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 خيشلا ىضاقلا
 ىفناهبنلا ليعامسا نب فسوي

 ون بيترت

 ىرداق ظفاح دمحا راختفا



 هاما داما وه اراها دزه راع وزع اوزه اوه اوهام امره ارم ع ا رهاومأ
 .نينوكلا ديس ىلع ةالصلا ىف نيرادلا ةداهس
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 2ظ 21 2غ 297 :

 نينوكلا ديس لعةالصلا ف نيرادلاةداعس

 ( خرج كايدو رددراو لكريم شري داعا)

 ١ كابو مْيِهاَرب لآل ع تِيْلَصاَمَكِحن ااََْمَواَئرِيَس لآ عون ائاَكوَمَو ٍدْيَس ىلَ ِلَص ّمُهّلل

 م 2 8 اق تك سانا كفاك هع ء[ج س ع 17 عك ١ كس حك وس سام ك

 هدي لي كن حهاربا لآ ق ع تْكاباَمَك حم اةاَكْومواكيَس لآل عٌورمحمةاكؤ تيبس لع

 1 كرا ةيهارإ| لآل عَتَِلَص امك مح ائاَكومَوادِيَس لآ عَؤِركحمائاَكَْمَءاكيَس لع ِلَص ٌمُهْل

 2 < 5 م م واع 2 88 [هحهك ود عا س >2 ةع اة كوع عام اه ع من

يِهاَرإ لآ ىلع تراب اَمَك وحمام َوائيَس لآ عوِركحم ادام واكس لع
 0 كنا نيالا ف مْ

 | ىلع تْيَلَص امك حمانا واس لآ ىلع ويلا يتلا يك انام َواييَس لع لَ هللا

 عونا يلا مدح تاَكْمَواكَْس لع كابو مئه رز آى حو ميهوب
 2 حن اناْمَوايِيَس لآ

 .نَيِ يحك مْيِهاَونإ لآل َعَومِمِهاَبإ لع ترابك

 | ةاكيِقَس لآ لع كرب مهلا بِها لآ لع تّلص امك رجم نالؤم َوائييَس لآ لع لَ مهل

 مْيِساَربإ لآ ع َتْكَرَباَمَك بح اتاَْوَم

 |٠١ كنا ةهاونا لآ لع تلص امك محم انالؤم واقي لآل تويم الوم ايس لع لص مهلا

 | لآل عَو تكد امك حم انام واكس لآ عوكحم اتاكؤم واكس لع كاب مهلا نق لير

 7 لآل عَو.ةيهاونا ل تيل هك محام ايس لآ ع وك اكواد لع لص هلل

 نيت ٌنْيَِعَكَْن| َمْيِهاَربإ لآل َعَو مِيِهاَرْبإ لع تكي
 م دس و -

 ١ .ةئالا آو ةنهاويا لك تلص امك حم اةاكومَواكيَس لآَوركحم اةالمَواكيَس لع لص هلل

 ١ كنا مدهون لآو منهو لع تكد اباَمك حم اناس لاو اداوم لع كارو

 يك نير

 2 عر

 اهلج امك حمام واكس لآ عوٍرمح انام َواديِيَس ىلع كِتاَكربَو كَالَص لج مهل
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 دام دم ايها

 كل إب طار لع تيل اك كِلوُسَرو كيد يحن الوم ةاكيقيس لع لص مل
 َمْيِحاَرْبإِلآ ومْيِهاَرب لع تْكَاَباَمَك ٍنيحماتاَْومَواَئِيَس لآل ع ومن انام
 و عزان لآ لع تيل اه هدم وهج لووك نلوم واتيس لع لص مهل
 الي ني كنا ّمْيِحاَرت لع تكزاباَعك ِهّيْكَودجاَوزاٌو محن ااَكَْمَوأَدْيَس
 إو ميِجارزا لآ لع تيلص هك هيْمَووجاَوْزأ لع ورم ااكْوم واِهَس لع لص مهل
 0١ كيك كيج كتإ ميار لآ ع تئراباعك هَيرُموِمجاَوْزاَو محن اتالم َأتَس
 ربو ميجا رزإ لآ لع تِيَلص اك هيرو مجاور ل وحن اتالم واكس لع ٍلَص مهل

 2 الؤماكيدس لت رابح ةالومواتيس لل حماتك ينس ل لص ملل
 إو تيَلص ابك كح ةالؤم واكينيس لآ و دمحم "الوم واكذَس مذا مح اتالؤم واكس

 2 || ٍبِرَكَحتاناَلْوَم وات ىلع َقِيِمْؤمْلٌءاَلَص وولاة الَص ْمُهَعَماَتيَلَع كَم هللا نجت ٌنيح كن / ا د نا دع رو مر ا ع ر روي 9 و 9و س47 نإ لآ لع تراب اكك ههذت ل أ قع ورك اةالؤم ةاتينيس لع كراب مهلا ختم اَْيَلَع ِلَص

 ع

 كلا واح و نكمل واََِو نسما نيس لع َكياَكوَب و ككَمحَرَو كِل لجل مهلك
 طبت دوب اماقم ذفعبا ٌمُهْللةمحَولاٍلْوَُرَورْيَحلا واَمَكِلْوْسَدَو كِرْبٍَركحماَناَكْوَمَواكيَس

 أل نم ةَعِبوَولاةَجَوَنلاَوَةلْي ولا فلي ومحاكم َءاكريَس لع ٍلص مهل هت
 :[ع رمالّكلا كرا و كرك ؤ ىفلخكلا يف هَكدوَم نيرقمْلا فو هكبحت نفطْصُمْلا ف لعجا ٌمُهللآ
 ل تيَلَص امك حم انام َواتِريَس لآ ل عَوٍركحمانالؤَم َءاتيَس لع لص ٌمُهلل هك وللا َمْحَر م 1 2 2 1ةوكبوم ءاع فم 1 ةعواودك ود هاه س م ل را كاوا تلا رعد أ

 كومار لآل و ركحمانالؤم واكس لع كرا مُهللا جت ٌنيِع كن ّحِْها ربل لآ و حاب هر 59. م

 _ اه ةهذدب 6 اىأ كلر ١ 3

- 
 هر ك9. ع

 اقيم لع كابو كح انام دايس لآ ىلع حمام واكس لع ٍلَص مهل
 ع



 ١ حمه دله هكا ديما وجا يجالج 1712171 ج رجل راجا 211112-55

 .ديِك ديدن حّيِهاربإ لآ عَتْنََبَو تيل امك اتاكومَواكيَس لآل ع

 ٍلآَو مِيِهاَوبإ لع تيَلَص اجك بح الوم واس لآ ىلع ورم ائاََْم اديس ىلع لح هَ

 | ىلع تْحَر اهك كح اقاوم واكيؤس لاو اد نلؤ َواكدهَس مك وم يدع كد رمنور ب

 | لق تكراَباَكِ مناك مَواكسَس لآ اوم اناس لع كَ مياه

 اك 2 < هواسد اك م 24 و حك هد عاج ه ع ١ هنو هيك وددت ها دا ع هل جول

كيس لى عودا واتيم لع لَ هل
بل لع و .ةفاولا لع تيلَصاهك دحام و

 

 امك يحن ااَكَْم وكيس لآ لع ويمن اناْومَواكييَس لع كرا مللت ئيِدع كّذإ ميا

 اك 6 ١ دق محك اج دن دج ع ع وف < ه1 ع ماا م 11 3 ا

 للك رض ةالومَواةييَس لعد كورلا نيك منجا وبإ لآ لع رمجا بز لع

 2 تن اع دعو جيهان أه قوت دج هيفا ناد ان ني اع دع هس اكو داس اع اع

اتالم َواكِيَس لآ ى لع و يح اتاَلْوَمَو اكرْيَس
اَرْبِإ لآل َعَو َمْيِهاَرْبِإ لَع تْنَدَك امك ندَحت 

 كنا َمْيِه

 1 ل ا ل الم ايرث وع ج52 عرى م46

ح الوم ونيس ىلع لَو ةهذلا ثق ىيوع
لك تفلت امك لكم الوم ونيس لآ لع وي

 

 .َيِ ديرك كَّنإ مِن لآ عومي

تيَلَص أتكلم لآ عون اكمَوادييَس لع لص مهل
 ىلع كاََو مهاب لع 

 انالْومََتيَس لع ْمَلَسَو يجاوب لع باك حم اةاكماكيِيَس لآل عوج موك

 يل لع وطفلة لع نلَحتو.ةباونا لع تلاع دحمان لع

 لآل عَومْيِهاَربإ لع تَيَلص اَمكِلمحمااَكومَواديَس لآ ى ع َوٍرمحناناوَمَائِيَس لع ِلَص مهل

5 

اتاَْوَمَوادِيَس لاَ ادهن ااَْومَواََدْيَس مرا و مِيِهاَب
 و مْيِهاَربا لآَو مهاب تح امك رمح 

مَك كم اا واد لآ لَ َوٍرمحنااَكْوَمَواَكِرِيَس ىلع كَ
 22 يهارْبالآَو حيِهارْبإ لع تُكرَباَ

2 

 12د اجة رجة اجزو

- 

اا َواكيَس لآ ىلع ويد ائاَكم واكيِيَس ىلع ِلَص مهل
 لآ و يهاب ىلع تقلص اَمَكِلمحم 

 قت تكرم اَمك حم اتاكومواتَِس لآل عمنا ماي ىلع كرو :
 9و ع ج5 - 2

 دّيِجن لي كنا َمّيِهاَرْبا

2 

 ١ااع

 هد ديِعَكَنإ ميا ِلآَورحبِهاوب

ملا تاَهّأدحاَورآَيكلا رجم االْومَوِيِيَس لع لص ملل
 ِيْْفودِمْو

 ذيمت كنا ّميِهاَرْبإ لع َتْيَلَص اَمَك محن انام َواكيِيَس ىلع لص ٌةهللا
11 [| 1 71777 121111 11 



 امام تع وع اوم اوما وها وها وبها ويه ويه اره اويهاوه اوه اديها وجاك الاقلا

 ريس لع كرمه حمام َاَئيَس لآل عون اناكمَواِيَس لع ٍلَص ٌمُهلل
 نَيَج ْدَيِج كنا َميِهاَر إل َعَتْكَرَباَمَك ل مَححاتاَلوَمَواَِرْيَس لآل حو

 اًوْبِإلَعَتْيَلَصاَمَك ل مح تاَكْوَم واَكِرْيَس لآ لَ َوِوّدَحناتاَلْوَم َواَتِرْيَس لَعٍلَص ّمُهللأ 00 را عرج عي اهجك هه ماج هسا 7 يام ىفضامت دع ءاه ف ع ع أد 5 1

 .مْيِحاَرب لع تْكَرَباَمَ حمانا مَواَئِِيَسِلآل عَؤِرَبحنأتاَكَموأاَِرِيَس

 [ لع وكنا َواتيَس ىلع كابور انام اكس لع ٍلَص مهل
 لِ ْنَيَِعَكنَنْبِلاَعْلا ف ميَماَرْبإِلآَو َمْيِحاَرْبإِلَعَتْكَرَبَو َدَىَْلَص

 ونا لع تيّلَص اك مح انام وادي لآ ىلع وريح اناكؤم اكس لع ِلَص مهل

 د كو ند ند حد عد
000 

<2 

577777 

 :دارنإ لع تّكَراَباَجَك يح اتاَْوَم َواَتِرِيَس لآ ىلع ٌويدحن اتاَْم َواَتِرَيَس لع كر َبَو ميهوب 0 0 اع[ # ساه حا ود ءاي سم ١2 5 ةدئاؤكوه ءائج س ع دك 5| [مد ىو<كاسق
 وار لع تّقكرَت اَمك يحاكم َواَكريَس لآ ع وَمن اتالم َواَئِرِيَس لعمرك َو ميه -

 َمُيِحاَرْنإَتْمراَمك جَماتاَْوَمَواَِرْيَسَلآَؤاَمحاَْومَواَكَدَيَسْمحْراَو محارب

 ايس لآ لوك نالؤم واتس لع كِترَبو ككمخَرَو كال لج مهل

 اا وكاح و ننقكملا ماهإ و نالَسزملا نيس لق ككمخَرَو كك و اول لج ملل
 ًاقاقمٍةَماَيِقلا مؤيذفعبا مُهّللاِرثلايِئآكَورثكلا مام َكِلوْسَرَوكربَعِكحماناَكؤمَوائيَس
 2 داك محم ائاَْمَواكِييَس لآ عون نام وكيس لع ٍلَصَوَنورِخآلا َونوُلوألاهظَْي

 .ْيَت ُنيِجَكَّنإ مْيَماَوإِلآَوَمهِهاَربا لع
 داب لع تَلَصاَعَك هّيرُمَوِِجاوْرا ىلع َوهِتْدَبِل فأل عمن اتاكَمَواكِريَس ىلع لص ٌمُهلل

 د َوِهِجاَوْرَأ لع َوهِتْيَبِل هل َعَوِرَمحناناَلْوَمَاكِْيَس لع كر اََوٌلْيِت نيك كنا مْيِهاَرْبِلآ ! عد, 8 ؟. ع
 نيت نَيِحَكَن مْيَهاَرْناِلآَوَمِيِهاَرْنلَع تْكَرأَب
 ِهِتْيزْح و َنّيِنِمّوُملا ِت اَهّمَأ هِجاَوْزَأ َو نَِّنلا ب ٍلّجَحن اتاَلْوَم َو اَكِرّيَس ىلَع ٍلَص ّمُهَللأ 000 2و 2م 2 د هةموو اجويوء ءاجب سس دج 0 يو <
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 ١ هلا قل خلة اااه زعل لج جارها جا لج جا اجا لهاا مج لج اجا اجر
 مزن عفيمؤملا تاهمأهجارآو يكل ميكحاكالوم قيس لع كياكوبو كيا لص لج يلو

 هدم كنا خيال[ عَتِلصاتك مهند

 قب ؤ ار كل نوُمكْاَلَص رحماني لا لعمال لع لص بأ

 اكعهزجاَوهقْذَعوَىِذَ اقع وذ ويغ
اهون تنَرَجاَم لضفأن ماكعهزجا ولآ وا

 نم 

ّرلا# ناي ىزياَصلاَوَنتَِقلا نموا عرج لع لص وو
 «قاجا

 ٍةَماَعِقْلا مويةكَرقع تةقمأا عقلا 21516 فاحت عام ها أ هول

َملاُهلِْنآٌو يحن اكاَكْومَواَكيَس ىلع ْلَص مهل
 ٍةَماَيِقْلا َمْوَيَكَدْبِعَب رقما دعق

 راق 0 دع هما ناقل نقم شع فلا 8 هدهاحك هد عاب س عدس هو رع 1 م

ح اتاَْوَمَواَكِرْيَس ِحْوُر لع ٍلَص مهلا
ِداَسِجَأْلا ف اِرَسَْجىلَعَوَح اوزالا فري

 رَوُمقْلا فورْبَق لع و

 .ةلهآَوهاَممَلَسْوهْيَلَعللَّلَصاٌنِمَاكْ مَ ٌدييَس اَنَعةللا ىَرَج

س ل لع و ينألا نقلا كلؤشر و كيد رح الوم وكيس لع لَه
 وكم كالؤم وقي

 َقْيِلاَعْلا ف مْيِهاَرْبإ لآ عَو مْهِهاوبإ لَعَتِيَلَص امك هبل فَ يرُكَو دِيمْوُمْلا تاَهْعأهجاَورأ

ا لع وألا يملا كِْوْسَرَو كيب محم نالؤم ايس لك كرب مهلا نق عي ني
 ايس ل

 لآ ىلع َو ٌميِهاَرِبإ لَع تدرب اَمَك ِهِيْمَب لهآ و ِهتِيْرُك و َْيِدِمْؤُمْلا ِتاَهمَأ ِهِجاَوْرَ و ٍندحت اكاَْوَم

 لاعلاظنافاىديس) .نيِك ميِد كَذَا ىف َمْيِهاَرْبإ
 ( خيم

 يَ يلا تلا كلور و كت و كيد حم هالو ايس لع كرك و كراج و لح رة

 ِهجاَوْرأ لع َو ِةَمحَءلا وسرور نقولا وامإ تفتيكلا كاك و ىفقكُملا واإ و ىِلَصدلا

 1 2 و 2< 2 2 عع ها دامو م راع 1 2

ياعضآ هلآ هيْيَبلْهآَو هيرو نئوْؤملا تام
ييلَصاتك هين َمِعاَيْأَو هاا ةراصْنآوه

 
 فدو
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 ىلع ف مهاب لآ ع و يهاب لك تترك َتْكَراَبَو
 تو كِرابَو لص وني يع نإ

 1 ا 2< آش ع كس عع عار [ كن( 2124 ف قع ما

 كرو اَهلُك كِتاكرب ىو َكِتاَوَلَص َلَصْفَأ ْةُهَعَماَكيلَع
 َدَنَع َنوَِفاَعلا كِرث ِذ َنَع َلَفَغ َوَنْوُرِك اَّزلا

 |١ دامو كش ةئرو كيفت اصر كِل َدَعَو تراجم تاكاكلا كيا دعو رثوْلاَوعفَللا

هيم اماقم ةماهقنمويدفعج مهنا كمان ةئآة كلم كزائر
 ْ ترحل تولوا د

طغأو العلا ةكجرك قا و ىالُكل ةقع اكس لوقو ةماهلا قؤي كرف تكمل لعق ةلرقاو
 ' ه

 | قفيئقملا فو دكت نئوطضُلا ىف لعجا ٌمهللاى سومو هاربا تكا امك لكلا وةري) لإ
 + روش رعب هو 1 ا هم دعو علق عم قف ءءادروكدتو تعمق هع اهل رع 2

رَج اَمَرْيَح ُهَلْهآَْوْهاَماََع جا وكر ِذَِيِلْعَأْلا ِفَّوُدَتَّد
 اًديَخ مهل ءايبثلا زِجا َوهِتَمُأَنَع ايت تْيَ

اهب كيلع الشلال يلا بكم تاكو وايت لع قفنوؤمْلا ثاوكص وذا كاك
 1 ملا 

 ١ 2 21 تع[ كنافه عضو دا هافاو را روكا ا نق و تاو يل 2 2 11

ملا هثاوهِرَوَرفغَمَو هاكر ب وزل هع
 2 نمذغيثاو مالا اَكهلعْدْكرَو هالكلا اكودغيبأ 
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 1 مارا وما وما وما يهاوها ريما ويجا دهام وبها وهاك اوه ها هاج الات

 ( غيص درك كس داخل ا ظفام ا كريس) .َنِيَلاَعْلا تر اَيَْكْيَعِ دك اَمهجَيْرْدَوهِحَمُأ

 ءراوتالا عينمورازمآلا ٍنيغموءايرثآلا كارم ائاَْوَمَوائِيَسْوَعْلَصمُهْللا 4
 ١ (مالل يلا مكرم نديسدر) .ٍنْيَسْوَق تقي ٍصْوْصَْمْلايِئلَقَقلا ِنِيَسَويَراَّذلا فرش
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 هاو لك تْكَراَباَمك د اتاَْوَم َواَئِِيَس لآل َع ورجح تام واَكريَس لع كِرآَبَو مْيَهاَوْبا
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 هير و نِدِيِمْؤمْلا ٍتاَهّمَأِهِجاَوْزآ و قلاب كح اَناَكْوَم َواَنِرْيَس ىلع ٍلَص ٌمُهلل

 000 ال ع هدو وبخار لاش نفع دعا ع ع م أ 2م
 َنْولِفاَعْلاوِرث ٍذَنَعلَفْعَوَنْوُرِك اَذلاةَرك داَمْلُوٍرمحتاَتاَلوَمَءائِرْيَس لع ِلَص ٌمُهْلل

 ائاَكَْمَواَئْيَسكِلْوْمَرَوَكِيِدَنَوَكِرْبَع ل َعَكتاَوْلَص َلَصْفأ نبل َص ٌمُهللَ

 2 .ِةَماَهِقْلا موَيَكَرِْعَتَقُمْلا للم هلِْاَوتمِرْكَ

 0مم 1 َيَوِدِلآَو , م © مرح

1 

 25 د
 ٌواَفَرَشدْدِزَو

 نيرة رون 2
 تنام اتي لعْفا َوُةْلْمَأ تنآاهَك لح اتاَكْوَم َواَكِْيَس لع ٍلَصَقُهَلْهَآ تْنآآمك محا كَل ّمُهْللَ

 .ِةَرِفْغَمْلا لهو ىوقَتلا ٌلْهَاَكَّنَِ

 َكِتاَمْوُلْعَمَدَرَعَكِتاَوَلَص َلَصْفِ د اََْمَواَِرْبَس لآل عودت اناَْومواَِرْيَس لع ٍلَص ّمُهْلل
 5 قوم 2-8 0 ١ ا

 هقِحتْسَُم ةَمَوُهَلْهَأَوْهاَمك نحن تاَلوَمَو لج ىلع ٍلَص ّمُهْلل
 000 6 اد روك 02 ع سز ع ىإ [ 24 ىك كاي د هظكلا نك هدؤاوحك هد هاج س م ع" م“
 3 َورْثوْلاَوَعْفَشلاَدَرَعِلاَووِتَلَمَّو نيك لع َوِقمَأْلا قبلا بَمحناتاَلْوَمَواَِرْيَس لع ٍلَص ّمُهْلل

 ٍِتاَكَراَبْمْلاِتاَمََكلا اَئْيَرِد ص

 ِهجاَوْرآَوهِلآلعَوِمُألا قيل َكِلْوْسَرَوَكِتَِتَوكِرْبعِرَمحنائاََْمَوائيَس ىلع ٍلَص ٌمُهْللَ
 .َكِتاَمِك َداَرِوَوَكْشْرَْعةَئَِوكِْفَئاَضِرَوَكِقْلَخ دَرَع ْمْلَس

000 
 ردو

 2 َصضِرَوَكِقْلَخ ْدَرَع ْمْلَسَور دن اتاَْومَواَتِريَس لآ عَوِرمَحتاناَلْوَمَواَئِرِيَس لع ِلَص ّمُهْلل

 .َكِتاَمِكَداَنِوَوَكِشَرَعَةَنِ
 .كِماَولِيَةَممآََةاَلَصرمحناتاَْوَم َواَتِرْيَس لآ عودت تاَْوَمَواَِرِيَس لع ٍلَص ّمُهْلل م ةروعص وأ دا هنو اوك وعما سام د لف نمت متاع سا قا اب 6
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 اس لاو مح اناََْمَءاتِرْيَس لَك ٍلَصِمحااََْمَواَِِيَسِلآٌو رجح اا م وانِرِيَس ٌبَراَيَّمُهلل

 2 رب و و يدب رك ان و عي د ل
 2 د عع
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ممّلَسْوِيَلَع وم :
 .هّلهآَوْهاَ
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وعي لا ل لمحت اتاَكْوَم و َءاَتِْيَس ىلع ِلَص مه
لع تل ابك يك ال

 لآ ةجاوبإ 

وم نإ ىلع تُكرأَب امك نيم انام واكرر نزلها رك الزكام لع كريب
 ل

 و َمُيَهاَرْبإ

 هيأ نع لف 5 زك ذل اف كياق وعم رع كيا نك يع كن ميا

 .اهلْسَتْملَسَو َنْولِفاَعلا

 ( ةيتودرلا اد ىولللارا ب اهلا ىدي 0

اكاَكومَواََس ل لص يه
 . سو هيف ولآ ى كويلات, دب 

 الجوي لع لوو
بشل لااله يقلع رك

 ثٌراَيْرِحَأو هِي ديل تطل و و

 قرمآ علا

َواَكييَس ىلع ٍلَص مهلا
 وسر ٍلَّبَحَح ٍنبَحم اَتاكَْم وم 

 .كِراَبَوْمْلَس

َعِلَو كرايم ِيْعَمَو كراون خب ءاوكحنااَْوَم اكس ىلع ٍلَص هللا
 | وكيكلتتس ورع وكي كي ٍنا

ير و كيدي نْيَآَرْخ و كتر مماَمإ
َشُم و 5 كيفجؤكي ِؤْذلعْلا كتير ت 

 آش ٍنْبَع ٍناَسْنِإ َكِتَرَم َها

طوخ ملك ف ِبَبََسلاَو ٌوِدْوُجَوْلا
منك هيل ات 

 ا َوَكِماَوَنِي مو ايري روب 

ت هيو وكي دزثةاَلص كيْلِعَنوك اهل ففماكك يار غبت بَ
 | .قولاَْلا بَرَياَكَع ابر طر

لوا يمر
 تراي مهلا كطةَ قه هلع 

وة لع لح الواقي يل اجرب
 ْ يبو نفسا لع زو حلو

 اي اتاََْمَاَنَرْيَس اغأَو
فة و ةعيقولا ةجورر

 ؤمَواقيََس تاي للكل 

عأَو محم كاَْمَو اديس آو يم دل ا رايس لله وبا
 | َاَتَكْيَس ذِهَس طْ

يِيَس لع ِلَص مهلا لغو ه ع
ِْيَس لآل َعَ ويم اكالَمَا

 315 7-2 ع َداَك

لَعلل ٌلَص اوك اوال
 َِويَ

 هتْيَبِلْهَآىَعّوِرَجحنااَكَْم

اهلس هسة ةياك لع ل طي
اوما ديوطفثو ركل وير قتثو ذقعل ولحم قنطاقت

 

بول دعها ويا
كأونوياقل قدك و

 لعق ييل لور

ِاَمَكلةيدالاَجك ملوي جا َءاَِرْيَس ىلع ٍلَص مهل
 هيام َدَعوك

اوم ىلع ٌءِرَمَحت كاك َمْواو َءاَِرْيَس لَعلَص مهلا
 ةليَِاوةلْ و هليغآٌة يق



 8 اها دموع راما وها ونموها ويهاربج زها ربها ويهاررماويهاردها نها ديها ربها

 ألا َوَىِيِبَنلا َنِمهِناَوْحاْعَمهَنْرَعَوْىَِّلاوَدوْْحَمْلا َماَقَمْاُةْفعباَوَةَعتفَرلاَةَجَرّنلا

 ولا و َنْيِيِبَلا نم اَدَلَو َنَم و ءاًوح اق و مدآ ًاكْيِأ لع و َِمألاٍيَس و ةَمَْرلا ِيَي ىلع
 ؛اَكِيَلَعَوَنْيِضْرَآْلاَو تاَوِمّسلا لهآ نه نؤعمبأكدكِآْلَم لع ٍلَص َوَنْدِحلَّصلا َوءآَدَهَشلا 3 4 ج 1 مه _مدقك < د سا نع ا 2< 0

 .َنْيِجاَّدلا
 لاك ٍنْيَسلأ م اَوَّنلا ٍلاَد و ِكْلمْلا وي و ٍةَمحَّرلا ءأح ٍنّدحن اتالم َواَِرَيَس ىلع ٍلَص ّمُهلل : 5 هو 556 تو و بن رس ميو

 وَكِركِذ َنَع ًاَمَع و َنْوُدِك اللا ٌةَرَك َد و كرك ْد ام َناَك نق وأ نيك َكِيْلِع ف اَم ٌدَدَع ِمِتاَحل

 ينط لع لعدن كأن اهل نةفمالك اهمية كمادة اص ناحل
 7 5 2 ه2 م 55 9 : 5 ل 1 5 هلا قف قيل رماكلا قبس اهيوكاكلا و قيغأ آمل ئاقلا مك [الؤمواكيقرس لع لص مهل -

 0 معا 7 _ىقاععم هيدا لعق اك م 00000 .رولايقولكُملا لبر فجِونِحأ لو ٍلواَكْلا يقلب اناْوموتبَس لع ٍلَص ملل .وْيِظَعْلاِوِراَدْفِمَورْدَق ٌقك هياكضآ و هلآ عَوَمْلَسَووهلَعةللا ٌلَص وْيِقَتْسُمْلا كِطاَرِ
 َوَجِداَرْفاَدَنَعكِيْلِعف اَمَوضَرَأْلاَوِتاَوِبَلا ُنِزَتَداَلَصمحناَتاَلْوَمَءاَتم للص مْ

 .ُنَِ ديك َكِلْهَقاَعْساَوِلاَعْلا
 < هب 68 5 5 5 ةدؤاجحك وع عاب س معد و 50-0000

 جيمج ف يِراَشلا ِزِيلا َوَقاَذلا رونا نحت ااَلْوَم َواَِرْيَس لع كِرآَبَو ْمِلَس و ٍلَص ّمُهللآ

 افصل

 .هيَب ل ف ىعٌوِركحاتاكؤم واس لع ٍلص مهل وم م2“ نص تلقا يتوسع فارع 1 ا . لس ولآ عوِريحناتاْوَمَواِيَس لع ٍلَص ٌمُهْللآ
0 

/ 
 : ٍلَص َو َنْنِرِخآْلا ىف محن اَتاَلْوَم و اَِرْيَس ىلَع ٍلَص ون وألا يف ٍّجَحت اتاَلوَم َواَنِرْيَس لع ٍلَص ا | ى < ءد 5 ى عمو ا[جك وم عاج س ع اي ام ع سم6 2 هول تيتا وس راق شا ص ل اي 8

1 

 2/5 اك يك وك و وت كي يس نك عسر

 عج

 َمواكيَس لع ٍلَصَوْفِلَسْرُمْلا يفوح انام َواكِرِيَس ل ٍلَص َوَْؤيِملا فرحت اتالم َءآتَس
 ظ .يثيتلا مويا لغآل كَمْ فرم
 اندم الوم واكد محا و عقم والَصلا نم ىفيال ىف رحم اتالؤم َواكيِتيس لع لص ملل
 ب ىلع سوح ةكدَمْلا نم غياث محم اتالم َتيَس لع كاجو عمي ةَمحرلا نو ىف

 . نوفاك نع َلقَعَو حرك اَذلا كد امَدعِمْحمااَوَمَوديَس لع لص ملل
 يراك ِفَتَو تاكل ولاوخآلا عرج نما اكنجفالص رحمة لت لص مهل
1177 1 1 1 1 1 1 222121121 
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5-20 دهام ره وها وها ربها جاو ادع وطجادلج راها وطجا اجا وجا داجتواج
 ادله 
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 1 ىصفأ اجي اعَِبمَو تاجوْنلا لغآ كذا اَكعقرتَو تاَعملا عندج نم اهي تؤلم و تاجا

 .ِتاَمَمْلاَلْعَبواَيحا ف ٍتاَربَكلا جيرج نم تاي
1 

 / 5 21 ن2 ك8 2 ا هدو اةحك ود هاج سه ١25 هد تك وع سام ع نع اي مرا

الص حماتك وكيس لآل عويكحمااكم ايس لع لص مهلا
 3 ٌوَتاَرَجُدلَو اضر كل نومك ة

 6 12 ما قل وم مدل قوما معضرأ طاقكر ققا رقم رق ودع ورم

قِزَلابةوُمحمْلا َماَقَمْلاَوَةليِضقْلاَوةكيوْلا وليغأ 15( هذي
 و 7 مرا و ةلهأ وه اَم انعم َهَنْرَعَو 

- 
 ان

 ا ًًّ 5

 و يرنلا نم هِناَوخإ جيرج ىلع ٍلَص و هنأ نع اْوْسَر َو هِمْوَق نع اًيبَن تْيَراَج ام لَضْفأ ع

 َنِْحاَّرلا تر ااَيَنيِقْيِيِصلا
 7 ف توق نيف

 7 .ةَماَِْلا مي كنِوترَقمْل َلْنمْلاةلْئاَوِرمحائاَْومْواِيَس لَك لص مها
 + + كلا هده هك هد ماج م ع 5 0-0 550 00 تسب ولا جول

ام واكِيَسِرَسَج ىلع ٍلَصَوِح ارا ىف يهم دالْوَمَءاَتريَسَحْوُر لَك ٍلَص َممُهْلل
 3 ٍداسجألا يف بح ان

 اس كوت ل كيف احا هو داو سن دك ود ةرك ع ولك يرق ع ةيفاحا هم داع سه عا ود نواف

َعوُرعِبآ م هللا فلا ف كح اةاْومَواِيَسَِك لك لَصَو
 اًمالَسؤَةَِيِع قضيت انالؤمواكِيَس

 211 ر دل 22[ 2 ه7 5000 هدو اة هك ود سام هس ام ١ نر مول م
: 

حؤءاَصِرَكَلنْوكَكةاَلَص د ائاَكومَواَكِْيَس لع كَِبَومْلَسَو هدف
 ' 21 هقَ

 و 8 هيه +2 عة وقاإف رد ها | ةدو تاففو# تل اجد وس س[س 76 جول م

طم نَمَدََع ةُروُهظ زيلع مولا ورث يلع يباشلا بركن [لوموائيِيَس لك لص مهل
 0 نه ى

5 
 ك4 كر ا

 2 الالة الالفي بن ولعل كر فتك الص فس نمَو ذه ولِهَس نمو ينمو كلك 1

تو كول نوم اهلى ةنُماَكَكئََةيَِبَ كمادة ةالصءاَصِقفإكلو اهل نموه
 1 هلآ 

 ةهؤيلشُلاَوٍتاَوْؤمْلاَو نموا لع ِلَصَوكِلْوَُرَو كبَر مم اةالْوموائبَس لعلم َمَهْلا ٠

 ِتاَبِلِسْمْلا

 ةقيلخو نما افذقفتوئيتزُك ارزق دفعا لهما رمح ناك لع لص هل

 . ةْلَسَوهيححَوِهِلآل َعَو نجاح ابْن ِسْقتَو قلع ابل

 كك الكم ِيَسو يفعل[ عوق يملا َكِوسَرَو كبس فالموت سلع عَوَهْلا 7 ١

َ هيَزقتولل ْمَلَقهيىرج وول مَع ْيطاعامددَع نوعا رو نع لََعَوَْورسَيل
 ةوللا ك

 اصر ووللا ضرع هز وذل لَ درع ينك نلوم لع قاَعْضآو نَعَمْ ملهي
 د ا 2

 ذا فعالا عاف نك وْ او ُنوُكَياَمَو كك امةدعومل تاي اه وول سيف
 ( فيس يدلاأ) .ولل أقر ةمقابونل كلم واو ةَماكةالَص ريف اطر

 .ةلقلاورورَج فزع دعي لو هيض ولآ عو رك اةالومةاكيزس لع سول مهلا 0 ١
 , ( خيصودرلركداكى ولعاب رولا ربك ىريس) :

 هيي
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 راج ارم اداه اولها دع اراجا وزع وزع رزما رزه اوزه وره اويما وه اوهام ويهاوما
 ومو اتييس لآل عونا يتلا كِلوْسَرَوَكِيبَتَو كِِبعِرمحائرَس ىلع لص مهل
 ورجل َدَكْنَعو قا ,ةوُمخمْلا قاقمْلا وةك هليغأ وءا5آة قبو اصلن وح
 صا َو نيل نم ِهاَوْخا عيب لَك ِلَص وهم نَع ايت تيَراَج أَم لضفأ زج

0 00000 
 اوم واكرَيَس لع ِلَصَودِلَوْلا فد انام ةاكرْيَس لع ٍلَص مهلا نبحياَصلا
 116, اوت و َكِاَولَص قِئآَرَع لكجا َورُمُقْلا فرخ لع و ٍداَسجآلا ىف هيج لع ٍلَص ١] يفوح الوم َواقيؤس حور لك لص مهل هيلا مؤي اوك هام ةاكيؤس لع ٍلَص

 ( خيص ,دركركذ كس قدور ني دلا

5 

 ايما كجم اناكؤم واتس ىلع هلك عير و هِْسُرَو هين هك كي لَم ووللا تاَوْلَص
 ( جودا مركب لاط ىلا نب لعن ديسدد5) .ةّتاك ربو وذل ُةَمْحَرَو السلا ْمِسصْلَع َوِْيَلَع ورك

 رن امام وه نم لع لص مهلا وكلا َوةَكئاَلعْلاَوحاوزآلا باخ ةْوُر نمل ع لَص مهل
 لعزل ةريسادد»5) . يؤم هلل داع ةكجلا لهآ مماَمَوُه نَم لع ِلَص مهلا َْدَِسُْمْلا

١ 
 لص و ننِرِآلا ف رحم اتالؤم ايس لع ِلَصَو نول نحن اتالؤم َواَِرْيَس لع ِلَص ٌمُهْلل 0000

 بس لع ِلَصَو يابس حم انالَم ءاتيديس ىلع ٍلَصْمُهللا ينل .وؤي ىاكحاالْوَمَءاتَس
 هل اكيّيَس لع ٍلَص يهل ين اًلَْو حم انالؤم اكيّهس لع لصدام الك حم اتالؤم
 أليك كح ناكؤَم دايس لع ٍلَص و اًضرلا لعب يدم اتاك ايس لع ٍلَص و ىطزت ىح بح
 ا ميد جيك وع اج س ع اك اء د ه2 هحأ 6 رق 2 هر تعاون ارض كفرا

 أاكك ل كحماتاَكْومَواتِرْيَس لَك ٍلَص َوهْيلَعالَصلاب ترَمأآَمَك يحن اتالم اكس لع ٍلَص َمُهْلل
 واتس لك ٍلَص مهلا ِهْيَلَع لَصْي نأ طَرآآَك سمح اتاكْمَوادِيَس لع ٍلَصوهيلَع لَصْين 1 5 12 «ء ل هوم 6 هر 2 يك وس ماج س س اخ أ 2 1 3
 ِلكَع اكاكوَم و ائِرْيَس ىلع ٍلَص َو َكِسْفَن ىطْر ليت اتاَلْوم َواَكِرَْس لع ٍلَص َو كِقلخ دنع سن ا | بة وس ماس ساس 2 أس دس | 56 ملح كح دقي را هاما اق/ ا اك ا 2
 اهاكْوَمَواكَديَس ايغآَو ملل ل قفكاكن يلا َكتاَمِكداَنٍِركحماَاَْمَواِريَس ىلع ٍلَصَو كرَع
 امم هغيي ودكم خيفا و دئاكزب ْمِظَع مهلا عبو هَل َوٌةْصَمْلاَو لصلاة
 بع رح نالؤمَواكيرس لع كتر كدَكأَرَوكياَكبَو كت ولص لكج ا مهل هت و وهنب ل فآ
 :اصام لص كح ”الؤم واكيتيس لع لص مهلا رجالا قفبتللا ونبه لَو كَوِفَصَو
 ايد لفت نيم الم واَدَيَسمحزاَو كلذ لِمن نام واس ل كابو كِقلَح نر عأ ىلع
 15| راهتلا ف ٍدحناناَكَمَواكرْيَس لع ٍلَصَّوىفْغَي ذل | يفِركحناتاَكْوَمَواكِريَس لع ِلَص َمُهّللآ



 0 ةهلوه انها دجا وها زيها اجا جا دله اراها اها دله ماجا راها جال راجل راجت دلجارلجازاجا اجووج 2

 ةماكلا اللاحم انالؤم كيس ىلع لص مَّا لؤألا ورحل فيكم ااؤمواكيس ل لَو
 .مئاقلا مالا, كن اتالم َوائيِيَس ىلع مَلَسَو همك كرا بيكم ةالؤم واكيتبَس لق كَ

 َاكييَس لك لص مهلا ةمخل لَو ركل نياك ورك واه رك الو واتيبس ل لح هل
 وعلا يالا يتلا ب بح انالؤم واس لع ٍلَص مهلا كِل هَ َو شبل نب نكح ناو

 ةداكلا ِبِحاَص جتفتلا ودا واوا جالا يحاَص يملا اجلا يدلبكلا ياهلا يورك

2 

2121 

 َوِدْوُمْحَمْلا ِماَقَمْلا َو ٍتاَرِهاَجْلا ِتاَماَلَعْلا َو ٍتاَرِجْعُمْلا ٍتاَيكلا و اباكعلا َو اَياَرَكلا بِحاَص ريَمْلا
 ا

 ْنَمِد دعم مح اتالم َواَئِيَس لع ِلَص مهلا ِدوُبْعَمْلا ْتَراِلِدْوْجُشل اَوِةَعاَفَّشلا َوِدْوُرْوَمْلا ِضْوَ
# 3 

 ( دعنا كلر نيدباعلانيذانديس»)) .وُيَلَع ْلَصُيْمّلْنَمَدََعَوويََع ْلَص

 اكييَس لع ِلَصةّيَِشلا بِهاَوَمْلا َبِحاَصاَيِيِطعْ سَدْلا طايل لع ٍلْضَمْلا َمِئآدايَهْلا وأ مب
 و سرق منع

 املا ىلي سابع نادثلادبع نريسدد2) يشل يهل للا اًداَياَكَلْرِفْغاَوةيِحَس ىرَوْلا ِرْيَكِن جم اناَلْوَمَو

تْنَعَم ايو َكِيَلَع اَهرْك و َكْيَّلإ كِيآَمأ ٍتعَبَو كيلاشم ٍلَصْفأِب كلاش مهل 14
 اكْيلَع هي 

 ِهْيلَعِقالَصلا اكرم ةَلالْصلا نمِهياَتْزَْنَكَساَوَملَسْوِهْيلَعةلل ٌلَص اكتم اتاََْمْواَكيبَس
 "و 2
 ءاحثا : ك أل اكلمك ى| 22511 ىرءازعت ا هه [عم 6 [2 و7 4 م92 ع كر م كد ملا م عام

نق اّنَمّو اًفُنَةَراَفَك و ٌةَجَرَد هيلع اَهئاَلَص َتْلَدَج و
 اَعاَملا و كِرمأل اًفعَت كوُعْذَأَف كيآطغا 

1 11 -[ >71 
 هؤ - 00 30 8-10 011 - مل

 َتْرَمأ َو ائلَبِق هِقَح هاد اَهْيَلَع مْلَسَو ِهْيَلَع ةللا ٌّلَص اكِيِبَكِل ثدي اَهَكِرْغَوِل اًرْيِجْنَت و كِتّيِصَوَ ١  4 1ا 2 ١ 5 0 3
2 

 و تْنَأ َلصُت نآ َكِدَمظَع روث و َكِهْجَو ٍلاَلجي كنتَ اتشرف ٌةَصْيرَف ِهْيََع قالّصلاب دال

 نفعل ع تِيَلصاَم لصْأكِيِفَصَوكِتَِوَكِلْوْسَرَو كنعد انكم اكيَس لع كفك

 1 ودكخ خيفأو هباوت لجو هايم لقََوهَماَقَم قرم َودكجرك غزا مهلا نيك خيب كن كمل

 يف ُهَِِظَع و هَْيَع هير ام هوب لهآ و هييَُك نو هي يلا و ةكَماَرك رفد و رو ئيؤآ و ذكّلم زولفأ
- - 

 وَ ْمُهرثُك واع نيل هُم حم كاَكْوَم َواكَرْيَس لج  ٌمُهْللا هَ اوَلَح َنْيِزَلا َنِدِيبَكلا

 يم ايها ها ويم اديها جاءها اج اجدها اج تاج دج اجل اجدع راجا

 لح اَاَْمَوكدْيَس لع مهلا َهّقوكََجَركاكْلا غلا تاَجوّدلا نم سيؤكفْلا فرك قهرا
 نوال اه هغيةعافَس هقأ ىف ةغْفَموعَفَُم لصف عفاش َلوأَو لآ حنا و ليآك قّرضأ

 اليف ىةقدضآلا ىف نكح كالو واكس لعجاكءاضقلا لضقي كداب حنيت كة نؤزجكلا 21١
 كزفخا مهلا كروم اكلذضؤع ًءاظوق اكلاكّيبت لعج ا مَّا اًليس تنتفع ىفوالتع ىززسعكلا

22 22 

5 
 22 ةيقاس هاا نه نوادر رقد هو ماعد رب ر ل | نه ا 1 3 ل و

بَو اكذب غمج ا َوٌمُهللا هِتَرْمُزَو هيْزِح اكلعجا وهِعْلِم لع اكّفوت َوهعَّلَسِب اكل غَكَسا و هِيَرْمُرَ
 هئْهَ

 1 ِوَعِنُمْلا َعَم هْئاَقَفُد نم الع َو هَّلَكْرَم اككِضْرُت ىلع هَكْيَبَو نيب ُقْرقُت الو كرت هَل َو هي انآ امك
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 8 أَن ْسعَوَنْيَِصلا َوءآَرَهشلا َونِِقْيَيِضلاَو َنِيَيِبَنلا نق ْممَلَع
 دز ويرش لوصول لوبا ونهو و
 ِءمَئَوَكتايآَلَتَوكَكَلاَسِ َةَّلَباَمَك َنْيَِلاَعْلا
 #00 2و ديرو نأ كيل نيل 535 لاق و كِيِحعَم نع ىلََوكِعايَمَ
 حور لَعَوِداَسجاْلا فٍوِيَسَج لَسَج لع ِلَص ٌرهللا نكح انام وانس اِرْيَس لغةملا ٌلَصَوُهَيِداَعُت
 ةَهَللا ا نيت واكو ةالص ري اكرو رز لع يداقمل ويوم لع و بؤاوتلا لوفقؤت لع
 و واوا تديزع ل لع نفيس زل كليا لع رتل هيأ لك ٌوَنَيبَجَقْمْلا له مهلا ْمُكاكَرَب , وللا ُةَمحَرَو قَلا لَع ْماَلَسلا َو م ماسلا رد املك ماَلَشلااَنَع
 م َهوِدْيََعةلا ٌلَصَكِيِبَتٍتْيَب له تآ مهلك .َنْيِضْرَأْلا لهآ و تاَومَلا له نم نيم خلع ونيل هاَركْلا َلَع ٍلَصَوكِلاَمَوَناَوُص َوُصِرَوِتْوَمْلا ِكْلَمَو ٌلِيِفاَوْمِإَو لبِئَِتِم
 :اَمَلَضْمأ َمَلَس وِهْيَ]َعةلل ٌلَصَكِيِبَت تاكضآٍز ْج ٍزْجاَو ةَقيَِسْرْملا تاتو لخأ نفاع تام
 كَل اَُؤَمْلاَو ني قيما وتاَمِسُمْلاَووولسمْلل فا مَا َنْيِلَسْرُمْلا باكضآ نق اع
 لم ايزأق ف لعبت الو نامي اتوقع كِل اهياوالواكزفشا )و تالا خم
 مها شر لايعني ثا دبك نم لئن ديسود ل0 . (ىِيِحَرفْوُوَرَكْناَكَبَ

 للص و قواك ورك نع لقح و وز ذل ركام يح الو تيوس لعل لص
 2 ىرَجاَم َلَصْفَاَكَعةللٌةاَرجَوِهِتاَكََبَوولل هلل ٍةمْعَرَوِوِيَلَع مالّكلا َوِيَلَعِهِتاَلَصِيِهِعَمَأ نقع م ٌلَضْمَأِهْيلَعةاَلَصلاباذُكَرَوهِقْلَع اك ِهِقْأَح نفرح لع ْلَصاَم ىْذََو 1521و لَصْفأ بر ِخآْلا َوَنِْوَْلا
 ]ا ِهِيْيِرب َنيِنْئَآَ ساَنلِلتجِرْخ أ ِةَعَأ 0 لب ُهَّناَق ِهْيَلإ لِسْرَأ نَمَع
 ؛لا ِفاَلِخ ف ِءْوُشلا در اَوَمَوِدَكَلَهْلا ٍنَع يار احيهؤلا لا قواها هرتخ لائق اهيتس مل عادل لَصْدحاناَكو موكا ذفلحاوخَ . مع اكع عراد اع اني تتطب الوش تهلك ةمخِاتي ست مَلَدهقلَ نمِهَلَع معن نَمَوُهكَكِآَلَم هِي وفطْصاَو ىطتا
 ب لعامل َّلَصَواَبنِم ِراَْنإلا َوِداَسْرإْلا فِةَحِيِصَتلاي ْمِئاَق قا َةَكَلَهْلا ُدِرْوُ نيل باسيل
 قئاشماءادور) .ليف كيج كَذإ ماوي آو ميِجارنالعْلَصاَمََمَّلَسَو وهِلآَوِدحماَناَكَْمَو
 رع

 3 ُْتِحناَعَك ُنْبَك ا َكَّلَو : كزجخي مك نمو عيذنملا كلو كج نمو رعيذنحلا كل ملل
 (ىلا ربل ور5) هيلع لَصُي نات ِح اهل محام َواَِيَس لع ٍلَصوِيَلَع 1 سوسو هيلع لَصْنَمِ عمي هاي اتالؤم كيس لع لص
 ١ ولاول ٍنِرْعَمو كراون دعب تامل فنا مهل



لع رمالسَوَنْفَي اع رولا ٍتَو كبَر ناك مَ و هيف و مي[ لع
 توي لح او نفلسزملا 

 (دعرلا ىشس ىكافرلادحاانريسوور:) :يّديلاَعْلا

 1 يقع اا اا 1 كم ع هك 1 11 د 00

 5 556 2 8 2 ع او 2

ومأَْلاَوعٍداَّصلا ٍلْوصَولاَو عِراّشلا نيكل َوعِفاَشلا بنقل
 ٍفْيَِشلا و عواَشلا يطاَحُمْلا و عئأقلاٍر

نبك اتاَكْوَمَواكيِهَس جِماّنلا ِفْراَكلا و عِماَلا ٍبْلَقْلا و عِطاَعْلا
 ِهياَعْعآ و ماَركْلا ةداَلوأَو هلآ لع و 

 انراانديسد5) ..ماَلشإلاَوةَئشلا لهن ِقْمهعاَبتاَ واكو
 (دعشا ىذا

 عي اك نوبت َوُروُدُصلا اَبحَرْفَتَو روما اهب تْكُكَ د ةاَلَص يحن اَاَْوَم َواَكهَس ىلع ِلَص هللا

 (دعشلا ىدئافلامجاانديسدر2) . ٌمُلَسَوهِبحَ وهل[ َعَو ُروُفَع ايري َعاَكْمِق ٍةَمحوبِر وَما

 َكِيِفَصَوكيْهِبَحَو كِلْوْسََو كوب لكما ةمحَولا َوِةَلَمكمْلاِتاَّللا َّلَعكِراَبَو ميسو لَص مهل

 َكِرْكِؤ ْنَع َلَفَغ َوَنْوُرِك اذا كرك َداَمدَلَع هايج َوِبِدالْوَوِهجاَوْزَوِهلآل عونا كَم

 (ردعرشلا ىشس ىكافرلا حا انريسدور:) َنْوُلِفاَعْلا
ٍ 

ل وكف ىلا رمآلا هم نم ملت اَمدََعْهالاَو نمو لكم ناك واكب لع ْلَص مهل
 ةهيآ 

 ( دعشلا ىق ىك افرلار حا انريسدورر) 1 وهب

 قاَرَم او قزآ ةاَلَص كيْنيح و كِِْلَع َو كِلوْسََو كب رمح انام َوائيِيَس لع لص مهلا
 هَ 00 اذان همسي ا ا 500007 3 8 و ف

باتي ءاصخأو كمل مي طاحأ مدع اعين ْمَسَو ٍصاصيإلاةياع اهي لاك و الغلا
 الك ك

 "ا 3 نق د. تي يب اع يو 01 رار

افرلامصانديسدرذ) .َنْوُلِفاَكْلاٍةِرْكْذ نَع َلَفَع ونود ًّذلا كرد
 (دعدلا ىرام 

َأ ىلع .اًدَدَعَّو اَلْضَف َكِتاَيَِت ىكزا و كَمْوَم كتاكرب ىمنأَو اَّبَأ َكِتاَوَلَص ٌلَصْفأ ٌلعْجا َمُهْلل
 ٍفَرْث

 ٍراَوسآْلا ٍطيِهَم َو ٍةّيناَسخإلا ٍتاَّلَجَتلا رو َو ةّيِاَجمإْلا قئاَكَدلا ٍنيْعَم َو ِةَيِناَسْنإْلا قْئَقَكلا

 ٍلَصْفأ و َْلَسُْمْلا ٍضْمج عم و عذرا فِ ةظياو يابا ةكلمملا سؤرع و .ةئراتخإلا

 ٍلِماَشْمَوِلَرآْلا راَرْسَآِ ِحاَش ىلشآلا ِفَرَكلا ٍةَمِزأِكِلاَمَو.لغكلا ٍزعلاءآَوِل لماح نجم قيال

زَا دولا وي رظم كيلا وللا و لها عبفم و وَِقْلا ناس ناز لوألا يبا ولا ران
 َيْ

 لعملائه ع َوءَوكْا ٍرَسج جور ,يفشلا و ٍيوُلُعلا دولا نفع ٍناَسْنَو لا

 فاَصْوأْلا عاج و فارما ٍنَْس ةّيئآقِطضإلا ٍتاَماَقَْلا راعي فعمل ةيِدوبْعلا يك لغأب

ُمْلاِت اَماَقَمْلاَو ِتاَرَمْلا لعاب ص ْوْصغَبْلا_ وول آلات ْيِيَحلاَو روظغكلا لكل
 ِنْيِحاَرَيْلاحَص ٌةبيو

 ويقل رولا و ءقربآلا ٍفيركلا رهؤَلا ,تاَرعُملا و بغؤلاي روضفملا ءتالادلا و
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 1 نطيل رخو ورا و وتترك ايل اَتاَلوَم َوائِرْيَس ٌيِرَمْرَسلا

 ]| هنو تّقَمْلا ْىِذَلا كاَنَسَو زي لك زي كام َو يف دلك رون ِقْوُهَّشلا َوٍةَرَهاَمَمْلا ٍةَرْطَع
 ا لولا مَتاَكلا ٌحاَمْلا ,ٍلِماَكْلا ٍنْيَسل ٍِجاَطلا رفا و نال ٍزيلأ ٌناَونآْلا ُهْنِم َتَقَلَْلا
 | ٍِتِناَقْل ركاشلا رِباَّصلاِرِعاَتلا جمالا رمل ىهاقلا رِفاَلا ِتِقاَعْلا رجالا ٍنِضاَعْل
 /اينوْلا بهَا جياذكلا ِمِئَاَقْلا ِنِهاَّذلا ل َوكُمْلا ِنِباَعْلا نم ٍرمْلا ماك ز ري علا ِنِجاَمْلا حاَمْلا
 | ٍلِقّربلا سيو هطيذ ملا وحلا روئئسشُملا يلا عياحملا جمالا راكملا عاطبلا حلا ناكل

 و طضُمْلا قبلا َنَِْلاَعْلا ٍتَرِسْمِيَح م ِبْيِبَح وَنْفَيملا وكاَكَونِِقَُمْلا واَماَو َنْذِلَسْومْلاِريَس 3
 و ْيِرَقْلا كِروُت .يِئِحَرلا ِفْووَرلا ٍرْيَِعْلا ِميِلَعْلا ويِكَحلا ٍلْدَعْلا وكلا .ىتجُمْلا
 امك تري َوكتَريِحْدَوكيَمك و كِيَنَوكِلْمِلدَوكِْيَكَ َةُكِتِفَص وَكِْوْسَرَوكِرْبَع يِقَكَسمْلا
 دما اذا ملا يطبالا مثالا ف يول ورع نشل يملا مخول لوركا ياك ورك
 هلا حْئلمْلا جيدا يِسَحلا فشلا ٍبيَِحلا ِدْوْعَسَمْلا ِنْيِحَسلا ب بكَقُمْلاَنَوْلا ٍدْوُهْمَمْلا لِحاَّشلا
 ل قوالا فكما كرجل يللا هكدا مْيِلَحْلا فوظَعْلاِرئزَكلارْهِعَبْلا ظِعاَوْلا
 زب قْئالدلا َقاَق و .اهجح قيقا َكَر مبا َكِنْذِْب كِيَلإ نِعاّنلا .يْيِمآْلا
 لكلا َوّقَر |الوان دب تدل ْهَكَح و اَّنِقَر ُهَكْيَنُد و اكْيرَك هكيجاتَو ابيب هَكْلَعَج
 ًوَكَّضلا هَلَكْفطْنا َوَرَمَقْلاهَلَسَفَفَس وو رداةقك و يهل اكل شاق
 | راض َنِمُتَعَبْ وجلال لبجلا ولججلا وعادل ونا وهلال
 َوْرْفَقْلا هن تَسْوَمْعاَف .رظملا و تيل لاَ لخمْلا و بجلا ِماَع ف ِهِتَوعَرِ ِنْرُمْلا نم ترن
 ظ) 0 1 لو يشمل ضلي بكفر اا
 5 اندرو ةيآل ُهكْيَرأَو ىكا رأيت اق لإ 4 لا ٍةَرس لا ةموح
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 ا ُ ل يسوم هم وا
 هب ىلا َركَأت اَمَوِهبنَد نم َمَّقَت اَمْهَل تْرَفَع و وَما َرْيَح كَم ذققأ كْ]َةَجو وك د 2

0 
2006 

 1 لمع وول ليسا اولا وغلا قه وة ألا عصَتَو ةتامآلا
 رك ِذ غب اينُيلا يف قع مهلا .تؤرجكلا و و َنْوُلوَْلا ِهَيِف ُهظِبْكُي اد ٌدْوِبْحَغ اًماَقَم ُهْفَعَ ُهْفَعبا ٌمُهْلل ا +: ك2 دا ىف ؛ ورشع جول و ؛رو 5 ةءوؤجعدإ

 0-0 --2 / | اة دكيوفع ودرج لرجل و وأن يعاكقبوزجالا ل هيظنيق كون طور

 ةكجرك غقزا و ىرتكلا ةقَعاَفَشس لَ دم ٌمُهْللاِدوُهقلا َىيَِرَقُمْلاِةَقَك لَعدحيرفَت َوَكرِحآْلا َوَندوَأْلا
777777777275717 



اعلم زلم اما اما زلم اجا اجا اها رار رطل ءاجررم
 نا اها لا

 ١ كداب وركن مهلعا ٌمُهْللا ىلوُمَو مْيِحاَوْنإ تِبطَع هآَمك «لؤألا َووَرِحآْلافَلْوُسِهِطغَو العز

 َوُهَناَهَرب ْمِظَع مُهْللا ةَعاَفَس مسَكفاَو اًركَح ْمِهِظْعَأَو َةَجَرَك َكَرْتِع مهِجَف قرأ َنِمَّو اكرم َكَيَرَع

وي مهن لهآ ةلومأع هغليك ودع نير
ع هوزهت امه ومويِرُك نوغيثا ملا

 ماد ن

 كي
[ 

 اناَكْوَمَواَتِرْيَس لع ْمّلَسَوِلَص هللا اًربَع مه و ءاييثآلا زا وعمان ع ايتو َتْيَرَج اَمَْيَع ع

 ها عدم اع سو موت فاس باع هد ةكل ا 2 ةس ع 2 عون عد
12 ِ 12 " 9 

دعِِيلعْمََسَو لص ونال ةقعوت و زاضبكلاهمرهاَش اع ري
 ')ز ْخرسَو ِلَصَوِملَع لص نَمدَ

 1 0 ع 500 0 26 0 -َ 50 2 اي 12 2 300 م 1

حبك هيلع مو َوِوُيلَعِلَصُي َلْنَمِدَنَعِبوْيَلَع
 ا ُيلَعْمِلَسَو ٍِلصَوْيَلَع لصْيْوأ ىطزك وب

لع لصْيدأق جناتك هيلع ْمِلَسَو لص ووَِلَع لَصُم نا اكك رجع
 قة ولع ميسو ِلَص هللا هي

7 
7 

- 
 2و

لآ ع َووْيَلع ْمُلَسَو ِلَص مهلا ِهِلاَضْفأ وول ءآَبعت ءَرَع هلآ
 | َوِهِتاَيْرُك َوهِجاَوْراَوددالو و راَحَْأَوهِ

ايو معاج هياجخآ 5 :راهضأ و هع هيرفي وهيب لذا
 داعم راو ةكزح ؟راصنأَو 

 انتَ ىذكا نعي ىلا مؤ ياللا نه يياقتلا زو ومراوت
 ْ اال

 'ْ كوك املك كاد كفن اصر كة كلك دنع عزم اطر ةباعيطلا ني يع

 ' َلِضَفْلاوةْلاهئآواحالصاكّلؤ 15في رار كوكتال لاَ كلر غن نع اهتز ب

لا اولا هليغأ و ةؤئخملا اقم ةفعبا و عفوا ةياعلا هجر
 ١ ايِلَصو دولا وحلا و ةوفغم

 ا فلعل تاولص ننولاطلاو:أيؤلا عيب لع و حالت غلا و نفل و هياوغإ عيوب لع نو

زؤئيلعلِي باشا برك الؤماتيقَس لع ملَسَوْلص مهلا زومبا
 ا لحفظ نذالة خلا ة

 ْ رفالص لأي زو لعل رغتستةالص عيش نع هه نمو قي. نمو كلك نو طق نع

 | ةلفبقمو هيلع ؤزغك هال هيلع تيّلص ني كئالح ءاضينإكلو هلم لو اهجئإ و يي

 ا ىطت ويضر َكْيِضْرَةاَلَص كوع نود اهلى نم اكَئاقَ هيكل وزر

 1 مآ كفطلاوىرخت و برك اهي زنود اهيل لص ءاهشلا و ضرك آكل ادع

ازل عمات ؤُمأَيَونئدِمآكلعجلاواكيفاَواَكِفاَعوواوَدلا لع كرابو جي لملم
 ' ةاكيؤلفلة ع

 'ْ يف هع اكفتجا ونا و باككلا ل اكدوا وانو اكيئدف ةيفاعلا وةمالشلا راكي

قييلاعلا بروي دمحلاَو قِصرمْلا لع رمال و حوْفصَي كورولا تر كلر نادت ىزوعتا
 ا دورث) .

 ( .دعدثلا ىشب ىلاايجلارواقلارببع نري 02

لي لك خنت وزو زك َوكِرَبَو مِظعَوْفْرَكَو ْمْلَسَوْلَصْمْهْللا 24 7
 تخفق ل بما

 وكامل فرع لغأ ىلإ كفوو دولا ٍضَفلاِلاَصِإةكياوهكبصت و دج ولا زاك قال ب

مذوي تنقأ قِزلأ دوغ اليءاش ثذع كسيزف تارطع ني ذك يو دولا
 و كالفألا بوق هه

 رولث

4 

 21ظ2ظ12) 11 ل



 20 م 5

25 

200777757575757 

00 

27) 

 272111111 ؤ] ؤ]ؤ 1 717717“ 211101121012101 71

 راج راج راج راج اجا زاجل زها اها لها رع رع ل راها وطهر نهاره

 ٍِتاَمِضلا َوءآَمسآلا رَهظَمَوِتاَذلا لت ٍةّيهلالأ را شالا ِنْيِمأِةيِسَدْقاْلاٍةَرْطَحلا ٍناَسِ

 هي ننزل َّنإ) هِهَقاَلِ ةعلِح ( هللا مكه رحب وعلا هما نوم كنك نا لق همام يأ 7 0 2 هع ُُ هو 8ك ماا 5 7 كا
 واككيَساي كالول كالؤل ( ىطتق كير كيلي فس و) هيوم جات ( هللا نيا نا
 ا بِحاَص.(لئاَمَوكبرَكَعدواَم) كنعةلل اقع كرمي اياسي كالذآلا ثفلك املك
 األ! بحاص يآ تح هت نمو مكأ ةكهضَْلاَوةميوْلا ٍبحاَص رحل آول ل واح رجلا
 لكلا ري ملال سيفك اقوثإلا قرن ءاقطضإلا فهر .اضولا لس روكا و ىلظغلا
 :بوئآقلا كرب ماوقلا َكِطاَِعَو مَرْكالا كئِبعَو تقلا كِلِْلَحِدْوُجْوْلاٍَرَهْوَ ياهلا
 سك(م نع مقبلا لوألا وكيلا راقتلا بكاَعتاَم علا ىوكهياكضأ و ميلا ىوَكِهلآْلَعَو
 2 ( علا ىش لايجب رداقلا دبع نديسدر5) .ٍنيَؤلا وويل ازد اه ْمََسَو كاك ئاصخأَوكْمْلَع

1 

 رع وكيت ٍناَسِلَو كر ارأ نِرْعَمَو كراون رخب مرح اذاكؤم َءاَِس لع ملَس و ٍلص ٌمُهّلل
 راك ِذزكبْلا كوكي رك قرط و كمر ٍنئآَرَح و ككل ِزاَوِط و كترطح هواها و ككل
 7[ كيآيِو روث نم مْئقكمْلا كلك ناي نزع دؤجؤم نك ف ببشلا و دؤجؤولا يعن
 كا عام دنع نيِلاَعْلا براي َنَعابِ ىطَرتَوِهْيِضْرتَو كْيِضْرنةاَلَص قئزك يخرق َوْقدفْعاََ
 قير راعبلا ٍةكئكلم وراجشكلا وِراجلاَوراطمكلاَدَدَعَو كملف هي ىرجَوكباتك ءاصخأ و كمْ
 (دعرطلا ىض ىلا رداقلا دبع نديسدر5) .ةرخ وف دْمحْلا وه ٍرِخآى ا ٍناَمزلا لون ماَاَلوم َقَلَح

 كلوي ْفَكلا لهآ ٍناَسَِوٍِحْوكلا لهآ وامل ل كْرئاَم لَمْ اَوُبُِتاَمٍِلَصفأ لص مهل
 هك َةَررَْلا واَرِكْلا هلآ لَعَوهِليِبَعْلا و ٍتاَداَسلاٍلَيَسِردحت اتاَلوأ َوائَِنَس و ناَلْوَم َو انيس
 ضي لإ ارذنك اهلك ْمِلَسَو نير الو ٍةاكِد رع نم دما هياتج ىلإ وسمك و هيزج وهنا
 ( دعرللا ىتر ىل ليج ارداقتلا دبع انريسدور د ) .ينّيِزلا

 ب

/ 

 سبل ةمخولا و ةلككمْلا ِتاَّذلا كيان نم كِتَوفَصَو َكقْلَح نم كداب ٍلَصْفأ ىلع ِلَص مهل
 ظ) لبا ضب ىل اجلا رداقلا دبع انيسرورز) .َنَولِفاَكْلا كرك خ نع ٌلَفَعاَمُلُ َوَنْوُرِك اذا كرك دامو ءَنْدِض رَْلا / 1 1#110111111خ1#ذ15*1]11ة#]151#1# 1 1 امو تالا لم نزعت هيج هين َوو هيض وهيا لع وح كَل واس ةَلْصَُملا



7 3 
 رو ته وما وها ويها وماما ولها ولها اجا زاجا وها دله ولها راجاراجا راج راج لها اجا ناجادج/رجاوط ةوحجب ١

 و «كِلالَج نم هكقلَك قزلا نيِقَكُمْلا واَمَو َْدِلَسْرُمْل ٍرِيرِي لع َمْلِمُص و نصُم نآ ٌمُهللا كلك 3

 همم َتْنوَقَوكِناَفِصَوكِئَمَِلاَلَكهعلَعجَو كِتاَدَِيُْرِكلمأَو كلامك هَكْجوكَو كلاين
0 

 ع ا ل دّصدء راكع رد 2 فا 1

اَْوَمَو دريس .كتعاطب هَكَعاط و ,كمشاب
َنِذِعاَّنلا ِهِبَعَعَوِهِلآَو هللا مَع ِنبِلجحنائ

 ٍلَص ٌمُهْللأ هلل لإ 
- 

 و

 حملا َو .ّدَعلا َوٍدوُجَولا َنْيَب عاجلا كِتاَفِص َو كَْمنأ ٍقِقَحَعُمْلا ءَكِتاَد قطع يآ ايم لع
3 
1 

 ّو.رؤشكم لق هيرب َو ِلَوفْعَم َلُك هي حقن ىِزَل ةّيرعالا ٍْنَع ودق و تْوُدلا نيَب لِصاَفْلا

 (ىبرعلا نبا نيدلا ىضىرديسزا) .رْوُهَقَم لطهي قكعُتا ْ

ولَص لك ا ووللا ٍتاَوَلَص لجأ و ولا ٍتاَوَلَص لجو هلل ٍتاَوَلَص نسخ و وذل ٍتاَولَصْلَصْفأ 2و ١
 وللا تاَ

 وللا تاَولَص ىنزآ وول ٍتاَوَلَص معآ وللا ٍِتاَوَلَصُرَهظ ووملا ٍتاَوَلَص ُمَكآ و وللا ٍتاَوَلَص ُعَبْس

لا ٍتاَوَلَص ىلشأ و وللا ٍتاَوُلَص ف آو وذل ٍتاَوَلَص كوب ووللا تا َولَص ثيلظأ
 رثك ا ووللا ٍتاَوْلَص لغو ول

 ٍتاَوَلَصْزَعَأ وللا ٍتاَوْلَص ىِقْبأ و وللا ٍت اَوُلَص مَوُدآَوللا ٍتاَوَكَص مَع ووللاٍت اَولَص عمو وللا ٍتاَوَلَص

 2 الا يا“ ايعس نزلا نق . روع 12 نش 28 ع 1 2 1

ح ٍيسخأ وللا لَك ٍلَصضْفأ لولا ٍتاَوَلَص ْمظْعأ وول ٍتاَوَلَص عز وول
 ةوللا يلخ لجأ وول يل

 هلل ٍلْوْسَروللا ثول ٍقْلَك يطع وذل ٍقْلَك وأ وول لَك لم وول لَك لجأ ة وللا ولكم

 ٍةَبُح وولد ٍقْلَخ نموللا ٍةَرْيِخَو |نْيمأ وول كو وول ٍلْيِلَح وللا جن وونلا نْهَص ووللا بْيِبَع ووللا ني

 هللا ِةَمْمَر حافم َوولل ٍةَمْعِنووللاٍةَمْضِع ووم ا ٍةَوُرُع ووللا ءآيبثأ نموللا ٍةَوُفَص وهلا ةبرت نمل

 اف ٍصلْغمْلا بَعرَمْلا و بَهرَمْلا ف يللي زئآقلا وذل ٍقْلَك نم بكنملا وللا لسد نم راكغُملا
 2 نوع ا 3 2 0 هاو عرس 3 عم - 80

آ َعٍدْوُتْسأ اَهِق نيل عْفَسُم لصف جِفاَش حجنأ ٍلْيَأَق قّرصأ ِثْوُعْبَم ورك أ بهو
 لب اعف ٍقِداَّصل

 ب

 5 قلك م سلا” 2 ل يدم 1 2 1 1

عَأَو ةَلْيِسَووللا لا وذا لش برق لع امي عيطضُلا ِهَْر رمأب ٍعِداَضل
 و ةلرئَم وللا ٌنْنِع اَرَغ ْمهِيظْ

 نع اللا مقا ه1 ما مقام رخل لا ياكم 21 / ا 1 2 7

ْمِيَرقآ وللا لإ ةدتعأ وول لَع ٍةَوْفّصلا اَرِكْلا هلل ء يبْنَأ ورك او ةَلْيِضَق
 رك أ وللا ىدل ىفلُز 

2 

 اَاطِح ْواَناَيب ةدرَيلا َّوااَصِن ءآيبثآلا ٍفَرفآَو عير م .خهلَمْكاَوٌةجَرك ءآهبثكلا لصف والف

 وم مه ْواَسفن مِهِرَْحَو ةَمْونزُج مِهِفَرْغآَوةَمَوْرَأ ساد ورك ااَباعضآٌوةرْفِعَواًوجاَهُمَواٌدِلوَم ْمِهِلَصْف
 .٠ 3 8 3 اهعء
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 و اًديَخ مهزسخا ْواًرْبَص مهلمجآ و اًرْمأ م ْهاَلْعآَو اًرُكُش ْمِهرَئْكاَو اًنْغّو ْمِهِقَدْصآَو اّنَهَع هاو

 ْمِهِلَوآَواَاَرْيِم مِهِعجْرأَواَاَهزُب مدون وانس خوي واَنَكَم مِهِرَعِبأَو امي ٌمدَرْقَ
 وأ وتاتي

 (دعتلا ىش لوزجا ناميلس م ىريسز) .اًنالكلص ْمِجِرَهظَأَواَاَسِلْم هِحَصْفآَواَئاَيَبْم هَ

3 

 هاك ا و ف علل 1 موف يت ساس م / 0 0

 ِهّيهلإَكْنِمَكِبم زال َوْهاَبَك ىفطضُمْلا رحم اناَكوَمَواَئِيَسَكْلَعلاَّنلا جمالا كزري ىلع ْلَص مهلا 30 ©

 ا < 21 2 12 2 نك هد سك
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 اكن اَنْياَع َوّةَلِص هتاَلَص 2 نماَكَل لعجا و كيل السلا نو هي ُصِيِصَح وْ د اَوُهلح مس
 الامية مالَسَواَمال نوماس نمةاككذزم ابر, ضِضح واكد ْوْهْس امو ميَعتَواتكْوْجو
 | كيتأتل ٍتاَراَرْطْصإْلا َو ٍتاََبيِدَكلا و ِتاَراَيِتْحِإْلا َو ِتاَداَرإْلا ٍبِئآَوَش او

 1) .نيقثكلا ٍلاَمجلاَو .صّآلا ٍلاعْلا نِمَكْنَدَلَوْه امبشح ةَعملكلا بول وٍةَعيشُمْلا
 ( ىلذاشلا نسم

 جيب ىف ِتاَّيِحَّتلا كْزأ و ءِتاَكَرَبْلا ىّممأ و ءِتاَوْلّصلا ٌلَصْفأ ُلَعجا مهلا
 هيلع رةَلَْتَو اَوْيَشلاَو ضْلا له ٍل مْ كحمئاْوَم واكس تاكل
 الا .ٍتالَكحَللا و َتاَرَصَحلا جيب

 نأ و ىذا و لَصْأ هلا َلْوُسَراَيكيَلَع هلل ٌلَص ةُناَكَربَ ُةَمحرَوُنلاابيكِمَلَع م ممالَسلَ
 هلَوهيَتلِسُ 201 ؟ هات نرد سل ٍةاَلَص

 اورو نك *1ج ْنَهَ) هياكإ خللا ككعت اك تنك َو نْدقَيْلا كاكا ىثح كبَر ٌصْدَبَع و َكَكَم
 ُ ةةونل ثاولصق ( محو فور كاممؤنملب كهل ضن ةيِرع مك ُْكدَعاَمهلَعُ نع مك فت
 د اح ؟ هيجاَص اَياَبكَمَلَع مالَسلا و لل ٌلْوْسَراَيَكِهَلَع هِضْرأ َوِهِتاَوِمَمَوِهقْلَخ جيم َوهِلْسُر َوِهْيآَيِبْنَ

 ًَ ' ١ | ىزج الشفا هلق ْمَاَوماَلَسِإْلا نَعةللا اك رجب كك 0 55207 رايكهلا

 او ِهِْنَج ْدكَفَفاَر ديف علاق هاقو تود يال يدع لع هيابعاف
 1 0 شر هش و كلش | مهلا .نيجاّءلا مح ُهَّنإ .هقمخَوي
 و | رخال عوالا امل يو 5 َنْيِفِكاَعْلاَوِةحمبِرَكْلا ةَصْوّرلا زم لَعَنِيِلِز املا
 ٌّنآلَهْشَأَوُهلْوْسَرَوُةُنَبَعالَكحناناَكوَم َواَنَدْيَس

2 
 ُنْيْضَكُم وه ماكي هفَع توَقَع تخش اَدإَو هِي َتْذَكأ تْفِش ا

 9 ست فاو هدسوو طي هلك لأي 0 هاني راق كلذ عيري ىيفت ثنلل نقف ككل ف يب نم تقل اَمَو يالا ون ْذَأَو كِئآَيِبْنَأ َعَمَوَكِل إَوُسَرَعَمَوَكَعَم بد دكلاَء عييسعب اللا ٍوَأةَع ٌربْلا َوِقاَقّتلا

5 

 اوخب و ن ِِ
 1 م يك 0 9 5 0-2 هر

 0 0 اي د قيتاكجب نولي كن دق ف“ ريفا 5 ِهْيِفبِزَك ال قع
 هس 2 ا ل < يي ععمجل مدأ مو ةلْفْعلا ا ا

 0 دنع ةلقكو ب يا
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راش لع وكيع فالكل دج فأر فيو و( نبع ( ِمْيِظَع ِظَع قّلُخ لعل كن َو) هوَ
 َوءاَيِبنآْلا 

َصلانلِداَبِعَو َوَنيِحَمْجَأَكِياَحْحَأَوَكِجاَوْرََو كبه كيآَو لس ب
 0 هللا ٌةَمَعَرَو َنيِكلا

 افعل ٌلْوْشَراَيَةْللَكاَد رج ةلهَأَوهاَمَ انكم ائاَْمَكَديَسةمل ىرج
 برس اَملَصْفَأ

 30 ع م يعي اع هلل ٌلَصَوِهِعَقُأَن َعاَّلْوْسَو

 َوُلوُسَرَوْةُنَبَعَكْنَْمَآَوهَكَكيِرَ رافع اا لال فانتا نضيع ع لس
 جمر ج<

 َوةِداَهِج ٌقكوللا يفٌتْرَماَج َةَمَأْلا َتْحَصَت تْخَصَتوةَناَمألا تيد َةلاَسِرلا تليف كذا نم ةثريِ 1

 ُهّكْدَعَو َىِذَّلا ب ادوُمْحت اًماَقَم ُهَقَعَباَو َةَلْيِضَمْلا َوَةَلَيسوْلا هِتآ ّمُهْللا دا قل لاك

س لآل َعَو يمل تلا كِلَوْسَرَو كِيِدَتَوَكبع رمح اناَْومَو ايس ىلع ٍلَح مهل
 اَاَلْوَم َواَِريَ

5 

 ٌؤايّكحن اناَكْوَم وأ ِيْيَس ىلع كراَبَو َمْيِهاَرْبإ لآ َعَو َميِهاَرَب ا لَع تيَلَص اك َِديَرُدَو ِهِجاَوْر وب

ِهاربا لع تكد ابامكهيَرْهوهحاورَورحم ئاكمَاديَس لآلع
 َنيِيِلاَعْلا ف ميِه 3 هةيهابا لآ عَ .ةن

 ٌركآَق لاول دبل (َكيِاشلا عَ 0 وْسّرلا اعلا و َتْلَْنا ا اَنَمآ ابر لِيَ ُنيِبع كن

 5 وو َتُيِبَحاَيَكِتْرُم َكِتَرْطَع وَكِتَضْوَريْقلِدآَو هلل َلوْسَراَيَكِتَيْؤي يَ

 اَيَكْيَلَع ماَلَسلا َوٌةاَلَصلا هلل َةَوُفَصاَيَكِتَلَع اع راق ا ََكْيَلَع مالّسلا َوٌةاَلّصلأ

 اَيَكِقَلَع م ماسلا َوُاَلَصلِد ْوُرُكلاَوواكخكلاب# اج نمي مال واللا وغم هلإلا بيع

 َنِيَع اَيَكيَلَع مماَلَسلا َوٌاَلَصلَأ ِدْوُهُّملا ص َضِيِفُماَيَكََْع ْماَكَصلاَوةالَصلا ِدوهْفَمْلا قحلا لع الا

 تهييس كيلع مالكلاَوةالصلا دؤجؤملُ كييك مالكا وللا يو لا

لاَ ةَمَر كلتا وللا وشي فقوكلاَو ليِطعملا لاعكشا هُفوعفلا اد ام كفَص عرب
 وَ

 ضو افلا ِلْمَهَلَعِواَجو وفم ةقأَرَو ينوون اكههمَو ووك طالب

بِِصْعَتْسُمْلْزَةَعْصِعَو َنبرئََعْْلاَلثلدَو َنِْفئاَعلْزَكاَماَو نْنِعِطَقنُمْلُ
 ايَكُلَكَسَأَو َوَكِبَكَيَلإ | ُلّسَوَتاَنْ

 ٍصْيِصْعَت وَكَِماَرَك وَكِفاَجَوَكِتَماَجَو 2 د سوم - مقوم

 0 ا َكّبَرَنْيَبَوَكَكْيَباَمِيَوكِتّيِْوْصُخ

 َنيِْاَللا َكِمأٍِْيِرَع لع ٍةَقَفَعوٍةَياكعوةمَْرَوِةقأَ ؟1ةقيوع وقع وشو روك ؟لام

 نم كب َكِبَنَيِمِشَوَكُمْلا .كياَكْعاب اَرُكِ كي نِشَوَعمْلا كاب ىلع ْمهِحاَيْشََو ْمِهِحاَو زب َنِِفِقاَولا كباب

 7 2 سوا .ٌمِهِلَمَومُهاَيْثُد ف فهلامآ اَمّقوَق كالو
 م تاع

 - َوثةَلِماَكْلا َةَمَآَعْلا َةَقَأ كلو هولا َوثةَلِماَشلا َةَمَح ةّمحكلا َوَةَع ٌةَعاَفّقلا َكلاَسيَدَي َكْيَكَيَوِهْيَدَيَنْيَبِوْسا لِ مهلك

 ِهِتَككَسَوهِتاَكَرَع اَكَسُم ِهيِضَرْياَلاَم َعْيِف نق فاَعُم كيهِلِئبَس اَبِّتِإَوَهيَعاطلَىَيَفْوَلا
 رح َعَيِباَكِل ضرب الام جيم َحاَبِتاَوهيَعاطلإَقّيَف

 ٌةاَصِرَكِلْز بَل َةلبَيِلدْماَوك ماد اَميَلاَنَماَمُم ِهّيِضاَرُمف ادب ِهِكِر م َنِمِةَرِحاَللا َوةَئِطاَمْلا

 ْعَم هتَقاط نم ةئك#ت اًهبشح هتّيب هتَيِروُبُر ٍقْوُقُح ءأَقَو ضْعَبِب ءاَماَيِق ِهتيِدْوُبْعي م اماَسُي ١ َكاَضِرَو
 خو وبحي

 1:1>#]#] 77ب7“بب75 ا

 يي يسو

 20< ا ا



1 3 1 1 1 1 1 0 3 1 3 1 ّ  ا 0 ً

 كَل ِهيِلاَعَم َوِصاَكلا َوِهِمِزاَوَلَّو واَعْلا ْتْحلا َنِم ِهِيِيِصَن ِدّوْفْوي هَعّيِلِاَق عؤتي َكِلْذ حْيِجَرَت / لاس دا 21 ا 5905900 ه١ ا[ 4 تد#+ كااأ سدر 6 دكني
 اقل هَنَرْحَوةَردَع خف هي كاَيهدْوْهْسِبءاَعَْلا ٍنِعءاَقلا َووِِفءآَكقْلاةَبنُر كلم اعل
 تَرِتْيِبَح يوليه َنْيِلَسَرْمْلا َنْيَساَيونِعَِسٍِِرِحاَشَم َوهِِلاَعَم د ا نا لا مووأر به مار _طسف و 2 مع --_

ُُ 

 ُُ 1 ف ا

 و

 َوَرَهِظ اَم ِرْوُهَظ اَودِيَو كْنِم َكَْر ٍبّرق وكبر نم َكِبَرُق اون َنْيِمكَد اَماَلَس
 :0) .هتاَدٍوَرْطَع ٍبِيَغ ف هلاتج وهيا هلاَمَك جواَوجَوهِتاَقِم كاف سوم و هيآهنأ
 ( ىلذاشلا ىبتاوملاميتاربا ني لا

 ء اَيَكيَلَع مالملا مُثاَهع ٍةٌركممْلا كمل عيرج لع تاكو َوهَْمحَرَو لاعتولل مماَلَس 5
 ' لإ يواتةالَصَك َكِيَلَعلل لص رك هلْوْسَراَيَكِهَلَع ماسلا مث ةَجيبَعاَيَكَْلَع ماَلَشلا
 ٌَوهفَع ُئْيَح نم لات وهناك واَلَصك َوكُكَقْيِقَح طيح نم هيكل ٍاَلَصَ َو كتير
 ا وهف داَرَو هآهبثلا و ٍلْصْولا ٍتاَماَقَم ٍتاَومَسلا ىف رواج نَماَيَكِيَلَع مالَسلا م
 و, دّدلا وأ ٌةَوُف ةَنَع تَرَ َقِزْلا ٌدَوُصَقَمْل ٌةَحْلاَو ىوُصُمْلا َةَياَكْلا َةَلَبَو ,لغألا ؤلَمْلا ٍتاَوَّذ
 لكلا نم هِيَ ترقأ ٍيِدوُجوْلا ىلغَمْلا نم برقا ناك و .ىهمنُلا كبَر لإ نو هلق مموُهْفَم
 لإ َو تالاعكْلاب رهط نماَيَكيَلَع مالّشلا ّمُث ِكّلقْلا كج عوُضْوَم لع هِلاَمَك تاني لوكس
 1 (ءافنحا كلاس بالذ ا) .ٍتاَوِبَيلاَو ِضْرَأْلا َلاَع

١ 
 راقرئِزوءاَمِلْولا رَْتوءايرآلا ساو كحماناكومَءائيِيَس لع لصت نأ كلاش تمهل 06 0 29 - -

 (ىريبغقنا نيلاءاب,ثىريسزا) .نْيَقِفاَكلاَيِضَويِفَلَققلاَحْوْيَو

 دعو كيالإلت تاك هكلَعجَو كَتاَِسَو كيان ن مدكزهظاو كياذ زي نمفققخ[َع هللا ١7

 ةزئقمْلا بويل نع ريغملا ةقلطملا ةِزاَرخَولب ٍصوضخملا ةيدؤُبْحلا ِفاَصْوي وئآعْلأ ةّيرعألا جوك راونأ عييجي جواجلا ٍةَلَسْرْمْلا ةَحسياَْلا ةمَْرلا و ةلَمَكِمْلا تالا مالو و ىٌفطضُم ايهم

 َيرْكَو هجاَوزاَوهيفع ولآ لع وَيَا لص يِحاَْلا َلاةرثَكْلا نمت لكي عنج عاذ
 نزيلاعلا تروي نحل وانت ايمن مَلَس و هيالذكت ولاَوَعَو هاكر اُم مولاَعَم هيأت َوهِتهَب لهآ
 (لاقترتلا عصر نيت نءادور د )

 هعاَبتَأَوِهِعاَيْشَأ وَ اَصْنَِيُْمودجاَورَوهياكضأو جهلا ل موك أتاكمَواديِيَس لع لص هلل 538
 اوكا مهلا هليغأ وهيل ىنو ُهَكئآكمْلااَهلِضَوتو هيو قزق اى قف ٌةاَلَص ههه و
 2ظ2+>2ظط2 +1
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 28 انها لها طع داما دطعاوا هما ما وها وها وها ها ولما لما راها ولها ءاجاتجا جاء اجواجب

 1 اجل

 َناكمْلا و كوقغمْا هاوّللا و وروجلا صولا و كومختلا ماعلا و ةعئؤولا ةيلاعا ةعدور

يَتْيَرَجاَم َلَصفَكَعِةِرجا َوهَكْرَعَوْىِذَلاَدةوْمَمْلا
 ِلَصَو ٌةَيظْعَت ٌؤامَرَك و اَكَرَهٌهدِزَوِهِحَمَأَنَع اًيدَنِِ

 ٌدَنَعَوسْمَّشلاِهْيَلَععْلظَتاَمْدَنَعِوْيرَللا كِكْلُم هاوي َْمِزاَلَُمتَممآَداَماَكَسَوّقاَلَصِوَيَلَع ميو

لاَعْلا بَراَيةْطاَيوْيَلَع بْوْفَتاَكاَمَدُرَعَو شْمّقلا ِهْيَلَع بردك [َمدَنَع َوِوْيَلَع علت الاَع
 سأ) َقِيِوَ

 ( ميلا متر ىلوبلا خت ديس

 َوهِلَآ ل َعَو مدَكَمْلا كيو تاكا داَوُمَوِتاَداَعّشلا ٍنيعَمَوِتاَداَلا نيس ىلع ِلَص مهل

 ىلع ويِئمآل رق ٍناطْلُصلا تلا ِراَكْعمْلا علام ركام اكس لع ِلَص هللا مّلَس وهي

 (.يلعدثلا عمت قراجلادوتسأ يلا ىديسزا) ميسو هيف وه

 ةبلاظملا شاي اب لفذأةاَلَصْمَلَسَوهِفصوملآ لعوب هال موك يَس لع َلَسَو لص مه

 سيئر لت كَيدَوَم لهآ قافآ فنحن الم َوادييَس ىلع لَو ٍلَص و بحاول رمت نيج

 (.يلعألا تر قواعشا كى ديسذا) . كير ِزاَوعإ همْوَكتاَيِلُج رام اوناِرَهْمَمَوَكِتيِرعِرِحاَمَم

5002 

 2*هطص 72
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 ري

 0 3 تارت و 3 اما 2

آت ِئِعَركاَوِسيشفاكَكفِوَوْتْلَس كفِعَوْتْلكوَكَكب مهل
 كنوبلظأآلوكاو يك نو لاش 

 ةضاكل هد عاج س ع مدد! ساو يت رز ةوق ىكو 000 ةدؤ كا د1 داع 4 وألف عاج يك

 ىابُكلةَليِضَقْلاَو دخلا كيوي كيد لوب ف كيلا لشوكاو مهلا كورا
 حن اناَكوموانِيَس

 ةيوؤمك هيرب ةالص هيلع لصُم نأ كّلئشأ ةيو ىلتُمْلا نيكلا و ىطَرمْلا نؤَطلا و لشي
 و ص اا 1 هد وع اى 2 هدءفو 1و | 2-5 َء 0 8 2

َمِواَهمِدِهلاَمك ِنَعَف َكِلْذننَْفَيْت يح ةِكَِبرةيل يوب
 كيزك هيف هلآ ى ع َوتاَدِفراَع

 ( دعرشلا ىش لذاشلا انو حئريسزا) . ٍْيِظَعْلانيعْلاهشاياَلََوُقاَلَو لوعالو كِل وكن
ٍِ 0 

 كلئشأةيو يمهل ك أشك يوك يع كلَ رم الومواتيتسو كرم يتخلص لح مهل
 َودّيلْفَعْلاِهِِتاَرَمعْيِجَوِةَيهساْلاَوِةَيِفَرعلا وجا ولآ ع نري ٌةَمآع هي ٌةَصآَ ٌدِِياةَةاَكَصوْيَلَع ليصُمْن

 ةهيآى ع واّلقَتْوالفَع لوكس لبكي رئكيالو بسب هلاضِن نيد اّل ةلِمكةاَلص ِةّيِْلِهْل

 .اًريِقَك ا ْمَلَسَو عِناَوَمْلٍْئآَرحْلاَو جوا َوجْلا تاهل هيا كضآ

 (هنعهللاىضرلذاشلا افوديحمىديسزا)

تالا 8 5 اولا قمخولا يع .لمملا ونآلا ريل و لكلا رولا لع لص مهل
 

ك زو كاَدُّو يش لك روث ِةيزاجمإلا يقل و ٍةِيماكشإلا ٍةَلِيْلا ِبِحاَص ِةيِناَوْملا
 ُكاََسّوِل ل

 ٍةريآَو يق ِتوُكلَمْلا و كلما َراوْنآ جروهطِب تم و توما وةك َنْيَآَرَك هي تخف نَم

 ةرطق لا ٍتاكؤرك يَ َوةيهلإلا ريالا نع ٍناسْنإ لاَللا سياكق جات ٍَكوقأَي َو ٍلاَمَكْلا

ةكساَو ِدْوجَوْلا ريب و ٍداعآلا ٍنِحاَو دولا ومو داّدفإلا ِدَنَم ةِّيِسْنُقْلا
 ِفَرَك َو ِكْوُلُشلا ٍفَع 

 كيب ,قِئَقَحا سوُرَع ف ِفِراَوعْلا سمت و يِئَكَدلا هات ف فاعلا ٍرْدَب ِكَوُلُمْلا َو كالمكلا

١ 
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 ا ا ماجا لج ماجا دملج ماج نر

 هد
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 اجراها ر لاجله اراها واع اوم دعا دلما وزع وزع انزها وها ويها وما وهارما

 ايدو .عِطاَسلا كرون و .جياللا كِقزب .مووفآلا مْيِقََسُمْلا كِطاَرِحَو وعلا
 00 20 ِراَسلاوولمْلاَكو عاطل بَل

 5 00و

 ٍراَوْنَِقِرْغَمَو,ِتاْلا ٍراَوْمَآ ٍبِرْغَم طْئَأَسَيَو تامر مؤ طْئَأَس وو ِضْرَعَو
 7 باري ع ممل تاكو وَلا ِجاَوُرابِتاَقِدا ارههلا اَنَس نم ٍتاَحْبشلاِاَونأَبِت ايما

 00 هزي كلا فِيْ يك [هلؤم وايئسي قزق رقي ىراقلاو لمت
 ١ ةاوكلتت ىف ٍقالظإلا لع َكيمْيِلَخ َو عا .هلاح َوِهعَمْحَرِب ٍِتوُكلَمْلا

 اراقب هضأ ىلع هيلا وليا ومو هما وع هيا رمال نزعت ةاَصولَع مهل
 0 سطوع يناس : يبوغكلاوهقرغأو ءياقذُلا لِما
 : اى هتك رم رون نمو ِهجْفقَع نيت نم قددم هللا ٍلعجاَوءراَسيلا هاجت فَقرخمْلا

 لإ نيله و .هفئآدل ساكيإب ىا رشم ٍةَبْْع ف سْنآ و هرم قي قع راوي نيج ٍلْيَل
 يشب هياتك راطؤأب نوقت ناطؤأ ريع َوةَيِريحمْلا هين ٍلِواَك لع ةّيرمحلٍةيِيْقْلا
 | ١ ااراصن ووطت هيا تاق يشع هنشخ هند اهك هقيخ اف قذرفأ و هياتم وهلال
 َكَئاَلَص ِهْيََع ِلَص و مهلا ِهْيلَع هَل اَعِاج و ِهْيَلإ هم اًوطأت َو ُهْيََل اكِراَو نوكأ لع
 0 أ ُتَقَرشَأ َو و ِدكَعْلا ف ده رَثكَت َو َكِيِلَجَت َنَكَوَت اَمِةّيِلِحاَوْلا ِةّيِرَبَكْلا كِرِحاَطَم يف َةّيِرعألا

 2 ايري ٍْيِلَعْلا ُتاَبحُم تَس َنَعَت َو .وْيكحلا هيرب تَعَلا َو ِدَرمْلا اوكي ٍتاَفِضلا 1 و
 ل هيلع مْلَس و لامجلا و لالجلا يقص  ِهسييِرقَت و ِلاَرآلا ٍلْا ف َنِقْلا ناش ذر
 ةَيِدوُبْعْلا ٍتاَماَقَمْق ِةيوْلُعْلا ِهِتاَجَرَك قاَرَمٍةَنْخَو يف ةيدلعلا ِتِتاَرَم ُتدَّزَعَت ام ِةَيِناَدْرَمْلا

 ملا ٍتاَراطَمْلا َو ِةّيِراَوَظآْلا ٍتاَلاَجَمْلا ف ِةّيِتاَفِضلاٍر اَْنْلا جارت 0
 ِةكَبِحُمْلا و ٍةّيِرَمحأْلا هوك جماَج ف ِةّيِم يف ةيمكآلا باَرخي يف ُةيِناَحْوُولا ٌحاَوْرْلا هَل ترجح
 ءاركإلا ٍنع .ةكفتلا راَوشألاب ٍةيدوهشلا جاولآلا ف ةئوتفتلا مالفألاب عكا ِةيِحْوُبْشلا
 اَصْنا ٍبْوْجَوْلا .ناكمإلا ٍضِراَوَع نَع اًمبي شسْرَقَكُي ا و ٌةاَلَص ِهْيَلَع ِلَص َو ِةيِرْكَمْلا
 ارَكَكَو بولا وصلا نزع امنت امك جارلكتلا عينج عيب 4 هَمضِ ولع وِ تالت

 ثا راونالا راَوْحَأ تجَكاَعَت اَمءاَرِعْقإْلا وْوجنَو نال

 ب الإَةَوف الو َلْوَعاَلَو ليك ولا َمُهِنَوُهَلل ايش َّواًريَِك اً مس َو.را ومَا َوْمَآْلا ٍتَقَرُش م
 انو لتىريسنا» . هد

 هلآ لَعَو ِرَكُمْلا كيب نكن ااَكْوَم و اَِرْيَس ٍتاَداَرإْلا ٍداَرُم و ٍتاَداَشلا ليَ شم لك لص كلبا
 ' انو لكى ريس نءرجاط ىلا ىريسنا) ٌمْلَسَوِهِبَْع
 ْذ َوهِجاَوُراَوهِباَحْحََوِهِلآلَعَو قال وليف وتو ايزسرل زم زك

ُُ ُُ 
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 وها وها ها لما تنجا راها اجا ولها اجا راج اراها ولج ادلجاداجا جا داج اراها راج اها هاج جا راها راج وج

 لآل ةالصويلعةلل لصالاسإ نقةتفع اي لكك قرعك اقيزلجتو ىرقل هي زن و كن
 هللا ىَدق نت لهنا ٍلْيِوَقلا و ٍلاَمَكْلا لفآ هياكصآَن ع نع هلل قطة هيب ان الو ضخ ال الامي

 ( هدعشلا ىشي ل ذاغلا بجاوملا يلا كريس ا) . ٍقَرِئَاَحَو اعنا

 ِةّيِصْوُصُنْلا َماَلَسِوْيَلَع ّلَسَو ب ِةّيِرْلا رئَأَس لك د لا

 ادم زت عِطقْنَياَلوامُهاَتْدٌلَجَتيَو انبأاكَلمْوُنَيو اهدي اماََسوةالَص يي بألا قرع

 ٍناكحلا ىِذ ءتاَحمّشلا ٍةَرْطع َوٍتاَفِصلاِرَهظَمَو تالا آم لو اوُسّولا ْيَِّنلا اذ له ىلع ل 2 7

 م و فتشمل اجلا ويل لجل اقلها وراك رولا وخل ءآلكعْلاَو ٍدلطْعألا

 ,لغآلا ف َرَّثلا وغلا ِماَقَمْلاَو يفعل لاو يلم ٍلامكلاو نوقلا ىو. يليعلا أذل

 ٍناكَحْلا و ءِبّرَعُمْلا ٍناَسْيلا و, ,ىقثآلا ِبْلَقْلا و ,ىفثآلا ٍنِاَبْلا و .لخآلا دوما َو ,لُجآلا ٍوِتلاَو

 َوِرْمَأْلا أَكَكَبُم هُم ةّلِماَكْلا ِةَجْعِتلا َو َةّلِماَشلا ٍةَمْحَلاَو ,رهاذكلا ٍرْصَتْعْلا َو ٍرِهاََطلا ٍلاَكَحلا ِبَدَقُمْلا

 ةَرِث اك بلف تؤكل ياو 5 ع دُوَكَسُمَو وتوُكَلَمْلاَوِكلُملا زر وكلا رفع ةمياَ و .واكيلا

 وِحّكِهلا جْيِاَكَيِرْ ِرَجَفَكُم ,ٍلاَصِيلا َو اَئاَوَمْلا ِرككَو هِلاَمَكلا يع ناس ِدوجلا ٍناَضْيَف ٍنرْعَمَو َوِدْوُجَوْلا

 ( للا اَهّضَح .ةّي ِةّيِرَمَحمْلا راونالا ةربَكْممْلا ةكيكشملا ِةّيِمدَآْلا ٍةقالهلا زي ِةَفْيِطَل ,وَمهْلا ٍقاَلْخأ نوم
 ةيم

رطاَع واَلَسَو ٍِ ةيرمخآلاِةَمِيّللا كْلهل اهاَعريواَلَصب لاعت
 تا نش ادب ولم ٍةَْرم نم اَهََِعِ

:قيلاَعْلا ِتَراَي نْدِمآ ٍةالَصلا وزب تالِضلا وجر ٍرْيِصُقّتلاِ  ِفركعُف ٍربِقَع ٍلْبَع نم مُك ديري
 

 وقعا رِهظَمْلا ِْيحلا اذه لع ٍلَصَو مهل
ايعي ب رح حاَف مالكِيلا ٍلْفِع ةكرياَو

 «ي

 54 هع و

 ١ سم ا 2 م م 55

لاِدَرَمَو دولا نغم ,راون 11ريال ايوان را
 ٍدوُوَمَوِلِلوِلُك ٍنْيَسَو ِدْوجو

2 

770 

2 0 

 يوليو الاجاب نيوز يزل تب ٍتاَيِلجَتلا خت وِتاَلَْكَلا ره

 غل ِنامّزلا تاَرْوك يوج ناهغآلا ييَعِناَسْن .حاتزإلاِةَفْيِطَلَو حاولا جور .ولاَعْلِم ولعل

 ٍرِهاَطَمْلا يف َِقلاَعبْلا رانا 3م ةري ٍةَّيِسْنُقْلا ٍتاَرَصَحلا ىف َةّيِلَعْلا َبِهْلا باَبْرَآل ِةّيِنَسلا ٍلِصاَقَمْلا

 5 وقفل ىواق و بؤلفلٍنامظُمَو لفعل يزف زم الملا ِةَلْبقَمْل ووْجَوْلا رك نيثأ و جابضلا

وْلا ٍةَبظُح بِيطَك سوُرُْلا رع 42 ِرُصُحلا لإ[هيعاَدَو حاولا روم
 ىِزيءٍلاَصْيِإْلا باي ٍلاَصِ

 املَسَلعمِيسَو ملا ناصخإلا طع ِناَفْرِعْلا ٍلْهَأ وام .لاَمكْلا له نم ٍلاَكجلاَ َوِلاَمَجلا

ناقتي ادفقع مهلة ينزل اكيرياكناهفزعئامك هع وب ِهِتِْئآَدِفِراَعَمَرا رم اكفْرَعُت
 مول 

 < ع هياكل نموي زفت ام.هيالؤكت تيوب ْنِم اَكْيَلَع ُلِزْنَو ِهِناَيِح تاَرَع رّصَح ف هِناَيَب
 ا ا

 ٍلَمُك[ اب اوُراَص ىف ِةيِصْوُصَعلا له فعاَهعِرَو ناو ِهِفراَعَمض اوك اََصْ ِهييِموْصُع قمه
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 اكعاوزأو ةيِلهلاهفراعمرٌةؤمخم بول لعجا مهل ٌرُهللاةّيِرْلا َنيَبمِةَعْلِ
 ]َةداَقْنُم اكئاَرَبأ و .هِتاّيِبنَمر 5 داق انزال َهَتاَرْوُماَمْل دعيت اَلوُقْعَو

 رواية أغمي هتّئش لع اكئايع لا ٌمُهْللا ادب ًاَنَكْيَيَخَأ
 اك] هلعجا مّن ٍلاَوْهَأْلا مْيِظَعَو ٍلاَكَدلا َنِم ِةَماَيقْلا َمْوَي َكَرْدِع ات عيفّنلآ ِلاّوُشلا
 ||. ءانوياعبما وبا يب سر نم َكياوَتِرادِفاَراج انلذلعجا مهلا َكِياَّنَع

 .امُهلل يَ يوكل ف اهني اكل هلعجا مْ ِنْيَراّذلا يفِهِتَعْلط د ْوُهْشب هر اكفِقم ْمُهْللا َنْيِجاَدلا

 ًوغأ نع َضْوا َو مهل َِيسْلاَعْلا ٌتَراَيَنْيِمآٍةَياكِتلاَوِةَياَنِْلا ىف ِةَياَتِعْلا لمَ َنِمْةَرْدِع
 | و وَمآْلا ٍقْيِرلَكلا و ا ومهلا نم قلص نوب هبحأ والو نق
 (اَسْربْلا لَع ْماَلَس و نْيِمآ كا رع و وكس نم فذكرت وةمخلا واعف لع وويل مالشل
 ١ َنْيِلاَعْلاَت 5 كولي و

 م ]1و َفَسوُيَو بوُفْعَي لَعَوَناَلْس ودود لعوَحَونَو تْيِش لَعَوءآَوو م لصقل
 تك لع وني اَسوُمْلا و ءآهبثألاِرْئاَس لع و ساَيْلِاَو ِرْطِْلا َلَع و ىدْضِع َو ىل !َوُم َو َمَيِهاَرْبا لَع

 : ل ونكمل كري قيلت زثلائأ و .فيكفلا لع «َْيَلاَعْلا تاَرِب و ينل
 للا واَرِكْلا ِهياَحْعأ نَع ضزا َو ِياَلَسلا َو ٍةاَلَصلا لَصفأ هيلع كح تام َوِيَس ير ل
 هلا راَوُرْلَعَو َنْيِيروُرَكْلاَوِشِرَعْل ِةَلَمت لَعَوَلْيئآَرْرِع ولْيِفاَرْئإَو ليِئَكْيِمَو َلْيرْبِج لع ِلَص

 راحاَصلا هلا ٍداَبِع اع و اكيلَع مالكلا و قنوت هكا راس لع َنْيَِدَقُمْلا نم ٍرْوُمْعَمُل
 .َقيلاَعْلا تَروُلدمحلاَوَنْيلَسْرمْلا َلَع مال
 كال كَلْضَق اوت اف ةَياَرِهْلاَعَلِخ ْمَُكْمكَم 5 ةياكولا لف تضّصح َءْصّصَح ىِذَّلا تْنَأ َكَئاَحُس
 ١ 28 ليا ىلع َكِيَلَع اوُلَبْفا لَو ْمُكَعِبَبْخ ْةُنَكْبَبَخَأ للعقار انو ةنرط رار كراع دلو

 | ا ويلعلاب ملا ءاَهسكْلا جيب ينل هزه كت َكَمْسِو هن اكل مِسْقَت نآ قياسا ِداَدوْلا
 ِلْجَمْلاِ ءيرْبكْلاب محلا ءآولي ٍنماَحلا ٍدوُمْحَمْلا نكح الم واي كيَِع نم هيِاَعمْلا

 0 ُمقْرهَلَكِلْوَق اركاب شْرَعْلا ٍقاَس تحت كِدْيِبِح
 َكِتَرْرُقَو كِدْوُج ٍةَعِسةْنُك ثْيَع نم ائيالك ب قيل أعلا َوَنْوَعْلاَو ِرضَتلإبَروقْلا
 ١ ” 0 اً/ِسَكْم ءاطع ,لآعلا و ٍلاَحْلا يف ,ٍلاَب ىلع ٌرظَْي الو لاوس ُلصخي
 1 ا سر تسول ٍدْوجَوْلا ني يع لع لص نأ كاب
 يتأتلا ِلاَد حاَبْشَأْلا ضِحْفُمَو حاَورْلا قيم, قخَمْلا م وي ْفَشَمْلا عيِغّشلاَو 0
 ئ ا سوُفُتلا ٍبْزَهُم و سؤرلفلا ٍةَجنَم هَكْيَلإ ْمِهِهْجَوُم

0 

- 0 
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 عاده مها ومالها ولها ولجا اجا ولما ولجا اجا راجا اجا دله! ولج اولها اجا ءاجاداجاو 12ه هاج راج وج

ِلِحاَوْلا ِرْوُن»ة اا ملل ل و نع لق ب ست
 تالا ٍةَرْطَح < ةّي

 ٌتْيَح َنِم صحت ٌّجَرَو وكم ةلماك ٌةرْهطم ةَسّرَفف الص ربكلا واذكي لكلا راو :1غاق ءٍتاَفِضلا قرف

 لع ْوُلْعَي جالا ُهَفَرَك دب ماد ام ِلْييَعْلا ندع ْيِفهْكِراَقُي ملى ِنْيرَْلاِهِفْصَوَةرِع عفوه 5-57

,كِلْذَك هْيَلَع ْمِلَس و ءآيلؤكلا لك لع و ِةَكِئكَمْلا لَع و ءأي اهيثآلا و ٍلْسْدلا
 َوَكِلاَتُه ُهْعَلَبَي امال 

واللا هياعضآ ِةيِقَب نع و .واركلا ةَرََعْلا يرخب علك نع ةللا يضر
 نه َدِْزَمْا كَاَحْبجُمكْلَكَسَت 

 َقْييَلاَعْلاَِت روليدمحلاَونْفلَسزمْلا لع ماَلَسَو ىو آَكِلْضَم

 لك حاَيِتْراَّو ٍةَرْطَع < لق نأ عْوُر ُراَهوَيِطَحَوِلْسُرلا اَمإَواهِرْيِفمَوِوُلعْل عماَج لع ٍلَص مهل

 ةرطقلا سْملجَوةيِسْدُقْلا ٍتاَمصلا زيآع كلا يتلا واكو نَا ِبِيَْلا حاَكفِق قرت وة

 5 ٍدْوُجوْلا ٍقِرْفَم جا نْييْعَتلا ٍقِياَس ف هيي وكَقلا ٍلْيَس مب ةَقْيرلا ِةَلاَلد و ٍةَقْيِقَحلا ِةَياكِو ةّيرِدِعْلا

 ِلَص ِةَمْْتلا و و. ةَمّولا ٍلْوُسَر لالا م و لاجل بكم كالو يَ ِدْوُقْعْلا ْرُد ةكساَو

ت رم مال هلع معو كلامك بيار كِياصنإٌءالَه اككنايويلع أر
 و.َكِقماَرَك درع كد

 َقدِّلاَعْلاِتروُليُنمَلاَو َنِدِلَسْوُمْلا َلَع ماكس

 ىِذِلَمَحُن اَناَكْوَم ّو اك ايْيَس ٍراَيْخَأْلا زب َو .راَوباّلا ِريِج لع .ر راوثآلا ٍلاَمَكي ٍراوذآلا يف مهلا ِلَص

000 8 

 ودم

 00007 ييددح
 لكل لعن لحمل يع لم الك هب قا معاقل ودآَوْللابِحاَص حاَرغيْلا 17

 هيلع هلل لص حلمات علنا يتلا يتلا يل ع ةللا لص كح اتاَكَم كيس 3

 ا لال خت نكن اَتاَلَْم وانِرْيَس ِدْوْجْوْلا ىذ جور رع العلا فو ضو ف البلاي ةلل لص 37

 ٍنْيَس ىلع دال َمَّلَسَو هللا لص او رَآْلا يف حاَرْفآلاب حْوُّدلا كاَذ لع .حاَبّطلا يف َوهَأَسَمْلا ف َمَّلَس "

 لص لاتكلا فورفُلا لع لاعمال ةّلس هلل لص دال 08
 0 ملا ياك لع ةم قخخؤلو لسة ةلل

 هليعؤالل لك اَركلا رف لع واكل مّلَس وهل ٌلَصيِرَْلا درَمْلا لع ييرمْلي َمَلَس هللا لص 72
20 

 ا جْيِفَرلا ٍلْملجْلا كِيْيِبَع لك عفَدبأيوهلإآَي لَو ِلَص ون ٍحّرلا ِفْوُوَرلا لَعٍوْيِظَْتلاِ

 ُنْيِخعاَيْميَسَو لص هنهابا طعما لع ىيلإآي مس َو ل د ٍرْوُكَّشلا ِنِماَحلا َكِيِبَت لَ ُدْوُمَصاَييملا

 ينك عقكمل ل قرا طول د السا لعمل لع السامي و لص ريل ٍْبَس لع

 ىلع .ساّرظآلا يف َيِظْعَتلابُ هلل ةلل لص وملاك فيجول لع تؤنعلبالعلا سول

 ِهّيَلَع اَكَماَلَس هْيَلإْغْلَبَو ةّيِسْنُقْلا ٍتاَرَصَحلا يف ٍةّيرمْلا ِرْيَغ ىلع ٌمهَللاِلَص .ساقئالاو وول رظعم

 .اياطكلاذج اال ف عنغّشلاب والكل < ٌعَمِوُيَلَعلَصهاَرْكاَلابهاَوّدلا َلَع

 ىلع ْمََقْلا ُهَكَواَكَك مَرِقْلا فدك 4/11 همت سولو نم ٍةَعاَفّشلا ِلْومْعَم لع ِلَص مهل

 ٌةَئَِّلْهَكْلَعَجَو ماَظْيلا ٍلاَبْكِبُدَكْصّصَح ُهَكْصَّصَخ َوءلَمْكَْلا ماَقَمْلا «لوَآْلا ٍَّعَكلا يف هَكْنيَع نم َِرَق ْىِذّلص

 ياسا < ٍبّيِطَخ و. سينأْلا عِماَج ماَمِ مادلا
 7 ب يح

 اج حلا هل 4
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 هه اره راها رعد ولها رلعا وزع زها ريجا وزجاج وها وهات 2 9

 ء خف ةيِِمْوُصُحلا ماَلَسِهَيَلَع ْمْلَسَو لالا ٍنَمْآَو لالا بِرَح اتاَكْوَم وكيس ِرْنأْلا ٍلاَمَجلا
 ع كاهيخإلا و كيل ترُقْلا كلَكس و .نماكنُك نع ٍيْعُْلا يف ىلإ كيلة ُلَسوكأو ِةّيِموممَّدلا
 / 147 باجأي تفك لَك َو .راسكنإلا وليل ةَلاَب ثفج ورقه وَلا َي تظسَب ىلا
 .لاَمآَب يحك اكو ٌوْسجِجَأَف ٍبابخألاب
 8 | فهكَرَلَبَعَواَلَتَو لص نم لّضفأ ولم وِرِلاَو لُكٍنيَس ىلع ٍدْوجْوْلا ِتارْدِدَنَعيِلَص مُهللا انا يدار وي 14 36 ىاوعف نردرفل ف ع رذق معقل عنا كك درك أَ 500
 راو ني نم .كيلذك اب مَلَس و ىفطضُبلا كح اناْؤمَواكييَس .افطضإلا لهآ ٍةَوْفص العلا
 7 ' وَمواكيّرَس قع ِلَص مهلا .قييلاعْلا براَيَنْفمآ نهيِمْؤُمْلا كِداَجِع عم نمو ِكِلاَس و ِتْوُرْوَم

0-1 
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 كك

 ند ندد كل

 رولا ٍبِجاَصو يضل زيآع لاعكلا غب لِكَكلا ياو ِلاَرآلا فذكضّصح قال دين
 فيم ا ىلاكملا لامك لات ِةَفَِِلوَراَش ل قَئوَرٍراَوْناْلا ٍتاَرْوك واح َو,راَرْمآْلا ٍنْئآَرَ حاف 2 تك وو ف هو 8ع شاول مدس نقلا زو ه8 هاو 1 نول 82
 عيفَشلابركحمانالْؤم اكس .عِِفَرلا باكجلا ىذ ِةَيِناَيَدلا ٍتاَرَصَحلا ف ِةيِناَرِْلا ٍتاَراَشإلا
 ا مالس باقضكلا ولآْلا لَ َوِهيََع مْلَسَو هلاعك ٍتاَماَقَماف هلاتج نأ ةاَلَصهيَلَعّمُهللا
 .َيِييَلاَعْلا ِتَرولُدمحلاَوَنْبِلَسْرُمْلا َلَع ماَلَسَو باَبحَأْلا لَ
 اس ٍدْولْوَم لجأ َو ٍلْئآَدَرلا نم سوؤفنلا ِرْهطُم .راونالا جَبْمَم وِراَرْمآلا رةّرْطع لع ٍلَص ّمُهللأ 1 1 52 51 5 50 سامع 21 مدس مك قريع م هي ا" دو م
 الا عتاتو يذلا يلغأو ريكا وعم يذلا واحلا واو يبل ةَلمَمْلا صْووع لَم

 111 و
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 اس نكت اكاَكْوَم و اِريَس .َِقَِلاَعْلا ْتَر ٍلْوْسَر َنِدِلَسْرُمْلا و ءآيبثألا موَرْكأ ءقح لا لإ ًاَهرِشَْرُم

 وليُمَتْلاَو هياطعإَوهيلالْجَو همام ردى هيَ مَ و ٍتاَداَعَسلا رئآَوَك يظْفَوِتاَداَشلا
 .ىفطضا َنْيِلاٍةِداَبِع لَ ْماَلَسَو
 شكلا ٍتّقَصْنإ هِي نم لَع .نولُمْلاَوِرْوهَظلا يف ,نْوُؤشلا جيجي ْمِلَسَوِلَص َمُهْللا 46 ا ل م اس يا ا
 ِتَقَتْرِهْيِف َواًرْوُرُب ِةَيِنَّسلا ِهِتاَفِص ِءاَمَس دوطْمُمْلا ُراَوْنَدْلا ٍتَقْلَقْنِإَؤ .اًرْوُهَظ ِةّيِلَعْلا الا 0 ا قو فال هع س[4 امد وو مك عددا 7 م4206 صدد ت21
 قاله كلي الو «جؤجو اف قاس اكو هكر ذي هل نؤضمْلا ئيلا َكِلْذَف هيفي لك و مْوهفلا 2 - 03 5 2 ف 5 7 3 25250 2 ل ود 8 9 1و هِنف زنلا نمعدؤأام مهق الخلا نقار َرغأَف يلعب قكآ ملغ تآكتَو هَل

 ُضاَيِح و ٌةَقِنوُم رِاّرلا هلا ِرْهَري ٍتْوُكَمْلا و ِكْلمْلا ُضاَيَر نب نم هي مِظغأَف هبدؤُهْش ٍقِاَوَس و 0 2 00 ميعارق #3 الرع 6 ا
 لَه َوْهاَعَك ُهَلْضَقَودُصضْيَفَةاَلّصلا ِزه ىِراَجَب اًمالَسَوكَيِلَعِيِرَملا ٍضّمفلا َونْيِرَجلا ىَلَلاٍدُراَوَتيُد 1 0 2ك 1 1 ا سل ل لا 2 اوت و هبل كنِم كب ٌقِيِلتةاَكَص ظْؤسؤْلا ٌلِقِق امك بهل طوب و ٍدوُعَص لك ف ةظساَولا الو 000 لول مم ا ري سوو كاع »ف رس م ذإ ظوتت ىراَملاِ ربو طْوئَمِيَوُ َءاّلَنْماَلو ةَقِفَركُ رجالا زي راَوْنأض فَقب ٍت ْورتلاهِلاَعَم
 و رارشآلا ٍلُجِل غماجلا كو هنا ٌمُهلل الك نَمَو َنْيِجِباَدلا و هياحضآ والحلا ءامس سمت هلآ ىلع و م 27 1 ا داس يع هت منو نا < رق وا فا ا[ عم : 3 اكس
 باج َو َكّيَلإ َكِيِلاَوَع ب 5 ٌنْياَق و َكْيَلَع كئِم كبلآَّلا َكُلَيِلدَو ٍِراَوْنَْلا جيمي عِاَوْلا كرون ا” اا -ِ ع ةرواو ع :ءاواع ءا+ 3 م ا 2 و 1 كا
 + ئِرَكبَماََوةَعِناَمْلا ِهَرَرْدَع لالا لِصاَو َلِصَياَلَف كْيَنَي َنَْبَكل ٌمِئاقلا ٌمظغالا 2-ما ىف س ١ 8.7 ند ميلف فافدع رقع داما ف 225
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 أَي قْفْرَعَو نِوُبّشلا ِهِبَسَحفَحَو ؛ اس وب

 ١ َوِْيوَقْلاهلْيِبَس د ريو .كِفظَعَوَكِن دع ٍْيَكَر َرَوءَكِفظْل بيج لع قيلت وهف ل

 ا كسلا هيا تايلعتب ةقلوعبل ٍِةَّيِسْرُقْلا َكِتَرْصَحِبِةَلِصَكْمْلا هِت رس رمح ىلإ حْيِقَكَُمْلا ِهِطاَوِم

 / ِهعاَقَب عيب هاواي لماما لع فينا َكِترشَأ ولاَوعِيم يوُحُش رفضت كيرطُ دكر اَكَوُفحَ الع

 و

 َواادْوْجُو لاَ يْوَلَكِلْذَك وهاك .ًوُعَصَو الور اال حلوا عملو ىزآ لنك اًدوُهش

عَر كِلْذَك د رمال 0 ٌواَفْشَك نْوُرَواَيَع ملظغآلا تاجيل مُهللا لع
 لَعُجا وانا َوَكَنِ َكْنْ ٌةَم

 نيف ل اًلاعَو هيل

 عموم غم 52+3 هر قاد
 ودين ابي دَهْشاَةَفِرْعَم د

 | ٍدِراَوَن نِماَبِيٌعَرْكاَو هف هفراوكي لهجلا دراوم درو نم و ملسوذاضزت دين امك هاج اني

 | َنِمَوْلْمْناَوِِةطْيِسَبٌوةَبك رملي ةطيملا ةّيرعألا راك روق قحَأْلاِوْجَوْلا َلَع قل ذَعَمْدََ

 ' لولا رب نَِع ا ىقرغآ و ٍْيقَتلا و كيوم ِءآَضَق ىلإ ِلْيِحْوَّتلا ٍلاَحْوَأ
 ميمص

1 

 57 1 1 ! مكن هن لراس قس َك م1

 ١ ِِلاَوَع لع كَل كي 0 َنْدِعَّو ايِضاَر َكَع نَا ويركز كبح 0 93

 0 َكَلَموَكَلَس ْنَمبِأَتَبَكَلَكِبِْنْياَو ِكَلَمْلاَ نيالا نجلا
 كَنْمَبَو قنْيَبْخَمجا و

 هللآ (هللآةلأهلدآ) كرم كرك ةك[ نم قلع َو كَ نفَبَو قَبْلُ مسيوم عي

 َكِيَلَع صَل َنإ ) ُدوفْفَمَهاَوِ امو دولا بجاَوةطأ كويل زملا هذ رفكلا قبة

حَر َكْنُرَلْنِم اكِتآأكّيَر | ٍداَعِفاَو ٍض اونو ٍداَعِاَو باَروفإ لكل إد هه كد[َرلَنآََقْلا
 ْنيِهَؤةَمْ

 ٌرطَو اتيت ال لو كيل ال ركن اهم عم َعقَياَل نع ىلهف كي ىلكها ٍنماَْلَعجا و( اًدَسَراتر مآ ن ماتَ

 اوُلَص اونَمآَنْي ناهي يتلا لع نوُلصُي دككيالَمَوةلل ٌَنإ) جرام جرام اقيزي َوَكْيَلإَلِ

 ذيل الالى هرعللا لجكاو ٍةالَّصلا ٌلَصْفَا يَلَعاَكِم ْمُلَسَو ولصق ّمُهللا (اًِصَناَومْلَص َوِهْيَلَع

 َوُهُكاَيَحت َودَماَلَسَو !اعتوللا ٌتاَوَلَص .هظغَتلاَو وارزخإلا نهي قِيِلَباَم كرثالو مُيِظَعْلاَةَرْنَق

 0 و ما د و

 ا ا اكرامنلا عاقل اكزر العلو رثوْلاَووَدْفَم

 ةريظع ةَرْطَح ,قئآلَكلا ٍلَضفآ َو ٍقئاَقحلا عاج ,ِةَلِماكْلا ٍةَكَرَبْلا َو 0

 لبق هكزكخإ قل عِضاَوَكَمْلا َكِعْوُضْوَم ِةّيِدْوُبُع ٍلْبَعَو .جماّللا كراوثأ رونو عاجلا كنك رادع

 ّنِه َتْعّرَتَو ,ةِّيِقَمْلا َراَثآ ُهْنَع َتَقِيَك َو كي هَكْيَْبأَو ِقِحاَللا قِحاَولّنْعَب لعب هتف َو قياسا قِاَوَ

 هَ و ةَيِرْقمْلا ٍتاتوعُر توا حور ةرئاهعةئو تَرَكَ ا ان
2 

 2 انِفاَح اَحْوَلَو َكِلْوُمْحَمِل اًعْوُه ْدْوَم ُهَكْلَعَج و ةّيِقْلِك | قاَلخْلا تاج هقالخأ ٍوْيِلْغَعِي ُهْنَع َتْعَفَر
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 اير

 0 بع معو اقتل كفل
 ما وَهِح ىلاعَت لغأ لع َو .هِلالَج َوهلات ٍلَت لجن اج هنا ٍلْيجْلا هيأ وآَرِم هاج ىف ,ةَرِظاَفلا

 | تاوشلا#' فل ىرففلا ف الا ا

 : ا 0 لبركستالو يفي شبل بيعأوخالز بن ايدتكع قييزلك بول
 1 جوزلاَو.يلخآلا ليلا و.مورم لا بنل قفل عاف أ جنم َنْيَع ِهدِلطحاَلُم ظِحاَو
 .ءويلكلا ىتؤم ِهْيوََاَو ٍلْمِلَحْلا ماا لغو مَلَس ووُهلَعةلل َلَص كح ائاْوم وأكيَس
 1 نايا و:ييؤألاو كازا ومينا عنج لع َناَهَلَسَو حاد لَعَو ءنْيِمَأْلا
 ةاَعْلا كرك د نَعَلَفَغ َةَنْوُرِك اّنلا كرك َداَملم .نئيلشملا ٍةمَأْلاَو َنْبِرَْفْمْلا َوةَممكلاَو َنْيِعباَكلا
 اه َرَهلَكَو ٍتاَفِضلا داهم ةيِفَنلا سْوفُقلا ٍتَكَحَوَرَتَو لاو رطعو لول قو
 ٍ ا 527 للسن .ازيك اهي ميسو حالما لوضخ تْفَوةروُك لل ةيركاَذلا تََدََت و جاور

 0 + مسه هي وسوم 48

 كلك ورثوْا و عفش دع هيف وهيا لع ويلا يتلا بِمحاناكْمَواكِرهَس ل هناك 0
 | ا روطكسأ و ا 0 ةلإ كلو هند ُنَمَكلا وهلا َناَحبس ٍتاَّكَراَجْمْلا ٍِتاَمَآَكلا اَكْبَر
 و الو لْوَع ءالو ليلا مي ل واسوا هللا َكَراَبَت
 ا ل عت هيف و هلآ لَو نينا نا نكح انام َوأتي كِْيَس لع هللا
 زان وهياولع ناو قا وهام نمو قل ام علِمَو قل وْ امة زو قل امو قا
 رَعِبم وهتك داََوهيَمْحَرىلةنُمَوهشَرعةَئَِوِهقْلَحَدََعَو نع و كِل كاَعْضأَوَكِ د ١ ٌلاَكَمَ

 00 ٍراَعَفٌةَوُرِك اذ مُهاَمَدَّرَعَو ىْصَم اهِق َنْودك اَّزلا ٌةرَك َداَمَدَرَعَو َيِضَراّذ و ىْضَرَي
5 
 ٌوْوَتَوِتاَعاَّسلا َنْفِةَعاَسوةَكْيَلَؤ وو 5

3 

 5 هم

 نيكل البلا َنِق ٍةَفْرْطّوِةَحِبَلَّو يف
 ( قفايلا عسا نبرثلادبعى ريسا) . ٌةرِخُنَقئَياَلَودْلَوأءِطَقْنَيالَك لذ َنِمَوَتُكاَوةَرِخآْلا كلا

 ينو ِنَبحناناَْوم َواَتِرَيَس لآ لع ومَن تاكو َواَنيَس لع ِلَص مارك لاَ الجل يموت ا 48
 اال يق نش لع دنا ةزجأا واهل فة اهح تيايضأ ىلع ع ىيفَل تمآَو ىِلَ
 ( قفايلا عسا نب

 [الؤمواتييس لع لص مهلا ملاوي ثقف قَِل برك اتالؤم كي : لق لم مهلا 50

 مسيحي ابك ِةلاَسرلا وايِشلِلِراكخملا بكج انام كيب قع ِلَص مهلا .ومألا ٍُعَلَةَمحَر توعَِمْلا

 2ك
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 وامها ده اديها هاه رحالها اجا اجا دلع ارلجارطجا دله راج اجا ولج اولها دله دج اجا جا ءاجزومج :

 ميلا َو قالا ٍلَصَقأي فوصْوَمْلا ب يجن اتالم ائيِيَس لع ِلَص ملل .مَّلَْلاَو حلل لو

 ىلع ٍلَص مهلا وكلا صاح و وللا عواوجي صوضفمْلاٍرمم ذاك واس لع لص مْ[
 انيهس لت ٍلَص مهلا مّلَنع نِيفْياَلَو محلا وسلام ككفئالن اك قِجحماناوعوبَ

 درت انام َواكيَس لع ِلَص مهلا مكي اع ُةَماَهَعْل هلكت ىطق 15| نأ قلاب يم جو

 قلك الوم ايس لع لص ملام وهيكل هملول هَليدا ىو
- 

 | اكبر ولع لص قلم اتالؤم َاكيِيَس ىلع لص ٌمُهللا وقنا فاس قةَرهلا ترويع ىف
01 

 و ُمَيِزلا تْلِنإاَمهجاَورآَوياقضآَو هلآ عَوْيَلَعلا لص مّلَُيَووَْلَع ْلَصْيْنآَر مآ هياقي يكف
 1 جَ 5< 2 2 2 هوأذإ هه 3

 «لابكافلاكديسنا) .َمّرَك و َفٌَوَم اس َملَسَوَِرَكْل ٌليْكَن ِئِوُزمْلا لع جام

 2 0> نم َكِيايِفْصآَو كيان يجب لَعَو كِلمَِح ميِهاَبَو كين نحن انام َواكيِيَس لك َلَص مهلا

 | ةَِوَوكِْلِع ىلتنُم و كِاَمِلَكداَدِهَو َكِشرَع ٌةئِزَوَكِيفَت اَضرَو َكِقَْك َدََع كيمو كر لفأ
 م

 و زا
 رض ١ ف هرم ناار تاو داو عا ه1[ م2 هد طرت عمت 8 54 ا سايد 2 وم .

ْلِع ىطخأ ام درع نب َةَركُفةاَلَص َكِاَكولدك جرب
 ىطخأ أَم فاَعْصأ و كمْلِع ىطخأ ام يَ َو كَم

222 

 ١ ع ا لا 5 ضسقلا 0 ا 2 عا كاوا 1 م 2 301

 ١ جيمج لع َكِلْضَفَك نزعمجأ يللا نم ْمِِنَلَع قْدِلَصُمْلا ًقاَلَص ُلْضْفَت وقوفك و لْبِرَت اَكَص كلَ

 (تاريث للاد باذكذ) .َكقْلَع

 نشا قِْلَجحملِرْهْل يآ نترِخآلا و نيِلوْلا ليس لمح اكو اكاَكْم وانس لع لص ملل
 و ده نع

 0 ر 58 3 5 57 2 د ل كيلا رهام 5

 ا همنَرو ةزؤن قلل ِلاَسلا نْيِمآْلا ٍقِواَصلا يحول فول جيغا بْيبَحْلا وكاكلا حاَْلاٍلِاَكْلا
 0*4 ني داك

 28 2 2 را رع نس ضاق ا تاو عم هدم ود كام أ ن2 ى إي و يع سد يروا رد 17

 6 دعلا قرغتشتالَص ىِقَش ْنِمَو ْمُبِْو َِعَس ْنَمَو قب نَموكِقْلَك نم طق نَمْدََع كوه َنْدَلاَعلِ
2 

 اقدر ركدقات كام اه احا ريا وا موفق تاق كل فوقع و 4
ع وَكِئََقَبرةَيِقاَبَكِماَوَِبمةَممآَدَةاَلَصءاَصِقن آو ىلكنُماَكو اَهلَةَياَع اَلَءاَلَص لأب ظن

 ١ وهلا ل

 اترؤمأ ف كفطْل عفحاتالو ماي زج و كلذ لفات سور اصنا و هراهضأ هاهو و بفع

 (ىونسلاغجاذا) .نئيلمَمْلا روما

 نماة فلوو عزك اهي رقت ةؤتفغ اهلك ءلص كح االؤم واي لع سوح هل
 ( دع دشلا ىظر سونسلا رب غيل زا)  ْيَجاَح اَنِ َيِدقَتَوقَرَْع اهي ٌليقتَو نيَلْحَو

 - 5 0 هوا ب هو هَ ء اك ا ةعواعءؤكود عاج نع نع اتاوتما نود[ نت. رجم [١ و

رْخَملا ٍجاَوْمَأ َدَنَع هيفح َو هلآ ىلَع و يدم اَتاَْوَمَو اَئرْيَس لع كِاَبَو َمْلَس َو ْلَص ّمُهْلل
 َوقيِفَللا 

 كِراََوملَسَولَصَو قْيِوّنلا ِلْمَرلاَدََعِهيِصَوهِلآ ل عَؤِركحماءاَْوَمَاديَِس لع كِراََو ملم ص
 2 مرق

 كابوس ِلَصَو قْيَيِضلاِرْكيَِئْيَس ِتاََسَعْدَرَعِهيفط هلآ عوِلكحمائاَكومَواكريَس لع

 و٠ قِقِفوَتلا لهن ْيَس بالكتلا يبرم ادريس ٍتاَدَسَ درع هيف وهيل[ عَوِركحماتاَْمَوادرََس لع
 ف ساس ل ف رع جس اس همة ةس ومر 006 مؤ[ مك و ءعا+ اه ع دع او انيق ولآ ع 1

 ٍلْيَسَناَفَع نب نع ائِرْيَس ٍِتاَّدَسَح ٌدََع ِهِْحَع وهِلآ ٌوِيَمحناناَكْوَمَواَتِرْيَس لَعكِرَبَو ْملَسَو
7 

 يلي تاَدَسَع دَلَع هيف ولآ وربح اتاكْم اس ىلع كاَبَوملَسَو صو ٍقيتخَلا لهآ
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 7 راها وها راع انها دلعا راع اراها راها رزجا رزجا رزه رزجا زها ريما ريها وها روما هالات 2

 ىو ركحن ناموس لع كابو مَ و ِلَصوقِمقْدَتلا لأٍرَس سلط أين
 ةدزجبأت بات و مدوعبأت و يعمم ٍةَباَحَصل | ِةَيِقَب ٍتاَنَسَح ٌدَرَع َوِتْيَبْلا ِلآٍت اَنَسَع
 | ٍت وركلا لِ هيف وهل لع ورحم اتالم َاِريَس لع كِرَبو ملَس و ٍلَص وقير موا 2 دعا ده ايت عسا هع اك ف نرش فل ادع | ن# 2-1
 ( فص, رك ذك ل يدلاع غفل ذا) .قيِضَت تح اَفكَْباَمَو عْبَّسلا َنِِضَرَأْلا

 اكو دمع وُ ادع نذيلاَعْلا ترون لمحل بحرا نراها يشي
 هللا علي نمو ىطزت ىثحُل حلا كك كايفت لع تين امك تآكل ا

 اِاََيِفَ وأ نمسح وَنِِئاَصلا َوءآَدَهَشلا وَنْفِقْييِصلا َوَنْيَيِبَعلا نم َمدمْزَعللا معن و أ هم
 :اواضركزا ورهلفا و لنا و لكك و لجأ َوٌلْصْمأ مرو ِلَص مهل العلا فكة ولل نم
 رش زاقكي وك ْثوْوُمَْتْوكِمََك ِدْوُج ِهاَوَم بيحس لب َيدْيرتَودكَمةالَص كِمالَس 00 ل ارت وه ع وو و62 | سس د دع كم اى فد م دف ةدل ع كيك[

 أول ىبتنُم الو َكِْلِع نود اهل ىلكنُم ال َكْياَقَبر س ةّيتأَب كماَوَنَب 615 ,َكِدَتِم دوج - 00 0١ ف سك عد ا ع ا رب تاع  ميسا# 2| و
 َكِلْوْسَرَو كِيِبَتَو كِربَع ىلع لو اكَك ديب هيرب لوُرتاَلَكّيِلرا 0١ 1 )درع ما 4 2 أ نك زك 3 وو فام 4 ل 6 ع و كل

 كجم ٍن

 | ٍةَفَدَص د

 ! فك و هلآ لع و .تمزأ ل اهِِئاَضَمِيَو تننأ اكهمَلع نقلا كتاَلص ءتفوتمنأ قالا لع
 منح ةالَص نإاَعْلا براَيانع اك ىطرتَوهيِضُْمَو كن ضْرنةاَلَص هادم موج وَ
 ا ره و اكَرْوُص اك, ُحَرْفَتَو انتَ اهيِفْغَت و .اكلاتخأ ال حررت و. اكقا رز اكو ٌعشَوت و
 دولا باَلع نم اهي ةزنجم و مهفتسُملا طاولا اق ايفيف# و نر ايذاوجاي هيعتَو هلال هل وةماَعِلا هوي لوك نم ا اكيجن الص ىنحاّلا اينما قرم آي ينيب جفا اريأصبايزؤكتو اتريارس ا, وفصْمواكراكفأ وة اكرا مآ آه سرقت اكحا وأبو
 8ةماقتشإلا ةَفيِقَع كلاَدََن .مْيِجَراَي نخر ايةللآ آب تراي. هِقمْلا كلي اهو انهت
 7” أتاكم تاعلطسي ننوِلَو كِيلَراكم تايب وءكِتَدهاَسم كير لك كسير زِصاَقَمَو كس

 زلا لاما َكِيِفَص َوَكِلْيِلَعَو كبي ٍرَْفَمْى كِتاَفِص ٍقِئآَكَر قئآَفَح ٍقاَلخَأ نقلت كاد
 واي ةوعفْلاَوممركلا راَكَر لَو وفا يقع ةطياَوٍِرخاَْلا اعلا َو.راَقلا لال
 الإ كاكلسزأ ام و1 يملا كلا ىف هيلع للملا قِسمْ هَ محن ازرع اك
 ! لا تولي لدحلا و٠ نيَسْرمْلا لع رئاََسَو َنوفِصَي نعول ٍتَوَكِيَر ناحنس) ( ذاع
 : ( يعدل تقر قرداقلا رسما لكوصرجا سابعلا ىلا ىديسنا)

 ةكيكَشلا ٌلَراَف ْمَِوُلُقْقاَم َملعَِوَرجَلا َتحتَكَتْوْعاَعْيذَِنْئِمْؤُمْلا ِنَعةلاَىِضَرْرَقْلا 56 |
211011010155255 



| 0000000 
 | ليك ماك هلل ْمُكَنَعَو 5 امكع نزعل كة اجتو ف نيك ةياقت 1 هيق ايت كات

 طاق كتي و كابول يأ وكل و مدع سائلا قرأ لك ة هذ دك لع او 4

 ينو د فو فكر سول هل هيك

 ٍِطاَرْلا َو .ىقْنوْلا ٍةَوْرْعْلا مْيِكَحلا ِزْئَِعْلا حيِحّرلا ِفْوُوَدلا مِيِلَك ِوْيِلَعْلا ؛ يْيِظَعْلا ٍلْوُشَولا

 ( وللا ٍلْبَع 0 رولا هيلا ولا هيلا دوو .روبصلا وكلا وفعل وعلا رجتقتمل

 اوت َوَكِتاَوَلَص َقِآََعِهْيلَع مهلا ِلَص «يئِظلا ٌوءآَْلا َنَبَبمَدآَواَمَتَمْلا ِنْئِمَأْلا ةِزُرِح َو ْيَِمْلا

 َكِتَبْيَه ِقِداَرُمَوكِرُنَق بَسع تدع َكاَلَسْفْوأَوكاَيت ىو كيلا ِاَصَهَو كف كيت َةََأَرَو كِتاَكَرب
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 سم

 | لعَوهياَم وْيِظَعَوهِاَجَوِوِرْنَق جَسَع تح ِههَصْنَمِ عوفر قلبو نشحيأَمَك كأي عَ

 ٍةَممأ ,قْيِقْحَتلا قاَدُه لَه ِهياَعْحَأ و باكجلا كِلذ ٍةَحوُبْح لإ َنْيِقِباَسلا بالا ٍداَرْفأْلا «باطقألا ِهِلآ

 6 نمؤ يف َكدَّيَاَتِعِب َهَب وُبْرَمْلا َكَتاَلَص , ؛ٍقْيِفْوَتلا ٍلْيِبَس ٍةَجَرْنَم لإ َنْيِرِشاَدلَأ قْيِرْصَقلا َو ٍقّدِضلا

 اَهَلاَمَك ٌنْعَباَلَنْيِح ِلْعَبْلا َنعَب ير ع ا

 َكَّلَق َتْلَّوَع دعو تنجؤأاَبهَلَعَو لزج و تيطغأ يو ُتْدَش زو تيه امَِلاَو تْلَصْفأَو تب

 اَهيحِزَفُت ف ودعوت ةاَلَص كديفت لع تذل امك تن كين نوف ال تن يع 377

 | ِييِقَيِدزئِةعْيِطَمْلا رع َجْهَواَبِ اَنَع عؤظًةالص تّلطاَمَْبحْلااَ,ُْلَبُتَو ومها لْبُِثَو تُكْلا

 ١ ٍنِهاَمْمْلاَو ةييدعْلا تاركا ىف. هكاِلاََك لحج نجح قرّر داو ا انس ,َكِلاَضو

 ٍِهاَوجو يالا اوآلا ريآر موِةْيَللامولغلا فيل َيركبْلا اوك نع كئولكفم يدل

 اه نرقاب نيتامشللاب ةييكعتلا يلخأا ور كمر ولالا ٍتاَفضلا ٍقِئَقحَو ياهل وكيلا

 َنْئِزْئَفْلا يقْئِفوَملا ٍةَبْلَع ف قِِقِباَسلا اَقِحْلُت نآ و ُمْيِحَر اي يك اي ِباَهَو اي ُحاَقَف اي ْبْيِم

نا بهاومي مهبلَع تفعل نا عم قغكلا قفل ىف قيما يب ٍقبِنَأ ٍقُْح ل يف ةّيَِمْكَالب
 را

 هيرِح هيد رو زل ل مهلة لَصمحمااَْوَمَوا دز ةكحآل تؤكعمل يذم طاسيت ل كابي

 رم ةمعولا و2 لكل قياسا كيك دك يذع يوك ٌرْؤِت كِراَرْمَأٍن ِرْعَمَوكِراَوْنأ رحب

 ٌوِنآْرُقْلا ِبْلَكِةَماَيِقْلا َمْوَي وي ومألا عقم ةماركل زل جأت لكلا لولاة ٍةَنِم وقل حْوُر ةٌروهظ

ةاتؤلا يف غنم ناهز و لَا توما كلا كلم هلل يطيع نضل لع
 ّو 

 ّو اًئِجاَش َكاَتْلَسُر ا نإ ُنَملا اهماآي) اًءيِقوكَو اًيرعَت دْئزْعَت هِتْفِص و هِتَمسب هِناَكْوْفْلا َو رو وبَّزلا َو ٍلْيجْنإْلا

 يركض يمل ل داع لد اوت لا اًرَْبُم

 ُهَكُكِئآَكَمَوهلل َنإ) اير ْكت وُهَّلافْيِر َْت د َو اتفعَت قي الالِإ ضْرَلا و اوشا يف تركني وَلا

 َننَل ايي نيل لع نْوُلَصُي
 ا اا

 ( يلع شلا عمتي 0

 اذ 1 < 1 2 12 ز2ز2ز2ز2 2 2
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 ٌرِدَلَمِداَنِمَوكِتيِوْتِحَر َلَقِبوْيِفَتْبَكَك دق هيا عفوت لمذا
 ءاعإ ثبع نم كمت اخو ءاوتشا شرع لع لص مهلا ( مدتف تن و َمُيَمْزَعَيِلل -

 ىز ئعرال كاَئلَسَرَاَمَو) َكِلَوَق ةَطاحتْيَعْنم ةَكماَكْلا َكِتَكَرَب ا ا
 ناَنخَوةَرَ رطعا نحل يع نال لص مهلا .َنِيلاَعْلا ٍةَمْحَر لع هيلا تَراَيِلَص لَ
 5و هْوَهمَو انها كاتس نإ نيل اكيآآي) كِل و نام لب وي فكرت عل
 1 1 دكا نال قول ذه مل را م اجاوب َوهيذاروملا لا يعاد
 ًاَصَبَراَصْبَأ ْلِخَك َو هب متم اقص نيؤلد لاف مَآ ٌمُهْللا خكفا َو هِتاَكَربم نباقلبال ميرطاتلا

 الكا وو) َكِاَوِِداَصَو كَتَمْضِعِنْيَعَو كيم ةَيَوَكتَيا ره اَهَوَكدَياَفِإ فاك لَع ْلَص م ُ كفك وأ نمو هيك الا دوج م لايف ىرتال ع سيو َوْمَأٌر فطوم
 ةرطع نق امثال عققكملا ىهنكلا كروت ىلع لص ملل دوما ةةت وللا لالا ضألا ؟ياوبشلا فاعل يلوا طا ( لَا الو لع بشغل ع رْيَغ ْمِدعَلَع َتَْعُت 04

 8 زاك اهوارؤئفم وع كرك زافطا ع طن نم ة .ةكروكلا يلا اكواعاوزخ نفع قعولمَ ء| يح نم ِةّيِدوجلا اَهراَرَْآ َنْدَع و َكِِلَع ٌةطاحإ ُتْيَح نم ِةيِدْوجوْلا اَهِرِهاَم َنْيَع َناَكَف
 لا َكِتَمحَرِةَعِب ةظاَحُثْيَح نم ةئراسعإلا اهيل ىلع َنْيَع وك رهف َوَكِتَرْنُف كاع تبع
 ١ ال َولَعْلا ُقِرفَتْسَتَداَلَص كِتيِمْومْمَِلا لاكَوكتوُكَلَم يو كيَمُكِح» ع وككأمروهو لع
 لا يقألا ٍلِزاكَم ف ىِراَسلا ريل هقاكملا عزشلاب صوفا هْئاَلا ٍنحاَْلا لع ٍلَص مهل
 هياَع َكَِعَمحَر درج ُهَّزجَعتةالَص ياَسْنإلاٍلْقَعْلا ٍروظْسَم َلَع هاَكلا ِدَيَمْلا اداري ئراجلا ِمَكَقْل
 اق ٍصِلاكلا نيلي م مئآقلا صلال تضاخأ قف يدل كل هلالآ كيد لاو كك َكّيِناَرَحَو ءأحَو كيرَعأ ِفِلأ لع ِلَص مهلا َنِيِيَلاَعْلا ب اما أَ
 ككل لَو كَمْ م ماك هم ع عسب َمَقَكْيَل
 أري َوُهَف كيّيِرَعَأ ٍبْوُلُقْلا يف تَْنَأ و كّمِناَنُخ و ىلع َناَمْرْبْلا مماَقَآَو ككئامأ ىذ و َكَلِيِبَس
 ِرْدَق ىلع ِهْيَلَع نعلم ل 0 :آ روني جّوكمْل ,َكِلاَلَج و َكِدِئْيَبَ ُنْوُصَمْلا
 | دو دن نم دوصالا تيل َكَمحَر لَك َو َكِتَرُرُك حاَكْفِم و َكِتْزِع خت و َكِمَرَك ِنْئآَرَح رم كَم و كرت عِضْؤَم م ىلع ٍلَص ٌمُهّللا كيل هتزِعِ مَ لو َكْيَدَل ِوِيِطَعْلا
 4 ف َنْبِيِماَحنا ٍلَمح ٍيِشَوُقْلا قطبا, َرَعْلا ٍلْوُس ول يملا قيل .َكِياَفِطْصإي ُهَكَْصَصَخ
 ا يعل ٌرُهْللا كاتي ٍطاَسرإف َننِدومحَمْلا كح اتاَْوَمَاكيَسَو كيال
 لو كيد :خ كيت الو .كياق ولم كراون يآ و كمن كو اود و َكِعاَرِيْخِ
 م ميم َو.َكِتاَعَرْبُم م ِداَرْفأ عيب َنْيَب كرب نيس َوءَكِتاَوْمَس و َوَكِضْرَأقْلَك لع َكِتَرْدَق لق ةطاحإ



 ىلع ٍلَص ٌمُهْللاَك ِدْوجْوَم ٍةَناَرَع َوَكِدَوْجرَم وك صج

مدلج ةئيخأل لكأ لأ يول باق باج ق لمتل َكِتْوُرَبَج ةدْصح م مام
 ل دوك و 

 يف ِهيِيَع ََّرُف تلَعَجو َكْيَدَي َيِيَب ندب ِدْوُجُشلاب ةكْضّلْخآ َو َكِيَلإ ٍرلكَتلاِ هَكْضَّصَح َكْيَلَع ُدَكْعَمَي

 ِتاَحْفَت ٍتاَعَمَل ٍتاَعِماَلِل ٌصِيْفُمْلا كِرِهاَمَم راكي ُصكفْبْلا َوُهَك هَكْيَدَل ٍةّصِلاَكلا ةالّصلا

 نم فول كِتورع و ٌعاينإلا و عادزخإلا كييع نم العلا كيهلَك لع لص مهلا. كتدكا
 و ِةَياَرهْلِل هييلمجا 38 | َكِطاَوِمَوعاَسْيإْلا َو قْيَّضل انْنِع ِمَصَكْعُمْلا كِلَبَح بع و .عابثإلا عب اكت ُتَيَع

 ا ون ْمْنَئَيَبْءآَمع

شآهَعَمَلا ووللا لوس, نو ) خصل ق قت دل ابق
 ًاجعذراَُكْلا لع ةَئِ

 4 طه كيل وخلا ركن زومؤخ 4 من ْمُهاَمْيِس اَناَوْصِر ووللا ف اّلْضَف َنْوُقَعنَي اره 1 26

ت ههزش لع ىوتشاق لفكشاقرزاقداطق جرخآ عزك لينال ف مهلك وورود
 ٌعاّرّرلا ِتِحْعُي بوغ

 ك1 م . مو

 هلقدوْدَو ٌنْوْحَأ (اَيِفَعاَجَ رجة ةرْفغَم مهن تاَكياَصلااوُليعاؤئمآ هلل عوف .مدو بَ
1 

 0 مما بن لنا او هي

 و

 ا ماو دو شيع نموت عل كبوت 0 0

 ُهُكَباَصِع لغلا كولَم َوُدُنُكُرَوُةْوْجْلَمَتُن هنو كيوان ةرهظَم كئاقنآو قلك كَماَلَع تلد

 درك ايقزاما ىلع: وطماطم يردك قلعت تي نم ِهِيََع ٍلَص مهلا ئه و

 وتو هلت عسل اق طش اعل ا

 هيَ هْبكَرُم و ةظوث َوككْلُم يآ ٌةطفُث كر ٌرهظَم كي ُنِْعَم كيذ ءآوِل لماع كِل

 اف قفل ىلشألا روُثلا و لجآلا رولا و لخلِدِرومْلاَو "مما تح

 مهلا ة يرحل ةاَْكلا لع لص مهلا ىغكلا زؤلا و ىلبكلا رولا ىفنكلا ماهل اهنكلا ةوطع
م يف اَهْعَرَف ياسا َكَِبْيَم ٍنِداَعَم ف اَهْلْصَآ ٍتِاَّكلا ِةَيوُلُعْلا ٍةَرخّلا لع ِلَص

 كت هةقيالوب ٍداَرْ

 لسور يري وقل كال دريت قل وبل لق لل

 ىيشح لق اول نق مْيِحَو فور نصوم مُكِيَلَع صيِرع كي ِهْيَلَ ةيِرَع ْمُكِفْنَأ نف

 ةرو لقد ضرألا و تاولشلا ثؤثةلأ) ( يعل شزعلا كرو : ل ل هل لفن

َكْوُب ٌيْرُد تَك وك اهنا ٌةَجاَجّرلأ د ٍةَجاَجُر ف ٌحاضيلا ١ ٌحابضم ادعم
 ٍةَكَراَبْم ٍةَوَجَت نم ُل

-- 
 دى

لع دون ئاكه شتت هلله اير ُداَكَيِةيِرَغاَلَوِةّيِقْرَك لوك
 هاهي نجر ؤإةل ىرفد روث 

 ٍِز
 ِهِلْصَأ رت نِوَِقُْمْلاِهِز بَ وك َوهلفَعِةَجاَجْرَومِلَق اَجْصِعَو ِهِيسِح ةكفيل لح جل

1 
 رخآلا لالا علا ىف روُمْسَمْلا زراَلا رقَّلا لع لص برك لع و هير روأ نم هيَ ِهْيَلَع ِضاَقْمْلا

 َكِضْراَو كام توُكلَم رؤي تزُت نم ل لص مهلا لكيلا لاَ لاقفلا وب بوت ْ
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 مارا رطها ام اراها راع رزه راع اراها طه واج وزع رعا ورعاه وما

 12001111 اًكْشيَك درو ْلَكَم
 ضاقبلا وه قالا رؤثل هلضآ وجت نم يم بكَ جال اجد كلت
 نمَهَي نم م َمُلَس وِهْيََعةلل ٌلَصِ دم ااَكْوَم وادي ٍنْيَسٍهِرْوُتِلة للا ىِرْقَي رون لع ٌروُت َكِْيَاَهَسَأ

 ياهلا ,روثلا اذني ء ٌمِيِلَعَكَنا ملل ( مِِلَع نس 5 نكي ةللا و سالي لاقفكلا هلل بِرَْي
 : ناكزأ هب َتْنَيَر َو نْئَلََتلا هِي تْرّوَظ َو يتوكل هي هي ترك ِ ىلا رْوُهْمَمْلا ِرِهاَبْلا
 | امان كبل عؤذقملا ةقلكج و كتؤالج ةراع احح نم كيتا و كنف ةكئآَلَ

 ٠| خ نو كلولص و كؤع ةقئوع ىل وهلا ُلْوَْلا َوءاَصْرلا ُثاَبَوهَ
 كِناَسْحِإ بويع ع ٌةَباَيِغَو َكْئَاَمَس امم َوْهَف َةَكَّضْرَأ ٌكِظَسَبَو كِتاَوِمَس َتْعَفَرةْؤيِبَو َكِشَرَع
 ؟ ةَفْيِقَع ُثِيع َنِمِوْيَلَع ِهْيَلَعْتَرِلَصَق ُةَقْبِقَلاَ لا ثئنع مويه تن كيلو كَ
 4و كيوت رق َو .كِِنِقَي بك وك و .كِنِد جاري لع ِلَص مهلا .كِاتم افق و كِل
 ُفَوَعُت و كْيَلِإ كن َكِرَعْصَ ًةاَلَص ِهْيَلَعب َرِلَص َكِناَسْناٍدانإف ,كناسحإ ٍةَرَهاَشُم
 كيف اة قلب ةذوعت نغذ ةقبهع نحل ظنجملا ملول اهتكبق لاله ,كِيَدَلٌةَصِلاَح اهئ ل غآلا
 م 4 كيذ قولي ئبحلا و .كيذك كيذ هلت عيت هي ضقفنلا و املا مولع مهل مّ
 ايس َوِدْوُجْوَم ٍفَرْثَأ لع ةالّصلاي تحف حف ْلَق ار ِئاَصَبُر راَصْب هيلا جفَمْلا نم حم امم ىلعهلِ
 ل 0ر0 ل اكيامخ لاعك سلي هيو قيؤؤكلا ةئاكتسولاو د زجل دي لكك قل دؤشق 0

 رع هْيَع نب ةقالكلا تاك َونئروُتلا ىِزِيَو قْيِرْصَتلِلفَومْلا ٍقوُراَقْلَيَو ييّيِضلا ِهَبِحاَصِد ا
 مالو َةَقْرُف الك ِ اقبح عنجلا عن 2 ةرطع قوبل اكْئِشراَو كيل َكِبلَع كي اتغجما مهلا يهل
 :ِناَعْهَوِب هَحْصَّصَح نمي ك 11101 ٍبِاَوَم نم تْدِس اَم خت حلها كلَمْلا تن كن
 | اياب فيا الو هّْئس لأ نماكلعت نأ + يرفرف نا كلتا ذل
 َتْنَكَم امك ٌمُهْلل ُنْهِهَش َوْهَو عملا تل وأ اَعَدْنَمِل بيت اعلا ٌعَيِهَم َكَّنإ ِهِعَقَي هج ِهِتَقيِرَط ْنَع

 َنييَلاَعُْلةَمََرَو نتميز ءاَفِش ةثكل هيَلاَل آرثأ ىلا باككلا ِمُهَمِباَكْيَلَع نُئْماَك هْيَكَعِاالَّصلاَ
 ْ (دعدللا شارعنا مى دسزا) -َفلاَعْلا ٍتَرول محلا نآْمُه وعر

 قه ىرج وكمل طاحأ[م 5ع مِلَسو هيف ولآ ل عوج اتالَمواكيتَس لع ٍلَص مهلا 00
 ١ (ءافنحا كلاس باتكذا) .َيِئِلْسُمْلا َواتِر وم كفن ْرِجآَو َكِقْلَح كبك هرََقَن

 َلوَلَصُمْلا اَهاَلَص ٍةالَص ْلُك لع ْلَصضاَفكتَةاَلَص هبفَص َوهلآ لع َوٍوكحمااََْم واني رَيَس لك لص مهل 59
 : ' كامب ت00 .مولجلا ىَرَكْمُمَوِناَرَيِْلا َلِمَو مهل لقوم لضقك هرخآلارخنل لو نم

 هَل ِنئَكَو «َنْيِّلاَعْلا ْتَر بم ٍتْيِبْحَوَنْيِلَسْرُمْلا َوء ءاهينآلا وكاق نك االوقؤاكي روش لع له يللا 60

 1915 ىنيوالا عير نع هب لمت قِزَلا دؤئختلا ماقَمْلا يِجاَص هتفدن َنْيبِن بلا عيه و نيكل
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 77و م روس سم

 ٍناَمْن سل هظرُ رْثَدمْلاٍلِقّزُمْلا عساَقْلا ىلا كمع َكيِيراَوْلاٌْئِم قوُرَيْىِلِرَثوَكْلاَوِضْوَحْلا حام

 هقفيؤزككلا برك لَك لكلا زي طفاع .يخؤلا يدك عيضَو دولا وكاك غنا ولاعلا يَ
 ٍنْقِع ٍةكِاَو َنْيِيِمْؤُمْلاب وي ٍِحْيِحَزلا ِفْوُوَرلآ ءِرجَمْلا ة راش ِكِلاَم ِزِعْلا ءآَوِل لِما. ِمَنِقْلا ٍناَسِل نامي

 نم َيِبِلَسْرُمْلاو داّشلا ِرَكَشَع مّرَقُم 00 م. ةياَكوْلا كَ ريك ةَلاَسِولا جاك رك ٍةوِْو)

 ٍلامج ٍةَرَئاَبْمِل قابلا ٌعْمَسلا هب َقَرَع َوَقاَرْب رْمْلا ُةَبَك ةَبكْراف نَِْلاَعْلا ٌبَر ٍلْنِع نم ني ُنْيِمَأْلا ٌخودلا أك

 َونْيَكْلُمْلا ٌراَرْمَأَو نْيَنْوكْلاَء 0 وم ٍةَوَصاَحُت و كركْلا لالا

 لسا َسوْورةغكأ و( ىابك هير تايآ نم ىلا سيت ف يِقَلَقَقلا مْوُلْع و يُيراَّدلا روم

 َنْيَبعَسَن م السلا مِيَِلَع كاَلمآْلاكوُلُم تآبقأَو(لغآلا يلام هَل ةمَْمُم هم

 دا ا مال ع .ىفنآلا حفلا كش اَصْناِهِلاَبَكتَّمِح دي

 «َنِيْيِناَحوُلا َوَنِيْيِوُرُكْلا َنْيَع لعل لاك نص أل او بات وز أيل هت ّ

 ه0 راض تَهَجَكْبا َوَنَِْدَقُمْلا نق اَكْوُفُم يكمل قو

 2 ل و ا ُناَكِْلا ِتَكَيرَو ِهِتَيوربم اير ٌجِيِرُكْلا و

 فرهتمألا قفار مله لائشألا راوْنآْلا ِبِاَصِلَْعِفَُوزاوشآلا راكم ييَِلَسَفَفَكْا وى

 اًيِلاَ كَرخ ول اعكةللا ِقكَعِل يوك ب ُبرقُمْلا بيل اهي َلَلاَكَو( مولع ٌماَقَمُهَلاَلإاَكِهاَم و ريد

 مالقآلا ْفَيِر هيف ُعَمَسُي ىؤكشُم 2م ىلإ ءاَرَسَم ىلع ىلمْثاَف لواط رم ٌرْضَقَي ئقاتّكلا َنْفِعَو رَوُثلا فُهَّجَرَو

 كلق ةاوشألا جاتجيناا َراطَو و قغآلا يفألا لإ رولا ِفَرفَر لك َرامتتَوروظغلا حلل اَهَص لك ىنؤُي اني

 لد [ششاَوِفوُيّرلا شاهق اكسبو ِنْيَسْوَق ٍباَكِةَّصْو رف م َرَكْلا فْيِضَم ف ُهَلَرْناَوٌلَككَفاََد واََم

 اق هازل لاو بوت اقلك هللة و يمل اهبآ يلع ال لا لعلاج ْيِفَّرلا ٍباَدِج نم َعِهَس

 نبع للا ى ىفاذ) ٍتاَبطاكمي نطو هموم سْنآَو يعور ل َضِيَقْنُم طَسَبَو .واّلَّسلاِب لِيَ

 ِهْيِف تَرطَقَف هَل جم حَقَُددَقْلهَقَبَسَ بِي نأ مه ( ىزخأ لكَ ْذقلَو) نايف سوُم ( شؤم

 َنْدَبَو ِهِِلاَوَع لْهَأَوِهيِلاَعَم لَداَع مُثَنِبِرِخآْلا َوَنَِلَوْلا َمْلِع ابي مِلَعَك نارا ِمْلِعْلا رحب نقٌةَرطَق

 ِهِفَرَشُخاَتِهْيَلَع ائَبَعْنَأ نم ٌلْبَع ٍليِشاَتَِب مّن ُمنركياواكع اله ُضْيواَه لع كرَبومَّلَس وللا َّلَص ُكْيَرَي

ش قداكم ىذاك ( ىف امو ْرصَمْلا عاَراَم) هل ٌزارط هلل ٌلْوْسَو نكح اكاَكَْمَواَُيِيَس
 قوزع ناطل

 هككيالم وةلل نإ) ابرك َوَّناعظعَت فِ لاي رملا ناسي جول تاَعَفَص واوا تا

 لص اكوةرداطلا ةعورَْْي ملا ايتام وويل هيلع اوُلَصآْو مآ شل اي[ نثلا لع َنُلَصُي

بْيِحلا تراي مهلا هك عايِرَب تْيَرَج مليك آو ٌلَصْفَأ اَكَعهِزْجا و واَلَسلاَو ٍةاَلَّصلا
 َاَنِْيَس الِيَسِ

 انك الوم واكديم بيلا بح انك يم اهلو قيس بلا لع سو لص حم ل

 اكزجأٌوِرمحماناَكْوَمَوَكِيَسِةَرْمُرْفاَدَب اكّيَراياتْر ْفَخا ٌؤِوَكَحناَتاَكْوَمٌواَئِرْيَس ٍيَس ضيق ماَيَلَع ضمن

 ثمل ايلول رحم الؤمو تيم تاكاتيؤم ةماعلا وؤب لاو اَوِرْبَقْلا ٍباَّنَع َنِم اَكّيَراَي
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 رحم اناْومَاَِريَساَجنَِكْلا كج كوجَو لارا اقرا َوِح انام َواِِيَسَِعاَفَصِ
 أَي َمُهَعَم اَكَيَلَعَو هِعاَيْشَأ ٌوةِراَصْنَأ و ِهِجاَوْزَآ َو هياحآ َوِهِل [ لَعَو ُهَعْلَع مْلْسَو
 (هيلع هللا هتمحر ىملا ةريهظدوعسلا ىلا نبا نيدلا ريخ خيشلا

 0 ٍتاَلاَعَكْلا كِيَم لع ََصُم نآ مهلا كلاش
 ْ ا يقحلا» | الت ةعْلا ةَرْْق هاثَو ماكل َِكَو ٍةَكَرَمْلا َبَو ِةَماَمإْلا ِفِلَأ ءِتاَوِبَّسلا
 6 ٍراَيْغْلا مكِلاَدَوةّبَِبَهْلا ِةَمْوْمم هللا ٍلاَدَو 5 مُئَاّنلا ِدْولُدلا
 واو لال بولا ل راش و ِةيِلعلافراعتلا لاقل قو ِةياحل ةكنؤلا
 رْلا ٍبِتاَرَم م وهلا ءالكَو ةَفِرَْمْلاَوْزِعْلا سيمت مد عوُلظء طور هلا عِماّللا ءوَّضلاٍداَض
 او وءاَكَو كِلاعك ٍبْرَو كِلْضَف نم ِدِراَْلا ِناَْفُغْلا ني َوةَيِيبا ِةَِرلا كبت نع
 ًايشكلاْوَرْبَم حْيِمَو َِاَعْلا َكِئََقِل ماَلَو ل ع م ِةيوَقْلا ِةَعيَِكْلاب ِفِلاَكُمْلا
 الضال نم ىلسَأْلا ٍبَرْهَمْلاِدْوُرُو ِواَوَو |ِةيوُهْلا ءاَهَو اَتَلَعَو اري اهيا وثانيا
 1 دعا ِكالفَأ ْيَع 0 سوو َكْزِع ٍةَرْصَح < يهل َىِواَسُم الو كِقْلَخ
 لا ٍرِهاَطلا ٍرِخآْلا لوألا كالا حاَقْلا ِناَرْيِتلا َنِم جِفاَشلا و ناتج سبل و طويلا اقواوت وم
 لا و َنيبَدَمُمْلا َكتكْآَلَم َو َنّيِن َيِفِراَعْلا َكِئَآَيِلْوأ ٍلْيَس م نيم ٍمْيِحّرلا فو ودا ٍراَكَلا
 ]ا ِراَرْمْلا نيس م روَرَع الب ِدْوُج ولا لإ و قو َرِقْلا يف هَلاَمج حال نم قلِلَسَوَمْلا
 لا َكِلْضَم و م روكألا كروت .تؤمالكلا لكَ ىلا ماَكأ نم ٍتْودَبَجْلا و ٍتْوْعَرلا ٍةَياَكدي ِلاَعْلا
 تاك ل اشو وِتاَرْيَكْلا بآَب ِباَبْلا َنوَكِفَلِ ٍلِخاَّلا باَبخألاذاَلَم و .باطقلا طق
 ءاْيَغ فر ندع ف كترطع نع بِي مل نم قآل وانني ٍلَيَسَو ِةَرِهاَّلا ِناَعَمْلا
 ار ,راوقألا ٍةجفَب روث كِيَلإ َنِْلِضومْلأ ,كْيَلَع نفل ٍنْيَس هيلا و ناَمَزلا
 1 ءلَمكَالا انيس .رقاعلا كد يع و قاتلا كِرَهظَم .ر اَكَملا ٍرَوُفَعْلا َكِفْصَو نم ٍرِتاَسل
 ؟ ةَعِطاَسلا نْيِحاَرَبْلا ىِِةَعِطاَْلاِةجحلا وهلا حاَورْوُلا ادق ويس ٌوَبَسْنَمِرْيَخ ِلَصْفأْلا
 :دطَح نم ِلَوُمقَمْلا رجلا رئآَوك يطق َو ِلَوُهُكْلا و ٍلاَفظآلا ٍنِيَس م ِومْْلا هاج رمق و وُلعْلا
 #1000 َوهِلاَبَك ٌفَرَك 1 لا جا ومات كيلا ةكنقول
 علو ,لذاؤأ ِنْيَسْوَق باَكاَبرُق نم ىلا سم رْيَح ,ىقُتولا ٍةَورْعْلا يأتوا ٍنكَوَو باطُقأْلا ِبظُق

 الازْنك َو وَلا جاَري َةَلِضاَفْلا ِبَتْولا ٍلْهآِِيَسَو ِةَلِماَكْلا تاَرَصَح وَما ىف ىلَسَْلا ِرَوُقلا رَهظَم 2 2
 ٌواَجَتَف م 0 اَعَو َنْيِلِصاَوْلا ٍلاَمْعآ راكي ِةَلِع ٌلُمِل ٍفِشاَكْلا
 ارق دازقفلا نوع ٍجِعَس َكِقْلَخ َنْدَب َّو َكتْيَب ٍيَكمُمْلا ٍلَبَل .اًجكْلِإ ْنَق ِهْيَلإ َكِلْسُر
 َه رقع يبل ليل سوما ه1 بز كلاودبافاعإل
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 يووم اديها وها ها ربها ولما دج دله جا داع ولما ةلجا ولها دج اداه ولج اراج دله لها داجا لج زاجاواج

 َوكْزِع نمَكْبرَقَوءشْرَعْلا لَعهكَبْرُت َتَّْضَقنم.وياظعْلا كري ُءُنيِفََهَطَوْمْيِرَقْلا كمال هيآع

 هي َتْبَسْقأ نَم ُموقآْلا كارو َو.مَدقأْلا كّلاجَك و .مَرْكآلا كذاتيَو .ٌملكْعأْلا كرت وه و كديزو

 ريح هنوف كِةنَْعوَو كرنك كل هتف نم هيداَهَسِل كلف ٍفْصوي كيل كدر و هيظعر

 | لإ قْنلِصاَلِلقِمْلا كَِلإ نِدِراَوْلا لَع ضيم رجالا و ٍِطاَوَمْلا قُم ,ِخاوَلا و لئلا

 | قّقحت و نرِآلا و ىنَِوآلا ولعب طاحأ و اههْيباَم و ٌضْرلا و ٍتاَوِبَصلاُروُنَأَلَف نم كت رطع

 فلول رهف لبَق كس رَع لع قنا تذكك و ينِوْكَدلا رهاظم لبق مو يفِقَمْلاَو ناحل قناع

 | هي ُتَدَشْرَكْسا َو َنْوُريََّسلا هي ثّركْها نم ٍداَعْسِإْلا ِةّياَقِك َو .داكمإلا َو ٍداَرَمكْلا ٍةَياَبِد َنِْرِخآْلا

 | َورْيِبَكْلا ِملاَعْلا اله مح ٍلْيآَوَأْلا َو ٍرِخاَوَهْلا نع َدرَفْتَيِل كهشإ نم ُهَل تفقس َو ,ٌلِطاَبْلا للعب

 نر 0 ع 0 عر سيتا س2 1 ب ك2 م اع ورح ملام قا دكر مآ عد نأ هم روما قوق

 ١ لكن ْيَسِرَّبناناَكْوَمَواَتِرْيَس لآ عون اَاَكْومَوائيِيَس نوال رئاَسفِهْلَجَاَوِهِفَرْغأَو رْبخّصلا

 لآ ىلع و مْهِهاَوبإ ىلع َتَيْلَص امك ٌدِاَحَمْلا عم و لح و لمع ْنَم لجأ هيواع َو َكِقْلَح ني حبت
 5 هود مق نأ 2 212سم رو زو وتم ما وسع مع راق 1ك افي در

 هٌفِقاَوكِباَبِي َفَقَواَمٌو فِراَعَكَقَرَعاَمَْوَكدِعَقَرْفأاَمَوَك رك ِذ مماَداَمْلَيَت ُنْيِمَح كن ٌمِيِهاَرَب
2-0 28 

0 
 َمِلَواَْيَدِلاَولَو الفا مهل اكل تِحَمَسا و .اَكَع ُفْعاَو اَنِم لقت مهل مك كك و ف قلت ا د 5

 ٌمُهْللا مْلَس َو ِهْيَلَع ةللا ٌّلَص لمح انام اَكيِيَس ِةَمُأِل َو كِلْجَأ نم ٌءاَكبَبخأ ْنَمِل َو َكِيِف اع
22 

 هلآ عّومحماتاَْوَمَوائِِيَس لع ِلَص ٌمُهْللا ىذيلشُملاِرْئآَسِلواَكَلَو مهلْنُحَومهتعزاَو مهلا

 | (قؤيلآعْلا تولدت َوَندلَسْرمْلا لع ماََسَوءوُفِصَياَنعَوِوْلا ٍتَوَكَرَنآَكس) ىومنأ هب

 اقف مكتمل كاس اقذف مهاوغك) (َنْوُعَجْرتومَلاَو ينم لف توكلي مَا ناعنشق
 «دعثلا ىثياكر عم قيرصلاى دليل نك ىلا ىديسنا) .[يلاَحْلاٍت رولي دمحلا نمش وعد زخآورثالس

 ءاهيثألا رفعة كسا نِِلاَعْلاةَرئآَو بف ىضألا رولا لهآ لكم ىلظغلا ِتاَّذلا لع لص مهل

 | ةىرُكلاةقاللا تِراَو عِطاَسلَكِر و عِطاَْلا كناقزب نيل ورحلوا ٍةَوفَص قِيلَ

 | ويكمل طاوؤلاَو دوُمخمْلاماقَمْلاَوِدْوْهْمَحْلا زل َوووفَْمْلاءآوُللا ىِؤذ ىرخألا وايل ماع
 98 ةِتاَياَدِْلاٍناطْلُس َوِتالاَمكْلا لَم ىِراَصلا ِروُقلاَو اجا ِرثوَكْلاَوِدورْوَمْلا ٍضْوَْلاَوٍدْوُرَِْلا

 رد

 ا 4ِلاَبَكْلا ٍتاَفِصِبٍفِصَقْمْلا ِنآْرقْلا عاج مكآٍقْلك نق واَقَم لك ٍيمحنَوَِلاَعلُ مآ تاياهتلا

 ة1مانلاهِتاََحِبَتْمَسْقآْنَمِرْدَْلاِيَسلا فَلا ِْيِرَعْلاٍر ال نيِمَهُمْلا حجرا زا ناَوآَوٍنآلع

 | و ناتج ربل ٍلْهَآل رِفاَلا .عِماَوَجْلا كرار ىلع ٍنْيِمْلا .عِفاَشلا وَتاَكلا كلَمْلا ٍِةَمْمَقْلا ِهِتَدِع َو

 وتاكل هراكيفإلا لَكِ اهم لج ئاَقْلَو نام نعي كرظَميِفمََىَِل نادل ركلا لفل
 و ٍيِرْوُهْطلا ٍقاَرهإلا و يركب لَمْ رحال ٍلوَْولا .واعنإلا قاوم طِنِحُمْلا ماركا كلش

 6 كوش ىلا لاَوشلا ياللا ٍلْوُسَرَلُك لعمال جلا ٍضْمَعْلاَو قرا وفلان ِطاَوبْلِ
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 ٠ راف و هيل كَوْعْطلا هيف ةرطع قد اديك كِل هَكْضَصَح و هر يع
 1 ٍروُصلا فما َرِكْلا لس ٌكِلِبِقاَعْلا ِهِناَسِل !َوُةاَياَكَت َوِدِهْجَوٍتاَحَفَص لَعكِرَونِقاَرْثِإ
 لعب ويآقلا ,بالقفنل عاقلا روس ِوِتاَوَح و تاق َو ٍلصَقمْلا و ٍناكَمْلا واكمل
 ]| رون لع عم ور ِروُهَظ نك هب مت ؟ قنا روَشعْلا يك نكي لِما ٍقوَع نع ٍلاكقْلا
 وْيَبْمْلا يأتكلا لق لَع ىفطُصُم ]| .ماَلَسلا ِراَنِلِلِضَوُمْلا اكول ِكوُّشلا وِ رولا
 :ب1( ملاح ٍلعَوَكَمْلا واصلا راني ماَلّسلا نع مالَسإْلا ِتاَوكَو وانواع َوفَوء العلا
 أر َنْوُلَتَواَلَ َكِيَلَعاّلِإَنْوُرِِكْعَياَلَو كيَلّلإَنْوُبِفَكَْياَلَف,كاَوِس قتلا فليالتإ هياقماذ
 ل كنع ًابئأق كب ةكأبثأ زنا بيلا كر ذه لاَعَم لاعم ىف كرو هع ٍعاَكِقِ عَئَقُمْل
 5س رثخ نو سوف ريا قالي نمل قلة بولا نر هئلذم كي ِهيوْفعر َكاَصَع
 3 مو ىلظعلا جالعلا نت ىلا اعنا ةَمحر ع ُهَكَْلَس ُهَكَلَسَرَ َقِذَّلا ٍةمنرلا ب سؤ
 00 5 تكف وح هذَع نك نم هبت َتْيَرَ َقِذَل :نيكألا
 الوم واكيد لآ لوري ائاْومَوائيَرَس ىلع ِلَص مهلا. مّلَسوِوهلَعةلل ٌلَصيحمانالؤم
 ب حم نالؤمواكيتس لع كابو خدها لآل عورخهاول لع تلصاَمَ
 رائعةروْلا تركن واختم نيك نيج َكَنإمِيِهاربا لآل عون لع تكبح
 ل 2و هيو اكلات تشل َنِيِلَسْرُمْلا َلَع 0
 ولي ٌلدتلا ٍنآ مهو رِجآَّو ماَلَس انف معي ْمُيَُيِت و ّمُهْللا كناَحُس اَهيِف ْمُهاَوْعَد) َكْيَلِإ بون
 نسق مقسوم تي
 هلا كلا كيلا هللا الإ ةل كل ,وْيِظَعْلا نيعْلا هايلة كو لْوَعاَل بحول ٍنمْعَرلا هللا وشي
 اكَلْوْشَولا اَْعَبَتاَوَتْلَرنااراَنَمآ اكبر ُنْيمَآْلاِلْعَوَ م 30
 لاو خواجبا جملا و حالا زل لع مجْنَأ َو مِرْكأَو وري و مِلَ مِلَس د ِلَص ٌمُهللا (َكيِماَّملا َعَ
  َوِتاَّللا ِفِلاَو ِةَلاَلَّلا ٍلاَدَو ِمْلِعْلا وْيِمَوِةَمّْرلا ل ويم جالا قتلا و .حالكلا
 اَدلا ِءآَرَو ةيفَتْلا ٍفاطللا راو هتورجلا ميج َو َِياَرِهْلا ٍلاَدَو ِتْوْكَلَمْلا ِدْيِم و ِتَْوْمْحَّرلا
 او ِةَبْرَقْلا ِفاَقَوةَداَعَسلا ٍنْيِسٌو مس و محا ةذكقمل
 َحَبْصَأ نم هراْضآَو ٍلْيِرعْلا هلِع ِرحاَوَجَهِل آقَعَوِةَمْصِعْلاٍداَصَوْقنَْلا واَو َوةَوْرْعْلا ِءاَهَو ِةَئْطَلَسلا
 دعي ةَمَدَكَمْلا كاتب ٍلاَكَِةَدَومْلا كِل ٍةعظَعِةَْيَهْمْلا كئاَلَص رح زج ا
 أكو قوفت ةالَص هن اهوا ل كِتَعفر وُيسم ٌةَهِماَس اهل اهئ ل كِكْلُم وا وكب مةَممآَد كِلاَوت
 ف مهل عَبْنَي اياك اهنيك اهل علال لاهل تأ كاطق منيع و كورك يف كيت َقْيِلَ
 ١ سهره لشكل ؛ةاَلَص ُلخآ اهل َوْهاَمَك َوٍهِرْدَق ْيِظَع َوهَتْؤُ
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 1س اناقة لااا نانا اوما وماما دجا اجا ولج تاجتواج 1

 حصص [ٌتْيَح ِةَبْرُقْلاَد مس ا
 و

حاير عام اي اكو وراها و ٍلَْللا كاع هك ٌرْعْشَن ل وي ٍبِهْاَيَع ف
 شذ حوُقف 

 ف كيِيِنْوُعُيَر راَوْنَآأ راش دأب ابي اَكُفِحُت راما بكم اةالؤم وَمَوكييَس كِيِيَن لام عنب ينم
3 

1 
1 1 
 ب

 ايش َيِتَراَيِراَصفإ الو عال آر فالباك رون عاصف ةيَِبحُمْلاِةَجاَجٌؤلا رو ةاكشم
 مويا

 ِرْحبْفاَهْجاَوَم وُمَأٍةحالكُمْلا ويظل ِنآُْقْلا ِئاَعم قْئاَكَريَكلََعَت نر َنيِحاَّرلامْر ير ِواَرْكالا ولالا و

 تاَهاَجْلا تالا تاكل يباب يور كمْ نْيآَرَك نليأَ
 كي يدع نان رهظَم لع

 يفعل سيار فقل مالا بكن يهمل
 0 ةايؤس اد اق لخ نما نو

 ا دل َقْيِحَر هيف عَ ِرثْوَك نم ايست هَل نَأَو ةَلالجلا َرَو رمل َودَجلَع#لل هللا ٌلَص قمن اتالم
 هجينَسَت

 و مم آلا دولا لع لص مهل ِةَلاَسِرلا ِباَرَع
 ٍلْيِقْلِب ِثْوْعَبمْلا ,روظَْلا ٌرِعْلا َو و كنآلا وتلا

 اَكيْبعَاكَيَِتناَومْدَِس ,مَجحاَوحْيِصَفْلُك لقول ِةَثِمَو ِمَوَقَذْلا
 َمّلَصوهيلَلل لضم

 ٍةَمْعِيِب تنام ) َكِلْوَقِب وق نوثُكَْلا باككلا ف بطاقم نفسا آد ِةطْقُتَو نيْيِدَنلا ىعر بلع

 ) مونرَكلا كلوي فْوْصْوَمْلا ( نون يع رجال َلَّنإَو ٠ * ٍنْوُجَمي كبَر
 د( ِعِيِظَع يلح لع كو

 َوٍراَوْنْلا ٌراَوُدَآ تََكاَحَت اَم,ىلكُف الكُقا نمل اَدِتْقإْلا مموج و «ىدكما ٍنَمِلىَلُهْلا د 1

 سو وزو ) .قولاَعْلا ترون نِمَحْلاَوِراريملاي. ِراَرمَأْلا ُراَوْنأتَقَر
 دقلا متر يلر علا نبا نيبدلا ربك[ غيت ا

9 

 عيد نوح

سلما تذل ةعأطلا لع كرابَو مَ لَ هلل
 يقكَعْلا ٍلاَبَكْلا و, ِمظْبطُمْلا ِثْيَكْلا و 

ٍناَسْنإ ةَيِوُه م يقحلا ٍةعلَو 5 ِلاَصوْلا ٍِتْوُساَنَو ِلاَمَحلاٍتْوُماَل
 هيك َدَقأ نم لوي ملم رْفَنف ِلَرَآْلا 

يف ةئو هي ملل ٍلَصَق قحلا قرط لإ «ِقْرَفْلا ٌتيِياَوَ
 ٍترولي فحل َو اذنك امم مل َوِهْبَلع ه

لاسم لرعلا نما نندلا لكى ديسز اح جاذدوُرد) َييِمَلاَحْلا
 ط

ُكِلَكاَفْلا ٍدوْجْوْلاَ دولا َوِداَجمالا يف ٍلَوْلا لع قَعةْسا لص 65(
 فلا ِدْوُهْمَمْلا َوِلِحاَّشلا قرطع ٍلِماَش َن

صْعَمْل يللا َلَعَف (قْبَّسلا ِبَصَق ِزِئََح ٍدْوُصُقَمْلا ُنْيَع دعوه ىلا رولا َو نال
 الاب ص ْوُ

 قا ِدوُبعَمْلا ورع رطحي ةيدوُبْعلا ٍلاَمكي ويلا .يَمْلا ِلَمُكَْلا ِرْوُكلاَ .نِبَعْلا سيفا ٍحْوولا ِةيِلَو

 َوْمظْعَأْلا ُلْوْسَلا َوُهَك 4 هيا هيي قاف لص و همّ حؤ قطع نم نيوز ىع ضيف

 مل 03 اولا فَما ياخ هيا تأ هيل لص وعش ب ِتَدَقُمْلا ُكإَوْلاَو م ِممَرُك كلا يبل

ا ٍسمِلىذهْلا موج ,قْئآَلَك ٍقاَدُهَوقِئاَقَحلا زومُك رام
 أَمووْللا َناَحْبْسَو ول ادع اًههصَتْمَلَسَو ىلكف

 هللا ٌلَصَوِ ويظل نيَعْلا هاي اّلوُ الو َلْوَعاَلو (ُلْيكَوْلامُعِنَو َمُعِنَوُلل اكُبْسَح َو) (َنْيِكِر ْهْمْلا نماكأ

م ) تزتبأ هيف و هلآ محم نالؤم واس لع
 لع ٌماَلَسَو َنْوُفِصَي امَع ٍةَّرِعْلا ْتَر كِيَر نا

 (يلطتلا متل 0 سا (َنِييِلاَعْلاِت 8 روُليَمَحلاَوَىَيِلَسَرُمْلا

6 
 ال

 0 يي وسل
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 تك 2 ند جد جد يد حس عمت

1 

67 

68 
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 مار ما دهام ولما وما وما وجها وها عا روما وجا ربما ديه اديها ومار
 هلاةأيحلا جْورَو لوألا ْوْجْوْلا ِةَمَّدَقْمِلَوْبَقفَكَيَلَلَسَوَتَاَوَكْتلَئَساَِق مهللاَكلأسأ 1 2ك 0000000 ود 2[ | هام م12 ع يو 70
 و ِلْضَمْلا و حْوّرلاي ٍقِباَّسلا ٍلَجَألا يلدا ء و ِلَرهْلا يف ٍةَمْمَرلا ٍطاَسِيَو ٍلَبْكَأْلا ِمَلعْل 5 و 1 فق - قلقا هع د قلل دعو ل ا 6

 2 الا لح ىلا لولا و ىفضُلا محم نموا رولا و تلا وورولاب
 نإ ”دلا كى ريسنادون») َنْيِيِلاَعْلا ْتَرِوْلِيُْمَكا َوِنْنِرلا ويلا ارك اريك اي دل َمّلَسَوِهِيحَص هلآ

 (ريلعشلا متر لر علا

 ور لئشأ ل ثِبِغَر كاب رعأ فالك ْئِفَو تْلَكَس كذمَو ثْهَجَوت كِيَلاَو ُتْلَسَوَت كي ٌمُهلل
 أ ةكيِضَْلا و.ىبظغلا ليسوا كله ٍلوبُق ف كَل لسوتاو مهلا كيل كنم تْلظآآلو
 /مأَصَوِهَِلَعةملا ٌلَص محم ىبتُمْلا ِتيّيلا و .ىفطضُلا نصا و للؤتلا يلَولا و لخآلا بِي

 ب , ٌةيَِبَر ٌةَيومند همم ٌةَيِمْوْيَ ٌةَيِهال ٌةَيِلَر ةّيِرَمَْس هيرب َداَلَص ِهِيَلَع لَصُت نأ كلَّئَسَ ل ل ل ل 2 2
 0و لْوَعاَلَو َكِلذعِلَو تنأَقِهِتاَذ ِفِراَعَمف نيكْئَعَسَت امك ٍراَيْعآْلا َنْدَع هِيَ كِل رَهْشَ 01 7 را قزم راق رىب# ع [هعوق م (ةودك اع هاجت ردع رقم111 مو روع

 (ريلعدلا متر يفر علا نما نيالا كى ريسزا لصووُرد) _حْيِظَعْلا معلا وشاب
 هونك َوَكِتاَيِلَج ء ويس َرَع بن اَئاَْوَم َواَِرْيَس ٍلآى ع َوِرَدَحنااَلْمَواَِرْيَس لع ٍلَص ّمُهللأ 00 تا "رك نري وا كود سؤ اودي ود ءاه سم ١2 6 عءواؤءوكوم هاج م ع دج سر ميول م

 اع اي لِمَ ٌةاَلَص .جيياوُلا رثولا و .جواجلا دَرَقْلا َو ٍرَمأْلا رِيلا و هلا ِروُقلا كتان
 12 نع اهي ٌصاتزأ و .تؤمْلا توي اكو زك و ٍتُرَجْلا َسْيآَرَع ابي جمس و ٍتوُكدَمْلا
 ( يلع متر يلرحلا نبا نيدلا كى ديس رددد) .ةللآيٍٍت وسال توْهاَلاَيِِتومََمْلا تْوْسأَ
 اذ نيو هللا الإ هلإ لن َهَْأ هلل ُلْوْسَر اٌنَيححاَئاَْوَمَواَكَدَيَسنأْن هش وللا الهلل آَُهْشَأ

 لنكن هش ٍرِحاَولاَو ٍلْئآوأْلا لَعاهِلْوَتسُم يبهر ٍرِجاوَطلا و ٍنِطاَوَبْلا لع اَتمَف ايِناَرَمَ 5
 1 ألا نفاس اًيِراَج انِْيَع اّيِدِتَع ٍِرِحاَبْلا ٍلاَمَكْلا ٍقراَشَم مايِراَساًِفْشَك اًِفَصَؤ ادَيِحوَت هللا الإ

2 

 اولا َعِلاَوط اهلج ِثَمْلا و راتولا َراَوْحآ ايلا ايهم اًمْيِحْوَت هللا الإ هلا ل نآ هش رِفاَشلا
 والاب لَرَنت اًيَتاَذ اًْيِجْوَتولل َلْوُسَرانَحن اتاََْم واَكَْيَسَنَآنَهْشَأ َوةلل الإ هلال نان َهْشَأ,رِئآَودلا 00 ل د ل ل ا ول يت وبار 2 وو جل و و عزوف را
 ًالوشاكموماَتواَهَق هيّيَتوْهاناطْلَس عاههجإلا َواَكْرْقْلا فِداَلغألاٍد ارفف َلّقتَتَوٍعاَفْشَأْلا ف
10 7 9 2 2 

 وزن َو .لامجالا َو ٍلْيِصْفَتلا ٌراَومآ هِّيِرَحأ خِزاَرَب تحت ىوطخت َراَصْبألا و لوقعْلا ٌبْلْسَي
 نيسوم ه3 طيح و .اَمثآلا ِيآَوَق لع ٍتاَفِصلا شْوُرْغهي ثّوئسإ ٍلاَصْيإْلا َوِلاَصِفْنإلا ٌراَوْدأ ِهتْنِلِحاَو

 ؟ ٍتْوُربَلا ءآَوْصَأ رجا َوَبَِراَتَتَسا َوءِتْوْكَلَمْلا ٍقْئاَقَح ىلع َراَدَْسا َو,ىمآلا ٍروُهَظلا روسي لياَوَقلا ا 1 د ب يرق رقاد نع و ف دعا قل ىلا 2
 اولا قيآوط ٍتايعَمَلا فيلزم ممدآث ِك اوك تَرَهْزَاِهِتعْلَطَنِمَوَِلاَعلُ ٌلهَْسهِيطْقَن ارعوا ا ا ع ريل وق الع رب ا كا داو د
 بهو ْوُهطَواَسْيَع ٍتوُبَعَلا راوي تْعَجَر مرا جماَوكِفاَصوَأْلا فاَدْضآ ءاَضَتْساَو

 ِهَرِعلا ةرُطع نع ِناَيَْلا ناس ٍةولْعَمْلا وِرَوُس قح مهل. وهدم وايوظَم توم ٌرِياَوَمُهَنِ م
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2 
ا دجاج دجاج راج اجا اجو هماوما وما وها وها وما تها زها واجد لجأ دله اجاوإجب 4

 عهدها ه

 وظغألا كونإ ضرع مةِحْيْسلا كِلْضْوٌءالَص لك وكيلا وقنا آو اهوا رتب

هجوْلاِِفاَدَمَح ٍبِراَعَمْلا وِقِراَكَْالاَروم ور آلا ِةِّيِسْوْنُقْلا َكِتاَِلَتِلاَوَع نِحاَو لع
 َكَيَلَكِيٍةَ

 ٍناَسِل جالا يدلل كرفآ ٍلِكاَمم حور .عواجلا يِحُمْلا كي ٍضْوُقُت حول بِللاكتلاو ِترآَمْلا ف

لياَقْلا ِلَوآْلا َكْدَرآَاَم َنُكِلِو يملا نبا ِةَجترِةَناَوَك .تُكِش ام ٌلكِل ٍضْيِفُمْلا ٍلَركْلا ف كْناَسعِإ
ٍ 

 َاَروهظةيِكَلا كِتاَداَمزوُثُك ىلع روكاكلا رخل هوو فالح لعِةيَِعْلا كَتاهيَعَت عاوز

 ٍتاَكياَّصلا ٍتاَيِقاَبْلا زي ءِتاَكْيَبْلا ٍتآيكلا َو ٍتاَفِصلا َو ٍتاَبِهْلا يك ٍةَدياَ ,لْكِم الو قيك
 ًِ 2 د ل رم فقد دل 1 "ب مق ور

 َكِلْوْسَرَو كِيَِت و كِيْبَع بوُلظَمْلا ٌهَدْفِع ىِذَلا ٍبوُبحَمْلا ِبْيِبَحلا اًده لع لص ٌمُهْللا تامل

 الوٍتاذلا ٍنْيَعلإَتاَّللا ِنِيَعِ ٍرظاَتلا ِلْضَوْلاِتاَياَعِلةطاحإْلاَوِِيَعْلا ويب ئآَقْلا يَعْلا اهيؤلغإ

 َوهَكَعَم كْنوِهْلَع يول نمل كهنإر ْمَلَسَو لص ملل هيف و هلآ ل ع و نكح كاك مَ كيس
 0 ةض ع داس ىر را ةعوق ىررل# عولام هم رقءعءمام ا ب هل ارو يمقر ةمدو

ام كيف لكل كيك مهلا كعبئاقدعبت نت فايلا وهلا ورع ق هباكلعجل
 َناكاَملُك كَنماد

 5 كلا 2 ا داع ةافافلا د قالا رق تالا دع وج دق ور واس د[ هل كا ل

 يفك رمأ و ِلاَوَع ىلع كِدوْهْس لات قَرْغآَو وب ور وُمُطلا ف كدّيِرعأ نعت نِتبَو نكي ام ٌنْعَ

 دار | قض تالقت و فعل كلا شه رو ساق ناضل راما و ل دم 2 م1 عسا

ِِهاَوم ِْئآَرَح نم تقَقْنآَوءنوُكشلا وقل
نَع نطَبْوٍنْوُصَمْلا كرو نم تْفِش ام ك

 لك كا َرْذإ

 ابف ْمُهاَوْعَ) نذمآن نمآى مآ ن ذمآن ؤمآن ؤمآن نمآٍ ومْكَمْلا كمآ نو تفكك اَمَكَقْلَع + نِقلَحَأ
5 

 نايل نم ىدسنا) .(َنويلاَعْنا تروي نحل نهود رمال اينو فيي وقول كتي

 َنْيِح َنْيِح مري َنْيِجاَولا مكْرآآَي نْيِجاَدلا ةعز[يةنرأآي 00

فرغ حم ااَكمَواِيَِدَرَصاكَنُم وار إْلا و لاك اًذاَي ْمْيِظَْع
 زي َوَكِئاَيِلْوَ انو كيان 

 1 هاما ها رنج لها ولج دلما راج اجا لج راج دج راج ولع ةءاج راج راج اجا اجل واجا رجا ص اي

َيِحاَِْمٍِةوعَك ْيِحّرلا ِفْوُوَولاحْيرَكْلاِلْوْسَرلاٍرِيُِمْلاجاَرتلارَِِكلاِرْيصَمْلاءكْئاَفَو له
 | و م

 ذ ةمّرلا يَ ءيقمْلا يقحلا ءيفمَأْلا ٍقِداّصلآ .ىدؤُم ِقاروت ف ههنزي وكلا و .ىدْع ِهيِحآ ىرفُب

 عِاقلا عمال َكخُم فِي عطاشلا كروت قيم عيِفَم .ىنقكملا واهإ ٍةعضجلا و فول ةوزغلا

اّشلا ٍدوُمحمْلاواقَمْلاَو ىلا لعملة ولا ودول ضوَلاَو دفاعا يجاَص
 ٍِض

ِفَرْهأ ىلإ هِلْيجَمْلا كروم َقِداَهْلا ءٍلْيِلد ِرْبَك ومألا َلَع َو ءآبثْلل ٍنْيهَّلا
 نقسُتشا نم ٍلْيِبَس 

 َةِلَوُقألاَنعَبَِقِر ملا يمهل ِروُنهَلاَعَو عكا كَل رمق هِِفَمِلَقَمْناَوعَمَهَفِوو ماعلا

 للا نحو هِهضكد لوم َنكَسَو هيل لجل لجعو عمه هجباصآ نمزج اجا رجفناو جر

 قتلي عداضلا كي و كيَفرغَم يِئاقَي هتففَح و كسك جو هديا و هيف رالا نؤيع

 تغفر نَمِتْحل َوِناَكرِْلا و ٍناحيإلا َوِةمُكهْلا نمُهبْلَكءولِعَمْلا بغولاب روضفتلا (قْذِضلاِ تِطاَعلا

 و كرد ِيظعيتلاقرتغم كرم ايلي لاس وةّيدوِعلا بارت ف كنق و كرمز عم خرط
 ني
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 كي َكنع ٍةقالخلا فدل َتِنَن و .ىهنآلا كوي ٍتْوْهاَل ِببَغاِفِهِر َتْجَجََو يظعلا 2
 رامور رهاظمق كيدكفقعواَملَعنفتوكْلا ف رِدااَقلاَو نابْلا كمل رويل ْرَعَ
 رخبو كر اونا يفأ كدب هَئاَسِل تفطْن و كِيعمَيَنؤَع هكعيَب تْأَحَجَو (فدةللا نك
 رثكلا كيِيبَع كِيَلَع كب َنَشْرأ نم ِلُظ ٍلْيَس واديِيَس كِيَلاٍةياَدهْلا ضوُمَج
 م هاكر نا ومالا تع وهيا لجل 5ؤجولا تفلح نم تاَفِص وهدف دؤمخَمْلا كبح

 0و
 ر

 ع 5

١ 
 و لَص َو.كتافيي

 ْمْلَس و لَص و كبك َوَكْملَق هي ىرج امم َرْدقِهَْلَع ملم َو ِلَصَوءَكْمَلِع هِي ظاحأ م
 او ىِئِلَسِرْمْلا و ءايبثألا ريآَس نم هياوحلا لك و .اًرخآ والو هَْلَع لَ و ِلَصَّو اراد
 اللا قنوت ِةَباَرَقْلاَوةباحَصلا لك و ننلاّصلا كِداَجعَو رمل
 رشتلا وؤي لإ ناسخإب خدينويأت و .قيجياكلا لع ونيس و حلوم وَنَقُع
 هت ِتْيرَق كن تام ْومْلاَوَنييِمْوُمْلاَواَمِلْسُمْلاَو ملا َواَْنِلاَو لع
 (ريلعدطلا تضر ى كيلا نك ىلا نبك ديسناا)

 ويلع نص نآ ادتزما هك حم ةالؤَمَواكيس لع ٍلَصَو كِلَح نم هيلع ٍلصُي ل نم دعب
 ؛ كم ائييَس لع ِلَصَوٌةكيلا َوٌةَجدللا هفته االَص رحنا َءائَس لع
 ءدَلَس قل كمال ريح ناموس لع مَ مُهّْللاةلل ٌرك ذكي َوكِقلَع نودع رك
 رو قييلاَصلا كداجج لع و كنرهطمْلا كابا لع و قيما كدكِآلَم لع لص مهل
 :اوقالَصلا ِلَصقيملَسَوِهْملَعةملا لص ادم انام َداَدْيَس صحو ْيِضْرأْلا ِلهَآَوٍتاَومَسلا
 (ىرربكسالانرابصلا رج غل ىريسزا) _ويِّْتلا

 /َلَمَو لص وارثإلا ولالجلا اداي ضدها تاودسلا عنب موكا ا .خِْحراينخرايذللأآي
 كيا ْيِفَّشلا كيْئَِعَو عيفَرلا كرو ئرَبْلا كروت روكغآلا َكِلْوسَرَو ماَرْكآلا كِيِبَ
 وفعلا رارشآلا حْولَو ٍتاَدوجَْمْلا حاوزآَحْوُر َِفيَرَقمْلا كِئآَِفضآَو كِيآلْوأٍةَلْمقَو.نؤيولا
 لك انو قيال قحلا نم ىبأ قنا كيم اساء ال كذَع كا يلواَلا تاجا راو
 للا كرم تدمع وكلم نمنح سَ راو الْىِنّلاَك را وق ْكَأِق زو .يلظُمْلا كلامج
 اَهَلُكَوْيُي اله كَياَعَو قالا ِراَصْبا ى رم هيام نم هئزتحا و هَكيَفطْصاهَل كيث وك
 ىلع كيَئامأ طيف تنأ كراك و ,كِتاَكول ِةقاَك لع تنآ يح نم كن قاَكاَهَّل ماي

 هلا جوز سيفو ِةلاسلا وكلا ِةلاَه رب كِيَلَع لضم كلا كي دامها كير 2 ردت رىنذو جه ووف سلام قم كاسم قالا م د لا اما قم و



]- 

َوكِلْلي ْمُهدِق لك دكاَو هي ههرُنَومقذِرصَت لع كييرنآ نو قاكييلا تذن م ٍةَلالَجا وك
 3 َوذَرَرَق 

ونوم هلو فةنص تخرق نم هج يب
 يا ا 8 

 1 وكِرْمَحيماًقِطاَت كرمك ]اًعيِطُم كلِ ل بسس ٌواَناَرْفْع وٌةَمحَ

 ٌرطَخ الو َتَحِمَس يع تأ قِنعالاكئبعيَ و كيك نو ليلا كيك .كركُس و كت

202 
 ال ب همس يدم و َكِتَفِرَْمر َتْحََم نم ِرَكِب ْأَك لع

 ىلع الس و نوُفِصَي نع ِوزِهْلا ٍتَر كير ناس ) قفحباَكلاو هيف و ني فوزا هلآ لع نابع
 رسول (َنْيَِّلاَعْلا ترون هلْيُدَمَحلاَوَيِتِلَسَرُبْلا

55 

 يم كش كورت ةلو شوكي العلو فلو يعل لوو يك َةَكُدِهْسش 3 ٍ

 ربت َكَلَكْيِرَع الك َرَخَوُهللا | تن كن نشأ نإ قوت قِيلَ سو َتأَرَك اَم لع نم هتِضْآلاَو

 زاجل جو طفت منو عفو ُعَطَتَو فْبوللاكِففتَومفبعّطلا مرتو اقل ىو ديريك

 هكلْيِلَع وَكْبْيِبَع وَ م ب لطف الوم ىو كمي نلف نك أوف ب كيل

 | ٍراَونأب ماو عقزألا عّربكلا م ِماَقَمْلا يف كنَع ٍةَفاَلَلا ويب مِئ ُمِيَاَقْلا ٌعَسْوَأْلا َكتّيِرعآ شْرَع

رِثآ 1و5 ىلَ َراَدَكْسا َو ُةُدْوْجَو ِةَيِناَدَعَصلا ٍتاَيْزِجَكلا
 / م6 2 لصق رهللا فدوه ةَيِاَبَرلا ٍتاَّيعَتلا 

يقات اًماَلَسَوٌةاَكَص كئاَِِمَو كو واهم ثِيَح َنِمَو تناك ِيَع نِمِهَيََع
 لَعَو كئاكربَو كُتاَبِح م

 4 ركاز نيدباعلا نذر ضو ديسزا) ِماَكِفْلاِْثاَرْوَو.واطِعْلا هِبحَصَو ماَرِكْلا هلآ
 2مم 22

ه وعْنَوَكِتاَلَصَو كِمالَس ِثيُغ ثوب َلرُث نك لكشأث كيس يرق اَيَىاَلْوَمَي 074
 ٍتاَبل بو

َوِمَس َو كِضْرَأ ََّلِم َو َكِتاَكْوُلَك ٌةَنِ كيال ؟اي و كياؤأتم 5ع راقتت
 6 يفاوا كِتا

 ٍقِقَحَتُم وظْعَأَو كِتاَفِص و كيس قِئَهَحبرقّزَكَعُم لما و كايت ِرِهاَطَم ُلَجَأَو كِتاَعَوْمْحَم

 ١ 1 ا م

 | رولا ِتاَووعمْلا ٍيِئآرْعَوةَلَسِلا وعي ص صْوُضَْمْلاَوِتاَيكلا عيب حْوفمَمْلا َناكْدَعِلَو وصال

وا دولا ال عوكل نو برغل ياورد وهناك عاج
 | ٌاقركضم ضع

 قيلار ٍرْوُمْعَملا وللا ٍتْيَب اَهِرِئاَطَع ف رضع اًدِ اَهِرِشَرُم واب < واهب َواَبتاَدَرْفُم جوا وج عواجج

 وكيل عنيك : عهنم و ياكل ةطفث دان ع هس يقل اهلج و؟يفتإ هللا ٌهَّنَت

 قحَكْيِف هاج ىِزْلادحناناَكوَمَواَكِرْيَس ءاَيِفْسآللَُم ُهَمْوُلُعَتَْدَو ءأهرثألا وي تنك كح نَماَكْرِْلا

 فيولا عم ككل تامه باول يوي 45 ل ِداَهِلا
 رك ع يلح و بق لا بأ

اَتلاَوهِيَصَوِهِللَعَو «نرطاقلا حبك َنبِلِفاَكْلا ٍوْهَسَوَنِْرْكاَذلا
 ءاَيِلوَدْلاَوَيَيِلِماَعْلاَ ءاَمَلُعْلاَوَنَيِعِب

لا وؤي يملا مالشإلا ٍةَقِصِماَقَْمَو َنْيِِشرْمْلاِةكْمكْلاَ َنْيِاَّصلا
 ُنْمحلاَوَقْدلَسْرُمْلا لع ماَلَس وي

اكراضنالادجا نب لمىديسنا) .َيَلاَعْلا ترون
» 
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 راها رماها رجا هزها وزاده عما وبما وها ويهاومأ اره راج وما وزجا وجا وعارما

 َرْمَأ زي و .اْيَتَيَب ام و َضْرَأْلا َو ٍتاَوِبَّسلا ك1
 ةازوو .امتنكلا ٍةلخجِرَهظَم قمل نم ىفطضملا و. قلاب ٍتوْغَْمْلا .اههاوع اَمَوِتْوُكَلَمْلا
 بيلا َكِلْوْسَد َو ,ىتْجَمْلا كييِبح ٍةَئاَيِضلا َوِقْدِضلابِفْوُص َْمْلا ِةَناَمَهْلاَءآَوِلٍلِماَح
 اايَلِجاَواَيهياب .نمأتلخ 0 زينو رَمَكِحْرَمدْوُبْحَمْلاَو ارب َكِرْمَحِب ِْئَاَقْلا بِكَ ااَلْوَم
 | لِختَو علا ٍقيَاَقَك قتلا ج ةوُيفأ لع َمْلَسُمَو نصت نآَكّلَدَتَن و اَدِتْمإْلاَو ٍةَياَنِهْلا رع
 00 م و 0 هلا حاوردلا جْوُرَو ةّيِناَكمإْلا ٍِتاَلْوْيُمْلا رك يول
 د ةاَلَص هكلدلا جيب ب ئَاَقْلا وة ءآَوْللا ٍلِماَح .قنَيَعْلا ٍتْوُس الا روينا توها رم
 ْزَاَكْلَئَسَن َو.ىوُجَنلا َوْزْيلا َعِماَساَيَكِتَرْضَح < لإ هياتم نم اكلت آو .ىوك ام وهي مَع
 قّقَعَتبْلاَو وقعت .ناعزلا قِناَكَرَو قاع لت وياكل ٍةرئاد راكي ةطفث لع منَ
 اولا ىو نوي اَمَوككاَمٍةقِتح للا ياكزولا فام عوج بطاملا و يآرقلا تام
 وينالِلِءَاَضَقْلا لص ِةَعاَفَمِب صْوْصْعَمْلا و. ةَمحَرءآَوِإ لاح ءناَمْرأْلاَو هلا
 ري كَتّرطع ىلإ هبا نم اَّلِخُنُت ْنآ َو نأ و بوله مااا لقا
 هلا ىِداَم َوِتاَبْشَأْلا َلَع ِرْوُثلا ٍضْيِفُمَو حاَو زكلا نم ىلع َمْلَِسُتَو نَصُت نأ كَلاَكشأ و نم
 كشك روت لَكَ .حابشألا رقَأ ٍةَمْوَع نياك َو حاَوَرَأْلا يبق ةَرْطَح 0 حافلا ٍقْرَظ لإ
 ٍ- نم اَتَرِخُرَُد ْنأَوءحاَلَفْلاَو كلو وذب وفشل اكل نو عقل ءآَول لماع ٌحاَبْصم

 2ك كاكضإلا و ناكل وب قود نم لع مكون نآ كذدن و حقكلا و ناموا ةرطع ٌرذعللا
 ردْوُعومْلا و .نالعإلاَو لا ف َكِطاَرِم ل قِداَهْلا نايا َورْفْكْلا َوِكَرّقلا َوْكَّشلا ُلْهَآ
 | نم سيما ٍةَرَْحِي ٍلْوْمْحَمْلا ,ينألا ءآَوِل لما .نآَجلا و سينإْلا نم رواتلا َنْوُد ٍْوُمْحَمْلا
 ُهَنْرَعَو َىِذّلا دوُبخَمْلا َماَقَمْلا ُهَقعِبا َو َةَعيِف َةَعيِفَرلا ةماعلا هَج ٌةَجَوّزلا َو َةَلْيِضَمْلا َو ٌةكْيِسوْلا هنآ ٌمُهّْلل
 َكِنَمرَت كِترْطع ل هيام ْنِم اَمْلِخْدَ 1و ارب أَهَنُحَب َىِلَناَلةعيِبَم بره جري نم اكقشا ٌوُهّضْوَح  اَنْدِرْوَأ
 (ن ولا هءلسلا ىريسز) .ُناَكَماَيَكِمَرَك

 جاَوِقلاَوُروُتلاَوحوُدلاَوقَحلا وهف مك ا او معو صَّصَح نَم لع نصت نآ مهلا كلَدْسَ
 ةَسآَو كِل ُِكحم اناؤَم َءاَُدَيَس َو كمآ نمحأ لاَ و ْفْفَكْلا َوٌغارِتخِإلا َوٌعاَدِنِإْلا ْتّيَح
 0 ٌةَصاَخ يو َكِنَوَك
 الفع ليوكشي لبكيخراكب هالو يبسياهلاصفنا نكحال أمكن وّةءاَلَص ٍةَيِلِجْلا وِةَيِْقَعْلا هِيِتاَوَم
 علا تولي كحل انك اق هَل م صو علل زكا و عاري تاقأل دياتك
 ةوؤكشتلا كرو ِدوكولا دك امو ٍدْوُهُّشلاِةَر رطع جاك ىلع دولا فَمَا مئالَسلا و مةاَلّصلا
 َدكَحتاناَْوَمَوائِرِيَسدْوْهْمَم ْمَوْيَ َكِلْمَو شكلا هلم ؟ رثيَكِاذِدْوْعْوَمْلا مَوَيْلا فَكِقْقَأءآَيِص

7 
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 ( ثلا ثوفعرللا كريس ا) . (َنْيِيَلاَعْلا تَر ِهليُرَبَحلاَو َةَنْدِكِر ْخْمْلا

فيا قل كي ةلالل ل9 يعل نع هلال الو لوع ليحتل ي ينمَرلا هللا وشي
 

 00 ةديآو ةلسوِلَص مهن( ماتت اهل اًوُسَولا اَمْعَماَوَتْلَو هاك

ع لا لل الازح ل دا
 مخ اسس + ه

 و ةّياَنِهْل

 لَوْ نآيلا وو ةئيكأ ايالعللا
 تا ا

 ٍزْيَِعْلاِهِيْلِع ٍرِهاَوَجَهِل آو ِةَمْضِعْلاِداَصَوِةوْرُعْلاءَهَو ,ٍةَئطْلَسلا ءَاَطَوِةَبْرُعْلا فا
 َنَم هياَعُص 2و

 موكا كيا لال َةقَرَكُمْلا .كيالج ةجلكعي ةعيهبلا ككالض. زرع ٍزْرِح ىف مب ُنّْؤلا حَبضأ

 وقتال اهلءاضِفنإال كفؤ شبة اهلك واود ةم5 كات يع

ون ُهْفياوهثُك علبزال لها اهل تذآ كلضق و يتع َوَكَِرَك ضحيت َولْصْفَ
 قيال اه

مُُْم ادع اهي رق ةاَلَص لفآ اهَلَوههِرَْق ِمْيِظَع َوِهِتّوُبَت ِفَرَكِل
 وكت ورايح ضِراَوَع تِداَوح 

يَُتو َاَرَقاَكو ةَهِجاَلو َنْيَأََلَو َىْيَب بال اًلُسْيَح ٍةَبَرَقْلا هس ًاكاَكِدْوْجُو تْوُنُذاَِ
 ٍِجأَيَع اَنَع اب اكُمِ

شو حوف جابر حام اياك راهتلاوٍلِوَّللا يقاعتب دب ُرْعشُل ٌرْعلاَلَف كتير ِراَوْنآب وي
 يقياقع حؤ

 ةّيِرَبَعبْلا ِةَجاَجّرلا ةَكْمِم ف َكتِّيِيْوُبُر ٍراَوْنَأ را اه اكخيت َو راَكْعُمْلا كِيِبَن لاجج عئآَرَب

 اوعي موق ايو ايةلاآبت تانك راي الورع الورم ئراونأٌفعاَضَعمَ

سرا حب ةروارمسالا و لالا اًذاَي ْمْوْهَف ايٌحاَي ْمْوُيَم
 َكلَكَصَ رم ي

 ٍجاَوْمَأ وِطاَلَعُمْلا وْيِظَعْلا ن ٍنآَُقْلا مْولُع لاعَم تاك

الب نا ل د تبل هال اواو ا
 كط

2 

لاَمَك ِتاَفِم ٍلّلح نم اَْوسْكَت نآَو هِلجَوْلا نيثأ روت
 َوهْيَلَعةل هللا لص نب ااَكْوَم و اَترْيَس ٍلْهَس ٍ

هيك رْعَم م ِرَثْوَك نم اَنَيِقَسَتْنَ 3 : ري
 مُهْللا .ةَلاَسِرلا بارو تلا يح عرْفُمْلا 

 ليل تزل انين وكيف وبنوا كرب 0
 ن لع لل هك .ماوفألا

 2 اهذ 6 -
 35 .٠

2 

 1١

1 

6 
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 مالك 3

)3 5 
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 232 جي دلح
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مالو لل ةولوركلا ىذبطأ زج 1و حْيِصَق
 1 ا 

لك لعلكَناو) وكلا كوفي فُْصِومْلا نؤكتت بع اًرْجكَكَلَيَوِْوْْجَمكْئَرٌوَمْعِيِ
 وهظَع 

 نة م ع

خاوي ْذ 0 َوْكَرَوحِلْصَآَو مت َومِتَأَو ناو خِلْفأَو مْلَس 1 1م لعل بح ٍحّرلا نا نم رلاوللا وسب
 

 بحت اَاَْوَمَواَئِيَس َكِلْوْسَروَكِيَِتَو َكِيَبَع ريع 0

 سقت ةئرتتطلا ياقمر جو ءةّيِناَبَرلا ِراَرْسَْلا سيمت ٍةَحْل هو ةيِناَدخَوْلا حْبُص
 ردطع

 مي
 اد 09

ربها وها وطجاولجا ما ولجاداجا ءاجاراجوجم
 وامها وها ومار 2 جاجا هله امها وما 

 /آ ) تماك ًاَمووللا َناَحتْس َو) ْمُيَبِم يا ودجلة ولاة ودوم

 هي

 تديصسيوصتسس
00 

4 

 يي كاطع



 ا اجل العلوم ره ولها دلع رع رزه اوزم اوزه ايها وه اديها وما 46 1

 111١و را منكحليرقلاو يو تع َوِْوْسَرلُك رون ِةّيِ ٍةيِناَمْمَولا ٍتاَرَصَحل
 رك لع لَ هللا ويحد ٍبَرنقالوق الس اضل لع كذب وجا ْيِلعْلاِزْيَِعْلا
 َوَكِتاَفِصِبَدَم ٌةعَوش ؤمواهنكلا فمها لع وكس ٍقْآَكَمةَْيآَ كنف ِئآَرَسِبمَةَسّدَقُم | ٠١ 2 ديالم لضلا لعجا ملك ,ْميَسَو هيف هلآ لع وآنا ىف حم نام
 ولج مهَوَر رُمٍبْولقْلا فمْلَك لع َوءكْئآلاَو كْيآمغكي م رٌةطْوْتَمِداَسْجَأْلا يفدِرَسَج لع
 ٍروِبقْلا ف هرْبَق لع َو ِناَحْبرلا َوَحْوّرلا َو قْيِفوَتلاَي ٌةرَبحك حاولا ىفِهِحْوُر لَو ناَقْرِعْلا
 و يامخإلا و نئِْلا و ٍلْصَفلي اًهُداَْعَأ ٌفَعاَصَعَت ةاَلَص .ٍناَوُضَتلا و ِلْبَقلا و وَمَا
 ا وكمل عاق ل ,ناكعُمإْلا و مَرَكْلا ودولاب اههاَنْمآ
 يبقا زولك حت اهم و ِنبراّنلا ٍةداَعسِِةَياَْلا قَْظ حْيِباَصَم م هلآ لع 0 اي ٍةَماَيقْلا مْ ندع تَدَقمْلا نعْفَْل ُهلْنآ َو ءناَصْقُتلا و ٍروُكُفْلا َوِش ٍتْوُنُحلا ٍنَع َةَّرتَمَ
 ع ولاطا دارا ْكَّشلا َنِمِةَأْلا ٍةَمَمَأ ٍةَلاَهجلا ِلْيَل ولع وج  هرائضآَو.ييَتْكْلا
 2 فام ِةُيِرْبَعْلا ِدْوُج + و راكآ اب, شيطت و ,قْخمْلا َو تحسي ِةَيِمَد ٍةَيمدَلا ٍةَعَيِبطلا ٍبْوَّش ِرَدَك نما
 وجوه جراعع الايد قيل علب لت ولا بن
 وبَكلا عيرباَي َنْيِمَرْكَالا مَرْك ايفل اي ٍترأَي هلا هنا ْمُهَل نبكي ىلع مهِيُقْن نو) قاقآلا
 اَكِلْضَف نم كلت ثذ (ىيرياقلا نم تنك قا كناكفس تنال ةلإآل) قنجارلاك ذة ضو كلا
 أَم َكَّلَع َو) ٍتاَراَشإ ٍقْيِقَنِيِّ ةيرَمعمْلايِنَولا ولع رانا ِيِظَعْلا كِيْضَع احم نأ أ
 ايم ا ةمغتلا َوةواَحلاةمَرلاةَوطَع عم كوك راك َصْش تدك و (اًِيِيَع كْيلَعولل ُلْصَف ناك و ْمَلْعَت
 الب هب ردخالا يياوتلا جوك يللا حفلا يمل حفلا ويلا حْفَمْلا بِ لوكا
 ملم طل يرو عيشي كلشي َمْوَيْلا) باطِحٍتاكَك
 اك( و ,ىرتُكلا ٍةَيِبِطُقْلا ٍبِتاَرَم ٌلَجَأ و .ىلش دكْلا ٍلْجَمْلا ِفَرَش لأ ِعِداَحَمْلا جقزأ نم اب
 14 ابني ٍصوضخملا كيم خا ةلراوب لأ وأ نيت باق مام 4 ىلا ةقلعلا يال
 ٍركْلا قيل انه ٍةَمَرُح زب ِيِوحْلا لْصَْلا و. ويلا لاو ادا ىفظ اَمَوُرَصَملا
 هلا ىوذ لع ,سّرقألا ِهِضْيَقِب اَهُرْون و َعَمَلَو رقما َو َتنْمََف لْوْمُفْلا ٍداَرْفَأ ٍلَع سيقثآلا هظَح هظَح هر عطس ٌةراَسالا هيو البل فيك تدع وع نيف اعدل : # ٍقِباَس ولالا كِل نك كَماَلَسَو كاَلص ْمَْس و هيف هع َو اع َوِهْيَلَع ٍلَص ّمُهْلل
 | لت لخت رمزا رونا ٍنئَحناَتِحْيِفَش َو اَئرْيِبَح َواَكَيبَت َواناَلْوَم وانس , ريح و ٌشَهْدََف
 َءِلوَُمْلا ٍتْوُربَجل ِراَوْنَآِقِراَشَم اَقَمْفِحْوُماّللا رِث وارمزِم يروا ٍتاَدِصلا اق ةيِرحال
 اوم كيرف 1و َكْيرَع ةكمغي مدي ورحت اَمَو كبْنذ نم مق امالل كلوتات ءاَكِتَف كلاتخكَف ولا نم + كلاونلا ٍجَسِل) اًكيِبْمَت اكيرفتواهيغتو كيك وهل ائبربك وبكفل كزلاو معلا ِنآَرَقْلا
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 (ىرسملا ىشوم نيرمحا سابعلا ىلا ىديسزا) .(ارْيِزَعارْضَنةلل َكَرْضمَيومَكَسُو

 ةهيكئآلَموملبنمالُك ْوْئمْومْلَوهَْرِومَل زنا "هيٌُلوْسولا نمآ) رجه ٍحِئِحّرلا نمت ءلاوملا يشي

 ١ ال“ ْرْيِصَمْلا َكِيَلِإَو 7 كرف اتفلأ و اكغوت ونكون يعأ قفَبفرفتال ميش مرو هد

 )ل اغا نذل تقتل هاجت و تمت هاه جك :ةال اشفتفلل فلكي

 اًنَعفغا َوهباَتَلَةَقاظاَلاَم اكلت اكو اَكّيَ دابق نِمَْيَِلا لع تلتعاتك اًوضاآكيَلَع ليت اكواب

يِمآ (َنْي غفل ووَقلا لع از طا اتالم تثأر اكتزا وه اكل و...
 َواَنَسَم ُرْيزَْلا ابعأَي) َنْ

 َوُه) (َنيِقْرَصَُمْلا قِزخيةلل نا اكْيَلَع قَّرَصَت اال ريع يال

 و ْملَسَو لص مهلا ايش لك و ود ٍنبِذلا لَعُو َروْظُيِل ِقلا ٍنْيِدَو ىلهليدَلو وُسَرَلَسْرَأْىِذَّلا

ْفْوآَوكتاوَلَص لف لوغو لزج فرخأو ختفا.زهثا و فيثا
 ٍناَلَرَْكُي اَماَلَسَو الص كواَلَس

منُم ةَرْنِس نم ناقتي َو ءتاَفِصلا َو ءآهملا ٍرِحاطَم هاهم ِكَلَف ىلإ ٍتاَّذلا ٍنِطأَب هنُك يأ نم
 ىّه

 ٍنئِقَيِوْلع كِلْوْسَرَوْكِِبَتَو كِربَعِلمحمائاكومَواكرْيَس الَيَس لع يملا ِروُثلا ٍلاَلَجِرَكْرَم لإ .ىْئِفراَعْلا

 ف ثقات ىلا قِركُملا اهنا فقَي قع و قِنقنْرِصلا ٠ فلكل ِنِيقَي ِنْيَع و َييَيِاَولا ءآجعلا

 ٍلرَتُمْلا كيكفتلا ةكيالمل "هل هقيآقع كزك تراك و قالت نو وز وُلْوأِهِلاَلَج راَوْن

 نق اَلْوْسَر متِف َتَعَبْذإ َنْديِعْؤُمْلا لع ةلل ا القل واو وأو هلا ىلزفلا نوبت
2 

 _-1 | ين الص هلق نماوثكنإَوةَمُكلا تاكا هُم مِلعُيَو مدي ٌرْيَوهِتايآْم هلع ولكي خهيفثأ

ا كمال زا َوَكتاوَلَص َلَصْنأ لكجا مهل
 ىلع َكَكَمحَرَو كعَقَأَرَو كِتاَيَت راو ,كِتاكَرب ىل

 رو قاوم و يول

 ِجِقاَوَم َو ِةّيهلإلا ٍتاَلاَمْكْلا ِتاَيِْلَت طِمْهَم ,ىلنآلا راونآلا ٍلاَمَكْلا و .لغآلا ٍلَمْملا وكلا

 قد وَلا ورك زيف وراكم لاصق لامع ف ٍفِئالَلِب فيلل .ةٌيِلاَكلاَو.ةيلاججلا راو ها

 ( مْيِحَر ف ل ار ْمُكدَع ام هيلع دِيِرَع ْمُكيُقْنآ نف ُلْوْسَر ْمُك اجزم

 ِداربَحتاَلْوَمَواَكِرْيَس لَعْهنا ار ُهَكَيِتوُهْعكأَرَوهُناَكَرِبَوهكَحَرَوهَهاَلَس الَس وللا تاَوَلَص

 أحب + تاعتشي سونا مكعب ميلؤعا لل ةدلكع زوي زيزعلا اجا والا رخل لأ

 4 رْيِيْذكَباَبَرلا ُرَبُك آةطآر اكتر ِفاَدْرَقْلاةلل الإ ةلإ كيج لاخلا هيرمان حم د وُبْحَمْلا وللا

 قي يل دول كلور ب د ويس رعةالَص واب اَلَةَْفاَلَو لْوَعال

 هلة لحال ىوكهق هك لوقت اقيقك ا ةافزم ةااهئإر ٍدْوهش اعف قِرّدَعُمْلا ِقِْدُقْلا ْرِقلاَو

ربع لع ْمْلَسَوْتَراَيِلَصَوَكِماَوَنِ تي ا ايل #0 ابْنَ
 ا

 0 ع م سم َكِلْوْسَرَوَكِيِبَن

 آلا بلا و .وظغآلا مثالا يكل قرد ية كل

َةَماَقلا ككاَلَص حلا َوِكْرَّنلا ٍنَعْتَلاَعَتَو ٍلَعْلاَو و رفحا ٍنَعْتَلَجةاَلَص
 ِاَوَنِيمْوُدَت طاَئَكَتاَلْ ا 
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 امرهم اها وزجازها رم اوما وم اوما اا
 أ همت ملص و ْمُيِرَك اَيْداَوَج ايكدوج ورك و كورك دو قِيِلَباَمَك ,طاَضْياَلْىِزَلا ككل
 آ كح َرْفَن ملا ) حب ٍويِحَرلا نزلا هللا وشيك اكوَب تاتي رْوُدُصلا سواَسَوحوُرُخ نم

 , كلر ؤلك ضقْنأ قَِّلا كَرزو كن اتغَصَو و ) ارفع دوائر وأ لكِ نم هب انصح
 َميِوَيِلَمَّتلا اوال ةزباكشقتو كون كَلاغكرو تاركا عِندَ

8 

 دج 5 0

570 

 2 عد كت

 رد لص لع ٌوُهَو َةُكْلْْل هيمي لا كرات ) تاكو اَكراَبم ,حْيِظَْلا نَعْلا وشاي الوفا
 مهي زري قدروا لضم وم كل نوم ْداَقَياَم ْمُهَّل نيكة اي رئاكتاًدنِدَك
 ملا ِنْيَع َمْمَم و ٍةّيالولا ري ٍنِرْعَم وذ م | ٍةَرَجَ قرم هلآ لع َوُنْيِزَم اْيَدَل و اكَمِف 0 5 0 4 02200 ع 9و م رش

 09 راب مد ِءْوُص هباَكْصَو ةَمَيِظَعْلا هقالخأ باقي اجعل ,ةَعَيَِعْلا ِهِمِراَكَم

 || لع نمت نأ ُلْيرُت و ) نم َنْيِصْلْخَمْلا هللا ء هايل ٍبِتاَرَم لجأ ىللُر ِهِناَْيِسُنُي و ت 0 ٍةماَك ٍةَصالْكٍتاَجَوَنلا لغأ هَل ٍناَدَُْي اًماََسوًةاَلَص ,ىلُلا رق دف وني َنْيِركَممْلا
 ىِرَصُمْلا ِةَياَكْلاَو ايلا ةئاكجْلا ف ( نينراَوْلا ْمُهَلَعِتَوَدنآ خُهلعجت و ضزلا ىف ُفِهْضْتَس
 ِدِحَرأَي ظرياَباَية هللا اي ٌتَراَي قنمآ ٌنْبِكَم اَْيَرَل مَوَمْلا كن يْيكَت ِراَوْنأ وك اًرئِب ويس ويسإْلا شْرَع
 ةولفملا ايزجو بوك بياكك نم تزالع لأ دل وق ورك فاو تلسأ كونك
 و .يولإلا ملجلا للا تدع 0 َوكِدَوَء ءآَفَصِي اََمِكَتَو كيرف روني اَلْرفْغا و كم
 هيمي قِزَل ةعفم تنك هكنبتخأ ىلع هكيقطضا مك .ِيوتْعَمْلا ٍلْصَوْلا و ةابَرلا برب
 أ د1 واكب ىودب نيل هل واقي شافي ول هدو هي يي ىلا ةلاسل وهي زون قنا
 َنيَيِضْرَمْلا ِةَمالا .ننِياَصلا َكِداَبِعِلَتْدَرْعا اير ِرْدَبِبْلَك لع ٌرطَخاَلَو تَعِهَس ٌتَحَحَس ُنّذَأ الو تأَرْنْيَع
 | مه لا ضييعلاغيبشل تناك اكو لكقت اك نيل مأوى ىوتشملا ىةئاقتشالا
 لا ٍبََسلاَوُدلَكيِلَدَك ]ديو كنود كل كايؤوح ٍتحَو كوبل سون َوَكْلَكَسن
 'ِ | ما اسوبا ةمدئ لال كرا اوكا نيا آَوَكَنِم لع . ظ؟لاراشنا## . 19و تعاَقْلَح تفلَحاَمَكِلوَِهَيإ كدا واَهّشلاوبَِْلا ولع كددِعهَلَح كرئاَكسإ ؟م طل اهب ةتضطخ املس وةاَلَص هيف ويل لو لَ ل وت نآ هَْهَبَو كَتْيَب
 يشم و ءاطعلا عيياَواي طيف اياك اي فيليب ةللاآي َنْيِيَلاَعْلا براي َنْيِجحاَّرلا مرآآَيُهَنْدَعَو
 وي هيلع لا لص كلانالؤتواةينس لاك روث نم عمال هللا كروب ي ْوُنيَكْلَتمَل وعقل
 ٍةَقِرْفِبْلا ِهِتاَفِصِب اَكَتاَفِص ٌققَحَعَت ِةَفَحَعَت َوكِتَلاَلْجِةَسَّرَفُمْلا ِهِتاَنِراَاَد َرِحّتَت انآ كدياكي لكشف مل
 يللا هَ ُةَتاَيَع اَيْخَتَف اَكَعاَكَناَّصَوِع َنوُكيف كاك طعما هقالخأياكقالخآ د وكتب
 ب |. و ةماعؤ اوفا ازمات لق جلع# نأ وذو يضرم هوه هككْيَمَح َتْوْمَعَوةّيِقَّنلا

 ُهَعَم اوئمآ َنْيِّلا و) ناحنإٍةكيِزبَندنَيَرُم هَهَصاَح َوهِلآ تي ِهِترمُراف ةعم كرت نآّوَةَحْعَواَناهربَو
 اف ذي ينك قع كنا انكر فْغاَ اترؤئاكل خيفااكْير َنْوُلْوُقَي مدر اتمأيَو مدْقِرْيا ذك و
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جزوا اماه دما وها وما ولج اداه اولها رلها رجالا وج! ءلجاوزج
 122ج جاجا راجعا ءا

 ' راَفُكْلا لع نش هَحَم كلا و هللا ٌلْوْسَر نمت ) انك د ٍةكاَعَسلا لمآ اعلا سيئول زل بكم

 ' ِدْوُجّشلا رت ِم ْمِهِهَوُجْوف ْمُه ْمُهاَمَيِسَتاَوْضِر وول َنِقالْضَفَنْوُفَكْيِي هدي امم اك ْمُهاَرَت ْمُيَتْيَبْءَآاَيعَر

 | هِقْوُس لع ىوكشاق ظلفكساَكُهَررَقةا ظَسجَرْخأَ عْرَرك لْيجنإلا ف مُهْلََمَوِقاَرْوكلا ف ْمُهُلَعَم كلذ

 ١ !اةطع رجة رهغم مهام تاكل ولي وثمة هلل َدَعَوَراَفَكْلا مب اكيِغَيِلَ او ّرلا تجغُي

 | لا ىرسنا) .(َنّيَِّلاَعْلا ترون هلي محلا َو نِلسْرملا لع رمالَسَو َنوُفِصَي نعول تَ كر ناهي ب

 رسما وم نبدا سايعلا

 َوِتاَماَرَكْلاب وكم ل كيفي نمحن تاما تاَداَرإْلاَِرُموتاَداَسلا يع ٍلْيَس لع ِلَص َمُهْلل

 ا يفتلا بجاه اوكا عنرجيعواجلا اا لريال ولا تاتاكشلا راو يوم

ا مك هير ئمتودؤجوْلاوداإلا فلولا تايهنإلا ةيلغكلا لاقفأ ع اكْفِم َوُه
 َةَلاَسِرلا َوَةَوبُكلا هل هلل

 ١ (ِتاَلاَمَكْلا َوِلِهاَشَمْلا ةَرْطَع رطع ٍلِماَش ِلُكِل فَلا تاَوِلَسلا و ٍضْرَْلا لآن ْيَسَو سمح

غآ ىلإ اعلا صتفألا هجر و فرقا هيشجي ىرثأ نَ
 ١ همك آو هب هجطاخ و ِاقاقملا ل

 ١ م دوغملا ةرطع  ةّيدوبْعلا لامكي يقل ركزآلا رئي جاريتلا و لممآلا رول ِتاّيِحَقلاَ

مي ىلكفا نم نت هباكشآ و هلآ لو يلع َمَلَس وةلل لص ءِتاَداَبِعْلا
 ١ َقِمراَضَو ةوملا لإ لكما 

 5 0 ل

 ' وُمِلَس َو ِلَص ٌمهللآ تاَوِمَسلا و ِضْرَأْلا لهآ اَمهِدَرَع رضع ليال ماكس وَ ٌةاَلَص ِتاَياَرِهْلا لهآ

 ١ ٍقِداَّصلا ِوْيِحَرلا ِفْوُوَرلا بلا جْيِفّشلا ٍبْيَِحلا برم ائاكوم َواكييَس لكلا كلا لع كرا

 02 قل نك َةَكِقْلَح نه ىطَم ْنَمٌدَرَع كْرْوْهظ َلاَعْلا لإ ٍةّمحدلا ّرلا َو روت يللا لِ قِاَسلا يملا

 نفي يف وعل فرفتسألح عنق نمو فهمي
 مأكل :اةيفالواهة ا الكلم

َمْتْماَل كيا ٌةَيِقاَبَكِماَورةَح َةَمآََءاَلَصِوْيَلَع تْيَلَص ىلا كئالَص ءاَضِقْن
 َنوُداَهَل ب

جلا كفطُأعِفَك تراي رِجأَو كلذ لع ولنا َو َكِلْذَك هبقع وه لع
 0 .قلُمْلاَو قرأ ف ٍلْيِوَ

 يل نسبا

 دب وعرب تراجم ب حس اكِيَس ىلع ٍلَص ملل

 َواَنِرْيَس ىلع ِهِقْلَخ + جيوب و هِشَرَع ِةَلَمع و ِهِلْسْرَو ِهْئَأَيِبْنَآَو هِيكْيآَلَم وذم ُةُماَلَس وول ُتاَوَلَص هلل ْلِع

 لعمق ويل 4 اوقاَلَصلا لَك مولع َوهْيَلَعَوهبفَعَوِهلاَل وِ ماكو هع مرق

هلل عيل نيل كلَوسَرَوكَِِتَو كرم الو تواير الْيَسقَع
 َنَعُدْللا َِضَدَوْميَسَو اكو 

 0 كي قف وللا أود اي لل لش باغ

 ٍلْهَآَن ِمِوُيَّلَع ْقَصْنَمْدَرَع ْمِْلَس ةهِيْفَص ولآ ع َوِرَمحتاتاَكوَمَواَنِْيَس لك ْلَص ّمُهّللا ,َكِلْذِفاَعْمَأ

 نركالع طفاش فاعشأو غهفاعشأ قا وويل اهنا لو[ نم ضركأ فاو بابل

 0 .نيعمبأه قْلَك لعوللاٍل ْصَفَك َنِدِلَصْمْلَواَلَص ٌلُْصْفَكَو مُر

 2ك 1 111111111 ,
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 0 هرم اراه اره راما راع راها رع اوزعارزجاوزهارطعا وزع اوزهاويها وهام ويهارما 1 حز يح
 2 - يي

 واكلٍيَسَو كنرجآلا رست ولا ِنيَسِرمحتاتاْؤم دارج علق لحمل 52
 لا و نِنئَلا نيس و .قذفك اعلا و نافئآلل اٍيوَس و قفيجاتلا و قفيكاولا هَ

 نا | رمل ةدايبثآلا نم نيش و نَقَكُمْلاَوراَبأا ٍنَيَس 0 و قِئلِصاَوْلا و تؤييلاكلا
 0 يعتاد 1 ىلَع َوِوَيَلَع َمْلَس َملَسوذل لص يفوت لل قلع هَسَو َيَدِبدَقْمْلا
 ل سلس نيكد أو نقي نَْع تََصَناامهويَبلآ وب راَصنأ

 ]| ىرعتُم َوِناَرْيِْلا لِ ْمْلَس ومص وهلال َعَّؤِ ٌةِيَكَحن ااَْوَم َواَتِيَس مق ق لع رئقللا 863
 (ءافنحا كل اسم باك ا .شْرَعلا ٌةَنِزَووعفلاَددَعَو

 ١ وَحَوِقُ زلال نم ني نوسة اف ةبيطةالَص نكح ناموس لع ِلَص مهل 84
 ايَكِيَلَع مالّسلاَوُنْوُكَياَمَدَنَع َوَناَك اَمدَنَع» ِنْينْوكْلا لَسَج ٌحْوُرايَكْيَلَعل لدا ٌلَص يللا
 و كلا ُنْوُكَياَمْدَلَعَوَنَك اَمْدَنَع ِنْيَاَّذلا

 كيف لع هولك احيا فل ةةطيحلاالؤتوائيزس لع غلو لص ممل 85
 اًدكج يلا نك دع رحم ةالؤم كيس لع مليم لَ ٌواَقْلا املا ٍفْرَح لك َدَرَع لمَ
 (ءافتحا كلاس بك

 لع سول مهل عنلا تالا جلف رحم اهالؤم اؤس لع سو لص مهل 586

 اهئئيباَم علق كن اتاْوَم م َواَنِلي نق ملسو لص كيلا .عْنّشلا نضر لِ يحن اتالؤم
 أي يعول دلو لعزل داك سس 0 مودع حم انالؤم ايس لع لس و لَص

 21 اّذلا كرك ءاَملُم هبط ص يفض وهي لع ويلا ينل كِلْوْسَمَو كيتو كيب العلم
 (ءافح كلاس باتكذا) . نزلا دوق لاهل لون مولا

 ١/ 857ات اَمَدََعَو ىزولا و ىذا و ىلا دع هيف وهل هل ل وول الزاي لع لص ذهل 3

 لأ َءَوِحتاناَلوَمّاَني 1 نعلم لم ريللا ,ٍةَماَيِقْلا وي لاوملا ْلِع فيك َوْهاَمَوُد
 نك رع هبذع هلآ لو محم الومءائيَس لع ْملَسَو لص مهلا دهر لال عي
 (ءافنحا كل اسم بازكذا) قوم َقْلأ

 وكلاب قلما لير اةييس لع و لمَ رولا بح انالؤم أتي ٍنْيَسلع ْمْلَسَوِلَص مهلا 085
 َواَكيْوُلُف اكيََع ٌرُهْلل زونءَشَي امر اًهْيِل ايد اتا عزي ان بيج ايش بيرق رك اَيَنْيِْلاَعْلا ْبَر و

 (ءافنحا كلاس باتكذا) . نيا دامت < +( كوة بكري َمََوأَتَد راَصْب

 الوم كيت لع لص مهلا هروب رةقِجاَلٌ اصر اةالؤم واد ل لص مهلا 99
 د ع حسد عد لا 211117
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 8/9 ه ها دلما ولها وج ادلع راها لج راه لج واج اداجا راج اجل داج راما واجنول

تولد او يعد طا هياط و
 أ ي

 وِةِْوْرمْلَةَبحْومٍِرْصَنَدَعِرَسةالَص نكح كالْوَم َداَِدِيَس ىلع ٍلَص مهلك
 نم هنا عيوب ىلع ٍلَص

 (ءافتكا كلاس باك ا) تِرْوُهْظَوِرْوُثلاٍدَنَعِءَدالَصو ءاَيِلْوَدْلا َوءَاَيِبْتْل

 ٍلاَوْه لاخلا نما تغتال حالمة ل عة لت لع لح أ

ا نئاذا) بتاكل حّيمج نم اَباكٌرْهطُتَوِتاَقَآْلا
 ”انلو ام ةسارب''( ليل

 ووك داك كد كعب ربح نالوم وكيس لآل ع ويمن نالومواكيرس ل لص مهل
 لوك

 (دعشا ىنرو ميختا راف ا) .اوفع خدع وي

لا كِلْوْسَرَو كِيَتَ و كِبَع ريحت اناَلَم َواَِْيَس ىلع ِلَص مهل
 هَل َو هيف و هلآ ىلع وألا تق

نكب )ا ٍنِْحَّؤِتُق ويف كا ع ٍرُدَقِماَعَْمَت
 (راذيلا لل ىلع ولصلا فر ارسال زو

 دعو كِْلِعاَمَدَنَع تاَومَسلاَوَنْنِضرآلا نكٌواَلَص هِلآلَعَو ويح ائاَكَْمَواَكِيَس لع ٍلَص مهل

 (راذيلا ىنلا لع: قولصلا فر ارسال زونكب انكزا) . هيت ٌمِجعَكَّنإكِلذ قاَعْصَوِمَلاَعْلاووَ اوفر حاج

 2 ةلْنَمَوَكِتاَيِرَبِتاَداَسِنيَس ٍدْوُمَحت وص صصْؤُضُخك وْكاَوِدوُلْوَملَضْفاَو ِدْوْج وَمِف رك ع ِلَص مهل

 ُهَناَيِلْوَآَوْدَجاَوْزَاَوُهَلْهَأ ٌرُكَتَو كَراَرْقِم م َوَناَعْلاهَم هَماَقَم بِياكتَةاَلَص كِتاَمكةلتج ىلع ٌلِيِضَْمل
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 تحل

رمز و كِئآيبْنأَو كِلْسُر ةلخ ل ءِهْيلَع ٍلَص مهلا ةَراَصْناَ
 ٌمُعتٌةاَلَص كِئاَيِفْصَأَو كِتكِ راكم 

 راق ىلا لع قولصلا فر ارسالا زونكب اتكذا) َكِْئَاَمَمَوَكِش ٍضْرَأٍل ْهَآَن ِمَنْيِعْيِطُمْلا اهئاكرب

لآى ع ورحت ائاكومَواكرْيَس لع كرو ملَسَو لص ٌمُهْللا
 َدَنَعَوَكِلاَمَكِلََي ةَياَبِداَلاَمَك هِ

 دوُرد) .هِلاَمَك

 رالف بات نع

 هّيْْمَوهجازاو هياقض لآل ع ويظل تكلا محماس كِل كِرْبَعلَع لص مهلا

 ْمُهّلَنِِعِباَقلا جِاكَو َنْيِحباَكلا وَ كونا ةلوعاط لخأ وه ا دي اِهِتَرُثِع رْئَأَسَو

 اك كِماَونِم احد ايو فلكعت ومسك و نحت نأ َوكِرَبَو مّلَس ون 0

تفلكلت 4 ةكَعَك و َتَدَكَرَتَو تْنَك * ع عادا ء تقلق
 هلآ لع و يهاب ىلع تفركَتَو 

اَمْدَرَع ٌلِفاَعَك رغد نعلق َوُرِك اذكرك د اَمْلُف نيك قرع 711010 م
 ُنْئَك َكيِلِعَف 

 2 كَ ا هم رت 5 5 2 5 58 5

 ةَمْيِظَع ةَلْيِلَج َةّيِرَه َةّيِضَرَك َةَعْو 3 رَق ٌةَكَراَبُ ٌةَطْوْسَيَم 1 ٌةِيِصٌَةَيِيَه ٌةّيِكٌَةَنْوبَيَم ةالَصَن 000
5 - 

 6 ع واهَلدياَع اوال ٌةِفاَص م ةميرك ٌةَلْبْقَةَرِهاط ٌةَمْيط ٌةيواةهَِع

 .نذعمجأ ِهِتَباَعَص نَعةلل َىِذَرَونْبِّزلا وو لإ اننا لون ِمِويَلَع ٍلَصْي مل مَوِويَلَع ِهْيَلَع ٌلَص َنَمْدَدَع
2 

 م

 و يلوا َكْيَس اَيَكْيَلَع ها هنا 7 9 َنِيَس ايَكِتَلع مالقلا و لع

 خ11 11177

 2ظ2ظ 27 1 و 1
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 اَيَكْيَلَع مالّكلا َو ٌةاَلَصلأ ( نوعا يلكل اج اب كيلع ملكلا و هللا كرجل
 ع مالكلا َوٌةاَلّصلا َنْيَلاَْلْلَةَمْحَرةلل ُهَلَسْرَأ نَماَيَكْيَلَع ماسلا َوٌءاَلّصلآ َنْيِبْلاَعْلا
 ١ :ةالّصلا هلل ٍداَبِع َلَصْفاَيَكْيَلَع ماَلَسلاَو ٌةاَلّصلأ ِنْيّلا موي ىل ةحْلا ِةَعاَفّشلاي هَل ُةَضَح
 مالكا َوُةاَلَصلأ هلل َلْوُس ْمَراَيَعَكْيَساَيَكْيَلَع م ُهاَلََلاَو وُةاَلَصلا هللا َلَعِقْلْلا َمَرْث ااَيَكْيَلَع
 ]ص َمُهْللا .َنْيِيَلاَعْلا تَروليدَمحلاَ .ننعمجأَكِعاَبتا َوَكَيْرْدَوكِجاَوْرَاَو كِباَْضَأَو كلل َع
 اروُتلاِر اكغملا لواكْلا ناطْلُشلا يأ تيما كِلوْسَرَو كرب محن اتالم وكيس ليَس لع كِراَبَو
 اَمِإَو وبكم ياك و كمكلتم سؤرعَو كجم ٍناَسِإَو كرا هنآ نغم ِنِرْعَمَو كِراَوْنأ رحب
 5 ا ريالكلا ءكِقْلَح ناَيْعَأ ِنْيَع ٍةَّص اع ٍةصالُخ َكِئاَيِضِرْوُت نم ِمّدَقَكمْلا ,َكِتَرَماَمْمِذْزَلَمْلا
 اونالار رون كالا َكاَفْلا ,ٍلِماَكْلا ِنْيَسلآ ماَوّنلا ٍلاَدَوْكْلُمْلا ْيِمَوِةَمْعَرلا هأح و ِةَفِرْعَمْلا ِوْيِم
 (ِ ْمِهِقِئاَس و .راَثلا نم ِهَتمأ عيِفَش د ل يا وم
 :ث و َكِيِضْرُت الصوم ِكْلُم ماَوَرب ادب ام يقر مَةَيِقاَب كِماَوَن مهمآ ةلهرارللا

 ١ لص لبلدان اراك واكدت الاعارة الص اًكعابيىط
 ٍكاَجَوّنلا اياَتَلُعَ ُمقْرَةاَلَص نزح َوْءْوُس موقغ َورْوَهَلك اَنَع اَبوْبِحْلُت و بوْكُلا اَبٌبَرَفُت دق وقل
 0 يس راوي ٍتاَماَقَمْلا لغأ اه انف اكفلمتَو ٍتاَنَسلا فات ع تاكا ونت
 هَلَع َتْمَع تدعنا زل عمإاجاكنلا ولاهم زيكو أسد ِهَيَلَعدللا ٌلَصِحا د جل

 أكو قْوَتَوؤيمتَوليزتٌةاَلَص نيياَصلا َوءآَدَهُشلا َوَنيِْيْدِصلا َو قفوبللا نو
 آمن الف فلي يحن ولع قرص يلع ْلَص نملك َََعوَْلَع لص نم
 َءَوءاَضَقْنالَو اَهَلْرَمَاَوءاَْنإ لَو اَهَلَةَياَغ اال ِِئَلَعَتيَلَ 00

 َوهِتْيَب له وهم ورجال ٍةّيِكَرلا ِهِسْفَتْهْغِلَب فيما كِل عوفي ئدحلاَوكِلْذَك هيف صو
 ءاكاتزي وباطعلا لضقلا ا اي ويليعلا كيضقي يطَعْلا كِيضَف نم كنم َلِقو يام َق 0
 عادل ُررْقياَلَو كديَغ ؟ لعامل كوع لع غلكي الو تنال دعك زالت امل
 و ةلاكا كاهل علب مهلك ارك الا و لاَكجلا اد اي تْيَلاَعَت وك راجت تنل
 ٌنَهاَجِةَمْحَدلا َنِيَع دع هَعجَوةَمعْتلا كربلا ٌرهظأَو ايو د عبترا ما
 01 "هل هُنْدِقَيْلا كأتآ قك كعب لو ضوغأ ل كيس ف َمَلَس وِهْيَلعلل
 خا أَم ٌلَعُك او تَرْقَأ 0 ع م ٌوُبِغاَلا هي ثَعَرَي ام َوَنولْيَاَصلا
 ةنا وافل هويا و نيوتن هدباكص نع لعزا و نوت كِل ناد
 زا) َنّيِيِلاَعُل هر هد َسَرُمْلا َلَع ماَكَس و َنْوُفِصَي انَعِةَّرِعْلا تَرَكِت
 سقللاو

2. 



 1 دق ا هوو هيا وق طاب و ل نقلا ىلا ف حاسس عر دع ل ملقم

 اهو فت ةالَص هير َوهجاَوزآَو هيف و هلآى عويغأْلا يملا بكم انام واكس لك لص ٌمُهلل
2 2 

34 2 

 اال دق قل ات, افك ردع ىو دوم هرم كال ةلقس و دع وفات ف فكم وست د 0

 اَسِلْنِفةَنَقْع ابي لَك َوْىِرْبَ ٍُدْوَنَت َوَىِرَقف ا نْخُت دوى تك اَوُدْبْج َوُىِرْمآَاَْرْئَمَتَو ىِرْنَص ّ

 ( ىوتلا ىل اغلا بصماوملا ىلا نيا نصى ريس ) /ٍس

كرب مالَس لبو مهْللا ِئلْسَلا ىْراَو ِتاَيحَقلا بيظأ و تاَوَلَصلا لصف
 ١ كِيِبن ل نكشيلا 

اره اوما ده اه وج ادله ارم ع املج اراه راج م رله راج لج ارط واج واجا ولج اناجاراجازاج
 دعوا .ه

 كعاط لَو َندِلَسْمْلا كْيآيبنآَو نر ِهالطلا َكِشِرَع ةََمعَوَنِرََُمْلا كيَكِآلَم لك لص مهلا وو
 ك ههه | ده عاج هس هل هاج < و - جو 2اس نو "ا 37 5 1 -

 اًرّبَحن اناَلْوَمَو َدلْيَس كين ْمِيِدْيَب نم ّمُهَللا ٍصْصْخاَو َنْيِض زالا ٍلْهَأ َوٍتاَوِبَسلا ٍلْهَآ نم َنْيِحَمْج

 ا وساَيَلَو َرطِلاَو ىْذِع و ىدوُمَومْيِهاَبإَو اح نو سير ْكاَوَتْيِش كك ئآيِفصأَو ماكل هيَ
 عسا

َس قالا ونْيَسحلاَو حلا َواَيَِعَوةمضاَقه حب اَصَوْصُخ كمدرب لا
 بادمن اكاَكومَواكَدي

 / انك و هكا ةناو 2 و 00 8 متن. دل سافرت سا | تا 0 ا ا

كمْلا و ىذا َوِههَمُأ نم ةَوْفَصلا و ةبفَصَواكرضَع لاك ءاتر مآ مِتاَح و علا
 هقيئزح نم ىِ

 منو
- 

 2 0 11 ع ل ل

 | هيلعفالَصْفْمَوالَجم نِصلغُْلا كِدابِو نورك 5 نم رئآس لإ مالَشلايلعِركفاتالمَوائربَس 27

 ١ آو ٍتاّدحَتلا بّيظأَوٍتاَوَلَصلا لَصْفآ يكل اًده نم ٍةاكّللا زك ف كن نوما زد:
 (ىونوقلا نسر لاررص غاز ا) . قلما

 ا

 ( خيع درك رد ىرصلل ل ولك يوررلارح غل 59

 .اًضِلاءاضِرِهياكضآنَعضْراَواَصِرلاَاَلَصِحاَاَكومَوادِيَس لع لص مهل

 هاهم وَآلِ يركن انالَْمواْيَس لع كِرَبَو ميمو لص مهل
 رمد # هيف هيو

 لَصَوهِلاَمكَهِلالج وهلم نك ةاَلَصهِلآل عون اناَْمَوائْيَس لك كِرَبَو ملم لص مهلا

 ع

0 

 .هيلاصوةليلَعٍةلَصلِب اف هلآ ل عوركحماالؤمَواتِبس لع كابو مَ

 رص رونو وادب ةَِفاَعَواَآَوكو ولعل تطرح انام لك لص مهلا

 . ْمِلَسَوِهيفَسَولآل عايض
 ناموا ف امنع ملوهيفض وهي ى عوايل محم انالؤم أتيت لع لص مَ

 .قجمج أى ئولْسُمْلاَءاكر وم عهكلا كقلُلتراَيْرجآَواهمكيَباَمَو ضْرْلا

 ًاًدالَصِ بحت اتاْوَم َراَئِْيَس لع ِلَص ٌمُهْلل

 َنْيِِلْسُمْلاَوْىِرْمَ
 3 دل دوك ع ماع ها سا ا م هده [ة>ا ده |ج س سرك اخ 6 مس [جحك وس سام د نع 7". موا ١  5اق ف 0

ع كابو محم داَكْوَمَواكِرِيَسِهِآل حور محم اَاَلْوَم َواَنِْيَس ىلع ِلَص مهل
 ٌِرّمَحم اتالم َواَنِْيَس ىل

ئييَس لآ ىلع َو َمْيِهاَوْبإ ائيْيَس لك َتكَرَبَو َتِيَّلَص اَمَك محن اناَكوَم و اَئِرْيَس لآ لَع
 ذ ميهوب ا

2 
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 00 هِجاَوْزآ َو ٍلدحن اناَلْوَم َواَِرْيَس هيك

 سو موصول ٍلَعَوِرَمطْمَ لا رجالا نمألا قل ردحتاتاَكْوَمَواَِيَس نيَس لِلَص مهل
 اهل 200 او را يال ين نقرا رقم 1 زغ ةيألا

0 

1 

0 
 اها
1 

3 

 يطال يف اخل نيس لع كراتومَلَسَو ويلا
 ( ٌةلِِضَمْلاَوةكْيميَْلا هطغأ وندم انام َواكرْيَس لك كابو ََسَولص هلل
 حو 000 قتلك لسَو ءووليرجلا ياماقعلا ىو انالؤتؤاةيؤت ٍليَسلَع

 مع كِراَبَو مَ لمَ لص اًروُكَش اَجْلَق اكل به َوِرمحتاناكؤَم َواَِريَس لع كر بو ْلَمَوْلَم هلل
 : م ةاكيَس لك كَِبَو مْزَس و ِلَصو اًروُكْشَم ائهْعَس لعجلا ورحت انام ايس
4 

 َ اي ب ٍدَس لك كراَبَو مْلَسَو ٍلَصَو اًرورم ْوةَرطَت ةس م سرو
 د اًرياَكَلتمَوِوكَحناناَلوَمَواََِج ٍيَس لع كابوس

 0 هَوقْيِمَأْلاٍقِداَّصلا د ردح ؛ الوم لع بولص ملل

 اَعَلْزَةَمََرْدَكْلَس ا ةقاكيلف م قع ْمْلَسَو ِلَص َوِيمِِمْلا قلاب اجلا
 77797 َنِيِلَسْوُمْلا وَء ايبنآلا عير لع وكم الم َواكييَس لع مليم
 ١ .َنْوُلِفاَعْلا مِحِرْكِذَنَعلَفَغَوَنْوُرِك اًنلاَكرَكَذ
 ع دلو ميسو لص وكينيا رزاس ىلع ويح [الوم اديس ىلع كرات ُملَسَو لص ملل
 ر أ[ 512 5ك ادع كِيآَمعَو كِضرَأ لهن مك َكِئاَيِلْوأَوكتكْيَآَلَم لع َوِكحن اتاَكوَمَواَكيَس
 ذِضلا نم ْميَلَع ةاَلّصلابائذعْجا ويراد َرْهَكَو آلا بك وللا ْلِحَف نيك َوه اَمدَنَعَو
 َنْيِمَلاَعْلا براَيَنْيِيِمآْلا

 .هَتاَضْرَمَو لاعت هللا ٍةاَضْرَم ىلتنُم هِتاَجْوَرَو هياكضأو هلآ لع َو يحن ائاكؤَم َواِرْيَس لع ةملا ّلَص
 ا ( ىل ابينلا لباسا نب فسيب ىديسزا)
 ديت لع زك و كرابو ملم لص مهلا دوك ءوفكلاكير نرحل اع بقذأ قل هني دن
 م ا[ َلَصْقأ ِهَتايِرُدَو هِجاَوْرَو هياكضأ وهلا لع نما نتا كِلْوْسَرَوَكِيِبَت َكِيََِوكِرْبَعِ يم اناَْوَم

 ِهِلْيِصْفَت َوهِطَقُن َوِهِفْوُرُخَو الا يآَوٍِوْيِظَعْلا ِنآْرقْلا ِرَوُسدَنَع رعت اَكََب ىمنأَو واَلَس ىرَأ



1 

 .؟ لالا طز اا اها لا طلاع طاطا: زوج

- 
ِقْوظْنَم َوِهِلَمَجت وهِلَّصَفْمَو ل

 َوِه

 لسحم
 د

اكَوهفاَعوِضََح وهب اقم وهيك وو اة
ْعَو َوِرَبِع َوِهيِفَت َوِهِرْمَآَوِهِتاَراَشِإَو هِخْوْْنَم 7 ملم هضد

 ٍةِل

حألا دَنَعَو ىطخأ ام لِمَ ىطخ 00 ا
 َواَهاَوَرْنم َودِراَوْلا تْيِداَ

 قلوب كلور كوت كيبل لع زورو سومر

َس لصق َيُكَوهجاوزأوهياعضأَو ملل ع
 َةجَرْنلاَوقئََكّنلا َدَمَع ٍتاَكَوَب يوما و السى ٌوواَل

وُهّشلا َوَعَمجْلاَو وايكلا َوناََّللاَو تاَعاَكلا
ا. راصغآلا َوِروْهُّدلا ونامل وَنْيْنْشلاَو َوِرْ

 َوِلَص مهل

 ٍهجاَوْرَوهياعضأو هلآ ع َويِمأْلا يملا َكِلْوْسَرَوَك كِرْبَعِر محن ااَلوَمَوادرْيَس لع مك و كِراَبَو خم

اككشلا وكر ةذع لرب لاو اله لص للا يازك
 1 تاقشلاو اذا ب

 انيس ىلع مك و كِرَبو مل َو ل هسا داصبألا ضف وواوفأا طق و تجمل ل

و كاد لكن اكِيغِوفَواَكيِيِبع والو
آَى ع َوْنرَعْلا لوس مولا ونقل نيقلا كلوش ر

 َةهياَحْحآَوهِل

السا هَتْيَبِلْهَآَوِهَتاَيْرُدَوِهِجاَوْر
 ' فول ةرطاولا يانا لع بى 

تالا و سجال ةلعو المع وبال و
 كوكل ماقذلا سوال بئاكتو 

 ِةّرُك َو اَكْيِبَح و اكاََْم و اكيْيَس لع مك و كِراَبَو َمّْلَس ُْمِلَس َو لص ٌمُهْللا .راكفْلا ِفْداََت و ٍنْومُلا
 نع د

َعْلا ٍلْوُس مرا ونال قنا َكِلوُسَرَوكِرْمَع ٍةَعلَقَحم اكنبقْعأ
 ٍلُهَأَءِهِتاَيِرُدَوهِج ٍهجاَورَوِهياَعْصآَوِهِلآىلعَوِر

 ع
- 

 ادام جازم

 هوس م

 1 َةِلْوُقْعْلاَوِرِه 0

هر ىلإ يلا وأ نم لاجل و تاما اير أَم َدَنَع و ولعل
 3 و ٍلْيكّنلا ٍبُقاَحَت و 5 

ا َكِلوُسَر َوكِيِبَتَو كِيْبَع ِلَكَحُم اَتاَلْوَم و اَرِثَس اليس لَع ْمِرَك َوكِرآَبَو تلد ل
 2 يلل

ج[ < لك أِهتاَيزُد و هِجاَوْرأَوهياكض و هل[ َعَو ننذلا
 3 كلنا دلق تاكوب ىلا واله و

 اواو كتألاورختل لعزل: ل واو ين
 1 هللا فزغؤل

كيبع كح نالؤمواتيس لع فك وكري خر لسا لق
 هلآَلَعَو يقألا نيل كِلوُسَرَو كدت 

 ةياكآلا وووجْولاَو وول كدب 2و لا يال ل139 للا زل اجب

 رخل ةونا واقل ةألا«يوت
 يلع ملك اقفل ,وياحال يغطي

 التسع فز ود كابو ْمْلَس
 و قل كيوتو كدت كوب

 يو

 أ دال ىلا ؟ الع لا ايدو اَيْرَذ َو هِجاَوْرأ
 يسر وب

 يقص ل مزك وك َمِلَس ْمِلَس و ِلَص ٌمُهللآ,راَبؤلا َوِروْعّشلا و .شايزكلا و فاو وضل والظل

 ساب نا وول ل

 َلَع و ثّوَح امو ٍنَولعُمْلا َوِء ءآضغآلا و وسلا درع ٍتاكرب ىلفأ و مالم ىذا

 لين اتاَْوم َواَِرْيَس ينم ءهادضسسلا جنات

 تح

ُُ 

 ٍظ اهذ

05 00000 

 جت
 1ع 1

 كو اهدي اهذ

1 
 ١

5 
 ١ اها

 ل
 اذ

3 0 
 ام

5 
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 . 0 هِياَكْصَأَو وو قول كبروا دوت وَكِيبَع سو 2
 ّمَهْلل ٍراَْشَكْلاَو ِناَصْعَأْلاَوِق ٍقاَرَوَأْلا َوِتاَبَلاَوََو اقل يلو ىلأ
 ناَكصَأَو هلآ لع و نمد ألا نما َكِلوُسَر َوَكِيِبَتَو َكِرْبَع لكَ ااَلْوَم َواَِريَس لع
 2 اولا جك ةئع كري اوال وجم لل

 وقالَ و َ

 دك َوكِرَبَو مَلَسو ِلَص ٌمُهللا راجيا واعمل َوِفْلَزلا
 ىنأ و واَلَس ىئرآ ٌةؤاَلَص َلْصْم تايد و ِهِجاَوْرأ و هياعضأ و هلآ لع َوِنِمَأْلا قبلا َكِلوُسَرَو
 لغَولا ٍتاَوْصآ َو ِقَْمْلا عْمَل و َحاَيّرلا ٍبْوُمْه و باحّسلا ِرمكَو ِكَلَقْلا ٍناَرَوه و ِءآَمَسلا َدَنَع

 3 < كترن
 | او كلون يي 9 نيس ىلع مْرَك وكر اَبَو مْلَسَو ٍِلَص مهلا راطمآلا

 : اس ل 0 يو وكم محن اناََْم
 :((َوَتْقَلَخاَم َكْلِمَو ٌقِلاَك َتْنَآَأَمَو َتُقْلْخاَم اَمْدَرَع ٍتاَكَرَب منو واَلَس ذأ

 ر طاحأ و كفك ِهيَقت و كْمَلَف هي ىرج اَمَرَعَو َنْئأَك َوْهاَمَ

 00 هَ ا 0 0 0

 اهلا َةَنِرَو اةيلكلا
 ل يسرع دو رهربو طلع لحل ركل لتي َوٍداسْجَأْلا

 اَيَرْدَوِدِجاَوْرََوهياَحْحآَوهِل لع ونبأ يتلا كِلوُسَرَوكَي درت َوَكِرْبَع

 و لاو واللا واللا تو امهتيئباَمَو ضْدألاَو ٍتاَوِبّلا و يُِرُك ١٠و شرعا أف عيوب ىلغ
 ٍاطَقْلاَو ٍِقاقآلا لِ

 22 وَسَرَوكِْيِبْن َكِتِبَنَوكِرْبَعِ كن ااَكْوَمَواَدِرْيَس ىلع ْمْرَك َوكِرآَبَو سو لَصْمَهللا
 قعَوينألا نيل كي

 0 | رة كيج امنع ارب ىلا و واس ىزآ ٌوؤاَلَص لَصْفأ ار َوهجاَوْرَ و هياكضآ َوِهِلَآ
ِ 



 مهام اهلها راج داجا راج اجاواج

52222
2 

 و كولد و كوس اَمَدَرَع و كْوُرِك اد مه اَم دَرَع و كقْلَك كرك اى
 َوَكْوُلْلَم َوَكْوُرَكَو و كورك

مَوكْوُرِخ وُمَو كورك ُهَوكوُدِماَح وك وْحْبَسُم ْمُهاَمَْدََعَوكْودَفْعَك
 ىلَعكْوُرِف ٌرِفْغَتَسُم َوكْوُلْزهُ

 َوَكِيبَتَو َوَكِرْبَع لحن ااَْوَم َواَنيْيَس ارْيَس ىلع ْمْرَك َوكِراَبَو َمْلَس 31 ُمِلَسْوْلَص لل ,راَصْعْلاَوِرْوُهْلا زب

 كري ىلا ىدآةواَلَص لص اَروهجا و وهياكضأّ هيأ لع ويف يتلا كيو 217
 دنع

 لع رك َوكِراَبَومَلَسَو ِلَص مهلا, اَقبكلاَورواعثكلا و شوا جيا ٍرْوْهظلا َنِمَتْقَلَخاَم

 وكرار ٍنرْعَمَو كراون رب دما ير يدع سا كول

 قالا َكِيِفَص وكل < ناين يَ َدَع وك م ِزاَرِطَوَكِتَرطَع ِاَمِإَوَكِعحي ٍناَسِلَو كِكلت ودع

بع رفا نئرللكنم وجمل لهدم ةُرْوُهَظ َنْئِيَلاَعْلِلٍةَمَحَدلا كر دع
 رويال ن

عْلاِفِشاَك وِةَعْيِرْئلا سمك مك و ةَفْيِقَحلا ِزْنَكَو ٍةَكَلْمَمْلا ِنْبِمِةَرْطَحلا وام اَمِاَوِةَماَيِقُل
 َوَقَمْلظلا ل اَجَو َِنْ

 تيوشرو كيتو كيبع رك انالؤم ءاكيِؤَس 2 5 | 007 0 قولا وأ ب

 هلل اًَهَدَدَع ٍتاَكَرَبىمماَو واَلَس كزاٌوِاَلَص د لأنا زو هيض و يآ حويل يلا 2
0 

 قرف ىثع هرم قيال اَهْهَرع ُضُقْنَياَلهِلاَكَمَ ول وح ؟ ٌةَفَعاَضُ اًناَعْضَ

 لا ٍرْهَك َويِبكْلا نبأ بنحب طبت َوَّنَعْلا
 ةُقيُكْلا و شرعا نصرا ثاوبتلا ٍتَماَكاَم ترها اًدلا -

 اَتاَلْوَم َوانِرْيَس لع ْمِدَك وك ِاَبو َملَس ْمْلَسَو لص هللا ِرَهقْلا يِحاَونا لل كْلُم 5 امو ٌراَملا وةك

َلَص َلَصْف 85ج هياتضأ وهيا عونا ييألا كلو كوكو كيد
 ىزأ ٌؤٍةا

ِيَمَأَنَعاّلْوصَر رو ِهِمْوَق َنَعاَيِبََتِ لد دج رج اهزجلا وةلهآوُه امتي جا و تاكو 7ىمنأ و والَس
 َوه

0 
- 

 َْثَراَيِلَصَوِةَم ا َتَدَعُمْلا َلَرنمْلاةَلِناَوَةَعِيِف ةَعِِفَولاَةَجَرَّنلا َوٌةَلْيِضَمْلاَوٌةَلْيَِوْلا هِي

يعول ور وركب[ عَوَِفلَسرمْلاَوءايبنآْلا نكمل هيا عجب لع هزس كيلر ملم
 

 قيلت ايي هرمي ولا قاحنو.رايخآلاةرتلا قوبل لع ني فو نم لآنع لَعَو

 اكْكخَوُدْلل هلال ةلإ الو هيا .طفاو هيي عوج لع فكاهي دك هلي لوالي وب

 بالو الو لو اكو هاك و هيآيرنِك ا ماعلا زب هللا َوِهِلاَمَك َوووْلُع قُدِرَمْممْلا هَكَكْيِرَع

اج وأ بك د دكا لو مدع أ
 7 

اَبْحاَو اَمْبْتِم لع ٍلاَبْفِإفَوِراَبَكلاَ ءاَيِضَوِلْهَلا ِداَوَس ُّهُعَبَتْدَآٍبْنَد ْلُك نم َمْيِظَعْلا هلل ٌرِفْغَكَس
 ِر

 ا ْماَغعَت ور ته ودرب ٌغَرَبْوا شم تل تقلا كل فاكشأفاكشأ ديل لثي وكيل دع

 نم وَرْكاَو ٍراَيخَأْلا َنْيِلَسْرُمْلا ِنْيَرَو ٍراَربَْلاِرِيَس لعل ٌلَص وراي قرف وآل يَلل بف وأ زط عت

شأ ىديسزا) 1في اه مس َو هيف ولآ ةئاثلا هيلع قرف: هيلع مقا
 اربع نب يلح خي

 (ىرداقتلا قفاغلا ىلبرلا
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 بيصا ي
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 8 اَلَبَقَو قيل تيما فَ و رح رت و قلك و ىلَلَو رِمَتْعاَو و2 حج و رطملابَنْوُصْرَأْلا تفرح ركّتلاب وف يلع اكو هوت زا لع و ناز انش لع 103 ل رززكباتا) حلالا برايكم هلم كنس لهم ريفر وُك يي ْوَماَيٌرِج (َوِوَيََع َنْيِضََأْلاَ و يباوتلا لخأ الص هلآ لع وح انالؤم ةأت
 (رارمالازونكب اك )

 9 .اهيعَت ْمَْسَوَشرِأَلا ١ هلآ لع و َنِيلاَعْلِلولل هللا ٍةَمح معَ رِالكلا يلا ٌغاَقْلا كح الوم واكيتيس نع لص ملل 104
 اج ويا 105 |
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 ٌرُهللا,كْباَدِك ىطخ اوعي كالؤمواةينس ل لس ولع ٌمُهللأ ل يبرد ليت لزم واهم لع ل و ِلَص مهلا .عئسلا | نضال يَ محم اتالم َواَِْي ' قع ْمِلَمَولَص مهلا ورعب بو قوت هلت وايؤع لع لعل 7 (قفرلارم فلس 3) .نَيَفاَناَلْؤَم ص 0 عاام 2 وق ٍرِخآ لَو و لع نش 4 :ةلضأو
 _ اضحك اسم باتكزنا) . نقلا وويل اينلا لو نمت َنْوُلِفاَكْلاَكِر 2و نع ٌلَعوَنوركَذلاكََل 11 آي هبط و هيإ لع و يشأْلا يتلا َكِلْسَتَ َةَكِيِبَت و وكيع نك ؟الؤم اتيت سلع لم وِ ْ

 م
0 

 ا ةقيركلا َلاَعْفأ ححؤأ و قم َنْيِِلاَعْلل 7 وش قل كم انالؤم واتيس ىلع كأول ٍراَبَو م َمْلِمَو لص َوِناَسْنا لك ٍدْوْجْوف ب َبَس + كوم اك يتر لع كابو ربو فلمو لصور قئاقك ذأ قل 00- 000 ربو ْلَسَو لص نافزولا هلاعم هيت ( ىلا بكج الوم ويس لك كرت 7 مو لو ناونالا عنبج يفوت قل دوت االؤم ذة نيس لع كِراَبَو قلم و لص ممل 10
 ا اويزيم لع ْلَص مهل ٌمِيِحَرأَي نمخَرأَي هر.( وؤل بيزاعوو ذر كلتا نت لع كربة | وِلَصَوِد ربو عر كال شن دق ع ْمَلِسَوِلَصْفِي يه ا يب بؤيلا ياو ره بولا نص صام نئَرْقِزلا بكح انالؤم وأتم ايس لع كريو ملت و ْ يالا يجري اخ راي هلل ايما اعطت مو فيما ِمَقَمَو ف : داوي قيلت لصون 200

 ٍةَيَناَسَمإْلا ِتاَماَقَمْلا ا 0 الا هاو لاتزال لعل ل
 .. نطلع مورلقلاب ١ الوكدتو ايس ا

 ١

 اعل
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 7 تك جرت 000

 دعو هلت عاهل جا دجال ها رطجا اهل رج رجا رجا راها ولا اجامل اراها اج اجتوج 50 4

 طاح[ دع [ج س س اس دا عر ا[ درع نإ جوا
 2 كل ل

اتاكومَواِيَس لع كابو ْمََسَوْلَص ءهْلإ
 ٌلَقِعَهِبَتَبَكَحَو اًرظ قيال لا دوج 3 كفا نمِبحم

 ينس نس ل 6

- 

اًرخآ ُْهَملظع َواًلْضَف نيكل لغأ هَْلعَج وكلا وبكر
 ْتَداَرَق روث نم ٍراَونآلا عيب َتْقَلَك 

 همي اوت اوف دعي ةوطحلا كج يقيل ي فاك ماكس وة انك كي هز

 ٍدََعْلُك َدَدَعَوِوَنِمَو ِلاَصْفإْنِمَكِقْلَك ف كَلاَمَدَرَعَو نك اَمَوكرحت امو نب اَمَو اهم ف

ىمخ ال هفطاعإ ثرأ نإ توما وكلا ف قيس: 5و
 ولكي هداف و هلت جاوا غتتؤأ 

 جرف لك ل تعويد نم جي اقج رخآاكدؤمأ آو اكدؤُض اهي خ را كلا ىطفكسإ

 ننيقملا لغآ نم كلاكيت اهياقبزقو مب
 نماتثوبا و ناوؤئختلا نم كد اقم

 ع َويَلَع مُهَللاَكِرََوَنْيِْورظْمْلا وِ العلا ناَْيِد
 َقِدمَلاَعْلا تروا و نْبِحمْج ِهيِصَوِهلآ

 ( دعشلا ىشب ى رب قطع وريسز)

 وفل مالو ةالص لاو هياوغ لع كح الوموكيس كيفبعو كرك لع لَو لَ هل

 9 و كِيْضَمِ هلع هع ضب امذو ىو و كِياَوطِر تاّدشآ هيو جت و كزاكجج تاوبأ اهي

فلس نبدا باش ئديسزا) .ىيمآك ناسخ
 «ررتلسالا 

1 

 هي لَصُي نب حب ٍتْقَولُك هيلع اب لَصُي دين حال لك مِريحمااكؤم ايس لع لص ٌمهللا

2 

 اوما دعا راج راجاو

 ها لق ع ةكوو رت عآم ه4 رج ل ع هع ده اها هي ءاك سس اع ل جوطم كر

ال نكي مردحم اداوم َاكتَس لع لص مهلا هِيَ
 / َن بحي ٍتفَو لك هيلع هي ملَسُي نآث ح رو

 لق يك 2 نو 2 ل ا نم و ع جب ورع هد قف هدي ماو اره 4 وح[ ء رواع را عك رق

عاَم ةنِزَوَتدِلَع اَمَدَدَع كما هاد اَماَلَس اصبع ملي
 ' امو تْيلَع اَمَيلِهَو تفل

 | ولع و كلذ لك كيذ لع كيك رْكشلا كلو دبتلا كهل كيل فاش ف اعض و كاري

 «ىرييزلا لم ىديسنا) هيو بفض

 انة ستاباجويآنغأن عؤ وه قهولل لع كلن وككه لصرف اقاوم سلع لص هلا

 (لبيدلا قف ىديسنا) .مَلَِسَوهيفَص وهل

 ْ قلم قالا وياكلا بولا لضآلا كوجو روث نم بزل يظغكلا كينلب كلك ل مهلا

 3 للاعتنلارعآلاةئعة يحاول يظغألا كيا ككاو اكلم كوروكو ل

 ١ هللأ لآ لل وه لك نحول نثخلاولا روشر) يقي بعاع نعسّرَمْلاحَرعلا روكا ٍةَرعو نع

 | دوجولاؤايع زيك اهالؤمائيِتس لع صن نأ (نعآاُفع هَلْ كيلو للي ةلو ذليل. لجلا

 ١ جاب هئِمقيمهقتَوتآرقلا طفح ونامنإلا ىلكف تق ٍالص جوج ؤم نك وطغألا بكل و

ير كهجوىلر قل رووا روكو تاكل رؤي غفت
 ١ لدسنا) لَو هيف ومي ل عو

 ليما قنا

 يامل و موُهفلركرتي ةطيآخلا ةقؤعتبلا ةكوقاجا وة ةمخلا يضع لع لَو لص هلا

2 

0 



 / 18| لج انج راج اراج راج دله ادله ادلع راع الج اوله رزه وزع دز ارزماوزها عزه ايه اوه يه دهام 3
 ١ نُكِل ٍةَئِاَمْلا حاَيَرْلا نرمي عسل ِقْرْلا هناّبَدلا ٍيقحلا ٍِبِحاَص نيدكلا ٍةَنوَكَكَمْلا ٍناَوْك لا رو
 | لح مهل يكمْلاةككرب يال كك هيعألم قل عيل كرو هلال ةر َورْوْحَبْلا َنِقضرَعَكُم
 1 .موفلا زاك كليا .وكفالا فراكعلا يع ٍقيئآقحلا شوران جت يلا قحلا فَ نع ىلع َمُلَسَو
 3| روسلطمْلا روُدلا ةطاعإ كيل َكْئِم كَِصاَفإ ولكل لكلا قلب ف ٍُئ ١ ةعلط لع مْيَسَو ِلَص ٌمُهْللا

 ٌةاَلَص هلل َعَو هيََعللا َلَص ( ىلاقلا سابعلا ىلا ىديسا لامككا ةرج وجدو: ) هاا افرع 2

 : نام وأي لع ٍلَصَ َوَكِقْلَك ْنِم ِهْيَلَع ْلَص نم ُدَرَع قلا بحت ااَْوَم َوأَِريَس :س نع لص هللا 113
 .هَيَلَع صن نأ نآًاكتْرَمآ َمَك يلا نكح اَاَكَْم َواَِرْيَس لع ٍلَصَو دبع نصت نال يراك كح
 هالايام
 انيس لع ْملَسَو كتبت لهآ اَوَلص عي + ُلِرْعتٌةاَلَص ِهِلآ ل ع َوِرَمن اتاَكْؤَمواَئِرِيَس ٍرَعِلَص ملل
 ( ىلابتلا سايعلا ىلا ىريسنا) دل يقلل ل رتالا

 الا فلأ دوُهَّشلا قاَرَم ِكالْفَأ ٍةَظْيِح َوِدْوُج + ولقد ٍةطفُت كجم اتاكؤم َواكريَس لع ٍلَص ملل
 كَقَِلا َكْكْلُم م دم ةَدَقُم ِهيَلإَوهأَِبَمُةَ ُةَنِم ٌلَعَج ىلا ِمَلاَعْلا وةاّيحك ءاَحِةَّرَد ِلط اَهٌؤَي ىِراَّسلا
 وكَتاَذ ِتاَيْلَجتُدَصضَِم َناَكَف تلا ةَرْطح َنمُْهَتْرَهْظأ نم .ىضاتكت اللا كيمو لاو فاضي
 قفا ٍلاَمَكْلا نيت ءكِتاَفِصَو كين ٍةَرطع رطع( رجالا كلاما كف كروت نم كي توبا
 | طاسر لع دكشلجا نم يآ هيا لعق ب ٍتاَنوَكُمْلا َ نخب ةفِم تْنَك قَِلا ولاوعْلا جمب لَعاَهُروت
 ةطياولا مَكَكَعْلا ٍرِاَطلا ِريلا .وظعَأْلا ب ٍبوُبخَمْلا كت ِةَاَرِح عاكفم َناَك نأ هَكْضّصَح و كر
 و .قِئاَقحل عيباكي هلآ لع و .كيالاعك اشم ف هيا زي زيال زنا ّلُصلا َو كِواَبِع َنْيَبَو َكَتْيَب
 اَدِسَْت هتان قلت ِهْيَدَلاَكِم كيم ٌةَْوُبْفَم هيلع كنق ٌةاَلَص ,قيكلكلا ٌلُجِل ىَرُهْلا حْيياَصَم هباحضآ
 َواَكِيََع اَاَكَرب ْمَُِت وانحاورأ اكْقَرتَوأكَرا رم اكو ُسََُمَواَكَبوُفاهي زق هات ران اك

ُُ 

 ٌةبورْطَمِنْيْزلا وؤي لإ كفق رواسب م ةتْوُرفَم نو ِلسُمْلا و نموا َواَِاَوحاَواَكَْنِاَووأَْكيأَسَم
 2 3 5 ع

 | وٍتَفو صف
 َكْنِم ُنَبَا َكَلَو ؟ قايد هبط لو ياما يشل لع يهل والصف قي
 ْ ( ناسا ميرلكردبع نب ديسزا) .َنيِلاَعْلا تَروليدمَحْلاَو يد

 ا ةسوسيم اآْوَمَواَئِِيَس لع كِراَبَو ْمْيَس لَو لص ملل 116
 أ نفك ياش ف ضالخإلا اهرب كرخأ لص يك ةالؤمواكيَِس لك كابو ميسو لَص هلل

 ١ هلل لاو ع هيرب يَ لع كراَبَو لَو لَمْ 1
 وَمَلِمو ِلَص طهّللا تاعي جنب نما قع ة الص نكح ةالؤَم ايس لع كابو مَ ل

 ْ وع درب, رض رفأكا ياهلا عنيك نياكي ضع الص كم مالم وقيس لع كر ا

 يس حس 100000000 لكلا ظ2121201202 2 د 77771751
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 َوةالَصلَأَهللا لوس َراَيْىرْيَس عاشت طلع وذلك نا فنا احيان

 مماَلَسلاَو ٌةاَلّصلا هلل تّيِبَح اَيْةرْدَساَيَكْيَلَع م ممالَسلا َوءاَلّضلآه فل ئاَيَىِرْيَساَيَكْيَلَع تع مالك

 اهكيلع مالكلاوةالَصل هلاةوْفَص يقيم ايَكْيَلَع ماَلّكلا َوٌةاَلَّصلَأ وللا ف 0 ع

 مالا َوةالّصلا لالا ٍبارصحلا بؤ ا قيس اي َكيَلَع م مالكا ةلشلا هلل َدبعاي يق

 | ٍتاَرَّنلا ِتْوُلظَم اٌََىِرْيَساَيَكْيَلَع ماَلَلاَو َوُداَلَصلةّيناَبولا ِرْئأَظَلا بْوُسْعَياَي قِرْيَس َباَيدكَيَلَع

 ١ قيْيَساَيَكِيَلَع ماَلَسلا َوُءاَلَصلا ةيربكلا نا قلد سْفْئَرادَس َاَيَكيَلَع مالّشلا وةاَلَصلاةِيِفلا

 ١ رماَلَكلا َوٌةالّصلأ هِبْرُقْلا ٍطاَسِي ٍلْهآ م اعراب ٍنِيَاَيَكْيَلَع مالكلا وٌةالَطلا ءايهضالا ير اي

 | فاق َلَبَج اي َئِيَس هَ ايكاَلَع مالشلا و ةالطلا تلا لفكر بويخملا لاعبا اك اي قت ءاَيَكَيََع
2 - 
5 

 مالَشلا وةاَلَصلا ٍِتاَفِضلا ٍراَرْسَأ طيف َرحباَي ْىِرْيَساَي َكْيَلَع مماَلَسلا َوٌةاَلّضلا ٍتاَيْزجَكلا ٍةَبَكَع

 كيو تادلة ذياب امال ةةاَلَص َمَلَسَو كيلعةلل لصولا َلوصرامخي لِيَساَيَكَهَلَع

 َوَكِتاَذِقآَرِمَوْكِتاَعْوْكْصَم ٍلْيِرُجَوَكِتاَرَصَع ٍلاَمِج لَع كرو َمْلَس ْمَلَسَو لص ٌءْللا تاج لا كاب

 ١ يع امن كيك هوي و كيج ةعْنم و و كِياَمَطَع 56+وو و كيال ِةََبِف كِتاَفِص لخت

مْلاَو ,ىقَكْتُمْلا و ىّقَكُمْلا َواَقَوْلا ىذ قوبل ,ىفطضُملا ىكَصُمْلا َكِتاَقولْدك ٍلْيَِجٍِْيَِف و .كِتاتْوَكَم
 ١ ققكَوَ

 'آ فاد ىو لذا حو و ىلؤف ؛ةكساَو للا و مكآِةَلْهسَو ىتجمْلا يحلو نوما

 ءاظ ٍةَئاَرِج ٍلوْصْفَم و ٍلِضاَف يل نُكِل ٍبِحاَوْل ِلْوُسَر و قت ِلُم لَع ٍضاّيَمْلا ٍليِِجلا َكِتَمْيِلَح

 اَكَبوَلُف وٌءاَنَس نم اكئآرُي نيوشألفا مُهْللا والك الي ٍتاَكئاكْلا وِ كيَئاَرِخ وَ ِماَرِكْلا كِتْكْيَلَم

 ةءاطعل نو كنق اسنانك ْهَم لك هيا انفيل او ناب دلك ف هِتَسلاَجْبِلاَنْلِهَأَوءاَجَحُتَِم

 َةِلَص مهلا فال ايي لَعكراََوْمَلَمَو 4 لم ركهللا ناكع < اي ُباَّقَو أَي نوْعُماَيَنْي َنْيِمآءِناَتِحْمِإْلا

 ميسو لص ملل هفاَُملا اكيِعْوَم م ىلَع كِرأَبَو ْمَلَسَو لَ مه مهلا فاش | اًكيِمِبَط لع كر اَبَو َمِْلَس

 ١ رخب ل عْكِراَبَو ْمْلَس لس و لص مهلا فاك اكاض لع كابو لَو لص ملا قا اهم لع كر

 | ٍبْيِيَك بط ِةّيِدوْجوْلا راوثكلا ٍرِماَطَوِةّينآَُعْلا وُلُعْلا ٍنِطاَبِةيهَلإْلا رارشآلا نيو ِةيِناَلا ٍةملكعْلا

 ( ْهٌرَوُنِضْيَاَفْلاَو وَ د و دجبلا ا رع نواب < ِثْوَغ َوِنَتِجلا يفٍتاَرَيَولا

 5 ِهداَلِخآ نم اكلعجاَوهيآَفصِ انِفَص مهلا .ئمخَر ا كّيِهص و ٍدؤمخمْلا كيم اللا ريآس لع

 ١ ٍوَهْلاَجِراف ءهللا هياكع ما اَوكيِناَم تيد نم هِبَعَص َوِهِلآ ىلع َوِهْئَآَم ف اتْرْيَص

 ا روب تاق قل تأت َوقَرِحآلا و اَْنَلا نمر َنيْرْصُمْلا ٍةوْعَد تي ْوَكْلا ٌقِشاَك

 | نع اب َقيِيْعُت ٍةَمْحَرِ نيتعزاق قيعزت تن تفرد ىنخر نم ةمخر نع اه نيف

 | ٍةايحلاٍوِزه َكْيَل نَهْعلِةَداَهَشلا و ِبْيَعْلا َمِلاَعٍضْرْلا َوِتاَوِبَسلا تَر مهلا كلور نم ةَمعَ
- 

ُسَر َوكْرَبَع اًرَيَغ انال الواي َوَكَلَكْيِر ع اَلَك رخو تْنآ لإ لإ ل نان َهْشأ نإ اهْئّنلا
 ١ َكلَو

2 

3 
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 ارم راج واج لرجل دلع ادله ادلع اراج الج اوله دزه زها راج رزجا رزه اوزجا ويه اوه وها نهار الاكل

 اقيزالا لأ آو ميسو. ىفكفملا كدؤمخمي الص تاو لجا مريضا وقل د2 وةئاملاَوَةّنِْلاَوةَكِضلا كْلَئسْن مهلا ٍداتيلا فلن اَككذاٍةماَِْلامَيِيفْفون انفع

 ( عدلا ىنب نمسا نس فريم نار ديسزا) .تنآ لو بوذا فياقرا
 7 ةَلَسَو لص َمُهْللا (اَعِلَتَاَُملَسَوهْمَلَعاْوْلَصاَوْمَمَنِْزلا ابي ايِنوتلا لَعَنْولَصُي ءكْيَالَمَوَهَللاَن) طم 50525 م 0 قمم ا 7 ع د 2

2-7 

 كِتافِص رَهظَم نَْعَو.ةَييََصلا كِتادةَيرعأةئوُقأيَوُهقٍةَئَراذلا كرارشأ ةَقهلَح و ِةيَبَرل رطل اس[ . ءاقد هذ ء قت ىلا َكِتاَّذ ةكرح هدفا فك 111١-4 4| ل هت كوت 2 ةكزأكك --- ع - نع ايت َراَصَم ٍةّيِناَمْخَرلا كراوثأ ٍقالِفْنا و ِةيتوُرَبَلا كِراَوْنَأ ِقاَقِشْناإْل اًئَبَس ُهَكْلَعَج ْنَم لع
 لكلا وهف كِقْلَح نق ذيك نع هيتنجي كبير ارث نقوم َو كنعاهاَججَراَص كم كَل 4

 ىو روعت نأ كيل ههماَركِو كيد محامل كْلَدستَف.مطمطملا رحال ٌرخْلاَوِْمَسْلُمْلا
 ؟هدلماكلبكززارم و هلا حأباكعاهشأ و جرار اكعاوزأ درابيل وقر اتعاقنآَ هلأ
 كومو كهف ىلع هتاَضزم ف اكيلانخأ مراوح هياتم ايحن راو ائراصْبا وينها اكقلواب
 كه ويع مزمثو نصت نأ مهلك لدَنَواَهدلع هدو لك نفَترطتلاب يفتر جلا نعال نو
 قيعفنك وهيل اهحِوُو ٍصِلاَكي قت و وملَع هدو نعتجت و هرذك ولطع و هياكجي ناهي اهي
 ُنْوُيُكَمْلا دَرَمْلا دَوَْلاَو نْصَمْلا وهلا هنا أيِفضألا ٌةعنم اممم قزعقتت وءآهقثآلا ةَحفناهدوَبَسِ
 ,َكِتاَموُلْعَم فاكضأ اكن ُبَحَتدُمْلا ٌةَبْوَِمَعْلا و َكِتائوُكَم فاَرْصَآ اَههَلَع ٌةيوطْممْلا ةَتوُقاَملا َوُهَ
 ١ الق يع و كيل هب لكَ اًرهظَم كلذ اص ىلع َكيّيبُيَر زي نق الدو كِبَع نق ايَع كف
 ١ كلل توغياتي ان كتوخياتي كلا نإ كيؤقي كياتك وكت ى كيذر اككرتخآ نك و كيذك وك
 | َنِمَكَعَم اَنَكلَماَعُم َوِهِيَكْيَلَع ائكَلالد َّم 3 | ٍلعجا َوٌةاَبْنإلا لَصع جيلا كِيِْياَنَع َلاَرْدَقَف
 ١ ىلهلا عيباصم مؤلف تاّيص وءاديفال الخ مة لعج نم لع مهلا طا و هيعباتم ران
 '| َنِيكَف تاي هاما دره مدوؤوُلُق نم ثدي م نمرادكلا ٍْئآَوَ وَلا فز نم َنيْطُمْل
 |١ ةئكيِضَرَو.راكفملا كرت باتضأ نم مك راديقإلا ياسا معزتخأ و هؤاتلا لل قيل
 ١ ةقرلدعلا و لآلا عم مييلع كياوطر كيم مَّا ِفِعاَصَو رايح ٌةكاهتلا مه كيند راَصِْنال
 ١ 5 نزيمؤملا عيب وما ف اكتاَوخإَو اكياَعَمَواَكِيَدِلاوَو اون مهلا رفا ورا نما
 "| لزاغلا ىافلا مىريساريحوتايدورد) راَزوَأْلاَلْهآَو مكث َنْدِعَيِطُبْلاِتاَمِلْسُْمْلاَوَنِجيِلْسُمْلا وتاَتِمّؤُمْلا
 ( نعش ىتن

 ِراواَيندلا راق ِداَرُمْلاَقوَقوِاَُمْلا لمَ[ اكل ببالك اناس لك ٍلَص ٌمُهْللا
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لا نص سوح
 هلا شارب ىريسن) 

 (ريطثلا متر ىولعا برع

م بيك كالؤت وايت ل لَ هل
 بؤزكلا جقم و للجافاق بؤهختلا يزع

 ل ع

نسصئريسز) ُملَسَوِهِبَص
 (ييلطدشلا نحر ىزغلاوو الع ىلا 

هايم انام وانس لع لص هلل
 او ُكُقَتَو َنَقْعْلا ابي لت الم : يَرلا ره لكلا يملا بكل 

او تالصلا باتل ا) تكلا 1
 (رئاوعل

2 

حماتاَكمَواَِيَس لع ِلَص مهل 121 0
كظَفْحا و اَميْعاَوةللاَلإةلِإآءْرَو دن هلآ عَوم

 1 ٌوُداَضَرَت اَمِلاَكَقُف اََقِقَوَو ا

ئس وع روما نعى
هاريس عو داك فك يكب ي

 1 الذل ماكل هبات 

الفلا رام باتتز) .ةللآآَيمْوُيَقاَيْؤعاَي السلا اًدّدَكَلا
 (ناددالاايصض 

1 
2 
 ب
2 
 ب

و دندن اناكمَوكَْيَساَياََْيبَ يكرم ٍمطْصْمْل كيْيِبَكَكْيَلاهجَوكاَوكلَكْساْلإ مهلا 01و
 ل

رْدِع ِهِهاَجاَحْيِف عفش َدمُهْللا .ٌلِهاذل كلا ُلْوْسَولا َمُعناَ ِهْيِظَعْل ِذعلا لْوُمْلا ف اكَلْعَفْشاَف كير ىلإ كب !َكِب
 َكَ

م وعزم رز, نم اَكّلَعِجا و َمُهّللَ
نال وني كيوم رك نم وويل فل

 "6 نَوُيلَع 

هي اكو َوِهْيَدَلَنِيْومحمْلا و ِهْيِف ندبِْمْلا راهخأ
َج ىلإ اليك اعل ةلعجلا و ةَماهِهْلا ٍتاَصَرَع ف 

 ١ ةْن

اب ةقتن وافعل مد
 بل ع يع

 ا

 مهن ءآهخآلا ىفيلشُمْلا عيجيو اككزفخا
 | 20 .قةَلاعْلا ترون ُنمَحْلا نآ ائاَوْعَو ري ُرِخآَو قيما و

 ( فرش تارا كلو تتم

 ْ يلع امد ههزبلغآ هز دجاورا ياض ويل وتلوين لع ل وأ

يرا عاصر مختل ى وات: ) َكِكْلُم واود ةَممَلٌَةاَلَم
 «قثاشلا كا ىزمزلا س

 فضا اجي لع ظل الَسَودلِبَمَأ 4
 "6 ايِتراَيطآاَيِد مهي ترايعلو ئه لئن ولت

 ند مد تبقي

2 

ايوع ءاَيرمويَق اَيٌوَع ايم ْوُيَق اَيّقعاَيةلرآ
 ةِلالَجلااًداَيِواَرْكاْلا ولاَ | اًداَ ايواركولا واكل ادايمْوعق

 ٍتْقَوّوِةَعاَسْ ف َْوِةَعاَسلا لهف حإلَعجَت نأ ٌةَهّللا كلَ / عضلات يَ انَباَيماَرك الا

 ' كيال هيقدر لما جحش ليل ذر وٍةوظَح وةك َوِةَحمَلَو سيف

لت 2 نأ مهلا كْلَفْسأ ناك نَقْوأ ع 1
سآ اعضآعقاحت نغَبويعٍِةَدف ف نب 

 ' يل لأ كِل فاَعْ

قت: كيف لفيف ضبؤزطقرحك ٌةِقاَلَص
ا محن اتاَكَْمٌواَكرِيَسَدِ اوُسَرَوَكِتَِنَو ةكيبت لع كيف لا

 

هجاورآ وموال وهيا هلآ لق يعل لوم دلو ويْجالا ٍقَِّلا
 ؟ِراَهْصَأَو هَتْيَب هدب له ويت زف 

 َهِْلَوَمَومعاَبْاَو عايش راَصْن
ِاَلَص نك لعْج نإ ههه هان

 ( لْضْفَتَوَقْوُفَت وت كلذ ن

١ 
تدل

 
<2 
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 يفت هك 211110111 5 25371 كك



 : امام راها رطع ا واعا زها رم
 0 110 ا فر 3
 #0 و نمل قيّتلا ب ِنرّكَحن اَاَلْوَم و ائِرّيَس َكِلَوُس راسا
 00 َوهِماَّلُخ َوِهْيِلاَوَم َوِدِع 1 وسي يع [ىَضَأ
 م[ م ٍناَكرحلاَو ٍنْوُكَسلا دَرَعَوِتاَمِكْلا وفرح َدَدَعَو ٍتاَمَوُلْعَمْلا َدَنَع و ٍتاَوَلّصلا َلّصْق
 ويزكلا هن َواَصِتلا ليعلم تتم يال عمو كانا لم باؤلشلا و طل
 يما حت ْلَئَقَت ِتَراَيْلْعْلاٍتاَفِصلا َو ادكلا ءامنكلا دَرَعَوِتاَقداَرْشلا و جلا َدَنَعَو ش شَرَعْلا
 0 ,نكحن اكالْومَائيَس لع ميسو لص هلل ِتاَجَرّنلا َعْيِفَراَيِتاَتَسكاََو اَيِتاَوْعَّنلا
 كراك هن لأ و زل هيك قال ياض الع ال لش
 0 و نور لل رك ءاهكنغ ونوال ورث ؤشرأ نع َعَسَو َلَفْغاَمُط َوَنْوُرِكاَّنلا
 ”َمَكِلْوْسَر َوَكِيِبَت َوكِيْبَع ىلع ْمَلَسَو ِلَص ّمُهْلل + تيب معيب
 يب لهو هت هيي وهج اواو ؟دالوأ و هياحضأ وهل لع و وعلا لوس ويلا لا مح انام
 يتلا ,رك [الوم اقيم كِلسَرو كد ديت كيت وكربعىع مْلَسَو لص مهلا لهآ هل تنأةاَلَص

11 5 

-3 2 

271071 

00101 1 

 د

 مهلا له اَهَل وه َءاَلَص ِهِْيَب لهآ وهي هتّيْرُدَو ِهِجاَوْزَأ َوةِداَْوَأ و هياَحَْآ َوِهِلآ لع ةاؤكلا لوول
 1 لع واوا ٍلوسَلا ويلا يلا بِمحناتالؤم ْوَمَواَتيْيَسَكِلْوْسَرَوَكِيِبَت اع ْمَلَسَو
 ارك لع م لح هاا ىطوت وتلا ثيلاتك ههنا هئزخ جاوا الأزد
 ٌوئِداَلْوأَو هبا و هل قع ورحل لولا ويلا يتلا ِنرَكَحن اَناَلْوَم َواَئرْيَس َكِلْوُسَر و َوَكِيِبَت
 2 والو و هياكضأ و هلآ لع َوٍيَرَعْلا ٍلوُسَرلا َو يهد ب نكن اَاَكَْم َواَِرْيَس َكَِوْسَ َوكِيِبَت ؟اكِلبَع لع ْمْلَسَو ِلَص مهلا هذ يطع وه هِتّوُبَن ِفَرَشِل يي اَمَك ِهِتْيَب ِهِتْيَبلهَآَوِهَييْرْخَوِهِجاَوْزَ

55157757527507552751751752751731737275711 
 كي
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 َكِيِب دو َكِرَبَع لع ْمَلَسَو لص ٌمُهْللا أ د بح امر َكَلُنْوُكَتَقاَلَص ِهِْمَب لهآ َوهّيِزْذَوِهِجاَوْزأ
 39 اور َوِدِداَلْوَأ و هيا َو هلآ َلَعَو يَرَعْلا ٍلْوُس ملا ويلا نئلا برعحن اتالم واتس َكِلْوُسَ
 ةَقُْلا َنََفَمْلا ةلِنآَو مَلَحُياَم و َمِلْعاَمِدَنَعِب و رلقلاوبىوج رع تعي هين لخأو هير
 اقم نع سو لح هل  مديعلا غيبشل ىلا كنان لقتل اجهل وي كد
 و َمِيِهاَرْبإلَع تِيَلَصاَمَك هيب هقذب لآ هيك تمْؤمْلا تاه هجاوزآ ألا يتلا بم اتالم
 اك ب لعين وف لوبن لح ذهل يف انجل د ميهوب لآ
 .اكيَيَس لآل عون اتاكْوَمَوأئيَس هس لع كرب للي كنا ال ةنجاوا م تأ
 ١ ؟ كيب يكحم الوم ةاتيس لع لص مهلا ني نكن دجال لك تداهم كم اتالؤت وَمَو
 واقيقس لك كرابو ةنِهاوإللآىعو.ةنداربا لع تيل امك دحمان َواتيتس لآل عو كلو سر
 ١ اني ْنيِج كنا ميه ا ا

2111111775 700077
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 جا رطا دلع اجا اجا رطا راها اها زاجا اجا ولها راجل دعا اجا زاجا لج راج 65
 ِ مهاره وها ها دجاج

انامل ع ويل لا كيكو كيب محم اناؤمواتيس لع لص يهل
 1 جادو 

 دحام َمىلَعكراَبَومْيِهاَوبإِلآىَعَوَمْهِهاَوب لع َتدَلَص امك هيَردَ
 1 ىلع ويلا يلا

 1 كلن تفاعلا ف ةدهاربل لآل صو ةنهاوبا لع تن رباتك هيام

 دحمتالَْمواديَس لآل عوج اقاوم كيس ل كرات ملال يدع َكَذإ زمنها وز لآ ع

اكم اكييَس لعمرو مهلا نيت نع كن ةيِاوإ لآل ع ورحنا لع تنباع
 وح

 7 كلا حدجاوإا ل لعو ةنجاو ل لع تذاكر يقلع يفلت ع
7-2 -ِ 
2 01 

َِلا اَهّيآيِيقلا لع َنوُلَصُي هَككيآكَمَوهلل نإ ُِْك نيك نإ ميِهاربإ لآل و ميهوب
 اومَمآَنئ

 ىلع ولالا تايم نم كلحَبَس امو نييلاَصلا وءََتلاَوىفقْبَرِصلا و قذتكلا و ىييرقملا

 ٍتَر ٍلْوُسَرَو َقدقَُمْلا واَمإَو قفِلَسْرُمْلا ِنْيَس و ىفتركلا وك هلليبَع نا محن انام كيس

 مماَلَسلا هيلع َوِربدُمْلا جاريا يِقَكَسْبَ ِدَمْلا ٍطاَرِفلا َكِنْذإب َكِيَلإ خعاّرلا رْيِشَمْلا ٍلِهاَشلا َنَيِيَلاَعْلا

ههلَعَوهلع نكح ةالؤم وكيس ىلع هلع عهج و ِهِلْسُرَوهئآييئاَو هيكل و لاعتولل ثول
 ُم

 نهَسِمحناتاََْمَواِيَس لع كِتاَكَبَو ككَمحَرَو كَاَولَص عج مهلا هئاكزب وذل ةمعر ومال كر

كو ركلا ماو كِلوُسَدَوكيبَعكفَِبكلا يكاك و ىذقكملا واهو يل ول
 ولا ناكر ني

 قلاَح و ٍتاَكْوْمسَعْلا ٌِراَب َو ٍتاَوحَْمْلا ناد مهل ِةمعولا و ىرُهْلا ٍلوْسَو و ةَكيل ِوْلَعُم

 كايت آو كيآلالِئاَصَفَو كف ٌةكَرو كِاَكرب اوتو كا لَص قِآ رف لج تاكا

 لولو وتاكل ٌكاَمْلاَِلِماَكْلاٍنْيَسلاَ ِوُسَرَوَكِبَتَوكِرْبَعِرَمحماناَكْومْواَتِرِيَس لع َكِماَلَس وأ

رولا و ٍلْئِطاَبكلا ٍتاَمْيَي عادلا جاجا ىجاَمْلا و ٍنِطاَبْلا رِهادَكلا رِخآلا
 ٍلِيِلاَصَأْلا نم يِداَهّْلا 

 يفوح اتالؤم وائيِهَس كدت ىلع ْمِلَ و ٍلَص مهل هيعمل كلِ ٍنِزاَح و نما كير

 دولا فور لعو حاولا فجور لع وداخل ىف هيسج لع و ءاقنكلا ىف هين لع وءآيبثكل

 ْمُلَسَوِتراَيِلَص َوبكِماَوَريِوُيَلَع تََلَص ىلا كَئاَلَصاَهْكاَدمإ فَاْكَيواَهداَنعَأفعاَضَعتٌولَع

 --_-0 َكِلوْسَرَوَكِيِيَتَو كرَِع ىلع ْمْلَسَوِلَص مَّا كلذك هيَ هيَرُكَوهجاورأَ مبا كضآ مل[ نع
- 
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 وراَصْنأ و راهْضآَوِهِْيَب لهو هيَرُكَو هجاَوْزآ وهدا و هياقضآ و هلآ ل وكم اتاك وايت

 2 00 ا ا كتلك نو 516 رف عت نوف ل نا ع

عَم اكِيَلَعَوههأَو هتك وهعاجث و هعايغا
ٌعيوَشلا تن كنان لَجقَت اهّير) تيوتا مه

 ( ٌميِلعلا

 ا نآ يحلو اره - كروم هد عام كم ها ادع 2 ل ا ل

لا و ىفضُملا يملا بم اتالم وايه كِْوْسََو كيكو كيبع ىلع ْمَلَسَو لَ لل
 لو

 اجدها مدلج تاجا اجا اجار
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 َةَمْلا َوَةَماَيِقْلا م 0

 0 راج وارق وفقا وقل مولا هي َتْمَكَك لا رتْوكْلاي ىلَصُمْلا دْوُرْوَمْلا
 71 أركي ل لحلا تاَومَتلا لإ ىضق قل رجشملا لااا رجم نقاد يحنون
 اَهْيْلا و ِةَعَلكَمْلاب هكر و ىصُقْلا ٌدياَكْلا هَعلَآ و ىرتُكْلا َةَيكْلا ةَعْيرأ َو ىذاؤآ ٍنْيَسْوَق
 مَوَودَكِبطاَح ولعل ةَمحَرهَكْلَس مو نْيِكْمَتلا وِسْرُقْلاَو تكا َكْصَّصَح مَع و ِرطَتلاِةَكياَعُمْل

 اواو هاك و هلآ لع ةديلع ميسو لص مهلا ( ودلع ل ل كان و١ ميركل كلوب
 وهيب وِهِماَذُخ َوُهْيلاَوَم هْيِلاَوَمَوِهِعاَبْتَأَوهِعاَيْشَأ َوِِراَصْنََوِهِراَهْصَأَوهتْيَبِلْهَآ َوهَتي َبُْدَوِهِجاَوْزَ

 : كُِْسََوكِيِدت وكرم لع رس َو ٍلَصَو اعلا براي نحاول ناي ننوت زكي ننعم ايل
 | قرْغتَستةاَلَص كتاَكوب ىمنأ و َكِماَلَس مث مت َو َكِتاَوَلَص َلَضْفَأ َنْيَيِدّلا ِتاَح محن انام
 رم هيرب ةلِمكفةالَص اَهلءاَضِْالواَهكَمآآكو اهلي اال ٍداحلاي ب
 00 اربع لك مل َو ِتَراَي لَ َو.ْمِيِحَراَي نري ميك اي ُمِئآداَيَكِكْلُم

 نيالا َنْديِيلكلا ِهَتْمَب هذا ايتو الع ةةلقيلا اخي
 او 1و كنف نع لَو َنِيِلَسَرْمْلا و َنْيِيِبَكلا نم هنا راو عينج ىلع و لعام
 ةْيَم َكَِوْسَرَو كِيَِت و كِرْبَع لَك ْمْزَس َو ٍتَراَي ٍلَص و نمبَأ خوف و مير
 مون مزعل لأ ل و نيِرِحاكلا َنْيِبْيَلا ِهَتْيَب ِهتْيَبِلْهَأَو هياَحْصَآ َو هلآ لَعَو َنْيِيِبَّتلا متاح

 : وع واقينم َكِلْوْسَرَوكِيِبَتَوكِربَعلَعْب ٍبرَيِلَصَو نِلاَصلاَوءآَدَهشلاَونفِقْْدِصلا لع
 : و تدر لك لع ناك كيو هنو ا الو كمل
 ِخَرَْلا و ٍتاَوِلَسلا ِةَكِئاَلَم جيوب لع َوٌلْيئآ َرْزَِعَو َلْيِفاَرْماَو َلْيِئاَكْيِمَو بج لَعَوَحَبيَوَمُمْلا
 هلآ ىلع و َنْذَيَِنلا روتاَح ٍندَحن ااَْوَم َواكِِيَس َكِلْوْسَر َو كِيِبَت يوجب اا
 ةلْنِم َنْيِيِمّؤْمْلا نحل و سنالا نم َنْيِحياَصل اا ربح هب لأ و هياتغأ
 وةَمّرلا نب ِلَمحنائاَكْوَم ءاَكِرِيَسَكِلْوْسَرَوكِيِبَتَو اربع لَعْمْلَس وترا ة:تيرمتلا
 00 ٍةَمْلظلا ءَلِحَو ِقَكعْلا فشلك علا
 ئمعَت لَعَوراكَّكلا هيلع قَرْعَأَو لّْللاِهْيَلَع ملأ ام َدَرَعَوِراججْْلا ِقََوَوِر ال دَلَعَوِرْخَمْلا
 يعي و حالا غنج نم قي انين ٌةالص تاكل ٍتاَكراَجمْلا كاي ددعَو كيال وكِاَصف
 اَماَعْلا و تاَقَآْلا و ٍضاَرَم ملا و ٍواَقَسَأْلا َو نكِفْلا جيب نم اهي املس َو ءِتاّيِلمْلا َو ٍلاَوُهَأْلا

 دقو ٍتآييتلااع امر ؤخنتو بذل عير اه اكلِغَتَو املا و بمحل عزجم نمار كرت
 ٍباَياَكْلا رصقأ اهي اَنْهيَبُتَو ٍتاَجَرّنلا لغأ كرد او اَكُعَرت و تاَجاَحلا نم بْلظَت ام عج اهب اكل
 | كي لكقت كنت ) ٍتاَوْعَّذلا تْيِحت ايلي تَر يِتاَمَمْلا َنْعَيَوِةأَيَحلا يف ٍتاَرْيَحلا جْيِتب نم
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 الرا
 د ِهْيَل كَ هْلبَو ىرُكْلا برمحماتاكومَواكرِيَسَكِتِتَدَع َةَعاَفَش ُلَكَفَتوَر هللا يلعن عيب 1

 هِطْعَأ و .ىدؤُم َو َمْيِهاَرْبِإ َتّيَت تْيَكآ امك ىلؤألا وٍةرآلا ىف هلو م هنآ و اَيَلْعْلا ُهَعَجَرك ٌعَكْراَ ىرُقُبْلا
1 0024 

 موي ل ذل لْوُؤْسَم تثآ أَم لَصضْفَآ َو َكقْلَح َكِقْلَح َنِف لح ُهَلَكَّلَكَس اَم ٌلَضْفأ َو همي يك اس اَم لَصَف

 و ةَلْيِضَمْلاَوَةكْيِوْلا هِتآَو َنوُرِ آلا ون آلا هْيِف ُهظِيغَي اًدوُمحَ اَماَقَم هقعْبا َو ٌمُهّللا ةماعلا

 ةفلق هاتريك مزج وة | ةيِلاَعْلا َةواَشلا ٌةَلْنَمْلا َو َةعِيِدلا ٌةَجَر َرّدلا و لغلا قولا

 ةتكسسكل م اكيَخَأَو هلل [هِتَعِفِرَوهِف ِهِفَرَتَوِهِتْجَرَكْفْدِزَوِهِيّمَأَنَعاَّيِبَت تْيَرَجاَم لَصَف ذا اَكَع از ِزُجا

ٍلْيَِاكْرُئَسا َوِهَيَمَأِراَيِخ َنِماَكْلَعْجاَو هجين َوهَيّنَسِي
 هويات زفخا لو هينو لع اكشيآ وهيه ِهِتَمَرُح 

آ عم ههَعاَفَمِ يلا اكلِحْدَو هضْوَع نماكقشا وه ِهِتَرْمزف ِةَماَيِقْلا
 دوو هياتغمم اوس هل

 اب َنْيِياَصل او هآَلَهّشلا ون َنوِقْيِرْصلا َو َنْدِيِدَّتلا َنِ مِْمَلَع تْمَحُت َّتَمَعُت َتَبَعْنآ نْيَِّلا ْعَم َكَرْنِع ٍقْدِضلا ٍلعْفَم

لا ده ةزخي ( مهل يكل تن كن اك لقت ابرز نم َراَيُناَكَم انا
 لوول ألا ك

 ٌوَكِق َكِقْلَح دع مّلَسَوِهِيْمَبِل هو يْرُدَوِهِجاَوْراَوةداَلْوأَوهياكضآو هِلآل عَ هيلع مُهْللاِل ص هلرَعْلا

 الل هلا ككوهل لِمَا وول نحس َنْيِجحاَرلامْر ارفع اَكِّْلا كِتاَمَِك َداَرِعوَكْشَرَع ٌةَنِزَوكِسْفَناَص ِر

 و َمِلُع اميل و َمِلع امة ومع امدَرَع ظل عاما وقالو لؤع اكو زكا لل وما

 َكِدِعِبَو قِرْفَف نم كاَكِخِيَو ْوَج نم كِل ْوْعأَوباٌوَكايروفَ َغاَيَكَيَلِإت ْوُنَأَو َمُهْللا كرفس

لا نم كيذزغأ ورث لكذأ ل ادزأ نأ كيو و وفخَصو قت نم كفو كيوتو نم
 رع دخت روك

 ئوخأ آل كْفِم َكُِدْوْعأ و كلكم نم كاَضَربٌدوُعَأَو َكتَبَوُقُع َنِم كِتاَفاَكت دوعن مُهْللا وكلا

 0 اقم ضيا ديوس وا وح ايت دل اهيل ماب أ َكِيَلَع ءأكَت

 ٍدَهْلاَِمَكيْدْوْعاَوِداَسُك اهل ٍةئاَمَعَوِنْوَُنلاِةَمَلَعوِيْيّدلاِةَبَلَع نِمَكدْوُعاَوءآَوكلاَوءآَوهلا

 كلش َمُهْنلا ِلاَجّرلا حرم وم تا قو عج ِزْجَعْلا َوِنَرحاَو

ها وذ رخآوَلوَوةكيا وج و هَمتاَوَك َوِرْيَكلا َوَق
هللا تنوآ ةكجلا نمالغْلاِت اجلا وكليات
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 َمْلَسَوهَيلَعةلل صلي اتاَْمَاكُنَِسكنْوْسَرَو كج َكُيِبَتَوكٌرْبَعةَئِمَكلَكَساَمِرْيَك نِعَكْلَكْسَانِ

 ورمل لَو ذل لني[ دوس كئدَتَو كد ككاعقش اه زك نم بوو

 َاَنِهلااَدق ل هلي دمحْنا) .ويظعلا يعامل ٌةالو َلْوَعاَلَوٌذ اَلَبْلا َكِيَلَع و ناَعَكَشْمْلا تن

البهو اََكْيَدَمْذَلْعَباََبْونُفٌعِْئاَاكيَر ) (ةللا اناَّدَه نأ كْوَل ىرَكْبَمِلاَكُك اَم
 كن ةَمثَركَنُدلَنم 

 ٍتَروْلي محلا َو َقْدَلَسْرُمْلا َلَع كاَلَس َو َنْوُفِصَي ان ٍةَزِعْلا ِتَرَكِيَر َناَحْبُس ) ( ُباّمَوْلا تنآ

 (ريلعدتلا صر قل يكب ل افلا اكس (َنَيِيَلاَعْلا

 وديع وديع ىلع َوِةَيَقْلَدلاَوِةَيِقَحلا ءآَهْتَْلاٍش َرَع وة ةّيولالا ييآقحلا عمجت لع كِتاَفِص وكاد ريادكمٍلَص مهل

 ل ىلع و يع لك ِهْيِف ىطخُمل حملا نْيِبْمَل ا واَمإلا كِيِبَت لك لص ملل لس َو هيف و هيآ
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 هللا لمَ هيت وهلا لَو تا5ؤجوَمْلا فرخ بيك رت طق كرب ع لص ٌمُهْللا مَع
 ْوَص لع ٍلَص ٌمُهْللا ْمّيَسَو هيف هلآ لع و ٍِتاَعدِممْلا ءاَدبَمَو تايم رهظَم كِلْوْسَر لع
 ركل ولعل كي بع لع لص مهلا ميسو يفك ولآ لع ةرْودَكلاو وتلا ور وضل ءاَشْنَم
 واوعلا عيِمجهنم قؤُفَمْلا ثلا كدلك لع ِلَص مهلا .ْمليس و هيف وهيل و لخلا قير
 2 و هيلآ لع ِةَيِلاَعْلا فدل لآ ٍ مح تاكو ايس لع ٍلَص ملل. مّيَس و هيف هلآ لع
 ولا لع لص مهل مس و هيفص وهيا لع و ٍِتاَعدَْمْلا فكل دعت ولع لص مهلا.
 هو ةئهلإلا ٍةبحمْلا دائم لع ِلَص مهلا, َو هيف و هلآ لع و حاَبضآلاٍليَس و حارا
 (لعولمكالاِروقلا لولا للا لع مَيَسَو لص ملل. ميَسَو يفح وويل عةياَذلاٍةرعَْلا
 ٌمُهذلا لسه وهلال عَو لوا ِةَِِللاَوِلماَكْلا ناسنإلا لع لص مهل. َوهيفحَو
 الا ِضْيَمْلا لع ِلَص ٌمُهْللا .ْملَس َو هيف و هلآ لع َو روخنألا ٍلوْسَرلا و وغلا ةكمياَوْلا َلَع
 للا ْمِلَتَو هيف وهل لعَوٍتِودُقْلا حولا لع ٍلَص مهلا مِيَس و هيف ولآ لع اولا ملا
 يقع وهيل عوِتاَضْبقْلا جوخ لع ٍلَص مهلا. َْسَو هيف وهي[ عوف اتخّرلا ىَوكْسُمْلا لع ِلَص
 داكقلا ءارملا لع ِلَص ٌمُهْللا.ميَس و هيف وهِلآ لع َوينِمَْلا لهآ هِيَر لع ِلَص ٌمُهللآ ميس
 باكو لف ٍتايٍْوُصُحْلا ِيِهاَو لع لص مهلا لو هيف َوهِلآل ع وتباع لهل اهنرطع نم
 وهبفع وهلال َعَوِوْوْجْوَملُك ُةوجْوُةنِم ىِزَلا ِبْيِفَكْلا َلَع ٍلَص ٌمُهْللا مس َوِهِيفَع وهلال َحَو
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 فرد لع كابو كلامك لص مهلا. ليسو هيف ولآ لع وءآهنآلا يسوق ٍباَق لع ِلَص مهل
 اا ١ رهام جئت كَ ااََْم َواِرْيَس لع لص ٌمُهللآ لَ و هيف َو هلآ لع و ٍتاَدوُجْوَمْلا
 رع وءيربكْلا َوءاَمعْلاِرهظَمف محم ااَكْم َوادرِيَس لع ِلَص مهلا. مّليَس و بيف و هلآ ع وأمل
 2 هلآ ىَعَوةيِْثَكْا ِرَهظَ محم ائاَْمَواكريَس ىلع ٍلَص محم ادام َءاكِريَس مهلا .ْمَسَو هيف هلآ

 ا

 ٌوِلَسَو هيف و هلآ لو ِةّيِجولأْلا رياطم دلعي كح انام واكس لك ٍلَص ملل لَو هيف
 1ع لَص هللا يس وميك وهيا لعوب رهام دعي كح انالؤم واتيتيس ل ٍلَص مهل
 الوم انيس لك لص مهلا .ْملَس و هيف ولآ لَو ٍتوهاّللا حام دعي حم اتاكؤم كيس
 دلع مريح اتاكؤَم وكيس لع لص مهلا مس َو هيف و هلآ لع و ترجل رهام دري رمح
 رِواَكَمِدَعِ منيح انام َوأَكَِس لع ٍلص مهلا سو هيف وآل غوت وُكََمْلاَوِكْلُعْلا رام
 دلعي مِكحماتاَْومَءائرْيَس لك ٍلَص ملل, مّلَسَو هيف وهل عَواَينّدلاَوةَرِحآْلا ف ىئُمْلا ةَِمقْلا
 ااكْؤَمَواكيِبَس لع لص ٌمُهْللا.ْمَس و هيف و هلآ ع وةَرِجآلا َواَْنُلا ف ىرشُملاٍةَصَمفْلا رام

 مالم واكب لع لص ٌرهْللا .مّيَسَوهيفح وهِلآل ع َُرَهظَي ملاَمَواكْنِم رهط اهءآقنآلا ىَوُق درع
751511515155050350505059505950350554505951+ 
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 0 اوهاوها وها وها وها دلما لها واجا لهاا داجاداجا راج داجاراجا راها راجا راج رلجا اجا اجا ءاجاواجا 38

 ِرِهأذَكَم دلعي ملحن ااَْوَم َواَنِرْيَس لَع لَص َمُهْللَا ْمِلَسَوِهِبْحَع رد َوهِلآَل َعَوِةَكِنكْلا ِرِهادطَم دعي مليح

 ولى توةيِحألا رهام ِ رعي يم انام اكس لَ لص يهل ميسو يضع هل[ قع ويه

 ُمِلَسَو هيف وهلا لع ويحاول رهام حدي نكح انالؤم ايس لع ْلَص هللا سو ببذع

 و هين و هلآ لغو وؤُغَم ودؤجؤم ىلإ عشا ل ِلاَصْيِدَدَعي منكم اذاكؤم واكس لع لص مهل

 نمُهوُكَي امو يعكلا لمس افنان ِم ُنوككياَمِدَدَعِيمممائاَلْوموائِس لع لص هللا مز

 لالا و ىلا يالا بح انام َواكيَيَس لع ٍلَص مهلا مَ َو هيف و هلآ لع و مديلات

 صْوُصْعَمْلا يم كالومَواكيَس لع ِلَص هللا م لَسَو هيف هلآ[ عوىرخُلاَواَْندلا ىف لعل

 ةَهقاَسُملِب صوص كح اتالؤمواتييَس لع ٍلَص مهلا ِّيَسو هيف وهل[ عوقَّذلا جا رغم

 ىلظلاةَبَيِقلاِب ص ْوْصْعمْلا حم اءاََْمَوادرِيَس لع ِلَص هللا ْمَلَسَو هيفَعَوهِآ[ل وة

 ةويآل ع ىانٌكلا قالب صوْضْعَبْلا بيكم اناَكموادِيَس لع لص هللا ميسوم يفصل[ عَ

 ءاقثآلا عوج هوي قراشلا فاذا ِروُقلا بنجم انام َواكيِيَس لع ٍلَص مهلا. و هرفع

 ةرطع لك لإ نياسلا رؤجلا بكم ائاَلومَوايَس لع ِلَص مهلا وفصول[ َعَو تاَفِحلا

َنهْلا َوةّيهلإْلا ٍةَمعَبلاٍةَري ديَحناتاَْوم َواَتِرْيَس لع ٍلَص ٌمُهَلل,ْملَسَو هبْفَع وهل[
 َوِةّيِقْيِقَحلا ِةّيا

2 

 و

 و

 ٍلبَسلا جِماَجِر ٍليَس ىلَعل : ودلآ اع وةيِالَجلا ةماعلا ٍلْبْشلا عاج رجم ااَكْومَوادرِيَس لَك ِلَص هلل ْملِسَوهبفص هلآ ع

 و هيف وهلا ىلع وةَبُقلاٍراَهْضع ف للا يِاَس بح تاكو وادي لع ْلَص مهلا سو هيف

 مهلك لَو هيف ولآ عَو قحلا ٍوزطع باخ رواه حم ادام دادس لع لص مهلا لع

 َائيِيَس ىلع ٍلَص هللا .مّلَس و هيف و هلآ ىلع و تَولا ٍةعاط مام رمح اال َواَِس لع ِلَص

 ياللا وو حم انالؤم وكيس لع ٍلَص مهل .ْمَلَس و هيف و هلآ ىلع و عملا و عير فكل

 ىلع دفعا و هجولا حُكم ائاَكْوَمَوائيَس ىلع لص ملل لَو هيف وهل[ ى ع و ٍفْرغتلا

 ةهيفص هلل عَ ْيوفتلاَووََهاَشُمْلا بفن اتاَكومَاَئَس لع لص ٌُهللاْيَسَو هيفض وهل

 مهلا لس َوهيفط وهلال ع و ِتاّيوغمْلا واَعَمْلا لَك مم ااَلْوَمَواديِيَس لع لص مهلا مَ

 ةائيقَس ىلع ٍلَص مهلا مَ وهيف ولآ لع ويلا ةَباكيا ينعم الوم ويس ل لص
 حن اكاَْومَو اديس لع ٍّلَص مهلا مَِس و هيف وهل[ ع و ٍرجمكل َويفحَتلا لحسم نلوم

 قيما ليه رمح اناْومَواَيَس لع لص مهل مّلَسوهيفصوهلآى عونك ورعاة

 هلآى عونوكَعلا و عاربإلا دارج اكاكوموايِيَس لَعِلَص مهلا مسوي وهي[ موري

 لص مهلا مِلسَوهيف وهيل ل عوىلبكل زعل بيج نالؤ ايزل لص هلا لِمَ

 لق ِلَص هللا م ِلَسَوهيفع وهل[ ع ههجوي ماَمعْلا ققكسُي ذل جبكلا بح اتاَكْمَاكِيَس لع

١ 

 لمادج دلما راج لج تاجا داجا دجاجة راجفو
 م
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 ا

 رماها راها تمازج عاوز ونجا ريع ازهار ع زها زها وزع عزها وره ا وبما نهاره وها ربحا عيهالألقالا
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 ' وهيفح و هلآ ل عوٍقحلاٍاَبو قلل رياط هلأ لع لص مَا ليسو هيف ولآ لَو ماجا يللا
 ا ويس لع ِلَص مهلا ميسو هيف ولآ عَو لصفلا وللا َو لَمْكآْلاٍلقَْلا يحاصر كح نال | كنيس لع لص مهلا ميسو هين هلآ لع ودوُجْوَم لكي طل فاعلا لع لص مهلا ملت
 حم اتاكؤَم واكس لع ِلَص مهلا. ملَسَو هيف و هلآ لع و ةيأكجأاَوٍةَياَكولا ِسِحاَصِكح اتالم
 ' ٍتاَدِضلا ٍبِحاَص ردح اتالم وان يَس لع ٍلَص ٌمُهللآ.ْمَلِس و هيفص وهال ع َواَدَسلا َوءََملا ِِحاَص

 عج

 | ه[لعَواَتَدلا َوِرمَحْلا آلِ ِحاَصِرمْحنااَكْوَمَاكريَس ىلع ٍلَص مهلا, ْملَسَوِهفَعَوهِلآ ل ع َو فشخ ا
 ا ّوهِبْكَص َوهِلَآ قَعَو ةلّيِضفل ٍةِضَقْلا و َةَلّيِسَوْلا ٍبِحاَصل محم اتاَلْوَم َواَتِرِيَس ىلع ِلَص ّمُهَللأ ْمِلَس َوهِه صو / 0 ته . اع[ ا ل ةسو[ئدك ده ءاو سم طخ 2 ميو ا 001

 ١١ هيفضوملآ لع ودؤيخمْلا واَقَمْلا َوةَيِاَعْلاٍةَجََّنلا ٍسِحاَصِكحماناكمَءائيَس لع ٍلَص مهلك ملَس
 ' ؟ هذ و هلآ لَعَو ىبظُلا ٍةَعاَفَشلا و ٍضوَحْلا ٍبِحاَص وحن ااَكوَم َواَِرِيَس لع ِلَص ٌمُهللا .ْمَلَسَو
 ٌرُهْللَا ْمُلَسَو هيف َوهِلآ لع َوٍةَمالَعْلا و ِوَناَحلا ٍبِحاَص رحت انالْوَم َواَنِدم ىلع لّص ّمَهللا .ْمِلَس 00 طع رس 8 ا 1 ممر ع ا ع اب قف ا
 ' ْمِلَسَوِهِبْعص وهلا لع وةلل َنْوعياَبْياَمنإَكَنْوْعياَبُيَنْيِزلا َنأِرلَقُمْلا بِنمحاتاَْوَم َواَكِريَس لع ٍلَص 1 ِ يق ه1 رو هل ل و دو كا 2( 21 . تف يوم ع2 سره فض اه
 ١ هيف و هلآ لع و يلعن خالٍ كاتذ سر "مي قطفممْلا نيم اتالم ودرس لع ٍلَص ٌمُهْلل
 هب و هلآ لع و سادة الر كلاقلسرأ جرود بح "الوم كيب لع ٌلَص مهلا مع
 ' ةاعيرع مكيلا دلل لوس ف )ضاكلااهيكاب لقب لفعل مك ةاكومَواكيَس ىلع لص مهلا.
 و وطوتق كير كهليغُي قوصلوي قةزل4لا بكف انالؤم ةاكيتيس ل لص مهلا سو هيفع ة ولآ لع
 لووك نيل منك كزمكلي سيليطكفلا بكم ةاكؤمَواكريَس لع ِلَص مهلا مرسوم هلآ ع
 ١ لاَع هَل ةقيِلع وأ لع وكم انالؤم ايس لع ِلَص مهلا .ْمَلَس و هيف وهلا لع و نوهمحي
 ١ نيلَسْزْملاوءايبنكلا عيجج لوم اتاْؤمَوأكيَس لع لص مهلا ميسوم يف ولآ و رِواََعْلا
 ١ ةيفع وهلا ل عونا وكول لعَوكحم انام كبس ىلع ٍلَص مهلا, ممْلَسَو هيف وهيل عَ
 '' هللا مَلَسَوِمفع وهِلآ لع َوكنيلَصلا َوءآيلوآلا لع وح اناْؤَم تيس لع ِلَص مهلا .مْلَسَو

- 

 ١ لع ِلَص ٌمُهللا .ْمّنَس و هيف َوِهِلآ لع و َنْوِقْيَيِصلا و ءآهشلا َلَع ورحت اتاَلْوَمَواَِرِيَس لع ٍلَص
 ١ ءائِْيَس لع ِلَص ٌمُهْللا ْملَسَو هيفض وهلا لع و قَِْرَقمْا و ييوْحَمْلا لع و مح اتالم َءأَِيَس

 ١ َلَعَوِيَبَحتاتاَلْوَمَواَنِ ىلع لص مهلا ْمَلَسَوِهِيعَص وهل[ ع َوَنْدلاَعْلا ٍةَكِئآلَملا لع وحن االْوَم 2 اا هاو سه ع اوفا أند مما أ همر ةودرأاا كة و ءآا د2 عك[ 1| 12 2 كده كح
 | ةكيكلملا لع كح اتالم ايس لع لص مهلا .ميَس و هيف وهي لع و قتلا كيلا
 | قفقناتخرلا ةكيكلْلا لَعَوِركحم اكاكؤمَواكرَيَس لك ٍلَص مهلا مّلَسَوهيتك وهلا َوَكَِيِتوْساَكلا
 ' ةولل ىلع و ىفيؤئتجلا ةكئلملا لعو كح اتالؤم كيس لع لص مهلا رس وميض وول لع
 ' ايفقيرلكلا جون ويفقنَِْلا سوي ئلَقفلا وا كح نالؤم واكس لع لص مهلا .مّيَسَو هيف
 | هققْيرط َوهِيَلَس لَو نْدِعباَكلا َنِمُدَلَكِلْضَمِباَملَعجا َوَمُهْللا قِئآَلكلا ِنْيَعِناَسْناَو قِئاَقَلا ِةَقيِقَ
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 12ه 12ج طولها رج لج راج! اجار طم ا ءلجل راج راجل

لما ولج دل راج اجا ولج اج ذهل ءاجادط دام اج ازاجا ءاجا ماجا دجاج اجتواج
 هاه وع

 لا كئلوُْشَملا نم هقْعَوكِتَْوَِفلِاَْلا مِنَ إو تناول نم هضوح لَعو نوفل نو

 كا نم و نو ئقُم كِيِضْوي ام ىلع و نيوِجْوَعُم كيلو ىدِِغاَر كف اق و رمق كارا

7 
 د

و َنِئِضاَر اكئْيطعأ امو َنْيرِحاَش كَل هلبَكَو يع لك و قِِعْلَوَعم كي و نئوليقتم
 كِلاَحت ف َ

 تأ روب ميو نجتا كليات خو كفر كِاَميَو اكلي كياتك و فرفع
 ةَلحارلاَم ديكس كركفُيمَكََدل يطمن كعسيو نكي ٌةهلكا كلج نر وز

 ان ةرولا تر كر ناكبم) كمآ م هاج نعت فيلالا كدا يئَعووف لق لص نين َعا كر

 - (يللا هقرليقترم تا) .[يلاَحْلا تولد َوَنْدلَسْرُمْلا لع ماَلَسَوَنْوُفِصَي
98 
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 ننال يلا كوروكو كيب ردح كالوس ولع ماسك لصف زول هلل 126

 َوَكِتاَمْولْعَم درع قياَصلا ِرئأَسَو نوت ةِبفَ و مهِلآ و ىِِ َمَوُمْلا َوءَنآْلا جيوب لع َو

 يهل اال وةاَلص نوال كركؤ نع لَقع املك و تورك اَّذلا كود اهل كاع

ذنرك تنم لكن كي نوما بتال كيقي يقام كارب
 هللا تجر الان قرد .(

2 
 لؤع الو ثق اهلل وهل لإ لوول ثلا وو ناين 177

 قل اَمَدَدَع علني الة

 | ٌلْفَِو هِضرآَنلِعَوهِتامت لَو قِلاَح هام لو قِلاَح ْهاَم كرو قََع ام ةَنِزو قا َوُماَمَدَنَع

همر ىفكنمو فت اَضر وهز هز ِقْلَك درع و كلذ قاحن كي
 ١ هَل هيَ 

 ترك اج رت رت رتاج

2 

 ا حا كاكا ل نإ هم

 - 2 'ء ٍةَنَسلُكف عَ ادم اَمةَدَعَو وطقم عنج هل ميكا عَ َضَردإَو ىطزي ىلع

 2م
5 

 ها 6-1 2ز؟لامق 146 عج عع كا عاف 15 مو ثدوم < د 2

اعاشلا نوعا ووو روويو عفوه
يننلا وب دابآلابآ نم اقل وِ يفَتوَ و ب

 ا

 | لوعة رف االوتوائيقس لع ل ملازما قنيالوهلؤاغيقنيال كيا نيك اوووي يبو
 (ريلطشلا قر رشا تاهينت) . كال فاك [ق اجا ةكِلِذَلْفِقِرمحم ناك مام

 امد ْمِلَسَوهياتآو هي لعل يمل كيوْسَرَو كيب رحماني لع لص ها 8

 ْ نمو ضزألا و تاس ُنئآَرَعٍ يع نماي هللا كك هيَرقتَ كمل مي ىرجو كملي هب طاعأ
 ا 1

 دلل دلك لج ج2
<2 

 ق1 اف عع وداد 01 4 00 557

 اودَحُتف ربح الداَلَص نحاول قْلَك نم اهب

 ةَياَنياَلو ِلرْلا فاهعَياَدي لإ

 ها 2لجأ

 ٌةياكو اهل يَ كيك لركن لوح اور ةميك لك دك

 0 ملجه مج 11111 1 ز]ز] ]| اند اك ب
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 اهلا ون 0 يجو هيلا رولا لف هدرا بت اكو َنيبَرْقأْلا هلآ لَع
 ديس ييلا مم ا اٍناَسْحِإَي

0 5 

 .ٍ عزو ُلواَعْةاَلَصاَهّعأَاَهَمَوْدآَ َماَوٍقاَلَص ه[َص لف يح اتالَْمَواديِيَس لع لص مهل
 0 لَصاَم ٌعْيِمب وج لات و كلذ ىبام وبلا و للا ف هلع لَم اجبةيَلص ىلا

 ل يجب اَهَّنَع و امدح لبي اكفنا وللا ُقوفت ُقْوْقَتَةاَلَص كِئَكمْلا و نِلا و نينِإَلَك َكِقْلَح
 َوِداَعَبْلا وش اَعَمْلا يفاَضِرَو كاَضرِ َنْنْيَمْلا َنِيِيِمْوُمْلا ٍدَعْسأ نم ابي قلعت ٍداَرْعْلا
 ّ د َنْيِزَّلا هباَعْمأ او ِهِتاَهِج جمب نم َنْييِمْؤُمْلاِهْئآَبر أَو جاوز

 نق ٍرحأ ىلع اَهةْلَصْ وأ ِيَلَصِاَلَص َلَصْفأ هلآ ورم ؛ كوم اديس لع لص ملل
 0 اهيا اهياعك عموياو بابي لم كئالَصُد ُنوُكَدنِيبَرَُمْلا َوِراَرْبَْلا
 ل ُدلا َلَع ِءآَوَمأْلا مْدَقَت هَلَقَت ناموا ف ومنعت نا ءاهبنألا هناا لع و .ىؤلاعلا جيم لإ

 (ِ كِلَْك هيمن مَِلعَوِوِيَلَع مهلا مس ,ىلكفا مب ْنَمَوِهِنأ ٍةَمأ و ىلُهْلا وجت هياحضأ
 .كِلاَمْلا كَرخ وَكْنَأ وكول

 , اقع م اتالم ايس لع اًهلَهْفََواَهَمَوْداَواَهَلَمُك ا َوٍقاَلَص اص ٌلَصْفأ لص ٌمُهْلل
 5 00 و سمر ةقغَيَقَْل َكِلْوُسَرَو .قالظإلا ع َيِيملاَعْلاُنَيَس وُمف ِةَماَعْلا ٍةاَمِشلا
 ءاديّزآف انج ىلا بلا نم هْيبَوككْيَبام بسياكٌُةاَلص قالا م َراَكَم َمَتِكْمِلٍلْئآكَدلا
 اَسِلاَلَوْمّلَك اَمَرياَلَواَهُرَعْياَلَذاَلَص بيق لابو رَقْتا قِذَلا تلا َنِماَمُكْيَدلاَم َلكاَشُت
 اًكْولْخَمْلا ِةَفَك لَع هَتَداَيِسَك ٍتاَوَلَّصلا اهني دَوَعَتةاَلَص ٌناَسْنإآَلَو ُكَلَم اَهْفَرَعُي الو اَهْفِصَياَلَو
 قات غو قاع قار عيرجب ماي وقاَكوأ حجب اج عيجج نم احر قلم ةاَلَص
 : .اًديِعَك اًهِمَت ْمْلَسَوِراَيْخَأْلا و باَعْحأَو راَهظْلا
 رلاَوَكنَكَلاَيم ٌلَصْقأَةالَص الَواَلَص كِلْوْسَرَوَكِتِوَتَو كبح محن اتاكْؤَمٌوأَت سلع لم مولا
 عب ام غبت الص هيلع لص نم نموها قنة اهن بحأ ٌةالص الو
 | ارديفكلا جّيِمب عم ,ِتاَفَعاَضُمْلا َو ٍداَرُعَأْلا ِعْيِمحي ِتالاَعكْلا َو ٍلْيَآَصَقْلا نم ِتاَّوَلَّصلا

  ةَئِزِوَطَك طفت اوِلَسلاَونِيِضَرأْلا لهن ِمويلعَنِفَلصُمْلا عيرج نموا تارا
 ىلإ لحد نم نم وهياكضأ وجاري لَو تاجا ف نم هلاَوحْلا عينج نو تقلل

 .اًدَِك اهي ملَس وهيب نميِنُملا

 لع و يتلا يلا كح فو كَِوسََوكِتَ 3 َكِتَِتَوكِرَِعِكحماناكؤَم اتي لع ٍلَص مهل

0- 



 ادهاد هاديه ونجا لج زج اجا رلجا دج اجا راجاولجا 20200 هما هاما وجا اجا رج وجم

راج دل ملح ا اج واع راها رط اج اراجع دج راجل رجا طار (
 دما .«اره ده دج اجا اجار داما ع راج 

 رز اَههِلاَمَكَي نالت َنَيَمعآَد اًماَلَسّو ٌةاَلَص َمّلَس َو هيف
 ام لك اَجوِعْبَج ٍناَدِرَفْثَي و ٍناكَمإلا

لِيَ ناحتمجيو ناسخإلا و يف جانا نم نيل مك وي نسوو
 3 ىلا تالا و تاوَلصلا 

 ( َنِمِنْئَراَّذلا يف لَآ هَرَّرَك هيك هع ُلِهَياَكَو لاَفِيسإلاَوِلاحلاَونِداَمْلا فاول هايكرا

 1 أ لاوثأ ذأ لاعفأ نم ىلع كيضالأَم لف نم امير نزؤطن لاعفآل وءاقنلا و تاقضلا نيا

 2 .ِت اعمل َنغَبواَيحل فرحك قيوم لك نيفْكَتَو تاير

 | ةتاولاواهعتئاامسخأو هعمل اهعسْوَواهلَمْآواهعفناَوكياكَس لفصل

 ِكِاَملْعَمَدَنَع كرولا لك نم اهيعأو كيت ةلاكم اهالغأ و اهعقزأ و .هكماو هكا,

 3 اكوا رغضأ ىلإ ولاول خبيب تف ليا: رعي نوُكَياوو اد بكب نأ اه كادي ا

 اهلضق ةليْككسُم وعنك ىف هِيلَع لاوكت اهدانغأ راَمغم رفع تدَلَباَمَو اهدافك لبق نوير

اغلا غنوج اهقوخل نع ريغ ِدابآلا قياس بياصُم ىلع البا عب بزر
 فحم لْضْفد 

 ِمِداَقْلا بأ كهل كِيَع تع ىلع ٍنادَراَوكيَو قيال قل كِلْضَق ٍضْيَف نم ارضي اولي و

 2 2 .ينرملا هدد ةكح تخل حد نَمَلُكَو نومه رفض وهيل عورة وام
2 

 )| كلو اذان [4 ترجو هادف كرس ع 6 انا آدم ءامك ه2

ِهِاَتَو هاجت وول ٍتاَوَلَص نمولل لوس رايك
 ' ةَمْيوَعلا كلْضف لْاَي اموت لك ٍهِياَكبو

 1 1 2 2 0 تكنو 4-1 11 و
1 

 2 لماما نب فسي ديس للا واللا عاؤنآ عير لاصق كَلْعخيوَمِهِدَفْلا كَ لوا
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