا

 نمؤب ىلا ةريصملا مالسالاب هيريصت نكس مل نم كلذ هنمافلأت هير حدب اكمودو دع يمأ نم هن زحامف
 هباو دما هلطموهدعت نموهم رح ىتلار ومالا فامهتمأ هنماغب رعتو ناط.شلاةنّتفاهعمهملع

 || هملع هللا لص هتامح ىف هنو راوناك 5 مهند امفاو رواشتمف مس لزتت ىتلالزاونلادنعٌكاذف
 رومألا نم هيزحامهوحرو لاطم هفّرعت ناكه ثنا ناو لسو هيلعهللاىلصىبنلاامأف هلعشب لو ||

 قداصت ىلع لاذ ف هزعفب نينت ماو ر واشتاذام هاف هتمأامأو كلذ وصداناهماهلاوأ هيحوت

 مهعفومو مهد دسم هللا ىده نعدمحالو ىوهىلا لسمربغ نءس وصال مهعمجةداراو ىدلخأتو

 كبانامف كلان ديدستو "كاب اانتست كمْرع مصاذاف ىتعد هتاف هللا ىلع لكو تف تمر ءاذاو هلوقامأو
 اموُكءاممأ ءارآ كلذ فاو هب لان سعأ ام ىلع هب لان هأ امل ضماق لامندوْل ب درهأ نمكب زحو

 ه.قمفكب رىلع لوازتوأ لواحتو عدتو 'لرومأ نمةًاتامف لكو تو اهفلاخو أك ملع هءاوراشأ

 مهو نيلكو ملا سحب هللا ناق م- منوعموهقلخرئاسعا رآ نودد4_عمج- ىف هئاضعب ضراوُكاذ لك فا

 دج نبا شرح 5 هفااخوأ ىوهمبنمكلذ قفاومهف هك ل نوملستسملاو هئاضّقب نوضارلا

 ىلع ىأتمزعاذاوؤ نيلكو ثملا بح هللا ن اهلنا ىلع لكوتف تمزعاذاو ىدصسانءا نع لس انث كاقأ]

 أم ىلع ضماف ٌكلذال مها صن الو كل سنال "لود _عداهح فكن د نم أو أ ىنسم لءاجمأ
 هللانادامعلا نم هءرضراىأ هللا ىلع لكو تو كَعفاو نمهَعْف او موك فلاح نم فالخ ىلع هد بي هأ

 ىلع لكوتف تمزععاذاو هلوقةداتق نعدمعس ان لاقدب رب * لاقرش شرع نيكولا ب
 ىلع لكوتس و هللا أ ىلع يقتسي و هبف ىضعي نأ مأ ىلع مزعاذا لبو هملع هلا ىص هس: هنلا أ هنا
 ةيآلا هللا ىلع لكوتق تمرعاذاو هلوق عيبرلا نعهس أ نع :رفعح ىأن ا نعرامع نع تثرص هللا

 الف هنا رص. نا) هلوقلب وأت ىفلوقلا كو هملع كو ب ودمف ىضع نأ س أ ىلعمرعاذاهنلأءسمأ
 هركذىلاعت ىنعب (نونمؤملا لكوتسلف هللا ىلعوهدعن نمكرص: ىذلااذنف كلذ ناو كلت لإغ
 هنن رفاكلاو هئادعأ نمك اداعوك اوان نم ىلعهلوس ر وهلا نوئمؤملااهأ هللا رصنب ناكل 7

 نماهراطقأ نب نم مكملع عمجاولو دح-أ مكان اهرصن عممكملغ» نلف لوقي سانلا نم كل بلاءالف
 ةعاطو هتعاط ىلع متمقتساوهرهأ ىلع متنك اممهددع ةرثكو ددع إل هللا ءادعأ اواهالف هقاخ

 كلذ ناىنعب هداعن ا رص ىذلااذنف كلذ ناو مهنود رفظلاو كل ةيلغلاناف هلوسر

 هدعد نمكرصن ىذلا اذ نف كفن أ ىلا كلكمف هلوسر ةعاط وهتعاطإككرتوءمأكفالغ بد ||
 اعفتنوكلعالمهعاو فمك ةياجالا | لوقي مكل مكاناهقلان ندا نول مكنافس هرمصا) نماوس أف لوقي : هب ,”لذخن ام ااهنانالذخدعب .مأ مانودحتال كتاف ساتلا: هب .ماسأت امرأ

 ا اال

 الف هولصأتسافا رامهاك رتدب رشلاالا

 قسعرلا هنا يل كاذ ىلعاومزع
 ادا ارد مع وف
 رافكلان المقو هيالاتازنكاذ قف

 مهومر#و نيلسملا ىلعاواومساامل

 مهم ولق قفسعرأا هللا عقوا

 تدسربع نم مهم اورفو مهوك ريف

 دع_تناش ساب أ نأ ىور تح
 ىلأن نان آلاقو فوحلا نململا

2 ) 
 نأ هناخ ىأ نانأ مسوه لع

 مهب ى رحب ورم هناجأف باطخلا نا
 بعرلاو ىرحامتاملكلا نسم
 هنمواعزف ىلقلا ًالعىذلا فوحلا
 راهمالاوةردوألا ًالماذاسءارلمس
 ىضتعي المهم واقىف ىعرلاءاغلاو

 امناو اهفده عاونأ عمج ءاقلا
 اهف ةقضلاهذهع وقو ىصسي

 رهاظ نكلو هوجولا ضعب نم
 رويتك نالوا ندرك

 بولاق ىف ىعرلاع وسقو ىشتعي
 عقاولا فوعاذكهو ه :رفكلا عسج
 الامالسالا ندفلاخدحأال هنال

 أما مهتبمهو نيلسملا فوخهملقفو

 هنالمقو ةحاما قاماو برحلاق

 اعز رافكلا كئوأب رصوصخت

 هللانمهك | رشا بد ىأ(اوكرشأ

 ءاعدلا نأوهو لوشعمدحوو هسفو

 دئعءةراحالا لح قرصاعا

 رطضملا سحب نم لافاكرارطضالا
 لاكي رش هتتنأ دفتعا نمو هاعداذا
 نالوش هنالرارطضالا هلل صح

 كاذففرمنال دودعملا انهناك
 ةياجالاهل لص الق ىف رص رخاألا

 ىلعاذه فوشناو بعرلا مهمزامف
 عدد نب وجمل و : هنأ القت

 ةطالس منهو ناطلسىلاولا لاقي هنموةدحلاوةدشلاوةردقلا ىلع لد سكر ثلاو هةحاهك ارمثاب هلا لزني لةهل آ (اناطلس هي لزني لامار ضالو

 نأدارملا سلو ردصملا ىرجتمارعت نال ع مج ال ناهربلاو هللا ىنعع ناطلسلا ىرهوملا لاقرهشلابحب رضتسا هناك ت يلا طملسلا”ناسللا



 ومع لاف رشسنبا. ضلا ىرالو م هوقك اعمجاا هوو ةعا قارمن كلو ةحملعموعن نأ لرشلان اللزتت لا أ الادهم كانه
 ' فر كلل ل رول وت اع ص فلل 06 ل هتاشازك لهملعلملدالام لك تال لطاب دلفتلا

 م حاصلا ال اج ب يوسع د عي جمب يصب مس صعسو حم
 0-لا ا

 امم و يبو سيم

 لسسال لاَمف 0 ىلع
 ( جابتحاالا عناصلا تابئاملا
 ظ هذهعفرف ى 0 تان 'راحلا

 هناس 57 درا 0 لييسالداز

 ليادلامدعتانلادتسا اذااذه لوقأ

 انا قيس ىلعْك ,رسلادوح.و ىلع

 ىلع ل دلادوحو اذ اادختسا ادا

 الو لملدلا لح الل رمش الفد بفن

 لدذلا درك كان لف ند
 نار داو رفا يا لع
 ءالمتس :! ومقومات ةرفكلا

 هرح الا قمهلاحهعتت ًامملعبعرلا

 ىدلا ناكملاو ىأ(معاوأ امو لاغف

 ىوُدم سنبو رأ د هحامرأ
 ىو نم نيرا ماقم(نيملاظلا

 دك م هبماقأ اداىوشب ناكملا

 ع ةاو)هلوغب بعرااءاقلادعو

 ةدص

 تاممجأ لاه الدف مهنواصأتسسا
 لط أ هنال هلق ىأ هسح قاشتشالا

 اذاهتط:لاقيا5 لتقلابهسح

 هسأرباصأ اذاهس رو هنطب باصأ

 دعرلا دارا لو للعلا هدانز

 (مهوسعم ذا هدعووللا

 لاق لعب الاو لغب نأ ىنل ناك امو هلوق فةمركعو اوقع بع نك فيصح ا لاورهز ا 1 0 9 0 ّ || انملا : أ مهي كممل كلا ميم '
 ئ ىلصدتتا لوسراهذخ أاولا فرد موو تدةف ةفدطق تناك اف سامع أن 2 هريعو 0 ا 0 هللأ قد توأ 0 كب | دأب : هنت 1 ا 7

 ىلءهدعب رادع سل لدقو دحأ مول

 قعر رصن نط ةمدنغلا نمر, موو تدقف ءارج ةسفشق فلي نأ ىتلناك امودنآلا || نم رادو لتبرد | هلوق ٠م هرك ذاموه [قو ءاوللا
 أ ىتلزاك امأ رب دوعسم نبا ناك لاق شعالا نملس نع هيب نع رمعم ان لاق ىمضهملا ش
 | ررصلا وه ط رمل 00 ناك هنلالوسرنا الا ةفطق ىف تناك اما هنا سامع نبارك ذف لاف لتشسو ىلوسابعن ب لات لغبن أ 1

 : لوسرلان أو هدارملا

 ! لس هملعءقلاىلصهنتا لوسر ناك عئالط فذ د ءاملا تفي كا ذك ْ اوحيربتال:امرلل لاقل و هملعهقنا ىلص

 أ متمدامنيبلاةلازن الاناغناكملااذه
 ا اهأم را لعح نوت 1 ريسملا لبقأالفهشف

 لاو دلال وع .رامللمقو مهنولتعي مهرات ١ [ لعن واحلاو اومررنا د فوتسااب مو :ورض» نوقاملاو مهلك نوُقشر

 ش نم وايواوقتتو اوريصصتنا
 د 35 مددعاذعمهروف

 ىنعن نوممْوملا لكوسمف هللا ىلعو أي ىالذن وكلب ةىلورةعاطو ىتءاطد رم 1 وك رثالف ا
 0 هنود نم عمم + نماوضرأف هنو هيام تاج ربام سودا اواكوتف نون موملااهحأ مكر ىلعن "لو ا

 لاق كبح نأ نرع 3 هرم مل د و ةنوعل فكي هءادعأ هسفاو دهاحوأوملسسأف
 ماو نمكرصن ىذلا اذ نف مكل ذخ ناو كل بلاغالذ هللا كرصنب نا قدس نبا نع 00 ٍ

 كلذ_خ نمنالدخ الرمح نأ سانلان مدلل اعاللذ هلأ ةلربصت» تاؤأ نونمؤملا لكوتملف

 صضفرأو سائلل ىرمأ 00 هدلسعل نم ا 00 م7

 ١ 0 ل_غينأىنلناك 1 وزار ا( يشاع 3 ها 9 قءا رهلاث فلتخا

 هذهنأد ءارعلاد ذهىثراق ضعب يحاو مهاد كَ اوم أنمم_ملع هللاءأف :ًاامف هاحصأ نوع

 ضعي لاعف رالد ودول اج قد طق د راورخ .اعهللا يصدتلا لو.سرىل 0 كن <

 تأ اورد ةاوورو اهذأ لو دملع هللا ىبص هللا لوسر لعل ملسو هملع هللا يدل م 0 مه

 ا'* لاق دايز نيدح اولا دبع ان لاق براو ثلا لأن يكل دمع ني دسم“ د هنإ اسرع انه: انك
 ةفطق تارت لغ نأ ىنلن ,اك امودسالاهذهنأ سامعنبا ىف لاقمسشم انث لاق فصخ

 لحو رعهللال َر :اؤكادقاورت افلاف اهذ ا اع ضعي لاقت لور لو تاسعا .ارجس

 انث لاق براوشلاىأ نبا رص ةماشلا مو لغاع تآيلاغنن هو لغن نأ ىتاناك امو
 ىنلناك امودب اللا 5 دا ح نيديعست ل أسلاف فيصخ 0 نادال ادع

 نب ميهارب ان قدح ء_يسأ رص لتي و لغن هلئاو ىننا ناك رجلا ال لاق لغو الغ نأ
 يتاتاك امو سابعا نعمسقم نع فسخ عريش نينامع ان 0 لاف دمهدلا نب سدح

 ا ْ هللا ىلص ىلا بادعأ ن مساناأ آلاَعف ردندو رغىفّت دهةءارج سس اا اف له نأ

 نا هاو لب دبعسلاق لغينأ ىتلتاك امولحو زعهللال رئأأ 0 نلاهسكا ىلا لعلف م_.وهباع ظ
 |”ةمركعن 3 فمصخ نع ريسهز نع دالخم ان لاوس روأ سرد لتقي و لغما ىنلا

 مسوهملع هللا ىلصدهللا لوسراهذخ ا اولاغؤردد مونت دسقف ةشمطق تناك لاف سابعا نع

 م كاو لمع سا نيلام م لاق س ولأ اسرع لغي نأ ىنل ناك امو لحو زرعها لزق

 لاق يسوم ني دهاتغ اسرص لغ نأ ىن :ناك امو ديالاهذه هللا لر افلا 00

 هده تلت لاو يمح نب دمععس ن نع حب رعالا دمج- نع ىلهاملادب وسن ةعرق ا لاق دنرب 0

 كاذأرقّن منو رح آلاقو ب لغه نأ ىئلتاك اموهللالْرئَأَف ردي مون اهلغمل سو هملع هلأ ىل ملص

 عدي ةلامذهل حو زعهللالرنأف عئالطال م شي لق لو هيلع هللا ىلص ىنلا منع هحو ف مههحو ١
 مشق ناك 1 |قاقم .لع بحاولانأو المح هلع ىذلا مف نأ بف هلع لو ميلعهتال ىلص سن

 20غظذخذ"ذ11011110100

 عئالطا
 طرش بدلا ذهءالعلا ضعب لاق (متدصعو سمالا ىف متعزانتو متاشفاذا ىتح) تلزتفرصنلا هللا دعو دقواذهانب اصأ نأ نمنينمؤلا نمسان

 ا اسم 1 يي مى. ص يس يس ساطع هع



 م راع صا آلاقو ريملاباطو رشم ناكرصنلاب مهدعونال ل فلا كم ناك نيح ىلا هللا كرت دة ىنعلاواب اول : نا

 لافاهناثو هنلعم الكلا قاس ةلالدل كلذو )0 .) فوقولا ف ماك فوذح هنانوب رمصبلا لاقاهدح أ هوجو ىلع ءازبلبا فاوفلتحا

 واولاو مدصعو هيأوح نومفوكلا

 مهحورخ نامصعلاب دارملاو م مس او

 لس ثفلا ناف نامكملا كلذ نم

 ل يل يل عش لم ل ا ل وو ع ال د هلا در ا ل

 ا مانغا نمديلعهقلاءانأ بفك 86 هيوجاع ع را رعب و مهرغلم قام ل ثم عئالطلا
2-- 

 ص : نسا و معو رغقمهلا ادراك ٠ نر و مخ مادحأا ممئد صخم نأ هلل

 نان نك نعأ ىف لاف ىبع ىف لاقىأ ى ” لاو دعس ندم 0 . 2 كلذ لاق نم

 هن
 ظ
 تناكملا نم هد رخخأ رانثااو 0

 مدع رخل ا 3 سال الر دان شل هيي عش للرو "ل ايزو لع
 هّنلا ىلصهنلالوسر همف مهغقوىذلا
 مسمر دألاق اهثلاثو لسوهملع

 انهه ماو فرص مل هاوس
 0 ادام هباوح لمقو ةطقاسلاك

 مكلتمو انندلا ديرب نمكنم هلوق

 اذا. ل "الابر عم

 كو هللا سهأب همفذخأب ولدعلاب مسقي نكلو م 5 !|قروحو ةف" اد كرب و نيلسملان مدهن اطأ

 هى ملع هللا ىلص ىنلا كلذ ل_.ءفاداو هراصجأ نم لعباس لعمل هتناناك ملوي هللا ل رئأ اعدسف

 اره نإ 0 ال نعرس ١ وح نع مشش ل لاق ميهاربأ نب نوهعي ان رم ءاردعا سو

 لاو عسل ونا ىرص امنغم راصأ اذا اضع كرد واضعل ى طعد نأ لاق لعنأ أىنلناك ام

 ىنلا منغن ع الطر بو هيلع هللا ىلصهّللا لوم ءرث عد لاق لاه ان ع طسا نهلس نع ىأأ و

 نع تثرص ها لحو زعهبنال 'زأف عئالطلل سقي مذ لو هملعهقلا ىلص
 ارأاو ناستد 9 ا 9

 00 لوقي لفي نأ عن 2 لا غلا نعزاملس: ءديرءانربخأ لاق ذاعماب أت عمس لاق نيسسحلا
 0 روكناو نشا ل كغلاب

 نوكح لا مزهامل ةامرلانأ هللارمأب كاذؤ ذاب و لدعت نكلو ةفئاط لرتيو ءامصأن ءةفئاطل سقي نأ ىنل ناك ام
 نفت لش دعس فراش اراخ لاق 0 !اط ىلأ نب ىست 2 كال سرع دوو

 نيل تقلا نوع معي نأ يكس اع نادك اهات لفي نأ تانك امو هلوقىف كادتلا نع ريب وح

 ديمحا ةلاديعل اتا يتلا لا | < ا|ستغب كاذأرقنمنورخآ لاقو ٠ ةيوسلاب مهن. مسقي نكلو اضعن عرب هباععأضعنل
 لص لوم انساه ءاهرلارمأ 0 ل 0 ا «ةاذل 0

 7 ارمكيشأى 5 اي نوماظنالم 08 انوع لك يفوت مث ةمامغا مول غاع تأ
 اذهح رينالنأ م سوهيلعهللا

 بلطولا اوهذو هملعاوأةناكملا

 نودتفئاط عممنادمعقب وةمسنغلا
 نوكرشملا مهلتقنأىلا ةريشعلا

 ىنعع نوكي نأ اما(سمالا ق) هلوقو
 امف معزانتىأةسقلاونأش |

 سعال ىنعع و نأدلا نمهمفمتنك

 متعزانت ىأ ىبهنلا داضي ىذاا
 كل مدصعو ه.لوسرلا ؟سهأ مف

 8 دمدقاع اوناكملا كلذ ةمزالم

 همسعملاو عزانتلا لعل غلا

 تانثلا نع مهسفن | فاول ف مهن اك

 نم أوعزانتم همشغلاق اعمط

 قصه لمهانأف لوقلا ىترط

 مهضعد لعتشا م < المأ ةميشغلا ىلط

 ةءارقلب وامف ظ0 هلا عون هيتأ ابكلذ لل ن مو همعر الو سانلا نمدمهو نوت مولا «هتلادشعبامل

 لاشي مهمعأ ةنامخءاسالا لاعف أ نم سل هنأ ىمععالاغنوكي نأ ىنل ىتش املا ذك كلذأرق نم

 لاق الولع وهذ لس>رلا لغأ هئماضن ألاقي و الولغز امئاذال ١ عد وهف لحرلا لغدتم

 نم فقرسادار راخلالغأهنملاقيو نءاهن ريغ ىنعي نامذ لغملاريغ ريع ىلا ىلع سل مي ب

 ندعم اييرص كاذلاةنمرك ذ لب وأتلالهأ ليوأت» :احكاذىفانلقاع و دلدلاعمأسش لل
 00 .ك امىدسلا ء طاسأ 1 لاو ااا ا رس نع

 هما 0000 ها ةدهاعم نع حسك ى ا لاق مداعوأ

 ظ

 ةندملا لهأءارق مع ةءارق ىل هو نيغلا تفوءابلا ضب لين أىن :اناك امو نورح ١ كلذأرقؤ

 ه0 ننلاقاك ايدام مهضعب لاف هلب رات تدل كل ا تاو ةفوكلاو

 كانا وا د د هلل وانو هلعأو ىمهمريع لعفلا قم .فتاعصالا ا ظ

 اموأر دب ناك هنأ نسملا نع فوعان ريسخأ لاق ميشه ان“ لا مقار سيرا , رم رص
 ذل اوربت م 50 نسحلا لاق فوعلاق لفيت أ ينل“

 تاطخلئادروامعاو ةسمتغلا لطب نمدسعم نيذلا هاعصأ )غب نأ ىنل ناك امو لوي لغينأ ىناناكامو هلوقةداتقن ع ديعس | |
 كِلْذَدَق رافع ةمصعملات ناك: ناواماع نم فوط لغدقو ردد مون سو هملع هللا ىلسص ىن ءلا ىلع تلت ةيالاءته نأ انلرك :ندمؤلا

 ىلعادامعا ضعملا ةسائعضوملا او ردات ان ةرمما حالف قفاز رلادسءانريخ أ لاق ىح نب نسما , امرص هياصأ | ظ
 ل سل حرس يسب ع يت دع مصل ص يحس جس 11111111 1 1 اذ ] ] ]ز ز] ]| ]| ]| 07 وسخ هه سس عسلي سي عج دو مح ٠

 مم ب سس

 هان أاودعاش ال مهنالةيصعملان أش مظع ىلع هسسنتلا (نويمامو ارآامدعب نم)هلوقةدئافوةرحخ الاديرب نم اكسو هلوقوهو هدعن صصخلا

 (مْمع كف رص نإ هلوق مهعأ لا ومهفاذأوما ركالاكاذهقلمهلسا ملعاوسدق أ فةصحملا .عاوعنتج نأ مهقح نمناكدعولازاجنان مهمركأ



 مهنم لئقو نيلسم ا ىلعهع رهلاثعقو ىتحاصصت ناكو رودي رلاتلاحو رافكلا نعنيلسملاد ريىلاعت هنأ هرصلا| ذه ىتعم هرعاشالات لاو

 .انماوض ريق ةلرتعل مأو هقيلختوهللاةداراب رشلاو ريمان أ ممهذمنمنال( ١ ٠ ع )لاكش مهلعهجوت الو ةرغكلا ىلوتساو لتق نم
 بفضل فيكساولاوو ريسفتلا

 هةسسقن ناعما اذه فرتصلا

 دقو ةصعمرافكلا ء ىرصلاو

 اغا لوقف ناطسنلا !ىلااهفاضأ
 اومسكا 2 .ناطمشلا .ه) اريسأ

 تكاد ىلع مسبب اع ىلاعت هنأ اضأو

 ريل أع تاكرلو فارسا

 ةمتاعملا َر وح الاك هءلعم وفلاد أعم

 مهتعصو مهرصقو مسهلوط ىلع
 َُق اوركذ كلد دذعف مهض صو

 ىئالا لاق اهوحو دن آلا ليوأت
 عا ناتج اود ةامرلا أ
 مئانغلا فلا الوأ ناكملا اوقراف

 طاحأ نأىلا لانه 0

 أو رمساوأ مهنأ اولعو ودعلا هم
 ودعلا لانه 0

 زاح سسلااذهلفالصأةدئافريغ نم

 ىلا عضوملا كلذ نعاوحس .نأمهل

 الأ ودعلا نعهمق نوز رد عضوم

 و هلع هللا لص ىنلا نأ ىرت
 هءاحصأ نمةعاج ىفل حلا ىلا بهذ

 فارسصنالا كاذناك الف هيا وصف

 0 هسفنيىلا هللا هفاضأأ ارئاح

 نمل لاق مج < هئذأب 0

 كاَذملا مهفر رسال و هنادارملاو
 ”لانغ مش سعأ هم هق ةاونصة و ناكملا

 الو نيل سما ةمقن .نعسذاا وداهملاب

 ديداهملا ىلعمادقالا نأ كش

 كالثؤقا ودها ندع ومازبنالا

 ماس أو مهم رافأ لتقةلر عملا

 00 ءالسالا عاونأ مظعأ

 فارصنالا فن روذعملا ىلع ثم

 3 رع هلوغؤ نيرو ذعملاريغ ىلعو

 هلوقو نيروذ ملا ىلا عجب منع
 ريغملا عجرب مكنع افعد فاو
 اموفعلا سو نيروذعملا
 00 نم مونم 1 .رفام ىلع مهمدن

 مو هملع هللا ىبصهقلال اوسر سصحأ

 ْ نعهسأ نع :رشعح ىأناءانث لاقراع نع تئرع دباصص لشن نأ لاق لغبن أ ىنلناك

 أ .نيذلاهءاصأ هلغ نأ ىنلناك املوقي سنن ب عسب رلا لاق لغ نأ نلناك امو هلوق عسرلا

 ْ فئاوط لغدقورد. موبرلسو هملعهنتا ىلص هل ىنىلعتلزأةنآ امذهن أ ملعأ هلو انلركذ لاق عم

 ظ نأكو قرمس ونوذيف لولغلاب مهتينأ ىنل ناك امو ٌكاذىنعم مهنمنو رخ 1لاقو 95 هءاحعأ نم

 لاغي هيدا سم هنأ ىلا لغب نأ ىنل ناك امو هلوقاوهحو كاذك كلوا
 أ لمغ , نم نيعلا ت فه من

 | باوصلاب نيتءارغلا ف وأو لو ذكي لوأتن ل ذو ذكيال سمن هلوقأرق نمر قاك لعغي تراصف || رك
 اسنتوكمالوءاسن الاتاغص نملولغلاام ىنعع لغين أىنلن اك امو أرق نمةءارقىدسنعٌكاذ ف
 ظ لاقف لولغلا لهأ لغن أى :ناك امو هلوق سمع دعوأ لحوزعهقلا نال لا ذانرتخ ااغناو لغ نم

 ْ لملدلا لولغلا لهأ كاَذ_.ةعهدمعو فتاكسفاهدعن ىتلاو : 4 , الاةماسشلا مون لغاع تأ للغن نمو

 امو هلوعب هناسن [تافص نم سل لولغلا نأهداعريخأو لولغلا نع كاذب ىبهنامم هنأ ىلع مضاولا

 اومهتي نأ ل سو هملع هللا ىلصهّنلالوسر تاعصأ كلذ. ىهمامتاناكو ل هنأل لسغب نأ ىتلناك
 || هللا لص هللا لوسرب نظلاءوسو ةمهتللا ىلع دمعولا كلذ سمعا لولغلاب مسو هملعهنلا ىص هنا لوسر

 نيْنمْوملا فرعا هنأ نيب ناس لولغلا ىلعدمعولاب كلذ همسقعت قو لولغلا ىبعدمعولاب الإ سو ةماع

 | ىأتالءاسنالاو مظعمرحكلذنال مهقالخأو ءاسنالا ةفص نم ف تنم لولغلان أءدامع نم مهريغو
 كلنا هباحصأ هنو نأ ىنلناك اموهنملاوأف ١) كلذك كلذأرق مم لثاف لاف نق هلم

 مك ابجوامغا هنكلو لولغلا ىلعدمعولبالا لغبنأىنلناك اموهلوق هللا معن لو ترك ذاك

 || هءاعصأ هإغ نأ ىنلاناك مو كاَذ ىنعمن أل نيغلا رغفو املا مم تدلشأرق ارق نم ةءارقل معلا

 ] وصخ ىتح هونوذيف )سو هملع هللا ص ىنلاريغاولغب نأ مهل ناكفأ هللمق مانغلا فمونوخيف

 عي هللا نال مالسالا لهأ لوقنما وحر مناولاو نافل سو هيلع هللا لص ىنلا هنامخ نع ىملاب

 || لمق هريغالو ىف مهل كاذن كمل 00 طقمالسالا لهأ نمدح أ لوقؤفدح أ ةنامخ

 ١ :دوهملا ضع ل واغو هلواغو مسو هاء هللا ىلص ىنلا هنامخ نعع ىبنلاناذامهصوصخة حواف

 كلذ ناك اذاوام هلا ةنامالاءادأ نم نمتؤملامزاب اموامهلاومأ نم لاغلا ىلع هللامرحاسمف هلت ع

 نماسللاو لوله نوكيتأ كلذ قن لو زعهللانأ نمانلقاموه كلذ ىنممنأ مولع كاذك

 سامع ني الاف مهس جي اهنع نانتسالاب مهلا مآو لولغلا نعم دامع كا ذباسهان هناس أ تاغص
 0 لاقت بلغ دعوا لواعلا زرع ييت هرك دىلاعت تقعمأ همطع ةياو رنماهانرك ذىتلا ةياورلاق

 لغام تأ للغت نءو) هلوقلب وأت فلولا 3 اعمنيش آلا ةماسقلا مو لغاعت أب لاغن ن مو

 ]| هىتأب كاذريغو مهئيفو ًاتزيلسلا ءانغ نم نك نمودرك هيلا كا ينفع (ةماضلاموب

 | لأ بع سن ىح نع لسضفنبا اشن لاق بيركوأ شرط اكرششحملا ةماسقلامو
 ' 0 دو اهعوفاساخ ماه هنأ لو هملع هللا ص هنلا لوس ر نعد ر ره لأ نع هعر زا أ نعنامح

 ىتثغأهّتالوسرا لوب ءاعناهلو اسهّسقر ىلع همامقلامونع ىح كتم لحجر ىسعالا لاقمت

 || اهلسرفهتقر ىلع ةماعلا مون» ىج منم لج .رىسعلهالا كتغلبأدقأش كا كامأ ال لوقأف
 ئ ”ىير مدس لج رىسءلفهالأ كعب دق أسكاكلمأ ال لوقأف ىنثغأ هللا لوس ران لوقت همحم

0 

 لأ ىوارلااذه مدت إةيطع او . نم لوقو حلا ناك امو هو هلعلنمدوأف وق( (
 ميسوسمسس

 ا ل يي

 - . لسوألاقو5 منع فيفلاو لع ماعنالا ةريكن ميلتبمل مه ر "وف نم مههتدواعع ىمأيل أب منع ع رض م * ىعكلا لاقو

: 
 فو مهم اع لعمل ودع سلا نم سعرا سرافكتلا ولف ىفن اك املازأىلاعت هنأ قرصلا نع . ىنملاناهفصالا
 او 6 ٠



 مدت ىفتسي ملا :ئءامعدعلو هلوق :رعاط ىضاعلا لاق مهتعافعدق هنأ مهلعأم همأ همفاوةلامخاسمع اووتما ملع ةنعم فرهصلا كاَذ لوح هنأ

 نمد الفرتاشل أتأن ن نمناك ناو هن وريغ نم 38 5 ه) 0 رتاعصلا ن ١ هسا تاو مهتماسنذ
 دولا الل 2016 "7س 0 هدد هوم ورا سام

 9 ىلعتلالدلا ماشا مهتبوت راسنا نوح كتف أدق ا أاللوقأ لق هنا رس تما. هتبقر ىلعتةماسشلا مو!

 "0 لأ لوقأق ىتغ أ هللا لوسرا.لوشب روش ول لل ةر رد تاكا ونوع لك ربع
 أ لوسراب لوشي قف *7عافرهتبقر ىلع ةءامشلا ون“ معد .لجر ىدعلهالأ كل

 ١! نع نءرلادسع اذ" لاق 597 رون رع تاع ًادقامش تكل ماا لونان تعادلا

 هتسقرىل لءديفداز 0 ىل_صىنلاز عدهرب رشف !انعةعر ز فأن لا

 نكي ل بش ملاذا ةريسكلا ب حاص
 ةرعأش >1 تلاقو دخلا ل علا

 نع ناك ىنذلا كلذنأ ع 0

 6 ا 8 أ ع

 يصل رعد اوشلاخ م 2 راما

 انيك فاننا نإ ترانكو لوول ١

 هيا ارعاطتامأ دب ةرامجلا وريف | هللا لدا هرماك لاق ةر ا كأن عرب رح ورءنع ةعرزدأ ياا ان 0 ظ
 ىلع ةماسقلا وعى مدح نيف اللات ءرمأ مظعو همانعفل وللا رك ذفاموناتسف لسوهملع

 نر دير دمع نع تن انعا ددو# و د 36 ” ىتنغأهقللوسرال لوشت ءاعر هلريعد هّتمقر

 هن 11 ما ان قصتك دنا ع تا ضل وسم "ع ف < مشع حد فاعلا خدع

 هءلعنا 5 لاوبوعسعا 5 را حامصاهل ها هممقر ىلإ 0 أ نيفلأ ال: 000

 ريغ نم ياا عاد ىلع لذ ا

 تراسف ةروك ذدمرتس 0 ١

 نعوفهددق هنأ ىلع ا . ل أ ل عع نه م لاق ىمسل | بو ه#ل نعرمسا نب صح 1 لاقس ر 5 ١

 .: اش لمح ةماسقلا موب ىتأيك دحأ نفرع أ الاسود مل عهدا ىلل_صدقنا لوسر لاق لاك 5 نع

 ا

: 

١ 
 ١ ا

 ىلع ل ضفو دهلاو) ر :انكلا اتامعأ ْ

 موب ىدح !نفرعأالو كَمعلب دقأم_ثهننا نم كل كالمأ ١للوقأف دعتاب دمتان ى 007 ا
 ا
 ا
ٍ 
5 

ْ 

 واوفعلاب اغلق ميلا ّْ
 لاوحالا عسجب ىف موملع لضعتمو# ٍ : نفرعأالو ْلتعلب دق أسس هلل ن ٠ ا 0 95 لج ار دمت كان لوج» 00 الج لو هماسقل

 ١ ْ لو أشمهقلا ا 5 دما دقثان ىدام ه هي. د جس هلاس رف لمح < همامعل اعواد

5 

 ميلعرأ مهل اودلا يد اوف | ا

 هريصدلا ناك هجر الجت الا نال ١١ كل 0 أاللوقاف ل اب دتماب ىدانن مدأ نمامسق لمد ةمام مه امويكلأي 0 ةرعأالو كدعَلد ١
 نأ ىلع دياب كل دقو هجر هللا دمع نع ىاسشلا قده .هساو أ انث لاو دمت ني طاسأ اثلاقسإ ركو (نثرع نتعب دقأما هللا ن 0

 20 نءؤمةريبكلا ىحاص ا دوم رد ع ليلا لوسر عن لاك دمج ب ىلأ د را سةورعنعنلاو 1 دنا

 هلر ارمعملا هلوهام فالخ ن.نموم نا دع لوقت ,لعحهونأا ألق هممهشمعب نمد وفم اعهللا تاور 507 رسل ا

 هأوق رفاك الو نمؤمال هنأ نم
 فنأتسماما(نودعستذا) دنا
 ىلع نأ اماو رك ذاو رامذاب
 ثنو دعسن دا .:عافع ىأ هل قات

 هدو ريخسأف ل- سو هماعهللا ل ىلاىدعأ لاق اذهذانأ 93 ءارلاتف لاق ملاذسفو

 ريثكلاداوسلاب معدحأ :ىصفةقدصلاىلااموق تعد أ ىلاام سان اااه ألاَهف بطقنجب رقد

 هيأ تب وهو هلئد_عأالفأ اهداصناك ناومكلاذ_دوىلاذ_ هلاق هضمي ن رمت شعتاذ دا

 يوت 0 ءام اسم ل | عد 5 ىل؟ هأنطعل ا 7 : أت فو 0

 نر وعم ءاسو ١ روك هر وأ ءاغر هلريسعب نع ىلع ةماسشل امورك كلا :نأهللا اوقتاف
5 

 كاَذةقراغ«نممهمءردصامنأل

 +الاو ناكملا

 ىنعم او أ هوفرتقاتنذنيمز مم اك
 ذا وأ ل 0

 ى ولات كأن ع هس أ نع هو رعنز ماش نع ن نملس نةدسعو ربع ن باو ةيواعموأ 0 لأف اس و كوبأ

 ىلع هستالا نأ 4 ناسي درا !نمالحر مرر لا دو ل هك 28 اادج

 مل سوه اضل ىلصهللالوسرلاهفذ كني وع .دهاذهو مكلا ذهلاق ءاحاإ 3م ١ نادم

 الاحر لمتسأ أقاودعبامأ كاف هملع ىنث أو هللادج مل هدب دشنت 1 00 دلحالفأ

 نما دلذأ 55 5 .دهاذهو ركل «دلااذز_ه مهدحأ لوف ال

 مون هن اجا ايم للا 5200 هنن ده همن تن همأ تدب وأهيأتس 3

 دش ار تامل و رمسعت لمح لحر ءاحام نفرعأ الف هقنع ىلع هلم ةمامقلا
 نع قرع م مي-حرلادع 5 لاو سب ركوأ كرم تغلب لهالا لاق ةقرل |

 لس ات ىح كل مأوْكس تس .قتساحالفأ لاق تف ,دملا اذن هلثع هتدح دمج فأن ٍِ هيأ.

 ىعرصت ديجو أ لاق تغلي عوهلل لاق هءطد|ضايسلارظن الإ |ىحمدب عقر تدع

 فرش كاع بهونهللا دمع ىو ّى لاق بنو نري نا ودا اهم ذأ عمسو |

 كهل
 ” سايت 7 ع اخ“ جب خلت .١ ا ودكم <

 مك-فر ص مو وأ نودعصتذاو ل
359 

 ةئاحم هج اداقكل

 تاعدلا اداعصالاو مداعس صا نيج

 ذاعموب لاقامفداعدالاو ضرالا ىف

 ىلعأو لغسأ هلادلكىوصلا

 هنفلاهشةقزالاو رملاوى داولات

 هالعأ ىلا هلغسأ نمذخ أ اذا دعصأ

 هناؤ ليلا و ملاك عفتراامامأو

 (دح أ ىلع نوول: الوز دع_صل اي

 مي َرعملانأ هلصأوهملا نوتفتلئال
 نائعوأ هعذع همأ نول : ىلا ىلع 0, د

 مهوبع دي نأك هنا لمتف 1| هأف رك نمهلنالوسرات أهتنادامع ىلا لوعب ناك (كوع- ديلوسراو)ةنياد (عدار ا 9 ١

 ىرخألامكتعاو مكتقاس يف (مارخأف) ودعلا ةبراعمىلا مهوع د ناك د هنأ لمتحو اوقرفتالو هدنعاوعمتك "يدع سفن ىلا
 وم !!نال

 .دج حلا

 00 ا ذمه نم 2 وو هدملا لطم دك احا

 ا:



 لي وأب مهالو أو مهل وأ ف لوم: ممهارحنأو سانلارخ 5 ا قدام رانا ورع ! ولو هيلع هللا لصدوم د7 دقةعْزرهلا سيسي

 ىعع : هنال نو دعصت ىلع ف طعي نأ دعس ال لوقأو مكفرص ىلع ف طع هنا فاشكلا ىف ( ٠ ١ 3( لاق( مكانة ىل 5 قرد تعا ريدم

 م مت دعصأ
 ا عصر ىأ
 هر |لصأفاهل ائاءاهتطاو

 اريخ هلعف ءازح نملعافلاىلا دوعب
 هسصخ فرعلانأالا امموأن اك

 لصأ ىلع هنأ طفل اماج-نا ةريدلا

 ةاقعاو لوو ارفاق كل
 ىلعادراو ناك ف :رعلا ىدت هم ىلع

 كياتعمه اودكص بلا لس ب

 لعحى أب رضل اك ةمكتو فدسلا
 ءأأ تاوكلاز 7 وس 6

 ماد كام همطعتلا لصالا قوشو

 ! رورسلاوةذللاهحورتس ١ علان اك

 نيران عمد ءاملاو

 كاناد هت ع و<كةضواعملا

 ملال قع نزال قو

 ا كا ااامأ

 هلباكقاذأ 7 لغو

 0 ةازاحما لسقو مازهنألاهغ

 كادر ملا اذه مااكاذ نم ازاح

 ذد رب نحل

 قو ناكستم ا ردد مو 0

 ري فاذا «نآزوح فاش كسا

 فك اس : ىأ لوسرلل مدان اف ىف

 نم ه.لزنام كمت كف مامتغالا
 لثةو هسهجو حنو هتمعابر ريسك
 ل دق ن٠ مك؟لزنام همت هريسغو هع
 تإسىفمامضنالا نمو ةْرسعألا
 نامر_ملامث همس:غلا ل طاةاصعلا
 همضف ىلاشلالامحالا امأو اهنع

 لانه وكت نأ اهدا ناهحو
 لسفلادنع مهءاصرام قالا نامت

 دنع ليضع اه قاثلاو عرانتلاو

 مئانغلاتوف مغلوالاوأ ةعزهلا

 و ا ا د د و م م ويب وت ابر تي بس يحس بو سسوس ب بحشو وحج يسيعوسمساب او يحسم بوي سس وحاسم يوم وول بحط وامل مد مومو ع وحاب وول ب سجس لا و م ل ل و ب و بل ل هس ل ويس ب

 ا

 | نثرع لغنك هّللانم ططسءان نك لغم نملاق هتلاناوضرعتانغأ هلوقف كامعلاا

 ا هثدحى راصنالا باجل ني «ندح رلاد ع نبهئلاد_,عنأ هثدح ريمحن .ىسومنأث رد ن ورع

 ْ هملع هللا ىبصهننالوسر عمست أ لاغف هقدص اااه ريعووهرك ا 2 هثددن نيا أنمنادعنأ

 ْ نبهنلادسعلاف ةماشلامو هلم< هناقةاشوأ اريسعناهتملغن مهقدسلا ل واغرك دنيح ملبو

 ئ ىراصنالا دعس كم اننن لاه أ الاف ىومألا ى< 2 نيد دعسس نير ليلا

 دعسأب . كاب الاقفاقدصمدابعني دعست عن لو هيلع هنلاىلسهتلالوسرنأ ارعنانع عا

 ةريغملا دج انير2 هاهغأف افدنعس أ الوهذخ 1 اللاق# ءاعردل هل وحر يع ةمايشأا مون ءىبحت نأ

 ْ رعنهللادسسع ىنث لاف شامعناا 0 لافحو رزنعسرا 8 لاق دمج وأ ىمجلا

 ْ دعس لمتشسا هنأ سو هيلع هقلا لص نان ع رمع ني هللأ دمع ع نع رمن اقوم عفان ن رع صفح نا

 1 نأدعساب لانا بنو هملع هللا ىبص ىو لا هللاَمف لعل - ةل_سو هملعهللا بص ىلا 1 ا

 ا نئاكل كاذن ا هنن لوسراب تلعفناف دعسلاهف ءاعر هلاريعب لشن ىلع لم ةمايقل امو 1

 ١ لاق بيرك و بأ انيرص ه افعأف ىفعأف ىطعأف لأس اىاهليا لوسراب تلعدقدعسلاف منلاق ١

 ش لو ناكودمسع ىلأن دسعىدح 5357 لاق ثرحلان 7 نجرلادمع ان لاو نامح ند ز ان[

 | ل سفهفتحرخ ىذلاموملا ف: قدر رهو أى ءاقيسودةقد.- ص ىلبع تعم لا ا داو

 ش لاقم منغلاوتنآف يك ر ةاارص است عانت لاعذ هملع تإسفدملا تح رت ا

 1 ءاغر هل ةماسعلا مون هرءاج قريه اريسعب ذأ ن ملاق مدر ههنا ضل لور و اعس ا

 ةمامقلاموناهبءاحاهقحريغ ةاشذخأ نمو راوخاهلةمامقلا مونامءاحاهش حرم ةرَعب ذأ نمو
 انث لاف سركوأ انرص اوالطأد_ثأوانو ر قدح اهنافرّشملاو لاناق:اغئاهلهّشنع ىلع

 تلمعتسا لاق دهم أن ديبعودع نع ثرحلانب نجر لادبعنع دمتى لاق دلخم نب دلاخ

 تا 5 ارخ أناَقف ىلع اسفةربرهونأ قءا تمدق لملاتدضقاسإف سودةقد ص ىلع
 نسحلا اخص ءاغر هلهشنع ىلع ةمامغلا مون هعاج لاق هنأال هنأال دب ز نعهثيدحوحنر ك د لبالاو

 5 ل ناك امو هلوققمداتقن ء رممانرب- لاق قاررلا د ءانريخأ لاق كنا |

 ش اندانمثعد ملغم من :عادأ مدمودباملا ىل ص ىنلاناك هداقل او ةمامع) امو لغام تأ للغت

 ها 00 هر-هظ ىلع ها فاريسعب لحر ناغالالأ هنودافاط ممل - حر ناءنال الأ

 | م هلوقلب وأن ىفلوقلا ٍُ ةمحج هلةماسشلا موهر عط ىلع + ا مفاسرف ل_>ر نا: دالالأ

 .[ | لك ىطعت م سفن لك ىفوت هوان لح كاد: ىنعي (نوملظ:المهوتبسك ام 0

 نوملظ ال مهو كلذ نم ه.حوتساو هفحسا| م ضصوفتمريغاسفاو اهني :تيلسيدا اهياغا خيو

 5 هوهصس|اعاوصقنمف مهلعىدتعدن أارغنم مهم لعشي نأ ىئش دلال 0

 يزرع م نوملظنالمعو تبسك امينه لك نون موكا ناعم ا ”لاوديجار ا رض

 1 ءأب ع نك هللا ناوض ع 0 نفأ) هلوقلءوأ:ىفلوقلا 3 «بلعىدتعمالومولطظمريغهمسكي

 أ مهضع.لاقف كاذلب وأت ف ليوأتلا لهأ ف لتخ ا (ريصملا سنو منهج هاوأمو هلا نم ططس
 9 رك ذ لغام هواه هللا نم ططسعءاب نك لولغلا كرت قهنناناوضر عستا نذ

 "| نع فراعم نع هنيمع نب انرمخأ لاق قاز رلادمع انريخأ لاق ىبكن نس نمسا رص كلذ

 أ كلذ ىنعم

 هلق 'اامضتأ| ٠ 1 1 7 ناس : لاق دا لاك عمافلا
 || وق 'لامغلان عنب 0 سس هج 1 ع ا ا دملولا نيدلاعنو ناسفسانأ نأ كاثلاو
 نْذأ لاصئتساو نيكر ةكرشلا عوجر نم مهفوخ كانلاواذهلوالاوأ اممظءاعج مهنماولتقو يلعاولم ناعما ىلع اهلطا
 ةمصعل انت ادعقوخلوالاوأ لو هملع هللا ىلصلوسرلا لعب فاحرالاو عىل ةلاويسملاوعأو مهسل :!فم اص املوالاوأ نيلسملا

 لإ | ةسمحسم»



 7 ش

 رفكلا امن لعشي )ناو لتقل هنطن ىلع د غل هفناوتلذلاو دلملادعب ةدواعملاسهأ اذاوّدب راحل ىلادوعلاب الارتنالاهناؤقب وتلا مغىلاثلاو
 3 ِط رذدامو هج ص نشك كل 0/0 اهنزتكواوهنانتومومغا ةلصاو م تل ديلا تاانعار مرح الادب وهعو

 0 0 ا ا ا ا ب م ويم باسو يسع ل ا

7 

 1 لانو ا 210008 0-00 نرش فا هلاقهتاناوشر عبتانفأ

 رص اع كلذ ف نورح 1 ْ

 , لعفاك نفأ لوقيمهطخمسوسانلااض :رلهللا نيم طمس ءاب نك ا( مال بحأام لع

 ' تدرس تان هنأت 2 000 + نأ:
1 

 ا منهحهاوأمناكو هم_غ بح وتساؤ هللا ن مم طل ءأب ن نا ور ترق هللا و اوتق قعاط

 3 ا !!لوقىدتعا هن الالب واتس نيلي وأتلال وأو اوفرعاف ىأ نالثملاءاوسأريصملا سد و |

 ْ ةديعو وب :5 نعمه دعب مهل لاق م هنعهدامعدمهنو لولغل |ىبع هللا دمعو سفع كلذ نال م رع ]
ْ 

 1 اههاتلاع وعمي .د الو نأ ود _ساالامهت اىأ كد هل ىهاعلاو هاهنو ا

 نأ هلوق ى_ىف رانلاهاهنودمأ امفءاصع نو ةنلاهاهنوه م أ امفهتلا عاط أ نم ن الهدنع
 00000 نمنع هللااهنامو لولغلا لرت نذأ اداهننأ نم طخس ءاب نك هللا تاوضر عستا ا

 ' امتمعتو هللا اضردإدلك قاعشمهضلارف نمماهنو كر د ض امير غفو كلذ هك رت قهئلادعاطن

 سو دع

 ا

 ! ىنكسلاذب قدك ءاف هم شضغر : هلل | اد« المدم فرصلا٠ نك ىنعتهللان م ططتسل ءأي نك هطخغم ا

 هملأ تول وهما اريسع) ىدلارعصملا سو ىجعت هناقرب حملا سدت و هلوقامأو ءاوسأ للوعي مهج | ١

)| 

 را | هوان لح هلوق لد وأ: ىف لوغلا قو منهج هللأ نم م طخضشسل ءأب ع نم

 ا وهلتعت هللا ن م طخحشسل ءأب نمو هللاناوضر عسا ,نمنأ كاذب 8 دولا عت نعت (نولمبامع

 0 ططسءان نمو ليز !تاوثلاوة مار كلا هنلاناوضر عسنا نلفهتادنعلزانملا أ

 نعةلس انث لاودمجنا مر م ملالاباقعلاو

 أحس عأ نمدتعاط لعأ هملع ىالهللانا رانااوه 1 !ىاوله متاح رد لكل ى أن ولم

 سامع نان عدسأن ء ىلأ ىت لاف ىعع ىنث لاف ىلأ ىت لاق دعس ند 2# , ترص

 اعرب هد هللا 5505 ردم ه» ىدسأن با

 - اكو اة يح

 ع هللادنع تاحردمهأ دقوا !لافو «مولابعأب :لوعت هقلادنعتاجردوص شط

 وأ ا لاف ورسم نب دست 000 كلذ لاق نمرك ذ هع : رك هللا دنع لزانمهلنان اور

 مهلهلو مك ىهلاق هقادنع تامر دمع لوقف دهاعم نع ممم ىلأن با نع ىسع نع مدع

 ناجع ب هيلا اطاين 11 لا دفعا 10 لاو كي نرص هللاد نعت امرد

 همرهنءالاقأك تافرط مه لئاشلا لوك تاحرد مه هلوق لمقو هتادنعت اح ردمهللوقب

 لولا ردمأرهدلابب رل ا« موق نوكي نونملامح نإأ

 | هيلع تال هتنصعمو هدعاط لهأ لمناع ملعوذهللاو ىنعي هناف نولمعلاع ريسصن هللاوهلوقانمأو

 ' تيسك امءازح مسنم سفن لك وت ىتح مهلاع أ اعيج نقي رقلا ىلع ىصتخ ىئمهلاسعأ نم
 ' نالوقي نولعلا ع ريصب هلئاو قدما نبا نعةملس ان لاقد_هج نا سرص ا" رشو ريخ نم

 نيمو ىلعهللاّنمدقل) هلوقلي وأت ىفلوقلا ُ هفضل نم هتعاط لشأ هملع ىح الهلا

 نماوناك ناو ةمكحلاو تاكا مها عل ١ ومومك ريو هتاآ مهملعاول مهسفن أ نمالوسر ممفنعتذا

 مهمق ل رأ نيحالوسر موف ةتعبدأ نئموملا ىلعهللالوطتدعل كاذب ىنعت 0

 ْ لوش ؛امهةعاوهقفن الف مهماسل له أ ريغ نم هاعتتلو ماس !لعأن ماما ان مهسفن أ ن م الوسر

 م م(: وقد نم مهر هطل ىنعن ميك رو هلل زئتو هناك  ىاامملعأر دب لوشي هتان[ مساع ءولتي
0 

 تكينستلتع

 هميم همكم هجم

 اليك-ا) هلو_قىماللا مث اكو 0

 دقلوهاوقب قاعتب نأ لمت (اونزكت
 ىلاعت هو فعقنإل

 قلعت. نأاما ونحو مش لك ليربام |

 لوق ىلع ىنعملان وكمت مكان هل وشب

 ةمع زهلاهغ مهقاعدناياحزلا |

 لامحاو مومعلاعردش ىلءاولرمتمل
 ىلع دعبامفاوزح الق - كينملا

 نم سصم ىلعالو عفان ملا نمتن اف

 نعمهلارحاز كاذري يلو راما
 اع لاغتسالاو ةيصعملا ىلع مادقالا

 نسال الوق ىلعو هتلارعأ ف لام |

 قدحأ موب نيمومغم كلعج |
 ردد مول نيم .ومعم مهلعحأم ةلياعم

 اهمئاصمو امندلارايداب اونو تالمكل
 اهرئاوعو اهلامقان او-ر فت الو

 نم منلاةراثا ىنسعم ةرعاشالا تلاق
 حبشتالو مسهف مثلا قا ىلاعت هلا

 نولوشي مناف هارتعملا اهباو ىكدتم

 همحل ا ديم هنكلا ديعلا لعف ملا
 نونا مطوا | عبط دن ل ىلاعت !؟

 ك1 لرد ع تين انما

 هللا قلك هنا أل سناو نومذ.الو

 صضرعلا سدو حلاصملا هناعرلف

 ناو نيلسملا لدغ رافكلا طبلست
 ضرغلا نكلوةمصعمو رفك ُكاذ
 لاقخ لاو ولقو قس النأ

 الو رايدالاب اونزحم الو هللا غي

 ةلانالا لج تار لاتقالاب ا

 ل ا لوول نا اكعد
 اونرحالتل منع لسفلالا ومولسل |

 ىلعالو هللارمصت نم ممتافامىلع ||

 ناو ودعلا ملغ نم + مماصأام

 :عامع“)

 اك ىنعلاو عب .ىندع ءاملاتلعح ١

 انيقب ولرتلق < ادارملارأ جام زلالوقأ_ 2:
 نممظعأ اهنمهحاو لكرخأ اموعق م عقو مستغلا ”هلطو لوسرل اح متفلاع المكن اولعاو ةمشغلاتوفمغانعقوانلثتماو ناك اذه ف

 لاهف ىورحن أر حا رمهرحر ىو د رح ا ةمصحملا كل ىلع مهرح اك مش ىرحخأ هعق و قةممنغلات اوف ىلعا اون رح نأ نم مهلاعن اما ذهريصمف كِاذ



 0 «لضو هملع هللا لص ىننلا عماوناك يذلا ن أري مث كلذ بس مكي زاهف كسعاو دو ؟دوصقو كلاس أ عمم ماع (نولممتا_عريمخ هللاو)
 0 ل و عا او شح ,دلا ازه ٠ : 0] هع نومزاخا اامكددأ ناشر 9و للا_> أ

 71 : عسسل : ىطاقت ناب دال ارماس ىلع رهظمس

 ءالؤعدارأ و(اساعت هنمأ املادع

 0 ل و (مكفف 55 ىتعد) هلوصد

 رداصملا نم هلكمو نم الأاك ردصم

 0 دلوعد 4 عاجلا

 ىف رودف ساعتلاو هلعلاوهمظعلا

 ان أ ىلعةنمأ تاستناومونلا لئاوأ
 تا ل نم هم دشتم لاح
 ىتنمحع هللوعفم وأالح 0 ِ

 00 3 ىلعوأ بتم مسعن

 هنأ ىلعو أةنمأ ىوذ ىدع نيمطاخغا

 هنأ ىل_ءوأ ةهررو زاك ن ءآ عج

 ودكم ءاساعنو لزنأ ل لوعفم

 : 0 و ساعملا اناتع هنعلطوأ

 نم 0 .ه ف.سلا ناكتفانفاصم

 هذخأمف طق مهذخ ايفان دح أدب
 ١ ٍِع | 9 5 5

 نعوم هّنفح 0 ”لمعوال ايللح |امو

 هملع هللا ىل ص لوسرلا عمتذكريدزلا

 هللا لسرأو فو ا دمسا نيح مو

 لوق عمل ىناهللاو مولا انملع

 ىلاسع ساعئلاو ريسشما ن ندعم

 ىع الو م ان ناكر لوي

 0 نعو انهعانلتقام

 هاللمصلا ىساعنل او هنمأ لاتفلاق

 اانعأ اىدنأ كد ناطمسشلا نم

 هلا قوبولا داع 5 مالانوكسال

 ق درا يل ايدل ا

 هللا نعدسعملا 0 مالاةالصلا

 0 ماعلا | كاَذ ىفناكو

 1 م-هاك ا هلومس نأ

 ةد.دح ةرغاط هر روعمداتعملا تقول

 ةداب زأ ةمحو هل دو .هملعهتنا صدا

 مهرصصسو هدعور خت هللا نان مهقوتو
 ف مهداهتحا ر مهل دادرف

 ١ رهسسلاو فر الأ نأامْممو داهجلا

 ناحل اون داك 0

 ا | منن طاش

 هود رعاك قنيملاس م هوامش .ولتقف نكلاهساصارحاولك ا كل 00- الاوو رع ال أ نإ ةمدها شم ن

 حاملا هعيش 6 لاا 1 جدو عت دمع 1 يا ور املا 00
 0-00 ده وي يو سس يعمل جل

 2 مهلعل و ىنعي ةمكملاو تاكا امهاعبو و فاو كرا ايفا يعاود

 ني لسمتلاهس تان ةنسلاةمكشطاب ىنعي وةكملاو همئاعمو هب 0 و هلع هلْزنأ
 لا ىعل نيس ٠لالص ىو لمق نماوناك ناو م أ هنا ول سود اع هللا ىل_عهطال لوسر ناس 00 ْ

 ةلاهح ىف لرقي نينملالض ىلإ هتفصدذ. هىذلا هلوسر هلاسراب مملع هللا رع ننأ لمق ع نماوناك

 امفةلالضلا لصأ 5 دقو 00100 ءنال ميدل ءاربح قو ءالهجل

 ه!مأت نا نيس ىذلانيملاو عضوملا اذهىق هتداعا نعىنغ ًااعىدهرغ لوودكلاول أو ىننم

 لعأن مَكع لاق كِل دفانلق ىذلاوكد و ىدهالو ةماَعتارعغىل )ءهنأ همه هرب ددو 0 1

 نمد -] هلوق 5 نعدمعس ان لاقت ربان لاو 3 مرصع كلذ لاق نمرك د ليوا "

4 
 00 يابس از بروسفلاو مالوسرو ف دعا

 هاوق مدت مم طا ارسحىلا مديمتمع وروح !اىلآ د تالا ف نءمهحرخأ مهلة ترها هل عحدمالا لا ظ

 لون اك هللاو سلا ني.ملالض نإ لبق نماوناك ناو هلا ةمكحلاةمكحلاو ناكل | مهلعبو ١
 ع

 ' موقىلا )و هملعدلا ىل هسا ثعي ولنا 9 0 همدىار مأ اهاطخأ 0 نه هسلاعهنعتءارورح ل |

 لاق قدح“ 00 .١نعلس 0 لاو كمجح ل | سر ممدأت مهل بدأ" >موقىلاو مهل*ف نولعت اللا

 5 ثمعبذانامالالعأ انك مل اعلا نمد ىأ ةلتدلا هلوقىلا نئموملا ىلع هنأ 3 نمدصعل ١

 ريطاوفر ل لاو ربكم 07 وملعامفو عد لو أايفوكك ريو هنايأ ملول را لآ تالا

 د رش ا اردفراطر رح محو هودهدم# 0 او داولم عمق

 لبق نمرمتن5 ناو دملج ٠ نمدداو كلدءاوكرستو هحوش نمل ذ,اوصاختتف هتيصعم نمكنم

 | قا نعسصدكدس ن قر وم كرا كرر ءن الهملغاخلا ن

 متلقاهلثم متد
 2 اما بسوأ اال .هرك دىلاعت ىنعي 0 لك ىلعهشان | ؟فتأ رع يوكل اذ»ىأ

 "ا

0 

 3 رت لاو 1 مول :ماولَدق: نيدلا ىلتعلا ىجوةسصمنوذمؤملااأ ا

 مءاممع ىفىأ نيمملالاض يحل ظ

 متيصأ دق ةدصم ك2 اصأانوأ) هوان لح ا راتفلوتاا ١ ىدهلا نعىمع 8

 نمنوئموملا اهعأرت من أ ممدص أدق لوي |جلثممتبص رص أ دد | رغن نيعمسذئمو مهنماولتقن وكر شملا ناكو ١

 نت رميا نم نومبسملا اهءاصأىب ولا ةمسصملا ىو حطمم جا وباصأ ىلادسصملاه ل م ىل م نيكرمشملا 0

 عتب صمت ءاصأ امل لق ىعداد_ هنأ 2 اوس سا اولةقمنأ كلدو ردس 1

 1 نود رسم م هون وأ م٠ نحنواناصأ ىذا بعام اها: 1 ومو اذ ههحرىأ نماذهفأ رع
0 0 
1 

 3 الق َِك لرشو هنلأن ر 3 لعأات :ودعو» ءايسلا 0 لو هيلعمنلا بص هللا ىناشمفو

 دنع ن عسا 1[ ها صامل لف لوشت كس هنأدنع نموه لياعحأ نمي ننمؤال | ١

 لك ىلعهللانا 1 اوما لمق نمالو عررغدتعن مال ىعاط د رم ل عسقنأ

 ودىعب ردق ماعتلاو لضفتودب وسعو وضع نمهسقلخيدارأأم عسج- ىل لعهشان ا لوع ردق ىُث

 لع هعمج عاضلاد ا دي نموه لق هلوق لد وأنت قلب واتلا لعأ ىادخاوت

 للسع مو ىلو كالدلب وأتمهضعب لاذ لب والم منمكلد قاب اقام ىلعدي الا را 30 دانت

 راحصالاو ودعى لا وردا كس مكملعراشأ دا راع ل لعمكفال م اي ا

 مهملاانب مي رخئارت -لقو 500 ا | نيباو ريصن و مكن 0007 00

 لع ان لاق 0 ا لاورش سرت " كاذلانمركأ د ا برا لاقت هاب

 ا

1 
 1-3-0 ريل يبس امو بسسس د د حلا ماسح تدع موسم اح ا اجو و تس هجم مص ميج ك0 20010111 1 1 1 100 ا ا ا ا ا ا ل ا

0 
 وول تطيل ]با 1” يجرب دانا 00 وو الا راومسرسس رووح وصوب دما
١ 

 نم
 طفلا فرصا ذهو نمالا باغ عءهنأك ”انههساعتلارك ذأ معز نمسانلا نمو مهيعم دنع الاكو هلاأ ان نأ لفل الدلا لدأ نم هونلاف



0000 

 ةنمالانأهدن وا ١وه:مالاىلادوعلإفءان | معَ أرق ع نمنأمعا 07 وك ذلا كك اودئاوفلا لاطاا هنأ عمرو رضر# نم هرهاط نع

 تبرقأ ةوك» هريصمب وساعنلا اىلا 00 ءاانأر 10 تأ ٠ ١ 9( 0 3 عودتما هالو شد رعلاب دوصصعم سأعذلاو ٌتادلا هدوصعم
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 | ملا هلاك دعت أ لاق هلصأ لعلو فوذسم لوقتملاو لاق هناوجو طرمش ملا هويلغادل هلوق (1)
 هحصتمه تك ٌكاذاءرصتخاو قياسلا فمك ذاك |

 *ىهأ |[

 ” كتل ندو

 والق) هلو ممم ناهس ىلاعت 0 ا

 بشل( نيدلاز رع | 006 ,قيتنك

 ىعو (مهعجاضمبلا لدعلا م ع

 ثا اهقاوا 8 ىلا مهعرا. صم

 مه حار رك وللا قهلناس تك م
 ند نإ

 موب َّق متل هقولف دوم 8 ا
 ع
0 

 >5 |[عهربا نم 5ك نم مكنمحي ربل

 ىح ةمولعملاع م ةاوأدم نأ

 5 :عملمقو ه دوو امدحو :
-. 

. 

 داهأسان نع نوةنانملااهم أمت

 "- هلا هي

 / مج هير اع راصم ىلا ل١ انكلا لات "0

 ل ةعاطلاةل ل

 18 3 قاذور 1 !نأ ىلعمكشاخت

 ل 0

 0 .قامعلا ىلساو) هل و5

 ند( كوالا 0

 3 اوهاذ

 تلإ ذو

 صدا - قاءالتبالا 1
 00 !"نداتخ الاغا نيملفااى 5ايع )|(

 بلشلا هلدمءالتسالانألاماو

 تاسهلا هيمو دا

 ْن رعد تاع اال علاو |

 هماغلو قسما 2 اذ هع اولا

 1 2 'اطو ا يلا تسع

 ره هش نونلف ودسص 0 ْ

 مياعخأ نام دعو ىأ 8| 6م

 ىعت ناك ىرحخ | ههص نوذطو

 تارا مهسغنأ مت

 أهامق ةلمدلل نامم | هيي 0

 هلزاسب وأ و 530 .تولوشت و 1

 هاو مقدا | لوقلاعوقو . هاعاو 5

 نال نطظلابرامخالا ن 30 الأ

 مولا نعا ارداص ناك مهلا تس

000 3 
 لاخلا نيد صضارععاهنل هلك حالا ْ

 هنالف عفرا هلك أر ةنفلاخلاىذو | ١

 نار حل وا م ل ١

 هذه 77 انسان ولوقي هاوقو هت عمج أ رمالان اتلذولاك ناربخ هنو صدالإ

 ا :اناطناكن عالاردصاللوغلاا ذهن الى نم ىعالا نمانل لهنولوقي مسمن :نطلاكاذرسف ةملهاملا نطظنونظ مهن أب ةقئاطلا



 ءانغالاو رمفلاو ها حالاو هتامالاودس هللداك الان القوش نطلا كلذ لازأف ردءلاو ءاضٌلا ىفوداعملاوادمملا فو نيدلا اذ -ه ةمهحف

 نعفشكي نأدارأ نيتتلار تايلر هه ماب 9 3 ١ م 0 نا ب ءارمضلا و ءارسسلاو

 0 ١ 00071 هيراغب اليكمسهلاغمزيسو مهلاح
 :| ةرهد ني ةمتع ان لاق 00 اولا ان الام ىلمرلا ل و كل رم لب ا | مها قنوفتإ) لاَتقنوموملا

 , اعل قلو ةوفامأو اوطار لاق اوعنداوأ هلال د مس قاولت اه هاوق ىف ىراصن الا نوعانأ بع عل 0 , اعالوت!اكلذىأ أ (كإنودسالام

 ا ا نينمْوللنولوعي يذلا نيفانملا» الوش نم مرلعأ هنئاو هن ىعت ها ل ْ ا تا ا ار

 0 مهوعم : ام الاتق اول ءوامهمأ اونانل اودوادعلا رم ةنورااسف هوم , ونيئمولل مهسفن أد 2نررعهلا

 ك0 بلع لطم اذ نم رف كام طبخ. كاعترهو مهعاوعفادالو ١ ناس نو قيل قف مهفنأ ا 0
 | لوعلا 8 رح الاقرانلا نملغسالا كلردلا نم لصل ودنمه-ضفقاتدلا لحاع قم_هراتسأ ا ص دقو (امهش انة ام ى* سال ا رم

 0 2 نعاو رد او لق اولةةامانوعاطأو اودعقومهاوخال اولاف ندلا) هوانث لح هلوق لد وأتىف ١ ان ناك ولد :ارب نأ لمسح هريسهت

 ١: مس(ماوخالاولاف نيدلااو هذان نيدلا هّنلا عملو تالدتورك ذىلاعت ىتعد ( نا نيقداصرتن' ناتوملا مد دا ه2 41 عاطم ءآر

 اعدل رتلا ىلعاعفرن وك, نأزو< لوو اوذفان ئدلان ل الا بع بصت نيدلا 00 اودعتو ا هلوقت 9 نعطلاك ن ذا يذلا 2

 1 عماومسصأ نيذلاهمئاوخ الاولاو نيذلا هللا اعملو آلا ىتعفاوشنان نيدلارك ذنمنومتكي هل .ةىف رمسقتلا لاق هنلملك سعألا الق
 | ةرطانملا وه هننعب اذهريكلا

0 

 ْ 3 هنوف ىدلا املاح 2

 ا

 ' دعقو ىندد اودعقو مهموقو مهر اشعن متالان او هو دحأ مول 1 ا مرت -قنل املا

 2 او 3

 ١ مهتاوخاعمداهملا 1 مهن ل لحو زعهئاريخ أ امناو ان ولئاعلانوشئانملا# الوم الوفيات اند نر ل1 ني ةربا لإ
 | كضطلاهلا :الؤهلدمشاب لفل ودملعمتلا ىل_صدم# همسال لحو زعهقلا لاق كلانهاواتقام راتدت ناسا الا لوشي اذهو هنلا نم نم نا تاو ؛. ىعباواتقامانرئاش_ءوانن وخلا نمدحأ لمت نمانعاط أر ىنعي انربعاط أ رأ هقلا لميس فمهرئاشعو | نامعالاو رفكلاو ناصعلاو ةعاطلا
 3 1 / 5 ءاسناو ١ 1 ابنا لعد سم
 9 ى لح تاز لك ء 5 ع ىعل 2ز نا | نآ ل و هملع هللا لص ىنلا صأف هد رد 2 كد نواف ةتئاردال اغلا ل نمأ ع«ذدأو ل اورداةنسمئانملا. نم 0 : سس 6

 5 اء داعتعإلا اذه مهندع بسك

 ا

 وعاتم !!لوقدنمو 7

 ىدو انآ هع دمع هأ : 00 لا

 نا اسلا أول مكلمق ىف ئيقدام كو ةفانملااهبعأ منك نا اوعت داوم -هأل ا 5 ديلا !لوصت |: 00 هلا لطسال ريبدتلاو ردقلا 5داص لو 1 عد أو 2 ٍْ

 0 لو ب ادد ا لرتقا ١ ا مما ضلال داو
 ١ اواتقام شرق نمدعم نمون ام ءانأ مهلا و

 ص ا

 أ

 و

. 

 نوم جوسي وج ياست" ويس يجيب 7 م يجر تل رو ص »و بع

 ١ هردخاوا 0 اك وهذ هاي منام

| 
| 

 | داهجدوهشو لو هملعهتاىل لمص ات نعمهف اكو مكعم 0و ءانسأا اوناكلو قم سلا. كاان ْ 6 قاانملا نع قفاوملاربع نأوهو

 ' اهعأف اناس اوهركم ل لعاملالف

 ءبولقل اريهطتو نوهقانملاداصح
 د ص يو ولا

| 

 | توتممةلاحتالمت اووهداهح ءممفلكل دقو مم مم ”دعقدق كلا أو توملادعمهلنأ امل ١

 نك مكعماوسصأ نيذلا مهما اوح ها 0 أ نع 7 - لاق تامل ل نأ نر 3 3 :

 | نعووعؤ دن أ معطتساناف توأ |نهنال هناىأ يل اتارعا البهم هراثعأ ىدأ“ ا تاعمو تاهشلا سوأسو

 '' ارارفواسدلا ىف ءاقملا ىبعاصرح هللا ل. يسؤداهملا او رتواوغفاناعا 2 كلذو اولدذاق كشنأ 2
  اوشفان نيذلالعماو مهم هللا لاق يذلا مه وذل يب روزا ير تلا نم

 ( اوذنعتو م-ماوخال اولاك ْن مدل وقت داتق ع دعس 8 لاق د دانارب ا 00 انيرص ا

 ا دجأ انث لاقدخ يرفق كأ نست ادع هلناو رعت ناب اانلرت" 0 !اولةةامانوعاطأولا| ها

 ناسالا 0 لاق مساعأا نثرع ءاعصأو نأ نيهللا دع مهلا ىدسلان ا ب لاق : 0 0

 520 ا
 0 ل ىف رح نا نع اح قى لاق 0 0 ا ملا لا

3 0 

 لاف لاق دهاد ع 0 عجول 4 ولا اولدقا ا رد ل ذو 528 مد ن .
 1 ا 7 سانا !!تلثنأ ىعحم اندم
 نعدي# نع رفعح ىلأ ْنسأ نع ناك نع تن رص لوا سناى نبهلل دعوه هللا دمع نب رب 5 ا . . هنا َى 7 5

 لوغلا ىأنهتنادبع هلا دعفتلزن لاق ةنآلا اودعقو ماوخالاولاف نذلا هلوق عب را يي اوبرا محل 01
 1 ْ هن دحلادرو نمزعمز ريما و ١ مو اومن

 نوفق ري مهم ٌردنعءامحأ لد اناومأ هللا لميس ىفاولتق يذلا نيس < الو) هوان ل-ح اوق لب وان : 1
 5 ا ريخأ نامعن يدع سمهلوأ أ ناكو

 | كافديج نأ اشم 7 نلئالو نيس الودرت دامت يب ( لسن دقن فان 1 اه تيحرف ١ ليوم نعت قيمت !لوضتا
 ان ١ نكوذو رفت مسو هملع هلل اىلصهنلالوسر نعأن نامل نا دل 'اسن ىلعاواخيدو لاحرمدعنمت

 ةلحلا ف رابخالا هيلع ل دتىذلا لاغقلا لاقل بحلاودعي منيلسملا ناو رلا ضع لاقو لزغالزغملا 'لاهنلقيو مهه وجو ف بارا نيث

 اذب ملعهتلاو) لاق مث تائسلاو
 رارسألا و رو ميعاعا 0

 ساوءالشانأ ملعيل رئامذدلاو
 كاذاع أو ىذا ىديخ هنا

 2 ا مح

 ممل مم يي بسسس سس سمسم سس ل سس ايلا سس ل اسال يي د و دن حالا ول تيم تح و وم يار قي ايفا ران ةسسعا ع دع ع دس 3

 انعم رب " نيف < 6- دعرجت
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 نمو كلانهاوعمجاو لمحلا دنعاول زن مهناونو رك الاامأو تناوح اا رئاسىلا س هذ نم مهنمو هني دملا لسد نممهنفاو دعب اوثولوتالملقارثغن نأ

 ناةعاض أمن مهنمو مسو هملع هللا ىلص 3 ١ ىنلا دعصن أ ىلا لحلا ىلعتدن لد دعس ملونيمزْملا لئاوأ ىف نكي ل هنأالاربع ند هرهملا
 ”ةيسس يي ا در جر يد يال وحمل سا د

 ات نذل نمل ليبسفاونق يذلا ةوقو ناطد الو نيسالو ىهسان بان ع هإس 0

 هدم مكس ١ هه تاما - تاتا كلاب هك و ا ميس يتلا مس وعن ايف بما

 ظ نم آاعنورو رسمنوح رفق زري فتومعتتمىدنع بحأ منا ومع اواو 39
 نع هلس انُن لاقديج نبا اننر2 اك قاطعو ىلاوت لد ٠ رح نم هنمهتومحو ليضفو ىتمارك

 ةنملاراه أدرتررضخر مطفأ 3 -أق مهحاو رأهنلال_عجدحاب تاون امد ا

 1 مس رشم سطاودس> واف رسل لي للا نمليدانقىلاىوأت و اهرامت نملك و

 ش٠ اواكس الوداهم اق اودهزءالئا انب هللا عنصامنولعتانن اوخات سلا اولاف مهلمّشم نحو مهلك أمو

 0 05 1 ر ىلع لجو رعهتلا لن اف كذع مهغلبأانأ لحو زعهللالاقف برك ا نع

 م كمه دمع نب رب رج 8 لاف دمج نا 0 تانآلا

 ةنحلاراهنأ در رضخر هطفاوحأ ف يهحاو رأ هللا لعد دحاب .كتناوخا مح الفلان

 1 ١ لوقف هعالطا مهلا اهللأ علطمق سرعل الط قص د نمليدانقىلا ىواتواهرامع نملك انو

 نذلئاتسم تسمح 0 أندنكلاانتمطع أ امقوفالان- رنولوشمفك ددز انتوهتشتامىدامعاب
 ؛

 ع - 1 اهنملك انةنحلاانتطعأ أامو ة الاس ونولوعمف ف سرا كوينشلام ءداسعأ نة ل وأ
 هناحدو أ راسن الا نم ه.سجلو : 2 2و رر روت فمك راق لوهعسل امائ لو“ ا 1م” تأ مح
 ظ نيني اريل ةاَستفاسندلاىلااندرتمأ داس قاتساووأ درر د أالاانلش ثمح

 0 500 عالوأو 000 حاورأ نع للا ةتعالا اهنلاو قوس ع سمه نا

 لا :11قع رست ضرعلا ت2 لب دانق ف ضخريط فاوح أ قهلادنع ءادهشلا حار نأ

 . اذا وحر نور نررسس وجر مادام وهم ل ا دلل تعاس

 ء نماسْن مدعو نويلسن مح رادع 5 لاق روأ نيم ىرخأ ة سس لخقنف

 هللا ىبص هللا لور لاو لاو سامح نبأ نعد مل نيدو نع لم ضف نب رحلا نع قدا نيدمت

 ا . ءارصخ هضو رىفةدمعلاقوءارضخةمق ىف فلا تامب رهن قران ىلع ءادهشلا سو هملع

 قد أ سدت ن ء ركن , سنولان امنأو بي ركوأ ير يعور هلا نموت ز روس 6

 /! نع سامع نسا نع ددسل نس دوه ن 3 لمست# هل متو همن عمن لح ثرملا ى لاق

 هملع هللا ىل ص ىلا نع سابعا نع دسل نيدو“ نع لمضفنب ثر.' 1 ّى لاق قحسانا

 8 ىدود قمن دمج الاف هلس 0 لاق دج نأ اسرع هلدملسو

 للا اد 3 ء ىراسنالاديبلن يدوم نع 000

 9 - يزحا - -

 ل د وو ل 1 2 نيزلاولا جات

 ما را 1

 0 ل ْ

 0 ا زا

 ءاذفلا 5 ىهحو لوعبو 0

 امتاز عدومريسمت مال لاك يلعو |

3 
 ا

1 
 ا

 ت
 | هل

| 

 ظ

 ابق مهملعج رك لاقو ءارضخ ةسق لاق هبال
 كس سل ردا[ نئاننأمنأو عمكو ونا رص

 ىحاومرهعا همععو دعس ءامها لاه

 دعت أوعحر مت اذيعن ١ اعصوم | وعلل

 هللا ىلص ىنلا مهل لاف مان“ نالت

 هض رع اهفمتعهددعل 0 ]

 ظ ١ نيليعملا انث لاق سهونءاانريخأ لاق ىلعألا دمعنب سنو قثدحو :؛ قصسا ندمت

 (| هنا ىلص هنا لوسرلا# لاق سامعنا نع ىكملاربب لا نأ نع ةسمأ نب لمعمسا نع دعس نبا نع
 ىلص لو. .ءرلا عم اوشن نيذلاامأو

 د هدأ اا لسسو هملعهقلا

 ركبوا نيرحاهملاو م هعمس الحر

 دعسو فوع نب ند رلا دمعو ىلعو

 هلئادمم .عْنيةحلطو صاقو فأن 2

0 0 

 ١١ هينادنعاتل أ..لاقعدحألانيقورسم نع ىمتتلاب 0 نع سمعالا ء قوسا ندم 0 أعم
 5 0 9 ا | تب 2 ا

00 رو ١ "ار عام !ًاسدقان |امأ لاق دب ” ادا لبس فاولتق نذل نيسدخالو اب ا ص 00 ٠
 نب ىلع 0

 0 دو 1006 نم دمسأو فنح ْ |

 هاله كتان دو داعم ٍإ

 دئالث توملا ىلعذ .ءموهوهداناوناك

 0 نزااودحلطو ىلعنرحاهملا نم

 ءاسحو ةيصلاننثرسحلاو |
 نبع و همس نير 2 06 كعس ا لاك ربا رج نب بنو 535 لاو ىد_علا ىتح نب نس حلعا يرض نفر رز

 2 00 1 ادار 7 ديالاه ذه نعهقنادعانلأس لاق قو دنم وع ء ىمحتلا ىنأ نع شمالا
+١ 0 : 

 :

 ور تو مم عع

 اىذ ' 1 0 اتا || هتلادبعنع نم ل دمع نع دعى دانا 5 لاو ىتثملان | رم ارعحرئالن أت يضف

 54 :ءلهسو و هودولا

 ندو": رع بدلع مقالست الع |

 ىتكن مهلك نيت وأ

 0 0 ظ

 1١ سي وتلا 00 ا
 ءايلاواوملا هاعدوةلزلا هنمسلط هناك |

 دلاعتسالا 00 ي . ضعس )ف

 قلع ناطيست *لاردق تامانحلا كاد

 ري ذهىلعوىلوتلا مهلالزتسا || .

 حاحزلا لاق هودحو ةسسس 29 1

 ا اوامندلا مه مهمغر ف حلا نمرارغلا ل

 مهنا ج

 نيئطخاوناكو و مهلامرطخر 1 :اذهف 0 ةلأق نما الالوب ةاواجوكر لاح وعلا هل: ءاقلاوهركف مهل تناك انونذناطمشلا م 2



 اهموشبف تمدقتادق ونذ مهل تن تناك لمقو ةعرهلا فةصعملاك لت مو وس ناطمسشلا مهعقوأزك. رأا ةقرافمسبساوم ذا مهنا لمقو همف

 ضعس لافامعاو اهيفافطل نوكتو ةعاطلا ارد تةعاطلا تأ فنذلا لاربع غ0 ١ 3 بندلا ن اللوتلا ىلا مهتاعد ىلع ناط.ثلاردق

 كل مل نووي سسكلا نآلاومسك ام
 نعش امع نب لسعم»أ ىف :عاضأ َّى كاف تضرر ايلا ساو م رص 2

 لس همل هنا ىلص ىبنلا نع ساب عنب نع دسممل نيدو ن نعلنمما و طا نعوتصسانبا |
 نع كاعجأ ضع ىنثدحو قس نيد لاو لاق هس ا 0 دمج نبأ انرص 0

 هللالوسرىل لاو لوي هللا هعنب راجت عمس لاق تلاط فأن , لعن د ل هللادع | 1

 دحاب بيصأْ مح تان تالاف الو راى لكلا ا ل رمش الآل _..وديلعلا 0
 امندلا ىلاىفدرتن أب حن راب لاقل ؛لعفأنأ ورع نيهلل ايي كاملا هلبأ اداسحأ

 نآانلوذئدتقر ءدنعس انث لاقديزب انث لاقرش شرق ىرخ أره ىو ةأةك ف لئاكأف
 دح أمواواَمو نيذلا اننا ا لعفام لعئانسملاب اولاق لو هيلع هللا ىل صولا 0 ءالاحر

 ميد ردنعءامحأ لباتاومأ هللا لمبسقاواتقنردلا نيس الون رعلا تكالد قىلاعتو لراهلل لا

 مهلك اسمناو هنلياراع ةهلكلا ات ضس ريط ق فراعت ا 6 0 نوقررب عزانتلاو ىل-ئفلاك اهف امإو
 فراعتلاق هنأ الا هويحخت عسب .رلانع هنأ نع عم ا انأنأو 00 بنرات هردسلا ةدسئْعلا ىلطو ن1 كرما

 هللا لسس قاول 3 ئيدلان ل ل ءانلرك ذو ءاضيأهنقدازو ضبب و رضخريطق ا مس متعنم كاذلف اونذ اوفرتفاق

 هادا أماهل ا أريخ

 ىل اعد هللا اهعدخ وبال بونذلا عسج

 مذ ايف هيددهم نم مل ءاصأ امو هلو
-- 

 [لاقو ريثكن عوفعب ومكيددأ تيس رر

 ب رام لومي مهلريسسا نسحلا
 نوكت نأ لمحو ةعزهلا نممهل

 مبملوت فسبسلا ىأ ق ىنعع :املا

 قناطييسملاا وعالي اك أ
 هورغلاد ذه ل_قامإ لام الا ضع

 اع ى لاق ئسسلا ض لأ مسس ءاعلا ايمرص كوحاو ردب ىلتقم هلاقع ءامحألب ناو

 لو بعهتاىل منا ريانا لو. .رالأ بران اولاق لاف مرخش عنب سدق نب دش نع عم رحنا نع
 ةيالاة دهم ايت نأ مالسلا هم عىل ريح صأت أن اوسران اىلاعتو كراش نبا لا هفانت ها
 لأق قازرلادعانريخأ لاق ىبك نب نس سلا يمرض نحن الا هللا لميس ىاولتق' دا ويسعل
 تانآلا هذه نع هللادمعانلأ هلا فورم ع هسه نب هللا دمع نع سعال نيرو حا

 اواو وح بولا هي وهتو دس أتلا

 نلوم نو ل رد ارو
 هن اطستلا ل اريج انا دتسالا

 رخأالا.عأنوكاماوىلو تاوش

 افعدقل 00 ورغلا هذه قاما
 اورفك ام مهن أن اين هم (مهتعمللا

 نعوفع نال بد اوك رت امو

 ىأ هنأ ثلا رو<ءالرفكلا

 نالىلو_لا هنأرعاللاو 0

 تعم .هيالاو بلع عقود وتل

 هللادنعءا دهشلاح اورأ لاق توقزرت مهم روت اجلا لباناوما هللا لسس اولمق ندلانيستالو
 هعالطاّل رم ا مس رمسا :شرعلاب هماعم لب داذق اهارمضخ طك

 علطامت انتشاهسأ قةنكلا قح سنام !أان. راولاقهوكس زأف نم نوهتشت لهلاشف
 ةىم كايبس ف لت :اهنفان داسح أ قانحاو رأدعتاولاق د.زأف ىثنمدومتشت لهلاشفةثلاثلا
 نع 3 دبع نياانريخأ لاق قازرلاد_عانريخلأ لاق ىت 0 قرع تع تكس ىرخأ
 ى منول ل4 لاق نيح ثلاث الا فاول م. هقادسعن 3 ةدامسع ىلأ نع ساس ا ع

 انث لاف دج نا امرص نع ىذروان طر دقن ادوختو ماسلا دل ىزرشت :اولاكهوكدبزأت
 ناو قوتمزلا غو ملسو هملعهللا ىبصدمش هسناىلاعدو كراع هللا لاق لاق قحمأنء ا نع 1

 ظ | نوقزريمهبردنعءامحأ لياتاوم أ هللا لسس ىاولتق يذلا نيس كالو لتفلا مهلع وهي وهما
 ىلع هناوت نم هللا م مات [ اع :نيرو رسماهلضفوهنخلاحو رقدوقز در دسم ىف يح دقوا
 ءاعصلا رم هنأ رقالا يضاعلال اق تعمس لاو نامل سن دمع ا لاق داعمأب 1م لاف نيسان ع نت رع هنعءمهداهح

 اسأاناك لاه *(يضلا || < 2

 5 مصلا نم هنا 0

 0 تلاق د

 00 هيوتلارامصاىلا دحام

 1500 مير

 همض كوقررب و اريخممف نولس *ا دول امو ع ربدأ مسمع رنولاس نو

 د مهمه كتاف دح أمونيكرشللاو ملف قز رلاىفةامملاو هن اهمضنوقز رةداهنلا يا طا
 سلا ودع قرع“ هد . الاانا ومأ هّنلا ل بسىاولتق نيذلا نيس الو لاهفهللا مهرك ذن دل 00 00 00 1 2

 نيذلا نيسدتالو لاف ءادهشلارك ذلاقىدسلا نع طاسسأ انث لاق للا نيد ان لاق 0 00 0

 قيادهتلا عاوراانا وعز نياصرفلاو ةيقلا ا تاور اكل نمل دابحالا ف ظ
 يد سس 0 ل ل سم لكلا اوفلاع مهم الرئامكلا نم هنا ةرعاشالا

 8 طرش دغ نم عقاو 1 "1 0 7 نا 0 درا ع نمهنعافع سحو سنا

 قفانملمقو نيهفانملا ىتعد لبقو ماع هنأ لبق (اورفك نيذلك اونوكتالاونمآنيذلااهأا) لاعفداهملاق م راو تلال تدل



 قفانملا مسن ملالاو ةممار لا لا هلع مك ناسالانرارقالا درع نعةرامع سل ناسعالا نأ ىلع ل مل دهمفو هءاحصأو ”ىلأ نب هتلاهبعك دج موب

 انااا مب [ككذومسلانوقسامارخ ناكر ١ ١) 05( اودع دال اورق ىلا نادر لكي مع وخلا ل حالدأ (مهع اوخالاولافو)ار | ؤاك

 تمملاو اولتقامواونامأم ندع 121 01و ا يي
 0 لالا 1 و يحي ب اعشق م وح تيتوحاب هيو سيو رص عسب تاج داي كال نجد وفسر مايو بيرج حمل

 .انسفنأت هتشاامفن هئانرنولوهفنو مشن اذامتو د. رتاذامدانمىدان نحرساذافليدانقلاف

 ادخاأ !|نولك فام نا | !امق. نت نولوعمف نودد رادار قروب قنا داءاس ا نع رمهلأس دق

 | نبا ارم باوذلا قف نمو راما: داع نانالاورادر ذا يكانخلو اولاقامنواوهمف

 د مدآ ننالازاملاك نسما نعربعمنيريهاربا انا لاق دانع انث لاقدبج
 | ردع امحألب .اتاومأ هللا لسبب .قاولتق ني دلا نيس الو : كر . الادتهالتم نوعاباسع

 ها رت لاو لك نم لحر هلا ر 09 هلوسروهللاب اوم ماه ..روهدمعا د2

 ١ هباصصأ ادا ند هرب أ اوعسا اةةنيعكلا ترو ترؤرمكا هللا لامفرح الاوسسلا ل مج رخ ىح

 مدي( ١ لن أ ىلاعت هللا نأ أكلامز.سنأ ىل لاح ىىعسا لاق لاق ليشطلا نيصاعنيعج- أ مهلتعف

 ا 7 او-أهقلا لبس ف اولتق ن يذلا نيس نس 7 0 ادت آرق

 مهمرك ةيضياوتا لسوهللعهكل 156 ايا الا

 أني رانا أ مهعلم , نماس اوحاند وانسإ كرعلاب . اولاف سمطلاقز رلاوهداههسلاو ةاممااوناصأق

 فو ءادهشلا لافامننموملاوهلو٠ ءرهلا غلب ىذلا اسنلااذهف نوزك «مهالوهلو ةىلا نوقزر

 هاضرب اوذّشب أو هللا تاةعاونمأ دق مهن المهماع ف وخال كاذب ىنعي نون مهالو مسهلعف ةوخال
 ١ مهءارواوفلخ ام ىلع نونزحم مهالوام :دلا فكاذ نم هنوفا خخ اوناك ىذلا فوحلا ارنا كنعبع

 ظ | ىدعال لأب صنو هعلرلاوهعدلاوهملا او راصىذلا ضفئللاه_ثدعدك و اسندلا تاس نم
 ' لدا ضاع اجلا كاد فاننا ووصنو نورك مهالومملع فوخالمهعأب 1 مهل نو رسما

00 
 سلا قاققارأ نادت وو ناو | كاف ةساط لأ نيقسا ان" لاف سنون نب ربع انن لاق قو زرمنيدمت انرص نوقزر
 7 | لبو هملع هللا ىلصةللا ىنمهلسرأ نيدلا لس و هملع هللا ىل_ص ىونلا تاعحأ ف كلام يسن ى

 ّْ ١ هضاودعقءاملا ىلعا مباع ىتحل_بوهيلع هللا ىل ص ىننلا نامعصأ نم مرغتلا وأحب ر شضرالا ف برضلاو تاوزغلا ضعأ ىرف عملا ل بطلان يرماع ءاملا كلذ ىلعو لاق نيعبسو أ نيسعد را

 , نام موأ هارأ لاشنءاملااذه ل هأ لو هملعهقلا ىلصءتلا لوسرةلاسر غلس ل

 : توم !اءامأى حو مهمامح ىف ذأ ىتحب رقت سو هملعهللا ىبصهننالوسر:لاسر علبأ اان [ىئراصنالا

 0 يا | | نأو هشاالا هلاال ادهش كبل نسل هنلالوسر لوسرىفا ةنوعمربب لهأاب لاقمت ا نع اذ ا

 ْ دراما .ٍ 38 .اوخاو سن ىلا وك دولا ناي وا 'اراسهتلا لاقف اناضرأوانعىضرف
 ريمعملا عقو 56 تواوشب ردغت 1 4 ردنعءامحأ ل .اتاومأ هللا لمبساولتق نيذلا نيس الو مل سو هملع هللا لص هسا ىلعىلاعتو ا

 همفو هللاسمأ ىأ ل ليفشسلال 9 أرح الاو م ردذع هلوق ا وردنا لما مطرب ذأ ًاامهد ع ناهحو نحر و هلوق بصل
 قوهدابتحاو مهدح نأ ىلع ةلالد / 5 وو اتقلوغلا 0 رئاحناك نوحرف 9 ءامح أ لب هلوسة ىلع درلاباعفر ناكر لو نوقزر هلوق نم

 ل لسا اة كف : ام :دلا قع ءابحأ مهو مهوقراو يذلا مسهناوخا ن معجم ىدن من لوح 5 ' ودرد 5 ديلاعت كاذب ىتعي هلا 7 0| هياعلا علب دق هيصتلاة ديه قا (نورك م الو مولع فوخ الن أ مهفلخ نموهم أولا ل ندلاب نوريسم سلا دز ةواحل لح هلوق

 ْ ْ 5 موراضودم اوش فاو دمشتسا نا مسه أب مهلعل هلوسر عم هللا ادع ا داهح نممهحهانم ىلع
 نأ لعمل ىذاملا طفلي لمةتسملا ْ 220 اوراصاذا مهم آن وحرف ةههنو رشبتسمكاذا مهفدملامعاوراصىذلا لسثمولا هللا مارك

 تل نءرامخالا دوصقملا ْ

 | ةوقتالتقو ءدنعس انث لاقدي زب انث لاقرش (نثرع كاذلاةنمركسذ ليواتلا
 ' مهني د ىعمهوقراف يذلا مناوخاللوشي : 7 . هلا وهل نم نوم اودع هدد نو د

 ضرفر دنت ىلعو ملكي ال لوتشملاو
 ول لقول نأ سسانملا ناك ملكت
 ىعمو تلتف انو تماما دعو 5

 لسيما نيمنلا كارلا: ا

 نَةفانملا براقأ اوناك نيلودعملا

 قالو ةةهراص ئقفازملا طف لغتك

 وعل اواهريغو هراحتال ابق داعتالا

 را ا عةرنيصق

 ارسم كون ووطننا
 ىلا اهل وف نيحوأ |[

 لاخلا .اكيبفارأ هالال اة هاوس
 اذاههناوخانأ ىتءملاو ةمضاملا |

 نو رفاكلاف ضرالا ىف اون ريض

 امواوتامام اند نعاوناك و نولوش

 نأد .الكاذ دعب مهتعربخأ نك اولتق

 ىاولاقنوكي نأ زوكئواولاف لوشب

 لوصخملاا مزال هنال ىذاملا طفله نع

 نعريعلاعينأنكع و عقاولا |

 مهد

 ههمللا هذعهرب رعب ق مهداهتحاو ١

 همافازوحاداو ذاَعلك ب ررطقلاكو

 ناو اذهو ىرالا ماشم امهتملك 4

 نكلريطت برعلا مالك
 هخحوشو هىده تس امىلوأ نارقلا

 ف هلدحو

 اواماك ان دمعكوناكو لاولتَعف ىرغاوناكو أ اوناف ضرالا فاو رضاذار دقتلاو فو ذحت م للكلا فىدحاولا لاق هملع ةححهريغ سلو هريغ ىلع

 هنا لعمصل هودشتعاومالكلاكاذاولاىأ اولا هنالوالاناهجو هقلعتم ىنف مهم ولق فسح كاذهنلالعممل) لوقف ماللاموالئق امو



 ةرسجلا لوصح. وملاك ذ_هةعتسا كو انزحواودعمهلن وكمل ن وعرف ل اآهطقتلاو ىلاعت هلوقك ةقاعلامالن وكشف ةرسح مالكلا كلد

 لع .اوأتعزوزغلاوأرفسلا لذ ءهعنم قاوغلابوأ مهن أاوامخت "م الكلا| 6 || 3( اذا اوعيمسادا لوتشملا كل دسراف نال لصف دوحوهمف

 7 ادسنس . اا 015: ترا يي ا ع فستانا 017 200771070 هت #1: اراك: حت لإ

 3 9 0 تيس مهقهلت 16 مسج تداد أو

 0 لا اعلا 0 رص مهاطعأ ىذلا ههتلاو ل دبصقلاو ةداركلا» نواس ارودقال مع صأو (؟ ا 00

 لاف الا مهفلخ نمو اوقملب يذلا نورشبتس وجي رحنا نع جاحح ىث لاق نيسحلا || ننوكتلتولاوتامملانأ قدشتعملا
 رامع نع تئرص انيصأ امىلاعت هللا هيفا رس 0 نولدعبانناوخا لوهي انت للصمت ا لا

 د ند ناديت دو «ارووف يدوي عاق جراب نعهبب أ نعرفه>ىلأن ب انث لاق ا منال ل و 50 !اذه

 | كاعتو كراع : هلنانأ اوعزدحأو رد. ىلتق مهلاةنوقزر مهب ردنعءايحأ لاتاومأ هللا ليبسف ! 5 رهان ةهشلاهذغاوشل ا اذا

 املا نان اداقداهملا نع اوطست

 0 كئاوأ قي همسنغ داهملا ف
 دا ارا لقو هادو هسدلا ق

 ظ ١ نيدانتلا قواد قعر مضخربط قمهحاورأ تلعج هنلبا مها داو مهحاورأ صضئقاملا 1

 | نولعنان دمدنيذلاانناوخا تنلاولاع م اركلا نمهقلامسهاطعأ اماوأراظفشرعلا تدت بهذ
 ؟ناوخاربفعو كس '٠ ىلع لزم ىن اىلاعت هللا لاشف 4 مق نحن امىلا اول ههن الاتقاو دهشاذأةهمف ن - ا

 اودهشاذاةهق متنا ىذلب متاوخاو عدن هنئاريخاولاكو أاورمستس او هباوحر رفق قو -:أىذلا ١

 || دمج نأ شرح نينمومارحأ هلوق ىلا هلضف, نمهقلامعات 1 امنيحرف را لاو دالاعا

 أ قلب نورمسب و ىأ مسهل نممسه أوشك لن 1 دا وون ا دو رد نبا نعت ان لا ١ 0 ءآام لعل مهممس عش : ور نع

 | ىذلاهلتاباوث نمدمق مهامف مهوكرشتل ,هداهح نمهملعاو شمام ىلعمهناوخا نمم هم قلم || تأ ضرغلا لبقو !هنالطبنينمزللا
 ١ ىديز نا لاق لاق سهو نااانريخأ لاق ساو مّ رض تزحهلاو قول نا مونعملتابهذأو مهاطعأ || ريثكت ىف 2 مشدصح
 أ| نمدمشتسم نكءادهشلا نم مم :اوخا مهل ااقم-هفلخ نممم أوه مل نيذان نو رست و هلوق : ا يس بارك

 ا لاق دمه اننرص نينمْؤملارحأ عيش الهنا نأو غلب ىتح نورد ةمحالو مهملع فوخالم هد 0 8| ا
 | ناف مهفلشخ نممهءاوشم ل نيذلاب نو رشيتس امأ ىدسلا نع دا را آ 0

 ان موي نرل كلر هد نان ككاو هناوحا ٠ نمهملعمدف هن نمهمق ركن دنهشلا 1 1 3 و 00 ودم الل

 | همود هب بثاغلا لها ريشتساك هب .اعمدعي نيحر ست سف اذكوانك مون ال كيلعمدشيو ئ روتداللا سا

 ٠ يملا ف نال ميسوم اة دودو | رتجأ عشب الدقلانأوول_تفوهللا مسا نر د الا ماتفلوقلا 8 انالافإ| هي لاو
 هرك ذولاعتن مهامحامع ىنعهننأن مهمعتب نود .رفي نو رشة هوان لح لوقت نيل ا 58 ل 0 م جدو

 1 0 0 و لضفلا نممهملعغس .سأاعولوقيلضفو هيلعمهدو رودنعهتءارك م ظع نم ا 0 0

 ارجأ عيضرالهقلانأو هنادعاداهحو ىلد و هلع هللا ىل ص وزر باع نيايديسا ل 505 / 1

 لضفو هللا نه دمعت نو شيت عسا نبا نع هلس ان لاق دمج نبا نرص < نيمزلا | ا هل ىلمللاو هديب عالا

 عيضنالهللناو هاوقتءار ةقءارقلا ف لتخاو باوثلاميظعو دوعوملاءاقو نماوس عانت آل لا 7 بلا كيمو كاهل اورد

 نأبو لضفو هللا نم ةمعنب نو رشبتسد ىنهع نأ نمفلالا حتفب مهشعد كاذأر شف نينمؤملارحأ || 01 نأ ف لكملا ىل_ءف دعاقلاو

 ”ءارتقاب ًاكلذك كلذأرق نم حو فانشسالا ىلع قلالارسك, وننمؤم از اعمال هلل ' ةةضع لع أهل ا دم اوأ

مهللاناو .وقنأ ىلع لد كلذفارلانينمؤمارجأ عسشالهناو لضفوهللادمع ]1 ىلعالا رومالا ىرحب <هالو لاوحالا
 راغقناتس

 |دمارباو هضهنو ةماكحاو هناضمأ قفو

 | عض 0 ومدنعلاق هنأ دملولا

 مم

 تاوناوأ راذا همام لاو ربح

 ممدمح دوصفألا ل_-قون ءدعامما

 دمحم <

 وو وجسج و 5

 هنسناو هلوسر قدص نملاسعأ ءازح لطس . الني نمار أ عيشرال وق ىنعمو لرالاب لهتم سس

 فللالا حتي هللانأو كاذأ رق نمةءارق باوصلاب نعت ءارس هنلا ىلوأو هللا دنع نمهءاحاع ل#عو

 دسعل نم لوس .رلاوهلئاواحسانيدلا) هلوقلب ,وأت فلولا ؟ْؤ) كلذىلعءارقلا نم هلا عاجل

 عسضنال هللا نأوهؤانث لج كلذ. ىنعي (ملظعرحأ اوقتاو مهنساونسحأ نيذالحرقلامسماصأ م

 هرك ذىلاعت هلا ىنعامتاو مولكلاو حارخلا مهاصأ امدعن نم لوسرلاو هنن يسم سم ان نمْوملارحأ ؤ

لاارج ىلإ بودياعةتالسعقال اوسراوعم نسذلا كاد ا قوم عاملا ههلاشمأ قوءانمحلا
 ناك. نمونامغس أو دعلا ل ط ىف دسا

 ]ج رخدمحأ | ير سلا نع جرس !كداسما انا كادودمحأ نعمسهف رصتم شيرت ةكرش نم 5590 ا لنا لوقب لعن قلمنابباو

 لوسر هئاماوأ بولق ىح هللاودا اراانوكي نأزوحبو ثا 00 الهديب ىشن ىداواونوع اولتغت

 نب ذلارمضلاوةسغلا ىلع أرق نمو مهلئماو وكذ تالف (رص نولمتاع هتتاوإ نالذملاا ولشلاةملظ هئادعأ ب ولقّسسع وناف رعلاونهملارون

 اذان اا هو ةنعطو أ دب رمض همفوالاريش
 عا بيها الفربعلا توعاك تومأ



 ل ددعاوناك وأمه اوخالمهلوق فنيرفاكلا بذك املهنام مهلا ديعون وكي و رورغك

 هترشعم نم ى "محق هانم رسعل مو ! !١ ب )هللا لس. قيتلتقنلو) ةلوقب هسمق مغر هنع عمطلار فلي وداهملا نع دعاقتلا بس
 مالا( 0 د ود 0

 دال ل أ تاوح | قمم |نيدمت 0 5 لد نبا 1 ىنذلاك مهودع ىلع ةوق هباصأو هينأ سانا ش
 فاقول و كفل نأ ا روما نم فصنلا بسلا دحأ موب ناك لاف ةمركع نعدقلا دبع يناس ىنت لاق | نيستا 7 0 ظ
 كد لوصتلامزالرع- 3 ملا 1 قمل وهملعهللا ىلصهقنالوسرنذؤمنذأ لاو نم تضمةالةرسشع تسل دحالا مون دحأ مون نم ١

 8 | 7 3 ٠ 5 3 8 يع اعلا لع ٍ

 هنأ راسنا لو رهسلا,ال ردا 0 طونم د سمالاب انموي ريضح : نمالادح أانعم نحر خت النأ هةدومندآو ودعلابلطب سانلا :
 تليه و ةرفغلا ب شعتسا هناقمزالأ | نا ىنا ل لاقو ةسل دولا ىلع ىفلخ ناك ىأ ناهتنا لوسراب لامعف مارح نب ورم نس هللا ددع ١.

 نمر كإذ ناودتا زم دفا 00 ؛ ارثو أى ذلاب تسلو نممف لسح رالةوسنلا الوم لوتن نأ ك طلو ىل ننال
 اووع مولاه فاموايندلا نمنوعم#ل ٍ هقلأ ىلصدقلأ لوم رهن ذأف نملع تفلخمف ل تاوخأ ىلع فلخهف ىسفن ىلع ل سو هملعملا ىلسص َ
 عالط نم ريخ سادعنبا نعو ١ عا سل مودع هللا ىلصهللالوسرح راع اوهسعمح ردن بودملع ا
ودع نعمهعو مل مسهاصأ ىذلانأو 00 !

 0 : انث لاقدمحن انوه مه

 يخش ف

 دج 6

 ءاملاب ًارقنمو ءارجهدمصدنضرالا |
 هع كان ارانا ديحاف

 لرادسا كا نه نوكي دقا 1 داق ْ اد |[ كف ناكل هشألا دبع ىنب نمو هملع هنا ىص لنا لو. .رباحتأ ٠ 0 تائيعا أ

 بمحل رووا 5 د ٍ هلئالوسرند الفني رحاتمدر د ا يلا رع و

 يات رمل ارمادا عدنا ٍ هنلاىلسهقلا لو بر عمتو زغانتوشت أى لاو أىحأل تلقودعلا سلط ىف وردناب لو هماعمقلا لطم ما

 اريج ةسيلاو ردم سار ايكو 5 0 5 0 2 ا 0 كسلا ا

 ا رمل 8 || ىلأ نع تدان نيد زن هحرراخ نءهتنادمع ىنثدق- لاق ىقحسأ يدهش ن ع ٍإ

 تدمع

 لقهحاصتوعدقدفلالحال | ا ىلعةنيدلل نا يشودسالا ا ىبهتنأ ىح 207 اهنا رس 00
 00 ا 0 لاق دمج 2 نا“ ال هج ,دملاىلا عجرم ءاعب رالاو“ انالثلاو نينثالااثالثاه ماها لاممأ

 0 ١ ردح دحأ عون 1 ا قصات لوس عفو راس زيدل دعو عازر عا قرشا ١ ىلعو اريسأ ع ارا عد | 2 ماض[ مداسعت نمو“ ءرلاو هللاوناسا نيدلاىلاسعتو ازال لاففرلا# قمنا نا نع هلع

 وأض رم نماعناملعلفدغلاىلا (| لفرص سدق ملعرج أاوقتاومونماونسح أن يذل حارحلا ملأ نمم سام ىلع دعالمب
 ردع وك ول ع 6-0-0 دن 62-0 رقلامهماص أ امدعت ن مل .رلاو هلناوا كسا نيدلا هلوقهداتق ن رع معس ْ لاف ١

 ب د 5 ا

 او ووو

 هيحاضص ا 0 ءامب ردت . وعسل

 1 د -
 5 وسمامندلا تاذلق عئاملامدسع : 0 و ه.لعملا ىل 00 ا ب يا رحال اادعيدحأ | 7

 50000 .أان نور ل د . 0 نئرص دهللاب نمله مع : ة ص١
0 : 9 

 8000 01 ( هللافذ ا اوعحرامهومك ريدي رشلاالا قب لاذا تح مهوقلتق مكنات ا عاطشنالاو لاوزلا نم اهل.الف ٍ راقو اومدنمسمنا مث قب رطلا ضعب غلب ىتحدحأنماةرصنمنايشسو أ, قلطنا ىدسلانع |

 ىو !ادسالا الا 0 َر رجح غلب ىح موملطق هلوسرهتلاربخأف اومرهف بعرلا مم ولقف
 هد را و اسما را ب مااققمب ردلرس دوق واحس دا يت للا

 نس _ رح ا هللانا لاف سامع نبأ نع هنأ ْنَع ىلأ ىد : لاف ىبع يي ىد ” لاقى أ ىنب لاق دعس 6 . 1 : 55 |
 00 5 0 | ى ا ةكملا عجرفناك مد يعد ول تع بعرلا؛ :امفس آف فق ىفْف لق

 نأ 0 .ةهناك (نورشكتمّنلا ؟ 1 دس لك نورس اودع رقم دععلا ىدق ة:ة.دلانومدقب 70د ىلال متلمقوأ تمنالو) لاشةرحخ 1 عونم ؟ : 1 ل ردقواةرط كن 7 داعم انا م وهيلعءقلاىلص ١ عَ 5 0ك ا 0 للع 5. 3هلل لق دول 0 0 مهغرم مولع ةرعلاراوأ قو رست (١ د ين راد دفا ظ 0 ' وف

 أ! هملعملنا صدا ىنولا كا دارك و حرا نينمْؤملا باصأن اكو دح أ ةعقودعبأ دقو أ هع

 تومان عز رارغ- حالا ك١ : ةوداهللا ؛ 0 كا -- - ل 2 ١

 مص طرعأولو لعاهتاعت ومن مريغااها ادانوك 5 هلا اللاهوت راف ةسلاكلاو همس لا ةسسحلاتاذللا عماسدلا فل القامابامتسقب لتقلاوأ

 هب الاقتوملا لعل علا امدقاعاو هيد تعلا ماعم ىهو ثتاح .ردلا ىلبعأ ىلا تلصوهننانيدف لاماو سفنلامتلدبوهمنافلاتاذللا نع

 يا تنس يي - منهم“

 ا يو سم هس سس سا



 وهام مدعف هلسبس يف ل غلاوداهمبا ل_ضف ناسل تعسر الا هب آلا نألو أل ضف اوهام ىلع تان اوءا دن. الا عمل ةسيناثلا ف سكعرلوالا
 3 ١ 1 نوقرافي نيد نيدهاخمل! لاح نم_اغألا نأ ناسا ت قس ةيناثلاو لّدَعلاوهوامندلا

 فلاغلا نأ كشالو امندلان وقرا هي
 كد 2 نوع لع

 عاو أ 3 الطألل هلا قلطا را

 هللاىلال هلو قو اهلك لقلا
 راحل دقت اهنمنفئاطلنو رشد

 مو رصل اةدافاللعفلا ىلع

 ؟ .-ال هنو: هراسغ ىلأ تاو رمش تال

 اهنمو هأ“ [موملاكلدد ا

 لفرد
 ىلعهتاالداوهفرهش !او فضالا لاك

 دئاهللا 5 | رصسكل

 9 عرلاعاونأ م كتعأ جم علا نك

 عاوأدش آرهش لاك ىلعه !الدلو

 دك وتلامال ناخدا اهنمو دنعولا

 مسأب نلفت !ركلا قىمسقل |

 5 ١

 ىلعالب وعن لوعغملا لعنرو رشد

 ءاشاهنمو ةازامادمكمل رسشملا

فايق دن 0 رغد الد داءالا
 ١ 

 ْ ءاسحأ

 85 سسأت 7 8 ل ا اوهاوأ اوك" لمة سام :وه 6 ةهعاطاودضلا ةىدافهفاقنهللا َن نا ادأس رعلا اصأ أمدعت :
 ا تتذلا ىف هلامع اص نءممدقأم بع م طع ءارخاو لب زا تاوثلاكلذو اممظعارح ا هر ع نم ![

 مهخأ لعمل مهر ىلا رشح

 نأ لعل لكتلا بطاخدنأ اهنمو
 | مولاتملاو ملاطلاولوتةملاولئاغلا
 ظ طاس ىمواك دهاعماو د عاشلاو

 قود رفات 45د ومع ا
 | نيش. آلاف رك ذيلاعت دنأ عا
 لوالإو هملا رمش او ةجسرلاو ه فغملا
 هياهع ٠ صادر هدمعت نمىلادراسأ

 قاعمط هدبعي نمىلاهراشافاثلاو
 هدسبعا نمل ا ءلاو داون

 لا لها مهفةدانعلا ىمجسل كال

 هءاسعةلاراىلاالو ناوى الءنالا

 نآىور قسنلا أدع هنسحأ امو

 ماوقأب م مل- ا

 موشوحو ترغس داو مهم ادن أ تفححت

 اذاملاقفهعاطلاامس مهلع ىأرو

 كلت مهملعىأرف 9نيرخ الم ير داما أوهلاقف هللاساذعىشخت اولارتف نويلطت

 ْ أاذهلو توملا مهي

 هحوىأبهملامهلك قئالختارشح

 ٍْ تعسر اهاوع ودمج او قل سانا !!سدندقل ديور مماصأ ىذلام اسف رردوا
 ظ فون ناطمشل اءاذ لمعم ماع ىتحاهادم ىلعنو رده الوخغ انوتاضن الانواع كراع الاوو او

 || ىتعش لناو سه اذى الاشفوعش نأس انلا دلع :افكلاوعجدق ساشا نالاقف هءاملوأ ظ
 أ دعسو ربزلاو ىلعو نامعو رعو ندي وأ هعمبدتناو سانلا ا كيلا
 ١ مسا ارحلا ني ةدسعوأو ناملان شين لدو دوعسم هللا دسعو فوعن.ن جر لادسعو كر ظ

 : رس ا ردا اود ولطف نامفس أب لطفا وراسفالحرنيعسىف
 ا ل يي ءاوتسحأ نب ,ذللحرشلاممماصأ امدعب نم لوس رلاو هلل ١

 | مادخل عدت ا وع ورع و واقع رعد رفا ا لاق مسالا نس مشاه أنت لاو ميهاربا

 || هتنالاف نمل ريب زلاو ركبانأ ىنعت لدحر لاب أن اهتناوامأ ىتحأ نءاان ريب لاني هنا دسعلتلاق |
 1 5 لاق م اعلا نرع ح رقلا مهءاصأ امدعت ن ملوسرلاوهلن اوان مدل مهق اع

 ظ 0 ارامل رح ني نامغساب أن آت ريخأ لاق مي عر نع جاع ىل لاف نيا ,'
 ْ اوكرتولمحلا أوم را لاى نوم يبا زمر دع تا لص يدا راجل ساو ا

 1 هي ليخلااو  رتولاشن الا ىلعاوسلح ناو هنن دملا انو دل اع مسهتافل امثالا (] ا

 رار نأ و ريلمهموعشا اسان بدت م هقلأم ته ولاعت د : || 0 2 اهمدم هاعل |[ ْ هي ىلع امن
 عسب رلا نب دمعسس ممرص حرعلامهءاص اص امدعن ع نملوسرلاو هنئاوايكتسا يذلا ت تارتقان الو أ

 نأ لاوأ ناكح نادي اع2 لاف لاق هيأ نع هو رعنب ماش ن 2 تامعس ان ا ْ

 لاودمج-ناا نرص ريزلاو ركاب أ ىنعتحرشل امهعاصأا انه كا هد نم لوسرلاو هلل اوناهمسان يذلا ! وشه دن أ نم لوععلاٌقز وك سوشأم
 ١ ىلعةردقال دعبو فين عدلا

 مل اه ديكو د لوين راو اوامجسانيدلان مهللادسعناك لاق معارب 1 نع هراسعم نع رب رح 2

 لوسرلاو هنلاواعكسا ني لا ملسو هيلع هلا ىلصهقنالو اوسرتاعصأ نم هرهأ انرك ذ مو ا

 انانعامهدا 5 :كلاوعجدقسانلاناسانلامهللاقنيذلا) ) هلوقلب وأنت قلوغلا 2
 مها لاقنيذلا ني هؤلارحأ عيشي الدق نأو» رك دىلاعت ىنعت (ليثولا منو هللاانيسح اراك راآ
 ةفص نمةفصلاهذهو نينمؤملا لع دودرم ض فخ عضوم قنيدا او مكلاوعج دقسانلاناسانلا ْ
 ئ واخ نأ يهل ناتو ذاك انلرك ذاق موقمسعلوالا سانلاو لوسرلاو هنن اواحمسانيدذلا ||
 دسالا ءارج ىلا دحأ نع هفرصتمدعد هملط فاوحرح نيألا هباعصأو لبو هيلع هللا ىل رمال رعت |
 مكل اوعج-دق هلوقي ىنعي دحأب هعماوناك نيذلا سرق نم اعمار ناشف أ هىناثلا سانلاو ||

 معاقل اوه اومهو رذح او لوشي مهوُسخاو مكب : رطوكملا :ركلاومك اللا رلااوعج- دق
 داقسو اما ير وخ نم في وح نملاذوهدازفلوقياناعامهداز ة مهممكل ةقاطال دنا

 موشي رلو مهي دصت ىلا هلوسردعوو هدعولو هقلا ةيدصتو م.نيشي ىلا انمعي نيكرسشملا نم دئاحتأو || <
 د ىتضاوراس نكلو همقريسلاب ل سودهملع هللا ىبص هنا لوسر مه أ ىذا مههحو نع كلذ

 ْ نيكرسملا نم هباعحأو نامفسابأ مهقوخ نم ممهذوخذا هملع الكو تو هللاندكهثاولادو هنمهللان ناوصر ع

 منو لوي لمك ولا م وهلا انكي ىعب هللاان افك هللا انيس هلوشب ىنعي لمكو لا مثوهنلانبسح ||
 ا الرع ملا د لمكرولا نال لاذ. هسفن ىلاعت فصوامناو هلفكو هلو نم ىوملا

 وي و يي و يسم يسال نوب تيس سبور هود حام يسال هدا تبيح يبس يبس ب جايا جت هوس يسع د ويوم يمس مس عديولج تحسم < حم يسم ربما

 هملا
 اولاعف دارا اووف اكان, ندا يدل ورع سر وح نأ سورا ًاوهلاّةفدجسرلاو ةنملا بلطناولاف مهل اسفرات آلا



 سل لوتةملانأ ىلع لملدةيآلا ف ىضاغلا لاق نوشحملانودبعتملاو نوصلخملا دمعلا تن[ اقف ةبغرلالوةبهرال دبع نحمتوانهلا هاط دع

 قمهدشرأا ل هناعس هنامث معالا لع صخأالا( ١ | 8,) ف طع هنكلوال تلقدسفن ىلعئ كالا فطع متلتقو أ متمنئلو هلوق ناك الاو تمع
 فرع قناع ةسدقنلانان لإ أ «مهت واسف مهشسو نيذاروقلاناك ال هرم ماشا لادتس أ نمرمأ الا عسل

 ةاج 27 5و مهد 0 مه ءاع دنمهف وات هللا مهعصو نيذلاءوعلا ناك ايف هيمان ماعلا ملا دس أ نم م اد ماسغلاةيبلا

 للا قداز مي تا كاد رم ب هملاكلدا ودئسأو هنا وعتووهللاىلا مهن عا ؟اوسماو ورب اراقب

 نلفرسلا مدمن ةايعالاو» | هللا واتلال عأ لتحاو مها لاعت هلا لمك لا منو لاهعذ اكولالا مها مهضن وفتو كلذ

 1 را ف ل_وهملعمللا 1 ضعي لاف 0 ىلصهّنلالوسر تامصال لاق نملاق ىذلاتقولا
 ىور مهمازباقمهملع طلعتلا ا ءأ ارجس ىلا دحسأ ف + دو هيلع هللا بما لوسر عممفاوحرضئدلا مههجو مهل كلذ لبق

 لمق هلأ ع رمىدلا بسلا ارك دو كادلاو نم 5 د نيكرمُس 5 نمدعم ن .ونافس أ باطفا

 ركبى أن هلبادنعن ع ىدععا ندمت ن 5 1 6 لاك دمج ندم رم 565 نموكلد

 دسالا ارم ىنازخادعمإ دوه ءدقل لسع لوسر ا :

 دعم مملح ءاتي لو هلع هلا ىلصتلالو.#رل حصن ةبمع مهكرشمو مهلسم ةعازجختناكو ْ

 25 .اصأ اما:لعز ع دشا هلل اوامأدمشاب هللا لاق هس ا هماعنوفحال

 نمل“ وهملع هللا ىلص هللا لوسر دع نم ب رخرم مهضف ءافعأ ناك هشانأا ددولو لباصصأيف 1

 هنن ب سهلا لو..ريلا ةعحرلا اوعج أ دق ءاحورلاب هعم نمو برح نينا فسانأ أ ىىحدسالا ارج |

 ا مهفارسش ومهتاقو هلمسأ دحأقانبص أوف دامجأو ودلع

 دقدمت لاو دعماب ل !ءارواهلافا دعمت امفسو أ آىأرالف 0 نع ءرفتلف مهتعت ىلعتل ا |

 ني ا نمدعم عّمحادق اقرت مكلعن وقر 0 طق هإ_ثمرأم عج قكلط» هءاعصأ فب رجا

 لوقت امان ولاق طقوإ ثمر مئمكملع د 0 او دبع

 لصأتسللمهلعةر كلا انعم أد ماهتلاوف لاق لمملا ىداون ىرتىتح ل <ترت كارأ امهتااولاق ْ
 لاو رعش .:نماث اين أ هسمف تاقنأ ىلعس ًارامىنلج د_ةاهلاوذكلذ دنع لاه أ فافلاق مممهي ا

 تلقلاف تلقامو

 لسانالادركلاب ضرالاتلاسذا ٠ ىتلحار تاوصالا نمدهت تداك

 لس راقت لعألز ءافالادبستع ةلباتتالءار كح د سا ىد ر

 ريب هم ع را ريفادل يب "اهلل اهي ناتو الا نزلا اونع تلف
 لشاب ءاحطبلا تطمطغت اذا ا مكئاقل نم برح نبا ليو تلقف
 نم رد ايدل فد ياحاو دودعم 0 رائد نيكو هددت لد 1 لكخلا ردنا

 ,ال شيلاكتلا مازتلاو_هوهثعملا 1 ل غلا ترذنأ امقصو سلو : : هلبانت سحوالد_ج أ شح نم
 تكرس. بقت با هني دملادب رئاولاف نود ثني ألاف سقلا دمع نم سكر ردن رمو هعم ٠ نمو ناسا أ كذ ىف لاق

 ْ امكلبا ب 1 لييح ًاواهس كل و لأن راد ىنعنوغلس, أل هفلاق ةرملادب :رتاولاو لولاف

 0 07 اب تاس اش لش هومتثح اذاف لاق مئاولاق اهومتفاواذا طاكعباس زادغمذ هم
 هيام ضعن نعو عيصتلات "راماو

 00 ا!اهزا ٠ 5326 ا | هورمخأف 50 -وهملع هللا ىلص هللا لوسرب بت رلارف مهتم لصاتسنل هباحصأ ىلو

 9 ا 000 اعلا 0 1 26 لمك ولا ل يا ا سس سس جم

 35 د ع ا موش لاوعج دق ساكنا سان مه راق هلا !اعفلاق قم-انبانع ةلس انث لاق

 مك و نارا يلا نبق دعلا دمع نم مرفنلا اولافامم_هل لاف نيدلا سانلاو ليك ولا منو هئاانيساولاهو اناعا مهدارف

 ل لالا حل ىلاعتو كراس هللا لوهي ل نوعحارهسعم نمو نامفساب أن الاقامن امم ا نبذلا

 انام كلو ماسالا قمن | كاك كشفت دحأ ان لاحم انئدط :.الاوسمهسس/لشفو هتازمةسناعغا
 ل علال سيب تيصب وب لج د اح جمد امد ودعا الح هيدا ذ تيدي دي سيتخسعسس ولا دس جاو هسا حاحا يس وسي يس صل هيو سا. سوح ب مس عل يح حسي اخص امل ديم لاا يقطع تا م .ياماجتب جس ب ياما ةضا تا يصوت يحسم يسجل حاج

 متاو ةعلرسلاهذهتلكونددلا اذهمنأ ىلا ىف رلا لبيس ىلع ةلكدعت هلك .اهءاروامانل قنامالا ةوالحا:فرعواشا:لىقالفةدحاو هلك

 نألعنف ةديلالا نانا لا ةد د ايم هضرالا ثداوحل انألعب هنأف تئاصملاهسءلعتناهردقلا ىف هتارس فرع نمنأ

 ىنلا ىلع تاخد نا عة ص انأ
 ىل ىلا ناكو ل_..وهملع هللا ىلص

 حالس |١ تاللسعا ىبع و سو هملع هلنا

 هللاوامأ نامعىلهفام تلاعذ
 ىلعاهل لاشف موشلا ماما هنودعتال
 : لارامذلا معمق عناألا

 «...وهملع هنا لصهللالوسر لاق
 ا ا انعام هذمح لاق 000

 لد واهي نأ تاوحالا

 لاق نأ ىلعدا زامدسحاص ا

 0 او رعاه تهدد |

 داو هد هدلولدلاولا ل 9 أ اعا

 0 الف طناغلاىلا 0 دحأ هذ

 هليأ ىلص لاهو اهرب دس الو ةزمعلا

 نم هلناىلا تح لحال م .وهملع

 ضخ أل هحالو هشفرو ماماراح
 (لفدقرنو ماما لهح نمهقلاملا
 نيملاعل ١ ماما مل و هملعملا |ىلصناك

 الح مهرتك أنوك نأ فبحو

 0# »جر

 0 د .ةاوأرو ه.د]مهسوففل



 هذه عؤم فرشأ ى ىلا تامناحو رلاىلع علطم هنال هب سنان /بولطم هلك صح اذاو بضغوم هبولطم هتافاذام .رحاأف ردعلا عقد. الرذحلا

 نوكسفاهلاطم ن نمئثتاوف ببسْئم ىلع بضغبالواهتاسطوامتاذأ نمئم( ١ 7 ١)باطفم 000 دحأ عزان الف تاينامسحلا
 ان قلل ديوس
 ١ مل بو هملع هنا ىبصتاك الو قلدللا

 || اسارعأ اوقلفاومرهف عرلا مهم .ولقىؤفهللافذَهف مهولصأساؤاوعحيرا اولاقو هباصع أو اوهملع /

 ا

 هن رظنلا نيتوملا قرشبلا لك أ
 مراكم ممتم مث عد دقو ةملهتلاو

 1 ل أ م قالخالا

 هلال ضف نم كلدواعلخ سانلا

 هج رامف) لاق سانلا ىلع هنجرو

 دما و دلة دن ص امو(مهل تنل هللا نم

 لص أ ىلارظنلاذاهتداي زي مكملااامأ

 اهدعرإ_مف ركل فرح ل معو قعملا

 اهمدافاامأو هج ريفلاقهناكف

 فرح هدابز ةلاعسالف دكوتلا

 نأمهضعبزوحو الصأ همفة- "اوال
 ريدقتلاو بحعتلاةساهفتسان وكت
 فلوو تاكا عاق ةجروىأبف

 دوصعلاو ىعاودلان ال هللا نمهج-و

 الفىلاعت هللا لعشر اهلك تادارالاو

 وهالا م>رالو هلالا ةعفملا هج-ر

 دقت د هاف ءاوس حر لكن ال

 تاقعلا نم نوال ناك اضوع هتجر

 واءانثلاوأ تاو كا اوأ

 ةهمجوأ عم هقرلاذ ىلع همك
 ضارغالان م ٌكاذرغ ىلا ةمبصعوا

 1 5 نلوريغ ىلع قولا ةجراضنأو

 أن ةاناومدعتالا موحرم ااهم عفش نو

 هماللس نم هيوامسلا تانسالارثاس

 ةناعانالا ةجرالفاهريغو ءاضعالا

 محارلا شاح ىلعهطد رهةمفوتو هللا

 5 مث موحرملالاح هطمضو
 لام ىب مامد أحنيلف ةمكملا

 ظ نال ار ىلع هباصعأو نايةسانأ تعي اومدنامللاق ىدسلا نع طاسأ 0

 ] هوان لج هاب مهلا تعجسقانأ, ِه نا كرا الاقفال. هلاولعذ

 ( ريدا مهريخأت قيرطلا قىارعالا اوقلفدسالا ءارجس غلب حم ملط و دلعتتا 10

 ىذلاىارعألا فو مممفىلاعت هللا لزناودسالا ارج نماوعحر مت لمكولاعأ وهللاانسحاولاعف |

 ظ تو و ل كلاوعج دق سان انامل ملل نيد ميقا
 نب|نعهسأنعحأ ىن ” لاك ىبع ىث ” لاقى أ ىبث لاق دع نم دج 2 . رج لك ولامن علو

 ظ ندر ومهلةعاضس هش دملاهدراوا اربع دح أ نمهف يمه كات را لقانا

 ا متن أن ادعم نموا ده ىنعمتددر متن ناكل انفو يس نع ىلصص ىنلا

 ْ هملع هللأ ىل ههللأ لوس 7 ريعلا تلم قتساه مك اعوجس هت عج دقى أ هوعر آو ىلطقم 0 : دحو

 || ناودس .دلاىلا ليقف را اعود عجدقنافساب نأ هلم ادمحاب هلاولاق لو
 ْ هللا رئآَو لمكولا منو هللا انيسح اولا ووانهي الا هعم نمو كلذهدربلو لعذأب ةعجر نا كلن

 لاقدب رب انث لاقرش برص هنالك | اوعجبدقسانلان ا سانلا مهل لاف نيذلا ىلاعتو كرامت

 : فرصنامدعب هباصأن مهءاصعو ردوا دعما لقد كير وساد هدامق نع كيس ط

 مهلعنوتأي سانلاو تار ءأل العفة فململاىذاوناك ىح مهفلخ دحأ نم هباحصأو نايفتوأ

 ١ مهفىلاعتهللالزتاف لمك ولا ماوهقتاانيسح اولاَمف سانلا مكملع لئامن اشو ادهم هن ولودمف
 أ( لمكولا منوهقلاشيسح لاقوانامارهدا ةمهر شخ و6 لاوعج دق سانا سان 00 !او نمذلا

 رد. ةورغىف كلذ لاف نم هءاعصأو ل_سوهماعننا ىبص هللا لوسرأ !كلذ لاق لبن ورح آلافو

 نامفسىل :ًامودعءاشاا ذأ ةل قو نم لباع ماع سو هءلعلا ىلص ىنلاريسمىف كاذو ىرغصلا

 2 : لاقورع ندمت ممرص كلذلانمرك ذ اهم ءاّعتلالا هدعاو ناكى ذلا دعولل هباعصأو

 | مل سانلان ا سانلا مهل لاكن يذلا هلوق فدهاعتن عرس ىأ نان ع ىسدع نع مصاعوأ

 1 هلا فدع 2 لاقفا اص , 1من رو يرددم لناس اذهلاف مكل اوعج

 ْ اهذقوسلااومفاوفاردب لن ىحهدعول او هلع هللا لص هنا لوسسر قاطناف ىسع م وهملع

 ( ردو رغىشو ءوسمهس؟ ل لضفو هللا نمةمعنب اوملقناو ىلاعتو كراش لوقكاذف اوعاماو
 || هود دهاعت نع مرح نبا نع جام ىف لاونيسملا انن لاق رس املا مرح ىرغصلا

 ١ اواعفنامغسىأأ دعول لو هدلعدقا لص تلادعال جرحني الا ىرغم ءصااردب 1 هفدازو

 تأنودنر كلذ. مههنود.كب , علاو عج دقنولوةبف شب رق ءممولأس »١و نيكر شملان وقلي

 ظ ةسفاءاهقاوسأ اود حوف اردءاومدق ىح ليك ولا مذو هلئاانبسح نوما لوقف مهويعرب

 ةومصتم م

 اس ل ل ا 3 0 رسكلاب لجرات تظطفرذ< اظلظف أ مالسلا هملعد هم لمت ةكملهأ ري أو نيكرمشملا نم لس - ايف. هعزا 1 || هساوولخلائس (اظف تنكولو)
 فباذو

 دمهعلاك ةروثنم هوسس#تو 0 دهش لومخ نع ىصولق ترفن ثيحت هبسأو(ب ملا طع حلو

 ٍ فطعلاو ةقرلا بجو ئُثنعرئانيال
 0 ىدعومدردق :ايكتساو 03

 كنعا وقر مك وح نماوضف 0
/ 

 وهامتاوأطخوهو ءاقلاان دشن أ اذكه رفعحو ألاقر

 هي دو 5 0 لا ماتا ضفدنمو قيرفتلا لءلد
 0. 0 05 . تنلهتا نمدج رامفلاقفدحأ ةعقاو ىلعتيالا لج نممهنمو كناتسأىأ اوهللاضخقمب ب اللاش :و

 بيس هل و رسل الغاطف تنك ولو مارهالادجكملا ارداع حدس أ مويمهلا



 اذهلو هّللاقومح نموحلا.داىلاضغب ملاذاز وحماماىف رلاو ئمللا نأ ىهَهَمقدانهشهو مهفو كءفودعلا عمطب امم كا ذاك ينساك ام

 هنلانيدف ةقارامبك دج اتالوات ا دخهماقا 6 (١ ىقلاقو مهملع اظاغاو نيقفا.لاررافكلادهاح ىنلااهسأ اي هلوقىف ةاظلعلاب سهأ

 نرخ ذا مررت وزب رو زر را ور 20252225 ل تلا

 ىلع ه هرعأنمنموملا ىلع ةلذأ هلدمو ْ ش ش

 ءاجر رافكلا ىلعءادشأ نيرفاكتلا ظ يب دعلا ىمحاهأا نان ءامو

 ىفنئلللا ىلع حملا نم_همف مه ١ لاق ةمركعن ءورع نع هنيمع نب اانريخأ لاق قررا ةيفارخأ لاك ىحن نب نسحلا رص

 هديدس .ومضوم ||| مهلاولاهن نيكرشملا نمسان مهمشلو هنودب رب نيلسملا نم سان جرف: ةملهاجلا ىفا ارحم ةمردت تناك

 وهو طولا ةاشفلانأرخآ || ةمعأ ًاولاتعلل ةشالاذ_خاو عاملا امأ و عج فنا كلاامأف مهوشخاو 25 اوعجدقس انلانا
 نأو هعضومىف ئ* لك لامتسا || سانلانامهمف لحو زر عهننال زئافادح أ اوشاي اف هوتأف "ولا منو هللاانب طلاق راحملا

 نامومذم طن رغلاو طارغالا فرط ا اا ا قازرلادمعناف ىحن نم الافق . مهوشخاو كلاوعج دق

 طرت_تفاواح نكتالل كلا هنمو يسلك وانا و قل نيح لبو هيلع هللا لص ريهار الك ىهلاقو رع ن.هئئادمعن ء ىععشلا
 ال نحر دق ل اهلل ىلص هنا لوسرا ل ةىذلا نالاق نملوق داو داء كاذ فنيلوقاا وأو :: لمكولا منو هللا
 ردقلاو ءاضقلاَة إم مىفدنآلاب || هللاىبصدقالوسر جيو رح لاح ف ةناكر مهو خاف م كلاوعج دقسانلانا ن م هناعصأو ملسو هيلع

 ل ا الا ا اس. م جب سب اس جس اس جس سجس سبح ص سجس. جس بس سجس سس جس مسج ص حس صا سب مص ع 2س صا صصتل خم سس مس تالا باخ سب نيج دحمان هيي. با يح سوح واب... و ص جيسي سجس يب يصب يال 0سم يس سوس بجحسوج م صحح سل

 ىدعومد. دقءأم تلعحدق د١ دلتأالا' مأ نيد ىلع ىوجت

 ىلخلا عم هقلخ نس نآكلذو مهفرصام شد رق كرششم نمهعمناك ن مو ايسارادس 7 0 يو

 نيداكملا عسج ىح ىف هماع ةلرععملا مولكلاو حورقلا ايي مج وبا ويا يمايكيدبب لمكولا
 هماعهلنأ ىلس رمش مَ هلعفاملكف

 ناسدااو هوعدلاو دنا دهلا نءمل_سو

 عماد لم لعذ دف داشرالاو

 أو لهج ىأو ناماغو نوعر 9

 عت نم ةفصالاة فصلا هذه نك :ملوح رشلا مهماصأ ام دعت نم لوسرلاو هتلاوناحتسا نيذلا هلو
 هعماوج خي ذل لوقامأو د.الا ءارح ىلا دح أب هنامحتأ ىحرح نمل سو هملع هللا ىلص هللا لوسر

 كاذو هنأك أريوهحرح لامدتا مداقت د قوم رحالا مع رح مهف نكي هناف ىرغصلار د. ةو رعي
 ناك ىذل نانسي أد ءوملاهملا ةمئاثلاة حرار دب لاي رخاست امسو هملع هللا ىبص هللا لوس 0

 نيب لرْتْسم همر ر هللا فطلف مهل 0 ا 5 0 ١
 ا :عقوناك”لدودر هلا . نم عب رأ ةنسنامعش ىف دحأ هو رع نم هنسدعناهس :اعاناددعأو 0

 ءاششالا نشأ. ميوءانفمالا 00
 عل نا نوكي الف اهمل'ىرع_صلارد. ةورعأل تودي .اع هنئا ىلإ ص ىلا و - وثالث هنسنملاوش نمىفسنلاف

 ادافتس مهب رطلالاكو ى كلا نس[ م60 تناك يكرس لا عم ةعقو اذ نير لو هملع هنلا ىلسص ىننال نكيرلو عمرأ نس نم نابع ف
 هب الا صن فالخ اذهو هنا جحر نم | دح أدهش ةعاج هبامعأ نمو حرلا ةعقو ىف لتق .اكدق نكّلو اح امفح رحررحا مف |

 2 اضقيدانعلا لاعفأ عج نذاف ملسو هملع هللا ص ىننلا هور غو دحأ ةعقو نيباسعف عسح.رلا ةعقو تناكو ىرعصلاردبةو رغوسممم

 ىلعاذعنولم < ةهلزتعملاو هردقو ناوضراوعداو وس مه... م لضفو هللا نم همعتب اوءلشأف) هلوق لي وأت ف لوقلا::ىرغصلاردب |

 ةرعاشالاهدعشساو فاطاالاةداب ز || اوناحسان يذلا فرصناق هلئا نمة معن اوملقناف هلودب هانئ لح ىنعي (ميظعلضفوذوتلو هللا
 فاطلألا نم انكمين اك ام لك ال ا همها اوهحو ىدلامههحو نمح رغلاءهماضأ ام د.د نم لو. هرلاو هلل

 ىدناون فلكم لك ءاعقدقفأ ١ نماهمفاوناصأ ىنعب لضفو ودعا اوعاب مهم رنمةمفاعد ىنعت هللا ن مهمعت دسالاع ءارو- ىلا

 5 سل ركم اهم مهل نعت ءوسوهسسعل هومستك !ىذلازحالاواهساو را ىتل امهتراحتب حابرالا
 هلوسر مسه عاب أو كلذ مهلعفب هلااوضرأ مهن :أكلذب ىنعي هللاناوضراوعم أو ىذأ الو مهو دع نه

 هم فلاب لاذدق فاطلالا تدر قت

 لوطوناس>اودهنلاو ىنعت م.ظع لضفوذهللأو مسهتعاطو ودعلا رثأ عانتا نمهملا «هاعدامرىلا
 هاصن |مهدنع نحب قهسفل بسك

 ريغ ىلعو مهدنع هيدانأ نم كلذريغو مهلا ةركلاباو مهدقاوتاك ىذلا مهؤدع فرهن مهملع
 رم ءاوز لد ص خت مذ (مه مهنع ف عاف) لب وأتلا لعأن 1 مةعامج لاو كاد قانلقىدلاوحكب و مخ نيدلعو ل يوم اع هةهعمب

 ندمان قس ايام 7
 0 ءمسبح ىأنب نع ىسع نع مصاعوأ 6 لاف ورع ند رص ٌالذلاةنمركذ

 | 1 ١ مساهل ا اييرص رحألاوةراحت نماو ام ايو سفلاو كان ساو نان ةمءاناوملعت أو د_هاحت

 | 5 2 منع وفعب نأ هيلع بجوأ هل كلذو اوعاتبافقوسلا اواو لاق دهاج وعد اق قت اف للا ا لا

 4 اكمهتعاةعدق ىلاعت هنأ لاحلا د 00 ىوسلا و 7 نم هه ل 6 ى -

 مولرشختست نأ لبق مهلترفغدق ىلا: مهلرفخت او مهنع لو فعل ف منعتوفعدقىلةمينعضعا لق ..(عداد (ريرحتيا) [)
 اههضومنماهتحر ختساو اهتينتحا ىأ لسعلا ترس مهاوق ند ههدود ًأمةرواشملاو( ىف الا قمهرواشو) لاف مثمالاءذهس هتلاةج-ر لاك نماذهو

 لاق مث هللا نمد رب نوكدالفنلا

 0 ا ا و د يو و - هي هس هوجو وح بسس: هس كدب ص ونمما» هااطس صوم هع بساع معان كد وح وب ساسي رصصل »تعصر موسسه



 متكرتاذا تح عسطلا قفو ىلعالمسمايةيرسشبلا تافصلادونح نول مذا فدو ىنبلط نمالأ ءدعو بالطلامجأ هنلاوكقدصد قلو لب واتلا: ل

 متصعاماو قيرطلاةلالد نم نومحت امين رتلابلملدلا وك ارأ ام دعت ع نمىرملا ( ١ ” ع)ليادلاتيسعو ىلطلارمأ وتم 550
 : مكنم تالدتلا ىلعمكلدذالمادلا
 مكن ":موايندإ| قرا هّممهنأك ند

 هرخ الا ميعت ىلط هتم» ناك نم

 حاسصف ىل لادنع ةيالاوذهتئرق

 لاقي دا نم ناك املاقو ةكص

 مكفرمص مث هّللأ دب رب نممكسنمو ه
 اهتاهص ل_:قو سفتلاداهح نع

 مكملعا مم الست

 نايهاكالا راونأمكل ىلع امدعب

 حادقان مك ركسأ ف دعب وعصأابو

 مكعض رأامدعب ماطفلابو تادراولا

 مكءافع دقو تافطالملا ناماأ

 نعافع مك البا لعب ىنسعب
 ةرخآلاو ايندلا ىلا مكن اناذتلا
 ىلع لضئوذهتلاو ةملزالاةيانعلاب

 ىفنودعصتذا لزالا فنيل
 منك ام دع نيملاط قيس ى١ رط

 ندا ىلا نوفل الو ندد راش

 ا : مك م >شممأ

 لويستلو هرح الاوايتدلا نبمالا

 ىدانع ىلا ءوعدب ىلا نمدراولا
 اندلاع ازا ىداسع ىلا

 اطمغةرخ آلاو

 ا ا

 اسناد .| مع ل “29

 سخمالف هنادجو فلط ىفدرخآلاو

 نعربسخ أمل 1 ازح فون وك ءاحر
 ىلعهئاطلأ فانصأى وءاهح لانا

 نمالا لنا ههاتعةروص ىقهدامع

 ةياححتلا لع :نساعتلا روف

 ةيئسلاعئاقولارداوح حيرخأو
 نتاع كلوت ترسل تان
 د, اهريك ناو ساعنلا ندعم

 نمه4فئاطو هطشنلاو مونلا نيد

 ا 00 رأ

 يبس سس ل ل م ل ا ا سس حل ا ل صم اس و بص قسم وجسم جس صمم حصسوم أ مص ديس هم سدي يكح

 اونرحتالمكل قيللاب

 مل م وسمو ك0

 .ىذلا ىنعملا ىلعاعآ هلوق سلال كب مءابلبنيسحنالو مس.ممقعاجسكلذأر ةفمهةناليبخل |
 الو ىنععامعان + فلالاتفياضأ اغأ وءاملانيسح الو نوزخ آ هأرقو هلي وأت نم تفصو

 تحف هلحأ نم ىذلااف لثاق لاق ناو مه#فنالريسخ مهل ىلغا ااورفك نيذلاد_هئاب نيس

 ع مف ءاتلاب ئرقاداكاذن أت لعدقو ءانلاب أرق نمةءارقفف اهتاهلوقن لالا
 قلمه لماعابفلمنامناام انالاعا ىلع عقتنأاهلز < /كاذىفاهتلع أ اذاواورغك نذلاف

 اذانارمسك برعلا مالك ن هفورعملا مالكلاهحو وهيب رعلاقتاوسلاامأ لبق است نيش

 لم نأز_ <الفاورفك نيذلاتبصن دقا ماو ءاتلاب تر قاذانم_سك نالءاتلاب نيسس ترق

 .اعااعغأ نمفلالا حشفو نيس ىق» الا ذره سا ولأ كلو نأ ف ول سدو

 اورفك نيذلاتنأد مت ان نيسدتالو مالكلا ىنعمن أ ىلادصق هن اك امنأ ىبعز يسرب ركم دارأ
 ةتغن مهتأتنأةءاسلا الا نورظني لهف 'هزان لج لاقاك مهسذنالريخ مها ىلغاسع أن يستال
 | قارتااهجو ناك تاوكادو ه هتغل مت أ اتنأالانو رظ:د. له ةعاسلاالانورظني ل ىلا وأث |

 الو أرق ن «ةءارخان دنع كلذ قةءارشلا نمساوصلاو 0 را الك هحووذ هيب رعلا

 اورفك نيذلان اسما ىنع ىلعامت أن مف !الاممفي ونيسس# نمءاسلاب اور فت نيدإا نيس

 نب وصتمىلطا ىهو هس لع ىند لغشا دئنمح نيس نآلامصن اع أ ىف لمعي م مهرغ كود

 ةحيصتتلاةءءار هلانأ ىلع لاذ لدفرلوالا انتا نمفلالا مخ تو لبع ءار ةلاعاج ال لدار تخل افاو

 ةنلعءارقلا نم عاج انءادتسالا ىلءعريسكسلاو ةسناثلا 1 .امأو انفصواملءاملانيسحيفف
 هكا اودادزءلاهلمطنف مهلا خؤناما امن ادوادرمل م-هاىلعاعا“ اوكا او

 هرج الاى هلوسرو هتلاءاور فك نيذأا: ءالوهلو لوشت 0 ادا دْزرنذ ىصاعملا

 | نجرلادمع انث لاق راشب يدم (يمارص رثألا ءاحْ اذ فاناقاموحتنو ةاذمةنهم مهله وقع

 ةرحافالو هرب سفن نمامهللاد_علاق لاهدوسالا نع ةمثمخ نع شعالا نع تامفس انث لاك

 اودادزبل مهل ىلا مهسفنالريخ مهللتامتأ اورغك ندا أرقو امهحماا الا

 رذ.!هنناناك ام) هلوق لب وأت فلولا 7 رارب الا ريخ هللا دنعامو هللا دمع ع نهال ارقو اما

 ناك امنينمْؤملا رذمل هللا ناك ام هلوشب ذي يطا |! نم سم اربع ىتح هلع رن[ ام ىلع نمنموملا

 ظ ئبح دمع ءاذهفرعنالف قفانملاب كم نم موملا سان ل نواس ايدول قمنا

 وهو سمطلا نمر فكل رستسملا ىقفاذملا وشو ُثد.ح اازيع ىتح كلذ ىنعي بمطاا نمسح زيسع
 د ةعودعلا ءاقلاد_ مانجا ارح مب زيماك رامتخالاو نحمل, ناسءالا قداصلا صلخلا نا

 لثم همقمهضعن لاعتف ٠ 4 الاد هداهم هنبا ىنعىذلاثسلنا فليوأتلا لهأف ندخ أو مهملامهحورح

 ىلأن با نع ىسع نع مصاعوأ ى لاف ورع نيدمخ مرض كلذلاف نمرك ذ انلوق

 نم ثيم ارم د هملعمتنأ ام ىلءنينمؤملارذمل هللا نا تسحم ام هللا لوق ف دهام نع مس

 ىفن لاق نسما انث لاف ماعلا اسرع ندوملا نمىفانملا دحأأ مونت يريملاق بيطلا

 لاق بمانلا نمد اريع ىتح هيلع م: ام ىلع يتموملارذ بل هللا تاك ام ب رج نبا نع حبا

 مهضعن ريمدح أمودهالاق 2 تذاك- || نم هنامما قداصلا نيل لوي يرحنبا

 رذملهتلاناك ابىحسانءان ءولس انث لاقدسج نا نيرص نموملا نعى فانملا ضعن نع

 ظ كاذىنعمنورخ 1 لافو 0 ا ا لا ميل يشواا
 ةماعلا يطول ١ صم ا خا هش هاب وشما كوول تسكير ص عجم لح وح هجم او هج حل يصح تيصسسوس ميسم

 سيصل

 ل ممل سس سس

 هم ا

 ىح

 اهسأرودص ىفامهّنلا ىلتبملو يي ا يم وو نمانل له 0 هئاضش



 قام صخمملو سائلارود بصق سوسو لغم مهرو د صقامانعزنو ناطسشلاهسوسو و لغلاو قافنلا د_ءمرودسلان ال نوقفانملا

 مال -الاهمسنو بولمل ايلا ا 5 نانئمط ال وناعالا ل < بولَعلا نالنوسؤملاا هم أ مل ولف

 ةمساكا ناتي نابنالا لا قاد الاب 00

 هر هناا يللا نارااعلا , ديزي ان لاقرشب مشرع كلذلاةنمرك ذ داهملاوةرحولا رئاسلا نيو ولا لح
 5 كم لوشي رافكلا ىنعي هماعوتن أام ىلع نيئموملارذملهّلل ناك ام هلوقداتق نع دمعس ان لاف

 ١ داهدلا ثم م ريع تيطلان 5 تدم اربع : ىح ةلالضلا نم هملع متنأام ىلعنينمؤملاعدملوهلا

 *| هلوققو دام نعرمس "0 قازرلاد_.ءانرب تأ لاف ى كنب نس 1| انيرع هرحولاو

 ناد دحعا اذن لاك ند ايمرص نموملا نمرحافلاربع ىتحلاق سمطلا نم سمن اريع ىتح

 اولاق سمطلا نمسح ارمع ىتح هيلعرتنأام ىلع نين هوم ارذمل هنا ناك امىدسلا ةعاطاسأ ان

 | ويبكسصسار ضعس ناطمشلا

 ديل سس نيا
 ديد ناس الا ندعم نم ردعسأ ٠

 , : آم هإ عما لوما انمار مسك أم

 محلاوةرشغملاو وفعلا تاق دروهظ
 رودس ميكا و

 شل قيلامنهتدا معن ا
 الااهلغال ازرار ارت و رملا ن

 هتئاءاخلا لة مول يال

 هللأ نو ردع ب سدق اوس 5 مودع

 متنا عود ادع ءلدهننا تاك اهدنا افرفكي نمو هللا نمول ن ءانريخيافاقدا مده ناكن ا

 1 وأن ىلو أكوالا ىلإ , كا ا |نمن هوملاحب رد دسسسلا يملا وك هلع

 نانأهمم مش امه ةنوكت تناناهتو 5008 انملارك ذىفاهل ةتنانآالان ال هن لإ

 نم ىتح هم هلأ نك او معلا ىلع مكعلطماناك امو) هلو لد وأن لوغلا مهرب غ ف نوكت

 نا لبا روع 2 رم اعمهضعا لامف كاد لب اوال لق نادل (ءاش لما نم ه]سر

 امو بدغلا ىلع مكعطيلهقلاناك اموىدلان ع طامسأ انث لاق لضفملاسدجأ انث لاق

 هن يمت اع نورخ آلاقو 0 0 نكملو غلا ىلعا دمش علطمل هنناناك

 كيلا نأسرامفىأ بدعلا ىبعم ككلطما هنا ناك امو ىدعا سان ءهلس ان لادمج نبا

 ضدرالا5ّ اورضااذا م-هلر شغف

 نم نس د.فح_هداللاقاورفاس

 مهسوفن ض رأ وكل وأ دانعلا

 نييعاش قرع رو رادار لد

 فريعسلا) سفنلا 000 جب

 انفي ةداوماو كو ناطم_ُكلاو

 انادي هضان , رلاداساع م اونا 1

 كاذهننا لهما ةدع املا فس

 كإذفلاوقالاىلوأو ه«لعتءاشن 9 رن *ىتد هللا نكلوهمف كم لخداماو ردوا

 رفاك لاو ىفانللان 1 نه مسهنم نم مؤملاا وفرع: هداسع بول قرئامذ ىلع ععلطيلهتتاناك اموهلب واثن

 نمكاذهمْسأ مومو دعداهحو د أمون: عا املا مهل ريم ءالشالاو نحنا مسه ريع هنكلو

 نم هلسسر نم ىمتم نام يقوم :رفاكو ها كا وار اذى قا ترخيم

 نه رع 6 همتلاب رودملا كا ذهم>و مهضع رئامدقام ضع ا

 نيسعي هسا قارس

 راونانةدعاجملا لعأولقىب<هلناو ١١ يس واذ لوا ني وانا عاق اقاوم موس اق ءاشن نمهلسر

 أم ىلع ها | لعأومعرفتو 'ومهنمو »نبي لك .الان رغب هب ىح نكثريعل ىنعاهدامع تا 2 ا رك دملاعت هللا

 نب ركذملا بولذ سمعو ثوءاع ظ هنازاوطا مص رم ا ايد ادق حا لك دعا كوك أمو ه هلوعنا الذ فعمت م عقاعت

 هماظن أ ىلع موكا نكي 1 هنأ نعري ل اوه كلذ ىلو ىذلا د اولا ةاكلارفكو ىقفانملاقاعت
 سفنلاتافصهملعو راكنالا

 قدو توةسكم مسن نومسصف ةيفاس كدا هل سر ن ههانشدسأ ن نأ ١ مالأ مهتعت هب زيك هنأ 5 ذىذلاالا مري أمم ع ناب نم مع حام

 3 م ةرااعملا | ىعب (ريظنعرحأ مكلف اوهْسواونمون نآو هل وو هللان .اونمآف]هل وقل 0 قلوفا|“: 2 هلع

 هاوقد_ هن ناواوئمْو:ناو هلوشب دانرعلا
 نقئانملا ىلع هتعلط أو ىل لعل ىلسر نم هتسمحأ ن

 هلوقنا عض عار ل |

 نان كك : مهل تنل هان هدجرامف | رحأ مكلف هنعإكا 0 35 هب كم أ اسمف هتعاطن م ؟د راوصاتو كتم

 م تاطخلا هشم ظ 3
 ور 9 8 ا 3 0 نرص 33 ميظع تاوث مكد زم كنار مكناس نمل: مكلف لوغي م نع

 هب بلل و و 2 : 0 1 0-2 أمكلفاو وتتواوعحز ىأ وارسو اتي ازا ىح»أنيانع ةسلس ان

 اي ا و ع | مهااريحو 6 3 و) هلوقلي وات لوغل غ) مملفع 1 هااررخ هدهوزضف هللا هأن 1 اعنول ل دإا ناسا 9 ٍّق |
 : | نيس الو قار ءااو راخ العأن مدا ومو ا رهف كل دةءارقفف ءارع !١تفلتخا (مهارم -

 0 017 1 0 ٌ قدس رعلالعأ ىامد مم ءاتلاب ني_حتالو رحنأ ةعاج هر رق ارثو نيس نمءاملاب نولخد .نيذلا

 عم اد# بتألد نساع : أ
 و | ىتن ى "مهل ربوع لذعلانول-خابلا نينا كلذ عم ةنوكلا وحن ضعي لا كاذ وأت

ْ 

 ند 2 هلأ ي نك او دل هلوقى دكا نءحب# :ىأ نأ ن نع ىءسدع نع مصاعوأ انث لاف دممنأ

 ارض ص م كر ع ع يي ا يا ل ل ا ا م ل ا
 هس م ول رج وو .١ احج وج ا هان يوم سوس ييضويعو يس ووصل بن اولا نم ت تضعناو ىوذلا

 زوال ىتحةظفلا نم هةدءالنيللا اذ هنأ 75 ىمالكلا من اهلح الز ا نال لحس ىلا تعفو هد هك او و

 سفن لك قوم ههامعا اموي لغاع تأيللغب ن مول غب نأ ىناناك اموزمدقتاك لله علاو ع رشلان وناف نع حرسخالو اسوا نع



 ام ريصن هللاو هللاد_:عتاحردمه ريصملا سنن و متهجماو امو" هللا نم طضسءار نك هللا ناوضر عسنا نأ نوملظالمهوتبسك ام

 ارد ونا ع ههه اسم .مهسفنأ ن م ا وسز )١55( مومف ثعيدا نيئموملا ىلع هللا مدع نولمهد

 الوأ نيمم لالض ىبإ لمق نماوناك

 اهلثم متيصأد-ف ةمدصم ؟تاصأ
 ؟سفنأ وع لالا متلق

 امو ردق 7 ل هنلانا

 هللا ندامف تاعجلا قتلا مون مكباصأ

 أوعفان نذلا معملو نينموملا معملو

 هللا لسبس قاولتاو اولاعن مهل ل. قو

 َ نعتالالاتترمنلواناوعفداوأ

 ناع :الامهتم برق أذ مون رف ةكللوه

 مهم ولقف سل ًاممهش أوف ًانولوي

 ١ لاننا نومتكياع ملعأ هللاو
 انوءاطأو اودعقو مهاوخال

 توماس فن أن عاو ردافلقاول قام

 نيدلا نيسحتالو نققداصمتنك نا

 ءامح أ لياتاومأ هلنالسسف اواَدق

 امبنيسحرف نوقزرب مهم ردنسع
 نو رسبت و هلضف نم هللا مهات
 الأم هناخ نم ماوه ل يذلا

 دور حارا ميراع تروح
 لضفو هلئانم همعن نورشتس
 نذل ينمو ارجأ عبضبالهئانأو
 ع دعب نملوسرلاو هلل اوادهسأ

 مهنم اونسح أن ذلاح رّملا مماصأ

 مهللاق يذلا ميظعرح ا وناو
 كك وعجم دق سائلا! ساذلا

 اولاوو اناعامهدارف مهو خأو

 أوبلقتاف ليك ولا علو هللااسسح

 هزه عت لصون يدعم
 لضفوذ هّللاو هّنلاناوضراوع.شاو
 فود ' ناطمكلا لذا مظع

 تاتوفاحو مهوفاد الف هءاماوأ

 تيس 0

 اخت امنوفوط, 3 هلضف ف نمل م ها 2117 00 بتوع ل

 هحصتسمبتك لمات لذملاىأهر ضاق هلل ٠ 1 حتفلاومضلاب نوقابلا ساور ريم
 ءاس نعيدخالو لوعفلل ءانملا ىلع

 00 ك0

 دا.ععوهو همو لعد برر سف دد رب تن و هبتررسف نالت مدق لوقا ل |نم نول رك ْ

 وه هلضن نمهللأ مهات آاع. واطي نيذلان دسم الو هلوقدارأ ا غاةرصملالهأ وك ندعو

 وهو هب كامسملاهساع عق ةوأىدلام ال قلأ:مهلا ريخوع لاا نيسدتال مهلر شوه لب مهل اريخ

 دقولاف امهر كن ذاامعر مد :( 000 ذوناسسل ارك ذدق هناللغلا

 نمو لمي لو لئاقو معتشلا لق نمىتفن أ نممكنم ىو: سال لاقاذه نمدُس أوهام فذكسا نمءاح

 ىلع لملدهمفناك دعب نماوعفنأ يذلا نمدحردمظعأ كئلوأ ل لاقامهنال متفلا دعب نم قفنأ

 ىوتسال وقىف نمنارصملا لغأ نم هلوقانرك ذ نم لوقركنأ ١ نم ضع لاقو مهانعدق هنأ

 ىللبق نمىفنأ نموكنمىوتسالم الكلا ىنعمو عج ىنعم فمفلا لسق نم قفن أ نم مكنم
 ' هلوقفؤلاقو فتكملوالاو مدفلا دسهد نمى_فنأ نم فمكسف مسهتالاحو مسهازانم ىف تفلا
 مالكلا والا ف ذحب ل هنأريغ فو ذحم مهلاريخوه هل ضف نمهقلا مهات 1 اع نولخيي نيذلا نيسدعال

 ىلع نا دئاعلا اذ هلددعفو ءامسالا ناعم هلاريخو لمعلا دئاعوهنال فوذدمملا ماعم ماقام

 اذاونيذلا لمق لضعلاو :انلان ئرقاذا اذهولاف للا نمنولخت هلوشب تك او نيمساامهلمقنأ

 رعاشلا لاق لخلا نمنولذب نيذلاب ىتك ادقو نيذلا دعب لمصلاف ءاملاب ئرق

 فالخلا هفسلاو فلاعو « هنلاىرحةمفسلا هاذا

 للان منول حد يذلا ' تك | كال ذك همفسلاب هغسلا نع ىةكسح افهفسلاىلاىر لاق هناك

 ' الولي واتنءاتلا نولي نيدلا يارد مللار ةىد نع الدفن اومسلاب نيتءار هااىلوأو

 .ذالذااركذ 10 *مولاريسخوه هلضف نم هنن معان آ اع نولي نمذلا لعدم ا نأ ومع

 اع نولط ريدلا هل اوقهمدهف:دقناك ذام الكلا ىفدا م هنأ ىلع ةلالدمهلاريخيوه هلوق ناك

 'اهنأش نمةمسملا نالا الان هتءارق ن*باوصلاب ىلوأءانلأب ٠ .الدةءارقالفاعاو هلضف نمدللا معان َ

 . اريخوه هلوق وكيع 000 نكي لع ءاملاب نولع» نيل يني الواو رقاد رعبا بلط

 ص عذابا ىنمنعودأدغلا نولي نوفاك ءاملا كلذ ئرقاذاو هنعاربخ مهل

 8 درعلام 0<نمف ةورعملاىركتابراحناكتفاهلا ريخ مهلارخوع هل را كلورتملاةمسملا مس

 ١ هنكلواطخيري مععءاملاب ةءارقلا تناك ناودانس ام ىلع ذىفءاتلاب ةءارغلاانرتسخ اك ذلف حسصفلا
 نمانرتخا ام ىلعاهلب و أوه ىذلا د يآلا لب ةاناغأو برعلامالك ن هرهشألا الو حدقالاب س ١

 الف لاومالا نمامن داق هننامهاطعأ اع نواصي نيذلا لح دما نيس ال 5 0

 لبةماقلاموبهّللاد_دعمهل اريخوهتا وك زلا نم هسفمملعدض رف ىذلا هللا قوحهنمنوحرخت

 انث لاق لضفملانندجأ انث لاقنيسملانيدمم سرص 5 ةرخ الاف هدنع مهلر شوه

 | مع .هلرمشوه لب مهلاري توه هاضف نمهللا مهات آ اع نولض نيذلا نيس الو ىدسلا نع طابسأ
 لينورخ ١ لاقو اهناكز اودؤي لو هنن لمبسىفاهو فس نأ اولمف هلضف نمهللا مهأت نذل

 )م وديلع هللا لصد أن ءةاروتلا قهللال راجل نس نأ نأ الع ندوب لن ىع
 | ىلأ قى .لاقىع ىنث لافمأ ىث لاقدعس دست

 ظ

 00 م ما اا تيجو

 هن 00 5 لام هللا ناو ف 7 فدعلاب نوقاملارمهاع نادم نلا ا م

 نوقاملا ل لبنق نعذوبنش نباو ومعي و لهسنيلاحلا ىفءاملاب ىوفاعتو متفلاب نوفاملا ”ىلعءادتالا



 امب ط هلئادنع حريصملا ط ماهج ه نوملاظ: ال فطعلا عم طرش *ااءازحءاهتنال حب ةمامشلامون طرمشلاءادتسالاط لفل قولا فشلا

 ملعللو ىريدق ط م ؟سفنأ ط اذه متلق ىلع( ١ م”1/)لخد راكن الا ماهفمسا نالإال )اهملثم ه نيممفطعلا ناكنمل َ ةكحلاو هنولمت

 لاق مم ءاَملا نرص سانلا ونسب نأ باكا اول“ مهنا باكلا له كاذب ىنع داق و

 مها 0 8ع نعي رحمن نع حجاحم 0 لاف نيحلا 8

 لوالاليوأتلاةيآلاءذهلب وأتي نيلي وأتلاىلوأو رينملا تتكسلاو هلوةىلا دوهممهلاق هلضف نمهقلا

 هملع هللا بص هللا لوسر نعراسخ الار هاطتل ةاكلا عنم عطوملا اذ_هىفل خلا قدم ل اوكو

 - عنمىذلا ل يضلا لاق ةمامقلامو هءاواخامنوقّوطمسهلوقل وات ملسو

 ءاشغأ نحنو ريف هللا نا اولا نذل لوقدتلا عممدهلّدآلا هذه س شع هللالوشاو هقنع ان امعت

 ريسقف هللا نأ ةاكنلاب مهاب اهلا مأ دنعاو مز نيذاادوهملا نم نيك رسما لوق هوان لح ف صوف

 نوقؤط.س هؤاذث لح هلوشب ىنعت (ةماشلا مون هءاولخامنوقوطمس) هلوق لب وأتىفلوقلا
  مثرص ىذلاك ةفورعملاقاوطالا ةئهكمهقانعأ فافوط اكن لانوعناملا ه. لت امتنا لعممس

 ىدسعلا كامو ء ةع :رقىلأ نعدواد انث لاف ةمعاعر ةلسم ان 1 :رقن نسحلا

 0 رخخأالا هلع لخسفهدنع لسضف نمهلأسل  هلمحر وذ هيث : أب امع ع نيالا

 ةارسشوه لب مهل اريخوههلضف نمهثلاوعات ١ آ امنولخب نب دل نيس 'الوأرقو لاق عرقأاءاصم

 لاف ىلع الام_ع ان لاق ىنثملانا 6 رص هنآ ا لا امشلامون هاو كام نوقوطمس

 هجراذى ا نمحرىذنماملاق لو هملع هنن بص ىنلا نع لحرنع هعزق كأن ع دواد ان

 هقوطد ىت> طي عاصم نهج نم هلعب رحئأ الاهملع هب لحس هد نع هللا هاعح ل ضف نم هلأ سف
 نايننير ةعزقى أن عدواد انث لاقمزاخنيد ةواعموأ ان لاق ىتملانا رص
 هاب اهللاداطعأ لضف نم هلأ س ف هجر اذىت ار محرر ىذ نمام لو هملع هللا ىلصهتا لوسرلاق لاق
 نيذلا نيس الور قمث هقوطد ىتح ظاد رانلا نم عاصم ةمامقلا مون هله .منأ الا دملع ه لخسف

 0 رص ةما.قلاءو هءاواك امن وقؤطمس هلوقىلا ىهتنا ىتح هل -ضذ نمهللامهات ! اع ناد

 ىالكلاهلادسع نيد .,ةرخو 0 ناورم انث لاف ىَرملاهللاد_سعنداز

 ندحاولا دع ان لاق مهارا نيتوقعت .«رخ و ىمهسلار كن هللا دمع ان لاو

 هين أ نع ةدم> نمد د واعم نبممكح نبز زم نع اعمجم بوقعنل ظفللاو دادخلا ٌهد_تعونأ ل صاو

 نايل ناسا ءالوم لرب اللوقي رس هلع لتامر هدح نع

 انث لافراد نبا شرع عنمئذلاولضف التباعاصم ةمامقلامون هلاعدالاهاباهعئمف هدسنع

 نوقوطسدوعسمنهّللادع نع لئا وأ نع قدا ىأ نع نايفس انث لاف نجرلادمع

 دمخ (مرع ه.تلخىذلا كلام 0 لاا ررق نانعث لاق ةمءاشلا مون هناوللام ||

 ان" لاقرفعح نيدمت اذ لاف ىثملا نما

 مهدح أ س ركل لاق ةماقلا موي هاولذعامنوقوطيسيآلا هذه لاق هقاددسع عمل

 انريخأ لاف لأن يدالسخ انث لاق + ةمعشنعىدعى أنبا ان لاك ىتثملازما رص

 الافامبنأ الا هلدع هللا دبع نع لئاو أ نع قحسا ى أن ع ةمعسئانربخأ لاق لممم نر ضنلا

 ىلأنعىروثلاريسخأ لاق قازرلا دبعانربخأ لاقى نين سملا شرط دوسأ عاجملاق
 انأ لوقيفه-ًاررقشسفانامعث ةماشلا مون هلامعىجح لاق دوع_سم نبا نع لئاوف ا نع

 دادشنب ١ انث لاف مو ءتيرص هعذع ىلع ىوطأمف هن. لحم ىدلا كلام

 هنأثدح لئاوانأ تعمم لاق قدما أ نع ةمعش ام

 ىقدحسأ

 ميول سل مع احسها 1 ا ل ا هوس حس

 لا.ة>ال جب افا ال ى ننموملا

 ىلوأ لص 2 فائئسالاو ىطعلا

 اوعنداوأ مهل ل قدقو ريدقت ” ىلع

 ج ناعالا ط 2 1
 ف فاتتمالاو لاملالا حال

 لامحال حب نومتكب ط مهولق

 7 نعالد. نيدلان وك.

 ط اولتقام فوذم ادتسربخوأ
 ممردنع ُّط انوه 0 نقداص

 نيحرفنال ال و نوقزر نص

 نم فطعلل( الإ هلضف نم مهام

 مه نونزحن نأ قلعتل(ال)مهفلخ
 لمص سذا لعفلا فانئتساو هب لل

 ندا الاهراخة الا ةرك نأ |"
 نا ) لضفو نونزح

 ذئنمح هل او قو رسك نمونانو
 نال جه نينموملا همصار ع

 ًادتسوننمؤلل ةفص صا ندلا

 ىلعاستنوأ ربحا دق
 ةفصلاداحنالدحو أ لوالا حدملا

 نينمؤملاٍ يع في نمل ط حرا
 هنوكو لدسلا لامحال ج ب مظع

 اا

 ُي ولاصتاو فطعلا لو لصولاو
 هلمكولا ىلعلانيعسناسللا

 ميظعط هللا ناوضر فطعلل الءوس

 نع ىبنلا لصول ص ءءاملوأ ه
 ه ننمومفيوختلا و ذدعا فول

 عاكحأ نم ملح اذه ريسفتلا :

 ََق ئذلا ذخ [لولغلا لص أو داهحلا

 حلاكاور زاحلالغأ لاقي ةسفخ

 مهلا نم اسس دلحلاف يأ اذا
 ى نماكلادقحلا لغلاو هتريسل
 ىدلا بوثلا هلالغلاو ردصلا

 للعلاو تاسشلاو عردلا تحن سلي

 رتل رس 3 ىرت ىدلاعاملا

 لاوو لول "ال اولاان ادهاضن ألاقتو ه2 لع هس فاشل و ءاعأ لدنك ىلعءاشعب نمو هيلع هللا بص لاقو راختالاب رسم هنال

 ميداس يس بيعمل هلعح فرعلان أ الا هلم, اغأو نام ىأالولغ أعل , ا ره وكلا



 نالت نم :ىربوهو هدلسدح هحو رفرأو نم ملسو هيلع هّنلا ىلص هنا لوسر نعنابوث نع رئامكلا نملسو هملع هللا ص ىننلا هلع دقو ةصامن

 رك ذفمويتاذ لسو هيلع هللا ىبسهنل' لوسراسف ماق لاف ةريرهك أن ع (1 ”م) نيكدعلا فو نيدلاو لولغلاو ريكلاةنحلالخد
 لاق ى- ص أ مظع وهمظعق لولعلا
 ىلع ةمامقلامونهىبع دع !نيفلأال

 لوسراب لوقب ءاغرهلريعت هتسقر
 كإكامأ أل لوقت ىدستغأ هلل
 8 ىبكل 1 دح [نيفلأ الك غلب أ دقأمش

 ةمحج- هل س رف هتمقر ىلع ةماشلا مول
 لوقأف ىنشغأ هللا لوسراب لوف
 نيفلأ الل غلب أ دقأ.2 كل كامأال

 هتءقر ىلع ةمامعل |موبءىبع كدحأ

 ىتغأ هلال وسرأب لون ءاغئاهلهاس

 ٌكتغلبأدق أسسا كامأ اللوفأف

 ىلع ةمامشلاءونءىبع ؟دح نيفلأ ال
 لوسراب لوقمف حامصاهل س هن هنمقر

 دقأش كاك امأ اللوقأف ىنتغأ هللا

 مول ءىجع مكدحأ نيفلأال كغ

 58 وهف قى فخ عاف رهتدقر ىلعهمانعلا

 كلك لم اللوقأف ىنذغأ هللا لوسراب
 هى ٍّ دح أن مغلأ ل لتغاب ادقأش

 تمام هر قمع ءاشلا و
 نونا ان هن وسلا نزل
 +.الاوعم وك تعل» أ دق امس كا كلمأ ال
 نيسغلا ضو :الا فأر لق نوف

 5 ىأ نوخمنأ ىتلثاك ام

 ىانت ةومنلا نال كاذ ل ىىسش امو
 ةيناسنالا تئارملا ىلعأ اهماللولغلا
 اسدلا ع وهاماهمحاصت ىءلبالف

 نيمأ هناو فيك ةرخ الاثرانو
 قوف نم هلع لزانلا ىحولا ىل-ع
 قانسم أن وكي الفأ تاومم عسس
 201 ماللا لمقو تاهمه ضرالا

 هلوقك لغملا ونناك اموردمتلاو
 امىأدإو نمذسخم» نأ هللزاك ام

 مضأرق نو ادلو .لختمل هللا ناك

 د هيسمقف نيغلا متفو هأملا

 هلممأ :غرم دْخْوب ىًأناحامهدحأ

 00 امصتملحأ ناك , انك هلعىنحلانا أهتمدي ءاوفقالطالا ىلءةمرع ةاطاوا اه هذهم هصص4“ ىفو

 نيدلا لمده كاذىنءمنورخ |

 يمص سو مصامب هج ةعيسسمو مدمس سو وج محم حمس.

 دحأ نمام ملسو هملع هللا ىب ص هللا لوسر لاق لاف دوعسم نبا نعلئاو فأن ءنمعأ نب كلملا دعو

 ير عدل ىلص هللا لوس راشلعأر قم هقوطد عرقأ ا عاجسش هللثمالاهلامن كر را

 دج-أ ىنن لاق نيسحلا نيدسم رص هيآلامهلاريشوه هز ذق نم هللا معا 1 اعنولذي نيذلا

 اعاحسةمامقلا مون هلام لع هناف هياول 2 امنوقّوطمسامأ ىدسلا نع طاسسأ انث لاق لضفملا نبا

 انث لاقنيسحلا انث لاف مءاقلا رص رانلا ف هفذقي ىح هعيمف هقنعد ذخ أف هقّوطا ع رفأ

 قحلاهتءار : عنمهالامهنبا هقزرب ىدلا ل>-رلاوهلاق لئاوفأ د نع مئاه فأن عءةف.اخ نفلخ

 ىنملا ع كلامان لوقف كلو ىلام لوقفاهقوطمف ةمح لعصف هلام قمهلهللا لع ىذلا

 .قورسم نع دعملاىلأ نملاسن عاب كش ليئارسا اذ لاق اسغوأ انث لاو

 عرقأ اعاجسنوقوط»لاق ةماسقلامو هاوا مامن وقوطم_س هلوق نع دوعسمنباتلأسلاق
 م-هفانعأ قلعصف ةمايقلامو هءاواذعامنوقوطمسْل نعم ن ورح 1 لاقو :: هسسأر شنب

 نامفس انث لاق نجرلادع انث لاقراشد نبا شرع كلذلافنمرك ذ ران نماقوط
 ىثملانبا انيرص رانلا نماقوط لاق ةمانقلامو هناول< امدلوقوطمس م هار ا نع روصنم نع

 نوقوطستمآلا هذهىفلاق هنأ معاربا نعروصنمن عهلعش م لاقرفعح ند © انث لاف

 هديا لاف قاز رلادمعانربسخأ لاق نسحلا رص ران نماقوط لاق ةماشلاموب هباولذشام

 انث لاف دمج نبأ نص راي مارال نانو دوك ا دعا نع روصنم نع ىروُذلا

 00 « ران نمقوطلاق ةماسقلا مون هناؤاخ امنوقوط._بريهاربا نع روص«نع رب رح
 اومتك امدوملاراسح أ نو وعلا ىل ص دهشتو م 0

 ىت لاقىع ىن لاق ىأ ىن لاف دعس يدم *رم كالا يزد كلد نم

 نولخسي لاق هنأ عمست ملأ ةءاشلاموب هاول_ام 0 هلوق سامع نيا نع هيأ نع 0
 لافو د نامدكلاب سانلانورمأب و :نومتك لوقي تاكلا لد انمي لضلا سانلا تو صان و

 لاو نمرك ذ مهلاوم أ نمامندلا ىف هءاولةعاعاو :انتأ همادقلا مون نوةلكمسكاذ عمن ورحت ١

 ||| دهام نعحمح ىفأنءانع ىسع انث :لاقممداعوأ انث لاف ورعند# '

 | تاكلاو هلوقىلا اول اعاوتأ, نأ نوفاكسسلاف ةماقلامو هاا امنوقوط هلوقف
 دهام نع مس ىلأنبانع ليش ان لاف ةفيذحو أ ان لاف ىثملانءا مرص رينملا

 هذهلب وأتب لاوقالا وأو ةماقاا مون مهلاومأ نم هءاولذعام لثعاوت أي نأ نوفلكسسنوقوطس
 نعل ذفانرك ذىنلارامخ الا اول امنوقوطمس هلوق !دمم كل ذىفءانلق ىذلا لب وأاتلادآلا

 مالسلا هيلع هنمهلي زئتبىلاعتو ”لرايتهتلا ىنءامع 'ملعأ دح أ الو سو هيلع هقلا ىف صهفنال د
 لج كاذب ىنعب ( ريمخ نول مناع هللاو ضرالاو تاوم-لا ثاريمهنو) هلوق لي وأ: فلوغلا

 ثاريم هل هلوق ىنعماف لئاق لاف ناذ هفاخع مج ءانفد مد املاو توعالىذلاى هنن

 ءانث ل قايندلاهللو هتوع هثراوىلا كلامكم نمل تن |اموهفورعملاثاريملاو ضرالاو:تاومسلا

 7-15 هن أهمل مالعااوءاقملاب ه سفن هفصو نمانغصوامكلذىنعمنالمق هدهد و هةاخ

 تاومسلاثارء .هزو وان لح لاق. او هتاقود_هداثاربم يسد امناكلا. ل1 كلمنا كلذو ءانفلا

 وقوالا دال نأو يع وع م-_ممع ]عنْ هفلخ عج :لالمآ نأ هانع تكمل 1١م العا ضرالاو

 هب هنوكلع هال هل 2 دح أ قب .0 مغ مهك دل المأ تلارفدقلخ . عمج كاهاذاىذأ < هناوهاوسنأقف
 0 لااا ااا 0

 . ترص كلذ

 تساسم تييمصست  ةيييومم ناوي

 هربْغ
 تقولاكاذف نلسملانااهنمو امندلاةحضفةرح آلا سا ذععمهمف ناكف ىحولالسق نم هيلع ىنخم داكيال هنا اهنمو شف أ هسقس ف ةنامحلا



 ترفك أب رعلا لوقت درملالاةلالغالا نمنوكمف 00 ىأ نوكامهنانو مق أذ ئتقو هنااا تناكفرت ةلادباغفاوناك

 وهلاش نأ ل والاو رفكي و قسغب 1 13 0 ١ ظل للغب لمادا سل ول ىدتعلا لاق رفكلا ىلا هقيبلا وأا 0ع رلا
 0 00 م او

 بسس كح 7-0 د متل يس ب يي يي توج ووش تيس شم موس

 77 ميلاربخو هال نفن مهمل امهات يورد نابع ١ , الا ىنعمانعاو هريغ ْ

 00 اال ىذلا نيملا فمهك الم مهنعلو ْرتونوك-لهمامدعت ةمامقل امون هاواك ام وقوطس

 . نولطي نذل ءالؤه لهبام هنأ مر :ىلاع'ريخأ مث مث هفلخ رج طا وا كراكو أش

 ميما كرا ا ىتددلك كلذ . طمصتللعو ةريخ وذ هلخر باس نم مهريغو لضف نمهننام عا آام ظ

 هلوقلي وأ: ىفلوعلا :: هرك ديلا: .:ربامىلععىسملاو ناسحالاب نسحملا هفاقكساردقىلع

 (ىدرعغب ءاسننالا مهنةقواولا امس 00 ءامنغأ نيتنو ريف هنلانا اولاك نيذلا لوقهفلاعمسدسقلا) ]
 ال سدتا لوس هع ىلعارناك < نيذلادوهلا ضع»ىف تلرئاهدعب تانآو دن ال اها :رآرك ذا

 ' ندمث ان لاو ريك نب سوا انث لاةسب رك وأ ضرع كلذرات هلار 15 لو هيلع

 ١ لاق سا.« نيا نع هئدح هنأ ةمركع نعسان ندب زىلومدهث نأ ذي © انث لاف ودسا
 | رياك 1 اساندوم نست تارت ديكمترا ىقر دما الدف ظ

 ١ 0-0 هل ناقتي نا , مهرابحارممادطعن ١ ناك صاصصق ها لاقي مهتم لسحر ْ

 ئ ' ظ مءاحدقدنلا لو. .رادمخ *نأل_عتلذلا :اهللاوق ملسأو هللا ىتاصاحتفاب كحو صاخشقل هنعهللا ىذر د
 | انيامركسانأابهللاو ضاق لاق لمعالاو ةاروتلا فمكدهعابوتكم هنو دكت هللا دنع نىتحلاب ||

 | انني ىذلا دهعلا الرلدد. ىسفت ىذلاو لاقوة. ب رض ص اختق :حو نر ضف ر كيو ضغف ||

 ِْ لوسرملا صاف هذ: نيقداصرت كك نان معطتساامانودك اقهئار دعا كَشْنعَس رضاك و ْ

 ' ىلالإ_بوهيلع هن رنا ومو لاا ةداصت ؛ عنطامرظناد اب لاش !سوهملعهللا لصعقلا ْ

 ة لاذ لا ويلفت ا هما لو ءراب لاقق تعذص مام ىلع الج امرك دا

 ذتلقاملاتو ساصف كل ذدحف هوحو تب رشف لاا مه تيضغ ا ذلاقالف ءاينغأ هنع ٍ
 ا 0 يذلا لوق هللا عمسدمل ركل الاقي امصقو هملع در ص اممف لافامفىلاعنو ل رامتهنلالزنأف نأ

 قل رخل. باذعاوقود ١لوشتو قدراعلا» اما ؛ الا مولتقو اولا ها بتاكتسءامشغأ نو ريسعفهللا نا ّْ

 ا نم باتكسلا اونوأن اوف ندم تاو فلا نول نوما اهو رك كا وقف |
 لاق دمج نا انيرص رومالاهزع نمكلذئنأف اوهدتواو ريس ناواريشك ىدااوت رمث ا نداا

 | لاو سامع نبا ىلومدم عع تدأب نيد : زلوم دم" ىلأ ن2“ نع قكاواوغ هس 5 ظ

 ا سول "دماغ ناكولو ىعبانعوشاموءاسنغأل هنعانإ ولاق هنأر غو 205 كد ؟ وأ لخلد ش

 ا انث لاق لضف .ئ دجأ انث لاق نا. ك1ندت س2 هوك ثيدملا ظ

 , ىبنمىدوبلا صاصضفا هلاو ءاسغأ ع نو ريسعف هللا نا اولا نيدلا لوق هللا عمس د د] قفددسللا

 انس حاضرقهللا ضرقأو د ةَدصو نمتاوهنثا نتا صاصخفاب 0006 ركوأ < قلد ص

 ىنغلا نمريشفلا الا ضرع دامو انلاوغا انع هر فما رصف اب ,رنأ معز كانا صاصفلاَشف ||

 تناك هيد هالوافرك, وب لاش اذهل حو زعهللالزنأف رشفل ادادقان اف امه لوقنام وا نأ |

 مصاعوأ انث لاف ورع نيدمخت ”ةرص هتلنقل داث سمه ىب نمد و سو هيلع هللا ىلصىنلا نب
 ك0 ااا ا 01 وعل ل ا جساس ميال يي جلل 2 طوس يح اا ع صج مسج

 1( عتاب ب ريرحنبا - 197)
200 

١ 
0 

2 

 ا ايرلااناطعأ امانعا نغ ناك" ولو هانمطعت و انرلا نع اهني .؟كمح اضوعربأك انمض ره: ءاامامسغ ش

 نم ء ءاعاهرت | نالاقو ةءا ارعلا ْ

١ 
! ْ 00000 

 لاميام الاغدتدحو ىأهتالغأ نم |
 انه نمو كاذك هتدحوىأ هتلخت 0

 ىلا عج ارهانعم فاشكلا فلات

 نا هلوصاممانعمذاىلوالا ةءارّقا
 ناك اذا الاالاغدجو الوالاؤدحو

 هذه ىلعركش سامعنما تاكو الاع

 نأ نفع ل ردو هيلا

 ييضش لاقو لش ناكدق ونامل
 دل ناك اهراس نيدنع ا

 الو لتسو لعب لب نافذ لغنأ

 ناك اذا هحوش الراكنالا نأ قمح

 هحومساعاو الاغءدحو ىنعع لغأ

 ىلا همسألا ىعع لالغالا نك اذا

 ءارج ةفلطق نأ ىوراو هناا
 نيعع ءاملا ضءع»لاقفرد مو تدقف

 مسيو هع هللا ىلصهننا لوسر لعل

 6 قوسهضعل ن هظدقواهدتلا

 .لعفلادنسأل ب زمتلا فلسقلا اذع |
 كر ا ناك ام لعاشلاىلا همق |

 سهنل ناك ام هداه او ١ 0 أو رهف هللا نأ معزاممظعالو

 امو اموقلضملهللا: اك امتوعنأ |

 دعا 0 لدتا ناك

 مالكلا ف سللاف هنأ ساو نع

 ة 3 نأ 0

 رابغ ىلعيعن 0 اذا قطاو

 0 هلا هذه ىقفاوو سكعلابال
 امل 0 آىو رام
 لحر هْلَغم :قنراوع مم ادغسعقو

 ىعع لع اد_هىلعو تارعذ طمع

 دحوب ىنسعم لب لعج ناو نآتح ١
 نات دد_ضاعتم نانءار لاو الاغ

 اهرثك !لوزتلا امس ًامهقفاوبو
 ةمشغلاة بق ترا هنأ ىو رب

 هءا م تاوْرْلا ضعلف

 0 انعانغ مس , الأ اولاوو موق

 مكلغ ءأفأنو ر را مهردر كتم تسبح اماهذدح لضم ل ناكر " 5

 ىلكلا لافو ت َنْنَت ازيفدئاز ' ىسل مئانغلا نمرل_سوه سلع هلا ا ا * أنا سامع نيا نعو تلزنف مكمنغم

 3 مهانغلا سقي النأو هلوهئاششذخأن هللا لوسر لوي أ وااو ةمشغلاا هل طزكرملاةامرلا كرتنيح دح أ حانغ ف تاز لآ اهمو



 هللا ىلص لاعفاف مقوانت اوخاةمشباكرت اولاقف ىرمأ يت اب ىدح 8 رملا اوكرتنالثأ مكبلادهعأ) أاسو هملعهلئا ىلص مهل لاعف ردن موناهمسقي

 عئالطلا مسةيرلو اهمسفمئانغ مه دعن منغف عئالط ثعن سو هملع هلا ىلص هنأ( .٠# ١ ( ىورو مك مسفنالو لغفان أمن لب :ملسو هملع

 هلوسرل ىهللا ف هغلاس تلتف
 أموقىطعب نأ ىنلناك امو ىنعد

 | مسقي نأ هملع لب نيرخآ عنعو
 ١ ةارغلا ضع نامرح ىعسو هيوسلاب
 صاالأ روصلاحسفتو انملغتالواغ

 ارش ناك قو انا تلا لمقو

 بسو مهند داسعهمقو ْن آرغلا

 لمعف كإَذ كرت نأهولًأسف مت هلا

 هئعنامسانلا مكينأ ىنل 1

 ةضر وأسانلاف ة ةغرمجلا هنهللا

 مو لغامتأب لاغب نمو ءبنم
 هو رحأ نيريسفملاراك أ(ةمايقلا
 ةاك زلاعنامف هريطنو هرهاط ىلع

 لديو متهجران ف اهملع ىمح موي
 نعو هاش و رىذلا ثيدحلا هلع

 ئنلا كلذ هلل دع لاه هنأ سمعنا

 هسلالزنا هالاعي من ماهجرعفقف

 هلا ى بتنا اذا ةهملا طف دك

 نعءو هنم لعب الف رهط ىلع هج

 هذلانق قرعس هنأ تارعالاةافح ضع

 لا الاء ١هملعتسلتف كسم

 ةفيفخ ب رلاةسطاهلجأ نذا
 رومالا سأف ىشلاكل تلق لمحملا

 توكن دقو كلا كلذنأ لعب

 لمحلانم لهثأو ةفمحلا نمنتنأ

 ىربو هىمأ لابو قو ذل كلدو

 نوف محلا لاق هدوصعم ضيعت

 ةماشلا مويءاحاذا هن همفةدئافلاو
 تداد رالواقا ا|كلذدتَق قر ىلع و

 هملع هللا ىل_صهلوق هل مو هتحرصضف

 لاقو همايقلامونءا اولرداغلكلراسو

 لشملا ليبس ىلعاذه مل.هوبأ

 | هنأدارملاوهتعستو هلابول روصتلأو
 لولغلا اذهدهملع ظفدع ىلاعت

 هب زاحو ةمايقلا موي هملعءرزعت و
 ١ دارملالمقو ةمفامهملع حال هنال

 ةلعفاملعف هوان لح فاضأف هتزاصتساو كلذ لالحتا نم مسهحابنم ىلعو مهنماوناكوءاسنألا الا

 ن<وريقف هللا نااولات نيذلامهتمالحر ركب وأ كصلاق دهان عحسحت ىأن بان عىسعنع |

 لمش انث لأق ةغب ذحوب أ انث لاق ىنالا اينرص دوم مهو ىنغوهوانضرفة سل ءامنغأ ||

 ىتغلب لمشلاو ىنغوهو انضرقتس لءانغأن هلو ريفف هللا نأ اولاف ني دلا لاق مم ىلأ نبا نع

 نودع 7 انستا يوتا لالالا ىدلاوهو 0 صامتف نأ |

 نا ا ولاكن يذلا لوقدللا عمسد فلعل ل 5 يكشم طرقت مكي رنادوهلاتلاق انهحاشرق ||
 نسما نح .اطع نع ورمع نعماكح ضر لاق دج نبا اييرص ءامشغأ نو ريف هللا

 ريف هلا نا تلاعف دوهملا تسع لاق انسحاص :رقهتلا ضر هي ىذلااذ هتان ىرصملا

 ان لافرُش اسرص ءامنغأ ن حنو ريقف هللا نااولات نبذل لوق هنا عممد ل تلزتف ضرع سا

 ىتازئاهن انلرك ذءاشغأ نحو ريسقف هللانا اولافنيذلا هلوقةداتق نع دمعس انث لاق ددزي
 لاق ريدك افاعضأ هلدفعاضمفانحاض هرقهللا ضرع ىذلا اذ نم هال ٍ ال بطخ أني ىح

 لاك فاز زرلا دعانريخأ لاق نك نسأل رص ىئغلاريعفلا ضرقت سامان رانضرقتس
 نار ار جال يحال ةهننا ضرب ىذلااذ رمت امل لاك ةداتق ع رمعمازر يخسأ

 رص ءامأ ع٠ نكنو ريف هللانااولاو نددلا لوقهننا عمم دعا هللا ل رن ًافلاق ىععلا نمريغفلا

 كد ولاكن يذلا لود ةهللا عمس دقل هلوق ف لوي دبز نبا تعمس لاق بهو نءاان ريخأ لاك سن سنو

 ريقفهننانا دوهلا نماولاو نيدلا لوق هّنلا عمسدقتل اداب ل! لب وأتف دوملاءالؤهلاق ءاشغأندنو ||

 قحريعت مهعءاس أمهلتو مهجر ىلع ديرفلاوكفالا نماولا قام بتكستس هنعءاضغأ نحو انملا

 قا ارعلاءارقةماعو زال ا ارِقْكِاَذَأر ف - مهلئقواولافامتكنسهلوقةءار ةىءارعل ةسو

 نيفوكلاءارق ضع كاذأر قو لتعلا صن قحربعت ءاس الا مهلتقونونلا اولاقامس 5

 ملام_هذم ىلءلتقلاعفرو اهمضب و تكس نم ءاملا قحريعت ءاسأ الأ مهلتقواولافامس تكس

 / ينبت سو هين هللاد .عءارق نم انتر راع هنو

 ىلا سس ' ىلا ةءارعلا لب وأتنمهملا دصقامف باوصلاهحو كلذ ئراف لفغأف لاعبو هللادمع

 ىلعءاساالا مهلتقواولاق امتكسأرق ةنم تش ىذلا نأ كاذو مالسالاءارق نما فا امنوهتلادمع
 يسوع هلوقىلع فطعلوقتنو هلوةناللاعب وأر قب نأ هلعاف سس مامدحو

 ظ هإ]عاف ىهسامىهذم ىلعوأ ه|عاو سس ملام سهذم ىلع عج رعب أب ىعملا قامهس ا قفونأ ٌْ
 ١ ىعمربغ نم هلعا ىمسدقامدحو ىلعرخ آلاو هل_عافمسملامسهذم ىلعامهدحأ آت كااماف

 اندنعكاذىف ةءارقلا نمداوصلاو برعلا ءالكْن ممعبصقلا نعي راخراشخاو كلذ ىلع هاك

 ظ لسقلاهمضو ءاملاب بتكسسف ةءارقلات ناك ولو لوقنو هلو صنلاب مهلتقونوئلابب ل

 ىتلاران آلات وذ ذدقو قحريف,ءاست ًالامهلتقو لمق فك لل *او لاكن أك ان دقامىلعلاغيو
 ىلغاوناك نيذلادوهلا ضعد رعقهللانا اولا يذلا لوق هنلا عبس دل ارش اوخ ندا تاك ور

 اوكردب ل مهمالءاس ألا نماس :دنعا كئلوأ نم نكي مو لسو هملعهنبا لصد مان دهع
 كلذك ل تارا تاج ولارعغ ىلع اذ ىنعم نا لمق هولتَعمف هللا ءاسنأ نماسن ||

 نماوانق نمل لة نم مهلا اوأ لعفامم نيضاراوناك 5 الاءدهم ىلاعنو لراس هنلا ىنع يذلا نال

 9 مث)ةرو رضالو لملدرعم نم هرشاط نع اغلا! فرص هنفوئشلا لاذ لمحت نمراهتش الثمن رهتش هنأ

 اذهو بنك ااموظع عمم نم صلختم بخ هنأ لولغلا بحاصٍ لعل موملا ليس ىلع بسلك لكل ارم تالا (تبسك ام سفن لك فون



 فوذعحم ىلع ئطعلا ءافلاو راكنالا ةزمهلاو(عستا نف أ)لاَمف لمس املصفم بسك ام وب م لمّمفءا زا ةمفوم.لاغأ ستيواملبأ
 ةدشن هنم عجر (هْلنا نم طضسا ءان نك ) 6 |) لولغلا 'لرتفهئلاناوضر عستا نفأ ؛لامعتلاو ىلكلا لاق عسناو قنا نمأ هريدقت
 لاقو لولغلا لحأل ماعتن ا هدارأ 2225-2222

 هللاناوضر عبنا نكأ حاحزلا

 هبلع هللا ىل ص ىنلاسمأ لاثتما

 | نماضرا,و ةدحاوةلحن ةدحاوةلملسهأ اوناك ذامهعمج-ىلاهّمعي رطو هحابنم ىلعاوناك نم |

 أ هلوق ل وأتى لوقلا . 04 لمقىطمامفهرئاظت نما ام ىلع مهنم كِل لءاذ لعفام لعف مهعمج-

 | لح كلذ. ىنعي (دسعلامالظس لهن أو ودب أت مدة اعكاذ ّس رخاباءاوقولوقتو)

 باذعاوقوذةماسشلا مون قدريغت هللا ءاسأ أنيلت املا انغأ نو ريف هللا ناننملث اهلل لوعنو هوان

 قيرحلااهغاوةمبتلملابغواهتمةيبتلل عما مس 00 قرحلا

 ؤ تمدقاع كلذ هلوقامأو عجوم ىنعب عسحوو وم ىعل ميل تاذع لءقاك هق :رءايمأدا ,اهل هفص

 مكتابحماباهتبستكا اووكيدبأ تفلسأ اع قار 11تاد- ءاوقوذ ةمايقلامويمهلانلوقىأ كيدبأ

 ىراح هلك. ]و هب , وهعلا ه:م قاف سأري هل هلادبع_قاعدف ر وحال دعهتلانأب و امندلاق

  نيذلادوملا نم ةمامغلا موب مهللاق ن يذلا ىزاخ. لعام“ رجم نوت اع سفن لك

 ' مهازاحاع ق-ريغب ءاسأ للا اولدقو ءامنغأ نحنو ريقف هللا نا اولا مهن أم هنعربخ أف مهتفص ف صو

 دع هللا ىلعاوذكو تاثحلا ةناركاسلا مان الا نماوم-ستك ااع ١ ركلات أذ عنم هن

 0 ْى :رحلاباذعمهتقاذا نمهنم مقاعامد هرك ديىلاعت ٠ نكي ملف راذنالامهلا راذ_ءالا

 مهني لداعلا هنكلو هل نمادحأ مالطريغمؤانث لحوهكاذكو اهلهأريسغىف هب ومعاعضاو

 نيك رمملا عفدرلا مهاعدنيح لو

 هللا نم طضسن هاب نك دحأ موي
 نول والا ل_قواول تع ل نيذلا مهو
 توةفانملانو رحب الاو نو رحاهملا
 ناعالاهنلا ناوضر عستا نأ لمقو
 نم طعسءان نك هتعاطب لمملاو |

 هتصعع لاغت#ش ا ,رفكلامهقلا

 َ ةلانوكتل بر ةازرتاا اذ فو

 بيس ناك ناو مومملا ىلع ار

 (ماهج هاوأمو) هلوقواصاخلو لا

 سس و) هلوقو ءان نم هزلص ماع نم ١
 روح اللاغقلا لاو ضارتعا (ريصملا 5 نيدلا) هلوقلب وأت ف لوقلا ل هنو هلضاوف نمسح أ م مهعبج ىلع ضفتللاو

 تاندملاب ىلمق نم ل سرك ءاحدق لقرانلاهلك أت ناب رقباش”أي تح لوسرل نمئنالنأ املا دهع
 ١ نا اولات يذلا لوقهننا عمسد هل هان لح كلذ. ىنعد ( (نيقداص تنك نامهوةءلتق ف تلق ىذلاب و

 اولاف نيذلا هلوق ىلعادر ضفخ عضوم ىفهللا نااولاق نيذلا هلوقو لوسر/نمونالنأ انملا ده عدلا |
 همتك قانملامدتواناصوأ لوسرل نمونالن أ انملا دهعهللانا اوباق هلوقب ىنعبو ريسعف هننانإإ

 نم هّنلادنع نم هءاحهنالوةيامفالوسرقدصنالن أل ومي لوسرل نمؤنالنأ هئاس أن سلأ ىلعو
 ديعلا هب برقتاموهونانرقبانئمح ىت>لوقي رانلا هلك أتنانرةباشستأي ىتح كلذردْعو ىبنو سمأ
 اه اتلاقامناو انا رق ترق دوق لمد ريس اوف رجم ناو قو هقدص. نم هيررجلا

 ] ةلالدو هلن .رقامهنم هللا لومق ىلءالمادن اكن ام زا كاَذ ؤ هلا مهدحأ هن رقامرانلا لك أنال رانلا

 لاو ىلأ ىف لاق دعس رمت ايرص اك لاير عونا وف وعمي داب ورق تنص لع

 لحر !!تاكرانلاهلك ١ اثنان ر 0 أب ىتح هلوق سادع نبا نع هيأ نعىلأ ىث لاقىع ىنث

 تعمسلاو نيل تن رص هتلك ًافء ءامسلا نم راث هسلعتل رز أهتم لقت اذافؤودصشن

 اذالحرلاناكرانلا هلك أتناب رعب هلوقف لوب 'لاعتلا تعمم لاودسعان راسخ أ ل اوقيذاعمانأ
 ىلاعت هللا لاقف هماكأ افنابرغلا ىلع تزف ءامسلا نماران هللا ث عب هنمتلمقتف هقدصل قصت

 لسرك ءاحدق لقرانلا هلك أتنان رقبانست أب ىتحلوسرل نسر لو هملع هنا ىلص دخت هنن
 ىدلا و ىعبر ”1ةىذلا و مسلوق هَ هقمعحو مس( ول :ىدص ىلع لادلا مسا ىنعي تانبملاب ىلبق نم

 هقدصولعةلالدهنتبرقذانانرقرانلا لك نم تن رارقالاو هميدصت مكمل هيءاحاذا هنا تسعد ظ

 معزئذلاب ىلبق نم اوناك نذلا لس لا مكن ءاج دق مسهل لق هلو نيقداص تنك نامهو.لتق لذ

 هلت ناكل ذ مهكر ؤاحىذلانأبنو رقم تنأو مهوتلتق لذ مهومتلتقف مكماع مهلة هنأ
 رائلادلك تناشد بروحك انا نعاوتوا نأ مكملادهعهللانأ ىف نقداص مث ”:5 نا

 اوناك نيذلا دو ملا نم مهتهدفصو نيذاانأ : 7 , آلا هذهمهدامعهللالعأامناو هيك“ لعلة

 ءىبسملا ناد ىوسا نأ ةمكملاف

 ىصاعملا ءارغا ناك الاو نسم او

 تاعاطلل الامهاو اهل هحاباو

 مهلىأ لمق(تاحردمه)اهعاريفنتو
 نالفدذحملا اذه٠ 0 رد

 مهريصدق هن .اكمهلامم أ فالثخا

 اهتاودفف هفلملا ءامشالا ةلزمع

 ةنابقالا سوفنلا اكد تلافو> |
 ىفالتخا|اهملع لد. هيعاملا هفلتخت

 نمو مالطألاو قارشالاب اهتافص
 سانلا ملسو هملع هنلأ ىلص لافانه

 هضفلاو بفهذلا نداعك نداعم

 نأال تاع رد مهفنأق مهن

 مثتاحردو وذدارملالمقو تاحرد

 نمىلال مق دوعب د ىأىلاريمضلا

 قى كلاغلا نال هتتاناوضر عستا
 لهأ ىف تام .ردلا لا هسا فرعلا

 بامعلا لهأىف تاك ردلاونا اوغلا

 ءأي نم نسر كس ركل

 هاوأم نأ اوفو هلأ نم طخمسا

 2 ”|نملاقصواذهنوكمف ماهح

يالواذك ىبفاشلا دنع دل _لامذه لاقي اك هكحو هلع قءانعم ناك ناواذهو (هللادنع) 0 وتاوضرلا
 ههزتل ناكنلاةيدنع هيدار

 نوتواغتم منال برقأ هنال اضل نمملا دوعن نسسسملا لاقو باوثلا ل هأب ىتملي هنأواغبي رهو اقدع هناالا كا ذنعىلاعت ٠



 امهرح م ىلحت ران ع نمنالعن هاىذح لح راباذع راثلا لهأنوهأ نا لاقو ارف راع دا كيرا لدور اع لعفلال اوسرنعاذعلاق

 لهأتاكرداذكو ةنوافتمباوثلا لهأ تاحردنال للا ىلا دئاعنوكيتأ : ١ لارا زطقش ىلاذع دس ذءد لهو تراب ىدانن هغامد

 دولا ا و تع مدت ديا رضع كيج رام ا يد اودع دج ءاسربو زعل ب يحم نوزدل ب دو تورم زي ( قلخلا لامعأ توافت سس .ناقعلا

 ٌ ١! مهم رىلع مهن ارفأو هللا ىلع مهم قاووكي تأ و را ولا ا مع بتاسهىف تاحردلا لمعتسادسقو ' ارتفا دك قاووك تأ |

 ْ انوتكم هنو د مو هدو مو راد دا وح و لبو ةماعلا ىلصا دمت مهم ذكنو هن يرد ار هاوقك رانا لأ
 ْ مهفالسأن ٠ مى نك الادهتعاط هّضو رفمهملخىلا هلوسر هنأ ممل ىلاعت هللا دهعىف مهدنع مم زاجف( نول عناعر يصب هللاو)اولمع

 ْ تانأ ىتلاةلد ال اواهس هللا هدأ ىلا خارمهرذ ع هللا عطق دعي هللاءام ءاسأ أنولتةياوناك نمذلا نمدعل) لئاف نمرع هلوق اهرادقع

 2” لجاوفليوأة فلوق ١ *) هقوتصالاننكساو هنئاىلعءارتفاامسمهقدص || هوو مخلل ىف نييك قعدت
 ظ ل ناتو ( رينملا تاتكلاو رب زلاو تانبلاب اواح كا نمل سرب ذك دف ْ مهن اعف أشن لوسرلا اذهنأاهنم

 1 رئاس نمهللاب كرتملا ل داو دوهملا نم هلان ناك ىذلا ىذألا ىلع لبو هملع هللا ىبصا دق همن ا قدصلاالا هرع لوط هنمرهظت و

 || هنلانااولاقو ريشفهملانا اولاق يذلا ءالؤهبذك دما كنز ال هليلاعتهتنالوةي للملا لهأ ا هلاحاذه رع ماب فمكف دئامالاو

 لاقىلاعت هنأكحابمو ةنامكلا
 نع ههزن أن اب هغصوىف تك أال

 د الوفا تلو هنامللا

 اهنمو مكملع ى عل مع 3 مكسف

 امناو نيلغاح ا 0. 2

 بال 'معلا و فرمشلا كل لصح

 ىسوسم هيءاجام تفرحو هنءاحأمو وسعي ارا لم الاوداروتلا تاكل /ىعلوا ظ عفن عبط مق نعطلاو لوسرلا اذه

 قامتدعحى راصنلانأوهمف مهما هد هعتلدبو لسو هيل علا صدق ةفص نم مالسلا هلع 1 رع راق راد اهنمو

 ظ نمل ا نيسفرينب ىذلا ىنعب هناوريملا هلوقامأو هم أ ف دب مهرمأامتريغو هتعن نم لمحت الا ١ ردا ىصقاب هنمعينأ ل قاع لك
 ؟ ناسللاو دنلاه عمن وكب ودلع

 | لاهمابارارتغا مهر ىلع مهوارتقاو راثلا داك أتانا ار رانمؤنالثأ انملادهع ْ

 | اولعةنامهناف مهلا هتادوهعنملطانالا مهؤاعداو "لانا مهي دكت ملع نمظعبالومهاباهنلا |!
 ٠ عاقل بحطلا هدام نمش قدا لسر رم مهفالسأ تي ذك فدل لعاوذكو لوذكن كنكاذ ١

 روز عج هنافرب زلاامأو تانببلاوهكلذو ىتلخلا ةمعملاتاب آلاو لقعلاةرهاسلاةلدالاو رذسعلا 1

 : سقلا ىرما لوقهم»و رو زوهفناذ " لكو ناتكلاوعو ٌ

 قاع سسعف رور ا ناسف هترمصت أ للط نأ ِ

 || نسوكا ءاضأ ىنعع يالا اذه كاران ادق لاكي ل ||نموهامتاو هعضووهلعستلا ظ ظ
 ريب وح نعر ضزوأ انث لاف ىص٠ا انث لاق ىلا .:ةرج دقو ريشا شلاوةرانارش وهف ١ دوسعملانوكمونامسلاو فمسلاو
 || |مرص مسرعا لم ىرعت لاق كلمقن "ا رم لوذك ناو لافتا عا داهحلا قناسلا ببغ ريل دوعلا
 || نمل سرب ذك دقف لوذك ناف لوقت رحنبانعجباح قث لاقنيسحلا انث لاق مسافلا نم ىلع ماعن الا امه َنملا ىسعمو
 | | رعب رب زوق زا لهأ ف حاسم فرش اذ مسو هملعهللا يصمت ىرعل لاق كامق 0 ةكما ءارحلا ىلطال
 || هلوقلس وأ: ىفلوقلا :زذ رطاقر وس ىذلا لثمءاملابر ب زلابو مالا ليف ند اومل 7 ١ ! نأاماود ملال صأىلادوعينأ

 ةنحلا لخدأو را 0 زحزنف ةمامقلامو كر وح أن وفوتاغاو توملاةقئاذ سف لوالا نق لوسرلا اذهة عد ىلا دوعد
 هللا ىلعنب رتفملاءالؤهريصم نأ هرك ذولا ع: كلذ. ىنعي ( رورسغ يس م 1 نامفنلا لنعتر 0
 نممهريغريصمو مهجر ىبع مس :ءارح نعربخأو مهتفص ف صو نيذلا هلوسرب نيب ذكملادووملا نم نم هوحو مسجل عدروب ىنلاو 00
 هنن ىلصهمدنل لاعف مهعمجس ىلع توم ات ”د- لق هنال 4 بلا مهعيج عج هو درك ذيلاعت هاش عسجل | لك فم-هالع يس

 ىلع ىرتف | نمءارفاو مه ريغو دوه ءالؤه نمد نان كبذك نم بي دكت كنرعالل_بودملع ||| "6 را لا 9
 هيلا تلسرأ نم تثج ىذلا لثءهيلا اولسرأ نم طارت اا نماراع سس[ :تذك دعت | ت7 2 ا

 مكلابعأر وجأ نعي ةماسقلا وبكر وحأ نوفوتا- اودوانن لج لاقاك ةمايقلا وب هلمت* 00 0 0 2 0 سفن لك واف ذ ىلا مهعج صو مهريغو هلع اردلا نمريصمو مهما كر عشت هوس امهفذلف 10 0
 لوعب زافدقفاهتمدعنأو رانلا نعى نفلوقي رانلا نعس زحز ن .ةرسشفارسشناو ريقناررخنا ل ىل مع ١ أو مهل

 | ىتعمامتاو ابر ةظاذاَةزاغموازاغمواز زوفز 1 وفر ةلط نال زافهنملاقي هتحاد رفطواحندقف
 تابمغرتلا عاونامهماعدرونوهذللملاو
 | درت :ومهروتف لوزيف تاسهرلاو

 كلذ  دنعالارصملار ونب عافتنالا مالك 7 وازع ىذلا لثكو رساارأ ةازغع ريْسلا ل وةعف هل جابو مهطاشن

 نم) ثعبلوس لا اذهنأىناثلا نمو سو هملعهننا بص ىنلا داشرا هملا مذ ” لام لقعلادر مبءادتهالا لحال اذكف سهشلارون عوطس

 ل يحل 2 مب ل خخ وصسس ل حاحا يسيل رب يحج ل مساس هجصصووع و عمل ٠ ميدل رح سو حلا يطع أ عام تصصل امس يوسع لا ل مس محسوس ل + يصل ل يي يحووأ <  - عج جس جس ل يصحو مم سس بوو سم جا



 صخو هموق نم لوسرلا عم نما ن منموملا دارملا ولد أ ده ىلعف هدلو نم مه 6 لمعتسادلو نمو امهلممايبر ءمهسدح ْن هاكأ(مهسفنآ

 ىلءنيفقاواوناك اذاوهنعهذخأ بحامذخأ( | معز مهلع لهسادحاو ناسللا ناك اذا هنا ةنملاهحوو هينوعفتنملام هههمال همم نيئمؤملا

 ال)ايندلاةامكساامو 2 اركلا مظعن ردا دعا ار دمار امنع انرالا ع نخل ظ

 لوي رورغلاعاتمالااهفراخنز واهتز نماههفامواهاوه وامن دلاتاذاامو لوي رو رغلا عام ||
 د_:عهلةحصالو نامتمالا +_ذعهلةقمشحالىذلا لحمضملاعاد_كناو رو رغلااهومكعتع ةعتمالا ||
 هراكملاو بئاصملاو ع احفلاب مكملع دئاعوهم' كاس دنمرو رغلا مكعتماع نوذتلت مت ”نافراشخالا ||

 ابنعمنأ منوعتمر رخام ١ اونك فام هلا نارا رو كا ا ظ
 انث لاق ىحسا انن لاو ىنثملادب 2 أم كاذب وأت فىوردقو نولحار لماةدعب ظ

 عاتمالاايندلاة اهلا اموهلوق ىف طئاسنب نجحرلا دمع نع سنخ الا نم ربكم نعش” 7 :نع رب رح ا

 نيللا هلع برس ئشلاوأ قيقدلا نمئشلاو أرسل نمفكلاهدو زتىعارلا دارك لاق رورسغلا |
 هعمك : نم غلسال لملق عاتمالا ينل كلا امو هنآلا عمن أ ىلا اذه هليوأت فب هذطءاسزءاناكف ||
 وههسفلوقلا نمسسهتلا ناو ليوأتلا وجو نماهحو ناكن اولي وأتلااذهو 55 الوأ|

 ىتعم ىلا هفقرمص] < -والؤكاذك ناك ذاو برءلامالك قعادللاوهامتارو رغلانال انلقام

 رورغفوهىذلاامأو رو رغالو عاد_خريغىف «تمهماصواللةنوكب. دقئُملان ال ةلقلا ||

 وهف نالفىفرغلئاقلال وق نمردصمر ورغلاو رو رغىفهنموهامريثكلاالو هلرحتت لملغلاالف ||
 نءارغب ىذلا رورُغلا ناطمستلاةفصوهف رورغلا نمنعغلاتحتفاذاامأو نيغلامضاارو رغفرغب

 انث لاف سيركوأ (شرص دقو هتنوةعه,هبحوتسامفهللاةمصعمنمهلخدن ىتحمدآ |
 هّنلالوسرلاقلافةريرهىلأن ع ةلسوأ انث لاق ورعزنيدم انث الاف يحرلادبعو ةددع

 ايندلاةامحلا امو متلش نا او رقاوامفأمو امندلا نمري_خهنملا ىف طوسعضوم مل_بوهملعهللا لص ||

 نيذلا نم عمستلو مكسفنأو مكلاومأ ىف تولءتل) هلوقلي وأ: فلولا مو رورغلاعاتمالا
 مزع نم كاذن 3 اوهدنواو ريصصن ناو ارثك ىذأ اوكرشأ نيذلا نو .كلمق نم باتل اوتوأ

 ىنعب مكسفتأو مكلاومأ ف تاصملانريتكتل مكلاومأ ف نولستلهركذىلاعت اذن ىنعد (زومالا ||
 نمباكلا اونوأنيذلا نمنعمسنلو مكن و مكترصن لغأ نمرئاشعلاوءاب رقالا الالم و

 نم كلذدسأ امو ةلولغم هّللادنمهاوقوءاسشغأ نكنو ريمفهّنلانام_هلوقو دوهملا ن. ىنعلم ككمق |

 نمو انك ذامدوهلا نمىذالاواريشك ىذأ ىراصنلا ىنعن اوكرسثا نذل ن نمودقل لعمار ا
 اوريصتناو لوم او َعَدَواو ربصت ناو هللا مهرفك نم كإذهمشأ امو هننانبا سما مهلوت ةىراصنلا

 اولمتف كا هنو رعأامفهتلااوهدتو لوي اوهدَتو هّتعاط نم مهربغ ىفو مهمف هر كس مأ ىذلا هللا سعال أ
 هملعهللامرعامىوعتااو ريصلاٌكاذناذ لوي رومالا مزعنمكلذناف هتعاط كلذفف ا

 مسساعلا هن ايرص ىدااك عاّمنبق ىنبدمسىدوهلا صاختف قل زئدلك كاذْن ا لدقو هوك نمو ش

 0 ةمركعلاق لاف يرحنءانع جام انث لاق نيسلا انث لاق
 تلززنلاق اريثك ىذأ اوكرمشأ نيذلا نمو ميلمق نمتاتكسلا اونو أنيذلا نم نعمستلو وكسسفنأو ش

 قديس ىدوملا صامتف ىفوهملع هلا ناوضر ركبجأ فول سو هملع هنا ىلصىنلا ىف 5 المنزه |
 هملاستكو هدّهس صاخفىلاهتناهجرىتدصلار كبانأ سو هيلع قنا ىلص ىننلا ثعب لاق عاشق ش

 ءاطعأق فرسلا حدوتموهو ركب و بأ ءافس عجحر ىتح ىش ىلع نئاتفتالر ؟ىلاللاقو باك ْ

 ىنلالوقرك ذمفيسلاب هيرضي نأر كب وأ مهف هده: نأ كب رجاتحادقلاقءارقالف باكا 0

 ١ اهب نولي نيذلا نيسحتالو تلزنو فكف عجرت ىتحئ شد ىلعَنئاتغتال لسو هملع هللا ىلض 0

 ومكيلال د

 كلذ ناك دئامالاو ودصلا فهلاوحأ

 ه.قوتولاو هّعيدصت ىلا مها برقأ
 لاكاك رو مهل فرمئاضدأ همفو

 نأكاذو كموهلوكارك ذاهناو
 سو هماع هللأ ىبص مهاربابراضقالا

 دووملا ندهن 9 اكرر

 دويلات برسعلاو ىراصتلاو

 ىسوع نو رختشي اوناك ىراصنلاو
 امو لست الاو هاروتلاو ىسعو

 ثعاالف كلذ لباقي امد درسعلا ناك

 فريش راض ارغلال وادم هللا

 عج فرش ىلعادئ از كلذ. برعلا
 سنذح نم ى أ مهسفن أ نم لسقو مالا

 ىلا سندلا نالّئاملا نمالرسنالا
 ىلصىنلازن ءىو ريو لممأس نجلا

 ارقامهم أةمطاف نعو ملسو هيلع هللا

 مهفرم“ *اىأع ءاشلا مم مهسشتأ نم

 اماع نونمؤملا نوكباذهولعو
 ! وبرعلا مدار نأ لمتكتو
 رضمو لمع مسا دلو ةورذنان دعنأل

 فدنخو نان دع دعم نءرارت هورد

 قدح ورد و ووعد
 شارقدو رذوةك رده ةورذشارقو

 رئاسامأو ملسو هملعهقنا ىل_صدخت
 هتابآ مهملع ولمس ) هلوق نم هفاصوأ .
 (ةمكسملاو ناك اا مهلعي مهكر ف
 ١ أوقدنعو هردملا فاه رافت ضع ده

 نا ارعاو الوسرم مق ثعد اوانر

 لالط نا لبق نم اوناك ناو) هلوق

 تناك ناورهلوق قفاساك (نيمم

 ةيهلا نا همقهنملا ىنعم 0 ةريمكل

 اهعقوم ناك ةنحملاد تدر واذا

 سيقع لورا ذهةئعبفمظعأ

 نوكت نيدلا نعماهذلاو لهم ا
 تاحأاملم اهقومت و اع فنمعأ

 سو هيلع هللا ىلص ىبتلا همسن ن 3

 لق) هلوغب اهنعباحأو (اذهىنأ) هلوعيدارملاوهو هركسع مريم امهتلا دنع نمالوسر ناك ول مهلوق ىههو ىرخاهههش مهنع ىكح ل لولغلاىلا

 مدقماهفتسالا ف ل ا مكتباسأالوأ هلوف فواول 0( (مكشن أ دنع نموه



 ملا ءأنيح ملةأرب دقتلاو هملاالةفاضاب ,ركا لحم ف ؟تاصأواذهىنأ ل وهلال اوعمو ملقى ةرطاملومالكلا اردص هل نال فطعلاز أ وأو ىلع

 ىلع زحتو انملعاو سصن فبكو اذهان اصأأ نأ نمذئنمح متلقواذك تلعفأ لمق هنأ 3 ) ١ مب )فو ذم ىلع ةفوطعم هاج | نوكست ثأر وعو

 | لطابلا ىلعمهو لوسرلاانعمو ىلا
 هعقاو ةيدصلابدارم او مهعمى هالو

 ظ تلزنكسفنأو كلاومأ ىف نولتل اوقىلا نيت آلا نيدامو مسهل شوه لب مهلا ريخوه هلضف نما

 نأكلذو ردبهعقوابلثعو 16

 مو ملح ره 0 نكرم أ

 ةيعيسارملاو نعبسود و
 هعرهلا ف فعضلاةمسن دارأ لمقو

 نولسملاوىرسالاو ىلتعلاددعىفال
 مهومرشو لادا 8 ناتكلا اوموه

 اوصعاسأ مت دح أ مو لوالا فاضنأ

 ماز او نوكر مما ميلا

 مار ناو نات ع ل صح نيكرسشملا

 حي رش ةدحاو: سم لمح نإ املا

 تاوحايللم م مدا ادق هلوق نع

 مو- ” ا حاب كد مد

 منع مادة هلع
 داعسسالاهحو اف ممماوأ َن : أم ىلثم

 لقلاعذ رح [تأ وحن حرص هنكل

 هرب رقت فو 0 ا

 موس هسصملاهذعنأ ل والا ناهحو

 كوتشيلا ددعم مم أك اذو مكتصعم

 هندملا نع وركنافرومأفف

 لشسفلا قمت ةماقالا ىف هيأر ناكو

 قو ركرملاهقراغم فو عزانتلا قو

 ىلاثلا ةمسشغلا ىلطت زاغتنالا

 لاق هنأهنعمقا ىضر ىلعن غو نأف

 ناشر ملسوهملع هللا ىَلص

 ٌكموق عنصامدر 1 دقهشانإ دهان

 ىراسالا نمعادفلا مهذنخأىف

 اومدهش نأ نيب مهريخت نأ لمأو

 نيب ومهقانعأ أو رمضنف ىراسالا
 لتس نأ ىلع 0”

 ىلصوللا لوسر رك ذف مهن
 اولامفه4موعل ان رم

 ذخأنانناوخاوانر ئاّسع هللا لوسراب
 لاتق ىلع هب ىوقتنفوممءادفلا
 ' مكسفن : ًادنع نموه ىنعفر د. ىراس أ ددعت الح رو دا و لقا هدااعل انمده دس نأ ىذزو ودعلا

 ىرعل حب رحنا لاف كف نول روك ده لوذك ناف هلوقىلا عافنمق بف تاب ًالااذه

 راظنمف ميملتسسس هنأ نينمؤْملا هلل ملعأ لاق مكسفنأو كلاوم أ[ نوامتللاق مسيو هملع هللا لس
 َْى رامتلاودوهلا نعي كذسق نمباككلا اوتوأ يذلا نم نعمستلو لاق مش مهيدىلعمهريص فمك || مهم

 ىراصنلا نموهللانءاريزعمهلوقدوملا نمن وعم نوللسملا ناكفاريثك ى ذأ اوكرسشأ يذلا نمر

 و ريصت ناو هللا لاقف مهك ارسشانوعمس ون ررحلا سهل نوبصني نول. ىلا ناكتفهقلانبا عسا

 تورخ [لافو د ه«كرمأو هلعدتا مزعامتوقلا هلوعب رومالاءّرع نم كلذ او أوعهنتو ا

 ءاسنن بيشش و مل بو هيلع هللا ىبص هللا لوسر وجيم ناك هناكلذوتف فرش الا نيسعك ىفتلزن لب

 عرمان ناك قازرلا دمعانريخأ لاق ىحن نب نسما ايمرص كاذلاف نمو ذ نيإسم ا

 لاو اريسثكى ذأ أول رك :[نيذلا نمو كلمق نم باتكسلا اوتو أ نمذلا ع نمنعمساو هلوق قىرهزلا

 1 رعت هياعضأو سو هيلع هلثا لص يتلا ىلع نيك رسما ضر ناكو فا ةالا نب بعكوم |
 لاقي لجروةللمنب دج مهفراصنالا نمرغن ةسجن هلا قلطناف سو هيلعهقل ىلصىنلاوجمو ظ
 لاق حال انثحاولاقو مهن أش ركنأف مهتمرعذ مهاراإفىلاوعلاب هموق ساكت فوهوهوتأة سعو أ
 قنابل دبع اءارد ا كعإل ”لانمح لاشف ممم لح روءافهتحاح ىثدصلف عينا
 ًادهنيحءاشعموتأ اننا هودعا اوف لح رلاذهيكب ل رذنممدهحدعل متلعفنل هنلاو لاف ام

 فوده مع الاو كي انج شاء دغ معاش درعا امال ل ةةيوناتناو اناوراثا ع

 فوم هرتأل اعف مهملكف هلع فرشأ هنأ ةمركع نع بو أىريخأفرعملاق مهنأشو مهذب دح

 اذهو قسوةنمهرا ذهلاقبف' ان أر يصعتنأ ىكتسنانا اولاَعْف لاق ارم مهعشإ 0 اودا ارأورك ءانب ءانبأ

 كلا نم عنشمت ا رخا اولد :الو سانلا لج !تنأ اولاف كءاسن فونه رت لاعف نيعس:ةنمه 7
 متئشاماواّمحاو كحال ىنوتنالاشفم وبلا حالسلاىلاانتجاحتلعد ةفانحال سنه الو

 م-هلاثم أ ىلا لس رأت لاق و هنأ سما ه.,تهلعتفل رايس هذفانملعذخأتوك ءلعذخأ :انملا لزناف اولاق

 ظ ىلأق تنملا قوف ن «مهملكف ةماعلا الزل ديكو :رالات عما ورك و
 مهضعن مل اندف هتأسمانالفعأر طعاذهل اف ن الفان مي رلادذهاماولاو 4<خرح وغب مهملا لزتفاهملع

 ةإسم ند هالعو هترصاخ ىف سعو أ هنعطفهتلاودعاواتقا لام هقنتعا مه تعارمشب

 لتقاولاقف سو هملع هللا بص ىنلاىلا اًواف-ن ر وعذمدوهلا تعجصأف اوعجر من هواتف فمسلاب
 مهلاتق ف ضرحو م_ملع ضح ناك اموهعمنص مل سو هماع هللا ىلص ىلا مه رك دف ةلمغان ديس
 هملعهنلا ناوضر ىلع عم راتكلا كل :ناكف لاو اه ص مهلدن و هنن بتكي نأ ىلا مهاعدءممذؤيو

 هوذسنف هنومتكتالو سانا هنئستل تاكل ااونو أن يذلا قائمم هللا ذخ أ ذاو) هلوقلب وأ: فلولا ©
 نماض أرك ذاو ه رك ذيل«: كلذ ىنعي (نو رت .طدام سمفالملقانمت هباو رتسشاو مهروهظءارو

 خا ىذا "ل سم أ سانا نثمدملو مهقاثسم هنلاذخ أذا دمار مينم باكل لهأ نم مه رغودوبلاءالؤه

 لس م لو سرهلللناو ليتالاوةاوتلاوهو هدب ىذا وسبماك ف سان هلا ىلع مهقاثمم

 ذخ أ ىذلاهقاثاوضٌمنوهوعضوهللامأ اوك تف لومي مهروهظءارو هو ذف هوما الو قحاب
 مهللعذخأام مهنامتكباوعاتباو لوي الملقانمث هدو رتشاو باو ذكو 'لرم ا ومتكف كلذ. مواع
 هوان لح مذمأ امندلا ض درع نمال بلقاس خس هنماضوعُلن وص نمد هومتكر الن أ قاثبملا

 عشار
 ةوقب ل و :لرتلاو لعفلا ىف رايتخادبعلان أ ىلع يلا هلرتعملا كس و لتقلا مرايتخاوءادفلا كن ذخأب روش



 لفارس نمودج نآهتاد هعنتماديعلاد احا دحو ولف هملعارداق هللا وكم ءاسشالا لج نمديعلا لعف تاق( بدق مثلكم هلا

 ندا.فناعجلا قلاع كاصأ مو) هلوق ) ١ ب م )هديؤيو باسالاببسمملا لكلا ءاهتنا فانيالةطساولا دوحبو نأ ل اودوجوملاداححأ

 هئاضةبعقو ىأ سابعا لاق (هللا | تمص سب سمسم انيناا “اوصل ب ةتمشلا نب يي يرو
 ةيالادذ م ىتعنمف لي وأتلا لهأ ف لتخاو نورتشبامسئمف لاَقف كلذ نم هباو رتشااممهءارسش |

 ركب نينوي انث لاقسركوأ ايم كلذلاق نمرك ذ ةضايموملا م ىف مهنه لعل
 نبا نع هيدح هنأةم ركع ن عتبان ندد زىلومدم ىلأ نيد ل ى ” لاق قدس | نيدمم ان لاق ||

 ىنعي ملأ اذعهلوقىلا هنومتكمال او سانال هننمبمل تاكلون وأن يذلا قاثسم هاذ أ ذاو سامع

 دام نوما اعط انث لاقديج نبا رص رابحألا ءامههاشأو عسشأو صاختف
 ىن لافدعس_ دم  مثرع هلم سامع ناار اوه هم 100 تباثنيدب زلوم دم ىلأ نبا
 اوتوأن يذلا قاسم هللاذ أ ذاو هلوق سابعنأ نع همأ نع أ 6 لاق ع ىن لاف ىأ

 ىذلاىتألا ىنلاا وعش نأ مهيمأ ناكم هر وهظءار هود كف هيومتكيألو سانلا تنسب تاكملا

 اوفوأ لاق لوهملع هلا ىلصادسحت هلا ثعبان نودتبتكلعلهوعمتالاقو هتاطكوهنلان ٠ نموا

 نوةلتوهوقدصادمم ثعب نيحلاّعف كاذ ىلع مه دهاع نومهرأو ىاناو كدهعب فوأىدهعب

 هللاذخ ا داوىدسلا ء طامسأ انث لاقدجأ انث لاف دمه انييرم ىدنع تبمحأ ىذلا ظ

 ادم سانلاهناسمل دوهملا قاثسذ أهلا الاق د . الا سانا هنئمسمل باكسلا اونوأ يذلا قاثمم

 نين سحلا نثرص اليلقانمت هباو رتسشاووهر وهط» ءارو هوم هومتكيألو لو هملع هلا ىلص ظ
 جاخلا لأس لاق نيطملا لمن ءفاسحخلا ىلأ ع نع ىروثلاانريخأ لاق قار رلاد_عانربخأ لاق ىحن |

 د.عسلالحرماقف باكلااوتوأ نيذلا قاثسسهنلاذخأذاو هن الادذه نع ةءاس اح سو نبا

 لو هيلع هلا ىلصا دمت سانلا هنييملدو مي باتكسلا لهأ قائما ذخ ذاو لاق ةانرحنا ظ

 داو هلوق ب رحنا نع صاح ىث لافنيسملا انأ لاق مس اعلا سرع ودل وعتاد ظ

 هنلانيدمالسالا نأ همف ناكولاق هنومتكرلو سانا نسبا ناكلااوتوأن يذلا قاثسمههاذخأ ||
 نورخ ا لاقو ب " لمدحتالاوةاروتلا فمهدنعابوتكم هنو دححاد هت نأو هدابعى ب عهضرتفاىذأأ ْ

 اني لاقديزب ان لاقرُس اس2 كلذلاقنمرك ذ نيدلامأءابع وأن هلك كلذ. ىلع

 :ارزورو انف ريتك اور اكان سا اكل اوتو أن يذلا قاثمم هتاذخاذاو هدانق نع لمع

 ناةرلعلانامكو 1 اباو هملعملف امش اعنف معلا لهأ ىلع هتلاذخ أقاثسم اذه هن الامس هر وُْهظ ظ

 نك نيغلكستملا نم توكمف هنلا نيد نمي رخيف هيه لعالام لسحر َنةلكتالو ةكلهإلعلاناقك

 لك اال منا ماد لثك ب رختال ةمكح لبشمو هنم قف الزنك لثك هيلاقيال لعل شم لاعب

 ا عاو عبس ىوطو قطان لاعل فوط لاقي ناكو برسشبالو 1

 نعى أ ى ٠ لاو ىدوعسملاميغاربا نبى 2 هن عشتن اوداعو و هطغق-اريخ عمس لحرو

 ل ل

 ذاو كف تسل هب هند اة دعت أ 1 و مالسلا نرم رعب انعكك اخأن الا فدوعسم ن.هننادمع

 مالسلاهرقأف تن وهلا دمع هال اف هنومتكي الو سانلا هننسمل سل ااوتو أن يذلا قاثس هلئاذخأ ظ

 نعد نب ورمح نع شع الا نعرب رح ان لاقدنج نبا سرص ئدوسوهو تارا اهنأ رخو ئ
 ىلع نيسنلا قاثسم هنناذخ أ ذاو كاذ ىتعم نور حن [لاقو 57 عئكو هللا دع ن ع هوحن ةدممعى أ ْ

 ودك ى لات ارق ةاعس ريع انا لافزاب ذا نرعا كاد نمر 3 فعول
 نعل رذخأذاو نو رعب هّنلاددعناعص أنا سامع نال تلق لاق رمح نيدمعس ْن ع تباث ىلأن با

 لاف ةصسق انث لاق سب 1 وأ اميرص مهموق ىلعنيسنلا نم لاق مهقاثسم باكا اوتوأ نبذل
 ل لا 2-2 1 هج زوصيتسجااس بايو هع ممول اع سل سما هس حل سوح

 ومس

 نإل نمل ةملست هةيسقوهمكح

 هتملضت:لسقو مزالءاشقلااضرلا
 هدارعو هانوذأللانعب لكم ن ذالانال
 مر ةرمعاناو هلا نذالا ريعتسأو

 (نينؤملا معمل عقودق ْءااذف مللاصملا

 أاععاو قافنلا لأ نعاو زيمتملىأ

 بسال ني ةفانملال عملو لقيم
 رب وست ض درعلا نالالغفأ نينم وما

 هغ' اللا لامالا ف اوع رش سبأ

 اهرثدحأو تقولاكلذ ف قافنلاب

 (مهللمقو) ها علا ىلع فطع هنالو

 هللالوسر لئاغلااذ_هرمصالا لاق
 ىلا مهوعدل ناك مل و هيلعهتلا ىلص

 د.عن. راحو أوه ىلقو لاتقلا

 انأ ىراصنالامار نو رعنبمللا

 سانلا ثلثي أن هنلادسعلزذحلا
 1 هاك د_ثن[لاقو مهعبت

 ( هللا لميس قاولت :افاولاعت)مكسفنأو

 وأ) نيدلااذهسح مكسلق ىفناك نا
 مكلاومأو كلغأ وك سفنأ نع(اوعفدا

 بالطو هرج الامهمك نكيملنا

 لاح رد نسماونوك ىأ هللا ةامض ص

 ىدسلالاقوامندلا لامر نمو أن دلا

 ريثكتب ودعلااوعفدا حب رح ناو

 را انعماولتاشت لن اانداوس

 هنأ مت د ع .راوةيسهلا تامسس أ دحأ

 توذت :انملا احأ اذاف لأ سال اسيل اك
 لات لا مهاب انينمؤملا ءاعددنع

 ) انعيالالاتقع ولاولاف) لمعف
 ناد رعلا نم 'نوكد 0

 مح هامل عنولدارملاوأ ةتملالانق

 ا انقفاولالاتق ىمسنأ

 ةك-:,ةلاىا مكي ديأب نوقلت مكتكلو
 هماقالاق ناك هتلادنع ىأر نأ كلذو

 هج و رحللا ب وصّتسس ناك امو

 نلتلاو لاثاو سفنلا نع عفدلاو لامعا بوحو ف فاك برك تارامروهط تالف لوالاامأ دسأو باوحلا قوهتمنيبنعملا الكو هشدملا

 هبلعلاو رمصنلامهدعو ال ىلاعت هنالففاشلاامأو دعتأ لبجدنعةنب ,دملانمءادعالا برق نم ىوقأ ةرامأالو معلا مام مئافايندلار ومأف



 مهنال (نا.ع الاون برق ذئمون رفكلاهه) لاق مهم اوح هك اك لو ةكلهتلا ىلا سفنلا ءاقلا لاتقلا كلذ ىلا ب ورحل نكي لاو متاواو ريصنا

 مهتمةرصن برقأر ةكلا لهالم أدار ماو ما و رسل كاع (1 5 ىقافتلاو لغدلا نعْئنملا ناوحاادهءاو دعاس

 داوس مهلملقتنال نامالا ل هال
 تنال بوقت لارج الا نيلسملا

  مهموقىلع نيسنلا قاثمم هللاذخأ لاسعف لاق نيسنلا قاثمم هنئاذخ أ ناو اتكتلا اوتو أن يذلا قاثمم لا لوالا ىلعو ندرشلا

 ىلاعتهللانم صصنت هنا ءاذعلا
 ردك نهيرشلا د اراخت :أ ىلع

 لاقاذا ن 0

 نور د رو كاكا
 هذهفنودب وأ ف لأ هئام هلوقك

 ىدحاولالاقو افك شال ةدان زا
 ةملكبىت ”الانأ ىلع لسا :هنف
 روهظ /ىلاعت هنالرغكي الدمح-.لا

 مههاوفأب نولوعي) مهريفكش لوعلا
 زواحنالىأ ) واق ىف سلام

 فورحلا حب راخشو ىهرحانح ناعالا
 ءأط اوقف نينمؤملا ةفص ف الخ مبنم
 هللاو)دمحوتلا نم هباوشطن أم م-وأق

 مالسالا ضد نم ب ومتك ع :لعأ

 مهلاوحأ ىرا<#رباسو نيململاو
 دق نام وملان أ كلذو مسه امف

 تا رامالاو ءارعلاب كلدضعدا واع

 تبرعت ال كا ذ لمص ا غم ملاعىلاعت وهو

 5 58 قالو ضرالاق ةردلادمم همع
 ا .لاق مهروهطءار وهو دف ذب الامن عى ىعشلا نعتشا لاق لوم ن كلام ان لاق 0 مذلا ىلع دو صنم (اولاق نيدلا)ءاسمسلا

 وأاوعفان نئذلا نملدلا ىلعوأ
 وأن يذلا هى أمذلا ىلع عوف م

 ليقو نومتكم ريمض نملدمل اىلع

 نمالد دارو ر معن وك ناو

 مس ولقوأ م-عهاوفأ ف ريمضلا

 (نيلوسعملامهعا مهناوخا لحال( مهن :اوخال)
 قوأ سال فدو دامو

 قافالا ف ةسنحلا وأ رادلا ىنكس

 نرسسفملار وهج دنع نول“ اعااو

 ضرتعاو هباعصأو ىلأن ب هللا د.ع
 فيكفدحأ مو يرتد اع هالا

 ظ ىأ/اودعقو) هلوق قدوعغلاب فصو
 لاَثَعلا نع اودعق دقو [لاملاو
 | وهولاتعلا نعدوعملان أت اواو

 هلأ خي صدت ما 1 اعمطاوذ خأ ال لقانمث هباو رتشاوىدسلا نع طا.سأ انث لافلضفم ا

 سا قالا أود رفو هناوهلختو رغلا ىلا بو هيلع هللا ىل ص ىنلاح رحئاذ ملسو هملع ظ

 اودارألب كلذ اود منك اامواودعق مهن 18 (اولتقام) دوعلاب مهاباان سم ى/ان وعاط أول) ج ورحلت ىفانيال هكر ثو هنع نجا

 انوع هيرو يلين ووو
 ل يعجل ل ا سا 00 ا ا ا 0 9-05 ك0 ا ا ا 000

 أ للاذ- كر نوري هللا دع بامعأ نا سامع نبال تلق لأ كمعس نع سمح نعنامفس انُن

 ىلأ يس لاق ثراولا دبع دمدلادبعنب ثراولادمع انرع يك هناق سانالهننسمل هلوقامأو

 يل ” عسل م لاقناوك ذنيدمت انث لاق

 اب نماكتمل هنومت كسر الو سانلل هننسسمل ناكل اوتوأ نيذلا قاثمم لا

 ءأ ارقمظعأ ا 7 0_0 الو سائلا هنتستلمهضعتهأر شف كاذةءارقىفءارشلاتفلتخاو

 كلذأر قو هر الراب يللا لد ل طاح ىلعةفوكلاو ةدملا لهأ
 هللاراسخا تقو ىفمهنال ىئاغلا نعربجلا هو ىلءاعمج-ءاملان هن ومتكر الو سانلاهئنسما نورخآ

 | لوقلاو اغلا نعريملاك مهمعربل اراصق نيدو ومريغاوناك مهتعُ اذن لسو هملع هللا ىلصدسن

 ش لعاب همنقدصملو

 ؤ ىلاعملا ىف ري غمالسالاةءارقىفن اتضمفتمامههوحو ةحصع ناتءارقامهناان دنع كلذف
 ١ ناو كل ذك ناك ناو كاذ فرم الا ن أر يغلل ذ ىف تاوصلاو حلا باصأ د_ةفئراقلا أرقام أف
 شتأو ديل هاواي لال دكان ةيهضناملر هنوهتك الو نامل كسلا ين ارقأ نآ لا نيق»ارغلا نحأ
 ىنعم ىلعهلك اًهستم نوكي ىت> هود نق هلوق لمس ىلع ب ئاغلا نعربجلا هب روب رحتدق ناك ذا
 ن.ىلو كروهطءاروهوتذماف لاقي نأ ناكل تاطحلا ىنءع لوالا ناكولو دحاو لاثمو دحاو
 (قاكنأا ول مهروهطءار وهوذ.نف هلوقامأو مهروهظءارودوذشف لاعب نأ
 انه ركف اذهان اكن .ىضماع ةكاذك كلذ لق هل>أ نمىذلا ىنعملاانس دقو هءلسمتلامهكرت رو

 لاف ينك »أ 900 ا لس وأتلا لهأ لاف كلذ فانلةىذلاوك» و هلداعا

 مما هر وهطءاروهوذشف هلوق نىعشلا نع ىلك ]| وب أ نب كح انريخأ لاف س ١رداننا اذ

 نان عما ى لاو نيسحلا ا لاب اعلا يرص 00

 . 05701111 وع ناش 5317 - 12310101113 1 دنا 2ر17 اة د توا جتا 11ج“ "خلا: جدن. تان حاط اجت 117177( اجج "07نانانا تاراتاتا نان تاو سا رده جو مس حس مس هس سس سس سس ننامع ا لاق نانسن ب د#ه2 مر قاثمملا اوذس لاق مهروهطظءاروهوذشف حب

 ا مك ءانلقامهانعم نافالل_لقانمت هناو رتشاو هلوقامأو ه.لهلااوك رو مم دنأ نييهوفذق

 ,نييددأ انث لان رجلا عع نرع م« تاكلامهفب رخو قا مهنامك ىلعاوذخأام

 'ىهلب د رافال يعم تدر ستملا» - سدمف لوعي نورد رس هلوقو م سودهملع |

 [( دهاعت ن ءممسحت ىلأ نبا ن ءىسعن ءمماعوا انن لاق ورع نيدمخخ يرض م5 تاكا

 نودحر 0 واقف لوقلا : 7 ايون ادوجلا ليدل اة نوي كلان دفمق

 8-52 (ملأ باذعمهلوتاذعلان 5 ةزاضع ىنيستتالف اولعفي لا عاو دم نأن ومحو اونأاع

 فال نودعمي اوناك قافالا لغأ نم م موقٌكااذن ىنعمهضعد لاَعف كلذ لب وأت فلي وأتلا لهأ

 0 ءهنلا ىل_صهننا ل وسر فر صن اذافودعلاارغاذا و همل ءهللا لصهللالوسر

 نياوركسء نب لهسني دقت اسرع كلذلاةنمرك ذ اولعشيملاع اودم<نأاومحأو هلا

 ظ ساند لاك هن تأ ةع دب ع لاق مسه ىلأ نبا الا ربلا محررلا دمع

 ش هللا ىلص هنا لوسر د هعىلعاوناكَن يةفانملا نمالاحرنأى ردح ا دمعس لأن ع راسن نءاطعنع |

 لوسر

 ' دوعقلاف غر اذ عيماذا يللا ةفعضض عب لعلف «لخم عمس نمو » توملاةه اركوةامحلا ةحمبئم عابطلا فا كلذوبهربع طببنت ظ



 ا

 أ 77ب7ب7باتتت0اخح تتجبحج

 ( عبار ريرحنبا - 68

 ره نب سلو ان لاقي رك نا اس2 اولعف دق سانل امهل ل وشي نأ نومحوريخالو ىده

 تناكمكتمال-تآوردقلان ءىع رذحلانأ قنئقد' دمتنك ناتوملا مكسفن أ نعاؤرداف لق هلوشب ىلاعت هللا مهساحأفدامب | نع هعبظرم 29

 اونومتال ىت_> هبامسأ عمجا وعفد اوتوملا بامسالنيعا ةدالاحرمدكن اىأ مهم ءارهساهمفوةاحتلا أمسأ ع نم هريسغن ال مكدودق تبدل

 )0 ١ ا/) ءانب راب كنميحاقتانمئوعسألقلاذ هال موتا هئاهود»

 0 ويجس ةويرعا ص سمسم اسمع للا ةااسلا ١ ةيحم از مجوبي دهس يس
 9 محل ل امال ع اا ا ل ل وو وم اج زجل هيج سوا ووو جل سوس ومس ا وي يجا وراووود يروق وج وجوز وو ع ودق ودعت صمد وص اجتهد مصعب

 بضو نناانريخأ لاو س 2 هن الااوأاعنوحرفب نبذل ن يسكت ال بم ذ ىلاعت هللا لزنأَو

 ارجل ارسل هير لالا هلوقىدد زنا لاف لاق

 ه.لعهلبأ بص ىنلا حب رحاذاوكعمانح رت حرج دقو) ملسو هملع هللا بص ىننا| نولوهي نوهفانملا

 نم موق كاذب ىنعنورخ رخ ؟لاقواهاولات هل اه نوربو اذ .نوحرفب واوذكو ار هلت لسو

 سم كلذلاقنمركذ ملعلاىلامعاب ا سانلا ةمسنو سانلامهلالضاب نوح .رفب اوناكدوهملا رامحأ

 سابع اىلومتمر 8 ع نع تبان نيدد زيود ى أند نعى دهسا نبا نعمل سانت لاق دمج- نبا
 اصاختف ىنعب ميل اذعمولو هلوقىلا بتكسلا اوت وأن يذلا قاثس هتانخأذاو رامج ندم سو أ
 نمسائالاون. زامىبعامندلا نم نوما ام نوحرفي نيذلارام>الا نم امههامسأو عسشأو

 ىلع مايا لا أوسلو الع سانلا مهللوقي نأ اواعفي لاعاو دمك نأ ن ومحو هلالضلا

 سامع نبا نعد" د د م ”دن زلوم ده ىلأ يدق ى" لاو قس أ نيدمش ان لاق

 دوهملا نمموقكلْل .ىنع لي نورخآ لاقو ىده ىلع مهولمدع ل لع لهاب اوسلو رم

 لهأ ا ا و رم لعل بي ذكت ىلع متءاك ع امجابا هر

 انريخ أ لوقيذاعماب أت عمس لاق رغلا نننيسحلا نع تنرك2 كلذ لاف نمرك ذ 0

 مهنافاوتأ اع نوحرشي نيذلا نيستا هلوق ف لوشب محا سم نب 'لادهتلا تعمس لاو نامل سن يدسع

 دحأ فلات لوانتلك هللا عجدق ةاواقوسو سلعه ىلص دمحم مه رفك ىلعموعامحاب رح 2

 ردث لمعأ مهلد .اوبذَو مامصلاو" السلا لهأ ٠ نو هؤامحأو هّللاءانس أ نكماولاقو ىن هنأادعأانم

 بلاط أل م 5 .- 2 اولعفت ماع اودم نأ نوم هللا لاقهّنلا ىلعءارتفاو لرشو لاو

 ب .<تراوتأ ا. عنوحر ذب ىذا نيستا رف ل كادجلا عريب وجاري أ لاق دب رب انريخأ

 0 را ضقرلا نودعز نتن نانو دهرا دوهملا تلأف لاو اولع_هب ماع اودمح نأ

 مهعاّمحا اوحرفو كا ءا وحر فواواعشذ مكعم ىذلا مكراتكو 0 .دياوكسمتز مكسملك اوعجساف ىش
 ىدسلانعطامسسأ انث لاقدجأ انث لاقدمم ان 8 مسوهملعهلا ىل_طدم«رفكلا ىلع

 ىلص دم“ ل لا ىلع مهعامجاباوحرفو كا ذباوحرر فذ لو هملع هللا لس صد مسااومتك لاق“
 ىلصدمخ مسااومتك لاقئىدسلان ء طاسأ اني لاو دمج لاودمحم اسرع م

 مامصلا لهأ ن < نولوشمفمهسفنأ نوك زياوناكو هملعاوعّمجا نيح كاذب اوحرفو لسو هملعولا
 نيذلا نيس ال مهمف هللا لز اف لو هملع هللا ىلص هاربا ني دىلبع نكت هاك زلا لهأو ةالصلا لهأو

 نأ اوس اولعفي لاعاو دمع نأ نوم ولو هملعهننا بص دم نامك نماوتأ امم نوحرفي

 قازرلادبعانريخأ لاقى نب نسما رص كاذك اوسلو مهسفنأ هبت وك زرإع برعن مه دمت
 ناسسحت الدي آلا هذه ع نعمءاسلح جي الا لأسلاكنيطملا اسم نع فاخلاىلأ نع ى روثلاانربخأ لاق

 وهلاقاواعفب لاعاو دمح نأ ن ومموا دم مهتامتكبريمج نب دمعسلات اوتأاع نوحرفي نيدأإ ظ

 لقاعلا ىلع سك <4 هوركمرعأ لتقل ذأ لع

 ريفا ل يرش

 ندا نيسحتن الو هلوعب دا ارااوهوكذ ؤ 1 وسو تاب

 تاطلناواتاومأ هلا لبس ىاولتق

 ىلعأرسق نمودح أ لكلوأ لوسرلا
 داردملاو ألوسرتلا وفل ةنئغلا

 نيب ل بشل تاو ل١
 ىأاولتق نيذلا لوع_ةملاريمضو

 مه سفن أاوا2ةنيذلا ني.ءال

 ةلالدا] والا لوعفملا فذق-اتاومأ

 قوت ديف اف هلع م الكلا

 ءامحأ لب هلوقىف ادتملا فذحا

 سابع نما نع ةلالدلل اح أره ىأ

 هيلعوما ليضدنا اروهودلاف لاق

 لولا ل را سأل ملسو

 رضخريط فاوح أ قمهحاورأ هللا

 اهراس نم لك انو ةنحلا راهمأ درت
 ةهفلعم_هدنم ليدانقىلا ىوأتو

 سيطاودح والف شرعلا لط يف

 أدافمهلشمو ع رمد مهاك م

 قزرت هنا ىفان ا انعاناوخا لس نم

 نعاولكش الو داهللا ىف او دهر الم

 مهغلبأانأ لح وزعهللا لاذ ب رحلا
 نب رباح نعر ةنآلاهذه لزنأف مكسنع

 ىلصهللالوسريملارطت لاق هتادمع
 امتهم لارأىلاملاَعن لوهيلعهلل

 انيد 'لروىأ لتق هناا لوسراب تاق

 هللا ماك ام , ريخأ الأ لاَقف الا عو

 ملك هناو تا ءارو نمالا طق ادخل

 ىاس ى دعا, لاقفاحافك انآ
 ىلا فدرتنأ كلأسأ لاَقف كطعأ

 دق هنأ لاعف همنا ك مف لتقافاسندلا

 ريسفتلا لهأ نم عاج لاقو تاق ناو نم غلاف ب راب , لاَعْف نوعجربالاهلا مهأ ىتم قيس

 انوانآد ورسم او ةمعنلا ف نحئاولافواورسسحترورمدوأ ةمعن مب: :ءاصأ اذااوناكءادهئلااءاملوأن امهضعد لاقو ةنوعمرتب ءادهسش فة" الاتلزن ش

 نعف هام هذه ىنعم قءايلعلافاتخاون رومعنةمءاح أمهم أ مهالتق لاح, ٠عاراشلاو مهنعاسدهتت هن لأ تلزم ارفق _ر وسعلا قانناوخا و انثانأ و |



 امن ورم نيشللادمعتأ ىورو ىعلا فلي زحلا با وثلاوامندلا فلمجلارك ذلااهمدب رأ ىحلملاو مصالالاقوزاحلا ىلدس ىلعاهنا ةفئاط

 مهروسق ىفةبقان مهداسح أن اال اهذهزاحم لاق نم ةفئاطلا ذه نمو كلت فاح + نمتامام لاه قشر هدف ل_عو ىرهزلاىأر

 لستقهل ناك مىداني نأ. سمأءادهشلار ومقىلانيعلا ىرحب نأ هب واعمدارأامل( ١(  م)هناىور ةتملا ضرالا تحت ىل:الاهعاو
 رباح لاق عضوملا أنش نمهحرخمأف تعدو 20

 باطرمهانح رخأقمملا انحرفت
 عس ماذا لا تاصأف نادالا

 ءالؤه نموامد ترطةفمهنم لسجر
 منول سةيالممن ًادارملا لاف نم

 نم ةفئاط تدهذوءامحالا لسغنال

 ش مهنأدا رملان أ ىلا ةلزتعملا ىملكستم

 فيذعت ضرغلاو“ أمد نو ريصمس

 ل ودع هنأ. سعير رو داعملا ف ركشم

 تايريعل !باذعتأ ورهاطلا نع

 مهنابسح نعى من هليوم باوثلا
 وهناسسلااذهلبزءىذلاو اناومأ
 داقتع اللام فءامح أ مهن أداَعتعا

 كلذ ناو ماشلا مون ىفءامح أ مهنأ
 ةابف ثوتموملاو ىتلا لكالام
 نا سامع سا نءءانبو راع و

 هلوّدبو رط فاوحأ فمهحاورأ

 مهاوهحلب مندل نو رستماسسو

 ايندلافنوكي ن ءراش م اسالاو

 بشهد و همامعلا م و لقن نكي الل

 قءاحأ هنأ ىلانيقَعحملا نمريثك
 ناو و لاحلا

 تحن هلمل لكذ دحهسا و عكر ب مهحأو رأ
 نأكلذو ةماشلامووىلا شرعلا
 هذهع وم نعةرابع سلناسنالا

 نابوذلا ىف ندنلاءازحأ نال ةينملا
 نمسلاهل ضرب ولالخنالاو
 دانلكو ل الكلاوهَوعلاولارهلاو
 لوأ نم دسحو هنأ هس 2: نم

 رباغم قاسلاو هرخآ ىلا هرم
 انلاءنوكيناسنالان ال ولدتل
 نعالفاةنوكراملا» هسسسيفست

 8-5 اذهارباغملا لا كلذ م مولعع سدلا لرب ا غم مولعم او هن ازسأو هئاضعأ عج

 ىلأ ىث لاف ىم ىث لاق ىلأ ىنث لاو دعس ندم ُّئ رص مالسلا هملع يءاربا نيد ىلع نحن مهلوق
 لهأ اواعفي لاعاودمح نأ نوح داوتأ امنوحر في نذلا نيصتنال سامع نبا نعهسأ ع

 اومحأو راسل رع فار قكلاريغد :اومكف تاككلامهدلعلزنأ أ ناتكلا
 مهن نوعزي مهو هللالزن امو لبو هملع هللا لص دمحع اورفكم هنا اوحرفاولعفي اع اودمح نأ

 ومما ىلصدم#م هؤانث لح هللا لاعف هللا نوءءطبو نواصدو نو ءوصنو هلنانودسعت
 ماعاو دمك نأ ن وصح و لو هملع هللا بص دمححتاو هرفكو هللان اور فك اوت ا عتوح رقي نيذلا نيس ةملال

 باذعلا نمةزافعمهتبس الف لسوهملعهللا ىبص دمحنرعو لدسمتلا لاذ موصلاوةالصلا نم اولعشب

 باك مهلي دمت نماون اع ن وحر في يذلا نيس ال كا ذ ىنعم لب نور !لاقو « ملأ اذعمهلو

 لاق مصاع .وأ ان لافور ع نيدمجم رص اذ لاق نمركذ كلذ ىلعس انلا مهدم نأ ن وتو هللا

 دوه لاقاوت أ ا نوح ر فب نذل نيس اللاعت هلا لوق ىف د هاعت نع مسح ىلأ نا نع ىسع ان

 نورخآلاقو + كلذدوهكلءالو هلع ,هانامهدجو تاكل مهلي ديت ساثلا تامتاناوحرف
 دمحم , مشرع كاذلاق نمرك ذ مالسلاهلعربهاربال ؟ىلاعت هللا ىطعأ اعاوحرذ مهنأ كاَذ ىنعم

 هذه قلاف هنأر مح نيد عس نع ىلعم ا ىلأ نعةمعش 0 لافرفعح ندم انث لاق ىشمانا

 مسرع مالسلاهملع يهار راهنت أ اع توحر في دوهملا لاق اواعشي ماع اودمكنأن ومحودي آلا
 دوهملا مهلاق ريمح نب دنعس نعراطعلا ىلعملا فأن ءةيعش انث لاق رب رحب هوانت لاف ىنئملا نا

 مسيل منوها نم موق ةكلذ ىنع لب نو رخآلاك و« مالساهبلعميهار رباىلاعت هللا ىطعأاعاوحرف

 اس مج كاذلاق نمرك ذ ذ هاباكاذ مهنامتكاوحرففهومت فى نع سو هملع هنلأ ىلص هللا لوسر

 ةمّعتع نأ ةكملمىلأ نا ىف رش أ لاك م 4 رج ناانربخأ لاق فأر رلادمعانربخأ لاف يد نع سل |

 انمي سها لك ناك نأل ل قف سامعنااملا عفاراب بهذا عفارللاق نا اوم نأ هريخأ ص اقوى أن ا

 اعامذهلو 0 ا ا رق

 ةىشن ءمهلأسفدوهملسو هملع هللا ىبص ىنلااعد

 وب وأن ذلا قائم هئاذخ أ ذاو لاقم 57 هأب .امهنامتكي هاونأاع اوحرف هو مهل اسامه نعم و رخأاع

 نمهنلا دمع ىلربخأ حب رحنالاق لاق حياج ىنث لاق نيسحلاانث لاق مسالا اسرع هن لااا

 ىلا هدا عفاراب راب هنأ .اومللاق محلا نيناوسمنأ هرب خفر ند .راادبعزند_ج نأ ةكلم أ

 اعمج نيذعنلاب ذعم لعفي ماع دمحنأب حو نأ اعح وفانم سها لك تاك نه هل لم سامعنا
 قاس هاذا ذاو سامع نااالث مثالا لهأ تل "نأ امئادب الاهذهل 0 !امسابعنءال اقف
 هللا ىلصىننلا مهلأس سابعا لاف اولعفي لا عاو دمع. نأ هلوقىلا سانلل هننسمل فككلااو وأ نذلا

 هنعمهلأسدقاع هوربخ أ دفنأهورأ دقواو جركل ُ هريغن هو ريخ أو هاناهومتكفْىث نعل سو هلع

 موق كلذ ىنعلب نورخآل او دم هنع مهل أ سأمهأب أمهم :امتك نماون أ اعاوحر فو هملا كا. اودمحتساو
 نمرك ذ كلذ فالخ مهئمملاعهنئاو دمحلل مهنم ةمعم لسو هملع هلل ىلص ىنلا قافنلا اورهط أ دوهح نم

 دوه-دوملاهللاءادعأ نأ انلرك ذ هداتق نعدمعس انث لاق ديرب انثلاق ريش رص كلذلاق

 هتاواعتسادقت مورق ءرش هوريخ أهان ادومتكف

0 

 ريمخ

 تشب اذهبوامحمدمعنف هللاهئامأو محن دملا تومدعد لصفنين أد عسب الادر 2 ارهوحوأاب راساصوصخ مدن أك ءاوس وسحلانددلا ظ

 ضن ةءاوغرع !ةوقدستزو نقلا لاووخأل :ذاشم ون ةئاالاوح أ دحو هلع ةدراولارومالا ف لمأتن مو تابمشلا لو رو هءاوثوربعلا تاذع



 ماعطلان ءسفنلا تضرعأاذاو حاورالالاع شوقنو تاسغم 2غظ1127711111 11 1 1 ا

 تفشكلاو سده اءالهل-ااههف تعمطناواحايترا 18 .رفواحاهتباو ارو رستدازىوا علا ملاعلا ةعلاطم ىلع تلمقأو تاريشلاو
 هنأ لاق نم مهنم م * ةنامسح ةاح لاخلا ف (19) ءامحأ مهن ىلععرشلا با, رك أو همهلالا فراعملاهل

 اهيا تاماركلاوتاداعسلا عافنأ | ذر سا 0 00 000 000-_ ن 0 رمملالضب لوو رولات زنا 2111111 0
 ضرالا فاهكر يلب لاكن م مهنسف الأ بنتو يي ع يي عا ع

 0 ويوم ومو دا يو رحل املاتاداعسلاهذه لصوو اهسدو 0 : 00 0 هير ا
 : 00 نس نيسحتال كبف لزنتٍمةبآلاءذهنا لوي ومالسلاْك ملع أر ةرامعكْن الاف هللا دم .عىلا لح 0 ثيلاندحلا نوت روك نال ْ 0 0

 ا ىقلملا || ىلوأو « ىدوبم وهو تازئاهناءو ربخ أ لافاولعفي لامع او دم نأ وست و ارنا وحرس

 قىلاوةطسفسلا نم عوافراع ]| كلذ ىنعلاف نم لوقةب الااوتأ اع نوحر فب نيذلا نيس ال هلوقلي وأت فتاودلاب لاوقالاهذه
 هلوقبامفالخ ىدنعةلملاهذه || الو مسوديلعهل ىلصدهش سهأ سانلا نئسمل مهقاثسذخأ هنأ ءو لح هئااربخأن يذلا اتكلا لهأ

 تومدعن سفنلا نأ ن مامسانتلا لهأ | عمم مصعب هيبشوهو منع رجلا قاس ةبالااوثأ اع نوحر فب نيذلا نيسحتال هل اوقنال هنومتك
 ضرعتو رخآ ندب ىلع لمعت اهندب || دمشان نيس الةيآلا لب ءامذك كان اك ذاق كلذ, توم كعمل سن لعلب وأتلا ]ل هأ قافتا

 هلوعبأم فالخو ةملكلاءلوالا نع ابوتكم ذو دك مهو قا لسور لوسز ل كنأو 'لرعأ سانلا مهتامتكن ماوتأ اع نوحرفب نيدلا

 عطقنت سفنلا نأ نم هفسالفلا مهومتكي ناو عاملا لم ناس وّلَتو وش رارقالا . قاثمملامهلعتذخ أ دقو مهمتك ىف قوهدنع

 ذنلتا.اواقلطمنددلا نع اهتقالع مهتفلاعو كلذ ىاب ,!مهتصععنوحرفب كلذ. مملعتذخ أى َذلا قائمممهضقن عممهو كلذ
 فراعملا نمتدستك اا عىهمأتتوأ]| هليزتتو هنحول عامتاو موصوةالصو ةدامعو هّنلةعاط لهأ مهم :اب سانلا مه دم نأ نومدعبو ىرهأ 1

 وأةزضافلا قالسخالاو ةقحلا ||| ذه أى ذلاهقاثممهضقنو هلوسر مب ذك ءاملخ أءا , رب أكاذ نم مهو هئاسنأ ىلع هلزت أ ىلا

 ال و ةلطانلا 0 باذعمسهلو ناذعلا نمو .ةزافع مهئيسحت الف هملع ساننلا مهدمك نأ نوم امم شاول عي ل مهملع

 ةقالعاهل قيس غنلان ا هلوقأ ىذلاو نات نع دا ادلا نمةاحنع مهنظت الف تاذعلا نمةزاغع مهنب سالف هلوقو يلأ
 باستك او كيرلا الاهتدب عم ]| . م2 [مةتمدمعس مهالوهتلا تاقعن كلذ امورنا أو فح رلاو مسملاو فس ن هان 3

 ماتلاو ذذلتلاب نكلو لامعالا هو مدزافع مها الو ةوقاؤدي د رادع ند
 نأ عدس ساو اهوحنو لمعتلاو امندلا مسهل ىذلا عمم ؤماضنأ6 هرخآلا فتاذع مهل اولوعي يل[ باذعمهل ورفعح ولاقت اذيل

 مراوطالاريغت بس ىتاعتلاريغتب بيذكت اذهوغ رب دقْى د لكىعنلاو ضرالاو تاومسلا كلم هننو))هلوق لب وأتىفلوقلا و لدعم
 بسحب رسمة دم ف ريغتي ناك عسج كام هني مسهلاب ذكمءرك ذىلاعت لوي ءاسغأ نكنوري ف هللا نا اولاك يذلا هواممأ لح هللا نم

 هضوشحتلاو ةحزمالاو نانسالا || ريخأ مث اريشف ه1 كاذ كام ناكن مهلا ىبع نورتغمملا بمن وكم ف يكف ضرالاو ثاومسلا هتوحام
 تابع علا دمه قتال أ اها ذردغىلءومسلعرتشمو همسذكملكلو كان تاق وعلا لبجعت ىلعر داتا هن أ وان لح
 تانك !لخال ندنلا ف ةفرضتم كاد ىلئاف كلالهأ نم ىنعت رب ,دقْئُث لك عهقلاو لاف هقلخ ىلع هماحح لضفت هنكلآو سحأوداأ

 ىلار تتعب هناو تاكللاو لامجالا ضرالاو تاومسلا اخ ىفناإ) هلوق لي وأت فلولايو روم الان مكاذريغو مهل هتبوقع لمحعتو
 5 ار مر ةقفا ديرك ىلعو كلذ لثاف ىلع هرك ذىلاعت هللا نم ج اتحااذهو(باملالا والت ان الراهلاو لبثلا فالهخاو

 لحلاةفهدس و هملاراةفالاوءانغالا ناو بح أ امرخسملاو ءامشالا فرصملا ريدملا هنأب هةلخ .رئاسا
 - لمت توملا دمدو تال لاو

 ّ داوقأوم كسشاعملضرالاو تاومسلا نمهتشلفنهن أثنأامسفف اوريشعاو سانام ارنا

 ءارخ اههحج نم هسمف هفرعصتم 0

 ةماسشلا موقت نأىلاطقف'لاردالاوملأتلاوذذلتلا ةقالع ها نوكي نأ توم ادعد ىنكي هلعلفرخ ”ال|ىلعامهدحأ ساقي نأ تش ا
 ىلع :فقو ل سو هملع هذا ىلص هنا ىورامهدب ولو ىطنو ساسحاالو "ل ار<تريغ نمريقلا فادهاشمن دبلا نوك ىئانيإلردّملااذهو ىربكلا

 هللالوسراب مر لاف اًمحهّنلا فد عوامتدحو ىئاواَمخ هْ وسرو هللا مك دعواممتدحو لهن الف ن:نالفابون الف نالفانلافو . مديتسلف



 عمسل هنارب ريقلا باذع ثيدح واش "ىلعاود درب نأن وعمطت ال مهنا مغمهنملوقأامل عمسأب رت ًأاملاّمفاهف حاورأالادا أ م 5

 يشك نا كلا اا ةماقلافنو كانوا ناك ن اهنا فرصتلا نمردقتلا اذه ىتك اهناقرسلال]عاو مهلاعذ عرق

تتارغهلن ماهعمس ههص ميصيقربقلا ب ادعي دحرخا ىف ١( 2 ء] رسلاوهوءادلالا ىلا مالا ىضفأوءامحالا
 : ءادهشلااماونلق

 اا تم ب 737010111 اقلط لا لي ت30 0 ط1 ل لالعاب تشمل ةاططاط 707 7طن طا ننتج وال" ١
 ىلا عت هللا مهم زاعنأ دعسالف يلج ل ع 0 ااا

 اولتقاك ةرخآلا معني ذذلتل ادم رع
 عاطقنالا اولحتاكو باوثلا الدحعت

 ناك تان ةةيواشل قاد ع
 تساثب 0 تش ينال

 قلعاهناةرارسالا هذه ىهفاو مهلمع

 قدروام عج تس دن و هند نكم

 ىنعمو لأ هّللاو هع اَدمد رششلا

 ةماركو و دن ورغم ممنأ مهجر دنع

 ثمحتدارملاوأ كبر دنعنيذااو هلوقك

 اذه نوفرصتت ملعنابقتعي ونافاتخامهتلعشراملاو لما | نمدنب تمةعامفو مكقازرأو
 بلاذمكشمناك نف تاظعو تانآوركدمو رت اسحالةحاراذهىف نونكستو مكشاعمل

 ولو هفرصأو هلق أى دسبهلك كلذ نا رقم بذاكى غوهوريتف ىأىلا ىبسن نمنأ لع لععو

 هدم. ضرالاو تاومسلا فام شع هنام لكن اك نم ىلار سقف مسني فمك ,:كلهل كاذ تل طبأ
 بابلالا ىلو أ باو ريتعاو همرحعاشاذاو هقزرعاماذادريغدمب هقزر ناك نمامنغن وكت فمكم أ همااو

 قلخ ف نوركشتي و مس مونح ىلعوا دوعتوامامقهنناثورك ذينيذلا ) هلوقلي وأت ف لوقلا

 عضوم قنيدلاو تالا درا تن م تويت نورا يلا ردو نرالارغ ريا

 لسللا فال: او ضرالاو تاوعسلا قلخ ىف ناهي. آلا ىنعمو تانلالاىلوال هلوق لعادز نكد

 مهتالصقاماة كل ذب ىنعد مهم ونجح ىلعوادوعقواماسق هللا نب رك ادلا تاملالا ىلوالت ان الرابمللاو

 لافنيسحلا انث لاقمساقلا 9 رضاك امامنوم ونجح ىلعو مالصرعغىفو مهدهُ :ىفادوعقو

 ىفو ةالصلا ف هتلارك ذوهلاق هب الاادوعقواماقهننا تورك ذ.نءذلا هلوق رحنا نع ما ىنث ا[ <

 نورك ذ.نيدلاهلوقةداتق نع دمعس انث لاق دب رب ان لاق رش م >نآرشلاةءارقوةالصلارمغ

 هناا نمارس كنج ىلع تنأوهرك ذافمدآنبااب اهلك :الاحدذهو ممسون ىلعوادوعقوام امقدّنلا
 دوعشلاو مامعلا ىلع هفص ىهو ىلعي فطعف مهم ونح ىلعو لبق فيكو لثاق لاق ناو اةمفتتو

 مهم ولح ىلع نيعحطضموأ امانودانعمو مسالا ىنعم ف ممم ونح ىلعو هلوقنال لمقنامءاامعو

 هنحلا:اعد :ريخلاناسنالا س ماذاو لقاك ىنعملاكاذادوعا اومامعل | ىلع كلذ فطع نسف

 220 هلوق ىنعمنالا هش هاوقىلعامئاكوأ ا دعاقوأهلوق. فطعفامئاقوأادعاقوأ

 قلخ ؤنوركفشو هلوقامأو مهحونح ىلعو هلوق ف كلذ كاذك ف هانعم ىلع اقل ودع اعلا, فطعف

 نمالا كلذ عنصب ال هنأ نوملعمف كلذ عناصةعنسد نوربتع مهن أ كلذ ىنعي هناف ضرالاو تاومسلا

 هدم و ردقى لك ىلعوه نمهريدمو ىشلك قلاخو هقزارو د لك كلاموه نمو م هاك س دل
 هلوق لب وأت ىفلوقلا ب ةداعسلاوءاعشلاو ةتامالاوءامحالاو لالذالاوزارعالاو راقفالاوءانغالا

 ىاخ نور كضتب وهرك ذىلاعت كلذ. ىنعي ميرانلا با ذعانشف كناصسال طاب اذهتقلخ امان رز

 1 لكلا. نم هر عطامفناك ذانيلئاق رك د :!رقالطا اذه ثقل امان دلل ضر ار كارلا

 مظعرعألال اهل لوامعلال واثمعىلخلااذهىئلذكت للون اوعي الطاناذهت قلخ ام هلوقو هملعةلالد
 هنالءالؤهالو هذهتقلخ ام لقي لوالطان اذهتشلخ ام لاقامناوةازاحثو ةمساعمو اَسعو تاوث نم

 ىلا مهتمغرو رانلا تاذعانة فك ناس هلوق كلذ ىلع لد. ضرالاو تاومسلا ف ىذاا قلخااذهسدارأ

 ناك املضرالاو تاومسلا الطاناذهتةلخام وذ قل كولو ميج تاذعمبمشي نأ ف مهمر

 ناوثلا ىلعالاهع وأن : ىلع هأدأ ّض هرالاو تاومسلانالم .وهفم ىجعم راثلاتاذعانعف كلذ سسقع هل وعل

 نيذااتاملا“ ١ ىلوأ: هوان لح ف صوامعاو ىملاو سعال باقعلاو 5 ىلعلملدلاامناو تامعلاو

 كناهساث.عالطاءال اوهىلخ ماع راب . اولاق نيمهملانيرومأملا وأ راذامهمنأةبا د 0

 |ممدللا وعز رف : رانوأ ةنل مالا نم ميظعل تفل كنكلو انلعأ لعفن ن أن مللابم 0

 داو أاوأ ًامهبرىوس مهءازح كوع لإ ال

 هلم لاد ده لاش مد ودل

 فررأو كوقررب اذك ىجفاشلا دنع

 نون رسدو نوساك اد ءاشالارباس

 فصووءامح ا مهنوكلا دك ًانوهو

 قزرب منتلا نماهملع مه ىتلا مهلاحل
 اعننئدرف ثدد_ملا ىقدروأك هللا

 ةداهشلا قمفووهو هاضف نمهقلا مهانآ

 ىلع لمضعتلا نم همه صصخأمو

 هنا قرر لعد لمق نم مهريغ

 باوثلا نو_هلكمملالاوو اهمعنو
 يتلا انيس

 ىلا ةراشانوقزر لوقف ميظعتلا

 هراسا نو_قزر ءكدلا ناسابو

 لاكلاردصموروناا عوشولا رظنلا

 مسماو حان نب دل كورمسمس و

 | اوهحا هاواتشي نيدلا دهام نم :

 ةلكسملا اوقب مهن مهفلخ نم مىسعموهراش كيبلان لصاخارورسلاراشبتسالاو

 هشبل نأ كلذو نذل نما تالا لدب نؤزعتمهالو مهل فو الن أمن و مهلضفاوكردي ل ىأمم اوقحلب مل ةومهدعب

 امم مالثلذب هللامهريساسعاو مهملع ف وخال هياب نورمسدْمسم مهف ةماعلا مو نيسنمآ نوثعس ن:نموملا رممهفلخ اوك رت ءرمثنان



 0 يي 1 رك ١ مع حل قمن بلك هدب تيفو

 راهج لهأ ن مازن وكرف» سم ف لاو ءاصع نمي هاه تنال ن اورانلا باذع نم مهريكت نأ ةلمسملا -
 لهأ ف لتخا 1 راصن أن منيملاطللامو همي زحأ دّمفرانلا لخدت نمكناان» رز) هلوقلب ,وأت قلوقلا 3 ظ

 هتيرزح أد عفامفدلختف 'لدامع نيرا داركم ريا ارق سس يه ل اعكطالا واتلا
 ولأ( ا نسركد تاذعلا ضعد را.لاب بذعناو ةنلساىلاهريصم نمؤم ىزُحت الو لاق

 اشر هلوقفسنأ نعةداتق نعلالهو ًانريخ أل مؤملانريخأ الق راب نيدمشو ىريشا صفح

 لاق قازرلادبعانريخأ لاق ىدح نب نسملا سر ص دلت نملاقهتب رقاد ةوراعلا لدم مالنا
 نملةصاخ ىهلاق هني ةكاكقفر رانا كين همفلااك رسسملان ا نعل 5 نع ىروثلانربسخأ

 نيهصمسق انث لاف دير ني دام انث لاف مراعنامعنلاو ان لاق ىتثملا |, 2 اهتمحب رخال

 منلاق وه ةعافشل |انمرك ذتامتب ار أد .عسانأان نسل تلقلاق للا ثعشالا ءناو م

 نأن ودب ريمي رخأدمفراتلا لخدت نملناانب ريلاعت هلا لوق تي ًأرآ دعسان .تلقلاق قح

 الهأراذلا نائم ىلع عسطتسنالهلل اوُكناىللاَعف لاواه منيح راد مهامو رانلا نماوحر ع

 اندلافاوذاواصأ نك لافاوجرت ماراخ د يفد عسا أت لاقدقل لقاك اهنسنوحر نعال

 مسالا شع هير دصتلاو نامالا نم مه ولق ىف لاعب اسم مهجرخ أ أ اهم بلشت فاهم هللا مهذخأف

 نموهلاق هتب رزخأدقفرانلا لخدت نمل ناهلوق ب رحنا نع جيا ىنث لاق نيسحلا انث لاق
 ىَرْخ أ دهفاهف دلخريغوابمف دلت ن مرانلا ل خدت. نملناانير كلذ ىنعمنورخآلاقو 1 اهفدل

 ورمح نب ى<ع نعل بم نب ثرخ اان“ 'لاو قدماانث لاف ىنثملا. مترج كلذ لات نمرك ذ تاذعلاب

 لخدتنمكناانب رتلقفءاطعوانأ هملا تسهتناؤ هر عىف هللا دمع .ءاحانماعمدقلاق رات
 تاوصلاب نيلوقلا ىلوأو انزلت كاذنودناو رانلاب هقرح ًانيح هوازخاامولاق هني ر + أد قفراتل

 ناز انآ لظراسم ميرخ أ ناواهاا هلوخد.ىْرْخأ دمفرانلا لخدأ نمنا رباح لوقىدنع

 ما مما ممم ممم ممم ممم ذآ 1 أذ ذا

 وهذلذو هاب |هبافعب هحضف مق هر وذ ىلع ةرخ الا ىف هر ر همقاع نمو هّتحم ظفو ىر ل اريسْل .ةهوه

 ءرصنب هلرريصن ىذ نمماصعف هللا سعأ ف لاح نم أمو لوي راصن أ نمنيملاطللامو ةوقامأو ىلا
 اندانمانعمسانناانبرإ) هلوقلي وأت فلوقلا ف هءاذعنمهذقنب 0

 ) راراالا نارا احاع :ةكراع ىرذانا ردع افا رام اق مكن رباونمآ نآنامالىداني
 قىدانملا مهضعدلاع هذ هن لا. ذه ىف ىلاعتمنناءرك ذىذلا ىدانلا لوأ اتىفليوأت || لهأ فلتخا

 نعنايفس ا ” لاق ه همالع نب هصسق ايل لاف ىلا 22 كاذلاق نمرك ذتار ةلاعضوملاا ذه

 قلمهاكسد لباكلا اوهلاو نامعالا ىدانياب دانمانعمس امنا سعك نب دنت نعهدممع نب و

 ا و ا رم انث لاو ىصسما انت لاق ىنثملا وىرص ملسو هملعهللا ىلص ىنلا

 سل لاق ناعالل ىدانياب دانمانعمساننانير هلوق ىف ىظرقلا سعك نب ده نعةدمسعنب ىسوم نع

 دهر لي نورع ا لاقو: هب تارشلا ىداتملا كلو مسو هيلع هللا لص ىلا عمس سانلا ليك
 نان عيا ىنن لاقت نيسحلا ان لاه مساقلا |نثرمع كلذلافنمرك ذ .مسوهيلعهتلا لص

 لاق لاق سنو 0 رص عم عشا مسحب دسم رح[ '

 008 يي
 هداعسل مه رورسوهأ د هو دن 7 0

 هنلانان وىأ هنا نأو مهسفنأ
 اذهو ننمؤملارحأ عض ال
 نينمؤملا.متاوخا ةداعمسل مهرورمس
 نو رعد نينمؤملا ح دمى اعل هنأ

 ايمالزا فوتيل ور نتجت

 ةوزغ ةمناثلاو دسالاءارج ور
 نأىو راغيوالاامأ ىرغصلارد
 نماوفرصنا امل هءاحصأو نامفسابأ

 انا اولاقواومدنءاحورلا اوغلمف دبا
 لئلقلاالا مهنم قس ملومهرتك ًاانلتو

 غلف عوجرلاباودهف مهانك رئملف
 بشرب نأ داراؤ هللا لوسر كلذ
 نمو هسفن ن مم رب و رافكلا
 ىلا هباحمسأ بدن مهتوق هءاحجأ

 لاقو نامفسىفأ لط فج ورخلا
 نمالا مح ر نأ آن الادب ا

 نيعمس حي رن دمه الاناتموريضح
 دسالا ءا ردن | وغلب قح هبال نم
 0 ةمناع ىلع ةنيدللا نم ىشو
 رشا ىولق قسعزلا هللا َقلاف

 0 لا
 حرا مهباصأام دعب نملوسرلاو
 6 رايس دولا

 نع ءابتنالاناوقتاو تارومألملا
 عاطف از اهحاو تاروظلا

 هلي ناوه تفلاخئاو ناو لوسرلا
 نات هءاىور تاحارخلا ىلا مهم مالا

 هقنع ىلع هبحاسص لمح نم مسيو
 0 لم ََل ومهما ناك م هعاس

 وتب نم مفك ى 00

 نيكر سما ىلع مهجدشف 1 ا توا قي ملا تلْر مصالاكيو أ لاو مهضعبالاوقناو

 اورك ذو مهمامدب منفدو لو يلعمقلا لص ىلا مسيراعيلصف رم ولثمنأ دعب مهنع مهعفدف ل تلاباومه دفاوناكو مهفسنك,ىتح



 ريس كلذو هبل عفام ىنغلبدق تلاّمف اهخأ ةلثم نم ع زجنالئلاهذرريب زال لسو هملع هللا لص لاف هرج اهمخ أ ىلارظننل تءاح ةمفصنأ
 اهنباو اهوخأواهوأواهحوز لتق دقو رس ا ريفا تدور قرة قتنلاو اريخ لاف هملارظنتاهعدفريب زال لاتف ىلاعتهّنلاةعاط#ا >يف
 ) ١ 1 "ل ملسو هملع هذا ىل_صلوسرلاتأر الف
 نم فرص نأ م رعام نامفس

 اندعوم دا ىدانةكمى لا هنب دملا

 نتكقنف لباقا عر هلا رد. سوم
 هسلع هللا ىلص لاشف تنس نا اهم

 نا لادّكشي واماني لقرمعأ مو

 ولأ رخلحالارضحالف هللاءاش
 يع لرب ىح هموق عمن انه بس
 هلق سع رلاهللا لاو نارهطلا

 نب مسعت قلف عج رين هلادبف

 ارهعممدقدقو ىحشالا دوعسم

 نأادممت د عاوىلاميعناب لاَمف

 الارز رسل
 رومشلا همف ىع :ماعالا انحلسدالو

 عجرأ نأ ىلا ديدقونبللا همف برمسلو

 هدازبرخأملو ده حب رخنان كلو

 لإ ومهطبت و هميدملابىلسأو أ رحكلذ

 ميعنح ركن لبالا نمرشع ى دنع

 مسهل لاقف نور وست نيلسملا دحوف
 مكرارقوكرابدف كوت ىأرلاب اذهام

 لمملا متهذناو ك رخك أاولدَعف

 مالكلا اذه عقوذ دح ا مكنم عحر

 هللا بص لاغف مممموق بولقق

 نيعمسس فب رست ىدحو مهلا
 هللاانبسح نولوشب مهو امك ار

 ” اواصونأى لا ليكولامنو
 اكو ةناكىبلءام ىهو ىرغصلا
 اف درع ب درك عرب
 هللا لوسر قلب لق مأي ًادمنامتما ءلك

 اديب هراحصأو لسو هملع هنأ ىلص

 ! تاراخت مهعمتناكو نيكرشملا نم
  اويعاو قولا اوفاوف تاعفو

 3 نيهان يلاست ني دل ىلااوفرصناو نيسمهرد هردلا» واسر را راض اع اورتساو مهعمأم

 ط0 اا

 هللالوسركاذ لاق ناعالل ىدانيابدانمانعمسانناام رهوقفد زنا لاق لاق بهو نان رس

 نآرقلا ىدانملانوكبنأوهو سعك ندم لوقباوصلا, اذ فنيلوهلا ىلو أو سو هملعهنا لص

 الو مرا ىلصوىنلاىأ رنا وسل تان ًالامذه ىف هفصلا هذه هللا مهفصو نما رثك نال

 نعاريختهؤانت لح هلوقربظن وهو ثآر ةلاهنكلو هءادنوىلاعتو كرامت هللا ىلاهءاعدا 506

 نثرو كاذوحت و دسرلا ىلا ىدهءاسعأ ةرقانعمسانا ولا مهنا مهملعىلتب هللاءالك اوعمسذا نملا

 هلوقىلا نام اا ىدانب اي دا :مانعمسانن | اند رهلوق هداكق ٠ نعد معسس انث لاق دب د انث لاو رسما

 هللامكشمني 0 اود-سح ًافاهواح اقهللا نم ةوعداوعم-راربالا عمانفونو

 اسعان ًارقانعمساب] لاش نم اويل لابس رمح نموم نعو لاو فمك س :الا نموم نع

 ىداخ ا دانا معنا ل هد ىسآلا يمزمامار دارو يشب وفراتماو د ترن عج
 ىنعب ناعالا دانيا دانمانعمساننا لقو ةيلاانب وذانلرفغافانرانمآق مكب رباونمآن أن اعالا
 زحارلا لاو اكوا ذهىلااناده ىنعع اذهلانادهىذلا هللدهلا هرك ذىلاعت لاف م ناع الا ىلا ىداند

 ظ تبثلا تايسارااهّذشو « ترقتسافرارقلاهلحوأ
 نابع ءاللاب دانمانع سانت ءانعمن وكب نأ لكت < لمقواهل جو كبرنأب أ: هلوقهنمواهملا وأ ىنعع

 لدلك لو نامالاىلاوعديابعادانعمسانب راذاةي الا لي وأتف مكب رب راونم نأ ىذات
 انماق كلدنغت وضاع علا وم | را انين هتءاطو رسوم كاران ديعوالار ةالاو

 ةماسقلا فاهانحضفتالو اناباطخ انملعرتساو لوةيانب ونذانلر فغاقانب راب كك :انقدصف لوقيانبر
 كنج رو إ ضف اهحافانلا ع أ تائئسو انعاهرفك نك اواهملعانأب كنب ومعي داهشالا سور ىلع

 مس هريس ان ريسحاو داربالادادعفئيلاانتشيق ذاك لانضيقاو كاذب ىنعي رارالا عمانفونوناا

 ىضذرفهوض درأ ىتح هل ميتمدخوماب امهتعاطنلاعتو "لراست هلئااورب يذلا مهورب عج رارب' الاومهعمو
 فلل الل نا ةمامقلا مولان رح الو كل سر لات رام اوان د هلوقلب را ب مهنع

 هللانأ اولعدقو مهدعوام متين أمهر موقلاءالؤه دسم هحوامو لئاقانل لاقنا (داعمملا

 كاذمهضعب لاف ثحملا لهأ كلذ ف فلتخا لمق دعوم فالخ-ا هنم وكر نأ ئاحرمغو هدعورحخم
 ناعالل ىدانيا.دانمانعمسانناانبرمالكلا لب وأتااواولاةربخل ا ءانعمو ةلٌمسملا ب رغم ب رح لوق
 ىلعانت دوامات تلراربالا عمانةوتوانتاثيسانءرفكوانب ونذانلر فغاوانب رانمآ فوك رباونمآ نأ
 انتدعوامانلرحئاذرارالا عمانتمفوتنااولاتم_م ىلع لاذ ساواولاف ةمامعلا مونانز خالو كاسر
 لضفت هنكلو ءاعد|اب همطعت سل هلس رهنسل أ ىلعدعوامناوداعمملا فلي الهلانأ اولعدقمهنال

 5 ةمهلعتب ناب هقنءاعدلاو ةاثملا عم ىلع هلئات نم لوق كلذ لب نورخخ 1 | لاوو هرحت مث هئاتبأب

 ىفهللادنعةماركلاةلزئماوقحكسا دقاوناك مهن أالهلسر نسلأ ىلع ةماركلا نممهدعوام وهات آ
 مهما ذنوكسفم هع ادع بنا بل مهسسفنأ

 اواكلراربالادعوام مهمتؤي نأ مهم راولأ سامع |موقلا ناكولواولا# هدعو فلم الننأ مهم 0
 لهأ ةفصكاذ سلو اولاق هن .اوثوهللاةمارك بحوتسادق نماهنأاهلاو دهشومهسفنأ اوك ردق

 نأ هللا ىلا هنمةمغ لاو هسا هحوو ىلع لوقلل اذه اولاق لب نو رج آلاقو نينمؤملا انمل- علا
 0 ا ا

 رول

0 

 سانلا مهل لاق نيذلا نينم ملا ف هللالزنأو قدوسلااوورسشنل تح رخاااولاقو قب دوسلا شنح هشدح ةكم لهأ ىبسف ةكملاناذ سون أ عب ءحرو
 دحر سيرفال هلامو لمملا كرت الفلاعب , اكس انلا سنح- نم هنال سانلا دحاولاناسنالانعربعاماو هانرك ذاك دوعسم نب ميعن يعل

 انأنا سايعنا ىورف ةسناثلاامأو رده ل دعب ةسصم لكن اتلاف وهو

0 

٠. 

 مس ا ا



 ميعن لاو نيحواسغن تلثفذاو ىلاعن هلوقك لكلا ىلا لعفلا كلذ ةفاضا يسح هءنوضربو هلوق لثمنولو هب عامتأ هةوالوقلاو اذادحاولانالو

 1 رتعنلسملا نواطشاواك 1 0 ةتيدلاو فلانه ىدسللاقوسبذ . (158) نمش لح العج هبلعرمانمشو فوفوضا نا كال مهسد

 كر 2 ريش رو كا تالا ل ريت موا قانا كمر ترض درا ناكر مهل كاذلجعبذ يكل. رانا دان قو .لطابلاى ع وشلةكلعار وب رفاورفكل لد نم مادعأ  عرصنل نم هدعوام مهني
 برعلاو عوجلا مكلاوعجىأ م ا ا ا ري امل ما اتاد نم

 0 ا ول ووو و و م ا
 عملا نينا رأس | تدل دبا لسا لود نمحاه تف ماةملاذ حنا عدت
 ةينلاءدنءاو هلخأو مهلوق اوعمس ا ا نم مهريغو يسير لاا "دريل رمال ايدز هوك
 ل روي ويقابل لك يحلار انتدعوامانت آان راولاةفمهئادعأو هنلاءادعأ ىلعمهرصن لستتى هللاىلا اومغرنذلا ملسو

 ل_هعف منعك لحو كنان أ ىلعاناربس هال نكلو داعمملا اخت الئلناف الح اعمهملعْكترمصن نم
 فى أم مر مهل نادتساف هلوقوهو ى :.رحالاةب الارخ 1 كاذةعص ىلعلدب مهلعرفالاانلو مه. رح

 مهرابد نماوحرخ واورحاهنيذلاف ضع نم كضعن قت أو أرك ذ نم كم لماع ع عمضأال

 ىمهل وقتمكح يذلا هملاهذامكاذ سراواهد عب تاآلا اوا_ةقواولتاقو ىلسسىففاوذوأو

 اذكلانب لعفاىهعاذكواذك ب رابانب لعف الاقي نأ ب رعلا مالك فدوحو م ريغ هنأ كاذو ئ

 ريغُكلذو ىتماكتل "ىلا لمقأ ىنعم ىلإكو "ىلا ل. قأرحن آلا ىلئاَقلا لوةينأ زال كاذزاحولو ىذلا
 ىنءعانتد _ءوامانتآمالكلا ف فورعمري غاضب أكاذكو هزاوح فورعمالو م الكلا فدوحوم

 ىدلا ىتعملا ف هلثم ناك نمل اريظنريص د هقفاءنسأسش ىطعأ نملك ناكن اوٌتاذهتد: ؟نمانلعحا

 انيراذامالكلا لب وأتفدبلا ءانعم لوي دق ناك ن او كاذم الكلا ىنعم نمرهاظلا سل نكلو همطعأ

 ديعو ل داحوْك ب رفكن م ىلعان دس أب قتل اهلك لكى عت كنا كالسر ىسل أ ىلءانت د_ءوامانطقأ

 ىتااذب و دءانحضفتفهمايقلاموانز خالو ل داعمم فاخالْ لأ اناء دقاناف كلذانل لع ودلراغ

 نعام ىف'لاونيسحلا انث لاقمساقلا سرح دقوانلاهرفغاوانعاهرفكْن كآوانمتفلس

 ليوأت فلوقلا و هلسر ىلعهتلادوعومز هدب لاك كلسر ىلعانت دعو امانت اوان رهلوق ب رحنا

 ىلاعت نعي[ ضع نم كضعب أو أرك ذنم مكدم لماع ععسضأ الأ مهر مهل بامتساف))هلوق

 ىلع ممدم لماع ععسضأ الف ا مه رهنا وعدمه أم معهْنلا فصواع نيعادلاءالؤه احا فمرككذ

 نورك ذدلاح رلا لاب ام لاسو هملع هللا لص هللا لوسرل دق هنأرك ذو أو أ لماعلا ناك ارك ذاريخ

 ان'لاهراش نيدمم [سرم# ةيآلاهذهكاذىفيلاعتو كرامتنا لزئأفةرحهلا فءاسنلارك ذتالوي

 ى.لاحرلارك ذتهللا لوسراب ةملسمأت لاق لاق دهام نعمت فأن با نعناسفس انث لاق لمؤم

 نين سسحلا سرع ةنآلاأوأركذ نم نم لماعل ع عمضأ الىفأ تلزنف رك ذديالوةرججهلا

 ةلسمأدلو نمالحر تعمسلاق رايد ورم نعةشمع نءاانريخأ لاق قازرلا دمعان ريخأ لاق ىحم

 ةرحهلا فءاسنلارك ذب هلا عمسأ الهنلالوسراب ةلسمأ تاك لوي لو هملع هلا لسع ىننلا جوز
 قتأوأرك ذ نم مكشم لماع لع عمضأ الأ مهم رمسهاباعتساوىلاعتو كراستهللالزئأفائش

 ل جر نعراني دنب ورعنعنامفس انث لاق ىدومنيدسأ انث لاق ناملسز. عسب رلا ترص

 هللا لزئاف ئشب ةرجهلا فءاسنلارك ذ هللا عمسأ الهنا لوسراب تلقا أةلسمأ نعمك سمأدإو نم

 منهل تبث كلذ اكشف مالسالا

 5 0 كو مهداشتعال ىوقأو

 ىمسم قل ادتاعاللا نا لاف نم

 لاق نمامأو اهئاصعنو اهعدانر

 قى دصتلا سفن نعم رامعنامعالا

 تارغىف تعقوودان لا نأ هلد وأتف

 ناعالا ىف تاعحاب كلو ناعالا
 ىانامالكلا قش م دقوازاكت

 مهناموباتكلا لئاوأ قىنعما اذه

 دافتعالا باميدكلل كاذاور ذأ

 ني مالسلا هءاعلملخلا اوهفاو

 اولافو ناسللاب هو رهطافرانلا ىف ّقلأ

 ق هلة ارعا دقو هللا اند مح

 منو مهج هيسؤ لوقف كربلا
 ل فاككاوأ ىفاكللا لمكولا

 اعاواعمتوهه ملا لوكوملاوأ

 اولقنافاوح رقنءولاقومو دقتعا

 لضفو همفاعلا ىو هّللا نم ةمعنب

 ةهعنلاوأ ةراأاب 2 رلاو_هو

 هرخآلا تاوث لضفلاو ايندلا عفانم

 الو لق مهيصنإل هوس مهسسعإم
 م !لصحهنأب مهفصو حارح

 هن هوقانملامهل ل صخ لو متالملا

 00 ا 8 ا

اذهن وكي لهاولاق مهما ىور مث ىلاعتو هناهسهلنا ىلع لكوتااو صالخالا ةرمكاذن او ىلامال اءداهنو بلاطملاةياغ
 ىلاه1:لاقف اورغ

 تاوث ىلكلا بيسلا نأ ىلعاهسنت سلع ل ضف ودتلاو لاف م'مهلعاماوضق ثمح نيدهاحلا تاوث مهل نأ اوملعمل هللا ناوضراوعنتاو

 كادوءاباالا دح فان الو هلئاب الا تثي الأن مؤملاىلعفهتجر هللا, دمعتي نأ الا هل عادمسأ جنب لو مهدلعهتجسرو مهر ل ضفوه نيعضملا



 ريخ هرج هذذو ه ةءاشالارساةفصناطثلاو ألو أفرع هلوقب هتنطسش نيم هب ؛ اوغاوهدرعو هودعلناطسلاوه طشملامكل ذاع هلوق

 نسانلا فو هلم قوخاو زان نأ وت ناعالاناونينمؤم تنك انوفاخو هوذا الف ءءابلو أ مكفوتىأ فو ذح لالا لوعفملاو

 مهعاملو الاو نيطمثملاءاسلو أ مهنيذلا
 لمقو ناطمشلا لوق مكلذاغا

 جيورحلا نعنيدعاقلا هءاملأ فو م

 سو هيلعدللا ىلص هلئالوسر عم
 مهوفاخالف قرم كلا اذه ىلعو

 اوعجدق ساناانا هلوققسانلا

 هاير سو رعايا
 هنودنمنذلاب كنوفوو هلو
 جاحزلاو ءارغلا هلاقر خا فرح فذخ

 ناب ىراننالا نباهغي زو ىلعونأو
 6-0 ىدعت دقفب ولا

 رامداىلاةرو رمضال ف نيلوع ٠#

 دق ليوأتلاه ىسح هللارحلا فرح
 عوامل قس نقتل تارك

 حو رنزالوةث ن الافاهندس قلعت

 هندي قلعتديرع صوصخمدسهشلا
 هرأ سعه هقاذا ل سعت ىلع هلءارح

 ىلتال اذهلو انندلا نعقارفلا

 ةيرطةضغقبتو مهمرثكداسجأ
 ةعخلا ق ءادهسشلامهمسهناكو

 نيسنلا نمنلماكلاداسح أ اذكه و

 مهسفن أ اوا.قنيدلا نيعب دصلاو

 راك ذالا فراطمو تاضار رلا فوسس

 عرس مو نينعاطلاهنسسا ادتسأو

 داك سفنلا تافلاك موعس

 ا رالاباوتام تح ناطمسلا

 اذهب قلعت لك سلوةعببطلاب
 بيسهضعب لب(لاتللا ب _سولاعلا
 ىتوق تسلا, اجتنالاو هذدللا

 ىنلعحو ير رفغام نوملعي
 تيد ح ىفدرواكو نيمركملا نه

 اناانعانناوخا غلس نم ءادهتلا

 نر 'نممكضعب ىنأوأرك ذ نيل ل عسا د يلا دوه ادار 1

 ظ

 الكل ريدعتلاو فوذ# فاضملا لمفو سلب اوهناطمشلا لمقو هبا أ ونافسو:أ

 رعاشلا لاق مهماحأف ىنعع مهل باححساو

 ست لاذدنع همس ف 5 ادنلا ىلا سحب نماءاعد عادو

 رفوف وتلا راجل را نم هلوقف نمت لخدأو سمج كلادد لعهمحلف ىعع

 اهطاقساز وح يتلا هذه متلو ثانالاو روك ذلا نممكتم لماع ل ع عضأ ال ىنعع مكنم
 هرصملا و ضع معز و هنالا م الكلا حلصي الى عع تلخ داب الدخعا ىفم الكلا نماهفذحو

 ىملان ال نسح أ انهه نمولاق ثيدحن مناك د قمهلوقفلخدتاك عضوملا اذهقتلخداهنا

 عضوم الاعب رخو نمل خدت اللافو ا

 رادلا فلحرمالغدرضأ اللوةتالكنالدخا هكر دب مكنم لماع ع عمضأال هلوقلاوو دخلا

 ىعن هنأت ضعن نم مح ضعل هلوقامأو ه هرسعم رم منكلو رخال لها لول جاف وبلا قالو

 ةلسملاو ةريصنلا ف ضعن نم مهم ون ىلعوا دوعقو اماسق هللا نو رك دين يذلا نوممؤملااهس أ كضعب

 .ىنأالو مكس رك ذ لع عسضأ الف أ ف دس أ مكح ىلعلعافمكبأت ايت يورو

 اولمقو اولئاقو ىلسس فاوذو أو مهران دن ءاوحرخأو اورجاهنيدلاغ]) هلوقلب وأت ىفلوقلا
 نسح هدنعهلااو هلئادنع نماأوث راهمالااهدخن مك رح تانح مهنلخدألو مهتاثدسمهنعن ررهك 0

 مهناوخاىلاهّللا ف مهتريش عورفكلا لهأ نم مهموقاورجاه ندلاودو ان لح هلوشب ىنعد (باوثلا

 مهحرخأ ذل نورحاهملام هو مهران دن .اوحرتخأو هلوسرب ب دصتلاو هللا ناعالا لهأ نم

 نيصلختانأ مهتدامعو مهم رمزتعاط ىفاوذوأو ىنعب ىلسفاوذوأو ةكك م هرابد نمش 00

 هلع لا ىل_صهّنا لوسر نينمؤملا كم لهأ نم نوكرشملاابف ىذآى تلاها لمبسوهُكاذو نيدلا هل

 مهنعاهتو ال ىنعب مهتايس مهعت ارك الامفاواتاىو هللا لبس اول قو ىنعب اولةقو اهلهأ نم سو

 اءاوثراهمالا هت نمىركحت تانح مبلخدالوم-هلا مر فم الو ىدرو ىوفعن م-ملعنلضفت لو

 نسح هدنع هللاو مهلهللا لد 5 نم ىنعل هللا دنع ن مهلسسفو هللا ق اولد . واوا عام ىلع مهل أرح نعي

 هن ال فصاو ف صو دعلسب الأم .كاذو هفونص عج مهلامعأ“ أرح نم هدنعهللا نأ ىنعن تاوثلا

 ىع انث لاق بهو نب نر لا دمع 0 كرش تاق ىلعر طخالو تعمسْن ذأ الوتر نيعالاب#

 نوران هلدميع عمدا :دح ىرفاعلا نافعا أ نآشرللا نيوربفوا لاقت هو نب هقئا دمع

 اء أرةفلةنحلا لخدتةلثلوأن الوب لسو هملع هللا ىل_مهللا لوسر تعمسد ل لوقب ص اعلا

 ناطلسلا ىلا ةحاح مهنم لح رلت ناك ناواوعاط أ واوعمساو سهأ اذاهراكملا مهم دن يذلا نير ح اهملا
 | نوقيقاهتنيزواهفرخزي ىف ةنكا ةسمامقلا موي وعدي هللا ناوهردص ىف ىهو توع ىتح ضن

 ؤ اهنولخ دمفةنحلا اولد ىلسس ىفاو د هاو ىلسسىفاوذوأو ا ولقو ىلسس ىفاولتاهنيذلا ىدامعن أ

 ا سد ةنوراهملاو لبللاكل مسن ن 2 رارغو نول الملا هأتو باسحالو نا ذعريغت

 ظ اوذوأو ىلسفاولت او نيذلا ىداسعءالؤهه ان” لح برلا لوشمف انملع مسهرث 1 نسذلا ءالؤه نما

 ا تفلتخاو رادلا اع مكمل ءمالسساب ةكنالملا ل_خ دف ىلمس يف 0
 00 ا ا نا ممل رج مهحاورأن أ همفءاسىذلاو ةئحلا ف
 ءارقلا ٠ تأن كملانف املطمهنم ةفصضللا ةرخي 'الاو مدلا جي ورخس ىلع مهلءازحكاذ للف رضخريط فاوحأ ىف
 ضدرالاو ءامسلا نم ءاس م رك ىح قلعتدب ص هيدنهشلاورلنوكيو رباط همساقيطلا_مسج كإذ نم ىلا هللا ىاحم

 مهوحوىف فرت ةرضنلا نعةراصنوكي نأ مو ةرضملا ىلا لعمل ندب نأ الاماهارسم ارمضخريطلانوك امأو ىلاعت هنا نذاب لسا ىلاو



 داوسلاو ضاساا . امهتعربعي نيذلل | نيلامخلا نيد طسوتملاك ةماضلاموراسلاو هنا لهأهملالو اؤسامىلا ةمسنلا .مهلاحنالاماو ملعنلاةرضن

أ انارعأب لسوأتلاو ريسسعتل استك ىف اهتدحوامىناعملاءذهو هردححو دوس سلو وسو ضمت مول هلوقف
 هنلاو ضرغلاامفاسصم نوك

 هرح الا فاطح مهل لع الأ هلئادير بأس 3 ؟.ن هز هللااوريضد نام( مكلا قنوعراسنلا َُكنْر < الوإ امهدأر ع لعأ هلوسروىلاعت

 ا ماا 0 ركز طز يكسر 2و اولتقواول اوو هلوقةءار ةقعار علا

 , مهلتفو ني كحصرش حلا اول :اق مهم ىنععا "60 د.دشس اولد اول اقونورخ ل كاذأرقو نيكرسس ملا

 ْ ١ اولت اقونييفوكلا ضعن و ةتيدملاءار تاع رو لت دبع جاتو وولف قعر قود حلا

 ' فيفذتلاباولّتقو نيمفوكملاءار ةدماعْ ذأ ر قواولتقو نيكرمسملا اولتاق مهنأ عع فيفختلاب اولتقو

 ظ نناهىدحا اهودعأ أن اريهسأال ىتلاةءارقلاو مهنم قل نم ملتادو لم مهضعب نأ ىنعع اولتاقو

 ةثارو لشن ةلوشنملا:ءارقلاامتالاولتاقو فمفذتااءاولةقوو [ف مفك اولتقواولت او ىهو نيتءارقلا
 قاسصفى راقأ ارقامه ودع أن أريمصكسأ الىفأت 0 د ىلا نت ءارعلا نعت اهىأب وذافامهادعام و

 امههشعمقافتا عممالسالاءارقىفامممهدسحاو لك. ةءارقلاةضافتسال ةءارعلا نم باوصلا كلذ
 منهج مهاوأم مثليلق عاتمدالملا ىفاورف حصص نيذلا ب اه: كنرغيال) هلوقلد وات فلوق 3

 قمهفرصت ىنعيد دالسا!قاورفكن يذلا تلقت دمنا كنرغيالو هانت لح كاذب ىنع (داهملا ساب و

 6 1ع طامسأ ان لاودجلا 7 0 نيسحلا نيدمش ' 2 م اهفممب رضو ضرالا

 هللا ىل_دهمبتهرك ذىلاعت هللا ىمةدالملا فمه رض لوةيدالملا فاورفك نيذلا بقت نرغبال

 ب مودم در ولا رش عممعاب اهلا لاهم اودالملا قمهم مضت رارتغ الا ن 5 مو هملع

 ىصكم امفانمب :دقاكدادصأو هعامت أ ع نموت جنو موب هقل ل ا هياط اطل رخو

 هداف لاق ثلا: قاند ىذا اود و امعادّوىل | ىلاواعداص هللا عأب ناكر كلو هللا سعأ 00

 ظ

 دالمافاورفكس ذلا فلقت كنرغنال هلوق ةداتق نعدمعس انث لاقدزي انث لاقرُش |امرص
 لماق عاتم هلوقامأو ثاذ ىلع هللا هضمق ىتهناعأ نم. مبلا لكوالو هننا ىناورغام هنئاو“
 مهمرتهف مهلاحأ اوغلس ىح> الملقاهبنوعتع :ةعئماهيف مهفرمصاودال #لا ىف مهملة :نأ نسعي هناف

 ىعت 4 .ةتوريص فةمام .ةلاموهملانووأيىذلاريصملاىوأملاو 0 مهتامنم

 اوعتاسذلان 3 , هلوقلب وأت ىفلوقلا مذ منهج عملو شارفلا ثنو داهملا نب وهلوتب
 ىعل ( رارب الاربخ هلا دنعامو هللادنع.٠ 5 و هىرتش تانح مهل مهجر

 اع لما  هاضرم عاناوهتعاطب هقلاوقنا نذل نكلمراوقنا نيذلان ل هوان“ لح اذع

 لوهب , اهم نم دلاخ راهم الااهتدكن مى :ر كش نبل اس ىنعي تانح مهل هنع مهاهئامسانتحا و هنمش ع ؤ

 نءهريسفتلا ىلعالرث بصنو اهومهلزن أاههفمهابا هللا نمالازتا ىنعدهللا دنع ن ءالرن ادب أ اهمف نيقا |

 مراباوثراهنالاا هتك نمىرت تانح هلئادنءك! لاقي اكراهمالاا تحت نمىرحت تائح مهل هلوق
 ا م ىنعد هللا دنع نم هلوقو ةمهكلوشو هقدص لو هلا

 اغار اللربخ بآملا ن بجو ةمأ اركلاو هامان مهللادهعامو لوعي رارب الاريخ هللا د_دعام امو هلوقو

 العا سيسخ عاتملانءليلقوهوناف لئاز هبفنوملقتي 00
 نااانربخ أ لاق ساونا ٠ 2 لئازالو نافريغ قاب هتعاظ لهأ م هورارب الا هتمارك

 نسحلا تومان ل حاالت الاريخهادنعامو هر لوغبززا تمس لاهو

 ا نعدوسالا نعةمثمخ نع شع الا نعىروثلا انريخأ لاق قازرلا دمعان ريخ أ لاق ىك نا
 10 ااا لا يو سسوس معج 00 لاا هد

 اوربا ندلانا مظعماذعمهلو ٠

 هنئااو ضب نل نامالارفكلا ( نم

 نيسكلالو ميلآت اذ عمهلوأ ام

 ريسخ مها ىلعامع أ اورفكن يلا |

 امثا اودادزيلمهل ىلعامتا مهسفنال
 رذملهللاناك ام نيه«تاذعمهاو
 ريع ىتح هيلعرتنأ ام ىلعنينمؤملا
 هللا ناك اموسطلا نم ثدماللا

 ىت هللا نكلو غلا ىلع مكعلطما
 1 أو ءاسد نم هل سر نم |

 طعرح أمكلفاوشتتو اونمؤتْناو
 7 د نيدلا نيسدعالو

 رشوا» ىلا مهلا اررخوش هز ضف نم هللا

 همامعلا مو هن ١ ولكم لن وقوطمس مهل

 هّنلاو ضرالاو تاومسلاثاريمهللو
 لوق هللا يا _ٍ رمح نول عنا

 ءاشضغأ٠ نو ريف هنأ تااولاو ندلا

 ريغءاسن الا مهلتقو اولاقامد كك

 قدرخلا 50

 سلهّنلا نأو مكر دي [تمدقاسع كاذ
 دهع هللا ناارلاف يذلا دسعلا مالظا

 اننتأبىدلو- سرل نمؤنالأ انملا

 مك ءاحدقلقرانلاهلكأت ناب رشب

 متلقىدلاب و تاطملاب ىلق نم لسر

 ناو نيقداص منك نامهومتلتق مذ

 كلمق نم لس .ربذك دقق ل اوذك

 كالا باكتلاو رز و فاظ راع
 تونر اورو قنا ع

 نعحزحز نف ةمايقلامونمكروجأ
 هام ااموزافدتفةنحلا لخدأوراناا

 ىنولتل رورغلاعاتمالا امندلا
 نعمتاو مكسفتأو مكلاومأ

177 121 

 مرع نمكاذ ناةاوقتتواو رول ناراودت ىدااوترتا نذلا نمو مكلمق نم بائكل اوتوأ نيذلانم ( عبار ريرح نبا 184 )

 نيسالن ور شن أم س ةمةالملق ام“ هنأو 0 ا اال 1 مروا

 هللاوضرالاو تاومسلا كإمهّنلو ملأ ب



 ًأرسقو اونمآنب'!!نزصلو ىترصل هلثمو عفانريك الا عْرفلامهمرحال ةوقالا ناك مح لاعفالا نمُكنر الو تاارشلا((ريدق ى شلت ىلغ
 مض عمةيناتعكلا ءاملاباهدع هالو نيس مالو مزالوهامنزالو نونرح لثم ف فالخ الوءارلا مس ةوءاملا شعب نوقاملاهدض لعد رب

 اوال نات اهلك ب وقعيو ماع عفان ورفعوا سقو باطماانباهلك ) ٠ ١ + م - ما تزوخال د روركو ا نسخ ان

 ءاملا عضو ءان ااناهعاو مهتيسح الف

 0 ىلع نانلوالانوقانلا

 ديد شلبي باطما, نان رخخالاو
 تلو ليوا هند دع
 ريك شايع بوهعاو لهسو
 رسك و ءاملا حمفن فق نوقانلا

 ناد ١ ريس رادع
 عمسدمل ور ا

 ىلعو ةزجو ورعوأ امن دم دبابو

 ءاملارمضد تتكسماشسهو فاخو

 لوقيو ماللا عفر مهلتقوءانلا فو

 امهفنونلاءنوقاملاةرج دسعلا ىلع

 مهلذقو ىفماللا سنو ماكدتلا ىلع
 ىلاواذلا تاّتكلابو صاعنئارب زلان و

 ضفاملا ا ةداعاربغب نوقامل ماتش نع
 عام يع لوم نع ح رح زاموف

 راطعلا قا رط نم سعشوأو

 هنوم كب الو هن: سمان أرسهمنناو

 وو ريثكنبا بيغ مهمالامجفءابلا
 ركب وأو سدورريغبوقعيوورمع
 امهفساطخلاءاتبنوقاملا دامحو
 ىف فوقولا * مهتمطاختدناكح ىلع
 لامحالو نايءادشبالل حج رفكلا

 ىف ط أم ءاضلاوأ ماللا رامذا
 عمْنيدفاَدحْما فطعل ج ةرخآلا

 جب امش م مظعم الكل ادوسشم داحنا

 تقتالو ملأ طدرخ الاف رك ذامل
 ه نهماضيأرك ذامل جامنا ط
 ه ميظع ط 3 َط 0
 ط ةمايقلاط مهل ارش ط مهلاريخ

 0 امنغأ 0 راسخ 5 ضرالاو

 نمو مسهلوتم نم هدعب امريصت المل

 ووو وص صفو

 ةبآلاءذهًرقورارب اليخ هنا دنع موهقنادمعأ رق ةمئاهلرهخ توملاوالاةرحافالو ار هرب نسشن نمامالاق

 نا 0 لاو ىعسأ ب لاق قلما / و2 مهسفنالربخ مهل ىلغام اور فك نيذلا نيسحمالو

 ريختوملاوالا نمؤم نماملوقيناك هنأءادردلا فأن ع نامّعل نعةلاضفن جب رف نعرفعحى أ ١
 || الولوةيو رارنالاريخ هللادتعامو لوشي هللا ناؤ ىىقدص: نمو هلريخ ترم اوالارفاكن مامو هأ
 || ليوأت,ؤلوقلا ) امئااودادزيل مهل ىلغامت مهسفن' الريخ مهل ىلغاستأ اورفك نيذلا نيس
 نورتشيالهلتنيعسشاخ ملا لزنأ مو مما لزنأ امو هللا نمود نم تاكل الأ نمناوإ) هوق

 : ةمععأ ام ىنعمهضعن لاعب .آلامذه- ىنعنمف ليوأ ة1نلعا لك ( السل لان هللاتان ان

 لاق حارسا نيداو ريدان رنبماصع ايرع 3 كلذلاف نمرك د ا يقاعلا

 ىلص ىنلا نأ هذا دمع نب رباح ع نعسسملا نيدمعس نعهداتق نعىلذهلاركب ونأ ا* لاقىأ ان
 ١ ىئاحتلااذهلاَمْفتا ارامكس عدرأربكت فاثن .ىلصف مكلخأ ىلعاول تفاوح نسالك مو هيلعدل

 ْ املا لهأن مناوهنلا لزناو طقدر.م مكارصن لع ىلع لهب اذهىلااورظنانوعفانملالاعف ةمعجأ

 ْ هماع هللا ىلص ىلا نأ ةدامق نعىلأ ان لاق ماشهنذاعمأ ان لاقراشن نبا س7 هللان ٠ نمو 1

 : نمناوتلزتف لاق لسع نمل لل رانا دعو عا اخ امك اأن الاك ملسو

 ! ١ ناك هنااولافةداتق لاف هنلنيعس اخ مسا لأ امومكملا لزتأامو هنا نم نمل تاتكلا لعأ

 ١ دباب ان لاف رس قرط هللا هحورتف ةاولونامت اق برغملاو قرمشملا هللوهللالرئاق دل هلا ىلا ىسدال

 اار رك ديلا لاا الزود م ناجل لل أو منو هلوقمداتقن ءدبعس امث لاف

 هنأوق دصو ل سو هملع هنا كصهّننا ىنب اونمآ هبا عحأ نم سان فو ىما خا! ىف تلزز دن الامذهنأانل

 ْ هباصالل او هئومهغلب ني هملع ىلصو ىاحتلإر ةعتسأ لسو هيلع هللا ىلصةلنأ ى 38 ًاانارك دولاق

 || لهأ نم سل تام لحر ىلع ىلصن قاغنلا لهأ نم سانأ لاقف مكدالب رب ريغنتأمدق ل أىلعاولص |

 ( | هنننيعشاخ مهملا ل زتأامو كلا لزن ارث امو هللا نمو نمل تاكا لغأ نم ناو هن الاد ذه هلنا لزناو هنيد

 || |(سم2 تاسملا عب رسهقلانأ مهم ردنع مهرحأ مهلك اوأالملقانمثهللاتان [نورتشالا

 ظ نم تاكا لهأ نمناو هلوقىفةداتق نعرعمانريسخ أ لاق قاز رلادءانربخأ لاق تكن نبع را

 هملع هللا بص ىنلاب نمآن مب هباعصأو ىئاحتلا فتان لاق مهلا ل زتأاموكملال ننأامو هللا د نمو
 مسا هنيمعنب| لاو قازرلا دع لاف لاو ىدسا 0 لاق ىنثملا امرت ةمعحص أ ىئاكأا م ءاولسو

 امللافميرحنبانعجاخح انث لاقنيسحلا انث لاقمساقلا [سره2 ةمطعدس زعل ىن ؟اهلا
 لأ نمناوةب الامذهتلزنف نوقفانملاكاذف نعط ىثاعلا ىلع سو هيلعهقلا لصون د

 نمرك ذ هعمنمو مالسنهنلادمعْ اذن ىنع لت ورخآل اكو ةب الارخ ؟ىلا هللا نمي نم تاكا
 هذه ىتعب تلت لاق حيرج نا نع جاع ىنث لاقنيسملا انث لافمساقلا نر كلذلاق |

 هلوقفددرنءا ىنريخ ألاف بهو نب انربخأ لاق سنو , ( رص هعم نمو مالس نتا دع قالا

 لافودوهمءالؤهلاف اهلك هب الا مسبملا لت امو مكملا لن أامو هللا نمؤب نم تاتكلا ل »أ نم ناو | ٍ

 0 ا رنا ناك |١ لهأ ةبسمكلذ» : ىع ل' نورا ظ

 وت هععم معجم حملا 4 نم دا ا

 للا ل لوط رهن كرش وردقتلا نال هانا كوتور ةنأ ]ج قحرتعا قلطمهققوفءاملا م طنأرق

 اد عسا نو سس عما للا 02 ا

 نا
 دسعلاملظن ل نالدلوأفقولاو نيل مهدارلا نوكي أو ةفصلا لامحال 0 86 ددمعلل ه يرحل ىندلا قانا عمتك هوق لع ضلطعني

 مو ُّط توملا 0 ريثما 0 نقداص ط راثلاهلك أت مصري فهلا نا اولاقن يذلا نمالد ناك ولمن هفوصوملا د_سعلا الافلطم



 ل الر هنومتكنالو 0 0 ُط اتت 6 رورغلا ُُط زاودقف ملئعم م أفا را ٌُط ةماعلا

 -1امر اوزرهجو عوجلا ١ 0 ةةقاعلالا وقرا نيام هاوضر دنياك وو ل

 و 011 7197 و ا اا وا ا

 | دولا نممكملا لن أ امو هلا نمد نم باتكسلا ل هأ نمناودشات نع عي ىأ نبانع لبس
 ١ هللانأ كاذو دهاجتلاقام هد الالب وأب لاوقالا هذهىل دأو«باتكلا لهأ هلسم مهو ىراصنلاو

 .دوولا نود ىراصنلاو نم صخب مفاعبج باثكلا ل هأ بكلا لهأ نمناو هلوقب وعمان لح
 ظ ىعأنيقير ةلاالكو هتلان نمؤل ن هتاتكلا لهأ نمناريخأامتاو ى راصنلانوددوملا الو

 | هريغو رباح نع 3اس نتا افلئاقلاقناف دب تاتكلا لهأ نمىراصنلا ودومملا

 / ىفانلقام نكي ,مهمفْل شالا, عج ناكولورظن هدانسا ىف ريخ كلذ لمق هءاصصأو احتل فت 1
 قد الا لزنتدقو ىثاصلا قتازئاولافاعا هلوعب لاق نموارباحنأ كلذو فالخ هن الاىنعم

 دقىلاعتو ل رامت هنلاناف ىلا فتلإ رن تناك ناوي الا نك را اهممدمم ىلا

 هنلا ل اور مهعامتا فى تالا ةفصب مهن يذلا هدابععبجلا كت ىئاجتلا هيوكح ىذلا م ك1العح
 | هللارعأ عابتا ن ملاذ لمق هملعاوناكىذلا دعب هللا دع ن نمدب مهءاحاع ىددصتلاو لو هملع هللا ىلص

 باكف |لهأ نمناو هب الا ليوأتف كلذك كلذ ناكذاو ل < الاوةارولا نياك ىلا قدداع هيرهأامف

 كلا نر ًاانونلوي  توسولا اهنا كلا :مأاموهتنادحو رعمف هللا نمؤد نأ لم الاوةاروتلا
 لع رح نر امر عجل الاد اعقل هد هلوسرن ا سل ىلعه4سحوو هراتك نم

 ةعاطلا هلل نيعضام نعد هللنيعشاخ روب زلاو لمتتالاو هارودلا كاذو تكل لا نمداتكلا

 هلوقؤدب زنيا ري أ لاقت بهو نيانربسخأ لاق سن و سر ؟ نة الا نيكتو

 نأ هلوق نم لاخلا ىلع هنن يع شاع هلوقصنو فئامللاهنللاذملا عشاشللا لاق هلل يع اخ

 نوفر ال لوشيال قاتم هللا تان اننورت شال ن مر 1 نم نمود قام لاحوهو هللا نمو

 هد وبا اوما نول دهر هلع نا لصد تعب نيش ف كلا كلر أ

 نو داقني نكلو لاهخا ىلعةسايرلاءاغمباو لب دمتلا كِإذ ىلع هنوط عي سس امندلا نم ضر علام

 نورثودو أاهمفهن ءمهاهناع نوهتنيوهبثك ن م 1 لزن أامف هيما مه ص أ اع نولمعمض دك

 هللان أ مهم ردنعم هرحأ مهلك لوأ) هلوق لد وأتى فلوقلا 4 هنآ وه لعرلاتهلرعأ

 مكملالزنأامو هلل نونمود يذلا ءالؤه مهرح أ مهلك لو هوان لح كاذب نعي ((باسشلسا عب رمس
 امف.مب رههتعاط تاون اهولع ىتلا مهلاعأ ضوعمهل ىنعن مهم ردنعمه رح مها مهملا لزنأام وع

 كاذم مفوض ةمايقلا فهلا و ريص) ىدشب دامهاكاد روح دم ىعل م6 رد عدم وعأ اطأ

 نأل_.ةمهلاسعأن للوصل كالا رك دملابعت ةباسح ةعرسو تاسملا عد ربا

 نالاق كل ذاف ءاطا ءاصحالا ىق عم :كلذد دعءاصحا| ىلا هب هحااالفاهوا_عامدع واهوأمعب

 (اوطبارواو رباصوا را هلو قلد وات فلوقلا 0 باسملاعب رسمتلا ||

 رافكلااو راصو م كي دىلعاوربصا كاذ ىنعم مهضعب لاش كاذ لب وأتىف ليوأتلا له أف لتخ.“

 نعت رانلا نانرغأ لاف رصن نيديوس انث لاق ىثملا م2 كلذلاتنمرك ذ مهوطارو

 اورباصواو ريصا أونم | نذل ابمأايهللالوق فل وعي هع مس هنأ ن سمسا نع ةلاضقن كلرامملا

 ءارمالو ءارس الوءاخرالوةد كدهوعدبالو م-منيدىل ءاوربسص» نأ مهرمأ لاق اوطارو

 نع دمعسام لاقدر ا لاورُس نر نيكرسملااوطباربنأو رافكلااو رباصي نأ مه عأو

 ننام ا ىف لمقو اهلك ناددالا ىلع
 نوف ةوخ اواك مهعأ ىلع هتعراسمو

 ةاعيسلا دوجفلا وسي نينمو

 رفظلاورصنلا نممسمن وسل ولو
 بلاطلادمش نانولوسقيامم دو
 نول راو رخال توك راف كاف
 لمقودحأ هملغامالوس رناكولو هملع

 اودترا مث اولسأراغكلا ن ماموفنا
 ىله بلا متغاف شب رق نمافوخ
 نأ ىلاعت هللا نيمف كذا لسو هملع هللا

 كب ررض قو قرئوتال مهتدر
 لوعلا اذلسص مهضعن رصنو

 ىف ةغرلاةدشىهو ةعراسملانأ

 57 رفكْننم سائتاعا رفكلا

 كانو رستكلا لعرتسملا ناقالا
 الع مهل ل عج الأ دار
 بحوتساو نما نعى ءلتاعا ةرخالا

 امتانز_هلا نأبو طمحأم طخلا
 كلذودوصفمرمأت اوق ىلع نوكد
 ملسو هيلعهللأ لص ىنلا ردقام وه

 مهعافتتا وأ مهتاعان عافتنالا نم

 حلي ال هنأ ىلاعتهللا نيمفنامالا
 نأو نداايررضٌكلذتاوف سبا
 ةمقبهملع لدا مهملعدوعب كلذلابو

 رفك ىلع نزلا للسق ناو ١ آلا

 هعاط ىداعلاهصعم ىلعو رفاكلا

 كلذ نسا 55
 ارسالا نع ىهنهلأ باوحلاف

 مهب تردطاق

 نينمومأو وك مها كلعل

 لو ضن نأ فود لوز الدارملاوأ
 هللأأو رصن ن !.هناًكملع أوئسعل و

 0 و و وس وص وس سس وس همس ومو هل اع استوت م سس تمس سس سس بسيصسسما

 عفنلاورشلاوريلا نأ ىلع رصيصتنو مدعلا قلعت هل ةدازا نأ ىلع يلدهسيفتةزخ ال اع وو لو رادار رب ررضلان ماش هنبدىأ

 ةدارأ ىسعزا م هخالاقو اهراضم نم طد ومرح هلا ةأئم نم طحالاك هنأ :ءباذعمهلو 00006 هنئاةداراب رضلاو

 عادلا او مسهج نالت عال ل ارأ ا راعشا لعجلا مدع نع رابخالا ودل عملا مدع



 ض رخلاوةنآالا ورشا نيذلا نا ةماعرافكلا وأ هيشالاوهوهصاخدوبملا فلز أ مث ةشيلا فراص هعم قيسولاصولخ صلخ مهميذعتولا
 ناك نمواين دل بصنم ف ةعزانلاو دسم ا ىلع انب لب مهل ةبمشلجالاليدلا فنوع راني مهرثك أنا لمقهناك لوسرلا فق ةيوهتدنك أ
 قاحلاىلعردقيال ]_ثموةقاسجاةياغ ف ناك ةرح رج آلا ىفةريثكلا ةداعس اامنالانم )١4( لبلقلاب عسب نأوشو ردقلااذههزّدع

 ا لهأ اورباصوهنلاةعاط ىلعاو ربصاىأاوطدار واو رراصواو را نيالا اهسأاب هلوق ةداتق 7 80

 أ| دعانريخ لاقى حنين سحلا نمو نوحلفت مكلعل هلاوةتاوهلل لبس فاوطار رةالشلا 8 هلا لعادل 07
 | اوطارونيكرشملاورباصلوقياوطبارواورباصواوريصا هلوق فةداتق نعرمعمانربخأ لاق قازرلا نأ. 00 3 0
 ْ ةعاطلا ىلعاو ربصا حب رحنا ن عجب احح ىل ” لافنيسحلا انث لاق مس.اقلا اسرع هللالسسمف لاس | ىلع هلردقال لاما ىراطشلا

 1 ا لا 2 هنلالسبسفاوطاارو هنلاءادعأ او راصو ١ ا لاول أ

 | ىلكتعاط ىلع !اىدس واو راصومكميدىلعاو رص كا نعم ورش 1لاقو ضوطنارو داهتسا نع نع ناسبكللا ١ اودعلااو را دو هنمتسهأ ام ىلعاو ربصا لاكاوطنارواو رباصواو ريض هاوق ف كاحتلا نعريب نوجا 1 00 0

 || دم نعرفصو أ ىنريخأ لاق سهونااانريخأ لاق سنون. قيمم كلذ لاق نمركذكءادعأاوطبارو
 | مكتيدىعاوربصالوةباوطاارواو رباصواوربصاةيآلا هذه ف لوةي ناك هنا ىلئرقلا نفك 1 ا

 ظ ىنعم نورح آل اقو مكس .د|هنيدالري ىتح كو دعو ىؤدعاوطب ارومكت دعو ىذلا دعولااو رباصو | ا ورع ا باريت
 همه ا 7-0 4 إع

 : ىحسأ ان لاو ىبنملا م * رم كاذلات نمرك ذمهوطاارو كودعاو رباصوداهملا ىبعاو ريصاكلذ 1 0 قام عب ناو أف
 1 اطلت ا أ رق نمو4_ءاوعف

 لاقاوطبارواو رباصواوربصا هلوف ىف سن يديز نع دعس ن,ماسهانربخأ لاق نوع نمر ذعحان:لاق 1 ص ل ٌْ
 هتلادمعن.فرطمانُ لاق ىثملا , متر مك ودع ىعاوطبارو كو دعاو راصوداهملا ىلعاو ريصا 0 0 0
 باطخللا نب رمعىلاحارجلاننةدسمعون أب تك لاف اس يدي ز نع سن أنام ان لاكىّرملا ا 3 3 د 00
 00 نمؤمدسعل لإ اههمدا دع امار عهلابّكف مهم فوتتيامومورلا نماعوجب ةرك ذ ب 1 ريا ها رك او

 || اونمآ 0 ل هناواح رفاه هد هللا لعح ةدش | لوشتةلارتالأ ىعتللا كح ف لدمملا
 .ىلعاوطبارىأ اوط» .ادوىنع :نورخ [لاقو نوحلفت مكلعلهللااوقتاواوطنارو اور را | ضم:قوفدضعي كعاتملعج
 .لاقدن وس انت لاق ىتملا , مارد كلذلاةنمرك ذ ةدحاودعبةدحاواهورظتنا ىأتاولصلا ١ ياتي 8 تركلا عانتماعم
 لم ا راقت اس و را دعانا زلا نيهننادمع نبت باث نيسعصم نع كرامملا نياانربخأ اورفك نيدلا نيسدمالو ريدعتلاو
 تلقلافاوطبارواو رباصوأو ريصاةبالامذهتلإ 0 _ ءردت له ىتنأ نا ؛نجرلا ديعناا || هير صمام نأ ىلع مهلربخ الما نأ

 ةالصلا راظتناهنكلو همف طب ارروْرغ لسو هملع هللا ل ص ىننلا نامز ف ن ةنكيإ ىلأ نبااب الاكل ا

 ,نعمدج نع ىريقملادعسن هللا ادعن ءلمضف نا انت لاق ئاسلاونأ , | َّى 2 داماك ا

 بودذلا ه.هقئارفكيأم ىلع مكّلدأ الأ سو هسلعمفلا ىل صدقا لوسر لاق لاك ىلء نعل حرش || نيتلا لاح نيسسحتالوأ مهلريخ
 لهسن.ىموم (ممم طابرلا كاذفالصلا دعب ةالصلاراطتتناو هراكسملا لع هوضولا غاسسااءاطملاو | 0 ا
 نعةمسن أى أن يدب زنعدي رب نبى ى لاقرحاهم نيدمشاذث لاق حض طاو نبى انث لاق ىلمرلا ْ 0 1 0 ا
 ظ هرهقاوعتام ىلع مكلدأالأ ملسو هيلع هنا ىلصهّنلا لوسر لاق لاق هللا دمع نب رباح نع لمح رش ٌْ 6 0 3 0 0

 نانا كرا امأ قف ءوضولا غاسسا لاق هلا لوسان ىببانلق لاق بونذلا ديرشكب واباطقلا | 00 :5 0 ١
 انث لاقدلخ سلا انث لاق س ركوأ امر طاب رلامكلذفةالصلاد عبةالصااراطتناو دحاملا || : ف 4 2و ع
 ظ مسيو هملع لنا ىلص هنا لوس كاف لاو ررش ىأ نع همبأ نع نجرلا دبع نيءالعلا نعرفعج ندمت ظ 0 ب : 0

 دنعتوضولاغابسا لاهل لوسراىلباولاةتاجردلا بعفر 17 واباطخلا ههنا طخ أم ىلع مكلادأالأ ْ 00 قوس م

 (ييررص طابرلامكلذف طابرلا مكلذفةالصلا دعب ةالصلاراظتناو دحاسملاىلااطحلاةرثكو هراكملا 1 ةناهالب م الار مث ملعلا الأ

 7 ميقا ١ نسدملا ةلطانانيهترعاتالا تلات الام اضسلاو ديعرلا نمو قالا ىلا نوهألا نمجيردت
 اذه نمض ”رغلا نأ ىلع صن هنااضاأو رسلاو رجلا لع او هناحيس هنأ ىلع ةلالد همفف ري تسلاهنأ ىلع لدي الاو هلا الهلا لعف

 يلاداد زاىلعالا هنم نول صح المهم أو + سف مهلربخال هنأ مهتعريسخ أ اضأو هلئاودا د ىصاعملاو رفكلانذاو امثا اودادزرب نأ ءالمالا

 ءادهش دعاوقب نذلارافكلا و

 نم نيس الو لاقفدمف مخالدحأ

 َن 0 ع و تا

 فاضشمردقت نأز وكلو
 فودعم

 ءالمالا نأ تاحصأ مهني ب صخالىأ



 ب ,

 أريخ سلءالمالااذهن أدار ا ناب 2 رتعملا تب احأ نب رات .روص ق كلذ لعنو روم م انلعف لاحت ىلاعت هّنلا اريخ ف الخ ناس :الاومثالاو

 (نعفرك ذيل هنكلهملع لضفملاع. .«الادرك ذر وحالة خلامملا»اني اب فيزو اًتلطمريخ سيل هن الدح أةصق همت نمةبالاذاءادهشلا توم نم

 صرع ةلعلكسلوءالمالا ةلعمت الا دايدزا 6 69 نأ ىناثلا نعو رخ ا ئةنماريسخ هنوك ىنلالهيريسلا ينل هنأ
 زحعلل و رغلا نع تدعت كو مكس < م ود 1 سس دسم

 لال شالا كذاولعفا عراواشم د ااا كلذ لاف ملول وأتبتالد ,وأتلا ىلو أوم« هوحن لو هيلع للا ىلص يس ٠ ادادتأ هقلاواعحو ه]إ_ةموهقافلاو 57 نعهيب أن عنجسرلا دبع نمالعلا ن ءرفعح نب ليعمسا اذن لاق نيسان لاق مس اهلا

 - أ نم صصخب مهنانأ كاذو مكب رةعاطو مكني دىبعاو ربصا هلوسروهللا وقد ص نيذلااهمأأ اونمآ

 اوريصا هِلوَه. ىنع هناانلق كا ذلف لب زتلارهاط نم هحارح ازوصف أش ةعاطلاو نيدلا ىلع ريصا|ىناعم |
 درو كلذةظعوملاةئقاع تناكاذا | اورباصواهف فو اهلهسواهد دش :ءواهمعص ىهنو ص أ امف هللا ةعاط ىناعم عسجب ىلع ريصلا, مالا

 لودع ةمقاعلا مال ىلع مالا لج ناب ش برعلام الك ن مفورعملا نال باوصلاب ىلو أكل ذانلفاعاو نيكرسملا هةكءادعأ |هربا هو ىتسعل

 0 لعنانأ ىلعرهالا 5 ظ هدرا ةرح أ قالملقالادحاو نمنوك رافعات سارا نمنوكتنأ ةلعافلا ف
 31 | مه هللامه :رغطت ىتح مهما دعأ 9 ءمهريسغاو راص نأن ونموملا مأاماف كلذك كلذناك ذاو

 |١ اوطءارودانعماوطءارو هلوقكاذكو و مهنمريصأ مهودع نكيالاو مهءاد_عأىرْخبوهنلك ىلعيو

 | كودعلل لمخلا طاسترا طابرلا لصأن أ ىرأو هللا لممس ف “ل رمشلا لهأ نم مكنيدءادعأو مءادعأ
 العانىلاهتناكفامنا مهدادزال | 4 : نيالا ل ظ

 مالكلاىفاولاو هلادن ضو دايدزالل | اغاو كب كمال ةلحراذوأ اهطمترادق لمخ اذ ناكر سس مهاغب نك مهندبو هندب نم مهنع ىمكتو ءوسب اىفاولاق هلا اندزالا [ ْ !١

 ل ل طابرلا ناعم نم فورعملا ىنعملاوهكاذنالمكني دءادسعأو مءادعأ اوطبارواوطب ارو ى_عمانلق
 اودادزبل مهل ىلعاع ااورعت نب أ فالخ أب ىح ملا نودهتناعم نم سانلا لامهدسا ف فورعملا فك غالاىلام الكتل هحوتامتاو

 ْ رولا عريخو أ بال نياو ابا رح عك ادعو مىوحلا ىلا هفرص ب حو أم كلذ
 رسكب تاو نىك ةءارتهدصعاو ١

 ."٠. 2 5 ٍ ([نوحلفت مل

 ممقو لوالا َِكإ :

 لصالا ف الخرب اتلاو مدل ْ انريخأ لاف سوبا رصأك هدنع؟تاملط ىفاوحمضتو د. الامعت قاوهشت اوحلفتل لوي نوحاقت

 أ مكلعاهتلااوقتاو هلوق ف لوي ناك هنأ ىظرقلا عك نيذس## نعرضصو أف ريسخ أ لاق بشو نا
 ل 2 5206 ش هع

 'لرتينأ هتكح قير هدرا ش

 مها دعأ نمهدارأ دارو قرمشم لك ىقكلذ لهعمسا م مهلمخ مهل مودع طمترا

 ككلعل هناا وعتاو)) هلوقلب وأت فلولا لب وأتلا لهأ نم عاج اوأ ل_بوهملعها
 مكلعل دمه اومدقتتو .ص أ اوفلاخ نأ هورذحاو نونموملااهأ هللااوقتا اوهر 5 ذملاعت كاذب ىنعد

 نارعل !ةروسريسفترخآ « ىنومشغلاذ|ادغنوحلفتم ىلع مكس و ىنبامف هلئإاوُمتاونوحلفت

 © 0 رك ذى روسلاوسفت ف لوقلا ( ,

 001 0: ا ل

 ١ محلا نجرلاهقامسإ 0
 وو سس يصمم مع سلم

 اول يم ميمو و بيو سم

 0 ا 7

 ع نيسنخلا ا لاق عمدحاو فتن ميكا عنا مكيراوقناسانلابأن)لسورع هوفر أنف لوقلا ©
 1ك يرد كاروظاو م مكةلخ ىذلا مكبراوقتاسانلااهس أمرك ذيللاعت هلوقب ىنعب رفعحو أ

 مم هنمكل لمفالامهّنب ودع نم مكن لكف م اهنامفو مكرم أ امفءوفلاختنأ ىفمكب رساناااهمأ

 | ناك يكءدانع ق زرعو دحاو صفت نممانالاعبج- لح دحوتملا هنأبهسفنهرك دىلاعغت فصو

 ظ ةدحاو مأو دحاو لحرروشب مهعمج نأ ىلع ا ذب مهمموةدحاولا سفنلا نمكاذهئاشنا 0-6

 ' مهعامجالدشلأ ىلع الا حب وجو بحاو ضعن ىلع مهضعن ىتحنأو ضعن نم مهضعننأو
 ' قالتلادعناو ضعد ١ ىح مهضعن باع رنيم مهم هزلي ىذلانأ وةدحاو مأودحا وأى اسنلل ف

 ا مهضعب كا ذءافطاعو فد" الا بسنلا ف كلذ نم مهمرلي ىذلا ل ثم مهذب عماخلا بالا ىلا سنلا ف

" 

390199: 

 ع انام أام ىلع فورهلاهّقح ف بعضا هسفن نمىوقلا ل ذسلواوملاظتيالو اوهساس اند لع
 روح ل مرو ايل يسر سول لا جي ب ا هج دس دج وح وم بح وجم يصحو سايس موج سوم قبل © مس ما ساب وحلا ووصل ب هو كاك كا وسع هو سمو عد عمم اسوم روع حرس رووح مدمج بيس حمس

 لإ ىيييط عوبمو تاك املاشو

 علاق كيداعق هد ردكلالا

 اا نو دادرم منان ىلاعت هإع

 ةلعاو هلع لاهمالا ردعت ىلع

 نيسحال هسترتوريبخأتو دقت

 مهسفتالريخ مسهل ىلعاماامعا

 نان درو هسناثلا

 عم اهءدادتعاالهداشلا ةءارفلاو

 ل قفانملا صلخنا
 ءاتلاب رخخ الا نس

 ةدقىفاك عئافر ااعادأو تداولا

 ا

 اهعاقتامئا اةلارددهلل

 رارحالا لشمصو مالا اادَص

 دك أاتلءاللا رذماهللاناك املاقف

 نددصلا متتأقباطللاو ىننا
 ىافنلاو صالخالا لهأ نماعمج

 هنلا ةكح ىف ناك ام هنا ويطرح
 هئرمو ايس مزيسمأ ض عن نمدضعتىدلا ثْرح ناتغلرمموزامو ضعبب ضعت طالتخا نماهمطعمتن ىلا لاخلا ىلعوكنم نيصلخلا لرب نأ

 نيمعفانملا مدار ماو سنحلل هنأالا ادرفمن اكن اوثمحلاو مطلا طقلو هنو هقدص هلوهف ىقإ رطلا نعىذأز ام نم دما فو أريم

 ميو نوهالاو نودالا ىلع عبري نافهنءادرل قل نششلا نم رطل لعمل هنلعزملا لعق عقيل بطلا ىلع شمل مدقاماو نينم مان



 رهظن لإ دسم- حورس نم مهباس عمجي ورخلا ىلا سو هيلع هللا ل ص ىبتلا مهاعدامو ةعزهلاو لئقلاك بث اصملاو نمناب ليقرمملا اذهل صح
 هفدرأ | ذهلو هسنىلا ىحولاب لمقو هلك نيدلا ىلع هرهظمل نيغلاخحلا ةكوشه لقو نسدلاهأك ءالعاب لمقو لّملعتملا نم نك اسلاو لزلزملا متاثلا

 بتاع ثالث ىلعم الكلاءان وءاشد نمهلسر نمراَمحو قطصب ىأ تيب هللاَن و ١( ه ء) غلا ىلعمكعلطمل هللا ناك امو هلوقب

 نيوحببسم 0 :ًاتساىذلا صنلا اذهنأ ىلوالا

 دحأ لك ؛قملب الهلع ىلاعت هللا

 نيفطصملا صوصةشوهاعاو مكنم

 اضيألوسرلاناةمناثلا هدمسع نم

 :٠ نماهماع علطب ناب تاس.عملا مال

 هنكلودف هصاخت و هسفن ءاعلت

 ولا ب رط نم كاذإ ياما

 ناهملعمانا ىلاعتهّنلا عالسطاو
 ناةثلاثلا قفانمةلاذو نمؤماذه

 0 يما ااا ااا ا 0 للا (ة171 “+ 700000ل |#1>ااااللا1 1 < 4441-1 كك

 نيدمحأ انث لاق نيسملانيدمم سمج اممدآ نم ىنعتةدحاو سفن نم :مكشلش ىذا لاقف |

 لسو هملع هلا ىل_صمدآن ف ةدحاو سفن نم مكفاخامأ ىد سلا نع طامسأ انث لاو لضفم

 وهنا سانلااهسأاب هلوقدداتق نع دمعس ان لاف عد ررن ديرب انك لاو داعم نب ريشا انمرص

 لاق عدكو نينامفس س2 رو هملع هللا ىيصمدآي نعد ةدحاو سفن نم مكقلخىذلا مكبر

 سفن نم هلوقريظنو مدآ ل اقةدسحاو سفن نم مكمل دهاحت نع رنعنامغسنعىلأ ان

 رعاشلا لوق لحر هب ىنعملاوةدحاو
 لاكلا لاذةفملخ تنأو + ىوخأهئداو ةفيلخ وأ

 ثينأتلة دسحاو سف نمهرك ذهلاعت لاقوةفلخلا طفلا ثنأف لجرلادب ريوهو ىرحأ هتدلو لاف

 ماوص ناكى علل ريك ذنلا ىلع ظفللاج رخأو دحاو سفن :نمليقولو دحاو لحر نم ىنعملاوسفتلا قو لسرلا ضع صتةاضبأ اذه
 لح هلوشب ىعي((ءاس وامك الاحرام ممْسبواهحوزاهنم ىلخو )هوان لح هلوق ليوأت فلولا هلام ا 5

 له أ لافامفوشو اهلىلاثلاجوزلا ىنعياهحوزةدح اولا سفنلا نمقلخواهحوز اه مىتلخو هانت 0
 ْن 0 0 ع و ا فد 0

 هاشم دهام نع ومس ىلأ: نا نعل ان لاق ةقبذحو ثلا تلا نثر: ارماةطسلا نأ 0
 دس عمل اهحوزابنم ىلخو هداّتق نعدمعس انت لأق دب درب ان لاقداعمنب 0 1 2 ل نأ لسرلاب
 طامسأ انث لاق دام نور عانربخأ لاق نورهنب ىسوم , ( رص هعالضأن معلض نممدآن م 5 اد مهولعت
 ان اب اور رافت ودا داشحواهمف ىدع ناكف ةنحلا مدآ 'نكسأ لاق ىدسلا نع 0 0 بسعلا نم

 تاق ملح وناعا رلا لاو قناه اق حاس رمان هنا 1 3 011 مان ردع ان لوا جدو
 امفةنسلا لو هبلع هللا ىبصمدآ ىلع قل أ لاق ىتصسا نبا نعةلس انث لاق دصج- نم نثرم 507 نال دا 0 اونظن

 0 0 يي ميو ور لقد ومع ل ا

 هلج ج- نرمو :اسمروةنا ودنا دارو

 هنسناق ىفانمانالفو ٠ ةمانالف

 ىل_عماوعل علط كنان هب راح هلبا

 مرمسهوةنسلاهنعتفشك انفابلا نكسلا أرمااهاوسف ديل ساما يالا 9 00
 هفرعمىل| لسس مهل ن وكيالو هسْغ

 نيد , مرصابملا نكسف ىتحوزو دو ىن لعأ هئاونوممزب رامفلاقف هيشح ملااهآردتمو ها ا
 رعلاو ن روم

 مدآن م لعح ا هح وزاهنم قلخو ىدسلا نع طامسأ انث لاق لضفملا نيدجسأ انث لاق نيسحلا كلو تلاغلا تا ٌءدشلا 0-35 0-3 ٠ ءاط - ب . 5 8

 اريثك 5 0 ا و هناقءاسنواريثك الاحرامهنم دو اوف اما وع يتسات عاوم 000

 وعنو مهلبأو ىلتللا هللا تب هنم لاقي ثوئمملا شا رفلاكهؤ ان ”لح لاق مهاردقءاسنو 1 ا كاذو.يئءاذ هنأ

 نيدجحأ انث لاق نيهان يدم (نمص كلذلاق نمرك ذلي واتلالهأ لا كاذىف اناقىذلا |[ 00 دم 2-5
 قلوشلا ف قل شت وءاسوارثك الاعراس م كروؤدسلا نع طاسأ انث لاق لضفملا 00 3 0 ا 0

 هأرهف كلذ: ءارقفعارقلا تفلت (ماحرالاو هءنولءاست ىذلا هللا او ةتاوإ هان لاسارتلرو 0 00 0 3 هق
 ىنيءاتلاىد_>اامغدأ مث نول اسنت ىنععدي د ثنلاءنول ءاست ةرصملاو ني دملا لهأ» 00 | ُك له نم ءاوول لد صلخو

 نول_عافت لاثم لع فضلاء نول« استةفوكلاءا ارق ضع هأرقو ةددشماشساههلعق .نيسلا ؤ كلك كمل هل ناك ام دارلاوأ
 هيض م ل ا 0013 لا 9 لوسرأ ارلعب تمدح نم بدعلاب .نملاع

 امهو _لسرلاءالؤههعاط نيقاملا فلكي مثهلاسرلاب ءاشد محلا ونا نقر سمو ريصت ىتح

 ناولاَقف باوثلاب دعوا هعمتا مث مهلك ةونب رارقالا هم :امهتمدحاوةوْش رقأ نفدحاو مهتومن تومث قت رطنال مهلك هلسر و قلب اونم اف

 نم تلعأو مدآ ىلع تضرع م اهروص ىف ىتمأ ىلع ضرع ملسو هملعمنا لمهن لوسر لات ىدسلا لاق مظعرح أ مكلفاوقنتوا ونمت



 رذملهللاناك امهننا لرئانانفرعدالو هعم نكن ور فكن نمو هن نموت نمو عب هنأ دم معزاولاةفاو زم ساق نيقفانملا كلذ غلمفرفكي نمو نق

 ةنملا لهأ نموهف كش د ىلع لعمت ا نمنأ ونامضغهملعهلاورانلا قوهف كفلاخ نم نأ دما معّرت سد رقتلاق ىلكلالافو نيئمؤملا

 ىأبو ه.نولءاست هلوقفد.دشتلاو فيضختلا ىنع أن اتحصف ناتغاو ناشفور منان هارقامهو

 اوقتاوهلب وأتامأو فلم رغٌئرقهمهحو ىأب كاذ ىنعمنالهسفباوصلا باصأ ْىراَقلا أر قُكلذ

 ' هتلاب لدن أو هتلا,كلأسأ ل ؤسلل لئاسلا لاغف هءلأساضعب مكضعب لأساذا ىذلا سانلااهسأ هلل
 ىحمكتن سلا وك رسانلا اهم أن ومظعت كفو 0 دىلاعت لوقي كلذهمشأامو هلاك ملعمرعأو

 مكس امفءابا مكتعاطب هومظعف كاذكفامظع ىتأدهذ هوكرفًافهدوعواطعأ نمت أاورت
 ممم اكمنعو اهنوأ هيك هأامفءابامكسفلا نم هباقعاورذ حاو هنعو اهتاممكيانتجاو

 نولءاست ىذلاهللااوغتاو هلوقىف لامتلا نعري وح نعرهزو أانث لاق ىدوسا ان" لاق ىتثملا |

 انث لاق ىحسا انث لاف ىبتملا مترو هينودهاعتو نود ةاعت ىدلا هللا وقت الوهن لاق هب

 نودقاعت همىذلا هقلاوق:ا لوب هّنولءاستىذلاهتئااوقتاو عسب رلا نعهسب أ نعرف عج كأ نبا
 عسب رلا نعد أن عرفعح ى أنبا نعجباح ىنث لاق نيسحلا انث لاق مساقلا شر رص نو دهاعتو

 سامعنبالاف لاق حب رح نبا نعجياحانربخأ لافنيسحلا انث لافمساشلا مح هلثمسنأنءا

 مهضعب لاعفهلب وأت فاوفلتخا ليوأتلا لهأ نافماحرالاو هلوقامأو هءنوفطاعت لاك هنولءاست

 كلذلاف نمركذ محرلابو هيلا أسأ لوسلل لت اسلا لاق مكسب متل ساذا ىذلا هللا اوسةناوهانعم
 ه:نولءاسن ىذلاهلئااوعتا م.هاربا نعر وصخم نعور م نع ماكح انث لاق دج نا ام رص

 مرح محرلا وللا لأس لحب را لوي ماحرالاو ه,نوفطاعت ىذلا هلئااوتا لوشب ماعرالاو

 كالأسأ هقلاكلأسأ لحرلا لوقكو هلاك مههاربا نعةريغم نع مش ان لاق مههارب اني بوعي

 لاف نحرلادمع انت لافراشب ندمت سبر ه2 ماحرالاو هءنولءاست ىذلا هنا اوَهَت |هلوق ىنعد محرلا

 هتاكلأسأ لوي لاق ماحرالاو ه.نولءاست ىذلا هنلااو_فتتارميشهاربا نعروصنم نع نامفش ان
 محرلاكلأسأ لجرلا لوقكو ه ميهاربا نعةريغم نعمه انث لاق بي ركو نأ سم محرلابو
 هللااو تا دهاعم نع مسحت ىلأ نب! نعنامغ انث لاق نجرلادسع انث لاف راش نا مرص

 ان' لاو ىلاجلا انث لاف ىدملا , مرح محرلو هناك أسأ لوي لاق ماحرالاو هءنولءاست ىذا

 وهلافماحرالاو هءنول ءاست ىذلا هقلااوعتاو هلوق قرميهاربا نع ةريسغموأروسنم نع ب رمش

 نع لرابملانيانربخأ لاقدي وس انث لاق ىثملا مرر محرلاو هلك سألحرلا لوق ||
 ضعد لوقليوأتلااذه ىلعودم لاق محرلاو هللا ل دشن ألح رلا لوقو لاو نسما نعرممم

 ىذلاهللااوقتاودارأ هن اك هر هلوق ىف ىتلاءاهلا ىلع ماح رالانافطع ضفاف نا ماحرالاو هلو_قأرق نم

 3 زعل ادلعم الكا نم حسصفريغ ذو ضوفخم ىنكم ىلع .رهاظن فطعف ماع .رالانو ه.نول ءاسن 1

 مالكلاامأو رعسشلا قضل كاذورعةرورضىفالا ضمنا ىف ىنكم ىلع هاظن ىمسنت الاهمأل

 رعشلاقءاحامتو هنمبارعالافءىدرلاو قطنملا نمموركملاراشخا ىلا ءاك لا رطضن ئالف

 رعاشلا وق ضفحلا لاح ىف ىنكم ىلع هاط د3 نم
 فئاقن طوغسعكلاواهسامو .: افومسىراوسلالثم فق لعن

 | كلذ ليو أتنورخآل اقو .: ةنكم ىهوابنب هلوق ف فلالاو ءاهلا ىلع :رهاظوهو بعكلاب نطعف

 دع ب رورو و 9

 يسيشسسس

 يي ل

 كت“

 تيس بسسس ب مسسسسمو سس سوا جمل ووسام ل اا يسع بس اساسا ايس اس و لب ما يبول وحسم تدعم جمب حس

 تلاوران نم ماجلم مهلأ همتكف هلعب راع نع لس نم لسو هملعهتلاىلص هلوقك رانلا نماقوطمس ماكر ف

 نورعدنا 9 ىفانملاو ندؤملانيباهم سو م أو

 لد. ىلع ْض رحخلا غلام لاق

 لذ. ىلع ضرح داهملا ف سفنلا
 نس الو لاقف هللا لسسىف لاملا
 تاطخلا ءاّسأرق د ولدت يذلا

 نيذلا لت نيسحنال ىأافاضمردق
 ًارقنماذكو مهلاريسخوهنولذب
 دحأوأ ىنلاريمض هلعا لع وعانلاب

 لود ةملاف العاف لوصوملا لعح نمو
 الو ردقتلاةلالدلل فوذ #لوالا
 وه 0 .وهوهلت ءال أوه نيس

 روهج ىدحاولا لاف لصفلا ةغمد

 تزن الا وظفت 1ك ةيرمملا
 هيلع دعولا بترغلتاكن لا ىينامف
 نالومذلا ضرعمىفمالكلا قوسو

 صاخب مالم دعول لضفتلا ل ران

 عبج- حيارحنانالا لخملا نمناسنالا

 فراصملارئاسةاكْر لا ك-ىفولاملا

 ىلعو سفنلا ىلع قافنالاك ة محاولا
 ىلعو مهتنؤم همزلب نيذلا نيب رقالا
 اذانيمللا نع بدلا قورطضملا

 لاما مهعفدنيعتو ودع مهدصق

 اهم سامعناا نعهمطعىورو

 اومتك نذلادوملارامحأ ىف تلزأ

 هتومنو لسوهملعهنتا لصد ةغص
 ىدلا معلا نامتك للاب دارأو

 أدوع نوكياذ هىلعوهللا هان آ

 ةصقرلامالكلا هتمّرتاامىلا
 لهأ لاوحأح رشوه كاذودحأ

 تانآنم اريك نأهدضعب وباكلا

 هسفتلا اذه ىلعومهف ةروسلا مشب

 لد ىلاعت هننانأ نوقوطس ىنعف

 مت أو مههاوفاناوشطني لمهن همفر
 هبرق نمهشمتهقنع فاهقؤطب ةمحءاكر لا نم هن لكحل ام لع نأ شو هرهاط ىلعالو م نوكر نأ اماف لوالارب_غتتلا ىلعو تلا ىلع دبامع
 همدعقاهوط لعحاالا هلام سي مدوالء ]ام هللخر ئماملسو هملع هللا لص ىنلا نعدوعسم نب !نع كلامانأل اوعبو هسأررقئتو ةمدقملا



 7 لمد لاق لاق رع نبأ نعوهب الان ولضي نيذلا نيس الو لحو 06 لا وهو هلم هرعت 2 رقأاءاحش

 نأاماو ”اراك انآ لوه هفوط»ىأ مرا نات ز هلعرق أ اعاحش ةماسقلا مون هلام هملا لسا م هلامزاك زادوبالىدلا نال سوهسلع

 مسهلاثمأ فو قوطلا مازلا ةرخ آلا ىفهمثا ةونلاسسما اواوطأ (١ه) ةمم نأ ىلعاللشتتلا ب رط ىلع نوكيا
 ا 0- 00 ءاحاذا هما اقوطاقدلع

 | نيسحلانيدمع اننرع م11 لاو و د اهوعطقتنأماحرالااوقتاو هنن ولءاسلا ىذلاهللااوشتاو !؛ وا 000 د واع
 :5 مأمدعم 2م و بيببل

 ءاحرالاو هيشولا اسنىذلاهللااوعتاو هلوقىؤفىدسلا رع طامسأ 0 لاول ضفملا دج ل لاق هتلر 0

 نعدمع سانت لاقدر انت لاق داعمنرب رمش ترص اهوح قتال ءازال اون اوهللااوقتالوشب ا نا 0 000 ةماشلا

 هيلع هلا ىصقناىنن أ انلرك ذاسقر مكملعناكمنناناماسرالاو هينولءاسن ىذا هاو و هدام | 1

 ِْ نيذلا ىلسعو ركن ن اك هلا ماع
 0 كرم ةرخ . الا ىف .كلريخواسندلا فوك ىقدأ هنافماحرالا اواو هللا اوقتالوشي ناك لسو | رسفملا لاك ةيدسف هوفر

 نك كن لس كن
 | نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع نعمل اص نشب واعم ىلا لاق ملاصنيهنبا دسع 5 لاق دوادنب ىلع | 00 900 . 8 3 0 ١

 ( هب

 هنلاوقتاو دمنولءاستىذااهللا اونا لوي ماحرالاو هءنولءاست ىذا هللا اوقتاو هللا لوقف سامع || ل
 هلي اوهتاو هلوق ىف نسما نعروصنم نع مشه ا لاو امد ركوبأ س7 0

 ا لاو نامفس انيرم ماح رالا قهوهتاو هءنول“ ءاستىذلاهلنااوةنا لاق ماحرالاو ه.تولءاسن ىدلا |

 نأماحرالا ارق اكان ءاهيالا و هنا ءاسن ىدلاهللال وق ةمر ع. نع فسخ ع نعنامفس ن ءىلأ ١

 ا

 نانتالا مرمكعال ىددوعتمامعءادا
 اله ىنعم لعاب وت كلذن وكس هن

 درا سلا محا
 ءاريودر اوكا يعفلا تاروس
 ند اههلعأ تراوح اتق اهنياع
 هسلعنولد# مهلاقدريسغو لام
 هريطنو اوصف رشق ونكمل

 0 نعرمممانريخسأ لاق قازرلا دمعانريخأ لاو ىكخ ننس ا سر قول

 نسحلا انرع م>رلاوهللان "لدغ [لحرلا وقوه لاق فاحرالاو هيلو ا بت ىدلا هللا أوصت و

 الو هقلاوقن لاو هعمل 0 ا ا

 ١ ىدلا دهام نع مسحت ىلأ نبا ن عىل املا لاق ةفيذحوأ ل لاف :ئىذ | 2 ةاحرألا ْ

 ى : لاق ىقحمأ ا لاق ىلا ') م2 0 االاو هبتول ءاسل
 نيفلخكسم كلعجا اوقفنأ ًاوهلوق

 دوصتقملا يريسفملا نمريثك لاقوهمف

 الا نكلاملا عمج كلم لطس هنا

 تالق لعن الفتر ولاعب ىراننالا

 همف هلاكرا ثم ناكن أدعب ' هي درفت ادا

 ماحرالا ىف هنئاوقتا لودي لاك ماحرال او هنرل استىذلا هلوقف كلاوعخلا٠ نعرب ا نعريشز وأ

 اوهتاو عس رلانعهمبأنعرفعح ى أنبا انث لافىصسا ان لاق ىتثملا .ثرص اهولصف |
 اان لاف ىتثملا قرم اهولصف ماحرالا ىفدهّنلا اوقتاو لوقي لاق ماحرالاو هنن 35 0 ءاستىدلا هللا

 ساسعنءانأ لاصتاا نعريب وحن ءزازدلا ارفعحوأ انواع ا نوزعرا ديك فول !

 جاح ىنثلاق نيسحلا انث لاق مساقلا 0 2 ”ادوفطت ل هتاوقن ادرار ارو ةيتاك ||
 م ىث لاق نيسحلا امن“ لاكساقلا نئرع ماحرالا اومتاسامعنا لاق لاق جرح ننانع |

 : دو ادا نأ دعت سصالا كلذ

 | اعهتاودملعاملاةوأ همف هلاكراشم

 را ءًادوادناملس ثروو هل ثمو

 م *ياهوعطقتن أماسرالاو هءنولءاست ىذا هنئااوقتالاق عسرلا عدس أع نع 0 0

 نأ ماحرالااوقتاو ه.نول» ءاسن ىدلا هللااوعت و زق ناين الاد لات عر راج لن ْ

 نمكلذأر قلي وأتلا اذه ىلعو رفعحو أ لاق لصو نأ هبهلنا م امنولسب نب ,ذلاوأ 0 ش رهاظف ةسغلا ىلعأ ارق نمريسمخ نولمت

 !معارعاىفماحرالا افطعاهوعطقت نأ ماحرالا اومن :او ه.نولءاست ىذلا شارعنا قعمامصتهأرق || قوشلامجعنم ىلع زاعحىأ

 بصنلاك اذ ىفاهريغ أر شب نأ ٌىراَقلازيصع نال ىتلاةءارقلاو لاقهرك ذىلاعت هللا مسا ىلع ب صنلاب || تافتلالاف باطخلتا ىلع ارق نمو
 | فطمعت الر رعلا نأ اني دقاماهوعطةتنأ ماحرالااو تاو ىنعع ماحرالاو هءنول است ىدلاهللا اوقتاو || بضغلا نال دعولاف غلب ىعو

 ىلوقلا ّه لبق تفصودقامى عرعش:رورمض الا طفلا لام ىكم لعام .الا نمرهاظ | ىلع لقد حملا ىهاشت هناك
 مكملعل ار( هللانا نك دىلاعت كلذ ىنعي رفعحو أ لاق (اسقرمكب اعناكمتنانا)) هلوقل وأن | و ىانعلاب ةينفان و ةةساامللا

 بطاقغاو 5 راوقن :1سانلا هس أيمان ل مهللاق نيدلا سانلا ىلعم لع هلوشب ىنعدو اسقر رو 3 نينعاطلاهشةداكف

 / ادحاوالحر تبطاخاذ|لوقتف باطخلا ىلعمالكلاب ربو اول اعتجات بانو سما مل هلا ءاذو مو هيلع هنا ىلص

 | اظيفحاسقر هلوقب ىعيواذك عنصر اذكمتاعفال ف مهعم سغنورخ او ىهتلعفعاجوأ || نايرلاولا وقالب سف قافنالا
 ايصخم انيئناولاضأو قداصرغدمحف لاح هللا ىلع رففلا نكل ءاشغأ نحتو رهف نذاوهف لال انماط ىلاعت هلا نأ اكداصد#
 مظل ناب اذهف ىنب سل هلأانف رع كاد لعشب لالفةفلاسلا ةممْزالا فناك اكهقرحتفءامسلا نمران ءىبمت نأ لحاللاملاط:اغغا ناكل
 كلذو نسمح هنأ اوئعةلولغم هللادد درخأ آ عضوم ىف مهلوقلهللا مهنعلدوجلاىلا اوعلااذها وسسن ءالعلا نأ الا نيلث اهلا نيم عز هد الاق سدلو



 تاأسا٠ نع :رعاذأو تارودعأ الك ىلعارداو ىلاعت هنوك تامثاهنكعالهمشتلا لذ اقلاو مهملع ب لاغدمسشنلان الو لهخلا |اه_هسساس ,لهملا

 0 ملسبو هملع هللا ىلص هنا لوسرنأ لئاقمو ىد لاو صم نيدو هم .ركعىورالو ىنغ هنأ ا نعْررعلصالا اذه

 ءارو راع نب صاختف لاعفانسحا طرق هللا اوضرغ 0ك 6 هام“ ناوداك ناءاش ؛اوءالصلاماقاىلاو دسم دعمع تا تسلا

 1 مزح مكع مدضاواشوكعطقو اشار مكتلصو مل ؟ماحرأ ةمرح مكس 6 رادقفتمم كل ةاعأ كلعاس# |
 , ] مكياعناكمقلانادهاعت نع حن كأن ا نعلش انث لاق ةفيذحوأ ان ل ىتملا , متم

 مكملع ناكهننانا هلوق فدد زنبا تعم لاق بهو نااانريسخأ لاق ساو م7 اظفحاسقر ١

 با اهذر هيواهلعل م ىلاعأ ىلعابيق نأ

 دهاو مهم دبأ ءأب نا ءامق راادعافك

 ىنعي رفع اق( سيطا, ثيم مهلوس اان لاو آو) هلوقلي وأتفكوقلا يه
 لح ااوغلب مهاذامهل اوهأىتاتملاءامصو ا رمشعمادا اوطع أو مهل ل اودي ىتاتملاءامصو أ هرك ذىلاعت كلذ

 مهلاوم نم مكملعمارحلا رانا دوو سل نعل اولدسالو دشرلامهنم او

 حم ىلأنا نع ىسعان لاق مماعوأ ان لاك ورم نيد مش سن رعاك كلوا كلاومأ
 0 لاو قمل م2 ما را لولخا لاق سمطلاب ثيل اول دتتالو لات هلا لوقف دهاس نع

 نعملأ انثلاق نامه م2 دا ما د* نع مهمل ىلأ نبا نعلمش | + لاك ةفيذحوأ

 ١ لاق لالا ناكم مارح لاو تيطلابث ب كئااول ددتتالو هاوقد ها نعيد ى أ نان ءنامفس

 لاهف هانعمو هنءاوهن :ىدلا سطاا ثيمحلا | مهلي دمت هد لب وأنلا لأ فلتخا مث رفعجو أ

 ءىد رلا ماسلا هناكمنوأ عع و هّنم عسف رلاو هلام نمدمملانوذْسأب ىتاتملاءامصوأ ناك مهضعد

 انث لاقسي ركوأ م2 كلذلافنمرك ذ رك قادتنا خاج ودا يارد د سسفلاو |

 ادسحذخأواغبز طعنت اللا بمطلاب ثدمحلل | او دس: الو مدار :أ نع هنغم ع نءنامفس نعناسعْنيأ

 ندمعس نعدمع نب ىدك نعوىدسلان ءناامهس ع نعناع نءا 5 لاق ذب ركو أن رص

 ناو نعل حر نعنامغس نع هروانمم«ذخأ ل ىطعاولاق ىرش لا نع

 نع طايسأ انث لاق ىل_ضفملا يدج-أ ان: لاو نيسملا ندم ترم ادمنت خا توادساف طعئال

 معرس ميدملا مع نمهئممسل اش املاذخأب ساو يطاركش اولد تتالوىدسلا

 مهردب مس هردلوعبو ف ادم حرطودبحامهردلاذخأ اوناش او رمل اشلا ١

 لالا نمءارذق ىذلاّك..:أينأ لمقدلك أمة مارا قزرلا لحع تست الك اذ ىنعم نورخآ لاف د
 | دهاعت ع نعم ىلأ نبا نعنامفسن ءنامعنا انن لاق ب ركونأ سرص تالذلاف نمرك ذ

 نعديو كل ردقىذلا لالالا كبت اننأل قمار 11 قزرلاب لمت اللا بمطلاب ثدمشللا اولدمتت الو

 و , 7 عدا تا فس وو لاقو 1 هلم لاصحا نع ليعمسان ءنامفس

 | لهأ ن اكلت سضااثدسملا اوادشتالو هلوقفش.ز 5
 ١١ مادالاو 7 يح نأ نوبغروأر قورك الا هذخأبر اغصلا نوث رواالوءاسنلا نوثروثالة هاما

 نكي |

 590 الولد" الو كاذ لب وا”لاك: نملوقدب الا لب وأن, لاوقالاذهىلوأورفعحو لاك , :ثدمح

 ١ ' بطاااهدانجواهرامشو اهعئافراوذ هتف مك ثدمحلا مكملع مارا ءامسصوالا هس أم كما انبأ
 'ذخأ برعلاع اك قئنلائذلا لدن أ كذو هنمالدب سيسللاءىد بلاء ىذزا داما و ااومأن ممل لالحلا

 تا

 ءر عمو دسملا

 ٍإ

3 

. 
 ا
 ا

 ١ هذخ أىذلااذهو تمطتاريملاز مهسصخق لاق مهوثروال نا داولا ن نم نيفعضتسملاو م مهل

 اش ١ رنأ معرتأ ١ مهالعنموعو |

 رفق نداوهف انلاومأ نا هر جسسملا

 0 وأ بضعف ءاس أ نس

 ىذلا الوالاقو ههحوف 8
 تن رضادهعلا مل واننس

 لوسرىلا ص اذ هذ ف ٌكعنع

 دم ان لاقو ملسو هملع هلثا ىل_مهللا
 لاح كم اص ب عنصامىل ارظنا

 ىلال مسو هملع هلئا ىل_صهللالوسر

 ا ىلع كلج ىذلاامرك'

 لاق هتان ةنعتا هنا لوو لاق
 ترا ضاعت ينحت
 اك ارك ى الاداة |

 ةايطا وة لطالا يدون
 تنأ هذا هلاولاق سوفنلالذس

 ديلا دع الاول كور
 مهنم تاطامل ل_بو هلع هللا ىبص

 ىأفامنغ هلالان اكو هلاولاق لاومالا

 ناكو لئاقلات ا ”اناومأ ىلا ةحاع
 دعل هلوق معقم اعاودد-واداحق

 عامتأ نال اولافنمدلا ل وهلا عمس

 قس يسم رتلعلاو لعزا
 امأ ممم نعمه ىلاعن هنأ

 لوي نأسف ةنسلا لهأ دعاوق ىلع
 القدب : رام كو ءاشدام هللا لعشب

 لاومالالذس ءدامسع سه أب نأ دعب '

 ىل_عامأو ءامنغالا ىبسغأ بوك عم أ

 اديه هىنأمف هلرعملا نيناو 3

 للملا بحاةهلازا مالا زكشلا |

 ترفل ل لوول بار ايناماا ول
 ضعملا ضعبلا ريضسنابْممو دلخملا
 مظتنتو ندملارومأ طمترتك إذ بف |

 اعاو داعملاوشاعملاحالصلاوحأ |
 ىذلا اذ« نمي اهماودحفلا قطرلا اولانتنلنآرقلا فاهدورو ه 0 بحمل

 جاتحم ال ىتح ىلطملا ىنغلا نعةرامع دودولا بوحو نالو مكسفنالفريخ نماوةفنتاموةريك ا 2

 داع دعف هددح 97 ةمانغلاك قلم هدوحو بوح فركسعأ نف هتاذئو_سامىلاهتاه-نمةهج الو هتاغسص نمئثفالو هتاذةف



 ههح ىلع لاقاذ ولف باذعلا نمابو رضو تاتعلا نماقوئص لهأتسامتاو تاملالا ىلو أ د ءتاوحلا تسلق هعوضو ىلع ضمنلا

 مري ارداف و ىشالغسوكلا تف م هءاسننالانلع فهتشنو :هطفح سنو أ ةظفحلا فت اه قاولاو امستكنسدمعولا

 ىقحهااوردشي لكم نأ ىلع لدملءاسننالا هلتقه_ءلعفطع مثةمامقلاموهىلا 6 مه .( هممالا ناس | ىلع ىس د ىح نآرقلا ف لهم ا اذه

 هومسنام هملااومسل ىحمردق

 ءاسنالا قوقحاوضش /كاذكف

 اوقوذ لوقنو اول_فاممماولعفف
 ءام«أ نموشو قب رملا تاذع

 0 وعش ىعع ل سعف مهح

 . مسا تيماوأ موملا هع مللالاك
 ىنعملاو ه ه4فرح ت اذ ءأ أ محاص

 تادعاوةوذ مهل لوقمف مهتم مهدي

 صصخلا عرج نيلسملارمقذأاكرانلا
 دنعلاه نأ لمت« لولا اذهو

 ةءارقدنعوأ رشا ادنعوأ توما

 هب مكن روك نأ لهل و بتكلا

 (كاذ)لوق منكما مناو دعوا نع

 مكيدبأ تمدقاع دمعولاوأ تاذعلا
 ىدالا رك ذو لتغلاو ىسلا نم

 ديه يرش لالا راك نال
 ىلع ىدبالاب عقار اك لعلك ل عش

 هضعل ناك ناو سم املا لمد

 تال ”الاوحراوحلار ءاس وأن اسللا
 وأو عج بطاخما نال عج امعاو

 كاد, تمدقاع ل_ءقادرفمناك

 ىئابحلا لاق جملا رويس ا يذم
 ماللطل س دأ هنا ًايوىأهنلانأو هلوق

 باقعلا لعفنأ ىلع ةلالددمق ديسعلا

 تاردسلا املطن وكب تاك م6

 كوفاتالاط بوو دا مس
 ريغب لافطالا ىذعب هلا ناةريخ ا

 رمد نيغلابلا تدع ناروخو مخ
 العاف دسعلا نوك ىلع دب وسنذ

 مسج ل ص يصططومب يب 90 2 بسس وس مصل مجمل نا

 ليدمتلا ىنعم اذن اك ذاو ذخ ىذا ناكمهلع< دا كم در هيت ريغ : مآ ناكم' وش

 هتدملامعسج- تدملادأو راك اهات داو مدد . زنما هلاقىذلا نأ مولعف لا دمتسالاو

 رغاصالا نود هلام عسجسهدإو نمريك الا ذأ اذا هنال هل ىن_عمال لوق هلامىلا مهراغصنودهدلاوو

 0 الو هؤانث لح لاو ىذلا لدمتلا افأ شذخ أ ام لد ب لذ وهنم
 ام'اقز رلا لمعتتال اذ ىنعمنأ نم + حملاصو أو دعاوت هلاتىذلاامأو الديذوخأملا ناكمذخ آلا
 0 هنادوعسم نا نعىو رىذلا لوقلاوحن كاذب ادار انوكي نااضب ا مهنا لالاحلا» ىو لدق

 مث هلك أفمارملا لمعتسا نمنالدءز نء ا لوقدا سف ريطتهداسففاهمتأب ةمصعملاب قزرلامرحل لحرلا
 نأ هدامع ىت هوان و ساو سوا

 هحو اذ هم سطل نام .رخاببسُاذمهلك أن وكف لالخلاءىتت لمقدواك أمضمارخلا اولادهم
 وهكاإذنالا قام كي ه الالب 0 كاد هنيبكألانارغ لب وأتلا همس لردع ء نلف دلو تروم

 لذ ْنوكيالفاهماكحأو ىناتسلالا اومأهصق ف كاذرك ذامئادؤانث لح هنلانالهمناعم نمرهطالا

 اولك أنالو) هلوقلب انة كرقلا ”زهسنحريغ نمنوكي نأ نماهحر حاف هنأ الا لأ كح سنح دج رم

 ىناتملالاومأ ىبعي مهلاومأ اوطلختال وهرك ذىلاعت كلذ يعي رفعحو أ لاق( مكلاومأ ىلا مهل اوهأ
 دقاو عدي تاراو ءنامس ا لاقراشبنبانثرمماك متاومأ عماضواك أنف كلاومأب

 اهولك ًاتفاهوطلخ مسهلاومأوم كلاومأ اولك أثاللوعي مكلاوم أ ىل|مهلاومأ اولك أت الو هلوقف
 هذهتلزنامللاقن سما نع ايما ان لاق قدما ان“ 7 ملا“ ير اعمج

 زورو اعل كال د ميتملا ىلو لعجو مهوطلا تع نأ اوهركىاتملا لاومأ ىفّديآلا
 مج واطلاع نوري < بيا واضاف اعنا رع وو مرا ل ًاقرلسو هملعهنلا ىب_صىنلاولا

 ىنعب رفعحو أ لاق (اريمك ان وح ناكمنا )لوقلد : وأن قلوقلا مذ اوقتاو مهوطلا فن لاق كل اوخاف

 هلو ةىفءاهلاو ريسكب وح مكلاوم أعم مكماتيأ ألاومأ كدك نارك انوح ناكهناهرك ذىلاعت

 انوحوابوح بوح لجرلاتاح هم لاّميمئالا هناقنوحلاامأو لكالا ىنعأ لعفلا سا ىبعةلاد هنا

 ىندللا نكسالا ني ةممأ لوقهنمو هنم م اناذااذكنملحرلا بوث دق هنملاشيو ةيامحو

 اناحواتط+دقلذثتادغ و« هافنكت ن ر>اهمن او

 ىنعف مظعلاريمكلاو اهنمعوس عضوعاولْزئ اذا ضرالا نمة محو ضرالا نمةب وحائل لبق هنمو
 لأ لاو كاذقائلق ىذلاوح و مظعهللادنعما لاومأ تي ومأ لك أنأكِلذ

 نع ىسع نع مصاعوب أانن الاو ىلعنب ورعو ور + نيدمح رص كلدلاون مرك ذلبوأتلا

 للكل ان ىنملا 0 يل سك

 سس 1-22 يع لي طالق هلمقو دنعلا تسكت رش رص امثا لاقابوح هلوقىف:داتق نعرممانريخأ لاق قازرلا دمعانريخأ عر ىلا رداسصلا فنذلا ىلعامت مناك منا انئرع امتافابوحامأ ان وحن اكىدسلا مال نال لح للي دجحأ ان لاَ را ءازحلان د 0 ند اسرع الق عا لاق اهدست ارد كلانزل 8 0 ع : 06 ' 0
 نبا هملع_اذعلا ست در و مهمف لعفلا كلذ ىلقن املط كلذ نكي لاش فنك هكلمفف رص اذا كلاملاو كاملا كلامنا

و هسفن نعريشكلا لظلا قن هنأ لمق اماظنوكال
أ هلرلظلا لصأ تو مهوب تااذ

عوت ىذا باذعلاناب ىضاقلا تاح
 : ناكل مهب لعشي ناب د

 نسئدماو اولوكنب ملولاميظعاملط ن وك ناكمهملاتامعلا لاس انأ دامت ودادعواشبان ن اك وادهمظعد> ىلعهافنناممظءناكلاملط



 فيكةكلمىف فرصتي نأ هل لكلا كلام هناءانرك :امهسق شنو نونلظأل مهو مهانماطامو هلوف ىف هنعملاغاا ةقمشح قئللاذن هنالوفأ
 ردصر دق يككلا نأ نم كن ىفام ىلعءانب رمش دوحولا فن أم لالخ نال هنآك هنعردصت نأ لظلاو رمشلا ةرثك امهه ,موتدكتراش

 رثكر خس هنمد ىف 0 اعلارم 2 نماذهناو ) ١ مه ه) 'يرتكلارش كلارودص» نعهزنمىنااولعافريشكلاريحلا ةمدمشب لملةلارمشلا

 نضاو لتلقلارمشلا دار أ لوز نزرع صح
 لقا نم ل كتوم رفا انك اياطلوشازك | وغداك هنأة داّتق نعدمعس انث لاق عد رزنيدب رب انث لاق دافعا ظ

 اذهلفرشك ةمتاذلاهتجر ىلا ةسنلاب ! أف ارك ابوح ناك هناهلوق ف لوقبدم ز نب |تعمس لاق هون اانريخأ لاق سنو , س2
 مث ةغلامملاوةرثكلا ظفلب هنعربسع لاقدلاخ نةرق ان” لاق دمعسن ىنح ان" لاق ىلع نيورعس 2 مالسالا له" ال ىهوارتسك امئذ
 نذلا لامن مهلىرخالا ةبشلار رق الأ متفخناو) هلوقلب وأت فلولا 7 اممظعهللاوامثالاقاريمك ان وح لوقي نسحلا ثعمس
 ىلكلالافانسلا ده عدلان ,| اولاو || ةدحاوف اولدعتالأ متفخ ناف عابرو ثالثو ىتثم ءا لا نم مكل باطاماوحكنافىناتسلا فاوطسقت
 اا 2 كلذ ىنعمم عضعن لافف كلذ لب وانى لب وأنلا ل هأ فلتخار ةعحو لاق[ كنامعأ تتلماعوأ

 ندي روادوهبن بهوو ضيصلا تاقدص,قادصاوغلمتو 4 .ةاولدعتف نهقادص قاوطسعت الأ ىماتملا ءاملو ارمشعم انو محناو

 ىحروءاروزاعنب صاصضفوتوااتلا نييبطو مكلهنلا نهلحأ اوال بئارغلا نم نشريهغ اوحكسنا نكلو ١ نهوحكم الذ لح
 هننا ىلص هللا لوسراوتأ طخ أن ا اوادعتالفةدحاو نمرثك [بئارسغلا نممتحكناذااو روح نأ متفخ ناو عد رأىلاةدحاو نم

 لمعت هلأ نأمعرت اولاعف ملسو هملع نا ان لاق دج نبا نع كاذلاقنمركذ مكنامعأت كلماموأةدحاو نهنماوحكساف

 تاتكلاك سلع لزنأو الودسراتملا باطاماوحكملاو ىلانملا فاوطسقتالأ متفخ ناو ةشْاع نع ةورع نع ىرهزلا نعرممم نع كرانملا

 ةاروتلا فانملادهعدق هئاناو || دب ريواهلا جواهلامف تغرب الور ف نوكت ةمشملا ىف أ نبابتلاسقف ءاسنلا 5
 نمءاح هنأ معزي لوسسرلنمّؤنالن أ نادسلا ل2 ١ قوره رطسمش نأالا د ةوحكس نأ را ناد د مىلدأب| اهحكش نأ ٍ

 هلك اننا رغباتي ىح هللادنع

 1 تلزنق“لانقدص هرانتئح ناؤرانلا

 نوح ذب لئارس م اطعلاق

 لاو بهو نءاانربخأ لاق ىلعالا معز, سنو ىد ءاسنلا نم نهاوساماوحكن نأاو رعأو ظ

 هللا لص ىنلاحب حجو زةشناعلأس هناريب ز !!نيةورعىنريخأ لاقباهش نان ءديزب ني سنو ىريخأ

 سل تاو ىئاتملا ف اوطسةنالأ م فخ ناوىلاعتو كرامتهلالوق نعمل سوهملع
 مهلا بي اط أو بو رلانوذخأمفهن 3 ا يس ا ةمددملا ذه ىتخأن لاب تلاتاس الا

 فعسلاو بسد طسو قاهوعضمف نأالا نهوحكَتي نأ اوهنفهرغاهطعد امل ئماهطعمفاهقا دصف ايش اهوا :نأابماو

 تملا فىدنلا موقف فوكم ]| ءاسنلا نم مهل باطاماوحكتي نأ اوهأو قا دصلا ىف نهتنس ىلع نهماوغلمبو نها وطسفي
 نوحجراخ لمئارساونب وهبر جانبو 1ْ لاق ىناتملا فاوط_سقتال أ مفخ ناو هللا لوقف ةعمسر لاقدر رن سو لاق ن

 راب لزرغ تف تسلا لوح نوفقاد | لمعمساانأ_:أ الاقةملسهنيدمع سو أو دمشملا نبى سما |سرج اعد رأم 5-7 00 1
 نامندالو ف سقحو ىو داهلءاضمب هنا لوق تي أر أ نين هرم اعأ ا تلقف نينمؤملامأ ةشئاعتلا اسلاو ا 0 نعةممأن ا

 ريلاوهو نابرسقلا كذلك اتفاهل || ةمشلا ىهىتخأ اان تلاق ءاسنلا نممكل بط اماوحكتاوىانملا ىفاوطسقتالأ مفْسناو
 ردصم هزصأو هللا ىلا ه.برغتي ىذلا اوهتفاهئاسن قا دصةنس نم ىندأباهج ورتب نأدي ريواهلامواهلاج ف غيريفابماورح فت وكت

 هي ناس#جرلاو نارفكلاك ءا يوتا عارلا ا سوسو د يوجب

 0 ا
 ل 0 00 ْ ّْ ندا م 5 نثرع بهو نبا نعسنوب | |

 كي يل ل نعدبج نب اشيدح لثمةشئاعز ءةورعنغ |

 هاعدااهفءاملعلاو هيدأهحاحلاق قاولعسقتالأمفخناو الا تاصاو يعد أ نع ماسه نع جي مي
 ب ل ىعواهلا ا :لام تاد ىو لعرا هعدو لادن ىتام اذهناىدلالاقنالوقدوهلا |

 ءانثتسالا عم ةاروتلا قءاح طرم ل 10171 0 6 فدل يالا لا ور اا م ع اهل
 تلازم مح جا تحمل اشم لعن تا ريل الا كار توفرت سلتا 9ع اموملا ل

 عدم نأةاروتلاف ةنولب نأ اما هنالواهصمصخ ىف :دئاف ىأفءاوسةومنلا ةصصل ةيآو:داعلل ةقراخاهنوك ىاهلكت ارمعملا نالءارتفا هنا لمقو

 اهف نعطلازاحاذاو ىدصلا ىلع ةلادح ارمعملار اس وكت الذ ئنمحو ةمعملا هب .ًالاوذيس ءىحنأالا هلوقاوامعن ال تان الاعسم ءاحنأو هوينلا

 يود او رص بسسس ع هيج ع عسا يحس تيوصوس سوط ويعم روج ف لدم يوم تعم تقيس سم ١



 ىلاعت هلا مهمسسن اذ هلفاثمع نعم ار هعجملا اذهبلط نوكيذئتحو تناك هيأ ةر علاء بلاط: ةومنلا صدم نأ اههف نو ؟,نأ ماو 6 هقزاع

 بع نامالا اعارقداصرت متنك نام_هوملتق لةءاذؤمو هلولدع ىأ تلقىذلا وتاكل ل مل ديل ءامدنر لاق دانعلاو دوحلا ىلا

 ءىت رك دامعاو نابرةلاب نام الا دنع

 اذه نادتالانااولو ةينأ لمتحت
 بحومال هومدال طرش تان علا

 م عم 0 طرمشلاواهل
 00 ند م هالك 1 و رستم

 , ال رغلا
 ا

 رارقالا ناكفاعمج ط ريس و

 76 هلوسر ىل-من امج او وتلا

 رسلا لدصأ ىف دود نأ ناو

 هابل ناتلوق فوأ ةديتلاو

 تانيبلا مهؤام نيمدقالا
 بدك دهفم_هواتقونا رغلاب و

 هسصملاو لسرو أو كلم م لس

 ىعوتاشنلاب | اواح تءاط تءعاذا

 تارهاملا تار عملاو تاما اولا محلا

 ىع رو زر عج فدعتلا ىهر 0
 حياح لا لاقو بوتكمىأ روب نم

 همف كح -ىذ باك لك رونزلا

 نعرحرلا ىعع ربْرلا نمنوكينأ
 ا دوأدروبز ىمم هنو قمل فال

 باٌككلاو اغعاوملاو رح اورلا نمهبق
 عب وربنتسملاعضاولاو [مضوم ارينا
 تالا ىلع تاّكلاوريْزلا فطع نم

 كمت ازمعمنأ

 نمزاعالاومهلدر منكن ملاهنأو
 تاتكلا فطعو تارقلا صاوخ

 هفصو تاتكلانالريزلا ىلعردملا

 قررت راسسيتالاو أ را الا
 هفرشل مومملا دعب صف 'ريزلا قلطم
 لاكممو لد ريحوهنكت المو لدم

 تاككلابو ومحتار  رلان دارملا لمقو
 مترو زلاو ليم الاو ةاروتلاريسنملا

 عهتكلاةراغمتن

 ادكوهيومندلا ناحشالاو مومغلا لب 0 يس ا لا

 موعلان أَكاذو» ازلالا متنا رشلا» ىكحت ىلعرم هه: هب لو تايندملاب لسرلا 6 0 و

 ناو هلوقتاوح لب وأتلا اذ هىلعفر ةعحو أ لاق كلذ طعوفأ ممتع ىس واهم ريضن مل

 عسرالاقؤفامحاك-: ْن عءىبهنلا كلذ ىتعم لد :نورخآ لاقو اودكتاف ةوقاوطسقتالا مفح

 رشعلا حري مهنم ل جرا ناك اشد رقنأكلذو مهواملو أاهفلتي نأ ىتاتملالاوم أى لءارذح

 هني و وو 2 رح قىذلاهمش لام ىلع لامامدىمراصاذاو لقالاو رثك الاوع اسنلانم |

 لحأأ نماهفاولادعئالف اهومفنتن أ مكماتيأ لاومأ ىلع متهما أنامهل لمقو كد“ نعاوجق || *

 عد رأ ل عءاستلاددع نمنوحكنتامف او زواحنالفمكمئاسن نوم نم ممكمزاباملاهعلا وكشحاح
 : كذامأ تكلمام ىلعو أّةدحاولا ىلعاو رصتقاف مهل مآ قاوادما الأ رار حلو

 ١" لاق لامس نع ةمعسش ان لاق رهعد نيد انم لاق ىنثملا ندمت 7 كلدلاو ن 8 د

 نمل رلا ناكل اه ئاتملا فاوط#سقتالأ م فخ ناو هن ف لا دا
9 

 راق اق مان الالام ىلع لممف ا اع ةيفجتللا ديس وكمت 5

 نيدانه ضرع ءانلا نممكل باطاماوحكتاف ىئاتسلا قفاوط_قنالأ تفخ ناو ةلاهذه
 ىااتملا فاوطسغتالأ مت "مح ناو هلوق فةمركع نع لامس نعصوحالاوأ ا فرحا

 رك ا دلو ارادعتالا تق ةعابروث ال“ و ىنم ءاسنلا رم مكلتاطاماوحكناف

 00 أ نأ ىنعنعام لحرلا لوهفرشع ناو تسلاو سمناو عمرالا جو حرا ناكل 1 نع |

 نينامه رم عدرألاقوفاوح ورتب نأ اوهنف هنجب 0 زر 4

 لاحرلارصق لاق سايعنبا نع سواط نعتيا كأن يسمح ن ء«نامدس نعفأ 0 لاقعيكو

 ىأ ى* لاك ىم ىنث لاق ىأ ىنث لاك دعس ندمت . م رض ىتاتملا لاوم اومأ لح أ نم عد رأ ىلع

 دل لاه ج وزتيناك,ل لا نافىاتلا قانا الأ مكهح نأو هلوق سامع أ ن نعهسأ نع

 لاومأ ف نو و وحس اوناك موعلانأ كلذ ىنعم لب 7 كلذ نع هللا ىهنف لاش لاء

 ىفاولدعنال ن أ متفخ يمهل لب ةف نومفاولد- ءبالأ 00 الاف نوروحّس الوا مقاول دعب الأ ىلا

 عدرألاىلاةدحاو نمالا نهنماو كننالو نيفاول د عتالن أ ءاسنلا فاوفاذن كاذكت ىتاتملا

 وا الام الاو كتل ةدحارلا عمد . زلا فاضي أ اول دعت الن أ تف خ ناو كلذ ىلعاو هزتالو

 منا كابوس ممطر ذاكناعأتكلماموأ:دحاو نم نمفاوروتك نأ

 وأى شباو موب نأالا مهتماهاح ىلع سانلا ناكل اق ريمج نب دمعس نع بون أ نعةسملع ننام" لاو

 نم مل باطاماوحكن دافىاتملا فاوط فتالأ مهخناو تلزتفىاتءلااوركذف لاق هنعاونب

 ,تةخلاكف لاق مكتاع أت كل اموأ ديار اخ اعد عابروث التو ىةمءاسنلا

 انث لاقنيسحلانيدمم سرص ءاسنا فاوطسقت الن أ اوفا: كلذكف ىتاتملا فاوطسقن الأ

 اوناكمكتاع ىلا ىلاتملا فاوطسغتال أ متفخ ناوىدسلا نع طابسأ انث لاق لضفمنىدجأ

 كرامت هللا لاَعف نهندب لدعن الفت وسلا وهدد أ ما 9 ,ءاسنلا ف نودد ثيالو ىاتملا ف نوددتش

 مافخس نأ عدرالاى لا ةدحاوا ردسكتاف اسنلا اوقاف: ىاتسلا نياول دعت الأ توناكاك قاع

 لا ءانث لاق داعم نرش مر م 3 تكلماموأةدحاوفاولدعتالنأ

 غلب ىتحعاسنلا ني مر ذاق اف ىاتنلا لوط فنالأمفخ ناوهوق داق نع ديعسان

 فدأ

 اهوارجا نكحال ةمضقلاف تاذ لك توملاةقناذ سفن لكبدار اوهل عءاز أرحامهتملكىربو» :ىسملا نع نسم اهيفزيمبارادرادلا هذهءارو نأ اعلا

 - نموتاومسلا ف نم قعصف هاوعلو تاوذاهلنالتاداجلا لك اذكوْك سفن ام لعأ الو ىسفن فل عتاهنمىلاعت هفاءانئتسالاهمومع ىلع



 مهملع توملازروحم ن نمدنعةكن الملاو فءلكتلارادف نو رضاخلا نوةلكملا دارملاو رانلاله .الو هنحلا لهالالو ثومال هنالو هلا ءاش نمالا ض رالاؤ

 قوانتمةكتالملا تلا توملا ةَعئاَذ س هن لكل زن الف ضرالا لهأ تام ةكتئالملا تلا نافاهملع نم لك للاعت هلوق لزنا-١سامعن|نعىور

 قئادلا نال ندملا دعب دنقان س هما ل أىلعو تس لوتقللانأ ىلع لمادة الا
 7 30 ترا نور اا "يا ورجع زن > *+ نع ةلالااعت كتل

 . يح سويسم م اسيمس هس اميمصتصل# صرب ومما

 3 لحي لا ناكوءاسنلا عجب قاوفاخن كا ذكف لاذ مكمهو مهو ىنانملا ف روحلا متفخ كلوب اواوعتال أف دأ

 هلوق عد رأى لا نهريصىدلا مئاعب 000 لحمها لحأف كاذنوداف# هريسعلا مب ورتب 4 همأ اهاحلاق

 الاوثالثف عب رأى لدعتالن أت فخ نا لوق» ةدحاوفاولدعتالن أمتفخ نافعابروث البو ىنثم

 لاقى كح نب نسما مرض كنمع تكل ماش ةدحاو ف 5لدعت النا ةدخاو ةدحاوذالاو نسنف

 ىفاوط الأ متفخسناو هلوقريسبج نب دمعس نع بونأنعرممانرب#فأ لاق ازرلا دعانربخأ
 00 نممكل لح املوقب ءاسنلاب نممكل تدانارع او ىتاتملا
 لاهم لانج احلا انثلاف ىنثملا , مترص 00
 نأالاممتلهاح ىل_عسانلاو مالسالاءاح لأفريمح نب دمعسس ل نعبو أ نعداسج انث لاق

 ىلاعتو :لرامت هلا لزتاف ىتاتسلا نعاول أس ىت_>هوسنتصف د نسعاو مب وأ ءوعمتمف ساو صوب
 مراعنامعنلاو أ انث لافىتثملا مسرد عابروتالثو ىنشم ءاسنلا نم مك كامات أو

 هملع هللا ىبصا دمت ىلاعتو كراس: هللا تهد لاكرامج نب دمعس ع نعسوأ نع دي زيدا انث لاق

 هلال ناو فات هلا نع هنول سب اوناكو هنعاوهنب :.وأئشاورص ويف أالا نش اهاحرمأ ىلعسانلاو لو

 عابرو الث هاا نم وكلب !تاطاما وحكتاف ىئاتسلا فاوطسقنالأمتفخ ناوىلاعا و كرات

 ىنثملا , مثرص ءاسنلا فاول دءتواوطسمت الن أ اوفاذن ىجاّملافاوطهتالنأ نوناختاكف لاغ

 ناو هلوق 9 نم أمعن | نعةحلط ىلأ نب ىلع نعمل لاص: نهيواعم ىث لاق للاص ني هتناد عانت لاق

 نومظعاوناكو ىتان الاءاسنلا نير ااكلاق اتلاف رديصلال بح

 متذخ ناو لاف ةملهاملا فن وحك ,اواك اماوكر تو متملا نأشمتيدن ا
 اراك مهاهنو عابرو ثالثو ىف ثمءاسنلا نم 1تاطاماوحكتاف ؛اتملا فاوط سقت النأ
 ل لاق ذاعمانأ تعم لاق حب رفلا نىنيسملا نعت ه2 ه.اهاخا فن ومد 4

 نك 90 او ىتاتملا ف اوطسسقتالأ تف خناو هلوق ف لوي كاعتلاتعمسلاق ||
 ا وءاسنلا نمارسع نوحكشي مهو امش ميستيلا لام نمنوؤزربال,متملهاح ىف اوناك ءابسنلا

 الوىتأ :لالاقفءاسنلا واش فدل هظعوف ءاسنلانأش مهئيدن ماودهفتف مهمانآءاسن

 مكلتاطاماوحكناو لاقفءاسنلان أش ف مهظعو واريمك ان وحن اك هناىلا سطلاءثدسخااولدسن ١
 ل مانع وع تاره املا و ديك اال انوع لاو كلانا دنا ف
 نال شيك ام تكلمي الا قاوط نال ”ه ناو هلوق ف عسب رلان عه أع نع

 ىفرشعلا جورتي لحرلا ناكو لاف ءاسنلا عسج ىفاوفاقن كا ذكف كاذمكمتو ىاتملا ف رو ب
 ةدحاوفاوادعتالأ ممْفْح ناف لوي عد رأ ىلا مهريصواعب ار ورد 2
 ىئاتملا قرتفخ كف كاد نعم نو رخال اقو كا كلان هو قلدسلالا حد 0

 000 ءاسنل |نممكل باطام وحكم نكلز وجسر رن اء فاوقوعت كالذكف

 ناو هلوق فد هاعت نعمسح ىلأ نبا نع ىسعانريخسأ لاق مم ماعوأانت لاق ورع ند ان 2

 اقيدصتواا«امهلاومأ لك أو انا بالو تجرح لا لوفي ايلا قاوطس فنا 2

 ظ اوادعتالأ متفخ ناف عابر روُنالث انو ىئمابطاح اكن ءاسنلا اوحكناوان را نماوحرحف نيذكف |
 كسلا شل رد هاك تاك د ج4 هسا هوطكلل |

 تلاق قوذلا لوصح لاحاقا نوكينأد.ال 6 هاب

 دنع لوصحللا تح او توملاءاكملا|

 لصححت الانا ةيتامسم ا احلا هذه
 ةرارخلاو هير رغلاةبوطرلانالا
 هن زير سغلاةرارحلا نامثةي ريرغلا
 ةب زير غلاة بوطرلا ل لتف ثْو
 ٌتفعْضَدن يرغلاةبوطرلاتاقاذاو
 ناسا لا الودي وغلا دارا
 "طرا هدا لاء دف
 ةيربرغلاةرارحلا قطنتفةءلصالا
 ناك ىند رطلا اذه ثوملا ل_هخنو

 اولاقةامملاهذهقابرو رضتوملا

 مهشنانواهلتومالةدرحلاحاورالاو
 مكروحأ نوفوتامتاوهسفنومل- ملا

 لاةراشاهمفوتا ارك ذؤةماقلامو

 كلذ قىطءيروحالا ضعبنأ || ك

 ريقلا مسو هملع هللا بص لاق أك موملا

 ةرفحوأ + للا ضابرنمهضور

 راثلا نعحرحر نش رانلارهحنم
 هحزحلا رداعنالا و همحتملاسرلا

 ئشس زوفلا دقي لزاؤ دعفدرب ركن

 نيممالا نيذفهءاروز وقال هبال

 ىلا لوصولاو تاذءلا نم ص الحلا
 زاهدة ناذه هلل صح نفناوثلا

 هزاشام لكل لوانآملا قا طم ازوفلا
 نأ بح أ نم لو هملع هننا ىبصلاق

 هلا لسحديوراثلا نع عرخر
 هّنلب نمؤن وهو هّسنمدكردتلف

 سانلاىلاةأبورخ الا موملاو

 ةباعر لوالاق هلا وب نأ بدعم

 نوح: كلكف اع اذن او ل نودع
 يدلل ل د اعلا
 ىحرعغيو ماتسملا ىلع هب سأدب
 هيءادروةدانق هلنيمدي مث هي راسم

 مهضعل نعو اهمنلئاقاهسمئبل ىلاط ىأ ن ىلع نع ناطستلاوع سل دل راغلاورداسم ام ىلأن ىلع نعناطسنلاوهسلدملاراغلاوردصم مضلابرورغلاو قمتاهماعبتو ىتفناهتاذانأكلذو

 عاتماهناخله هرج الا لط نمامأف رد -3 الا ىبعاهر 1نماذهااريمح نيدمعس نعو رورشسلاةطماهنطانورورسلا ةئظماهرهاظامندلا

 دارملاو مضلا نماهلمقام بح ناك انونينك اسلو اولا تمضوةدك متلخدنونل اوردقملامسقلا او ماللا (ملاومأ ف نواتل) غالب



 نم هنوعماوناكى ذلاوداهلاو موصلاو اك زلاوةالصلا نمةيلاملاو ةسيئدبلاةفاشلا فيلاكتتلاوحرجلاو لتقلاو رمضلاورقفلا نموهم
 هب هلاك" الئاأم ىلحاو ريصن ناو مهتعمهريفنت ونيعفاسملاءاوعاو مبلعمهضل ردك ونيفلا ل اءارغاوهملهأو فشلا نسداا ف نعطلاكَة نفكملا

 نم رومالامْرع نم_ىوُمَتلاو ربصلا كاذناو تاروظحملا اكترا أوهتتو ١) هه مز تابحاولاءادأ ىلعاو ريصتو أفلام أوعدتو

 سل يم أ ديم اس ةةيص 0 ل ل ا ةأعلا 4 00 دلا 38 ّ

 نعمت كأن نعل.تانئلاق ةفيذسوأ ان'لاق تمل شردت مكناعأتكلماموأةدحاوف || د ب
 6 0 : 0 0-2 5 ١ نيبهقاعلا دمج هنوك ]هكر ق

 الف نيمالو متن أى اللا ىناتملا فاوطسفتال أ متنخ ناو ٌكِاَذ نعم لب نو رخلاوو هلثمدهاخم ]|[ <” ٠ ءا -
 0 0 ٠ 0 ٍ : .: اهو هللا اًرعنموشو أ تا هلا

 ىلأانث لاق عسكو نبنامغس| رص كلذ لاق نءرك ذ نيهنمكل لحام تن اوحكت او نهوحكنت ناكى دحاولا لاق هءذخالا و كمزلا

 نوكت هممنملا فتلزن لاق ىتاتملا فا وطسقتال أ ممفخ ناو ةشئاع نعدسأ نع ةورعنبماسش نع 0 5 1

 ع 1 طيفاهلامل نالو انفةعزاودعأ ]وهريغ | ادْيَع 4 00

 ىس وامر ضبفاهلا لاهحكنيالو اههفهعزاني دحأ سلوهريغ ىلواهل سلاهملووه لجرلا د هصقدعت تلاه أر هاطلا لاغملا

 هن ان ةيحوستم وكت أو دديخأ

 نوذؤدام ىبعريصلادارملاو فمسلا
 لاوقالا نربط لرب اه
 لامعتساومسشناسمفةيراسملا

 لاوحالا نمريثك فم متارادم

 سصمالا ىف اال لامقلاب سالاو

 هولا ادع لع راقت
 ريتا عل لان روف"
 ىنلاوح مم ناكوا رعاشتاكىدوولا

 هملع ص «رخشو لو هيلع هللا لص

 ىلا ناكو» رى نا 1

 هني دملامدق ل سود لعهننا ىلص
 نوكرشملاونولسملا طالخ أاهاهأو
 مو هبلع هللا لص ىتلادارأفدوهلاو

 ناكف ميلا يسالني نأ
 نودودو هنوذوددوهلاونوكرملا

 هسنهللا م أف ىذالاد_أ هءاعصأ
 ىور ب الاتلزنف كلذ ىلعريصلا
 مسو همملع هللا ىل ص هللا لوسرنأ
 ديزن.ةماسأ فدر ا وراجىلعسكر

 3 ةداسع ندع سدوعنهءارو
 ىحردي هعقو لبق رزحن ني ثرح ا
 كلذو أن هللا دمع همف ساحه

 قاداو هللادسع رديسالا لق

 نيلسألا نم طالسخأ ساجلا

 سلتا قو دو هملاو نيك مشملاو

 هب الامزهب 9 نسحلا نع سنوانث لاق عد رز ندي زيان لاو هدلعسم ندمج يرق اهتمعص

 مكنانارق نممك اماتي نممكل لحام ىأ مك باطاماوحكتأت ىلاتملا فاوطسقت الأ متفخناو
 لاوقالاىلوأو رفعح وأ لاقي مكناع أت كلمام وأ ةدحاوفاولدعتالأ مافخ ناذ عاب روث اادو ىنتم

 كا ذكف ىتاتملا فاوطسغتال أ متفخ نا و اهليوأتل اف نملوقةب الالب وأتب كلذ ىفاهاثرك ذ ىتلا

 ,رالاىلاةدحاو نم نهممهمفاورو<ن أن وفاختالامالا نمماوحكست الفءاسنلا ىف اوفا
 نأ ىرحأ هاف كناعأ تكلماع مكماعنكلواهوحكتنالفاضب أ ةدحا ولا ف روحلا تفخناف |

 ىمن اناهلمق ىيلاهبآلا محتف ا زانت لح هللا نالهب آلا لب و أت: ىلو أكاذ ناانلفاعاو نبملعاور وكمال

 ىتاتملااوت اودرك ذىلا عت لاَعَف لاومالا نماهريةداهطلخو اهقح ريد ىئاتملا لاومأ لك أ نع

 مهلعأ مث اريبك ابوح ناكمنا مكلاومأى لا مولاومأ اولك اثالو سمطلاب ثسسح ا اول دمتنالو مهلاومأ

 لكم ءاسنلا هأ فح ردا اك نم مملع بحاولاف ةسضاوعر دل كادودلا اونا نامه
 صلخن امهفرعا" نهمف روما نم مهل صلخعلا فيك مهلعأو ىناتملا هأ فب ردقلا نم مهما عىذلا
 نونم مكل تح أ ام مكسفن أ ىلعءاسنلا فروحلا تنم أن ااوحكت ا لاّمف اشم !لاومأ ق روما نم
 ىلعاور دقن ال نانّةدح اولا مأ ف مكسفن أ ىلع روم ااضب أ تف ناف عابرو ثالثو ىنشم هتالحو
 نسال نملعاوروحنالنأ ى رح مكنافكمااملا نماورست نكلو اهوحكتتالف اهفاصنا

 مكل برقأ كاذنوكمفرث ارح مكمزلب ىذلاك قوقل ا نم نسهل مكمزلب الو مكلاومأومكك المأ
 || نمرهظامةلالدب ىنغتسا كل ورئمانلقام ىعملا ناك ذام الكلا ىنف روحلاو مالا نمةمالسلاولا
 امفاولدعتف ىتاتملا لاومأ فا اوط_سقتالأ متفخ ناومالك !!ىعمنأ كلذو هرك ذنع مالكلا

 متنمأامالا نهمماوح ٌقرتتالف مكملعهللاابمحو أ ىتلاءاسنلا قوم ح فاوط سقنالأ اوفاكن:كاذكف
 تكلمافةدحاولا ف رتفخ ناوةدحاوف كان فاضي أ متذخ ناو عاب روُنالثو ىتثمروم اه عم
 هلوق نمرهظامةلالد.ءاسنلا قوق ح ىفاوطسقت الن أ اوفا“ كإ ذك هلوقرك ذ ”لركف مكناعأ
 متفخنا و هلوق باوح أف لئاف لاق ناف مكناع أت كلماموأةدحاوفاولدعتالأ تفْحْناف ىلاعت

 كاذيدارملا نأ ىبعل دب ىذلا ىنعملان أر يغمكل تاطاماوحكناف هلوق لق ىئاّملا فاوطسٌتالأ
 ||اهئانيدقو اولوعنالأىندأ كاذمكناعأ تكلم اموأ ةدحاوفاول دعت الأ متفخ اف هلوق انلقام
 || ىتغأام فيم اوروحلا طقلانأو فاصنالاو لدعلان رعلا مالك ىف طاسقالا ىنعم نأ لمق ىضم

 (|| هلوتامأو عضوملا اذه مهئاناو ماّيالا نارك ذاع جحا ناو ىتاتملاامأو عضوملا اذهىف هنداعا نع

 | باطاماوحكناف هلوق كلام ىأ نعدلاخ ىأ نبل معمسا نعلرامملانبا انث لاقدمجنءا (مرصاك |
 ول يصمم مسمي ل يصصختل احس لأ تيشغالق ةحاورنهللادغ

 ظ ١ فقول سوهيلعهللا ىلصهئلالوسرإا.فانسلعاو ريغتاللاوهئادرب هغنأ ى أن هئاادعرج دادلاةحاع لحما
 ىلا عجرا انسلاعمىف هبانذؤوتالفاقحن اكن الوقتاممنسحأ ال هنا» رماه أى أن ب هلئادمعلاقف نآرقلامماعأر قو هللاىل|مسماعدو لزق

 نوكرسملاو نولسملاستساه:كاذ سحمان اف انسسلاث ىف همانشغناف هنلالوسراب ىل_ ةسحاور :ر.هنلادمع لاف مسلع صصقاف ”لءاحنفكاحر



 لخد ىحراسف هتبادإ سو هيلع هنلا ىف ىنلا سكر م اونكس ىتح مهضفخ سو هملع هللا ىلس ص ىنلا ل لف نورواشت, اوداك ىتحدؤبلاو

 فعاهليالوسراب هدامعنن دعس لاف اذكو الكافيه دعت ربا ل ماد 4 لاق ءاع لعل :

 و ىلع ةريصلاءذسه لهأ حلطصا (١ه9) دقودعل زن ىذلا قشلاسهنئاءاسدقل باكل دلع لن أى ذلاوف حفصاو هنع
 كاَذهناَذر الف ةباَصعلابءومسص عبو 522

 كاني ركل اد يذلا | ٌ نعرم ومعمانرإ لا للا رم م مكرحاب 0 عمان ريد | 1

 هنارغتب الامن ههنا لزنأو 7 ظ ا تاو ف راسا نق ٠ كل تاطاماوحكتا لق فسكت
 2 7” 0 لسمو |

 د كا لكم دا ١ وك اسطاحاكناوحكن اف هانعماع اوهملاتمهذىذلا هحولاريغ ىلع كلذ ىنعم مق سانلا

 دنع نانا لك كل | رد 00 مكلاطاماوحك اف دهاعت نع حم كأن ب نعى دع انث لاقورعنيدت

 هل نماضيأو هب ةقطانو مك نأ || دهام نع < ىلأ نبا نعلمش انث لاودشب :ذحوأ ان" لاو ىنثملا , مثرص اسطاحاكن ءاسنلا
 نوما ,اوناكب هممألو سرا مهئاذن ظ مكنه مىلعت وام لق اذلف نوما وناس ناعأ نود ك1 باطام 1 "ىجعملاو هلثم

 هلي ذأ ذاو لاف اذهلف هتهصو هنعل ظ نمدخ تال مهمدب رىذلاذخ تدرأواو دارا هنمشخ تدنعاتاتدرأأم مقر نم دخ لاعب

 00 .:قريمهلاو رك ذارامفاب ْ هلوقىعمااومكناعأ كا ءوأ ىنسعع مكناعأت كل ماموأ هلوقاذكو مهنمتدرأ نم قيقر

 رهغْناك ناو مولعمهن ال دمه ىل.ق 00 3 عا روثالثو ثم مكتمد> او لكمكتلف عابرو ثالثو ىتتمعاسنلا نم م ؟لتاطاماوحكناف

 لرقاذ هوهلاح نئمستل ىأروك ذم ظ الو ىتثم هلوقامأو ةدلح نم: امن مشو دلح او ادهشةعب راباوتأ ممم تانص# !نومربنيذلاو لمق

 نسلم لاقو ىدسلاو ريح ني دمعسأ ارفذو ماع نعرع لدعاكعد رأو ثالثو ني ننا نعتالو دسعم نهنال هُو ارحا كل عابرو

 دن أهناكت ةكلاىلا دوعن ةداتقو || ىلاةلعلاداك كلذىرتمالعد مو ثاثمو ىن“ هودحوموءانئوداح كا ذكو هوئارحا'لرتقرفاز نع
 تاتا ع || لبقامءاوسهمف ىثثالاو رك ذلانأو كاذك كلذن أ ىلع دءامتو ههوحو نع لودعلا نمتركّذ
 مر ءادا لح .رلا ىلعدك وأم هنامتك ا ىلا فاضرالا »أ هناورك دحان+ او حانحلا هيدارب عابرو الو ىنشمرطاقةروسوةروسلاهذهىف

 ا ليقو هبلع ظ 0 م1 هنأ ىلع ل يلد ئاذ ف ناكف هل خال ءاللاو فلان او 3 ل

 0 و ظ 0

 نا..ءلاب سهالاو نوذلاب ادك م نكب ظ وانا هدا عفوخللاو هنامل تت قرزل | تارعنلا ىرت
 هنكلنامتكلان 5 ماا نو رعاشلال افا اهم ركف ةركل :برعلااهاعكت دقو هفرعم ىه و تارعنلا ىلع ىتثمرداح أٌدرف

 ءارو را 0 سماح خآو مكشمةءل راب 9 دحومو ىثم نب نم هيانلتق 1

 حورطملائشلاك مولع, دقرويللا| رعاشلالوقّدب راحريغداحأو ءانث نأ نيمياسممو |
 0 لورعملا ربادلا سمأ ل ثمة متلك 0 ادحووموءانث مكتلتقدسقلو

 نأ لهملا لعأىلع هتاذخأام ' نعاشلا ل كوقو
 نأ ملعلا لهأ ىلع ذخأ امل لالح ريد فداعا داخأ 9 اءانملا ىتمقالت نأكل تنم

 + لاقي اللع لثمةداتةلاقو اولعب ] الو سمخناالو سامجتاهنم عمس لهتهج نع عب رملاو عاب رلازواحام فرص برسعلا نم عمسن لو
 رس لثك راش عةرشعلا ىف هلىور هنافتسمكلا تن ىفالا عاب هيعمل عامسشلا ]

 الورك ابالاق تصلثك رخال | اراشعالاخلامرلاقوفتس * مر لوشي راسو ٠ ةوقومو |
 تسمو قطان ماهل فوط. ري | ةدحاو بصن اف ةدحاوفارلدعتالأمتفخ ناف كوقامأو كلذريغ عمس هل لاضب ارشعارشعدر |
 عماذو هاذ العراءاذهعاو امفحاكش م دنعءاسنلا نمةدحاولا ىلع دازامءلدلا مكابي دعتال فاق ىف ىعع ؤ

 هاورتشاو هلوق ىنعمو ءاعوفارخ | ىنهعازرئاح ناك عفرلاب كلذ فتءام ةءارقلا تناكو لو نينمةدحاواوحكتاف مكلع نهل ةلئادبسوأ ١

 سوني ملا ومنك يمد الفان || لاتا»_ تاتا ماو لحرف نلح اوكي نا فاش لح لاق ةثزيعتدحاوفوأ ةفاك ةدحاوف
 هم ظلاىلع ليهست 28 هرغل بدلا سم أ نم أشم 1 نم لكد.عولا ف لخدب و وهنورتشيام سفاسندلان مريت طسنادويلاهب

بينا ويغو لم للدور ضو نمتظتاوأ زا باذاو كرا بالتساووه سوفا يو
 7 2 راعورك دم هريغىلا 

 لكل اول أوس .رلا باطخلاوءاملاممتقو باطلا ءامنأ ارق نم نوهبرشب نبيدلا نيس ال لاف كاذب هلوس رىلسو هيلع هدعو أو دوهلاءاني |نم



 : قدابدامض نمو ديك أتلاةدافاو مالكلا لوطل لماعلاةداعا مبنب تالف هلوقو .ةرافع ىناثلاو نوحرفي نيذلا نلوعسفملا دحأأو دحأ

 مه-سقن :أنب_حنالىأفوذ<لوالالوعفملاو نوحرفب نيذللريمضلاو ةسسغلاءاب عما همش نمو نيمو تاطحلااف تاطملاءان عمىلاثلا

 ىلاعت لاف لع ىنععنالمتسءاوىاواواعفامع و أاع ىنعمو ٠( .( دمك اتلافاشلاو نبرت اون وحر فب ندا

 ئ 2 عد د رأس اكتر ناطقا ع عج جل نم مكمل لال لاناَنلعدق ديف نئافانل يع 0
 باطاماوحكناوكَذ ليواتن الق عستددعلا ف كالذو عابرو ثالثو ىنئمءاسنلا نممكلتاطام || : «باذعااز 0 رق
 اوفا نا ثالث ناومكلعامسهل بيا, © .-.ةنأ نمروملا تس:مأ نا ىنثماما ءاسنلا نس 0 ظ 0 0 8 0
 ىنعملانالددحاوفاوادعتالأ مت ”ه> ناو هلوق كاذههح ليع لد نوفكلذ متنمأ نا عدر ًاماوكلذ || 1 ١ ا

 تكلمافةدحاولا فاضأ الدعتالآ تف ناو لاق هدحاو احكم نيقنئلا فمتفخ ناو ظ 0 ا 00 ! 0

 ىلع اذنأ هخح موعت ىدمارلالاو تايالا ىلع ةسسهمو هللا هأ تاق لثاف لاق ناو مكنامعأ 9 00 0 0

 سه أك ذو ءاسفلا ٠ نمم ؟1ناطاماوحكتن اوه رك ذىلاعت لاقدقو مالعالاوداش رالاوسيدأتلا 8 يول

 تالذ ىلع لملدلاو م ١ لق تاحيالاو مازلالا هحو ريغ ىلعوهىذلا مالا نم هنأ ىلع لم ادد٠ملهف نارلاقف توعج أند عتاس

 ناوءاسفلا ٠ وميك باطاماوس 1 اوقأ كلامو همنا ةدحاوف اولدعتالأ فخ نافهلوق ىلا اها ول كلام 5

 .ه«مقروملا مك املا فاخام ح اكن نعىلا ىلع ةلالدلا ىنعع هنأف مالا ر هه ناك .: 7

 نوف مح برات ىاتل !!ىفاوطسقتالأ متفخ ناو هم ىنعملا ناف ساكلابرمالا ىنسعالءاسنلادد ع

 ىلاةدحاولا ممكلهتالحأام نونه هيفروملا مم امالااو 50 ءاسنلا فاوحر ف كاذكف
 ىلا فاهانعمورمالا فلي مالكا جي ركب رع !نأب عضوملا اذ هريعق اطيب دقو عد رالا

 مهاشنتآ اعاورفكمأ لاق اكو رفكلفءاش نمو نهؤملفءاش ن ف هؤانث لح لاك د .عولاو ديدبملاوأ ا

 كذكم ييتلاوروضراو ةنعرلاو ديد ةاؤوض ةلاو مالا ع ره لذ عيرذت نولكت قوسفاوعتنف | 7 00 0 .؟
 وهلا ىعوءاسنلا نممكل تاطامالا اوحيكست الف ىلا ىتعع ءاسنلا 0 هلوق 0 مك لاعتل 97

 رمشما س2 ا لتن ل لب وأتلا لهأ لاق عافك اموأ هلوق ىنعمىقاناق ىدلا 0 1 7 ١ 0 ١

 مكناعأت كل مامو أةدمعاوفاول دعتالأ تف ناوةداتق نعدمعس ان لاك دي زب اننأ لاق ذاعمننا || 22 0 رد 00
 نيدجأ ان لاق نيسان يدم اين رص ندع كما ةةعاوف : نوما فسار 1 ضرالا دوسهلان - 0

 لآ رابع نع تئرط ى 0 1 مك نأذكليانرا ةدسلاو خاباسأ ان لاق ليضتم 2 نا اهلك
 نافمكلاعأ د تك ار دعمنا سا مدصا عيرازءدملاو عا 5 هع خم

 نعول ندوب لسودياعتا لص ََن

 ريغ هوريسخ وهاب امومتكسف ( ىس 0

 انما زوم دن نأ ةووأت
 نماوتأ اعاوحررفو هنعدو ريخأ

 ديرب اسد 3 ىلا نبى وي كنت كلما : دحاو قلدعالا ت ادا كان. اوحرفف نآرلاو دمت ف هع اقسلاط 1 55 5-2 ٠ 3 ©ةح- |]

 لب وان فلولا ل سملاو ةعماجملا ف لآقاولدعتال | تف ناونلوقلامخلا نعرب وح ان لاق ا :: 03 عزل نما
 امل د

 . رعد عاب روأتالثوأ ىب : ثم قاوادعتالأر مح ناودر 5 هلوعد ى مل درسا كنان ( هأوق 1 د 0 ل نو

 ا .دحاولا ىاوادعت الأمم هدو أةدحاو ,تح د 0 0 ١
 * (َ ع و9 ٠ه و

 لوعهئمو ل وهف ل->-.رلالاعهنملاشب راو -النألوقب : ائ اونأاع نوحررسف» هللالوق

 كيذو هلع ل>رأ ا : ملاعاود < نأ ن وس واول عف

 ا 3 جاحد أ نع ةيسالاهن ههنا لْزناق اولعفب
 لمعي ىتم ىنعلا ىردب امو د هانغ ىتمرشفلاىردءأمو 0 1 هد .اورك ذاع

 لل ل مج سب 2 الدلاف نمر دل وأ !١ لها لاو كلذ فانلتاموح» و رقما ىعع فردا ىأ نعو ةدانعلاو أو كنت" كح - 5 1 5 12 7 1 ا 0 0 ِ 3 4 3و

 0 - لوعلا لاق اولو عت الأ ىندأ كاذ نسما نع سنو ان لاو عد ررنيدب رب انث َج رخاذااوناك قفانملا نمالاج رنأ ءاسنلا ىلا !| | أ

 | ةوففدهاجم ني رسا نر ضاق نعع رلادبعنيدمح - نع هسنع عنعماكمس ىنت لأ لاف دمج نا | ىلا راو ل لد دا 7 5

 كلذ 2 هلهود 711 ان اراعب اع ودمت نأ ويح وارجو تانغ ور ةنغاع دفاذاف هتعاوغلختوزغلا

 اندحوا: سفن أ نمانفصت أ اذان و هرب رمسلا ن حو ةريسلادادس هفصوو هلع دجلا ةمحصو ىئشالا م نامثالا فدك رستم 'هلكدوجولا

 وجرب فيك هنأ ضرغلاو ض رالاو تاومسلا كلم هنبو هلوشب مالكلا مخ مث ةبادهلاو ةمصعلا هلأسنف دلال امذ هىلعانرومأى راحيرتك أ



 ادعلاودفحلاود لاو صرحلاك يمن تافصلالظعم أن هنمو بللي طبخ هلال قوطلاب قارن طش رتل ال لع

 مهكلوأ 3 . الاواسندلاثراوناسنالا ضرالاو ) ١ 5 ١ تاومسلاةارتمدتو ةددطخ لكس رامادلا بح لضلاو سضغلاوريكلاو

 مغ نمتاماذا ثراولاو نوثراولا 0 كم م مصمم

 ةراّسالاف :لاتملات دبل هئاربف ثراو. || نع ىسع ان لاف مداعوأ ان لاقو رعزبدم , مرق اولمعاللوعيا ولوعن الأ ىفدأ كلذ
 تافصلاهذههملع ملغ نم 0 لاق ةفيذحو أانث لاف ىنثملا مرج ا ولممتالن أ اواعت ال أى ندأ كلذ هلوق ف دهاح ع نع حست ىلأن با

 دادعتسالطن دقق هملقت امو || لضفلا يدم نامعنلاو أانن لاق ىثملا يدم (سشرهم هلثمدهاجت نع حبت ىلأ نبا نعلم انث
 نو ريقف هللاناهتندئاربف هتئارو || ىلا تعمسامأ لاق مث اولسمتالن أ لاق ااوعت الأ ةمركع نعدنهىبأنيدوادانريخأ لاه شه انث لاق
 نأ ىطملناسنالا ناه.ةءاسضغأ || دام انث لاف جا اذن د لاق ىثملا , مج « لئاعرغهبزو طسقنارنع د بلاط لوق

 فصنف اباضَقلا سكعمف ىنغتساءآر ||| ابد ثنأو لاقاول:النألاق اولوعتالأةب الاهذهىفةمركع نعي رح نعربت ْرلا نعدي ز

 دلاودسعلا تافسص اا هلاقبلاطاب أن أ ةعزرع_ثنم

 تافصلا ةملغلكاذو برلاتاغ صد لئاعريغهنزوقدصنزاوو  ةريعش سال طسقن اربع
 كرولا ناس يبشر باو ةيعالا ١ ةياورلاهذهرغ ىلعتسسلااذهىورو رفعج ونأ لاق

 كبرانأ ران لوقف نانو ظ لئاع رغهسفن نمدهاش هل 1 ريعش لعب ال ودص ناربع ِ

 نحو رمهفهتلاناةراتو ىلعالا | 10- اولوعتالأ هلوق ىف هاربا نع ةريغم نعمسشه انث لاقمهاربانن بوقعي , م2

 تلاه رانلا هاك اثنان رّشب ءاشغأ | ىنثملا .”رص هلثم ميهاربا نع ةريغم نعم ثهانريسخأ لاقنوعنسورمع انث لاق ىتمملا , مرصع

 ممل ضنا نادمة بع ١١ ف 0 ننامع تك لاق ىفوكلا تا ىنأ نع مث هانريخأ لاق نوعنب ورمم امن لاق
 دان: الةيتاطءلاو ةمعم_سلاو ان لاق سب وا 2 لوعأ النازي تسل فا ىف هملعهومتاءْئ د ىف ةفوكلا لهأ ىلا هنعهقلا

 ماهل نأ نان راسخ كوم نرص اولسمتال لاق اولوعتالأ ىدأ هلوق كلام أ نعد لامن ى لأن لمعمل ان لاو ىلع نيدامع

 اندلاوه نان رعب انتا, ىح فانز | ترص اولمالنأىندأاولوعتالأ ىلدأ كاذةداتق نعد.عس انث لاقديزي ان لافذاعمنب رمش |

 لحوزع هللةكناهلع اهفامو || تئرص رصاولدمت لاقاولوعتالأ هلوق ىفةداّدق نعرممانريخأ لاك ازرلادمعانريخأ لاق ىك نب ن بمحل
 نمح دمت ىلاةدقوملاهتلاران هلكأت || نئرم اواممتالنأ لوةياولوعتالأ ىندأ كلذ عسب رلا نعم أ نع ضبطت نااذ لارا منعا

 نيبلاطلا نماريثك ناف مهتبدانذ | لوقباولوعتالأ ىف دأكاذىد لا نع طاسا انث لاف لضف نيدجسأ انث لاق نيس سمان يدم
 اهنفامو امندلا نوي نيقداصلا نعةحلل ىلأ ني ىلع نا نهب ا لاق حلاصني هللاددع امد لاف تملا ممر صال [

 دراوان لق هتنارانهاك انالف هللئاب رق لاف ى عى لان ىن ' لاو دعني دمت س2 اولسمتالن أ ىنعد رتل لبا اياعإلا

 ىأ ىب__قْن ءلسركءاحدقىحلا نس بوهعلا مثرصاول_.ىالنأىندآكاذ لوي اواوعتالأ ىندأ كلذ سابع نب نع همبأن عسلأ ين

 هسا مل اوروحتالن )لاقاولوعتالأىندأ كلذ هلوق فكل امىأ نعنيصحانريخسأ لاه يده ان لاق ب
 0 كلام لأ نعني_صح نعيشه ان الاقنامعنلاو أمراعو نوعنسو رم انث لاق ىتملا, م
 3 3 0 1 م 0 لاق لوقت ىندأكاذد هام نعقحسان ا نع سنو نعى أ ام لاف علو ا

 0 7 00 كتَعذنل لق كلذ ازال اكد[ كذب زنيا لاق لاف بهونااانريسخ أ لاق سن واشرع اولي

 كاذب ىنعت رفعحوب أ لاق لحب نيتاف دص ءاسنلااوت 9( هلوقليوأت فلولا 0 لامعلا ىف يلد ردنا انا نرد ل لعن وهأ اولوعتالنأ ةرح نم همه نوهأ ل راحو عب رأو ثالثو نيتنث نم لقأةدصخاول

 تاكو ناسسالاب هتامح نوكت اذكان الف نالف ل هنم لاقي ةمزالّدُضإ ر فو ةمحاو ةمطع نهروهمءانلااوطع أو مرك_ٍخيلاعت

 نول هلا هواَعب نوكيهنلا ىف هؤانف 0 لاف عب رز ني ديرب بنل دافي ل ربف يرصام الو ل هلي وهف أ
 ئ اص أ اذ و | هسا هب ةل 7و نئصءاسنلا|وت 1 هلو:
 لهأ نم نعمس د ءهلوريك الاداهملاب ل 4 و 1 ىنا 6 ص رفلو ل 0 همست كما -

 ناو ضارتعالاو راكنالاو ةمالملاو ةسغلاب اريثك ىذأءاب رلا لهأ نو رهاظلالعلا 2( عبار ريرح نبا - ) ١”
 ملأ هنئاو لسررلا نوعا ناو يق دست عقل كر اروت آنمىأرومالامزرع نم كلذ نافداوسامم هللا اوقتو سفنلاداهح لعاوريصت

 ن روركفتس وم ون ىلعو ادوعقوامامق هننانو رك ذي, وذلا تاملالاىلو الثا ” الراهتلاو امللا فالتخاو ض رالاو تاومسلا اخ ف نازل

 تابيسالاب توك ن ندتوم نم



 راصنأ نم نيملاظالامو هتب زحخأ د قفرانلا ل خدت نمُكناانب ررانلا باذعانةفْلناصسالطاب اذهتقلخامانب رضرالاو تاومسلا قاخ ىف
 انتدعوامانت آوانب راراربالا عمانفوتو انتاثسانعرفكوانب ونذانلرفغافانب رانمت افمكب رباونمآ نأ نامب الا ىدانياب دانمانعمسانناانب و
 كناهمانغلا موانرختالو تإإسر ىلع

 معرابدنماوح رخأو اورحاه

 اول_ةةواولتاوو لمي سهفاوذوأو

 تخلو مبا هنعرفك ل
 راسهنالا اهتحن نمىر< تانح
 نسح دفع هللاو هنلادنع نمانأوث

 اورفك نيذلا سلق ك نرغب ال تاوثلا

 موج عاو هت لق انزال
 اوقتانءذلا نكل داهللا سيو

 اهتحن نم ىرحن تانج مهلمهمر

 الرئابمف نيدلاخراهمالا

 نمناو 00

 لزز انوش نموت نمل تاكل لخأ
 هللنيعشاخ مهلا لزتأ امو مكملا
 الملقالمت هللاتان ا'نورتشد ال

 هقلانامم ردنع مهرح أ مهلك ثلوأ

 أونمآ نيذلا مس أ بتال عد رس

 هللا دع نم

 هللااوقتاواوطل ارواو رباصواو ريصا
 رارءالاتآ املا (نوحلغت مكنعا

 دالخر عمرو ورعوأ ةلامالاب

 نع ىراعلاو نايكلاو عزو

 شاع !او دهاعت ياو فلخو شرو
 لا كاد و تاوك د نبا نع

 دهام نءاريسغ ءارلاهمفرركس ام

 اوادقو ن آرقلا عمج ىف شاقنلاو
 نبا أرتو فلخو ىلعو ةزجاولتاوو
 اددن تاور صاعناو ريك

 اهفخاول قو اولئاوو نوقاسلا

 سدو رهفيعملانونلا ٌكنرخدل

 ناك ثم الز ديدشتلا:نوقاملا

 فوقولا سامع ساللخالا
 ةفصندلالامحال مب بابلالا
 حدملا ىلعاعفروأ صن اهنأتموأ

 . مس مويس دع تسع م

 رك دن 3 همكشم لماع عمضأ الى أ مهم روس تاممساف داعمملا فلختال ) ١ ا”
 2531101 ما ا

 | ىنعي ل4 نهتافدصءاسنلااوت آو هلوقسامعننا نعةحملام ىنأ ن ىلع ند 556
 ءاسنلا اوت او هلوقح رح نبأ ن نعام ىن ” لاق نمسحلا ام لاك مساقلا رع رهم لا هلجلاب

 لودي زنا تعمس لاك سهو ناانريسأ لاق سن و . م2 ةامسدض رف لاف ل4 نيتافدص

 ئالااهحكتياللوّعب بح اولا برعلا مالك فدل كلا لاق ةلحت نهتاقدص ءاسنلااوت آو هلوقف
 سو هملعهّا ىصىل || دعب أسما ميكي نأ دحال تبني سلو ةمحاواهلامممس ةقدصا.هل بحاو
 لا او هلوهب ىنع ل, نورخ [لاقو قح رشرانذك ق |اذصلا همست نوكي نأ ستنال نخاو قادصالا

 رص كاذ لاق نمرك دن هاو دصنوذخأب اوناكمه أك اذوءاسنلاءاملو أ ة لت نهتاف دصءاسنلا
 هعأ حب وزاذارزح .رلا ناك لاك اص ىلأ نعرامس نعرمشه انث لاق نوعنبو رات لاف قتملا

 لاقو ةل<ك نها دصءاسنلا اوت آوتلْرْنو لاذ نعىلاعت و'لرابت هللا مهاهنف اه وناون ادم دا

 هتخ أر خ آلاهمطعي نأ ىلع لحرلاهّتأ لحرلا ىطعت نانءاسنلا ءاملو أ نم كا ذ ناك لبنورخ
 0 لاق ىلعالا دمع نيدمتش انرص كاذلاف نمرك ذ كلذ نعاومفامهننب رهمريثك. ال نأ ىلع

 تأ ذخابوهتخأ لحرلاا ذ_هىطعن اوناك اسانأن أ ىرضح معز لاق هسأ نعناملسنب رّمعملا
 رفعحو لاو «ةلك نهمافدصءاسنلااوت اوىلاعتو كرات هللا لاشفرهمرشك نوذخأبالو لحرلا

 هذهرك ذأدتباىلاعتو كرات هللا نأ كاذوءانلقىذلا لب وأتلا كاذ ىفاهانركذ يتلا تالبوأتلا ىلوأو
 نهملط ن مداح | لمبس مهفرعو نول عروحلاو نهملط نعمهاهنوءاسنلا نيك انلاتاطخمم هيلا

 لمق يذلا نأ مولعف كاذك كلذناك اذاو مهريغىلا منع فرمصدق تاطحلا نأ ىلع هب آلاف ةلالدال و

 نأو نهتافدصءاسنلااوت 'ومهالم ةنذلا مه عابرو ثالثو ىتثمءاسنلا نمؤكل تاطاماوحكناو مهل

 | ءاسنلا نم كل باطاماوحكتاف لوالا ىف لاق هنال لحن هتاف دصءاسنلا نم تحك نماوت اودانعم
 نود ءاسنلاءاملوأ هبىنعم هنا ىلااوو رمصم نما د_صءاسنلااوت آو هلوقنوكسفاوحكسن أف لدملو
 نغو ا نادل نسهل ىمسملاو نم لوخ د ملاءاسنلا جاو نأ هللا طرأ دو ن-هحاوزأ

 هاوقلب , وان قلوقلا :قادصح اكنلا ده ءقاهل مس نمملوخدلا لمق تاعلطملا نود نهماو دص

 مل هو ناو هوامأ لج كلذ. ىنعب امي امينه هولك. ةاسفن هنمئشن ع ؟لنيط ناق )هوان لح

 نيام م امي صان ههولكف نهسفن كلذ. ةسسط نهتافدص ماسك اسن لاح رل ا اهسأ

 | لاقاسفنه نمش نعمكل نيط ناوة ركع نعةراسعانث لاق لضفملانب رشدان لاق ىلعالادمع

 ةرامع نعةمركع نعدرامع نعةمعش ءانث لاف ةراسع نب ىنرح ىف لاق ىلا ندمت يرصرمملا

 ىثلاقىثملا | مترمج تاقدصلالاق افنهنمىث نعمكل نيطناف ىلاعتو كرامتهللا لوقف

 ىتثملا, مثره2حجاوزالا لاق سفن هنمْئش نع مكل نعط ناو دمعس نعملاس نعد رشانُ لاق ىناجلا
 تلقءىرملاءىنهلا نمتلك أمس ها ربا لاق لاق ةداممع نع ريش هانريخأ لاق نوع نب ورعان لاق

 مههاربا نعروصنم نعررح ان لاقدمج نا م اهقادص٠ نمكتطعأ كل تأ سم الاو ل اذام

 هر هن ادمورت دل مدل ون ردد و معلو ل أب وهو ةمهلع ىلع لسحر لخد لاق

 | ةبواعم ى“ 'لاق حلا صن هتلادمع انث لاف كفو و2 "را ىولا نسر مندا يعم هل لاعف
 مومو | صمم هل مستو د | يلاعص» ١ هس يسم ماسلا

 نا ءادتنالا 0 الطابانب رنوإوقي ىأ ف وذحلا ىف 8 0 ضرالاورهشأ لصولاو نيدلا+ هوأ يذلا ىنعأر بدعي

 انيرةلك نالىلوأ لصولاو لق فقانمأف 0 راصنأ ُْط هنن زخأ م رائلا  هعّمم سهمعتلاءأف ودم ل رق الاواممظعت كناصس

 86 ىنأ مه داعمملا ُّط ةماسقلاءو ف طعلاو هن الل ح 0 رارءالارفغاوانمآ اذاىأانمآى ع فوطعمانارفغاو هلوقو لاهتبالا ديزل راركت



 دالبلا م تباوثلا ُّط هنلادنع نم ردصموأ هللوعسفم اناوثنال 0 راملالا سَ ضعب نمأ د_:موكشعمفالاو مالكلاداحنال

 ٌّط الملقرخ لاف دس امرا الت هذا اربالل ط هلادنعزم ه داهلا ط منهج عام كلذو أ عاتم مهل ردعتلا ال طن

 وهامىلاداعماكحالاو صصقلارب رقت فمالكلا (1<#) لاطاملهناريسسفتلا + ه نوحلفت ه باسملا ط ممبردنع
 ااا خذ خذ ااا خذ خذ خذ ذأ | ز <[ < <11

 ايمانه هولكفا فنه نمد نعمكل نيطناف سابع نبا نعةحلط ىلأن بىلبع نع ملاصنما |
 لاف مسماقلا شه هؤانث لح هللالافاك ءىرهءىنهوهفةعبدخالو رارضاريغناكاذا لوي
 هولكف قادصلالافا ف: هنمْئث نع ء ل نيط ناذ جب رح نان ع اخ 3 لاقنوسحلا انث

 نع ميل نيطناف هلوقفلوةيدب ززباتعم٠ لاق هون اانربخأ لاق سنو . ترم ايمانه

 معزلافهسأ نعرّمعملا انث لاقىلعالادبعز يدم (مرص ائيرمائينهةولكفا فن هنمؤئن

 00 راست هللا لاف هنأ صامل فاداتئ كن فرحا عحرب ر نأ نوم ات اوناك اسانأ نأ ىرضح

 انث لاقدنز اني لاوداعم نرش ير نيرا هوو انا ع قو ء ؟!نيطناف

 راغقأ فن هءّسناط املوعباشب صاشنتسم ىاكفاسفت هتمئث نع جل نيط تاف هداتق» نع دمع

 ءاملوأ لوقلااذ_ممىنع ل, نورخآ ل افو امي صاشننه هلك أتنأ كلذ هنا لح أ دّمف ناوشو أ هرك

 هولكفاسفن نهماف دصن نهحاكمن ةىصع مكسلا ىناوال اءاسنلا سفن أ تباط نا مهل لسَتف ءاسنلا
 نعراسس ان لاقمش متر2 كاذلاف نمركذ اًميصاشنه

 اهقادصولادع 0 وزاذالحرلا ناك لاق اسفندئمّئش نعمك! نيط ناف هلوقف حلاصحأ

 ايمان ههولكفا سفن هنمئش ن علني طناف ءاب ءاماوالا ىف الاوذ_هتلزف لاق هذخاف

 جاوزالااهه طاخم د آلا ناو الق ىدلا لب وأتلا ب وصلا, كلذ نال ,واملاىلوأورف رفعج وأ لاق 5

 لثاف لاف ناو هقامس قاسم' 'هنم ىم نع مكل نيطناذ هلوقو مهرك ذأ دسم : هب الأ حاتتفانال

 نه سفن امكل تباط ناف م الكلا ىنعمن أت لعد وا فن هنميش نع عل نيط ناق لمق فيكف
 ةلكن نهتافدصءاسنلا اوثآو لاقهرك ذىلاعت هنا كلذو عممجلا ىندم او سفنلا تدحو ف كو شن

 اهمالكنمرعلا مالك فق ض,فتسملاكلذناف س وقنلا باص أ ىلا سوفتلا لعف لقنأمأ لسق

 *ه انب لاو عا . | نيبو هع

 رعاشلا لاك اك ىهنع

 اعارذاهبقاضدملاَك ملا ا« انلقتالضءلاوذزاشلااذا

 هلوق فس فنا دحو كا ذكو لعفلا عقوملرسف م عاردلا حج رخأمثعارذلا بريا عارذلا ص لهدف

 سفنلا دسحوتامأو ريا عقوملريسغم سفنلات ناك ذااسفن هنمئد نعمكل نيسطنإف
 رعاشلالاوأ5 ةعام نوكب ىوهلاو ىوهلادارأامتاهنالسوفنلا

 سلصفاهدلحامأو ضسف 1 اهمال عاق رسما فدحاهم

 سفنااق زئاح ةفوكلا ىو حن ضعد لاقو انمصسدقو مظعمكفلح ىف »ع رخ آلا لاقاتو

 اعرذواعارذه,تفضوا سفن أواسفن همه ئذ نع مكل نيسط ناف د حوتلاو عجل ةعضوملااذهىف

 ىلا مهولا هذ. لو كلذإ عمجلا نعد اولاد ىنتك اوم :ءربخت نمىلاوُ ملا بوبسنم هنال اعرذأو
 عقو سفنلان أ ان دنعك اذ فلوّقلا نمداوصلاورذءح وأ لاق اعج هلبقنال عج ىنعع .سلهنأ
 علا نعع جلا ىنعع هناو د حاولا طفلبرك راد ءانقم ل ا اظضفلب أت ىتلاءامسالا عقوم |
 رعاشلالاقأك هنلوعت ترحاذا تاراظملا رجبلا تدع ورم وامه اواكع هلوقامأو ْ

 مس لا كا لحل ب هس خس بمسلح موسم تيس مممخ و يومي يس ا صم مع يصحح ١

 تاتكلا اذه نم ىل صالا صرغلا

 بواقلابذج وهو ميركلا
 دمحوتلا ىلع دب امرك ذرارسالاو
 ةشئاعل لق رعنءا نعداب ربكلاو
 لوسرنمتبأرامس أب ىيرمخأ
 تكمف لسوه سلع هللا ىل_مهنلا

 بحت م ىحأ لك تلاع مث تلاطأو

 ىتح قام قف لخدف ىلا ىفىفاثأ
 هشلاعاب لاق مثىدل< هدلح ىسلأ

 ةدامعف ةلمالا لى فذ” نأ كإ له

 بحال ىناهللا لوران تلقف فر

 0 لاوه كحارالبرو

 ًاضوتف تنملا فءام نم برق ىلا ماعف

 ىلصمي ماق مثءاملا ص نمركي لو
 ىتح ىكد لعجو نآر غلا نمأر سعف
 دما نيل ا ةيوتح صلال
 عفرم ىسي لعحو هملع ى" أو هللا

 هعومد تب أر ىتح كسي لعل هيدي
 هيدوت لالتمأت أاقضرالا ادق

 هل لاَعف ىسمارف ةادغلاةالصن
 كاهقئارفغدقو ىسنأ هللا لوسراب
 لامفرخ امو بنذنممدقتام
 مئاروكشا دبعننوك ًاالفأ لالباب

 ىلعهللالزنأ دقو ىبأ الىلامولاف
 تاومسلا ىلخ قف ناةلمللاءذهىف
 مواهأرسق نمل بولاق مث ضرالاو

 ىل ص ىننلا نأ ىلع نعوا مفركفش
 لمللا نم ماكاذا ناك سو هملع هَل

 لوب مثءامسلا ىلارظني مث الوسمي
 او ضرالاو تاومسلا قلاخ قنا

 قلخ فنا ةرقملاة روس فرك ذهنا

 ةمئامت دعن أ ىلا ضرالاو تاومسلا

 ىلعابم رص ةاانههو لئالد

 اذاةوصبلان اف لول دملا ةفرعم ف قارغتسسالا للكل لأ الدلا ليلقن نم هدبالقف رمملا لكتسادعب فراعلانأ ىلعاهششت ل والاهل لدا
 ىتعب لعن علخ |هلوقب ةراشالا هسلاورخ وكن هّعب دحم عنشم

 تئاجعلاورهمأورهقأاهنالةيوامسلا لثالدلا ىلعراصتقإلا عقواسناوةئادحولا س دق ىداو وهو ةجستنلا ىلاامهبتلصونيتلا نينمدقملا



 باملالا وال ثان الةروسلا هذ هيف و نولقعيم وقل تان لو 7 ىلا كلت فلاقامغ او رسسأ هللا ةمطع ىلا اهنم سفنلا لاّعتناورثك أابف

 فئاطورك ذةيهلالا لئالد دعب مث“لانهرمدقريسفتلاقابو الن وكي لالا لاك ىقوال_ةعنوك, مالا لوأ ىف تاورهاظ هل لمعلا نال

 راسو ناسالا نوكي نأ ىهوةيدونعلا

 ىلعو ادوعقو أمامق هلوقوناسللا

 ىأ ٍح آلاح عضوم قوز مهونح

 ةبدومع ىلا ةراشا نحل ىلع نيدّمعم
 هيماذار 1و فاكر الاو عر ارح راج
 لاقاكمهلاوحأىلغأ فنوركاذ
 نأ بح أ نمل سو هملع هللا ىل ص

 هللارت ذراكملف ةنح ا ضايرف ترب
 ىأةالصلاانههرك ذاب دارملالمقو

 قفاوزعن'ةماشلا لاس فنولصب
 كاك قفاورعناو دوع_علالاح

 بهدم قفاوماذهودامعالا

 نق رملاةال_ص ستر يفاشلاا
 ناوينفو ابطا قدق اورو تلاعلا
 ركشلا لاكتسا نم عنع هاقلتسالا
 ىلع عاحطضالا فال ر دقلاو

 ركفنعتناك اذاةالصلاوبنحلا .
 نادال تال ترو
 ءاقلتسالاةهىف نوكيمونلاف
 وألاقو نيلفاغلا عضو كلاذفراك أ

 نورا اسرع ل دع
 هاوقو دع فخ دحووأل ىتدوعقلا
 تاومسلا و لخ قف نوركفتيو

 دقو نانا لم ىلاةراسا ضرالاو
 ثلا قركفلا نعم تفرع

 مدآلعو هلوقريسفت نم سماها

 نوركفتيو لي ملامئاوءاسالا
 هلوغل هتلانو رك ذ.لافاكهناىف

 قلل قاوركفت ملسو هملع هنن بص
 ببسلاو لاخلا ف اوركفتنالو
 ىلع احلا لالدخسالانأهمف

 تعل ىلعهعوقو نكمال قئاحلاا
 تعن ىلع نكع اماو ةلئاجلا

 هذهْثو دع لدتسناناف هعلاخما

 ةيدوبعىلاةراشاهنلانوركذ.نيذلا هلوقف نجررلا عمنانحلاب وناكرالا 2( )

 بقثاعضاوسانهلعش ىهتلاحردتالثثم 000000
 | ءاودوراصى أى و ماعطلا ىفأنهدنم لاّقبامفاشءاو دمواكة امي صاشنه هولك هلوق ىنعم ناكف

 | ىنأرعو فاته نولوقي لولا اذهنولوقي نيذلاو هلملق ىهو رسسكلاب ىنثسمو ىتتنهوامفاشاحالعو
 لاقيوءاماماعطلاا ذهىل أسم أ دقاولاقاودرفأ اذاو ىنئرعو ىنتنبم نولوقي فأنه نولومب نذلاو

 لولا ) ىكتو لوعتل ىنعع أ:هئلاثناهتسمسامت الوعي نمسرعلا نم عمس مهتلعاذا معلا تأنه

 لهأ ف لتخارفعحو ألاف ((امابق مكل هللا لعج ىلا مكلاوم أ ءاهف ل اوتو الو) هلوق ليوأتىف

 ءاسناا مهمهضعن لاَعْف مهلاومأ مهوتؤي نأ هدامع» واخ لج هللا ىهننيذلاءاهفسلا فليوأتلا

 نعلست ارساانت لاف ىدهم نب نم-رلا عام لافراشن يدم سير م2 كلذ لاق نمرك دناسصلاو

 لاف نوعنب ورع انت لاق ىتثملا نيرع ءاسنلاو ىتاتملا لاقردمح نيدمهس نعمركلا دبع

 ءافلاوراغسملااوطعتال لاق مكلاومأءاهغسلا اوتونالو هلوق ىف نسما نع سنو نعيشه انث
 ةأرملالاف نسما نعسنوب نععبرز يدب زي انث لاقنجرلادبع ان لاقراشنا نئرم

 نع هرج ىلأ نعل رش نع ميشهانريسخأ لاقنوعنيوررمع ان لاق ىتثملا قرع ىسصلاو
 لاق قازرلا دعانت لاق كح نب نسحلا اسم ءاهفسلاهفسأءاستلاوراغصلاوءاسنلا لاق نسحلا

 لسع اوهمفسلا ل نبا ءاهفسلا لاف مكلاومأءاهف سلا اوتؤتالو هلوق ىف نسا نعر هعمانريسخأ

 اييرص ةأرالاو ميديلانيغيعشلا ق هللا اوقت الاف لو همل عننا صدا لوسرنأر كذ دق و ةهمذسلا

 لاق هللا دبعىلاهدرب لاق ىد.سلا نع ىسماوقرلا نمر لادمع نع دمج ان لاقىلاجلا انث لاق ىتثملا

 يدسلا نعطاسأ انث لاقل ضفمنددج-أ انث لاقنيسللانيىد## نرفع ناسصلاوءاسنلا

 تعمسلا:حب رفلا نننيسحلا نع ترص ةأرملا دداولافءاهفسلا ام أ مكلاو .أ ءاهغسلااوتؤنالو
 الو كلذ. ىن_هنمكلاومأ ءاهف لا اوتونالو هلوق 'لاحفلا نع ناملس نيد سعانريخسأ لومي ذاعمانأ

 رييوحان هخأ لاق ديزي انث لاق بلاط ى أن ىع رص ءاهفسلاهفسأ ىهو هنأ هاو لحرلا

 اووكمفءاهفسلاهفسأأ ءاسنلاودإ |ولاءاهغسلا لافمكلاومأ ءاهغسلااوتؤتالو هلوق ىف كاعشلا نع

 طسن نب ةلس نعنامغس ان لاق ميعنوأ ا لاقى راغغلا مزاح نيدج-أ نضرص ابر أ مكملع

 نعلم نعىأ انث لافىبلاجلا انث لاقىتثملا مثثرو مكؤاسنو م دالوأ لاق ”لامجتلا نع

 دمج نع نابفسات” لاف ميعتونأ انث لاقمزاحندعسأ ممم ناسصلاو ءاسنلا لاق لادقلا

 ميعنو أانث لافدج أرح ناداولاوءاسنلا لاق مكلاومأ ءاهغسلا اوتوتالو د هاجم نعبرعالا
 نسم ناداولاو ءاسنلا لاف مكلاومأءاهف سلا اوتؤنالو مكسحلا نعةسسنعىلأ نبا انث لاق

 هنلا لعج ىتلا مكلاومأءاهغساااوتؤتالو هلوقةداتف نعديعس انث لاقديزي انث لافذاعمزررش

 هفسلا مالغلاوةبغسااةأرملاهكلع الو هتنازخ نسف نزح نألاملاا ذهسهننارمأ امامق مكن

 | ءاسنلا لاف كلامى نع لبعمءانع'لراملازبا انث لاقفناجلا انث لاقىنشملا , مرصع

 نبا نعةحلط ىلأ نب ىلع نعةيواعم ىن لافحلاصوأ ان لاق ىلا ع 2 نا.دصلاو

 مس صصخخسسموا

 ملل

 ءاهفسلاهفسأءاسنلاو ناداولا ءاهغسلا لاقو كن وكن أسمالافوكلاومأءاهغسلااوتؤنالو سامع

 لاقو نكمريغىلاحللا فو نكممتاووالا فركفلاق هانع ىلعاه راعتفابو هبوحو ىلعاهماكمايواهقلاخ مدق ىلع تاس هسا

 ىكلاروصت نال لاعت هناكسو روصتوأمهروصت نمدالل ومحو ع وضوماهلةمدعملاو تنم هحو ىلع تامدقملاست زر :ركفلانا وفيك

 ركفتاذا هنكلطحْئ ملكت هناالأ مب حاولا طحن الو اهم ةطم# سفنلاو هطاعتمروصلا وكف سغنلا ىف هتروسص لوصح نعءراع



 فرءناومحلا اوتاننلاو نداعملاو لاحح-او راسصلا نماهلعام عم ضرالا ىلاو موتلاورمعلاو مشل نماههفام عمتاومسلا سالو هناقولككيف
 اذهتةاخاملوقفاهدجومالااهلمصافتب طم الدئاوفو دصاقمو كح كلذ نم لك ل يا راهلنأ الو

 ) اه) هسا يدا ع هسا [ساعاذا م الطا

 رص كلذلافقنمركذ ةصاخناسصلاءاهفسلا لبنورخ [لاقو انث لاف ىذملا

 مكلاومأءاهفسلا اوؤن الو هأوق فريج نيد 93 نأ وام نمار اب ريخ أل ارمصن
 هاه انا: ءملاسنع كي رمش نعىلأ ىنث لاقعكونبا (ضرم2 ىاتبلامهلاف
 هلوق فن ملا نع سنواانريخأ لاقي كه انث لافنيسحلا انث لافرساعلا مرض ىئاتنلا

 دإو نم ءاهفسلا كلذ ىسعلب نو رتالاقو راغصلااولكتال لوقي مكلاومأ ءاهفسلااوتْؤت الو
 نيلبعمسا نعل رامملانا انريخأ لاق ىومالا ىكم ْندمعس رص كلذلات نمرك ذ لحرلا

 ىذلاءدسفمفكلامهمغسلا ءلدإو معتال اق مكلاومأأ ءاهفسلا اوتؤنالو هلوقُكلام أن ءدااى أ
 نعىف ىلأ ا نا لاوىأ ىث لاقدع-ندح ايرص ىلاعت هنا دعن ل ماوقوه

 ساسعنباناكنف لداو نمهمغسلا طلستاللوةي وكل اومأ اهم دلا اوت نالو ساسع نبا نعدسأ
 نيد ان لاه ىنثملا ندم رق ىف قلد نمىتاتملااوسلوءاهقسلا قكلذلْرن لوقب

 ةئالث لاق بأ قردشالا ىومتلأ ع نع ةدرب ىلأ نع معسل نعسارف نعةمع سانت لاف رفعح

 أمقس هلأم ىطعأ لح رواهعلط لفى اةئيسم أما هلتناك لح روهل حسي الف هللانوعدب

 سو (شرص هيلع هشد لف نيد لحر ىلع هناك لحرو مكلاومأ ءاهفسلااوتؤتالو هنلالافدقو

 نمهمغسلا طعتاللاوةنآلا مكلاومأ“ اهفسلااوتوت الوديز نبا تعمس لاف بشو نب اانريسسأ لاف

 ءاسنلا عضوملاا 1 هففءاهفسلا لبنورخآلاقو كلام ع نمامق كاوهاشسالواطتا>الواس أ رثلداو

 00-5 رمعملاا نت لاق ىلعالا دبعنيدت قرع كاذلاو نمرك ذ م هريغنو ددصاع

 ىلاعتو كراش ةهللاناعف ىقاربغ ىفهتعضوف هنأ سمعا ىلا 1 كيد د رن

 دهاحم نع دمج نع نامه - انت لاق زج رلادبعانت لاق راشد نبا سك م كلاومأءاهفسلااوتؤنالو

 ام لاف هو نب اانريخأ لاق ىبعالا دمع نب سن و َ رص ءاسنلالاق مكلاوم ءاهفسلا وتنال

 ءاسنلا نهلاق مكلاومأ ءاهفسلااوتؤتالو هلوق ىف دهاحت نع سق نعد نعىروثلا نع نامغس

 :لرابت هلا لوق د هاجت نع حسمت ىأ نبا نعىسعنعمساعونأانئ لاقورع ندم قرع
 مهلاومأءاسنلاا وطعن نأ ل احرلا ىبم لاق امامق مكل هنلا لعح ىتلا مكلاومأ ءاهف لاااونؤتالو ىلاعتو
 لش ان لاف هفيذحوأ انث لاق ىتملا ْئىئ رص تان وأتاهمأوأ احا وزأ نكن م ءاهفس نهو

 نعماشه انئ لاو ىلعالا دمع 0 لاوراشنا انيرص هلم دهام نعم ىلأن ا نع

 لاقلاعتلا نءريي وحانريخأ لاقيه انث لاق نيسحلا انث لاق مسالا[ سرح ةأرملا لاق نحل
 نع ةناوع أ نعل رامملانياانرج ريخأ لاقدن وس انث لاق ىشملا , ترص ءاهفسلاهفسأ نم ءاسنلا

 ءاهفسلااوتونالو رعنءااهل لاَهف هئمهو ةراشاهل ار نم هللا دمعت أس هات ملاك فر ا

 هنلانأان دنع كاذ لب وأ: ىف لولا |نمباوصلاو رفعح.وبأ لاقي امامق مكَل هلا لعج ىتلا م كلاومأ

 ىو نأدح الر ئاحريغق همفس نوداهمغس صصخ لف مكلاومأ ءاهفسلا اولون لو هلوقب عانت لح
 نأ هيلولزوحالىذلا همخسسلاو ىنأوأناك ارك ذاريبك الجر وأن اك اريغصاببض هلاماهغس
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 تاعونصملا هذه نمش ةهما.دص نععهزتم ىل اعد

 الو سن 'رعالو 3 سل هنأ لعمف

 ههحوإ رم قالو فاؤمالو بت نم 0
 انغناسلا ىأك ناهس لوهتف
 رهاو لا ةمسانم نم 2 قبال

 قارعتسالا نم غلباذام صضارعالاو

 اذهلالحلاو ةم_ظعلا راخيف

 تارذن مةردهسسعن دحو علمملا

 ماع ضيض> ىف ةعقاو تانئاكلا

 ناكرالاو عئامطلاب ةطاحتدب رشبلا
 ضرالاو تاومسلا ىلا ىلا عرضتيف
 .حيرعبو رصانعلا ديق ن مدصلخ نأ
 3 تاذع همه و ضرالان مهب

 تاويل 16 راعمىلا هلصورو راثلا

 رك ذم راثلا باذعانمف هاوقُكلذو

 هلوعب ناخلا نو نم ةذاهتسالا ببس

 همنيرحأ دتفراثلا لخسدت نمكئاانبر

 داوقا يدل هئارخلا ق تانلرأ ىأ
 'كردأ نم ١ مهمالك و زاقودعف

 ىلا لو مثلردأ دقق نامصلا رم

 هللا ىلص دمحم ناعالا لاعام

 نعسان امير هلوقكلذو مسوهلع

 اضملاهح وناس اذهف هن الااندانم

 هحو ىلعتان .الاو تاملكلاهذ* ىف

 هم الكر ارساب لعأ هقلاو ور قلأ
 امد مل_سوهملع هللا لص ىذلا نع

 عقرداهشارف ىلع ىل دسم لدي

 لاق ءامسلاىلاوم ولا ىلارظ ف هسأ ر

 ىلرفغا مهلل اعلا وان ركانأ دهشأ

 هللا لص هنعو هلرفغف هملا هللا رطنف

 5 سنو ىلع فواضغت الاسو هملع
 لثم مون لك ىف هل عفر ناك هناف ىتم

 ناك امتاواولا/ ضرالا لهأ لمع

 وه ىذا'هللا مأىف ركفتلا كلذ

 ةراسااذهو ركفتلاك هدامعال بو هملع هللا لص هنعو ض رالا لخأ لمع لثمم وبلا قدح راوح لمين أ ىلع ردقبالادح نالملقلا لم

 ىحممهلا هبدونيعم دن. مظعل هناك يظعتلا نم برضا ذهدلك ىو قولخنا لب وتب ضرالاو تاومسلاىلاوأق ولخما نعم هنأ ىلعىتملا طظفلىلا

 ممف هلزتعملاٌسلاق لطاملإو أ لطاملابىأ ضفاحلااع زين : لمقو لاما ىلعو أ الط اءاًملْخ ىأردصملا ىلع تضسلالطاولامتاةنا م قارا عزرا



 7 نم هلاهس رعت ةضرغعم هاج كنس هلوقو ةباغو ةكح لج الو دبعلا ىلا نا سحالا ضر هطعفب امئاوهف ىلاعت هلا هلع فب ام لكن أى بعل ماد

 نيفاكلل نك اسماهلعح نأت او مسلاو ضرالا قلخ ىف ةكىل ان أر انلا بان عانت هاوق فمظنلاه جوف ةكحريغب 2 قتل نأو تعا

 ليلدلاةرعاشالاتلاوو عطا لو ىصع نمءازحرانلاو هنايسصعم ) ١ 535 تانمحاو هتعاط ب وحوو هلو روم بع مسهلةلدأو

 نكملاقرطدحأ نأ ىلع لذدلا
 كلذو ماع رعالا محيرك ب ال

 ىلاعت هنا ىلا ىبتنب نأ ديال حرملا

 اهل لاهفالاو ريشلاورمللا نذاف
 للعت نأ نكمالفءردقو هتلاءاضقب
 كَ هليدابعلا ل اصع هللا لاعفأ

 لطاملاو ءاسشد فمك هكلم ف فرص

 نوكم ,الىذلا لئازلا هاذلاةغللا ف

 ددصل وكف هتاف هوق هل

 نأدارملاولالحمضالاو ىثالستلا
 هلوقك نعتممك#م قلخامعةاخ

 نمىرتلهادادشاعسس مكقوف انمنبو

 ناو كنا كناعس ىنعمور وطفق
 ددصبو سكرتلاة دهب اغقاممتفلخ

 يامتالا نع ىنغكلنأالا ءاقملا
 فصواملمئ امهم عافتنالا نعوزئمامهلا

 زمعلا هسفنلرقأ ى-ةلادىلاعت هتاذ

 لاَمْفةرخ ةالاوامندلا فدملاةحاحلاو
 مالسالاء|كتس متحاورانلا باذعانمف
 لالفالا قل هناحس هناىلعةي الان

 دنا او لك ف عدوأو بكا وكلاو 34

 تتح اهلعحو هصوصخت ىوقامنم

 اهضعب لاصتاو اهتكرحنملصح
 عفانمو ملاعلاذ_هملاصم ضعبب
 مولاه الاولاف ىله لاملاعلا ناطق

 نكع الو هلطاب تناكل كاذك نكن

 لالدتسالا ىلع اهعفانمرصقتنأ

 تارد نمةرذ لكن ال عناصلا ىبعاهم

 الف كانىفاهك راشد ءاملاو ءاوهلا
 فالخ وهوةدنافاهءانصوصخل قس

 كان ف نوماكتللا مهشقانو صنلا
 )|| باسأ تاكلفلا نا اولاوو

 ' | ىلعالةداعلا ىرحم ىلع تاضرالا

 5 يي ب سلو م روس بسس تياترو كار احح سا ميطملا ا ب + محيط ب دعا ول جا حا حاس سب مص صخم بو حجل 01مم

 نمانلقامانلقاعاو ٌكاَذهريسدت» :وسومداسفأوهداسقو هلاممعسضت را تكل اوههلامدستز و

 ىلادب الا ف لاف هوانث لح هللانال هريسعنودانفصو نموه ءاهفسلا وز الوفارش كفل ذأ

 ءايلوأ سماق مهلاومأمهملااوعفدافا دش ممم متسأ ناو حاكنلاوغلباذا تح ىتالا اولمب و اهولتت

 ثانالاوروك ذلا ىاتملا ف لخ دب دقو دشرلا مهنم سنوأوح اكل اوغلب اذا مهم 1 مهلاومأ عفد.ىئاتسلا
 ناك اذاو روك ذا نودثانالا الو ثانالا بو دروك ذلالاومالا . هلا عن يالا صصخ# لذ

 مهتطاعم ومهم ءداسمنيملسللزيحأو مهلا مهلاومأ مهعفد. مهو املو أسم أ نذل! نأ مولعف كاذك كلذ

 كاذك كلذ اك ذاؤ دا مهلاوم امهعدعم هواملو أسمن يدلارمغ

 نويهر ل اورس رلعلا د مهلاومأ مهوتؤي نأ ينمؤملا هللا ىهم نيذلا ءاهغسلا نأ نيمف
 هه ال را 1 يطل لا رد عسا حا مملعيلو نأ

 ريغ ىلع ةغلأ | ل_عج هنا ةصاخءاسنلا اههسلاب ىنعلاف ن ملوقامأو هدّسر سنوأو علبد -9 نم

 امأوثان الاوروك ذلاوأروك ذلا عج. ىفالا ءالعف ىلعالمعف عمك داكن ال برع !اأكاذواههحو

 بئارغ عمت همي رغىل-ةهتال.م .فو لئ اعف ىلعهوعج مهعمنا يذال ةضاس ثارآلا عج اودارأ دا

 هللا ل_عح ىتلامكلاومأ هلوقلي وان فلي وأتلا لهأ ف لتْخاو بي رغعمذ- ءابرغلاامآف تامب رغو
 ناسصلاو ءاسنلا نمءاهغسلا | وتنال اذ. ىعمهضعب لامف مهوسك اوابسفمهوقز راواماقمكل
 مهوطل تفاهم وكلع ىلا مكلاومأءادشرلااهأ لبق هلوقانمكح نم فالتخا نم انرك نام ىلع
 مهوسك اوهنَهفنم 0 نماؤناك نااهنممتن مهوقزرا نكلو اهوعمضي واهود_سفمف اهملع

 نود 308 كلذ لاف نممةعاج نعةياورلانرك ذدقو اوورعمالوقمهلاولوقو
 ىضمامفمهلوق اوقرك ذي مندل نيرخ الا لوقرك ذنسو ىرضحوةداتقو دس هاعمو نسحلاو سابع

 رءاهفسلا اوتوتالوىدسلا نع طاسأ انث لاق لضفملا ن دج انث لاق نيس نيد 0-0

 مهاووكشضُكلام 'كداووُل تأ سها طعتال لوقياهفوهوقزراوامابق مكلهنلا لعح ىتلامكلاومأ 1
 ! 8 لاو دعس ند# م2 مهسك اوُكلام نممهمعط أوك لعن ومو نيذلا

 مهوقزراوامامق مككمننا لع ىتلا كل وأ“ اهفسلا اوتونالو سامعنبا نعهس أ نعى أ ىثلاق

 هقز رن أهم وكلام ىلع دلو نمدضسلا طاستال لوشي و رعمالوق مهلا لوقو مهوسك اوابمف

 ءاهفلااوتؤتالو هاوق فد رنا لاق لاق بهو نياانريخأ لاق ساو ش طا وك وهتجم

 .اهعيلاووتالو دينكم ثورخآلاقو كاوهاشش كلام نم همفسسلا طعن لاق كوم ا
 ان لاف ىتثملا , ترص كلذ لاق نمرك ذاهوربدمواهماوقمهنالالولا ىلا فيضأ هنكلو مهلاومأ

 ءاهغسلا|ووؤد الو هل |أوق قرامح- نب دمعس ع نعم اس نعّكد رمش نع لراسملا نما اننا كاقريصت نيدن وس

 لاومأو كلذ مهوت» نأ نعنيمبنملالاوما وكلا كلاومأ ءاهف لا اوت ؤنالو هلوق 3 لخدي دقو ( 0) هكلاومأ
 نأ وعلا عملو ضعب نودلاومالاضعبا,ممصوصختربف ىكلاومأ وفنال ءاههسلا'

 ًااولوغب نود كاذو سمع نعدضعدو ؛ءريخ هضعن مالكلاج رف اناظخاموق طاخت

 - أك موقو 0 و 00 سل م كا 0
 110101111111111 اا ااا اذا اال ا اا ااا ااا اة ااا ا ا 20مم مم مما

 مكلاومأ 0 هر اسوا لكلا ةانتسمقانبال ها ولادوو ناقل اذه فاصنالاو ةقيقحلا لسس

 لدامكاذاوعمن ئأراثلا باذعمههقي تأميم ر اول سام مهما ثءردقو هئاضمب اهلكرومالا ناب هرج اني الداعلا حلاصمل ةعبشت سه ىلاعت هنا لاعفأ

 ءانثلاا ومدق من5 ةراصتسالا ىلا برق ن وكمف كاذ نم يرهلا ىفمهدحو مهصالخ اةدش ىلع لد مل ءازخسالاوهو باق علا كاذمظع ىلع

 دك



 لاو بلطلا نسح مدا. عىلاعت هللا نم يلعن كا لكو ةباح الأن ى :رحأو تدالاىلاب برق أن وكل فلطلا ىلع ناس هل اوشن هللأ ىلع

 ى نخل ىرامنالا نالاق و هك اهأ لمقو هحيتف لمقو هناهأ ل قو هدعب أى دعلا هللا :رأ جام لا نعهب راعمم ناعلءاح الا ىدحاولا

 ةالصلا لهأ ن 4 نك انعام ىلع (11/) ةاالدتي الا ىف ةلزكعملاّت لاف ءالم ,ىف عوقو وأ ةحعاطقنا وأ فاس الهلا غللا ف

 أ مكلابضعب ىتلامكلاومأ كءاهفسرم اهفسسانلااهسًاوتؤنالءانعمءاهفسلا اوتؤنالو هلوق كاذكف مكلاومأ | ا
 ءاهغ سلا ءاتي ا نع ىببنلا.معدقءرك ذىلاعت هنا ناكو كلذك كاذن اك ذاواهوع.ضتف مهل اهضعنو ١
 | اغا امايقمكلهتلا لعح ىتلا هلوق ىنعمن أ كا ذباب ناك ئثنودأس اهنم صص:مواهلكلاومالا أ

 ا 9م كهل اوةينيطاخملا رك ذق مهر ذلخدءاهفسلا نكل اوامامقمهل وكلها لعح ىتلاوه

 قا رغماوقلا هلصأ مالا اودحاو ىنعم قاماوقوامقو امامقناذامامق كل هللا لعح ىتلا

 الامح تلحواماصت مد لايم اهلمتامةرسكل.اب واولاتلعحةروكمتناك ال وارما لبق ىتلا ||

 لعح ىجلامهضعب أر عف كلَذةءارقفءارقلا تفلت او هدب لها مامقو هّتدب لهاماوقن الف هنملاغبو

 اهرامْ ىتلاةءارقلاو د لاف فلأ,امامق نورخآ أر قو فلاريغب ءاملا متفو فاقلارمس كياهق يكل هلا ||

 اقول الر اه رك رتكالا تاكو مول رام نار5 فز ورع ارقام الفا الا امامق

 ناك امانلااهبحعاةىناعملافتعفتاو طافلالا فتفلت+ ا اذات آارشلا نال كاذ نمان عاام حا
 رك دلي وأتلالهأ لاقاماق هلوقلي وأ: ىانلقىذلاوحهدو مالسالاراصمأ ةءارق فربشأو رهظأ

 كلام ىلأ نع دلامنىبأ نب لمعمسا نع راما نان لاو ىومالا ىح نيدمعس امرص كلد لاف نم

 دج-أ ان لاقنيسحلا نيد (ضرص هللا دعب ل ماوق ىه ىتااامامق مكلهنلا لعح ىتلا مكلاومأ

 سانلامايقوه لاملا ناد امامق كل هللا لعج ىتلا» كلاومأ ىد_ىلان ع طامسأ ان لاف لضفملا نبا

 كيلع نوموشي نيذلا مهاونوكسف كلامك[ سما طعتالف كلهأ مقتنأت نك نو يريم دا ةيماوت

 هلوق سامع نبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع نعحلاصنبةب واعم ىنلاقحلاصوبأ انث لاف ىثملا ص

 كو امولاامىلادمعتال هناحهّللا لوي امامقم كلها لج ىتلاو دكاومأ 507

 كلامك سمأن كلو مهدي أى امىلا رظنت مكمن وأ كتأ ما هطعتق ةثدعمك ه|)عح وللا

 قمكماوق ىنععامامق هلوقو لاف مهتنؤمو مهقزرو مهتوسك ىف مولع قفنت ىذلاتنأ نكوهحلصأو

 امامقهلوق نسحلا نكيعا رح كاققاز رلاديعانريخأ لاق ىكن نب نسملا سرع مكشاعم
 ىتلا رق هنأ دهان انعدورشن ركب انث لاق قصساانث لاق ثلا ى مم كشع مانقلاق

 ديزنبا لاق لاف سهو نئاانريخسأ لاك سنو 0 2 لشي عما لوي فال اماقو كلهّنلا لعح

 كلام نم يق كلوه أب لداو نمهمفلا طعتاللاواماسق مكل هللا لعح ىتلا مكلاومأ هلوقىف
 ىنعام ااولاقنيذلاامأف هلب وأ: فاوفلتخا ل أتاه نان مهو سك اواهفم هوقزراو هلوقامأو

 ىفمازلاق مهنا ءاهغسلا لاومأ الءاهغسلاءاملو أ مكلاوم أ ءاهغسلااوت والو ماوي ءزانن ل مما

 نمهممهلدءالامو مهماعط ؟كلاومأ 50 ر مكناسن نممءاهفسسانلاا هم أ اوقزراو كلذ

 رص هللئاق نمرك ذي]نمركذ نسو ىضماسف اذ ىلئاق ضعئانركذ دقو مهو سْلاو منوم
 اوقزرب نأ او هأ لاف د هاحم ع نعحسحم كأي نع ىسع نع مصاعوأ انث لاو ورسم ندمت

 ةفيذحوأ انث لاق ىنثلا وص مهلاومأ نممهتانب ومهتاهمأو مه>اوز أن موهءاهمس
 باح ىنث لاف نيسحلا انث لاَ مساقلا رص هلثم دهاعت نع مس ىلأ نبا نعل بش انث لاق ||

| 

 دَعْف رانلالخداذاهنال نمْؤع سل 1

 هلوقل ىر فال نمؤملاو هللا هازخأ
 نمدلاو ىنلاءهللا ىرال مو

 مابا 00 يحوم

 ىنلا عموشو نمآ 1نمنوكب النأ

 نوكيالن أ ىرخم ملسو هملع هللا ىلص
 هنالااضن أو ىَرْحَم نموموشو هريسغ

 كتم ناو هلوةلاهموع ىلعتسسل
 ام>بر ىل عناك اهدراوالا

 نأ ت شفاوشتاندلا ىبعت مامضقم

 ىّردق سل هنافرانلا لخد نملك

 ىروثلاو بيسلانيدبعسنعو
 اولخدأ سا ارافكلا تح ىف اذه نا

 لاربعة اه او والراللا
 مورخلا هتمقاعتنناك ناو هلوخد

 ىلع ىررحلا ىنىرخمال مو هلوقو

 هقدصقف ىبكىلطملاو قالطالا

 ىلا ىل ىهو هدسحاو هروص

 ءازحالا لاقي نأ لمت<و د دخلا

 لالهالا نيبو لمحخلا نيب لرعشم

 ىنملاو لوالاوهتسثملاناك اذاو
 تدهحاو ىفانتلا مزاب ىناثلا وه
 بحاص نأ ىلع هب الادمح تملا

 يرد الراقلا لففما ةرسكلا
 ملعب تك اونمآ [نيذلااهسأاب هول
 نمنامعتاط ناو هلوهلو صاصعلا

 ىرتحال نموملاو اولثتقا نينموملا

 لخدملاو ىنلاهّللاىزنحالموب هلوعل
 تامدغملاو هن“ الامدهم ىركرانلا ف

 لوالا امأ عنملا اهلخدي اهرسا

 لتعلادعب ىمسالن أل اّمحانف

 امأو انمؤمهإقناكناو 27
 لوممحلا صوصخةنايرخأالا

 وه ىدلا ءارح الا ةذاعتسالا ببسنيب هنال دس ىناحورلا باذعلا نأ ىفاذهم مالسالاءاكح ل سمي دقو افئاررةناك عوضوملا همئرحو

 قنوةرصن عوناهنالقاسفلا ةعافشلا نفى أر اصن أ نمرانلا فنلخادلا ىأن يملاظللامو هلوب ةلرتعملال سة+دقو لاسفن صو هو لمجضلا
 لومف للان ذاءالا ةعاغ ثلاريث ا نالاض: أو نوملاظلا مهنورف اكلاو هلوةلرفاكااوهقالطالا ىلعملاظلا نأ ت اوم لاو عونلا ىنن ىضتقي رمح



 اضيأو قاسفلا فالك ةغغ اذه مهلفز روغلانيقتملادعو هنأ م ااذب-نيملاظلا صيصكةرئاففاذه ىلعو هللذثمو صالان أىل ادب" الا ىنءم

 انعمساتتا اير وفعلا ىلع ةلادلا تان الاب ضروعو هلارصانهحرر خت ناك الاو رانلا نمي رحال قسافلا اول اوه ًالامومعل هصصخ ةعافشلا ةلدأ

 هتلعجو أ هيهتنصوام عفا حاسم تاما الدخل ل : الح رتعمسم لو_ه:ىداش ايدائم

 وهنيراك الادنعىدانملاو هنعالا

 هلو و هملع هللا كصدللا لوسر
 هللاىلاوعدأْب رلس سل اعدا

 منآرهقلال قو هتئايلاامعادو
 ناهرق اندماج تبل
 وعذب هن اك ىده نآرسقلا انيق

 نم ه مقاع ىدانيو هسهنىلا

 نموعدت ماهح قل قام لثالدلا
 رهدلا ومص ءاحصفلاو ىلوتوريدأ

 لاف هقب راصت ةلالدإ ظعبو ىداشس هنأب

 لباني هريق فتيل عضاوأ
 ىلاىداش لاعبو عمست مفرعدلا
 هادهو هلوه لا ءاعدواذكلواذك

 ءاللا نم لك ماقبفءبلاو قيرطلا
 عوستوىلاارظن ىرحالا ماعم ىلاو
 اعمصاصتخالاوءاهتنالا نعم

 مدتلا ىلعاذه:ديبعوأ لاقو

 0 اللامدانم انعمسىأ ريخأتلاو

 ىدانفرعم اللدانم ءام لاقي اكىداني

 نامعالا لح الءانعم لقو اذك

 هاوية رسف ضرما انهت
 ةففتوأ ةرسفمن أو اولمآ نأ

 ا ونمآن ا وأاو ماى هانعم

 ىداملا نيس

 قذاطألاةيئاق و مناع الا ىداشو

 لسصغتلامثلاجحالاو دست
 هنوك و لمحو قلطملانأ عفر نم

 رفغاوز ءأو سفنلا ىف عقو أذ و

 لصأ انتائسانعرفكو انبونذاذل

 رتل امه الك ريفكذلا و رفغلا

 تاسسلاو بونذلاامأو ةسطغتلاو

 دمك الارا ركتلاودحاوامهلمقف
 ءاعدلا ىف نيململا حي هنلاناحاخلسالاو

 عسا هدئاعلاو

 ىنأاملوالا لقو فنأتسملاىئاثلاوهبمممدقتام هدب رأل والا مقو رئاغصلاىئاثلاو رئامكلالؤالا لسقو

 مرص كاذلاةنمرك ذ مهلاوعدا كلذىتعملب نورخآ

 ظ 0 د اواهف ههوقز دار وعلا نع طامسأ انث لاك ا انثلاق

 ءاهفلالاومأ مكلاومأ اهفسلااوتوتالو 000 اولا نيذلاامأو ا اوُكلام نم

 ءالوةالولااهمأ 0 اوابمف مهوقزراو هلوق ىعماولاف مهنأق مه قاماوأ اهومهت والنأ

 رك ذ ىضمدقو مهنوس كو مهسؤوم نم مهل دءالامو مهماعط مهلاومأ نم م مءاهفساوغسلا لاومأ |

 قلل واتلانممكلاومأ ءاهغلااوتؤتالو هلوقفاناوصءارن ىذلاامأو رفعحو أ لاق كلذ
 مهوسك اوابفمهوقزراو هلوق لد وأتف هتداعا نع ىنغأ اع كلذ ىفانلق ام ةحعص ىلعانلادو هانرك د

 مدالوأ نم مكتاهغ.ىلعاوقفن أو مكلاومأءاهفسلا اوتؤنالو هلوقىف انلقىذلا لي وأتلا ىلع

 مكلاومأ ىلعمهوطل تالو مكلاومأ ىف ىهمتوسكو مهماعط نم مممفن مكءع بحت نيذلا مكئاسنو
 نم مشروم أمن ن وات نذل مهرعغ نمو هتففن كءلع ىحتال نم مهنم مكن اهفاس ىلعو اهوكلبف

 قكملا نم بحاولاوه كلذ نال مهو سكو مهارمشو مهماعط ف مهنؤم نم مهلدمالاسف مهلاومأ
 لب وأتى لوقلا:: كلذ فاناقام لعلي زئتلارعاط ةلالد عم كلذ ىف مهند فالخال خلا عسج- لوق

 لاذ كلذ لب وأ: ىفليوأتلا لهأ ف لتخارفعحو أ لاق(ماف ورعمال وق مهلاولوقو )+ وانث لح هلوق

 ورم نيد# م 2 كلدلاف نمرك ذ ةاصلاوربلا نمةامج هدع مهدع كلذ ىنعم مهضعن

 نأاوسمأ لافافو رعمالوق م هلاوأوقو دهاكم ع نعحسحت ىلأن با نعىسعنعرصاعوأ انث لاق

 انث لاق مسالا (يرص هدتعءاهفسلا نهوءاس اسر يدملاوب نايتس فار

 لافو «مهو دعت دع لاق ةورعمالوقمهلاوأوقو دهاحت نعمي رح نبا نع حاج ىنث لاف نيسحلا
 لاف بهو نناانريخأ لاف س ول

 قف ن أك لع < نملالو 'لداو نم سل ناكن ااةورعمالوق مهلاولوقو هلوق فدي زنا لاق
 هذهىلو ور فعحو أ لاق سي كيفها كرابو لاياو هللاانافاعمهل لق افورعمالوق مهل لق فهملع

 رشعماباولوق ىأافورعمالوق هلاولوقوهلوق ىنعمن أو هوي رح نبا هلاقام ةصعلا, كلذ ىفلاوقألا

 اهو مكشيانملخو م كلاومأ مكلاانلس مدر ومتحلصناءاهغسللاةورعمالوقءاهغسااةالو

 رو ىدذلا لوعلا نمكاذه- 7 مكلاومأومكسف :أقهئلااوعتاو

 ىلاعت نعي (حاكتنلااوةلباذا ىتح ىئاتملااولتباوإ) هؤانث لح هلوقلب وأتفلوقلا ف هتنصعم

 مهحالصا ومنا دأ ف مهحالصو مهماهفأ فك امان لوهعاو ريدخاو ىتاتملااوأشب ءاو هلوه 51

 نسهحلاو ةداّتق نعرممانري_خأ لاق قازرلا دهعان ريش أ لاق كن نسحلا رص اممهلاومأ

 لضفا:نيدج أن لاق يطال اسرع ىتاتنلااوريّتخالوقيالاو ىتاتملااولّاو هلوق يف
 انث لاق ورعنيدمحم | هس مهاوقعا اوب ٌرْ ىئاملا ارم انا ىديشلا لع طاسأ انث لاق

 مرص مهلوةع لاقى ىلااواناو هلوق ىف دهاحم نعحسحن ىأن ا نع ىسع ان نا مصاعوأ

 سابع نبا نعةحلط ىلأ نب ىلع نعملاص نب ةيواعم ىث لاق حلاص نب هللا دسعانت لاو ىتثملا

5-0 

 وأ مهعابتأ نمو مهنمنيدو دعم ىأراربالا عم امفونو اند هنوكي لهم ا عم هىف أم ىفاثلاو امندو ةصع م هنوك معلا 0 ناسنالا هب

 تمتحا داعتعالا كلذ ىف هلوا سىأ هلثسملاهذهىف يفاشلا عمانأ لح .رلا ل - مهناح ردو مهلابعأ ثم ىلعو أ تاودلا ف مهل نيك را



 لعل يي ةهلالدبهب وتلا نودن لب 4 وتلار 1 55006 وتلا طو رسمري_غوفعلا نأ ىلعةب الابد رعاشالا

 وق باعتساو هلوقبكلذىلا ممماس أ ىلاعت هلامش انمآمسه
 سمعو لوسراوهو نعال ىدانملاركذ 1 2 سلا ترك ذمار - ع متم عت ع او اني ر

 0 00 يع اياب 1 وغلب اذا ىتس جتنا اوتو

 ىضمامفاثااددقورفعجو أ كاف دب مالّتحالادعب كلذو لاق هلامهملا عفدد ثرهسنم سنأدق

 ىنعي هتاف اكنلااوغلب اذاهلوقامأو هتداعانعةبافكلا همفاعرامشخ الا الت الا ىنعم نأ ىلع لمق

 قدها نع سن ىأنبانع ىسسع نعماعو انا ورع نيد مئرص ال اوغلباذا

 لاق حلا صن هللادمع ان لاق دواد نس ىلبع وى دص اولمحا اذا ىتحح اكن ءاااوعلادا ىوح هلوق

  مترص للادنءلاقحاكنلا وخان ع ناعااو ءةحلط ىلأ نب ىلع نعدب واعم ىث

 قلوقاا # ملاالاقحاكنلا اوغءلباذا ىتح هلوقفدد زنبا لاق لاق بهو ني انربخأ لاق سنو
 م مت رعو مهن تدح وو دادت رم مكسسلا 1ناذ هلوشب ىعي (ادش م ممسنآناؤإ) هلوق لا وأت

 سابع نبأ نع هاط ىلأن ب ىلع نعاس صن ةيواعم ىن'لاق ماصصوب أ ان” لاو ىنملا ' مر

 هيتس اواساني !فلالادعىرقواريخن الف نمت سن لاعب مهنم تفرع لاقادشر مهم مسن [ناف
 مت سسحأ ىنععادشر مهن ءمتاسح- أ ناو هللا دعةءارقىفاهن أرك ذ دقو هفلأ اذااهفل ا صقباسن|سنآ
 ىنعممهضعب لاعف هب الامذهىفهئاهركذىذلادشرلا نعم ف ليوأتلا ل_هأ فاتخاو تدحو ىأ
 ان'لاق ني 1! نيدمم رص كلذ لاف نمرك دنيدلا ف حالصلاو لّمعلا عضوملا ذ هدرا

 سرع اعالصوالوةعادشر مم متسن ؟ناوىدسلان ع طاسسأ ان'لاق لضفملازب دجأ

 هئيدو لد ءفاحالصلوقي اد شر مهنمرتسنناوةداتق نعدمعسان“ 'لاف دب رب انثلاو داعم نيرمسل

 ١ نا اسر كلذلاف ندرك ذ مهلا وم اج واساو ميزو قا رايضا يحفم دور ١ داوز 5

 رص الاسر داو دا داع ثرلاف ن_سحلا نع ”لراسص نعىلأ ىنث لاف عسكو'

 3 محسن [ناو سا عنسان هللا ىلع نعي واعم ىنث لاق ملاصوأ ان ؟ لا يحال

 كاذلاق نمرك د هصاخ لمعلا كلذ لب نورحتا لاقو 5 مهلاوم أف حالصالاو مهلاح قادشر

 ىلا عفدنال لاف دهاد نعروصن.نع نامفس ان'لاق نجرلادبع انثلاف راش نيدمت انرص

 ى .ان؟لاقرا شب نب (نئردص لقعلاءدشر هن ءس :ي ىتاضش ناك ناوهتسط ذا ناو لام ب ملا

 ا ميه ربانيبوقعي 1 , رص لقعلالافادشر ممم ست آدها# نع روصنم نع ل

 هك اوت لل رلانا لوي هتعمس لاق ىمعشلا نعم رشوان رخأ لاق ميه انت

 نيسحلا ان”لاف ماعلا س2 كلذ لاق نمرك ذ هحلسباع ملعلاو حال صلاوه لد نو رخالاقودي'

 رفعجوبأ لاق « هحلصباعالعواحالصلاقادشرمهمم مسن [ناف حب رحنا نعيا ىن”لاق

 اذاهنأ ىلع عسجلا عاجس ال لاما حالصاو لمعلا عضوملا اذهقدُم .رلا ىنعم ىدنعلاوقالاءذهىلوأو

 كلذ ناكداو هني دفارح اف ناكن :او هنع هدب قام زوحو هلام قهملع :رعا صا 3 نكي م كاذك ناك

 هتلوفطل هلامىلودقك احدب قوأ هب أ ىصوىدب ىفلام هلو غلب اذا كح كل ذكف عسمملا نماعاجا

 قحاس هب ىدلا ىنعملانالدسغم رابغ هلاملاحا هماغلا القاعناك اذاهمل !| هلام ملل هم هملعىحاو

 هدب قوهىذلا هلام ن هدب عنع نأ ى كس هبىذلا ىمملاوه هدب فوهىذل ملام ىل_عىلو نأ

 ( عبار  ريرجْنب - ”ال)

 ىلعنوكتف ىبدصتلاوهوانمآ هلوق
 ةنملا هتنادعو كإوقك دعولا هلص

 قلعتب نأ ل محو ةعاطلا ىلع
 ىلع الزعم انت دعوأم ىأَف ودلع

 نالكإسر ىلع الوهثوأ كلمشو

 هلعام او كاذنوا_هح لسزا

 كادر فول كغ كوب .لديجاف
 ووفد هقرملاو د6 قطن
 ءادعالا ىلعرصنلا لبقو باوثلا

 50 اوعداماو

 ودرس صام داعمملا فلن ال هنا ؛ مهلع
 لم منال هدعدالارخ 1 قد

 ايس راهطاءاعدلا نمرضرعلا

 لامع اللانقفودارملاوأ ةيدونعلا
 انمصعاو 'لدعولالهريصناهم ىتلا
 وأك ئازخالالت هأ نوكنابم امع
 ءادعالا ىلعورصنلا ل د#تاو ملط

 زاجتا تاس انملع ظفح دا ارملاوأ
 ويطول ىلع لمادهمف لمةوداعمملا

 مكال دعولا مكح رح آلا عفانم
 هع يمت اوحلا وا, تاقصمالا

 اومح اذهلف .طعتلاب ٠ ةنور-هم

 ةماسعلا مونانز خالو مهلوب ةمعدالا

 وفصردكي حمضغتلاو لمجمما !نال

 هده نم لصاحجلاو ءاطع و نملك

 عونمملافاو رطنومنأ تان الا
 مئانب راولاقف عناصلاه.:ماوف رعف

 دب وه فلج سمحعقاو ركشت

 ميكح هعناصن أ اوف رعف هلكش
 دئاوبفلان م هلاعفأولذكال ككاو
 المكتسم نكي ناو تاءباغلاو
 مثال طاباذ هت دا اماولاففاهم
 ةنامنو تاناغلا هءاغفف اولمأت

 فيلكتلا ةيقاعاو دحوو لسرلا ةنسلأ ىلع فلكملاناسنالااشودحوف تاكرملا

 اولعذ ةعفاملا بلح نم مم-هأررضلا عفدنالو رانلا نم صال او < للا ىلا لوصولا قيفوت قو هدومعمىل اوعرضتفرانلاوأ ةنحلا

 متسول عقو مرح الف ىلامسملاتاذعلاب «مدشأ| ءالقعلا + نع ىلاحو رلاناذعلان الو اذسعلا نمةذاعتسالاهرحئاو مهئاعدلوأ



 بفس وءاطعلا بها اوُكناءامسلاو ضرالا توكلم فن ,ركفتمملاءادعسلا نمانلعحاو ءاعدلا اذه ىفانكراشمهلاأ+ ارحئالا نمهداعتس الا ىلع

 تاب الاهذه قمن ىكيلاعت هنلان الدار أ امءاطعأو فاح اممقلاءاحنأ ان راسم سجن لاف أ هي زح نمقداصلا رف عح نع ءاطغلا
 تاصساف لاق مئانبر تام سجل اولاق مهنأ

 ضيعنتلا مكشم ىف نم ىتنأوأ
 0 ذأ مدر فل ماعلك نال

 نال نسل ارك ذنمىفونيمطاخلا
 ةعاضاو ىئنأاماو رك ذامالماعلا
 مكصعن هيأوت ةعاضا نعةرامع لمعلا
 كرو عمج ىأض عن نم

 دداو لك ف دس اور صأ نانا
 ا 2

 طرغلرخ الا ضعملا نم هناك كضعد

 نالفلاميأك مداح ومكلاستا
 ىلس لاو تريسو قلخ ىلعىأ ىنم
 انمسلف انْسْغنملسوهملعهللا

 هذهو مالسالا ةاصودارملا ل بقو

 ءاسنلا هاج نة ةلج

 قافهكسا ىلا عج رياهق لاعبا عم
 مأنأىور لملا ىلع تاوسلا
 عمسأى ا هللا لوران تلاك هملس

 الو ةرحهلا فلاح رلا رك ذيهللا
 ىل_صفم تلزتق ءاسنلا ركاذ

 نأ دلاممشفت مهنم ل ماعلا لمع

 نيذللاقفهرك دبا وشو لمعلا
 ىل ص لوسرلا عممهماطو أ اورحاه
 مارا هدعن وأ ملسو هملعهللا
 مهأللأم -هرابدنم اوحرخأو

 ىلسس ىفاوذوأو و رخل ىلارافكلا

 اولقواولتاوو نيدلا ف١ ١ رطدب رب

 ر رركست و رثكتافؤديدكلانأرف ارق نم

 نمواوعطق ىأل قو مهفلتقلا
 ديفت الواولان ”هلاماداولتاوواولتقأ رق

 اولثاو ىهمبطلا تدئرتلاو ستربلا

 بروانلنق مهلوق نماماواول د ىح
 لمعلاتا رامأ َت تر_هطاذاةنعكلا

 رامضاداماو هبريشعو هموق لئقاداو

 يره زا رنا ردفان ر رش هوملط ىذلاوهو مبحاندسمهنعردقلا مسقل باوج نر غك الاوت دقواولنقىأدف

 ٠/ 1ذنمكنم لماع لمع عسضأ الى ىأ ىأ مساح ى امهم رمهل 0

 حالصاو هإ_ةعةعص لاح ىفمدي ىفامتزامحرئاحريسغ هنأ ىلعمهعاجا وكذب قرفالعناف فو |
 كلذ لمق ناك ناو لاخلا كاد إثم ىف هلوهامت هدد عنمْرتاح رغهنأ ىلع مضاولا ليلدلا هديىفام
 نءامهنسقرفلا لم و كان ؤلوقلاه سلع سكع كاذب قرف نمو 0 ةرفالهرسغدب ىف

 عسجلا نمانغصوامناك ن اف هلثمرخ ”الاىفمزلأالا الوقامهدح- أ لوقي نلف ريطنوأ لصأ
 هلفعةعص نمانلقامدملاهلام عفدهنم سنو غلب اذا .#تملا عكس هب ىذلا د رلان أن يسفاءاجحا
 ىنعب (افارسأ هولك أتالو مهلاومأ مهملااوعف داف)) هؤانت ”لح هلوقلب وأ: فلوقلا و هلامحالصاو

 المعمم وتس :آف ملسحلا» 9 انيأ غلب اذافمهلهنلالوعب ىاتسلا لاومأةالود 1 ذولاعت كلذب

 افارسااهولك أتالف هلوقامأو معاه وسيدحالو مهلاوتمأ وسما اوعفدان هلاومالاحالصاو

 نعرممانريخأ لاف قازرلا دمعانربخأ لاف ىتحن نب نسسملا اًيرص و مكلهللادحانأ امريغت نعت

 لضفم نب دج أ انث لاق ن نسحلا ندم إن رصاجبف فرسنال لوُميافارس را نسملاوهداتق

 دحلازواحت فارسالا لصأو لك الاف فرمس لاقافارسااهواك أتالو ىدسلا نع طامسأ ان لاق

 طارفالا ف ناك اذاهنأريغريصقتلافناك اعرو طارفالا ف كاذ ناك امعرو حسولامىلا حابملا

 مالكلاف رمصقتلافكاذك ناك اذاو اهارمسا فرس فرس لاقي نأ« ف ةلمتسملا ةغللاف

 ممكتأطخأو مكتع توه فه نمدارب مكتفرسف مكب تر رع لاعب فرس فرست فرس هسنم

 رعاشلال او

 فرسالو ّنممس(مئاطع ىفام « ةمنامئاهو د_ك دينه اوطعأ ظ
 سيوأتفلوقلاوي اهنؤوطخالقءاطعلا عضاوم نوسصن مه.أ هندأرب همف أ طخ ال فرسالو هلوشب ىنعل |

 ترداءلئاقلالوق نمردصموهوةرداسواراد.وهلوةبهؤانث لح ىنعت ا وريكنأ ارادبوإ) هلوق

 مهلا اومأ اول نال هلو وعي ىتاتملا لاومأ ةالوموانث لح كاذب نعد امتاوارادبوةردامىمالا اذه |"

 اوغلمبنأ ارذح مهتمدش :رلا ساني اومهغولب مكسمت رداسمالو هلك أمكل ]هللا حانأ ام ىنعي فارسا /(

 نبى لعزعملاصنيةيواعم ىنث لاق حلاصوبأ ان لاق ىمملا ىئرط اممجملاهيلسن مكمزلمف
 نيبوهننب لوحفق غل نأ اردامم ميتملا لام لك !ىنعن ارادبواةارمسا هلوق نب امع نبأ ن نعةحلطىبأ

 اهولك أتالو ناو ةداتق نعرممانريخأ لاق قازرلا دمعانرمخأ لاق ىدن 'نسسملا | رص هلام /

 لضفمنيدجأ انث لاق ني سمان يدم (ضرص ردامتالوابف فرسناللوقبإ راديوافارسا

 لاقسنوب , متر مهلاومأ اوذخأمفاو ربك نأ اردامتاراددو ىدسلا نع طامسأ ان' لاق

 هعملكأين أ كلعج ةصاخمينبلا فول ءذهلاق ارادبوافارم .اهلوق فديز نبا لاق لاف سهو انريخأ |
 ناكنالهلكأ ىهتشنهلكأت تلعجو هلامديلا عفدأ اللوق وجوب بهذين هعممدب عش يشد لان

 فسعلأو ركب ,نأ هلوق فنأ عضومو بدصن همقكإ سلف ملا هتعفداذاو س صن همفّك]هملا هعفدت

 انغناكن موإ) هلوقلب وأ: ىف لوقلا مهربك ةرداصاهواك أنال مالكلا نعمت ال ردامملا

 لاومأ هالو نماسشغ ناك نم وزانت لج اون ىنعل[فورعملاب لك ألفارمعف ناكّنمو ففعت بلف

 ىتاسلا

 هوملط ىذلاوهو هللا دنع نماءاوث كسر ىلعانت دعوا مانت | اوان رمهلوشبم هوملط ىدلاوهو راهالاا تح نئمى :رحت تان مهنلخدألو انتاسس

 ىدنع :امملا لوش هلع ريش لوو دال لجو زوو نوهتع راو ىأ ةمانقلا حوا رككالو مهلوشب ميظعتلان ورمل باوثلا نيم



 مهتلخدالون رمك ا الدإ اوقنالهدنع نماس وثن واهناناىادكا وما ردصملا لع سنا |ولو هن يضخ نكن م ناو هكلعوه. صتتختان ىأدب رام

 ةقدصوأاعس وأ ةمه كلو هٌكاوفكريسسفتلا ىلع بصن هارهلا لاقو لاخلا ىلعىأ عطقلا ىلع ب وصنموهىفاسكسلا لاقو مهئسث "ال ىنعم ف
 هقملعت فو تاءاحلا عمج ىضاقلاتامول ملا ااا ( لكبملاعلاتا رودعملا لك ىلعرداقلا هبال تاوثلا نسح.هدثعهللاو هلوعب متخ مش

 مكسللا نع ىل ىلأنءاوشمعالا نعنامغس انث لاقدج أو بأ ان لاقراشب نام رصاعيراهلك أ

 نع ىنغتس ىتح هلام نمءانغللاق ففعتلفاينغناكن موهلوق ف سابعنبا نعمسقم نع
 هانغب ففعتسلفاشغناكنمو هلوق ىف يهاربا نعروصنم نعنامغ سبر هج لاق هبو ميملا لام
 هلوق ىف سامع نا نع مسقم نعمك هلا نعمل نع ةملعن ب انن لاق ميهارب نب ب وعد 0 رع

 مهئماريَشف ناك موهسفن لام نم لاف فورعملان لك ًاملفاريقف ناكنمو ف فعتسلف اسنغناك نمو
 لح هنلان ذأ ىذلا فورعملا ف ليوأتلا لهأ فلتخا مثرفعح وبأ لاق ٠ فورعلاب لك املفاحاتعئاجملا
 هْضرَعَتس ضرغلاوه كاذ مهض ب لاف اهلا ةحاحو رهف لهأاوناك اذا هءاهلك أمهلاومأ الو هان

 ليئارساو نامفس نععسكو انث لاقي ركونأ اسرع كاذلاف نمرك ذهمضةي مث هلام نم

 ىلاعت هللا لام تأ رن آى اهنعهللا ىذ رتاطخلازب رع لاق لاف فرصم ند راح نع قدما ى أ نع

 تضقترسسأ اذاففورعملاتاك ترقتفاناو تففعتساتدنغتسا نا ميدملا لام لزرع ىنم
 نبا نعريمح ني دمعس نعداج نع سسملانيءالعلا نعريهز نع ةمطع نياانث لاق بيركونأ سرت

 لاق ىلعالادبع يدم شرط .ضرةلاوهلاف فورعملاب لك ًاملفاريف ناك نمو هلوقف سابع
 ناكنمو ةب الا ءذهىفلاو هنا السلا ةدسع نع نيرعس نب دم نع س نوب تع مسلاقر معم ا نما

 اضرقهملعنوكمريتملا لام نم تغني ىذلا لاف فورعملاب لك أيلفاريقف ناك نمو ففعتسلفاشغ
 لاق نيريسنب د نع همةلع نب هلس اى لاف ةملعنا 0 لاق ميهاربا نبت وقعت قرص

 ضرةوهامتا لاو فورعملا لك أبلفاريعف ناك مو ففعت سلف اشغناك نمو هلوق نع دمعت لأ
 نسحلا امر هن رباهلاو هنأ تننظف لاق مهملعا ودهشأة مهلاومأ مهلا متعفداذأق لاه هنأ ىوتالأ

 لك ًادفاريقف اكن م و هلوق ف ةدسع نع دم نع ماشهأن ريخأ لاق قازرلا دمعان ريخأ لاف ىح نبا

 نريسزا نعةمملعن عةلس نعيشه انث لاقبوقعي : مر ضرقهيلعوشو فو رهلاب
 متعفداذاو هلوقىلاى رئالآض رقلا فورعملا لات فورعملا,لك أملفاريقف ناك نمو هلوق ىف ةدسسغ نع
 نعرممانريخأ لاق قازرلا دمع انث لاق ىحنينسملا (سرص مهلعاو دهشأف مهلاومأ مهلا
 ةبواعم ىث لافحلاصو أانث لاف ىثملا 5 مج ماسه ث يد لثم دع نعنبريس نبا نع بوبأ
 ضرَفلا ىن-عب فورعملابلك أملفاريسقف ناك مو سامع نب | نعةسحلط ىلأن ب ىلع نع حملاص نبأ

 ناك نمو سامعن | نعهسأ نعد ىنث لاقىعىت لاقىلأ ىث لاف دعس يدم 2 ( 

 نأ يملا لام نمهللحالفامنغ ناك ن ا لوي فورعملا,لك أيلفارّمف ناكنمو فةعت سلف اشُع
 هلك[ كا ذف هنم ضرع امهطعسلفةريسمدحو ا ذاؤهنم ضر سلف اريف ناكَنأو أش هنم لك أب
 نب دعس نعدا- نع :رك دبى آت عمم لاق سد ردا وأ انث لاف س ركوأ اسرصا فورجملاب

 نع جاخحانريخأ لاق ميشه |:”لاو مهاربا نب بوقعي ورع فورعم اناضرق لك أب لافريمج

 اشغناك نمو هلوق ىنعيرسأ ذا هاضق ْىث نمه-:م لاصأامضرُعلاوه لاف ريسرح نب دمعسس

 ىفقاشملالاّتحا ىبعةداثالا نسح تاجا اوركيتارادبلو ف ارسالا فاه نعل ففعت ف لاومأ لفات
 هقملاكت هيوعص ىليعربصلاو هسسد

 تضتنق |ىلاعت هللا ةكح نأ ىلع لد

 ىتحلملاب ةشحلاو تاوشلا طوب
 الو ةملكلاب هلضف ىلع سانلا لكتبال

 نع اسأر لمعلا بناحاوأمم
 تاممسا هن أى لاعت هلاربخأ نسحلا
 اموءاعدلا عفار كلذ عست أ هناالا مهل
 نيبدع دقت نمهلدءالف هيباعسب
 لمعلاو هلوق ىنعد ءاعدلا ىدد

 دعو ال يلاعت هام هعفر, حاصلا

 امندلا ىفاوناكو ميظعلا تاوثلانينمْؤملا
 ىاوناكرافكلاو :دشلاورعفلا هءاغف
 لاعق مهربصب ومهملسل نأدارأ منتلا

 فلكم لكل باطللاو كنرغبال
 وأ عماسلا هس رخن ال ىأ هعمس

 هنلاو ةداتقلاق ةمالادارملاو لوسرلل
 هلوأ هنلادضمق ىتح هللا ىناوٌرْغأم
 مدعو ببسلا لعلف وهدارملاو

 تاننا هذهلاثمأر ئاوتوههراربعا

 اراك هك قرتعتتا لبق هيلع

 ضعبلاقف نومعشي و نورحي
 نمى رئامف هللا ءادع أن انيشموملا

 دهملاو عوملانمانكلهدقو ريخلا
 ىف ررضت دولا تناكلمقو تلتف
 تلزنف لاومالا بصتق ضرالا
 ىمهفرصتو مهطست مهلعتبدارملاو
 كاد رحاشملاوعرازملاو بساجملا

 لعام روكا وا داق
 هر آلا سعت نم مهتافام بنح ىف

 نمننمْؤملاهللادعوامنح ىقوأ
 ةسسنالذاهسفن قف لملقوهوأ تاوثلا

 ديالاو لزالا ىدمأ نيبامهىلا هئدل
 لاقو'لردتسااذهل او ةمعن ةَقشملا ف نكت ل ةمهظعلا ةرضللا بست ناك اذاةللملاةمعنلاونيدبآلا دبأ مهحران فع وقملاس بسمتلق عمو

 مل :ءالّد ؤرلا ف تاعصالا ضعن هنلست انه نمو لمي وفضلا عد املزنلاو ىهاونلاو صاوالا وقتل ف لسخديوةيءالاوقتا نيذلا نكل
 ةيدنعلا ماَعموهو هيلاةراشاقاهلادنعامو هلوقن وكي ن أل متحو تلق اهملاةمسنلاب الصأ نوكير رخآ ىمسنمدءالفالزناهتيلكب ةنفبا تناك



ا املَملا نمراحفلا همف تل هتيامترار اللريخ مادلاريثكلا ن مهلئاد: :ءامو ىنعملا ل قو ةنهلا سعن نم مث هيزاو الىدإابرقلاو
 باصتتاو لئازل

 ريسفتلا ىلع بصنو أ ءاطعو أقر لمق هناك دك مدص هوهو أ مهل فر ارقتسالا ىنعم لماعلاو ف صولاناهصمختل تانح نم لاخلا ىلع الر

 ناو لاَعف مهلك اتكلا ىف هسا رافكلال اح رك ذدقناكو و )١1/9( نينمْؤملالاحرك ذا ىلاعت هنامث اءاوث قانلقأك

 00-20 ميصصسا ضاع لوق|زهو ناتكلا لهأ نم

 ماشه نعةملع يان لاق تبوهعل / رص فو رغما لك ًالفاريسقف ناك نمو ففع_سلف قتلرندبز ناو مب رح نا لافو

 فورعملابلك ًاملفاريقفناكنمو هب الا, اع نغم دعمك اننا او 0 لاق فاوتمدلا قلسقو هراحصأو مالسن هلزأ دع

 متم نم هلاك سمو لو توملا هرمضح ناو هاضقدعدر سد أ ناواضرق هتوقردق هلام نم ذخأ نا لاو ا ١ ١

 نعهمعشانت لاو لضفملا نرمُس ان لاق ه دع سم نب دمج | سبر ع2 هملو نم هلل اريغ_صناك ناو

 ةنعش اذ: لاق رفعح ني دهتانت لاو ىتثملا نيد نر صاضرق لك ملف ريم نب دعس نع داس
 لاقدمج نبا (سرم2 ضرملاوهلاف فورعملاب لك أملفاريشذ ناك موريمج نب دمعس نعداج- نع

 . 24عمسملف .غ ناكم عملا ١ عن اسلا رءاطع٠ 1 ُ ..ءماكح ان 0 ع

 نواعم 00 نيو ىعسلا نيكس اس لإ ان سدا نورت نع ماكم تار هداتقو ساسع ناو سأو
 هاضقأش هنملك أن او ةتمملا لا رطضن [مهملارطضد نأ الاهلك اال لاف فورعملاب لك املذاريشف ناك سل
 لي ريح هاعنتامامل ىثاح ا 3

 ْن ءمهسجت ىلأن هلا دبع نع ةبعش امن لاق لضفملا نرش 99 ناو سا دمج سير فرلسو هملع هنا ىلصعللا لوس ىلا

 انثلاق رفعج ند ان لاق ىلا نا ايرص اص رق لاف فورعملاب لك ألف هلوقىفد- هام هّنلالوسرلاةفهمف تامىذلا موملا

 يي 0 "رص 0 عهمعش تاصالا ملسو ه..ءلع هللا ىل_ص

 را ندعم :.عداج .مودهاص ع سنون ازع رولا: بش لاف ازا دماخا لاقوهن مو ارلاقمكضر أري

 مهلا تس ءفداذاة لاق هنأ ىرئالأاضا أركملا هلاقوىروثلا لاق ضرع ةلاوهالاو فورعملاب لك ألف هللا بصهننالوسر ب 0 ؛امملا

 وهلا د هاحم نع اح ان” لاق مشه انث لاف ترغقل ر مهملعاو دهشأف مهلاوم أ هفشكو عمشملاىلا لسوهملع

 3 اينرص فورعملاب لك أءلفاريشف ناك نمو ىنعي رمس أ اذا هاضقْ د نمه:مباصأام صضرعلا رصبأو هثبحلا ضر أ ىل اهب دملا نم

 ضرَملا لاو فورعملا,لك يلف ةملاعلا ىلأ نععس . را نعرفعح ىأ نع ىأ ان لاو عمم .كحصصو عدرأريكو هملع ىلصو ىئامضل أرب رس

 000 ىأأ اخ لاق عبكو نبا 0 مهلاومأ ملا تعفد اذاف هلوقىلاىرتالأ هءاحصال لافو هلرفغتساو تاريمكت

 نع مكس ا لاقد جنبا (مسرص اضرقلاق لاو كأ نعم داع نع || او رظنانوقفانملالاّقف هلاورفغتسا

 را دا دملا لام نم لك 00 ةرهتفاوأىلولاجادحااذا لاقريمح نيدمعس || ىنارصن ىسح جلع ىلع ىلسن اذهولا

 نياانثلاو 00 3 مس لك أمهنم لحسأو مدملااعدةأؤولا رضع ىىحرسو هللا لاو هن د ىلع سلو طق هرب

 ريغن ريذملا لام نم فورعم اب لكأس ةاريةف ناكنمو هلوق فد هاعت نع مسح ىلأ نياانريخأ لاق هلع 3 نموب نلف ماللاوةي الاءذه

 002 رعملاب كلذ لك [ىنعم ف لوقلا اذهاولثا# فاتخاو هنملك اا هفدملع ءاضقالو فارسا || د1 تاربخ ىلع لخد.ىدلاءادتنالا
 راشن نبا انثرص كاذلات نمركذ هنمس لي الو عباصالا فار فاعل نقلا أينأ مهضعب هب الا ىاك لصفلادنعهمسا ىلع

 1 ا يول رش ايفر هم نمل زغا لاق قلسلا زعنابحت انث ناو مقوس را اذ ناو | !ادودار قلمك دالز اع دارلاو

 نينئاونار حن لهأ نمنيع رأ

 نم همنامبو هشد 8 1ك نم نينالتو

 هلع ىبد عن دىل_عاوناك مورلا

 هللا دنعنب راح نعواول ساق مالسلا

 نعى حمالاهتلادمع ان لاق ب ؛ ركوأ انيرص هعداصأ فارطاب لاق فو عملا لك ًالفارشف نم لاح هلل نيعشامنو ناد انك ١ امهنلا

 نيدج-أ انث لاف نيسحلانيدجت ط رص هلثمرك ذف لوشي سامع نا عمس نعى دسلا نعن امفس عجلاىنعمف نمنال نمو لعاف
 فو رعملاب لك ًاملفاريمف ناك مو ف فعتسلفاسشغت اكن مو ىد_ىلأ نعطاسأ انث لاقلضفم ىعملا ىلعوهران طعللا ىلع لم

 لك ايلف ميتملا لامىلو نماريعف ناك نمو هلام نع هع اف مدملا لامىلو نماسشغن اكن نك لوعب

 ة.عشانت لاق هرامع نب ىت «رحاتت لاو ىثملا نا نرص سلبالو لك الاف فرمس ال هعباصاب 50

 انمثهللاتان اننو رتشبال ىرخأ

 نما /نمهلعفيك اليلق
 كِلوأ مهئاسورو م هراحأ

 نع تامولعملا عم ماع هال باسحلاعب رسهللاناهلوقيهملاراشأ امسح دعولااذهن أش ةماقن ىنح الو مهحرد نع مهرح أ مهل
 لوصح ةعرس» راسن همف نوكمف هباسح دعوم ةعرسد ارم او تاثدسلاو تانسمل ا ءازح نمدح أ لكلام ىطعيو لءبف تارودشملا لكى عرداف
 حيردنبو ريصلاب هيف رماقمدحو هي ولعت املوالا نامسق ناسنالا لاوحأ نأكلذونب رادلاةداعس ب امسال ةعماحه ب اند روسلا مخ مش رحال



 تاببنملا نعزارتححالاو تابودنملاو تامحاولاءادأ ىلعريصلاو داعم او ةوسشلاو لدعلاو دم-و: :!!ةفرعم لالدةسالاورطنلا ههشم , ْةَمْسم ىلعربشلا بف

 ىالحالا لمحت هسق لخ ديو ةرباصملاب همق هاو ةنيدملاو ألزم لأ عم هكراشملاب قلعت امهباثلا اهفواعشو اهو ةوامندلادئادش ىلع ريصلاو

 طاب نيدلا ءادعأ عمداهملاو ةركشملا نعىهملاو (( 76 فورصلا» مالاو ,هنمماقتنالا 'لرتو بناحالاو تراقالا نم ةعئاقرلا
 4 تتيح

 يعيني | قرص ' وساق هنمدعتالو هذذعتالو مهمدبأ عمل دب ب دملا لاميف ةمركع نعةرامع نع |

 لدبعضالاف هم ءوءاطع نعراس دنو , ْن 0 ا

 أ ران را وهعوح دس أم لك أب نأ كلذ ف فورعملا لب نورخ آلاقو هدد

 فورعملان لاق مهداربا نعةريغمانريسخ ألافريشه 2ك لاو ميهاربا ني بوقعت ويمص 1

 انث لافراش نا سرت ةروعلاىراوو عوح ا دسام نكلو ىل_اهحلاالو ناكل دلي نسل

 للحلاوناثكلا سلب فو رعملا سل لاعت ناك لاق مها ربا نعد راغم نعنافسانل لاف نوح راادبع

 0-0 انريخأ لاقى نب نسما شرت ةروعلاىراوو عول اد سام فورعملا نكلو
 انل' لاك منيدماولا 1 لان لع يرص هوك ميهاربا نعةريغم نعى روُثلاانرعخسأ

 هلى ةددب عم .هدب لاق اريشف ناك اذا فورءملاب هو كسصأ ان تار وحكم ل سلاف دنعموأ
 انث لاقسي ركوأ (سرص الق هسفتلالامهلامن هذخ نأ امأف هءامث نم سلب لاق ةوسكلاف

 ةروعلا ىراو و عوج ا دام لاق فور عملا, لكألف هلوق قف مهار ا نعم عنادا نع يدمالا

 هتدشام ل سرب رمشو هرع لك | فورعملا كاذ لبن ورح آ لافو للخ او ناّتكلا سومل سل هنا امأ
 كلذ لاق نمرك ذ ضرملاهحو ىلعالا ام.ممْئدْذْحأ هل سلف ةضفااو ىهذلا ام أ كلذ ىلع همام
 لاودمش ني مساعلان ءىرضهزلا نعرعمانريخسأ لاقت قازرلا دمعانر يخسأ لاقت تك نب نس ا اييرص

 سامع الامفاهتم ص: نأ هنذأ: سوهو مات أل اومأ ىرخ ىفن الاف سامع نب |ىلا ل حرءاح
 لاق ىلا لاقاهضامحطلتت سلأ لاق ىلب لافاهابرح أنهت تسلأ لاق ىلبلافاهتلاض ىغمت تسلأ
 ىدخن نب نسا ينكر اهل نم ىنعياهلسر نم أف لاق ىل,لاقاهدو روموناهلعط نمت تسلا

 ىلا ىلارعأءاح لاو دم نب مسالا نع دمعس نب ىبحب نعى روثل اانريخأ لاق قاز راد عانربخ لاق
 نءىل لحب اذا ءارشف ىلبأ ع نم عنمأاناولباىلوالب مسهل ناوامات أى رح ىفنال اعف سا.عنما

 لسنب رضمريغ برشا ةاهماع ىجستواهضوح طول تواهابرح ًانهتوامتلاض تست تنكنا لاقاهمأملأ ْ
 نءو هب الاذهىف ةملاعلاىلأ نعدوادانث لاف باهول ا دمع انثلاه ىنملا مريم بلحلا قكهانالو

 نب نئثرلع َةرْمْلاولسرلا لضف نم لاق فور عملا لك ًاملفاريةف ناك نمو ففعتسسلف امنع ناك
 ةسشاملال سر نملك أي لاق ميتيلا لامىلاو قةبلاعلا تأ نعدواد ان.“ لاف ىلعالادعانتلاق ىثثملا ||

 رص مهلاومأمهلامت ”«فداذاو لاق هنأ ىرتالأ لاقو لالا نملك ًايالوهسلعهمانقل ةرملان هو

 نأ م.تملاىلول رصخر لاق ةملاعلا ىأ نععسفر نعدوادتعم» «لاو س ردنا ان لاقس وأ |

 مولاومأرهلا,مفداذافأرفه مزن ال ةضفلاو بهذلامأونغلا نم ارو لدن مسرع

 نع فوعانريخأ لاو مشهانث لاق م .هاربأ نب توقعي ّآ "رص عفدين أن مدياللاق هأىرتال

 نا انعم هدح نارها صخر ةيناماو ضنا لاسم لاوس تناك لان ني 5

 هلوق ق ىعشلا ن نع ملاسنب لمعماانريخسأ لاق ميشه انث لاف بوعي مرض لا زد

 لسرلا نم باصأو نيالا نم برمنثورملا نم لك اريقق ناك اذا لاق فورعم ا. لك ًارلفاريقف ناك نمو
 وحسم مدوسسعب د سيحبت ين هيجي«

 اويخاضيأ ل اوأ طد و

 م ا ا ب يي يبي

 مثنانسلاب وان اسلل ١ واف 5 و

 ماسقأ ف لكنت ىف ناسناللالءلا

 ىوعلارهق نم هرباصملاو ريصلا

 ةيهدسسلاو ةيميلا 4 سناسفتلا

 يعاد كل دادس رع بة
 نملك فدشلا طبرلا نم ةطبارملا

 هملعهملق ا

 عسج قدنالمث هانا هسقن مرلأو

 ةظحالم نملاوفقالاو لاعالا

 اهعادتعمنوكي ىتح ىلا بناح

 تعامل مثهللا وست رانا

 ىلعمالكلا مت ةيدوسعلا فئاظو
 هنمح الفلاءاحروشو ةسورلاةفمظو
 ىلع ةلمسم هب ”الاودهنأ رهظف

 ارو

 4 امندلاو ندلا باد ال

 21 راصتخا

00 

 ةريملاو ل دعلاو دقوا ريرفت
 مسا اماكحاكع و نقلا نموداعملاو [[ت

 اوريصأن حلا نععو داهم او هاكرلاو

 رهقلا بيس هول ريب الد مكشد ىلع

 اولشفتالفك ودعاو رباصو عوحاو
 لاقو دح أ مون مكباصأ ام بيس

 و دعاو رباصو مكمن عماوريصا ءارهلا

 لافو مكتمريصأ اونوك, نأ ئشرالف

 ىلاعت هننافمل اكن ترغك ال مصالا

 اهلعريص لان مهرعأ ةروسلاهذهق

 داهملا فىفاعت هللا غزت رثكالو

 ام ءادعالا عمةرياصملاب معرمأاهنف

 نأامهدحأ نالوقاههت ةطاارملا

 روغثلاف م-هلوخالؤه طبرب

 ةعماحو فراعملاو مكمل

 ودع. :نومهرت لمملا طبر نموىلاعت لاق رخ "الالات ادعم نيمصحلا نمدحاو لكن وكب ث مح مهل
 الاهنؤلسص ٠ نعلتفب الو رطفم ,الهماعقورهش مامص ل دعك ناك هنلا لسى ةلملو امونطن أر نم ماسو هملع هنا ىلص ىبنلا نعو مكودعو هنئا

 هور غل سو هملعهفنا ىلص دنا لوسر نمز ىف نكمل لاق هنأ نمحرلا دع ةلسلانعىورامل ةالصلادعهالصلاراطت: اهم امهمنانو ةحاحل



 - تاره ث الث طامرلا كا ذف لاهم ةالصلا دعب ةالسصلاراظتنارك د هربرهىأث يدح فو ةالصلا فلخ ةالصلاراطتنا نكلو هيث طبارب

 ةمناحورلارامم واهتافصو هب رسل لمل فالةخاواهر ارقو سوغئلا ضرأ ىف اخو اهراوطأو بواَعلاتاومس قلخ نا ليوأتلا لعأدتاو

 ىناحورلا دوحبولا بل ىلااواصوو ىنامسلادوجيولاريشق نعركشلاو ركذلا )أ /١ 3 ل ال اهراونأو

 فورعملا.لكأمافاريقف ناك ن هوةداتق نعدمعس انث لاقديزب ان لاق داعم نرش سرع | رداقاهلاملاعللو مهلنأ رامذلا

 مو مبلغا قلص دلا زو ا راصنالا سيرك ل ديو تيارت 4 اور نب سنان ءنأأ لو ذ الكم عع ديب نبلغ ل

 قننأريغنمفو رعملاب لك أتنأ لاق هلام نمىل لحاف ى :رح ىف تي ىنأ نانا هنا ىنا لاَعف 5 ةارملاهذه اولانامناو انقا 0
 همّعسو ه>الص ىلعهملو موقف لدتا ئمطئاخا هنوكم ميتملاناكوار فو هلام نمذختتالو هلاعكلام غبجفف هللا نو 0 ا

 نمسصفاهؤمواهجالعىلي وأ اهحالصىلعهملو موقف ةمشاملا ل نوكتوأ هترمث نم بدصنف || نوركمتيو نطاملاو رهاظالاوحال
 نع تنرص هكلهتس نأ هل سلف لاملالوصأو لاملاتاقرامااهل رواه ضراوعواهزازح | طئاسلا نم تاعونصملا ىلخفف
 هلوق ف لوي لاعقلا تعمس لاو نايلسن د سعانر يخل وعي ذاعمانأ تعمم لاويرفلا ننيسحلا 1 اذهتقلخامنولوقب وتامكرملاو
 ىنغقاضرق هلام» نمذخ أن اف مداخل ةمد خو ةبادلا بوكر ىنعد فو ,رعملاب لك ًالفاريمف ناك نمو ؤ لف وفل راهط وفاق الطان

 اذالاملا عمج نملك أينأ هلمهتمنورح ؟لاقو اش هلام نملك أين أ هس لو هيدؤب نأهملعف || قسملاىلا لخلل ةلمس.نو و قتلا
 لمعمسا اني لاوس رك نثص كذا ولد هملعءاضقالو لاملا ىلع أن اوكاذ ىليناك همشلا نع قفا لئاعت
 نبرعلثسلاو دج نيمسافلان ءاعص- هع رو دمعسْن تحن نع سد رداىلأ ع نعم سبص نبا َُك ارهقران باذعانعدعابامة ف قلما

 لك أللفا رهف ناك ن او ف فعتسلفاسغناك نا لاق ميدل اى ول حلصيا نع هنعمل ىض ر باطلا ىرخنا لك امهف كنع دعملاو
 :تيعدال# بد سيرا بتاتا سراب ريخأ لاق سذوب . شرط فورعما * ةلالضلاو ةياوغلاو ةمادنلاو
 نم ميدملا ىلول لحن ام مالا ىفول لح لوفي ناك اطخلا نر ع ناهي نعاس نبا تابوا رش نيرا

 1 الحم ترص فورعملاب لك الف اريشف ناك نمو ف فعتسلف ادب ر ةوقبهسب وبرأ لضف 7
 لئأملف احا اذا لاق فورعملا,لكأملفا ادق نات مووت حل رولأ ن يءاطع نعةطعنءلضفلا 0 ا اننا
 نيسحلا ان لامضاو سب ىحصانت لاقدسج-نب نر هيلعءاضقالف كاذدعب رسب ناف فورعلا 00 0 عمسلا
 لاف ىئاتملالامىلاعتو لراس هتلارك ذالاق ىرمصملا نسحلاو ةمركع نعىوهنلا ديرب نعدقاو نا 0 انتعمسأ 5 ىأان:ونذاشل
 اس رص همسي هَل قش تلاد قورعمو فو ةورعملاب لك الفارق ناك مو ففعتسلفاسنغناكمو 3 لاا اب د دفلك 7

 وهو لك اذار يتلا ىو ىلعءاضق ىربال ناكهنأميهاربا نعروصنم نعورمت نع ماكحانن لاق دمج-نبا يي اي
 فورعملابلك ايلف هاربا نعداسج- ع نءةريغم نعرودنم نعرب رح انت لاو دمج نءا ايرص جاتحت رهاظلاب مكنم لماع لمع عس مضأال
 روصنم نع ةمعش اند لاف رفعح ندم انئ لاق ىثملانبا شرع هماعءاضفاللات ىصولا ف ا ذم نطاملاو
 لك أميتملاىلو همف للم اذا لاق فورعملاب لك ألف اريَعف ناك مون الاء ذه لاق نأ يهاربا نع ب مكه

 نسحلا ناكل اوهداّمق نعدامعس انثلاق عد رزنيدب ريانث لاق دم ريش رع فورعلاب 0 راو
 را و ني وسلا رص هادنا نيام طلال نيف ورع لاا اعتاد: نوي | دا 22100 ةاو الا
 ىلص ىنل لجرلاقلاق ىرصملا نسحلا نعرانب.٠نب ورمح نعةشمع نياانريخأ لاق قازرلادمع ل 00--- نممهرابد نم
 هلام نمبصأفأ لاق ”لدإو هنمابراض تنك امفلاق هب رضاف أ امشى رنا لسو هب هملع هلل د 2 ا
 لاو "قارا دضانرخأ لاق 0 رص هلاع كلام قاوالوالام لأ اتمريغ فورعملاب لاق فاوذوأو 5 و اتا ىلحت

 نيد 0 رص هلأ مى :ريسفملا نس نع ىمومنب ريد زلا نع حس ىلأ نبا نعىر وجل غلا تيس

 ار ريش 25ت9ت9©”-597ا 7ل20ٌُ 2520 مهتلخد الووهد وحو تاسدس مهنع لك ايف مهمديأ حمدي عضي لاق هنأءاطعنعحسحن لأن نع ىسعنع مصاعوبأ انث لاق ورمع | ل ل

 ةفعلاوةعاّقلاو ىدهلاو صالخالاو و دصلاو ىوعتلاو عرولاو ده لاو نيسقنلاو لكوتا اراجشأ اهف لوصولا تانج
 ةردملاوةرعلاو ل1-او لعلاو ةعاصشلاو مركلاوءامماوةحلاو بلطلاو هافولاو ةمهرلاوةمغرلاو قوذلاو ف قولا وددهاحم اود ونفلاوهءورملاو
 دن نوكمرال راونلا نس هدنعهلا اوةب دنعلا ماعم ماناوثةيانعلاراه.ن أ راسهمالااهتحتنمىرتحقالخالاو تاماقملا نماهريغو ةمهلاو
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 لزنأ ام نمؤي 0 لخد ىذا هئلار ولةحمتن نمهناما نوكينيقم ءاطعرهاظلا الع نم باككسلا لهأنمناو اهريمغوةدنملا
 مال 00 رلارطاوخلا ن ا رتأامو فشكلاوتاماهالا واد 7 هع

 ماشهن 20 رحنا 5 اهلا رصدلع ردقو هّتمدخرذقكو مهعم

 2 هلاع هماسشل فورعملاب لك ًاياحاتعم ناك اذا تملا ىلاو تلاوة شاع عسب نءهورعنا

 اشغناك نموىلاعتو 'كرامت هلال وق نعمت اسوديز نسا لاق لاق بهو نان حارات سنو

 لاق فو ةورعملاب لكأ اري ناكناو فك( ىنعتسان الأف فو رعملاب لك ألفاريقف ناكنمو ففعتساف

 لوهنع فك ىنغتسان او هنمنولك أيام لك ًاياهان اهطفحو مهلاومأ ىلع ماش ىهعم هد لك أ

 ءانعىذلا فورعم لاب لات نم لوقباوصلاب كلذ فلاوقالاىلو اور فعحو أ لاق د انما

 ةحاحلاوةرورضلا دنع ريثملا لام لك أف ورعملاب لك ًاملفاريةفناكنمو هلوقىفىلاعتو كرامتها

 ىلع نوعمج عمجلان أكاذو هلك أهل رباح رغف هحولا كلذ ريغىلعامأف هنم ضاعت الا هحو ىلعهملا

 رغناكو هك-اام ريغ هنأ مهتماعاجل |ناك اإف هتحلصع ماشلاالا همس لام نم كلعال تملا ىلاونأ

 ىدعنن اهماعناكوادم_ثراكر د مو أ لاملا برناك امشي هريغدحأ لاما هت نأ دح الثا

 لميس هل بس ريتملا ىلاو تاكو عسجلا نم عاج اب هملع هكلمتسا نمل هنامضريغو ألك أ, هكلبتساف
 نارا لس يا لك 1 فاقت «همزاب اف هكح كاذكناكهمش لام ٌكاعالهنأ هر
 ص رم بلل أمىلا هتحاح دنع هماع ضارقتسالا هلاك هملا ةحاحلا دنعهنم ضار ةّسالا هنأ ىمق :رأق

 58 أ عضوملا ذه فو رغما ىتعاش الاف نم لول ىنعمالو هتحلصمهمفاعامق ناك اذاهملع

 نأميدملا لاول نال و لكلا ا هر لسع با ل وربما ىلاو

 نم ريغ هلرحأتسداك ةمولعمةرحأب كا ذىلااحاتع بتملا ناك اذادرومأت مامقلا هنمهسفنرحاؤت

 هو ذىلاعت هنا ناكو كاك كاد ناكا ذاواريضفو أ ىلاولا ناك ا ةغهسصل ١ نمهلك :رعسشسأكو ءارحالا

 مبدملا لام لك نأ ىلعفو ,رعم اب لك ًافاريقف ناك مو ففعت_.لفامنغ ناك مو هلوقي لددق

 مهسفنأا ورحت نأ هال ولا ىتلا لاخلا تناكو ةحاملاورم هلا لاح ىف هتالو نمهلنذأن ل نذأامنا

 نأامواعمناكر مف لاحالو ىن-ءلاحاهم صو صخر ءارحالا ىلا ماي ألا ةحاح عمماتيالا نم

 هبف كاذمهل ميب أ ىذلا ىعملاربغمهلاوحأ لكفم_هماتبأ لاومأ نم مسهل مي :أىذلا ىن-ءملا
 زر لعمل هس. اتت نايل أميدملا لو ن أمعز 0 نءتانلقام لأن مو 0

 0 ًاملفارمشف ناك م و هلوقل.وأت تاقىذلا نأ ىلع عجشأ هللبق يالا ذهالالدتساض رفلادحو

 نافهمسي لامكلامريغهناتلعدقو هليوأتكاذنأ ىلع ناهرباف هل لمق اللافن اذ فورعملاب

 هلك ًاينأوهو طرشلاةناف طرُش مأ اقلطمهلك أب هلنذأ هلل_.ق هلكأب هلنذأهنلانال لاق
 نممهدعد نمونيسعناتلاو هباهتلا نمنيلئاعلا تلع دقو فورعملا كلذامو هللمق فورعلا

 نم مهلاومأ ىفمملعىلوملا تي أرأ كاذ عماضإ أمهل لا ةب وافل بواضرق هلك ًاوهكاذن أن يفلاحلا
 ضرُملاهحو ريغ ىلعهملا مهت<اح دنع مهلاومأ نماولك أبن أ مهلاوم االول هستاعملاو نيناحلا

 مهلا كلذاولاةناف مهلاهومتحأف ىاتنلالا ومآ ف كلذمتلقاك امممسهماقنم ضانشعالاال

 ىئاتبلالاومأو مهلاوءأن ب قرغلااف مهل لمق مهل كلذ سدلاولاف ناو ةففعا عمم علوق نماوجرخ

 فاو راسو تاتا را .سفنلاداهح

 تا المال دنع باقلا هنقأىح

 اوقتاو هتان لوصولا حاورالااوطدارو
 مكلعلهاوسامىلا تافتلالا ىف هللا

 رح اوهللاب ءاعملااوز وفتف نوحلفت
 نملاعلاب رهنندسحلان أ مهاوعد

 اهفورحه ندم ءاسنلار وسأ)

 م امتالك

 ([نوعسسو تسوهئاماهمانآ

 .(م.-رلا نيجرلا هقئامعس ))
 ىذلامكسب راوقتاسانلااهعأان) || لبس

 قلخو ةدحاو سفن نم مكماخ
 اريثك الاحرامهنم  واهحوزابنم
 ه.نولءاسن ىذلا هللا اوعتاو ءاسنو

 اسقروكملعناكه انا ماح .رالاو

 اولدبنئالومسهلاومأ ىئاتيلااو آو
 مهلاوم ًااولكأ انالو سطلابثدمحلا

 ناوارتمكا ه وح ناك هنامكلاومأىلا
 اوكا اف ىاتملا فاوطسقنالنأ تخ

 تالثو ىتتمءاسنلان ممكلباطام

 اولدعتالنأ متسفخ نافعا رو

 كلذ مكناعأت كلم اموأةدحاوف

 ءاسلا و اووسسعتالأ فدأ

 نعمكلنيطناف هلم نما دص

 أب رح نههولكفاسسفنه تمت
 ىتلامكلاومأ ءاهفسلااوتؤتالو
 اهفوه :وقر دراوامانق مكل هللا لعح

 افورعمالوق مهلاولوقو مهوسكاو
 حاكتلااوغلب اذا ىتح يالا اولّباو
 مهلااوعفدافا دش ل نم 0 ناو

 ارادب وافارسا اهولك أنالومهلاومأ
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 امم صن لاح رلااسسحهّلا . كو مهملعاو دهشاف مهلاومأ ميلا متعفداذاف فو رعملاب لك ًاملفاريغف ناك نمو ف فعت سلف امنع ناك نمواوربكي نأ
 ىناتملاو فل ؛رشلااولوأ ةمسقلارضح اذاواضورغماسصنرثكو أ هنم لقاممنو رقالاونادلاولا لرتاممسصنءاسنللو نوررقالاو نادلاولا كرت

 نا اديدسالوقاوإوعلو هنئااوُمَسملف مهملعا وفا أفاعضّدم دذمهفلُح ٠ نماوكر ولن يذلا شضيلواذو رعمالوق مهل اووقو هنم مهوقزراف نيك |سملاو



 - عوز حو مصاعماتلا فذح اش نولاستتآ | ارم (اريعسنواسبسوارانمهتوطب فنولك اباعااملط ىئاتملا لاومأن ولك اينيذلاَنا

 دل هحاوثةرج ةلامالا تاطام بصتلاب نوقامل ار جحر م اب ماحر الاب نيسلا ىف لعافتلاءات ماغدان ىأدي دسلا,نوقاملاري_خسامع فىلحو

 لك اهزمهاثنهدرفنااذاو فقواممأ ىلع فقولا فرج ودرب امهنف ١) ابا) د دي تش كا ضال كت وودالا» بلا

 00 00 ب ب ب م عفابو ماع نءااممق دب زيتآر فعلا

 هلثم رخآلا قاومزلأال ا سثمهدح أ اولوقي نا فرغ لاويمأ الو بع[ ف دج اوبن الور كحو ظ فلخ ةلامالااةاعض امانق نوقاملا

 ا
 نع مهانلاوسو هملا هتحاح دنع هلام لك أينأ هلام ىلب نمل لههملعروححم ا نع كا ذكن ول و للا ناد نءاوأ ةرسج نع

 (مهملءاودهشاف مهلاومأ مهلا ءفداداو)) لحورع هلوقلب وأت فلولا: ”ز هشتاعملاو نيناحما لاومأ هلصأ لبعم دقو هما ف لخيو

 مسهلاو أ ىلاتبلاىلا ىلا || لاومأ الو رمشعماب رج هفداذاو هانئ لحج كلذب ىندد رفعجوبأ لاق وبأو صاعناءاملا مضن نول : و

 نم دم , مث رصاك مهلا هركعفدو :للذمهماغيتسا مانبالا ىلعاودهشأف لوقب م,لعاودهشاف || اهحتفن دئاسا لصقل ردا صورك
 يلاؤما مل ىفداذا 2 هلوقةسامعنا نع هسأن -ىلأ ّى *لاف ىعىن لاق ىلأ 0 نال 5 2 ءاسدو فوقولا 55

 قلوقعلا ل ىلاعت هللادممأ دوه ثان هملا هعف دملف هلام يتملا ىلا عفدا ذ | لومي مهلع اودهشاف | تضرتعا هناالااّّفتاناو نيتلجلا

 ىلاو مهدهش نيذلادووشلا نمامفاكهنلا قكوهرك ذولا عت لوقب ((اسسح للان وكو)) هلوقلب قال اسقر ط ماحرالاو تاووطعملا

 طاسأ انث لاو لضفم ن دج انت لاو نيس 1 |نيدمت انرص امهملاهمسش لام هعفد ىلع مدسلا هارت مكلاومأ ىلا ص بطلا

 نم عمسو افك هيدا ربىدنعىذلا ىدسحأدق هنملاّعي ادهش لوُمباسسح هللا ئكو ىدسلا 7 اواوعتالنأ ط مكن اعأ حب عابدو

 بسلا عفتر ملا لاح رلانمس سن اورملاوءاملان هي خا عدوا اورو بع درعا نال ُّط هاكر كساد شل

 تيان ارإتو ,رقالاو نادلاولا 'لرتامم ب صن لاحر !)ءلوقلب ,وأت فلولا: :ىكملابلاو |[ ط رشلا لصأ نع را طو رشملا
 نمروك ذلل» هرك ذىلاعت كاذب ىنعب (اضورغماس_صنراكوأ هنم لقامم نورقالاونادلاولا لرتامم مب حاكنلا هافورعم ماب صفح وملا

 ةصح هريثكو هدعب فلخ ام ليلق نم هنم ةصح مم ان الإو هئاربم نم ةصح تسملالحرلا دالوأ ح اكنلا غولب دعب طرمشءا تي | هنأ ىلع ءانب
 اوناك ةملهاملا لهأ نأ لحأ نمتلزنةمآلا هذ هنأرك ذو ةتقؤمةمولعمةحاو: ضورفم || اذ[ باوج باوحلاو ط رشلاعومجوأ
 انربسخأ لاق قازرلادبعانربخأ لا ىكنننسملا ترص ايتانالانودروكذلانوثدو | هم ل
 : [ه.ط رشا هتلابو هيلج- اه دعم

 مرصع نوبرقالاونادلاولا ل رام ىصن ءاس الو تازتق ءاسنلانوثرو الاوناك لاق هدانق نعرمعم | ىرخ 3 22 ع : 2 5

 ءادتبال طاورك نأ حب حي مسهلاومأ
 ةكةنباو ةكمأ ف تازنلاقةمركع نعي رحنبانعج اخس ىنث لاقنيسسحلاانن لاق سا ا هدأ هل ع سحلاانث لاق مساقلا 7

 بحوملا لص ىادوُعللط فوزعلاا

 ادسح ط وهلع ضراعلاعوقو دسعب

 طارعلا رآ ص لوالا نو رقالاو 0

 اؤورعماضورفماسص: هانلعحري دعس

 ااا 111م أذ ]1 ا ا

 هللا لوسراب تلاعفاعدإو معرح الاو راهحوروهد- يأ نارامالا ني ودوم سوار

 منن الو ١ك لمح الواسرف 0 رثال هللا لوس «راباهدأو معلاهذ ثرو لف هّمل دف تر

 امتسصن الو تونرقالا ونادلاولا"ل رتامم_هصن لاحرلا تلتف بسنكت الو اهلعسسكيأو اودع

 لاق لاق بهو نبانربخأ لاق ساو مترصاضورغماس هنرثكو أ هنم لقا #نوبرق الاونادلاولا ار

 نمةملهاملا ف نئربالاس لا ناك لافنو رقةالاونادلاولا كلرتامم سصت لاحر | هلوقك درر نبأ

 ”لرتامم سصن لاحرلا ىلاعتو كرام هنا لامفارك ذن اكن أو ريغصلا ثربالو ث رب رممكسلا تاكو انآلا
 تعنوهواضو رقماسصل هلوقسصنورفعحو أ لاق اضورقمأس 0 : هلوقىلانو رقالاوتادلاولا ظ

 مدااسور فما هآوقناكم تاكا اجاو رج ” عقل تاغ لرش دعا يره و نار |

 أصر هرذو هش رفاسصل هلوقك اضورفما مدصنهلوةفامهرد وح ىدنعا| لاب الهصتر < < / حم

 ىاتملاوى ,ةلااولوأةءسقلارضحااذاوإإطوةليوأت فلولا 0 لاه 1 كلاومأ انك هبملا

 هذه ىفلب ا ةو رعم الوق مهلاوأوقو هنم م هوقررأو نيك اسملاو سس )ّ و
 داهماوةالصلاو ةراهطلاب مالا

 اان“ لاقسيركو كلذلاو م اعف وسنموأ هنآلا
 نب ' رص هك أ د نمرك ذم وض موهضعل ل 2 ىوسامو مكحيوش لشهب | لملو مرام مرح نمو ةيدلاو

 ناع نيفلكملا ثعيبة رولا مشق دا ملاوش اعمل الصابم طاش . ىلا قزاغتالا مرام ت اناا نمكلدريغيلا نهرغ

 كر الروم هعدارلا نك لوالا فصنلا قامهادحا سانلااهمأان امهردص نتروسهمفنأن آر د ١ ضارف ارع نمر ىوعتلا ىلع

 دلاثلا فصنلا ىف ىتلاو مكمل ىذلا كب راوقتتاادملارك ذيةردصملوالا فصنلا فىتلامث هروسنمةعب ارلافاضنأ ىهوىناثلا فصنلا ىف

 اراب ه اديدس ص ىمهلع اوفاخ 0

 تناك الريسفتلا «٠ هاربعس ط

 فيلاكت ىلعةلشمةروسلا هذه
 دالوالا ىلع ف.طعتلا نم ةريشك

 مهقوقح لاصباو ماتيالاوءاسنلاو

 رو 7

 م ب لح

 كا 27 0 و ل ا تا تروا و لا نا ووو تا



مالا للعىلاعت هنا مث مظعائثةعاسلا ةلزلزت اكبر اوغتا داعلارذ. : هردجمم
 وهو لوالاديقلاامأةدحاو رسفن نمانقلخ هلا ىوقتلاب 

 هالوم سعأ لاثتما دمعلا نأش نمو هن دومعلا ىم هقول انالدهاونوىماوالعوشحلااو هفملاكةلدامقنالا بوحول ةلعهن[ٌك شالفانعلخ هنأ

 نال لاح مدحلااب هتمعن هاب اقمنأ ىلع ناعدالا ( ا/اب) ةناعبابلب امم صقناسحالاةياغداح الا اضيأو هاهس وهم أناملك ىف

 هءاصوصخوهو ىاثلادمقلاامأو اذار اون ندي وجم جلو ةككم لاك سامع أ نعةمر 7 نعىاسملا نعنامفس نعناع
 : ١| مارا نعهريغم نعت لامفس نع حم *الاانث لاق يركو أم رد ا ا مف
 ١ 9 يا ,انئلافسي وا أئمة كع و مالاو ىعشلاو

 ل ا 00 ةمشلا رشح اذاوفأو ةقدهات ن + نأ

 مها رأ نعهريغم ن ءنامعس ع وع يح الانا كيزركد توديع ا فزاع امنا ردا دا

 انوناغ :نعنجرلادبعزب علت: لقد ل ىعشلاو

 الخ أ لافت مال ل د هرص هيسقتأ بت اطام تالا لهألعذحاو

 داما

 نيك اسملاو ىاتملاو ىرقل ااولوأةمسقلا ارضحاذاو هلوق نع لس هنا نيدمعس نع رشد ولأ

 ٍْ ناملوامهو لاق سانل اهم ن نواهتن هن الاه هدمه لاعثافورعمالوق مهلاووقو هنمم هوقز راق

 ْ ثري الىدلاو لاق مهيطعي لاف مهقزربن أ مأى ذلاوهثر ىذلاوثربالرخ ًالاوثررامهدحأ

 | لافريهاربان يتوقع, يةرص ةخوسن ع تساو ةكدت ىهواقو رعمالوق مهل لوقب نأ س أ ىذا اوه
 ١ نمل ان رص ةخو سنع تلو هك ىهلاقو كلذومخب ميهار | نعةريغمانريخأ لاق مياه نك

 1 | اوهتواولعت سانلا نكلو هسا ىف ملاو ٠ نسا نع فرطم نع دمع 5-5 لاودب رياش لاقذداعم

 تسلو ءكعت ىهالاق ع نسحلاوروصنمانريخأ لاق شه انث لاقنيسملا انث لاقسافلا ترص
 : مسن و ءوكملان ءجبانخل | ع هرم ماعلا سانا انوي 1 10

 0000 5 0 "رضاه لمعت ةمئأق ىه لاف سامعنأ ىف ع

 || هنممعوقز راةني-ك اسملاو ىتاملاوىر هلا اولوأ ةمسّقلاريضح اذاو هلوق فد هات نع مم

 ةمييسيييسملل ا ادب املس

 ١ ا ءربعم .عناشسو أانث لاق نيسحلاانث لاق مسا هلا شر طانح واتح سفنالا هءتباطام
 ىهلاقهنممهوقزراة نيك اسملاو ىاتملاو كرما الو ةمسقلار حاذاوهاوقفالاقو :رهرلاو
 لافرمعي نىك 0 هانت لاو ني سلا نن لاق ماسلا رص كس

 || مكندأتسلاونمآن ذلااهسأ ام ناذئتسالا ةنآو ةب الاه ذه سانلا نهكر تاندم تاك تانآ ثالث
 لاقذاعمن رسب رص ىئتأورك ذنمك انعلحلااسانلااهسأايةيالاهذهو مكناعأ تكلم نذل

 نمرك ذةخو. تملورخ ا آ لاقو هسا ىهلوقي نسحلان اكل اقةداتق نعدمعسان: لاقدب رب اذ

 هنأ دمعس نعهداتق نعدمعس نعىدع ىلأ نب اانئالاف ملا نيدمتو راشد ني دمت ننرص كلذلاق

 همسقدي ًالامذهتناك لاو نيك اسملاو ىتاتملاوىر لا ارا يضف طحاذارك الامنيه ىف لاق“

 نوثربالو نونزح نيذلاةارقلا ىوذل ةمصولا تلعحاهلهال ثب راوملاهلالزتأ, الف ثب ,راولال بق
 ْ نع سدسملا نب دمعس تل أسلاف ةداتق نعدلاغ نةرقانث لاو نجر لادسعانن لاق راشد نا سرع

000 

 ص000 اا<258<1«<«<1صهةًةً ءًًٌٌءئت 6 2ص يي م7 8

5 2 0 
 ك0 57-3 لاو ا ا جوس هوو عد مسلم سل يح يو دل ديل موو وي وكم د مجهول ل يحوم هس مصل موا

 هنمىرخأ همعل دم دلل كلت قمفوت 1

 تبدو اءاقهدحاو سفن نمانقلخ |

 صاخم أى تالة عاطاا انملع /
 عمدحأو ا !|نمةرو سدت ريغ 2

 مس مح لأ ناستو مهلاكثأ راغت |

 رهاط لمادمهقال_>أ ىفال_تخاو

 راثكتربدمدوجو ىلعر هان ناهرب و |

لذن اك ولو ريدقركحو |[ ظ
 هعممطلاب ك

ك نأك ةمحوم ةلعلوأ ]
 دح ىلع مهل

 دفلااده قم ةدحاو ةمسنو دحاو ْ

 كلاس فع صأب هنأ اهنمرخأ دئاوف

 ناوجينسلاو ىناتملاىلا ناحالاب ا

 دحاو لص ا نمزيعرمدم مهنوكو

 ادع 12 نوع اةدييخاو ةمؤراول

 ملسوهملع هللا ىلبصلاقاذهاو ىنعملا ||

 اههدورامىيذوي ىنم هعض ةمطاق |
 اول رتكلذاوفرعاذا.بنأ اهنمو ْ

 نسحو عضاوتلا اورهطأو ةرخاغملا >

 صارك .كاذروصتنأاب:موىلخلا |

 نم: صايةداعالا سلف داعملا |

 هلع هلئاىب_صىتللار ممن وكشف |
 عجأو اك ارقيو هلال لم سو
 سفنلا دارملانأ ىلع نورسغفملا

 مالسلاهماعمدآ وهانهع ةدحاولا

 ةظفلىلا ار: فصولا فثننأتلاو

 ءاوحاهحوزاهتمقلخو سفنلا |

 هلوعلاهحوزابسح .مىاخودارملا |
 : ١ اذان 4 1 || لاورشس إس رص ةخوسنم ىهلاو نيك اسملاو ىتاتملاو ىف ر قل اولوأ ةمسقلارضحاذاو هد ًالاذه

 527 ورا عد نم 1. || ثامملا )أ رفلا مقوم 3 | 5 هداق نع ةنثلاق
 نمءاوح ىلخ ىلعر داو ىلاعت 1 همسقو ضاارفلا لمقهذه لاق سملانيدمع نعم دا 00 5 دب ري ان

 1 0 هرك ذاك ناك ولرمالان|تاوحلاومدآ عالضأن م علضنم اهفلخ فمدئاق ىأف ( عبار - رب 0 مم

 مقل أملا نأ و هملع هنئا ىص ىلا نعىورام فالخو صنلا فالخوهو ةذحاو سد نال ع نموا عى اان
 جوعأ علضن

 ضحل امدعلا نعْئلا قلخ ناو هعباسةدامنعالاث دخت الث داحلات أ لعد ” الانزيمعثامطلا نم عج محا اهترسك 5 * _مهذثرأف



 ىفةداملا ىلع ثا'حالا فقوت نأ ةكىل :داملا نمةدحاوةروصفئش ثادسحانم مزا بالهنا تاوحلاو لاح فرصلا ىننلاو
 ةرضحح يذلا تاطخلاو مكفلخ ىلع فوطءمو أ اهنم قلخو اهأشن أ ىأ فو ذم ىلع فوطعما نم قلخو هلوق ىاشكلا فلأق روصلا عج

 الاحراههنمثيوءاوح مكمأاهنم قلخو هنم عرشملا سنح نم مهمالمدآس فن نم (11/4) مكفاخ ى أ لو هلع هللا لصون لوسر
 هتئافلاممالا نم مرغءاسنو امثك

 قرامشالا مَا فاو لوقأ رصعلا
 اعفدىلاثلا ف صم_صختل او لوالا

 ذا ةقيقحلاب راركتالو راركشا
 . سفن نممدآ ىبقلخ نم مهفيال
 لاحرلا خالو +تماهحوز ىاخ
 ناكول مناعمج نيلصالا نم ءاسنلاو
 نإ ىلا روما كارلا
 تاكل هإم_صقتو لوالا قلخللا ناس

 دارملاناالاواولا. اود مدع ىلوالا
 هتالخلا قاض ءو الأ. ىلاعت هناذ صو

 نمداعم سس سرب رثراسع نم أعمج

 لاق نأ بسن الان اورق حلا
 قواولاب فطعلا ل دف ءافلاب ثمف
 نأوان رك ذاموهدارملانأ ىلع عسجلا

 ىلالوكوهسترتلاو لمصفتلا
 لعأىلاعتهئناومهفاف لمعلا ةمضق
 ضصخحاماو ريشنو قرف د ىتعمو

 ىلع ادامعالاحرلاب راكان دضَو

 تناكف تأ لاحرلاةرهش نالو مهفلا
 نأ ىلع هسن" هو رهظأمسهتراك

 راهمتشالا لاحرلا لاح ىباللا

 ناو .نلا لاح قث اللاو جب ورخلاو
 لاحرلا لشي ملامنأو لوجاوءافتخ الا
 امهنوك مزاب الما نتقرعم ءاسنلاو
 ثسلااذهن امامه هن نمنيوثمم

 ىر نمدنعهرهاط ىلع لومت“ هانعم

 اوناك ةيرشبلا صاخعتلالا عج نأ

 أ ومد آبلصفف نيسعممك ردلاك

 ْثهنأدارملاق كلد 0 نش دنع

 امهدالوأ نمو امهدالوأ امهنم

 فيضاف ارحل- هو نيرخ أ اءج

 هللا مسا ىلع فطعلإف سصنلاب أرق أرق نم (ماحرالاو ه.نولءاستىذلاهنااوقت او زاحنا ل سس ىلءامهلا لكلا

 يسم مح م ممم ميس

 0 نايف_-نعنامناانث لاق سب ركوأ 5 رخ تخهسشسُْ , راوملوضئارفلاتناك الف

 نءنامفسن ءىمحشالا ان لاقس ركوأ يسرع ثارملاب 1 اهتحسن لاق كلاممأ نعوىدسلا

 نءانع هس أ نعىأانث لاق ى عانت لاق ىأ ىنث لاق دعس يدم نتزض اخ كان أ رع ئدملا

 لزنتنأل مقكاذو اذور_عمالوق هلوقىلاةبآآلا ىئاتملاو ىرقلااولوأ ةمسفلارمضحاذاو سامع
 أ اهذ ةقءاصلا. لعق هَمح قح ىذ لك ىطعاف ضئارغلا ٌكاذدعدىلاعتو كرات هللا لزتاة ضئارفلا
 ايتن لاق لاصتلا نعريب وحانربخأ لاق مش هانت لاف نيسحلاانث لاق م ماعلا يسرع قوتملا يبس

 اهم ىنعبةمسقلارمضحاذاو كلذ ىنعمن أر يغةخو نع تسسلو ني رس (لاقو هي تي راوملا
 قيلاعت هتلادام- نمل هلام «ةدصو لع نان هأ اواولاف هب هل ىد هوب ناك نمل هتدص هوب هلأم تمملاهمسق

 2 رج نبا نع راسملا نان لاق ىومالا دعس ىح نارص كاذلاق نم 5 3 ”هلامذه
 لفة يح ةشئاعو هسبأ تاريم سس ةنجرلادبعنمتلادب عن أدمن مساقلا نعةكيلم أ نبان 3

 نيك اسملاىتاّسلاوىرملااولوأ ةءسملارمضحاذاو هب الاهذ_هالث وهاطعأالا ادح ا رادلا ف عدب

 نأت ماد رب ةمصولاهذهاع ا باصأ ام لاقف سامع نءالكاذتركذف 00 ,وةز راق

 نبافريخأ لاف رجب انربخأ لاق ازرلا دمعانربخأ لاق ىب< نب نسحل سرد هتبارقل ىدو

 هودشم « رذن دف مقر كو لأ نس ع نجل رلاد_.عنيهللاد. ..عنأو ريخأ دم نيمساعل اعلا نا ةكلم أ

 ىقسسأ ان يدمعس نعدواد ان لادم« -نءثراولادبع انث لاق رافصأ ا|ىءومز نار ءانثرم

 يرض هسا ارق ىفهثلثب ىمو نأ س هأ لاق نيك اسملاو ىتاتملاو بر ةلااولوأ ةمسةاارمضح اذاو هلوق
 ىةصولادنعكاذامتا لاق سسملا ندم ءس نعدواد ان كاد ىلعالا دمعانث لاق "كرامملانا
 ةمسقلا رمضحاذاو سسملاندمعس نعدوادانت لاو تاهولا دمع انت لاو ىّدملا نبا نيرص هشاث

  اريخأ لاق سنوي يرض سانلا نم ةمصولا ىهلاق هنممهوقزراف نيك املاوىاتملاوىرملا اولوأ

 همسقلالاونيك اسملاوىتاّمملاوىلرقلا اولو أ ةمسةلارضحاذاو هلوق قد زن.الاقلاق بضو نبا

 ىذلالوقيمهلاوصوأ لوشي هنممهوقزرا لاف لامس هب تالفاولا# ىصوأ اذا لجرلان اك ةصولا

 قلاوقالاى لو ا ورفعحو ألاف « اريخمهلاولوقفمهلاوصون /ناقاةورعمالوق مسهلاوأوتو ىدوت
 أ ىدوملا كر قىلوأل ةمصولا اه. ىنعاسناو ةخوسنمرعغةك<ت هبا آلا هذدهلاق نملوق ةمستاابكاذ

 انيردقاملهريغ نمةعسلاىلو أ كاذانلقامعاو فورعم لوق مم! لاقي نأ نأ نيك اسملاو ىتاتملاب ىنعو

 اهنبوأ هناك ىفاهت”أ ىتلاىلاعتو ل راسن هللا ماكس نم أمس نأ هريغو اذهان, اك نم عضومريغفف

 رخ آمكمل خو بنموأرخ رخآآ ممل حسان لاقي نأ هيف زئاحريغرلسو هملع هلا ىلص هلوسر ناسل ىلع
 22000000 وسنم هنابرخ آلا وزمسان هنا امهدح ال ىضقن ا ذللا ناكملاوالا

 ريغىلاهف رصازتاح ناك ن او هوحولا نمهحوب دس او تقو فام مكمل
 ال. الذك كلذناك ذاواهل ماستلا حي ة خخ وسنمرخ آلاو خسانامهدحأ ناب موشي وأ خسنلا

 |١ نيك افلاوىناّتملاو كر قلااولوأ ةمسقلارمضحاذاوهرك ذىلاعت هلوق ناكو عضوم ريغ ىانلا ددسق

 | هتبارقول وأةبصو هلاممسأف لامة مسق ةرضحاذاو هبادارمنوكينأالمتحتتممهوقزراف | راو

 ىاملاو
 ظ فطعللاماو جاع رلا وءارفلاودب زنااو كاحضلاو ىدلاوهداتقودهاحك ةعالاربك أ رامشخا وهواهوعط ةتالفماح الا عارم اوىأ

 ىأءا أرغالا بوصنم لبقو ىسعن ىلعو ىسرافلا قعى أ راشخاوهو اديدجل االولاملاءانسلف لوفكررحاو راخلا لحم ىلع



 نال ضذاحلااةداعانود.ةاضلا دنعار كتم ناكناواذهو هن رو رج ارمكلا ىلع فطعلا لحالف ردسي ارقنم ,واهوؤاصواش وطعح او ماحإل لاو

 هملع هنلأ ىبصهللأ لوسر نع رياوملاب تبث امتدْرج ةءارقنألالا ةملكلا ضع ىلع فطعلا هاو رورحاامسالو هلبقامةمقث نم لصتملاريمضلا

 ىو ىرخ أة هج نماهف باح ْرلا نعط دقو 6 لا عورتا نيت هن هاوةنوتاسامقل اهبفنعطلا زوحالف لو

 | ىتاتللاوأوقو هن ديكو ممكنو ربال يذلا مكشرارقملو ارت كلو الاوصو ادا رب هنممهوق ةزراف نيك أس اسملاو ىئاتملاو ظ

 'اريخ ل ثنا تول دح أر ضحاذا مكلع_,تكرخ آعضومىفلاقاو افورعم الوق نيك اسملاو

 دحال نكي /ثارع ريملا هب ابا ا الو فقل ىعام فور ءملا نيب رقالاو نيدلاولا ةمصولا

 ةشانةنسوأ تاك نماهع خوسنم هنا ىلع ةلالدال ناك ذا ثارعمل اة ان موسنم هنأىلاهفرمص

 ىدوملاةمسقةيسعلارضحاذاو هلوقل» وأمفكاذك كلذناكذاو انام ليوأتلان هلمت<ةوهو

 ىعب هصولاب هتممهلاوم قاف لوغب هنم مهوقرر ونيك اسملاو ىتاتملاو هب ارقولوأ ةمصولاب هلام

 افورعمالوقنيك اسملاو ىاتملامشو نر هلا نعي مهلاولوقو مكلاوم أن م ىرقلا ىلو الاوصوأف

 هخوستمهب الانااولاةنسذلاامأو لسق هلوفانرك ذ نمرئاسو سامعن ا لاف اري مهل دب نعي

 ةمسّقلارضحاذاو هلوقاوهحو مسمناؤتسملا ةئرواهسرومأللاو ةكحش هاولافنيذلاو ثيراوملا ةباان
 دقو ورقم والورود هوقزراونك اسملاو ىاتملاوىرقلااولوأ

 هنلادمعان” لاف ىنثملا , رص هرك ذن] نم كلذ لاق نمش ,كذنسوُكاذلاقنم ضعبانرك ذ

 همسعلارضحاذا او هلوق سامع ن نع سلط ىل أ نب ىلع نع داع ا ىف لاقلاصْنا

 اولصن نأ مهئيراومةم_قدنءنينمؤملا هواش ل هذلارمأن يك اسملاو ىناتسلاو رمل اوأوأ

 مهثيراومن اسم نكت ناو ىدوأ ناك ناةمصوأا نممهاماتي و مهمأح رأ

 اذاوى امع نبا نعدبب أ نعىلأ ىف لاقى ع ْى لاق ىلأ ى لاو دعس نيدمت 2

 د.عانريخأ لاق ىحن نننسحلا [سرم ثاريملاةمسقدنعىنعب ةنآلا ى رملااولو أ ةمسقلاريضح
 0 رص هلام مسسق يح سععصملا ثري قتم اطعم [نأَدَو رع نب ماشه ن © رمعمان رسخأ لاققاز هر

 مهلن وحرب اوباك لاق نيريسنبا نعافوغ انريخأ لاف مشه انث لاف نيسحلا انث لاق مح ماعلا

 نعنسملانعرطمنعدمعس انث لاقديزب انث لاقذاعمزررش يرص ا
 ناريملاو نيك اسملاو ىاتملاو رهلااولو أ ثاريملا ةمسقرضح اذااوطعب نأ أ ىسومان أ آن أطح»

 همعش نعرفعج نب دمثو ىدعىلأ نباو دمعس نب ىد ان لافراشن نيدمم ايسرص ءارقفلا نم

 0 . الاءذه- ىمومو أ مسق لاق ىناف ةرلاهللادمعنناطح نع ريسمح نب سنو ع هنعةدانق
 دمعس نب ىو دج ان لاق ىملانءا اييرص نيك اسملاوىناتملاو كر ملااولو أ ةمسٌتلارمضح

 عقل رم اذا بآل ماه ىف ىسيوم ىل أ نعناطحن ءريسح نب «سنو «نعمداتق نعهمعس نغ

 قرد. نيءالعلا نع ةريسغمن عرب رح ان لاف دمج نا ضرع ىبومو أهم ىضقلاق هن ةناآلا

 لاف ىثملانا نرص هتمسق نماستسن ىذل( دلو توات منوطعداوناك لاق ظ مسقاذا ثار

 ثارملا ه همسكقدلع لاذنالوقياناك ريمح نيدمعسو نسما نعدواد َْ 0

 نوفضر الات نسحلاو ةملاعلا لأ نعرصاع نعناسغس نعام نبا اني لاق سيركمونأ نيرص

 ناو هك يآلا هذ هاولاونىذلا فلتخا مئة مسُقلا رضحاذاودب لاا هىفافورعمالوق نولوشيو

 ارمغصا رملا لهأ ضعب ناك ناثاردملا لهأ ىلعةمحاو نيك |لاو ىتاتملاو هرقلا لو ًالدمسلا

 كعال هنال أش هتصوودلام نممسقينأ هلامىلول سل مهضعب لاقف هلام ىلو ثاربملاهملعسسقف

 ماحرالا فلحلازا اوحىضةقتابأ

 مسوهملعهنلاىلصىالا لاو دقو دقو

 رار لا ا اركلتا
 ءاب الا فلحلاوه هنع ىلا

 هين رقم هللاب الوأ فلح انههو

 رخ الا نمامهدحأ نبأف محرلا
 اضي أم. حرلاب ف 1 ناانإسنكسلو
 هنع ىهنم هنا لال نكلهنع ىهنم
 هب فاح امنع ىلا عاو اعلطم

 فلحلاامأو ميظعتلا لبس ىلع

 اذهلواهم ساءالفدمك الاون رط

 ٌقدص ناهسأو ةأثيدحلاف ءاح

 ذر كل طماع لا اكاد

 ىف هنواع ةياوناك امهباكحانهه
 فاطعتسالا قمهل وق نم هملهاخلا

 ضعملاضعملا لاوسوهو لواستلاو
 هّنلا لدشنأو محرلابو هللاب كلأسأ

 ىلع عفرلاب ماحرالاوئرقو محرلاو
 ماحرالاو ىأ ف وذ < هريخ أ دسم هنأ

 لاء است و وس اناعأ ىاكلذك

 لاقم درا اوقتاالوأ لاقل لمقنأف

 صالاراركتامأ انلقهنلااومتاوم دعد

 لعل ع لحرلا كاوقكديك اتلاف
 هللاو لوالاب درلا صم_صخ امأو

 لوالاف ضرغلا نألف ىناشلاب

 ناسحالاوةمعنلا اريك ل 0 بلا

 اطظغلو سهرعلا ىناثلا فو ةسيرتلاو
 رهقلاوةردقلا لاك ىلع لدمهقلا

 كسلا نسحأو كابر هنا لبق هناكف
 تاققعلادبدّس هنافالاو هتفلاك ىتتأو

 هن الاقءالعلالاق هطغم قئاق

 ىور هّلبةلمسملازاوج ىلع لبلد
 10 م سم مس سم سس سس سس بسسسمم

 عد -وةيلعفللا ىلص هللا لوسران سعأ لاف بزاعنءاربلا نعو هوطعأف هان مكلأس نم ملسو هملع هللا ىبص هنن لوسرلاق لاقرمع نعدهاحت
 ةرهتلاةروسف لاقو همساب م رالان رق ٌتمح | هعطق نعىبهلادسك انو محرلا قح ميظعت نمد الا فام ىنحالو مسقلاراربااهنم

 لحو ٌرعهلبا لاق لوش» ملسوهلعمتلا لصهتلال وسرت ومس فوعن نى جرلادبع رعو ىلرقلا ىذواناسح |نيدلاولابو هلباالا ثودمعتال



 لاف تلاق ةشناع نعني هسلا ىفو هتعطقاهعطق نمو هّتلصواهاصو نك ىمسأ نماسااهل تففسو م-رلا تفل ع نجلا أو هلفاانأ

 تعمس ص اعلان ورم ْنهّللا دمع نعو هنا هعطق ىنعاطق نمو هللا ءاصو ىلصو نملوفن شضرعلابةقلعم لاو لعهليا ىلص هلأ لوسر

 اعز يناسإس نعو اهلصو هجرت عطقادا نم لصاولا ء ئناكملان لصاولا (4ْ 0 سدالوعي متو هءلعهللا ىل_ددللا لوسر

 سو هملع هلأ ىلصدللا لوسرلاق لاق

 لام زو درس جشم لوا هلا رض يدا دار انوع درت جان دسار ًاشلاملانم لور فج كلا نزع ةفافلا

 هديك م يعم رواد 0 ا ميقادإ أ ١ تي رمزا ميلا اذ
 ُْ زوج ال هلامه4_ءاعىلو ىذل رعغصلا لام نماماقاولاق مهئاصنأن ههلام قص أروح ' نممهعطعنو ل كوسو هلا صا هلم

 ان لاق ند-رلادمع ان لاوراش نا اييرص كلذ لاو نمرك دا هنم مهطعب نأ هلامىلوأ

 اولوأةمسّقل'رضحااذاودب ًالاوده. نعرخم هن معسل اس لأ دامعس لأ نعىدسلا نعناسضس

 1 و رج ص ا واو و موش ل ٠ ل ان هه د ب يهل سو يعط وحمل م بصح مح هل مامات ا ول تلا ب عب هج وصح هاا اسط ا يبيوع دج سوس حس وعم هد سوموج عساس همم وسم 0 م يم م

 اذهلفا م باوثلا قاقتساو حرا
 اذهىع <فشح ىلأ تاعصأ ىف

 هب ضو ميا تدفن اوكي ميل در اتلا نو نانا يدق راقت اسملاوىتاتملاوىبرغلا | نأامهادحا ندع حالا

 امعاوىلسلولاملااذهكلمأ تسلىفامهلو لاق اراغصاوناكن او مهلاوغضرا رابك ةئرولا ناكناو قدع مر كش مح راذُكإل ماذا لحبرلا

 هيعش انث لاق رفعح ندم انث لاوراشن نبا[ نر صاقورعمالوق مهل اولوقو هلوقكاذفراغصلاو ه || لاحلااو مااو تخالاوخ الا لثم هملع

 نيك اسملاو ىتاتملاو ىرغلااولوأ همسءلارضح اداودن الا هذ هىريمج ندمه سن نءرشن كأن ءاآ مادخسالال كلما ودول دال

 مآ ىلطععيف ثري ىذلااماق ثربال لوو ثري ىلوتايلوامع لاقافورعمالوق مهلاولوقو هنم مهوقراك سشاحامادخسالا نكل عاج الاب

 نعدوادنا ان لاف ىلعالا دع انث لاو ىثأ ا نبا م رص اوورعمالوق هلاووعف ثربالىذلا ىداهمهلان اهناثلاومحر هعبطقو

 نأهإف'لردأ دق ةنم ثارملاناك ناثا ارمملا همسق د دع كا ذن الوعي انأكر بح ندع سو نسحلا || اهفعوحرلازوحال مرحملا محرلا

 راغص ىتاتما هناىلولا لو فراغص ىتاتمل ثارمملا ناك ناو نيك اسماو ءارّدفلا ملي أ روسو + |مثدعيطقلاو شاتخالا نمارذح

 ىلأن عىدسلا نع نايفس نعن اعنا انث لاعتدمج- نا رص افورعمالوقمهللومبو || دنعولاودعولاو نمفتاعةنجارتخ

 نا انيرص ميلااورذتعااراغصاوناك ناواوفترارابك اوناك نالاقريمح ندبعس نع دمعس انقا صاسق ركملعناكهتلانا لاقف

 5 ارا اولوأ ةمسفلارضح اذإو ةمركع ٠ نعىلاسشلا ن املس نع ةسنع نع ماكح ان لاق دج مكلاعأ عسجل م كءلع ظفح

 مهللاك ومولارذتعالعفي ناو تبملاءارقال ضرب كاذ نمش ىلواذا لو قي سامع نءاناك لاق || دعب 0 7 ما زاصف

 | ىدسلانعطاسأ انث لاقل ضفمنيدحأ انث لافنيسملا دجأ رص افورعمالوق || ةفمشلا ىلعةقفشلاتامح وم دقت
 هزهاهرهم ارت هولا روق هنام قوق زراو نيك اهسماو ىفاتنا وبر لرأ هدي | رعحااذاو ىئاتملا او آو لاقسام حر ل

 ل ا هنالث لعن وكت ظ هنمودارغنالاّتملا لصأو مهلاومأ

 موعمفاراغصهثرولا نكت ثلاثا اأو مهوطعن نأ مهل تا ةيقالاحراوناك اذا نومستقمف نورض## || ىفاتنلاةةمشلاةردلاوةمشللاةل هلا

 يدصي تاريملا فى ن اكو لو ةبارق كبار ةو قح مفحاورضحج يذلا لوقف مهن مسقاذامهلو |[ اود فتان 0

 ,ينكلانا انيرع فورعلا لولا اذهف كف نوفرع.فاوركينفراغس كلو ؟كتطعال
 قرلااولوأ ةمسٌلارضحاذاو لاو هنأ دمعس نع لحر نعدوادانت لاق باهولا دبع انث لأف

 ناكفةمسّلا دنعشرراولاناك اذالاق انورعمالوق مهلاولوقو نم مهوقزرا د نيك اسملاو ىتاتملاو

 أوو رعمالوق مهل لشبلف ىتاتبلل ثاريما ناك ناو مهل طضريلف مس ةب نأ عاطتسالىذاَدلاو ءانالا

 ناونيك اسملاو ىاتملاوىرقلاىلو الرابكلاو راغصلا لاومأ ف بجاوكاذ مهنمنورخخ [لاقو

 ملام ىلو ممم كا ذءاطع | ىلوتاراغصاوناك ن ناوكلذمهءاطعاةمسقلادنعاولوتارامك ةئرولا ناك هلام بمحو كالراغملا

 همسهن|ررصحاذاوهلوق ف سذو نعهملع نءا ان لاق مهاربانن توقعي امرص تال 1 هلفكي لفاكم 000

 «هاشد صاأق ةمصو ىو ادم سزجت نع تاتخنم طوترراقرك اس ومالا فىرملااولوأ ظ انك اذا فتان رما موش

 نسحلالاقو لافلام نماذه ناك ًالاءذهالوإ لاو دي " الاءذهلجالاماعط عنصو تحذف | يلا اسنخم عرشلاف ملا

 اون آو لاق تكا راما هاش زوحي ثيحياربكراصا ذو يلا لاومأعفد روحت الامسي ماداق

 ملا مهدهعب درقلو أةغللا ىضتقم ىلع اذ. مهامسنوغلاسلارامكلا ىماتملا.دارملانأامهدح أن اشب رطتاوحلا نف هلاومأ ىناتللا

 موملعأ ودهشأة مهلاوم أ مهملا ,تعفداذاو دعب امف هلوقىتي رطلااذهدكو قد ودوصسلا لمقر صم اوناكّس ذلاىأ ندحاس ةرحصملا لاف هلوضك

 اودرفناةمه 'وان [تام يذلا عه

 ريغسلا لوانتي ةغلريتلا ةمهنع

 عرشلا فر عفا الاريسكلاو
 ىلص لاو لا غلس مىدلاب صقخا

 دارحلاو محل ادعب تنال او هملع هللا

 ماكحأ هملعى رحال إتحااذا هللا

 ل ا ا ا م حو



 نوك أ ذه ىلعو ةغلاب ىهوالا م أت تالواه سفن ق ةمستملا رع اتسلت ا ا يع

 راغصلاو ىناتنلا مسامهتعلوزرب زبن أ لمفاهوت وب الن أو دش .رلامهتم سنو أن ااواطمالو غواملادح نعمهملا مهلاومأ عفدرح وب النا ىل اةراشاةن" الا

 بلط ميدملاغلبالف تي هلأ نالريشك لام ( 81) هعمناك نافطغنملجرفتلزئاهنا ىلكلاو لتاقم هاورام هقفاوو

 دب زي انث لاق ىنومنيدهاج شرع ةديسععناصاك اماعط عنصق تح ذة اشر ىمافاماننأ
 يلع نمت ريشأو# اد هاو ماتبأ ثا رام مسبق ةدسعن أدهش نع ناسح نب ماشهأت ريخأ لاق

 ةمسقلارمضحاذاو هم الا هذهأ ارق هان و مدرك ذآ تيحألا كلام ذه الول لاهو عئصف ماعط» و
 لوعلا نيلئاعل ع نم هذ نم ناكف هد ًالاهنممهوقز رانيك اسملاو ىناتيلاو.د رغغلا اولوأ

 ىل رملاىلو الثاريماةسمسق نعوض رب لاق نمو رابح نب دمع سو سامع نبأ نع دانك دىذلا

 ةديمع لاكامىلاوسهذ نبذل نأكومنم مهوطعأف«نم م_هوقزراف هوق لوأت نيك اسملاو ىئااتسلاو

 مهلاولوقو هلو ةلب وات قاوفلتخاو هنم مهو معطأف همم هوقزراف هلوقاولوأتن ريسس أو

 مهتارقفلو الاوو_ةبنأ ىتاّسلاَ هاو د الل نس سارق هعسعي لانا اور كارا

 ا ومني لاومالا نم هلام هملعاولو نمل اممسهتمسقاورمضح اذان يك اسسملاو ىئاتااو
 توقعت مودال يوظف و طار قو < ىلعمبملااو رذتعب ن أ مف ةثرولا نم ظ

 وهلاقاةورعمالوق ,هلاواوقو ريبج ني دعسن عرش ونأ انث لاقرمشه انث لاق ميهاربانبا
 راغصوتاتملوأ سغموشل لاملاا ذهن الوعي لاو أوو رعمالوقمهل لوعي نأ سهأ ثريالىذلا

 رومأملال.نورحن 1 لاوو فورعملالوغلا | ذهف لاا هنم طعن نأ كلغ: أو قحهيفاكلو

 وه فور عملا لوقلاو هلام ف ىصوبىذلا لج رلاوش هل لاب نأ هان” لح م أ ىذلا فور عملا لوقلا
 نع ىنغأ اع ىضمامفاضب أ كاذ ىلئ اهانرك ذدقوريملا لوق نم كاذهسشأ امو ىنغلاو قز لان مهلءاعدلا
 هلا لف مملعاوفاحاواعض ةيرذ مهفلخ نءاوكر ولن يذلا سلو 2 هلوق ليو أ: فلوقلا: ةؤهتداعا

 نذلا فضل سشدعأو مهضعب لاف كاذ لد , وات فلن وألا ل هأ ف لتخا (ا ديد سالوقاولو متلو ظ

 هلام قبب نأ سعأبل ن كلو هنربال نهف هية يصوهلام قيرفتب هىعأي نأ هلام ىف ىدوباصوم نورضتخ

 كا طفح ىلع هرمض 2 نمه نأ هرمسإ ١ ىدوملاوهناك ول“ دلو

 هتنادمع ان لاقدواد نس ىلبع رص كلذ لاق ن مرك ذلاشحالاو فرصتلا نع ءمهرحعو مهفعص

 | اوك 00 :ملو هلوق سامءنبا نعةحلط ىأ نب ىلع نع اصنب هيواعم ىث لاق ح اص نا
 ىدوب هعمسف توملاهررش < لحرلا قا دهف هب هب الار ىلا م,لعاوفاخاف اعض ةيرذ وهفلخ نم

 هتئرولرظنملو تاوصلاهددسو هقفوو هللا قتي نأ هعمس ىدلا هنا جس لنا ماو ترو رت همصوت

 لاق حلاصنيهللادمع انث لاق ىلع سرع ةعيضلامهملعىسخاذاهتنرو) عاصن نأ بحي ناك 3
 هب رذمسهفلخ نماوك رول يذلا شحاو هلوق سامع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع نعد واعم ىنت

 0 طعأو ىتعأو كلام نمودصت هللاعمف توملاهرضخحم : ىدلا ىنعد مهلعاوفاحخ ا واعض

 قهلام وفم نأ هصعأب الفرم اد عاق ند نك در سدر ادا كلذ هو صاننأ لوهتف هللا

 ىوداهلامف ىصو ونيدن مهلعأمو هلام نسب نأ سم أب ع نكلو هنلا لبس وأ ةقدصلاوأ قتهلا

 قاعضداوهلوتاماذا مدح أ ءركيسبلأ لوي عس رلاو أس تاب مسهل ىصوبو نوثبال ذل هئبارق

 ه.نوضرئالاعمو سعأت نأ ىقيني الف سانل ا ىلعالامعاونوكمف لامريسغب مسهك ري نأ راغسم ىنعي
 20ص0ااناا م ةيهص 7-0 00 2211111 ردم تب و ع ع همم يم ايي مس ص صومسمب ص صرصصلا

 نارا فول , ريس دهن ا سنوب لاق قلحلا ب وثلاو ىلا نوطعبف نورضحاوناك خنسنت |

 ل هر ىلااعفارتفدمع هعلؤلاملا

 93 الا تلزتق سو هملعهننا ىلصهنلا

 هتلاانعطأ لاق مك اهعبس الف

 نمدهلن د دوعن لوسزلا انعطأو

 لاف هلامهملا عفدفرب ةرمكسلا بوحلا|

 فون ن» سو هملع لا لص ىنن
 لحد د اذكغهب رعطنو هسسفن حش

 ىغلا ضيقالف هتنح عب 0
 لاف هلا لمبسف هقفنأ هلام

 مسد مسوهملعهللا ىلص ىنلا

 لوسرااولاقف رزولاقيورحالا
 فيكفرحالاْت يت هناانقرعدقوللا

 هللا لميس ى فني وهو رزولا قب
 رزولا قبو مالغلإرحالا تبث لاف

 اكرشم ناك هال لق هدلاو ىلع

 راغصلا مهدارملا نأ اثلا ت:رطلا
 مهو 1لاحلا قىاتن مه نذلاىأ

 مهون او مهلاومأ تلا ةفص لاوز دعب

 هلا نوجا تخت ام مسهلاومأ نم
 تاليدلاو مهتوسكو مهتفسفتل

 اولد مدن الو ءامصواالاوءاسلو الل

 باحزلاو ءارفلا لاق يطلابث سما

 01 مارحلا رديستال ىأ

 مين امو كلاموشو لالا ىتاّسلا
 ٌتوسملا هتلاقزرو بساكملانمعل

 لعفتلاو هناكمهولك اتف ضرالاف
 لمهتلاك رب زعربغ لاعفتسالا ىنعع

 ىن_ععرخأتلاو لامهتسالا ىنعم
 صالااو دمت سنالوأ راخكتسالا
 ىمتاتملالاومأ لازتخاوهو ثسسحلاا
 حالا فلتت ىتحابنجب لازتسعالاو

 اهنععروتلاو اهلففح.و هو فضلا 20

 لدمتب سلا ذهفاشكلا بحاصلاق ءىد را لسمو الع نمدملاذ خا ناوهلدشلااذه ْن ءرسفملا نقريشك لافو لاقو
 هلايهسةجو مثالي دمت ناك بطل ذولا ناك الو ىطعملا + عل دست ىفو ذوخأما ىلع لخدتلدي قءابلان أدير ليدتوهاماو

 متماغلس سدنملا لام لك أين هنآلا ىتعم لسقو هعضوم قءاملا نوف ف ىلا لأم :رم همس ناكم ءافع هسنم ذهب هلاش دصوم دأكت ةلعأ



 لك الاى أهلا لملا ف نيلاملا نيد يوست قافنالا ىف ؟لاومأ ىلا ةمضنم مهلاومأأ ولك ائالو بطلاب ثدسلت ال دمتم وكف كلذ دعب هادي مازتلا
 عمي ام مظعم هنالرك ذل صخ هناالا ف رصتلا لطم لك الان دارملاوفعضلا ىلع ودب بنكرتلاو هل ثباحلاوام.ظعاسد أريبك ان ويضا#“

 ده علال اك م ىتاتملا لاومأ لك ًاوملاومأىلا هلوقةدانز( ١ م. 7) ىف ةدئاشلاو عم ىنععانههىلالمقو فرصتتلا هل 2

 | نيتغتسماواك ادامهال زم .ماوتااو

 عمو لالطالاملا» نءممهلاسعأ ع

 مذلاءاوناكرتملا لام فاوعمط ُكاَذ
 نولعشي اوك مسهنالو ىئ :رحأ

 ماب عمو مهلعق بلع ملعىن ثاذك

 5 مفخ ناو مهلرحزأ راكم كم

 طسقو لدعل حرا اه_ةًأاوط

 نماع.ج-امهلصأ حب احزلا لاقز راح
 طسقاولاو اذاف سدصنل اوهو طس ملا

 نمهطسق ىف هبحاص مال هانع

 هتملغىأهتطسقف هتطساف "5

 زمهلاب طسقأ اولاق اذاو هطسق ىلع

 اذان مسا امانا
 هادا هيدا فريستلا أ

 مهنا هلوقنأ ل عاود دوسنلاو
 الو لباوجاوحكناف هلوقو طرمش
 فنك ءازبحلا انهنأناس نمد

 هبفزيسغللو طرشلا ذهب قلعتب
 هناةؤرعنعىورام لوالا هوحو
 هللالوق ىنعمامهشتاعلّتلق لاق

 فاوطسشتال أ مْفْحْناو ىلاعت

 ةمسلا ىهىخأ نبا تلاشف ىتاتملا

 لحرلا غريفا لور ىف نوكت
 نأدب ربهناالا اهلامجس و اهلام ىف
 انام اهقاد ص نمىنداناهحكت

 هلع د يدر ةلماعماهلماعابم جوز

 عسفدب واهتع بذي نماهل سل هنأ

 ناو ىلاع لاعفاهتعج وزلاكلذرش
 د عىتاتيلااوماطتنأ فخ

 نهري غنماوحكناف نهحاكن
 ةشساعتلاوددعلا نممكل باطام

 هللا لو سراوتفتسا سانلان ا مث

 تاكدلا ف مكملع ىلشي دامو اهف لوقف ةبإ الا ءاسنلا ف كنومفتسد ىلاعت هللا لزتأف نجف هن الاهذهدعب لسو هيلعمللا ىلص

 دعا 55 7 0 لاقداعت نو رمش شد (يرع كاذنمقللاوإوف ولوق نكلو مدالو الو مكسفنال
 اتسرشح نملوقب لافاف اعضب , ردو هفلخ نماوك و ول ني دلا شمأو هلوق هدانق نع

 ْ اممم ناك ام هلاسع ىلع سمو هتدصو قول او فد 11 نعههنملو ناسحالاو لدعلاب:مأنلف

 نعرمعم ان خا لافذا ز ررلا دسعانرب_خأ لاق ىححب ني نسحلا نمرص توملا ه.لزتوإهلامع ىلع
 اميورق ترم ةيصو ترضح اذا لاف اواعض هن ردمهفلخ نم ماو كرتولن يذلا شضحلو هلوقىفةداتق

 ظ كدعب رع ماش جف يلقو هللا ىلا« برغتتا عك ةنام 8

 لفرد ندع انث لاف نيسحلا نيد (سرص غاز وهنا اددسالوق لقو هللا تاو لوقب
 هللا اوعتملف» ملعاوفاءناة عضد رذمهفلخ نماوكرثولن يذلا سلو ىدسلا نع طامسأ ان

 هولي ىننيلف ةبصولا دنع موقلا رضصق تول هرضحم لجرلا اديدسالوقاولوشسلو
 اورضح نيذلا لوي هلكهلاع ىصو: هوك رثبالو كلامعُو ز رسولا نافل سفنل مدقو هلك لاع ص هو
 تامول هلامع بع ردح أ فاخن اك لوف مهلعاوفا.نافا عضد ردوهفلخ نماوكر ثول يذلا س دلو
 هلل ونيف للا هيخأ لابع ىلع لاذ فضلق هدعب ةعبضلا مهلئثالاةاعضاراغصمهك رتسب نأ
 انأ تمهذ لاف سمح نع نامفس 0 لاق نج-رلا دمعات لاوراشب نيدمح س2 ديدسلالوقلا

 افاعضةيرذ مهفل نماوكر تول ن يذلا شضمأو ءاوق نعنانلا فرب دعس ةدع زر حلاو

 | مهاؤاكو لو مهر مهطعأ مهاصهّنلاىتاءريضح نم هلل وف توملاءرضعحب لجرلا لاقت لاق ديالا
 هنا :رلادعات خلاق ىح نب نسملا شرع مهدالوألاوقس نأاومح أل ةمصولاب مهيمأب نيذل
 اوك رول دلا سْدحأو هلوميف ريسبح نب دعس نع باث ىأ نب سدح نع ىروثل وحلا

 مه اوناكو لذ مهطعأو مهلصو هانا نولوقمف ىتاتملا مهرضحتلاق افاعضةب رذمهفلخ نم
 نعربي وحانريخأ لاق ديزانريخأ لاق بلاط ىلأن نى, مرص مهدالو الاوق نأ اوبح ال
 001 احا رضحاذا لوقت هن الاف اعضب .رذمهفلخ نمأ وكر ولن يدلا شكلو هلوقىف لامجلا
 هورم نكلو المع هلهأ عدمو هلام قرفسف قدصتو كلام نم ىتعأ لقيالف هتيصودنعتوملاهرمضح

 رص هنئرول هرئاس عدد و هلام سج هنا ارقىود| هلام نم لع وهملعأامو نندن مهلامستكملف

 اوكرتوأ نيذلا شضجلو هاوق ىفدهاعت نع ميكن ىأ نبا نع ىصعانث لاق مصاعو أن لاقورع نيد

 نورس ندا لوقت يشي يح لالا نرش هلا 4 . الا موملعاوفامافاعض هبرذ م عفلخ نم

 لثم مهفاولوقملوْل كلو أ شدماف مهفلخ نماوكر تول ن يذلا شددأو ىلاعت هنلا لومفانالفدز تللقأ

 شخأو كاَذ نعم لب نورحن لافو "لداو ىلع أرك اذا لدعلاهدلو ف لاعب نأ مهدحأ بح ام

 ةعضلاملعاوفافلافاعضةيرذمهفلخ نماوكر تول ن يذلا ىصوبوهو ىصوملا نو رضح يذلا

 هداول ه.ظفصتلاو هلام'لاسمادو سمان نأو هئابرق ال ةمسصولا نعدوبني نأ مسه:لوفطو مهفعض نم

 لاه راشد ندم ايمرص كادلاق نمركذ مهل ىصو نأم ةهرسل ىدوملاءا رقأ نماوناكو مهو

 ءانلأسفامةمانناف ةئدمعنب م ؟ىلاوانأ تيهذ لاف سمح نعنامضسانت لاق نجر لادسع ان

 انلقفريمج نبديعسلافاملاقفةبلافاعضةب رذمهفلخ نماوك رثوأ نبذل شضلو هلوق نع ىنعن |

 اذك

3000 

 ىلحرلا ناك ىهو ىرخأأ ةرامعبهب ,اورلاءهذه نع ف اشكلا فريعواوطسغت الن أ فخ ناو هلوقىهوهب  الامنههئمدارملاهاسألا فاشن ىف

 بغل نمد عفو نهفعضل فاضف نهتمرشع ه هدنعتعبح | اعرفهريسغ نع اهمانضاهحورتمفاهلو نإ يكيوألاج ولاماهل ةيشلاده



 مل باطام نهريسغ نماوحكلاف ءاسنلا ىناتي ىفاوط_قنالن أ تفخنامهل لسمف نهل سحاسف طرغب و نقوم -نوملظب نأ نهل
 ىتاّملالاومأ لك أىفامو همدهتملاهب الاتلزنامل سامع نءا نع الوهم 4دندلاو "لامضا اوعسير لاو هداتقوريسح نب دعس لوقوهوفاثلا

 )١8( ىتاتسلاةيالو نماوحر حتف بوحلا قوحءاسلوالا فامنريبكلا بودللا نم
 كة

 ا ' ا
 | سلف كلامك ماع مأو هللا ىتاهرمض < نمه لوقف توملادرمضحي لحرلاهنكلو لاف اذكواذك |

 نسحلا سم مهل ىدو نأ اوبح ًالمهل ةبارقاذ ىدوبىذلاناكولو ْلدإو نم كاع ىح أ دحأ

 نبذل مه سقم لاق لاق تباث ىلأ نب سدمح نع ىروثلااب ريخأ لاق قازرلا دمعات ريخ ألاف ىت نبا

 دنع نيد سرع مهل ىصو نأ اورحأل مهل هءارقاذناكولف كلامك لعل سمأو هللا قتانولوقب

 مهقلخ نماوك رول يذلا سكلوأر قو رح معز لاق هنأ نعناملسنم رمعملا ٠٠١ لا ىلعالا

 هسفنةهب رذتناك ول نأ اهلهالةصولا ةمصولا ح اص هأب نأ قيعحاولاق لاقاةاعضب رذ

 ناو هيلع ىتحيى ذاب ءرمأي نأ كلذ هعنعال_ف ثراولاوهناك ناو مهل ىصو نأ ب حالةلزملاَكلت

 ثراولاوهناك ناو ةمصولاب سهم لفوهءلا قتملف هملع ثم نأ بح أ هازل ا كاتب اوناكو لهدأو

 ىموملا ناسح الان مهولب نأ ىاتملاةالو هنلا نمهأ كلذ ىنعم ل: نورخ [لاقو «؛ كاذ نماو<وأ

 نوكي نأ نوح اك مهلاونوكي نأو او ربك, تأ اراد وافارسا مهلاومأ اولك أيالو مهلاومأو مهسفنأ

 | راغص اتي مهدالرأ اوك 0 واوتامن يذلا مهاوناك ول مهملا ناس الاب مهل وهدسعت راغصلاهدلوةالو

 سايعنا نعدهيأ نعىأ ىنث لاف ىبع ىنث لاقى لأ ىنن لاقدعس ندم ' رص كلذلاف نمرك ذ

 دالوأ هلو توع لسجرلا كذب ىنعي مهملعاوفاحنافاعسض دب رذ مهفلخ نم ًاوكرتول نبذل شضلو هلوق

 ىو نأ لوي مهملب نم مهملا نس الن أ دع فان و ةعمضلاو ةلمعلامهملع فان فاعضراعص

 اوَهتلفاوربكي نأ شخ ارادءوافارسامهلاومأ لك أيالو مبملا نلف ثان افاعسضهتي رذ لشم

 افاعض ةيردمهفلخ نماوك رول ني دلا شو كلذ عم نو رجخ [لإتو ادندسالوقا اولوعملو هللا

 كاذلاة نمرك ذ مهدعب مبني رذرمأ هللا مهفكي اديدسالوقاولوه.اؤ هللااوعتملف مهدلعاوفاحأ

 لاقى لادشلا نع ببن عجب ردنبدمت ىمع ىنن لافةيطعنب ب ردن ةبطعنيميهاربا |نمرل
 لاق موثاك نئناهو ىمليدلا ناو زري ريسعمنياانمفو كاملا دعني ةإسممايأ ةمنطنطس لادم

 مشابأابىليدلا نبال اقف لاق تعمم ا عاعرذ تفضف لاكن امزلارحن 1 فنوكب امرك اذئنانلعخ
 ةهسن نمل هناف لعفتال ىنأن اب لاقو كتم ىلعمديب برضف لاا دم دوى داونال هنأ نو
 نارعأ ىلع كل دأ الآ لاق ىلأن اوءاشْن اةحرامن ىهوالا ل جربلصنمب رك نأ اهل لانك

 دنعالتف لاف ىلبتلقلاف كف هنا مهظفح ْكدعب نمل دإو تكرتناو هنمهنا “لاح هتكردأتنأ |

 اولوشملو هللااوقتملف مهلعاوفاخافاعضتي ردموهفلخ نماوك رول نيدلا شكلو هيآلاهذ هاذ

 اوك رتول يذلا ساو كلذ لد وأن لاف نملوقتم آلا, تالي وأتلاىلو أ ورذعحو ألاقي اديدسالوق

 اهم مهنم ةبصواهومسقو أ مهتامح ىف مهلاومأ اوقرفاوناكو أ ةلمعلا مهملعاوفامنافاعضةب رذمهفلخ رم |

 مهفعض عممه دن مملعةلمعلا ةمُسخ مدلول مهلاومأ اوبأف هنكسملاو ممل لهأو مهثبارقىلو ال

 قونيك اسملاوىاتملافوهتارقىوذاىصووهو هورضح نماو مأملف بلاطملا نعمه

 اموهمصولا نم هلهنناحان أ مموفّرعي نأوهواد.دسالوةاولو عملو هللااوعّملو ل دسعلاب هلاع كاذرمّسع

 نمهريغنمىلوأ ةب آلا لب وأتب كلذانلفامتاو هتنسو هناّككبو هللا ناعالا لهأ نمنونمؤملا هرامخا

 ىئانملاو ىف رلااولوأ ةمسقلارمضحاذاو هلوق ىنعم نأ نم لبق ىضماهفانرك ذدسق التالي وأتلا

 نمرشعلاهتحن تناك اعروهنم لدرلا ناكو

 نوفوف<# موهيالفرتك أوحاوزالا

 مهألبقف نس لدعبالو

 قوت قلدعلا لرمفخنا

 كرتنم نيسفئاخ اونوكفىاتنلا
 ىمتلاك ن هنالءاسنلانيب ل دغلا
 هز بعا وباتت قيدشلاو دضا|ف
 تنذنم رحت نم نال احوكنملا
 هن كف هلثم لكست 7 وهو هنعتانوأ

 نوحرمت:الاولاكشلاثلا ميرحتمريغ

 اونوكف كلذ متفْحْن|لمقف ىتاتسلا

 اونعكناو اضيأ انْرلا نمنفئاخ

 ىورعمارلا ءاسنلا نممكل لحام

 هوسنلاهدنع لحرلا ناك ةمركع نع

 لام قفن أ اذاف ماتيالاهدنع نوك و
 قافنا فذ_+خ ًاٌةوسنلا ىلع هسفن

 متفخ نا ليقف نيبلع ىئاتبلا لاومأ
 دنع مهلاوم ألك اب ىتاملااوملظت نأ

 نأمكل ترطحدقفتاح وزلاةرثك

 لوزل عب رأن م رثكأ اوحكنت

 عمرالا قمتفخ ناف فولت اذه
 دئارلافرطلارك ذفةدحاوفاضنأ

 ةدحاولاوهو صقانلاو عدرالاوهو

 لبق هلاكف امهنبام ىلع لذي هبنو
 متمح ناوانالثف عدرالا تف نا

 لاف هد.>اوف متفخ ناو ندنثاو
 هلوفاسحاوحاكنلا نو رهاظلا

 بوحوا) ضالا رهاظواوحكناق
 ىدخ نمل كلذ ىلاعت هلوقب ضروعو

 مكارسخا اوريصتن أو كم تنعلا

 ةلامحم طورسشمبوحو ا اسولو
 ىل عبوجولا «#م مزايالف فوحلا

 00 1 ا سس سس 000 سس رس ا

 لوقت سذحلا هدارأ هنال باط نمل موباطاملاؤامناو بوحولا لصال ال ياوزالا لِملَعُت بوحو ناسل تغمس لااضب او قالطالا

 لاعن هلوقهنم وءالمعلاريغ هلزيم لزعت ءالقعلا نم ثان الان الو ةَمَسلاكاتاموأ ل دنع ىذلاْئدلا كلذامدسر تأ سها وأ لح رلاقمف ل دنعام

أ ل باطام.يعمنو رسفملا لاو هنطن ىلع ىذع نممهفاهاني امو ءامسلاو ىلاعن لاف نابقاعن نموامنالو مناع تككلماموأ
 5-! لحام ى



 حاك :مكل تح هلوقىحلا ىنعملا لومفةح ابا عأ اوحكناف هلوقناب مامالا هلع ضرتعاو- ىصسام اهحاكن مرعب نم نفنالءاسسنلا نم
 تيطلااثلجاذاوةب الاءذهىف ةروك ذمريغ ة>ادالاو لكلاب اسسأ نال ها رصصت هب ١ الأ نكلمانإس 'لردتسم مالك اذهو مكلةحامم ىهنم

 ماعلا نال ضراعتلاد_تتلامج الان مىلو أ هناوصسخمل اهل خد ةماع )1 86) هن الاثناكح طعلا لممو سفنلا هباطتسا ىلع

 -شكككشلل 0 | هع

 نيك اسملاوىلانءلاو فرقلااولو أ ةمسُمل ارضح اذاواةورعمالوق مهلاوأوفو هنم مهوقزراونيك اسم او اسملاو 0-0-0 00
 فكرمئاولوأَد 0 !ارضحاذاو هلوق ل وأنت كاذناك اذاف أد "الا نمهملعانلاددقاع مهلاوصوأف م انمضئشلارك ذنأ لوالا نع

 م- عفلخ نماوكر تول يذلا شل هرك ذىلاعتهلوقنوكي نأ بحاولافةآ الازيك اسملاوىئاشبلاو هلوق لما دءاراركس دعب الاكحن رص

 ةيصولامكح قاهلبق تاتي الاب يقعْل ناك هيف ممذأاهةيصولا ما قهداسعهسمابيدأت ا دعو نانو رام تاسسط نماولك
 100 نمامهناعمهامتّسا عمىلوأ إب قامو ام هك قاذوانلقامهسنا عمر هطظأ ناكو ىنعت مكل باطام هوة نأ ثا

 ادّسىف هلوقا وذ نملاقاددسالوقاولوقملو هلوق ليوأت قانلفام ىنععو هبشمريغ هوهاعدرغ قيام ىلا راشاناك اذا مكل لحام

 ىفدي زنب ؛لاقلاف بهو انريخألاقسنوب .: *لص لوقيدب زنباناكميو ةببالاءذهلووأأ لاجااالفميرعتلاةبآهترحخأ امدعب
 لاقادي دسالوقاولوقملو هللااوتملف مهلعاوفاحاةاعض دب رذمهفلخ نماوك رتول ن يذلا شحأو ةلوق موعابر والثو ىف ثمهاوقامأو
 هذهالاءاحصفلام الكق دحو

 رزاسعولااو روحو د حوموداحأو

 ب
 م * مر ىح لوثي راسو

 55 الاصخ لاحرلا قوف
 الدعاهفنأ ىلعنوب وصلا ىفتاف

 م سقتاهتدئافنأ كاذو 2

 طفلو نيعمددع ىلعءازحأ ىدرمأ

 ىلعرركمددعلاريغفهملع موسما
 تأرقوح ب رعلامالك قدارطالا

 الحرموقلاىفءاو از حاز باكا
 ساشلاناكو ةعاج-ةعاجو الحر
 المع ريركتلااضيأ ددعلابانيف
 همف عزانتملادرغالاق او ءارقتسالاب

 ا

 طفل إن انم ؟-اظفل رركمربغ
 دنعف قولوا سلو 1

 لدعللا ذه لثم قرص عئمدب ومس
 مسمكرعلااذهناف ىلصالا ف صرلاو
 لودعملا فالكم افصوالا لوعتس

 نمارركم الدعهفنا لمقو هنع

 ةثالثواك هاصأن ال طفللا ثمح
 ىلامدحا وىلالدعفنيت صد الث

 لدعلاهمف نا لمقو ثلئموأ ثالماغفل

 فراعملا ىلع هنأ رح مدعي فعضو لدملا ىبعل اومحشو ترك رع :محاذإو فاشكلاقاملافالخماللا ها دءالذافب رعتلاو

 هنالهب رضن الو ىدوملاث راو مدملا اذ م - فح الو هعفتب ونيكسملااذهرك ذب اديد رتوش :

 لدعلاوهمالكلا نمد.دسلاوا راسا و كتارزفا سنام ةرظا ويس : نع عفدي الرخص
 مهنوطن فنولك اب امنااملظ حاملا لاومأ نولكأ 5 نيذلانأ)» هلوق ل وأت ف لوقلا#)باوصلاو

 امنا قحريغب لوقياملظ ىتاتملا لاومأ نولك أب ني ذلا نا ءؤانث لح كلذ ىنعن .( اريعس نول سوا ران

 مهلك ا'نولصمسو منهجران امندلا فاملط ىئاتملا لاوم أ مهلك ا.ةمامقلا عوناران مسن وطن قنولك ان
 نيدلاناىدسلا نع طامسأ ان لاف لضفم ني دجأ اني لاو نيسحلا يدم نيرص كك اريعس

 املظ ميدملا لام لك أب لسحرلا ماقاذا لاق اران ممنوطب قف نولك أيامئااملطىئاتسلا لاومأ نولكأب
 هآر نمهفرعد هنمعو هفثأو هينذأ نمو هعماسم نمو همف نمي رخترانلا بهلو ةماشلا موب ثعس

 نو رهو ىفريخأ لاق رمعما:ريشأ لاق ق ازرلا دمعانريخأ لاق ىجت نب نسما رص ميتسلا لام لك أي ا

 تراظن لاقد قوس هلل نعيم هملعهللا بص مىنلا اني لاق ىرد لنا دعس نعئدسعلا

 ,| نمارخم مههاوفأ ف لع مث ١ هرفاشع ذخأب نم مس لكودقو ليالارفاشكر ءانيومل مو تانااداو

 أ امئااملط ىاتملا لاومأ توك أب نسذلاالؤه لاق ءالؤع نم لب ربحاب تلق مهلفاسأ نم رفع ران
 نيذلاناهلوقىفدي زنا لاق لاق بهو ننانريس+أ لاق سنول ٠ . مرض ران مهتوط قنواك اب

 || لهالمذهنافألافلاك اريعسنوأصم .واراب يئري قنوات ااا ملل فاح !!لاوم أن ولك ان

 الصلا نمذوخأم هنأفاريعس نولصعمسو ةلوفاكاو مهلاومأن ولك ان ومهنوثروالاوناك نيح تاريسلا

 فدزرش هلالاف 5 اهم نسل اكلذورانلاب ءالطصاالاالصلاو

 فنك ةمالصلاوابف ضير هلهأ ران نع ىلا اك لتاقو

 رومالا نم أره أ دس مشان ن ملك كا ذ للعتسا ثوب ”ىل صال صل! ناملاصو 5 مب احعلا لاف أكو

 رعاشلال :اهاك كلذريغوأ ةموصخوأ لاتقوأ برح نم 5

 ىلاصموملاا هس ىلاو هللا لعاهتانح نم نك أ)
 ةءارقىفءارقلا تفلتخاواهرحورانلا ىذأ ةرسشامم ةلزنع لاَمقلاءارحاو برحلة دش نمرمشاب ام لع

 0 ارقوانلقىذلا لي وألا ىلعءاملا حتي اريعس نولصم و قارعلاو :هدلاةارق ةياغاو ارقفتلا>
 "ىنعب يصمت مهلوقنمنوقرع ىلا طب نواصبسسو نيفوكلا ضعدو نيمكملا ضعد

 سمس لس صا فصخصل .١ ب وتس هيجل ل ل ل اسم يسم اح لذ صيت يح تاهت داير ا. يجو عج عاب ليوم يول

 ةيو سم 1

 00 اسس رسم ا سا

 دادعالا ودهن باول دعتالن أمته نافاعبرأ اعبر أواثال ان البو نيتنت نيشنت ددعلااذهتادودعممككتاسطلااوحكتناف هب الا ىنعف الاح هعود وأو

 اسأرعمجلااورذوةدحا او مكس وأ ةدحاو تفكفدارأ عف :رابأرق نموةدحاواوم .ناوأ اوحكتاوأ اوراتخاهدارأب صنلابأرق نهم دسحاوف



 نمءاشامنيب وةدسحاولا ةرهلا نيب ةلوهسلا فىروسف مكنامع أت كا ماموأ لاق مث هن كلف ومتدحوامثاؤلدعلا عمرودبهلكسمالان اق

 تناك الولزعنم 00 لا 00 5 1 اىلعال رئاهمل وس و

 كف ليفت لفاوتلا ا 00 ل 1 لا ا 0 ا حم

 لبضتان رك نأ حوف قرا أ ا و وسع

 دح اىبعدئازلان ال ح اك-ذلا ئم |" 7 نرتب اءاو قل نم لرأ رد عسانا قس ال صوهن مالا هلوقةلالدإو يش الاالا

 راسل لع ارت را 0 لي ار دما ير روع وه عواصم نااذا برحلا تر عسا لبق هدمو هج

 تدع مس هايس
 35 تادمح 4 حامل مام اي ساب مام . ماحصل يس خخ صم جم هج وس يه سم عنا

 ناو هن ولا عنعنأ عنامورخ الا هدوقوم وأ رع سماران نواصمسواذامالكلا لب وأتف لم فما. مقر هب وضم ىإ ماع اونيهدهمملو

 حاشتلا لكسضدرللالثم ..طلالوق || !ماناهغصو وفترعس ريتا اذار لاف هام لحهلان الكل ذك كلذ ناانلقاماواه را
 ةغص عضوملااذهىفاذاريعسلاو كا ذكىعواهنولصب ىتاتملا لا اومأ لكان[ لاننلحرخأ ل ” ةرودع سم

 يديني لم رك ذل كد الو أ ىف هللا مكس -صوبإل هلوقلي وانى لوقلا هان فصوام ىلع ميل
 مكرر كيلا دهس لو نينثالا تح لثم 1 لك دالوأ ق مكملا هّنلا دهعب هللا مكمصوب هلوقب هوان لح
 رك ذلام مْ عج أهنارم اممثانالاو روك ذلا هداولفانانا دارو: ذادالوأ ف اخو مكشمتسلاتاماذا

 تااَذ :عيجب تأ ف ميناناو مهب 00 راغصهمفءاوسمهريغم "راو هل رك , ملاذا نيمانالاط> لثم مهنم

 ل ىلا م اللا ىو هغصلاب لثم هلوق عفرو نيسشنالا طح لثمرك ذلا مهند

 رتغاءامسالا ىلع عقبال لوقا ولولا ىنءع مالعاو دهععضوملا اذهىف ةمصولان الدنا مكمصوب
 هذهنأرك ذدقو ني.دنالا ط لثم مهنمركذلا دالوأ ىف مكلءرك ذىلاعت هللا لوَشد لمق هناكفاهنع

 فقلخو تام .ثاريمىف وكذا نمسحاولا هللا نماني مدن ل سو هملع هلا ىلص ىنلا ىبعتلزن هب لا
 ناك. نءهدعب هّمئرو نمدح ال تملا ثاربم ن«نومسقب الاوناك ةملهاجلا لهأ نال نيبام ىلعةثرو

 تنودةلتاعملا الذب نوصخح اوناكو مهن: اسنللالوهداوراغص نم بورما ىف لئاَعبالو ود علا قالبال

 هذعرح 1قوَدب الاهذهىقاث ارم ه| ضرفو ىمسن «نيبتسملاهفاخامنأ هوان لح هتلاريخاوهبردلا

 رك ذلل مهريغثراو ه نك ا اتاي ملا رمهرامكو تسملاداوراغص فلاقف: رويسلا

 ان لاق لضفم نيدجحأ 0 لاق نيسيبطلا نيد انج كلذلاكنمرك ذ نيشنالا طح لشم

 نوثرو ال ةملهاخلا لهأ ناك يمثنالا طحلثم رك ذلا كدالوأ هللا مكس و ىدسلا نعي طايسأ
 نب رلادءتافلاتقلا قاط أ نمالاهدإو نم ل_جرلاث رب ال ناملغلا 200 دبحلا
 000 هنرولات :ا3-تاوخأس جت لرتوة كم أهل لاقي ةأ سا كرتو رعاشلا ناس وأ

 5 نكن اين الاءفه لاعتوئلرا تقل لاف إوهلعدا ىل_صىنلا ىلا كلذ: <مأت كشف |
 5 0 للا نولو كما لاف مث ف صنت هلق ةدححاو تناك ناوذل ارتاماثلث نهلفنتنثا قوف

 ىن لاقىأ ىث لافدعسن دمحم رص نان ذدلو مكل ناك ناقدلو مكل نكي منأ
 0 نيشنالا طح لثمرأ ؟ ذل مالوأ ىفهننامكمصون ساس عنا ن نعهمبأ نعمنأ ىن ” لآق

 مهضعدوأ سانلااههركنيوالاو ىثنال الاورك دلاداولا ضرفاماهسف هللا ضرف ىلا ضئار رفلا تلزرألا

 دح أءالؤه نم سلو ريغصلام الغلا ىطعيو فصنل !اهنبالا ىطعتو نْملاو عد رلاةأرملا و لطفا رلاقو

 37 00 تارك لمن ويرر دكا و ا زو الوطوقلا لنإةب
 «مهضعل لاق ءريغبف ها كوع

 ةبوستا نوكي نأ لمتع نامرلاوأ
 دحن[ناىأهن راعالن 0 امه

 قهنم سرق هنافنامرلا لكف حافتلا

 دوحو عمو هرورضلاه اجلا عقد

 لات دلا ميال لاّممحالا اذه

 مولعمهمالا ىلع ةركا لضفنأ ىلع

 لوالا نال مانه»والهعواعرش
 حاكن نأ ىلع ءاهقفلارثكأ

 دسعلان ودرارح اللعو رمشم عد رالا

 اناسنالوانتامناتاطخلا اذهنال
 هج لطردقتا عادل ا

 نم نكع ال هنالك ذك سدل دمعلاو

 لاق هبااضن أوءالومنذاءالااكتتلا | د

 اودعتالنأ متهخ نأو كلذدعي

 اذهو مكناع أت كلماموأ ةدحاوف
 تاطخلاا اذكف رازح اللالا نوكمال

 تدرو تاباطلتا  هنيهيرال لوألا
 000 اوى لعشلا#
 نود ىحاللا3 دسعملا لخدد

 نع كل نيطناو هلوقاذكو قداسلا

 ايرصماش  هءولكف اس كيد هيتس ىذ

 لاقوهدسل نوكمف لك أي الدنعلاو

 عد رالابح دين أدسعا لع كلام

 ءاهعشلا نمو هب آلا رهاطإكسع

 يع را ماظن أد 0
 ل هبال ةملهاحلا ىف كلذ نولعشبا ا تأ ىلاىملا هلا ل اًهنال

 ناكانوةدع' اقراط ياقوت اسندر رن قرلانا ىبعانعج-أ اولاق ( عبار ريرح نبا  ”ع 0
 اوجكناف هوقنالد. راددعىأبجو :رتلازو< هنأ ىلا ةعاج-هذةنناثلا رالا مينا الفل مع ناو عاى ذل فوقع نمددعلا
 سصمص## " نالم وعلا كإدلاص 5 2 العاب روثالت وىتدم اونو هو انثساهحادادعالا عسج ققالطاءاسنلا نم مك باطام



 ظ تا مناور حلاوي رحلا ف ىلع دياهرك دلوع ل قاملا فمكحلات وبث ىفانيالرك داندادعالا ضع
 رذعتمدادعالاع جس رك داض: ا واصمصخت نوكي الومدس رام الا مامز نأ اح رمصت ناك ناّمسبلا ىلاو ةسردملا ىلاو قوسلا ىلا هذا

 02 دع لا دل عكا عمد واولا نكل انلسنكلو اهعمج ١) 8( قنذالالوصح ىلعهسنت اهضعد رك ذف

 ظ | ةعسلاامأو اهنم لك ف .عض:ارشع
 دولا ناك لاما نأ لحأ ن هكاذل زن ل,تورحت !لاقو يربك الافربك الا هنوطعي و لئاق ن ءالاثارملا هملع هللا ىلص هنأ رتاوتلا اا تنثابإف

 أ دمحم مرج كلذ لاو نمرك ذهن الاهذهم كادولاعتو كل رات هللا مخ سذف همصولا نيدلاو |و »هزل هعاستانان سعأ دقو 5 0-07

 ٌْ هلوق ف سامع نبأ نءءاطعو أ دهاعت نع. ىلأ نبا نع ىسع نع مهاعوأ 5 لاقور عنا [ مالا تاره لقأوةوعتت ”اف هلوقىف

 ْ بح أ امكلذ نم هللارتسنف نيد رقالاو ني دلاولا ةمصولا تناكوداولا لاملا ناكل و دالوأ فهتئاكسصو مسوهملعهنلا لص لاو دقو ه هحأب الا

 || رطشلاحب وزالودلولا عم سد: اامهمدح ا ولكن وبالالعحو نيمئنالا ظح لثمرك ارسل دمعملاو ىنم سدلف ىتنس نع سعر نه

 0 عجم دل أ نان علشان لاق هفيذحو اان لاق ىلا 53 رص نك ءلاو عب رلاةحوزلاو عدرلاو نا سم أ ماو قروهلا كيت

 أ | تناكولاملا ناكل وعي سامع نبا ناكلاقت نيمثنالا ظد لئمرك ذلل كدالوأ ى هلا مكصو دهام لفون نا ىوراموح: ريما امهدحأ
 ١ 0 كرابت هللا كستف نيب رقالاو نيدااوللةمسصولا | ةوسن سجل همدعو ملأ ةبواعم نبا

 0 7 الا أعبر ' رك سمأ لو همل عهلنا ىل ملصلاعف

 نار هلانأ ا.فيروودحاو ق فراقو

 0 ردخلا مدع ىلع لد

 0 0 ارااةقرافع

 هع د ا ا نا يق راسب ادرار يووم دا قل واود 0 ا ا ا 00 د ل او د مسالا هو ا و ا اسم

 ظ دهاعت نع مب رحنا نعج اح ى؟ ' لاو نيسحلا ان 7 لأق مع ءاعلأ اس رص هوك ا

 ! رب رح نب هوانت لاك ىثملا ندمت هن رام هنئاد معن رباح ن نعىوروهل ثم سابع تاع

 ' هنا ىلص قنا لوسر ىلع لخ د لاق هللا دس عن رباح تعمسلاقردكدملا يدق ن ع هيهساتت لاق

 ١ هلاك ىنثربامتا هللا لوسراب تلَمَف تَعفأف هئوضو نم ىلع عضنوأضوتف طير اروع

 || جب ردح نمأ نعي احح ىنث لاق نيسحلا ان لاقمع ءاعلا ني رص ضئارفلاة آت زف ثارمملا,فمكف 0 ل

 هنعمل ىشرركيو أو سو لعد ىلسقل لوس قداعلاو رباح. :عردكللا نبع ى' لاق ظ تا 0 007 5

 | هللالوسرا,تلعذتقفأف* ىكبع شرم اسوا دورت تلقب اان كوت نادل نك 0 ب 6

 ' نكن اذإل هلوقلب وأتىفلولا ه« ب“ الا كدالوأ ىف هللامكمصوب تازسفملا» ىقعناصأ فيك 0 0 0 6
 قعد ونتنت اقوفءاسنتاكر ريملا تاك نأو نك نا و هوه ىتعد لرتاماشلل ل نهلف نشنث | قوفءاس اق 00 ل 00 1

 , هتانلف لوي كلرتامااث نهلفنتنثان قدسلا فرك الردي نادرو سلات ءاسن هلوه 3 5 5 قع : 3

 ٠ تاتو ويعم ارت انو فاك تالا ا دلذا هنروور ا فرجت يول ذل يقاقتلا 00
 | ناكن اقانلق ىذلا وتب ةرصبلا كوع ضعب ل ااه ءارز ٠ قد هود ىدلا فة رملا لهأ راق قادت اهريتغا عدرا لغ
 0 درو لانو اا ىوحن ضع. لوقاضًأ وهو ان تاكوزتلا | ءاهعف عاج امهمدانو ثيدحلااذه

 , نكن اف لاف ةمسصولا مسق مثكدالوأ ى هنا مكبس. بوب لاقفدالو لا هتئارك ذاع لاتوءاسندالوالا عي ماج سو كاذعللا
 .ىدلالوالالوقلاورف عجو:أ لاق دالوالا نعل] ب هنم هس رئهد _ح>اودالو الاناكن اوءاسنا

 انعم ناك ول نكناو هلوقنالىدنعكاذ ف باوصلا»ىلو أ نيب رصملا ن ههنعم نملك ع نمي هانمكح

 اواكلاقيافا ثان ناك اذاوثانالاو روك ذلا عم دالوأ الان الاوناك ناو 0 الأ هب

 5 هدسلا مهتم دحاو لكلا هيونالو فصنلا اهلفتدحاو تناك ناوا) هلوقلب وأت : قلوعلادب كل

 هدحاولاك للف لوعي فصنل ااهلق ةدح او هن اةكورتملاتناكناو هلوع ,ىعنإداو هن اكن الرام

 اذهف لئاق لاق ناو ىئثنأالورك ذتمملادإو نماهريغاهعم نكي ملاذا هنارعس ع نمتسمملا لرتامفصن

 هليعتملاهلسلاب مهتضل رف لق نيتنثالاةض رف نيأفنيتنثالا ىقوفاموءاسنلا ناو لف

 هضم ل الو ىع هنأف هنو 'الو هلوقامأو ل كااهفزوحال ىتلا ةنارولال من ١

 اكنا مدسلا !ءامئمدح اوداد'ءالدلاولا وّمدلا اهمفءاوس هلام نم فاخامو هكر ت نم دسلا ||
 م 7 ىلع ا 7-22 ولاو و 1 7 - 7 ف | ىلعف لاشي الق اشت الانزتاح كاذو هدهع

 هل .ذه دح أ ىعالا حاكتلازوحالن أذن يحمزاي لوقتانالةلصافلاوأب عب روأ ثالثوأىتم لابن أى سني ناكرص(  اريدقت

 تلدىذلا ةمسقلا عاونأ نيد عج ارب ودك ىنعم بهذ .ف عس رعااب نرخ الاو سملثتلا: نان قد رفلو ةمئتلاب تأ, نأ مهضعم اروح الف ماسقالا

 ىنلان ٠ع هس اع.٠م,عىوص نظفالا ل لكواو روح الوأ اولمعتالن أ ٠مم رذ :أ ف لاو ا فحل راع اهل نأ قدأ كلدا أ واواا هلع

 0 فلا ادوحو

 ظ الو : نال عاجالاناق ملستلا

 ظ 0 در

 ىلع لدم نآ رقلارد فيون ادد

 ظ هاناعاجالا خ سل مران ىىحرصخلا( مدع

 | نيسدوحو ىلع دعا الا ن . كلو

 ظ سو هملع هللا ىبص لوسرلانامز ف
 ارصحلا مدع ىلعلدن اره | نأ لسنماو

 ! قرنان دوحو نع فشكي عاج الاف



 لادتعالا نع لمملا همضواهماهستدا زاذاةضيرفلاتلاعمنموراحاذاه كح ىف كانا لاعو لاماذاال اوعنازءملا لاعمهلوق نم !سو هملع هنا ىلص

 مكلابع ركن الن أ دانعم لاق هنا يفاشلا نعل عنو رقتفي ملفهتاشغن تلقهلامعلقاذا هنأ كلذوري رشف ءألئاع لحرواور همه الأ ءانعم لمقو

 سواط ةءارقهنمو هلامعرتك اذا لح رلا لاعأ لاعب 3 ما/) اولوعت ىنعمالاولمعت ىنعمةغلل| ىفاذهن أب نيرصاعلا ضعن همفنعطو ْ

 هيل و عم
 2 دست هس ووش لع بيومى عا ةوسويسمي "هه حطم يب مه + يبست وسبع ا يت يس سا اس ل نس ص ول فخ وجل حاسس صصص يح ناد يصح هج يح عل بجسم هي يتطلع

 0 وأتلا كلذ ا 1 ' اف لاف نأ و ةعاج وأن اك ادحاو ىثنأ وأداولا ناكما رك ذداو هل 0

 !١ لوقدتلق ناكلدو تملاهدأو نعهئاريم نم سدسأ | ىبعمدحاولا ةئيالا عم .دلاولادازر الن أس < دقف

 تس ا رتقانم راما نمنوعمش الا هماعان1 فالخ ظ

 0 نمدحاو لكلاغاو تالت الذ و مالا سل لمق عج أهدلاولاهنم |
 دبر اووامسم هل هللا ن مهدصل رفةعاسجو أ ناكادحاو ىنأوأ دلو ناك ارك ذهدأو عم نك ئنم

 امناثاه ..نايغاف نع رتل رق هرماع ع نكي ملاذاةدحاولا ةئبالا عم ف صنلا ةمّقب نم كلذ ىلع

 مهم 5000 لا ة.صعىلو الف ضئارفلاماههتش:أ املك مكح ناك ذاهمااتمملاةمصعسرَقل
 ماذا هباهالوأو هنباةمصع برق أ تالا ناكو سو هماعهقلا لسدلا لوكوذ اغا ىلعاول كلذ لا

 لح ىعب مثلتلا همالف ءاوبأ هئرووداو كن نأ 2 هلوقلب وات قلوعلا و باع ملاهنبالو 15

 ثراوداو نمامهريسغنودداوأ هنروو ىثنأالر ا هل نكي ناف نكي نأ وشب زانت

 هلىدلا نفل أف لاق ناو كلذ عمج ثاثهدعب فلخامو همك رب نمهسمالف لوي ثلثل اهمالف

 كرتكاذاو هات ملال هب رقأ هنأت تلق اذاع لئاقلاقناو بالا هلى _ةنارخ الاناثلثلا
 نأهدامعالسو همل ءهنلاىلص هللا لو سر ناسل ىلعنيبدقناك د اناقاملاناثئثلا هل نم ةممسترك ذا
 هنارعسم نم مهما. ةضورفملاماهسلا ىوذءاطعاد_ن هن اريسع ىلوأ هيهتيصعد رقأف تمم لك ْ

 نالهي و أريغاتراو فل تمملا نكن ملاذااهل ىمسام هالل ىهساهلحأ نم ىتلا ةلعلا ىهدلعلاهذسشو ||
 كا تمأ ااهدإو ثارعم : نماهل صرفامهداسعأهوانث لح هللا نيمق تمإل لاح ف ةبصعب تسل مالا ظ

 لاو الاد ,اناشب هل نم مهل هنامب هل ىف مهفّرعدق ناك ذا اهعمه:منامقاملا ناشلا هل نمرك ذ؟:

 مق نم لكم «هكحرب ركن ىلع مهلانبعم كلذ هناسبناكو مهضئارفو مهما سماهسلا لهأذخأذعب | |
 ةوخا هلناك نا )م رك ذل هلوقلب وأت فلولا : : امهسهمم هل ىهمو ت.مثارعم نمسح ه ْ

 رك ذ :لرتوةوخالا عمن وبالا كر ؟ ذهلحأ نم ى 000 )ا 0

 قدا اولا الاوه د بع ا اولا حالا عمام كج ا

 نأ نع ةبافكو ىغهتوخاعمتسملامهداو نم ناثرباسف امهكحمداسعل واذن ل_كهقااقنانا ُإ
 مهدنءامواعمناكذ اامهربغم راوالو تمل أال دافهل ناك نع ري غم مريسغ نما روامفامهكح !

 ا ىهاعتأ ا لوم ردا دبى ضق ىلا هقح ل قتنبال كلذ ءاضقباةح قمتسم لك نأ“
 ضرفامم الدرك ذىلاعت هضرف فن اكسف هقلخ نم ملا هلةن نمىلا هنعكلذهقلالقنبالا هرعسغملا |
 ثلئوع ضورفملا كاذ نأ ىلذلل همضاولاةلالدلا حاول دلاوري غو اهرب ثراو تمملااهداول نكيلا ش
 ضرفأمم هرك دولاعتر عاطف اهل ضرف نمصضرفلا كا دريد ىححأو اهل يحتمل ااه داو لام |

 امعريغتمريغاهضرف نأ كاذب اعد حلولا حالا عموريسغت كرتو ةعاسملاةوخالا عمرتللذ نما |
 فانخامث لاوحالا نماهريسغ نو د4 تعاطدامعلا مزل نماهفهريس ىتل|لاحلاىفالا اهل ضرف ||

 ةعاج لاقفةوخا ناك ن اذ هلوقبهرك ذى لاعت هلل مهانعنيذلاةوخالاددعيفلي وأتلا لهأ

 ري ص ييوصصصم# ل مهجن مع جيس سمج ا مهسل همي تو مس يعمل دج ميس ب سوما يعل ل لسيما هج د وم مصل

 | مالمالارع ل رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرباعسأ ا

 لوأ سانيا هنااضب او اولمعت الن أ

 اه اواؤطيقالوا متفخ ناوهبآلا

 ةرخاراشخاىف لابعلا لقي هنأ مه
 رامتخاهنعل شب فكفةدحاولا

 باوحلاو نهلرصحالو ىرستلا
 ىلا هذ. ىفاشلانا لوالا نع
 راش أ ىلاعت هنامعزامتا و ةغالاريسفت

 لملا لعح ىأ همزالرك ذءئشل كاملا

 نال لامعلا ربك ٠ نعةياكرو-هلاو

 روحلاولملا نفارمتت لفلان ]| لك
 هحو ىلع فاشكلا ىفةياذك !اررقو
 الن أىلاعت هلوق ل_عح هنأوهورخآ

 مهاوعن هلامع لح رلالاع نماولوعت

 مولع ىف: اذامهن وعممامكلوفك

 نأ هزل هلامعرتك نمنأ كالو
 هلع ىعصتاأم كلذؤقو مهلوعب

 بسكو عرولا دو دسح ىلع ةطظفاحملا

 مزالاارك ذ هنأل_مءاملا :لالحلا

 هرثك وهو موزاملادارأو قاشن الاوهو

 رك ذهنأانلقام ىلع لصاحلاو لامعلا

 دارأو روملاو لملاوعو مْراللا
 باوحلاو لامعلا راك وهو موزمملا

 الأم ىلعمالكلا ل نأ ىناثلا نع
 ملستلاريدقتب وىوأ ارك تلا
 رسغت ىلا لوياضب أ فاشل ريسفتف

 انررقام ةبانكلا قرر 5 روهجلا
 نرثك اذاىراوملا نأ ثلاثلا نعو

 نةفننق سكلا نهفاكي نأ هلف
 أ ندهالومىلعو نهسفنأ ىلع

 لوملازعاذا اًضاأو لامعال هناكف

 رثاهملا فالح نهنم صلختو نهعا
 ملس ىلار هدفي ن مع ص الخلا ناف

 لرعلافاشكلاق لاقو نولار هلا
 ك0 م سس سس هع هس ع عسل هس سم سمسم سمح

 لوقوعو حاوز الا تاطخلاو نشهروهمىأ (نويإفدصءاسنلااو آو)جورتلاىلا ةفاضالاب دإولا هلق ناطنم نكسف نهنذارمغن زتأح ىرارسلا نع

 َتاْسلا ىطعت ال ةسلها+لا فت ناك ب رعلا نالءاملو الا باطخ لمقو نيك انلاباطخ هلقامنالح اح زلارامشخاو ىضلاوةداتقو ةملع

 هيظعت ىأ كلام جفنتف كاباىلااهمضتفالب اهرهمذخأت لذا نونع فلانا ته ةئاهلتدأ و 1 :رولهقي اوناك كاذاو أس نرهروهم نم



 ىأو ىلكلا لوقاذهو هل هأ ىلا للا عقدي ىعأو كلذ نعهنلا ىبنف هتنباب وزاذان اولا نم لحرلاهذخأب ام ة-انلا ىلارعالا نيا لاقو
 لمثدو نهلاهو + ىتلاروهملا عفدناورمأ دقاونوكمف ةهلوانملاءامنالا نمدارملانوكيت أ لمت لاغملا لاك هسةقنااوءارفلا راش او اص

 اسال ورفلا نا تلا نو ناموا واهونمضي ىتدى أدب نع ١ 84) هب ردا أوطعب ىت> هلوقك مازملالادارنأ

 ١ ل ا و وأو دودو سطو يود د دوي رو دودو سلا واين لص موج ردن وج دوور و هع وفم ورا راد اس كوبا ها عمو معمل ا كَ 7 ءأ 15

 ظ | امهلم مرتك أوأةوخالا ناكنينث اسدسلا همالق وا هلناكن او هلوقب هوان لح هلا يع امرلت ف , 00 5-5 0 2
 أ | ريثك لتعاو ىننأرخ دلاوارك ذامهدح أ ناكوأ اروك ذاوناكوأ ناك نم رك ذر انانا نكوأ اتناك شنا ١ 1 0 7 ا 0

 ا هي ىش م

 ' ل لح للان .. نعةمالاهتلاككذنأ, كلذ لاكن م | زوو 2 نم 27
 3 ةل<ت هلوقامأ اعمج-ناهحولادارنأ

 نان عىورو هدورو قلحلا ب ولق نعدمف ُكشلا عفدو هئمعرذعلا عطقاضمفتسمالشن هسنةمأ 1 او دار سامع نبا لاق 0

| 
 | هنالث اهلقأ عام ةوخا هناك او هلوشب وانت لح هللا ىنعلب لوقت ناك هناامهتعهللا ىذر سامع ظ

 : ةيأندو ة هعا رت ا د نور
 1 ل ا 1 - : ةسا و
 : لوعي ناكف هوحاهنالل نمل ًاببالا عما هشملا نعمالا سن هام 'لح ثلا نوكم نأر ركشي تاكو | تايدسملا نالوا 000

 : هتعةياورلارك ذهدحاوخ أون وأى رلعلا لهأ لافاكباللف قبامو ثلثلا مالل نب وخأونيوأف ا لازورد 56

 || نعت دل نبا ىث لافي دفىلأنبا انث لافكملادبعنهللادبعزيدمت . ممرع كاذب ابصن وك ةبهوةيطعىأ ىلكلا

ومةمعش ) ىنععءاتب الاو هلع |نالردصملا ىلع
ضرنامع ىلع لخسد دنا سامع نسا نع سام ر|ىل

 || نادر. ناوخالاراص/لاقذ هنع هللا ى

 ْ ل ا سا 7 ٍ تان أخا نملالاا ىلعوأ- اطعالا

 ظ راصد | ىف ىضمو سانلا”راوتو ىلمقن رم نوع عسل هه همع هلل ىضرنامعل ظ9 ظ ىبط نيلحان نهتاف دصن هو 7ىأ

 ْ ةوحان ما اًهوخا هل ناك ن او هلوعب ىنعملان أى دنع لذ فلوقلان ماسلا .اوصلاورفعحو ألاف ٍْ ةملاطم ريسغ نمءاطعالاب سوفنلا

بوه. اعهللا ىبص هللا لوسر تاس: أ هلاقام لعاد عاصف تملا ظ نقف ذل ا دخون ام نال نينم
 ْ هللا ىذر سابعا هلاق منو درا 

 || لاقناف كلذ سانعنا هلاقاموهراكس اوةحلا نع لذ نم.ولافامدعص ةثاروةمالا لق تلامهنع | راع كادت نموا لح

 ش لاثمهمثدالالاثمسرعلا قطنم ف نوح الان أت لعدتو هوخا نيوخالاف ل مق فمكو لئاق ت.عساع او سفن بنط نءداطعم

 نراقتبنيسمالكلا نيب فملأتلا اهم أش نمناوكاذكن اكناوكاذن البق اهفطنمىفةوخالا || كاعالب وُرلانالوُرلا نمةدطع

 || امشتنماهقطنم ف اضفتسمناكو كاذك كاذناك الف امههوحو ضعن فافلتاناو امهدنعم || رللا كام عشملا نال 5550

 امهروهظامممتعحجو ا وامهسورورمعو هللا دبع ن مارد , رضاهم الك المعتسم ا ىذلاا ناو هلتقوهك حاوتلادع
 دشأكاذناكو

 ١ رهط تدجو أ الوقمناك ناوامهرهظامسْممَت هحوأ لاين نماهقطنم قهضافتسا || ةحاشمالاوهوزلا فمما

 ىدررغلال اق لدي ريغ نمةطعلا ةلدخلاو كلملاال

 فغشملاداوفلا ضاهنمأريض : ىوهلاوقوشلا نماني داؤف ىفاسع عفانم لع> ىلاعتهننانا موق لاقو

 تغصدقف هلاىلاابوتتناءؤانث لجل اقام انت دئفأ فام هنم صف ًافالوقمناك ناو ذنأريغ | ؟ لاو وهتك ناطق بتاعنا

 نمرخا هتمدحاولاىلا م تاذاادحاو ناسنالا قناك اهبل جارخا نم تف ضرا مناك اا ةحولق 01 11 1 0

 اوخالان اكو اهمالك قرهشأ دايما يدان وتلا هي ناو 2 اكاد | ل
 ناوخالان اكو اهمالك فرهشأواهّعطنم مقرعصف مسجلا امل نرد نمش !اراصترخا ا ناضلا || كلذناكو رهماهحوزلا قود نأب

 ناسا لوا ايما تو تسر ايس امل 3 ل

 دفو رق طف فينو نررت قلم نسا رفأر زروال يدم ةروو ل وح امم 0
 ' 0 - يسارا قاما دو راوح

 ساد ثا اعجلالق يي ع ا هيالدحواعاو ريسملا ىلعاستت

 ىنت هلع سلف ىنعلا كلذ ناك ناواذ_هو عج نينث الان معمل عمف نيدرفأت نادعباعمج | نسبنأل نسهلسفنلانأس لال

خازاوج نع ا قرمض ]او راك تعجوأو نسل
ر عاش فسم العتسممالكلا ىرجدفامجار

 | ريعهروصو لاثع همنث م

 نيس لك :ارلعدق هنأ الفاماق كلاوخأ لاف نمن الاهتروصو هئمادعاصفهمالثلاثم أ ا نيطهلوقفروك ذالوأ قادصلا هنم

 ٌكلذك ناك ناورهالاناونعىشاناك نأ د عناعم اراصفرخ آلا ىلا امهدح أ مضدرف نيوخالا , 2ك زمسملامث مث ماهسالا ىلعمالكلاءانبو

 ك0 77مم ا امللمململمماللللاا اا

 الف ْ ثتباط اذالح ام ١ كلدل اومقنا ىلعهسنت هفتع لوف وهب نأن رودهنم ىش نع ه رقد ةورأ و شملوت اوهب ن 8 ود

 1 ه«نمقرمفكلار 1 دادسهلو بوشوملا لملعت ىلع نهل ثعد و تااذ ىلع نهلمتت جب ورلان مةرساعمءوسورأر طضارم-غنمهمهلاب نهسوفن

 نمو مك اوأاهنمّتدح او تاقتدصلا ضعن نالدلك قادصلاه مهو هاط لوا ثناوودشفنإل وانةمنوكمفدحا ولا قادصلا لاو ةرمصملا'



 اذاقادصلالك ةهزوحال هنال روك ذملا ثعبلاةدئافعمبلاغلاي رخشم الكللاازخا ضسعستلل هنم هلوق ف نمن أ رهظن رب رمت ذه
 مده هولكف قادصلا ىنعي سنحلا اذ_هوه ْئد نع ىنعملاو نيستلا ن٠ نأ معز ةقرقدلا هذه نع لف غنموةملكلاب رهملا نعاهسمفنتباط

 لبقو هتبقاعدمحتامءىرملاو لك ءالاءذلتسام (1 8. 9) ءىنهلا لبقوهبف صيخنتالاغتاسناك اذاو مو ماعطلاونهنم نانفصاني م
 لاقبهنمو هارعش ىف عاسنياموه 00000

 ىلا ءوقلحلا نمماعطلا ىرجلءىرملا || عبجلانعربخلا ظفلوشو اوماقمهلوق ير ذفاوماق لاوخ أ لامي نأ اهم الك فب رعلار يم تالف ظ
 وهو ءانهلا نم ها لمقو5 دعملا مف مهدنعافو رعمالاثم مهتنسلأ ىلعمالكلا هنى :رحام لكان النيثت الا طفل امهو نيوخ الا نعاربخ
 ءىنهلاف نارطقلا,برحلا ةملااعم امهدح أ مضنيعومئاناك ناو ناوخالاكاذكنف هو ركن أممفدوف :رعدقأمريغمريغاذات روصو

 ةرامعوهفةلجلاو برحلا نم ءافش | معين أر ئاحريغف مهتروصواد عاصف مهنمةثالثلا لاثمريغةروصو قطنملا ف لاثمامهلف همحاصولا
 ةعستلا ةلازاىفةغلامملاوأ للكتلا نع || لاقتاف ليقانلف ام ةمعأا ىلو أ لوقالف كا ذ5 كلذ ناك ذاو موهفم ىنعم الارخ آلا ىلازمهدحأ
 ردصلا ناتةصامهو رح ”الاواشدلا ىف| | كلذ ءالعلات فلتخا لبق ادعاصف نينئااهعمتمملا ةوخاريصع|هثلث نعمألا تصقن لو لئاف
 نملاحوأ اًيماشنعالك أىأ || كلذلافنم ركذ مهمأنودم#متؤمسألا لعن البأل|نود اذ نع مألا تسمن مهضعب لاَقف
 دقوءىصءىبهوهوهولكى أردلا || هنرووداودأ نكي مناف هلوقةداّتق نعدمعس انث لاق عيرزنب دب زب ان" لاق ذاعمنب رش اسرص
 امنهأدتسوهولكف هلوق لع ف قو || دحاولاخالااهحح الونوثرب الومألااولْرْنأس دسلااهمالف ةوخا هناك ناو ثلثلا الف اونأ
 اماقامسهنأ ىلعوأ ءاعدلا ىلعاتي سم || ىلو مهاب نال ثلنلا نم مهمأ اوبخحان مهن نوري علا لهأ ناكو كلذ قوفاماهبسسيو ثلثلا نم
 دارملاوأ مات هىأامهم ردصم ماعم || سدس لعاهم رصقو سدسلامالاّتصقت لبنورخا لاقو * مهم نرد مهلعةقفتلاومهحاكل
 ندا عل لاقل برععتا لا كاب ىح نين حلا رص كاذلاقنمرك ذ هنع مهم أ اود ىذلا سدسلاب تمملاةوخ ال هنوعمدحاو

 تملط مت هو نا:املعلا ض»ب لاق ىذا سدسلالاف سابعا ربا نع سواط نبا نكرم ريخألاق ٌفاَز راك

 رع نعو اسفن هنعىطتلا نأ لع فالحل ا ىوردتو مهمأ نود مهل نوكمل 0 ش ريتا دارع 0
 نطعنءاسنلان ا هتاضقىلاتكدنا || دسم نيرسحلا نعراس د نبو رمع نعةندمعنياانريخأ لاق سنوي . ,مرط امّكلذو لوقلا اذه
 ىفلاقين أب اوصل. كاذيلوأورغعج وأ لاق دلاوالو هلداوالن وةلالكلا لاق سابعنبا نع
 دقو هقلخ حلم نم. لعأو هامل سد_.سلاةوخالا عمم الا نضرفد د ىلاعت هللا ناكلد

 امكلذ سلو كارل كاذ نوكي نأ ز وح دقو مهدالوالءابآلامزل امل ناك ك اذ نوكي نزوح

 ةمالاهملءامل ل وّمَف سامع نبا نعسواط نعىورىذلا ام أو انلعاسع لمعلا انرمأامعاو هلعانفاك

 هذال ىلع مهعاجا يندادار عدس الذ رمالزأ عساني فالخالهناكلذو فلاغت
 لح ىنعد (نيدوأ اهم ىدوي همصودعن نمل ىاعن هلوق ل. وأنت فلوعلا 78 هداسق ىلعادهاش

 روك دلاتمملاداوإ ىلاعتو ”لرابت هللا مق ىذلا نأ نيدوأ اه ىصوب ةبصو دعب نم هلوقب هوان

 دعب نمّدنلا هذهىف مهلهمسقام ىلع مهل همسقي امنا هتاقو دعن نمهتك رن ن مهن ونالو تان الاو مهنم

 هلك هني دءاضق دعداهعان ىفهتدصو ذم دعد نمو هتك رث نم هماعءوه»و تامىدلا تملا ني دءاضق

 نم هني دعاضقدعد نمالائْب هلىصوأ نممدحالالوتسملا هيرو نمدحأل هرك ذيلاعت لع لف
 قيام هتئرو ءاكرشهنب دءاضق دعدأب اصول لهأ لسعح مث كلذ عسمت طاحأن او هنكرت عسججب
 للا ىلع دازامةزاحاق راما لعحهثلث كلدز واحنا هنلثللد رواج مامدن مهىضوأال

 نمناك اماماةهودراؤاش ناو كلَ ْثلىلعةدانزلا اوزاحأ اومحأن ا هتئروىلاهدروأ كلذ نم
 هنا ىلصهننالوسر نعىوردقوةعمتش ةمالاك اذ نمانلقام لكى بعو مملع ضاموهفثنئلا اهنا ذ
 0 : نعنامفسانربخأ لاق نو رهندب رب انث لافراش نيدسمت |(ّسرصاموهو ربخ كلذ لو هملع

 هدحولا ىركحهنعوتلاةدح ىلاءارحا الا__-- 00 : ١ 2 / ىصوب ةيصودعب نمهنآلا هذهنو رقت كنا لاق هنع هللا ىذر ىلع نعروعالا ث رح ا نع ىحسأىف نيطاخلا ىلا لاومالاةفاضاتنسح ا ا ا "ا
 سن أ لمعف اضعا لتي مهضعن ناك نكلو هسفن لدي ناك اممهنم لحرلا نأ مولعمو مكسفن أ نواتقتءالؤس نأ مث هلوقك ةسمؤشلا
 مهام او أىاءاهفسلا لاومأ هفاضاتنسح ةمعونل ا دحولا ءذهلف هملا حاتحو ناسنالا هب عفتني ى ثلاملاانهاذكف دحاو عون نمل كلا نال
 ءان الآ باطخ لسقو ببسيفدأ ةفاضالا نسح ىف ىكي وهمة فرصنلا اوكلممهنال لب هوكلم مهن الالمهلالاملا فاضي نأ ل مشحو

 مثتطعأ ةأمااعأ:ةصرو ةمغر

 نان عو اهلكلذف عح .رتنأتدارأ

 هءلعهّنلا ىلص هللا لوسر نأ سامع

 اذالاَمف دب الاءذه نع لئسملسو
 ريغةعئاط ةيطعلاباهجوزل تداح

 ناطلمكملع هءىضقي اله كم
 هنامت ةرخآآلا فهن هللامك ذخاوبالو
 اومأىتاسلاءاب الم أ امل ىلاعت

 ىتنسا نهملاءاسنلا تاقدص عفدو

 ناوأ اوغلب ناو مالح الا فافخ مهنم

 ءاهف سلااوتوت الو لاعف فءلكتلا

 اذهنأ ىلع ءابعلارثك [ىلاومأ
 سنالانأدروف ءاملوالا باطخلا

 امناهناب سححأو مهلاوم أ لمقول نأ

 1١122222 0000 مس دب دي ا هايج روس يح جمس حسام سس حست



 ىلع لا ص رعلاو همقس لا لاون هداك[ دوك اذهىلعف موملااهضعبو أ مهلا ومأاوعفدنأ» اهف ءمهدالوأ ناك اذاىلاعت هللامهاهم

 مرحتلاو ملا هاا: نأب لوالا لولا مسج ربدقو هستئرو ىعهظف < نيمأ ىلا هلامع ىدو نأ هلع سحب هإ>أ برقاذا هناو لاملا طفح

 ٠ ١( ( بهم نأ هملع مرلال هنأ ىلعةمالا تعجأو

 اضدأو مهلاومأ اهفسلاىلا عفد.نأ

 اولوةومهوسك اواهق مهوقزراو هأوق

 سانت ص اوالاهذهاقور عم الوقم 4

 دعبب اللوق أو مان الاال ءاملو الا ل 0

 نال نوفل او لغد الا ند
 الاد_فتال مكلاومأىف ةفاضالا
 صاصتخان اك ءاوس صاصتئخالا

 فرصتلا صاصتخاوأ ةكلملا

 دهاح نعفءاهفسلا ىفاوفلتخاو
 نك اناودأت اسنلا اها كامتلاو

 نات هذدموهو تاس وأتاهمأوأ

 نع ةمامأوب أ:ىورامهملعل دب ورمع
 تقلخا:اال أ سو هلع هللا لص ىنلا

 ناو انالثاهلوشي ءاههسللراذلا

 تعاطأ ةأس االاءاسنلاءاهفسلا

 ةريغفك ءالعف ىلع هل .عف عج دقواهمهق

 مهد زنباو ىرذهزلالاقو ءارعفو

 نءانعو لومعلا فافملا دالوألا

 ندع سوةداتقو نسااو سامع
 ةبدفس هنأ مان أل حرا لعاذار يح
 اللف دسم همف سدد اونأو ةدسقم

 لكامل طلس نأ هل ىغسي

 لك اهفسلاب دارملا نأ سمح تل |و هلام

 الولاملا طفح قيلت سل نم
 همففق رمل اوه ريمت و هحالصاب هلدب

 ماتي الاون امس هلاوءاسنلاهمف لخدبو
 مهانزوال امتمه ريغو قاسفلاو

 نيرادلا حلاصع لعلاو نيدلا لهأ دنع

 هدسفب و ش.الامف لاملا عضمف

 مثل هللا لعح ىنعم

 الا ىلع سيسملا مم الاوالطا

 50 مابا 00 ردصووهواماقرمشالا فذح عفا ارق نمو

 | نو لاقراشن نا ثرع همصولا لمق نءدإاب ىضق لو هملع هللا بصءننا لوسر نأ ن دو دو ع 1

 هسلعهنلا ناوضر ىلع نعش رخل ن عيقحسأ ىل أ نع هدا زىلأن ءأن وت راع هلاك نورهندب رب

 همالفةوخا هناك ناو هللا ئمهض» رفهوانت لح هلوب ىنعي (اميكحاملعناكمتلاناهنلا لص الدب | امانق

 هلوق نمردصملا ىبءهضد رف هلوق سنو مهلهللااهتني هتقوم موا ءماماهسلوقب ةضن رف سدسلا ماشا ءامس هبالامكتاعتناو مكمانق

 | ذامالكلا ىعم نم ةضن رفح رخأف رخآف_ةضي رفنيثن الا طح لثمرك ذل كدالوأ ىف هلكصو ||( 21

 ىلوأ ىلع مرح هنأ ىبعو أو هلام نمءاشامناوسنلا نموراغصلا هدالوأ نم

 و عمل ع ع مل و ف عع ممل .١ ةامحسسل يحوم يس ب يصل هجم سمو د عن علل ج6 هج” مج بيس ومص مطو هدس ل. ا يمس

 ثعشأ انث لافتابغزرصفح انث لاقت ئاسلاو أ رع داع : لسو هملع هللا ىل ص ىننلا نع

 لاق دمج نا نمرع دآم مو هملع هللا ىلص هللا لوسر نع ىلع نعبرحلا نع قحسا ىأ نع

 لمقندلانأدم لاو نيدو أاهم ىصوب ةيصودعت نم هين أن عدسه اج نبا نعةريسغملانينوره 5

 أرقو نيدو أ اهم ىصو قارعلاو هني دملا ل هأءارق ةماعهتأر تف كاذ ةءارق فءارلا تفلتخاو ةمصولا
 نيتءارقلا ىلوأو رفعح وأ لاق هلعاف ب لام ىنعم ىلعاهم ىصو ةفوكلاو ماشلاو ةكم لهأ ضعد
 ا نلجأ ركل ع ل نيدوأ اهم دون ةيصودعت ن هكلذأرق نمةءارق تاوصلاب

 ناكنا 1 وفة ام مدعو يلو الو لوغب هنأ ىرتالأ هل عاف يبسدق نعرخ اهلك

 لي وأت نال هل _ءاو ىمسدق نعارب_خ نوك,نأ نيدوأ اه ىصوب هلوقب ىلوأوهىذلا كا ذكف داوما
 نيدوأ اهب ىدو ةمسدودعن ن مدأو هلناكن ا لرتامسدسلاامممدخاو لكدادي ونأالو مالكلا

 لج نعي (اعفنمكل برقأ مهم أن وردتالو انبأو كو انآ) هلوقلي وأتىفلوذلا و هنعىضقب

 ىعسام ىلع مف عشمم ثا عادل اصوأ نذل: الوش قام ارا را

 مهقوذح مهوطعأ لوقي اعف :؟لبرقأ مه نوردنالك انب أو وأن! هب الامه قد 298-

 لحاع ف كلاعفن دشأو ىندأ مهم .أنوماعنال 5تافاهومهوط«تنأ عديصوأىذلامهتبمثاربمنم

 لاقفاعفن كلل برق أمهم نو .دنال هلوقليوأت فلي وأتلالهأ فلتخاو مارخأ لحآو كاد
 هللا دسعاملا لاف تملا - م2 كلذ لاق نمرك ذةرخ الا فاعفن كل نرقأ مهم . أكاد ىنعي مهضعن

 مران و مانأ هلوق سامع نأ نع ةضاطى أن ىلعزع ملاسو هبواعم ى“ لاق حلاصنا

 | هلنانال ةمايقلا موي ةح ردكم رأءانيالاوتانآلا نم هلل ؟عوط أ لوهب اعفن ؟كل برق أ مهم أن وردتال

 مابرقأ مهم أنو ندتال كلذ ع تورخ ١ لاو عبد مهضعب نينمؤملا عفش هناصس

 ىف اذ 3 مصاعوأ انث لاف ورعنمد# مع كلذلاف نمرك ذ اسندلا ىفاعفت

 ام" لاق ىنثملا , ترد ,اينالاقاعفنإكاب 0 . أ هلوقؤدهاعت نع سك ىلأنا نع

 لاق 0 2 هلئمدهاحت نع 600 ءلش انث لاق ةفيذحو أ

 لاق اعفناكلب رق امج نوردنال وق ىدسلان ع طاسأ انث لاق لضفمانيدجأ انث
 مرك ذ انلقاعلاذفنورخآ لاق و امندلا عفن ديس رح ملف حف

 وقأمهأ وردنا وقد زنبالاق لاق بهو نااانريخأ لاق سلول هرم كلذلاو

 ف : مهريغ مدع لدي منور ربنذلاداولاوأا اولاامندلاو نيدلا ف ؟<.لريخ مهأ لاق اعفنوكل

 نمدْصل رغز هلوقلب وأن ىف لولا 3 ا ني ل (ثيراولامهل

 "و

 يفر همر تس ل كوم مال نال ضرألا مننا مين :اوخرناندلاو مها ردا تاع ةنادع



 ىتناصدف ىتندأن او ىهلاقايندلا نمْك مدت ىهو مهاردلا سحمان لا الل بقو لالا جالو لاعغبالاد جال هاذادتر دج
 هلاولاقف ةران عشت فالجراوأرامعرو هنيد لك أءاملو أن اك كدح أباح اذانام زق مكناقاومستك اواورحس ”انولوساوناكواهنع

 مرك ىغتسا نم مك اروثنم فو ضرعلاو (11) نيدلانيمرك الاراضد هذ هلام عاضأ نمءاكد | ضعد ناقو كناكمىلا بهذا
 ءااوةهلذ فلا همفو هلهأ عا ا سسمس ص

 0 00 | همالفةوخا هلن كنا هلوق نم ح ورخلا ىلعهبصن نوكينأزوحيدقو ٠ تغصوأم هانعم ناك
 مها سم مهاردلا لاشي ناكو ةلذ_م ||| همالف ةوخلا ناك ن اف هلوقنمح ورحلا ىلع وصنمةضب رفلانوكتف ةضي رفسدسلا
 اهم بسطنوح رح لكىوادتامال هنأفا هكح الع ناك هّتنانا هلوقامأو ٌكملع ىنمهقد ص كاوشو ةيبك كوك لوشن نييملا

 هصهاتعلاو أل اقو حلص لك | |  كرومأ كلملصإ مم أبامىلااوهتناف سانلابأهقاخحلصباعرلع اذ ل هللا ناءواشت لح ىتعد 1

 كلانا 5 نيحموق كلحأ ىضعي امفو ضعت تاريمن ماكضعمل سقي ؛:اهفكلذكر وظوهريبدت ةكحادل رن لوقي اممكح :

 م ” || قدحاسملا عظاومه سلع تعال نمءاضقهناللا اذالو نادك ل دالماكتالا هر ماكش ظ

 تمغرعرملا ىلعامندلاتلاماذا ناةدلو نهل نكي نا كح اوزأ 'لرتامفصنكلو ) هلوق ليوأت فلوقلا ْ ةبقاهلاوءدبلا |
 لمةثءحسالالاموهسملا لوهان ل_ح كلذ ىنعب ([نيدوأ اهب نيصو:ة صودعت نم نك رتاسم عدرلا لف دوف كاك :

 ىعلان رىتغالا ىنعلا سلو نه ث د مويدإو نهل نك ناثاريمو لام نمنوناؤودعب محاوزأ كلرتام صن سانا اهعأ

 لشي ةادغوأ ىرقت هعايع ىأوأر 5 ذداوتوملا نهل ثدحت موناكح اوزالّناك نأ ةىأداون 4اناكن أ ةىنأالو رك دالثوملا :

 ل.ذفتىفس انلالاوقأ ف لتخادقو || لوقي نيدو أ اهم نيسصوب ةمصو دع نم نونع لا ارمثارمولام نم نكرر تام عد رلا كلف

 يوح أ امن مهقاشتا عمرشفلاو ىنغلا | نوملع ىهو نتع ىتلا نهنو دءاضق دعد نم نهلاومأو نهتاكرت نم قسء امم نهنعاث ريم كل كلذ
 ىلا نمرطنأ امو هوركمرشفلا نم | عب عسب رلان هاو ]) هلوقلب وأتى لوقلا :) اهنيصوأ رك نا ةزئاخلا ا :

 ىنغلا لمضفتىلاموق سه ذف مومذم ل نم مكر تام نا نهلفداو كل ناك ن اف داوكل نكي لنا متكر تام
 رعفلاو ردتشمىنغلانالرْغفلا ىلع || عبر سانلااهسأ ًاكحاوزالوداوكل نكمل نك نا رام عبر ٠ نيرا ا ردع (نيدوأ

 اذهو زمعلا نملضفأ ةردشلاوزحاع || نك ناذ ىاالورك ذةداوالوناولاثدح كدحأ,ثدح نا تاو لامنم م متافودعب رةكرتام ||

 ههاشلا حهملع بلغ نم تهذم | نهلفةعاج وأداولا ناك ادحاو أو أرك ذداو هلو توا !ثدح م دج أ ثدح ناو لوقيدإو جل ظ

 ردا ل سنو اول | نمنغلاك-:انودعب ابن فلك ىتلا ةكرتو كلاومأ نمذئنمح كح اوزالف لوسي تك تام نْغلا
 ىنعلاو كرات ريمعلان ال ىلا ىلع نوصوت ىتلا ةزئاخا؟ اناصوذاغن دعب نمو كملع ىو انولاثدح ميت دح ىتلا كنود ءاضقدعل ||

 نم لضفأ امندلا لرتو سالم مالكلا ىنعمن الن يدلارك ذ ىبءةصصولارك ذم دقف نيدوأ اه. ن وصون ةمصودعد نم لمقاي اياهم

 هيلع بلغ نم لوق اذهو !مبالم ١ لامىفناكنيذه ّىأ بارخادعب نمهلوهاممتا تاب لامذه ىف كشم هاتضرف نمل تضرفىذلا نا
 ريسخ نوقاملالافو ةمالسأ| بح نيدلا رك ذم دعتو نيدلا رك ذ لمقةمصولا رك ذ دقت ءاوس ناك | ذلف نيدوأ ةمصو نم نكنم تملا

 لادتعالا لضفلاواهطاسو أر ومالا رك ذنوكمف هلام. نم ةبصولاو نيدلا يمي ثلا دسأ جارخلا كلذ نعم نمدرب م هنال ةيصول ارك ذ لم

 ليسوا لدس ا قدااو عملا نع ١ ووو ثرو لجرشاك ناو ) هلوقلي وأتفلوقلا خف ةيصولارك ذنمهنأدسي نأ وأن بدلا
 نيلاخاهمدمنملسو نيرمالا أ ةءارق قءارقلات هلتخا مث هالك ثرو ةأ م اوأ لحي ناك ت او هؤانث لح كلذ. ىنعي (ةأرما وأ"

 | اهفافت قوف سفنلاهّتغلك نمو | نر وول 0 هلاك ثروب لحجر ناكن اومال. الا هأ ءارق ةماع كلذأر مف كلذ

 م لا ل ا الا ا
 د ل ظ هللكش ع نم ترون لجر ناك ناو ىنعمةلالك 9 رو لحر ناك ن اومهضعنمأ 0 بسنلاهماع

 9 ١ لالا ظ اف 7 لاقف ةلالكلافليوأتالهأ ف لتخاو تخأوأ أن معيب «بلع فظعشي نم ينحت |
 ب 0 ىث لاو ىنوكسلاعاحشندنلولا سم2 كلذلاق نمرك ذ داولاودلا ولا الخ ام ىهمهّضعب ظ

 ىلا«تهنناسغراذهلو راضملاعفد» ا ءاافتد ًاردقىفاه .ةعهقلا ىضر ركب وأ لاق لاق يدع تنل نع مصاعخرع رهسم نب لع
 ا يتسم نت سه اعد ندب د تيطمنتُك 5

 اهدارأ نمو ىغ ةنوعلا تيم ركرعلا | اذهلاندلادارأ نسوق |ناهرلاو :داهتلاو ناك 1١ ضأ تيحفمي دلل! ث, اًنهشهطفحف

 0 د 0 ايم : هد دوق ردا و سا الث كاذدعب را 3 *ةمادن 00



 وه دهاعتو جي رحنبالاقاقورعمالوق مهلاولوقو مهلاثمأ لاح قيلبايوةحلصملا بسح ةوسكلاو قزرلا نم لكهوس 5 اواهلصولاومالا
 كل تل عح ىتاًرغف تمنغن او هلهأ تن أ املي تلعفاذه ىرفس فتح راذا لوقي نأ لثموه سامع نبا لاقو هلصلاو ريلا نم | ج هدع

  مكماعط | عم مهولع حام .زلالاوُك فهلا كرانو كاباوهللااناقاعل مفك ءلعهتعفن ١( در تمحو نب نكل) ناديزنءالاوو اطح
 ديكيسس سس سس ابن درمأ هانا كتوسكو
 ْ نا ىرهنسم هتبزت اطيشلاو ىف اطخن ناو ا دوا ذ اناوصناك نافانأر لافقلا لاو لمعلاو للاب قلعتي

 ! كرات هللا نم ىهألىلا لاق هنعهللا وذر رعفلض سالف دلاولاو داول الخام ةلالكلا لاملانأهف“ ره: ىلولاو اص ناك نا

 ١١ لاو مس انث لاق مهاربا نيب ودعت وص هارى ار فركمانأ فلاخأ نأىلاعتو لاملاّدرب هناؤءامص لازاذا هناو هلام

 ْ ىنأرباهلوقأ ةلالكلا ف لاق هنعهتلا ىذرر كانأ نا ىعشلا انث لاق لوحالا مصاعانربخأ ىأ رهقتالف ملا اماف هلوقكمملا
 ىحكسالى لا لاق هفعهللا ىض 7 رعناك الفلا 0 0 اياوص ناك ناو رساعتاك هيناع طابقلا 1 امرا

 ئ لوحالا مصاع نعنامضسانريخأ لاق ىلعالا دع نيرشب وأ ترص رك انأ فلاخأ نأ هللا نم هتموت تاوقيفلا

 ةيقاعنأ هفرعوةالصلا لعد_حر

 ةلسجحابو جامتحاورقف فارسالا
 هتحأو سهلا هملا تنكسام لكذ
 وأ لوقنماعرشوأ الفقع هملس+

 هنمترفنامو فورعموهف لع

 ىمءاهقسلان أندم ركشفهحفا

 كاذف طرسشف مسهلاومأ نوود
 - حاكنلا ع وأب امهدحأ نيطرش

 ع 371 ,بنمدشرلا سانيا ىفاثلاو
 "6 املا داما

 وهو هيدوصغموهأم لل طلوهدنع
 ىمملاجيورخن مالتحالا طانمودلاوتلا
 عسل لاكتساب هناكما تقو لخدبو

 ةمان ةنسةريشع سجن غل وأ هب رق نين
 سمع ىلامتو ىفاشلادنعتبرق
 ناكر تس مناذهو ةفشح ىأ دنع

 ؛ نارام اهلودت راجلاومالغلا نب

 لقطلو لمحلاوأ ضمملا ناب خأ

 ثلا تامنا ىهةدئازد ةرامأ 1
 7 يف ساانبالامأ وهناعلا ىلع نس

 علا ةبسلا دا رملاو 0
 “يلا فالخ دشرلاو ناؤرعلاو

 اوريستخاىتاتسلااولتباو هلوق ىعمو
 موفر عم ءومءااوح أ اوقوذو مهلوفع

 لاق انه نمو خولبلا لبق فرصتلاب
 ق4نأاذالسعافامه امهغولب لبق هن وأد لمق هيرومألامالالا نال ة حتى نذان ربملا لقاعلا ىصلا تأف رصت هقشح وأ
 عقد هبال نكلو م#ملا لاملاعفدىلعففوتين ذالا نال فرصتلا فنذالا ىضتقيالغولملا ل_.قءالتبالا ىفاشالاقوءارع دلاو عملا
 عسل فرت رحانلاةوفةسفتاطلك لامس هلاحءاربتساو هل ةعرامت اءالتبالاب دارملا لب نيطرسشلا ىلع فوقومهنال مهلا لامملا

 3 رص ذلاوالو هلداوال ٠ نمتلالكلاالافام_منءهنلا ىضرباطملان ب ره وركْأ أنى عسنلا نع
 ةنرس الحر رعناك لاق طممسلا نعرب د نينارمت نعش أ ىنت لاق عب ؟ونبا

 0 لاناوالأ هل الكلاامىردأ تسلو منيح “ !عىتأ لاو هنأ الااه ردي اذكه مدي لوقي وهوامو
 كوننا رص دلاولاودلولا الخام
 نرسل ع نعد نور كنا ارح كل , رص دااولاوداول الخ امةلالكلا

 لاق دي سنو مر 0 نمالالكلا لاق سامع نءانع
 هل الكلا لاق يدق رعدخ حو ءرانيدز ورع نع ُثد_< ب رح نبأ تع مس

 نبو رمح نع نايفس انث لاق لموم انث لآف راشب نيد ارح دلاوالو هلداوال نم

 0 رص دااولاو داولاالخ ام ةل الكل لاك ساس عنا نع ةفتلان دهن نسما ن عراد

 ملس نع قس ىلأن ع ليئارسا نعل أانث لاق ند رادع انث الاق عكو ناو راشبنأ
 ظ ٍنيملس نعقعسا لأن ءل د 5 ارتسا كيل م لاو كرار رف هل تاع نا يعد

 هللادمع انث لاق ىبثملا , مرت دااولاودلولا الخ امدنل الكا الاق ساسعن.انءىلواسلا دبع

 لح .رناكناو وق سابعا ن ءدحاط ىبأن ىلع نع ملاصنبةيواعم ىث لاق حلاصنا

 كم7 اد اوالواداو كلرتن نم ةلالكلا لاق هأ ًارماوأ ةلالك ثروي

 تام نمنأ اوقفتادقالا مه , ًاراملاق د معنا نع قدها ىنأ نعصوحالاوبأ 0 لا

 كد رش نع ف سو نيوحسا انث لاق :رصتنم ا سمع نترمج ةلالك هنأ ادلاوالو ادلوعدبلو 9

 .دااوالودلو هل سلىذلا ةلالكلا نأ اوعج أ دقالا مهني اراملاف دمع نبيل س نع قع»أ ىلأ نع
 دنعزب مياس نع قصساىفأ نع نامفس ام لاق نجرلادسع ان لاق راشب نبا رص
 ىلأ نعْسعْشأ ءلمضننا انت نإ عمك نبا 8 رح دااولاوداولاال_خامةل الك لاق |
 نا لك ثروادلاوالو ادأو لح -رلا عدي اذان ولوةي مهو مهتكردأ لاف ل دراي ما ١

 ناك ناو هلوق هداتق نع دمع انث لاق عمر رنيدب ر انث لآف داعم ن رسل 0 رص

 ءالوهفةهنناالو نب االودح الو تأ الدلاوالو ءاداوال ىذلاةلالكلاو هأ سماوأ ةلالك ثرو: لسحر

 قلاق ملا نعدمعس نعرشعج نب د انث لاق ىلا يدم مر مالا نمدوخالا

 ل رداحادسعزيد#

 || لك ةلالكلاديزننالاق لاق بهونااانريسخأ لاق سنو: شرع دااولاوداولانودامةلالكلا
 | مرصع مهئاسنو مسهلاج رنم:لالك ث روي وهف و « وهف لاوالو هلداوال نم لكو دلو داوالودلاو هن هتريالنم |

 ل هاهو مصمم هيمو لا

 نسما
 | 37 جمس وبسم ستسسمل يول م يح وست سس يهيم حس يريح ب ل وحس ص يع رعب هع

 0 3 نء صاع نعرباح نع نامغس نع أ انث لاق ّ

 ا ا



 فرعسى رت شوأ عدملا بسس ملا عفدن دقو دسافملاو ملاصملا نماممفاموهتمءارشلاو لاكلذفاشكتساب مث هروضح ءارمشلاو
 قلعتبامف ىرتحمادلو واه ماوقلا ىلع قافنالاو ةعرازملا ىمأ ىفريتخم ع دازلاداوو دار أول دّمعلا مب كاذ دعب ىلولا من هاهعو همهفرا دمك

 ةدحولاةرملا كي الواهبش أ اموةراغلاو ةرهلا ( 68 #) نعةمعطالانوصوةشقالا ظفحو لزعلاو نطقلا مأىفةأرملاو هتفرحت
 نيتض نمدسال لس راشخالا ىف 00002 2 حج

 ةملغدمفبو لاحلاب قملب امىلعرثك أ وأ لاق قا ىلأو ىرهزلاوةداتق نعرممانريخأ لاق قاز رلادبعانربخأ لاق ىدكحنب نسحلا

 صتخم دشرلا نماعوندشر هنأ نطلا /ىرعزلا نع رمعم عدمت ني دمع انث لاق عمكو نبا س2 دااوالو دلو هلرسل نم هل لاك 1

 نب والا عم سد سلا مالا نمةوخالاث رو هنأ هنعنسواطةياور نم لسقءانرك ذىذااربسلا
 نلهس انث لاق ىنتثملانءا رص كاذلاف نمرك ذ دااولاالخامةل3لكلانورخ ل اقو هب

 ةمسرعلا لعأ ف لتخاو بالانوداموهف لاق ةلالكلا نعكملاتلأسلا# ةمعسش رعفسو
 تلعحو ناكر يخ ىلعةلالك تيصن تدشن انبي رمصملا ضعي لاسقف ا« ةلالكلا صانلا ف

 ىلع هل الكس صن تلعجو عقووحن ربا نع ىنتعَم_بتناكت لعح تشن او لحرلاةفص نم تروي
 نوكرال ناكحربخةاالك هلوقمهضعي لاقو اماقبرض:لاقياك ةلالكث روىألاملا

 ىدنع اذ ف لوشلا ن«باوصلاو رفعحوأ لاق « ةلالكلاثراولاامناو())ةلالك ثوروملا

 ةب وصنمتناك ناو هل الكلاو ثرو ناكر خو ثرو هلوقنمجب ورذنا ىلع بوصنم ل الكل نأ

 ىن_عمنال مالكلا نعم نمردصملا ىلع كلو لاخلا ىلع وصنم تسلفثرو نمح و رخلاب

 هلوق ةلالدبءافتك اهلك تمرك ذ كرتمت ةلالك_ سنلا هلئكشم ثرو ل_>رناك ناو مالكللا

 تملاوهو ثوروملا#ل الكا مه ضع لاف ةلالكىمسملا ف ملع'الهأ فلتخاو هباعئرو

 اذن لاق نيسحلاندحم مر كلذلانمرك ذ هداوومدلاوريغهثرواذا كاذب ىمسم سفن
 اداوالوادلاو عدبالىذلا لاف ةلالكلافمهاوقىدسلان ع طابسأ انث لاق لضفللانىدجأ

 لاو سامع نبا نع سواط نع لوح لا ناملس نع هشيعنا امث لاق عبكو نا نرد

 ةاالكلالاق تلقامو تلق تلقاملوقب هتعمسفهنع هللا ىضر'ر مه ادهع سانلاوُ ا

 ناملس نع وصسا فأن ء ليث ارسس أ نع مدآ نب ىبع «وىلأ 5 لاف عسكو نبا سر هلداوال نم

 نيدلا هثرولا ىهةللكلانورخ باقو ده دلاوالو :هلداوال نمةلالكلا لاق سامع ا نع ديعنبأ ْ

 1 اراد هيل هريغوأ تاوخأو أةوااوناك اذاتشأ كوثر
 ”رخ كلذلاف نمر ؟ ذ اهج لاو تلا ةالكللا لبن ور آلاقو ه« كلذ ف مهفالتخا

 م -ماكىلاوادلاو الو هلداو الىذلا تسملا ذه الكلادب زنا لاق لاق بو انريسخأ لاق سوه

 ىدنع اذ فلوقلا نمداوصلاورفعح وأ لاق هل الكلاب ثروب اذهو هل الكلاب ث رباذه هلا“

 هانرك ذىذلاربلا محتل كاذو هدااوومدإوادسع نمتمملانوثر نذلا هلل لان أوهو ءالؤه هلام

 مرض اعو ثارم اف يكفةلالكى ثرباغا هللالو سراب تلقلاق هناهلادسعن راح نع

 م :ك لاو دمع ورم نعنوعنبان ءهيلعنا امن لاو ميهاربانبب وقع

 ىلوثدح دعس ىن نمهث الئرخ ١ اذهل اعف عجرم < اندئع. : نم ماه لاق قبق ةراقوُسفف نح .رلا

 هدوعل لو هملع هللا ىل مهنا لوسرمات أفلا اديدشاض سم ةكع دعس ضع اولاف «ثيدحلااذه ظ

 هوحولا عسج- نمدشرلا الهلا اوهر سامع انعلوفاذعو داولانودامةلللكلانورخآلاقو م« هلثمودساىلأو ةداتقو
 اركتمدرو اذهلو نكع املك أىلعو
 غولملا دعب هال هناانرك ذا رهظدقو

 هلامح الصب قلعتبامفدشرلا نم
 نام هتعبدخ ىلعريءلار دعي الث دع

 ىلابد_ةهم غلبادا لاق ةغتحلاأ
 عقدي دش روهفايندلا لاصمهوحو

 كاذ عم د.ال ىيفاشلالاقو هلام هنلا

 ناو نيدلاحلاصأ ءادتهالا نم

 قلاملا ف الثا نمولذإل ىسافلا
 هللا وندقو هم .رحاةدسافلا هوحولا

 هلوق قذوعرف نعد_ثرلاىلاعت

 ىف اريناك هنأ عمدسشر نوعرذ أ امو
 نيلوقلا ىلع عرفّيو امندلا حلاصم
 قسافلا ىلعرخلا قى رب ىفاشلا ّنأ
 ريغ غلباذا هنأمث هاربال ةفدحوأو

 هملا عفدب/كاذ ىلع رةساودشر
 نب رممعو سدت ىلاىافتالاب هلام
 هدف فوزا او ارز انيكو هلك
 يفاشلادنعو ةفيتح ىلأ تامعأ
 كدشرلاسانيابالا ادبأدملا عفددال
 هقشحم ادنعوت ليف .وه

 هد تعرك ذا غولبّة منال عفد»
 تدازاذأو هتسورسدعىبامت 20

 هريسةعمه دم ىو نحس عبسالع

 ىلص هلوقل نان الالاوحأر عت ىف

 عبسلةالصلاب مهو م لو هيلع
 ١ 1 رص اللاَقذ هلكىلاع ىصوأف ةلالك الاثراوىل سلورشكل امل هلال ا وأدشره:مسأ وأهلام هللا عفد

 انااشادب دا ) ار عريس 2 3 1

 ىأ اريك فلاب ريكي رسكلاب لحررلارك دقو نسلا قريكلاو “لاسم الاو دصقلادض ريذشلا فارسالاو ةرداسو مكف ارسؤلاىأ
 ناك. ن*و 0 ماهوعزتشسف ىاتملا ريكي تأ لدي .قنوهتشداك قافنالا ف ارفعها منعا: اريكريكي مضلابربكو نسأ

 همصخميثك ىاشكلا اك لوهجلا نس لعفل:ءارق لع رااوه لجرل لعج ىعئأالكلاثراولامئاووف/ (١



 ة:ففعتسلف انغ
 عفتني نأ هللهىصرلا

 نأ ىف فالغءاسلعلاو فورعملاب لك ايلف اريقف ناك نمو هفعلا دب ملط هنأك هغلاسةدأب , زنيسلا وك رتشلوهنم عنتملف

 نأب ١ رعشم قأرمس 'ولا نعد هلاف ىبهلا ناله عةرحأ ردقب :وةملااتدشأم ردقذخأب ن أهل ىفاشلا لاقريةملا لامع
 0: ةفأامتيىرع نادل او الحر نأ لسو هملع هلا بص ىنلا نعىوراملواريقف 1 دك ا ا أننأ هل

 «رضأتلاقدلا ملام ىاوالوالام

 كدلوونماب راضّئنك ٠ لاق

 آ ىلاس تك تاطخللا نبرع نأ ىودو

 ف. ننام ءودوعسمنءاوراع

 لكم كتف زر دق ىناو دعب امأ مكملع مالس

 دعلاهعب رورا.لاهر طس هأس مول

 فاوالأنامع !اهعب رودوعسمنيهللا

 00 0 ديفا اذ

 اك نءميتملا لامىلاو هأرخم

 7 انفارقف نا موفقعتسلف
 ىاسلا ىلعاساقاضنأو فو رعملاب

 ةنافاهدجو تاقدنهلا دكا ف

 مس تافدصلاكل قهلد درا

 دهاعتوريمح ني دمعس ن عزاتعاذكف

 ردَش ذخأ .نأ هلنأ ةملاعلاك أو

 00 ادامئاضرق هلا جباتكام

 ءاضهلا ىلع ردعب لو تامناو هاَضق

 نأ ىلع ءالعلاراك أوهملع ئثالف
 لوقا احاسعا نا نال ادب

 ايدو اصلا تعدل نزف لاومألا

 ىنثاوملا ناملأ نملوانتلاامأو
 ناودا !بوكرودسعلامادختماو

 لاقو لاما را ريغ اك اذاهل حامق

 بهذ م ع نمهفرعن ىذا ءزارلار 9 وأ
 لسىلعال كيش اماما

 ءاوسءادتبالا لميس ىلعالو ضرَعلا
 ىلاعت هله تحاواريسففوأ اينغ ناك

 بمحأو مهلاومأ ىنانسلا اون و

 فورعم اب لك ألف هلوقو هماعاهماب
 لاق ماعلا ىلع م دش. .ضاخللاو صاخ

 ىااتملا لاوم 1 :تولك أينمذلا نا

 نيعاضب وهو طةلانىاتمللاوءوةتنأو لاق الوأ لطم لا لام ىدولا لك أ نوه عازب#لا لمد نابسمحأو املط

 1 صحم وم يوجع. ةاييصساولا يمسي مصحات ب ليلسا  ييصس يصل سيم راسم ريوس

 لاعب دايز نمالسعلا نع ديوس نب قس انث لاف هماعنا انث لاو مارا بدع

 ىصوُأ أ يبست خارتمت ارعأ ها الك الا ثراو ىلسأو شو قف بعمل ىيرم لا شا

 نودتسملاةثروامن :اودل ا لكلا ىنعمىفانلقام ةص ءرامخالا هذ# تانأدقف ال لاق ىلامثلك

 نمد امنتمدعاو لكلذتخأوأخأ هلو هلوقلبوأ ”ىفلوقلا كاووكلاوادغ نمسسسملا

 لحرلاو تخأوأ خأهلو هوانث لح هلوقب ىدد (ثلذلا فءاكرسشم دمهف كلذ مرتك ًااواك اف |[ يس

 نجرل دمعات لاف راشد ندمت يرط اك هم أ ماتخ أوأانأ مي تخأوأخأ لذلك ثرو.ىدلا

 هالك ث رون لحيراكناو رعب ناك هنأ دعس نعمساسقلا نعءاطع ني ىلعي نعنامفس انث لاق

 ظ ةمعسش انث لاكن محرلا دمعانت لاف ىب ىثملا ندم ايرص هه لهما كح وأخأ هلودأسماوأ

 ةاالكش رون لحر ناك ناو دع_ىبعت أر ق لوي ةهرن مساقلا تهمس لاق ءاطع نب ىلعن نع
 انثلافرب رح نب ىهو انث لاو ىنثملا يدمي رص همالدعوسلاب تشاو + خ أهلودأسماوأ

 0 رع هوحنرك ذفدعس ىلع تأر قلاة ل ناف نعةعس رن مساّقلا نعءاطعنب ىلعي نع ةمعس

 دعست عمس لاو ةعمبرن ب مساقلا نعءاطعنب ىلم دان مخأ لاقي هانريخأ لاق مب هاربا نب توقعت

 لافذاعمن يرش سرح همأنمّتخ أرأخأوتلالك ثروبل جرشاكناوأرق صاقو فأن

 ناك نامالا نمةوخالا ءالؤهفتخأوأخأهلو هلوقةداتق نعدمعس انث لاقعد رزيدب رب ان

 امص ءاوسدمف مهاثنأو مهرك دثاثلا فءاكرسش مهف كلذ 0 ًااواكن او سدسلا هلف ادحاو

 ثرون لحرناك ناوىدسلان ءطاسأ امنه لاق لضفمنيدجأ ا لاو نيسملا ندم

 قتالاورك ذلاءاوسشلتلا قءاكرش مسهفمالا نمت ردالاال: ناش ارا انرتارإ وأةلالك

 اهريشوأ هريغخ أن كي لواهدحو تخالاوأ هدحو خالادرفنااذا سدسن اامهتمدخحااو لكلف هلوقو

 امهم الامهعم ثلاث الن اوخأوأ تخأو خأ عّمجا تاق هم الهمخأ ثاريم نمسدسلا هلفهمأ نم

 ' امهحأ تاريم نمامهنمدخاو لكلفامهمأ نمامهربءامهعم 52 تاتشاوأ

 *125ثوروملاتمملا مال تاوخاالاو ةوخالا اكن اف ىنعد كلذ مرك ااوناك ناونسد لا اههمال

 ”نمامهريغ نكيملاذامبنئ ال تضرف ىذلا تلثلاو لوي ثلثلا فءاكم .ثمهف نيسننا نمرخك أ
 غلب امىلانينثا نم راك أاوناك اذامهنب هك سن ةهلالك ثور وملاتسملاامهمخأ نمامهلاث اريسمامهمأ
 لئاق لاو ناقوهن وسلا مهب نك اوكلاذنؤ نأ ىلع ممممر 1 ذل طفي المهسو رددع ىلعمهددع

 لصف أ عا وأ لح رُكلذلثمرك ددةوتخأو أخ أامهل له /لو تأ وأخأ هلو ل.ةفسكو

 تفطعفريملتا مق نيمسارك ذتمدقاذاس رعلانأش نمنا لمق أ صاوأ هالك روب لحر ناك ناو
 تفاضأْاذاوامهدح ا ىلانامح ًوانامح أ امهملاربهلا تفاض ريما تأ م وأن رخ الا ىلعا.هدحأ
 ناك ملوعتف هتفاضاام_مترك ذنيذللا نيمسالا ىأ ىلا كاذةفاضااهدنعءاوسناك امهد> أ ىلا

 ةيراخلا ىلا ن علف ىنغي اهملا نسملفو مالغلا ىلا نس
 .امهدح أف طعب تخالاو خالارك ذمدقتدقو سد لاامهممدحاو لكاف هلوقامأو امهملا ن بهلفو

 ىلع

 ملف ىنعب هملا نسهلفةيراحو امالغم دنع

 ءاربوةنامالا اراهظا هسلعدهشب نأ طوشتالاو لوألا ةادشر هغولب دعب تملا ىلا لاملا عقداذا ىدولا نأ ىلع اوهعن اةمتالانا لعامش عارتلا

 ميل قدصل د هءاصعأو ةقسشح و أل اَمف قو دصموه لهفدملا لاملا عفددق هنأ ددملا عواب دسعب ىعدا اذاىصولا نأ ىناوفلتخا نكلو همهلا نم



 مالا رهاظو مهملعا ردهم أ فمهلا مأ مهلا متعفداذا لام داهمالا ىلع صالاعت هنالةشملاءالا قد صب ال ىفاشلاو كلام لاقو ءانمالار اك
 مدع قو ةقفنلاردق فودصت مابالاك ةّقفشلا لاك الو ىضاقلاك هماعةبامت هلس دلو ميدملا ةهح نمالع رشلا ةهج نمنيمأ هن الو بوحولا

 ىو هباصولالومق نعسانلا هريغنتو كا: ىلعة شيلا هماقارمسع] فارسالاوريشقتلا ٠
 ديو 000 00 ا 0 دما

 "نالزاامعاكاذنا تخأوأ 1 هلوق فامهدح أم الكلا ىنعع دارملا نأ ىلع ةلالدلاورخ - الاىلعا ]

 | اهم ىدو همدو لعن ن م)) هلوقليوأت فلولا( سد سلا نيروك ذملا نمدحاو لكلومالكلا ىنعم |

 اذهىأاهم ىصو ةصودعب نم هلوُقإ هوانث لح ىتعد(( اح ميلع هللاو هللا ئمهم. هوراض هريغ نيدوأ ظ

 مهلوهامن هتك رتوهثاربسم نم هتاوخأو هتوخاوأ ه#تخأو ةلالكث وروما تملا خال ضرفىذلا
 هرئاخلاءااصوذافنادعدو هتك رت نمتوملا تد> هنت دح موب هماعناكىذلا تملا نيدءاضق عل نم

  لاقدير ان لود موا اننرع 6 هتاؤو د هداهم هل ىصوأ نمل هتامح فاهم ىدوب ىنأا

 ىدؤمف لالا عمد ن "ره هناك ا ىحأ نيدلاو ندوأ امم ىدو ةمصودعد نمهداتق ن ءادمعس ألا

 رولا درا ب ورسم رونار عب مث همصول | مث تملا ةنامأ نع

 وأ ام لاقورعن د رم 6 هنعمهلارممفهتثرو راضمريغاهم ىدو همصو 0

 9 ص هلهأ ثارعم ف لاقراضمريغ هلوق ف دهاحت نع مع ىنأ نبا ن ءىسع 6 لاف مصاعأ

 حا قامت اظيرق زفه كوع رس 0 انت لاق مس اهلا

 هللا ناهنلا نمهمصوراضمربع هلوقةداَتق نعدسعس اند لاقدنرب ىف لاو داعم نرش انثرم

 ءاح قةراضم لصتالف همق مدقو هنعى نو توملادنعو املا فرارضلا ءرك ىلا عتوكرامت

 مهاربا ن بوععل ىو دمج نبهدسع ان لاقىدوالا نجرلادمعنيرصت ممرص تومالر

 :ضرراشمرع ابراء لكي ناع نا نعام كع نع دنع أ قردوأو نفاس دع ولاا: لاف

 ديزي ان' لاق براوشلاىفأ نبا نئرص رئابكلا نمةمصولا فرارضلا لاق يلح ميلعهتلاو هللا نم
 اسرص رابكلا نمةمصولا قرارضلا لاق سامع نبا نعةمركعنعدواد انث لافعب رونا

 رص هلثم سابع نبا نعةمركعنعدواد انث لاقل ضفلان يرعب انث لاقةدعسمنيدمج.

 ةمصولا ف فيما لاق سامعناا نعةمركعنعدواد انث لافاهولادمع انث لاف ئثملانءا

 نعةمرذءنعدواد ان الاق ىلعالا دعو ىدع فأنا 2 لاق ىنئملا نسا سبرص رامكلا نم

 ان لاف لمرلا لهس نب ىديوم رص رادكل | نمهمصولا ف فيمحلاورارضلالاو سابعنب

 نءانعةمركعنعدنهىبأنيدواد انث لاقةريغملا ورع انث لاورصتلاو أ مهارباننقصسا

 نب بوقعي خرط رئامكلا نم ةمصولا فرارمضلا لاك سو هلع هللا ل ص ىنلا نع سابع
 ىلع قورسم عم تلخد لاق ىصتلا لأ نعىسلاورعو ا نريسخ [لاقريشه ان لاقريسعايبأ
 هلوق نم حيورخلا ىبعراض هريغتدصنو ب للضت ال ل دعا قورسسم هل لاقف لاق ىدون و هاوناف ضن م

 راسو نيشنالاظ لثمرك ذل كدالوأ هللا كمصو هلوق نم همصن ناو همصو هلوق امأو اهم ىصوت

 ا ا مب ةوئناردمستل تسولف نيالا بوونلام
 م م مثاو

 نش الا نيتاهى ل بدر أولا همسقرك ذع قادوا :لح هللا نالىلوأ تاوصلا مانلقىذلاو كله

 العا يدم يعمم تا

 هداهشسلا قامفاك ىأ امسح هللا كوسا

 اساحوأ صضيعلاو عقدلاب م كاع

 هقو براشملا ىدع برشا اك ١

 الواوقداصتن نأ متلو ىلولل سدت |
 ارطن هدئاز هللا قع املاو اوداكتب

 اسسحو هللا نكوشو ىنعملالسأ ىلا
 لاح لا لمتحو زيمملا ىلع بصق

 ثم راوملانامب ف عرمش انهش ن مم
 سوأ ناس امعنءا لاف ضئارفلاو

 ةأرسعا ل ْ

 اننمهل تاني الثوةلعأ اهل لاعب
 هامصووتسملا معاني امهنالحر ماعفأل | |

 ايطعن لو هلاماذخاف فر عودبوس

 قاوناكو أ.شدهتاشالو هتأس ا

 قسلا هز ء املا ةرلزو ا كفاك
 لاحرلانوث رونامنا ارك ذتاكن او
 نمالا ىطعب الن ولومي اوناكورامكلا

 نعد :ادو لمكلار وهط ىلع لئاف

 مت ءاجلاق ةمشغلازاحو هوا
 لو هملعهقلا ىلص هلا لوسر ىلا

 ثنا نب سوأ نا هللأ لوسرأب ينبلاف

 سدلو هنأ سما انأو تانى كلرتوتام

 لرادقو نوملع ىعن ٌأأم قدا

 ديوسد مع وشو ان.ةالأم: نهرأ

 لاملا نم هنانبالو فامطعب لوةقنرعو

 هللا ىل ص هلال اوسرامهاع دفأسش
 هللا لوس رابالاعف مل وهملع

 لمحتالو اسهرف تكرالاهداو

 هنلالوسرلامف اًودع ىتبإالو الك

 ىحاوذرصنا ملسو هلع هللا ىلص

 اوذؤرصتاف ن 0 ىلهللاثدعامرظنأ

 هلامت بدصن لاح رآل هللا لزناف

 ثتعمف هب »0 اون رفالاو نادلاونا

 ناو 0 لام نمار قت الامهلا
 110 لا 1 تا ا الا

 2 الا لامج الاس بسو ملا ىب .اقاملاو نيلُدلاتانبلاو نملك مأ ىطعاو هللا مكمصوب تلف نيني ىتح يمد أو اسمن نهل لعج دقدللا

 نأ ىلا ىتالعل :ايشاضيلاكدلاو ماكحالا لزندقا ذكهو ميكذلا بأدرومالا فج ردقلاو ديدش فول أملا نمماطغلان أوه دعبامف لمصصفتلا

 ينعأ هر دغت صاصتخالا طلع صصئاضو ,فمامصلوب اماعلأ و كَ ل :امتلدءارثكو أ هنم لقال كلا ندلامو ةقيلاةعبرثشلاتلك



 ىلع الاهم هشم . ذه ىلأ باعتصأ ضعب محا ةضو رغم ةمسق لبق هناك 5 ؤملا ردصملا ىلعوأو وزو ن أم علديالاردمماعوطقم» ادصن

 روك ذمريسغ مهام هنارادقمنأ بالا فان ةباغنيبرذالا نم كلل نال تانلادالوأو لاوخ الاوتالافعاو تاملاك م رالاووذثي روت

 اسصن لاق ىلاعت هنابسمحأو لثالدلارئاس نمريداعملادمفم سنو سك هكا )0 041) ) مهقافصساهبا الا تشنان أ الاانهه

 ك0 ع ىوذإ سل عاج الو اضورفم
 ظ 17700 كلذ عسج نأريخأ هللان م همصو هلوعب كلذمتخ متخم ا ظ تبحاولااضد أور دّقم بص ماحرالا

 سديسلا اهيطلسا كل زق يقل لسعيسا نيرا بو ةرتودودسل يعادي

 تام نماريم نم كل حن امف كلا هنذا نم دهع دنا نمةمصوم رك ذىلاعت هلوقب ىنعبوانرك ذاملا
 تام نمءاب ,رقأ نم ىطعي نأ قدس نمومهراضمو هما ملاصع لءوذهللاو لوقب ميلعهتلاو كلم

 كلذ ريغوامسق مبنم ىدعتسا نم لكن قدك سنام غلممو مهنم اذ مرش نمو هئاربم نم هئامسنأو كنم
 ىلع يوقعان مسهتلحاعمهك رثىفكان وذو هّقلخ لع حوذ لوب ميلح مهملاصمو هدامعرومأ نم

 نودوهنمسأملاوءاذغلا لهأو تمملاداو نمةوَعلاو داخل لهال ثارمما مهناطعا فاضعن مهضعد لط

 نمو هللادو دح ُكلنإ) ىلاعت هلوق لبوأت فلولا مذ مهئاناوهدلوراغص نءزحملاو فعضلالهأ ١

 رفعج و بأ لاف (ميظعلا روغلاكاذواهف نيدلاخرابمالااهتحت نمى رك تانح هلخسدب هلوسرو هللا عطب

 نمرك ذ :هللاطورشُكلت هنىنعي مهضعل لاقفهللا دودح كت هلوقلبوأت فل» املا لكس كح

 كلت ىدسلانعطامسأاذث لاف لضفم نيدصج-أ انث لاقنيسحلان يدم رص كاذلاف

 كلذلاف ن مرت د 2 هعاط كت كلذ نعم لد نو رخ [لاقو هلبا طو رش لوعب هادو 535

 سابع نيا نعةحلط ىلأ ن ىلع نعمللاصنءةبواعم انب لاق حلاصوأأ ان لاق ىتثملا رص

 هللا ةنس كات كلذ ىنعمن ورح [لاقو هللا مس ىتلا ثيراوملا ىنعن هللا ةعاط ىنعن هتلاد ردح هلوق

 تاوصلاب كاَذ ق لاوقالا وأو رفع وبأ لاف« هلئاضئ ار كلت كاذ ى_عم لب نورخآل اقو ءمأو
 نيضرالادو دحورادلادو كل مقّكلذإو هريغ نيبو هندب لصفامإ ىملك دحنأو#هو هوثدمم < أم

 اهمست ىلا ةمسعل ا هل همانعمهنلادو دح كت هلوقٌ لإ ذكف هريغنيبواهم دحام نيب اهلوصفلدو دح

 نيتاهى نيبو ضرفام ىلعةي "الا هذه ىف مك اوم نممكنامح الاهضرف ىتلا ضن ارفلاو مكسر مكل

 لاقاك مك اتومثيراوم مكمسق ىف هتدصعمو هلئاةعاط نيبام لوصف عن هللادو دح . نيسب الا

 ىنقع لاذ. نيبطاخ اهفرععءافتك |هللا ةعاطدو دح كل ذي ىنعملاو هلئادعاط كرئامتاو سامعناا

 نمواهدعب ىتلاهي , الا ةلوسروهّللا عطب نمو لوقا فانلقام همم ىلع لملدلاو اهرك ذنمءالكلا

 2 ,راوم مكن رامملعسانلاا هم أمك مسق ىلا ةمدقلا هذهاذا هب الا ليوأتف هلوسرو هللا صعد

 ١ د هيعمرفم ميصتصس يصمد. ةييسسم | 1 وم هع وي مع وص سوا ص رجل بول سس ل و جم هم ممم

 نونظم لمادب هل وم معأم مهدنع

 عطاق لملدب معام ضورفملاو

 نمسل ماعرالا ىوذ ثيروو

 ريغهنا انفرعفقافتالا,لسقلا اذه

 دارا ياكل 0 نمدارم
 تناك ن اوأمةنارق هل نم نيب رقالا

 مدادالوأ عسج- ل_خدالا و هدمعل

 ىلاسانلا برق ن ذادارملاف 4.ف

 دالوالونادلاولا الا ”لاذامو ثراولا
 ْن وكي نيد رفالاف نيدلاولا ل اوخدو

 مزلب الف سنحلا ىف عونلا لوخ دك

 نورسفملا لاق لعأ ىلا ءآ هئاوراركت
 ةوسأءاسنلادب الا قرك ذامليلاعت هنا

 ثارمملا نماظح نها نأ ىف لاحرلا
 مهفوثرب نمراقالا فن أ اعو

 ةمسهلا اورضحاع رو ثريال نم

 رضحاذاو لاقمهنامرح نسحالف
 نمم همم ةب.الا كر ةلاولو أ ةمسقلا

 ع وا لولا
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 بدسملا نبل معس نعف بوحولاىلعو

 ها موف اعتار
 متم لصفواهودعتنالفاهملا نوهتنت مكمل دو دحو هتدصعمو هّتعاط نم: مكلاهس لصف لوصف كان وم |[ ى رعشالا ىنومىنأ نعوسي راوملا
 هنعمك اهنامفو مكسب مك اوم شي راومةمسف نمهنوكس هأ اهف هتدصعم لهأ نم هنعاط لأ || ىرهرلا» ىعشلاو ضل ميهاربأو
 .هوسرومللا عطب نمو كلذ هتعاط لهأ ب رغل لاقف مهتم قت رف ركل ذع اع مراتب لحريخ أ مئاهنم ريمج نب دمعسو نسحلاو دهاحتو

 كاذفهنعءاهنام بنت واهريغو ثب راوملا ةمسقيف هدد امىلاءابتنالاو «مرمأ المعلا ف روبين نيج

 ىناتملاو تاءارغلا 0 نومسعب

 : ادا ة5بهذلاو كرولا ن منيك اسملاو

 تحن نمىرش يناسب ىنعي تانج هل خدي هلوقف راهالااهتحن نمىرحت تانجو دي هريغو
 نوجرخنب الو نونغبالواهم نونوعالا دب أ اف نيقان لومي اهفنيدااعرا ممالااهراصت أواهسو رغ

 ميطعلازوفلا كاذ نم فصوامىءاهغصو ىتلا نانا مهااهقل لامنداو لوف ماعلا علا كدابع ق.قرلاو نيضرالاةمسقىلا سمالال 1 ا

 ,انث لاق مسافلا رص كلذلاةنمرت ذ ليو وحنو ميظعلا فلا عي | ىورعمالوق مهلاولاف كلذمسشأ امو لاق نمرك ذ ليوأتلا لهأ لاق كاذ ىفانلقام طظعلا ملغلا 2
 ل يلببججلا

 نيسحلا بحس ص ةراااذهنا اولا موملارا مالا ءاهف بهذ ءوشو تا سالا ىلعو مكس كرواوعحرامهل نولومي اوناك
 .نيذلا ءافعضلاءالؤهلوهام لاما اذهكل.أال ىناىلولالوقن نأك فورعملا لولا الار ملفا راغصاوناك اذاامأ اراك ةنرولاتناك اذا

 لبقوةمسقل ارك ذل باد, ثاريملاىلااماو لرتامهلادوعبناامادنم فريمضلاو كش نوفرعم تنفاو ريكي او قاما نم مهلعامنوف رعد ال



 مهأ لوعب وةمصولا كلت نما صن مهل لع ن أ ىصوملا هللا من يك اسملاو ىناتملاو ءابرفالا نمّسرب ال نم اهرمضح اذاو هم صولا ةمسقدارملا

 اذه ىتم و نوثربالن يذلا ءالؤهىلا عحارمملاولوقو هلوقو نوثربالن يذلا نيك الاو ىلاتسلاو نوثراولا فر قلاوأو ألمقو افررعمالوق كلذ عم
 نم نيذلا سدح ىنعملاو يذلا ةل ص هزيح فام (1 51 تمهل دلاةإجلا 0 بلا
 ةيرذاوك ريو نأ مهلاموويتفص | مل

 نيرسسفملا ضع لاق هملع صوصنم 100 لاق اني لاوداعم يرشد 0 0 00

 ىلااه :ودعتال اواهملا| وهن ةنافدمسعلا و ثاربملا نم مشب هضن ارق وهعلطتب_دىتلاهللادو كلت هل وق

 هلوابفادلااران هلخ دي هدو دح دعتيو هلوسرو هللا صد نمو)) هلوق لب وات قلوقلا و اهريغ

 ثيراوملاةمسق نم هددا مام لمعلا ىف هلوسرو هللا صعب نمو هوان لح كلذب ىنعب ((نيهمثاذع
 هدوددح د عشا و هنعءاسبامىلاامهرمأ اهلا هل ضن أرف نم كا ذريغو مهند كلذ همس ةددا ص أام ىلبع

 ةمسق نم هنعهاهمامىلا هتصعمنبب واهنسس ة|صاؤ ىلا عتاهلعح ىلا هتعاط لوصفزواح» ولوقي

 الوتوعالادبأامفامقان لوي ابق ادلاخاران هل خديددو دح نم كاذري غو هتنرو نيب مهاتوم تاكر

 كلذ ليواتىانلقاموحنبو هلرْخم ه.بذع نم ذمناذع هلوىنعي نيهمتاذع هلواد. أ امري

 نيةيواعمىنث لاق حلاصننهلادمع انث لاقى تملا كرم كلذ لات نمرك ذ ليوأتلا لهأ لاق
 نأسف  الاهدودحدعب و هلوسر و هّللا صعن نمو سا.عنبا نع ةحلط ىلأ نب ىلع نع اص

 هللا ب ذعبامسويذلا نمداصأ نملاق هلوسرو هللا صعد نمو يرح نبا لاف لمقرك دىتلا ثيراوملا

 عمجااذا عن لق ثيراوملا همسة ىف هلوسرو هللا ىصع نمرانلا داو أ لئاف لاف ناف نب هملع
 كاذ وأ نيت ا نيتاهىفهدامع ىلع ضرفامدملع ضرف هلا نأ فاك كاذهف ايكيا ظ

 هنئا ىلصدننا لو سر ىلع لزن نيح لاف نم لوق نم سامع نبارك ذ ام ىلع امهرممأ ىف هلوسرو هللاَداخ-

 نيدبالامامتىلا نيمشنالا ظح ل ثمرك ذلا دالوأ ىهنلا د لا و كلرايتهننال اوقرإ_سوهملع

 اراكتتسالاملا عيجو أ لاملافصن ةم.غلازوحالو ٌودعلالتاقيالو سرفلا دكربال نمثروبأ

 ثاريم نم مسقامهللاةمسق فلان نميددإو ثاناو هئاسنو تمملادإو راغسصل مسقام هلنا ةمسق مبمم

 ما .هكح هنءاراكنتسا هلوسر مكحو كاذ ؤهكح فلامخو هباتك ىف همسقام ىلع مهننب ثاريملال هأ
 مل سو هملع هللا ىب_ ص هنا لوس ربامعأ رهط نيبناكن مسامع ننام هرعأرك ذنيذلاهركنتسا

 هراكذتسابهنال رانا وايل سعأو نموهف ةب" الاهذه مهلاكشأ فو تلزن مممفنيذلا نيَعفانملا نم
 نيت أي الاو) هلوقلب ,وأت فلولا ف احراخمالسالاةلم نمو ارفاك هّللاب ريصن إن فهلا م 1

 ىح وسلا ف ندوكسم فاو ده ناو مكنم ةعد رأ نملعاو دهشتساف كتان نمةشحاف

 ءاسنلاو ةشحاشلانهتأب ىاللاو هوان لح هلوغب ىنعا (اليبس نهلهنلا لعدو أت وملا نهاذوتب

 اودمشتساف حبا وزأتاوذريغ وأ حج اوزأ تاوذ تانصخت نشو مكناسن نم نينْرب ىأان زلانيتأب ىتاللا

 | مكسلاحر نم لاحرةسعل رأةسشحاهلا نءهننيتأامع نملعاودهشتساف لوقي مكيمةعب رة رملع

 يتجول ان وهوسحا) لوفي كربلا ف ل نمملعاودهشناؤنيلملا نمنع

 اقيرطواجر خش نهلهنلا لع وأ ىنعي البس نهلهللا لع وأ نم ىتحلوقي توما نهافوتت

 دهام ٠ ”تنعمحا رخو 0-0 ازىبأن نى انث لاقد دري نب دسم نع ىعافرلا ماشهو أ نيرع

 وهلع هل ىلصهنتالوسرلوةلثم لدالواب فحصقةمصولا ف

 هللا اوسخ ناب اورمأ ءامصوالا مه

 نم مهرو# قن ٠ىلعاوفاضف
 0: مسه رذىبعم_هذوخ ىناتنلا

 اوس ناباورمأوأاةاعضوهوكر

 نوشدام عابضلا نم ىتاتملا ىلع
 اذ هىلعو مهوكر تول مهدالوأ ىلع
 باوصلا ىأديدسلا لوقلا نوكمف

 ىتاَسلا اوذودال نأوهدصقلا

 لوعلا مهدالوأ نوماكب؟مهوملكو :

 يابو دقت ا ق الوقلا اذهو
 ماسالا باب .قتدراولاتاب الا نم

 هترذو مه سفن لام حتا مهبل عبد

 امك ميتا لام ظفح ىلا مهوعدبام
 لئاقلا لاف
 ظ 0

 دم رذاحأ
 قاص دعا قنرنيرشتأو

 نو لد نذل سس ه لسقو

 نا 00 ضب رملاىلا

 هو نولاز,الو 100

 ف ةرختس نأ ىلا بناحالا ىلاةمصولا

 اوسخ نأءاورمأف .اباصولاب لاملا
 ضيرلادالوألءاوشتع وسمر

 اوتاكو مهسفنأدالو أى عمهفوخ | اير

 دالاس سلا وأ
 هأ لاق كلذ قانلقاموعنبو ةشحافلا نم هءنيسن أمم اصلان

 نب رضاءكلاجندي الانوكس ا ذه ىلعو | كلذ ذلافنمرك ذ ليوأتلا ل
 ل اوعلاو هسصولا ف سغنرتلا نع

 فرسنالضيرل اووقي نأ ديدسلا 00

 ةمضولا ملت النأ نوم تست م معلا ىضرتماصتلاناكورثك ثلثلا عسل

 ورضع نيذلا ىلعهففشلاب ةروللا من وكمتاهلمقاعةب الا لصتنٍن أروح لمقو ثلثلا نم عدرلاو عب رلا نمل ضفأس لان اولا ظ

 لحرلاوه لافي الانعامسشمتلأس ترانس سنسح وعون امرحا ملعاوفام مهدالوأ اوناكو أمنا اودوصتب نأومافعضلا ن ممم هل



 ءلىصو نآس حناسنالا كاذنأ عمدلام 'لدلو لعل سمأو هللا قت ”:اهدنع ناك نم هللهوقمف انا الإ ةمصول ادب درب وتوملاءرض.ىذلا

 لاق يلا لاملامهاباب فد عولا دك أم اواعضهب , رذ وهاخ نماوكر بول هلوق دعاسد الو ةمصولا نع ىببنلا نعامجن نوكي ذه ىلعو

 ىفنولك أءامنا فورعم ابالهتاضقو ءوسلا هالو نمل لاهحو ىلعوأ 6 654 نملاطىأ هلط ىتاتملالاومأ نواك أ ايسدلانا

 يسم ك2 سس سس موسم جوس سميج همس سل هيمي سي ايسيصس 9 * ىأ اراثوهنوطبءلمىأ مهنوطب

 قو اواو دهشناو مكنمةعب رأ نيملعاو دهشتساةمكئاسنن .ة اغلا ناب قالو هعيش قرات هناكو راثلاىلار أم

 در 7 2 دحلا لاقالسس نهل هللا لع وأ نع ىحتوسسلاف رس ظل مدملالام لك 7 !ثعمب ىدسلا نانو

 ملم تابع ل. وسبل تماتيك يح مست صو ماما دا 15د

 مك أسذ نم هثحافلانيتأ,ى اللاو هلوقفد_هاعم نعمحسحت ىلأ نبا نع مصاعوأ امن لاق

 نهلرد فيوطلاو دغر ني ساسلاو ملع هش نيح نهم سعأ ناك انزلالاق |

 نعملاصْن ب واعم ىندح لاق ماصن هلادبنعانث لاق ىنمملا (سرص دملا

 المبس نهل هللا لع حو أىلا مكتاسن نمةشح افلا نينأب. ”اللاو هلوق سامع نبا نعةحلط ىلأن ىلع | | ىردخلا دعس ىل أن ءوامندلا ىفربتيلا
 ةسنازلاكاذده:ىلاعتو كرامتهتلالزنأ مث تومتىتح كيلا تييح تازاذاث] ارملاتناكف !| لاق لو هيلع هللا ىبص ىنلا نأ
 لعج ىذلاامهلمس اذهفاج رنيسعاراك ناو: اما د اور اواللطلا ىئازلاو || رفاشممولاموق ىف ىرسأةلملتيأر
 سابع نب ن عسب أن عملأ ىد ٠ لاق ىع ىد : لاق ىد ' لاو دعس ني دم / رص امهلهلنأ | نمع(بلك ودقو لدار

 ] انث لاقذاعمنيرسش شرط مسج راودلم اوهو نهلهتلالعجد قابس ناسا سرا وف | لك يرتات حا
  اذهناكولسبس, 0 وأ غلب ىتحة شحافلا نيتي ىاللاو هلوقةداتق نع ديعس ان لاقدر نت 0 رخص مههاوفأ

 نم لسبسناكفالسس نهل هللا لعج مث ةأرملاس ىواعج لوقلا,نايذؤياناكف دودحلال بق نم ل 1 رمليرع لاقت مهلفاسأ

 اانث لاق مساقلا ايرص ليم هنو دنهل رسع ل هم ل شنو ةراخا قر الا عفل رصحأ املظ ىناتبلا لاومأ نولكأي

 5 لاق الات نيهقلادبعو حاير ءاطع لاق لاق جب رحنا نع باح ان؟ لاق نيسحلا وهف ءاملا متفرق نم نولصمسو

 نع طاسسأ ان لاق لضفمنيدج-أ انث لاق نيسملانيدمم يشرع دلكاو محرلا لسسلاو ىلصي رسكلااب رانلا الف ىلصنم
 نهلهقل لعجصو أ ىلا كتم ة برأ نيملع اودهشتسافمكئاسن نمةشحافلانيتأب :اللاوىدسلا 5 5 7 00
 اهحوزذخأب وتدملا ف سيك تناك اسمناوةأرملا تنزاذا نصحأو نحكن دقىت اللا ءالؤهالمسس 0 1 0 0

 ةنيدمةشحافبنيتأي نأ الامس نهومتت [اماوذخأتنأ كل لكحالو هلوقُكاَذف هلوهفاهرهم ا 0
 نائمفاناريماهرهمناكو تجروت داق اهتخحسنفدو دملا| تءاح ىتح فورعملاب نشو رشاعو ىهناهشهلاو ادع ,رحلاورانلا
 نبدسعانرب_خأ لوقيذاعمانأت عمسلاف حب رسفلانينيسحلا نع تئره# دلل اوهلمبسلا ل

 مسادحلالا# الببسنهل هلا لعجوأهلوقفلوقب محارم لاصغلاتعمسلا# نابلس 00 7 7 1 1 00 .
 دهان عفيصخ نعل _ئارسان عبي انث لاق ىفرلاماشهوبأ نير ةيآلاءذهدحلا || لبد ير ا 8
 نعىححي انث لاف ىعاف رلا اننرص ةلعافلاو ل_ءافلاةئام دلح لاق المبسنهلهللا لعب وأ 8 لا ”٠ اديغ اان ل
 ماسه ني ذاعم انث لاو راش ندي انيرص دلحلا لاق دهاحت نع مسح ىفأ نان ع ءافرو 00 وكن نأ الر 3

 ىنلانأت ماصلانيةدامعن ءىثاق :رلا هللا دمع نب ناطحح نع نسحلس | نع ةداممق نعدأ ام لاف عقو ا 00 0

 يل يع حيل جدو ودل هه حا عنمف لا هةر

 هريق نم حب ردح نا د/اوهمامهل | مون

 هشعو هننذأو هفنأو همف نمو

 لاملك أيناك هنأس انلا ف ةرعمف

 0 ةيوثلامدع ٠مكلذ عمديالو ةاكلا
 1 ةداتق رع دعم "78 لاق 00 انت لاق راس نا د قت م دلحتف ا

 نمل لال عجدق ىنعاو ذخٍاسو هيلعمتا ىلص هللا ىن لاق لاو تماصلان .ةدامع نعهللادمعبا
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 ع

 و
6 : 0 5 

0 
 0 0 دا 0 3 2005 0 0 2 .لح

 3 مدع طرشه هج نم ناهحو نم
 ان و همس هنامدلح ركملاو ه ٠ اغا مح امدلحت اءسثلا 0 3 ٠

 ل سدسلا اسرع قلو و هر ريو هن سبشل المبس هبوك مدعط مدهح نمو هنوثلا

 ل ر ءال مان سقملا لام لك او كلان ءاكزلا عنامدعو أ هنأ ىهو ةتكنانوهووفعلا مدع طرشهمقدي زن نأ انلزوحال لذ ةريغص

 ناكف هلام كلام يدم !اوثالاملا كلم ىتح اصنلان .هزحل كلامريسغر مة غلا نأ همف تبسلاو دش أدمعولا اذهن أك شالو رانلا رم نطبلا
 هنبانعلاكنماذهورهظأ هفعضناكنفام معز اعريتملاو لاوؤسلا ىلعو رحنا هحو نمباستك الا ىلعر دعي ريقفلااضيأو عنشأ متملا عمو



 يندأ نماهَملْخ سفنلا ىهو هوز حورلا نم اخو حاورالاو أو هف ور هللا قل ام لو أل اق لو هملع هللا ىبصدم حور نم حاو رالابو
 هللااوعت اوت اصقان احاو رأءاسنونيلماك احاو رأ (11915) اريسمك الاح رامهنمثيولسو هملع هللا لصدخ حورراو أ ةعشأ نم عاعش

 ةدامع نعش اقر ىنبىخأ هللاد معن ناطح نع ناسا نءهدانق نعدمعس ََ لاو دبارب

 م هلدب 0 يي اذاناك ل

 وه "خاج ىلا ©

 ل ا خم 0 زنا لاقلا بهو

 لاف الس نهل هللا لعخي وأتوملا نهافوتي تح توسملا ىف نهوكسداف ارده.ثنافوكتم

 لمبسلا لعجو اذه سن مث مالسالا نم نوجر خي لو توملا نهافوتي ىتح نهوحكشتال لوقب
 تحرخأو تجرةةص#ىهوتنزاذال بسلا اهل لعق لاو السسن هل لعحين أرك ذىتاا

 لامعتلا نعربي وحانريخأ لاق بلاط ىأ نبى. مت رع نسر تلح

 لاف ىتملا سرج مح رلاود للملا لاق البسنهلهللا لعخي وأ توملا ندافوشي ىتح هلوقفف
 ىثاقرلاهلادعننناطح نع نسحلانعداّتق نعةمعش ان لاف رفعح بأن يدم انث
 السس ع 0 000 5 نع

 1 اك ء عا هدد غ 0 نع ىأ ا امن لا -

 ناكو هسهحورجاذا سو هملع هلا ىلص ىبنلا دنعا بول حان ل تماصلا ني هدامع نع نس

 اوذ_>لاف قافأالف كاذلهث نمدحاملىثغلاةئمهك يو د

 لاف :؛ ناجربوناد لحي ناسثلاو ةنسنامفني و نادل <ناركملا المبس نهل هللا لعجدق ىنع
 ليبسلالاونملوق الس_-نولهتنالعوأ هلوقلي وأت ىف ةصصلاب لاوق الا ىلو أور رفعج وأ |

 هلعهعمج هتلعنامفاهلع زود الىتااةحلا عاجاو دلي مو مح رهنأ مسو هملع هللا ىبص هنا لوسر

 ىذلا فناكف ةنس ىقنوةثامدلح نب ركل ف اف ا ةنعرل هكو تذكلاووهسلاوأطخلا

 نسما نعىورىذلاربخلا ىهو ىلع مخ او ل.ل دمرصع فا زلا نممحر 520 رثنمهنع مص |

 27 هنا نقتل ىذا لعل لاو هاو ةءاعدتلا لي ىلا رع ةدانع نع ناطح نع ا

 تت | لوقت برعلاو م ال نم ةشحاشلاب نيتي ى اللاو هللا دمعةءار ةقهن "الأ ذهن أرك : ددقو

 نادال وأتفلوقلا 71 احيبقأم الكوسة م الكب تماكتو ريظع سه وانسظعا عأ

 اهنامتأيناذلااةأرملاو لح رلاومكتماهئاستأ, ناذللاو هوب هوانن لح ىنعد (مكنميهنامنأب

 نين :أبىتاللاو هلوق ىف ىتلاةشح اهلا ىلع ةدئاعاهامت أب هلوق ففلالاو ءاهلاو ةشحافلا نامت ألوم

 لب وأتلالهأ ف لتخا مث امهوذآو ةشحافلامكنمناينأيناذللاو ىنعملاو مكناس نمسح افلا
 امهوانصح /ناذللا ناركذ اامهمهضعن لاقف امهوذ افوكنم ماهماستأب ناذللا اوداوق قتلا ف

[ 
 سيم نيو يوسوس وهب هس موس مصاص بهمس دكهم .سصعا

 ا نعرب1لناه عسل هنس نو هنامدلح نب ل ع

 ثتاسثلا هبىوعم مكثاست نم «شحافلا ني تأب ىن اللاو هلوقاولاقو اهلمقدي ”الاءاءنعى اللأريسغ
 ا لل ويس سومو حمل نع ع ع

 اولءاستن أ هوقناىأ هبنولءاست ىذلا

 محراوعطقتالو ماحرالاو هريس هب

 مهلاومأ ىاتملا اوت اوى راغةلصن تجر

 دسملاو صرملاةَف 1 نع سكت
 ةاحتو عمطلاو ةسلئاوةءاندلاو
 ة٠ءهلاواعو ةءورملاو ةسعانقلا
 بطلاب ثيمحلا| اولدست الوةمفاعلاو و

 هدا ةنامملاةف ع نع همك ث

 الو السلا فو تو دن هال ةلدكو

 ةمكرتمكلاومأ ىلا هلاومأ اولكأت
 ن لدعلاب ةناحوروحلا نع
 انو ناكل ئاذرلا هذ هعامجا
 باطاماوحكتاو اه.ظءاناخحاريبك

 00 ةشحافلا نعدك رم

 : ؟ '”تاولوعت النأ 00

 م ردا ع
 ةيكرت نهتاكدصءاسنلااوت آو لخاو

 ءافولاب ةسلحتو ردغلاو لضلا نع

 نع ةسيكرئاينههولكف مركلاو
 عضاوتلاب ةسلحتو ةفئالاوريكلا
 هر ىلاتاراشااهلكمذهفهعْفْشلاَو

 يوهج ابان سوةئلاو بولقلا ىتاتب
 ناو الا تف ندع مهمل 7

 ىومنمن قالخالاهذبم مهتلحتو
 اهطظوطظحةرامالا سوفنلاءانبا نع

 لافامتاو ءاهفسلااوتؤنالو لاَعف
 ءالفعلا عم اطخلانال ملاومأ

 مها>الامندلا هللا قلخ دقو ءاحلصلاو

 نوكلاصلاىدامعاهم رب رالانأ

 هعوملادسامردقاهف مهوقزراو
 دازامو هروعلا يسن ممهوسك و

 9 ا 0 : مهلاووقو سفنلا قصف فارساف

 اوميدأ لسوهسلعهثلا لصلافاك هتئارك ذكماعط ىبذأالاو همهاونو :ماوأ لاثتماب هتعنركش ىداف هللا قزرّسلك أو حن افورعمالوق

ت ىفدان نب رئاسلا بولق ىأ ىئاتملااولتباو هتلاركذ نمكماعط
ب اذا ىتح فرصتلا نع نءروجحاوناكن أ دعب ثدعملا ىف عسو

 لامرلا لم اوغل

 ءاوعفداف د و ىحتزلا عمبش أ دينا لافامهدسجو مهداهتجا ىفاودازو ريسلا ىلع عسوتلا كلذ اورمسانابادشر مهتم متسن 1 ناف نيولاسا



  نافىأافارسااهولكأتالو مهلاومانههلاهاذهلو نوذام ادبعلك دس يلامس فرصتلازئاس نوكيماقللا اذهفد.علافمهلاومأ مبا
 اواعحت الو همخ و تسلا :راحأن ف رمصتلا نانعملا اوعفد/ؤ هدا ارالا باح أ ق ىف رمهملا دش .رنيعلاملا نبدي ءرملان مةعن ؛ رطلاءاملوأاب مت ,ممح سل 1

 . ةيانعلا .ارهظتسةبالولا ةوق نمهقاب انغاكن مو تيكا ورك ا”: نأ مهلعةطسغو ةريغم كلة لك أمةمخبوخشللا
 مهتمعت#ا هيف نعى فعم سلف

 هب الو ىلإ ارَقْتْم : ءاريسقف ناكن مو

 عفتنملف فورعملاب لك ًاملفديرملا

 ا
 اذاف نطاملاو رهاظلا قدادمالا

 ماشممهلا متاسمهل اومأمهملا تعفد

 هلبا مهلعاودهشأفة.خوخسشلا

 مهوصوأواشلا اأو هلوسرو
 م ىلحللاو هللا عماهقوسفحهبأع 0,

 0 0 صن نع راسخ

 ءلطلا ن | نمءابوقالا مهو لاعرال

 امم رص ءافعشلا و ءاسنللو

 جاشل مهونويرتالاوناداولا لرب

 مهنتك رمهتت رو هللاف ناوخالاو
 ردقىلع اضورغماسصن مهراونأو

 ىأةمسةلارضحاذاو مهدادعتسا

 ولوأ مهرك ذسلاحتو مهتمعص لفات ف
 نوستعملاو مهلا ومتنملاىلرقلا

 مهراث النوُمَسَمملاو مهراونأ نم

 قب وسلا قاؤورعمالوق مهلاولوقو
 امندلاناوهرب رقتو قرطلاداشراو

 َْى رادلا ىف هللا ل_هأةزعوهللادنع

 مهفلخ نماوكر ثوب دا سشسأو

 يدي رملا ىطسوتمنم افاعضهيرد
 تاف 1مبلعاوفاخ: نيثدتملاوأ

 هللا اوقتملف توموأر فس ةقرافملا

 اولوقين أو ىوقتلاب مهوصوىأ
 ناف هللاالا هلاالوه اديدس الوق

 ناتوطخرك ذلاةموادمو ىوعتلا

 نولك ًأاينيذلاناهللالادمعلا نالصوب
 ةسرتلامدعب ةَعيرطلا لافط أن وعمد
 . مكدالوأق هئامكسو) ةمادنلا ع قننالمو همارغلاوت ةرمسحلاران مهنوطن ىف نولك ايامنا ةحسصنلا فئاطو ةباعرو

 | لاف نمرك ذ نين صحم اريغ ناركسلا هن ىنعي مكه اهمنامتأب ناذللاو هلوقو حياوزالاتانصحتنا ظ

 نيرص كاذلاةنمرك ذ ناننازلانالحرلاءكتماهتامتأيناذسالاو هلوقب ىنعلب نورخآ

 ممول ايل اح مايو يعجل ل يوصل لا ل سس يطل جبع ا ع هج بد و يح يس سو د وحل اس ب: هيج وص سداح 2 م ا د يسوم مه مج سيم ول 2 يوسي

 ا ىدسلا نع طاسأ انث لاق لضفملا دج ا لاق نيسان ب دمت امرص كاد

 || لاف سنو اسرص امهوذآف مكنم اهنايتأيناذللاولاقف اوحكس ل نيذللا نامتفلاو ىراومل |
 لافو 0 :اهقوذاتتار كسلا دماهاشأ,ناذللاو لوقف دب رنا لاف لاق فرت رك

 (| لاق مهو :ةفمكنماهئاتأب ناذللاودهاحت نع جب رحنا نعى انث لاق ىعافرلاماشهو أ
 || مسحت فأن نانع ىسعنع مصاعوبأ انث لاق ورع ندم رص ىكمال نالعافلا ن الحلا
 ةأرملاو لح رلاكلذن ىتعلبنورخآلاقو »< تاننا ١ لسلام ياوادلاو اودجا# نع
 ىحبانت 7 ىو اةرااماشهو أ انيرص كاد لاك نم رك ذ سننود ,هيدصقي م هنأالا

 دج مرع أرلاولحرلالاف امهوذآف مكتماهئاسش أبن اذ لل اوءاطع, نع حير حنا نع

 || نسحلاو ةمركع نع ىودهلادب زب نع نيسسحلا انث لاق حضاو نبى انن لاق دمجنا

 || لحرلارث دفالسس نهلعنلا لعحيو أ هلوقولا مكئاسن نمت حافلا نينأب ىاللاوالاف ىرصبلا

 اوضرعأف احاصأواناتنافامهو ذآفم ؟دماهمامت أب تاذللاولاَعف اعيجام_هعجمت ه :اراادتع

 مي رح نبانع حباهج ىنث لاو نيسملا نم لاق مسماشلا انكرص امحراباوت ناك هتلاناامهمع

 ١١ لاق اعدجةأرملاو لج رلل هه لاق كتم اهات, نادللالاو هلوق ريثكَن هّللادبعو ءاطعلاق لاك

 ىنعلاف نملوق مكنماهءامتأ,ناذللاو هلوقلي وأ: فتاوصلا:لاوقالاهذهىلوأو رفع وأ
 ادوصقمناكو) هنالّةأسهارحن الاوالح زايد ناماد زاذا ني:صحمل ارسغنار كلا هن

 ظ نمهشحافلانت اى اللاول وب ادوص مناك [ك لاح رلا 5 زلاكحو ءناسلادصقٌكاذ

 اهتأيىذلاو لمقو امهوذآق م كما .منوتأي نيذلاو لقتل فاو زلامكح نع نامبلادصق كّناسأ :

 ١ ناتللاو لعب و موعسجلا ىلع ند 2 رخأت هشحافلان وتاب أبت اللاوا هلمق ىتلا ف لقا مكنم

 هسلعدءولاو أ لعف ىلعدعولا ىلعناسملاتدارأ اذا برعلا لع ةنكاذكو هشحافلان امتأب

 || اهحر خت الوهن ىلع ديد اولان أ كاذو دحاولاوأ عملارك ذب هإاهأءامسأ تحرخأ
 ا نادل !لوقتالواذك هلفاذك لعفي ىذلاو اذكمهلفاذك نولع هب نذل لوقتف نيس: ارك ذ

 | الان وكالات رلاك نيفلت ني هش نمالانوكرالال_عفنوكينأالا اذك امهلفاذكا تالعش

 أ|رك ذي نأ اما هيلوعفملاو لعافلاكلذيدار ,نينثالارك ذ. لبق ذك كلذ ناك اذاؤ ةنازون از نم

 همن تانوكي ال لعف وأ هءامبتمدعلاو لك در شتي دقلعفيف ناصخشلذدا ارملاو كالا

 ! هلوقب ىنعلاق نم لوقداسف نيف كلذك ْكاذناك اذاواهم الك قف ةرعدالامكاذذ نيك رب رايق

 | كلذك كلذناك اذاوةأر او لحرلا هءىتسع لاقن م لوق ةحصو نالح رلاكتم اهماستأ,ناذللاو

 || كلثلو أو نانا نيذهنال ةش افلا نينأن ىلاللاو هلوق ىف نهكح ناب مدقت ىناولل اردغامبمنأ مولعف

 نهل لع نأ لمق ع نمنيفوُس ىح ةوقعتاسئلا ناكر لان أ مولعف كا ذك كلذ ناك اذاو ةعاج

 0 ىلا لمبسلا ناك اكريبعتو بسوأ حبوتو فينعتوهىذلاىذالا ن مهنوقعلا ظاغأ هنال المس

 .تلعجح

 امس دلاامهنم داو لكنا هب ونالو فصتل اهلفةدحاو تناك ناو كرتاماثلث نهلف نتن ا قوفءاسن نك ناونيمننالا طح لثمرك ذل

 . مك انبأو مك ابا نيدوأ اه ىصوب ةبصودعي نم سدسلا همالفةوخا هاناكّناف ثلثلا همالقماوبأ هثروودلو هل نكي منا دلو هلناكنا كرت
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 داو نهل ناك ن افدلو نهل نكت نا مكحاوزأ كرئامفصن كلو اممكحا ملعناكهفلانادنلا نم ةضب : رفاعفن كل برقأ مه أنوردتال
 نم متكرتام نمل نهلفداو مكل ناك نا داو ل نكر لنامتكرتامتعم رلان هلو نيدوأ اهم نيصوب ةيسصودعد نم نك رثام عب رلاوكلف

 اوناك نا سدسلاامهنمدحاو لكلف )6# 1 تخأوأخأ هلودأسماوأ ةلالك ث رون لح رثاكن او نيدو أ اهم نوصوت ةمصودعب

 اسناك هنأرغ ناسالا كا الا كنا نوررعلا لاك كلذاك رتب ىتح ناربعد و نافع

 نع مدمن ىنأ نبا نع ىسع نعمداعوبأ انن لاقو رعزيد اير كلذ لاف نمرك ذ

 ُكِلَذ لاق نمرك ذ دملاو ناسالابىذالا كلذناك لبنورخآ لاقو امس ىتعيامهوذ ١ اودهاجم

 س | نعةحلط ىلأن ىلع نعحلاص نهب واعم ى لاو حاصنيهللادسع ام لاق ىدملا ورم

 لاعتلاب#ب رضوريمعتلابىذو أ ف زاذا لح رلا نان امهوذ آفم ار

 ىذأب نضوملا من اكمرك ذىلاعت هتان لاعب ايارملا ناقد لاوخال لأ رجم لاق

 نم ناسنالالانهوركم لكي عقب دقىذالاو مالسالا لهأ نمامهو كاذامت أاذانيروك ذملانيينازلا

 نع هير خالو دممو نو:_موملا هرم أناكك لذ ن أن اس ةدآلا ف سدلو لعفوأ ناسللان ىسلوق

 لهأو رذعلا عطقامهئمعحت بحوملا ةعاسجلا لقنالو دحاولا لمن نملسيم هملع هللا ىلص هللا لوسر

 امهعأب ىذأناكن روك نر ئاح ودملاون اسال ىذأ كلذن وكنا نأ ئاح ون وهات كاذ ىف لد وأتلاب

 دق هانئ لج هنئاناك ذا ةرمضم هب لهما ىفالواسن دالو نيد عفن ىأ نمناك كلذ نأب لعلا فس دلو

 نمسح وأى ذلا امأفامهلبقىت اللا فوام,مف هداسع ىلع عدلا نمبج وأ امع هكتت نم كلذ سف
 هن امامه مدحاو لكاوداحاق ىنازلاو بنازلاهلو هب رونلاةروسف بج وأ اهفامهف مهدلعمملا

 أمم لو هملع هللا ىب_صهقلالوسر هن ىضق ىذلا مح رلاف امهلمقىتاللا ف بحو أىذلاامأو ةدلج

 ىلاو زلاوانْزلا نمة_.ثحافلا لهال لعحدقءرك ذيلا عت هللا نأ ىلعاعمج- لب وأتلا لهأ عجأو

 ةبنازلا هلوقب خت هناصسهننانا لي وأتلا لهأ نمةعاج- لاو مهفاهس مكح ىتلا دو دحلاب المبس

 كلذ لاف نمرك ذ امهوذ اف مكتماهمامت أ, ناذللاو هلوقةداح ةثامامه:هدحاو لك اودلجاو ىف ارلاو

 اهمامت :ايناذللاو دهام نعمه ىأ نبا نع ىسع نعمصاعوأ انث لاقو رمع نيدجت 3 2

 انث لاقماشهونأ رع ضورفملاد_هارونلا ىف ىتلاةمآلا هتخسن كلذ لكل افامعهوذ" افمكنم

 هروس فن الاهتحسن اذهلاقهنآلا امهوذ اةمكتماهناسنأ أين اذللاودهاعم نع جب رح نبا نع ىنححي

 قولا 7 , نعدقاو نب نيسحلا 0 لاقةل وأ 3 لاف دمج نا ايررع ضورفملادمحلا رولا

 دلخلا ةيآيكلذرتسنةي ةلاامهوذآف متم منابت أي ناذللا و هلوق ىفالاو ىرصبلا ناوقم ركع ةرع

 - شيال

 كلثلا ف اك مهنٌكاذنمرك أ 0 2-2
 درا اهم ىدو يحضر دقو فلولا وهنا ىننو ةئاملا دلح نمراكت الت لعح ىتلالمبسلا نمظلغأ مح رلان منهل تلعح
 5 عطا نمو هلا ردا لك له نأ لمقن مهسحافلا نامت ًأينذلا 3 هب ,ومعهلعحمرك ذرلاعتهنلاناكىذلاىذالا ف لب وأتلا | ميلعهلاو هلا نم ةمصو ٌراضمريغ | لهأ 56 (امحراباوتناكمتلانا امهنعاو ضرعأ فال او انانن أو امهوذ آف) هلوقلب وأت

 ميظعلا وغلا كاذوابمف ندلانراهمنالا هدانق نع دع ا لاقدب زب 0 لادا عمنب ريس اسرع كلذلاف نمرك ذ ه ةشحافأا اه نمىرك تانح 0000 نماست أ ام ىلعزم 2 :وتلاورسعتلا كالا ول وعلا ىذأىذأ ا ل
 لسع و ةاوشرو هذا رهف كو لان دف هخا [ث لاق ني دملا ندمت نثرلع اعمج لوقلابناءذوباناكل اق ان
 هلواهفادااح ران ل _خدب هدودح اننزادا ىفلاوهب راحلاتناكف اهنيتفاوظرغ اذاملص واراتنافامهوذ آف ىدسلا نع طامسأ اش

 ةشسحافلانيتأي ىفاللاو نيهماذع

 نيملع وفهم م < ا
 نقوكسااودهشنل ميلكا

 ناذللاو اليبن ولعل ردع

 أبان نان امهوذآف مكتماهناينأب

 ناكمنلاناامهنعاوضرعأف احلصأو
 هللا ىل ع هبوتلااعا امحرأالاوت

 0 م

 ت20 ول

 ىلالاو ثتوملا مهفدح ا رضحادا

 ماهو نور دل نآلاتست

 املأاءاذع مهلاندتعأ كئاوأر افك

 نأ كنرحال اونمآ نيذلا اهمأا

 نهول_ضعئالو اهركءاسنلااوثرت

 ها

 ىسعف نهومتهركن اف فورسعلاب

 هنفهللا لع وأم شاوهركت نأ

 لادتسا متدرأن اواريثك اريخ

 نغفادحا مدناو حوزناكمحوز

 هنوذخأتأ ًاسدنماوذخ أت الفاراطنق

 هنوذخأت فمكو انييمامماواناثبم

 ةيكتاماوحكتنالو اظملغاةاثسمكسم نذ أو ضعنىلا م كضعل ىف أد قو

 أمو همالذ صصنلاب نوقابلا عفانو رف_عحيو أ عفرلابةدحاو تآ ارغلا الس رام ناسا اانا

 .داجو ىحو ضاعنءاو رثك نالوءفللا ممدعب امو ىصو ملا نوقانلا ٍلعو هر هرجس اهلقامترممك لح الة زيها مك دج



 نوقاملارغعح وب أو صاعنباو عفانزيفرلا ف نونلاب هلْ دن لعامل مس نوقاسلا ةمئاشلا ف صحو ىلوالا ىف ىدعالا قفاو لضفملاو
 امأو كلذءاسأو نيذللاانرأو ناناهوناذه هلوقكلاذكو ريثكنءانونلادبدشت,ناذالاو قالطلاو نءاغتلاو حتفلا روس كلذكو ءاملا

 رجب وتلا ف كاذكو مضاء اهركف مفختلا,نوقاسلا ري سامعو 2(”. :0) بوقعيوورعو أو ريثك نياق كنا ذف هلوق >

 هس م ع ةنيممشغلاب نوقاملا فلو ىلعو
 ى لاق حاصوبأ ا لاو ىينملا ا قدم ةناح نام ام مدح لت اردتم كازااو تس 1 ناكف ركوأو ر رذك نااءاملا ممفب تاطدمم

 هللا لت افامهوذ آفكنماومنا .تأيتاذللاو هلوق سامع نبا نع ةحملط ىلأ نب ىلع نعحلاصن ةب واعم عفانو رفح وأأر قو داحو

 لوسرفتس فام رنينصحناناكن اف :دلح هن امامهتمدحاو لك اودلح اف ىنارلاو ةمئارلا اذه دعب ةندمَم بوقعيو لهسو و ربعوأأو

 نع طاسا ان" 6-0000 انث لاو نيسحلا ندمت ايرص مو اعلا ل مولا اهلكت وقاملا عتفلا,تاندسمرم كلا
 نب ناس سل أ نعت رص اهتحسنفدو دخلا تءامة آلا كئاسن نم ةشحافلانيتأ ان ىف اللاو ىدسلا نيسنالافوفولا * ا

 ّط فصمنلااهلف حب ]َ كراع 86

 هلناك نادالوألا حءاهتنال

 ط نيدوأ ج كثلثلاهماالف حج

 هذهدحلا خسن لوقي كلاعتلا تعمم لاف نالسنيدسعاب ريسخ أ لوعيذاعمانأ تعمس لاق حب رفلا

 موت تاودا دور دف عا احسا 5 لاق نياسحلا ان لاقمس اهلا ايرص هناا

 لاف سنون *رهدودملااهتحسنمكتماهتاستأب انتاذللاو هلو ةودو دحل اهتنمنلاف ديالا توسلا

 ل ةلاامهوذآو مكنماسهناستأ ايتاذللاو هلوقفد زنسالاق لاق هون باان ريخسأ

 نسما سره ةئامدلحرك ذلا ل سسلا لعحو تحرخأو تجر ةنصخم ىعوتنز اذا اهل لمبسلا

 ىتح توسلا ىف نو هلوقىفةداتق نءرممانريخأ لاق قفاز رلا دمعانريخأ لاق ىحي نا

 هوانث لح هب ىنعي هناؤاممعاوض رعافاحلص ًاوانات ناو رقاب وزود دك لاف توملان ءاقوت وس

 ةنوتلاةعجارعامهتيداحاصأو لوقي الضو امهشبهللاةعاطاعح ا رفات أ ىلا هش افلا نمانان نأق

 ىدلاىذ ”الااممعاوفكواممعاودفصاو لوب امينعا اوص د رباع لمع و امهتشحاأو نم

 امأو امهتوتدعبامهوذؤتالو ةشحافلا نماست أ ام ىلعامهل هب ومع هيامعوذؤت نأ ات سمأت 79

 مك انبأ» هريدعتا 6 مكؤاننأو

 هاك دسك [نوك لامتحالو
 ط هللازم حب اع_ةننو ردنال

 ج داو نهل نكي ه اميكح
 ند خ سدسلااههثم ط نبد

 راضم ىدو هلماع لاعرغنال ُّط

 أك هب ةمسسصو بصأ لامحال حب

 تي اء اوعجار ياذا كويعت اهيا ووسع اه حاولا مهنا عندا كن 9 امحرا اوت ناكمتنانا هلوق ط م ملح ُُط هللا نم ءىح

 نب دلإ هلثأ ىلع هب ونلااعا) هلوقلب وأنت ف لوقلا | )ا  ةفأرو ةحراذ ىنعت مهمامحر هتعاط نممنم نيدلاخ ط هللادودح أدّسم كت نال

 هلاهح ءوسلا نولمعد نيذلإ هللا ىلعدب وتلاامتا وانت لح هلوقب ىنعا (هلاهج ءوسسلانولمعل

 نا در يل و ل

 دوف ار رت دم روتر هومز سدر را لا عقب

 نم هلثمىلادوعلا لرد راَفْعَتسالاو هملعمدنلا نم هنهللأم هرم أامىلاد:منو وس وهللاةعاط

 نمو وس م * لا مفدرك ذىلاعت هللادر 5ك ذوذلاس رسملاوغ كلذو مهي تؤنملا لو رلاسف

 ةلاه< هلوقىنعم فاوفلتخا مهن : اغلب وأتلالهأ لاك كلذ لب واتفاناقامودك:و بيرق

 نمرك ذ اهانه اوهنوسلا هلم نأ لا بهذو م هفانلق امو: كاَذ فمه ضع لاف

 ناك هناةملاعلا لأ نعةداتق نعدمعس انث لافديزب انث لافذاعمزررش سرع كلذلاق
 | رع لاهخب ةيندعت اها دلك نولوقياوناك ملسو هملع هللا ص هلنا لوسر- اهصأنا ثدحب

 ةلاهج وسلا نولمعب نيذلإ هلوقةداتق ن ع :رمعمانربخأ لاق قا زرلا دمعان ريخسأ لاق وت نب ن نسحلا

 وأناك ادع ةلاهحروهف هىصعْئش لك نأ اوأر فاسو هملع هللا بص هللا لوسرباعصأ عمح | لاق

 ىف دهام نعم ىبأن ا نعىسع اثم لاق مصاعوأ انث لافورعنيد# ىرص هريغ

 ضارتسعاهدهد امن ال ط ابمف

 اههفادلاخ 0 ميظعلا ءا هلررعم

 ءاركل اه مت نمدد عدامزال ص

 ءادّسال ب مكلم هع رأ ه نيهم

 امهوذآف ه اليبسءافلا عم طرمشلا

 مهلع ه امحر ط امهنع حج

 ط تائلا ه امنكح ط

 هناوح وءادتنالل لصتاذا ىتحنال

 لما اهتئاراصتوتبتفالاق
 0 اهلأ ط رافك مهو تائدسلا

 ىلارانخلالا نع لودعلل ط اهرك

 نيب ضراعلا ب هشمىملا
 ه اريثك حب فورعلاب نيقغتمل
 11 ا والا او ا ل عسل فلس م اظيلغ مانمم ط أش

 هلوق ©" هوق ١ متلانانبهضشالرالالءاموماتالااممكس نبال قامت هئارس ؟-نيباملىلاعت هناريسفملا < ه ا اء انو ُط

 ليصل يني رلإ هلوق ىف ثاريملا مكح لج [لوقنوأ ثارعملا ماكحأةل-+.ناسبالاكلذنكي مو اثرالاملا كلم بفمك

 بسنلا نْسْش نوثراوتاوناك ةملهاد ا لهأ نأ لءاو مهئارسمنأش فك دالوأ فرك صحت ومكملا دهعد ىأ هللامكمسصوب هلوقب َكاذ

 1 لي جس سس



 صاع ثانالاو راخصلانوثر والو هب رامكلانوث روباوناكف ب مئلاامأدهعلاو
 ناكو مهمدصن مهونآف مدام: تدقاع نيذلاو

 رحاهللاناكفةرحمهلاام>دحأ نن رخآنيسسةدابز عممالسالا لوأ ىف اره دهعلاب ُثب روتلا هلوقرسفت ىقءىصسأك ىنشلاو أف احل اود_هعلا امأ و
 ناك ةااؤملافناشلاو هيراكأ نمناكن اوهريغ هثربالو(## ٠ م)ةصلاختو ةطلاختدي لما مهب ناك اذا هنءامبنج أن اكناو رحاهملا نمثرب

 -- ممسسوما

 انثرص هتصعم نع عزتي ىتح ل هاح وهف هر ىصع نم لكل او ةلاهح ءوسلا نولمعي ن يذلا هلوق
 هللا ىلعةب وتلا اما هلوقد ها نع مسحت ىلأ نبا نعل مش اذن لاق ةفيذحوبأ انث لاق ىتثثملا
 اسرق هنععج رب ىح لهج هنم'لاذف هللا ةيصعم لمع نملك لاو ةلاهح ءوسلا نولمعب نيذلل
 نيذلاهلاىلعةيوتلاامنا ىدسلا نعطاسسأ انث لاقلضفمنيدج-أ انث لاف نيسحلان يدم
 انث لاكئيسملا انث لافرساقلا |ننرع لهاسوهف هللا ىصعنمادام ةلاه وسلا نولمعب
 نولمءد نيذلا هلا ىبعةبوتلاامن سامع نانع اص نعرضنلا ىلأ نعناورغنس ليضف ردت

 نيسحلاانث لاق م.اقلا سرح ءوسلا لمع هلا وح نم لهامو هفءوسلا لم نملاو هلاهك ءوسلا ظ
 لاو هس صعم نع عرب ىتح لعاحو هفهللا ىدع نم لاو دهاحت نعم رحنا نعي اتت ىد لاف
 نءالاقاهم لمت نيح لها وهف ةمصعع لماع لك لاق د هاجت نعريثكن هللا دبع ىنريخأو يرحن ا

 ديزني لاق لاف بهو نيانريسخأ لاق سنوب يع هوحمت ابر أن ءاطعيلاقو جيرح
 يا لك ةلاهحلا لاق سي رق نم نودوتي مث ةلاهك ءوسلا نولمعي نب ذلإ هللا ىلع ةنوتلاائ اهللالوق
 متنأذاهمخ أو ف سوس متاعفام متاع لهأرقواهنعع زنب ىتحادب أ لهاح وهف هنا ىصاععم نمارس لمع
 لهاح وهف هنا ىصع نم لاق نيلهاحلا نم نك أو نجلا صأ نهدبك ىنعف ةرصت الإ و أر قو نولهاح
 دمع ىلع نولمعب هلا هك ءوسلا نولمع نيدلا هاون ىو رج |لاقو هئيصعم نع عتب ىتح
 ىروشلاانريسخأ لاق قازرلا دمعان ريسخأ لاف ىدح نب نسملا سرع كاذلاف نم رك ذةلوهنم
 نامفس نعىلأ انث لاق عسكو ننس رص لاثدمعلا لاهل لاف ةلاهع وسلا نولمعي دهاجت نع
 نعربب وح نع رشروأ اند لاقىصسا انث لاقىثلا شرع هلثمدهانع لجرنع
 كلذ ينعم نورخ [لاقو دمعلا ةلاهحلا لاك ةلا هج ءوسلا نول عب نيذلل هللا ىلع ةيوتلا امنا اعلا
 ان لاه مساقلا شرع كلذلاةنمركذ ايندلافءوسلا نولمعي نيذلل هنلاىلع هبوتلإإ ميا
 نيذلل هللا ىلعةبوتلااناهلوق ةمركع نعناد أن بمكحلا نعناملسنيرمعم انث لافنيسسحلا
 ةبآلالب وأت:لاوقالا هذه ىلوأ ورفعح وأ لاق هب ةلاهحاهلك ايدلا لاو لاه ءوسلا تولمعد
 اهولهح ىتلاةلاهماوشءوسلا مهلمعو ءوسلا نولمعي نيذلاهنلا ىلع هيوتلا امنااهليوأت لاق نملوق
 دماعلاةممست برعلام الك دوحومريغ هنا كاذواهلشال هللا دعأ اع نيلهاحو أ مث الل اوناك نب دمأع
 ىنعم ىلع لهاح هبوه لاعمف هترضمو هتعفنمرد هب لهاح هنا هءاسشعمنوكي نأ الا هب لهادللا ىلا
 هدصقرغ نمرئاح ريغق هملا ادصأو هريضو هعفت علم ردشاملاعناك اذا امأفهرمض و هعفن ىعع هاهح

 هدف هماعبو أ هملعمدقتلا دنعهفرعنالو هلعنال ىذااوهْئلاب لهاملان ال لهاح هوه لاّميوناهنلا
 لايف هنمةباصالا عضوم ُئطْخف لهاح هن وشو سمالا ىتأي ىذلا لهاحلاب هلعفامأطخ ناك ذاهلعاف
 هلوق عم كاذكو هءلهملا لهأالا هلثمىأبال ىذا سم“الا هنامتالاملاعه.ناك ناو هب لهاحل هنأ
 هلهأ هنا باّمع غلمع مهتمراعىلعدون أن او ةلاهح ءوسلا نوامسعن مهف لبق لاه ءوسلنولمسعب

 نمالا هلم ىتأب ال ىتلا لاعفالا نم ناك كلذ مهلعف نال مارح مهملع هناب مهتفرعم عم هنامنانيدماع |

 ملسو هلع هللا ىل_ص هللالوسر

 اهبسنوكمف مهم نينث ا لكن بىخاوإ
 فرمالا هملعر رقت ىذلاو ثراونلا
 ةنالل كب ررثلاباساكأ مالخالا
 ءالولا نمدارملاوءالوو حاكسو ةبارق
 قّدعملا نمدب وصعلاب برب قتعملانأ

 هملع هذا ىل ص هنا لوسر نأىور
 اهأىلو«نمهرسج تن, ترو لو

 وهو ماع سس تامسالاهذهعا اروو

  هثري نم فل موت ام نفمالسالا

 ”لاملاتدسل هلا ةئالثلا ناسالاب
 نولمحي اك ةبوصعلا.نومل-لا هرب
 ملسو هملع هللا ىلصلاق هندلا هع

 هنعلّمعأ هل ثراوال نمثراوانأ
 هنأدجأو ةغمشح ىأأ نعوهئرأو

 لسبس ىلع لاملاتديىف هلام عضوب
 نعول الهنال امراالةحلسملا
 عئاضلالاملاب تم اة دعت ناو معنبا

 امناوةكلامروهطىح ريال ىذلا

 دالوالا ثار رك ذب هناصسأد
 د أءداوب ناسنالا لعن نال
 دارفنا لاحدالوالل مث تاقلعتلا
 امأتملاىونأ ع سم عامتجا لاو
 ثاناوروك ذئالثفدارفنالا لاح
 طقفر وك ذوأ طّقف ثاناوأ اعم
 رك ذلا هلوقاهاسفىلو الا لاح اامأ
 مهنم هرك ذلا ىأنيشنالا طد لدم

 محا وف ما تارادش
 ادحاو ارك ذئلخاهدحأ هثالث

 دحاواهلو تامهسهلف هدحاو ىنأو
 . لكلائاناوأروك ذفلخ اهنانو

 رمسيس كشر 2522255 225222222222222 22 يي ل اهئلاثو مهس نأ ل كلونامهسرك 3

 رمد الاف لخدأ دح أل ضف نعئنباعءادشسالان الو كاذاهظح فعوضاك هتلمضفباراعشارك ذلا طح فصن ىنالإو ارك ذا ظح
 ,رعريمطلا اوعطقملف دصنلا نم فمعشتر وك ذلا ىكم هل لييق هن" كف ثانالا نو دروك  ذلا نوثروب اوناك م هالو صتنلا نع( هنماعدا دشنالا



 ل 32و يدخل: .ىءاحا# نبع دو نهلعع لاصمملف لاح .رابتصل نم ىلسفا لالا نمءاسلا بد صت ىلع ىلا هبناقدجحلااماو هدأ .نرلا

 عارفلاوتاشلا نا لمقاك ن هروشهدأب :رامبسلاملاريسب دّمف نمفةوهشلا ةرثكلو أ نملع نوهت نهجاوزأ نال لقأ لاما ىلا نهجاتحا

 هطنلا. نفح دع ا اوكي هتعمل ىف قذاسلارث هح نرعو ةأرملالاح( 3# ٠ ع)فيكف هدسغم ىأءرملاةدسفم ن« هدحلاو

 ىرخأ ةلفح تذخأو اهتلك أو

 ىرخأة نفح تنخأ مم اهتأبخو
 صن تلعحالف مدآىلااهتعفرو

 لذ ندع نون فعلت اهيبغأ
 :ارلا تين لع اهللعسعالا هللا

 اكو لحرلا سصن بعسل

 وأن تنثا نمرتك أ نهف هسسنناثلا

 اه انألاعميوهومانأن ليف رحال لج اراب لحن هدأ تلعن باع م روع ْ
 هنك اواهح مهن اءانعمنأ ةسرعلا لهأ ض عن معزدقو الهاح ناكه نأ ال هب لاهكبا لعف لمؤ هنأ ىنعع

 مالا ناكولو ةلاهك ءوسلا نولمعب لق كل ذلفانذهولعناوولاعلا معك ه ولعب لفتاقعلا نمهيفام

 امنالاق هانت لج هنأ كاذو همف اممنك لع نمل هيو نوكست الأ بحول لولا اذه سح اص لاق م ىلع

 بح اصيل ءسحاولاف مهريغتودسي رق نمنووتي مث ةلاهح ءوسلا نولمعب نيذلا هللا ىلع هدوتلا
 ُكاذوةب وت بيرق نم باتمثهمفام هنكر هنم ل عىبعأوس ل عىذلا ملاعلا ن وكم الن أ لوقلا اذه

 باب هلوقو هلع وتين أ هللا ىسع نات لكن أ نم لو هملعهنلا ى هللا لوسر نع تباثلا فالخ

 دا لجو نمار را للتو رع لوقا فؤاظو برقم نم عقلا هلا لا وتتم ولا 00000
 لاق نمرك ذ مهتم لمقو مهضرم لبق م سمعص ف نو وتب مث كلذ نعم مهضع» لات عضوملاذهىف م مسونلرتامانل نهلفنيتن بيرقلا نعم فليوأتلا لهأ ف اتخا (بيرقنمنووتيمنإ هلوقليوأتقلوقلا َز اخلاص | 20 0
 نووي مثىدسلانعطاسأ انث لافلضفمنيدجلأ ان لاةنيسملانيدمم ترص كلذ ةدحاو تناك ناو هلوق ف ثلاشلا
 دمش انث لاكنيسحلا انث لاكسءاقلا [مرط هتععىفمادامتوملالمق ير قلاو برق نم 0 راب أرق نق فصنلااهلف

 لاقو ةصعلاو ةامحلا قلاف سرق نمنودوتب مث سامع نب | نع ملاصىلا نعرضتلا ىلا نعلمضف نبا 0 را 0 ظ
 لاف ىنثملا , مترلع كاذلاق نمركذ توملا كلمني اعملمق نمنوبونب م كلذ ىعم لب ندوخآ 00

 هدحاو لملدب ساملالا مدعلزاحو

 ناىأ < تاع لانو تاما

 هءارسسقو ةدولوملاوأ تنملاتناك
 ءاسن نك تاق هلوّشل ىفو أ بصنلا
 الثا ةنسحاضد أعفرلا ةءارقو
 ريسمضلادوعففاكتلاىلا جامي

 5 00 ا نعملاصن,ةيواعم ا لافلاصوبأ انث

 ْن 'يرقعمل انث لاقىلعالادبعزيدسم شرط توملاُكإ ءىلارطتم نأ نيبو هنيباهف بي رقلاو
 ةكنالملاناعب ىتحتب وت لجرلالا را زاعو ألاف لاق ردح ن نار تعمسلاف نابلس

 بدرَقلا لاف سق نب د#ت نعرش عم ىلأ نع اح ّىت لاقنيسحلا امن لاف مساقلا انيرص

 ريهزو أ انث لاقى صسا انث لاق ىتملا , متع توملاه.لزتي وىلاعتهنلا تاب ؟نمةنآه.لزتن لام

 نورح !لاقو لاذهل سلف توملاّك| «ىلارطني نيح بات اذاو توما كل م نياعب نأ نيد وهسسامهيوتلا || ن نا و ريمضلا

 انريسخأ لاف ى حن ننس سرع كلذلاف نمرك ذ توملا ل مقنم نووي كلذ ىنعم لب || ناىلءامهلاريسسفتةدحاو وهاسن

 توملا لمفئثلكل اق بير قنمنووتي مث اصلا نعل حر نع ىروثلانربخ ألاف قازرلادمع |[ وهوفاشلا مسقلاامأو ةسمان اك
 نعناب أن مكسللا نعناملس نب رمعم انث لاقنيسحلا انث لاق مساقلا مشرع بيرقوهف || هب الافروك ذمريفغفنتنللا

 لاق هو نئاانريسخأ لاق سنو ير راما را نزل همفءالعلا فلتخااذهلفاحي رص

 نيذاعم انث لاقراشن يدم سرع توملا لبق سي رقنم نووتس مث هلوق ىفدب زنا لاق فصنلاامهضرف نأ سامع | نعف
 جب رخأ !كترعو لاقرظن أو نعلاملس لب نأ انلرك ذل اق ةبالقىلأ نعةداتف نعىلأ ىنث لاق ماسه صرف ئيلثلانالددحاولا فاك
 ص رصحو رلا مق مادأم هب وثلاهعنمأالرعو ىلاعت ول أرامت لاعفح و رلاهمقمادأم مدآ نبا! ىلق نم 0 نيم 2 00

 ةبالق وبأ ثوُكلام نب سند نعانك لاقةداتق نعنارمع .انث لاقدوادونأ انث لاقراشتنا ورشا 0 مشل 0
 باق نمر اللترعو لاقفةرطنلا أس نمابنعلامل لاعتو لراس هنلانالاقةبالقو !ثدخ طورشماض أ ف صنلا نأ ب ضروعو

 . نأىلارظن هلعلو لوقأة دس ولا
 نا ٠ 0 ىلع لج اوهئالثلا وسن ةنئالا قوف ىلا روض ارعلادادعالا ن نمدح اولاىلاب ررقأن ا 3

 ْن وك 9 07 3 ثلثلات نلفت ل عا 0 نر 0 و كوأ بر 0



 لمقو نئلثلان نواصي اددعلا نم نغلب ام نغلب نأو نهم | كلذدع نش دف نحل 3 ىلعالادنسنالا اح لثم 0 دل هوتناتاذه

 8 ا اتناك نافةروسلارخ 0 ىلاعت هنكل نيتخالا نمسا اجرسمأن تنملا

 ىلع نه اريس ساقملةريثكلا تاوخالاثارعمرك ل هنأةدب ون

 انث لاقراشينءا رع حورلاهنف مادام وتلا هعنمأ الى قر عورلاصتولرامت هلل اقف مدآن ا

 ءرظنلا هلأس سلبا نعلاملىلاعتو كرات هللانا لاق هبالقىنأنعسوأ انث لاق ناهولادبع

 بأ ال رعو لاف حورلاه بق ماداممدآن بابلق نمي رخأاللت رعو لاف نيدلا موهىلا هرظنأف

 مرض حورلاه مف مادام هب وتلاهنع ظ

 كترعو لاق فوح أ مداآىأرامل سلب انالأق لو هيلع هللا ىلص هنن لوسر نأ ىنغلب لاق نسحلا

 مادامةب وتلا نينو هدب لوحأ ال تر عوىلاعتو "كرام: هلنالاعقورلاهمف مادام هفوح نمير أ ال

 دايز نبءالعلا نعةداتق نعىبأ ى لاق ماشه ني داعم انث لافراشب نا ايرص حورلاهمف

 ريو خا اهئ ولا و ليك هاذ الاد ردو ةظاعانا لص نا كج نعل رش تود نع
 لوسرن أت ماصلانيةدامع نعهداتق نعدمعس انث لاف ىلعالاداع انث لاقراش نا (سشرص
 نعفوعنعىدعى أنما انه لافراشنلا سرع هلثمرك ذف لاق لسو هملع هللا ىل صولا

 ملامدبعلاة بوت لس ةيىلاعتو رايت هننانا لاق لسو هملع هللا بص هنا لوسر نأ ىنغلب لاق ن سهلا

 ىمهتامل.ةنووتب مت هليوأت لاق نم لوق باوصلا. كلذ فلاوقالاىلو أ ورفعحو أ لاق «رغرغب
 لبقو مهل اوهعو مهسفنأ ىلعا وملغين أ لمق و همه وداع و لرامت هللا مأ اف نومهفي ىتلالاحلا

 ةنوتلانالهيوتلااواّمعبالو همهنوهللارعأ اوفرعنالف ةرغرغلامغو ةح .رشحلا برك, مهلاغسشا لاح

 لرتراتحيو مدنلا لقعب وهو ةدواعملا كرت ىلعهمف معو هنمفلسام ىلع مدن نممالا هروتنوكسنإ ال

 هيون د ىلع مدنا نعالا هلاخإ الفا رومغم حرش اا مغب والوغ مم توملا برك, ناكاذااماوةدواعملا

 لمعي لاملا كلت ىقءرملا ناك ناو فنب دعا غرض لامةفومقمة وتلا نا لاق نما كاناراوغب

 هتعاط ىلا دير نعهدورسش نمةعحرو هيولذ نم ةبانا ثدحأف بيرأألا لقاعلا مهف مهفب وممسعلا لمع

 ةيوتلاامئا هلودب ب رق نممهمارحا نمهملانيمئاتلا دعو ىذلا هللا دعو ىف لخسد نمتهّنلاءاشن ا ناك

 كئاوأف) هلوقليوأتىفلوقلا ه8 بي رقنمنوبوتي م هلاهح ءوسلانولم_عب نيذلا هللا ىلغ

 ءوسلانولمعب نيذلاءالؤهفكئلوأف هوان لج كلذ, ىنعي .(امبكح الع هنا ناكو مهملعهلنا بوني

 هحرشح هترمتو هلقع ىلع لغىح هش / نم نو دم_ملعمللا بوتي بيرق نمنوبوت مث لاه |
 هللابوي هلوق عمو هنيدقاقافنو هيرلاعادخن" الا تين ىف الوهبي أم هّقش الوهو لاعف همم

 ةوقامأو سب ونذ نماهوثدسح أ ىتل مهتبوتوهملا مهنوأ مهنم لقت ومتعاطولا بنا هقزر مولع
 دعب هعاطلا,هيلا نيسثملاهدانعنمسانلاباملعدوانث لج هللا لزب لو ىنعب هنافاميكح املع هللا تاكو

 نمو نعت نملعهنوت قييكح قلخ روم أ نما وةيلونلادسعب هيلي دنع هر د

 لوقلا و للزالوأطخ هطلالو للخ هلاعفأ لخدئ الود ربدقتو هريبدت نمٌكاذربغ فو ةنلصعم

 تدنىلالاوتوملا مهدحًاررضحاذا ىتح تادلا نولمعب نيذلا ةيوتلا تس تسدلو) هلوقللب ,وأتىف

 ىصاعم ىلعرارصألا لهأ نمتاثدسلا نولمعن ني ذلة وتلا تسيلوهوانلح كاد ىنعي (نآلا

[ 

0 

 نعفوع 6 لاو رفعح ندمت ا لافراشن نبا

 ا 37772“

 ثاريسم سابك ةريثكلا تانملا ثاريم
 قوق انذل لمقو نيتخالا ىلع نيتنملا

 ريخ د ابعل ريخو أ ءاسن هفصوهو

 وهو عجلا لقأ ب رضوأ دمك أمل

 قوناورضاو هلوفكدئازنانلا

 ريخأتو ميدقت هيف لبقو قانعالا
 اف نا تناءاسن نك تافدارملاو
 لاق هنادبعزب رباح نعوامهقوف
 تلاف' اهلنتتنباب ةأ سما تءاع
 سق نت بائاتنبناناه هللا لوسراب
 لعملتق عسب رلانيدعس تلاقوأ

 امهلامامهعءافّتادقو دحأم و

 كلذَف هنلاىضةيلاَشَف امهءاربمو

 لوسرىللاشف هب الاهذهتلزتو
 أ ارملاىل عدا مس وهملع هللا ىلصهللا

 امهطعأ امهمعللاغفاهحاصو
 قامو نئءلاامهمأ طعأونيئلثلا

 اذااموهو ةثلاثلاةلا هسا امأو كلذ
 قرك د. لفطةفاروك ذدالوالا ناك

 طظحلئمرك ذلان العامل هنالهب الا

 هدحاولاتنملل نأ نيستدقونيشنالا
 دس > اولا ني الان اهنم لعفصنلا
 اذاؤلكلاد_حاولاناك اذاو لكلا

 نامرح ن.<مدحاو نمرتك اوناك
 نول يكتب خر در ويحمل
 اًضأو هب وسلاب مهتنناك. شه لاتملا

 تهأامو سو هملع هللا ىلص لاق

 عارتالورك د ةمصعىلو الفماهسلا
 نكيرلاذاف رك ذةيصعنءالا نأ ىف

 داولاداو ئعتلئس 0
 نءالادإو 0 دل اولا مسا

 5 مدآ ىنان ىلاعت 9
10 

 , ةكرشلا هجو ىلع لل صلادالوأ عمأبش تسال هنكلو سصعتلاو ثرالا فبلصلادلوك هنأ الساولا ىلعداولادإو سدق لمقو لسارسا

 " ىلاعت هلوقمومع نا لعاو نيثلثلان اذا يامهاف نباتندوةدحاو تْنب همم ىفاك ذخًايالوأ اسأرباصلادإو دجو ماذا هتسنامعاو

 ,هامدترملاونيلم لهأ ثراوتبال هنأاهنمو ثريال لئاقلانااهنمو نانراوتبالوم اودسلانابتم.. دوصإ صوص دلوأ تا عيصوي



 .ءاسنالانااهنمو 5 نرلسملاهب راق أ هي ربمالسسالا ف بستك اامةقشح لأ دلعو هد هدرلا فو امالسالا ىف سسك اءاوسلاملاّتسملءىف

 ثرونالءاسنا الا ارشاعم نك لو هبلعهنلا ىل ص هاوقياوك>اثاربملا تملطاملابئعمقلا ىضرةمطافن أ ىور هعلااةالخ نوثروال

 ىلاعد هلو ؛تححاوهقدصماتكر أم

 ا 3-2 ب ل ١ لال ث يروتلاف لصالاو دواد

 مومعب و زا نيدلاو العلا هادو البق د قدير ةكئالمياع هسفنبمهدحأ حرشح اذا لوغي توم لام هدح ًارمضجاذا ىتحمهللا || ْ

 نالو مدالوأ ى ها كس ول هلوق اوه

 الا ناك امةلكلاهذهىلا جاما

 اوناك ءالؤهو سامعلاو ةمطاقواملع
 نسدلا فءانعلاو داهزلا راك أنف

 هفرعمىل ا احام < ناكام هناؤركو ًاامأو

 رطخ ناك ام هنالَتسلا ةلمسملاءذه

 السماع لوفر اكو هنأهلاس

 ىلص لوسرلاب ملي ف كف مالسلاو
 هزم سملاوذه علم نأ لسوهملعّنلا

 اهغلالو اهملاهءةسحاحالنممملا
 ةحاملادسشأ اهتفرعمىلا هلنمىلا
 هلوق نوكنأ لسمتعاضأو
 ترو ال لوقا كاس هفضل راع
 ةقدصءانك ريىذا|ئشلانادارملاو

 ةدئاو ل علو ثرو.الىشلا كإذف

 اذاوهع كلذ. ءاسنالا صمسصخت

 درجف ىب ق دصتلا ىل_عاومزع
 الف مهكلم نع كلذ رك مر علا

 ةمطاف ناباوناحأ مهنعمهثراو هرب
 ىلألوغب تتضر اهنعهللا ىذر
 دهعتاو ةرطانملا هلهدعت رك

 05 وبأهسلا هذام ىلععامج الا
 قوهاغا انرك ذامعمج نأ ملعاو

 مهعاّمحاةلا-امأدالو الا دارفناهلاح

 لكل هيوالو هلوق اذن نو الا

 نا ل رامسدسلا اذه

 مالاو بالا نب وبالاب دارملاوداو 4 ناك

 نمهلّمو هف ةريشل بالا تناج بلغف

 نارمهلا هشثتلاف سلغتلا

 هيون ريمضلاو ناقفاخلاو نارملاو
 هد ”اقو لماعلارب ركش هيونال نم لد. امهنمدحاو لكلو تارمملا فم الكل قامس نم مولهملات ملال ادوعب

 نابلس روو هوب و بوفعت ل 1نمسرب و ىنثرباب رك زنعةياكح 2 ١5

 هر وغزل هنن ركب لذ دوق انوش نعت قل هسا دقوا هحور ضممأ هلا ظ

 9 وتلاحري ىف لاقاملاق هنألةبوتىلاعتو كرات هلاد_:عاذهل سلف لوقينآْ اتدتفا
 لاو تامعت نب ىلعد نعى روثكلاان ريسخأ لاق فار رلادعات ريسخأ لاق ىح نب نسحلا اس رص

 نيذلاهب وتلا تلورمع نءاًا رقمى لامه طومةبوتلالوقي ردع نبا عمس نم فريسخأ

 قولا الاروضحلا لهو لا مث الاتدتىنا لاق توملا 0 و

 | نولم_عين يذلا هنو" !|اثتسلو هلوققديرنءالاق لاهو ان يسخأ لاق ى مس رص

 هنو »هل هلنا لمعت لهمقتوملانيمتاذا لاقت الاتسث ىف نالوا خد ح ارشح نا تس ا

 نبانعملاصىنأ نعرضنلاى فأن علبضف يدم انث لاق نيسحلا انث لاق مساقلا يرص

 سلفنإ تف" ىلا لاق توم ههد حر ضح اذا ىتستاشسلا نولي نذل ةولا تلو سامع

 مهارباتعمس لاف ةمعشانت لاق رفعح نء د 5 لاو ىنملا ندم انرص هنو هللا دنعاذهل

 لمق تت نملاق هنأور مع نب هللا دمع نعانم لح ران لاف ُثرح ا ىنب نم لحر نعش دحي نومهم نا

 اذهنوكي فيكل جر لاف لاقاق وفرك ذ ىتحةعاسرك ذىتحارهش رك ذىتح هلع ست ماعن هتوم
 تيتىنا لاف توملامهدح ًارضح اذا ىتح تائيسلا نولم ن.ذلاةبوتلا سلو لوقيىلامتهّنلاو
 لاق عسكو نبا اينرص ملسو هملع هللا ىبص هلا لوسر نمت ع مسام لن دح أ انأ هللا دمع لاف نآلا

 همظكر ذخؤب ملام ةطو سم ةيوملا لاقي ناك لاق هاربا نعزح اهم نب ريهاربا نع نامفس نع ىلأ ان
 مهد .ًارضحاذاىت-تاثنسلان ولمن نيذلل هيوتلات سلو هلومب ىنع نمف ليوأتلا لهأ ف اتخاو

 , انث لاو ىثثملا, ,ةرح كلذلاف نمرك ذقافنلا لهأ هن نعم عضعد لاقفن الا تدتىفا لاق توملا

 00 هوسلانولمب نيذلاهلاىلع ةبوتلاامنا عسب رلان 20 انث لاق ,ىمسأ

 نيذلاهروتلا تلو ىنعي نيقفانملا ف ىطسولاتلْرنو نينمؤملا ف ىلو الا تلزن لاق سدرق نم نوبوتد

 كلذ. ىتعلب نورخآلاقو «راغك مهو نوتوع نيذلاالو ىنعي رافكلا فىرخ الو تائسسلا نول
 3 لرامملاناانريسخ ل اقرمصن نددوسان لاق ىذثملا شرع كلذل اة نمركذمالسالا ل هأ
 مهدح أر ضحاذا ىتح تالا نواب نيذلاةب وتلا تسلو هب الاهذهىفانغلب لاق ناس

 لاقو .٠ رافكم _هونونوعنيذلاالو لاقهناىرتالأ نولسملاهلاق تالا تيتىفالاقتوملا
 مرض كاذلاةنمرك ذ تخسناهم اريغنامالا لهأ ىفتلزن تناك ةب الا هذه ل:نورخآ

 نع ةحلط أن ىلع نع ملاصنيةب وانعم ىنث لاق حلاصنب هللادع انث لاق ىنثملا

 ىلا لاق توملا هدح ار ضح اذا حاملا نولمعب نيذلإة يوتلا تاو هلوق .سا. عنا

 لرش نارغشالعتانا كاذد ع ىلاعتو كرامتها زنا فراغك مهو نوتوعنيذلاالو 6 ,رالاثنت

 | دمحوتلا لهأ أ حرأو رفاكوهوت ام نم ىلع ةرفغملا لاعت هللامرف- ءاسن نم كاذنودامرم رف هن
 تاوصلاب ىدنعكاذَف لاوقالاىلو أور فعحو أ لاق 95 ةرفخما نم مهي لف هتثيشمملا

 . هركذام

 .توافتلا وأى واسنلا امهلعنيسدسلاةمسق مهو الناسدسلا هب رو "الو لمقوأو هنفامهك ارش مهوأ السسدسلاهب والو لسقو هنأ لدملا|زه |

 طسوت دقو هبوبالءربخو أديم سدسلا هلوقذ رسفتلاو ماهمالاو لصفتلاو لاح الا: دئاف ت نافل سدسلاهب ون أ نمدحاو لكدو لسقولو

| 



 ةثالئاغههف ىننالا ىلعوركذلا ىلع مي دلولا مسانأ عارنالوداوامهعم لصح نأ ىلوالا لاوحأ ثالث نيونالانارلعاو ناسللامه:بلدبلا
 لصح نأ اهناو هب وسلايدالو الا قانلاو "يمس ار دسار رتاج الار ارا دجاررت در امهعملصح نأاهدحأ هحوأ"

 سدسلا مالو فصنلاتنياانههفةدحاو 2 (”00) تنبامسهعمنوكينأاهئلاثو رك ذاك مكانك ارا داوم
 ياتو 5 ٌقافْدلا ل هأ هبامنعمناكولف رافكنيغفانملان اكلدو مالسالا ىف هناهغلب هناىروثلا هرك ذام |

 داولا ىلع نيدلاولا تح نا لبق دسحاو نعم مق يذلا مها ينال وهف ىنم رافت مهو نوتوعنيذلاالو هلوَمل نك

 لماقلاالا امهربع نم قدام نيدلولا رافكمهونوتوعنيدلاالو ) هوقلب وات ىلوقلا ” هفلاخام اسفواناقامةصصكلذك نارلعأهلئاو باوحلا4 لقأ نداولا كلذ نوك همص ىو جيياقم قارنا لع لداماراك هع وكاسترلا مهنأب رخال فنصلا بدصنو رثك أد الوالا برصن لعج فصووأر فاك نيفنصلادحأ ىمسنأب مهتاغ صومهئامس أن يبهؤانا 'لحدتلا ةقرفت فو ةلومقم ىلاعت هنا فةكحلااف قالا دهازدو نوكتنأ ل طبهلجأن نيا تلاع ى رموز 0000
 امصلانامزيف مهف زداإل اءالاامأ املا ندا قوترادا توانووب ننال وملاالو هواملا لح كاذب ىنعي ا وأ
 اضأو 38 اذان يفاحلا لوقي املأ اباذع مهلاندتعاْل او هلوقو تائسلا نوامعن نيذلا هلوق ىبع فوطعمم هنال ضفخ
 ملاص أ نعرضنلاى أن ع لمضف ندمت ان“ لاق 1 ان لاق مساسقلا شرع ام ظ لافط الل احلا نا الاقامه“ ||“ رذكأا ىلع مهنوك هنوتلا نممهدعب أمهمال املأاباذع مهلان دنع رافكو مهو نوتوع نيذااءالؤه
 ىفةسب رعلا لهأ فلتخاو هولا فقل أ رخل را ا 3

 انددع أاهانعمو لاو داعلا نمانلعف أاندتعا ىنعم نيد رصملا ضعن لاف جهلا دتغأ ذب

 املأاب اذعمهلان ددع أ مهلان دتعا هلوق ىنعف دحاوامهانعماندتعاوان ددعأ نيمفوكلا ضعن لاقو

 ءاسنلااوثرتنأ ل ل_عالاونمآنيذلااهعأاإ) هلوقلب واتفلوقلا 3 52520057

 كرام ىتعت ( هييمهشحاهنيتاب ننال ندومش / أامضعساوهذ- "0 نفولضعت الواهرك

 ٍ لوفي اهرك ءاسنلااوثرتنأ كل لال هلوسرو هللا رع و لا

 هحوامو ننوثرباؤاكف يكل ئاةلافناق اهركمكتانآو مكب راوأءاعن حاكتناوث نرنأ كل لحال
 ىنعمنم سل كلذنا لبق نوثروملاحرلاا5 تاثرومءاسنلا نت لعد ف نبتثارووج رك

 ناك اهحو رتاماذان هادح اتناك ةيلهاملا ىف قن(ماكلذاماو الام نك ريف نتم نهاذا نبتثاوو

 هريس اوما لاشعلا تارايعا نجد اهسفتب اهتمومريسغ نما مىلوأه سس رقوأهشا

 مهاهنو مهئانالئالح ح اكن مهللعرظ>وهدامع ىلع كاذ لا عت هللا مرتو ىتحاهحو زي لو

 لاف نمرك ذ لب وأتلالعأ لاق كلذيؤانلقىذلا لوقلاوك و ح اكسنلا نع نهل ضع نع

 نع فاس_لاىنعي ىصساونأ انث لاق دم نب طامسسأ ان لاق بسب , رك وأ اييرص كلذ

 نهواضعتالو اهركءاسنلااوث رنامكل لحم الا :آنيذلااهس أي هل اوقىف سامعنا نع ةمزكع

 مهضعب ءاشنا هنأ سمان ىحأ هؤاملوأ ناك لح رلا تاماذااوناكلاق ندومشتا نديرها ظ

 كلد فكي الامد هَتلْرْفاهلهُأ نماهبقحأ مفواهوحو ريل اواسناو اهوحو زاواشناواهحو 7

 ليضفنيدمم ىنث لاف حلاصنب نجرلادع ان؟ لاق ىموطلادجتن دجأ | مرطو

 سقوب أ قوتامللاف هسبأن ع فيثح. نب لهس نب ةمأما ىأ نب دسم نع دمع #س نب تكي نع

 نأمكل لحال هلال أف هملغاحلا يهلك ذناكو هتأماي ورتب نأ هنبادارأت دحر

 دب رب نءدقأو سما ب هع انث لاو دج نأ اييرص اهركءاسنلا اور

 كلم رئالهللاهح ول كمعطنامعا

 داوداولاداواضدأو ار وكشالوءازح
 نيدلاولا دنع مهأداولا لاح همفرت ريو
 نآةناثلاةلالا امهلاحهمفرت نم

 الودالو "لا نمدح ًاامهعم نوكدالل

 ناو هلوقب دارملاوهو امهاوسترأو

 طقفىأهاوأ هثروو دلو هنكيم
 0 لثلاهم الف

 امهسلاملا ثولم كف تالانوكي

 لصحو نيشنالا 507 رك ذلل

 فصنلاو همضرفلا سدسلاسب الإ

 هسض مرف د قىلاعت هالودب وصعلاب

 ثراولا نوكت نأبمالل ثلثلا

 ءالعلا فلتخا نيونالا قارصحتم

 نيحوزلادحأ يل
 نبالاَعف مالا ضرفنوكب ف كف

 وأهسصنح ولا ىلا عقد. سانع
 هلاحت ثلثلاماللو اهدصن ةحوزلاىلا

 ىلا نورك الاهذوتالاقاملاو

 امههببصتامهل ةحوزلاوأ ب وزلا نأ

 قابلاو مإلاىلا قيام ثلث عقدي
 طح ل مرك ذلا نوكأ بالا

 ىلعامهس ؛قاملا يد اقستسم هنمئكراصاذاو لامامهندب نيكي شك ناونالا نوكمف ىئالاو رك دلاعاممج ا دع ارمملا" :دعافوهاك نيشنالا

 قفاوهنأن ” ريس نأ نرعو قاملاةمسق ىف ةصولاهشأ :ةءارقلا عال اكتلا دمع ك2 همهسذخ ايامنا جب وزلااضب أو لالا قا ةصسالا دق

 حيورلا قهفلاعنو ماللامرثك أسس دسلا فصنو ثلثلا باللى مالا ىلا ثلنلاو جو زلال عب رلانعفداذانافنبوبالاو ةجوزلاىف سابع



 ام لثموك ذالىلاعت وقس كعاذهنب رك ذا ظح لثمن الانإ وكمف سدسلا بالإ قبب ثلثلا مالا ىلإو ف صنلا ميوزلا ىلا مفداذاهنالنيونالاو
 .هوحالا نمادحاون |ىلعاومفتاو سدسلا همالفةوخا هناك ناو هلوقكلذو ثاوخالووخالامهعمدجا 0 نيالا

 ىلا هذ ةباعلا نمنو رثك الاف

 ةثالثلا فاك امسه-بحغلا تانثا
 دوح وأ عج ني_ف9ئالان ا ىلعءانب

 حصف اهقوفاش ةنتلاقددعتلا

 نوخالاةوخالا لوائتينأ
 هنافكلذدي وب ثارمملابايءارقتساو
 لشم نلثلا نيتنملا سصن لعج

 نامخ الا كاذكو تانمأ !مص

 لماكلازيشلارك ذو تاوخالاو
 تاع وتفلا قى رعلا نب نيدلا ىحت

 هللعدنتا ىل_ مدننا لوسر ىأر هنأ

 فالخ نع هلاسف مانملاقرلسو

 هثالثو أن انثا عملا لقأ ن!ىفةمنالا

 نانئاعفشلا ف عجلا لقأن ا هلعف
 هلعهنلا ىلصلاوو هنالئرتولافو
 دقوةعاجامهقوفافنانثالا و
 نامع ىلع كلذ سابعنبا محا

 سد سلاىلا اهذ رتاقنك لاَعف

 نانعلاقفةوخاباسبلونيوخالا
 كييف ناك م هرعيطتسأال

 مهعاج- اىلاراشأ نادلملا ف ىضمو

 فال هن! سابع نءارهظ نأ لبق
 نعمالااومحاذاةنالثلاو أنينمالا نامث

 ىنمهل وكي الوأ ناثلثلا بالل ق٠
 سادس الاةسج نوكيو تارعملا نم
 لوالا ىلا سامبعزنامهذ بالا

 مزايالذاىئاثلا ىلاروهجلا> او
 هنوك امحاح صخصشتلا نو سكن م
 بما, الارك ذمسهلدر موائراو
 لوصحدعن لام اق سننأ بحوف
 رك ذم نب والالم ىلع خخ ا اذه
 لك نيدلا قرغّساوأ ىتح نيدو أ اهم ىصوب ةمصو دعد نمءالوهىلا عقدت دامت اءامصن الا هذه نأ

 امههف فلتخم نينئالا نكل نوح مهنمةئالث نأ ىلعاوقفتاو سدسلا م4٠
 0 اا ا اا

 نهول_ضعت الراهركءاسنلا ون رتأوكل لحال هلوقىف الاف ىرمصملا ضر ير

 ىذ:أسماثرب ناك لحرلان أك اذو نجعل ةيورلا نأإلا نهومشت ا آ امضعساوصذتا

 كاذنعمك اهمنهنتان ا ىنعب كلذ نع هلا يكح ا فاهقادص هسلااد رادو حاط
 نذلاه-أا.هلوقف زا ىلأ نع ىيتلان املس عة سلع نبا انث لاق يعاربانبومعب , ممرص

 همس تاماذا لح .رلا كاك كلذ نع فتراصنالا تناك لاق ا او 7 :نأمكل لحلاونمآ

 انث لاق نيسملا انث لافمماقلا شرع اهسفن ىلو نمابس ىلوأن وكسف هنأ سماهمسج-ثرو

 نأكل ل محالاونمآ نرلاجأب هوت اعز |نعياسارخلاءاطع نع ع رخ را نععاخ
 اهكسم أ ءاشناهنأ صان قس أ وهف هممجو أهون أت اماذا لحرلاناكلاو هب الاهرك ءاسنلا اوثرت
 نيءاطعىنريخ اني رحن,|لاقاهلام سهذمفتومت وأ اهقادصب هنمىدتفت ىحاه_سحوأ

 نوك ىصلا ىلع هاهأ اه سبح: ها ”لرتف لح رلاكلهاذا اوناك ةملهام ا لهأنا حانرمأ

 هوب أ فوتاذا لح رلاناكدهاملاقو ب رحنا لاق ةيالااهركءاسنلااوث رت أ مكل لحال تلف مهنف
 حب رحن|لاق همخأ نباو أ ءانأ ءاشن ا اهنكم وأاهنبا نكي ملاذا ءاشن |اهحكني هنأ مان ىحأ ناك

 حنش. تلسالان ب سقونأ | ,مع فوت والا نم مصاعن. نعم تنبةشددك ىف تازنةمركعلاقو
 مكتافتكا رتانأ الو حوزتت روان أ الهثلا ىنان تلاقف ل سو هملعّلا ىلصىنلات ءاقمشاابلع

 نع حسحن ىأ نبا نع ىسع نع مصاعوب أ اند لاف ورمع يدمج . مرص هب الاهذهتازمق

 هنباناك لحرلا ىفوتاذا ناك لااهركءاسنلا اور :نأ كل لحالاونم نيذلااهمأاب هلوق فد هاحت
 هل مخ نءاوأ هان أءاس نم اهحكش وأ اهنبا نكم ملاذا ءاشا ذا اهحكشي هنأ سان قد أو هربك الإ

 'لشمرانب دنب ورع نعحسحن كأن نعى سع نعمصاعوبأ ان لاقورعنيدمم شرع
 لوي راني دنيورمج تع مس لاو لش 5 لاق ةفيذحو أ انث لاقىنثملا , مترص دهاحلوق

 ا امأىدسلانع طاسأ 0 لاق لضفم نيدج-أ لاو نيسحل ا نيدمم عع كاد لثف

 اذاقهنباوأ هوخأو أهو أت وع ناك ةماهادلا ف لحرلا ناؤاهرك ءاسنلا اوثرتنأمكل لال هلوق
 هنمحاص هرهع اهحكتي كاآاع لأ وهف هبوثاهلع لأ تمملاثراو قيس ناو هنأ ها "لرتوتام
 نسحلا نع تئرص اهسفنب ىح أمهفاهله أ ىلا تمهذفهتقيسناو اه :رهمذخ ايفاهحكتب وأ

 ىقلوقي كلاصتلا تعمس لاق ىلهاملا ناهس نب د سعانريسخسأ لوي ذاعمانأ تعمس لاو حب رفلا نبا

 لجرلا نا ةأ سما ل رتو لجرلا ميج تاماذا ةني.دملاباوناك اهرك ءاسنلا اوثرتن أ مكل لحال هلوق

 .ىد فت ىتحاهكسم أ ءاشناواحاكن مهدنع كلذ ناكو اهم قحأ ناكواهحاكن ثر وف ه.وثاهملع

 مكل لحال هلوقفدبز نبا لاق لاف بهو نءاانريخأ لاق سنوب شرج "لرشلا فا ذهناكومنم

 .هنباث ريف توع لحرلا تاكتفانهه هني دملا» بري لهأ ىف ةئارولا تناك لاواهركءاسنلا اوثرتنأ

 ناواهذخي وأن اك م اهذختااهذضتي نأ ب حأ ناف عنمنأ عمطتسي الدمأ ث رباك هسبأ أ سها

 هننالوق كا ذفاهقرافءاشناو اهءاصأ ءاش نور كب ىتح هلع سحااربغص ناك ناواهقراف رك

 20 نم تحير خ أ ةمصو تملا ىنصو أ ناف ْئهدعب لضفو ىضق هنكل ناكوأ نك,ملاذاو ىحهمفهئرولا نكس تسلا لا ظ

 ند سو هملع هللا ىلص لوسرلا نأو ن دلا لبفةمصولا نؤرقتلآكَناهسهجو هنئامرك بلاط ى أ نب , ىلع نع ىلاعت هللا ضن ارف ىلعا:'اريم قانلا



 اضهالا فسترتلا سكع ةنسلا ع نمسترتلادفتساامناوةتملا ست رثلا دمغتتالوأ هلك نال 0 ذلا ىف ميدقتلاب ةربعال هنأ دارملاو ةمصول لق نيل
 سه ت٠

 ةئرولا سون نافنيدلا فال طب زرقا ةناقناهرادأ نتف نضوغر ا وم هدوم ءابنوك ف ثاريلا هش ةصولا نأ كملااذهدلا هو
 )3 94 ام ادأ قمهل سمع رتاهجدقت ناك هئادأ ا ةنئمطم

 ل * لاكلأ 4 7 لاقدعس ندمت شرع اهركماسللا اوثرتنأمكل لحال لاعتو كراس |
 اهرك ءاسنلا اوثرتنأ < ل < الاونمآنيذلااهحأاب هاوق ىف سامع نبا نعهسب أ نعىلأ ىنث لاف ىمع
 م [هه ا تروق ةلارق ىلع هب وثقلأم هدحأ ريح تاماذاناكةنيدملا لهأ نمالاحرنأ كلذو

 اونمآنيدلااهم لح وزع هللا ل أف ةيدغب هفنمىدتفت ىح .دنعاهس>و هرغدح أ اهحكمإ

 نع هع دب ن "لعن ءنامفسانث لاق ىأ ْى ' لاف عيكونبا :ثمواهركءاسنلااون نأ مكل لحال

 اهساذلا تح أن اك هنوثاهماع تاج رءاخ اهجوز تاماذاةيلهاحلا : ءارلاب لاق مسسقم
 نيذلااهأاب ليوأتاا اذهىلعةي الالب وأتفاهرك ءاسنلا اوثرتنأ مكل لحاله هلامذه تلف لاق

 حاكتلاو براق“ الاوءان الارك ذلرتفاه ركمهئاسنح اكن مكبراقأو مكءانآ او رتنأمكللحالاونمآ |
 اموهفمناك ذام الاكلا ىنعمم نيسط طاخلاةفرععءافتك اءاسنلا ةثارو :رع ءىبنااىلا مالكلاهس>وو

 لاقاشركن هتاكر يءاسنلااو'رتنأ سال اهم أم ك1 لد الكل ذ ىنعم ل نورخآ لافو مهدنعءانعم
 نولاومأن موئريف نع ىح لضعلا تاهراكن مو نهاماب أن ولضعداو 0 كلذ ليقامتاو

 ىلأ نب ىلع نعملاصنيةب واعم ىث لاق حلاصن هللا دم< اننا لاف ىنثملا , ترم كلذلاق نمركذ

 تاماذا لحرلا ناكلاقا+ركماسنلااوثرت نأ مكلل <الاونمآنيذلااهسأأب هلوق سامع نما نع ةحلط
 اهدح ةحسقتناكنا واهحوزت هل مج تناك او سانلا نمأ عنة هب وث همم | ملع قلأهب راحل ريو ظ

«. 

 هلوق قىرغزلا نع رمعمانريخسأ لاك قازرلا دمعات رمخأ لاق ىدح نب ندا سس رص اهحريف توجت تح ش

 كامأ: مرنم لحرلاتاماذا اوناكراصنالا نم سان فتلزت لاقاهرك ءارسنلا اونرتنأمكل لحال

 لد ؛ناوقلا ىو أورفع- وألاق ؛ موف تازاقاهن ريف تو ىتحاهكسمف هملو هنأ ان سانلا
 لح هللانالمكب راق أ اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكلأ لحمال هانعم لاف نمعدانرك ذ ىذلا لولا ةيآلا
 وأ لاح رلا نمهنع كاَذْسو روملاءان امه وا راوملالهأث ير اومنيبدسقه وانت

 امنادناو ننعاثاريممهل هلعجامءاسنلااونرينأهدامع ىلع طحت مهوامل' ل هنأ كلذ ملعدمف ءاسنلا

 اكلامناك دقدوثرو ىذا مهتم ناك اذا نهح اكن ةثارو رظح ىنعع تاثوروم نهر كد نأر ظح

 هللانانأف عنانم هلامرئاسو نيضرالاورودلا مرح :ساام ةعفنم لحرلا كلم اكنلا ىف ندعأ نهملع

 عفانم نم مهدحأ كل ءام ىنعمريغ هانعم هتحوز عضن نم مهم ل<رلا هكاع ىذلا نأ هدامعلو رانث لح

 هتحوز نماكلم هلناك امنكي ل تاموهاذا هتحوز عض»كلاملا ناواهتراح ازوحت ىتلا تاكولملارئاس
 هئاريع هتومددعد ةراحاوأ ةسهوأ ءارش اهكلع ناك ىتلاءامسالا نممهلاك هدعب هنثرولحاكنلا

 اوفلتخا ل يوأتلا لهأ ناف نهومتست آ ام ضعساوهذتا نهولضعتالوىلاعت هلوفامأو هينعكلذ

 لاحرلا نمت ام نم ةئرورش عمان اوسخ الو ىأ نفول ضعنالو هلي وأن مهضعب لاقف هلب وأتف

 ىأب نهومست آ اضع باوهذ تف نتعامكل اح رلا نمهحاكن ندرأ نمحاكسن نع مهحاوزأ 0

 | لاف نممو نهتافدص 0 ”رو نيذلا اوم ناك امنتماذا نهلاومأ نم اوذخأتف
 كلدىنعملب نورخ 1كاقوةمر كعو ىرصبلا نسل او سامع نبا مهتم ميل

 ون حم را طل ا را لج 10101117 1 للا للا يح ند كا 0اس لج 1 وس

 ( عناب  ريرحنبا -

 0 ةا

 1 و 1 ىف -نارمالا

 هدعت ثاويملاويهدح ناك نانا

 ةصصولاو امهالك ناك نا كإذكو

 اهيل لعد هريمع هب راوملا

 لدببخد ىثلاملا نموه نم

 ةصولا تاع أ ءامصن ىف ناصقنلا

 قب هنأق ندلا فالح ثرالا فاك

 :وردتال مؤاسأو وانا لاقت هلا

 ةراسجل نرقأو أ دسم مهم أءاقدلا

 نورد بصل عضو هقةل+او

 نءاهمالاط فا لملا نعةشلعم ىعو

 رئاحلا ن.لوقأو بول_لالاعفأ

 مسهأ ناكوةفرعملا ىعع نوكد

 ضرتعم مالك اذهنو رسفملا لاق

 مهئابسصناو نيئراولارك ذنب
 قعدت نمودللا نمعشا يكداوك و
 ضرتعاامسسان نأ ضارتعالا
 ماع نما د _-هلمعف هدك واوهنس

 مكل عفن نمنوردنالىأ همصولا

 نووع يذلا مكئانبأو مكنانآ نع

 ىعي صوب ل نم مأ مهنم ىصوأ نأ
 مكضرعف هلام ضعمب ىصوأ نمنأ
 وهف هتلصو ءا ماب ةرح الا ناوثل

 ىودح رضح ًأواعف:مكل برقأ

 ضرع مكءلعرفوفةمصولا لرتنمم |!
 هفيقحىلا ااهذايندلا ضرع نمر ضحأو برق ةرخآلا تاوث لعحو انندلا

 يتاسنأ الاالحآ ناك ناو هرخ الا تاوثو ىصق ةالا دعي الا عمنا ه2 قوهفنا ةهنأالاةروصلا فاس رو حا در ار ْ

 «نالالذكو و مقريق هللاءوأ عفر ةرب نأ ل أس ةنملا قدسنأ نمهحيربد عف ةرأن اكن ا نيالا نا سامعن.ا نع لمقو فد الا ررق ”الاهع قل |فوهف



 هنيلاىفهعافتنانأ فرعبالامهدح أن أ الاعفن كل برقأ مهم -ًاامدلا قنوردنالمتن أقهملاهنباعفر نأ لس هنبان هةحرد عذرأ ناك نا

 اوملعتل مكيلا اذ لكو ولف تار دقتلا كن ةمكىل ىدتمال لوقعلاوةكح دنع هام ىلع ضئارغا هللا ضرفدق لقوا مارك اذه

 نيل ل أمتع ضوف عفن أ مكل مه
 هد نأىردبالف هنعنذلاوقافنالا دي و 0

 بال قفا ىلا امس نمالا

 لمقونءالاىلار قت مس الاوأ هملع

 لد اذه ترك روك ةرعفلا
 : لو هاوهلوةلاودشلابو هئرف كاد

 ضرذىأدكو ملارددملاماق٠ موت

 أ لكراملءناكشانااضرفكلذهتل

 ىف امالاع ن وكمف تام قلعملا

 دساغملاو لاصملا نمش راو أاههسق

 نسحالا وغامالا سعأبال اممكح

 انههناك فلا لاق حصالا

تقالا راشعا نع علم
 : نامزلاب نار

 ندد لوخدا | ع هزنمىلاعت هنال

 | ددالا ىلالزالا نم هنكلو نامزلا
 مولان اهي وسسلاقو ميكح لع

00 

 عو رفلادااوثلا بارق لالا ماسقأ

 تالاصتالا فرشأودو لوصالاو

 هطلاحلا ةراكلو ةطساولا مدعل
 | مدقاذهاو ةَمْفْسلاوَهفلالا ةباغلو

 مسقلا فرسشلا ف هولتيو ركذلا ف

 هفدرأاذهلو انلقام للا ىناثلا

 مك 0 مسا

 نهخادزا و هك نأ نشومّشت !ام .

 1 هن الث ل ادن لاوه

 20 اسا#:7070272020ة2ة2020201ةل 00955“ <ة1ة0ةة لل _|)| ل

 تي 0 5 < 9 ب ا 6 نب 2-00

 هسهح نمامندلا ق م هج و رد نم

 اع مكمن دتفمل نهماورضتف نيا ملتجامالوأب را 00 1 خللا ممأ اولشعتالو
 ىنثلاف حل لاصن.هتادمع اذن لاو ىنثملا وادع كإذلاو ٠ نمرك ذن هتاف دص نم نهومشت ١

 اومهذمل نغورهقت الل وهب نهولضعتالو هلوق سامع نسأ ع نع ةحلط ىلأ نب ىلع نع حلاص نهب واعم ا

 ىدتفتلاهم رضمفرهمهملعاهلواهتد معلهراكوهوةأر | هن وكت لحرلا ىنعي نهومّست آ ام ضعمإ

 لوعي نهواضعتالو هلوق فةداتق نعرممانريخأ لاف قازرلا دمعانريخأ لافت ىىتك نب نس دكا انيرص

 نيلامس ىفنريخأو لاورمجمانريسخ أ لاق ٌكنمىد_:فت ىتحارارضُك: أما رست نأ كالحال
 مالسالا ع ىفىرحنالاو ةيلهاجلا مه فامهادح نات. آلاناناه ٍْ رنلاقىاملسسلا نان 3

 7 ”لامسانريخأ لاقر ممم نع ءكراسملا نماان رسخأ لاق رصق نيديوس ان لاف تملا 5

 تلزن لاو نهولضعت الواهركءاسنلا اوثرتنأ مكل لحال هلوق فىناماسسلا ن ' نجح رلادمع نع 8
 اوثرتنأ دلك انا علل كاان ىى رالازو دام نامعا حلوا الان اناه
 ماس نعل رمش ان لاق ىباجلا انث لاق ىنثملا , ْئى ترج مالسالا ف نغول ضعتالوةملعاهلا قءاسنلا

 لاف لضفم نيدجأ 0 لاف نيسحلا نب دمت انرع

 نهوراضتلوقمف نهولضعتامأن هومشتا ام ضعمساوهذتل نهولضعت الو ىدسلان ءاناسأا#

 لاق ن السن ,دسعانريسخأ لوشي ذا عمانأ تعم لاف ب رفلا يني سحلان 2 مب

 نهوس لال لاق ن مواضعت الو دعس نع

 ىتحاهم رضنف هنأ ما ل_رلا :ركب نأ لوقفلا لع رفماسم در اوقف لو لامتلا تعمس |
 1 اوسصمتة؟>والعاود هاشامل

 ١ مىأ كاذك ناك هللانا مهللمقف
ل |هدهماؤوصوم لرب

 : ادهتاف د

 ولا نررغ نار وقع لا لع ىضا رد ل كدر وىلاعتو كرام هللا لاق هنمىدتفت

 انث' لاق ورع نيدمش 1 رص كإاذلافنمرك ذنغواماوأة ب آلاهذهىقءاسنلا لضع نع ىلا

 0 ا د | نع ىسع 15 لاق مصاعوأ

 لاق ةذيذحو انت لاق ىتثملا 6 2 ةرقملاةروسىف لضعلاكم

 اما !ةفارقاوتارلا ور كاد رع بلال نررخلاوو هلثم دهام نع مسح ىلأ نبا ن علمشالل |

 نب سون ورع كلذلاف نمرك ذمالسالا فه :عاوجنذ ةماهاسلا لعف نمناك كاذاولاقو

 ةأرلالحرلا كنب ةكع شن رق ف لضعلا ناك د هزني ا لاف لاو بهو نئاانريخأ لاق ىلعالادمع

 دهشبواهملع كلَذ.ةكمفدوهشلاب أنف هنذامالا يوزتالن أ ىلعاهقراغم ةهقناو يلعن حلا

 اومهذتل نهولضعت الو هللا لوقاذهف لاقاهلضعالاو اها ن ذأ هتضرأوهتطعأ ن اف تطامناطخاذاف ||

 نمكاذدهاوشب هلصأ امو لضعلا ىنهمىذمامفاشب دقر فم ونأ لاق هب ةيآآلا نهومتنت ام ضعس

 ضعساو: هذ نهوا ضعتالو هلوقلب وات فةملاناهانر ؟ذىتلالاوقالاهذهىلوأو ةهلدأالا

 وهواهم رارضالاواهلع قىسضتلا نعةأر ا يورو راتل لدول عيوع لاق سيؤول فونت ام

 هنالةسعلا,ىلو كاذانلقامناو قادصلا نماهات ام ضع هنمىدتفتل ىئاهقارفلوهراك اهتمصعل
 اوهو هسفن ىلعاهسيحو ادلع قيدضتلاباهجوزلامانيلحرردح ”الالاّ:أ سها لضعىلا د“ الل ميسال 1

 د ف وس سا 5 ا 8ع هبلاىذلاا لولو لذباه_سفن هنماهتآذتفالاهات 7 ١ اماهنمدخ ألكاذءاهل«تمةَراضمءراك اهل :
 اهحاكنا نق لمح الو ىدألا اذه نع ان ال ترو لحرثاك ناو هأوق ىف لالكلاوهو ثلاشلا سلا
 هسدقو هحوزلا طحفعضحوزلا اح ةمحوزلاوضو ىدسلا حوملا ىف لمح كاذكف نيمثثالا طل .لحرلا طح ىسنلا ب حولا

 ءاوسهعاسملاو ةدحاولام كلذ نم لقأ ةسغلا لع نهرك ذو تار نا سطام, اسس ىلع مشرك دي لاهل لحشت هن الاغا



 الا نيدالو ىالاو رك ذلانيبداولا فقرفالو نمثلاو عد لاف

 هلوق لسلدبهتحو زتوملادعباهمال هتجوز لسغ جوراازو < ىعفاشلا لاق ل

 هلوقلاهوطو هالك هتحوز تناكو لو هتحوز تسلا مت الزوح ال
 2س و رس وايش ولا وعسل ايةديممل , يقي “

 م11
 0 ني يس رو عر طل الكل 2 اد وتوسع سلا ا سا عودوا

 !لاقفا قاعات اقف ل هنأ امواعمىلولا ناكوامهريغدح الاهل_ضعىلا لد .هسالن اك اذاو اهحاكسن ا
 ١ لرا. هللا بع ىذلا نأ امول_«مناك اعان | آ ام ضع. _ىهدملاهل_ذع ماكدلا نعاهل عنا
 كإدمصادأو ه6 ةتفتل ار ارض اهلضعىلا لسبسلا 4 ىذلااهجوزوهاهلضع نعدسم هن: ىلاعتو
 || هنماهتتوثيواهاياهقارفدعب هتحور ىلع ليسا دحال ل عجب هرك ذ ىلاعت هللا نأ امول_عمناكو
 لح هللا ناكوا هم تأت مل مأ ة.شح اب تن ااعاي اهل ضع نم هنمىدتغتل ل ب ساهلضعىلا ه4 نوكمف
 ًاطخ كا ذباب ناك ه نم نيد تفي ىتح ةندمم < .ةحافب نبأ :ًااذا نولضعاو اللجان أدسق هوان
 علا رع ىبهملاب ىنع لاق نم ليوأتودب زن ,اهلوأت ىدلا لب وأتلا
 . هولضعت الو همفانلقامد<صو

 ىتايالاءاملو أ هيالاهذ- مى ىلا نع

 لح الو ايات لا اوثزتنأ هلو ةىلءافطع صن عضومف ن
 رو هاوقلب وأ: ىفلوقلا () أطخن ك1 يهنلاهحو ىلع مزح عضوم ٠ فوغ لولو دوعسم نبا فرح فرك ذاق ى مكاذكو نهول_ذعتالو اهركءاسنلااوثرتنأ مكل
 نويححتا نو نهل مكشمارارعضك* ءاسناواضعتن أن ونمؤملاهم اكل عالما لح كلذ ىنعي
 ةشحاشب نيتي أالا نهتاقدص نم نشومشت آ ان ضعس اومهذ2تاعئاط مكن نهونوهراك
 ةشحافلا ىنعم ىف لب وأتلا لأ فاما مث م ك2ظم ني دمهم ل نهج رارضلا ذم م كل لف ةندمم
 لحرلاةأسصاتنزاذاد .اووانزلا اعانعم مهضعب لاف عضوملا اذهىفهوانث لح هللااهر 1
 || بي ركوب | سرص كلذ لاق نمرك ذاهقادص نماهاتثآ اع هنمىدتفتلاه م رارضلاو اهل ضع هل لح
 ْ ةنس تو هن /اميرضت لافر -فتركملاف نيل ءّنعسأ اانريخأ لاق سا ردانا ام لاف
 هوم ]ام ضعس اومهذتا نهولضعت الو هنالاهذهلوأتو يووم هاوسز ل اطر
 ءرعمانريخأ لاو قازرلادمعان رش أ لاقى دخن نسما ييرص ةنسةشحاش نيتآبنأالا
 ْ :ةنتامجر تارارلا دان اة نع وهنا رفات اصأ اذا ل حرلا ىف ىناسارفئاءاطع
 / ىلإ ن نعسو نع ءرممانريخأ لاق لرامملان "رب هللا دنع امم لاق عم نيدجأ رص دودملا

 ملت ىتحابلع تشب واهراضي نأ سأبالف 0 وهنأ سما نم لحرلاى ا راذالاق هبالسق

 علطب لحرلا فةب الق أ نعسو أن ع .رعمىفربخأ لاق كراملانياانريخ أ لاق دسج- نا سرح
 انث لاف لضفم نيد ًاانث لاق ناسحلا نيد نيرص هوحنرك ذفةشحاق ىلع هنأ سها نوم
 ااييرص نهروهماو دذنُ ”11ذ نلعفاداو :اندرلا وهوةض.مةش اف ئيتأينأالا ىدسلان ءطامسأ

 ظ بلا عمس ةنامع ركل دبع ىفريخأ لاق حب رح مان ءماج ىنت لاقنيسحلا انن لاق مساقلا

 1 ' تلعف ناو نالو_ةيءاتعشلا أو نس 1 |تعمسولاقانزلا لاق هس حاشي نيس ا
 عضوملا اذهىفةندملا حافلا نو رخآلاقو ىدتفتل خاب وهتوكينأاهحو راح
 أ كامو ةيواعم لاق لاص ني هتادع نك لا ملا 0 *رع كلذلاق هرك ذزوشنلا
 ١ ا اهب نعت أ,نأالا سامعنء| نع ةحلط ىلأ نب ىلعنع

 ل

 ل حس ياام مر رو... هيما هيا يجو. يحي يريح هجوم اسي رج مدس بيب جت ب ووو بوجوب هويصمسل نيش

 نْمَءْوَملا باهذوهو ل الكلا نعم رد دم لصالا ىف ةلالكلان الر < لوةلاوفالا نم عيمصلاراتفاو ادور د تاع ع 4 هالك“ نعال كمل اهانق مر
 2 قال تح جونمالو ب ةلالك .مماءا3 ءأال“ 15

 ءو د ولاودلاولا الخ امةلالكلا !

 داوال نم ها لكلا همعهللا ىذر رمع [| * ١

 فقوتلاىرحأ ةءاور ىف هنعءو طقف هلا

 نشب نوكين الةثالث لوشبناكو |
 تا و هملعهللا لكل ٍْ

 ه ىلا !| ن

 اًدههو ثربال هنالتنملادلو همم حي رد ونبالاتن وتنملانيبالو نيالا ناو نب

 فو لاقو - كافرأ ءارتام سن لوىلاعت

 هور ول هنا سمحأو مهحاوزأ ىلعالا

 ازا كح اوزأ 'لرامهلوق نامكلدأ

 هلال هنأ عم هحو 31ناك
 ضراعتاذاو صممت مزلاهوطو
 صصخملاف صمصختلاو زاحنا
 فسكو هّمْفلا لوصأ فنباك ىلوأ
 لوصح ةريُدك روص ىلع دقوال
 نامزكءطولاةسمرح عمةمحو زلا
 ناضمر راهو ساعنلاو صضمملا

 ضو رفماةالهملاءاولاغتْسا دنعو
 هذعلا فا هنوك دنعو ضورغملا#لاو

 لحاض»أو ةببلانءطولانع
 انا زا قلعت طم
 قس 0/تولادنعر حلاصما نم همف

 لص ىف اداعف ملاصملا ال: نمىش
 ملاص ههمفف لسغلا لحامأ ةمرخلا
 اوفلتخاو هئاّقس لوغلاب حوف |

 نع لثس هنأ هنعهللا ىذر ىقبدملا

 ىلأرهسف لوقأ لاغف ةهلالكلا 1ْ

 ًأطخ ناكتاوهننا نفاناوصناك ناو
 هنمءىر هللأو ناطشلا ندو ىف

 ل

 د4 ا :راو قالملاو

 دلاولاوداولاة هجري غنم ةبارقلا |
 ةاالكن عدلا ثر وام مهاوق هنمو
 لاق ”ىعنعتمدام ل اوه

 ىقدزرفلا |

2 

0 



 لئلك الا نمي شلات نأ لمتتو ةفيعضتهل الك عو رفلاو لوصالا هنا ارقىلا ةفاضالا اهمال داولاودلاولاةهح رع نم هنأرشلا تريعتساو
 لاقاك ةماقتسالا يع _هذناهنافةدالولاة بارق فالك سأرلاب لماك الاةطاحاناسن الان نوط مهمال

 ىف كتفي هنثالقةروسلارخآى لاق ىلاعت هنافاضنأو (”ا#) بورن أ ىلعابومنأ خرلاك 5 رباك عارباك عساتت ب سأ
 0022 ل دإو هلرسدل كالهورما نا ةلدلكلا

 ىلاعت هنأ باوحلاو كلذ رمع عدحاو

 ةوخالاُشي رويدي الا كلت ىف

٠ 

 | نعة عذب نيىلعنعةسينع انث لاقماكح اذ لاقدمج- نبا نشرك ةيدفلاامم لحد ةفكلذ
 | لفدوعسن ارفف نشحفب نأالا نهومّست ام ضعساومهْذَمل نهولضعت الو هل وق ىف مسقم

 | فرطم نعرب رجانت لاق د .ج نا انرص كمت ذخ أ امن آكل لحدقف كئذآو تلضعاذا الاكسل وكل اح تاويالاو

 روستلاات ههةشحافلا لاق ةنيممةشاغب نيتي نأالامحا من. اصضلا ن ءدااخ نع في رطناا | تاوخالاو ةوخالانأ لاو

 لاق نازرلا.'بعانربخأ لاف ىحيننسحلا شرع اهتماهعاخ ذخأي نأ هلل تزشناذاف || نآمزامض نيونالادوحو لاح نوثراال
 لاق مس املا انيرص زوشنلاوهلاقة شم ةسئحاشب نت اينأالا ةوققةداتق نعرمانربسخأ دوحو لاح هلالك تملا نوال

 2 ًأاينأالااب رىلأن ءاطعلاف لاق مير جنبا نعي باح ىنث لاقنيملا ان

 جيرفلا ىنيسحلا نع تثرص نهوملسرأ متتشناو نهومتك_.ءا نش نا نلعف ناو فسم

 هلوقفلوشي محا عنب 'لاصتلاتعمس لاف ناطسن دس عانريخ ألوقيذاعمانأ تعمسلاق

 ظ نأالا لاّعِف ءاسنلاىلا عحرفءاضعلا قىلاعتو كرامتك رلدعلاوه :دمم شح اش نيت أب نأالا

 نأهسعأ هللا نافاهلمق نمكاذ ناك اذاةزوشنلاو نامصعلا ةشحافلاو ةش.مة ثحاش نيتأب ظ

 داخل, اياخ نزلا اذهب اع ويا رو ارباع اع اا رصلا يزرخأو يرتكز وب ترو قو
 ةشحاف لك هب ىنعم هنأ ةننيمهشحاغينيئأينأالا وقلي وأت فل بقامىلوأورفعج وأ لاق « || نأ. كمودالوالاو ندلاولا ىوس
 نيتأينأالاهلومب معدؤانم ل جهللانأ كلذو اهجرفبانزو هلىذأو اهحوز ىل_ع ناسللابةءاذب نم ١ ىإ ى د رديف باعرع
 ىهىتلا ش حاوفلا نمةشحافب تن أ أس اجي وز لكل ةرهاط ةندمم ةشحاف لك ةندممةشحاشب |. ع ةماعلا و عملا تس 1

 سشحاوف ىناعمىأب هنمىدتفت ىت-اهلع قيدضتلاو هناك قهقلا نيبام ىلعاهلضع هلفزوشنوأ انز انههوهو الك مسلا ىهسف ءامسالا
 لصءننالوسر نعربم ا ةعصوىلا .هتو كرامت هللا تاكر هاظ ةنسمةرهاط نوك”نآأدع,ت نأ || امو لع دقو ثراوال 0

 اننا لاقل بعمساني متاح انث لاهىرصبلا ناملسنب سنوي ىرصىذلك لسوهبلعدللا || ترص راس لوق هسنمو ثراولا
 مكناوءاسنلا ؤهللااوّقنا لاق ملسو هملعهتلا ىلصدنلا لوسرنأر باح نع هسبأ نعدم نيرفعح ١ ىئاتأف توملا ىلعهنمتمغشأ اضيع

 ادح أ كش .رف نك طوال نأ هلع مكسأ ناو هللا ةملكب نهج ورف مال <تساو هللا ةنامأب نهومذخأ || تلف لسو هملع هللا لص ىنلا

 فورعملابنهتوسكو نهقزرمكملعن هلو ربمريغاب ريض ن هورضاة اذ ناهفناف هنوهركت | الأ ىتريال لسج رفاهللا لوسراب
 لاقى ذي رلاةدسعن.ىسوم انث لاق بابملانيديز انث لاق قورسملا نجسرلا دبعزن ىببوم مر داالودلاو هلرسل هنأ هيدارأو ةلالاك

 مكحرك ذىلاعت هنااضن أو نب وبالا

 ةمدعتملات ان الاف نيدلاولا وداولا

 بترتلااذهوةلالكلارك ذاهعمتأ مث

 لءعدقةلداكلامث داولاو نيدلاولا

 ناوعمدنعءاسنلاناسانلا مأ لاك ل سو هملع هللا ىبصهنئال اوسرنأر عنب نعراس نت ةقدصانُ ةلالك ةأ ماو ةلالك لح رلاَعيو
 مقح نمو ى>كلع ناو نحن دلع كلو هللا ةملكن نهجورف متااكتساو هللا ةنامأب نهومتذخأ || هنال عمت الو ىن اللا اك موسسقو
 ! نعتوسكو نهقزر نهلفكاذ نلعفاذاو فو رعم ف جشصعل الو ادح مك رق نحط و الأ نملع تلعجاذاو ةلالخلاو ةلالدااكردصم

 نأوادح أ هشارف ئيطوتالنأةأرملا ىلع يوزلا تح نمنأ لو هملع هنا ىل_صري_أف فور عملا ىنعع تناكث روملاوأ ثراوال ةفص
 ىتارق نمنالفلاعباك ةهلداك ىذ

 نآزوكو بارق ىوذ نمىأ
 هقاقفلاو ةحاحهلاك ةفص نوك
 امهالك ةقاقفوةحاحه لحرلاَقب

 للاعتهلوقو ىج ىف فضلا

 ةأرملا | وردا وحامل تأ لاصتااوءاطعلوقوهو لوالا نالاّةحاه_ف ثرون لح ر ناك 1

 هلالوعفمن وكب نازوحبو لج رةفصث رورو ناكر خ هنأ ىلعوأ لاحلا ىلع ةلالكع بصتشيو هنمو ر وم اوه لح رلانوكيف ثر:ل->رأ

 "ل21 بصتني ,وثراولاوهذثنحلحرلاف ثروأ نم لوعفملل| نم ن وكي, ناره دمعسلوقوهو فاثلاو "هالك لوك لحال روى

 ىشتذأ اناهملع__حاو وهامناهلعةوسكلاوقز زرلا نماهل سحب ّىذلا نأو فو رعم ىف همصعتال

 منا ةواعتو فور هد ف هضم هكر رثو هرغهشارفءاطن|اهك رتب قا ند ءاهلع_ىامدلا

 نم سفن أ ّن كمال نأوهامناادح مك. ثرفنئطوبال نأ نيملعمكسةح نم ملو هملع هللا ىلص ىنلا لوق
 حدو زلنأ نيرف لو هيلع هنا ىلصهقلا لوس 2 ورامناك اذاو مك ارهدسأ نك
 ع دس و صعسصتب دج ميصتعج



 .ةأرمانعن كلو لسحرلا نعىنكف حأهلولاف مم ةأسماوأ ةلالك ثرون لحر ناك ناولاق هنا ف بيسااام لبق ةروك ذم اموحولا ىلع
 هلصملف تخأوأخ أ هناك نملوقتاض أامهملادانسازاحودب رأامهم أ ىلاريسفتلادانسازاحدحاو ىعم فناف رجءاحاذا هنا باوحلاو
 دس>وتلا لعلواضبازاحامهلسملفتلقناو برت (#”1مب) نننأتل, ضراعم فرشلاريك ذتلاب حمجرئلاواهلصملفوأ
 ن'الاماىلو أةب الا ىف ريك ذدتلاو وتس سس سس سس مج

 ءاسنلاو لأ ماكح الا فلاحرلا

 دس > لي وأتناماو مهل ع ست

 اوعجأ نب رسشملا ن امش نيروك ذملا

 انههتخالاو الا نمدارملانأ ىلع
 هملع لدبومالا نمّسخالاو الا
 ناو ف | ندعو اف أ لا تنساف
 دحاو لك دف مأنمتخأوأ خأ هلو
 سدسلاّ خالاوخالا نمىأامهنم

 هل ا و مسمس 000

 قرار سكن اههن وف داق ءارس او اس وهتك اورو اوستن ارضا تا طوأ اذاثأرلا
 . اهل نامريغ هنأمولعف كلذ ناك اذاو فور علا ىف هتصعىهاذا كذا وءنم نمد ىذلا لم فورعلا
 كلذ دنعاهسفن تدتفااذا اهنا نيمفكاذك كلذ ناك اذاو هلعامحاواهلاح اهعئمهلاماهأب |دعنع
 اهنمذخ أ امذخ ا وه ل.هنع ىهنم لضع نع ٌكاذذخ أيل هنأ هتطعأ اماهحوزاههمذخ ًافاهحوز نم
 ءانثتساىذلا ىلاعتو كاست هللاءانثتسا ف لخ اد هنأ اندس ناك كل ذك كلذ ناك ذاوح امم هل اضع نع

 مصذاوةنسمةشحاشب نيت أ, نأ الا نهومشت آ ام ضعس اومهذتل نهول ضعتالو هلو, نيلضاعلا نم

 ىلاعت هللا وح دحلانالدودحلابخوسنمةننسةشح اشي نيت اين أ الا لاق نم لوقداسفنيسمف كلذ
 قد هضعد وأ اهان آ امبيوزلا نمةأرملاىدتةفنل لضعلاامأو انز ىهىتلاةشحافلاب ىتأ نم ىلع

 ىالا ىلع رك ذلا ةإضاغم ريغ نم 1 ا ا ا يحل 0 امهدح أ مكح سلو هل وح هنمىدتفتا هملع تْرشن ىهاذا الع هقدضتواهادا هاضعاك اهحوزل
 نأوهو لالا لائحالا نع ازه || نلعاوقيضتفمكءاسناوا ضعت نأ اونمآ نيذلااهأمكل لس الو ةئآآلا ىنعفرحن الا مكح لطبي
 نيتأينأالا مكتافدص نم نهومّنت 1 ام ضعمب اوم ذتل فورعم اب نهتوسكو نهقز ر نهوعنمتو

 ذئترح مكل لعيفةرهااط# تم مكل نواع سايق مكل فالخو مكملعءاذيو أانز نمشح اهب
 هنمكنم ني دتفا نهن ا قادص نم نهومتت آ ام ضعس اوه ذا نولع قدس ضتلاو نهلضع

 تنلعأو ,كل تنييدقاهنا ىتعمءاملا عتفن ةندمم مهضعل هأرفةنمم هلوقةءارقىفءارقلا تفلتخاو

 لاّمحالا ىلعامأو هنمْث رو لحرلا

 ريضلاو ثراو لحرلا نأ وهو ىناثلا

 هخسأ نمد -اوىلاو لحرلا ىلادناع

 لنال لّوالال_ةمىنعملاو هتشأوأ
 دحااولوأ هل سدسلا تلق اذا

 دف رمختلا ىلع تخالاو أخ الا نم

 لاق م ىنالاو رك دلانيب ثي وس
 ءاكرسش مهف كا ذ نمرتك ًااوناك نأف

 نان ءارقامهوه ثحافاهأسانلادننب ةرهاطا هما ىنسععءاملار يسكر ةنيص وهضعن هأر قو ترهظأو.

 هش افلا نال باوصلا هتءارق ف سد صف ئراقلا ار قامهتب امفمالسالاواصم أ ةءارق فن اّتضمغّدسم

 نوكتالف ترهطاهانا اهحاصراهطاسفترهظاذاوة:::ةرهاط ىهفاهحاصاهرهظأ اذا

 اناوصئراقلا ارقامهم أ.ةءارقلاتنأ ركل ذلفةندمم ىهوالاةندسم الو ة تدم ىهوالا ةف ةرهاظ

 اوناك امسك مهدصن ن أن يبف ثلثلا فأ ١ فورعملاب نهورشاعوهلوشب هانئ لح ىنعي (فورعملا نهورمئاعو) هوقليوأتفلوقلا
 دن د_ةوثاثلا ىلع دادرب ال | كاذو ةسحاسملا نمهنمكت ع أ اع ىنعي فورعملاب نه ويحاصو وكءاسن لاجرلا ان مسأ اوقلاخو

 رحى لاق هنأ هناساذهىلا عاج الا نمل مكنم ب رسدوأ نمملا مكملع نسهل فانت لح هللا ضرف ىتلا نوقوةحءاداب نهك اننا

 ةلالكلا ف مكتفي هللا لق هروسلا نشورشاعو ىدسلا نع طاع( لاو ردم دج اكنرات نسل نوع ضم رت امناسحا '

 هوخالاو نيثلثلا نيستخالا تبئأو | ةاصملا رهوّترسشعلا نم نهوقلاوهامناو نيس ا نيل لاواذك نهوفلاعو لو نووزعملاع

 هوسخالا تنثأانههو لاملا لك (اريثك اريخ همفهننا لع وا شاوهركت نأ ىسعف 00 :رك نافإ) هلوق ليوأت ىف لوقلا 1

 را سلا تاور يو اويل انا واتح ال وك داع ن1 قحا

 دارملان أ لعف عامحالادنع ثلثلاو لعف نهوكسَمف نهوعركت ن امكلعاف نهومتهركْن او فورعملاب نشورشاع نكل دما

 ريس انهم تاوخالاو ةوخالا نم .( | نيلعمكتطعوأ نهنممكقزر دلو نماربثك اربخ نهل مكتمهركى ع نهابامكك امل يكل هنا

 ىفتاوخالاو ةوخالا نم دارملا نعمحمحن ىلأ نا نع ىسع نعمماعو أن لاقو ربع ندمت ىرص 6 نهابامكتهارك دعت

 ندا دارملاف ةيالاكلت ١١ قا ىعف لوقا ريثك اري همف هنا لعجت وامس اوهركُت نأ ىسعف نهومتهركن اذ هلوق ىف دهاحت
 فايخ الا مهو مالا نم تاوخالاو حمجت ىلأن ا نع لبشانت لاقتفي ذحوأانل لاق ىنثملا ْى رص ارمثك ارم +ةهاركلا ف له نأ ظ

 نالاوستازخالاو ومالا ةلانون | ك2 ا
 9 5-0 8# : - - .٠ .٠

 لامزاضمريغ اننباك ةصاخي الاىفاهمأ الا دلوأ اودلاولا ادع ناةماعتناك ناو ةلالكلاذ تالعلادالو أ مهو بالا نمو أناعالا مهو مالاو

 اناصومةمثنأ لعذا ىصوبىأروك ذملاهملع لدي فوذحت لالا لماعف لوعفمللامنسم ىصو: أرق نمو هتئرولَزاضمرغوشو اهب ىصون ىأ

 ةثرولارارضو ارا و لحرلا ناك ن اىأمالكلا قاس هملعلادلاتمملالاوأ ثروملا هنأ مدقت لع اح رىلادوعت لاح !هذدهو هقءضلاو



 هل .اكىذلانيدلا نأ ,رّميدقو هللادحوال متع تارملا عطقو مهتيضاغمو ةئرولاةراضمم نو هنوداف ثاثلا وأثلثلا نم لد , زاب ىصو نأ

 نظن نأ فان :الاىلوالاءانعلا لاق ةنرولاىلا لاملا ل سال كلذ لك لاغ نمد ًاسشورتشد وأ سد ع نم امش عسب دب وأو اوو>سادق هريسغ ىلع

 ناف كلذ سس هتدصو لع مث فاك نمو فلخ امر دق ف

 نوناف ىلسع ىصو أس كعلاب ناك

 نع ةمركع نعىوردقو هةلادعلا

 ةمصولا فرارمذالا نأس اسع نا

 اعوفر ىوربو رئامكلا نم

 ىلأنع بوح نب رهسث نعو
 نال سوهملع هللا لص ىنلا نعةري ره
 نيعبسةنحلا ل هأ لمعد لمعمل حرلا

 هعدصو قفاحو ىصوأ اذاؤ ا

 ناورانلالخدمف هلعرش هل متخ
 نيعبسرانلا لهأ ل معن لمعمل لحرلا

 ري ل متفق هتيصو قلدعبف ةنس
 عطقنم هنعو هنملالخ ديف هلم
 نمهئاريمهملا عطقهّنلا هضرف اناريم

 ردصلا دس هلا نية متل

 0 كوملا

 ثلثا ىل عمان هبوداه ثلثلا

 مهعدب الن أدالو "الاهل نمةمصووأ

 مياع هللاو همص ولاق هفارسأب هلاع

 نع ماديلدعواهيسو فراح نع
 نمهمفو هب وفعلا هلحاعبال رااحلا

 دعولادك أم ىخنالام دمعولا

 كِإتلاَمَذ بءشرلاو تيغرتلاب

 عسج- ىلا هراساوهو ناو

 ىناتملاماكحأ نمةروسلافركذام

 ىههواهريغوْثي راوملاو اناصولاو
 نأ لكماازو_<التا عئارشلا
 هل سلاممىلا اهاطخ : واهز واعد

 نمو هللا عطا نمو هلوقو ىحم

 قو فملاكتلا هذه ىف ماعهنل| صعد

 هداو ىلع ةيددلاولا نأ ك اهريغ

 لوقيم صوصخ# هأ ىف هدد و

 هدوصةمنوكو ىفلا ثرذحا

 هانعمو نم طفل ىلعالج نيدااءنو هلخدي لمقام اور ومالا عمج- ف هملصعم رم هعلم

 ومسمع سس بحسم مصب ميسم هج سلا يقع يسن ب م اعل يس يصل ييسورع ل ١ ليي مشل موس ال ب يو يصل و تس جل ويم

 رص هلة مدهاكت نع

 ناو د هترولاقوةلةلاملاق ناك (”5١1؟)
 هيلا ممم مسي مج نا 1 اي ١

 ا ! نع طابس أن لافت لضف نيدجأ ىقث لاف نيسملا ندم

 3 ّى لاقىنأ ىف لاودعس ني دم. رص داولال او ارثك ل هلوقف

 اهنعفطعي نأ ثكلارد اوارثك امخهفهتا لمحو سامع نأ ع نءهببأ نعىنأ ّى لاق

 ىلعاربثك امرسخ همفهللا لع و هاوقىفءاهلاو ارش 3 اريخاهدلو ىفهننا لع واهداو لحرلا قزربف ظ

 ىسعم . نثو ةهركنافهدئعم الكلا ىنعمّن أك اوهركتردصم نعةبانك ءانرك ةئىذاادهاهت لوف

 اًميشاوهركت نأ ى سعف مالكلا لب وأتثاك ولواريشك اري همفهللا لع واثشاوهركت نأ
 ناوز) هلوقلب وأت ىف لوقلا: زا صصصازئاح ناك اريك اريخ هنوغر كم ىذاا'ئشلا كلذ هللا لعحتو
 هاو "لح ىنعب ايس هنماوذخأتالفار اطلق نشادح امتدت او يوزناكمجوزلادمتسا تدرأ

 ةأران ا تحب هج .ةأرعاحاكن نونمؤملااه أ متدرأن او جوز ناكمجب وزلادسسا متدرأناو

 راط:ءلاواراطنق رهملا نما عقال ط نودير ىناامتيطعأدقو لوعب نها دحام 5 .تاوامتوقلطت كل

 كلذ فلولا نمراوصلاو هغلس ىف لي وأتلا لهأ فالتخا ىضمامف ا 1 ذدقو ريثكلالاملا

 نمومس | آ اه مكتمنيدتغمل نوقالط متدرأ اذا نهباورضتالف لو باش هنماوذ تالف ان دنع

 ناو هلوق فدهاحت نع م ىلأ نسا نع ىسع نع مصاءونأ 8 لاقورمت نيدمش 7 ممرض ك

 ركن اوئ م ةقلطملالام نم هلل الف ىرخ أن اكمةأ سما قالطعب وزناكم جب وز لادن مت !ً
 لوقلا © هلئمدهاعم نع حم كأن /!نع لمشاش لاو ةفيذحوأ ان لاكتللا رص

 (انسمامتاوان اتهم هنو ذخأتأ 0 وقررت

 هنأ هدخا رم[ نانأ ادقامتاو ىتعبانسمامتاو ق<ريغباملط لوقياناتهب نهروهم نم نهومتسنا ف

 ل مكّصعب ىضفأ دقو هنو ذخ أ فكو) هلوقليوأت ىفلوقلا 3 ماط هذمهءذخأ نم اناهذخأ

 نم ومع اام مكناسأ ع نمنوذخأت هح وىأ ىلعو هنو ذخأت فمك هلو هنن لح ىنعن(ضعن

 ضعوا هيي ةوحاوزأ نهم نهرعغ لادمتساو نهقالط متدرأ اذا نهماقدص نم
 ا عمل ا رذثهسح ركن اك ناومالك اينو يسال لا مف

 دنعولاودب دهتلا تعم بعدن ضا رريغانأو اذكواذك لعفت فدكرخ اللح .رلالوقياأك ظلغت لاو

 رعاشلالاقاك هلةرشاملاب هملا ل وصولا هناقئّسل اىلاع اضفالاامأو

 رهاط دعب ن طاب نماهريسأدب «ي ةشك ىلاىضفأ ١( ا( ىل

 حي رفلا عاملا عضوملاا ذه ءاضفالا هب ىنعىدلاو ز رخلا ىلا لصو يل ءااوداسفلان ا كاذب ىنعد

 ضع ىلا ؟ضعد ىضف أ دفو نهومتست آ امو ذس>أ:فيكوءانعمكاذناك ذامالكلا ليوأتف
 0 مره كلذ لاق نم رك دلت وأتلا لهأن مةعامج لاف كل ذفانلقامومم وعاج لاب

 ءاضفالا لاف سامع ا نع هللادمع نب 1 ءرصأع نعنامفس نعى عسانث لاقدانَعلا نامب نا

 0 ا ا لاق راش ندمت اسرع ءاشبامع ىنكي مرك هللا نكلوةرمثامملا

 نوذخأت اوبل 1 رك دملاعت 0 ىدعت

 دءجلا دمع 1

 هدصصمةمتكر رق ثحلا دعنا ..ل| ىلعربعت لو خسلا ف ضاساذك 0 )١(

 ناس

 مهنيدلا لاقي نأ ذكنمح مل ناكف هلامه نمريغ ىلعأب رحامهمالارانو تانك نيتفصانوكي نأزوكحالو لاما ىلعادلاخو نيدلام بصق م

 ظ هدودح نم نال لاح هادو دح عج ىدعتلانأكلذ ووهدوأخ .وناسفلا دنع ول )عطملا ىلع لدتا" الا هلزتعملات لاو ابمذ وهاد و اهف

 دع



 0 هروك ل دمه الازالو ناك دح ى1ىدعتدارملا ناو لاك كلدو اهعيمج نادت الاوهاهمف ىدعتلاو همسوحاو هسارصتلاو هيدوهلا كر

 نمانل عنامىأفةب وتلامدعبرك دنع طو رمل اذن نميمامبسحأو دودحلاهذهىفىذعتلادار م!نوكسف ثي راوملاةمسق قع

 (؟1) رذاكلا, ةصوصخ اهلعلةب الان أبو ةعلاءدعوهو خا أ طرت هدب ران
 صح ا سس ج دما صم يس + 2 نيو سيو يسم ا حا سسوس جمس يت( يب

 كي يتو اا لا د يش سوم وم

 نماهوامْنسا حصن ىصاعملا عجن الل

 قهّنلأ صعد ن مو ىأ ظفللا ذه
 ى>ىفالا ةحتبال كلذواذكف واذك د م ىنكيهللا نكاو عاجلا ءاضفالا لاف ساعنبا نعركب 55 ءنامغس
 ودع عاجل اوهءاضفالال او سامع نأ ن ءىبرملاهللا دمع نب ركب نعمداع عرب زح ا لاق

 مضعب ىضف أ دقودهاج نع مسن ىلأنبانعىسع انث لاق ممداعوأ ان لاف ورمع نيد
 ىلأنبانع لش انث لاق ةفيذحوبأ ان لاقىتملا , مرح ءاسنلاةعماح لاف ضعنىلا
 طاسسأ انث لاقلضفملانبدج-أ انث لاق نيسملا نيد س2 هل ثم دهاعم نعرعست

 ليون لول 1 ةفماسا دف ضعوا كت عد ىضْ أ دقو هنو ذخأت ف يكو ىدسلا نع

 اموكنمرارقاودهع نم مكسفنأ ىلع نولهب توام ىأ (اظلغاف اسم مك :منذخأو) هلوق

 نقل ويف ناو ناسا ' نه < رمس : وأ فو رع 34 اينما نم كسفن أ ىل_عدن مت و رقأ

 اسم ناسحاب نحر ستاوأ فو رع نكسم كملعهللآ عك اللاعب نأانغلبامفاعدقحاكتنلا

 اطملغاف اممم 0060“ أوو ندا ءدمعس ان لاقدب زب انث لاق ذاعمزب رمشبل

 را رستوأ فورعع ةلاسما لام را طنا ع عال املغلا قاثمملاو
 لهأ ف لتخاو ناسحاب نحرستلوأ فورعع نكسمملّل باع هنن مهحاك ذا د1عنيلسملا دهع

 مهضعا لاقف 6 ؟دمنذ_ثأو هلوشب هوان لهنا ىنعىذلا قاشمملا فلي وأتلا

 ان لاف ميهاراننبومعت ' مك كلذلاةنمرك دناسحاب م رستوأ فورعع لاسماوه

 فورعع لاسمالاقاظسلغافاثم مم 1 ا اوقف لاعتلا نعربي وجانري_أ لاق ميشه

 نعربب وح نع ويش ع 00 ورع |

 هلوق قهداتق نعرمعمانريخأ لاق قازرلا دمعانريخأ لاق ىح نننسسملا س2 هلثمالاعفلا

 فررعع لاسماق لاح رلا ىلعءاسنلا ىلاعنو كرامتها ذخأاموهلاقاظملغ اقسم كتم نذخأو

 اني لاو نيسحلا ني دمت نرص حاكنلا دهعدنعذخوب كاد ناك دقو لاق نا _>اب ب وهنوأ

 مكن نأو هفاظملءاقاثمم مكنمنذخأوامأىدسلا نع طاسأ ان لاقل ضم زيدحأ

 ور[ رص ناسحاب اهحرستو أ ف ورعملاب اهكسمت نأ ىلعهللاةنامأباهك انحكت أ اهملو لوةيفةأرملا

 لاقاظملغأت اممم مكنم. نذخأو هلوقىفةداتقن عدمعس اني لاو ىلعالا دبع 5 لاو ىلعربا

 0 ثاسحاب ١ مش رسل اوأ فو رعع "لاسم اءاسنلل هت مذ ىذا طيلغلا قاثمملا

 ان لاقى لعب وربع | ناسحاب نحرستلو فورعم نكسمملك سلع هللامعا نهحاكن دنع |
 الفيلغاقاثسس مكتمنذخلأو هلوق فني «سنس دو نسحلا| نعىلذهلار 3 ,وبأ ان لاو ةستقوأأ

 جرغلاا بس لحتسا ىتلا حاكنلا ةلكوه نورخ آلاقو ناسحا مب رستوأ فورعع ْهلاسما لاق

 نعحبحب ى أن بانعوسعنعمساعوبأ انث لاق ورعنيدجم . 22 كاذ لاه نمركذ. د

 ودع نهحو رفاه لصفس | ىلا حاكتلا لك لاقانلفاقانس م كتمنذ خا ودها

 نب لاق ملا 5 0 ناار ب رسنوأ

اير ها ةمدتب هام نعم ىبأن بانعلمش انك ل لوف دعوا ا لاق ىنثملا
 راشد نيدمت 

 ك0 7
 و د ا و

 غل ا ا و وح ل م وعم هيوم مح موصول دسم عمم سم مح هيما ل مس هش ل ع سي اسس

 هصصخقإأم هنمح رحمت ر ةاكلا

 ةلاهسا نم مترك ذاك ىلقع ل ماد
 هس :اريصنلاو هبدوهلا نيب علا

 نمو ب د الانوك دك ودامجو

 هنلا ص عا نمو هل نأ ارفاكلا

 ىماعمللالعاف هنوكد.شي هلوسرو

 دعو هلوق نمدارملاناكولف

 راركنلا مْزلكاذاضا أهدودح

 3 ناو رفكلا ىلع هل ب حوف

 ود حى ىدعتلاوه دا ارمانأ

 ىدعتلا نمدارملال علف ثي راوملا
 ةكلل اهحو ىلعالا هنوكداقتعاوش
 هللاو رفكلاه_:همزانوتاوصلاو

 ىكاللاو هلوط مع هأوق هدارعرعأ

 همفمظنلاهحو هب آلاةشح افلا نيتأي

 هشحاشلا أ ىف نولع لغتان أ

 هبرومأملا نملاناسحالا له نم

 رادمنأ هم و همدختملا تا الاف

 فاصنالاو لدعلاىلععرمشلا

 قرسط نمدالك قزارتحالاو

 نأىفيالف طارفالاو طن رغتلا
 لول اببسس نجلا ناسحالاريصب
 عج ىاللاو نملعدودحلا ةماقا
 هرههلابىاللاتاغلهسفو ىلا

 اعجامهن اكفىاوللاو قاودللاو
 نم تآ املا فذححتدنو عملا

 نيبىاللاًةرمه لهستدقو ةعبرالا

 ةروسكما وكلءانلا و ةرمهلا

 نم نس شي ءاللاو شروةءارسقل
 ءاسىاللا لاقيدقو ضمحملا

 هت ع م م دس

 ْن هعمل ف لوعت رعلاىرانتالا ن1 لاق تاماللاك تآال لاقي دقواعمءاماو هانلا ذم اوللا لاقي دقو زمهرغ : م فلالادعنة لكاس

 هلييسناومملاربغنم ع.+لانالقاللاوأ ود الامذهىف لاقو امانق كلهتا لعج ىنلاكلاومأ هلوقكَ َّك اللات اوسحلا نمو ىتلاناوماريغ

 امهم دمساو لك نا ناومملا وج الخ دحاولا“ ملا اسس
 تحافلإو قرفلا أدهىعلي نمررعلانمو تاعصو صاوخ هريغ «رعزب



 0 ةمعطن ةمثدبلاىوقلان الة شح افلا لمعلاا ذه صخنومٌمملا لاق. انهها رلااهنا ىلعاوعج-أو ةسفاعلاكر دصم حسقلا ىفدب اريملا هلعفلا

 اهيعااسب فعلا طاوالاوانزلاهثلاثلاداسفو هوو ىحريغب لئمَقلا همنا ملا داسفواهلاثمأو ةعدملاورغكلا ىلوالاداسفوةد وهشو ةمبضغو

 ل اوقأ تاسثلاو تانموملا كئاسن نموأر ارملانموأكتاحوزنم 2(” مئاسن نم ىنعمو عسجلاصخ أهذهو

 مم هةسعل رأ نملعاوده_ثساف

 متم هلوقيدارملاوانزلا مالاط امّدحا

 تضمىرهزرلالاق مكلاحر نمىأ
 هملعهللا ىلص هللا لوسر نمةمسلا

 لقت الن أ هدعبنيئفملللاو ملسو

 مكتمنذ أو هلوقىفد- هع نعى كلا مس 1 هاهىلأ ا اذث لاقدمعسنب ىح انث لاق ظ

 دكر نعةسدنع ان لو 9 لاكدم .-نما ارض كيك وق لاف ا اغافاثسم

 اذي دلاو ىتثملا 2 حاكشلا ت تكلمدق مهلوقوه لاق اننملمناوائ م مكمن ذخأو ىظرقل |

 حاكتتلا ةملكلاهاشلغاقاشسم مكتمن ذخ أو دهاحت نع سطفالا لاس نع نامفس انث لاق 99
 قالا لافاظلفاقانس مك تمن ذخأو هلوق فدبز نبا لاهل اه بهو نب اانريخأ لاق نا انمي وللا ف تاس نا
 سطفالا اع ّىل : لانا ان لاقد معسنب ىح انث لا لعنبو رع امرص ا هانيأر مهلوقك ارمسفم ال صفم

 ( لوق ىنعل ب نورح آل اقو تك رقت كما لك لات اظملغاقاثمم مكتمنذخسأو دهام نع دورملاك اهجرف ف هح رف لخدأ
 نرص كاذ لاق نمرك ذهّللاة ملك نهحورف ةمال كساو هثلا هنأمأن ندوعذخأ لسو هملع هللا لص ىنلا د.الو رثملا فءاشرلاكو أ ةلحكملا ف ا

 نهومتذخ الاف ذفيلغافا ثم مكتسن ذخأو ةمزكحو رباح نعلمئارسا نع نأ انث لاق عسكو نا ىنعمال ير حكلاب فصولا نم كاذ عم
 رغعح ىلأ نا انث لاق ىحسا انث لاق ىتملا , رم هّنلاة_هلكب نهح ور ةرماا ساو هللا ةنامان ّْ ماع لات عمالو ضيحلاك ىضرع
 َْق نش وكيس ةهمسا الو ةعدملاك

 قانون نهودلخ نويلا
 ىأتوملا نهافوتي ىتح متو
 نهذخأب ىتحوأتوملا ةكشالم

 لع وأ نهحاورأ فوةسو توملا
 دلابوأحاكتلاءالميس هللا
 ىئازلا ىنعنمكنم اهات, ناذللاو

 مهر اواو هوعتذخأ اظرغلا قاشملاوظيلغافاثيممكتمنذخأوعس رلا» نعه بأ نع

 ىنعىذلا قاثملا لاق نملوق كلذ ل وأتيلاوق الاهذهىلوأو رفعح وأ لاق ةمهنلا ةماكت نهحورف

 فو ةورععاهك اسما ىلعدهع نمحاكنلا ةدقعد-_ة:ءاهحوز رىلع ةًأرلاذخ ااموهةي؟اءذه فدي

 ينعماشب دقو مهمئاسن فلاح رلا ىصو أ كلذ. هانت لح هلنا نال لحس لا هن .رقأقناسحاراهحت رستوأ

 | مامكعأتبا الاهذه مكح ففاتخاو عضوملا اذهىف هتداعا نعىغأاع لبق ىضمامف قاشمملا
 يهنوكتناالا اهقالطدارأ اذااهات اان ذخ أ لج رالرئاح ريغو مكحتمهضعب لاف خ ويد

 هدب ىلا ىهتناك لاحت اهتماهات آ1امئىبذخأ هلزئاح ريغو ةكعم ىهنو رخآل او قالطلاةدب رملا
 أ امهوذآذ طولملاو طئاللاو أ ةمنازلا
 انث لاف ىدومر دماج ندع نر ا ندع ركل 7 اند 5-2 27 0

 وخان ةوقاهخ د ة.خوسنم وهرب وح لاف اشلغاقاثسم كارلا 000 هذه نعّدحو دنم

 ٠ لق سنو مره كلذ لاف نمرك ذهقادود امش الأاناغناذلاي ره دوه. هللا آ١امم اوعطقاف اميتعاوضرعاف لاك اارعغو

 نذخأو هلوكياب وز تاكم: وزلادبتسامتدرأن او هلوقؤدب ركل رن فرو يخل ) دوهُدلامطوخوأ مذلاو ميبوللا

 [نأالااش نهومّست آ اماوذخأت نأ مكل ل هالو لام فدع صخ رم لاق اسلغافامس كم امهودده نأ امهرس ىلعاورْغعنذلا

 لاق هبتد هذاا مفام_ملعح اذح الف هادو د_>اممقي.الأ مفْخ ناو هتادود حاسي لاا

 ريغ ةكابما لاق نملوقْكاَذ فباوصلا,لاوق الا ىلو أو رف عح وأ لاق 5
 ةواهمداك ل | ا ا ا

 امال ينط رانك دع ءوزتاكيو زلادتسا مدرأتاو وقف راو انيتك اورتهأ لولا ف هما يلاقا

 "لا ماناو سعأ مالو [نيمنازلاءاذيان .متدرأت او هلوقب لحرلا ىلع هنلاءرح ىذلا نال ه,تدتفاامفام_ملعحانجالف هللادو دح 1
 وهناك اذااهنماهان اامذخأ اش هنماوذخأت الفاراطنف نهاد حا متنا اوجوزناكمحوزلادبتسا | 5 5 ,نأىلاتوسلا ءاسنلا

 دل ) سلا ىلوالاةبآآلابو ءاسنلاو لاحرلا نمركملا ةمآلا هذهس دارملاىدسلا لاقو نهلاوحأ
 لوقلابىذالاامهدحو نيطن اللا فةسناشلاو هنذا نهصلخضنأالا توما ىلا نم لا اهزحو تافاصلا قل والا هن" الانأل ملأ نعم.

 ةروسو اذ ءأرلاو لج رلانماترلامأو مكلمةعب رأ هلوقىفاكمكلاحر رمى أم كشم ظفلوناذللارك ذتكاذ ىلع للدلاو لعسغلاو

 لبقانات ناو داو مامالاىلا عن را

 ضدرعلا نعاوص رعاق مامالا ىلا عف رلا

 ءاملعلا نأ ملعاو 9 مامالأ ىلع

 نأ ونن تملا نعف نشب الا فاوالخ



 فب زونيت سه دسحاولا عضوملا قدحاولائ شا اركنالو تامآلا نمش سن مزليالا ذه ىلعو محرلا نصحملاىفو دلحلاركملا ف هدحو رولا

 ةكس عماج مهكست مدعو ة هيد ؛ الاهذهس مهتمدح أك سنو ةطاوللا ماك[ اوفلتخاةبامعتلا أبو دج يلقن )لوفد لمى لوق

 ىلعنب 0 8 نموهودهاخم لوق هنأب لوب أ تاحأو ةطاوللاف تسل ةب آلان أ أىلعل يلد مكحااذه ىلع لدبي صنلا مهحاشحا

 ىلا هملع ةلالدب5 آلاف سلو كلذةمكو ”ىطوللاذح ةفرعم ةبامحتلا ب واطمناك اض ًاورئاحديدح لب وأ طاشتسان الوصالا ق نيب هنأ

 نةدامع نع هناك ق لس مىورامل ناتخيوسنمامهناوانزلا نتي الا نأ ىبعزت رمسفملاروهجحو 0 تانثالاو
 ودخل هنعىرسلالف كلذك قلفمو تاذهماعلز ًافدهحو هلدب رتوكنذا برك هملعز ًأاذا مو هملع هللا كيصدّننا ىنناك تماصلا

 برغيود لح ر كلا نأ ىبعارن ؟سمالارشتسا مث مجرلاو ةئامدلح سلا, سشلاو ةنس دامت ؟لابركملاالمبس نهل هللا لعح دّشف نع
 110 دلحلا ةنأن ةخوسئمتراصةيآلا ذهن ا قو 0

 1 ل ا يي موو ا يي ب يبي يا م م و بج وو ا وس سيب ١ هي صس سعال ب يدم جب ص وعسر  ح موسوسب يصمسما اياب... - يوسع باو بشي بيج دسم بج

 رع تناكاذاوهف هيشدتقاسفامجلع انس الف ةوقبابتسسذخ أ حان ىذلامأو اهقالطدب 5"
 نشبالاىدحا مكح - ىف سلو عشوملااذ هر فانركذدق ىتلا ىناعملا ضب هراكهاوهو هقالط ةديرملا

 3 7 00 مكر دال وى ل 9

 نعرع ريل دما 5 ا ةلاةملاطلا ىضتناك اذااهاناهقار : 0 اقع [يركلا

 ءسررإلا اا ىديشأا ىتاجت ياو تاثسعأ هنا مو هملعهللأ ىلصهللا لوسر

 اوحكنتالو) ىلاعت هلوقلب وات فلوقلا 7: اهلمقنمزوثنلاناكو هقارف تسلط نااهقارفو

 هب كاهذهنأرك ذدق (الببسءاسر امفمو ةشحاو ناكمنا فلس دقامالا ءاسنلا 1 قانآمكنام

 مولع اعتو كل رايت هللام رذ ٌكاذ ىيعمهو مالسالا اذ مهمانآ لئالح ىلع نوفل اوناك موقف تاز

 مهنا همه ذخ اود كلذ لعف نم مهكرشو مهتملعاح ىفمم فلسن اك امعمهلافعو نمل عماسقملا

 هللادمعنيدمم , مترص كاذفتيورىلا راش الارك ذ هيفهوعاطأو مهمالسا ىف هللااوقتا

 ةلهاملا ل_هأ ناكلاق سامع نبا نعةمركع نعورمعو ةنيمع نما ان لاف دارق انث لاق رخل
 اسنلا نم كوانآ كنا ماوحكت:الو هقلا لزن اف لاكن تخحالا نيد عجلاو تالا سها الا مرش امنومر كم
 لاق ىلعالا دمع 5 لاق راس نيد انيرص نتخالانيباوعمت# نأو فاسدقامالا

 0 هب الاءاسنلا نمإك انآ مكن اماوحكنتالو هلوق ىف ةداتق نعدمعس ان

 لاق نمسا لاق 53 ل رام هتلسقن مالا ناسا 7 000 ةاماوحكشت الو هللا
 فلسدق امالا ا مان[ مك ناماوحكتت الو هلوق فةمركعنع مب رحنبانع حبات ىنث

 ف هسأ هامل هوو 0 تلزئلا# ظ

 0000 ل يما مبسم هيرو ةييصصستاب ممم يع نع مس مم يحب حان ا سس نوط اسي ب سو سلال ١ اي بهم مس اح جدل لل ١ يل عال لا 1 جل مسا سل دور ولا به ع حمم ريد وعلا اوس اباحلا

 0 رار نا 00

 ع نع اداعا و

 سد طم اللا اناا

 ٌرئاخلا نم فاشكلا ف لاقو محرلا

 نأب ةخوسنمةب الانوكنالنأ
 تاكاانامولعم هنوكلدملا_, ذ كرنب

 توببلا ف نهك اء ىصويو ةنسلاو
 لثمن ع نهل هنامصأ ْ .ددعنأدعب

 ورك تشو اع ورخام

 لاقو لاح اا

 ىف ىاطلللا ناملسوأ نم مييشلا

 ماسنلا لص ل هنا نسسلا 0
 ناَكلذو ثددحلاىفالو هب الاف

 فت انسانا لع لدتتنألا
 هللا لع# نأ ةءاغىلادودمم توسلا

 ناك لمب#اكلذنا مث المبس نه
 سو هملع هللا ىل_صلات الفال

 داي ركملاو مجري بشلا نع اوذخ
 اناس ثيدحلا اذ هراص ونيو

 اضب ًاراصو اهلاضسانال ةب آلا التل
 هللاو دلل اهنآ موعلاصصخم

 نيته لا نعربخأمث ملعىلاعت
 نيفهمسألا نعوةب وتلا لومقل

 دعولابوحو ةبجاوهللا ىلعةب وتلاامتألاَعف لومقلا مدعل
 اذهلو ةلاهج هلعفو لهاح وهفهنلا ىصع نملك نب رسفملاك لاق لاه ءوسلانولمعي نيذلامذلا هك رتب ككتاب وحؤالمركلاو ,
 ريسقتلااذه و هلل_ءالهن كف ناوثلاو تاقعلا لعلا نم هعمام لمعتسي ل تح هنالنيلهامملا نمنوك نأ هنا دوغ أ قيوم

 انك: منوكرمنكل ةصعماهتوكمالهام نوكي نأدا رملا ليقو ةمصعملا تامعن لهاح هنأ دارملا لمقو ةلاهح ةمصعماهبن أبماعلاعمةمصعملا وكت
 0 ملا هنيدوه..ىلع قدك ىدوهملا نأ ىعانعج ا ذهلو ةيصعما وكل ءلا ليصخت نم

 امأ ادسق هوك : معلا نم نكممريغ سهلا أ هنال_اشعلا ىكتسيال ىب ماسلاوأ مئانلانأو ةمصعمو !نذةيدوهلان وك« لح! ليصحمت نم

 ةيجاونوكتن الفدس او لهاملااذهىلعةب ولات اك املهناوساوقلا ب رط هلاح فرع امماوةيإ الا تك الخ ادن وكمال هناف دمعتملا

 يرام زر وضم لمقب درسقلا|ذه نمدارملانأ ىعاومج أد مف سبر رش اوم لو وس ع *هلوقامأ ةسصعلا لت حسب لاعمنالىلو أ دسماعلا ىلع



 تلاطناو ناسنالارعّةدمن الو سي رقتاوهاملكو تالحالان الاس رقنامزلا كا ذناك امناو هلاوهأ ةئياعمو هاطلس لورنو توملا

 قنمو برقلاب ف صوب هنأف هلاحا ذهأمو ه.توملا لون هظل لك ىف عقوتي ناسن الان الو مدعلاكتن :اكدبالاو لزالا فر طىلاّتسقاذا

 نادأم ىمع هن "اك يرق تامر نكخت نونو ىأضعشاو[ فعلا: نمس رقنامز نمهتب وت أ دسم لعح ىأ ةياغلاءادتبالامإ بسب رقنم

 فر الادب ممم «بئاتوهفالاو بيرق نم سئاتوهف نامل |ذهءازحأ نمتانءزحىأ ينفانلقاملاس رقانامزتوملاةرضح نيدو ةمصء ادوحو

 مكح قلاذءاروام قيفةبوتلا همف لقت الىذاا تقولاوهراضتح الات تقوتانيمفن الات ىلا لاو ثوملا مهد_ًأرضحاذا ىدح هأوقىلا

 هللا ىلعهبوتلااا هلوق ةدعن مهملع هللا وتب كئلوأف هلوقىفةدئافلاورغرغب ملام دسعلا هن و ليع هادا لدول ليداوو هلثمو برعلا

 3 ا ل و ا ناحالاو لضفلاو مركلاموزلاهلومق هللا ىلعسحي هنأ مالسعا لوالان 1

 5 0 ..اوبضعلاو هوهشلا» المتسالةمصعملا كاتب ىف اما هنأباهلع ” ١ مز هتلاناكو اهلومقىفاشلابو املعهناعالاو

 00 ا ا تسوس سيخ بسسس هج د يسال 7 , ول اومقهسمرك فسح أممكح

 ْ فا فخ ني ةيمآدنعتا اكو 0 دوسالاتنبةتخا ةافو قا ببأدنع لاق | 0 اذا ْ ىلا

 ظ 9 لاف جي رح رع لاق هس لاق ماعلا رع راسا لوزن هنط ىلع ءكلغب محب دئادشلا
 ] 0 مرا 3 ا 0 45 دأب .ءاطعل || دنعو ىلطلاةلاح ىفو جتلوقلا ىفاكتوملا

 ؤ ”ييتاعبا لاو ىلا رص هلي 3 نييك الاناك || هبوتلال يهب وتلا ل وسبق نم عنعال
 || مران[ مكتاماوحكتئالو هلوق سانعنبانع ةحلط أن. ىلع نع ملاصنَةب واعم ىنث لاق | ٠ نمأ هلوقل لولا »وأ ذئتمح
 | مارح لمع ىهف ل خد م/وأ لخدْلْنءاو لوأاهحو تأ مالك لوس هب الاءاسنلا نم عئاملاا مما طفلا بح
 نموهاولا و هوعدق فل سدقام نك انعم مهضعد لاف فلسدقامالاهلوق نعم ىف فاتخاو ا 7 5 ١ 5 1 3 : 0 تلا 1 : توسل اناطل_سناعم هلومق نم

 0 1 : ا رمال »* 00 ا: الا اي ةب رو رش هلم هتف سعم 'ء 95 ا | وكلت : "انا لد ا :١لاو هل | ءاندلس :

 اًةعموهشح هداك واني لا ناينكإ ريك ايلا تاما رخر  طاوبحل اكمهحاكنل 1 50 نحو رح آلا لهال

 | الييسعا سواق مو ةشح ان مهتيلهاج هنوحكنياوناكىذلامكانآ اكن نآىنعي المبسعاسو |) ءامزمدي ىف قييلذاهتعفملكتلا
 ظ مكلؤفعم هناؤمالسالا ف هإثمءاد باز ومال اكن نم مكتمل هاح فمكنم فا سدقامالا ||| احالا دح ىلا مالا ىضفأو رامتخالا

 الو تلعفام لعفت ال لحرلا لئاقلا لوقك ءاسنلا نمرك انآ كن اماوحكشتالو هلوقاولاقو هذع ||| درعاشالل بح انههو رامحالاو

 ظ اوحكنتالو كاذىنعمنورخآل اقو 0 تلعن اكل عفت الو تاك أ كلك أئالو ىعع تاك أ ام لك أت نودهاشال ماسلا لهأ نأوهو

 انزلادوحو نممسممفلسدقامالا مسبنب هدّشعن اكن ئاخلا حاكنلاءاسنلا نمركى ان , آمكنام اوناكت ادت اح أ اوراص مهنأ أالا
 نونمم 1 انا نمناك امناك اعاو لئالخ مهل نكي ل نهماللالح مك !نهحاكن ناو مهدسنع لاوهأ اشأ نودهاش واناومأ

 سر ا ا سنو . ”ثرص كلذلاةنمرك ذ السسءاسواتَعمو ةشحاو كلذ رم ا ههاسعلا
 هنااتزلا لاق هي الا فاسد قامالا اسنلا نمإك 2 را الا علا 0 نو حم ع د ١ علا لذ نوكي ف يكف لعافلا

 تم هلاوهأودل اوحأةدهاسمو

 باوصلا,كاذفلاوقالاىلوأورذعجوبأ لاق + تقلاانههدازفالسسءاسواتةمو ةشحافناك || * ورض هنوك ربدفتيوأيرو رض 2 5 8 أ دعتوأب
 ل يي يي لا 000 كلذو ضملكتلاعجكاذ عنع لف

 1 ىلع هعفتت ال هناو مع رو لإ هكدا سمعا لع مدت دا تنعم 1 2الاووجوت كرولا ل2 عضل نأ

 اذهىلعو ةتبلا ىرورضاا نيبو هندب قرفالفاذه ىلعو هضمقنر ود هعمنوكب ا١لىدلاوه ىرظنلا لءلاضيأو هينذهرضد الو دبعلا ةعاط

 مك وءاشاملعفيىلاعتهناو قرفلا اذ هفعضتسثة فملكتلا نماعنامىر و رضلاو فلكتللامجومى :رظتلارسص فيكم
 لوبقملا لعمف مالا تقي نأ هلو رحت ؟تقو ىف ةبوتلا لومق مدع نعريشأ هل دعيو تاق رالاضعن فد وتلا ل يقودعو هلضفب وهفدير بام .

 8 ماو ده دوق ا نر كلملاٌك لام هنادبف قيقحلا لوقأو نولكس مهو لعفي اع لس الالوسعم دودرملاو ادودرم

 مالا سكعن ملم هنا ضارتعا هملعدح ال سدلو ءازحلاراد ىمعلاو لمعلا راداسندلا لعج هنري أ دقو ىقعوامندنيلاح هديسع/نيعدقو حس
 مث هلامفانمنهسة لا نيعن 0 هو فيلكدللاهفانمنيقبلا لعنوكيأل ن أدمعمب سلو نيقلا حو نيقملا ندعو نيقملا لعبنا سمن يقملل نام

 هيأ ,فكللا ىلعاوتامن ذاانيبوتوملاةرضح لا مهن وتاوفوس نذل ندد وست تائدسلا نولم عد ندذلا يعن وتوعنيذلاالو هلوق فااُع ٠



 رح ىلا فّوسملا ءاذكف نيسغيلا ىلعفي وتلا هتتافدقرفكلا ىلعتئامللا نااكفةرحن الا لاوحأ لأ توم اةرنضح نال هل ةيوقال
 لبقي النامالا كلذك توملانمبرقلا دنع ليقنال ىصاعملا نع ةبوتلانأأ دنا ىنعماوأ ةبوتال بو رضالا دا امهنم هر زك ةرواحتوملا

 ريظن دمعولاانددعأى أ ,هلاندتعأ ل ئلوأ مهب بون لمعت الهرح "الا ىفاو.ابولرفكلا ىلعاوتاماذارافكلان أدار ماوأتوملا.٠ نهبرعلا دنع

 ةفئاطلا ن كل هلع فوطعللرباغم فوطعملا ةي د عولا ت لاو ةلاحمالن انئاك نيالا نأ نييتءلدعولا فم لعهللابوتبْ ل .كوأف هلوق
 نيروك ذملابرقأىل اد راش لو أن أ, سمحأو دحر ام + -نأت شفرملالا تاذ علا ف ناك رم امهْكلقاسف نولوالاةرافك ةساثلا

 ةمناشلاو نوعرفك توملا ةريضح فاونان مترفكلا ىلع اوشاعنيذلا مهىلوالاةفئاطلاوأ قاسفلا نمالوق عنش أ رافكل ذأ ةيظعل و
 عورشانههن ماهركءاسنلااوثرثنأ مكللالاوئمآن يذلا اهسأأب هناصس هلوق الثمذورمثك هملع اوتامو رفكلا ىلعاوشاعنيذلا مسه

 )519( نم ف ونصت ءاسنلاءاذب | سمس ل دج لاع
 70-0 ل مم مسمسس#

 نمءاسنلا نم هلوقنوكمفالسبسءاسواتقمو ةثحاف ناك هناف ةيلهاملا فىضف م كتم فلس

 0 ا ردصملا هع انآ كنامهلوقنوك 1 راك رد 0

 اًنعمود_ثحا وناكمنا ىضق فاسد قام نكل هعضوم ىف نسكت هنالعطقنملا نمت سالا عع

 لب وُأَتلا لهأ نم هلوقترك ذ نملوقاقفاوملولااذهنوك,ف مكولئاق لاقناف المبسءاسو ١|

 لثالحح اكن نع ىملا فهي الامذهتارأاولافاعا كلذ فمهلوقت رك ذنيدلا نا تلعدقو

 قفاوملاليوأتااوهكلذنااناقناو هللمق مهحاكناوحكشي نأ اوهام مه أرك ذتتنأوءان الا
 لئالح نع ىبهنلا كاذ.دوصغملا ن اكول هناومدآ ى ريغل ب رعلاء الك قامتناك ذا لب ريتلار مالت

 هنعهوانث لح هللا هنن مالم الا د تدئدت امارس مهمانآ حك انمن هناك امرئاسنود 1 هل |

 ب رعلا مالك ىف فورعملاوغكلذنال فاسدقامالاءاسنلا نم مكؤانآر مكن نم ا اوحكساتالو لقا

 أمىف لدي هناوءاسنلا نممك انآ مكناماوح كنت الو لقتالو مهريعلا»و مدآ ىنم !نمزاكذا

 هب الاءذهمالسالا قم ملع مرة مهتءلهاح ىفاهنوك انتي اوناك ىتلامهمانآ مك انم نمناك ام

 ناك امتمالسالا ف وإثمءادتباهرك ذ ىلاعت هللا ىهنداوسح اكد لكو ءاب الا لئالح حاكم

 لوي ةثحاو ناكمهنا ىضمدقامالا فلس دقامالا لوق ىنعمو مهكرش ىف هنو انتي ةملهال لأ

 ىع رك دعي مالسالا فول _ثءادتبا مكللعم رخل كتانآح اك شكمكشم فلس ىلا م ؟ىاكن نا

 ىقنولعفت منك اماحممواَقب رط سب ىأ اليبسءا بواتعمو ةمصعم لوشي ةئحاو مكماعُا :

 تاون متر )ارق وأتقلوقلا ق اهنوك انتتتنك ىلاحك انما موكتملشأح

 ىلاللا مكناهمأو تخالاتاشو خالاتاش و مكتالاخو مكتاعووكتا +أومكسانبو

 قاللامكتاسن 0 اللام كا ويوم را 0ع 0

 ل ادع سو دع تح ا يس واو رنا ا ا يس اه ا م بيا و ل حميع اب ميسا < فس ب ع مع
 ك0 معن يصوم و

 ني ماوحكتتالو هانعمنوكت نأ هلد ا وأتلا لأ هامام, 5

 1 م سس وسع صم

 لؤالا عاون أكلذو ءالسلا نمسورم موت اذعلا

 هنفواو نأ مكل لح الهلوق
 ىلادوعت ةثارولا امهدحأ نالوق

 نهوكسعن أ مكل لحالىألاملا

 تاهراكن هو نهلاومأ نهولرب ىتح
 عجرتاهنأاممناثو مكك اسمال
 لحرلاتاماذا اوناكو نهنامعأىلا
 وأ اهريسُغ نمهنب| ءاحةأ سها هلو

 لاقو اهملعهب وُ َقلَأف هيراكأ ضعد
 ناضج راك ا رفات
 ناف هريغ نمواهسمن نماهس ىحأ
 ىقادصلاالا ىادص رعناهحو رثءاش

 ءاشناو تمملااهقدصأ ىذلا لالا

 دذخأو رح 1ناسنا نماهحؤز

 تلزتف اش هئماهطعنملو اهقادص
 اوهذتل نهولضعتالو ىفاملا عونلا

 راك لاق نعومشت ا ام ضعبب
 هركي مهم لحب ءرلا ناك نم رسفملا

 ءىسف اهترافيترترو هتحور
 اهلع م الا ومضت واهعمةريشعلا
 علتختو اهلا_عهنمىد_ةغفت ىتح

 بتاطخ هنالمقو كلذنءاومف

 حب ٌوْرَتلا نماهعنم لرب ناب ثراولال
 مب اوزالاوأ ةأرملا لضع نعءاملوالا ىسن هنأ ل مقو ةملهادلا لهأ هلعفي ناك 5 ثارعملا 12115 0
 وهو حالا فطعل ىهنلاهبارهاظلات لق نلا دك ًاتلالواو :ر نأ ىبعافطع سمنلا نهولضعت تارعا فاسكلا ىفلاق ةرقملا# روعترف
 لعفالهشح املا ن الف حتفلاب أرق ةنمةندممةشحافب نت أي نأ الا هدعدامع لهذو هإ بق امى ارظن فاشسكلا بحاصو هملع نهورمشاعو هلوق

 ناسلااءاسأ تراصترهطو تست اذان الفرسكلابأرق نمواهوسن مهةعب رالا دوه لاو هندي ىذلاو هيلا عت هنااسمأ اوهفصحلاق اهل

 ىدتفتلا ارارضاهسيحي نأ ها لح الى لاملاذخأ نملمق اذامءانثتسا هنامثلالضللاءامسأن رصاملسانلا ٠ نمارشك نللضأ نينو

 نيهءانئتسا لمقواهج رخأ وابملا قاساما نم ذخأ ةشحاذ هنأ سما تباصأ اذا لحرلان اكو علحلا اهل أسنأاهحو لويدتتم زاذاالا
 ظ ا ويتم مكلا اذهنامعز نمنيلئاقلاءالؤهنموةسئحافلادوحو دعدالا اوزالاوءاملوالا توس ف نه سح نعاوهن لضعلا
 و علل لل قداح ووو دعم وجاد نونو ورب نينقلا وس تك تالا ىأ لع باكتتو روكا ىهة شح افلا لمقودلحلا



 نهومتهرك ناوهعفنلاو ثدملاف فاصنالاو لولا فلاج- الاوشو فورعملاب نهو رئاعوءاسنلا لاوحأب ةسقلعتملا فيلاكشلانمثاثلا

 ةلضاوملا ىبعرارتسالا ف راكم ودق ةراغملاىلامكعبط ليعدقانههفاريثك اريخ مف هللا لع وأ شاوهركت نأ ىسعذ نهقار ةىفمتدغرو

 قنمسلا ريثك لامو سجن دإو لوصح هنو وهلا فالخ ىلعربصلاب ىقعلا ف تاوثلا هو ىتلخلا مركو ءافرلا نس امندلا فءانشلاهنم

 ةقراملا كات ىفىلاسعت هللا ل_عجامم رف َنهقرافم ىف متبغرنا ىنعملا لمقو رادلاو سرفلاود :ًارملا ف موشلامل. وهملعهتلا لصلاق ابدع

 ظ ح وز لادم سامتدرأ ناو فيلاكتلا نم عسارلاعونلا هكاسدم قفوأرخ آاح وزدحتو ةريشعلا سحب و زن مصل ذقت نأباريثك ارش 4

 لاماذان اكمهنملحرلانأىورب ةشحافلاةلاحريغفرارضلامب رحت نيبةت حاف. نيتأ اذا نهمزاضم فن ذأ امل هنأ كلذو حب وزناكم

 هع رب ىلاةأرملاي وزتىلاهف ةرصلاهاطعأ اع هنمءادتفالا ىلااهثحلب ىحهشحافلابىلوالا هت وز ىر ىرخ أةأرمانب وزتلالا

 مكئاسنروهمفاولاغتالالا رينملا ىلعلاق "رع نأ قوزرمملا ق:ًالاقل اناوع 0 3 ىلع لملدهمفو ريالا لاىلا راطنقلاو

 باطخلانءاا,تلاقو ةأ يما تماقف
 هذهتلتو عنم تنأوانسطعد هللا

 ههفأس انلالكر علاقف هن الا

 لمع وكاذ نع عحرو راسم نم

 ىلعدراوراطنقلا امي ار ذلاشي نأ
 هينهد راالضرفلاوةغلام المس

 مدل , [دقو ىأل املا عضومىفوهو

 دقعلاعوقوو مازتلالاءاتيالا ىنعمو

 المأ اهملالاملاىَدأ ء اوسدلع

 لق نمناك نازوثنلانأ لعاو

 د مه و

 2 رحم 9 570 (اهح را روق ناك فانا تايدتانالا تحال نارعيح

 كا قلوقيسامعن.اناكوهلعمالكلا ةلالدد ءافتك ا|حاكتلارك ذ لرتف ا ءأحاكن

 رمج نع ءاحر نب لمعمسا نع شمع الا نع ىروثلا ن ءهدئاز ىلأنءا ان لاقي رك وأ هس رصام

 مكيلعس مرحأر قم عسر هلا نمو عمس_سنلا 0-5 نفانغ نا نرع سارع نا كوم

 مكناماوحكتتالو ةعباسلاولاق فاسدقامالانيتخالانيب اوعمتتنآو غلب تح مكناهمأ

 07 نعش عالانعناشضس انث لاقلموم انث لاهراشنا مم ءاسنلانم؟ قانآ

 آو رقمث عسسرهصلا نمو عسس بسلا نم مرح لاه سامع نبأ ن نع سابع نءا ىلومريمع نع ءاح رنا

 ةمراشبننا تر ؟ناعأت كلمامالا: :اسنلا نم تانصحملاو هلوقىلا كتاهم أ كملع رع

 نباىلومريمع نعءاح ري ليعمسا نع سشعالا نعناسف سانت لاق ىريب زلادجأو أ انث لاف ىرخأ

 ىلأنانعنامفس انث لاكنجرلادبع انث لاقراشنا (نئرع هلثمسانعنانعسامع || تكتاوعلخلا لامذخأ لح ةجوزلا

 نعياع داعب لا نجر لادنع ا لافراد نا اييرص هوك ىرهرلان ءارد دمفب هنأالا لحن لج وززلا لمق نم

 : ءادنلا تقو عسبلان أك علامنول كمل
 ةيالامكت ا مكبلع تمزح ارهص عسسوابسن عبس كيلع عزح لاق سابع نبا نع ريدج ني دبع كالملاد مفي هنأ مش ا

 لاق سابعنبا نعةمركعنعب زحنب "لامس نعملا هني ىبع نعى انل لا عسكر ونبا انمرص

 أرق ماعمسرهدلا نمو اعيسسنلا نمهنلامرح لاق كن تاؤحأو مكتاشب 0 تاهماكلعتمرح || م

 نور نع فرطم نعر رح ا لاقدج نبا ضسرص هب : الا كان رو ؟ئاست تاهمأو

 تت تانيو مكتماهمأ كل تمرخ عسر هلا ن هو عسس مستلا نممرح لاقراسنالاىلوم لانش

 مكنعضرأ ىاللا وكت :اهمأرهصلا نمو تخالاتانب والا تانب وكت الاخ روكناع وكنا وأو

 .نعمتلخدى اللا كل ”امسن نم كرو فى اللا كتاب دول ”اسن تاهمأو ةعاضرلا نموتاوخأو

 نيباوعمحت نأو 5 الصأ٠ نمنيذلا ئئانبأ لئالحو كاع حانحالسف نهم رتلخد اونوكت ل ناف

 1 0 مك :اماودكتكالو متاع أتكلمامالاءاسنلان هتان صحم او لام فاسدقامالانيستخالا
 1 و و ا هي و ها سس ايس جو هس حا مح بجو مول بهم سم م

 راكن :الاويرط: ماهفتسا هنوذخأتأ

 م لج لال بقت نآوهواناتهج
 هنالهنمءىرب وهو هرهق ذهب

 فو راحت ىأ كاع ترب

 ام هداه دويل

 فرات ةموقو همه دعتف همق سدل

 وأني ا آونيستهابىأ لاما عصوم

 اشح تدعق ليمن وفق | لف

 ناتبمىأ ضفاحلا عزنبلسقو
 00 1 كاذاهل ضرفولاعت هنأ اناتهمذخ'الا 0 تيرا اوبدصت ىَأر مضع لمقو

 اهتمددخلا اذاواونممذخ ايالنأواهملار ملا كلذ بلسنب لفكتد قعلا دنع هناوأا نامه نوكسف ضرغب كاذ سدل لوب هنأ هنأراف هدراسأ نفرهملا

 7 ومالا ذهناك الفىدتفت ىتحةشحافباه ومرةحوزرلا قملطتا اودارأ اذا مهن أمهتداع نمناكو  الطابىأ اناتهس لالا لوقلاراص

 ضيقوهشحافب تنأ دقاهنأب رعشم هناثمح ن ءاهتاذف نعطلامااذهذخ أن ا ةَعسحلابو كلذ ىعمالكلا قيس لغالافهحولا اذه

 ذخالا نمسح م ارانمهنوطد ىفنولك باستا ةلوقكمثالاو ناتبلا تاقعدارملالمقو رخخا هجو نملطو هحو نمناةه وهفاهلام ىلع

 ىفاشلا ب ههملاو ةستقنياو احلا هراّتخاوىدسلاو دهاعمو سامع ا نع ضعد ىلا مكّسعب ىضف أ دقو هل :وذخأت فكولاعفامهفت#م

 لبقو عاملا دنعةقمشملاقلصح امتاىنعملا اذهو ءاضفلاىلا تح .مئاذات يضف ألاقي وةحاسلا» ءاضفلاذاعاسجلاءاضفالابدارملانأ

 فبهذمححرو رهملاررفتةحستعلا واذا ناةفمز حى أ هذمهقفاو وع أرغلاهراّمْخاو ىلكلالوقوهواهعماحن /ناواهس واخ نأءاضمالا

 0 ا و ب مح ب وص مب مم م موسم هر وحمل وع بودل ميول دم سم ممسسو



 در#ثالعامجلاوه كا ذوصدوملاو 4_هلالا لوصح ىفاس رقاسساضفالا| )هناك اذا تبامناوهو سعتلا ض رعم درو مااكلا نان يفاشلا

ر و هاا ءابتنالىلا ةلكن الابلا هنم ىهتني لعفبارسغمن اوكي نأدنالءا ةفالاضب أوي ولدا
 "لاعفأ نم لعنلست مااناكاذ سسلوولدلاد د

 نراوقنالمتنأو ءاضفالا قضت ىفامذ اكد حاو فاح ىف عاحطضالا ةسمالعتلا رك نآس <اذهىلع_قناذ رح الاىلاامهدحأ

 رهلاب رمت قلعد قعرشلااضب أوةولحلتاد رحم هريسسفتب لئاقو عاجلا, ءاضق الاريسسفما لاف نالئاف لئاعلاذا عاج-الا لططانهن|تاوحلاو هي

 نم عنملادك م رهملارر عت مدع كلذ ىضتقمو ولنا نام ل_ءقامىلا عوج رلا تح وق عاججلاو أةولحلتا هنأ ءاتعمهمتشادقوءاضفالا قت

 ىلع ءاسذلاهتاذخأ ام ىلعةأرملاءذهْتحَو زوكلوقوهءارغلاو ةمركعو ىدسلا لاق اطءلغافاثمممكتمنذخأو هلوقب رهملادادرتسا

 نالاقو هءاسالاب اهحرس دقق رهملات لذ. نأ ىلا اهل اذا هنأ مول_عمو ناسحام مي رستوأ فورعع 'لاسما نملاحرلا
 دهاجتو سابع

حلاقراشأاملاو قادصلا ىبعةدوقعملا اكنلا هلك ظلغلا قاشنملا
 نورخآلاقو «هّنلاةماكب نهحورف متاادكساو م١ ١١ ثيد

 مكضحد ءاضفا بيس كم ءنذخأ ش 000 : - -

 ااغلاب هفصواظملغاقاثمم ضعبىلا | ئاحم مغ تامرعشي الامذهىف نهم رحت نيبو ىلاعتهلئا ناس قئاوللا:الؤه لكف :اسنلا نمؤكوانآ
 نرشعةصعاولاه دف هيوذل | تاهمأ الا كلذ ف مهذب فالتخلاالةمالا عج عاجاب لاحرلا نم هملع كاذهننا مرح نم نمح اكن

 نيبىرح اع فيكف ةبارقامو ها ا مس اوزأ نب لخديمقاوللانئاسن
 جب ازتمالاو اعالج ندعوا نو اب رتل ارت تايب ودرع حا جور ولا لوخدلا لق ةمجالاتنا

 فياكتلا# سماع عونا | امتناع لاحد تامل نر هزني مهمدقت لا لأ عم لاقفزجنانب
 لو اوين ملل روما يقلع ل لا ل ل

 ل منام كتاماوحكشت نا نم هلا دو هلل رت دوك تاراع راواولاف مرسلا

 ل ناك 00 نم تانصحلاو هلوق ىفءانث الا نوكي نأ اح مكئاسن تاهمأوهلوق هنالوصوم عطوف نه ملخما

 | ىلع عسجلا عاج افواولاف دب آلا لع تمرح هلوقب تامر لا عسجب نم داعأت كنا .امالاءاسلا
 : ١

 نم هلوق ىف طرشلا نأ ىلع ةلالدلا نبأ تان_هحناو ءاوق رمد سلوا توها كلذ ىف ءاننتسالا نأ

 نوب متلخ دىااللا عئاسن نم كرو ىفىتاللامكئابرو هلوق نم هملواسم نهم متل دى اللا كئاسن
 ىتاوللا انباسن تاهمأ حاكتن لالح لوشي ناك هنا نيم مما ضعد نع يورو انناسن تاهمأ تودي

 انث لاوراشب يدم سرع كلذلاةنمركذ بنا رلا كح كلذ ف نهكح ناو نعوم

 لحرق هلع هللا ىدر ىلءنعورع نب سالخ نعةداّتق نعدمعس نعىلعالا دمعو فالعقل ا نلا

 نيديح [سرط هبررااةلزنع ىهلافاهمأج قزتيأا م لشد نأل بقاهقلطف ةأرماعب وزن
 هنعدهللا ىذر ىلع نع س الخ نعمداتق ان“ لاف دمعسانم لاف عد ررنيدب ريانثلاوةدعسم

 نيديعسنعمداتق انث لافدبعس انث لاقديزي انث لادم شلع ةسرلا ةزنعىه لاق
 اذاراهمأ نعيم ناوك اهنارستخلاوهينعتتاءاذا لوقت 0

 ضرار وقار ايان | اا
 ملسوهملع هللا ىلص هلوشلو ةينازالا 0 9 0 0 5 1 000 7 0 0

 ب الاف لخدمفنوعلمدلا كاان | كوالا ظنا داعب ةمركع فريخأ جي رح نيالاق لاف جا ىتث لافمساقلا ملط اهنثا
 مكل ب اطاماوحك نومك م ىتان“الااوحكنأ او هلوقك - دقعلاوهحاكتلان ا ىلع ةلادلا تان الا ضروعوةأوطومىأةح وكشماجلال حرا

 نأبوحافس مالح اكن نمت داو هلوقد و هلهنس سيل :طو هنا ثيح نم ءطولا نأ شالو ىتنس حاكتنلا لسو هملع هناا ىبص هلو وءاسنلا ىم

 ب الا لح ناك لف هيىم ماضي أدق لا نكل حاكتلا ىممعطولا نأ نلس ثنعيمل حاكتنلادالوأ نماوسمل هن انزلادالوأ فلم
 قزاحمء طولا قةقيمحاولاو ءطولاالدهعلا هبب الالو رب بيسنلا ىل عنب رسسفملا عامنا عمان رك ذام ىلعاهلج- ئمىلوأ هرككذام لله

 لجل اوسيسلا ىلع دسملامسالاقالطا دععلا ىلع حاكدلا قلط أ اسغاو دععلا ق الءطولا قلصاح ىنعملااذهو مهلاةغللا ىف هنال دّمعلا

 ىفهلامتسازوحالوأ اعمدق علا نعوعطولا نعامجن هب الا نوكتف اعمدمم وهفم ىف هلامعةساروحوامهننب كرش موأ ىلوأ ةعصلا' لع

 ان نوكي نيولتلا نع ىبهنلا نافنيسسَم ا نعامجن نوكي كلرتشملا نعىىهلاو مضلاوهوامبذدب 'لرتشملاردقلان عامه نوكمش نموهفملا
 ىعمشلأب ورئاح ريغ هيموهفمالت ىف 'لرخشملاظفللا لامتسان أبو نيرسفملا عاج فالس هناسحأو ةلاعتال ضستلاودب وكنا نع

 1 ا وي يي ا ا و يح دوام صصص اس ب دج موس رج د م 00101 تسب سم

 ا

1 

 هما جاوأب نوجقتزةعاما
 همفالخ هإ + تمانهه ولاد نعاومتف

 لجرلا ىلع مرحي ةسغينحو أ لاق

/ 

 لاقو هسبأة نزع قزتس نأ

 ةف.دح أ ة ح مرح ال يفاشلا

 هلولءطولا نعهرامع حاكتلان ا

 قاغتالابود ريسغاحو زمكسشت ىح

 ْ دععلادرحع لملخلا ل سال

 اوءاباذاىهح ىتاتملااولتباو هلوعاو

 دقءلاةملع أن ال ءطولاىأحاكنلا



 يهاتماوءالمعلار م ةقمشحا مال ةلوصوماهم أل فالكم هل اوقىفام نكلو ءط ولا تعم حاكشلا نانلسد ملا ف رّوصتال نقلا
 250707 رهموةسفرم تناكو دوه ا ةمكنا 1حاكتناو -كتنالو ردعتلاوب ردلصم

 لحم لوانتت لموعلا دقت ملاذا مومعلا دمت ع نمنانالانكلو روك قانآ كن نماوحكدتالدارملاناانلس ىريطلاريرح نب دم هلاق
 عملا فا كداسفلا ىلع لدي ال دنع ىبهنلان ال ميعجربغ هنأ لسنا كلم برست يهل اناانلس هر رتتلا الم رحتلل ىهلاد نارتلقل نكمل عارللا

 تاكرشملااوحكنتالو ا زاوح ىلع دتسنانامث احصحناك ادقعنمناك اذاورحلا موموصؤو دسافلا

 اهرب. غوأ تناك ةينرمقالطالا ىلعةياغلا كلت دعب نهحاكنزاوح ىضتشي اذهو نومناسع | يت ةباغىلا نهحاكن نعى هن َنمْوِب ىتح
 هوحورفهلبدنوضرب نم مكءاحاذالسو مل عدها لص هلوشكو مكلذءاروام مللحأو هاودأ تاعيزجفلا ءاسانكهو لملدلاهحرخأامالا

 صصختلاا لوخدو لال_ىلامّرتتال مارس ا ابو هيلع هلثا بص 3” هلوقنو ءافك الك ءانأاوح وز هلوقو

 ا ل يي لل ل حم لا )اع همف
 رشه رأ ؟ لا انهم وت ايكما ؟ئاسأ 0 نم مكروح فى اللا كئاءدو ؟-؟اسن تاهمأو هل 0 0

 لوخدلا نهعم طرشد م هللا نالت امهملا نممالا لاف نملوق ىنعأ تاوسسلابىلو أل والا لوقللاو رطاندقوهريغفف ه.لالدتسالا

:- 

 اهفاهفال زوال ىتلاة حلا نم عاج اضن أك لذنأ عم سئابرلا تاهمأ عم لَذ طرسشاك نهتانبث || هذهىف نسم ا نيد ىفاشلا
 | راما فن رف سدا ل ل_صصىنلا ءاض أكاد. ىوردقو هلع ه ف فتم هءتءاح لوقىلعمالكلا مخ عقوف هاكسملا

 حامصلا نس ىتثملاان ريخأ لاق كرامملا نناان ا نانا ثلا لاو 5 0 تد- رءعطوو هبتدحءطو يفاشلا

 لحالفنأ رئارد رلا مكتاذا لاك .وهملع ها ىلص ىنلا نعددج نع همبأ نع س عش نوره نع ىلاعت هلوقامأن اههتشي ف مكفه
 يؤرتءاشناةاهقلط مث اهم لخلف مالا يورئاذا ررضم الا نيقفاوماع 0 هنفنن رسفمااف فلسدقامالا

 ىنغتسم هءلوقلا ة”ىلعتحلا |عاج ناو همضامهدانسا فن اكناوريخا ذهورفعحو ألاف هنبالا ديما رك ذاماهتسح اهوح و

 لاو م رح نان عربات ىنث لاقنيسحلاانث لاق مساقلا رع هريغب هتعص ىلع داهشتسالا نع قب رط ىلع نا دقعلا لح تح اص

 ءاطعل تلق لس سم ىهال لاك اهمأ لكاهتلط ىتحاهعماخالواهر :ءًارملاكتي لحرلاءاطعل | | ذخاوملا ىلع لدي ىنبنلا ناف ىنعملا
 ميرحنيالتلق با لاق اربتاللاق نوم متلخدىااللا كئاسن تاهمأوأر شي سامع نبا ناك أ ليقهناكف هنعىبملا تاكترا
 هتيبرتا ةسيراهل لسق لحرلا سها ةنب | ىهوةمدب ر عج هتاف ىئابرلاامأو الاللاق هناكلاقأريتام || حكسنامح اكتب نو ذسخ اوم تنأ
 وهأرملا يور لاني دقو ةومقم نمةإ بق ىهلاتب اك ةسييرملا فرصة وورم ىشامتاواشانا هب الوزن لبق فلسدقامالا وك انآ
 ليوأتلال هأ ف انخاو دسهشو دهاشوريبجو راح وهلاَقباكددا روش هن ىنعب هنأ سمانا بدبر قلافو هتعوفعمهناف مرعتلا

 كد ل ير ل ىنعمو 0

 أن نىلعنعملاصنب ةيواعم ىث لاقحلاصن.هتلادبع انث لاكىتثملا دم كلذ لاكن م ا

 2 حاكنلا لوخدلاو نه متلخ د ىناللا ؟ئاسن نم هلوق سامعنء نع ةحلط ل

 نأريغ ىثسام اذه فانكلا

 هريسسغ وكل لمت ال هناؤءوحكناف
 ظ ى لاق نس ملا 0 لاق مع ءاعلا ايرص كلذلاف نمرك ذدب رعتلاوه عضوملا اذهق قدقلالا ضر فاو عنز

 هبلاىدهتنالاق نه. لوخدلا منهم متلخدجتاللا ةوق ءاطعلتلق رحنا لاقلاق جا أ وي( 1 0 0
هلاق اهله أ تدب فك: لعف نا تيأ ارآت لق اهلجر نيب سلحو س عبو فشكمف 3 5 0 5 3 .

 هبسحوءارس ه

 ل كاكض هيل ا ال يا ا ا م راعلا ضسب ىتح مهسهلوقو طال

 دق  ىنععالالمقو هنعزواحتدق هنا ناففلسدقام نكل ىنعملاو لصتسملانمىذاملا» انئتسازوحجيال نال عطقنم» انثتسالمقو
 لول تاو اولاف هيلعنوٌرعممكناق فلسدقامالا لمقو ىلوالامهتتومدعد ىأ ىلو الان وملاالاتوملااهف نوقوذاال هلوقكد عد

 0 لوغلا اذهمهطعبفتز زو جي ردتلا لبس ىلع ةداعلا هذه نعمهفرسص ن وكمل كلذ ل هفاسءاو نبتق :ةرافع ىعأ مثةدسم نمملعمه رق

 هلتقيلهسأت أمان سرع لحريملاةدرباب أ ث عد سو هملعهنلا ىبصهن أىورو ةملهاجلا ناك ناوهسأت هأ سهام اكن ىللعادحأَرقأام

 ىهلادعب حاكتلا اذهوب رعلادنعان وقممادنأن اك لعفلااذهْن أ ىلاعت هللا ملعأ ةشحاف ىهنلا لبق ناك اكنلااذهناىأ هنا هلام دخت 7

 ظ حسمق ىعأ سبسن لاذ لصح راعمساب نورعم ضن نعد هرامع تعملو فصولااذهماف وصوم هكحو هللا لعىفتاكهنالإ مالسالافهشحاف

 ا قوعرشلا فو لوف جلا فالس معلا #ت !ىموهضعن لاق راسخلاو ىزحل اهباغ عل ديدنعلا وح قل اعت هللا, وو هكئاست ك0



 ءاسو ىداعلا مسملاىلاو راسا الاسس ءاس و عرسلا مسعلا ىلا راساعملاو مالادشت د الاةحوزنال لمعلا حمعلا ىلا راساهمسحافلاو هداعلا

 هتدارالاوه سلاو نو سساضي أ ةشدااةثارولا لب وأتلا : لع ىلاعت هللاو هدعب بوصنملاهرسفي مهممريسُم هلعاذو مق لعف

 هس رثلاو ليلستلاماكح الاملست سمامطأن و ارهاظ متي الو تاةرصصتل ميلسلاب مهعم ةيعصأاوه سي ستلاو مهم همشدلاو مياشملاهق رح سلو

 دحاومهنب دو ىشمهتاهمأ تالعنم " وسخ ءاسثالا مل _سوهملعهللأ ىلص لاوانه نمو مني الو للص نمهسناثلإ ةأشنلا كلاسلاداوتمل

 مولعلا مهن راوس ودادعتسالا نسحو داهتحالا ودحلا يف هنون ١ اوةروك ذلاو هنيسنلاو ةىيسلا م متاقلعت ردق ىلعنيدلا لهأث راوسامتاو

 (3750”7) رضنلل ىوملوقو ءاسبنالا ةثروءابلعلا ملسوهملعهنلاىلصهلوقك ةندللاو ةسيدلا
 ممتد وسجل هل ال مس يم مسيل عل يسقي ميم مسيل امو يس سل هيوجالا

 َّ 0 ماكل نو و ا ل ا ؟

 همعدصن | ىتمأ نم ىلع مرح أمالااهم ابأدع عيل نم همدب رلا مرش تلق اهتنباهملع اذ مرح دفق

 لاف : اهتنباواهمأ نعماهن أ اهل رنين سلحو هتمأ لحرلا ف سك اذا ءاطعلاقءاوس من لاقا هما

 عاجلا لوخدلا ىتعم نأ نم سامعن,ا هلافام كاذ ليوأت فساوصلاب ىدنع لولى لو ا ورفع وأ

 ىناعم نمفراعتملارهاظلا لعن وكي نأاما نيمأدحأ نمهانعمول_ةلال كلذزالس حكشاو |||

 هولخ نا ىلع عمجلا عاج اىفو عاجلا ىنعع نوكي وأ اهم ةولدناءاهملا لوصول اوخو سانلا ف ل وخدلا |

 اهجرفىلارظنلا] قوأ ا ترسشاسمو اهسسم ل بقاهشلطاذا اهتنباهملع مر كمال هت هان لحرلا ْ

 مسعصلا نامولعف كإذك كلذناك اذاو عاجل اناهللا لوصول اوه كاذ ىنعمن أ ىلع لد امةوهشلاب

 ملناو لوي هناف كدعحانحالف نهم رتاخ داونوكت مناف هلوقامأو ءانلقامكلذ ىفلب وأتلا نم
 الف نهومتشاط ىتح نهومعماش مكروه فى اللا مكان رتاهماب تلخدسانلااهعأ اونوكت |[

 مكئانب أل ئالحو هلوقامأو كلْذَن كئابر نم ناك مح اكن ىف مكملع ب رحالق لوقت ملعح انعم

 ةلملح نأ لعلا لهأ عج نيب فالخالو دحاو شارف ىفدعم لك اهمال دتلملح لحرلاة أ اتسع ]|

 تنأاف لئاف لاوناف اهب لخد. لوأ اهم لخ دس اكتنلا ملع هند ادهعواهح اكن هملعما رحل حرلا نإ

 الالبق انبالصأ نمانئانب أ لئال>مرحام اىلاعت هّنلاناف عاضرلا نم.انبالا لئالخ ىف لئاف

 ماش أ لئالحو لاقاغاو مرحملا ىفءاوسسالصالا نمءانمالا لئالحو عاضرلا نمءانب الا لئالح

 نيذلامكئانبأ لئالحو.انعمنالمكبالصأ نئمنذلا

 لاف نيسحلا انث لاو مساقلا ضرص 5 مهومتشت

 تااتكلاق مب الصأ نمنيذلا عئانب أ لئالحو هلوةءاطعل

 نمنيذلا مكئانبأ لئالحو تازنف كاذ ف نوت ريشا لاف ةتراغ رتل زدأ سماع دنيح ملسوهيلحت

 نأ ود اوقامأ راكلاح ز نمد اد ناك انو ومكءانبأ مءامعدأ لعام ونلر و مككال 3 1

 عضوم فن أف حاكم دنعنتخالا نما وعم نأ عم رحوءانعمناف نتخالانيباوعمتت

 بونذااروفغ ناك هللاناذ مكنم ىذمدقام نكل فلسدقام الان متخالا نيد عجلاو ىلبق هناك ع فر

 هللا صدقت فتازن نأ وعأ او“

 0 هدر وحر» علا ةيع يصست بمب ماس همسي سس نجع م محلا ١ع 20كم ا
 ت00لا 0 تاكا تاتا تالا تاتا ب

 الهممواظلا ف ةل + ادىهو ةلوهملا فص ىأ لاهم رسعلادعت ريسلاب فنعلا دعب تفطالاب امهتع ٠

 ْ نيذلامكسئانبأ لئالح نودم_هوم-

 صوص تب

 تملعامم نلعت نأ ىلع كعست أله
 نمةشحافلانيتأب ىناللاو ادشر

 تارامالا سو_فنلاىه مكناسن

 هسعل رأ نملعاو دهشتساف ءوسلاب

 ريتا كلا ضار رديعأ كذب
 نومك ءاهنم متنأ تلا ةعدرالا

 هسا هصاوخ نمو بارسلا ىهو
 نيللاهصاوخ نمو ءاملاوةةلذلاو

 نموءاوهلاو هرمّسلاو هثونالاو

 لخلاو دسللاو صرحا هصاوخ

 اهصاوخ نمو رانلاو ةوهشلاو

 نافةسانرلابحو بضغلاو ريكلا

 ءنهضع: رهظبنأب ادهش
 نهوكسمأف سوفتلا نم تافصلا

 اوُملغأو امندلا نكس ف توسل:

 | لي حرسملا 1 تاوأنيلع

 نع 0 . سفنلا توسع
 لعيو أ اهقوقح نود اهطوطح

 هنزور حاتفتاب السس نمل هللا
 ناذللاو سغلالاعىلا وللا

 ناست أب بلاَعلاو سفنلاىأاهنامتأب

 لامعالا فارهاط شحاوفلا نم
 الخ االاو لاوحالا ق انطانو
 انطابودو دحلاب ارهاطامهوذ اق
 اوضرع اف طوطخلا '-ارتو تاضان رلا

 رارصالاو ةمصعملاىضتةتةسولظلان

 نمنوب وتب مثلاقاك ةب وتلا هسّمع ىلع نوكيب سس ةيلوهملا ءردصمناك اذا: وسلا لمعلا ةسسف ةيصعملا ىضتقت ةسلوهملاوابملع
 توعنأ لبق ىأس يرق نملاقينأ لمت<و ةيوتلا ةنسملاواهحمتةنسملا ةئيسلا عستأ مالسلاهيلعلا# ةيصعملا سفعْىأ ب رق

 هيف اب [مكن اماوحكنتالو نانلا,ةيرامتخاالناسللا»ةب رارطضا نوكتاهنال تمم تلق نمد وتلا لمقب الهنا ناةرارمصالا, تقلا“
 جاودزا ف ىهلالاريبدتلا نم فلسدقامالاة ب ولاعلا مكونا اف فرمصتملا تاهمالا ىهىتلا تاملف_لا ففى رمْضَمْلا نع ىببنلا ىلا ةرابشا

 م عأةقاو حا تةمثسحو ىلغسلا ماعلا ىلا نوكرلاناف تالاكلا باستك !ةرورضل وب اورالا



 ب م
 ”ةايئيصحشتا لج جل وو ميسم موو مي وسم ل مم ممم هيسيييسمم ةميجصسصمم- دس د 1 اب را يخت لاب ح بو بس - 0

5 

 0 مهنع ف فخو ضار ملا نم مهفشاك امف مهما مح راهعم هم هملأ اواتاداهدابع

 اكتب نيتخالا نيب عمج أك ن نم روفغ هنأ هؤانث لح كا دريت

 بسسس هس حصا

١ 
 لم م 0

 3 كرات هللا قنا اذاكاذهع رحت لبقو هتيلهاجف

 3 هعاط أفه_لعكلذدع رك د هل ىلاعتو

 نممريسغب وهن مبحر هنانتجأب

 جبد هةهةسصلخ

 سمسم سل سلا ملا سس وس سس ل نومي مج سس حمس ب صل

01100 

 0-لا ا ا ا

 مس مصل تسب سمسا | ممد تسممسسلا مصسسو بسسس








