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 ءايئالارهاظسايلارهات «اناطعلاىفادماقلاىفاعقباق 2 ةتاننالوتو
 ءاقيلاداد_تما هلأ و ىد > شعلا 0

 ماظنلااذه عيدبهمسايرطس نمل مانخلانسحارجرتمهناؤم لوقو
 راادلا“ 0 اهدي قىسدضصب 00 هعءاناذر ا نملارال

 سماك وماهي دحدمال يع اا وا نمو :

 نر واع يرحل ةرهاغلاب هد وغتو هما شوو هقمل ان نم عار ةلاناكو مكامتناهحردتاؤملات) :

 هردو مظعملا ناضمررهشنمنيرشعلاوف ذاقلا كرابملا» ءاعب رالا وب هرب رحتو هرب زنمو ةثامعستوأ||
 ريصقتلاوزهلاب قرتعملا ريقولارب يق فلا هنلؤمديىلعكلذو ةنامعستون د الدو ة-هدرأءاعهةمرحو ْ

 هجرلاو هرمغم ا.هلاعدو هدقر امد. نأو هيونذر معو هب ومع هللا ثس ىبءام هادا تن جرلا دمع نب >رلادمع

 سو هيدصو هل آود كان الو مواند هس ىل عقلا ىلصو 1

 1 خ11 قلة زق زل كم 13 ا قلا» 71

 قاتلا فئارطو افا نسا أفا عيدي ناو مم فئاطالا نسا ءادالارك نة لكنا :

 ا
4 

 هلآىلعو اناطعلا ماء, زيقملا اياصعلا فرسشأب صوصخملا يركللا" لا لع تلاوذالا فلاو

 ال طاع مدعف يدعو# ل ءاهتشلا ن_سحأم +نذلاهياععأ و 0 ؛اضفلاىلوأ

 ا همالعلا ىىدالا فيلأت 0 هاو وش رش صيسصخختلا

 ها م ةذللا لعدو هللا هجر ىسابعلا دج بن جرلا دبع نب -رلاديعئيسملا

 هةيعم طملاب ىهازلار هاذا هلمدعو ىضاملار هايلا هعم .طماةناكو# هاو مهو

 2 نمججارااهرادا 0 ارمصعمدق شو> ةرادىج لا همهلا

 ره لئاوأىف ىلع د0 لدن 12 ردد اهولان 0

 ةرح6لا ع نما ما 1 هنس نم مار كلاهدعمأا

 هرقل نابع را

 ماخقلا هز ةءاكو
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 بسيصخ فك ىىموماصءناف 3 ءةنو-ءرفكذاقانك نافذ

 هزكاوهللأو نسس> أ اذه ساو وأ لاقف بيصخفكىموماصعقابف تاقالأد._كثرلالاقفهد_ثنأف
 ىسصمالاىأر 0-12 هملهأأا صم ساوو :1لاك انام لاف طامسأ نب لبيع عما( ىكح -و) َق عمل

 فا لات اك ة<هامولاق بلك ه<: لاق هوازحاف لاق حدمح دملا اذهقوفامسدخال وي الثا
 ساونوألاَعذ رانبدفلأب ,ساونارأ ع بص عصا الر ةصل | نملاقنيرخا ”ىأن ملا

 ا 0 55 رصمهذهو سطات نأ

 1 الناي اقف د 0 و ميفنوع 2 كذا قايل نا ساونو الاتاا 4 هدفنا لاقو)

 لاعفهتامأن مى :ركسعساونونأ نوأ . الك .مننب هارب اللادو مالتسلاةيلغ د هومهللا "يب :؛ فض سما

 هرعش 4ذم بسس ؟لهللا ولاقؤ مهاربا ىلا نيمالا ثعيفاثالث : هل>ا لاهو كصخفدو ملجأ ىد.سأندل

 نيةنثانباوهوةثامو نبعستو عست هن .سنيمالا ده رخأود.شرلا تام ىت ٍ- ىهار ادنعماقأف كئاتفكل

 نيعستوث الث هنس هفالخلا ىو ىبرمالا نال عرال الا هرج هللاديعو أ لاق ة هدس ناس

 نسحو عا طعملا نسح ىع»لو / اهتنالاامهيفدهاشلاو) ْ 1 ةلابقماخلارب ,دجلاو ه هرخ . الا ىداجفقئامو

 لدمو سفنلا ىفمستريو عماس انف امرع اهل خال د رئانلاوأ م ظانلا مْ نأوهوةقاحلا
 0 ودل اوالاتدملا

 قملخ كدمتلمأابعتناو » اهاثع اذن نم 0
 ريد ىنسحلابولوطلابتنأ + كركحااءانأ ريد رخاالالوةد أ[

 ءانئلاواعا درا هللا 2 ىكشفت 0 داد نبا لوقو |

 (( لماش ةرريلل ءاعداذتسسهو «ةلهأ ف هك انرهدلا ءاق تعد
 دحأ وناوب دىفهرأملو ىلا بطلا ىنالدتلا ضف نبا هبسنوىرعلا ٠ ءالعلا ال بسنول ب وطلا نمتددلا

 هدو ةرخا ىفا رذتعم مات بأ لوقهنمو (ةاهتنالاو ةطسدس 41 ,فدهاشلاو) امم

 دمع ىلع رذعف ىنماط+ ىلع * ه هوههشذألت 8 ءسيندك:ناف

 ةديصق ماتحس سطلا نأ الوقف ]وقو

 اتار_فامندلا لل تقاذالو هاجر ءاجولا لل طحالف
 رمعلاوءاملعلاو لاك اول | هان ةعتع مانالا كل لازتالو ىَرعملا ءالعلا نأ لوقو

 دير فنامزلا ادد هى كت 5 «اصاكرهدلا كل قيأالو ترقب ىناح تالالوذإ

 ديحةيربلاوقوط كدوجو « مدعمكلاهملاو راوس الع
 ادعغاوتامرك-ماد.ددجراغو « قراشرذامرهدلاءاقبت مق: ى :زغلا مهاربا لوقو

 انه انل تيهام كناق ىلا هللا ىدمد وحان تمد ىرراوخلال وذو

 صاع كدانودود4 + كلظو يبس رثاكلامواندلا تدمتمش ىمتسرلا لوقو

 اورحلا كادنوُمَمِب و « رهازردملاو رديلا كان_ساو 7 اورصا
 تهاوي ومديلاق ىلاوتتاك كل 2:ًاامانأ تنهو

 نامزلادحدلذلا فزوحت# ةمعت قبو أ ىنن عمد هسنلاننالوقو

 ناعضلا“ !ءوابرغواترمم ه# ىرولا كولم َحازالهئلاو
 هاهمخ ويش حش لوقو

 ىرخالا كلوغصت وامتدلاٌ كل نيدت * دب ومد.د_>كاامىتازالف

 ارمعلا كل لم امةنأالا ل اوطلاامو# ىرولا ب ءلوطمايالا لازالو

 رضللاو أذ وأ س ساملاو أذ ه + ةبطاقسانلالوقيىتحتسق. كللاانسنبا لوقو |
 حس يسم بس لل



 روعبا لاا تورو ها ىطن د رحاومللاو ىت ماتو ظ

 ريع ليضصالاو ىنوجتوزتح لع هل اط_ساذا تازسا_ه ارح طاسأ
 روغت ىشهوءاضمرلا ْي 1 كر #3 جئاول ى هو ءاك- لأ

 ريق صءىرجلا عمم ىفرعذللو د4 5 نامجلان ءىف توللو

 1 ضءهىلع ىلأو * عار مسلا] طق اقف نابل

 ريعممال_هلا تانك ىدوحو *«ىّتم نع لج ىرمسلاو فترصأوأو

 رمال لتعف داو 0 ءأو

 رو>قئاد4لار دق نعاو و امن اك مون ارهز تموحدوو

 ريدم ّن عي ىلاواهم سوك د4 امن كى حبطقلا عوض ترادو

 ريش مهلا ليلا قرم ىلع * امنت هدا ىر طع 5 امح دقو

 روتف مولا نافجأ ضغدذو 2 عوورص مالظلاو ىزعءعسعفانو

 ردح ”ىرهاعلا فطعب ىنأو * ىتهعوطو ءاانأ تنهب أدقل

 هلدهشو مّدَقَت ن مىلعاهلت اف لضف فرعسا ون ىنأ ةدمصقو ةدمصقلا هه ىلع فقو نو هللالذذنءالاق

 دراوم :رطاوخلا نأ كش ملو نسسا< نامز لك ١نأو نداعملاحرلا نأب مزحو رخأت ناو قم_سدنأب

 بئاص# لوقعلانأو اهر وصى هانتتالء ءارض ءاهذالا نأو ىقطت الم ادم راكذالانأو حر #

 أ| لضفلانأو دولولامللا + آنأو ةيراوةمريغلئاضفلاو ةيهانتمريغىاعملانأ معو اهرطمد ننال
 رطمت:اضراعهلع در ساوزانأا هب ضراعت جا هرهدهندم_صقىقرعاش اااذ_هنأو دوه -انيح لكىف

 دشن نأق ءقلهنأو 0 ا

 ا ل :اوالاوعطةستلاعت 1 1 هنامز ريالات تكتنا وىاو

 الفهيفمهنادمهنود_ثندءارعشلاو مةعاج هسا < ف فداص سيلا 0 ءمدقا.1 سا اونانأنأ(ى و 1

 فقاتىءوماصعةلزنم ىههدي.صقريمالا هيأ لدن ألاقذ - رعارلاراند_نتالآ صحا لاق اوغ
 ناكساونابأن أ (ءابرغلا با دآب امك ىفو) ةماس هربا < هل م ًاواهلزج هاف هدمصق ل انام

 ىل فداه نمىتلا لوقت تاسبالا ذهبت غريذا ى «رفرهظ ىلءىاقلاك دادغىلا ماشلان انت

 اسرؤدوق ةثررام ط أ هيلع جشاذاف تغتلاف ةعهشو ا روتع عمن لات صاختلا نس ىف ةراملا تاسالا
 اهبت> دما ىف تلو ةدده# نالاقفاهتدعأف تايب الا هذهساوانأا دع ًأىللاقف هغي_سدتة هوهو فعأ

 لاق مت اق هفر «:ألاتمهردفا ًاهناعه:ةءارهوحى ة”الممهنات اق ءادفرأاملاقرمدمريمأ بديصخلا

 ري -ه3 بدسو هلأح ع نءهتل اسم لعفتاللاقف هلجرو هديت ابقو ىتءادن غار هتفرعالف ترص ةقااوانأ

 ال1 تاو ةطمنو اوك ص نم نجم ناك 00 قودي تاربادلا 6 كالو لاذ ه سهأ
 03 ىذمو ىنكر وهتباد بكر ا هتدفرأدب كَ نمتذخ أ الهتلاو لاقو ىأ أف كلذ ل ومو

 ا ىنعدلا_ةف ساون فأ عميرمشد وهو بدصخلا غابفر تلا ىبسي رمصمق سانلا حباملاق ىناريطلا

 ظ ١ م نا اا الذ لاّقف مهنكسأرب مالا

 ظ لاقت أرهشم باث هءاعوس أذ 1

 تبدصتت دا . نمااردال ذنالآ * ى دصصن 011 مم

 1 هظلاىراعرهظ ىلع * 71 رك الا تتواوم .دنالو
 ٍ : تلصخ 33 ىموماصعنات * منوع -ةكذإ قاب ناو

 ا (ديسش را سأ ًارىلعافواو تنك ل اك ةكم اريلامداخ عمطم (ثدحو) هع او لون لاق رمق لاق

 1 سدصخلا قكلووىند شت لاقف ساونو أل ١ [تدذأ
 ا
1 
١ 0 

 ناذ



 اميس> ندد و ىند حش ]اب كلف ىلو نءنعّدصتوأ

 يعلو كا رتك تاكا .وطةديصقلاوار 3 ناودلاقةياورلاو ناتسلاهدعب و
 5 0 اوهولات ةرالاوعاطتقالا ى 5 و (باضتقالا هيفدهاشلاو) عس اولا غرو ك2

 هد اهاجلاا اوكردأن يذلا نيمرمضخملاو ةماغاولا بر م ت2دماذدهو هعالب الثقا هك

 ماقفب اكمورهذم ىل نور وكلذىف معوعبش دقن رز كلاس لاو 00 دبل لثممالسالاو

 هلشاع طايتراربغنمهلوق 2 «ىرتدملاوانه

 اءاطمرمسأو ى:مىدن”معأ * هناناةاخ نب تقلا ىلااندرو
 هلوق فهي ضرءرعاشلا "ىنإ ماس انا ىت> هرعش فريثكو هو

 جدملافابيسنلا نم"ىرتصلا ثوكابثو خت ض عد نانا هدلا اذاق ٍشاَمْح

 دش ةرلانننيمالاحدعهلوقكهر ءشىلعىلاغلاو هوس أ ون وى "كو

 ناتساف تييحأاذاف « ةدحاوقاشعلاة ئس نكسلا لعل باهءلعال «نمدلا فس وتلاريثكااد
 نسسولا نم عونمنمع د تسقلام 4ك ماعد ال ماك كافل لكن رد هنت قلك دو نعد

 نالت ادع هقح « هلو درتدسسل الاطلاع نتفلا نمامتدلاتلخ *« < الم الولأشر

 فدي قتل سامح 5 ه.ةاصنوللات مك ن مال لدغ ل ءاش 1 ىقساو

 نص نم رلاهّتءاح ا نوط ةعولاما ىتفدارةفترةتساام
 نئسلا او ران " الار ماق دع كمل اامندلا كمت

 سصاخربغن محيدملاىلا لزغلا ن ملقا ءارتاوهذ

 (ربدجكنمتلمأ ال تنأو « ىنلاكةغلبذا ريد جاو
 (( رو كح ثو رذاءفاذالاو « هلهأت لمجلا كتم ناو ناف

 ا وأ رصم نحاص_,.صخلنا مس دع لب وطل ا نم ةدمصق نمسا وقالت
 ريسعْكد ءدل جربامروسمو * رو مع لو انة رةراجأ

 لوم سس كَ ءاعىفودت> رالف ده هةر الرا ل كنا

 0 د ممم رواجت المود ترواجو

 دو 12 ناطاس ل الو هف تزالديرض فوة كلانا اف

 0 "ىلع خي الث دك د قف 2 رحا زنيعلاب نيعلا ف ةرطأ ىبإو

 هنانط ءدمصق "لااا كدا راو ماكل س> ىفاونم رك ذمدقتو هل و هو

 دو-,ىنبزحاعلاتو-_.نأو «* ىوتلا اوه ءاوثلانأ ىلعتملا اهنم

 ريش_س ىراعلا فكل سقت «* هناو رافسلاالوطىبذو-

 ريغ تامركملاءامئيم>ىلا « انحآ زواهملاءامد نا

 اك اهكارا * نم كلاهملا تاري_طخناف

 # مو

 ان

 0 قىريسس هد دل انهد-وو عادولل 0

 رعص ءادنلا موغيمدهملا فو د ىوهلاو هذوملاد_هعىدشانت

 ريخ سوفنلاءاوهأ عقوع « هظاوباطلناعوجرعىع
 ريظ ن ساحملا هات لكو دع عص ص بئاركلا هاذغم لك-ذ

 1 00 « ىداقف هذ سفنلا عيش ش تءصع

 ندويثلاهوصت ن م ىتمزع ىلع 7 ىتافارو غنم تعاونت
2 
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 8-2 :نمراذعىفموأرىله * عجسمدرولااورظندقاومدص ْ 4 قا رولا ارسسلا لوقو
 حبرمةورظناق ةيفاددو ثم دع قدلا ل ةمالوسانلا دع

 حبزح رثو ىندتو ل دو 9 اهنواتصغو اردب ىأر نم

 حبر <رطسضراع ن ماهو آ#ئ تر رد نس هيض هودحو

 حر هنمىردص لثمرازا ر# ق-اق ىف ل-ةمحاشوود

 حب ص عتنسقدا هس ك فاوشب #04
 جو ردلا نم مبأ هلأ * ىلع ردم كلل اره لاو

 حيوتاارعشلا 1 داء هعصوهبةندلا حبان تل ْ

 6 لا ممصل ع ا ا م

 00 # 00 كنا لذا مدسأو

 حاتلل ردلادهأودئالقلارذ_ث « هنساحت ىف لعجاف رعشلا سسقو
 ةدمصق نم ىعركلا نيدلا فيس حدع ىطاربقلا لوقو

 مقسىف م 00 حرت 0 6 ظانو هدعوف ا

 د تلذ « ىدادو. 0

 ةقدص ه>و دى ةلخ نأ لوقو :

 هقئدحاقللا ةفيمخ نم هماع «اوزلا وسلا بانت قرط

 ءاعلأ 0 هأو

 هقدص تدب تصلخت ىت> * مه تاقذىجشتافاولاف ٌْ
 هب وومت هدمصق نمك مام نب ىلع لضافلالوووأ

 هلالغلا ك سمو ىحدلا فاه طرق 0 اهملع ”ممففرور كلوا

 هلازغلا هءاءت اس نم حدم * ىتركذدا 11

 م( ابيثدلخلا ىفراربالاهنرواج ه«اريخ لا نأ هللا ىأر ول

 ((1 .يغرديعس أ ن ما عاد حا ىلاءالا فور مص ىدت مون ص

 او فدسولا ندا مح دع فرغت ن مودمصق نم ماى بالام هلا ٍْ

 ابوصتنأىتاَمم نمباو صا ابيقالن أ لولطلاناص-نم

 اسجتوالثاسقوشلا مدت 0 اناوح كاك ىللع> أو انااشا

 ام.طوانس> كه درا مصلل آع ظاكع ىهو موسرلااندهعدو

 ابو.صوىومحلا نمادوعصو * اروسصوارئاز ضرالارثك أ
 اء.شوادرب باه ثلا تال.مع حر اتساع "اك اراع تو

 امسغت ىت> - سهلا دقف فرست هتام !اواهد و نيماانيد

 ايو-ءاوا ارصضاع كب مرت < لد :فراشمملاب 0-3 كلا 0

 امضخقاو كا رنزامددن#ا ةعلاولول كاش ختدضخ

 0 ه4-همم نيعيظفلا اللا هلءاودلا حر ءاد لك
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 ىدعوماذكفى ررتغتال# الئاق هغد_دئىول . ماكو

 ىديد+خ تعمل ى-وملا# ءذ# اقولا ت تاه هللا نلت

 ندد د وماي قلاانأا, ل قههبهاذمتّدسدةقزرلا ب لاطان همف لوقو

 فشعتو مركحت ن تدرب ف « اةموسح قانعلا فل ذوات همف هلوذو

 ترتلا ااو د لد حابصلا ىلفادب ىت 3

 ا ولل كو كلا عنك 5 0 نءانقلاا مشدود. هدمصق نمهمفهلوقو

 رس 3 لشعب لمس تم راماذا

 "ىرهه#لا قرط ىانقر نمو# قاشوىفدأن مفدسلا ناس 15

 فرق ف ردكم كاف دارك قات 36

 اهعلطم رهاظلاد يعبأ محدعهديصق نمفرذعلا ندمت فير طااماشا|لوقو

 لعكلا هذالوفامةنسالا ىذمأ « ىل-ةتعمتنأ امك -:عحور
 لةماهمساو ىضاوملافومسلا نم رظتاوه-او انانملاا ترب نماب
 للطب سراو انا لك ا ءأاحح « ىنءراةىةرااكظاحلأ لابام
 لسأ|متود نم بضقا تود نم * سرحا نود نمسثك مود نم

 لا مأشنمامودود_هلارج- « مهضمب برحلاىلزتمرشعمو
 |زغممتناناناركدذ ناك «انرط مهفاطعأ ىغولا ثيدح نش
 لستم ترا را عر ها كرا ع هس اول تل لن
 لودلارهاظلا دبع نا هح .وتءاض# ام مايخلاكل7مهتسب تءاض

 6 امص ع نمرومعد نب ى هومحدعراز :1!نيسحلاى أ لوقو

 نهار لات رانا ةناوينر# ةهلقم وادمحى لا يك ءاقيشهو

 00 هفملز أل باضرفشرو 03 اهد_قيق كلا مثل ىل-ءترمسج 5

 9--- 0 ا ىبوعفال « اهتاظلنم مرملا قاخأ تساو
 1 هر مكص دوح نم هقرمد دع هنبدس>ورقذنوع رة ع

 رسهدلاب ون نممانالاتّدو_سااذا * ةنآمسظعأ ءاضرنلاه لاب هل

 ةفاصن نءةلئارم هنماضقلا ارذنحدعهلوق دو

 رسل نمزونكى امآف خرب # ىلو 0

 رقفلااد, تنته ارمصنءاحاذا ده ىنغالت مةشااشكى /اةللوقأ ١

 وهوانهةياغدرعلا ىيقدنا مالسالا جس لوو

 ّ رتسنالو ك7 *«ىرمسلاان 0

 را لا ا 0 دا كالي 0

 ةقرااك الو نمذو+ًموهو

 حرت ةنوطشم نم نال. « هن اكساعنلا لوط نم ناو-شنو

 حج لمسارملا س .ةلاوكلل ل «هحو رتبيحأ ل>رلا قوفتاماذا

 هلوقنمالسالا حش تامنأ نع ةتامننبا باج أ دقو

 اننافحأ كلستنأز احول « حل مزعيدوعلاو ةلارمممدع هطفخ قو لاذ د
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 1 قلا اوبل وهاذا ىلءاذام * اهتنأ رع سه راع

 0 الادب نك دون ! اهي تداسلا "ىان متلو

 انه نفاد مهنااقدن اعف و همزاكواهرغت ءعيرشوح ترصيأ

 اهعلطم ىبس ءماظعملا كلما ا هيج دعةددصق نمهلودو

 ممذم شع لكن كل تقرافو *ممعملا مدان نكحا نعت
 مدعم اراوسوأرد1ناءاشو «ىوملا وبحلاةءاطىفىدبتنابو

 مد“ لك لوف ىدتع بذكذ د برقع حب رب هدخردس ت دعس

 ىولد_:ءةحه_ئمعضوأب *« ادباذاحاب_صلادجوام مسقأو
 متمد اوففريص ةل_ضقك «* لزت مع ترصاملا سالو

 مم ءوْض هفا ط1 قلعح + ةكارأدو «دالا ىل نادامو

 مسنم ران أمثل ىلقل ىهش « مسممثل نعرض انعأاهبتفقو

 بلقنمعمدبالا هلداقذ 500 ”طقىقرطربلو

 مظعملا يد_مالا لز -غنعو *« ةلازغنع كفو ىلفز سلو

 اهعملطم ”ىطاملا نيدلارصانريمالا اميحدعهديصق نهريهزاملا لوقو

 اهريضدالاعتنضاملاااف « اهريشخ ءاقللاعون رقخاحل

 اهريسأك ةءالنأ اهتريسسو *« اهضرص ذاعدالنأا متداعأ

 اهروزأ لئلا لكلا ل الس ايد ءطلاك اذانااخو ١ هن لوخ
 اهريثتعواضلانيب اهنكلو * اهران لمللا عمدقو مديغلا نم ل

 اهريسسدالا قنة ءعورص عةشاشح ىبمقوشلا معرغى ضاقت

 | هريصن ىاو موريشد ءادذ © 0 ىدلاناو

 العمة هروز 2 هو د 1 تنم الفرع

 "ل51 نعى دك دفاعا رمد *« هوجو ىدجأ لو لوسرلا ىفاو

 لاكن أ ىلا ةيمارغلا هن 8 رطىامعاهلزيملو

 الل_ةدو نامرهلاّن 6 5 3 2 ءول نمالل_تامم اعلاه

 العش االول هردا. ل د ىوهلاهقر داك م

 اللساسمهاوردق عمدتدحوف# هتطفح وه -ٌةرد> تع داو

 الاذتأن أ انيدلاحال_ص ىنأب * اماوما ارغلا ف لاذتلاىوهأ

 المبدأ نأ ضرغلا لمةتدرأو دع <4->21ى.ىرلالزغا انتدهم

 اهعاطم هنت م ل لا ع مهلا نبا لوقو

 هرئاطكيالا قوفمنرتدةؤ *«هر كان شعلا ىنهأٌك حونصركاب
 هرهازأر من ىلعوفطتضورااك# هل 2 ىفىراردلا رحت : لبللاو

 كل مي-طظع ديار هم2تإ دللا ص هرذ ىلءرمجأو اهيفلوقشب

 ا هللا لوسر نءارصان لاو 0 ئةباسحلا مو ىف لذخي سلف

 اهعاطم ةداصقن نه وس ,وملاهصلا2# نمو

 ىدترينأ فرطلا ف.ضلعا# ىدم ال ىفاوشأ رانا

 ىدنحاقاروأ نءّرك فاو * لباذس جرن نم انلزاع لاق نأ ىلا



 طاق نالد>دمالارعشلا نع * هتمطندق دع ىداوفناف

 0 73 نو ةملا 3 6 امصق ع نم هاج خو مش حش لوقا مو

 2 كال 0 درمشملا ىوننمءالدو

 لاكن + هعذ 2م لاهم :اعم تاعاشو ةشدقرلا ظافلالا هذهروص ىلعريديلزبملو

 ديرو هرج ن 0 د فرط هود ىللنك ١

 دومرداكحجر رصخ دأب *ىريصاقع ”لحاقت ندغ

 رت ىلع ب ص ماس كسلا حاسشوولا كلوا

 اهعاطم هدمصق نم فرسوب نيدلا حالص رمصالا كلما حدعهل اوف هلثمو

 هرانال_صتوهران ىل_صاو *« هراج نيلاخللاةبرنماذل

 هرارص فوج ىف سل نكلو# ىولسىل<ايىناماعت
 لاقنأ ىلا لزام:قيقرلا لزغلااذهنمءأ لزتملو

 هراسملن ا كالت ىف عيرات مف « اهيفحورلا ترمسخ دهاولافو
 هراملان مسسهللا اشك 30 ىداؤفترسأ هر طدرمسدأ»

 هراغندلا حالصى رثّنشأ * ىلاةلوةءفاهذرطكتفو
 دال كلما اهب مس دع ةدامصق نمهلوقو

 د_سالا"لذوىظلاهزع * اهتاقمامظمكح»ةيبظ

 دسوهتملا ةلز تناكى هو © ادهت<ىوهلا لاذ تنك

 دحمالا لالخ ضءباهتاخ « اهاالولف ان_س>تاك

 ةررصصلارايدلايءا صال نيعادو #نيدلارون رونا اانأامحدع ةديص5 نم سةالقنبالوقاهنمو
 اديعاوماهاضاقةنامردش, « اهتءربتداعول سعلا ىلعاذام

 أديدرت نسالا عيدي ىفدمسو 0 ىدلخ ق نعرض ل باكر ااذدر

 ادوادنت 5 ىل ل عف تقدص نا * هلديد- لان الامل آو

 أدوةءم نس ماا يدهىوملا در «ةرهاس ناذج أ نمموذلا ىرعتلح

 اديمالجلاوىمومىنترك ذأف# اهبرمض:ءازوجلااصعو ترم
 ادوقنعتفداصدمفابرثلا لك © هلو ناحرساب ر_ع4لا يلعثاب

 لاكنأىلا مظنلااذهر ردرثنب لزب و

 ادوس<وامورحمد_.ةأوالا * اهري_سأال ىفاوةللاموىلام
 اد_ئارعلاالام_مملنألو «ةعرتممظناا سوك,م مركسأ

 ادودومدو+لاتدودق ل لوة# هلئانوادوقغمدوخ1لاب تعم“

 د و روما ا ىف دعب ىاتمع هي ت د._طتامهللاوال هل هللد_+ا

 ىف رنا .حدعة دمصق نمهلوقو
 دوعرلا با < قريلا لءلص * لب : واهنك اسوارم هم قاس

 دورولا ىلا ل كل نكملو هع ددشاود طه مدرأ م

 ان لاول نايا 1 اهنعدعيلادبد 0 زاره

 تاني ميرا ديعوشافلا ىفاقلا حدعكلا|اسز,ديعسىغاقلا لودو

 انضلاب ىّت> ع ند دن همهم آرآ 5 ه4مقسىدعد ”ىلظ فر طن تنص

 انآ ىكحارو هيفئلذعف * ير مازن 9 مماهِجْنرلذاعاب

 ىل دقاعم 1١0



 1 يقارن
 كة لس سلسل ل77 يال للي سم

 امك هنأ اوكتعاصناقلدللا ىلع 00 هما _سح لسشالملا اريصن ناك

 نيتاهز زعأن أت يي>أف ةردب ىضووذحلاا+_هاه.فاذح ةيئاطةدمصقةهرومقملا ياض مزاخحلو

 اهعلطمو اهبْنيثدمصقلا

 اطقسلاف قرادالا لح نمت 0 # اطقس جدلا خ ىر رأق را نمأ

 (تامبأدعباهم شلوقد)
 اطغ“ اهئاوذ 02 « ةشاناهتسافلءامكسصو
 اطيغاهتفلا لوطىف اهطدغأو «* ى و هاف ىلئثممهشلا ّن انأتدو

 قر مهد. نمءاشامىذلا اذ نمو# بلطم هأ هرب رع ىل ما 0

 م هرغلا ىدقأب تمقأو 5 ىو بعمر ىلا ار لا نءك

 اطح دوه ءانملافر1|ىرذن ءالل هع حدو هر_هزلاة عملا مودكنن 1

 اطرشاهرهمىفطارعشالا لحاف * بطاخدو_ثرولدلا ءاشر ن'اك

 ىنتعارفاطظنااهبو

 لالا ازهىفزاتماف
 ل

 لانلازع دوناأكود

 اطقنلا تاكا قودد- 0 اهيلا « هقوش طرف نمىددقاعسلان" 5 0 ل

 اطخاومسمتنأذ اهنماسنابادغ وه 2 ثءان :ةاالمهسن' : لاعت وال لاقت 3

 اطمعخا ونيلا ىف 3 هرأا هاء ىدعت »* 0 اك ١ ا

 اطامام لعوب يجالالال_ه « ىأرذا 0 م 0

 110 ا هالي ن
 اذرصمق ( يسال

 اأطقو صو ارضا اعياوىوه د أه-هنم مداو 62 مكى تك

 اطدراو نان ادمنأ تا دئ مان ون ازمات نأجب لاغ ضامىفى : | -
 0 59 هدأ أى

 هديصق نم ىفوك-لا د نب ”ىلءلوذنسحلا ىناهلثمو هسه آف راعملا نطو
 2 نحصححا ذأ * انض اش هولا ىحنرأ تم لاس مداح اذا - ان هع م 3

 بدق ١ مالظلا ىفداو سس ا[مأ 3 نع تما ةتادلاعلو 1 4 ل ا ٠

 0 ل نك الر ا ىو 0 3

 ار اظل لا 13 وا لاقمسا#اةللوارذن

 بيجو لوط:ءانعمداؤذ « ام تح اللنلا غجىف قفاوخ 0
 سدت اذبرغلا قام رقعو # ةحامست اذ قسلا فا متو> ىرث ْ ام 0

 ها ضع 1 5 مم اح سانام

 سيم كلان هءامفعركتل © تدروأ هرت#4لال وح ىتلان اك ا 0

 بوه ن طم ادعم وعاصم هب ىندلا ىف طاخم بضلا لوزير ناك لاول عاد كال
 2 ير فلارارضد ا ناك ل

 بو_فثبنشتلل الكفو « در همحرص ردا رارضخا ن 001
 سب سم ضام قبامةداوس « هحد ءوضقلللادا 0

 ىيسنوجخأ هزادار ةلاع ع ةربشب ىكحمي سهذأار ذنن اك
 ىنونذ "لمع نوه اهي ركلو * ىدم_بتلق هتع ًاناساالولو

 بدر هريس غوضو ءامص بد رق # بسام مريس غوشو ع ءاخأ بسن

 اوءلطم رصعلا كلذ فْنيمطاغلا هما اهب حدعةدمصق نم لضافلا ىضاقلا لوق ةعددملا ساما نمو
 متامغلا عو مد يمد تكد ترج ماجلان ينحوأ ىنادحلىرت

 ملاعملاتاسراداهارأ لكحف ءاول-رت عوروأ عواض ن مىلهو هدءبهلوق ىل-امو
 مءاونلان روصغلا وقهيناكن ا و# امصلا هلم < حورقم ا سةناوعد

 ٌتامسنم تلجد الاه يدل « مكلع مال_سلا لج ىفترخأت
 مجاوسلاعومدلا ظافلأ, داعب * ىرظانلاث,دحالااوعم-:الذ



 لبنت هريس * اهنار اريد ا*ران لزق حر

 رط 4 بلجت بوبسيلااهمررع ح3 ةيامرودعلا ىرعشأا تشو

 5 0 ةييمت لمدد هرحوب 00 لفاطماشعنو سل ىبد ن 1

 املا

 ف - ةنوآو ود هنو 7 6 دوعنرد قشاعاشاهسن' 5

 0 ءدلم <ىناو رمل جيسفلابىرمس «هنهو" ىءهوع ؛ الاعيزملانأ 1

 هيد فاإ قراغم « هقفأ علاطم ىفال وسن أ كص

 ىف-*# د نايف وددت وح 7-0 اماك ايرثللموجتتلوو

 افرص ا ميرمش :تانمادم عدرمص 0 هل.ملامذا لمللامالظ ناك

 تلا هانانماض «دتكح ولع « ارءاطتنيذللا نيك امملا ناك
 احلا هركد-ةناز وك ص نآاول 3-0 هل سراو اهطق ىل_عمن 1

 افعصضص هىفاو كا مست لفن هعيص 4 6 هاورمسسلاورمستلا ادق نأ 5

 مئات ارئاط مودني> ءاأ نأ تص

 أذ رطهشي ريف لمالا تحت شغب شتغي «بقرملدج [عصلا سيقرن' 38
 ىو ىذا 0 هللا م » ركسعناداخ عصاادو عنك
 اة تر رق هج هِزيَغ س جلا ءا ءاولن 1

 "جاه1نالوقةيئاقلاونزولاو نسحلا ىفاهلثمو
 اغلظا_وعتارسىفا_:كاناق *اغش تدقفىلهءاسعولا ةممظالس

 اقرسع اهباذفر ءدقاناةانءلع « اصلا سهلفناءلا طوخلالوقو
 قضي نأد :طرقوالا ترهظاذ « هضد ره ىهومأشلا باص تر

 افء_طاهبج رئاكلوافعضو * ى هرذلا ى ودن سام اهلا
 ودك اهتءامص نمولةتوانماع و» اهمأ ارغىلةنانلا ىف هفتاهو

 الإةمحان لك متن وامدقو *« ةلاهجقارغلاوكشت اه تبع
 افرح هبتنغتامتاوم-_هفامو * امن:>نيةشاعلا بواقو شنو

 افكتضخ الواةوطت سلام ل# ىمالا نملوقتاعث تقدصولو
 ىطتالةبايصللاراث تمرمضأو# امسان نكن مترك ذأانةراجأ
 اهلخالوا .لنركشامديعاوم# ه:.درتىذلا ءاملاسناجفو

 اًمصو ةيفاك لك فهل نلعجح * لئاماهمف نايلل هزورتسهمو
 امصءاف حاصلاوطدلدوسلا نم# هل ساةباكلاناهيلعءاتتيل

 امكاملانعطقدةابرثدلا ك# « اننافائيلعتلا طنا ىرم عا
 هعمر ىقوبرغلاىف اهبانصر

 مودل هاا جدلان اك

 8 طور هر ملل هاعنأاك

 هلالغا: الا قلآ 0 |

 ةقيرغنيءناسنااهساا نك

 اةنثالوادةعءازوعلل نمو
 اًم-صدل [:مزهدو برحربدم

 انكر هنا راوالا 26

 افقو هلانهدةوأ اماح ءائملس

 اقرذتفرذا ودم مدل نم##

 ام>زالوادا ار مورتهذ *» ىغولانءاع سرافالمهسن اك

 أورو اهفذ_ةدنال ءاهفطت 7-5 ساق هللع- شعرا :س ناك

 ىنغأالو اهنمسهامة سب * تقاعتفرطرسسنلالوفأ ناك

 لا ةعيطلا مجرران

 ا مسا ةمالعلل

 هللاهجرىودعلا
 ماكل 2 قا ض 25--
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 ايلا لظاهبتمحت
 تل رستاو ءىذمأ

 اا لاح ىف 5 لاح

 كك معئادب ىذوأ

 اًمماهل سل م_.طلاب

1 

 )الملا ا ١

 هنادي نب تداج



 مومغلاءومغ فاك: نم

 تكل دسم تفكك

 الف تعا تدضنأو

 ىتح اهضومسلطلافلازأ
 الا اعضومةدانزالىرأال
 نامزالاىفرطاوخللا هننام

 قركشلا هداونو هقث آلا
 هيدقعدوو هفداراراصعالا

 ةدمئاعنو سف همقمدالا د قع

 من هورعدال كامن
 كلذدعي هءلعسءلطااموذ

 ىف ةعقاولاهناد_لا نم

 اموأ ه.لاخلا ةتمزالا

 ه.: الا ةئمزالا ىفدّدحت
 هلو ةةلاكهتاعجو هتعج
 الو همات ضفأال ىتح

 قامت نلأو ه6 ما

 ل ومحل ان اذجلا ع هةعقوت

 ه:ءاضرلا عقوم 4.-ءاأ

 هملعلابقالاو هللوبقلاو

 ريد ءاشدامىل-ع هنأ

 هللا ىلدو ربدحةباحالاب و

 حالملا َن رد ان دامس ىلع

 كر هةعوهلا ىلعو

 سو حا.ه-لادوجولا
 اريثكا لسا

 ان

 ما
 ىلاهعيد.معلاناامثدو * ىجدم عمجديمعلان بالا

 ديص ن ةلودلا فمسحدع ىليدلارا.هملوقةعبدملا صلاخملا نمو

 باتسفبانووس' اكعولد «رطتنمنيبانيلعهاقسلا ىست

 ع ”ىديزللا: لوو ةفالس * ردأ 1 ؛امللات ]وفا 5

 . رورسلاشاعمأ مهلاتامأ الياق تدرب دقو ىدبكىرأ كالا اردن حدعهلوقو

 ريض -سأ|هنم كلاار قد 1 يي اا ا

 اهعاطم هلو الاد. عرب زولاا مح دع ماع هدمص# نمهلوقو

 ىمةم_ظاكموب ىداو وقأوَد اودر * عيضشع ن ءاظ فرب ناكول

 علق ؛اندمان عر ل ءاشوأ 5 تبكستملفام دات مهدع ءاشنأ

 ىمدأ لضاوفنمىب رهو فاك < موعو ل م-> لمع

 ىترأوهام 1 انآ تدم «تدصخأ فران دلا قىبوش-> تمزل

 عم دا .متامو يس رلاد سبع * ى' ذأ نم ذم ىعمدن كيو

 اهيفلوقي

 عرذالا,ةلوصوم مهفايسأ « هلوطتواف”نءىل ان اكو
 هديصق نمستاك-لانيدلا ”ىلو د ءىلاج رالا لوقو

 قاقد_صأايداعأت داعأو د نطل ا كلر

 ءاذصلا قهنو الار ل نع ناكددو نر ترتكا

 ءانناذنا لاكش ىقت هارد ىهو يد هد عنه عدم
 ءاوّتسالا ف”ىلولا نوط * تاهل أ ا: أ حى َر ومأو

 هاما نم ةفالحا ل رتمى رابنالا ةلودلا دي دسحدعهلوقو

 رادصت هام ىلع ىداؤفالو « لق مضلا اذه لك امّىه-ةأ
 راجلا ةلودلا دب دس ُث .> باقلان# ةلزان مويلا رم الالا

 اهءاطم هلمصق ن نمىف ةارغطلا دءسأ نبدأ ن يذلا باه مشحدعهلوقو

 هلا و م بنذ ع نك ناو 5 باع مشق ب 0 نةوملاذا

 باقتءدو دصلاريغؤكد: :ءلهف# ةهنانحمكاو هالااناام لحأ
 با هذو هعمح ”4(ملكلا وع ا ءاقنام اا ىو رت الذ اهصام قلوقب

 1 ادينأىلا «امحاد رهدلا قلضفلا لم ءاآناكدوو

 ىاهمصالاد رص: ىفأ لوقو

 مالطظد 4:- امص هأعت ىج 97 « جدلا يستك !امىلم الا َن طاش

 ا تدضن كالا ددب 3 0 معلا رتل اندو
 مالع *الانمدوسف ءاضم *« هنأ اركمالظلا عدصدقعصلاو
 ماكح الا فك ثلا مالظو<ع «ىتحااذاريزولاانالوم ىأروأ

 ولغلا فهدا را عم مهدءنلاقو

 ماهتناو 0 :رفاحو 0 95 هذاوال نارا لال شادو

 ماةمري هللا دنعمو ال ةلرم  ههاوه ىئدأولهللان

 ةعددملاهبدمصق ىف ىنادنالا 2 :اهنبمساقلا ألوق ةئاغلا ةعيدبلا صلا [خلا ٠ نمو كلذن مهللارف عش

 ىغأامدهن م قد ربالا همندقف « هنوقحوة4 دس ”اكهنك ثا عل اهنمىت جلا

 [ةطصاو عيصلل ل ءللا ش *.ماتدقو «اهدو.قضعبءافطظلا كد

 تاوو



 رشعج حرع يح يهز 0 00 هرعت اح 0

 هد نمماهقىف أ لوقو

 سانعءومم 4ءاحرااودو «ا4ىرقءا وهلا قورعم ضرالاف

 عرك سهلا اناوروس ه ىولانأ ملاعوه ىذلاوال هلوقو
 هل وو ىلا ىلءب يعض املا اذه هاعسمعدقو

 اعياخروتسم لك خعصأو ه اماهتسمولح لكك بادغ
 اعهدر م هارب ربا ناوارممت » لءّرحاولوق وقد وأ حا

 دراوملا بذعءالاديدج كد و هدو تان اان درت ضاير ىرتصلا وة نس>ًأامو

 د_طداقوا جيلعراتحس اش » [4 ترك هن صاهتحواراذا

 دعاو رلا تاةراملا ال اهماع « تابق نافاخنب فلا دين 3
 هدامم5 ع نمنا ارعنيدجأ ح دع ىنتلا لوف |ودو

 اهتم ىبناكنانجلا تبث ه اهستأ كالحلاه.ةبلاطمو
 امتاوقأ نمت مّن 5س و تاوكأ # اهترداغ بناقعتناةمو

 ا .متاجج ىفنارمت ىنبىدبأ ع« اعتاكدامحلار رغاهتلمقأ

 « رام ده ع نم نلف 5 دب ضرهد وضاع ن احد ءهلوقو

 رد لل> هقرب نم 4 -ةذأ ىلع «* اع اك ل طن هان ةلصو مون و

 رضع لاح هند نمهنتم ىلع# اك موبي ءانلصو ل لو
 رقه باص-لاىفوأتعملالع ٠ !صاعزأ هتحتاننظثيغو

 د اودلا فيس حدهل وو و

 دئاصلا ىنمو ىوعدلامهنم كف « رعاشربىرأالىلام”ىل_.ءلخ
 0 كلو « ةريثك فومسلانا ا.تتالذ

 الاقعا هلا شن كة-و « لوقعاملا 'ىطملاتآولو 2 نمءالعلا نأ لوو

 واضعي :اهيديرأ اين :دلارم © ىب "اك ىلحراهب لضا وم

 الاف - نفري_مالام ءاناكف # كمعس أنا دم ع ناةفن لس

 ىدبالو ا رت © ىلا نعل سماك م هل ل-ءاو ىانلال ووو

 دصق ىلع سل ملاواهدصقىلع « مغ فرطلاودمغلان باو زاك

 ىدرولارينعلاب ل عاسرو هيحانح# ب ضاغرمسنلاورعقلا تير نأ ا
 دّمعلاةعوطشم ىهو ايرثلاءازا « اه>اشودقعءاز وداد تلو

 ةسىلع ا32-ليالا ىريرجقلامأ « ةري_ةم”ىلغتلا ل. تلق
 هل مص ع نمهلوق ص لاخلا ن محا الن بدهم[ غو

 ىرعلوط كلد_ءاحىفأب «* ىردتت سا ةلجدءامانالأ

 ىرحت ءامان نكت رف كيلع هاركست كساد فاذا
 اذ_هلك ىللوءا! لاف

 رش. نب لضغلا ىفأ لع ع 5 0 مو

 ىردص «.فكلاه<أ ع نءعقيضد# ْئث كاذو ءارأالو هارت

 هلوقنوحناو فضلا فرو هشااهتقءرط ىلعهصلاخم نمو

 ىلاذوا_ةهواهتسام روشع * ىلا هل ا.ذاهتلدايدعو

 ىرعشتملاب هتيحوتساع #*

 وابرتلا ىرتلا اسد ىله
 ' ذرون طرف مدخأ | غلم

 و < رفاط نب ىلءلاد#

 ديلا باكلااذهتنع<
 . مسالا يرغلا مظنلا

 ميدانلا از_هىلاىل
 ةاملكو مما دملا تاناكح
 ءوصسملا تاناكلا نم
 |احو ءردب لاء ىرطاخل

 || هرطق بك اسو هارد
 االعءاح دوو هبييشساام

 هكا نتاع راسا
 :.ضالوإو رهاسلا ءاهلمو
 ومحلادوذوءاحدزان ردصلا

 ريصبلا سم“ ىلءنارامو



 نودنزولا ىلءاونعباجأ
 ”ىوراا
 دست لاجلا م داس
 ا! '

 ءاااوغصواهكمس فسم
 ءاذةوهعامطانترأف

 ءاك ذ نم هنهذزاح ىذلاو

 ىل الاهم تعج ل هىدمس

 ءاعسلاموبغمأدحناخأبي

 ءاصح الابتعتال تاك
 ازعهتلاو باوجلا تكرشذ
 ىال ومانمف رذعلا طساق

 للة *الو ىدكتسف تشقالو * لاطالو 0 قد هد

 لزغلاووهللا ىكس وتامشلا م. اكفرضملا ىسبنأ نأ عم !ا نملدع
 لديهدل_عنن ا ىهوءارمس »* 8 :!نامرلا ىنع

 هبتاعورهاطنبهللادبعل هيلارذتعاو ماابأ أر هاطن شاد بعل ارعاش :لثيمعلاابأ تاسسالات غلف
 ىلأ ل-؛«نواهتتأ اريمالاا مي آلاقذ رهط نمتلادبعىلا لخد مت هيحيامهلن - 0 كفي ل الل

 نانالل ال رك د نمعئاشلاو هرعش ىفناس>الاو هردقىفةعا.نلا نم هل نكملول هتلاوذ» 0
 نطولا نعل و هتمداعو هتءاعرك ام ىلعهبسع همذن ءاقرتلاو رست نمفوحلاا

 ءاضق مزاد .امكللذ قو ىعسح وو هركذكفاعتم هياكركءلاالم_هم هلمأ ْكدادقاع نكسللهفا ارذو

 7 دهشتسلانشنلادشنا و هل اودالا عمسام هنمك أ عمعمالو هدئاضت أب اولو ا مص ارق ةرمصتد دىت> همح

 مالغابهعدأ ٍىبتعلا ماقىنالو كلو تح وأ ة بنت اعو تقطاف بءةشو تاسح انته :دق] هللا دمعهل لاذ 5

 هتقرذ صو هبامث ن هما ةعا هيلععلخو رهظلا ن م هلم<يامو راند د اب لهو هموت همدانفهناعدف

 لوقيث م>ديلولا زب 1سم ن مامهطقل نا تملا ماقوأ ازد ًادوو ه دكان

 ل وراك را ةنشلاو# لع لع زعير ىح لرش
 0 21000 اعذ *؛ انعوتنأ ىدت ص مثلا عاطمأ

 لاقؤذىزغلا دعا و ا هدع ءكلذذة ادق و

 لواكلا كابالا «© تالظذ ا هانئئحاذا لوقت

 لاوثلا ىفأىلازباماقذ © 5 ريسمل الهلا قفأوىلا
 لبرالأ ملا ضد هن نرهملاو لمحلا دال وتاساوخ اخ ناد رييكص عدص هإمهمنيساش رخآو فاقلا من سم وقو

 نسح(امهيفدهاشلاو)دوةأاهد_>اوقانعالاو روهظلالا اوطلادوقلاو ناد.>ن.رهمىلا ةنوسنملا

 وهوام وهن ةمءالملا ةياعر عمدوصتملاىلا هريسغوأ س يسن نم مااكلا هيئد تبا ورختاوهو صاختلا
 ظ ىل-ىلأن ب ,ريهزلوق مه هودر وأامعدبأو نيماعتملا مااكىليلق

 مر_ههنال_عيلعداوجلاَّن <78 1و ناكترمح > مولم ل صلانا

 م هربا «مهدنع سلطت عرلا ناك كو قدررغلالودهنمو

 ا لكم ر اوكالا ب ءشىلا* مهيفلت ىو للم ءالانوطمغا أو رم

 تلاغرات مويدبأ ترمصخ دقو 5 اهتمل نولوش.اراناو كاد اخا

 سدمست>اص مخل حدعسا ونف أ لود |ودو

 « ىلذ مخ هند ن نمىتلا لوقت

 رثكححلا [ اال نا 0 ىلطتم ىن-خللرمدم نودامأ

 راسم نهرا ىرذ ترح #* رداوباوداعةسساوا هت و

 ريدم ل هللا 4 فدل ىلا « هل-ر كد سارا اىنيعد

 روزنس.هخلنادعبىت و ”ىّأف #4 انياكرت قنا نضرأاطت 1

 بد ءاصعلانا يدح نم

 ريس بن هارت ”نااعتنلعر

 رود:تارئادلا نأ دو #*« هلاعءانثلا نسحىرتشد ىت
 ريصد ثم>دولاريصن ن كو 00 0

 ساكلا فهلك كة. د> لع> اف اه رمشو مادا ىلا ت ساداذاو

 ساشلاالعزتلاا هكاذدتل نكملف ةباوغلا ن ءتعءزتنااذاو

 سامعلا ىنتن د ماق مهح دم قو نقل موة عدم تدرأ اذاو

 رثنت كنور و نماهاحدنأ اك *«هلمل "بركن ردن ءكرخأ ديلولان ب هسم لودو

 .هلوفو



 كلا

 انصغلا يد ل قالو اذا ىدحو رك ذب ىدرابلا مهلا لولو

 نوغملا كءتاهئالمداثو « نويعلاراصنأهللاز 5 فيقعلانبا لوقو
 نوصملا نسحلا همعادلحو ارادة وااطروتفااب مءاضو هدءبلاتامفرظأامو

 نودشأا ىلاداوغلا تنثناو د انا هلاك تا هبا_ح ناو

 نو_صغلا فره هبلقىل-ع * ا كاض ”لظ غبسأو
 نيعطلا باقلاىبءتراجناو * انف فاطعالاة لود د-اخو

 نانا دهر _-جرادو #* لاصولا مانأ هللا مادأ اضدأهلوقو

 لادتعا نسحا هدودقداز 00 ىنادتلا فاطعأ لظغبسأو
 لاح كه ف ةفاطا دز 4 اهمفلصولاراتتلازالو

 لازغلا فسخ ىتاةملزاغت « نو.عاهيف اننا ربالو
 ءامع# أ لاعفأ ضعب ىمقسنأ ىلع دع أرغا قرحا هاك ارغ ةفورح هاج ورش حت لوقو

 ا نأ لءداهسلا فاح * درا كا 0 أ ترانا « اليوت ,االهأ 7 6 1
 رست ايد ددبملا ىل_ه# نم هآو «درمد ا ىو نمءاليو ا ١ هلودو
 1 را ىركءاان نو اسول مهيلعو »ع ىرسولهمحالا فمطىلعاذام نينعنبا لودو

 ديقانعلا كيت اهومادملا ىد_ه دع ادصالا فوركس قد رلا ىف اما ردو قرا 000 ا
 ا الازةلاوةلازغاا ىهبأاف « الالدهطتحاول تتروادب 2
 ممم ضرالا ىف اودبَأْوَع 0 حارلا فاس وأ وطلا جساسا ع حادقأو قاد كك ل اضدأهلوقو
 00 هدب ادام فلل امو
 0 حاصانني كسلا فك مالم كرئاق « هن وهو قاس ا نمناركس 3
 نم لعنمناسنالاقاخد شل ىرع « ىلمداهسلا لمت: ىئ.ءناستا هلووو
  ةبيطانت ذاك رانءاحو ءادوسلان ونجلاىتتلع * ءالخك هل ةعونربماق هلوقو
 هوم غماريزع ءاناقن كل تاتقدقهللا كافو سنذ؟ ىأب هي تافغامو تداحامم لأ نع سن هلوقو
 .ءك ءرغمالول تو كاذ ديكو ب فوحىارغلا-من 00 ىديهستكيةتلاطأراذعل امال هلوقو
 5-2 ةلاوحدل ان اك 20:ن تاو مانأاف « قرفتلا كول قانمعدو فك ىلا "ىدلا لوقو
 هللا كي روب رلوقأ « هامحتادياماذأردب ”ىعادولالوفو
 هللا ل راجأ ظامل مهس# هانمعكتازاغا ذادهل هلاضراعمةتامن نبا لوقو

 ىناقعمدي بأ نأ ىلعو * تاطوالاىلا ىنةّوش:نأث ال "ىرجاحلا لوقو
 مدا ا 0 .ىتومديجنربلا و تدلق بسلا نبا لوقو

 عماعملا هده ناسر ةعم ضك رلان ءنائملا ن ادعو علاطملا هذهرارمس أك ثدن ءمبدلا ناسل س ل دضأو
 ا للا تتح لا ا ا 22-2 ح7
 ((دوتلاةيرهلااطخو ىرمسلاانم #3 تذخ دوو وق سهوةىف لود )

 دوجلا م: نكلو زك ]غو # انة نأ :سمشلا عاطمأ

 ىديزيلا سام .ءلانيد#(ثدح)ر ؟ زيريخاه لور غاط نيهللأ د. ءىفماقو أ ههلث اقو طمسلا نم نا ىلا
 كا .١وظو ا تلا قيقا ناسارد وظهور ها ط نتا دعما ماعوأ آصد:اللاق لضفلا ى ع ىنتدح لاق
 اهنعاءقرب هذ نأ عسع ةرأد نال لير هال جنا طب و هيلع دجو اد بعناكتتو دلال لقت

 ماهقوأ لاقذتوقلك كلادع يثاب هملا ثعبن ناكذ ىلع عفرتب وىل ذر فتحي لاقو همضغأف
 12251222 سس سم رص بسس سس سسس#

 تالا

 ا



 ا 0 ل ا

 ىلس علي رهو رهدلاببعلأ 5 يس كهدف ىنناو

 دئاصتلار رغم يهودي ملاكم هدلاو هيزعب وهج بحاص لضفالا الملا ىميهنامن نبا لوقو

 اه«: ىت-ح نوز_هلاسءاخخ *« ام -ةلاءازعلا كاذا# ءانه

 ال1 كارتراجلا نايم #2 عمادمروغثىفماتةبارو هذ

 ىممدق سهلا مذ قتِبعلب ,اوك# مكاورشبلاو عمدلاىراجتدرت

 دشرانهيزعد ل ل أليقوساونو أباِلا اذ تاذلاو
 ا هو هش>وقسانلاو «© سرت كانارج تع

 سر-«ىفو متأمىفن- كفا كك ّنسلاو ىكمتنيسعلاو

 سمالاب دمكرلا ةافوا عمكتمب و نيالا ماقلااهكصخ
 سمرلا فسوطب ردب ودا سا ىفداد_:بىعك رديناردب

 سودقلادمعن حلا دلوقهنمو
 هسرعنمءا.ثالابرثأ 4 هعأمرهدلا كاذكو هسرتخم فكه دقف « هتذل :سورغم در لغالا نتعب مسنلاىذمتو
 سرعلان ا ررفأب *« اعمىجئلاوةراشنلا تدأ عب رلانيبو.ةء:لوقو اًعيفراقا:ءىرمسا1ناص

 ىدهملابع ىموروصطتلاى رعب همالدىلالو ىددصلامدانما هذ ثد

 فرذتىرخأوالذحا هريمأب ع هزو رمسماكرت 0 او دصال. مانالا نيد ”ىلظ

 فرءتاماهّرسسوتركنأام * اهءوسوةران كعضو اصا!داهحولالهالمثموه

 قارالااذهءاتن ااه سدو « امزح ماكنا توصاهع 1 اعيفرانهذ مسنلالاثمو
 فةلررخأو هل-جرأ 0 * ىرأ الوتر ًاراكت نار نام لان هغواهحوردمااكلازغو
 فاد نمددل-ع:نم 1 ان د_جأ هق'الاذ_ةياللا كله اهب رفرصلا هرةئاوا دونم

 فرخ معنلا تانج كاداو 5 هفالذ لضفدللا اذهل ىدهأ ١ المهماقدرنو.عالرهظم

 ىداولا وي 5 بونجلاى فأن ءناوراو اعمشرادووال>انىّد>و

 أممح نو راس ان سمأو 0 انهنىف< كام قدءاوأ الو ا دواد تءع«ىنختنا

 3 وهامعسلا: احدهذ #* انه ردا عش جلا ءاحع قل ةيدصلا فسو تاقأتح

 سقالةنبالوقعسدبو ||. !ةيأيجاركالباقاذاو
 لاه ه دوا قد[ رم « عمدأف ديهشلا هيد رعسلا فلن اقويعلا لباقنأ ردي هدم

 ىل_>رب هانث قاباذو قاب 2 هوان :وىل>اراذ_ه ناكام

 لوقكلذنذ روثنملاردلا نساحمت همظنرهيو روديلا علاطعىرزيامز 0 مانهركذنلو

 ا شر مذتساف مق « دانك لاحق دكق حاصلاراز لضافلاىفاقلا

 لذاعلا بطاةياضدأ هلوقو
 ال_ةنا ءرامهسلوقتلا.مرنال «عالخداف ىعم نمت .دححيرخأ

 المملاوناسنالا وا ىزلاوال 0 ىلكةددح ىلاقىل+فذعالو هدع:لاقامفطلأامو

 ىننأهدنءامولومب * ىبالكولوقتاذكف 0 م0 نلقلاوك سمس هلودو

 ىعمام ىقفايرعن تاقف * هملقىج جدلا 0 + :ءاضأالو داوف ريغ

 ادب يبن حر * كليعخ 00 نيعو مقسلا ى 1 هيسنلا زنا لوقو

 ىرسالا ص+خرأامو ىل: ةلارثك أذ نو ]ل ارعسلاةدعصلاو فيسلاك ىئناوانر هلوقو

 ءادنأ عمد عباس مئاسنا #ئ ءادمر ضغلا ىةْشال هل ةمك سكالو نبا لوقو

 00 1 ١ ع اعمدأواريفز نم ىم الافاق هلوقو

 101 ا ا ا لل

 لومو



 كسند ول. رمستا.ندلاىلا د امو داعول هنا رد ا

 ص افك. و ضار قنا فك ا وضم لا هل كف سكنا د

 كل اك نع# ًايشممللا كاله ىغد الذ

 هادو اور نا م

 كدصخد_هنمىكذاهقوقي « اندىلفطلا لثك اندلا ىه
 كشنودةمايقلاؤفبسا ف ه« اناقاو _متئاانموكنالأ

 همث ص ىف اهلا لوول: نمو ىل درا ىفهنأبهنادحدأب رعش فاض لال هتسالا ةعار (هيفدها_ثلاو)

 دياَضَعلار رع ناممىأ هوهدأو

 نإ ةرادباستدلا هل هام 00 ىراجةيربلا ىف ةيناامكحدح

 كسه ا و" و 6

 ءاراك دايعالا ان ىلع 1 ع 6-3 ا
 ب هايل الا لع لورا 0

 . - ا رارحالا هواد- 1 ىلخ #« الاسم تصرح ناو نامزلا سدأ ام ا 1 ل تا داو نونا تشو ماو رئا وت انشلا لا

 0 رادع 7 رباح تعفو « هلارذ_:ءملو هه .ركحرأ تلقف رهزلا : 20 لا ضب 0 1 0 مد اا ودكا ان”الاف لكلا ىتسفلا ضعي « ىضماذاق ه ضع ىزعملادل

 0 0 0 ىراوجو هراوج نيب ناش « هبررواجو فاد أت رواج
 2 يلا كرام تضخ ىلا اول عير 0

 7 01 ىراطوأتضةنادةذىذةنااذاق# هقوروراءلاابندلا نم ىرطو .اهمو رب رايبشالا حلبا كرت نجى
 5 لتلااو الست هتالاالو يسن نان حامو 2
 ا 7 راثكنالا ف رقتفلا لكرفذشلاو "و ندم درا تت د
 اقيصحلا راعوأ ثراو 5 ثداح ىقث #« عئاض فاخدارلا قو-فةدازام

 راغوالا نممه نودذكص عكا و امّرل ”ىد اح مد را

 كاستل ذك باع لالاىلو م درك تو تاكل ههرغنو كلت ين اماهتمتدث أ ا عاود وط ى مهو

 رادك اللاو ءاذقالا نماو كم 2 هدير د اعد :أو ردكىل-ءتعنط

 رار تلا 5 ران هود جءاملا ىف ناطتم #* اهعامطتضمانالا ىاإججحمو ل لاتدللا نما رز ىح هب اري ايف ا لا

 راهريه بت ىلع كلا 5 ع

 رانىف م-حعوافو ةلت>ق * مهن وهف ىلهللا عيتصأ درا
 راهن هجوتعقرامغأكحف « ىلئاضفءكتمرد_ةىلرنذال
 راتسالا ىلءولعتاهفانعأ « تعاطتن ىضاوماهترك-سو
 ىراردو ضماوغمود هلا صو # مس ل مو

 راد_صالا ىف ماوقالا تواغتو 3 مهداربا ىف نوهت شم سانلاو

 تداكاا ا «كلاروصنمانأ رب ”ىوسوملا فيرمشلا لوقىرلابةرعشاا

 بجيل ك ملعب ”ىأو #4 بصتملكءاععومد أ

 بلسلا بئارغموب لك ف #* ىد ءاسس:نامر!لاموىلام
 ىف اكىدملادبازوأىدنع « ىن اك ابصاارضضان ىتفامأ

 ىف رهاعم 1؟ 7

 كرا ها ه_جرديروملا

 .عةترا ىتلاةلسللا كالت



 وهو هقويعلباةردسبلا
 اطكمسنلا نم4.اعراغ

 سشرضسلو بهو ىم>
 ىدوملا فران عب وامن ماج

 ةسيقارمل ديو بهذلاب
 َْق لذ و هدهس هورس

 هد_جع> وول هفاطلأ

 هقول ِ ىومصل ١هرادذ

 هقرفعل هعمل * هرانو

 عضل او هوست هنأ

 س.ءن ىت_-ءالذك لزن ملف

 طقمتساو حامصملا فرط

 تبتكو ساجلا ىف أيدي

 لربطر مىبعخسخلا ضءب ىف
 لريطس وماقلا ىذلاو

 ةعاقو ىرلابةءلوةك رم
 ما ناهصأب

 عع -

 1022 122252 عا

 0 را هضماوغ * ىتهداذا ىدربامو اطدشأو

 .: وارطمات :ءمتنأو عركح #!اناو مءللةبرط ةنأف

 55 3 ةعيتصلاو كمد_ست * ىذفلملاو اك اق

 بود ن 1 2 ءىطقب ءاع 4 الدموفعن م كا |١تنأو

 تيصخ ىع سه ىل كارذنأب 55 الع رومعملا2 ّط تا

 كلا لس درا هطناهملا « تاعشىدنأ ” انو

 تؤدلاا ها ضنأو تيقح دوو يب ا ل1 و

 بيط رلا شيعلاو علا نع 0 تكامل ىنئومف

 سد ىو هد يكب رقعل « دو-ةح”بى2 ىف داكن كلو

 نو هبت دكر : لالا 6# بيئه تقلا و-جلامو

 ب روعش فى وما4تد-خ + أدقو * قفالر و هيف -سدالو

 بوع-شااولئاسقلاىنطلاخو © نأدو ءاننمسانا|تولد
 بوشم هب رشمدنأع ىنبككحو كركرو رم عمد هع 0

 سنثك فسأ ىنناىرذعو * ىنامم ىلا اواّض رابدذ

 هلد وظ ةممحاص ةدمصت نمهلو

 داغالابراوغالا لصاوأو « الفلا وةماوملا عسعأ تلرام

 ىداو مو ىداو: ىل->ر »* ا .ةامرطاوخلتا نع ثدأن ىتح

 داهم قذ ىف نصغ فوفنم * علاطردب ىشو ىدع_ساذاف

 دانرملاال بتانرملاهروص يف *« اهواقراهؤأاد_ءو اهتقرطو
 ىداسوريثولااهدعاسو ىعرد 5 اهحاشوناك ثيحاهنتمتالذ

 ىداغ ث.ثالااهحاقو قيس #* اهفرطرحاسو ىن_صحاهرا#و

 ىداهعبوصلوسءم لاا ماضرو# ىّتضو رهرهزلوصوملا اوصاقعو

 داما ه:_-صغ معاش ى مر «قنوم ى اوما قيعابصلا مح

 ىدا اوشناقلاو ىلأ ىلظلاو » ف:همئاجلاوىو_-أضورلاو
 ةياقك هاند روأامت ذو ةريثكه نسأ و

 (( ىكتفو ىثطبنمراذحراذح 5 اهيف*لعلوةتاندلا ىه

 هاكحاه هنافوريخ نمناكو هرونبةلودلارفنا مقرر فاولا نم دسم نمىواسلاحرغلا ف التببلا
 رشم مدل ع نم نا ل د هاف صام لزن لربط بج ىلعا متدستسا ىتلاةملقلا مغ رداكلفنا ىتتعلا

 مركصد قانعاهعبتأوا مم لاند وهوا مءاط أ نمهلن 0 > اوهيديزبب ترض
 هيلع مج نأىلا هتوصملالا ىلعمستاو هفو>هماءىولنأ ثياب ملف ءالوئ ةالمس وكلا هءاعترا 5

 تيلادعتو هدرصقلاه ذب ىواس !اهانرذ هتوم

 ىكص لعفشلاو كنتم ىلوتذ 5 استماع ندد ا

 ىلمفرس هنمكلملاتذخأو# ىناف اوريتعا ةلودلار_ق
 كلم كلسىفم_هءجمظنو « اناربلا ىلعلاطةسأ 7

 كتم فا اود انف لاقل.« امون هتءام نضل س

 كل -:ءتيضرلوق.نأى أت ل اسر مودا ا

 كن_-صو ىقبص قريقلاريس ا 1 اناريلا عرفامدعد ىممأف

 ردوا ١



 5 50 5 5 5590-0 ١

 يقلل ا عج ا ا هوو و ل

 ” وعل هي

 سس يب2لخببتتتتتت-”-ت”ل2222لك77تتكككلللْللل7ل7ت7710309-->------7-

 . .٠ 2 .٠ ا - 5 8 3 -.

 "ىزراوخلاا ءارظن نموهو فدصرولا نع نسا عمه 1 0 هك رو

 هأ أو5قدصأام و 0 سرلاو

 ركشفلا لمدن وملاك حا هلقرت_سرولامر «ءشلا ن م

 روصلاو شعت ناعلامعاو * هدحاورا_ءثالروصدةرظنا

 ١ رصح> ناواوّدعن ا نوا.افمهو# اورثكدة عادبالا نمنومدعااو

 خاول مود
 0 "دو رامغلا فصو وف هلوةكدر ماما قديش: ىزرراومل اركب و أ ناكولاق

 ”قطعسبلأراب ملا امهنا هذم

 اورعشام ص ةئلاباور عش مهنأوأ د اوضرفاللاو طانرا م

 د ءىوتلاىنبدواداوس

 د.د>-ضغباءشلاءادرو #بأ 'هسه باول و يذكر اءاسكو

 دجأوم الوهوأ هلوقو

 توناا حاج وعاهيزافو طقن © 0 7
 لاقفدانز نبى بلاطو أ ىنعملا اه س كو

 | هكا ىلا توه-ولودارملا لت 0 مدسأو هدابزن اى كنا

 اي عيا ىلع ماقد سأأ ل د اهفورح ضءدو هوةناكلا فلأ

 لزغلا فاض هو ه«نراخلا ارعشىلا عجرإل

 ل ولا دارو ىدلا خل « داع هذهن" ىطعملا ي>

 دعا مح عشت :.ناكول 00 اكد اذ_.داب

 دنرلاو لاضلا ث. < ”لضدق# اما !ىداولا ىب ك؟

 راها اعذومس ىرتالام د ا ّّه

 بحال ا ىلا | يقر ذم هز ةايصق ع نماضدأهلو

 بيهللا كلما ميأاوغسسمف د 5 ىلا ىف ”م-هلارا ل

 ببسالاىدءةساورعشلا حض و

 تنيح فأاو للدلا اهصصغعو د ْق اولا هريع تضاقو

 بوح اهترضن دعب طل 00 اهارتءاواهار ءتع<ثدوو

 بوسصتال ذأ <*ءا_هموانل «ىدند سر كلوقعلامت !ادو

 يلا ل اراح ده

 بوهوأب كوْم_ءاىىنذ بهف <« اهاهتنمةبوقعلا تزواحت

 بيطعال ىنظنأو جرأو « ىناظتنسحأ يننانسحأو
 توثتالو د وذآى ديح ىلع 35 اهغم يلنوك أن أى ذرنأ

 تامص بتاصاوظالأ ىفو 2 ] اها ق.أ ىتاةموتسأ

 بورشلاءالا ىلا سن. الو »© ىباعط ىدعألب الاذ_قو

 بول_خغاار هدلا هسأ | "لذ و« باعت نماطوس 00

 بومص هل س ,1ناصثالا ماه ادوعص ىف ك ريك ىنَمهرأو

 بوكسسلا عمدلاو كيذ 53 وع الاىاولل : ىلحع ىنوعامو

 كَ :ر-غأاىلل-جرلا كالذىناف هن برر لل>ر ىلع طه: ناق

 بدأ ص كه اك 0 # اح .رذىلامآ عن أك اع

 وذاك سو هضق نمانامت

 ده ىرتلا 4->و ىلع

 ءورلاو ه«-طرو ه2“

 ثوو هام# مسةءادق
 ري ا رارم-أب

 اماق قناعدو مينلا و

 تصعق اهامكن رومغلا

 عامدو اهرون 80 مف

 ع عوق ةودق نع + مان دع و

 اع 5 عاججالا هلء: 2:

 ةنآلا هنسا# ىلع

 .«تاافادب نا عامسالاو

 "مار ما
 4 م هم هلْزاْعَد

 محو ىلع رمد95د5 حارس



 ىرولاراعشأن ليسو

 الئاتدوسا كوعدف

 تب (رفاظنب ىل_ءلاف)
 بوقعد باهشلا وانأ هلل
 نيدلام_ تخأنا

 َتاددشم 0

 نمافمالا روصتقلا

 هل تده-و رودهتلاو

 ءال ةعالاب حيوربلا تايماس

 تضيبادو حورءااو

 هناطماساباطو هناطمد
 هناطقو هناكسسهبجفتنأو
 ءالظلا باطخاحدقردبلاو
 عاذف هقرو ز ىف ءاي# الجو

 ناردتللا انكو ك1

 ١ 1 5 * رو 0 رونحالاذا كاذك

 نايعأو ناهصأت < نموهدع' 0001 0 ميسم 0

 ىوذو ةمئا صرف[ مو: حاضلا صا او*نمو رعشلاىفاهدارفأو اهضرأ موتو لضفلا ىفاهلهأ

 ةكادسو طرخ»و هك ةاركلوح هرمت ناعد رو هبامشلامسوأاىقناكو هتمدخ دق ىف قيسلا

 نعهيفهرئأرصقامفة مدنا نمف مصاف هتداعس عاعشع ىطتسو هبادآرون نم ستقدو هئامدن
 ةلاذناك | 15 ةئادللاتاطغسو د همدمسأا تأ اوذهىفتاداعلاك هيضتر وبحاصلاة دم ىدلدخلا

 منين عضب ف زال اوم شااوقار كلا نادل هبت م ارثوان راهوأا._ذاغم_هذهلزعو هانا هند دأتب دوعد
 رك فلأ هقدد دصولا هتك بادك فهمك رة جراما تاع ريبحاضصلاةرمذ> هدرا فدل

 لإ قر راطالاراصتخاو هتعاربو4_ةغالد : ىلءاه مدت 4 رك ذدقو ه هر و هرغ4 تركو "ىزراوخلا

 لل>رئ ىتاا هرمذحلا نمىالوموىديسذا# #سالا اقر هللا لاطأ نادك (هتطشدهذ_هو) هدصقهفرعم

 رطبأاذااهئانقن سنو ارارطضااهيلا

 نكاواذهىفنأثلاامو راهنلاو + ءللاهيذ أ هادلاو هدد نمو راثعلا هيذهةلاقالا هبذهتلن ,مو هب رغلا

 لئاطن ع :رفست م راقس َِ قاذتراالب قافثاو ىد الام و ىدلد عد تناق نيئسرشعىنأشلا

 نمزنددلار ةدهللاده -ث:ت.ءع>رو رطولا عواد ريسغ ىلع ن نطولان ءدعنو رئاط ش سشد رب نع نم ”مو

 مفقود راثعلا لاكن أىنءاجرلانيدانأو رمسح ىناناسنالانارممءلاووات 3 رشصلاو ضيبلا
 مارحالار ا.ةء:تدعو تح ىت> 0 ا 5 0 للا رآز لاشي

 هنيك هللا مادأ سايعلاوب أل ضافلا ذا الا انادم ى- 1 مار رار ع2 ةكرو

 طض*أءأ ما أن فوةاتمق لق أ ل نوراظ ظ:رسانلاو اهانسو اهاهبهللا سرح هرمؤإلاىلا ىربخ

 ةكانعأب ركو هدم هللا لا طا ذاق :كلا ىفكبحاصلاانالوم عتق ددوو برحالارب «بفيلاكىوماحيف

 'ىيبحاد مركحلانا ه هزعمللامادأ ذاتسالاانال م ا صساروو لع لا هتدس-و

 0 نمالا ىورئالمت لالدالا بناح ىلع ىل-غو مد: مرضناناو "ىمتاحالىدامعو ”ىكمرال

 ه-.فىذلاع انغالهتلاه دي زادللا هللاد_.ءد #ىبأدوعهزع هللا مادأ ىال مهر 1 عيفوتلاو لالزلا

 انح اناف هنارتغا د عدم لق أن ع نكمل ميلان نأ ازعدتو 0 كولاو جرد

 لراظانالوم نمملانف نكح
 ه3 هفأف ان داة سر رتلا هت نمار ورا :ة>نأو 1 زحانناو دن مرو ليسو

 ظ هلاحترا لمق لكىبعهنمعدو هلامعب هملول غلب ربا عدفرينأ هللسو انملاهبر كلاود اةملع هز علا

 تصددو هزافألاو هزاجلا الا سلتافوو الاغتخْنْغأَو اياتد نا مج ىلاعتهلاءاشنا

 كلذ عمانأو قطلا نال !فاسأوم رلاصرمءدىف“ك ”ىردكلااطلان ا هرمشأعن اجرح
 تاطخأ الو هن رةسالاىفالاتوطامىف“ اكو ع 0 [ ىعوفعلا 8

 قدرودقو لم .جلا متصلا مقصاغ ىلاعتهللا لوب "ف ؤذخأو ل. ءالقلا ىلظلاق راف ألف 5 0 ا
 ررصلا قنان.ديأ تعجارو دهشااوءاقالاءركو ساما فب :رمالان دعو بد عرس ن نموشع هنأريسمتلا

 انهلاصو | ىلءانا.ةأو ريللاتالضفنانرودىلا ا :صسو لمحلات او 0 3 و ربملان لان دولجو

 هلضفوهللا ّرعةنملا نكسأ مالشسلا هي ءاغمدا كلذكَر سلا د نأك و لعلاج بارو ماظن :ااورتماادب
 (ىلاعثلالاق) ليكولا ودق ىبسحو هلوطوهلللاوفعباهملا دن اعوهو همزح نمنأك ا ءاهمحرخم

 | تاقتالا قرش و ةعاصلا ف اطل ىففترمصتلاع نس>وةوالخلاو ةلوهسلا نب: عمجي ءارتام ماكل ذوف
 أمغ# ا عبطري-غعمطو رزغ طودحو ريثكب دأ نم ةءاروامعربمدتو ناسحالاو عادبالاو

 انتيذأاذااهاجرأ ىلا دومنمن ا -رنو ارايشخااهنع

 مق ثتد : الارازوأاهعمعضدو بناغلا ا ةديدم قي نأ



 ىنسحلا دامع فىنطح براد #* نسحلا كعنص نم ىباذت البراب

 دايعن اهيفلاقدامعمطفالو

 ماهل [نمتاداسلاث *!!لاقتذ *« مطاو_ةلانئاان دايعانأ تمطف
 5 أ عاضر نع هوم-طئال 7 هنامأ ءاضرن هر 9

 هدمدق نم ىلد اندعدلا بعلوم وعد همق م3

 تن 9 ةذغلا كقعأو 5 لايللارانع اموصلا كل 57

 باسه لا مونىدللابى رامت » دواخىف كلدوعس تلازالو

 تن ارثلا لاح ءاثممىلع * هبتد رب بتم ه رعلا ةلانأ

 وهف رع :لات ساجنا بالا تامل هع ىرعت هب ناس ءارقلا ور
 ا وهنعدقتلا بهذي ٍلامصأ |ريخ ىلا هيعيدضب © 0 هونلا ىف عرس"
 او ه4 ءاعنعطلان م باصنيف ةرازولاوةونيت كلا عور_فداسعنتال تقالت
 >هنالاةفعأانال م ىفاولاممهلا لدم تالو « ىلامللاهت دق ررقغتالف
 ام-جممةاتسانلا نع باثذلا هروأةمنععسفرت «ىراوضلادسالا هلت ءّْضخ نذ

 تسجل سلاد 3 8( وأ هدمصق ىماشلا ليهم“ الاقةلودلار كن ءارقأ ضءبةع ركباذهدابعءالمأا و

 الال ةناك_ل ا ىلع نذل هاندأبءاصقأف تلاامرغقلاو ٠ هارخأ هالوأ تسرحامد بهما
 ساو ازههنء كح هالغأ عام« الا فءالعأركذلاو © هيء_صأدمعلاه_ءاجأىسلاو
 مادخح نكسب .لناو هاقنأض رالا فهض-رأل صالاوه هرضنأ ولا ف 4_هذأ عرفلاو
 م.ماؤ ترتخ متراذعالا هانمتامىهقأ دهلا كلردأو « تدعوام لام"ألا تزد أمويلا

 : ن راادمع ندعسالا | هأمد دوت نريد تليذأو 00 | ماعم الملا ه_>و رغسأم 0 اهيفلوش

 11 ا ةاشهد تاس دلا غال مهلا نم « ىلا ةاذكلا فاكمدح نم فزدق اضآاهش لوق
 :مسياطالالاقذ ند هلجالءلاكتلا قس ام ىلا ةراشا٠ ادتبالافنوكنأو شو (لال و سلا ةعاربتسبلا ىفدهاشلاو)

 ودعت تنك هراضمخا ىنتملابيطلاو أل او5ضرملا لاو ْرةم:هتاابر عشرا وهو كلذ
 روغلا ىلعلادو مقسلا كئادعأ ىلا كم لازو 0 مركلاوتيفوعذا قوعدجلا

 ءادعالا ىلعرمهالاوه: ءدهتلا رعشملا مطخلانيدلا ناسا لوقو

 لئسالهماكحنءهللاو © لفستلطارالاو ولعب قحلا ٠
 راذتعالاب رعشملا ىلتدلا ارامهمل |وفو

 الا واهملاىثاولا ل ةندقل « ال_صنتو ةرذعاهاوهوامأ
 دالوءاشولو تدانراق رثكو 001 هد-زواحت نكرل هد هج ىعس

 ةئنهتلاب رعشملاىزرخاملا لوقو
 نوعلارئاطلاب تؤدارتو «نوعكلا|هدعو دوعسلاّت فو

 ن :وئظو مه لامآق مقحت «| اوهفاشونيلسملاءاولالعو !

 راد ءانيب هد يتلف || هاربا نيدج ًارمدن فأل وق |وقو

 اهمح | ون فنءعلارفاست 0 ةعسأهب وردص وح ذاد اهيناةمىفدجلا لءالد 35 [ه.تاينانأرادبالهأ

 ةرازولابةمنهتلا ف ىناكس م!سايعلا أن دم لوق |وقو
 هراشنلابىوأ كلا كاذو ٠ هرازولاب كولعفرمشت

 باسل حدمو شما مذب رعشملا"ىناوطملا »6# ىنأ لوقو
 اريضن ىثسبابْشلا وو « اريذن ىسأرب س شلال

 م ><ل ”"”"” < "«1١1١1«<1*-##"«



 0 ا اا 6 ةودبابحالروشتماللاو
 لزب هلوقكاذكو هديرمنن ه>ودما لءاقت فدك

 هت هلو فش ءام اهراوص تخورخاهردصيف 1
 هاوقىف سفالة نبا كلذكو ءاعدلا ما هيأ عيان م هيئال طمعل عش ارحاهردص ىهلومف

 نائمع هلع ناحام_صلا مي و 0

 نرضانلاةلاعامهتمو تنعتلاوهحانم ان مركذا-«ريثكف ام خالو ههج وب حضولا | -ءعحشم>

 هده هد آننح ا

 7 رئارملاهيلعت ةشامةرثكل ه اعاواتنّدحا كلاذءضاامو
 - ىلا متهللا ءامشنا عنقم هاند رو اعذو هواصقتسال اوطد :سهأ از. هوا بسم ناكل لت اه ىبسع

 5-3 ((ادعواملا.قالازب ءادق ال 0
 نكلو هيلع عمشاذهودعم

 عمدصل ناك فيك انفّرع

 تاقف ىتعملامظاي ىتح

 "11 نأ ررشلا هلي دابعزت بحاصلا امم ةديصت نم زاطاد# و أ هلئاقو طمسلا ع نموض

 هل بعدو ادعصالعلا ذأ دحلاب 1 علطملاماقو ىذا“ ىلع ندامع

 020 هغةلا سلا 0 #4 نع هر ع

 انا كا تجلط عدي ارا « تدلوالسعلل سع“”ةيأ هلل همظن. ونزولااذه كرت
 اد_كئاف ليمع#ا لصنع رك #4 هصعاو ا لوس نص راصنعو هسلع منام بس) نزوق

 قدسو هج تدوأعر ةوالل_صأ «تكززنمؤااريمأن مهعضاو انلهمظنأ لاقف باودلا

 اديأهلتماددوربيغاهز وعم ا رقلاتاداعسلا ىذه ل تمو الاكراد اع
 اداوام رهدلاناكذنم هلثذ « هداوع ىشزنأ قهوه داي اهلك ةيريلاراعشأ تنسو

 اد_هعءام طق ى.معرهأ نابعش 5 ىعلطد دمعلا لاله نماو ائاندوسا اذا تعد 59
 ادهت<ركشلاع دنس صاخو #« الهتيم د-جلاىلاو 0 ضوم 3 كاذدللو_ة.كال ثم لاذ
 ا ىطعت * برطنمءافمملاةداغلاتداكو سانلا ةلاعو جاتا
 ىدر ءادراهاشغو اهاقوالو « هنّيستال اسفت هللا يرالذ نآديرأتنكامنالاف
 0 اناظشتحاطوهنم #« اًعْدْشدحو رتراطناغضىذو هستد نم رصخأ همظنت
 دب بع ".مطافلاباه_شلاوادر# ه« ادغ“ ىمح اصلا ماس 11نأب 1ع عطقنا نم ه-.ءاع لخدو
 00 بش عرض ًاودن 7 عد 0 و نركعانل هلوخدلهءلط

 ادلولادلاولا ه-.ةيسانبدجم « هتتأواناتعأ دما عذرأو
 | رضأ|س رافلاهءلعوا دوس اادرتلودولوملا حاصلا واف
 ادلودخت ل نمد_.-و قدصيف 3 2 لاما ادآو د دام

 اهنمو هعربأوهعدبأوت يملا اذه ىنعم فرش أام

 اد_ةعفوادو اخت مداخنم«# اهتللتاناسور علا لانو
 ادقعاه ثفنأ/تنكناوارصع « اههت يتتاو ىيطوذع اهتيدهأ

 ادر_طاورا اشد رشدملا ءاح © ذا كدر ارك هتقامتنزاو

 ادلورهللالوسر طم_سراصذا * ادبأ اعاد رك هللدجلا

 اند لاقو ةرابخيلا هسا نسال اذه لاق دقد امن بع اصلا ناكر
 ىنلل طءسوخ *« اطيسللانامحذأ " ئثعلا دتعتلمقأ# ىرشل تادجأ

 ”ىبحاص نسج * ةىواعئوبت ”ىعئاه مالي « الهأت ءابحرم
 ْ لوق.اذهادايعركذ تاذادامعنبا ناكو
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 2 عض - 2 "م

 تدم مك فل ل ا يف ل ا ل ل ا ا للا امرا

 ءارعشلا ماك اذا فاردق *# از را كاع املأ
 ءاضذ وهول اوعلا كف قيضد و دهم هوو فلا كنعد 11 هده:لاقامعدبأامو

 ءانهدلااهمزعحرسعتةاض * ةمعو ؟لامسلا ىبءفانأ فرم
 ءامد_ةلارط_سام ىلعتُم 3 3 امنامزريخأ ثءاح ل :اضذو

 هيماظنن ع "ىلع: د. عسل وفو

 بعث أب قاوثلا تبوهشأ أ ع نهمرعو# تلف ىنج نان بله .كلاأ

 6-9 ىنايطام ناخذ الولو الكا :ناكو هدعب هلوق عد راديو

 0 كو اك 3 ىتمالم لمطدى>اللو قىلاَق

 هماظت نم" ىذاوعلا نا لوقو

 الرخا هكا يوصل
 حاسس لاق اىملاىلاادالاهد_ثنأزحرلان مةدمدصق :لاعم ىفلابملا ار . ارعشدحأر ,رمضتلا لتأّةم نا هلئاق اسلادو سالاهلوق ىف دغةقرشلاب كداب - ًادعوم

 2 الاف صربأ دأآىودو )ع ءادش ءالا عج م هءقدهأ كلاو) ءوسلا لكلا الوكد امح ا دعوش لن .هللاعف تاتسرعطب راسا
 0 أوهناحرهممو هيلع لخد

1 
 0 2ع ناب رمش ع نك-لوىرم لقتال

 هيدأحاللصا لاّكو اصعنتسست هب رمضو هملع يع أوناجرهملاء واذهب قدا ى ع أل اقو ىعادلا هئمريطتف

 حاصريغ كدا اؤفمأو هعنأ ناو سه ن الا ادمعحدعرب رحلوق (ةعبقلا تآادهءالان مو) هب هباولف 1

 اللا د_,ءىلعل ع دانل ة مرا ىذلوق ل_ةموو ةلعاغلا ناب كل دا وذ لب كالملاد_.عهللاقهدشن ال هنأذ
 هنأمهوتفاعاد مدن كلا | دمعنيعتناكو نكس ءاملاا تا ةلنمعلابأم وأ ىتلاهيدصصقهدشنأو

 .>اف ادع 0

 رملاق نأ ىلا ةمغا شا

00 
 0 2 قفىدذعاش

 007 1 3 ا

 نم ١
 1 2 : 0 نيح ملا أل وق هلئسو .هجارخابررعأو هةقموةلعاغلا نااناذه نعل ردات ا ا

 5 داع“ ن بحل 2 7 ع 5 : .٠
 مهنا معص قهر 03 ل كلما دمعنب اشه لء ادد

 0 لالا 0 ضدص
 لو> الان نعقفالا ىف أم 6 لعفتا اوت داكدقءارغ عض

 هاذ صقل نك سولا ا ةىرتصلا لود( ءاددبالا عمق ن ا موحاوخا و هقذعءحب ول أف

 حدمساونابأن أح امهنمو برحلاو لولاك 2للهللاقق هرخآرصاق:لمانملدولاكل امنؤأىا
 وَ هد مق. كمربلا ى < نيلضفلا

 ىدادوك نخل ىناوك ءلع ف دا. .اعوشمللا نا ىلملا ع درأ

 اين متئاظا تلاه: نم ةلاريطتف
 داغو نمار نم كمر ىند 5 مدقفاماذا ال مثدلا ىلعم 2

 هاف مصّدعملا عم مىلصوم ا ب هأ ربا نب قصع ا ةصق 4: :مو ةلْزان ا سأضع ملف هريطت دس

 وأ ةديصوداشنا ىف عرم مة نادم ايهرمص#ءاذب نم غرف دقو هءاعل خد
 هلال .آىذلاامىر ءشتءلان# كامو وى هلا هل راع زادان

 نس ه نر شو قدح ةظقد ماد _هو رولا لع 000 م اوءادست الاازه 9 نمرمصتهااريطدف

 داوم هيأ, ؛اءأر ها نس>أ ليف هنأ عم داوملاومك دو دانزلاو مدون 47 اك كشرط

 ليوطةوعموتلابىدهعتا# لما :سىمع مانت نأ ىلا له ىلصولاق<*الوق

 لاق ثي> ه>ودماهباطخ ىثتملا بمطلا ىأ ىلع ب .ءدقتلو
 أمن 'امأ < نكن أ انااا يسحو 5 امفاشتوملاىرتنأ ءادكب فك

 رامهمل اوقبا.لااذهىف هنم_ داع و

 اهو هلعنو هغللا

 >الا لاو مما

 همأافا ده عدلضافلا



 لاقف ةفيلخلا عاطمىلوتو

 ةنرادلا

 هلاكشأ ئذلا لعل
 اناا نملازه

 ريب زا نبا خبطملا ىلعىلوت
 اهطم عبط م ىل ىلوي

 رعشلا قوس قرفاذ.ناكو
 ناهمفلاقفىلاعلا قرعسدو

 سودأاو

 ةلجىرولاراشأ تس
 دوسالا كوعد ىددح

 اكناسلا

 ريطخلا ندهسالا د د

 ا ندي بس

00 

 هحدمهناف عبب رلانيلذغلاد..ثرلا ىلا عص»أ لخدأن ملؤأ نأ ”ىجيبرلاسا.ءلانهللادع (ثةح)
 عمهلاصداوهراضح ايرم اذ هكماربلا كد ءهمعءطتقادقو نامزلاا مهءا أرعش ردي أو ث لاكو دنت :رأل هةفصوق

 نلضغلاحدذ مه رد ممن رششعي هلرمأ و ا عسب هملاىل.-كواشف ءارع_لا
 املوأ 00 0 اا ركشو عبرا

 دمرس ىل_ءاورهسقتورغو * دعسا|نوفح 1 ا را بل

 3 -هرانوفج ىف ىلغد مونلاو * هلد_هرأ لف 0 0

 ده داو ا لد اهسلاىدهأ 55 ناغا لتر وتسانلاطلو

 دور فلان ةلوصومه4 عم »* ثتداوح مسار كل وأ اهيفلوشدو

 3 ءربمل ناو تدءرنا ل_ذغلل 3-0 [هءون فا سد ىلا اع

 ده ل هدوحو ند_عجىتح * ىدنلااهبفاطأ لاو مآل ضفلل

 دسيلاو ل سهأدو_ءىفىتتيلوأ ه«ىذلابىركشترعس> عسبب رلانبا
 دل نويعهبت أقف فرع 0 0

 نال انت ةنانع ىديودا ه ىلئانب لاجرلا نغم ىنت ةكسصو

 / لاق ةمد ص ىف ”ىدفصلاحالصلا 4: :«2 دوو( (ءادج : الأ ع ناسا ىلا قدهاشلاو)

 ماما نامءلا ىف كا الع * هبرمصأعن ملك لع 0

 مالسو ةدحت ه ءاعرصق « ادياذا نومعلل كربقنأ اكو

 ساو ى أل وقءادتءالا نساحم نمو

 مست ةأر طاوال ءاواحوعذ « متم نم فووم اره ىلا

 ميسن بيطوتوؤأ ام لوط ىلع# موسر ن-سحدأ درب نمد ن | اضدأ هلوقو

 قلعت فيكى وحلا بامس ألعيا « قشعرو لوذعاا ىو ولعدو ٠١ قي رتصلا لودو

 راطوالاتضقتو ىوملا فخ 4 رايد رابدلا الو أ تال ماهى الوفو

 ق املاؤةقاخ عمدلا بحت * قادعلا ةرثكحا اهارثأ ىنتملال ]ووو

 عيش أن ينعاظلا ”ىأردأإذ 0 را فا هلودو

 نيودقلا بس: عمزتعملانبا لوقو
 مالسلاهيلعايصلا فوتو « مايالا ايش نمتذخأ

 ىّرعما العلا نأ لوقو

 رهسلا ىلءاناوعاعزجلاب" لعل * رمش أادقار ظةرأ اقريلار هاسأب

 ا دي عمفاشنبا لوقو

 ءاذظلا ةلالغسمج قشنا و * ءامدنلا نيع'الايصلا مد

 ىرسلاد نعل بالا قذرلاىلااريشم ”ىضاسلا 00 ءرمدلا لوقو

 ادول>وام ااه انو د اددح ع نقلخاذع نواقفر

 ةليم ىذات نا لوقو
 فاكللا اوهود>ولا نوه ىنتو * فزعملا ىاوو ىمدىومحلاليذب

 ارذع لقنتلاىف رد_ءالنا «| اردن تصص أن يح نم لاك راح ىاهتلال ووو

 ارجأ”ىفىو_للهتلا مظعأ 5 فلق ذو تدر نا لحرو هدعن هلوق قشرأامو

 ارمدع لدعد شدعد ن ثم سأ# رشعد بانو ةاقل وقتال

 ةممأ اذ ته 1 ك1 ل



 اهفكعفصدمءاقق لمي « اهلعفءوسهباراماذاناكو
 ترخأتف ط_او نممدقال ”ىنيزلا ءاضقلا ىضاقحدم ىطساولارعاشلا ىداو سلا نير غلاو أ ناكدقو
 هاضقلا ىذاةل قد دصىلا بةك-ق هلاح هلح رسوناطلا نبا مهجاف هنزتاج هنع

 ةيشاورعشلافاوقو « عستب هتمردصقاض #*« اذاءاعهلا لضفاانأاب

 هط هعفص ىف كلام «ردضتاقاك اورذحاف# عمتم ناطمشلااهلو

 راك الا ضعب راددصق هنأ ناطّشلا نبا رداون نمو هاضرأوىدا اوسلا نارا ” ىنن زلاب تامدالا تلصتاق

 انالوملاهتف هرمصوب وهود لاب لاكلاماءطرادلا نم رخأفه-اع رعفهل نود لذ مانالا ضعب ىف
 ديسنب نيدلا خفي ءاكحام جملتلا في رظنمو « اهلهأ لطظتالةرصتمشلا نعل سانلا ل ومب لمدد
 هناجىلاواسلاجرازجلان يسم ا ابا دجوفاموب رهزالا عمادلا ىلا خد سا.تلا نينيدلاءاهييشلا نأ سانلا
 نيسحلاو ألاقو كلا انسْنبالوقالا تدرأ امني سلا ىناللاتغرفالفنتءكرىلصوامهن:قرتغف عيل
 اللا نسنبا لوقب ساحنلا نيادارأ قارولا حارسلاانم>اصلوة.ت ل ءاغتانأو

 قلعوداو_هنيب * قدصدءةمىانأ

 قاةرولا حارمسلا لوب رازجلاادارأو
 دادسلاىبعرومالاترح « انن طال دارقلا ساس هدا ةذ"ىنالا ضار مومهمو

 مع ىاعتهتلاوةلاطالار دخت جيملتلا نم هبامةأام نساحمو

 لموك لوخدلان:ن:ىوللا طقس * لزتمو سم>ىرك ذنمك ناو
 ةناثمح طقسلاو ةمدقمادهاوشىف ةقباسلا سرّقلا ئه هدو علظم وهو لد وطلا نميدلا

 هيفدهاشلاو) ناعضوم مو-ولوخدلاو هقرتسموأ لمرلا نمىوتلاام ءوللاو فروىممهرلا مظعم
 فو هنال ف عدبأ اذ_هسدقلاْى هات ءفلال وتسالا ةءارب و علطملا عار ىعدنو (ءادت»الا نسح

 مدعه.اعدقتنا وكءسلا ىلهس ظفللا بلعب دد فصن قلزنملا وسملاركذ و ىكمتسأ وك وافق هودسأ و

 ةغبانلا لو5ناءمرثك أس علا نما عاطمناكناو بسانتلا فهنمنسحأو ىناثلارطشلا ىفةيسانللا
 بكاوك-لاءىطب هيساقأ ل يلو + بصان ةيمأأاب "مه ىنبلككحص

 هلوق ىف للي تدد ىمسق نم ةنيابمّدشأ عةءاموةعال م هظاغ أو نايسانتم هممسقن اف
 ”يحلا ل جرلا ل تقي له عائاسأ# اوبه معو ماو _تلااهيأ الأ

 هءقانو هل هى ىودب هفصن ادن فره: ىله هريغ وأ ىضلا لضغللامادم.ثرلاهمذلاتىذلا اوهتنملا اذهو
 1 20 هركف نس افتسملاهدشن أف ةلذ,ؤ ثنخ

 مان لاا هلا ج هلع تعاخ 7-0 مال.سو ةيدت هملع : مد

 هدعبو تءلخ لدبترثنةياو رلاو د.شرلا اهب دعلماكللا نمةدمصق نم ”ىملسلا عصمت “البلا
 مالسو مال سهيفكلاإل « قتلاوهفيلخلاايندلا ىلتحاهف
 مالعاىد4/مالعاله ف * هنوقسنودنزملافوّقسرمصو

 ماهرالا رخو عب رلا جست «ىتاااهتوسكض رالا هيلع
 ماحر“ الا هبت <ةوةبار-ةو * ةيدصو“ ىنلا ل ظن مكن دأ

 مات فوم_سلا "ل ظاحلاماه ه« ترطم أ ّودعلا ىف كواع“تقرب

 ماحلا سؤ رلانع ّنَذ تراط ه#« ادعلاماهتخلاصكذوساذاو
 مارحالاو”لل-1لنادهاشلاو « مال الا مانأ ىلع ىنثب
 مال.ظالاو عبصلاءوضنادصر 0ك "يعنبأاب كود -ءىلعو

 مالدالا ُكؤومس هع تاس 4 انغاذاوهعره-نتاذاف

 ىف دعاعم 5

5 
 سوداو
 را .ران نمتاقنا

 , سائلا لك تءهؤوح

 ىذلاذتقدصاناو

 كدا رم يح هلال

 قاو نعلاىلا لسفأو

 2 هق لاقذ نددهملا

 ءاك هعطو نمءارعشلا

 ةقملقلا

 ندتهملا معانا تشعب

 سأل عهدكلو

 سلا عالبع “الا نأ ب هد

 .سادعلل نوكتامعا

 هن ةلودلا كإت مال عأو



 ددأنأ اح !ىدسأدفادمس

 0 1 لاو تالا ف هح
 اكردرولا ا تر 0

 دولا تدع
 اراتغ
 تلخد(رفاطظنب ىلعلاق)

 لضافلا ىضاقلا ىلءامو

 هسا قى ى 1 هللا هجر

 هاذأامةرك اذملانونذ نم
 دج أ دمشرلا ناكل اةنأ ىلا
 همف تعتجاددق ريد زلانبا
 يضم زل أو تاكم
 هيفءاعقلا فا عمد و2 نأ

 الو دوس آناكهناكلذَن م

 ناوءاكحألا ي2.لازب

 صصنأ بلكلم * وبلكدرةلانأو صمقتليخلاورظ « اذللاو نى-ثاورلاو
 صخر امسنوندكلا ادد, 5 2 صؤرأ ل نا ده املا نملك

 0 « ادنلاعم-أىتذ
 لئسالةسصممدوودو هنا ةلودبةبرطضم ىشو سادنالا قراق دق ناكو ىل شالا همسع نبا لوق انعم ىفو

 دورَملا ةلود ىف صقرأ دشنأ هلاح نع

 دوهملاوأ ىراصنلا نمد خ## ريسخأ قرمعلاةع.ضاو

 دوصوالو دءصق ىبدعم د ىءارب نمر _هدلارمص تال

 دوهنا ةلودف برس ل د اعوس>رمهمؤلن مدوأ

 د اماضتسمرصم فت هدأ

 ”ىزاوهالا. نسملاى أل وقعد 00 ك ذىلعو

 عل كاملا د هناشولاع ىرا لك د قس داي مال 1

 هناوأ ف لذلا لمتحت «اهارت نأ سفنلا عركن مه هنامز ىفدر 1

 دور-ةللدر هلا ا ه# دو#_# نم م ستاند ال ما هسد نب "ىلع لودهنمو

 2 7-0 امندءاح ردور هللا: دم

 اودع !!لذىوسهانلع 0 امانا َت اا1اخ

 لا رطل رداوت ىحا ادناطقلانبرعس ءاقلاو أن أكو

 لاتذ سدقنلا ىديس خبطم ىف لاه تنكن بأ للا ةةديدشرتلا وَناَضِم ر ره. ىف ناكو لذلا ىلا يسند تاكو
 نورضانلاك دو رب رولا مست «رالا هيف ترمدك انالومةاي>و لاق خطملا فناضم ررهش ىف كالب ورب زولا
 ' اقرا ةفاع دس ينيزلاندلا لالجهاضقلاى خافاعت هوي سءقنلا لدحو

 هلاك آللي أذ كلام ط لا خاب

 ١ بتكم ف هسبح لاطف هسرحو هععصو هرمصح فنا لغلادح اديلاريسف تيب ةثامىلءديزتى هو

 ع ٠

 1 ا اسس سس

 نعد ءطم هل تسل ىلل->ءالد د# و 55 5 ةقلختاراداتسا

 اًقِسابدُنلا ءاَضَلا ىضاقىلا *# الام ىج

 3 . زوامكووّرح طلع 8 ١

 مزمل ! لعل 1ث ١ سر عفصلاب هلعن قفخأو
 اةءرطلاان.ّد-متامنأ ىلا « انعفصدووءادالا مكمل ىلع
 اقوقللا فوتساامدعد سر أ اح كفالا اذسهىال اوماق

 لاّعذس حلا نم هقاطأفهفعغشف

 قاذآوىردق. نم ضغءدق# هنأ ىبقّرط تلاد

 ىناذ آ نيلام عقلاو هب | ارطاخ ىريغام ساو

 هاه دوهنأ كاملا اننا غلب دقناكورب رو نب عراك ااوأهللاقد رعاشرصءناك هنأ يد اماذه عراضدو

 رعاشلا مضألا نبا هيلا يتكلف هقتتو عفصلا ب هيذأف

 0 زوناانّميدص « هتةلود هللا مادأ ديعسلللق

 2 تا ظار هرعت ع نمو هنم داو همس كوعمادغذا هتعفص

 01 ااا ع

 هلؤي سلاضدأهللاوعفملاف « رئآددنع 2
 اهم قلعراةسلادتوىلا « اردايمءاقوءارك اءاهامح لئاقلا ل وق فرظأامو
 مااا

 ناكو



 تيهذامديزبهللاقف هل وتكما ماكي سلا فاوما+ نم ضغديزبلاقف كدر ول غب
 ربرحل رتقا راد 0 تراك

 اءذاك الو تعاد :اسعك الق دع را ع نمكنافرطلا ضف

 هرادنبالوشي كدرم هل ضعف

 اسانإَهتك ١ اودللص هلو ىلع * هل تأ أن انرازف ل

 ع مخ أيل صولة هللا مذ"ىرازغسل نا امهلثمو ل.الانايتاءنومرب ةرازذوئبناكو
 حامرظلا لوقىلا ىرازغلاراشأة ب وتكما نا لاقفاطقلا

 تاضمراكملا لمست كااسواو * اطقلاع نمىدهأو والا قرطب مت
 هده لوق.اذهحاّمرظلات دو راملاةرادنباتدبىلا ىعمتلاراشأو

 تاو مت د ىلع رجح * لذ رهط ىلعانوعرت تأولو

 لاقف لوالا تءءملاردصُم اك-:!ناذخأ دقو

 ط رفة ىله> وما مكحفاكت #4 د1 لهو جون مايجب مسعت
 اطقلا . نمىدهأ مولا قرطبمكارأ# ىنناوماس“ الا نو .يعتمكصارأ

 ا ْ ةصاخىريغلا لاقف ىزاباا نم ىلا بحأ حر اولا فامىريفأا كب رشا لاقايعت نأ (ىكحامهل_ثمو)
 ريرح لود ىلا ى مهلا راشأاطقلا دمص:ناكاذا

 ايايصتاهلءاهتلا نممسأ ع ريغىلع “!طملا ىزاملاانأ
 ْ هللا دمع ىلع لة دبر 2 نهال كوش قرد امل د و موز هلدق راملاحامر الارث .:ىلاىزيغلاراش و

 كولبدأ "ىبراحلا لاف ماننانوكر تام برا ىنب ,خويشنمةحرابلاا نيقلاذامدقلا ديعلاقف ”ىل المادي زبن ا

 لطخالا ل وق ىلالملا دارأ هباط ىفاوفاكفاعقرب ة-ر املا اواضأهللا
 ىريتالو شد رتتناكا هةلخامو# برا خ وم ئئالدشدرن
 رحلاة م> أمت :وصاهملع لدق * ثد : وات ل لءالظ ىف عداد

 لالجو عقرب لاللهنبالو ب عقرب مولا ن م ”ىلاله لكل رح ٠ الالوةى راحت ادارأو

 اضم ناكوهوف“ الا هنبادتسو للعامل من دس دب ها دمعىلةد لاق نام» !ابحاصوم در

 نهوهتلا كب صأ ىف دالاشف اذ 2 نمهللاقهتمبر هاف ىتخرلا ير ف نير ىلا غل ىتجساشلا ى ادد

 ترا هرذ تال ذ5تاكت الاف رمعلا حي

 رانباه وضاع فاو م وع باد مهتداس هامسأ ىلع رازالا هيّشاح هذععفرذ 00 «هاةيسنكتمعأاذا ١
 د طام“لا لعناضمر رهف رر رولادتء هلم ءارمض- صرب ص11 نأ ىكدام عيململا في رظن مو

 / اذ_هانالومابرب زول ص. صدملالاف صسصد1لاىلااهمّدوو هيو ثم هاطق ناطقلانيمساقلاوأ

 رعاش اا لوقىلاري ثيعناللاة كلذ فكوريزولا لا ةفىنب ذوي لجرا

 تل 1000 ع اطقلا نمىدضأ مولا قرظر مت

 حرم ح رخ مهسَقاد هئباناكو دل هيدارب ىذلا لزحلادها اوشىفرك ذهل قم_سدقوا .ه5ص.د صدا ناكو

 هرارولا ى 7 : زا فول هنأ هيفن عامتوهو روك ذل مس اهلا نال فرظت_سداتو * حرخ لخدهتنباو

 ْ لاق صورو زو سلا و حرش ارو ر لاو هيد, ندم ووذ ناي ءالاو اقرا 1 سلا هسا

 ٠ هتلودؤقدر هلل صورا مودا ةنيفر ريم سبأ| اذ_هدتلا عومرمس هم ءلاىذشد نمضعمارب رولا

 ءاسؤ را ضعبىلاهبتكو 1 مساقلاوبأمظندقو

 صنر-ةللاولءس * ؤرلاىلعشاوغو اوصمت ىف 79 ددنك يدق ناك انطل

 هك اسالق ىدمسو ا

 ,-ح راامرظتتالا سانلا ىف ْ

 واانيزعالا(ىريخأو) |

 !عنصق درو ونار |

 !ىفوملاىدمسى رآىكرت

 ' ةاهملا لثم لات

 برسلا :

 "زنا ةيص ط أرشد ع

 ءامم# هلوانذ ءاسؤراا

 لاملا



١ 1 

 س.> عاقعقل قشالو # روش نب عاشو س لح تنكو رخاالا لوقهيدارأ

 سالق نبا لوو عمل“ 0 رظنمو

 عزت هم ملمع هت .ىجاح سوق نعماق عقدي سدأ للسطد د هلا ع نم ركسع

 مه لبق 5ك .> هع ىأن تيك رده عمت:بلقلا ان صن م

 الاد ضراسقو هس نعغار ةهتيمرفامو ىظفّن ءلاق هسغن نع 1 ْ

 ' فاسا اذهةبحلو او) تارام جلا ضعبب هعرمص ىت-هسضراعيوغوربهللاولازاف هضراعفغارم ا

 | كلذبافورعماءاذك اليضبانابج حب وهأ ناكو ةيسايعلاوةب وم“ الا نيتلودلا رمد # نمد عاش عسرلا ||
 قرذ ةمشونا ناد و4: كنب 12 لبطل هما لها ناكذنأ هرامدخأ ن نمو يا 0 :

 اهيديدشنأ 2 ةرطأف
 باعل هفيس ىذتن ادقو هملع تفرش ًافاصل هن ىلك هتد ىلا لما ل خد لاق هلراج ىنند (ةمتقن ا لاق) 1 نافل

 م هم ليلوريخك سفنل ترك اامهللاو سدد | ءاعّئرت< اوان رتغاااهيأ لود وهورادلا طسوق فةاووهوهمنملا

 نأل.ةكذءوفعلاب جب رخا هنومنق ناختال هنن رض ةروه مهب ءه”ىذلا هم لأ باع هلت فو ْ تاحةالا تجازت دو

 ال>ر وال. ءاضغلاهللاو الت سقامو سال مقال 000 ءاعةب وقعلابلخدأ ْ ركفلاو

 ايرح ىنافكو اباككض-ىذلاهندجلا لاقف باكا جرخذا كاذكو هاشم اهيطأ واهرثك ًاامهتلا ناك : فان نا 1 لا

 انآلاقكَدَم هرعشأ ىف نولوةدلاةنولوقءامولاقسان | لوقءامىردتأ ةمحىالشايءنبةلسم (لاقو) ع 1 / 4 0 - 2و

 هنأامو ثّدِك سانلادذك ؟. نم ”ىريغلا ةي-و أن اكلاق ع سمن هللادبع (ثدحو) سان لاهنناوىهذهلل || 3 6 0
 ا ناسا ًارذأ + .>انأانهللمتةءاششامامممذخأ فهلوح عقتفنانر ءلاوعدمف ءا اردصلا ىلا بر - : ريسد ى 7 1

 ىموسدعبا ل فةيبظةللاوت يمرامو لاعو اذاهللااهدعب آلاف عنصنا ذاك 51 م . اهتوعدقءار صا ىلا ْ 5

 عادوو # اهكردين أل مق هذذةىلعتضدقىت ىتح 0 و ل بطلا ؟ ذسوَلاَن ع ْ 600 1 ىتا
 لاقفاضدأ ] ه.-ىف اذدمقلا ىدفصلاحالصلا :

 0 املوا ءاعع "1

 هيطدف ةرغ 4م تمع# «عامصلا قرع *رهنا ند 2 ' أو 30
 | برك ىلع ىوطنتعلاضأ

 هع ىب عداد «تقحو دع ل هنع ىل.مأ َ 1 | 3 2

 هك اوس و 35 ةيبظدماّدق ىنناأاذذط : درع هلهتسم هلعمو :

 |نارطملا نب مكمل ىنعدا نمو
 لاقثم> ةروهشملا هتداغ ىلع ةتامنْنبا كلذ ىف ”ىدفصلاحالصلاعبتدقو :

 ىريغفرطالوهفاطعأ ل مم د قر ربه لاا عم ل,ددبو ا

 ىريفلامهسكهظاحأ موس د اخ 078 0 ٍ

 هب ارئاز بذهم نيد حلا درع قأدقو ثيغمْنيد#©لوقهيشأض د رعتلابوهوعونلا اره . نمهدعاو /:

 ادود_ص ىنعدصف هيلا هياةشمهرو زدمملادءءترز وعو :

 ادغس ىضخأو هشار نع هةيكنلا عزااهتتأ َُض 00 ٍ

 اهلوؤىف ىكشسملا تلد عة هرثوددمعهلوح ورقروك ذم لا سأرب ناكو

 ىفننذالو ىلط ىناَدْعد د هلضفىلعنوديز نانا 3

 ىلءىدخ التي 1 هتمحاذا ارّرش طلت 1

 هدلدمعل ماس هل 00 ماربني زنبانا هدأ. ل نب مس 1اى أل وق هلثمو :

 هدممع نيصخ" ال د يد م تادنلاو هدر سرع ء ىب م 00 ماهسن شرب ٌْ

 ءامعدالا تو ء*دقىأ : د ارا مثيهض هرعأف ساو ىبأ ل وق نس ام ْ

 ا امعدهنوككض رعف

 ءاهكاهتءورضتغانولو 3 نعد 2 هال ت 11 ٍ

 تزرفاموبىرازفلاةريبهنيورمع نديزيرباسىريفلا لا دبعن بل رمشنأ ىو دام عواتلا فيرظن مو ْ
0 | 



 هنذأة سد سو هيلعهتلا ىلص”ىنلا ةوعدب مهباص أ ب دج ىف ىرمسكى أن ي> هرار ز نب بج اح هصق كاريمش»
 1تدذ1ناف ندرسو ندعو ود نر غامد عص :١لاعذ اورحي ىت>هدالب نم ةيحان فاو ريص»نأ هموقل
 لاقذىفتتأبف نمولاقفا ولم_ةءالنأ كاللل نماضىفابجاح لاف دابعلا ىلءمترغأو دالبلا متدسفأ
 سانا قدا ممل نذأو ماهل مادي يامل ناك امىرسكلاةذهلوح نم صدف ىموقك :هرأ
 هلأ س وق باطد ى ربك ىلا هنعدللا ىذردراطع هنأ لحراق ى>اح تامدقو ملسو هلعهللا ىلمدهن وعدي

 ىوملا نم برعلا هب تغصتنا موب لو اذهلاقا هربخ هغل الو ةنيدللابإ سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسرو
 هسفتغصتناعو كلذ لاق ملسوهيلعدللا ىلص ىنلا دنع ناك ىذةعقو تب رك ذلاك سايعنانعو اورمدت
 هيد. عؤرفهةيدملاب وهو ةعئاولا هلت اثع مسوهيلعهللا لص ”ىبنلاتأ(ىوربو) اورمدنىف ومنا نمدرعلا
 ىناهيالادهنأ(ى ورب و] س :رغلا ةعرهىأ ر ىحممل وعد. لزب و رصتلابةعم ردعاجل و نام ىملىعدو

 هللا لوسرانمهلئاق لاو مه هتوعدو سو هيلع ىلص ىبنلاراعشاوعداو راحاذا ن الاىلامهفّةعمد ر
 هلوق”ىفارطملاكلذىلا مل دقو اورمدن كلذباوعداذاف كدعو

 اهجاح سوقي متوهر * اهحاحسوقءانيلعوهزب
 هيمجاح قاح"ى ردناق بام ىفاي 0 وم لاقف"ىدغصلا كلذىلا ملدقو

 يهاذ4_يفلهاذ لقعتلقف * هنتقب حاولا اح ىىا ادب
 ىبواحم لاذ اذ_هىلا كاعد *« ىذلا امل ل هللا -كىبمح
 ىجاح سوةاونهرتساواوقثي يف *« افظعت نيقشاعلا لصوت دعو

 ةيطوقلانب نسحلا لوو عملتلا رطل نصو
 قوطلا ف سلام لاذ نم ىناجو * هفصو فاك فارع ىحاصىأر
 قوطلا نءورع سشنكلو تةدص# ىللاقذ ورم_ءكور ع هلتلقف

 ىف ىلا دقو مدق ماريغص هنوهتسادق ندا تناكو شررالا ةعذج تحخأ نبا ىدعنب ورع هصق ىلاريشد
 هلناكى هذ نماوطه_ةنءىفت عضو وكما بايثهتسيلأو ماجا ىلا شارد ه-ةاخدأفلب وطريخ
 حارسسلا عا كاذىلاو الكم ب هذف قوطلا نعو درع بش لاقهقنعفقوطلاو هت ىأ رالف هلاغهترازاو
 تاسنأ نمهلوش.قا رولا

 رع“ مانفأىف قرولانوكحج7 # هثسا# تداك هروك“قوافد

 رعربزولاقوطلا فس شدهول قف «اوعزىألاقوظلا نعورغ ى ثنا

 رع باشاذكحجه» « ورع سشدئاملثم اضأهلوش كلذهلا راما
 ةفاصرلا ةمحان نما ةعراب 5 أ سها تاق أةدا د غب مسج ىلع دعقالجر نأ ىكحام( عيماتلا بيرغنمو)
 اموىّرعلا ءالعلاابأ هللا م-رهل تلانتذ مهلا نب ”ىلعهتلا م>راللا_ةفباشاهل ب ةّدساف ”ىنرغلا بناجلا ىلا
 ىنأب تدرأامو مسهجلا نيايدارأ | عىنبري_كملنءلاهتاقو ةأرملا تعيتفلاق ابرغمواةرمشماراس لب امو
 هلوقهيدارأت لاذ كس خف ءالعلا

 ىزدأ الو ىردأ ثمب> نمىوهلانباج# رمسجلاو ةفاصرلانيباهاا نويع
 ٠ ١ هلوقءالعلا ىأبانأت درأو

 لاوهأ كلذ نود نكلو سرق «اهرا ص نار جلتاناهرادامف

 دوو سيشل اسس قاتلا

 نال آةعرأب ىد 10 نماهعابفا يابعد ف لس وه لعللا ىل_د ىلا هادهأ عح رالف ةلدهاسكواهدرف

 رهشأب ردة عقود عب تناكو برعلاوسرغلا نيد تناكو ةروهشملارات ىذةعقو فااضدأ همر و مهرد

 دب كماستد | مقا ثا رام

 عوج نع اراقب عد
 الا ىذاةلا(ىنريخأو)

 ءمرك ْدمَدَعملا دي وبما نبا
 حردل اودلارصانندامعلا

 :مديدلملا :هقجا لاقهثلا
 .اانعمو ءانغهوعدف

 كلا مالغ :رعو نيسنع

 ,انذ_2أذ نارطملانبا
 ا حساب ثيدسحلا

 11 ىف هم ماطظعتساو
 لا لوصولا ىنتو هناشو
 ا:.سالا ىهشتو هلاصو

 رضعهل لاقف هلام
 بعامله_هننبرمضاحلا



 هلوقامعو

 ر دأب ودمش رانمزعلا مد

 روضملا كاو نمنآدقاف
 عطذ كلا دو ىلع قيتام

 دعا وانتا طلس انا

 تحخ أن باباهشاا(فربخأو)

 مدعملا 5 واحلا نينيدلا م دلا م

 نينعنبارض- لاق رك
 ناو دسم ءامل
 ىلاخ دن ءماسلا ورا
 همست ىف هعمتل رك اَذَده

 ال.اةرك ةاذايرئلابرغثلا
2 : 
 ادشرةءاوغاا ىرأ الازنغاب

 امغس لا ىفدشرااو ءاوهىف
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 ادهاماهل م هطةسشلل طقتد | ا 0000 رح :واديأ هلا اد 2ث 2 6ر2 ولاكلاق و

 ىنمنداهللا قف مونمهاشخت ئن" ىأو نبعد رأاوءاناذأ هم ا ”ىآوناورلعوضملا
 ىلاتفزال ةببم> مأ ىتخأ عممدقن مدح أن اكص اعلا ىنأن ب كلانا هللاسقف هنماندفكاذ 5
 نمحيرخالف هم هءلارظت خا لسو هد رك لس لرب رد نا املس الو وطو رخو ناش لس

 وأن ثالث هدلو غل :اذالحر لاذ موزقلان ,!لاقف ؟-2!ىلارطغالا تددح أ د_ةل هللا ل 0
 كئماذه+ عمدا فنحالا هل لاف ةيفاص ناعم نمناو اهات دل هللاوذىدعسالا اوكا امزيعب رأ

 هللا ىذردب يرام لاق كيال ور زعل ضق.ن ناو كلد_ءن كدلو ردقو لردقن م عضتْكن 6

 ىقنحلا ضم ند هرج نأ(جماتلا فيرظ 57 نمو) علو نفس :رمعأد_ةفاذار مانأا ا”ىلعاهمك | أؤ هدع

 لخدذ ىن:هللا ضم نب هز نذأتسا هما لاذ 4عم حار ارب :كناكو ةدرب فأن .لالد د ىلع ع دقر ءاْضلا

 ماج رامشب هيلا تشد ىذلا هل قف ل دا هل لاف نم نبأ ضب نبه ربح هل لقفحيزخا لاق ف هب هريخ اف بجاحلا

 تنأامهللا فس جالا هّهسشف رئاطلا كلل ى هو وثاك انو كالت دأفا رئاط كلاب مينأ لاشي

 4 كللاقاملاك وكس خلال رالف وهو ب حالا لخدق باوكلاهريخ : افةلاس ربك ةءد كاذو

 0 ريخأ ىتحدسيلع مقأاف وأبا وملاْدأَف ل وس .رتن أ اذهان لامة لاقاع مالا تنك املاَدؤهللا

 داود لم ععمو هم 1 اك زوم لخداع ةمالملا انعدم لكلام و ةبلح رب صدى ج> لك

 لئاقلا ل وق نمنا ضيب هلوق.لالب ذارآوهئلاع

 ضيب وأ نم نكءلو تةدصدتف *« هركد أت سل ىرمعا ضن اتنأ
 هي ىنتثا لادو هلل هلوسر هيلا هجوفارب 1 د نأكو ناو ض ىببدحأ عم ةعقا وهلترك ذدقؤم رك ذىلعو

 اك اك كدت : ولاقفريمالا بج ألاققءالخللا ىلاالخت ا دءدج .وةهملعل ]وس رلا مدت 43 هي دد -وةلاح" ىَأ ص

 ىفادعاتهد_دوفهلاهبّقأ و هذخ أف كدةرافمىلا لمساللاةف ىنط, ىف ًادقواول> اذ مدد ثد رمد
 4 :طدتاذع نمهمف فوهامحجاعد وهو هثداح نسا 1 وحارب مهمل ىهوا هاطي ةسعد ا راح هدنعو4م .راط

 اذهاملامزدنلا كلذ ملا هك رسلغدةل تاوفةز-لاقاهرت دروخأ نان ظاهسق خر تطرف

 اموةيراجلا تاو ب ضف راجلا الااواعفامواهتاعف تنك نا ىدهلاو ىثثلاو و هللاد_مع”ىلعت اقف هزجاب

 تاقفوف الاهللاوّن نأ ءالد ءواذهاملاقف اهب ريق نطو اهتح رسف ىرخأ ىث ام مثمر اكلا ىلعتردق

 كل. ولاة فةيراجلاهذه لمعالاو هاماهتاعفتنكن | ىنمزل:نيعلا هذ_هواهتلعف تنكنا قلاط ىف سها

 دز عانت قالا تسترننا 3 تيمور طف ارش نيد تنكناءالدنا ىلا ىوق كتصقام
 اهتيهودقف همنازلا هذهدس دم هيجان لاقمح هداحن محب ر خي داك ى حلل ندب نسف امل 11 نكملام

 ىضمأت اقف عنص:نأديرتامىللاتذ ماا يقل تيننواهد.تنخاا امل * ل2 تل دقف لطشاو كلا

 هللاو تاؤةيراجلاعدواهزذفتران,دةنا مل هل_هو هدعن هن ا تطل اعذ ٠ نٌءلهللاولاشفاهب

 ىاعد الثدعب, ناك اففَد راجل اذخ ا واهتذخ أف لاقلت ثءاقامالا س.لاقؤ رائد دوئاهخ ءكدصقنال

 كلت نأ ىدتلاقوهاموت اة كفن هلعلو ل 20 دةئام هذه لاقوم دان ىيقلف

 تلقف لةلاةفريمالااميأ نام“ الا ىل تاةهيدينسب تفووا مل ت تا دوا هما شت 2 0

 اي ىت>كصصف ى ريغّنشهاسف ناكنا" ىلعو " لءتاق ةرعن لاقتاو سلا نمى رادو ةلمللا كلتتسأر ارأ
 تذ د تان أ[ متفو ىتجاحتيضقوت نأ منم اكو لا ىنتري_تأاامئال دو ةلاق هاف ىلع

 تاقةيراجلان أو لاق ىاذأعف د نم كلوسر ىن-ءنم ثيح دل - هع كاذأ ىلع تًأذاك ىنأاهنمو كنب راج
 ذأ كلك رثو كلل ءف لج هذه لآو ىرخ أرانب د ىتئا_؟ىل سهو هب ”رمسفربملا هنربسخ 1 و كلراد. نمت جام

 اليا نال وريسل لادم مو هن ةيراخلا

 بواض نمتدطوام ىلعا را + اهسوشد معامو ترش نال
 اتكلم
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 بسضقد<وأنانست< « ىتنم نأب ىأتلعدقو

 بدمشم 1 هكءاهع «اهننا قري نأ لبق نم تلعأك

 قاف الا تاهتشاف اهنطد نم ت>رخاران نأ نمهبماح ىهوا مانم ىف جب راحل بيش مأهنأ رامهلاريشد

 فرغ دقهنأاهمل لق ىت> قدصتمل هصربغا هيلا ى ذوناك أمد سعأ ن مناك اذ تأئطناف افءام ف تعدو مت

 هلل ىذرةيواعمىلعءدو انين جحرلادبعنأىكحام (عيماتلا يدب, نموز يلع ةحات لات ماتو تقدصف

 ىامأ هما هللاقو هوخأ ه-هجوذصاعلا نيدرعسءلو ون. دملا نعناو ره هان أ لززعدةناكو مأشلا هنع
 لوق.أ نأ سائلا ىدمو ا 11 ما وك همتاعف

 ع وطقلااهك انمن ا | هارب ىفزيق” سب علاكتتأ

 فقع قلاع ”ىلشل كاتو
 ةىواعمدارأو أش كللذنمءاشأاملاقذ تش كلذ ”ىألاقف | رثاكم ما ارخاغم مأ أت ئجارئازأه واعم هل لاقف
 لات همام لاك نرد لانك ةعلد ”ارهاعلا "ىأىلعلا ذهن ءىذلاهملاكن ةماعلا ىحكر

 هل ىنئادلا لوق. ضد هزعد عزه شجأ
 فاودحاورلاو مزه ش أ د هالو دعاس 5

 نامدقلاو تاقاس أ ةيست ع هلانتحامرلا فار 11 01

 هتاراج ىلع رو ستد نةوهالو بد رلا ىلا عظلا فهب>اص هيكرب ال هناامأ لاقو ه4ةءهللا ىخكرةيواعمبضغف

 لاقو نرلا دع مشن هدأ ءأ سا ىف كاذب مهدد ندحرلا درع ناكو ساذلا ةععض در هنئانك ىلع بفوتالو
 لاق «:كيصتش[ربر ديو 42: 0 ,ءىلع كل حام ني:موماارعمأاب

 9 واعمند وهن.دىرحاعد ريخ اف ناو صه هاأ ىقلاف هدنع نمح رخو الذي س أر :الف لاق هّيطصةسارب دل

 كنمرصتنا اذا 2 تءاقؤوسل ]تضر لة امها كل نا «للافو ا طا

 35 ىو ارسلان هنفهأ لا رد واعم ىلع + دو هغمسد اق و4 س .رف بكرو هتلح سلم هنعتمحأ

 الو لذا كدر زاممتلا هال لاك يلا انم قات ثاد انت :رزدقل كالا ا دمغى ًابام>صود_عجو فس ضغلا

 ادب دور ف4 همطق خو ةعينصءوسوةرثأ الام د .أكملا سعالا ىضفأو سياواذا ىت ٍ- كلعاورث آالو كوز ءاف

 نوكيناورمأ لح ونيميرأ وامك, ىد لد 00 مها عاوزب مث عواقمت هش وشو 0 0 :دفاديور

 نكست مول ال ا كتلز للم :ءدللا ىذرةيواعمهللا_ةفداصر انى لابو ىتسحلا,ءازعلل مهم ذة مح مهن

 نأ عطةست لاكشي اماكشدو صاع نءهللا د .عىلع كَ رأى اهادحا كلل آرءسحو د هدد->اوالا نونم

 ا 3 اهحو رز ىلع ل: دعتسا ةلمر تا نأةثلاثلاو داير سال كح ما أرك همن املاو هنم ق دست

 تواست اذا. نكاوفاطاسىفه-ت:مرمت:أال اذ صاع ناامأ ناوره 1 لاقفاهدمت امهنءهللا ذر

 أريخم اثللذ ىفانل هللا ل ء-و هوضهر ؟ ةيسأ اانا اير نسى -هأ اركامأو هفةوم نأ لعمادق“ اللا

 ا ءهليا ىفرناٌمءتن:ىدنءورثكأو 1 "ىلع ىأتاهناهتلاوذ ور ىلع هلم هلم اوك اهو اريثك

 34 أنهن ءدللا ىضرهيواعمهلاقذح ا الايلط هلع ىدعتست اناث نأب صعد امونا هد فشك ١ ١

 هاوار هرميع "معو ةريشعوعأو هرمنعو *١لىناهتناون الا كاذوهناو هه لاذ هلا سلا

 ناورحلات ةانعتا ةرهنواعملز ارداف ىتم عمت نب 0 تلعلاه ءابدةولو نعي رأ ىنميةدعلا اوامكتثأ

 ريسشك مرام ىفىاف ل الماف ٌمرارم“ قدا ناو

 رورتتال قمر عصلا مأو « اما اه رمل تا

 ناوره بث وذ كل عىلا كدارانأو ىت اعل لاقو عضخو هدي ةيواعمىزخض سا ىتحهمالكن مغ رفاف

 | سك“ ادد نس .اننلا تجليد ال را را اعطاقاعأعالا كيل أف كيلعتمدق

 ىنيركساابرشوأ
 هلمأ ضدي ةعكرك

 ميدعبريجنا نوكمولو
 ١ وىدعلانىرابح
 1!( رفاط نىلعلا)
 وذمنلاامهملاراشملا

 |ءامدن نم لجر ريل او
 أ اري_ثك ناكرهاظلا

 ساج ىف روك ذملاب
 ءىذلاوهور_هاظلا

 ا نيدلافسمسددالا

 00 يجاص
 ؟ اناا يبكو

 قولا امهيندشنأ



 سأرب نك اسلاىدادغيلا

 ةمدذ ىقفتنك لاقنعلا

 فرشالا للا ناطاساا
 لة دفى مدي هللا هاقدأ

 ندجرلادمع دم_كرااهماع

 بقلم ارعاشلا ىلباتلا
 همرخ ه_:.عىلءوهبوأدم

 ةيتاعم هندو ىبددرح ُُ

 اميدب تاقف

 ل هولدمنيعتلظأنا

 جذل زوون ع

 هءحاصن نوال نأ مسي

 ا روعفلا رصد وهو

 قرتسم ل ءةرعشلا خول
 مهلا ةرثكد ىن :ءصألا و
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 كاعتهللا هجر بلاط ىنأنءسامعلا
 | ا ل تارو 8 ىتلاهش تلوم
 انوسلا طارم هلاءاتنحوتدهو اهضجق ىلع 31

 اينه مناهج ىل مجريف *« اهددص نءالاعا سأف عارأ

 ام راي قىدعلالواح *© اهناحرسلاديتاىلا
 ادا اهاجدرديمدانأ 5 اهولسأان مكلامف

 ايضرلا فيرسشلا كح أت صد فو امسح ىف تسلا 1
 0 ةعردملاهنديصو فلا عتهللا هجر ىذرلا في رمثلا و5 ىلاريشد

 انملاطهكذ امزَق 000 ة.نان تدعاله تسلا ةليلاب

 0 :لالوضفسثكلا ىلع# انيذاجتاربغل كعب لتقف
 5 ىلع زات<قربلاانئضد * ا بيطلااهب وشد

 م-ظلان محاد مثللا عقاوم ب ىل مج ةايرتلا كلاذ ف رانتانو

 مدا ىع رلاواهل ءاقولا ىلع * ىدساهتماب4_ةعانشو

 مسلاولاضلا نيب ِءلاة كور * تع-تدقوانيدرب رطل لاو
 م ءىلءعروش_صعمرت ىبددح #* ةلفاغ ىهوابنع عبصلا ا

 مركلاو ب غلاءارو فافعلاريغ 2# هلعل دام ادري ضهغنأ 00

 ا نمنامضقش ري_شداشك انيعادولاذح دقو دلو

 درا لياؤلا تاهت نا رأ © ه«تاددعام اره ىستفلاو
 م-هتلا نع د_ءباننطاو ىو د انر ها اوظتباردعواننثنام

 تاسأ ع نمسا ارى بلوق جما لاء نمو

 ريما مهال_> آنا سهأامهتاقذ دي ىدرلاو آرار غلا ىاسيص الاقو

 ارتسالا اهزتح نحن مك سوو : ىددهدالا ل ذم[ ىننكلو
 ؤر عةنءوسامو اهذراك 07 هل -عىدرلاعف ةدفري_خالو

 ةروعلاتو ضرع أفا منءافشاكهنءوس ءاقتلاقن قص مولا هنعهللا ىكر 0

 | عت واعم حم ناكو ورمسل عفوا ه2 ةعةلأى كر ' ىلع عم اضدأ ةاطرأ نيرمشل كلذ حئودةو ى 357 1|

 هلو ىرخ ا وامن د ىلع تاصح هيهللا ل 0 ىنق كدعع# هل لاتوأم .اع قا. تأءسمفاضدأ

 ثرحلال وق. كلذفو م 1 ند ىلع هعرمصؤ امقّدلاو برحلا فهدصقف ءآرىب> 0

 سلو ورمعلاودعناكو“ ىمهسلارمضتلا نا

 ه.دانةحاقأ اطسوهيروعو 35 ىمشنن سلس راومو لك ىفأ

 هيواكم اللا قاتم كطدنو د# هنأنس نيا احلل
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 بادن
 الل”٠سسسصدا

 2س 1 هدلاو 00 ربخدغىؤودم :ورخ مودلا راشيل لاو د

 |( 0 رمششد انناك و ىل م الان # .رمو صا ادغ 3-1 ألا ذب ثدناكو :و ءانأ نأ هاب دوو لا ىرسها ةصقىلاريشد
 رحاخةلاقماهلت ام ى أ 5 اًضاأاقىن ا

 رعءاشلا لود ءذ ىقح ناو 4-ةسحتمسطلام اللا هليأب

 لعحت رغأ سرف فصو ىف ىدعسلا هتان نبا لوقهيديرب

 هنا شلاق ضان هن م ص:ةأق و كلم حا مصلا م طلاغأاكو

 حا>< ننالود 0

 يملا فرغ هشض عن لوق نسحأامو
 مادسم اهتقد ناار و ثردحا عطحاول نمىدنعو

 مامهلا م 0 انكذامو 5 ليد ىوشلااهئاطعأىفو

 ةرولاا هش هلمضمبذع د1 دراباهاف ننام لأ معر هغبانلا لوقىلاريشد

 ةدراك !وهتفذاماذادذع 5 هنأ هفذألوءامهلام ءْر

 دقفروصناا عم ”ىلزم لا ةصق عيملتلا فئاطل ن و ىنعلا ذهىفل يقام فرطةيرعشلاتارسسلا ىفرتمدقو
 تيباذ_هنيئمؤملاريمأاب" ىلذلا لاقذ هك أعتدمبهأ .دملا فا ارم ملا عما سم ةرتاكهدعوهنأىور

 ص وخالا هشلوق وق ىذلاة كتاع

 لكومداؤغلاهيوىدعلارد> 5 و 2 - أعتاب

 اهيفاذافدارأام لعبا هلابىلعةديصقلار رمأ هنا لاؤسريغن مهدت اروصنملاةبلع رك
 لعف. الامل وق ناسللا قم 0 ليسا لو أمىلععت ءارأو

 ىيعملاءالعلا نأ نأ كام هلثمو هلدز ع ًافهيهدعوامرك ذَمْف سد ينال ازهىلا راشأهنألعف

 0 ئضار ما ف.رسثلا سا#ءامو م ةار عمواهدو هناوبد حر شو ىنَدلل_رصعتب ناك

 لزانمسولقلا قلزانمامثلل د هلوقالار هما نمل نك مول ىززعلا لاقفهبناج نم ىضترملا مضوفىبتاا

 اولا ءلااذهر ك ذيازه ىنءامنو ردتأنب ”' رضاع !ألاقو هجارخاو نص! ىهأو ىذتر أ بضغف هافك- |

 ا ىلهداهشلا ىسهف هب صوأن نم ىشنم كنت اذاو ىنتملالوق هيىيعلاقال

 ىمملاهباتكىف غئاصلا نبارك ذناقاخ نبا عشا ننال كن كا بث يلااذهيعماتلاو 3
 [ضورئمر ف و انوندواغد#ر يتدشا نيدتهملاسوفندكو نددلانيءدمر 4-.فلاقف نايقعلاد العب

 الو هيأندح نمهرهطتب ال ل>ر نمكم هان عرمش الو ل ملاض" الاريغىفذخأب كو عرشتا 3 نرسل

 9 ىلعي سف ةعامب ىف سلاجو هو خفلا ىلعاموب رذهلهصاقتنا غئاصلا نبا غاب هيانا لئا<رهظر
 ىلا لا هتف كلل لاقأم ىل..ةذ هنولريغتف مت ةلاالا لاتامد_أ 0 ىدمو خفايةداهشهللاقو تقلا فتك ىلع

 ىنتلا لوقف هبريشر هنا ةماكلا هذ هب ىنموه خلد امرشع كاذب ت غابا_ةىاتكىنولعتاعهتفصو

 لضاف ىف ىلةداهشلا ى مق #*# صوان نم ىتقذمك تت اذاو

 هح امي نماناكام منافاضد أ ىبتملا ببس: ناد جنب ةلودلا فرس عمءافرلا ىرمسلا ة-هقلببقلا اذه نمو
 ا ع ”ىرمسلا لاقفهيلعءانثلا ىفغاابف ةلودلا فيس سا قامو ىنتلارك ذىرخ

 شراع ةلودلا فس هللاقفه- -رسريغ ىف هكر أهنأ كلذ, وقعد واهضراع“ كة دئاشكد رع مهدمدقىل

 اهعلاظم ىتلا هءؤاقلاهندمصقانل

 قيبامو ىنمقيسملامسرعللو « ققلاموداؤغلا قاءامل عل

 اه.فلوقر هب أر نك هنارا 2 نماهدجأ لفاهترب را عاوة دعما «ة"ىرسلالاذ
 حلا لاق ىرابغمارأ 3 ا

 ىنأس .ئرلا لوو خململا عددي نمو هتضراعم نعت مح أفتسسلا اذهلاراشأااةلودلا فيسن أت لعف
 وهاب نأ ءامش اذا

 ّق دغادم 1؟©

 دن دج أ سايءلاوأ |

 ؛ زاحأو 4: ساق لاك
 ,دلاقف وم( ىف ريسخأو)

 كاد | هلأ د.عن رع

 ام> اصل. نيد هللا ْ

 الاحتراهسف:]ىرجلا
 رب: >ردخ سور عو

 هاهداوذنءاكوطست

 .اهفطاعم ىلع حاملا علخ
 تهد هع اعشن اكادوت

 اهل ءاصفاهولصدارأو
 بدحلاا هدانا عصروأج أن

 نردلا قف وم( فرب-*أو)
 2# نب ىلع نسحلاوأ ا



 جمب عس مط هج حمسم هس همس سس حس بسسس دسم جتا

 ىت>تاساكلا الم

 0 وأت يملا ىف لق

 باّدكءارعش نم لءقعللو
 رعاش ىفماس: نءالف «ريخدلا

 ءاررشلا نبا, فرعد
 ارع_ثلافاما ذاق

 هسأف وس ته

 ندلا" قن(هيقفلا فريخأ)
 د أ ”ىبوملانيدلا

 ثالث همسو ةراقا.مىلا

 بحاصحرتقا لاك ةناسق“و

 ند وكر مطظااكلملا مس درو

 ىلع و ىلع ىكترزدلاداع

 نم هيانىلع اوناك ة_عءاج

 ىقهللمه»نأ ءارعثلا
 | وعئصف هيلع ب تكي امج رم

 دوعلاوهىدوعاك ْكثريغب
 قاعللا تمر ىتمقاربلا ىتت

 نمو
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 راش لوةلوالار طشاابدبرب

 66 ارا 4هيثا م5 ىدعلابو رح كلغ اذا

 فادىبأن؛فلدنيزي ع !اد_,عندج داون نمادناق نأ انهركذءامم.طانمو ناملات ملا ىاثلانو
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 مد ناس ١ ارذيذثمو وهوثسللا نيورع ىلا بر ١

 رادىذب اراددهو>و او-الذ * مهعمت ىرسكى سنذلا اا ا ىلآير ءام

 راعسم " لكىديًأ,قاقرلا ضخ لابو قاتعلادر + اهناسارخ خود

 رامس4ف 5 تروي تعمل امأ 7 هيريصسساأر_ عمدت ن مأن

 ا ءاضم ران مرت دسلاب ج همر 1 ورمعا ريوقسملا

 نم عرفاذا ناكمهضعين املا ذهب ا كلذيدجأ سف

 لاقو ضرالا ىلء هذ هديح عضوه , الص

 راع مانع اضم ران مريس بالاك 3 هم ركدنع قروعد ريضسما

 طحاخلاو 00 وقد اى "قرع لاذع عركى الد -بلادشنأو راثلان مهللاب ريو مل :هئاراعر دوظهو

 راع اد ىو لكح نم #« هريسصن حار عدا 5

 ىراطو آضءبىفهبتنعتساامل 0 تلق لاو لايختتب

 راذلاب ءاضمرلا ن مريض سملاك « اجرفهدنع نمىبلطىفتنكف
 ىران 1 ةلاكخا ازهورعموشن مويه سرت_«# ذاتعااو كلذ دعأقا

 ىر رس :اعأد قف تدد أ ناو د 0

 كلذىلاارب شم قا رولا حرم

 اقرمصناو هيقواوار عراصدو «هيترظساىفأار ع ىرأ ىلام

 اميل اودهسأ ا هنماتسكل فايف اطاغ هنت ةحاح نع مانو

 اؤرعاعاش رسعت كديزأ اف « هبي هق*دق ورمعد ريصسألاو

 ى> اذ مباذ ن ف تو « اهموثن نم حماطملاَتْهأ اًضدأهلوقو

 7 ارعاشطشه تف د اهلثم ىف عمت ةلاشاحَو

 اه ناظة.تنأ و *# رعانءماندق اهلكىتنعتا» * ةحاع ل ةمدعال اضدًأهلوقو

 هلوقىعملا اذهنمك0ىفدن دوج فرطل نمو

 مزءدقأمدعب نم عاش 4 قشناق ىتب رمسأ|ت طشن

 أدم نم هدهسم #١ هل_همىلوءا3تاقف

 عمار ارعامه»بلذ » م راش لاقامأ كا

 رم هم١اءالغ يد ىعدر و هوةنب أ, ىرب ناك دجأ همس لجر ىف ىلملا ”ىصلالوفهنمو

 م مارغاه هبنف »* 4-فئؤأمع :أ هلت امو ملالا "ىلا وكس ليقأف » هن ادج ىلع لاو

 هل وعد ىنعملا ذه سكعدوو

 « ارئازرعىنانأا ل تقولاهتثًأريخ ىف * ىرولا”لكتغلاخىذلاانأ
 ه دصق نم دو تاهشلال اوهانه فم د رطظو

 رصتالو منال ءامع *« ةيجادظحلا نيو ىتد
 درغلاكتالخ أ اهمذأىف «* تعاطولوا هم ىد ميال
 رمالولط مهد- :ءىل ه«اموءار لا كاشاحوىأرأو

 رد قركلا نس تان رع رمت طوق تون ىناول

 تججنت ع ه1 أ

 نمو

 دعس مص “وو هدو : و ًاهءلعلخدف هعاةأودجأ كلذ
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 اه-رمصتفاو س ةاناوتيسإل « اهقاسنعءاناتغشكاأول
 هل هديس>هنأراط حرمملا ىلخ دا اهلل قمالسأا هيلدا لع م س.ةاب ةصق قىلاهتهلووىلاريشد

 ىسطارقلا سفنلالوفرعشلا ونآرقلابعيماتلا نمو ةي'الااهيقاسنعتغشكو
 الفنورتقملا امأو ءارثلا نم * ةع-سمهلءاوقأ دمعلابرمسد
 الجن باهبى- ار ىلعو ىنةاروأ  ابسموق همنا. ثو ف رس لش

 ”جاررلا لوقىلاو قزم لك مهاذ5 واسس مود نع ىلا «تهلودىلاريشد
 ىوفرعتةمامعلاعضأ ىتم #« انانثلاعالطوالج نباانأ

 موضعن ل اوقهير وتلا ههج ىلعشتت دخلا جمالا نمو |

 ردي هأ م مناف *« اواشراماولءةءاف ىرصهكلاونس-و « ىلصو كلاوكةو ىلا كلواعو « اوراجش ل هأر دباب
 ممكشاما واعالاقفرد,لهأ ىلع ماطا دقهتللا "لعل بطاح لتق هلأ سن ح 0 ملسوهيلعهللا لماوتلا
 قا رولا حارمسلا لود هنمو ملت رغد

 رتسيمءام1اءاي#لذبو « مدعي قبايت>اوىرقف طرفنمو
 ريس مح رايخأب عم#أ ل ىف اك # ه.ةءيكردقاملاط ارا

 ربمخ هوزغىةيلهالارج ا موذ مي رحت ىلاريشد
 11111 ع 13 الا لا ل ل يا دام 1 5 14 ب ولا
 (عبركلا ةءاسؤكنم ىحأوق رأ * ىطتاترانلاوءاضمزا عم هريمءل )

 : اانا ذانالغب ف-نم ىنح أو را ةديدْشلا ضرالاءاضمراو لد وطلا نمهدي_صقنم ما ىبال تببلا

 وظهور روهشملا تددلاىلا جملتلا(هيف دهاشلاو) هلاحنعلا ةسلارتك اوحرشلا و دو رمل ارهظ و هماركاىف

 رانلاءءاضمرلا نمريصسملاك 0 هّن ركدتع ورمعءبريضسملا

 ةلاخدعس تن: سوسلا نأ ىهو هصقتدلا اذهوثرحلان اوه رر#و هلئاةفرعأالو طمسلا نموشهو

 لئاو نب سماك ناكو بارسال لاقي ةقان هلت ناكو سع“ ندعسهللاقد مرح ن مراجا هل ناك هرتم نسا سدح

 سا سج ىلبأ عم بلك ىف رت ىيرجلا فان تجر شن بلك ثحت تناكساسح تح هدمت للك
 نم: |هعرضواههحا دءانغ تكر ىت<تاوفا وعرمض باصأف مهساهامرفا هركنأف براك اهرمصدأف
 ىلعاهد.,ت ب رض ةفانلا تأ راملف سو سيلا هنزاج تهنرخ هاراحلذو هالذاو حاصاهماارظنا ل فامدو لك

 تلاقوهالذاو ت>اصواهسأر

 ىناش ىلعودعد تئذلا ا عيقدعد ىتم# ةنرغرادف تصسصأ ىننكلو

 تاومأرا ملا نءموقىف كناق * لحراوك سمي ررغتالدعسابف
 4 ومد شا س> لزم ول راح ةقان نك مظع اوه مطع ل>ّنانةلف أولا نبأ ىتكسا لاذ سا س> ا همعتف

 :اردأؤثرحلان بوري هعمو ساسح 4ءءتو "ىلا نعدعابتف أي-ثفاخيالبيلكح رخىت> سيلك ةرغ
 لاقفءامةب رشن ىنثغأ ورم ايلاقذثرحلا نب ورمع هكردأ هذ فن ًافهباص قدفئرلابهنعطفاب ملك سا سج
 نييبرحلات شنو تديلاورمعب ريضسللا ليقف هيا ءزهجأوءاملا عضوم ىنعي ص>"الاو اثمشتزوا
 هذ هن. ناك قد“ نبالاق مهماعسلغَتاةباغلا تناكو 5-5 ريكس لة ىت> ةن سنع رأس لغتورك

 ىردةىفدازوىلهباحيا « ىنةرشك لا عيمفشفو !
 هع لع ه-.فلوعأل و * ارعىتجامل هنمتهن

 ىن“ال نءلوقأ الو تيل
 ثهدوش نمتافاماذا

 ىداقر ىنعندقلازغ
 1 ىنطة رأت ضم ناف

 رم ىف داي عنب ب حا هلأو
 باذءنبابفرع»
 ماشتحاالب الوق لوفأ

 مهد نم لكهام 4
 ىنتاذاباذعنبا

 داى هنم ىف
 اديالا ”يضلادماولا ىفالو

 :ادملا مئادي فلل خديريخ
 1 اعد ناؤو-طنا لاق

 هرطواوضقاافديلولاابأ
 وةسأ تس! ج ماعطا نم

 ”ءاساكلا هل عرت أت لعجو
 جلا ةروسه يفت شمال
 الاف لمحترا
 دانأ نافذ وط نال

 + ٌماهمف' لف



 رصمدتخايا بق نسل
 هاو با ثنلاب ىرلا هد

 سعموظوس ودن.ثمللا
 فاظخلا ى انت .هقلاكد حولا
 هيعأدب ريمالالاَعذ هحناح

 ع
 فاو تملا عبصأ

 همت مرو سا دعس أه

 انىفرطتأىتف

 2 ةناععا هحخوف

 تعفص#م نب م نشملا تنس “اق

 نس كلذ هءاماتعمىف

 هءلاعتدر رو

 ىلءسودنشثمللا انءاحدق

 هم* روض ا.قنالا ىفهتداع
 هخوفانىفهسأ مساىرأ ىف
 .يدج ىف هعمأ تانى :رأ قد

 نمو هعنذب ةقن رط هدلهو

 لوف اهمف تءع“ام نسحأ
 ف رهن ىصقىال_تلاا

 ثوغغرب نأي

 بطرواؤلم "ىطلا طرق هس كلاذأ بكرا عاف جددت هذ ءتكا هلوش ةئامللا نا و

 ترمس اللا ةءالجايدلا مون ده م ا

 بهشلاو ىف ىوهلا س«”تففودقل# عشويلراهنلا سة”تنقونئل
00 

 ىحدلاد تخاهرو عالطان ما # تأرامض ية: ىنيعتأ رو

 ىرتماق سفرلا فرطاشرصدأ# ه 2 صدم ةنآنم الاف

 ىددهاامو هرمصد أ ام قمة «* نع ل هج و

 ىلحن اواهنءلمللا خجٍباحضاف « هإتداع دق سلا نأ نانو
 افغذا 1 كس سك * 1 ار

 ريخو ههحودللا بكس لاط ىبأنب "ىلإ هل سم 00 ةصقىلا ملف

 هيلا جون ناك سو هيلع هللا ىل_ص *ينلا نأ يهب ررط نم سعت نب ءا- نع ىواعطلا هاورامكلاذ
 1 لا و ها لوس لاعف شقا تبرع رصد لص :لفهنعهللا ىضر”ىلعرتح ىف هسأرو
 ددرافق كاوسر ةءاطوْ ّدءاط ىفناك هنا 'مهللا سو هيلعهقلا ىل_داللالوسرلا_ةفاللاد "ىلءابح ل

 ىعامفدرظ در ه نمو# ص مرالا ولامجلا ىلع ءقووتد رغامدعتعاطاهتنأر ةءامسأَت لاق سعت هملع ا

 سهلا رت يدحدرو أ ورمصعلا دعبدا دببة هجاتلانامون ساج ظءاولا ”ىزورملارفظملا نأ ىو راما_:ه
 1 1 اواهملا 0 ةرروسلا ف طغةباصمَت أشنو لاصق ل ىذر ”ىلعل

 هللو ىطصللال حلم ا سار

 هلحال فووولا ناكذا تى سن أ« مهءانث تدرأ نا كنانعىنثاو
 هلحرأو لمت فوةولااذ_-ه * نكملن كفوقو ىلول ناكنا

 باءئلاولاومالا نمهءاءىرامموملا كلذ ى رديالف تاس الا ءاهتنا دنع ميغلا تحت نم س ثلا تعلطف
 زتعملان ال اوةنآر ةلارجيملتلا نمو

 لاول تقوس دحلاريسدتع « اوعادتنيذلا هرم ل 2
 لاقل مقلد 00 ىب-افو ماعلا

 لاحرلا فام نول#نالو م هبوقلا لحر أ زيزعلا عاصم
 لاحرلاىوه لاى -ةةأاموش ه اعلانوهأ امووشءلازءأ ام

 ردن ى لأ لوقو كلناورعت لدوح و همخأ لحر ىف عاصلا لعج نيد مالسلا 4.12 ف سو هدة اراشأ

0 2 

 ىلفلاةم_ثمهلجرتريعأ سال « هتثعباماذا كوام-؟ تدل

 للا روس ىف بورضملالدملاهب 5 ىنءانقلاخ هللا نأ كدب

 ههجوبانءأ ءالوم ىلع "لكوشو ْئم ىلعردقتالو 1 اعد أ نباحرالثم هللا برضو اعت هلوهىلاريشد

 لي ةرهنىلءاموي سلج ىلبشل اركرامأ نأ مداقلا هش ىف راب“ الاب ماد ك ذامهنمو تان الارض تأ.ال

 1 اهنساحم نمل ارهطدقامترتسو اههحو تعح رهن الر راوع لى را اوحلا صعن هد 5-6

 اهقاذ [ىدل ةعلاط سهعثلاك اهر م ٌىطاشن تمحال هلَمقعو ر وك ذااركوأ

 اهقاسنع اناتفشكامنأول «اه-رمصتفاو سانام كف
 اهتالخأن مدصلاو املا سل# ةيودب هيرست هيروح

 لاق, ن أنبل الا نتيلاريبغتن 5 و سورعلا ةغحت هباتكى ىناصتملا لاق
 011 10ه هانا ظ اهعصقرا ثلا واتت سلك 0 اهرهت ئطاشب تحال هلمععو



 ليلا

 اه<نتدلو ا<ىندد نأدب و وهو أ سها عضب كإمدق لج ريىزعبتت الدم وقل لاقفءامنالا نم ىبازغلاتملسو

 ني>ةيرقلاازغنلات اهتدالورطت:موهوتاغاخو أ ةةىرتشا دورخآ الو هغةس عفر ملوانامنب ىنبدقرخا الو
 ىت>تسف ىلءاهسحا مهللارومأمانأو ةروم أم تنأ س علل لاذ كلذ نمادن رقو ار مصعلا ةالدص
 تايبأ: ىموم هما نم ضءب ىطاخ لا ةفدصقلا هذ هيهصملتب "ىسناملا"فاصرلا فّرظت دقو هيلعهتلا تف
 عفدّتي لو هبجو فريرهز «عضومقز رنبا كعضوم ل ئمام اننا
 عنقم ققرلا مسغاانوجلاو « اهبوصتءادرتسلةيسشعو اهيفلوقب

 علطتانقار فو ىلسيالاو * اقلأترورسلاد_هأاذبتغلب

 عقوتيام سهلا صرقنودنم# ىأدقفقوبغلا قمرا مللباق
 مشو كن او ىمومابتددوذ *« اغّدرأل ءدن 'الءولوت طقس

 هذه”ىفاصرلا ةصقملا راشأو ىف ااذه وحاه فل مكلا حبه نبا لاقدقو

 عمي وانلع© مظنن سن الاو * عوض مسأللو ءاساالل_ةح
 عل قرف 6-10 مشن بعل ر *ةهمامع ءاكر نع كدع<:رهزلاو

 عدرملاباطواهبفدصملا نسح# ةسضورب هلاونار_عابأ مناق
 عرحالاواةنلا ىداو قّدلا ثم> « اهقنلانودىذلا ناملا ندامشاب

 علطد ني> لك كرووتفسك «* اعرأو ا هروبر-ة.سعلا

 ع-فوتءامءالظلا مالو « اهقارعثا نع كانسٍب انف تافأ

 عشوك:اول ىمومابتددوذ * لقألوبورغلا ىموءابتنمأف
 لاق ْثِم>ىزعماءالعلا و ضد أ ةصقلا هذ هب حل دقو

 اهحذلا واسعا كل وأ ناكو <« ثم وب ممانملا خد ولف

 امو تددرترغس تمت نأو « عون ضعد احوندر عشو و

 هدحوملاءايلابام مانيب وغللا نمريثكلاقو سعمأا ءاع»أ نم لف_سأ نم نيتانثمنءءادس جو وحونو
 قدا دب ةظفللاهذ_هىفهملع ض هرجعا ىدمملا تأ ىو ربو لوالا عيمصلا وىدادغملا" ىلعو أها وراذكو

 اودرخأ نكلو محو .هاهريغةثدحم خس هزه لاقفبوقعمل ظافلالا باك هيلع جتحاف نسا نبا ةقاح

 ةصقلاهذ_هىلا سفالة نا عدو و لاقام ةد.ةماهودجوذاهوجرخ أذ ةعدقلا منا نم معلارادىفام

 حدرب بول م عسل نم تت # برةءبولقم عنم فر صةذمو هلوشاضدأ

 عش رولمد وضع لك نم قلكاهب « ا 6«دوو بو رغلاالا هسعثتدأ

 هلوقبحورطمناو
 عضوم لكن مقفالاءاضأف جد« تديذاو_ململا سنأال سنأامو
 عسسشوة آت ىتوأد-هىفأو «تقرشأس علا اهأىدف:تندخ

 هليوط هديصق نم مصتعملا دع و هللا رمصتنملا مامالا ىثرب هلوق. دوا درمصانلا كلملاو
 عضعضتلادءنيدلا ىهاودمشو *« ه>اجوعاد_هب ندلا رانم ماقأ

 عسيط ثامحخاو "ىدوهمهريسو 44 رداق همز ءو روص:مما دفان

 عسشو ل رابنلا سع«تعدرا «# العلاوءراكملا سعم تعج ردي
 ةدمصق نم هلوة.ىزرازيحللا دج أن ب رصنو

 جالا ىف حاو_مالاتدعالا-:5 #4 ةدمعال فا در'الاتاءوأف ىلو

 ىنك“”بيقرلا فوخاسفن ىتئات » اتفتلمه-:م فاظعناب ىنثنام
 حرع:ءئىوعغممامتالادنع « ةسيئاث سعشلا دز حشو ناك

 ورذلانب نشل فا

 انيك اوشن سس دالاو

 .دملا ىبرَةلارَم جو
 ارك ذمّدقملا عامل مشب
 هسالا ىذاقلا دنع
 دق تاهو ريطخلا

 سحال ةعطقد 000

 ىفاهتةكو ىلا هنمناك

 صاهءلع ف ةوندؤ مرك

 اهدي
 ذلا فيفعل أرعشانب رطأ

 || ىفو لءنلا ف قافدق

 هرعشانركسد نك. مول
 كل! قرو ىفهغاصام

 كو (رفاظنب ىلعلات)
 دلادضعربم الا دن ءاموب

 ١ فءرص مراوصلاى أ

 هماسأ نيدلا دبي ريمالا

 م لع درع
 اءلخ دفدةنمن رص



 تام>وهّتفدومساو عارسا

 عاتسالا نسح<وهوهدشنأ

 سلا تيدا
 تن هكلدكزر عاش لك
 الخ فا ثال هد ورعاش

 تفرصناو هللاو تدساحف

 ىضاقلا هِّمفلا( ىنرمخأو)
 قدبللا نارغ ىدوعوا

 نأكل خد لاذ هاد 7
 ىلءانبا كك أ نمد ءاج و

 روك ذملاىورذلاهمحولا

 باك أ نمةعاصو وهو
 مهانمعاد راند .رذ نو رمد

 اميدب هصذ

 هك وهالاانثء«اقم وب و

 راقولانو ردي, سل سانأ

 هيف تاساكللاو عذملاانردأ
 ىراكسلا ىلءةاكتأ|تديرعف

 فيفعلا هيقلا(ىنريأو)
 هرك ذمدَعملا فرعلا عاصم

 كاسح ولا عمم تعمم الاق

 '! 7 ١
 ال 1 6 ك0 1907190 طفلا كو كفل 6 قام طا اقف تاج نق ها بتمص سوو مكمل

 هسوغىفع .وابىذلاالا « هيون موا القف
 كلك ءبهذملا دعو ون هرذق٠ نعسب هال اد>و نم

 َن

 م هوتلان مهملق رط*ياموة_صدو كد 71 ءاوأب هنظءىب بق هنو ل تد5ناسنالا ل عف خئاذاتسملا ىنعمو

 1١ هلوشر هب راشملا عشب ل نام لس ةهشتسادقو 8 دوضهو ) "لولاه _فدهاش لاو) مهيفءىدرلا

 اتز/ دو هداتعىذلاهعو فدصدو هدادقب ٌنظلاءوس لزيل هال تاطظا>و هنالل_عف تنحيف 5

 وهواهمفر م :هدمصق نم ىوسوملان سحلا نأ فد , رمدلا لوق هبال 2 تاطةحهلوشب

 اهتاذهن أو ىلأب نم ممعر ىلع 3ع اهداوس نو نا سغ ماهوب

 نراك دام العمبلط 7-0 مكحت ل ارهدلا هب أنام ى عأو

 اهتاعسفا عال ىستساهوعد ه اعلاوطاهوكصردتنأ ملظأو أو
 اهتانح سبيطتنأاموب لمآو *ياهح اق اوح 0 سو وربع حس 0

 اهتالذةتاظنح نال تنذالو « الكم تيك امانا: قترع ا ناق

 وأ ىرطاخ ها امىلعالا قامتاكم ىف ظقتاكت دااملاقهنأ وصلا سايعلا نب مهاربا نع «ىورو#

 دملولان «سم ل وو ةهمشتال>ىناف لامآن مالح ولدنأ [ةىلوقالا ى ردصدب شد

 لمأأ ىلا جسد لاجل اك هب عمر ئذ مو ىف 6” ىلع فوم

 ماقبل وق هيف تال-ىنافمهلقعي مهاقعدأمو مهزريد مهزرءعامراص دوىلوقو

 هلهاتمانان !|ضاوحأو هارق دا انعلاو مم لارا الارم مانتاق

 هل-ةاعمال هتالاقعلل_ةلوأ * امناف هلعاناظم نانا
 ليئا وبي راح نمءاشدامهنوام_هدزب زعلا ب املا ىفىلاعتهلوق تلد: نمو عبصالا ىفأن بالا

 سلا ىضالوق "لح كالذ نا تابساررودووىناو 1ك ناف>و

 ىباوحلاكنامحو ه*# تادس اررودوو

 ظذل هنأ مد: سقلا آس ها ناوذع ركلة الا ىلع ماكو هعضو ةقاان لا ضع؛نأرك ذدقةاورلا ضء»نأ ىلع
 معاىلاعتهللاو "ىورلاو نزولا اذ ه ىلع ةديصق هيفدجأ لف هتاور فال | ىلعهناوإ دت دعس: وو تلقب

 يب حيماتلا لب (( عشوب بكر ا فناكم أانب تملأ 0 مئانمالحأ أ ىردأامشاوف

 اهوأ ىرغتلا فو نيدمتدرعسابأ امحدعلب وطلا نم ةديصقنمماسةىفالثملا

 عجرو فيصم هئماذع عمد رو عدوسملا طاح االول هنأامأ

 حرم عب مدلا . نماهيداوووشلان م هس ا مياقعأ ىلع در

 ع فهو ىثهو اهريطاند- يءابولو د ىوملاءددقو مهارخأب مط

 عملط ةردجلا بنج ع نمتدب سعت د مغارليللاو س* هكلاانماع تذرف

 عر كلا بو ا عدس مل «ىوطناوةنجدلا غيصاش« طصىذت

 م لعل دو تنم هدب و

 عدصتوبواقلاراشعأ ب عدشتو نإ هترقوىوملا ى اهب ىدوعو

 0 : ني>حارلا دم عةست دقو د اهباتعام ىىتءاانعرقأو

 صدد نيح حرعشلا دن كفوري 0 اءاودودح ىود1اىلوفقتو

 ناراش أ انههفرئاس لغموأ ارعشوأ ةصققا ءزاكل ا ئوف ىقرعاشلا ريش: تآو هو (عجيماتلا هيفدهاشلاو)

 هءجلا مون نب رابجلا لد اقهنأىور هناقسعثلا هفاقرتساومالل_سلاامهملعى ىسوم ىتفنون نع شو ةسصف

 هللااعدف همذ مهلا وهل لحالف تدسلا لخدنو مهعغار ةلدق بيغتنأ ف اخب ورغلل سهلا ترب دأالف

 هيلعهللا لص تلا لوسرنأ هرب رهىفأن ضف قمسم حربخو# .محلاتق نم غرف ىتح سهلا هل رف ىلاعت

 مسو



 عرخ لك هبا مى مضلا نم هضم لازئام سن ة ةدرصع |
 ء.ضناغحأب , كانو 8 5 نداشناة> اب كاب 5كلعو

 ا برن م عزجأب 55 هاححمهلا 1 رغلاةيرامو

 1# لوترذغع 3 عضم بادح ن م ىنامناكولف

 ىمرسأو ىموق وثذ قكر راك وه «قتاامنودن موىمر قتاومر
 مطمكشلا نم ليل ىف عصأو « هنأاد_علوقب هى. ىداعو : هدمد وسلا هدعد و

 مق“ هللاعن ”لكحالو « لاش ىليم_تكل واه”لكامو اهيذلوش. تالا
 مهدأب ندد مب ليخقداوس * اهنان ماركا كسلا ىبالىدف

 مهطم قلخو بح رقاخىلا هيب معا 10 رع

 مركشلا ل ءافوأ اسما ءعض * ىربنأر 0 روم ل عقدت

 ىدقاحللوةءنم الماةناكو «تم أل مخ ااذاروفاكل ثم نمو
 مثلما سرامهفلا ثاو كا « لصاو عقنلاو فرطلا تايئثديدش

 مدلا,ضيملا ىضخازعلمآو ه«ىدعلا ىبعارمدنكذموج رأ سملاانأ

 مدخلا ماتما و يحن وأ * ةلاحو ندساحلا ظيضاموو
 ام:تئاصتلا 7 ةنمرطاوم « درت نمو كاذر_هأالاح 0

 اروذاكدصقىف ملظد قمنا هيلعتسلا اذه رقت :وبيطلا وأ "ىلا اموأ ىنج نب خفلاوب ألا
 مما ماهتسسملا قو-شااس لقب *اهو2ترسامرصمىف نكمواف

 م ,دتالل<ىلللا فابن“ 5 # ىلد 0 نو ا

 مسلم قوفار ذاحالا ارو 0 نات[ شعارا" [فَع ءتاالو

 مطقملا كطظد تردّدسأو لمنلا نم ترمغتنيسحءاديبلااهبانعتو

 ىواو ىريشمهيدصقبثتنصع # هريشم ىداصتخان ىدعد أو

 2 1١ ترد « رز تح مريغقرعلا "ىلا قاسف

 م>اف كد ًارتمكحدةذاثب دح «انب مهرتخاف *!1ةلمالا كك ترتخادم

 بيقكح وينك ءآو #نس ل

 مظعم "لك ىلع اما دؤارُم كسسأو 5 ة-مفرشأ ناك نم مهفرشأو

 0 ا بخحترورس #« ام درتملاذا امندلا بلطتن ل
 60 وح (لافاط كد هدمصقلا هداشن أدعي دنع نمح رخالمت

 4سم ىلع ديعلا ى> نم * هسرعنمودمع نم وأ

 هة-مح ل داسقألا - #3 هم.كجو# :رهظراعاو

 ه4_سح قلنا ىرب نك 3-0 يا اع

 تيك * ال لضفتال ديعلا

 هدفا قالانام ىندالو # ه-مو ىف داع مملازهنال

 هساقى حالملا ال ١ 56 »و هش ->ق لام#اماو

 هسأر ىف سا: مأاد,تّرم # سها ر.:ءريجلاا حيرالف

 ه«-ساح ىلا ,طناق ةلاح 1 هسف:ى كلا هلا ارعناو

 ال توا دسأ لم رأمو

 7 هشرب لظرأفا

 مجأ ضعب (فربخ أو)
 !!نثاللاو ذى لاق لاك

 : - أالو عفوأ أ تيأرام

 ن-سحلاى أن م اناوج
 ذمدعملا نمد ىورذلا

 لاك اف تعمل
 له نح هأن نا ىو

 غسان ملعرم

 هع سد ناكنأ دعب
 ع

 ع ءاوحم

 رعءاشلك ازؤوه

 :1 *ال اع همس تر 0 ع

 --ال ىنعىالغرخأتو



 لالا ىف هنري اءتجرشت

 همح ولا همقفلا(ىل اريخأو)

 رقعح نب رععج ضف اوأ

 لاق هرك ذمّدقملا"ى

 نست سمى هرمهع ناك
 دؤدسأ هع"ادح ولاءىبذو

 رأغلا هعسال حر هب فغش

 لجرلاىدأاماءرنإب عقوو
 برهو ”ىملالةةنأولا
 هرهأىف ساننلا ضاخو
 ه4-ف تدل ورك و

 بتكدلاو 0 هون تسلك

 ابك ار صدق مضملاناراذا

 00 ىنثف ارنب

 ثددع فموووهسرؤ ةفرعم

 باش كلذ ءانت ٌآ قالك

 كاءاثاولامبروهشم

 هيثرماند مناف يدالا لهأ

 ليشقلا ىصلا|مب ىف ردهنأ مع َر

 توولا ىف مدكملا نبا عصف

,”- 

 ا 0

 ايش ءاءءاكملا نعد لأ 5 ىئيعردب "ىلعاك هيك

 ناكدوت وان قائيمدي 2 كالا دن :سلاطاطسرال وقد _ةءامممريخالاو ناكرملا هدسعدو

 ةيهاتعلاف لوقو . م غاب أ طق ةظعومهمزاكر طءوامواةءاناطظعأ وصلا اذد م

 امان مولا هال لج بحاص داب ىم نان تنأت ََن العا ”الوأ 5 رمل فاضدأ

 امنكسوال ىب 21 ر>ود هوما نك مع ل تدلك كر مخاد

 مهضعد لوقو كنوكسا“ 57 ر>هبدوم لاق هرمض> . نم ىكتامالاهناق ردنكسالا ب دوم لوقدةءوهذ

 ىلمح امهلمحن مثدحاو دب اعمىفاقراق يرفو ىل_دأ

 لص الاو عرشلا باه ذدعب د هفاسؤ نصغلا ءاقب اه

 اهعر ذواهلصأ هذدر صم ءاش .افكءرف ردو هوكنباو كل دأو هو لوأتامدقل مكح -لوقد_ةءوهف

 ”ىومنلا ىلءالادمءنمتلادمءلوق هلثمو

 اهوصمى لحل ود_بالقناصم دا هلع اند حورلال بو كدرص

 اهنودغلوصالا قالىذلا اكيد هلك العلا نم عرفلاءاساذاف

 هلوههنفكلذن ماك اصاقر آل سأ< ن م )رك ذنافد. دش دعاس حلا دقعىفىنتللو

 ماسجالا | هداه ىف تدعت نب ارام ىسوفنلا تناك اذاو 1

 هلودو 3 0 ناك هردّقلاقوذهوهشلاتناكا ذاس لاطاطسرأ لوةدقع

 أوفم وقدتعم وقتئاصم # اهلهأ نيبامماي الاتضفاذي

 هلوفو نرخ :اءوقنوك-ل برس عوق ”لكءا فذ د ”اللب وشد نامزلا س كلاطاطسرأ لوقدمع

 لايلا مىفوخاف قيرغلاانأ# هرذاحأ امى لتقأر حفلاو
 هلوقو بئاصااهلعتناههنوكىبعلوتسمءانذلا نأ يعنم سلاطاطسرأ لوف دقع

 قئالاتاو هطفل ف كب :حلاذا 03 هلاك 5 ىتفلا «-و ىف نساللاامو

 ناكرلتمدلا منلاقفاذعهد_:ءدح لفهقطةةساف ن سح مال ىلا امون رظندقو سلاطاطسر الوفد

 مال داتمعحر ملام د هنلعنا اولا لهسد نوي نم هلودو نك اهدف

 هلوقو مداكلاريسا هيرو هرب رعلا سمنلاو نأ وهلال اد تال لما ذلا سفنلا س لاطاسلر لونح

 اناس توم نارغلا ن 5 ده“ دب توما نم منكم حلاذاو

 هلوقو هعيمطلا قرو+ هذاا ىهانتلفهور لا عوقو فوخ د سما لاطاطسرأ لوقدقع

 ماعلا لعن 0 أ.شسانلا بومعىفرأ مو

 هلوفو لعب ملف هسقن نعز ظ الب زب نأر دق نمةزملاز :.عأ سلاطاطسرألوذدّقع

 رع لال -ءفىذلاقر 1 6# هلام + قتاعاس || قش ن مو

 هياقكردقلا|اذه ىفو 1 حلا -ىفهتدمىنذأن 1

 يللا ( معو نءمهداتءدامودصو د هنونظتءاسءر ١ لعفءاساذا

 هتاةىلاوهلارطتاطفامو هملعل_:ددقناكوىدسسخالا اروذاك فاما لد وطلا نم دمصق نم م 5

 جرتخو ردايو هيف كلذر مط ىتح هوجو ىمالاران هلعذ جتو هك ولو هلعع ص ةنو دل 0 هسفن ق

 هللاقو هلاح نءهلأسوو رباسق ن طغب الىمطلاانأن أى :رب وهو هدا ضعبهملا تعيق كاذب روقاكل 1

 روفاكى اداعف فاتنا فاح هلامو هلع دشن حرج ىمر ةباصأ لا ةذنوللاريغدم ءلار أ ىلام بيطلاانأاب
 اًَوأو هئاملثونيميرأو عبس ةنسكاذوةديصقلا هذه لاقفمهدأار عمهملا لم هريخأف

ْ 

 مع ريس تمعن مو أو 4 ممدمريسغتقراقن موقار 8

 مركح ًاوهدنع لجبألاذا د لزنعىدنعتاذدللا لزنمامو

 نديرو يرو 9 اطعام ضروب وتا عنج 1 تو فسح اوجد هجوم و دج وم مال مسمي و ووجمب مح دم دومسصسمملا ءدوصس بجيجس سول
 كيوم

 ها



 هملدّن ناك ودي نا 0 امعدو دهزاو تاهشملا تا - مصل

 أاامندلادهزاهلوقو تاهتشمروم أ مهني ونببمارحلاونيبب لالالا سو هياعهقلا ىلص ”ىنلالوودقعوهف

 مهضعلوقهنمو تايئلالامع الاامتاهلوقو همنءدالام هكرت ملا مالسا نسح نم هلوقو هللا كني
 ”ىروصلاد#ننسحنادبعوهو

 00 م ىنسمأم لهم# 2 رعب ىلو زنو_سمخأو

 تو ىل- ا هر راسعد ىتغلاو * عب ركدااوج هناىللمو

 3 خلا ىل-عدمكل فورت هداإ ى 5 كاتم تا
 سبل حاط ناركسءر ةقداع |( نموضو تيدا لا

 |مدضملا ننحب ررغمنبا 0 :ملوقلاوهللا لوسرلات تلقت رغت مل

 كلا راد ىلا هركذ اوكةاوموصثيدحلا مال« اتدقولا ةفاوغةتاورفاس
 شو.لاريمأ نبا عام * مدد هيقلاصولانالاق * ليان مكاالءوصلاف تلق

 ا ءارزورخ رواش فودةلاامملسرتهظاحل #3 هقوف ه4صراعىلارظنا ناك اخ ننال وقو

 مهنا ناكن موهب رصملا فويسلالالظتحتاكل « ه-هجوىف ةنجلا دهاشت
 انت ديصقاندمو هنو ”ىرصلاةنابننب لوقو

 ه.ىفام_يهانح دما فو رمصلا تاق وهن مرد و## ب دوطلا كح سند ناكونأ

 امران.أرف دايعالا فوغلا ن مأوريق-ذلا ذالم «* العلا فيسباو ًايكماع
 بو بكوم ا مسرب تمام قع ةومسلال الط تبع كشالد 00 نانآلاو و هك هد لطرد

 أمزاهللا ناكم اهيا فوطعري_غ فاطعالازدا * ف ةول[لازغ فاني شم ىلا |لوقو
 ماوس لاقذ ىهذن 0 ف هومسلا لال ط تع 4 ة> 0 هئاةمامظنودهذ#خ

 2 رلاءذ_هىفىل عوودو رعهنمى ريال سر -غوهف د ةم:قفاوملنا لك رباج نبال أوو
 لاما ىف عئصف ىنعم ر-#© قلخلادمس نع هصن * دقتامثلاب لاععالاا ا

 رملا كاملا لماكلا لاعف هديوهناسلنماو_:مآو * مهلكنولسملاإا سنس 2 رفعج ىأ لوقو
 أ لذ ؤ نم ه فام ىلع درب قةلشال ترد دتعاعاو اذيقيقحلا مسا كلذ

 ءداءالاو ن هحامربا سوّدقلا عننا لوقو
 -ءاهبءاةسدق لكف اينعهيد صحم كلوشلاعرزبن ما #ع هنقاوعرذح افا سهأترتواذا

 اصنالموحضلا ضرب مو 0 كال هه اهنى زاحاعاو زاحت نأ نو>رثو هك سلا نوأمعت مالسأاهءاعىسعلوودقعوهفذ
 هءالار نالانها ياصنت ماةىنأ لوقو بنعلا لوشلا نمىنتحال

 كلا ىلا مب ث عب ابتك ماما كلت ضءب هيلع فاخو *« ثعشالىزاعتلا ىف”ىلعلاتو
 ماهلاوئاسولا_بتمأرجؤتف *« ةب_سحوءازع ىوابلزربصتأ

 الاو رازحالاري_.ص تريص ناوضو هدلو فس .:نبتعشالا هيىزع مالك هنعهللا ى هر "ىلع لوودقعوهف

 هيهاتعلا أل وقعت هذدئاو قع نمو ماهملاوب داس بولس

 السب نع كريو بارت تضف اين ىنأمع هل ودب نزح ّقك

 اح كلم ظعو ًاموملاتنأ و *«تاظعىللت ايف كنتو

 اهلوأ "”ىراصنالا تدان 2 * ]هته فام تا اةلج نمناتملا ناذهو

 ادلام ك_ثْأ نأ لنمو * 1 ل ا مالا
 1 ءطوا امن هيوطخ كاك هر تكلل مط واط ل ُط

 امأات صرتحا ام كلملات و كشو# ىلامالا ل كل درب مح ولف

 1 وجو جورج جوج هايج رد نتج 0 0 دك ال ننتقل اتاولاع هك كنس

 ى يهاعم 0

 ديس



|4 

 مالسلاك ماعةنءط نم ند ب ماربال ىذلاعاشلااهيأ

 مادقالا ىودست 8 مو 0( عاتمءايهلاهذ_هامنا

 ساونىبأ ل وةنآر اا[ نمدّعلاهِلْممُأ نمو

 هالصمىلامللا ضءءفترزدوو « هلل-.ى سانلل ناك لازغجورب
 هللا مرح ىِتلا س ةنلااواتقتتالو 0 هملح سانلاو نأ 7

 هانمعسالالتقتن مايكلاعت 07 اهناف لوقتام 10 75 :

 هودهاش دوا ردو #3 اظ> تضرتتساىذلاب ىب 0 رخ الالودو

 هوجحولا هته لال تنع « 0 هللا ناو
 وأ ه يعْفلا فربخأ و(لاق)

 هوبتك اف ىعممىلجأىلا « نيدب تنرادت اذا لوقب ناكو ىءالادجأ سايعلا

 نابر ران يل هسرسصن ف أ لوقو لضاغلا لجلال ةيصعلاريثك

 تع*هامءادعالاىرتالو * رعب طخ لكن م نءزجتال هنوكم مانأ هر عرد-صى

 اوتبئافةسثف مرق اذا « هلوقىف هللا تع« امأ هيصع) ناك لاك هير دنكسالاب

 ىاكلدعلا 1 ىلأ لوقو 1 ال اووي نلف 050

 * < داش والا نه تحلو تهدم لع فا نعكنألا ةدادع رمح ناكو هجراشم
 "ىلا نم تما رشح لا هناممس نى _جراارت ملأ ره 1ك

 7 نسدمشرا كانبت ٠ دقنيدلا قءارك اللوق نأكو اه ف ةررشللا

 ريستملاردبااهناك ناكو ه امهجاليل ىضلازئمادغ 22 ىوطللالوقو 0 8 تاصولا

 ريد 00 كا « هيضراعبدا كلا لكم 1

 تر وصدق س || ةروص ىلع# 2 0 ريكحت هلوقو لحالا لمَ طرضفهءنأذ

 تت 1 هذحخ ىف سدا اذا هريكص قالا كةنس لخراف لضافلا

 ىيشالا ف و امهزلا نالود ]ودو نال تا

 ىراذ_ءهم>ىفتعاخ « اراذع هذخ ىفتدأر رعدلا ١ مه هل ءانغ

 راهلا يف ل الخعو و « ارطسدفن 1ك : 21 اذهسجيأف

 اذاذ_>هب دج عصا * ىذ : افاعرمسم نا طخ رومه».نبالوفو وعني هربد نم لبقأذ

 عام“ هم هضقلا (فربخأو)
 قا هىل-ءوْنم ىنايلاب 0 ىريسغ معو لق صصخخ

 معلا: _هلارام فرعأ «الثحدلا قوارازستمصأ را از انيسحلاى أل وقو لاك 5 دل لا

 لعادل ذأ ىذااتنكفارقذهتلهع 0
 ىمسقممنياعف عاضو «ىرولاؤفتم-ةاراكقلا ىرأ ضرع ضرغىهفلؤاو

 مع نكسا ل1 * دلو ىلاح هد ملكو

 دفن. كدنءامهلوقل « عقستلأ لالا بحاصاب ىبلدنالارباجنبالوقو
 داختدل تنأالو قس 5 01 :

 هليسعتا و قتلاشلت #3 ةيس>الدأتر 2 اضدأدل اوفو

 هلل ع< هللا قش نمو 1 هلوقىف كلذ ىندسصتو ا

 نيتولاهنمعطقيبرقلابف *« هلل هماق ملا مغظاذا ”ىبلدنالارفعجىفأ لوقو
 نتمىد.كن امه ىلمأو: *ىوةلاوهوك.رلاقدةذ

 8 هنع ىذروللاهتهللا هجر ىذاشلامامالا لوق ثد دحلا ىفدقعلا نمز

 هيريلاريخّن طاق عب رأ « تانك اند:ءريملاةدع
 6 ل

 2 .يىنا



 قا"رولاحبارسلا لاف هان ىفنيتدم طق هاك و هع أم وملاكللذ نآهاقك دقاناكو

 ءارعشلا دمسو احلا الم * ايئافانأتل لم ةو لوقأ اذام

 ءارا ثاإةو 4س ءفاق لاذال © هذهوفمظنالاد الاب كاست هدر

 ءأنإ رماني فصنت/ تنك ذا 7 سماد مااا | مكوو

 قاطلادمي ”ىاطالننركذ * لضاوفولئاضغب ىوط نما
 قاكيءاميذعت هادقايص #2 هدوم ب يح اانأو 0 0

 ا ارعُسلا ةمامق تو اد ةهنانع ضمفهللا لضف كافسف

 (( رغد هرخآ ةشدجو #3 ةفطنهلوأن ملابام

 : اغفّوأ عد رسلان م همك ع نم هيهاتعلا فالثسبلا

 أو رص أ مهسفنأا اوهساحو ه*# اوركفول سان اناسعاو

 راسس + هع ملا :دلاا اف 5 اهري-غلااامئدلا اوريسعو

 رك اوهرشلاو فورعم# !اوهىك سلا هريس

 ريك الادعوملا كاذف يشع
 1 م مي اداادد 1 2 قتلا لهأر ةنالارذنال

 رخدرامزيءاناكحربلاو * قدلانأ سان ! نعل
 ريق هري-هىفاد_غوضهو * ه -3:قناسأالا تدع

 | مر مام تلال

 رذ<امريخ اتالووحرب د6 امد -ةنكالءالعبصأ هدعبيوتنملاهدعبو

 ردقرامو ىذةداملك ف 0 هريغىلا سه" الا عبو

 لاقفىزرا ودل دوب أحيشلا :ءللا اذهماتدقو هرذعلا لماح كلذ: تنأو
 هرذم ةؤطنز ءةنمناكو ه« هير اوصن ن2 ع نمدسع

 هرذق ةه مح ضرالا قريصد * 0 دغقو

 هرذعلا ل م هنوندام «* هنوتوهعىل_عوهو

 6ع ةرمدملا أر روصن:مهمقفلال |وو هلعمو

 متاملءاعوتن أو « ةفطن نمثل م»جوهينت
 ىوذد“الا نّءوملا لوقو

 ءامغرسش ءاسشحالا مديت غ «ةعشم نمو ذطذالا سفنلا له
 ءال_ط "لكن ىلط.هنأولو * طئاغو لوفرظالاوهلهو
 ءادر راثتساو صد ”للظت *« نا دة كلو

 همدلاامذلا م نهوموهظوطظ>#* م-مترطبأ مدآ دالوأ ىرأ رخ الا لوقو

 هبينم مهرخآو اورذفذا اذا ىمم سه قاواورطرإ 5

 ا ب م لاك * اغا ملل ن تاذ ”ىرصملار وصخمهيقفلا لوف ووو

 مضاوت" : حر كانوهبلا ب را

 هنعهللا ىذر ”ىرصملانونلاىذلوو هثمو ١

 كس

 .مهمعرهم تظفسو 1

 قيرط ىلءالثلل ذريسغوأالثموأ ا ثيدس وأ ناك ان آ رقارتنرعاشلا مظني نأو هو (دَق دقعلا هيفدها سلاو)

 ةقمجهرخ اوةفطن هلوأ ائاورغتلاومدآنءالامو هوجودهنلا مزرك "ىلع وف دقعو هتيبلااذهف سايشقالا
 هذ._هامهل لاا مصدر -ىف 0 وهو باهملانيديز زيىلا رظتريتلا هللا درع زب فرتطم نأ 4ىور رو
 هردق ةممح 206 0 لاكىب ةرعتامأدبزب لاذ هلوسروىلا_ءتهلل اهضغمد ىت جا ةمشملا

 ثلا نم هنامدق ضهد
 1 اندعو هاذمعاف

 1 يا 3 آس

 انيكملاه ه1 ضكرف

 محد نأ اعماطتوم>

 هلا اذهل مناكو

 اًءااردصلان الو هلهأ

 دينتد طاغد نأ يسمن اِل

0 0 

 ذلادمصلا هتاف نا قمن:

2 

 لعوب كوملا ىلا عجر وهدي
 و تاوفلارا سكتا
 الا للت2راؤ طاغلا
 لضافلا

 مدل ١ ودعانداعاب

 1طادوعادئاعو 4- ,

 دعو 4ءرّقم تءمض

 راع نماهم# ياللا



 اهناسنأو هو ىنيعب وهو
 بِجاحح زان مهل ىو
 هلقانعقيض هبقاض

 تد داععلا هلاكام عمسد لذ 5

 امو هيدينندىرحو (لاقز

 كلاأناطاملاو واو مس كا

 لةةراقهللا هجررصداخلا

 اا

 0 ه

 أمتدز مذا ناطاس لانعىف

 ماى قعاو صاهتوشأ

 تااف ور هامل

2 

 وأ علا (ىريخ و١

 هللاهجر كامل اا نست ماعلا

 ىذاشلا ءاقالانح رخ لاق

 تا ال نط اطفال تطال طاطا". تا فقل اح قطن النت 0ك تا ةتتااةتاطاسسسسس امم"

 ديو هواضدأ لوقو

 سانالانر ء«أاد- ء.تمظحو * ىتبنموبارسشاارمذ> ىحاصاب
 نساك از هلك كدب دح ىلءحاو #3 يبل هلم لا راع 7

 ”ىوجلاصانر 5ن.نيدلا ىملووفدر آظو

 ىجاسل م ءآه.عر ذ نمهماغو 0 احدلا تحتىنرازديغأه.دفأ

 حا ا رع 45# ةمح فق وف ةرعشلا نيد ق :راقلا و

 سهلا ىع*»لل> اك ىفهلوقا:ههتاناغ نمو

 ارهاودلا يتلا فرطلا ىلا قوس» 0 مسا وعد

 امو 01000 اضاس تلخو نب هدأ اوس رظان ن 0 .هذأوكحصف

 ."ىدرولا نال ودمي امو

 خسنمدصو لايشلادمو « دهتجاراذعلا دال لوقت ملا فة يحلم ريرح *« ةض#أ كدامصة جول
 رخآى :همىلا هلقنو هل ىأ نبال لثمو

 جدقل درو تدع لك مرد #1 اهناسانةارفأرءطاد-غ ع

 ع ,مدصو كامشلاد مو 5 دهتجا دا 1 ردلائاقذ

 ىبأن ءاورإ#ب ىل «تهللا ءاشناهنءام هع | دالك ماضوهامنيمتلا َنذ نم للا ها. نع<دقو

 امردفلا ”ناودنلا عسبصالا أن هللا د عنبر فا ظنيد>اولادبعتب مظعلادبعنيدلا ”ىكزوه #عبصالا
 تك و و عدم مأا قريب قلار 0 لؤرامالا روما ءاشلا

 ا كلذريغو حار ةلاربارمم ىف اوسلار هاوكلاداتكو ْن 'أرقلا ع.ددب

 ىرت ىتلاىف اللا
 ارهو# ع رك خلا نم *« اه ؛افل در ىوختن روتك
 ىسهفاهةعددو ح1 اهر دل يمددرا: عيدعاالو

 ىدوم فرس الا كلا اامحدعةديصقن مهةهنمو

 رعلا مطتلاوك نم ءامدعع قد يا يدفن اهو دلاوامللات ضو

 اح اهظحاولف ضارم المعلا نيعأو حاصضك 2 امو

 0 مطاو عا دع يجنب ءاج يي سهالم غافر عدلا

 راذع "الا فض ايرلا ميس أ | راطخلا ير ةلامتكلا ك4سمؤو

 راها ءوُض ىل-ٌةمهادب سكس 3 ءفى شقر اظذال ااذاف

 راقعلان وابا منول ىن-ةاف #3 وهج هح احلا تفشام لم

 ناصرخ اك: هنسلا ريغ #2 تهانى مسح تاك مق مقو ماج مف مذ ىف هنمو

 قامد)“ 2 وذ نم هرعشلا حك سو اه ىكر داك مل سا

 ناسا احيرست حا سالو * َهْق ةرععاك أسما كس ع سلف

 لش مه دأ سرف فصو ىف هنمو
 فقرا ىناجىلا ىبدقالا برغل ن ما# ا

 قم_سلا ىصقةراوثأن مهاظعأف 0 الك عد اهلمق 4 ءلافاوف

 انزح هذ ىدسذاى نرتلتذ #4 اعمدأ مسيتذا هسيفيتيأر

 درع :ةرعاش مظنلا ىف هلداحأ

 4سمو

 ىنعلاقرس ىتاقم نمهنكلو# ه

 نيستو مدرأ نس لاو اش سمن ريشملاو تلاثلا قرصعهتافو تناكو نسف تسواغسن سشاعو هريثك هنسا<#و
 دوك ذملا "ىكلاريقراز :1ل|نيسجلاى أ و نالدعنيىلاي مسالا نيدلا فيد عمقا رولاحارسلارمذ>و وهنأ عمسو

 اناكو



 وهو”ىدم" الا فرسلاىلا هاج ويش حشدب تكا مانخهتاداغلا نمو
 ىب : نياسر 1 ريسخ مهد فا 8 اندم هرسصعم وقم دهن نمل

 بنعلا ف سل ىنءمرلاىفناف « مهلعلاءرذ هلع نكسر ناو
 بتكلا نمءامن [ق دصأ ف اخو ل هلمو تتأنا و

 بحاصلانب ردبلا لوقو
 ب هرهازأ ارم ىلعوفط3ضورلاك * اومجدقس الاواذولا مون هلل

 هرئاشد امسدلا" ال- قلت »+ ه باصأ ند در 6 اذولو

 “ .ظاريقلا ناهربلا لوقو
 نالانوصغىلع عبد رلا عاخ 535 هماوقر ا

 نابثجلا ىلع اي اونذال- « هفادرأىف لازغالا نمرمثناو
 ىوجلاق رج نمهامانأم ءاذطان © ذلك رماه هذا,ىدفأ ىورب حض ذا ىف هلوفو

 ىوهلافرعأن أى. ةاهاوهىلان" 1 ءارط4-:م 11 قتخكفاذا

 باطني قوام تاذص ه«» ى ا حصا هذايانأ اضرأهيفهلوقو

 بتاوص كاوه ىقفأ فا ىلع «© قذاوع *لذزانأ لانك كافو

 داحأو همف هلى أ نبا لاقو
 لم ءادبأ همهسن نال #ى ف هذانال هحءار ءسلا| ع

 اواو. موعدىومملا عصاذا «© هوعشدوو عة

 سوسوم ىف ”ىطاربقلا لوك نسحأأمو
 ايظاومريثكلاءاملاىبعادنأ «لْز ,لةراهطلادنعسوسومو

 اذا وكت سل دل :ن طدو# هنقذا ريبكلا ارصلأرخ هتسسد

 انهةياعَةلخ فأن الوقو

 حملاءاوهأنمةءاط تيك « هرتست ولا بص»ولالهلللق
 حوعنمكيفامىلعم تترك ذه دف اعام عاداف هراشملا كل

 قشمدلاك م نيءالعلال زوو و

 دود._1ئادر وىلعورسعهل © ىح هجوو تممْظ دةولوقأ

 دورولاىلا لم.سال ن نكلو #4 0 َّظ ىوءامىرأ

 "ىراغزلا ربل لوة د

 اهرارجا هيشنحو نمتءسكادقه ةماع قفز رم ىرماسبو
 اهناؤان وداع نما وانت يي اع 'ك هجو ترادةدروم

 ةل ىأنبالوق عدبأ امو
 ايكارةرسسملا فىستتءسمأ «اهتمكس وكلا نمت مطتما ىتمو
 ابهار وأ انغارالا ىداتوم © | هريدسنأ " م تدر دلو

 انههباغسواذلا فهلوقو

 هسعيجدأ وفلااهفبوذب قرح # ىتح4؟ وىومهلا ىقاً اجدلا ىفانأ
 هءومد همأءعتشوفى وهلا مك « م رغم بص نسل ا

 هنلاعلاتهوم قلأتاترب « انلادبزي-سوناذلاا:سوك< هيفاضنأهلوقو
 هنافدسأ هب تخءامءاملاو © هع واض هملع تاقشاامرانلاف

 .يصسم انكر بو فرضنا

 0 70707ب-1_1_271_-1(_-1س_-

 الصلا أ ندمت ندجا

 تاكدلا 0 ىأ هلع

 الو م
 قسافا الاله "لأ

 ةلهأالف

 ونام دا هانا م سعال و

 الهس

 اهو هلقو هدهيدب ةعرمسأ
 ماحوب ًادامعلا(ىف أدأو)

 راد ىرح لاق هللا حر

 كا ىذاقلاىدب

 ةصلا سب سر امو هلئأ

 0 هزه ل حت راف

 هلاراد يللا ءافكل مط

 لاك هلباقلا اخ“ اك

 - 1و 0 ا

0 
 هلس املا د اعلا وعبصأ

 ا هنع :ءرصاقال



 ؛ : ١ أ 1"

 بنشلاكتافاماذاكءاعامو «مهروغتن ماضمموك د-او قربان هلوة.هللا لضفناو

 ىدتوملا ىلدشالا م ها اررال وده لا عنيمذتلا ىلا انعجرإ)

 دوومريخ | هدنعرانريخ دقت 0 هسشانئومو قوش ىظالمأت

 هيرديعنالوق ف.طأو

 الا صو نعنب وطبايشلاد رب اواطك نأ رنا ىناوغلانا

 الامخ نهد نع كدب رببست هناق نع كنو عداذاو

 لزت-لا|نودتامف لحلاف ورع «بكأ اركءانفلارظتنأ تدءقو

 لاقفانو< موضع 4:2 دقو أماس> ماسحلا سل

 لصفم لاوةرهيلاس.دلادنع * اان ىرئاناورمديدقواولاق ذم و هاو
 لزنلانوذتابفللا فرع ه» ةللىراست اقف ءارعاذام داونذ نم كفو د ند

 لة لم ف درب ىرعت هد. تسشرب د [معنم هش ىل-_.ءابراد ه.فةتان نءالو دشد طامسلا تحت

 لزن-م!نودتانف لحلافرع هاه درس ىف هك :اسىربا [ْمقهان ذا تافدق
 رهاظلادبعنبنيدلا ى<ىضاقلا لوذو د الامرظمت

 ليقمذلان ماروكخ لا د 42 :ررخ نمت>رذاى لافدقل ٠ ناولوك ءاعارخ

 لقنتلا فىوملا تادافىقذت دع 6 دع ىضاش تمثل دمع الا دعم

 ىشو تاس أ نم ىبسرملا ىلا لضفلا ىنأن دة هللا ديءىنالريخخالا عا ارمدل ا اذ هو ارحمةلأامناكف
 ىلهممدنع فةتال فاصلكدرو * لهنةلاىف ىوحلا تاذلذ لقت ِ؟ 0 ىمضالا(ىريخ وز

 لح .ركم ىلءا عمد نكستالو »* هنانح نعرسف ى وت ند راسناو 7 نر 1 كاسلا

 لاضاا ىدتقي 5 نموىل-ءاض 5 هنأ سقلاٌى هال |وورع_ةعتالو يد ءديلا لو ..االات

 لزنمو سمحىرك ذنمك.:الف« ل زانماهيفو باح ضرالا ىف نم سال -ة نزع ءايلإ

 برشلا ىلءا:يؤحارلا برس ءدوو# انش هّرمسملاو ويفك تاكل ا ان كك 1

 برتلاب م5 ءأم د ل نك-و وع الطأا ٠ نع سشدشحلاب لكضوعت ١ حرخرع ةناوءاطعلا تومعب

 الم وعمق "رولا حارمسلا لووو 4 59 مالسلل

 معلا ىلءلاَزرن عفصلا ن ماقدص #*“ 3 "لل>فامضالاأ: د لل> انو 00 تدرخو

 ملح ربغ ىدأر "01 قردط 2 فى« دل الاس 1 ركل 0

 1 ”ىدذصلاحالصلا لوقو || سايملا ىأيذا هيلعمالسلا
 ديما أم # 0 حركسد تقر اللد ع

 ىهتنا بلا غلب ع ىد : ىنككحو ع هطمل فوم-سن ءىلفذتراو

 رنا ىهىللوو لدتالو كمشب * اهمعطذلةرجت نم مة ساألا كاوا زر لوقو

 رثاسأ مود ن متاذللا ىفريخالف #1 ا نع مثللاب ةكاماندل طحو

 وخآ[ىنعمىفناكناوةتاينازل ن . قولا ازه؟ ىدغصلاحالصلاذخأ دقو

 ردت ق-هثاعىلع منعم ايل دياعاه كل ارغثتاذإ ىف تنكذ قا لاف

 رتسا هنود نمتاذللا ىف ريخالف د 0

 رطقثمعلا وأو ع لصوت ىلظ> آف وسو 7 ل نر اولحْك هب رتفشر

 3 تس ا سس سس دعم
 >0 نمو
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1 
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 اال

 ركتراتيم 1 فش هربملو «*اههحو ل ءداكحاضا ردن رأاذ 105 تارخل رار 50

 برطلاهيىلوتساو كرم هسا # ههشنذا يافالارغت هانا معنا لودو

 باشلاَكت أف ع نكلار1ل | -تيمويكعامدنعهلل قف

 اهعلط مهنانط هدمصق نم ىمع هنا نيالربدخالا عا 3

 بلطلا ىنهتناو ىمهقتلال 1كملا َّ درأ هريغىف ىف سءلاباطماب

 بسنتني كايلعىلاىبلاالا * عهسسلو اىأرا تعمط امو
 7-5 كفن .اواعىب_سح 3 كلساو ئه نارا

 الاى قحا 1لكزلان اطاو# ىبدأ ران قوس عزانن 8

 بهل ىعا- مق هل قودشوءان 55 قلقاذزءلا لا ىفح ربأ ت سلو

 22 د وىنيصعد لي 5 كذا اوص * د عمدمو

 راش عدم :دولابرحاو وانوغ 3-0 اهفهات ىد< ولىسف:فهلاو لاتنأىلا

 بيسالو لسصوالو لاحر الان #4 ةدعاضمقاو ثآونامزلا ىب هع

 تنشلاك تاق نكلو تيكعدقل « اديزرى.-قزاا ىلاعأباق راداب
 اهعضمأ هد وأو ةروفاوتك رفا كوب ذا ونس 11 قدقسأ ا هو

 ف عملنا نبا خابوهسفنلاهاعذاو هتباناهأر ةواه دح افاهآ ارذهرث أ ىلع لدئارمس اناَر 3 تطّةسف همح ىف

 كلذ ىلع رصمو هوا مئاعدا نعل ٌءارمسان با عاجرتت_سا ىف >و هرار عنتماو هرانتءهتلاق الذ

 د او لك هأ ا مجرعأ هءاعاضر ءالذ نير اعمر ع نم هيلا ماستلاو ضراغلان ا ميك ىلع ايضارتف

 اهنمانا بأ ىعتللا نبا هدشناف ءايت أت امهذفا بن م
 بسند ل و .دارمسالم اوقلا ندل 3 ع م ىقدنم نم

 تضل وتنذلا هنمولاحرلاددع# اوعىدالالظ لو_ةاالّدبم
 بذكلا او دءولارو ْربِهمْفّن و * هتيسنود_صدهتمءأ رااهغثاو

 بمعلا قطنملا خيام !فىهتنبام * حجرحالو ثّدح ه4 ئا نعف
 اينما ان ارمسانباهدشنأو

 تقالااهراذأت تاسرأمأتنأأ « اناحالتزلا قاريباقرابا
 رعلادو رونا نبشم ثرحتزحأ 5 همصص»ك لاو ىرسامم نانو

 00 ”ىلاوعلارهز #« اهعتره لا تامسقلا,تمسفأ
 تبنشلاو و- دلتا لول مد ردا # مهروغختن ماكرب همست تدك

 نكءاو تمكحدتتل هللاقو ءا ارعلابهندمصق رب داكد وو ءاردزالا رع ارنا ءانءاىلاضراغلا نار طظذف

 هلوشاضد مهضعبهنعذ دقو هند :ضءدامدان هكرت رو هءاعهلىذقذ بنشلاّكت 8

 تتشلا كتاف نكلوت كح دقل# "محلا جي دم كح الازغانو
 لاقفىاحلادو#نئلاو أهبلأو ||

 بنشلا افاماوقرا,تعتو ه# مهروخُ تح الوار غلا قرابا

 ه دهر هل اوقنسحأام و

 بكسن.ءاماا اهم كنمعلابام 7-0 اماكن كتملنا مهداح امام و

 فرطلا كر هأممهمايصلا دنع 0 اريد مولاقتلا بيضفابو

 هلوق وعن "ىدغصلا حالصلاو

 بنشلاولظلا هزم كانعمتاؤدق « اب  هرغث نم مستيتال قربا ا
 - يسم يصل سس ممم

 الا ىخاقلا (ىف ريخأو)
 0 د ءاولانا

01 

 .عونامرلا نيعنب نام

 و نقالة نرعالا

 مهدت عوةلسلاك نك

 وهوما_سحلا هللاقي

 -ر روهشملا عسا ربحاص

 لا ماس همام يح

 اح ىف قارنت

 ابشوأ مال
 ءاولأسا

 سدالو

 ثلا برمضىأر فك

 حوتف ى

 سفاردلاب

 رسوالو نا"ىل عزف
 ىضعهنأ مهوأو هلعذ

 5 ماس ءاللكنأ ثدد

 ا باي ىلع فووق اذ رمم
 لاقو



 نورضالا «:ىص-ساو

 لالا قعنمف

 1 ضرالاردب لضغااو أ اذه

 تدهشدو

 اديءافتكاناهتشممعتامل

 قفشلا نمبوث هفاطعأق وذو

 |اهص راعهيذ_> ىف حال لقت الو

 قسفلا نمريثأتوه ائاق

 |مياا هللا دمعوبأ(ىنريخ آو)

 0 لاق فاؤبملانبا

 وأزع "الإ بذ" الا لزم

 7 ا

 و ترض>-أذ اما

 1 اهتعفشوءار 0 ف

 3 0 5 ّْ ىلل-ة2راق موياعاوتورف 5و

 |[ رغن |تدتامدعباهنم ثترصدوو عاهعام"ىوهأتنكدقةءاسشو داحأو هلوقو ا

 ةدطم هقفلاانانأ

 ىجدلاردب قربلاب عطف

 / الاله اله لكلوانو

 ةءامجربعت د ا ميررهأ نع ءحورلا,هةطانو هلوقو ا العم ت زيارتك
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 هو لا الج ناانأ «ىدانو ىوه آن مهحو قرشأف

 هوخأانأ هاكحد_ةولاقو * ا«.رسانافاوعع-هلاو_دوو
 هوجولاتفراعتد5 كرمعا * اعايص نأ ى_--اصاتلقذ

 ا فاعلا .رسا<نموأ|

 رخل همت فاو نب نام نر م هل «بئاوذل مل ىماولان مىراو

 ردم لادقتةيءالظلا لالا ىفو 0 همالظد»در «ثنةءأع 00

 0 :ئاصلانءاولةنأ]
 رخل هبأد ةمد ىلثم لد نمو د د-جأ ملفمالظلا ىفار 2نماط

 ردملا هَقَتْع ءاللا لالا ىف و « انهىلا نيدالاردلا 0
 هلوفةعيدبلا مة ندلاربحٌتماضتن مو

 رغسلا لالهلاك ضب ق وفن له د ابثاودوسأ مالا فتذياع

 ريس نمةلوجهتاتثأدق دا 4ضو٠ نمقروزوهام و 5

 رعستدحولان مرا هءاقىفو د هباو أني -سواملا فلوق. سوافاا ىفهلووو ْ

 نكس 21د ىبصض ه«اورظن:توثلاا وذشكأ م ىدياوذخ

 ماماشتأب انراهزالا نم * رهزلكلتنأز وللارهزأ اضدأهلوقو

 ماستنأر مرلا مذىف كلن 7-01 يق - مايالا كب تنس>دقل

 ءال*الاهحا ارامل *# هرآ اون -فاهترمصب أ ذات :كول اض:ًاهلوقو

 ءاملاماقو اهب ءراضنلا لاس « كرب نم ىربام ف عأترأر

 ءالكال همسكتو هئاطعأ د ىلعأت 1| م1 اضل |ووو

 فلل ل ا ل
 كعلم هلا ةةماضتع نموهوهلوقو

 اعرمشمتناطذ تمارة م « ايراش همغب ىوه أ ىذلا ىدفأ

 اعمت قو ىف نرم-ةلاىبت 0 00 هلامخو ههحو تعاتسأ

 رذ-صتىهواوةةراقاواثم ىو اين مدانري_غاوةةراقد_هانأاهو

 مجركتو اهر

 ماكتب ىوهلاو توكسن مو بد رطأةبواةلا لاق ءانتك

 هلوفهعدلادو مبا هش نيم كلذ 0

 د 0 ا د 0 م

 ىاساتلا فرقعلا الو نسح ا امو ||
 ركسلا باغيذاهدحخ ىف * هل نعمدنتاد_غاولاق
 صااد_غورجموماا * موعد هعسمىللاَهذ

 ىلصوم از رءلالوق نسحأامو ْ

 قاشعلااهب تماههوال.- طو «هوالل> نيضراعلا تدنث د دل

 قاس: ثدد ملاذ 8ه لاق 35 اول ع شاد ل! ىنامناذاف

 مست ىهوىتسئاهملات وكش «اهظالف را ذمو ةتنامنزالوقو



 لفي

 لءقللادا سلا نع نول سدال 0 م-عبااك زهتامىّتح نوشغد

 لوالازارطلا نمفون“الا "م2 معباس> أةعركم هوجولا ضد

 ناذجلا نا لوةهنمو عادبالا فهنا متوهذثلاثلا تيدلااهمسالو عدي اةرادملا رك ديفا جدلا ىدص عزل

 لءقملاداوس ل نءنولأ سال 4 ىعللا ىوذ نو سعد موق الل "ىطاشلا

 لؤالازارطلا بح ىبءاؤابح * وم ممل اور سفن ىتء؟و

 لزععمارغاا نءنوك أ ىفأ دع ىلذاو عهفّنطةراذعلا "بد

 ليقملاداوسلا نعنولأ سال *« رمعمنمىنناق كاذناك ال
 نيعم د ا عمو

 : اءج ًاهرادنبالاتامميسلاا< دع اغاق ؟:ئع لاقاماو ءدفالا

 6 اذكه ةيمورلاباسملا وسر نبع: سلك نالوا نا نورا او د اس 1

 عدي نيعذ#: ىفأو قأو بطلا صاخف 5 هرئاد مسرب ربو 0 نبوالاديعءبتكي همم ا اذاناع .سناناكو

 0 الود هت زو هوهلريظنال

 اعجأت هرادنالاقامقمسلااحم هنانحاعلأااهنفاو 0

 نو.أمفف *ىورلان الوقع _ددبلا نيعضتلا ن مو هريهش ةههلوالثممهدنعىرحاغوهو

 را طك هفكو ناقلاد طر ه« هنئدسهوع دلاخ نعىل أسأب

 ىدن .لْمسأو هملاع 2ك هناععنىغفادغنأو ةالاك

 مدا كو سان دارأىذلا سانا +#ل| فصو ىف ةغباذلا لو5 فرمهذ

 عوةصمهلئار معل تاع كاذه هب هرهطظتمايالاو بيلا بضاخأب

 عر رهو دا د 35 ب رو سل ىذ لوقىف تر 51

 عوةممبوُثلا نأ س انلا نيب 2 ى-اخ قديزاماذأديد- لانا

 هزرابه اس اوس لعتلاءادهبناكو ىوقفلار عد. ثرلاقىتاكلا مهام ىمومندلا ءامضلوفقو

 3 ركذأو د شرلا جب لا نم اهب اوسعو اواو متل
 هوذر ا 5 ناثلا اطوال تاره

 زاعالادها وشف راما صن ل وقرع<:ىه 1

 قرش ةرعت ةمامعأ| عضأ ىم 0 انا لا عالطوالج نااانأ |

 لاعفمونغ نين دلاردص هه دقو

 انآ ارااىستكاو كاذ"“ 06 5 ردريخ كرف ل د كاوسمالح

 انانثلاعال_اموالج نانأ 7 ا ا للا
 كد "ىا1-|نيدلا س2 لاقو

 اانلاىلا يحنااهبقو_س ه« انانثكءاطاوارغثالسج
 0 | عالطو الح نااانأ د اراضتفا فيي هرقثدشنأذ

 اع الا اكمل نعت 95 ىلاحاصاب ىت_.هج مح 2: لاقذ "ىناجرالا هنهكو

 ناب“ الا لد الا دك كوقل «*لاحر نمك سنن معلاخو

 اناتثلا عال طوال جن انآ « نات قرطئوسكادتالو
 3 0 قكمامنب " لءلضافلا ىلوملا لوو مد رظو

 هوك-ااسىدهي سلما 5 انالض دهوىل-ءلدلا هاندمو :

 10ه 11 قا جربتو ويوم جنب حوا تهتم اة :
 يل رهام 1

 .طاوبأ هرقْملا(ىنريخأو)

 أ رطدهض وعل ىبغتاذا

 ةرذانغلا هثو رب برطأ
 5 او ًاهمقغلا(ى ريخأو)

 ذورعملا ىىموطلا نب ىلع
 ء1خد لا ىرومسلا ناب

 رغلا أ :ءالا سددالا ىلع

 صدر وو سفالق نا
 9 نمد كر دس ك5 لعق ا

 سحأ:اهدةصو و ىلا ىف
1 

 حرب ًافاهاناهند ثنتساف

 كل ت1 و ةضلشلاو

 ,كلاوداجلا نيب يف
 . اذافاهيلداؤفااوبصب

 11 را ها تلو

 ”.:5 لاف ىهمدعملا ن ىلع

 مب رف سؤال و نبأ ىهدهعم

 مسالا قو عم خيوص 06

 ارز ةماعورجأبونىف



 هعدنأاماذه ىل-ثمو

 وأن _ت:سلاوذظذاملا

 يرسل ةيدن تاطخلا
 ف هئيص ]نفاس

 ضوعملا ءانغ ىلع

 رع سلا [ضذأ ةكشل فناامو

 هوه دن رمل ض ورعب

 ىناغالا بور مض: ندعو

 نه رانوأى و رعت

 0 نءهوبابرلا ى عش

 لوفهلك اذه نم نسحأ 5

 انوه هراش تلك سلك كل
 ترد لادن نك ال5

 هلو>- صرب ىلطق با( ذلا ىنَع

 صور وضوسعنلا هذ

 ت وع ةرملا

 نمسبو أن دج وأ ىنعملا

 هلوقىفةمتلاءارعش

 صقن ه.ف نة امىرد.ناكول

 براغمّيغ تسل -ةراشم *« اهفالث ىلاعملا سعتافك-أو

 1 اوك ”لولملاو سع*كناذ د اوو ردقوالا سعثااهوقلاف

 ناكهلّي سة -:با!هدجوفةن راج هملا تددهأدقو ”ىساقلار عىلأ ىضخاقلال وف نوم فر رظنم

 ار فلات دكر ءاهد رفا ررد

 مهسالا كاإ:بصنىداؤوذتكرتو# هظاد أ ىذلاثرلاىدهماب
 مرح ابانتجاو ن مهل االول آو اهعمس ىف ىلا هناحر

 مرعجلا عدم ةلازغلادمص ه*« اًئاوك ملا تفرصص ىلق نءام
 لعن انتءلوداهملا مس #3 اهلسا:ةرعدقةلارر_غلا نا

 ركح,موادشف ىششام « هه شدو ىذلا هركنع عب واب

 م رع ملا هتيلو "ىلعتم ,رجس 3 اد ن 0 صخفامهاُهان

 عدت

 َن

 السلب ع 2و هلع تمرح كلذلافهسأ ةجو زتناك اهانع

 يبلانا لاق. و :اهباهلا هربشتةأرملا نءاهبىنكذ ةيشحولا :رقبلا لع ةاشلا قلطرعلاو ةرتتع تمد
 مال ىف لزم -رادجلاسا ارفىبألودنيعذتلا

 لا اوحالاوءاسعالا 0 35 لالدلا مر نداش ولت 5

 لاتفروأ فاطعت نماحر 5 دي يد عراب لا ىري نعوجرأ فيك

 لاطبالا نم اولدنحن م صدع * ىنأ راتىذب در ترد

 كايالاهيلعتضمدقامدعب * ىوقرئارج ىزللااهيأ
 قاض مويلاا هر < ىلاو هللا ءاهتانح نم نكسأل

 موب وهو راوىذموب سرغاااوم ٠ :هرواوناكس ا ارق موقة عد رن م مهو نأ..هش ىبد نادر ىدلا ءدعلاو

 ىلعمال_هلااذه نا هفر 0 رغابهذم ب هذوافد رظاعزتمتاس . الا مزه نسا ارفو أ عزتذر وهدم

 مل ناو ص ةىلأ نفرد دكا لا هذدع زها كلت اوده_ةنذلان حسا ارذىبأ نامزوهنامززخأت

 يح وق ”ىركي || ةدايعن ثرحلار عش نموهفنهذملاتيملامأو بردا كلة ةانحنمسارفوأ نك
 قهيعتقي ءالهلهمنأّن اظ هلو هعلل .القريصمنالتقنأ ىاهيق ل ديرف بر سا نا نسوا

 هراشثي باطدالنأ ىلءمزعو ىلغتوار كيدبرب لأ اوىبب ا و راو :لاقو سماك هيأ مد

 تالذدنعف ال د م كره د ير الدنادب رب بملك لعن عسشب ودل-و 00

 كلذ لاقوبر 21 ىفلوخالا ىلع ءزعو ضغوثر ما 1ع

 لام> ع نعل ئاوبرح تعقل وع قم هماعتلا طد ضابزت و

 سرفلا نم

 كاص مويلااهت_يىناو هللا مل-ءاهتان نم نك أل لاقنأىلا
 هلوقيداج أو فاس اتلا نيدلا سم هنعخدقو

 لاساملا جمءاول ىداشب را علما. نص سأنومعو

 ل الام * هاوزضايرلا لم دودو
 ظ فكاص مويلاا هزت ىاو هللا نا 0

 رذعم ىف سنون ىلهأ نمناحلا ضء:لوةكللذ نمو ىنيلا ىنعمىلا ةبانلا ىنعم نعامتانج طل فرمدذ
 لةأتملا :ةهمنحويف 5 ردءعأم هأ منا لراعال

 لأ ل جر أر وفاكلا ىلعتد 7-5 مر

 ل.ءقملاداوساا ع نع نولاسدال 5 اووهاذان يذلا موقلا ن مىبأ

 لوألا زار-طلا نمد _هدامث 5 ادياذاراذ-_ءلاانأم_ميدلو

 1- اهمتانح 303

 ةزود لال قناع -ىزاغأ . 2



 را

 نحل لزثملا فمهغلأب ناكرم * اورك ذاو ريس: اماذأ» اركلانا
 فءض لاح ناطا كلاب لاصت الا لبق هلاح تنا كصو هقيفرعم ىباهملارب زولاةعقاوتاسالاهذهبتر 5 : 8 ١

 باح ع نمل قيفر عم هراذ أ ضعب ىف 0 تاذوها“ ىف هردصاتع#و هم ءامعئذق| مم ىد اي ناكوهلفو 0

 الاجتر الاف هنعىلءعردةد ل ةمعللا ى عةشاوامصته هرغس نم َقلْذا بدالا لهأن مهنأ الانا ارغاوتار ا 1 أ

 ه.فريخالام شعلا|دهف ع هيرخأف عاسيانومالأ ا

 ا ا تددو * كنعلن

 ا د هر لاهل الا ظ

 لاحت قرتؤ هتان رمضرهدلا برضو اقرافتوتادالا ظضحتو همرق نك-سامد>اومهردب هعرفر هلىرتشاف |

 , ل قع راق نم ةجرد مظعأىلا هلا

 قيسلاٍبوذلا نمر هك .ثكلا هلّنر_هغ“الف

 ماريو ترصأأ اذا

 قتأام ىندلاقأو «* ىسهتشأامىن ل
 ق 0 الهش 00 ُ
 لاصدا ىلا لوو و هن هرمص-دصقف 0 هكرب هملع لق" و رهدلا ىكحاكت - ”قمفرلا 3 5

 انما 1 م2: هعقرأ| ٠

 هيستةقامر ؟دمدلاغعم ه ىبضت هيد رز زوار ذالأ

 هب 1 نايا شعل نضال وةتْذاَر 1

 لاق نم ك> ىل !ءىرؤلاو اد ا !اةمد : رأ هنزشوهر ؟دناهمفر طذالت
 ندا لزغاا ىف مها ناكنم #* اوركذاو رش افاد اركان ا 3
 ل اومأ نوقشن. نيذلا لثم هتعقر ىف عقوو مهر دةنام يسب لاا ل-> اعف هلرهأف .:
 قمترب المع هداقو هيلع ةوهناعدم ءامشد ع نافعءاضر هللاو ةم> هنام ول ماس لك ىف لدا دس 3

 ناكرحان ةرهاقلا ىلا هرمض> ًارادنزاحلا كلم, ندلارديريمالا نأ حام كاذريظاو < هنمقزترب ودب
 ىلاهمأ ارضشدعام ةرحالارع ةتفاوهملاراصامىلالاوحالا هبت لق :: هعاباملف هقريىف وهو هيلا نسحي
 ْ 3 أوف ةعقر هم ملا ىّدكو ”رمدم

 مست تننأ مح

 ٠ ىدقوىذأ ان مقرطلاوىلقلاو# ءدياححت دك نعجن 5

 اذاءاركملا ناىبسن: الف ىوهت * اعكيلعايندلا تان الاو
 م وق ةنس-أامو مه ردفال ةريثعهاطعأف

 سآ ةضورض غلا ق.ّشلالو> * ةتايحو مل ظ ا انك تاكد
 سا,نمةعاس كذو هويام * اعف لولا ف راسا هراذعأ

 لاَقذ ىسادنالار هم وأ هنعكدقو _ّ

 ساطرق ىلع طخ هنأكحف ه« هراذع “بدت انجولادرومو ظ
 0س : ان4:مدرولا ى<ماردد د ال ع مسسم هرازعت د ًارال

 سان نم ةءاس كذوفوقام * هدرو عدو أ كفة ه-ة.دان 3

 ديمعلا اق زراوكناركىالوأ|
 [مسق م كاباطعع نم ىب.مأترمصدقل# ارعاش كاباطع نم ضأت نكن : : 35

 اع كاب مانالا بتعت ناو كام ةلار 56 تيرجأ اذا ن تنبأ

 كررت ال و حلاءأ 5 ل هللا

 سواف ىلإ ءلا سء“”ىفهلو

 براغ رس 60اونلاناهعلاطو * برغمتدملاو ردقتا سو

 اذ ادهاواذ_هرمزف

 صرب
 كد -ةو(دامعلالاتز
 م'الالاحتراانامأ تلمع

 در -مناهدي هللا
 تاقف
 يتصرف هل ل هللا ىحلاب

 8 هعاربللا | هري_ح ايد ىف

 أصرق
 تنغةفىداهش تدرمش
 دور ندحاو اهئرغارب و

 لامة. مهتدرت كد
 كر

 ه3 ٌنَمم تسأ ىف ريغ

 رصصر# ّنوع:م تدزاأك

 دددرا# نب مث ىمارف نع
 ار

 ا صفد فاهحائ>تارئاط

 ع فوح

 بس عتنانم وأ ىهو

 5 رغلااجب ريساز غول

 [ دم



 نوتفاانءاهىتةم>راف

 ىبظن ىلا نم ىلإ ىباذ
 نرعلا قثدللا ساد

 ا
 ىددقعو يزعهدقع

 هاوهىفىاقلاولوةد
 نيعمالو ريحتالد

 هوس ةتنكنا

 ندد ىلعاذ ن 2 :كو

 كدهانمت ةرظذاو ىلا مد علاق

 نامكلا ىف نس رك أسع ا 5
 دماحوب ا دامعلا (فأمت نأو)

 تاداعسلا وأ دب لاك
 ْق 0 راشد نء ىلع

 حراق دقو قيلاوشوربلا

 ى.لاودوغربلا ىحننااأو

 ىيددم

 ىل ام-ميدبأ نم كد لو
58 
 اهتمادمذا ىكي تقذص
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 حالما ىلع نفك اعاوانو * او-طالواودلحرمةءالوقأ

 حارنوط نيملاعلا ىدنأو « اناطما بكر نمري+ سل

 رئاثوهو هتنءاعول كّةحو يدنا هلع ٌتلقنىر انا ىتصت هلوقو
 7 ردات ًاهلكالىذلا تدأر

 ىنعملا ا ذهىف ئرزامءاارصصانلا لوق نسحًأأ امو
 عومدهرحا# نمتلاسو 35 ىرباذخ أ نءىبأدقو لوقأ

 عيطت_ستامىلاهز واجو * هعدف أاي-ث عطة_ستملاذا
 ىلا ءتهنلا ه#اس ىدرعسالا لوقو

 عساولاى ةرعيماضف كس *« ةكيتىف ترصد قو لك

 مهارلا ىلع ترم عا د دعو ارذعىالوما,تاقذ

 اه مف لت ىت اا هدد ره ىهبادع أ شهلا هنآ هريمهن نيدلا نوعرب رولان 12 ىحام نيم*لا| مترك ذ

 دينا اق ناسا ااكالةوريبد لا كلذ نا نالومان

 عناصلا لما ىذىلءايعأ « ىل مل | 4 دعس نانو لإ

 عفارلا ىلع قر خل أ عس داو توضدووا_عميرا كراك“

 0 مشعلاو د ةمظاك [ةشفوم س م هلوش هتامننبا عدب أ دقو

 د درلئا-سل لواطلاب له ل ام دست عمدلاو

 ةبرا غلا ضءا لوف نسخلامو

 زارةهلس. 1ناقلاناكسو 0 ىندعو ناك عرفو

 راونلا هود ؟ل_ءالاءالك 0 نكساف فوخ ال ههدوىدانف

 ناطققلا مساقلا وب أذ اف ناركسو هو ىلكو زجل ةرعاشلا ص: ص1 نأ ىك>ام نيهْذَمْلا فر رظنم

 رولا ل ءتل> داواهقتعن هد دعا تدحإ افرب زولا بايدنءاهقلط أو ةصقاهتبقر ىف قاعو 1 ا

 دليلا ف رانلا هيثرو هير دا + قآ ضيم صل نادادخيلهأأب بوتكتاهيئاذاف
 داجلا اوشاطملا فمرعض" ىرح ىلع# ئ راسم ل للاب هسة ءاص” ىدبأ

 دعصلارحاولاد نع قلم "الامد 5 تدس:ت>اامدعت ن م

 درو ىتناصأ ”ىديىدحأ #* ةيزعتوءاسأت سعفلل لوقأ

 ىداوا ذو هوعدأنى- خذه د# هسح أ صماقق ن نم فاخا. )اك

 هاربا لوقنس>أامو اهسغتل ةملستامهتلاقفاملانااه و الدق برعلا نم ةأرصالا اريخالاناّمملا
 نزملا'ىف لاساوىذلارورسلادنع ه« هسارننأ | اطةيربلا وأ كوكل سا لاننا

 .ن-الا لزن-1ا ىف مهذلأب ناكن م باو ركذا ورمس ًاماذاماركلا نا

 هلوقيدامعنبا بحاصلا هنيه هاا

 نمزلا ىلع ودعدن مو علال ءا# قكرعي *لظانامزلم ااوكشأ

 نكرالرادر ةىبرد داغفار هد #* هتردكل|طوغمتن ك امحاصو

 نونحاوا 0007 « اهيراطف لاسفا حي رهلتمه

 نرقىقوشلااودو ىسالا عم * نيتي هيا
 ناعلاوّرمسلا ف ادهدجم باع 4 هرمصقأ تنك دادو وقص عابو

 نيغاابع سدو وقص ىأ و نما هدي 4ةص+ : رأذ اثمح هيىلاغناكو

 تقم رهدلا دق ىف نكملو * ند 1 ا

 نا



 للصفااحاشولا ءانثأض رعت * اهتعضّر هت ظافلأ جورب :
 لموخ لوخدلا نب ىوللا طقس# ايفاع مسراكناك ادو تا ظ

 لأعهوبو-:ح نماهتحتأ اه ا

 لملا اهل-رنم اغايف « تضقناوهدولاك نم تضوتق من
 لقنةعءفافةىذ تمدح نطدانب « اغيلاو مظلان مالت الخال اومأ

 لدا 0 مصل 8 جدلا عدصت هءح ىنم سات الو

 اهرخآ فلوق. لد وطى هو

 0 ه:-_-ىهاذا دع شحافي سل ظفالا ىبدعكنو دو

 لزئمو سمح ىركذن م ناغق « نمك يفر شن ”بحتاداعو

 ل سو صاقعىذفنًأة م « ارت لا راسل سر 1 وهوفنالا

 ىلصمملا 0 0 3 تضر هاد هل_جاهنف ىنلان مم

 لكثءدملا 0 ودعك ت 35 5 دع 0 را

 لمس دان 0 1ك 003 0 هرعسشق ىتدخا اولاو

 لغافىح هل 1 1 « اهتاص رع نايئملا ولمقلاىرت :
 ىلتييل مومهلا عاونأب هه 2 ل بناوذهخرأذات لق كو لاكنأىلا

 1 ميص» ه ىضاالأ لب وطلا للاي الأ
 لغنرقلاابربتءاجاي_صلا مسن ه«هقنأ ع رعم سقنا اسفلا ناك

 وه

 هل اطما 0
3 03 0 

 لامع وبو-:> نماهتصنال دع هدودخ تدسمنالاتارعشى رت

 لوتعم نمسراد مهردنءلهذ د ههحو ران آف :الافتسرد دوو

 ركلات ءانوزاعاب ىلو 34 هنن ف صو ىلءانالوعزأكخص

 لك هداوالاد_قدرتتع « انءاجوانمفن'الارعش درو
 لعن ملمءسلاهطحر ا اهمربدم لدعم رع هم ركتججم

 هرو دما نس لا ىسعا ةديصقا:«ذمرازملانيسحلا أل وقنيمذتلا فير اظنمو

 ىلادلا اعمر 1 ءاردو د لاورسو ص.ةىركذ نم نانق :

 ىل ا ل كو 3 تاكا ءا عم *هل كمي نمانأ امو ا
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 ل

3 

: 
1 

 ل 40 ومالا ور ا

 تب ييسنخل "ل

 لأياب ومه طرق 0 اا هىذلا ىأر رح نبسّتلا أسما نآول
 فا 05 نعوسهو الا تان الو « هزيتعرد_خرد1اوذلامال

 قكاعشا ام-طظعأ أ ءارقااق مكوتب «ىوهنعسايقلا 0 نمدو

 ىلأح هرمسع نمت دّدءاام ىلع ىلاحو # هديرب قاودربي لاو اه-هالو

 ىلايذأض رالا ىلع اهيتاهبّرجأ « ةيجرف ىف سانلاىفارب لهىرت
 ناخد تدانهلاقمأ نعتاباذا هه. ىتسالا نملاشريغ ىودع ىدعو
 للاكل: نر نا هيد نيف او

 اشم ليولاد ىلا كردي. دقو ا ا :كسصاو

 لابزح ودروزيد قدرولرخ د اهب هللارفغت سأل - ل مكصو اهكنرف

 لالخ 2 نطيتألو * فتشم”متردياهيف تنطبت

 هتان الوقن حلا

 ريمكن اكه بأ تجأ ن نمل >رةمءادم ف سن احح منن دلارقن : ىحاصلا هعرتخاام_. رغلانيمضتلا ن و

 ةسيسيسيت سمك سه سس سس

 اصلا اروغتكتنتأن كو

 طاسلا كب دينين لمت

 نا هجراضبأ (ىنربخ وا

 اةعماع ىلأق ربخأ لاك

 راق سلق تنك لاق

 فوحلاصلا ىحأ نى لا

 58- ع طا ع+ باص

 3 1 بصنو هصاو1ت

 معا سلاما ضءدنىف

 ا ورعاكم

 داع نبم.-هارباريمالا

 1-مو وهو ناح سه نا

 روطمملا ن_هغءلاك رم

 لق روعدملا ىظلاك بانو

 ءا سهاللا كن -ًاري-صد نأ

 اال ءامزك-ااو دامالا

 دمر
 فالق سعلا نبمتاح ةلودلا
 0 درع فشك د ووهن

 ه4مدو 42 نع فش وهو

 ىذد_,ةرواب دوع هن أكف

 ءمب>وو ادروىّ>دقو
 فاةردلاك هماثلت حت

 ا ميدي عيد لاق همارغ



 نصغدو ان ان لوهف

 حافصلا للستات دو |

 تاخد لاقاضدأ (ىف اريخأ و)

 ىق4.طاشةن دعهلزتم هماع

 وهو هيفىفوت ىذلاموملا
 [هيديد شن اف هسفابدوح
 ىرمشنا .ارابدعا فقاولااهأ
 مم را ب هطغ لق اوفهمف 2

 حيرضلان طن فوتو

 اوذاخو

 ىءداباهمولكبو ذ نم
 اميه رتيستك اعف وكر

 رك لوم هزلاىلغ

 ا ذاقلا(ىريخأو)

 00 هه رك ذمدقلادبوملا

 ساعت تنك ههامعماع

 0 امو ىف حلاصلا

 تقمدذأو مامغااروم ومس

 قَد ونلاءامّداهمفسعدلا

 رردءاه-لاترثنو ماكلا

 ماك آلا واب 500 ريلا

 طسب فارطأ ىلا لصو ىتح
 قفوملا ىذاقلا عنصف ساجا
 [ةعءدفش 4هطو سو داقنا

 اهنمدل اوقالااهتعىدعل

 اا

 ددولاوىؤنلاتاغصوهران نع « ةيناتب بشت س فلا صا ىملآ
 نرحل دوو امهتعهللا ى ذرقدذصلارك ىنأ نيد لو ةصقا,تمتانا اودع هع ىلعت ا. ,الا هزه تاق“اق

 نمهلاراش أ[ رمهملا ةريمصوهءاعق ا مءاعش نعذ ىفةدنكدنهنبور بع لستوو سلا رها

 101 دال لكل لو ميكرو هنا مق ءأ ع : مه رءتلادلارامدخالا

 دان زنفكلبق نامعتلافأ * اروزناك الوقنا تبث
 داصمىنبجوبرح ىلا « حالج ىنب جنب ثرأف
 دا الات اذىل_ءردب ىبد د ىلتقر هدلارودصقرداغو

 بورعلا ىيسلا نم كلذ فىرحامونامعنلا لانو اولا هب ىبونيحةغبانلا ة-هقىلاري_شدناونعب قأف
 نيوذملا لوقتقهددصبانكامىلا عجرتلف لاكردتلااذهو ب لانا 0 ا

 همفزتعملا ن|تاداشنان ُ هنودافعا ارمدع وأ هفوفاف تس نوكأ هران

 ناسا ىنم هصارقأ « هلاقم_ضتااماذ ع
 نيداعثلاو ىئاق البو © انقلار_هس ءاملاذوتعو
 ىندراصمكء ئاقةتنغ «دقو ىثارفضرالاو بف

 4 صا ة مص نيه ىف مزاح نَساللاى فأل اودتللذ نذلؤالا هأنعم نع هفرمد ع ونلا ادهىؤ ندسحالا و

 ملسو ةيلع هللا ىلص* ىنلاحدمىلا اهي اهم قرص دوو سلا

 لزنمو سمح ىرك ذنمك منافق * لس لضؤ أت رز نا لوك ارعل
 لروح لا را طق سل د الزثم شغتالو لزناف ةمسمطقو

 ىلا الأ لد هوطلال يللا هيأالأ « هروثر مك لاددق ىده ”ى اهيفهلامعدبأ ن مو

 ى- طءعالو 4 بهذ ىإ هاذا هي ضراءءاحلوقاما ر تلا

 لوا بالا نامل لور 3 هيده هل شرلاق تازئدقل

 ىل_صغملااشولا ءا | ضعت 2 تض رهدو قرت ههرمابر م تن
 لوحي ماد هةعوشو قس #* اهيهني زنم قرمثلا دال: ترام

 "ىبوددعلا اروصنمىألوةكلذن ةهدمصقلا هزه نيعكمدءا ارعشلا ىعالتدقو

 0 ملا مهل ممامحت 3-0 ملاملت ءاسرلا ناوبد باتك أ

 لأعتوب وم اهتصسئالل * اهم وسر م ستال ىف ر 31 و

 لمدعو آثالمالنولوق وعن 0 0

 لزتمو س.>ىرك ذن مك ناو # سس [أكرمالاب اب 4ع

 ةنابنىا ىلا ه0

 لعنمليسلاهطحرضكدوملك « ىفءوسي ب تعدل انم مو لك ىفأ
 ىل-ةقم سلو راشعا ىف كممومس #4 0-2 1الوطىل-ءع ىرنو

 ىلتملموم-هلا عاونأب "ىلع #« همال ينج لاط لبلد ى ا
 ىل->ص ىلغهءمجهفشاحاذا هى وجلاهدقونمسملقلاز ارو

 لصنع شدانأى 20 رأد < اءأاكو ردصد هاناظشريطت

 ىل-* ىجمد"لد ىت> -رسك لا ىلع «* ىتءولو هوجن مىعومدتلاسو

 لوعمن م سرادمءرد:ءاف 3 اقولا تاق ىل-«عرصخت الو قفرت

 هل وق أوه : علطملا فاكوتم ةتامن نبا هباجأةتايبأ ف

 للدتلاذهضءبالهممطافأ © امتاعتل.قأ ثفالو تمطذ

 كورت



 فراشم 6 تحدق لك ةلاعومد * ىذا وم ريخ تن 5 ىتاَقمر 6

 قراغمقارفلا تددشتاتداشو د ىمادمعا دولا مولد: دسعذ

 1 هلوقنحورطمنا هنمهد دقو

 قران وبدذعلا ءامتر 5 3 ان وظو هد رىباقساماذا

 عقينيهضتلا بايناو هك ل 2 ا ذل ازه 3 تالت و 1

 امأو رثنلا نود الا نأ 0 الفرا وم نذل 0 نعاسسالامأو ماظخ امل: لا

ار 0 وكالو رتتلابعقد .الورثنلاو ما: :لاىف عقب .هناقناونعلا
 0 دام وكءأ ده ىلءفب . .تودر داك

 نمد ئد رك ذب سأد الفناو :علاوهنامد سالاانر كم ذ:ثيدو ا ا هد هاو سلا ن م

 ل

 راما كا كد قبلات هر ا :أنرد و ه:نامدعمب ال ثم ا ئطو تأدمد

 60 ”ر عش ىف هريغأ تن رعاشلا نءتس نأ ةناعتسالاو هدد فاعلا >ر ع

 "فرانك لرد اودر لا نهتم للم د اريهشت ىعسف سفن تملا نوكمنأأالا

 رحال اا منمءام لاب تقرسشدقو » ردانم كس همدلاو ةلدافو

 5 ا نة ا رمد أ دقو

 صا.ةهكجءرم»»ملو سنأ * افصلاىلا نو#انيد نكد نءاك
 رااط م حاوجلان د4 هلق دع 1ع ك2 سلع 0

 1 ورمد + اندانأت ا واهأ اك نأ ىلب
 6 .ةيطاندو موج (:عسبصالا ىفأ نبا لوقو ا ,هقرح ىب سنا «ةسأق

 اهيءلح قار سرولاك هروراق وي اكسأم ىد 94 ءلا اريختاانأتدأر

 رئاو دتا شح و مام ىهوانب

 اه.طىداؤؤ اح دّقل لاقو # هدب ةطغص قو ذا نم شرار

 اهيضقىنم ءادلا فثددوس'ال دج ةلو لاق هذ - ةهامهّنلقد

 امهمح لح نيأ سفن لكىوش #4 اعاوسدحلابد

 مراكلا ىءم ىف ل خد د 5 مدهدملامالكحلان م4 هَ رتو فرحا فرمص"رسضبالو عسبصالا فأن الاق

 تاقنيح هاا نمو 2 .تلعفأك ا .رخأتملا

 رداغو هوافولا عين معبصأو 5 اكلم كك

 را د هنأ هلأ ع نغم-_ساول فتة الف

 راغما كلم ع نموأر ادلادب #* حزانكوأ نكرل ئذكه بهو

 ىانعم لج دىت ربك زتاارب را املاري-ه2تفرخ اموف هلو ناكواميسن ناك تملا اذ_هناف
 وهفنا اردلاامأو "ىو ردا ةعم ردن رمعلتلاو عيل دو تقتددلا اذه درك د هي تلوإإل

 هلممكلت ةيودل دا ,مكللذري وأب انعوأ عدموأءايغ 'وأرذنوأ ف صو نم هلضرغىف ماك:ااذخا نأ

 سا ونىأل وقك ةفلاس صمصقوأ ةمّدَقَدم رام الاناو :ءن وكت طانلأب

 ددسلابهللا ل اوسررهص ل هد * مرن سل جيدخ نب ماشا

 ل هدبأ بمّدقأم سما 0 هتئحربعلاب اهاىف >ردأ

 دسأو: ب ولم هرأ نار 2 تاتقدقفركى أن ا اولمد:نا

 35 نب معفاداف ب تاللكلا موو «شنح ون ًااليحأر مب اص أ دقو
 100 7 ن زاكلا لتق# ملتقي وهوورمعل ءاقعونو

 دحو نمو ئنأم نم "لهن عمدلاو # امترامجلتلاكةيدنكعونو

1 

 !ناولأرئاس ىلع ىدعم

 لامذ تدهشدقلاَعُ

 بكف اءتاكسص فى ل

 ةكهملامدقالفنو و

 هذه هداهشلا صوم

 اهاحراناكو لاق

 وهغارفوباكلاءادتنا

 ىلتباارمصنو لوي
 اس مةءاضقلا سعأب

00 

 هلانءمهةلم لك الا و

 امطلا يح اصهترل>و

 هااريصابا اوكلاددم

 ةةاحلا عقلا ( فريخأو)

 ولا ىلع تاخد لاق ةم>د

 كيوت لد الاطعتلا
 خم ند. < ننجرلا

 فمالاكلا عقوذى سل |
 13 سن>ن - نكمل

 اميديل لاَ

 3 كردأملاعلا| مأ ا

 هل كمي رتل
 اممع تةطناذا ىنارن نأ

 تيكا اذاىبا مف

 2 اطتىوأش 00
 نأ هلا قو مند 2 ع



 نم حركة وهام ظفاملا هل
 هداربا نم عنّدماو هداشتا

 هدرو.نأالا طفام1لاى أذ

 1 فهعنص كلذ ءانث ف

 الا | |

 2 راصد ةفرمد ما
 هك اكن مىلقنت ءاماقع

 اتا كلذم طدوذ

 نآداكو هت اص عطقب ا

 لصعملو هتبوةعقطرشب
 ل وط هّدهح نم شا عمنا دل

 (رفاطظن ىلعلاق) هةنده

 ديعدمتو أ هيقفلا قفريخأو
 انريجتا لات يسأل ىلاخلا
 وأ وظهود دعس وأن دلا حان

 د_ءنيد# اضيأ هللا دمع

 د دو عسملا دن ند را

 رهن ىأىلا لج رءاملاك

 ديءنهللادس.ءندجأ

 ىهيدضدلار ثنى جرا

 ترص دل ى هاف ناكو

 نمناكو ىر-ةلا سماع

 ىفهللاةذ ءالضفلاءالعلا
 حاز ملاو هناعدلا ضرعم

 تةوودق ىبنا ىلعده-ها

 ىنناوملاىلعلاكلا طخاهو * تصف تئرقووجو ةذدفف
 ىلإ ءتهللا ءاش نا ساتوالا ففاكردتلا اذهو

 (و ا ىتف ئأوفوعاضأ د ىسدنعد ثناس ىفأ ىلع

 اهل ارفاولا نمةدمصق نمىرب رعلأ تدل
 عايجلا شركلا عيشتاهك-ل « عابر ىل_ةمله هللا كاد
 عاطتسستال 1 نا 0 ا هءرس ىق ىل*و

 عارب ال ىل_مي ني -> ىلةمو * عورد-ه:عورب ىلأ نأو
 عاد اه زاعمل اضن #3 0 ىنادرحامأ

 عامسلا ىلإ امحىفوتدعف *« دم-هااكر 5 ”ىنتدصرأ كو

 عانتماا ميناكو ةعواطم * تداقّساق بعاصملافتطنو

 عابه فلن جر 0 * اهمفلد مل ةهيركحا 6

 0 2 كد مد ا مانالا 3 تدبأ امو

 عادب وأ هوو

 ماتسمللا 5 ندمت د ىدهعأال ار غاسىفأف

 ا | 6 ير اكل ىنا_ مايكل ورق تعدسملو
 عادولاا ب دح نيح كثردح + قوصهذءىذر ءثتاصإلهو

 عابد الو راعيالف باحح وب اذ_ه"ى موأ.- سد نأ تاقو

 عامطلا كلت ا ٌكءانط 5 نكل فرطلا لاذ نودانأ ف

 نكمل نا هيلعهيبنتلا عمر غلار عش نمش ه2 ان ككاناو هونيمذتلا (هيفدهاشلاو) ثييلاهدعبو
 ْ تاسأن 6 "ىججرعلا تم لا نمىااثلا عارمدملاق سلا ل كات جاف ارو متم ناكناو :اكلادتعار شم

 رغتدادسو ة-ميركمويل هع اوعاضأ ليد او نوعاضا ظ ىهوهسح قالا

 ىرخض:اهتنسأ تعم دوو #2 اانا كريم دنعرب صو

 ىربدصو ىتاظم هللابق * مون لك عم احا رّرد>أ

 ورعل ا ىف ىتبسندت و *# 0 ندا
 لاقف ى طانر علا ”ىريغلا هم دقو طقفنيسلا هك وظهر *دلادادسو تر 1اءا عسا نمةهيركلاو

 ىراب رغد : تدسنر> مدد 5 اهنم هرمنا ا اوعاضأ ةذثهل

 رغندادسو ةهيرك مومأ : اوعاضأامىب امل ىوهشأاف

 1 ءاانأو ب 2 فيك ن الا لاق هاعر عدل ىضاقلاىلا هنامتكال ران 5 تملا نمو

 لاف ىضاقلاهللاقف هملعر الا تان اتك قمت لام ناكناشا خلص [ىالا لاعفات ملا
 كل 7-0 اوءاضأا ع "أو قوعاصأ

 "ىرب رحلا نم لك ة ربت مدع دقوا ءمامهيلعر دس هي اعرالفىرخأةنآ أر ةناهنلا كك صأ بالا لاف

 ةطادتنو تلاثلا هلا ا 1 هى“ ىحرعلاو

 ((قرابو سيذعلنيبامت رك ذت *« اهرغواها اى ىدبأ مهولا اذا

 ((قباوسلا ىرجتو انملاوعُر هلع ىمادمواهذون مىرك ذو

 (امهيفدهاشلاو)ا متارابدن مقرابوبر ءلا هأمص ع نمءامس.دعلاو لد وطلاع نم عبصألا نأ نبال نابل

 رك ديوةلودلا ف .-_ساهجبح دعى لا بيطلا الة دي_صق عاطمامهنم نيريخخالا نيعارم هملا ناد نيوكتلا

 اهعلطمهدمصقن مناروك ذملانادبيلاو ب خأاىلا هسا نم م عبص رصالا بأن :اامولقنف ليقع ىند هتعتو



 0 ل
 فصخالوخا!ىفلغتشم «نداشىوهساقلا فترعذأ
 فصو الر مذملا ىللاد دع هلأ امو ترعذأام تفدصو

 * شالا "ىبىلدنالا قدساىب أل وقو
 ىلاداشن الا نيون نودااحاءصنءلصولاةلمل * تلجأوال دوهنمتل:ىتتمل ْ

 ثنأفئفاه نيمساقلا نيونتااك يقرا اةفذ_-و * افاضم قانعلا بان انأر-5و
 ذو فاطاعملاهلتزتهاام هفرظ نعبر _هبابقت « هوى ثدح أف رهأو قفامنالوقوأ|

 سلة بتضورماتخ هذرط ىفةلعلا فرحأو هظلىقثنأتلاةمالع .
 باو باقلاالا "ىبيلدزالا راح نأ لوقو

 ا انقل ف لئطاتو كاسلارو د تربع نم «املا] تارا دو كل ا
 وامممتم قفوملا ىغاقلا هلصالب ءىحيالوصومتدأرأ * ىت-فاي كون أ ىلل هللا

 متاساو عمسأف دكه هروصقماهب ىتفرعم لب قلو * ةرورضري-+:تدمىونللام اضدأ هلوقو ْ
 م داحج هاو هرورمذ نود هيك ذ لاذ ضرب مل # ةرورتم هع د تاور لكلا

 ا فوهو داكوأزايالا "ى.دنالارفءح ىف أ لوقوأ|
 | كاد لود عت ا ' الاو هاك !

 :الا سطر ةلواحي و لج ريغ هارب ل_لخلا نا. هروهقم ىوالا نمتددمدقلو
 ا كال د[ عتكلام ِِر ترمصةدةلمقلو يف انآ اخ ل تك _مىوذألام اضدأ هلوقو ١

 سند ىندو هيد ىلع ىنئأف ١ : ٍإ حلاهد4.ف ىأرا سلو ادعت دع يدر اينهذم اذ 5

 تعامل نك,ملولو لاك الاجتقافوت قار ىهناو * ىللات اذ م> نعمال-سأو !
 ءاقلاىأىلا هباستناالا ىلاو عف_صة-ممخلان دو 00 هئداملاحدقناكن ّل

 ودلا ءذهرعاش“ىناهنا الاصفنا ملا ف ءاضا| ندد و « فاضل نيب فراتلا ثدحيدتتف ا

 نانو اهرخافم رهظمو 0 كناو ادتمالام دا قلاش قبح ىدرولان: لوقو ا

 :كذ ىكل اهرثام ل ا
 لئاصالاو ىمذلاهيراذع”لظو « اناهّت:>ون_س>نمارقانأ ل مبصالا أن بالوقو

 ...الول ريلتنالو هلدنال لعافرج4/اورصتلا تعفرال ل هذ# ىرظانلابصزيمقلابك امج
 5 ءردضلا هزم هرهظأ ى.دادنالارب احنا لوةضورعلا ل ءىفسايتقالا ن مو :

 اًمفدالملاهذ_ههلوخد ع :نالزغلاقرفانتلاف# ه- ,تاعأالىفاق ىنعتصنا ْ

 :خاا بدالا اذ_هه.ذو

 ذلارعشلاو يملا

 صوقوم 4 000 د ادب ل ماك ىحود.دم قوش

 ا ان َن «لالا 6# اه,ككصر فدان لا عمم ٍْ

 اًضد :ًارباج نبا لوق باس 0 حلا نموا[

 همهسل سرب نيد ىلقلابرضد# ظمنما نيم اهلا م
 هع-قو برضن دام ى اق عاض ب موقاندا هى هذ_-ه

 موضعي لوق طخنا معى سايشعالان مو

 ىتاحتالوهيف :تئشامل 6و #4 .نسح تانكي ذعم هدول



 ىبشأ ىعنج ل

 رادو ىتم عضد

 الاركان[ د
 اراسعا مارن | لد

 ىراجتراصاصعلا

 اراختريعاخو
 (رفاظ نب ىلع لاق)

 1 ناانبادحأ ضد فريخأو

 رعاسشلاّىاهن ,مساقلاابأ

 ”1-> الااعهدو ثَد_هلا

 ْ نبفسو حام !انأ وفوملا

 ٍ ناو دم>اص لال دنا

 دما هلرعذأو هبزصتا
 ا ةلالح 8 0 4 اعل

 ءلاتفلا ىف لوقو ||
 ْ سال سماع تلي 9

 هتسابر ط ردو لكلا

 ْ همس ول + انرمدم لوأم

 ١ متانلالذب وحئادملا عامسال

 سلخ ئارقلاتانب ف زو

 ”ىبلدنالارياحن لوقو 0 ا ل

 : فاو رلارهاطظ قى هصاوخ

 | تاهتناق مهمتا م ىل_ء

 ” مذامشلا مامالاىأر ىرب نمو أ ىأرلا ”ىكلامت ناذ

 ”ىب-كدنالارباجنبالوقو ْ
 ىنم هكردت سلا هذ كلا * تبواخلاهْم نسا ةاكز تملط
 ىنءاهطقسد نيدلانافءاكز 7-0 مرت ال5 نومعلل نود ىلع

 "ىكلاملا باهولادعىذاقلا لوقو ْ

 علاطلارمقلاك هنحوىف »ع ىراظان ارمضانادرو عرزب

 عرازللعرزلا نأ ىلاو 5 ه فطق ىتةش عمرح لف

 دملاصالااوءاطاقاولاه:تلاتو * تسهنتف اهتلبو ةءءانو اضدأ هلوقو
 ٌدراىوس بصاغفاومكحامو © بصاغ كّيدذىفااملت اقف
 دعىلعفلأذ ىذر , )تنأناو 5 ةمالظ 2 ءىنكو اهيذخ

 دهشلا مادلا ناكلداك لغا هنألقملادهش صاصت تلاقف
 دمعلا هلع نأ و ىهو ىراسد تدان و+ !هرمدخ نا دمي ىهو ىنيعتتامف

 دهزلافدهزأتازامىل,تلتذ « دهاز كنأبربخألأ تلاقف

 ليكولانبانيدلار دص لوقو ]
 كلوفسمو حوةسم ناقل اونيعلل 35 دو ىبمادم ع نم ىرج نأ ىدسأب

 0 باقلاو هيراج نيعلاق 5 هيكام صدق دوق نم مش ال

 لا ماتا 2 «رمعلا نعىنغ فوهفهمو دايعزبا بحاصلا لوقو

 رو الراعلا يما ندد كاف هسااع
 رسك الورع عطقال * م-هتاقفموقىنفاخأف

 ىرتكم 3

 فر 2 0 كلا ىلا نتاملاو دع 0 0

 بام 00 اوردغ:نأ خمروك- امدعد ن م

 فيقعلا بالو ةقلطنا آملا لعىفسايتفالان مو

 [ مى هتملف ىصرنتع - انى 1 0

 يدع نأ ما 00

 ري نبع ةقر 5 ل

 اعمواكناو مج ةعئام «تاصتااموامئادتدغفدك

 هلصتمسحلاءاقادنع *«تدغفركس.قرلاتامّدَدم

 هلصفنم ى> كاذامناو « اعمولذتاو مجلا انعن
 بلاوسلانويعلا كالت نم بكرت * هنأعمقداص ار غسايق 2 اضدأهلوقو

 قيمرادلاندلاملوقوأ |
 نيؤرظلا صساسدقرءلاذ « رشعمةعركىوس نطل

 نعتمد نمسخالا عت « اهنأةصتنلا فرظتتٌثسلوأ

 ىنتمللا لوقو :أا لع سابتقالان مو

 مزاوجلا هلع قات نأ ل مق ىذم 5 اعراضمالءفهبوئتامناك اذا

 لوذو
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 ار ,ووطابارمش تو>اسروك ب <« ذعلادرابلاة قبر نمىاقسو

 اريد هت قاولبأهو رف .٠ انت نمةضف ريراوقت
 ارب رهمزالو اسعما_عيفرظ #ةتاهخ ناجلا لثم مويغو
 اروكتج م هس راق هي هماعمسنلا ىو ضو رسهذ

 اروفكامإ دار كك نكت نأ# ان

 اريطت_سم هر 75 - مدنا مهلا 00 ٍءااو ه2 ىركحص

 ١ لوقثيدحلان منع هال نمو ندالا,ىلوأ هين<وءالعلا لقب فر را دقو روط# عونلا اذهو
 رود*تحرفغناكناعدو [ '

 اهباعد 0

 :رعلا اش 32 ن ةنع ١ انملا هل ضمنأر -لار م وع اناصسدل تدار د- :دلوكأ دا ءنبان>اصلا

 0 لان اوكا 5 امل كلل ا خح داع لطياهيلازع تد*دوقو

 انأمن وز اك هلا "ىبصوملا ب ركلا ديعنيد 6 نيدلا س*”لوقو

 لا 0 ناهفصالاد ءامعلا هلاح نع ىند4-جعحوو د ىوفادموش لق كذمو

 ماو انأ م 1 هلاخ نم سملا يرحب رئاو# هد نم مدلا نولنوللا

 1 5 ىطان 'رغلا الا ةءدى أ لوقو

 نطولا ب يرغجرباف « مهئاطوأ ىف سانلاداعتال

 ع دسم يم و

0 0 

 ىرغعملادب اقتل اا ْ

 1 ندد ىرش كلا م

 يو رولا ْ

 سن اكو ورح ع نبا هل ا

 ”رغ_ءحلا مظنف ريك ىلا |
 نءدلا لاج كا هه

 ال1 لاف ىد اناا
 86 عيشت عردصل ااهيأ

 0 هيرب نم

 رصقلا ةيمدس>اص ”ىزرخاءلا نسملاى أل وقو

 ريل موو رادعن نسا اف وو دع رب راوةلاباقفرس. ءلاىداحأب

 را 0 ميلا ىلعع ومدلار ع ترطقا ا طننعفف ”امللحاو

 و ه ءلعهللا ىلص ىبذ 1 اكن عماعىت ا لد الان ودع ناكو هش“ السوي اعاتلا ىلص* ىذلالوقن م 4سدَمفأ

 دهعلا ىلع _وماود هلقو نوعا فلا اح لا همشرب را اوعلاك دوس ديو رةشأاب عادولا ةخىف

 رباجن الوةثددحلا ةءانص ىف سابتفالا ن مو رايق را العلا عرش راوقلانال

 ىلأسات يومدىدها هلت ع 0 ادهاش ةمحلا ىوعد ىلع كدا

 لَدَح «تملاند نع دوه كَ © ند ل 5 جرحا ت اعف

 مل سن:

 ا تقع اماذاو

 لمد :اوا ل :ةورمم نبق

 م مم جما سيور عسر عبو

 قريخ الات (اضدأ انأمنأو) لوعمن ماواسرأ ام ىلع س ءأو ِظ لسرص ىدنع عمدلا ثيذح ناو

 واح ل .عسول أ نيدلا حر 1 لوعمريغ 0 مد لهو 12 قلل هوو اهن_سحن مامعامق

 د# ن زي زبع”ىلبع ل-د ىدوف لاما م_طءأن م رغثلا لاذ هر نود 0 لاتةمااشلاءتكلاداد | م لوةنالحلا لءىفسابتقالا نمو
 ار يكل اد ىلشلاعا

 7 .ثالاصءلا نا تلقئاصع |[ ا

 اهيديلاةفهثلان لحر ْ

 دوجولا فرهوجنود ضرع « النأ لاذ نورظانلاعجأ
 لودالا نهسا.تفالا ىفاض» أ هلوقو

 هقدر خلا تاه دقات ءاحأف * دعو فلاسلاملاطاوتمح

 ' قمل اك | ماسر *الا تاقفزاخ ىدعوماغا
 ىنتملا ل وةهّقفلا فشا.ةوالا نمو

 هتان برتلا فعاض عينت نوقو © اهب اال الا ىلب تملد
 4 تل دل 0 6# زهجللا نمشلوالا يرغت ىف

 ىمكلاىلق هظطب دي صد © م2 أنس 0 اًضدأمهضعد لوقو
 ١ 1 ءر طخم 2 3 باصن ىف عمجأ نس تكلل

 ةدنىفىلشلاهلوق ؟ |

 “ هصلا ىلع ةاكزالنأىرب * مامإ ىف 4فما> 0 لاف !
 112701721702922 172120122722720 و سس سجس سس سس ١



 هريض ةميدرهعماسر علاق «افدىلوأنن رع4ماسان ار
 هريغثيدح قاوضو# ” ى># مع ضرعاو مهب ًاراذاو

 هقد فاو موضع لوق نس اامو
 هربت ن 0 « ىضقناددو ىذطمدقف حا . وسلا امأ

 هريغثد ,.د>ىفا اوضوخح ىتح «ه كاد ئر رولا ضاخاذات كساو

 هرهازمنا تسب راعنأ 0س مرا رفا لع رد رخ الالوقو || اعماط نكتالفاسلماط ىف
 هرثاح ترمدرأ ال ىنرعف «طاسلاشةنرهزلاقفاودقو 5 نا

 هرخ الا ىلع لاحت ننو *# نيرفاكلل فرخرت ناتج "ادام
 هرساخ هركصا ذاك « اذك لاح +لا فك .ناف ا رعش عجب ع »هنأ 1

 هلوغ.هعلاطم ضم كالا !ءانسنبا نسحأو | ١١ هنعدتب | ىلعرك نأ ىضاقلا
 مهران آ ىلع ىسغن عم انانأ #4 مهرادن ءالئاس م ننيلداوادر ا ملف هب ع ارق نم بلطو

 سن هدو شعم قرغانتلادبعنبا لوف فطلأامو ا
 ا هل- ىف هينزاجأوهلغ رت

 الوسرس يبا ىلا مسنلا اوام> # 0 تأ قنا تعا [تناكنا | ه :ءعهتداو رف زاحأام

 البس لوسرلا عم تذذتاتنك « ىنآيل مهيلع ولتأ ىذلانأذ اهدجولا ىفاقلا(ىفربخ أو)

 ىذ ِ هبوم ىف 5 * اهحتام ىلا. انا رامعملالوقو || نانو م ل ا

 | تنك لاق ىطساولا نارح 8 للدوت مهى ملا 7 | ارهجهيلعا ارذآتحرو

 1 يأن ينيدلا مسج ىاخ عم
 نودعف |!تاهيهتاهمه# هف :رطهنا ءلاجوأ لئاقلالوةكفددلاو 0 1 :رلا لعمان مئانغلا

 | ريهظنأ هيلا ىمتأماعط
 0 ندد سد 2 ندلا

 5 00 2 هلو الاول داما م
 3 نعد د اما "ىناساتلا فيغعلا نبا لوقو ا 1 ا

 تنوكلا قد نطلع مهراعشأ ةقيرسشتلا تال لاا ارعشلا نم ن كي فلا ماردا هصقأو ا ا

 نولماعلا ل معءلفاذل ل أ هفاذ نم طن هفدرو

 نوزومرعشلا ضورع ىق# ىطس فادرالاى طخ ساو ىألوقكو

 نو دحت ام أوقفنت * ىتدح ريلا اولاذتن أ

 د ١ قدناكى و ىلعح رطدد

 هردس) ؟ضرأ نم * ؟> رح نأ ديرب ه سحأ ني كى 3 دمرحاس !اهفر طو را هكرام

 هلوبةمريغ ىهىاتاسابتقالا نمو ىلاعت هللايذايعلاونيدلا نهلالسنالا ارت كلذ لثمىفنواهتلاو || مس اىللاف ماجر دىنلوانف
 لضافلا ىذاقلا حد مى هيدنلاننالوق |

 البتر وكحر ا 2 «# اليلقالادوددلا ل_ل تق ٠

 السار - مهداورلا تروم لاو لصو مق داهسلا د تاصوو

 ل اود 1 قلن حب هب ل نم 0

 الد راد كاسح الاد ذخأ 5 عولض نيب :ناك دوداوفو

 الم : وطاعسع وم الاراع ىف * ىندعلنا نوفا قرا لق

 ال_.عماسثك الوالطان: # صغئىأرامهت اك[ مر عسام
 المم ل وم قد ريس "كه ب نعى جو

 الم .اةىنواهمأو نوجررا سس .ءلارثأىف نتا عنب

 - دماانت انت لو "عنا اسما

 الردطمم هدل-عو ا ع لاو ريسغدادعو 4ب-«تإلإ

 ال.زتتلا هحدمقانعتخاذ *« اردةقئالؤارئاسنع لح

 ريهز اولا لوعهتسو روتر 21 :قدبه ذم ناتدقار غا طرقودت الاغم نمهنادسهللابذ و عت :

 ْ ل

 ْ ىدن قكننيدلارم ”يظدنأ

 | ثيلو ادح ثيغكى وو
 ظ نررع
 |هرومأ هءاعتقاضو ما اذاو

 ْ نيعستلاةقاح ىف هنأأكو

 قاقسو



 00 7 د ب لرخص 1

 ا ادعلاد# قاداسلال |وقو

 ا اهودولاءاك ”رمشلاو كاناق د ةعضا دمت : اذا
 ْ اهودسفأ ةيرق اولخداذا 0 ءاولملا ناو كولملا رادو

 0 سلا لع ىأك_تلضف 0 ريمالا لوقو
 نآرتلاومولعلل 6 دقىل--ى<ب « ادوحاواذتالو مسج لك 1 *« اوعم_ضتالا:موقان
 دك ع اهل نمت م-ظعمو باذع 75 مياعف انآ ا محر ”ترلوقد 5 تح سئنلااوركذو

 ناديالا هودوىرارغصاو هاشغنع ولا بركو 0 رادلا فك ذمضىأر الي وع (ممهضعب لوقو

 زوغيدمفملاعئاصالعداق هللا مهككص .ةكرس * انوتكم كزيخ ىلع
 (اضألعمت) مهنوةهزت «بفاسلم « ىنايثنماهت_سلأ ةاّمفو ناوخذالءاعدلا لاو ا ”ىزرخابلارصن نب دمت لودو

 1 ميساعع 500 قرنا «ادمحو ىنترداغودتردغ
 0 اشقنلا هبل ةلوشلا فك « ا:]قددصه دو ىلارظنا ىعوطا ا لوقو

 عادتا ىثغاذال للاورع_شلاب ين م مهدلا 10

 عالطالا لكلا ىفانأ رازااب منأوامركص ىح ه« رعش دعب ظحاوللا كاتفو ىل جف ل تىتكرالانأ ”ىطاشمالادجأن .دلاباهمش بر دالا لوقو
 د#وأ (هيقفلا فأينأو) ل # ىلعي ىرب هرامن "”ىلظو
 دو ا ىراس نانجالا قعوتلا هوو ه.شاقل تلف عونلاد_ذعو

 ءدوعسلانيدلا ام قذنشتأ راهتلاب م>رجام مسسعدو ليا افون سل
 لاةنرلا دبعديعسوبأ 5 هاج ويش حم ملوقو

 نا ما لينم ناسنالا قا ىللاقذ *« هعرستىف ىن.ءناسنا 5 اندلاع نداسا لجو ىلءىبةمادآو تضقنا ىتح « هدهاط نس> ىلتاجامهرطاب
 كول اعلا كومار 4 ىكبالن م ىلاح ىل- عى #3 اذلجأن 0 ا الا اضدأ هلوقو

 2 3 ّ ٠ ىنسولاهناذجأناغجالا ترهسأو * هظالذ بولقلا فت راح دنغأو لاقتذتايباطق 1 م : ىرصم ا ةنامن نأ لوقو «ءاعل_+خددوو ”ىناعرالا 6 ناسنالا هيأ 5 ىوهلا ىف اهناسنا ىنءقوأ

 _ 0 ا 00 ىبداو أنيسوو باق همر مصسلا ىرت هقرطو هيسحاح قار امن لحأ
 هرهاسلابمهاذاف د م مسك 8 ال د ها اور ف دلل صانرهنبالوذو نىك تس

 هوتفلا لها. لاق 6 ام حال ةتر "”ىدرولانبالوقو

 هودقب فونيعأف «ىرمصتفعضأ ىلذك ش
 "ىالقشعلاو 2ناهمالعلا ظفامدلال وو و

 هربا مس ةعرسر خخ اكىرحالا «ىمادم ثيدح قل ذاوعلا ضاخ

 هريغ ثد ا -ىئدح هع ماو اىه ه رسنوص 00

 أ هلوقب ىريشدربل ا ديعسن مهر ١ ظءاولاهمقفلا سام والا اذ هىلا قيسدمو

 هرياج ع نم سعت كسءهبو 3 اريخالخ تالاخاذا للاخ

 هيل اه سسسسسساسساب مييييشسشسدشنت ننس سسسب مس



 ١ رنعهح انت هعم وهل اوسر انسأ هتوصيلعأب ىداننو هيثكةناقامىلعبلقيو هيتيععلموكييوهو قرزأ نءءالعلاوًاريزولا || 2 1
 هدوذىلع : 0 : 3 1

 صوحالا لوف ساشؤالا ىفةن رعشلا ةلثمالا نمو ةيفقتلا فريس رييغت عم سابتقالا ( هيفدهاشلاو) هم تمحو بهذ نم رراج.5

 نمو وه نطشد ملف ىب
 | لاقف كلذ ل. وأتلهرمض>
 ٍ تمهذدو دج أ هشادل

 1 لالا ىفهمظنوتدارأام

 كا

 ماعلا“ تريلا نمرز

 مالظلا فاذا ذكهرز

 نسحلاوأ(هرقفاا ف أبنأو)
 | لاقىمدقملا لضمان ا

 لا وأسلا ىف راسخ

 نموم نبى -.ةعنب ىلع
 | 1لاق يراصتالا ىطرقلا
 5 1 نميتكلال# ىذلاو لع

 (لش وراشد ةيطس ناضل

 : دنا دعوأ هءلعلخدذ

 الاحترا لاف هآرف دسم نبا
 مسلا لاح ناسل نعاربخم
 نانملا ىكذلا د_سلااهيأ

 ناينبلا سب ىنسقتال

| 14 
 00: 222227522222222 يي

 ىانطا ةلا لاقتف مويلا عمت ضنباولاقف
 ىسوطورافمالغ * الزتانلايهدقف ىسطارقلات ىلا * كمجأب اوموثالأ
 سدعلا ع ايا ساب ةكناولاو 0 رمانل هه تاجاقلْ امهدقو
 شلل نأ نت م اذؤّنهوكسف -س سد واوطلالاثم' اك د روخلان متأث ةمقو

 انوع >ارهللاىلاانإ * 0
 ليقهنأنامقعلادبالق_,حاصرك ذو هبا أ ضعب ةاقو نعي راغملا ضد هل ئاقو طيسنلا عل ع لا 7

 0001 اع ااو ةنام-#و وس را نار رفا ند حرلاديع بأس .ئرلا ف 1 5 7 د ع ٍْ هد_شااواعءالوسراهلا

 ةعاوالؤ أد. #«تامركملافنوغدرفل ال ىاذمحلا عددبلا لوقو

 مكمل لوقو

 ا 0 ر هللا ىلا انإ هع ان وك نأ تف ىذلا ناك

 رباقملاول_سلاداعمم بلا نم 3 عفاش لاق هوا_ساهنعتمراذا

 اريخأ اراذ
 اريك اكلموامعن نأ ار # م هان عتاإ-اماذا

 باسحاالاهب تعاض لانى ذو [ودءْضَأض ان رلا لثمدناصقو *”ةدراود الان وكو ْ ١
 5 | هنوحقرنعلا كلت دهأ

 تارك شاش اولاةءودممل!ااورص:ًاوةأو رلااهدشانئاذاق

 اوريدأأ ًااول_بق أءاو سذ « ىدهلاواض اريزءمرشاعتال عاحشلا د لوقو ا
 رن ع مههاو 3 نمءاّضعم هلا تدب

 قوز ارز يق ىضاقلا لودر ْ

 صالح هاوهنم ىداوفا امو ع هد تلبقدرولاببقتنمو

 صاصقحورجلا نأ ىف ىل-ءفو 03 ردع ال تلكانض ذم نع ضرع

 ىريملا دن هللا دمع لضفلا نأ لوقو | ن

 مهريبكو مهريغ-صىا ذأىغب #4 مهافج يس غبال براد الاو ا

 مهرودص نكح: امإءبهللاو 9 قدوم ءاقللاىدل نوثلعد مله

 0 د 006 5 هو لااا

 ه1 ةلال_ضلللامل 01 0

 2 نأالا هتلانأتو 00 هوئفطءلنول_هاجلاديرب

 ىدروس *الاهتنادمعى أ لوقو
 ارك ران عتاب هدم 1 د ىلا كلما ةرابزتدرأ

 فدضت هللا حسان مه دا م تر عفا حاج ساعق

 اعمدلا فرد.ىوملاو ىنلإ عدد وا #«اهطستل ا ني ىنيعن اك ىدلملازاختا لوقو !
 سب هيك افلا كلب تلعح دقو « اسعلا لاواسفو كار ع نانع

 ىعرملاجرخأىذلاوالاملت الدو # مهدعبرربصلا كِل له ةلئاقو

 انركلارهظدومارغلاىدبب *« ايلقلا قاةو ب محلاراس



 لالا

 رصقأ نأ ت نة وأدبأ مردأ ل فهنسامت هرثك ىب+ 1 ةزرالا عل ل ارعثو كلذف عم بحاصلا ثرتل ل ىف لوقد :

 لوك امزح أ لاقفاه ءاةرتسالا ىل ٌنظدوو ا

 هيخأنا .امهنم لكم سنأيل تلق هريفح قاعم ىفاكلاو دوملاىوت ١

 هيردباج دك 0 تاعو ان ع 3 520 مايدططا|.ه لاَقذ :

 لا نهأراعش أ هاتك 1 ظ
 س ل 5 ادإا تبهولاق

 ,.ملل>ر ناس ن١ دامس

 نذدو ناهصأ ىلا لن" َ 0 لا رخص نمنيرمثعلاو عددأرلا ةعجلا لما هئافو تناكو ْ
 هللاه حر ضستلابامنودهاعتب هتن.دالوأون الا ةصاعىهو ناكلخ نبا لاك هيردبا بفرعتةمقىفأا ٠
 (ىنمىفتأطخأاف « كحدمفتأط+أن ثلا هتعوعفاا ٠

 داو د ىناحاح ت بلر ااا ا 0

 ذاقلاورانرددفلا هموق

 ذاح ىب< نيد أ نب ىبحي ع

 1 عب ذىذري ظ
 هظذلو ىساطار ملا يعم ىلا ام مس كا لاو نك-!ىورلانبالنام_سندو حيزا ن منامملا | ا

 نةيىلا ارك ذوه فلا ةذهمركخ 2 عسب را ملا لمععمسا حملات ىدثر ارتي ن دج اثّدَح 0

 ىشنىلاهللا هم * ىذا! لقالأ قهوتنا انام ءابتر 5 دو

 امموز شب لوالا تيما دعب ديرقلا ردلا باد "قدا 0

 حلةلاوريسكتلاىلا دع ىءارضأو فاننأو ءامقلاو علذتلا ىلا حاتم كرف ى لاس أ ١

 هقءامال داو نآرقلا ىف انعم ناق ىل_صالا ها دعم نعدلقنعمنأر لآ نمسايتقالا (امهويفدهاشلاو ( :

 ىداما اراملالوك هلذمو عن نالوا هقررشال ناتج نا لهنانهو

 سلا نعرص#) تلا انآ د ممد-وع نذلاىبا تاناالأ

 هنصاريبكت دد ىحي ولي و
 هتؤولىغاقلا ل <تراف
 دسم تا نةأاذا الار نال
 , دلاري_هظ نيكد! فك
 انور

 ذاو فال الاب متىتلا ىش
 :اامنعلسفاَرغ تك

 اناس

 ادعو اان ىادلا لاذ
 عنا ءاوهذنا_!سناامأ

 ل ال ليك انعاو

 دففرانددعاأ ب هلرهأ

 نك ىو) لاببلاف
 5 قسمدلارمدن نننجرلا

 .طلاو ةْفدقْلاِ عملا دياتك

 2 "ىلاقدز !اريزولا نأ

 5 ارف هزئذدل
 مةوفد-ةمع اف روصقلا
 ءلاتراشأف اهالتأتم
 سرأف الومقامسن اذ

 عر رىذري-غممنمداو تار 5 مهتيأ رالف اريدخ 2 مهبتانأظ ل
 ْ عيطاابوهفءاذأ الا © ةفاكهلعشيام عي رخ الالوقو

 عررىذ :ريغدأو لح 3 هاش اس م

 عئلاكنملباقي *« أ ءانخ 1 حدااولا هلقن دقوهغل اولوأ

 ١ ْ عرزئذريغااو د تايلر ا |

  ْ 1ونأوس ا اونو اناكوءارعكللاغلأمناكوةئءاشالا فوم ىفوكلار معد نب ىل_هعع“ أو ره #« ىسطارقلاو#

 ١ ٌنهريغونايقلامهلو ءديونوعهصشب وددت ءنزوعع# < وهلزخم نودع مهةّقمطو دراولانبهسمو هيغاتعلا ا

 ١ هلوقةيهاتعلاوأ ىنع مهاباومهدعاسونالغلا ن م 1

 رعشنمو ةنخاشكلاى تم هبجاكلا قاسأرىيسطارقلا ىمأدقل
 هايملا ل عهينجررم *« ةارصاا طشنك اسيلعىل.و
 هالولااهيف طرق ةلصخ نم *« ىركف بيم ىطقنتام

 ءاشقلا نيقشاعلاو دعس + مكحامالا نيا كرت ٍ

 هان وساوس سلا فاه ام تءايول نا أدقو اهيفلوقد 1

 هارملاىفههجواذىربامأ * اناصو خت اذ_هلئثمأ ظ

 د أمتممن لا ةةاشانه لون :ءم ىف تلق له ف ئ>الا نن سايعلات و ىبسطا رملالاع ْ

 قاخي 0 سانلاقاهلثمو 1 اهسحامأةير اح ا

 قطنمن ملكت تايقأف# انه نق نأ باع

 قطرقف تانسولا ار اها لم اتفق نجعل
 قشعامت كهحو ىلارظنا « ىتغلا اذ_ لوقا تلاق 0

 نو روت مهوماجلا ىفةيهاتعلاوأو ياذا نيسحو سا اونو امو عمج لاقزاجلا,.عناغهو أ( ثد>و) 5

 .ازلاب ىناقدزنما هلوق ع
 ها ءارااةضسأ ىفو



 أرئاظ لمأتوناسحمالا ف

 | منت سايل باي ىلعاك امش
 لاقئامل وخد نمريطلاا

 فرك لا ادهكياس تأ ار

 ف ا 2 م

 ىر طاخ ىأرامفت 0

 ظ كرشلا ناكمرادلا تاقذ
  (دماح نيدامعلا 0 و١

 ”ىطساولار غصلاو أ دفولاق
 ١ 0 الملا ماظن ىل اع

 0 هملا شك ءسعقل

30 0 100 

 ااكلاماهتمباملا فات نكمل
 | ىذتقلاةذ كلا !ماظءاذه

 كلذ وح ن<ىورب ناكدق

 ىنناةباخاريست منأ
 اكلانهلاكتاا عا ونآتق ِِل

 |هوفج كداحر ف ف داصأ ىلام
 | كلامزع بغار" خعانأو

 ْ اذا هلله هلنذأ طف (لاق)

 | فكتافانلام نعامتغ تنك

 قداس تدارك اعنا

 كيه داك تح دقوىهذلا

 | دامعلا ف أبت أو)كرهذلال
 | قهرا .عرك ذلاق (اضدأ

 ىربطلا ضايذلا نال دمصق نمو
 لءق.الولةبال كرهدو » لقاك .ةي فيكى ياخ
 لسحر دا رهالأ 55 هنن ىف و لكص ىدانني

 لوي مدياذاردتبمو
 ىل-.ءرهواةبفوس لسعر

 لوغقم_ط

 لوعُدْلا برمشلا ىلع تراداك
 لدلد مهمدقب سل نكءلو *«

 لوغ مايالا نم م-هتلاغو
 ص وعلاع_فناف انلو أو

 لود الو لوشتتلل لابخأو

 لو_هيدابا دال لوسر
 لمس اديأ هليل ىلا

 لدوطلمأ هنود كحاو

 لومي هلوىلا مهو 6# هونب هاسأ مال_سالا ىرأ

 ليلك ف رطاوءامش نأكص ه. وبذت داكتراهلا سه”ىرأ
 لولا هان-طاق رون الب « اليتض اديرساللارمقلا ىرأ

 لو>ورو ع امتارمس ناك * تاقد_#م وكلارهزى

 لو تك هنا هحو ”لكونامزلا هجوىرأ

 ارز راف م لا د بيجوام لامجلا مس ةئرآ

 ل-ءاعدك نمو انأك يه راعم كر وا اذ_هو

 ىل-هلد اهبذ- ع د ع

 لو ا اية ع والمد 7 من لك :رازسغلا دلو

 لوك ثايندلافهللاني-مأ * 00 ةامندلا ىلا عانلا ىجذ
 لك وسلا كل الع 35 نمءلكف ةافكلا ىف كى

 لواغردههد ثا
 لوف مهد عب ىشنعو 2 "جوتوم هدهد قامح

 د لوفغر اعدم نر ->رم*و

 « قسوىنف.نملاث مناك

 ## باكرم_هل ساو رس موف

 »* انا هلا سا اك هه هل عرذدك

 داحداءرملا ىلا مهود و

 » 0 ىكمن هرم
00 5 

 *« لوزتلاوح -ار_هدلا كاذك
 « ا:ةةواتفعناو ه«:مانل

 5 قاكتا ف ليبسلا خكودقو

 5 ريسصقل_مأ هنأ كرمدعل

 سأو بكر مهو

 و تيهاذا

 اه آف لو ود عل لاف 00 انمعدقأوهد

رمل هدمصق نمو ْ
سوملا ىذرلا في 

 ىو

 لاح عضعطدنامزلااذك أ 5 الاطب الارطقت نوفاااذك |
 الارغ' الا عنقتو لوم_لا ى 02 2غ ةلدم نفيد سلا ثادتادك أ

 الالز ءام_انلا تدروأو اخ ه# تغطدقوتارخازلا ضاغتاذكأ
 الاج“ الا ل طعو لولا 0 دع هم قاح فورسعأا ىلاطاب

 الايعمادن ىببءمان*الاناك * ىذلا ب هذد_ةذ سأب ىلع مقأو
 ليملجلا 0 امل ساس سا راع لان بىسعىالو ْ

 سامءندا. هع اريزولاد_عب د ادبأ ا أ ال هللاودتلاو

 ي..اراوءلطقاف سرك نمءاموأ# ىاح اوبا>اف ل يلح يت :مءاحنا

 "ماسلا قاسأر ر(قاهشصالاءالءلافأن «!لاقو) اه رت د | سهو هما :

 لوقب



 ٍ هنضاعلا وسهلا لأستملا « هئاد نصسسسلا تفرعتاو ظ
 ايضاقو<(:لادهناف صاصقحو رجلاوأ ]|

 وسلا: مادعب ءادولةسأىفو ءوامةنللا نم « سأردلضاقانل ٍ
 هل اوودشن»لهحور كلا نصا صا ةجاتن اولاكلاةخآترتعانيتسلا» ونستشلب ال(هصضارخآركذ)|
 ادم لقيط ال نكءلو «هذوأ لا غمض بشل |منانأ ا

 در أموت هب نم ىدرت * لك ءلده.فىدر الءادر

 لاف كلذديفءاعد وم هنس قدَض :رع نع نو محملا ى ال ٠

 ماكح“الاو مويمنلا قلاخو « ماسجالاو حاورالا كلامان ْ
 ماع لالدوحرأىرتشملاال « ماللاتلاو ءامسئلاريدم
 مال_ءءالاك مولا امناو * مار-مبنمّسضلا فاخأالو
 ل مال علا كلا ادنع ملعلاو

 مان“ الو رازوالا ة:عشو 4# مايالا ثداوسح ىنقوو
 ءاركحلا هلآو اودوخ-صو * ماثغملا قط_صملا بهل يبه ا

 تاسالا هذه هرم ءاضقنا ىلع تلدىتلاةئ 0 وحت لءهطتعبتكو ا
 تراودلا م * تاع سداد مسا ا

 5 اوعنماوذوةدفام ن ماواه ه2 2 ءفاعأام د كد نو
 تك اوكلا فور ينشأ اف عم« هرم أب كلا رع كاذا
 نراودلا نو ل م نه طل ىلكوت مان“ الا ب نرابأ كاع
 بحاصم2- حولا واوري_ « تد رحزتفا مت نادال هب كانك

 نا نيا كلا _ءلعّرف 5 ىعولعو_ه "مهللار أ. 7

 ا 5 عد فارع م رآ «« اغا نساتلانوو تلاد وأ تس
 ىها اوالالذا ىد_وحوىدجحب 95 0 1 0

 المبلغ هللانا افك أس *« ىتناق ىن-م كاذ هع نمو
 لاقفةتام“”هباكحأ ضعدن ءهغاو

 ىاقو دعب مرسلا لس ملط # لضهاح قومدعي ف تماش كو

 ىنامم ليوتامىدعب لأ ازا نم #* هنا .اذام كح لا ءولو |

 ىلع سانلا عم محاو م هدم تقارن كفا لذ 52 اح ىفناك (مهتاقودعبدح أ دعس لو 007
 باع هلأ ع نمد شن رخال مومابلاوريسغنقو ,داؤةلاوءاسمالارئاسوةلودلار 3:همود#ترم ه>وه هرمصق باد 1 ١

 0 :امانأءا ازهالد عقو شع ذلا مامأةلودلار 8-0 ىثدمو ضرالا اول. .ةودد_>اوةصص مهعجحأب سانلاحاص 0
 ةدامص ل نمىناهشصالاءالعلا بأن مساقل اىبأ لوقاهنم ةريثكث ار ءسائلا|| ٠

 نءلادّوولا كي راد د ةيدأت نمد مل كلا ياو ىذه '

 نيطالسلاو اناعرلاك ءاع كمت *« تال صااواءاطعلا كءلع ىكبت
 نيعالملا تمامدعباوظقيتساو * مهدمق أ وخلا ناكوةاعسلا ماق

 هنأو رمش مهنا مهتم سانلا بدال نيطايشلا لحاف ناولس ىضذم

 0 رااد عسب ال هد مصق نمو ١

 داوج ات سدوأ لمأوخأ « ٌرسلاىلا شويدابعنيادعبأ ا
 9 داعلا ا د هنو -؟انوعنأالا هللا ىبأ

 دسألا تاو نامطإ فدكو

 -ةءالومانأ ىف رفظمنإا
 هدرطة هند وفرغثلاب

 ,عهتل اسم رمو خخ ىلسع

 ءاعهمتاخ قيضرك دف همس
 |تاَقذ هدفسلمءرو 1 و

 أ لبق هتقاح عطقىأرلا
 )اذ هيفرصالا مهاقتن

 الذل 0

 ةاظروصتمانأ تيعدتةساف

 ءطَوذ دا_1لا مساقلا نبا
 د

 م نيكد

 اهيديدشن أو ةقاحلا
 ملاعلا كذا صوأ ىفرمصذ

 1 دانا |
 ةءارهلرعلان 1 كن م

 ل ل و

 همحو ورمالا 41 هن دصساو

 ا
 لاز غريم ا ىدينتد ناكو

 لجو ضد ر دقسأنم
 رفاظ لاعذ هرحىفهسأر
 لازغلا اذهةأر لت مع

 رعءا رطل ماو

 اغاحادغذاهبسعأو



 هوالخلاك لا عن عوتست 0 ىديسأب كح ءوالخ
 ثالوَق نم نسحأ ًاراثنلا ىف معلا: اوهلتلقف

 كلفلادوعسك ءاعترتا « قست امرثت آتنكواو ْ
 نوحلاوءاص4أ|ىفبحاصللو ||
 ديدعلا اروايبهوشحدوو 3 ا ىوثم 00 :

 0 ل هتعا كيول مسقأردبا
 ىروا
 4 50 3 + هه 0 1 : اوءاضامموهعي»كيلاا و

 ةلعلا ول وكول ذل كما تور همآح و رن ع' لاو[ 0 ٠
 3 مايا ع ل و .در ين زابردب د. ىلءتاكو (لاق)

 قبطلا ىلءلاجرلا لام« وعألا ىدويالزتملاو ا
 سدد 2 ل 1 ءاو | شسملا نعهيدرهناو هدب يف لأ. ءةذ هراوددب 16 اهمتسانلا دهقش ةمئد , | رقف ىحح ادو سا ءلاو أ لاقل ١

 هنللاىلاىدويىذلاوه * بلاط أ ن نب ىلع بح لافو

 سلا ىلءهللا ةثعلف د هعدب هل لمض :7ناكنا

 دئاوعلا نس>هيةرصلا مرح « اولاتومامصلا ىلعاوّذ تدق ناضمررهىفلاتو

 تايدالا هل معمسا١ ىلسعدج و

 رةَدسا نأ ىلا هدشن.و هو
 أ ىلات غتلاَّم ه_ساج ىف

 | هن كاجو هال ه1

 دئاوغلا "أ اظتيتسم ناك « امهمعرللءايصلا فاو ذك اس لو كاا

 دجاسملادةعليللان عام او#* بيصريسغرا_ملاب فدوم لاقرعا.شلا اذ » ىلءعاذيلف
 0 ١ ٍِء 5-1 - 5 - 5 0 1

 ناضمرقتساوأ ىناع اا «هروزناطاهاوهأ ن هدم]سأو لاقو 0 - رخدقل هللاوذ همعاع

 0 نعور نعم وصتأ 5 هوبص ضع نا ةلاوهشح اق ٍْإ الذب نوعبس موه دن نم

 ارحم ا,صلا كت نأ نع# اعضعتو أح رق تدرأن ا مص 4 ياا

 ١ - ا 6 دعب ىلع او علذتا لم
 0 كا تر ىلا 3 مال_طلاو فرزذ 1 : دير دقت . فرد ل اا

 دجأنيريثكرو هنمانأ رب لاقو

 لءاح مانالا قءزركللذو دج أن رثكىدوأ ل نولو»

 ىل1:لاجرلا قريثكل 4 * اعم هكالعلاو ىف 00

 ْ د ةىذاقلا ) رك د

 تدشن اف ىبلاعثلا لاق ىرعشن مت: .هنأول تددوو ه ءاعهلىدس- نمت مج ىتح ارد هن هاو ا يا لعد هنبأ

 : ىف ناكمئانلا ”ىلم) الا قرم نبأ ن 0 1 لا كالا قدنكلل هدهد تكسو تدياااذ- مهلا _ىمع ىل-ضشلاانأر مالا 5 1 :

 عدصلار كذيلانمعلا ارك دلع اهلا لوقن مهقرساعا لاغفهللاو الح 2 ملا قعمرجاضلا 1١ لاق ةيرد_:كسالاب كلا

3 
 ن2 دارا

 1 3 2ك

 أ موعجأب ىنوق لف نب اخماد

 هيلعتعل+ ن 2 مهم ءاخ

 هرعت قاب انردب مح سدد اولومذ * هغدصب رام دكملو وهن

 درنمهصملان 1 برقع ةرءاعا * اقتل ا

 تبحاصلاهبى - ا صمصلتلاة ذر ءءصصختلا ن كارا الح ىرادعل ,مسمالا ردةلل تاعذ

 ىدس *الاءالعلا فأل وق( ح دعو ىعك لا تلازامو) :

 ىدابةر ضار دجاس !!ىوأب د 4 -عقرخ ىف * 00

 دابعن ا مولولا بوطاناهب ب ىدذف دف ملا ىتفلا نايل ءاق

 اهرحهللا دع نيس دع امعنيدام .عنا ان ”ىتالسلا لوقو

 [ه امان ع رعتو ريولار 9
 هع لاخ هةةرغا ككل هس انمحاص هريرغلوقوأ!



| 6 
 ل هس يي بب-ب-ات-_ب---ْ-(ت-ت-_-(م-(-(-ل-ل-ل-ل(-(ْ-ل-_--ليبس صن .2-

 تال هرمشنأت سلا 6 ىرحام ىرح و (ه هك ذا سلاممناكامناكو) هسرعوقراطلا فيضلاءانغو

 هنوزح ىلع م-سلضو هل .رحدهاشمركف رامطلا 3ك »رهط 0 0 13 يالا طتماىال 0

 ْ مك اردل+1ىلاتو 0 عتمتمأ حئادر ذأ هو نق ىدر طلا

 هريمول ًاميشلااندعاسنأ اوحرأو را ارقالاالا هنعىئةدالو راكج) الا هعسالفريكلا ىف رعمس لضفتملف

 : ىقم_سلا ل ضفهلواده اهملعم : طخ ىتا!ة>ردلا نم نكمو اهلا ىلسصىج 0 هلمعلل ىلصتت 5 هدعاسأك

 هلوقهنسا# نمورعشن او دهلو * ناسرغلارثكلا نادءلاكلذىلا

 هرمص3: هاو ٍّه قىرام .طصاادغو # هذد رك ةسماعى2- -وادغأثر هلوقو

 20 هر لل نأ اكو دع دا ا

 هر نم ها 0 مر ع 6-5 ع اهتاح اره تقذنا

 ىرطاخىلءفوقومثلرك ذ# 4-ع,ةقرطخ ار_طاخان هلودو

 رطظانلااتعتمالث ىدع + طا نمافرس ان بمن

 ىعروتو عيتشطتدا ع ني_سحلا مساقلا ىبال ل هلودو

 ىتفش لد الت اذ 0 ىدي.ل مقتل ىوضأ ىعص 4ةءرمهذت دع هلا نداشو

 ن ر نلكتحا نر ننأو * ( اعلان ررد ملا

 انفو يسن داك اذا سا« سقت ناد ةراذقلا كي هلوقو
 اغلأ ادتءاقامالستك ا « هلداد اا زءنتاكدنأكخح

 ع خلاب ىل لاتذ هع 30 هلا نداشو ختلأ عام ىفهلوقو

 ثاطلاوتاك لا نأ 3 تلقو# اعئلأه-ةغئانمترمدذ

 هذ س زا هطسو ق# هواولام اك هدم ىلا نم 03 تنع نم همحو بذعة.> قهلوقو

 ل 3 هفرع ب اطام ع راذلا نمانثعب هلوقو

 حلاوص ٌنَدوَح ىادتلاىدبأو 5 اهطرخ ى> أ نايقعلانم فاك 5

 تتاكالب 3.ةمادقارطس *« هطسواوأر ىاقاوقتفول ةلوثوأإ .
 نلاطدأ ىذل اوميخو * نااط ىآن لعشح 3

 ما نايرطاسش فا اوقو
 هدعم فءض نعاك رخأتلاقو# دص ”ىأانءلضفااةصد

 ءّدوملافعج أف عضلاناق *« انيع واولا تاعجهلت ا
 ارم دس مهأك نم 3 اعمجاشل او الاولوو هلوقو

 ْى عملا شن مل تامنا# ان رفا ذا دس رم

 فارحلا ماعلا ن سلا ىبأل وة نمهشحلا هزهنأ

 دو علا ىف مهرأو «*نمناو الا قناكو ىد.قاهتمتطقس *ث هل-عتالتعا ىلا

 ده ىذلات ساىف *« انداع+5 ىذلاربا د_صتةمعسالوف * مهلك مهيفتاقف

 رخ "الا لوةسدحاصلال وة ل ثمو
 ءزانلا دهشنلتامنا# ا:طصاذا ان دعدمل نم هزازحر رسم ةملقو * ىاةسدعمل ىذلل لق

 اًضد أ ةدايعلا فمحاصلا لوةنمو
 نيعلاف فرطلاةرلثمةساجو# نيمو د_هنمو ةدايعلاقح

 نيؤرل ل نم كم قكي # اناس فاض سة

 يما تدسعالاىا ولا ذافنا ف مأ ل لودي ىتسبلا فلاب ته"( ولاعشثلا لاقو)

 النه هضالكف :

 ء«ن هش رهتمأع ىف لعد :

 هتناكة عقر موأه ملا |

 انفال ءأهذهوراحتلا نأ |

 اا تسعي كقو باف ا

 اح نع هولأسو هلهئاعل
 دضات همودة, مهربخأف

 , رخذا كلذكمعانمف

 فما زال دمصلاديرب

 ضرالا نم ام الل, ل

 اًمااكةصدو>وررد

 مسالا ا 7 هوح تاب

 اوم اشاانانءلعتدسكإ
 ملا 00 لو

 00 1 اولمحي كانأف|

 8 00 وخانأ ىتَح

 ايملاو راسعتلا هنو 5
 هرهد ىف هطء:ملامتسهوف ا

 ةءةلاالو عك الورش
 ةتانلااذ_هتقمدسو |

 العلا لط |
 :ا2أمهلك كدمد سانلاو |



 بطراؤاؤللا جرذتسا بذعلارصلا حاقسا نم 4لاثمالا ىرحت عرج م
 0 همقنلا بج وتسا همعتاارثكن ه بلاطااةه:سل أهملاتّدَتما بهاوملاب هدبتلاط نم
 هعمل هنانشالاب + ةرا 1 ا ا ار 6_1 ما 1 :
 مثلدذ,ضورلاو قرشتو بد غتدةسعدأا لا 0 لاوقأ ف ئاطابر هرايعلاريثك ||
 "اى فانا ريتا ورك ادتانزللا عطقي مومأدفيسلاو علطي م'لفأب ردبلاو قرون |
 اردكراخا هلع ناونعءر اا تادك هله هماشتسالا ضءدو هلذم ل1 | ضعب هعفان ىلا عد هللا لاكاعو :

 ريخأتو لْلاتارامأنم لطملاضارتعاو دال ئالدنم دعولازافا هللءنازيملب هلضفناسلو || قيسوهيلاعفرفن ماا ىلا

 بودنمو ورمعك الوءاص“ لجرتقولك-او لجأ سألك فال_الانئارونم فاعسالا || هبانل صوان اديتعاقوس
 ءىربلا ىلصددو حوحأاداةثنعر الو حرحأ اداة فن ردصال مقنلاناونع منلانار 1 رضكأ الو ١ ىتاك نم ة-فرو بلاط

 نمفراظوغمإل ءاقسي نص ات لكالو هاطعي قح بلاط لعام ميالاتزيلاسخؤيو ميقسلاب| ىلاهذ نواف بتكو
 عامة يبذرو يصلا بلف همس شار ا2-تدحو ٌكترغسىفاهيىلصحامو كترغسن عىل ذر تام هاطاخأأ | ىذلانو_ءلاعم رام

 اا ا هساسأو زرعة داكلا اكرم رطلاو لدور راو رمعلاو سهلا نيب ضارتعاال ضلا || ناكنف ندا ىلا هلصوأ

 اص أرملا ىل_هملا تضاخختا"لوصفو دانا تد_دح امرؤ مسح د ضطقو جده مسوهه>و ْ بنتك ام

 ةتفرشل انك :دععلا مظنكمطذو درولارتنكرتن راص“الات فنتك ناعمو رابعثالاترونات ظانلا هضس هيقفلا”ىنانزلا اوشرا
 نم اعلا فلا لالزلا الاد الع لالا سنن مافاضلا ةيردشع ممول نس علا هرتغو ميل لا

 ىلع دراولا نا طعلا ءانث هلع ىنثأ 2 نأ كوامملاو هقللا ناريسالا رك و 1 بهحلاقث

 لسع ”تداغدقذاو ىتحافلا هوح نحمد ىو راط ىدسأب مويلااذه «هرآز :سأ هعوروإل دراملالالزلا

 ارك االفالاو نورتملاقانتكراش ار نا انمضرالا سعتو د:نأدبالف انعءاملا || نيسحلا
 نأدبالف مادملا بمطتو مام_صلا ارم ىد سابا دغ«ىرتخأ ةعقرإل رام كات شىتمأللو 0 حانت ناذيشلا (ىريخأو)

 ةد|| نعلاوأ مال علا ندلا
 ندلا لا يش كلاوىدنكا ||

 ناسرحلا نيمساقلا وأ

 نمد .اذارفظم ناد جسد

 !فاح<ةحاجدهءلااودهاو

 ىلأ سرع هلاد_ءعلانام

 ن-هس> صرع 5 ارظلا فاجن :او هودفلامف ه-ةؤاخرورسلا مالعأرسش دو هقفانسنالا قاوس

 س1 ىف ىدمسأب ن2 «ىرخأ ح ابرلا حان > ىل لوا عراب جام هحاع هورملانارولو 6 :

 00 جسم كرر دو سحرخلان ومع هيئامكقت رو كةمالار تصمصاش كدعالا 52 ْ

 . ناس ءةزاحأ

 هءارقرك اسعنبا مءاقلا

 نةمةاعنأىنغا لاق هماع

 دصقأ ماعلا قاز رادع

 اة
 |مهءاريكو ساخلا فارم هبان

 حالز تو هو رانو الاءابط+ماقو نان لال 1كنطناو غران هلا تاراقتقتنو حيرت الا هات

 ةددتلاءا ممتد _ةماو امد لا رك اوكت ءاطو برطلاىدانممانو 0 حادقالا

 سلج قد أمد ع ن هى رخ أ 9يدةعلاب ةطس اناا و دلخلا ةن> فك. لصخفأ َت ”ررمض> ا! نامت

 بطاخت نادسعلا ةنسلآو د>رب زاموأه < مهردوراند د4سدحرنو بهذ هأرانو ”ردهرووتوفاند>ار ْ

 "نأ حاف هتدحتذخ أ انعو هلت | واحب دك 0 حادوالا ىلا" م فاراظلا

 ءانبالا2أو ءا ال راه راس تس مت هرادمىرمقلاو هرادا ىفءاملا نمعرسأ يلا

 نوق>الت,ءامجو نوقسانتي ةوانةرمثدمو راهطالادالوالاو راهدالاةلاجو
 لاحرلا ىلعءاسنلا تاضفل ىذ_هلثكءا_سنلا ناكولو

 لالسهلل ار قربك 0 ا 0

 نعمه اسف مهءارع آو

 نع هريس ألك-فم-هلاح

 رد_ىتوهباس هماةمل اوط

 1 000 املاو 6 ومما ةلالمو نادبالا 0 ءلاو 0 !|م ا

 تيلوأ امأشه أم“ يف نولس «رملا عند دأهمق 5و نوقتلادءوامبو 4-ةنوم 4: لاو مانالا فرعالو ا

 قةعقرإبد بر عامو دب الا قدامو دلولاو ل_سنلا فرعام لاب لاطاو يطع امر 5 هللا كءزوأو

 0 را وديا تقر ءدقو 0 راسو عدت 1 ىدذع ىدسربخ ه«ةبعادم

. 1 



| 

 لادبجل

 هادم هنامللا ب كر * هلىسغنئذلا ىضاقلاميأاب هو

 هفالخأ هلئىدهأاغ“ 2 «هنانث مطل ثمار طعتردهأ

 نادال ارئاس ف هيىاقاتن اهيرثتك أ ناحرجيهمارك اوهلامقأ نمف مسةيبحاصلا نأ لوقي هستمع«ولاق

 ةيففملا فكيت 0 طرف نمامو. هتفعتسأ دقو

 نسحلا كله ن هدم هلل اومشرأب لأ ك أ

 نطولا ىف لام هزعأو * سقلموبواطمز علاق
 0 وقد ربىال اومللعلش !ةذهمنمعلاكت دمصقىف ىنعااادهن مَع :رفدق ىل لاقت

 ىياص نول *0ى وكتسلالا #* لقأ لف ىوقنيد ىدجم تديشو

 (لاق)نيمرك-ا| نم ىناعجوى را رشءاعنواعب وف تءاىااعت هلوو هيف لصالاو هرنخ بدوا املاك

 | ارطع ىح أمون هيلا ىدهأ دقو "فرعا ماهى أ ىلا ههىتك امسحاصلل م هدلاةةينسو اق دشنأو

 كفل نمراطعلا قرسإام #* هديدهأ ىذلا تبيطلا ع نم ل دفا

 كقايط

 ساجيىلا دنا الاس نالا سا <ىنوهوةلودلاركن ىلع طق تاذأتسااملاقهنأ حاصلا نءىنةابو(لاق)

 ثيد_هلا نوح ىفىل لاقهناق هدحاو ةَرمالا ىب- زامو ىدينيب لذي هنآرك ذأامو هيف نذأؤةمشأا
 وأ | انبتاقو هطاسين الة هاركلات روظأف لاجرلا كنك منلاو لازكتعالا .هذم #هاللا لوقت كن :ا ىلا

 "يار ل و د نلسا_ض ”يلارذتمي لازا ف بضاغااك تض موز ماا دعم عرش الاخلا م

 ءاقلت ته>و املاك“ ىدولا الا ىولعلا نيسلاابأ تع م“و (لق)لز لاو حارا ىرجحم ىرع اا هدد

 ني->وءادرأامىفرضب ملف بحاصلا هبل م لاك ىفتركفناطاسلا وح نم اهلا قراغسف ”ىزا

 ىنالاَعَو عر رك كمال اذ-هن ارم اذهامىناسل ىلع رحهنانعىلا ىلا نعىذفأو ىسشعلاق ىنايقتسا

 تعع-و(لاث)"ىحكولان باى هولاو لوسرلا نبا لوس رلانام> سم لاقت نو د نا الو تشو ردح“
 4. ةتك ىه أو هر وص حاصلا نسا جلف قاتم مالو أى حاملا نالوق وقد "ىباذم_هلا انوع

 لاةفاولاتا .هضرب لف امش هيفاولوق هبا اللاقف
 1 هباغ ىف فقام

 قر تلا علب نار تلاوه النك قف لسا او هدر
 هرئأ اىلعدشنأ للا ءانااق بماذا م>اصلا ناكل ودنا ْز ررم اني لوس ثعع#و (لاف)

 باقلا ىدقأن مدولامب رست فراش 2 ثلا ومعك ْ

 قر عش هزكلاهوذماصصفدابعن ا ناك (هريغلاقو)' ءاملانيسحلا عن م 0 :ءالادت جمهللا لوق.مت

 هرظاند نم هصتد ءالو هيكد وهيمْلا ب معد ناكو هظامسنا ق ا ىّدحو لمعم_سو هبأظخ

 قوات ا تادا عسىف طمخما ءافءاناتك ةغللاف ف_-صو هروصلاه ريشه ناك

 ناكو هم: نمةماماتدث أو هنعهللا ىكر ىلع لئاضف همؤر ؟ ذهمامالاب اكو دامعالاب اّتكو لسرتلا

 لاك ا نملانهنالاتءو هدانساىفىناريطلا تكراشلوةدناكو ايلتس ول اك ادلحاعت
 ُثياوهن وتلا ثيدهاع# 0 ءالمالا ىلءمزعاساو هيلع وعيال" ىوشدوه

 حرخهنأ(ىحي) ريثكقلةرمضض>وءالمالا س احم هدي ةدءاوقذلا ط وطخذخأ ريما ىلءاعويسا

 ةتسدملا قاضنا توما والا اد رهدسما اكشف ناو ءاناعلا ع :رباسايطةماك_:كم
 ناكو ء ءادالاوءاهقفلا ىلع قّرغترا بد فال ا ةسجن سلا فدا دة ىلا ذذند ناكو ةتيخاص علت لك

 ةرمشع همئاس ىلا كرت تسطلا نعماقاذا ناكف لاهسالاب زاوهالا ف ضرصو ةقسلغلا ىلا ليع نم ضمد

 هضف قمط ق

 ىلا امم هبفدضأ ا 44# هفرظ عم هدأ دلت فقر اناا

 قر .ةلاودرعلا ناسخ قاف ه١ قدس

 ا ناهس ل ع نموك# ق 5 صتقوعءالو 4.ءاعم اودنودواوناكف مدخلا هنم ربنا ىج جربت اند | 1

 مس لا

 ةهيدبلا
 | 11 تو امانا

 ىدم

 سه نود مصعلا لزن عفر

 دل رامسالا تعقرو

 دحام

 ؛مالسو هرمش نم ىتَلَع يش

6 

 ع 0

 ومر 2 0

 وأ طرقأال لاق

 ساو له أ ءا هت ىفءاكملا

 .هدعاسو 4216 أوم_-صعت

 رم”ىمقتار فام مهبلاو
 ر”ىبعنيإسماريمأ سبق

 انك ةمااو سو

 وتب تاكو ناكاراح
 مّدقفاهبةيئاطلءارومأ

 جةوند.هملعىعذأ الدر

 0 ه.عؤ لدحر هب هءلع

 د ىنكت ل->ر و ىنانزلاب

 : لأ ماشمن منحسحلا

 ::ىمأو هماع قولا تثأف



 ءاروثرم ةفص قا يدب

 ند هنلا دمع ىلأو رمد

 رعاش 1 طابخلاا

1 

 داو نمهللا هاقسار ونرجو

 هشه حي رلا سنو هنأ اك

 هلال بس وة راملا دع
 ىداحلا

 حا رلا نما ار 0

 داعم ,ريغامب ا وأن دول

 داكتا ضاب رن مدضورفف
 اهركأن
 داعرأ وقاربانءامغلا بوص

 م رعملابلا 086 -راهفتللظ

 ناسلا سضقك ف هذهم

 دامم

 وأ طفاحلا انريخأو (الاق)

 قيما كاس عنب م اعلا

 تاكرلاو اندست لاق

 ىبأن تلا ةمهنيرمضالا

 كدرتكو 4ستمل مامهلا

 رض> دقو هدم امدهطخع

 نيم دوما أ ىدينتت

 ىلءدُش رتل نقلا دش ارا

١ 

 هاضقلا هوحو نمدت-ءاناو ان 00 ىريمعلا

 تاعركم 5 مدح عبد كايدعم 3 بنك عيفرلا ل 5

 تافالااه هولاند درو ##« م عسسج ان مانامفدف اهتحت موف

 5 تاهلوفى هزم سدح لوق# ىد طفريثكلا نعت تل

 ظ هد اطتعقر ىعقونهينكيو هي«-:نأ هلأ سوا دواومقز ردقمنأب هريتع نيدولعلا ضع هبل ت ةكو(لاق)

 ىلعم مالاق ه هزه - سم © رم دمه ست“ لاو هرقنععلا اليم هللاودعؤ 0 ديدجلاسسراغلامهللا

 دوو 0 هد>ىل_ذفهلو>ر نا ا ددقلا ند نسحلاوأةينكلاو هسع أ هللا ىلعمل

 بهذلا صول صاخب و ماعةنام شدءدنأ ءاج ر 1 لاقت ةنام نم ل د :”بقعل

 ءاقبهتلالاط ىرك ذلاناالولاهتّضنةءقرقارولا صفو أ هملا(ستكو)مالسلاو مانالا بون نمزيربالا
 اضامتززهالوار ا 1 نئلسملا يعي ما 0 ا!ىمدلا : ارو ا :مومملأ عشت :ةلياكطلا دحادل اوم

 ةطئدلا قددد :ًاتهتلاما دا نالومدمعلاعو داكدكو مهغلا لقت هنرو رضا ةجامملا 3 ّنكلو

 هللاءا شن ا لعف هدنع هلحرسصخأن ع هدمع طاخ نأ ىأرنآف هفرمص:ءاهتعهرادناذرحو هفلم

 0 مل نها نعاو 6-50 كرا تان نواف سد -هوال وق صةحابأ تنسح ا اهملع عق دوف

 انآ ت عع و( لاك)ىاع:هتلاءامشنا عونمعهمفتلان ماهر ع نعسأو عوبسالا فكيت: ةطذإلاو

 هيلاتدروالو اهيف عقوف ةجاس ىف ةعقر هيلا بحاصاا عابت 1 ل ”ىبعلارابلاديعزبرصتلا

 [يسقصتي لازا ف ىلا سارعلا ىنأ ىلءاهضر عفا هم .ةميقوتلاعوفو رامخالا ترتاون دقو اعيقر ا همقريمل

 بحا_صلات نت اول -هناذك عنب نأانالوم ىأر ناق ةعقرلا مام ناكودد> اولاو ما

 هملام كف ص نا و(لاق) لعفأ نبا ملل عف مامأ

 مي دع عدو 4-ق ما مصل 0 ىربغو ىريعش تقرس

 عمص)ر رعشلا 3 راسو د عطقيلاملاقراسف د عد ا ًاردك

 ناسك اد حنو سعن هلم !بحاصلا ىدينيبانكنايزرملا ندم (لافو ىرلان مد ررهوالمج- لمللا ذا لاذ

 2 م دطربص طرمضضواضدأ س عنر ملاءاروامل هأ نم فال_>الا ضع نأق فن اف تافاصلا روس

 نم مخ هليل تقافنا (اضدأ لانو)ت ال سر 1| ىلع ءانهتناوتافاصلا ىلءانئانبا هج أ ا,لاّو سحاصلا هيتناف

 31- رقدنأ ىنعي هيف ا :ًااعئاوذخ :ركبى أ ةعبب تناك هن دح ىلع لاهقف لدجلا ف حاصلاو نب رضاحلا ضءب

 ديمعن 4ممع بت الان ىضاقلا دهودادغب ب حاصلا ناك(ااو) ةملف تناك اهيا هزعدللا ىضخك ر رك ى لأ ةععمد

 0س: ءاماادخأ افهدض مروصفو 42 ةكرح فء دهب ءارأاز نعتز :ةضومامايقلا فر ئتفهقحءاضقلات

 بتكلان(هريغنن 3 >و)هيلارذتعاو ىضذاقلا لعفندب اص اقوق>ءاضق ىلع ىضاقلانيعنلاقو هاك او

 تدرانتعا كندد- هاهيفمةوفهظاغلأ ن مهل اهمف قرمعو دل اسرىلءاهيفراغأ ب حاصا ىلا ةعقرناسنأ

 امتمهلب وفهيفلاخ شءبلباتكف عقوو# نورمعبتالم: :امأ ازه هرصسقأ | مدس ةعقرفف حفوو#انيلا

 هيلا بنك ماضل نمي هذدفناكونزا كاد مقرف عقوو «نورسكي غم ل وومميديأث ينك

 عفو ود« تاعف ىج ل١ تاعف تاعذو نس كلر 2 نمانمفتثماوادماوا:مف كد رنملأ هترمض> ةدواعا هنذأتسد

 ؛لا:ةرمصالاو كانق صك يلا انيتحانا فتكتلابسادال ف ّرصتلا لامعالاباطخضعبةسعقريف
 ا ل معد ا 1! ارعدو مهي قماعلا اهيأ هيلا تكف مشب :الماع م>اصلا (كزعو)

 ءاطخنان علاق د - طراشلاو شو دن ضرالا لأ 4 لات تاسعا الود اح 15د اشم

 ملتي سان :لارامتىفهرادل خدي لم .خاريغ ىلعهل ىوطند هد نمالحر نر امخالا ىسمنم ضن هيلا عقو وو

 "ىلع نسحلا أى ضكاقلا .٠ نءىنغتانو( لاق)تاخن 01 ناخ هذهانراد عقوذ عملا قارتسا ىلع

 رطفلا ارطءبهلوسرىفءاخدرعلا ل_.قكلذو نحاصلارادن مامو «'تفرصنالاكهنأى اجر جار زعلا دعنا

 هعقرو



 لاسفل رد طرمطؤ ه|> الاعسم رد هلءا مذ هءلاامو ىفأ ”يوطخلا نا نأ (لاشإ ١

 4 لاب تكش عطقن اوىععاو هذفت لا اريهص ل

 دو.عىلعابانتم-نأة هما دج ل2 ىلعسعذنال ”ىريطغللال

 دوادنب نا ا اذا اهكس#عبيط_سنالع رلاامن او

 : هلل> رش .موامو هلمقةسأك لام ل وتاذم مءاضقلا ى ضاع "ىدابرت سالارا. كادي ملودق بحاصلاناكو

 دءاصلاتةرانلا انطق سحب بحاصلاىلا هباتكن ا راك داو كلذى أي لعلا نك اع ا ن'ديرأب حاصلااهيألاقو
 ميدي بحاصلالاقفد نيرا جلا دعب تكمن دس كا طاد ع4 لوك يمطر

 اهذد هرؤديدسلا يع" هران |[ ىلا انيلعدرو ”ىدادغ: ب اشالا ل كالا كدا هسه أ لود :ىذاقلاّن كظ

 م2 ىهو لو ثنا اكوادرب || دمصت وهو هللا ةذىبج ام ىلا ترطظ ف قاط لذ هل جر ىفو عقم هيلع ناك و4 تنذأفقدصتةنارصأ

 هب رةنآ امن !ااغءكفؤ [|لاقو' راهي ىنعفصدنأدررب رب هارت تاو دخلا ىبءاغف ةعاسد_ ءباهملاحاتحأ ىب :اعلملو لاف كلن عل "ىلا

 ها ربا مهار ا اكو ( ىو ب رعلا ىلعم علااهمف لضم هد ا ًافدابءنب|بحاصلادنعتنك( فادمحلانامزلا ع دهب

 جشلان ءاعمج(ىفأ, 1 و١ ْ لومذهر داود سعت 5 يف لواطلا. نع لو_طلابا: دمع

 لاق مساقلا ىنأ ظفاحلا | لودعلا حيداضفلا ها 0 ىف 0 ىراقعنعىراقءىناهذأو

 0 ركع و اندشنأ ||
 وأاندشنألاروسمنم |

 ن ىلع ند ن-سملا

 كال را اول اعدل
 ا الاحراأ

 لوخّدلاة لمو1 وأ خذو 2 د ىرسكن اونا كراش كأم

 ليغطسو ثيلوىوعب اهب * بئذو عاسال فلان بضو
 لماع ل ىف اور ناو 3 دعو كانفاو عداذا

 للصالابو هاد_ةلااثاره * سى سأرب فو. مسمأ نول سد

 لالا رشلاو ا اه وعل "دست هلأ

 هحسلسسسسسعععسل حسي هاب بيب يب  ب-ل ل لا
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 هيو ةناملا ريصءىق وهو ليبثلا ل دعلا حاصلا راحت الا سوفا نكج.مواالأ
 هسماءضاغتذ تفائترا ل حري_> كلذ مهلم>و آآع را مه ناححا

 لاقذنورمضاملا ْ نمهنو 0 :كو فري إذموقلا فار طًاواناوْزلا ىلار ع .بأر مسا 2 2 كدو حاصلا لاق انهىلا غل ايلف

 | لات ىهامو تاق دئالنعهبح أ لاعف هديت ,ضرالا تسوتسثوفرضفلاو أن ألامةتسبلاءاوذأ | .
 . عهستاجالا لوقا ل ومالو تلقفكيهذموك سنو كيدأ : :

 لوطن ن هلسم: تعدوا انع# لوومرط قتل كارأ
 لمادىلارابنلا اما ىتم ع ال_ءادا:مراكم ىلعتراط

 0 1 عا *« مهيلعىزحنيراضلا لا

 بامشلا نيد وهشلا لسداد

 رغد لفطتامدقوءازع |

 ذاهللا بءاضارتعاتدأر |

 رييكملاشاعوربةصلا فوت |
 فان اللد و هرهشن القفا

 ريصملاا + هكلذن دامو

 طذاحلا لاق(دا قالا دعو

 ند#هشاد.عوأ فريخأ

 فارما دعا ندحاولاد.ءأ

 هاو تاع لاث |

 ل 2 | د م ع أو تةاع تم

 ليصالا تدملاو ناط 3 ىلع 3 ا اردن كدتخ_ضامءلعتر 3

 ليعرا 2 ر 1 ا د ىرسك اني رامتنا كهحو

 لوس تابرر-كن كلذو دع لك أوسوما هوحد ترن

 ل ء-سر اهقراقم نم عرفو 3-0 لدا د3 نه رخاشت

 لوصنتلاكوثوءالاك ءار دا 0 م أف 1

 | ته صامدب ته ول لاف ىرت فدك لاق لج رلا ىلا دامعن |بحاصلار طدردام ..الاهذ هب هتيجأ الف لاق ْ :

 | ىلعم تلا لضم ءالجر نورت اللات كة ءبرعضب ترهأ ىتكلمىناهدع»كت دي كدب اه نذاف لاك 0

 ىخاق ىريمءلاى دعأ لات(" يرعاك :مونأ ّ ةدحولاتإا هيلا عجرب هم سوح مقرع هفوالا برعلا 07

 أنعمت كوامتكس ح اصااىلان نوزو |

 هب



 ءارلا ةغمل ءاطعنبا ىنحت د« امكءاطعاا ونال مزن معن

 تأ :الاهذ ماهعح الف ىنعلل برطو هدا.«ةساق

 كارطاو ى 1 يبل 1 فاعلم ارا تواتر طاوعرطا
 0 ءاو حد و هدنزن 0 و0 2: ادمانالوم اتم ن مو

 قاطلا الواه..:أدن" ىرتصلاال * ةري_ مدا .عناكبااذ_فن

 هساللم نمةعل جهل سهأ ما هةر امثذلا ةداعاب ابغا ا لا لو 0 ل ا تا

 روع ك1 ل ىوخ ةلانسملا ندم سملاوأ أىنثدحو|لاق] هر اود دو ا ص نم سرفو

 رهنلاءارواموناسارخ كا[ مروص من: ح ون همود# اكد ثلا قدكف ربجالا شان سايعلاوأ ىلاذفتا
 4 ءلاهيترذتعااعذ ناكولاق هترازولىفد*: وهكلمديلاةم ىلا قلماهنرمض>ىلازام تارابد

 2 ءنطلا اف لج ةنامعب رأد لا داخ ىتكلقنل ىتجاحو ىتيئاح ةرثك ىل.ذ لو طرك ذه سهأ لا.ثّدما كر نم
 نمه.تءديمعلاّن ا ساكت رضح لوقيبحاصلا تءعسلاق اكل متتعو) ىلثم له نما هيقماد

 نباذاتسالانأ (ىنريخأو)
 اع لل اللا
 ءامدنلا ضعبزخ* بارمت
 ةعاولا برش أك برشلا نع
 ةسصت ن رد ولام و

 كلذ ضو! ىنامشنا عل درؤ كاذذاانأود هرظاش إلنوماكاوءاهقغلاه هرمض> دوو ناذمرروهشانا شع ىله-هذ راودالا رضءد نم

 ريطفدب الا هلافْغإ نم تمحعو ىسفن نينو ىند كلذ تركن ًاراطفالا لح دقو موقلا فرمدناو سامملا اميدب لاتو
 نامل تاتا هماقمامو تقاذاهن" نخأاع ”لخأ النأ هللا تدهاعو هاب رروذو عم نير ضال هلاثمأو ميسشلا اهيرمشد

 هرادناكوراطفالادمبالاهراد نمحر صق ناك ن ا ارمدءلا دع, ناضمر رهش ىف 4 ءاعىل_*دمال هلاعفأدمحت نملكو

 ل اكوةرطغم سن فلأ نمرهشلاىلابل نمةلماولال || عطت -س مناركحبلاو

 بحاصلا ىلإ بأ ىنا دأ 1 لاك (نام را عيدي فاذمملا لضفلاو اىندحولاف )ةنسلا عي ىفا تم قل طدام لد
 (ناكو )هده كن' كرست ىكر_.قأ ”ىننابىل لاف رضرالا ىل ..ةّدبةمدخلا تلصاو 4_ساحت ىلا تاصوو هلاقث أل زاملا ىلءقلت
 نيدلا حبان" ناذيشلا( ىنأمن ا

 ىضاقو ىدتكلان علا نا

 مساقلاو [ندلا لاجةاضَقلا
 نيرا نا 1| نبا

 نب م اهلا 0 طظؤا ما

 مهاربارك ةدقولانر كاع
 ىردنكرالادسنا

 رك تودي كاين

 قصت هلل وتو موو لك فاس مر دوا انا .دهتدلاو همطعتأر 0 لد ءارأاذ ١ أرغصلا فسح اصلا

 لكىفشار رعلل ل وقد ازه ىكعوضودهب ل را .ثىهباداذهل عك هاتاتريقذ لوأ ىلعاذ_مب

 نأ ىلا الآ . نم هلم 0 هلانامت هدما ده ىلع قف ءاسند الد ]اه جردوارا :ردح رطملاب < حرطاهلما

 تك نمط نا عارم هردلاو راكد دلادخاا ملح رطملا ب بلقو ىلسوهءتئاقراتد الاو مهردلاهلحرطد

 مرد رمل ساعي اولمشن مارت ت:[لاعف لذكر ةهنأ < نطو

 لاقذاذ_هل. هد هلاولا مذ هد و هوهأ صادر ىلعام تاه ىمع أ اريةفاو ةاؤرسختااذ- هل

 دع ابار هاقسو هر د انءرضآ حاملا الغة هلع ىمعأف باس د ااحتو حامي دح رطماولاةفوهام | |”ى
 ىد د رمسلحران أ لاقذ :حرساهللاعف فوك هت نا 3 دارا الا هلآ تاكل ءاملا هلع شرام

 ” ف ىرتشأ :ةوقن ملضف.ىذلاردقلادخ :ا3 امني وأ 6 ءانحو زف لجرا طخ ةأر اا هذه. نءهْباىلو

 حامد داو حام :طما ل تاما تلاقةحراملاناكاف كلذهشأاموأت 4 هوا در 4 ا

 ىذمأ ىتح ىدرخكو ىدس ذأ نايت نإ كام هل 22 رو كلذ ا نمالف تلع

 عمالا حباب دلا وك الم -اصلا لاف“ ع ىثخ نأ ق> ملاك 1| از _هءالوهىللاقا 1 0

 ةيمصلا حج وز ريضدأو حرطااكلذب قياد ىذلازاوملا مونم ىرتشاو م مع ى 3 نييطامتالاب" ىلع هب ءاام

 ةلواطقدابعن | تحاصلا لعامو اخف لاك (عسلاروضنمو أ ىنثت_تولاق) ةياسةءاضر هيلا عفدو

 ْ مانالا ن ردت ١ كامل] نأ (ىكم)ت أوطت لد 20 !امذ تاوط ىلءعلت ءاقمايشلا تدرأ هذ ثد 1

 ٌْ ىذلامال_غلا ناكو موه هاو هب رمش ال4_صا 0 هرم نأد ارأآالف ان دفاو صحا [ةابارم

 لم سأالو ثالذزيصسا ال لاو هآيا كلوا ىذلا قدير لاق كلود ةةعص ىلع دال امرذعملل لا ةفافقاو لون

 ىنعؤرصنامال.-خاللاقو هيلي رعأو حدسقلاة رو زوبجالااو مجلسا لم“ ءلالاق ةحاحدىفهب رك لاق

 ةلاذنقز رلاعطقبةب وقعلاو كل كك تلابنيملا مفدي ال لاثو 4 ءاعهتءارحو هيراجرأر ةانه اوى راد لل خدنالو
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 نفث ىلحا نب هللادبعو ألما

 لاك بدالا لهأن م همضأ

 صخ# ىلع ا

 اا راذلا تن درا

 6 هزاع اند دارأف



 دانسالا,دانسالا ةلوصوم ع رباك نعارباك هرازولا ترو

 دامءنع ىل_هءععاو هز د او دانعس اعلا نعىورب ٍ

 اهيفانلامهرارولا ثرإن م ةلودلا هذهىفثلا هالات ةرازولا نمبحاصلا ىنءتساوةلودلارشن كا ماملو (لاق)

 يون سك لاح ”ىلادمهلانيسالا نننوع ىنثدحو (لاق) هعد طة نآائم لكل سسفةرامالا ثرإ نم

 كالت ىف فرد ىتاازمللا مئاسع غاممىتددص ناكو اهتاكر وتس د ىفتسًارف دام نبا حاصلا ماجا ةنازتخىف |
 ردنا همناكولاق نب رثعوةناعاةةيشاحلاو مدخارب كه اخ ءارعشلاوءاهقفلاو ند :واعلاةي وللا

 همشاخل اومتزتا ا 0 ىلا اردعزلا ءاقلاو ارطنت راد دنم رايكشسالا صأن و

 د دأب نب عمن مع

 وتادسملا يف هيدهملاب

 ةتعنصقنا_ تنلاىر لحاف "ىلع لاقو س> اصلا هيلارظتف ا ًاودم> ان لزتعافةنونلملاهرخاشلا زوز لنا مولع
 اهيدب بحاصلاانال اومهقلاديأ لاو ماتف هدي نم بردا خأ اببحاصلا صفه وتكم حي ءامفنز ىلا ارذعزلا

 هتك تفلح دقاكل مان هناصغأقدرولا نس كام 5 هيددزر هلات نع هعمسأ

 ايلاودوملا الاردتل : اهنمانايبأ هدشن اف مساقلاابأا,تاهلامتف
 دعن عمر لا مولا نا انزذ2 نأ ص رحلا هسهأدو * ىنتقاام ىناا هد كاوس ْ

 اكلك 0 كرس دو مم لست كلاود عت #* ىت رمادا دع 30 0 و

 أول هرذل 521 تدقو ىب-جلا سد رفاه اذ نو # هوك طاب نم كا
 | ارد ل يندغلاو ؟ هام رح ضاق «ىدنلا فو:صبىرولا ترمت
 هتاولودبلا 2 ٠ اك امك ازحاع م- هزكشأو * اممم مم هةر غو

 .احرب كل .اشنل ذأ اندوأ ىأن نم ىت->ارولا * ىنغلا ىدسمت هاناطعنمانأ
 .ىاداال أ جيم نلا(ىريسخأ) مكءاواثم لع لا كح نبل نيرئازلاوزيمه#تملاتوسك

 انأ الوفلو مادو رمد وع ىنوشع رادلا ه.سشاحو

 نس نسحدهعلاىل لع هع ان راج ور كس ذأ ث ساو

 هلع وس 000 ىناجا هللاق الحر نأ هدن 3+ :, نعمرابخ أ ف تأرق سحاصلا هل لاذ

 ضصيشو ةعا ردوهبحر كك نم كلان ص أ دوو هلع ا هريغاب وكرم تلكول هللاقمم هيراحوراججو :١

 (لاق) 1-1 مطعأ اردنا نمدحت رجا اسانم الا ١ ءولوبرو>وءا درو قرط مو لد كب :موهما و لد : راف ٍ

 فدشي ال دي .نزامللادمتابأ تدهش لاةىدماحلادماح نيد تهتاد,ءوبأ ىنثدحو

 ةورخن 1ع 3

 هجرىطرقلا ىلا
 :ءحو أرب زولا عنصلاقهللا
 أس: راارب زود أ
 الار صلع قسما

 راو سه نيد © هللادبعى أ
 اماضق هدم دوسأ مالغىف ءارآ ننيىروثكد ّز كاذو د ءاوهأن ىم كداو ةدااز هم

 اهيديرو

 رو سضقب فأ"ى مرو

 ءاو نمهالد ااه 0 5 هم لاو هه

 ىعءان هم رعبا ست ىلاري_ستوأ ضرأب رب 0

 ءاصداخلاب امهو امو 2 * اوى ءكانامو وىورخاموإ

 ءامتدفامو ا وغلا تعش 0 ةيواوادشتبل ى هدد هراثو ا

 هلودىلا غل: ىف فور مالطا عمى 22د يىلاءاعدألا 12 كو ةلاق ْ

 نامسأ ضءبتصضأءاعسأن *اك اهلت اسوفف نذك : ءامسأب ىدأ ا

 وركلات ذب ا: !]!تنزدقو '

 نامتغلا نم ىيفلاتف

 و2 اب لمة لل-.ىللاتاقف

 ءاسمأو حاب ص طدانساملف دابر طاشه رد ل ا

 4 جذل قلو ل | نءعيسح-اصلالام أ

 ءاقأف لايذأ هتءاط> ىلع * هيك“ ”الءاراج 00
 ءانتلإ“ىأ تايقلتسمدهيلا «اهدلاةمتقل ا دقملاقالاىرأ
 0 منو رهأ * ل

 ءاعراوم وراحوا نك #3 ةعبرأب ىولأ هديحوت هلاك

1 0 5.1 



 ضار تح ل-بذالاو

 برططم

 شعت ندع مراصك

 هفوغمهضو رف ن نو
 ىتوواهفطءرون اا د

 يع امال

 شر ىلع اهصسش نم ضف

 [هكران ناحارلا ىنطاعف

 ريدغ مهل ١ واو كس نم

0 1 
 ةعرتمراكلاب زمساو
 شاطءلاه.1ىورأ تهف
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 دنهلارارتهازتهاولابت 2# هع ,:ًاماذاف المودم '

 0 مهنمو هعم-أ لو هلوق ىلعهةقفاوذار ءانزأ تلك الالاف ءلعلااز هكر ى هذ. ن أهل لمقف ش

 وهوتاأ هلك نما .دوطت هنأ ىلا "وصلا

 ْ الالغأاهريد> ناكلم5ن مه ا اكب اقرا كضاومىومت 1

 جه ”ا هد الام كلذ ءلعر هنأ 0 3 | سودبءنيصاعأ رولا

 ا ل لا قاخ ل كانا
 ارسأنملالغاتصصأولة و *« اهسحتفاهيضاومباقرلا ىوهت | قزنلاهممذ“ رق

 لاقثهت دبى كلذدعب همطنهنا مت همظن ىذلاه تب طقسأف : تو

 مدقلان مالالغا ناك اهديدح د امسك ف مهمضاومباقرلا ىومت
 نمسح هانئحاذا
 لوقكلذنذ قاروالا هبىلتتو قاوذالا ىفوا_تيامضعبنممو-ضعب نيرخأتملاذأ نم رك ذنلو 0 1
 0 ذا هلا ||للادبعو نام ناد

 دعاسمريغوهوانمصوترمصف *« دعاسم نامزلاوانكوتنكو | ناعم ىرسايلا ةشئاع نبا
 دراوملا فاهكرمش ىلأت ىسننو د راشد در 0 ا ىله أ نم ةعاج ىفذحاش#
 لاةذىلطوملازعلا هذخأ 1 خوخ ةحودن ل بدالا

 بشا او-منامزلات ناكواذكو «ىتضو رك هحووىد>ح ل تدك ذل تطقسأ حب رتسوفهرونم

 براش كرر ىن>ازو  ضراع كد_ةدروىفىن-ضراعف

 الملا ءانسن ال اودوأ|

 هرمسسك هلا فو ران دانا ىفو #*ّ هربح لصولا فو عيدصتبلقلا فو ظ

 اسك راثيد ند هي هن ومحو هذخ ىف لاف ةتامننءاهذخأ

 | نبالاةةرهرض عب مهيلع
 ال
 ءاهم«تاعدقةخودو

 | اموخاه راهزأ علطت
 ظ لاقت رامعملا صر نأ نإ عملا ذو.ءارعشلا بعالتدقو || اهيلءابصلا ميسناش#

 اروسكواشلات اق ىنعم ىنذج ىوح مك افوسر اسر اى دلفن
 بئاد قاففهد جو 35 هنأ ىلع ى اوانكحاسا قاد رولا حارمسلا لوقو ٍ انراغ وداعك

 كح اول نءحرخت لتنأو «بجاوىونلا فو نم م ىو ىسنلا ا ىرغاف تذل

 قدن ىارىؤفلا نرخ ى ااقىفاهكبسو بجاولا ةتكس ةتاضناذخأ ْ شادءوأ (فربخأو)

 "1 ٍ ا ىنوم 0

 بحاولا ن 2 5 ىلا تنكسواربط تءرص ٍ نيب ناك لاد ىشم

 3 لك 9 وح ىذلان رعانأ رد عا ل

 1 0 نمافوجر' 0 ل فلا لاح 2 3

 لاقفرطَقلا اذهبةنامننبا ىبتذ
 ىاصقوللانءىزحع *« وكشأ ةاضقلا ىذاتدو+ل

 مامغلا نم جري رطقلل * بيالو ودرأر-طقلاو ]
 رهاظلاديعنينيدلا ىحن لوقو

 هيك ذلا ىهفىوملاث يد د احأت ظذ> نآورغال همت ىنعتغلل مك * ا 2 ا

 يراغلاوعلاطلا هددعس * ةزربىرقأ اهبدع

1 
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 ١ تلد هيلع هزي لفدب

 هللا مدتعلل ةوعدحودمملا

 "نر ل :

 يك تو ىتعول نماكران أذ دع ٌصرأ نم ىل بهرسُ ذى يطاد ْ

 ىكذرشناذنا مك اذشىورو #4 مك ةطا هيشأو مكتيحت ىدهأ

 لاققة لح أن باةقرسسلا ءذهاراشأو و



 لفي

 جئايذلااهمغاسرمغ ل « ازئالانأبة تت
 قف: تادارلاو ةنسالانس: «موةوفواريطح راوج ىرت لاقذروه> نا هذخأو
 اعفاوم ناك ثم>الا ض رالا نم * أعوو معا وحلا اريطلاى متلو لاقفرت[هذحخأو

 فورعمنتدمكلا لوق هذمو
 00 راووللا ىدح "م ىداولا تس كريس وو

 اهرقيفوط_سءهناقراوع «هيكوم قوفتراسراسناريطلاو مهضع لوف هنمو

 هجامجالا قت ملا كسعأهب *«ىراذاريطو لمخاركس ءدهل هلوقب ىنتملا نسح أ دقو

 عقتمحايحأ ا دعا # ميلك لوط اوطمهمش ذريطلا 6 هم ىد د رقى هلو

 ا ذو ًاىنءلااذهىلاراشأدتو

 رسنلاوبثذلا عبشد ىتحسغسأو ع أةهلاو ضم» !ائورت أم اظأو

 "يبسلدنالا ميشا لوف هنمو

 عا سة املادمصتسقلاذا نأ اج ريطلا عامسى دوو

 عامش ىهو راكوالا ىلا هامظ# اهدرتو هقوذاعامجرماعت

 آم 'رطاحلاادراون لسكن مكلذ نوكي ود حو ىن#هلا ىفوأ اعيد ىعللاو انما نير ءاشلاقافتاعقبدقو

 برض»نأن | ملسه سه فارضاح قدز رفلا ناكومورلا نم ىراسأب أ كلما د_.ءنينا_ماس نأ
 ف.سب رص الاول ععست لب رضلل حلا صريغ فس ىلاري .ثأدقو ىقعأاف قعئساف مهئمدحأو قنع

 لا او>ن موناماس صف فد_سااامنأ ذ ىبو رلاهبد رض كهمسس يعل عشا فم-سناو غرو

 رسطالاهب ىستسد هللا 4-ةيلخ « مهديس تكس أ نأ سانلا ب للأ قدزرفلا

 رسقالاوأ كلوريسالا ن 32 3 شهدالو ىءز نم م قيس بني

 ا ملأ عج اهةةمم لل فاسفت مالسش» ن ءرأو

 ايناذامراص باءدالو « اصاذاد.س باهت ناام لود .وهوهغبسدمتأع
 لاَقفناعهدقوارب مرج ىنهدةغار 1| نياد كل ضوه ساحجمت

 ملاط نا تفيسن رض لو تيرص #3 ماك فيسنا اوعرد فس

 دازوهفور<تءلالوقدأ 2 رتل اوربا نروح ماقو

 مراصريغبد#ءاولافو دل تشاو ل ع

 لاقؤ ىنباج أدق قدز غلا ىنعينمقلا نبا“ اكن ينم وااريمأاب ريزجلاق مد هامشامناعلس عأف

 مراغملا لج قانعالا لق اذا 5 مهكلفتن كلو كرتم لا لمعت الو

 ا..حلاةذهادعامنودو<4أايريخ اة قدز رغلا ارمض>من

 مئاهتلا طانمانايحأ عطقتو « اهتايظوينت دنا فويس كاذك ظ
 مراغملا لس قانعالا لق أ اذا * مهكشت نكلوىرسالا لّدقتالو
 مرادلثماخأ وأماكن مانأ * مك ةلءاج ىو راهب رمض ل شو

 هللاعف هم ثني مس ش هدنءناكو ماتش صم و راان مم ىرمس أرق ىدهملا نأ ءاماذه ع راضد و

 اا لاقفم ودلاىلا 4موقدب ريهذقدزر هلا هيىلتءاأام تل دونينم .وااريسأ ايلاف معلا ذه قنعب رضا

 دشن فارم 2 وعاش |! لوملاو أناكوك مع أدقو كير مش:تدرأ

 قاطموهوهتيقال اذا فدكذ «دمةموهو”ىورلا نمت عزح
 قرع كلذد تع ليش اك 0 هلَدَقل نح_ئمولا اريمأ كاعد

 قسفاب مالك ن ماسنشندأو #4 ةبدثك عارف ع نءامسم_شخف

 دب تاَعذ لهجلا ةءاغاذه

 هروص»نوعلا الم
 انهت

 ىترما ذاوانر اذا
 اذاوادئاذاو

 أعلا اوةلازغلا حذف

 اوةماجاوهم

 ”يلعلاق) ابن
 والاو_هطقلاو (رفاظ

 م لب ق.ثرنزال سل

 ! "ىلع ننءسملا ىنال

 رعش د>أ نت ناكلارشد
 ده: الا رواة مما

 اديعابأن أ ماسي نيركذ
 ابفةولاصحلا فأن ا

 2ند اكو ةاه تل اندم
 مدن 4 هملا تكلف هش

 رعت ةتاكلا كانت
 اهحاص

 و ىفناوخالاو من3 تنأو

 .ايديزعالاد : وطانغو وذو و

 دبع نبا ىأر ىلعانقرتفا م

 اووىلالوقلا ادهيراش 45



 تلسفناشلا اذ ة نيم
 ا هلا تبسأحو هلع

 هاندثانتام ءانثأىر هب

 قيشرنا لوةركذ 5

 رمقالو رع نماب
 قرغلا نم بول لا هير

 هدد نم ةما معن

 قرتساهئمهّدَخوأ

 ا“ وهن ك5

 قْقْش ان ممعترك
 ىثنااذاواديا ذاك

 قلطنا اذاولنراذاو
 اوكلاورطاوخلا لك

 ىدحلاو عماسملا وحر

 ادجامبسعأدو ر(تلقف)

 نس را كا اهملع 5 1 9

 دادعالا ةفامس ةءطقلا فام

 سك لالا
 تحد لد قد دمل-ف ىل_سركسا

 راحالاةِلا قفارطأ

 لزم ارئمذ ةهل_.هىذلا تينلاو

 هعالباماهتمدحاو لكءازاب
 اذاوهل هوا زان ل ازكي لهو

 قدا ةثهلوققلطنا
 نأىلوقلا ىنءزان هنءاكو

 لتازةيفصوأ م ساقوم *«» اى ارمثالىتااهن :م كءاىأر

 لزان لّوأ تولارييض تو « يكحا رلو ا ءاصملا ىلا ص

 للصاف همي 01 اع © ىدت راوريصلا نم الابرم» «ليرعستت

 َى رب كنا (لوالا تيدا ىنعمو) مالع”الاتابارااو ىوراذا ىلهت نم هلضانعت جلهاونلاو ناتءءلاهد_عبو

 ندبلا م ءادعأ نم مهتم نمموحل نماهمءطن نا هداقعاراهةولانراث 1 ناكل

 ءامدؤلهاونلارومطلا نمنابق ايها مث متراصدق نايقعلاك ىه ىتااحودمماتابارنأ (نيريخالا
 باقعلاو اهءاعاهلالظ تادف ىلتقلاموهللك 5لتر نا تلاع و زغلل يرخاذاهنال قدتقلا
 رعاشلالا5 ةمكلاةيارلا ىلءقلطد

 بار ىلغتلت بحر عب نم « هناعءافه رتل !ذاوهو
 رخ الالاكو
 ئشب ليل ماانأ ناف هن_سحامدلا فاضي وهنمذوخأملا ىنععضعذخ نأ (تابالاؤدهاشلاو)

 دات لاطبالاو سعت انمىرهم د هناي كوادو باقعا نط برو

 ىذلا ىب#عءملا ضع 4: ا اى زهملعداز هنكاراتسنأة مث هلوقالو نيعىأرهوف“ الا لوف ىنعمن 7

 سشدلا نما مناك ىت> تابا ارلاعمتماقأ هلو و لهاوءامدلافهلوشو لتاقتملامناالا هلوقبهذ_أ
 لت لئافتلام :االارمطلا نامقمب تأ رلا نا. قع تلال ظ لدول هنالىلت اقتولا هنأ الا هلوق نسح مب , ةدأب نزلا هذهب و

 امناةنظم ل نما كح ىت>ناا ارا يايساقا دألاى اهلا اذ طقنا انتتسالا ذه نس مل

 فالي قباسلام لاك نم ئتانلا م دولا عن عفر وهىذلا كاردتسالا نسف ا لثملتاعتاضدأ

 هنادعأ نملتقباممىذ-ةغتا هشيج عبتةريطلا نأ ن +1 وركب َتابا اارلا ىلع اهلظعوةو
 قةّشا سلاهدم_صقلا قةغدات || لودهذمو ازههوذ ”الادبوطتن مليقأوءا ادا لادم

 ا حاملا ديك أت
 بئاصعيىدتمتريط ئاصع 5 موةوذقل> ُش يحلابأو زعغاماذا

 بئاوذلا ءامدلا,تانراضلا نم * مهزاةمن زف ىتح مهتيحاصد
 ا أرملا بام ىف وسلا سواح # اهنويءارزخموقلا فان هارت

 تلاغلوأنامجلا ىدتلااماذا ه هل-.قةنأت نعبد غاوج
 كك لانا ىطاللا ضّرءاذأ «

 هروصىتوملاىأأرثو * اهلع 10-
 15 ءلذ هداعمهماعّ 5

 ساون ىبأ لوقو
 هرغظام ىديدسأ د تادم ىنثفح ُظ

 هرزح نم عبشلاب هع هتودغريسطلا انأدت

 اوزغاماذا لوق.ثمح امش ةخدانلات كرت ملاقثابالا هذ هد شن, ساونانأ قادر ,ولادو# معسالو

 ملسمساونابأ عمتو عابت الات اسك عادتبالا نسح ناك ناف تكس أس اونو:أ 4لاقفتايسالادشنأو

 لل ىه لك ىف هنعمش نوف #* اهبنةةوتا داعربطلا دوتعدق لاذ

 امثذفصدل اله ارونن يدم لوق ىنءملااذهنمو

 عناصو هىذلا نرظنيريطلا نم « ةمامععتب . ًارامو ادغاماذا

 مصتعملا دع بونجلا أن ءناورهلوق ]ووهدمو

 اصرد_ةل2تراسراسام» اذ « هعئادو ىف الاريطلا عبشتال

 ارزجلارثك ىت -فرسلادمهدال * كرت_ءملكىدنأ اهراوع

 لاقفذ حاطنلانء رك هذخأ و

 حاوجانر كس سعووفحر # اولا نم عاب هسلاىرتو



 قع ا 1

 ننسىفناجلاكفكاوو دع ناشعم مدي كسا

 ندماا سئاسو ىه>و رونو# 6 ىلءلد ىلع

 نر -هىفمال.-ظلاو ىتنرقت ع نأ ةناخنا باهيلعوكبأ

+ 0 

 نامي اس نهنلا دمع مريسأت دك كاك نا ارغلا نيسايعلاوأ (ثدحو) ررمخل انى :هريعو بت قالابىب ىدوعد ُ

 ” !ءلبقأف وضنالا مه.فاموءرههل ل غن ىل لع عيش لمال غن ودل زه تادلع نت نرش ل :

 لوق .تِم> صدشلا أ ةفصهتلاوم م“ اكلاَقة نابلس نهتنادسع

 ضاق اع ما كا 00 مهموطواهموذل-فمء>ولا لكأ

 0 صدشلاو , | ناك لاك ش ة.عالا نيهللا دمع (ثذدح) الوةةمهئامو نيعستو تس ةئس صمشلاى أ ةاقوتناكو

 ت825لم ل ضعبىهبتنا 0 :ءمانل تالف هلمداخعمبرمثد "ىعا ازدللا ثعششالا نب فعج نيةبقعد #نع

 اذه لثم ىف تانةىنأو عضمفأ نأ ”ىح أ اموهللاو ىنتاتوك < وهللاقف نكس .بهأج وف ةيقعل مداخ لا" بدي

 1 0 "ىبدصلا ءلاذ ١ ىع تام_ماذاق حرم 1 ىفاه>اهز لعحاو ىدباّمولواهرسك اذ ةصن“ هسرزيخ . كلو ىبتنأ عطتغتالو

 .دب تاق بنعلا ليضفت | | نفدو هب ءره أ امم دادلنا ل «ذف هّتعاس نم تامو ىنتاتقف ترسسكن اف ةكنسدلا ىلع ىركس ىف تطةسىلا لف
 ْ ريا هل: .ةعقدصفناكاعث دوم داخل اركس مايأ دعب ناك ال اديدشاعزج ةيلعةشع عرج وص.شااوأ !ز

 نطداطا اظدتا هب سد دوأ

 0 01 رهش بس عأذو ْ

 درسا تالا ١1

 عمو ىلرادحأ عماموت
 ةناوهستلف مهتم وص ُى

 مضت ىفاو رابتممنا |

 ريثاق بتعلا ىلع ناّمرلا ا

 هبثم 1 ا
 ا 5 1 م 5 هلو ىّيت> هب رمد لزب لذ هشينسن 4م !اماق نأ ةبقع ثمل لف هلة ىذلاو ههنأو

 لأ مرر نعلم 9 1 9 ((ناقسن أو ةثنب-ءىأر ب انران ل اطلا ىرتو ]ل

 هدوقنع ص مب ذ :ءال ُخ 5 (لهاو ءامدلا قريط نامتعد 35 ىعذ همالعأنابقعتالظدقو

 ا ا و اهلوألمرلا نم هديصقن م ىدوالا هوف“ لال لوالا تببلا ١ ظ نطيتات |[ مرتتجمال شيام ه امك ستلارعتسلا) | ١ 1 كاعد "اكاد | 7 -ء| : 1 2 < 0-5 - ٠

 مااب ةيصانا لدعنم 1 راوداهيفةل#قاوشو *« عزت هيفىءارىرتنا ١

 ار 1 راهتسم بوز رم ا ةام>و ع3 7 ع موقةمعتاغأ اهم لوقد

 طاشبامو تحرخو (لاق) | را ام لاما ها ع ها
 اعَسا ني راعثلابايىلا ا هوبرعلار «عشدمح نم هدمصقلا هزهو ردهرام>و طاب فاظ

 |ة.ءاملارب رخىلع >رغلا 00 ل ذنماه.فاملاهداشنا

 :ًاهمشلاناذاوةثامعب رأو :١ 0 ناسف 0 ا ا م ةدامصقا ع نم ماهتىنالناريخ الا ناّتسملاو

 اهجرد.لت أن ينارع

 ةغل اف كلذ ىلا ىبشمسدق

 ازمه تناك ناك د ىلءا لاح

 لهن أ رد 1و لاك ورونم » لراتلاوا مد
 لئا وم كحاازرحا مدعم و *# أ__طمميصأ تا

 لضاو ةلاو ىب عالاناهءفرط و * الئاضف مامالاهللا سيلأ دقل

 لئاسلك نعقاف "لاق لباس © ادور عزاو هاباطع تحخأف

 لطاوملا ناضل ابار هأ, نذأ# اتاك ىتح ضرالا نزج ي هاوم
 نيشفالا عدم ىفامنمو

 لئا ا ىفاهقن ك1 وذارم 7 #* ةداهشن.-:موااريمأ تدهش

 لك اومربغ كيل هي غول !اةلطسةنيشفالا س لدقل
 لصانملا دودحن ماد نر ادب 5 ترص نيج هاذ ,آنم دّرحو

 لد اما ملاوا ا 1 عازع 7 « انقلاولت بقل نيا ترائو

 ب رهاعم 4



 لاق هزاجا ةمحدنباطالا
 نمىر-هدفتءءاص

 ننامتوث الث ةنسبرغلا

 ن ىل_ءاجلادءع د-ابأ

 ناكو دهعتارعاشن ومو

 ذئمو قيشرنب صة-وأ
 نو صح ضءءب مند
 قاقشلا ىفعرشو مسرع
 ةفاخاو لبسلا عسطقو
 هدعلفاتب ذاحالو قدرطلا

 ريل ةرج تمدت-ادقو
 هلممذوهعسر_ كارلا لمو

 هل-مةمدانأ رانم لكذخأ و

 01 معطنالنأ ىلعانففتا

 لوقنىّتح امانمقودنالو

 كلذو لالا ل:هروصىف

 هللاءاشو صدخ اهل اعرتلا

 ردات اوه و نبا لمح أ نأ

 هتوزت ران ضدرأ تاق

 2 .”ءأو

 الهمس اقلا ضد ر لإ لقالأ
 ءافشلا نك دوفدسسلا تاق

 رح هاكشقاغئلاكرألو

 ءاودهلد, رولا دك الو

 اضرأ كانه عبجضلا جددقو

 ءاه«هيحاقلا كعمرو و

 ا 2

 سس سس سسسس سس سس سس سس سس سس

 تاق هللاو. نسح> ًادقمداخلالاةفمه ردزنال 1 ه-سمطع هلرهأو تنسحأ دل قامح وفادو لاذ

 لاق نام“ لأ ادمعس نا ىلع (ثدحو) ىرخأم هرد فال أ ةسمةع هلسعأو كف ت1 كو

 ا - لحالي فاو لع قش راهنلا ف اتنم ناكف دادي لهأ نمل حر هن :.قص.ثلاوأ قشعت

 د[ قءاف لودخالا نص هعنمو هدحةيراجلا فومىلاءاج اذا عج قشخأو هريصرفكحافا ءك الام

 ةللاه عم ضق هلا هعم "ىلا ىنلأ اسو هياهالوم فاضت -هاوةيراجلارهد-جو< 2 ما

 نمد و و هقح الكل تيياتع و هه 1ىفهتنتاعف صدشلا و | ًارانآ تل دنا نذأ ف «لعاتل نذودساف

 هل -ةنوهدسن هرعم ىل < وهمي ىف لك ًاءنناكو ةهيفاهر دو ةعجا قامو :هلل_.ءةهناوخان موةنأس ْ

 هارثأ حرصت احلامي لا ةؤرادلان ها صان رع م(بانيلعانضتوالت اهيلاءوب تاذ4عمتدضف

 ناخد قولعنداانأ لاق و طوسهدسب و هيكرسح دقوهاذاوانل حق تح بابل قدنا:!زاف هللاهئمات أمد
 ىهاذاقانعلطأو ا ا ا را

 عفدناخزبلا قرسافاضد أ تنأ واه لوشد وهو حرصت ىهوبرضلاةهأ ا هبرض» وهو ىلءةدودشم

 كاذف لوقد :لاحلا ىلع ناكملا ف ص.شل اوأ أ

 ايلا قرسافاضد أت نأو 1 هدو د شم ملأ ىلع ى هو ارحامت >دا>- قزحدو 0 هفك ىلع طوسلاولوق

 امهتاقنيذللا تملا فد_فنأ هلافواردانماتملاحب ا ملا صشلاو العدو لاو

 دقواذ ّم 0 نسا انأان ف لاقذ اهاراددسش ًاذفامجداشنا . نمد الهنا فلك هعفادذ

 هعججا ىف نامو ها الر هل هللمذ ى نحذف تا تاع كا

 همت نع ”ىلذوغلاد 2 ن.ىلع(ثد>و) تام ىت> هعلا فن يمول هملاد درتي لزب لفهيلعهتقفاوو كلاذتاعمف

 هبترص ىص«ان د لانفناقامدم مح امجو" ىعناملا ناملس نبق صما نيد مهاب .دص ص .شلاو ناكل اق

 هيلاست ةهلريغتو ص .شلا يأ هناطاسدنع

 قد“ أ نبا ىم لد_هروىلرق د ىلعني اعلا برتد أ

 قاروأو را بر تدصصأ دوو ”ىلعى د ىتمىرعشت سلا

 قا كلارا تع ئانلانقلاو د فقارنم ليفاماذا" ىلع ىدحت

 قارلا هقرهيف عفنت سلو د مهسفنأسانلا؟ م : ىرمعلمون

 ناكوريتاهم-اءادو سب ةيراج صر لا التناك لاق هسأ نع 5-5 كلا نجرلا د ءندجأ (ثدحو)

 غل قست و ىسفت فاذت 5 دا مسار انوه صنت 7 ل اوقباهيفواهة شعت

 بطد مو ذبل كالوا < نم كرا كَ ما معةنبااب
 بستن رق كاذديءر ك اف رلافو داوسلا فك سملا ك سان

 توكسردم ند نا ىلع د حمدت رمص: دقو ةل-ئاقو هلوقد هرعش ف رطل نم

 بونذلا ىلع ترمسج اما عدو ويولد تن ًاوءاكملا ىف ؤنذكتأ

 تسكن : اعلا س.!كءاوو « هلو عومدلاوكصرق

 بوذك- مرهباءلأ ىل-ع « اواج ني> فو ١ ص .ةريطت

 َت 0 ىقكذظءوستدجر# ىيأ ًاودأ كاد _ذاف تاقذ

 تبيح ان بولد .وعلا كر هنأ ىبلقتشتةولهللا اوامأ

 بواقلا ةئسلآس مءاارهظر دعا وقالت اذان يقشاعلا ع ومد

 هنو رهمنمساقلا ند (ثدخ) هدلعر وام مباهذ ل_ءةهءامعف 9ثاسههلودر ٍِج رخآفف صيشلاو أ ى عو

 لوبا نو ىلا جزا دوق أ اي تن معلا أكف 2:1 لآك



 بيبي ببس

 0 ن0 0 ام رار لل 11

 اكلم ماسلا تالة سندا دى "اكو ”يلعايأا.هإلاةف لعد ىلع لبقأغ تقدضةلات

 0 ءكةرفعجابأاءتنأامأوهللاقف صرشلا نأ ىلع ,ةأ تقدص للا ةفداضَمْلا ماهي ىو راملاتامسالا 3

 7-3 ةارعاالو عد ص ىركن ال تل تل انو أَ

 كلادياماتدذ ًافاولاق هلق لد وجت ازهالودشنأ نأ تد رأ اذهاماله لاقفاسر ال تايسالا ْ

 ا كيم دا ذة رترام 8 امحوتدوجوهللاو تنس> أس اونو أل اَقذ ةقداسلا 4م ملا تايبالا مهدشنأف |

 امهخاقرسستمدلا ىبىوملا فوو هلودساونو أ قرم لاتت اذامتوعو لوقأام روش فد نمل 0م ١

 ريس ثيحدوحلارب "اهل ع نكلو# هنود "لحالودو>ح هزاحا بسدصخلاا قلاقف :

 ار :ءامو انك لاق لبعد وخأ "يارخلا ىلكءننز ر(ثّد-و) صيشااىفأت د طقرسو سا ون ىأ تيد راسفإا]

 |١ فو نأ ص مشلاىنالساونو ألاف "ىراصنالادياولا نب إ4سمو ص.شلاو أ أو ل_.عدوانأ ساون ىبأ 7

 000 ءرخأالا ص اريثامز لان ءلقملا سل كلوقىداة<ر طخ افهيداضلا لاق ىضامولاق هن نرزخلا كت دم هقأإ

 قاديشس هيت اما واهغقت دق ناكو هتندا ىلعاهضر ءةدمصقلاقاذا ناكىثءالا نا الانا بتسا 1

 هلوقّذعتف تان رج عقم لوشن ماك ديكر لا 1
 و رقم 0 نءسانلاعرافول# هيمامغلا قستس عورأز -عآ 05

 ْء اهريغب رثاك أى ]و لصفم ”رددقعىدنع د سلا منا لعفأ ال صثلاو أل اقف هرعس رض ل34
 كياسنع ىل<ناتسددأف ارضك ةرصتدرأ دقساوو أهلا فام ةروك ذا يع ما تاردالاهده_شنأن ْ

 ْ امهذماينا ور اطغقرألاةددار طلااذ_هتن أ ىرت مم ف ىللطىف كرت لد لاق كبره ىف كردوا

 اهلل هتف
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 لاذمد دابا ءصخو ةريتش مخشلا مسار كاونتك
 طئتر ًارهتلا ل ضةنبالاق د رظانفن زو هرطاخ ف قمسا عاما دحا نبت "ردالاراتخم كر اك هتكرت لاق : /

 انآ ن أرك ذهتروطدامىلاءتةقلا 4-جربتاك- !|ىنايشلا راطعلا نيد_جآسايعلا فأن يدلا لاك لسضافلا ||
 ا نم نبا ىرغعاتلا نيدلا باهسشل ل مقولو تدبلا ىىوملا ف قو كامل نمنأ هلل يةول ناك ص شلا ا

 املاك سلا ةظوذح هنا دةرايسةروه شم هديصقلاهذ_-هو لاف هلوفام كم ءاعلوذعلاا ره .لاقل 5

 معمل ام ف ةرطر كنيس اب الو لوف أ 9ب ىسهتنا اه فهلىفتااممهلق فتي مدد رصاعم عن مهعاجاوض راعو

 هلااولدؤمار ءلااذب تيضردقانأ خبز هلوىلام كيلع لودعلا ازه لاق هلاقمقدص :

 هلؤأ مكح مرح !!ىمذهام *« مدود-صو عرس ىئمولأأ اهيفلوش. تأ ىلا ||
 هلوطأامهتمدسعو جدلا" ىحا م ثرمص دو : امسك

 هلأسملا ىذهدا اوجباوجلا رت # ىوم لا فلاح حرس ءىلئاسأب

 هلقاقمسجلا ىثحهباعأشر * مهسع: كح أ فوزناحا 1
 ا طد اوللا رختسإ 0 ةسنجو ةرظن قاشعلا كت رسأ

 هلا م هيغلاسؤ تعصأام # هذ>ذضراع هيغدص بصر اول :

 لاقفاضدأ ىنعملاا ده للم ءّدسادقو 1

 ىلساسم وه 2 رك غدص انام هيث ص راعي ص دق "لة نا ا

 م ىلع صرشلا و ألخ د لاق ”ىناهذصالا فو دريم نا ىبع .ومثلحو « صدا أ ًارامحخأىلا 7 وإلا ا

 :زعأريمالا لاقف هصيقرار زا" ل نأم داكن اذهلس صرشلاانأا يأ لاذ غرط كلاب هلام دا بعالاد .وهوأ[

 لاقفأ سن هنوف ردص ىلعنيعلا فاخي هنا مع : ذاب دع ل اكه ل [سع نك اننا 1

 رؤرذمك سااهنمقرغلا و « ىحدلا ولحي ردملاك نداشو

 رورمرضهدلا هتنمسكلق * هرد_صولع نعد دا

 5 ا ار

 ا 0

 هالك نك . م 2 |
 ل أ

 آ طفاحلا نتسنلاوذ |

 اومالا نماهعبسن ىدبأو |
 ١ اناكءاواررستارادلاو |

 راو لو-< قرور

 ,.ادوسأ دوسد و فرطلا

 | يدب لاعف فرطلا

 ٌقلط 1 وانلاح نمت ش

 د لغطدو هوهامحم

 ىلمحعأ رذعانب,تلاج دقو

 اخري 0
 ”ىرنوكل ضي اكر
 سلا هيشاههحو 0

 ودا وأ فو ونا(قغتاو) |
 ة_ءطقلا ىلع ةحاف نبأ |
 رباط ساو اهفرظتساف |
 مو ىلعاهضراعلاعف |[

 ثنا فاه رطو اميودو ٍإ :

 1 رجلا كدا ذيحانالأ

 0 سدو ةواهمنا
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 اخرعب و هلم>عرافت



١1 
 ف م 5 هي هيت دعس

 هحو حامصلا فاو ق.ةشأب

 لا 17

 ىف هرمسم مدع 4 انا

 هؤاسمع ىتياعىردب سا !

 هتوصارك وأ هوخأه ب: و

 توولا كاذ باه دفؤدو

 وأاعوخأ هبت :أو هتوفو

 لرب وهو نسحلا
 اليلعمسنلاى رمى

 الوعثلا ادملاوح ارار كا

 حول هر مس ا ومن ال

 البو طامو بارتلا تي نا

 عراك هوخأ هناق

5 

 الدت ص لاقو

 ىتتعمو ىولارذىبحاصاي
 ارخذامربخ نمهوهفاردابو

 امهتعاومانالا لَمْغاردابو

 اريخدغىفىدءنورخ مويلاق

 بكرو(رفاظنىلعلات)
 هراص ند« وأ ذا:_.سالا

 ةيلمبشأر هن ىف باهكأ عد

 ىلع اهلصأ لاس ةمشعق

 تراطو انايقعءاملان يحل

 انامقععاملاءاه-ىفاهقراوز

 لاوس ةماس ل مق تقيس * تامغنهدنءتاحارجلاو ىنآملا لوقو

 دا ار ءانغلا ناد-أ أو عاملا تامغت نم عم" ىلعذلأو 1 اسلاتوصنأ ماهو ادارأ

 ا همف لل ذر أ هءاطعى امس نم ةمغن تقهسن اق لاوسر,_ن ءاطعالا ه>ود*ةداعن أسم .طلاوأ

 .ىرتعلا لوقماسقىأت ب ىنعمىفو حورتلا ف
 راتشسموأ ءايظ كلام ذانع ويانا "لو وسألت رطدناوشن

 بوعد ناغ>أ فف وب صق# 'هعمادم ق لاوس 0 .1 ىنتاالودكلذكو

 ىزرعملاءالعلا ىنأ ل وق هانعم ىفو

 لل هاسدوصهلاخالاعجبرلا ن م فصاعب هالو ىرقحاناف

 لاَقذ صرشلا ىنأت د ةبراغملا ضءيذخ أدوو

 تاطاسلان مال ؟1ذودص ىدحاو امغاو كء.فناطا_سلابتدده

 ىناولي دل عما رابعا 5 ىردولف ءالملا ىف ةذاذللادحأ

 لاءناف ساون ىنالىنملاذهلصأو
 ْ بريحلا ةمه-ثد احورتمذ 95 لذدعح وصي ىنت.داغاذا

 5 وو دلا نم تاء فاذا ك ءلعوو هابثم ىللاةعأ الىئاق

 رخ الا لوةءانعم قو
 ىلتءةي>الاركذ «نمباقلاكمهلى عم لذ_ءللرك اش فاق هلذاع مذ نم
 ىلراك نمل وال 00 كو لبق لذا لذعلاب «مهوارغا ىف رمضام

 اهاذأ بمساو هآرك *« هاوهىفةمالملاىذلت اضدأىورلا نا لوق 0
 هيلعيلغسقل صرشكلاو و "جازجللا لمعد" مع ا زرز ده هما ««صرشلا 9و او

 3 .اولان يه سم نيب هعوقولرك ذل هيدنري-غمهيف لأ طسوتم هرمدءءار عش ٠ نم ناكورذعجو أ هّدنكو

 ةناو ل م-فت ساون ىنأو ىلسلا عضنأو

 دلاخابأ نأزخ_ءملا نيهتلادبع ىكحو رءش هريغىف هل ىوربام 'ىلعذ هريغنءهانغاقاداوح همقعناكو هر 9

 هاعنوهأ ثلا ناكل هتلاوهيذكف صرشلا أن مرعشًامندلا فن اك هنأ هرب أ نمهللاق "ىصاعلا

 رثك انه>دذ ا ازا ثعشالان بر هجن ةيقعةقرلاريمأ ىلا عطقن

 سجال مدرس ناكو كوللل موحد مأو بارمشلا سانلا فصوأ نمناكو ناس طعلا ىلعءاللا برس نم

 هلوقةقرااريمأحدمىفهرعش نمو هنعرك ذامئادج
 ضار. نامزلا نع ”لقملا سا# ىضارعاالوىّدص ىركنتال
 مالا ل ل كب امينا ءاشلا ومصتالث اق

 قنطار رار لل درو ع رن ع هءانق بدم أرمس

 00 نماضرغا منول #* ههجونسا<#تاعجاعرأو

 عاد لك !ىناطعأوذع: نأ. سعأ أرةعحنب ةمتعلهدصقلاهذهتدشنأ اا لاق أ أصشلا فأن ع (ىورب (

 رسا# ىف عدو ص لا و آو ساوز ووا ًاودمل لولا نوم عمجا لادديبعنب دج 1(ثّدحو) و) مه ردفلأ

 رك د شنرا ع كربخ أ ىنما وعما لاقتف”مهنم لجر مفدنافرعشلا ن م هلاتامدوجأكنمدحاو رد اولاَقف
 تاس اذه اكفدملولااب ًاانتنأامأ لس !لاعف دشن. نأ ل بق ىنمدحاو

 لهجلاىلا هس ةعدإ>اذناك ناو © داو هباوذ [كيم 16 مادا

 لضأانيعالاو س“ 000 ىبصلا عم حورتنأالا شعلا له

 5 ”اكوهل لادوس ا ون ىأ ىلع لبق تةدص سم لاعق فاوغلا حير صدش ةرلاهمشل تسملا اذهب ولاق
 درولاكءارج نمدرولا يعبر او « د:هىلابرطتالوىلماك تال تدشن أدق ىلعانأ

0 

 0 د ووو وصح حسب جه عج وي ومجتمعه بجو مج هج 27 هبه مصدوو دج همت ع



 صد“ ”ىف ىلإ ”اضغلا تانشأ عج ىلع 7 ا قاف 0 مو

 ندلادبو ومر ر رولان اكو ماعلا فصن أ رهنيع فاذا ناسنالاّت الل مثلا اوهام ا ساو ىنأ ىلءدا د

 نان فرغ لسملاءاعأ نمصا5ىفمعءتسملاعلاطدق مهج موقز نم مةلعلا هللا هقاذأ"ى مهلعلا نا

 2 كعمل 8-0 هوفردملاوه وومزأك رخ اق لاق و ةهاشقرد ورم

 ر ار دمادي أ دعاست اِل و

 6 باوحلا قات ١ ىمقلعلانباستكف

 رشحلا فزوغلاو ىلا لأ دع هلىب< ركل

 رو هيلا و «ادش مى تلزالىتتدشرأ

 رهطالاْك شد ىف 0 0 ه:5ىد- هت ىف تين

 0-5 مسعتأاءوضا سل# 0 :م هلام لد ,

 وابهدل_دحرب ر ىلع باذو

 ممل تعمد و هرامأ

 رمخأو هنرمتلا تاجا

 0 ركج م: سع هذل 0 دع د_-اوىفملاعلا عمنا 3

 0 ا قربك الا نكر لا اوهناكو مدعتسا ارب زوناك ا ذه”ىمقلعلاو اردصوزعغى_ءف ساوىأتد.بلقف|| ٠

 ]وصنو يا قصصا مهلا . نمهملعف ميظعلا بانا كالذمدهو مياقالا كلذ بارخودا دبى اتت ءى حن

 211 ]ول فاول ا لك
 ,_.اتالفرعتلا ءاودأ ؛(عوتللا ىنايلف كرك ذلامح 3 هذردل كاوهىفةمالملادجأ )

 0 نم همقةمالملانأ 5 ةمالمه-.فسحأأوهيحأأ

 تدبلالمقو لماكلا نمتانأ نمص لا ىناللقالاتيبلا
 دمتم الو 4 نع ودا هك سالف تنثيح وف وهلا عدو

 ه6 اعد دو تنملا هدعب و

 مهن ى طدنم ىظح ناك ذا 4 موحأت رصف فادعأتهشأ

 رك نع ْكءلعنووهين مام 5 ادمان تنعأو ىتنهأو

 الو هلودلا تباعا مقام اجلا نمءدمصو نم ىنتملاب ءطلاىبالىاثلا تددلاو 3 ٠

 هءناعوه-ةفصل_:موحأو  هنادب , لوذ عايل ءأب اعلا
 هناهب وهن سسعو هنامسق *ى وهلا فك ترصع“ الل مدحأ ع نموف

 هنامدتا ١ نءتمعض كارئامعد «مطوقوةاعللا ن مةاشولا سي هدعيوتنتلا هدعتو ١

 رنا فرط اكو « هسباش.ةو نمالا ”لخلاام
 هناخاو اهبيرةربلوأ * ىع الاب ةنأم ءصلا ىلع ندعملا نأ

 هناضعأن م معاق اقفرتو « هما نأ نه لذفلا نان 1
 هناك : و هداهسنةدورطم «ىركلاك هذاذللا ىفةمالملاب هو

 هلاثحاف كاسح نوكد د ىتدح # هوأ اوشآ ىف قاما لذ دال

 هنأمدن اح“ رمخم ليتقلا لم #* هعومدباج يذم لل-.ةةلانا

 هنأن انودح ن ملاكم د وىل سل وي هل ارق باهد ق ووشعملاك ىشعلاو

 هنادي رسمت "الهام * هتردقن ,زلا فنذدلات اوول

 ىرتصلا ل وق نم :تردلا| هنا مش, ىفقانشملا لذعتال هلوةىنتملاذخأدقو
 قشعاقنيءلا هع ىأنم دك لع *# اتشاعرهدلا لذمتالن أت اذا

 ىنأث د صقل لسمطلا فاتر هنمذو- أملا نعم ضءةنذوخألا ىنعمنوك (نّدسملا ىف دس هاشلاو) ا

 لوقىفاكار هاطظنوكينأألا نيتريلا نيذهىفاكب بسلا نبي نأ عونلا اذه ىف ن_سحالاو سصرشسلا |
 ىنأ

 عامسلا ز ممن ن نمه-.نذأى لع « ىلحأ هاودحب ف دعم ةمغنو مات ١ ش

 ك0 ا سل اا ااا ل

 م بك يتمج

 ؛«--وتمقثدق عورزلاو
 رضرالا تبحو ىرتلا

 , و رمعبتالف تويعلا نع
 رسطذأ نب لكو-:ماناكو
 دعبو بدالاةباغ هدهد

 ؛-ءفدمو برطلاههتم

 ,هتلمل هقاؤو امذ نركلل

 دودو بهل عل نوريدب
 دوذنوست< ودولختاه ف

 قامديرهصدال بهذ

 :ذبا مهتكرت ىتح مهنوطب
 مغ زاعأ ماك هاج

 فورمز_هالف هنواخ

 اللا < 1 5 حابصلا

 ادا ىلع 0 دلاىدانو

 متو مظهريبكح هنثنا

 رادع صد شنأو الوعتسم



 داك أ متاغنيبلاط ى أ

 فويسو هتلودءارزو

0 

 الع دبلا طع - ج2 هب طصساو

 ىلسو ريغبدقع نحف

 ايندل ارضاح نكتملام

 هيدينيدو امو (ساجو)
 [هدريد تيحادق ةيفاس

 اهؤامىوتلاو راوءالارح
 لاقف راوسلا ءاوستلا

 الاعترا
 طنا فيكءاملافلارظنا
 هبدص ىف
 هنرهىفّدَخ دق شقرأ هن اك

 رك ذو(رفاظ نت ”ىلءلاد)
 0 رخلات هانعمام جعل

 ىلا ةيرط:ةلاونبءارزولا

 وهو عب ديلابةاه“ملا ةيئملا

 ترضذخادو صور

 تلضخاو هناعت حراسم

 تعمدو هنابه ىراسم
 ١ ه راَهرأ ْْن روع لطلاءاع

 ديشرألاهةكع درمسلا نمتاسأن مساوتىنال يناثلا ت ىلاو مهلكسانلا ماقمنو موشي مع 2 ىب نأ ىنعملاو

 ىثو عمم ,رلانب لضفلا اح دام

 نما ساملا لافتحادنع ىدهلا ماما نوراهل الوق

 0 نم كوه>وهلىلخا وع هفافشأو لضفلا صن

 دهاش لاو ىتاغلا دحاوو * ا مايد 4-ءاطلاقداصد

 دجاولانلضفلا ل ثمَتساف ا مدد .امىكسعتنأ

 د_ءتانالو كاد ىلاظلا وع هل ءماخ هللادهدحوأ

 انأانانئاقلم_سحأ هل لامؤداو ودفأ أنبا ىلع خد قاطلا ماسقابأ نأ دمج نديعس(ثّح) د تيدلاهدعبو

 تذحخأ نأ ع نمداودى أن اهللاقذ كنعس غن فيكفاعيجسانلا تنأ و دحاوىلءسيةنامناهللاقف ما

 لمت اذوخأملا نعم ىحم(نّديملا فدهاشلاو ١تييلادشنأو ساون ىأق ذادلا لون ملاعذ هظفالادهز_ه

 لوقنتدلا ىنعم فءاج دوو هلعشن سا ا وملاعلا ضعب ص: رب رست ناق هنمذوخأملا ىنعم نم
 ىلا ارتؤم تنتأذا كلذف 5 «امدةمداسالا قى سنانلا م

 درفد>اوتعجاماذاملأو * هلءذبتدرغنأوهوئبو ىذم
 لجدرق دامعلا تدأرالا ع اهيدوهمتًارامتيه هه

 لجرقاسانلاتدأون 5ك :ًار# قدع_ساننادارأ ماذا ىج 53 ىررغاارب رولا لودو

 ةقلامملا ىلا لمعءاغملا جرشلا ف لود أوو
 مانالا تنأ اوايندلا عمج وحك هف هدانىف تالل>اماذاو

 هدمصق نم سفالف نبأ لوك 15و

 رضاك ت.غالتدغاذا عم _جحأ س .افرمضحاق كَ د

 0 هدب لو 0 مانالا لف هللا عجب دوو

 لاملاو ا الاو ىهاذملا لك 0 ه|نيبلا لضقلاب هداهشلا ىلع

 لخرىسانلا قل أ هنم ىنن * الل د ةيطاخسانلا تحدف هّدحدم 1

 وعملا ساو ىنأ تدد ىطاريقلان ه2 دوو

 دحأو ىفولاعلا عمجي نأ ع رك_::سعهللا ىلع سل دساق ىلاق ىفادن ىت> د هناذمظت نمتعمحت

 هلوش هأعت د ملا ل هلامو

 سيضم ء[ تلا قهمدتو هع سواق تاساقلا سيقدق

 سو «_ءءارخآ ىف نوكد « لج نم حال لا جبري ف يكو

 مدآ 0ك ل25 مساقلاانأو<ممنأ مار نم

 ملاعلا فطن نم نتعب دي هع

 سواد باو>و
 الدر

 ىذور ءلادج أ ىنال هل مو

 كاءالامءاضع“ الاتكجحإا * ثيم هناشتلاب ت ترو ناكول

 كيشم عبجلا فطنن مسانلا ىو هنأربسخت هلا لسغب

 ماقلاى او هصت 4معمّش# هدعذ هل ىءالعلا نءا

 0 مدكلو ىلك ست لذعأ

 مدآىنب لكن م رونص ه« دحاو هنأ اوعهدافك
 هلوقنئ 5 اولاوعاشلا رازبلا يعنوباداجأد قلو

 صقنلاب ثلاكنمأسمتناثالف * ىز ولا ىكصخ# رج زلال كد عل

 1 وتقت01000005010 15 1 يا ت77: 1127م ت7 ببر اه بت نك 7 067 جبنا <يدج يصل وتطلا ج6 ورسمت داتا وو روم



 هدع وتبنلا هدعبو ََ

 ترهمكس ًايدح نممهذ « نكلبكاوكلااونكرمماولو

 : ”ىرسلا ىب-ءملاذ_هذخأدقو مهلا ةلزخ تراس زير شاءامنلا تأ تلا امو هلد وطى مهو ا

 ةلودلا فمسىفهدمصق نم لاف ءافرلا ا 1

 ههاوحادسع تأنوهراطقأ * تدحزنئذلا عجلا كل ىءارثا ١
 ه-ئاوذروض#و ءامدلا نم

 هيلاط فم_سلا تانذوب راهو

 هيراضق ةرملا ىلع هيد و

 هبلاسو ه.ء-ساكوهف هبأمث

 © همت اربع ومصمنبن مودك

 #2 هفحالم رلا باه _كودت ا

 * هنعاط ملا لثعدبلاى 1

 5 هام مد نمدوسكت

 تت درعلا ضءد ل و ع هنمىجعملا اذهرسدل

 ارازاساسلا وسكت دي اعامل * ةئعطد مسه نبأ نيد تكرف ورذو 2-000

 الق قاطلاد حت ن عاصم دعاضي ل ماكلان هةديصة نم ىبنت ا بيطلا ىنالىاثلا تيبلاو 1

 دغمدعوم مول سلتا ومش دعو 1 نيأفكد_هعموسيلا

 اودعبتالنمدعبأ ل شعلاو * كش د نمامل# ب ا تونا

 داقدت ىذلا مد نأ 1 مل اهن وهدم يد اك ىبلانا

 د-ملااهتمدأف تدتو *# هلع نم ىرارخصا تو دقوا

 دصسعلا نيل غيصاك ف وأ 5 اهضاس ءامللا غمصدقو ل

 دوت 3 3 جدلا ارقىفسعملان رك نو أرد

 دقو ل سوُمْدْلا ىلس 0 اهمتودن مهيودب هيودع

 دذ_مودعوو لباوذو * لصانمو ل هاوصو لجاوهو
 كمعم هوو رهدلااهم1اءىّم هو ع اندهىلابالاهتد وم تانأ

 دولا ديعوهل بطلا ضرم «*ضرم؟نوئجلا ضم انت مربأ < 0
 اه<دمىلوق هلد وط ىهو 0

 دحو الاتنأوةذحاوضرالاف «انباكرك ءلارمسة تش ثم> نك

 دهشتمجاجللاو كتمع وكشد *« هلاق هلذتالو ماسخلا صو
 دب سعر تا يبا ع نمىردل 5 هتمتسأىذلا فذقول نادر هدعيوتبتلا دعو 0

 دب اهدي ىل_ءهب هره_ثوالا * ةح 66 ىف ةبئم هتكرا. شام
 (ندم لا فدهاشااو) فيسلا نجر مسكلابدمغلاو وذل دوهوداو سلا ىلا ناك امءدلا نم فلا

 ىنعملا لقنف فيسلا دمع ةلزنع راص سرايلا مدلا نأ ىلا تدد ىنعف رخآل حىلاذوخأملارخ"الا تملا ىلقتن
 م 3 هيلا جرجلاوىلتقلا نم

 3 د 0 ١ م
 ؟ ؟م تيبلاليقاهتمو مادخسالادهاو شقا و أرك ذءةةترفاولا نمةدمصت نمرب رج لؤالا تدم

 9 وةويتلاثرونمو *« هايئاسو خلا ضوحانا
 ا طمس دب ار اان

 اناقثلا اوءقراذاعوبريك « 0 0 هدعنوتمسلاهدعبو

 ايزلك الو تغلءابعك الاف نو ربع ع نمكنا فرطلا ضف

 )للا حج 0 ماع

 ةءماه

 بلا فاضشخ اهيبئاج ف
 برطضم

 (ضيألاقو)
 دن ران نينءامب ومن و

 د حارلا سو زك. ] ىده
 ةهانكلا

 م>ءاماءاملا عاقدنا ناك
 ردا جلا علعاملا فا وكرحي

0 
 و م-حبرمشت ىجارس ناك

 اهتاطنخاا

 اليس ليغلاءامي دب

 .عماك ن هم هرب( ىلو مر 1

 الثيم نامت

 5 رخ (رفاظنب "ىلعلاف)
 رحاص حدامكصنب مصتعملا

 | هزكتم ضءن:ى ا امو هب انرملا

 ,ءترغسدفهضو ر "يف

 رس هنت جيهبلااههجو
 سامو 2 ع

 اكتو اهناصغأ ف طاعم
 ابجأ "لطلا 3 الب

 ولاا فوتشتف اهنابضف



 ححص

 بياولاربو هريؤءدامف يدع دن .اولاهلناكو

 0 سنًانامهماظع 2 ًافامهذ ةئلااسا

 ديزم اعصتا مادحأب « انايلا ودي: نعىردآامو

 ديزي م عدم“ ؟ ندم وأ ناكةرعشلابمهتر ,اكهللاواو افلا

 (( راهو ةمامئلاوذءاوس * مهام برأ نمكعنءالذ))

 000 باضخ مهتمهفك ىف نك *« ةانقم-ممهدقك ىف نمو
| 0 

 رد ىف 0 4 كلا مدلانو 0 ها 0 رذاولا ن م 02 مص ع ا ام

 000 فوءضلا 1 ا و ا

 نيلماجلاد ع كم3 لوشد

 صء!نم ىبسرملانومهو
 0 21 ا : : 0 2 هدمصق
 هل ب رعلا ىل؟ ابقوبالك ىن عوض اه فرك ذيوةلودلا فيساهبحدءرفاولا نم ةديصق نم ىنتملا بطلا ممدي لصنلا لثمهمف ع 5 _

 بارضلا لت :امراص كلريغو * باثذلا ثمءاسع أر كريب اهقأو|[- م :.اللا قالا

 تالكاوسمت ا زوحت فكشف »ع ا طناقتلا سن أ كلعو :
 اولَضَ هلا

 نا ىلا انما اودرولا فاعد د 0 دا اخ نب |ط بطريعر

 ناضشلا انآ فو د ىتح هاوم الا ىلعم هّنلط الز 00 لقءارت

 باهذلا الو فوهولا عفناخ موملا ىرسأ م ا هلو لور 35 ىلع امو د 8
 باكرالو نا ىل_هخ ال د رامنالو ند اللالو تالا نمىرجيءاملاو رمل

 اي تاو وأدقو ليقلا

 ركوأرب زولاو همناح نم
 رب رولا عصف هددع 0

 بابعم-هفلخربلا ىف هل * ديدحن مرح مدمر

 * ري مهل -سومهاسف

 د دف ضرأد كَ : !ىلء هون هدعيوتملا ةدعبو

 بارت مهط-س و مودعصو
 تارسخلا هتدشنأو قدأ نمو

 نيتععشلا ق وفرانلاا اك

 م

 بون "الاذ.-ةاننمءاملاو
6 

 لماك ىنأب 0ك اهلا 1 تل صوان نم مىيمدمكت:ًااذاو بيطلاىنألوؤو /

 باد مهرثك !قانعأقو * « ارافصمهقتعأو مهءامع امماهيدبعيطاقم هذعاهيف

 4 تامين ع لاعف لك-ذ #2 هنأ فام قأ ركساكو دو ءاوضالا نم نءاعمّشمو

 تاليطلا ل كلذ كارمس لٌةمو# ىداعالا بط نمرمسافاذك ارو
 ىنأريمعتك ةمامعلا ىذب لجرلان ءرب رحريمعمو تييتعملا هباست ىو ال (نشملا فدهاش ااو) فوزنمبالودلابءاملاوءاماب

 نك فنءابعسالا فأر مكر اجلا تاذب أر 1 رك هأنق هفك ف نع4-:ءسبطلا ١ هد نيساء دلال

 حامرطا!لوق“ ناناذخالا نمو تاضخ ||| فوطعمودودمم ةّرجلا طخ
 لئاطريغئرصا”لك ىلا ضءغب# ىنتأى م فنلامحىدازدقل (اضد ل اقو)

 لد ءامثلا ميرك الامعبام معمس ىرتالو مام الاب“ ق-شفاو

 (او ءاسدمل منا كح هَ _2 دع 0

 0 اكفهدنغن مه درج و ظو ه اع خص لاس
 0 لا 1 تا

 ا 1 مهار 0 0 !!لوالا تملا ا

 تنمشالاتأو كلا اءاذأ ع را 0 1 كا 0

 بهذملادود- للا عابد جرم د اديدقو دوربلا يوم م رمضخاو

 با>و ماشيام لاح ناقرب ةئانعأ ارف فوصلا لاش نم ن ةدوأ

 تاسست 1 ىمأروةقرانتعلام 3 ىوملا ع- فت ةصن أ ىتاولو

 بكوك هش تاغدك سموقن ماع بوكس دووت الا ىرنناأم اه.قلاقنأىلا

 2 2 حرضمو آن ل صو مولا

 ه لعن 5



 اذأ] ذل

 ىلعهر ء«شرتخافاضد أل ضدلا هبف حدمواهيلا همسنر عشرا هنع هباجأف ورع ندجأ همخأىلا هتكشفلاق
 عفنتكت :ومد_عوامح "آو « 2 فقرغةلاواوارفتر 5 وهوهدخأر ع

 عمطم شبعلا نم بيط فك ف انش قْر_ذراذغلانمزلا اذا
 عد صدو | اتاهمف ا دج ةلسيلوورس ع نبأاب مون ناكالو

 عشخأ همن ؟ !لامشخأو # هنوص آأتنك كيفاهجومطلأ ة

 هّمدض رءوس ه«فدو نآك الو

 ل: برتلا ف د يغىننأولو
 5 رهدلا هنيعوأ أ سها ىلع ع اعحودم هترمصنأ لتر لهو

 3 0 ىوسمل-ةدتلو اموهماهتكلو
 شقد سل اهمتنزح ةبامص # تردد ؟الىامثلانمءتررمهبأولو

 عمع س سل هفورعم 0 ع هناف عيدم اب لحراق ىلضفلا ىلا

 د_عحتداو لا هباسأبو ب اددوسو العواد >رزتهرزو

 عديد هاو الذي فضلا « ةحدم ل ضغلا فتلقاماذا عدبأو

 نيسحلا(ثدَح و) هلصو وهند راج وداخأ لص وةةصقلاب هةدحو لضفلا عج” هدشن ًافلاق رخأ تاسأىف

 َح وئلاوتامدق هد جوف ةٌرماهمدقفاهل »أن مهدد ص ىلءلزنن داد_ةيمدقاذا عضم ناكلاق"ىف ل
 لوقدأ أنس اوك والذل عز هرادىفءاكملاو

 0 مأاهداؤف ميهسأ *حومت :: نم ىلع ترد لضاه< و

 حيرلا
 حورت ىزخأو ىدتغتة جر « ىمعدنو ىحاص هللا م-حر

 هدشن ًافرطغلادبعىؤفدمش رلا ىلع ع أل خدو

 دواحللا لمح مايالا كتم * ديد -درمعيد معلا ليقتسا

 دوعسلا دعس نورقمْك مد لا 0

 هكدوتأن داحلا ىعست ىورتذ

 6 ونت ىل نووؤارلا كرب لو *

 - ًااذاماخ رضد *« اد-خ- هلع اوقيطأر-5

 ديل مولا لئادد->ارو *تءاطاامس أ اءادروطاو

 6 رم ىروطة بعدا ادا »ن0 ه1 اذ مانالا كال 2

 نيب رح ناكل اة كلام نبهقلا دبع ندهن( ثدحو)تامن .الا ذم ىتخي أن عأو هردف الا هرم تا
 , | اهيلا نوناتدادغ,ببدالا لهأو باتكحلاو ار «_ُسلان اكو 4-من مدي راج تناكواسات ىنةثلاورمع

 ص*ًأاهفلاقف هيلا نودهي وهنور ريد وهعساولا تاعفنلا هلزئم قنوقفند وأمن وعهد

 ان د اهفادرأز تسد هن راج

 ىريلااهالوم صخغو د اهحن متقالىذلاو أ

 بهلاو ضغملا نيد ا اهم نمواهالوم م ضغلن

 كل اتفاق ا_.حسأ «ىوتسا ىّت> ردصلا قاما ف

 برحفلا مقسلا لسعو 0 اهب قام تلا ل 2

 اورمثدقوديزب ودج أ ىاعوىأَر فالك ىلسلا عص“ أن ا(ثّدحو) فاك اهنمردقلا اذهو ةريثكم رامخأو
 م ب زول أ اكوام ارم هنناكوقاطلا دم زى أربق هبناب فاوةيقعنب دوار اوشننا ىتح

 اوفةوفلاق هته لهأ هل هائلا هجوما لارا # ناريقلاو 5 ابلاندماولا بتجحلا ن ةدينأ ىصوأ
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 سرا نم ىغولا ةردام لاما
 شيام أرا دلع عانغلا ندع

 اعاف عانقلا ف شك ناوموهح

 نقلا نعت
 سهلا

 هراذعلالدىفبعليو ىتطد
 سرا ماعلا ف عاب رهماك

 ندءانقلا شفق ! د
 اهنا

 ىبظ باغلا ثياناطسو
 كا

 0 ا ع .امع

 ساجب اركسدةعاق ءاروح ود

 (اضدأ هيف عندو)
 طاعمورلا ءامظ نم روحأو

 ديرذ جمد نم ةيئفلا بست

 ئ رذهملع ٌّنشوامل وأ سو

 دي د>هرهاظو هذطانفق

 امر كاوا و
 َ راجلاب رطلا نم كدت دوو

 ق 7 هك ىتننا و

 لمعس انو رحأو

 ل د (مققتلدانسالا ور

 تريح 0 ماس

 نيشان تسل لكما

 أسس

 ىلا عومنأ عاام: ناك الات ةماع دو أوريهز ندمءس )ث ك->و) مهردفلأ ها عدم رهل تس اذلاق

 يدم نماورثك أدقءار ضل ام *,ءاناموت سايعلادمشرلا لاقذ ساعلا نب هللا دمع نب "ىلع ني. نيسامعلا

 لوقت 0 طق :ر عاش ىلع عق 5َن آسحأانأ وأ ثنومأملا ىفمهنمدح أل قيل ورشمج أ بدسلاو يسال 2

 لاّتذ همفل اوقي نأ هرهأو عج ال كلذ سا.ءلارك طف هدف

 هققنق لات عن ار ان ا د تنأق ول انعب د ةذسآ نوما

 هعادل ا. نموت عهروص * هدلاوه- -و نمدهلو ك4فنع نمندلاك دو 1 «اهتشن ر ورملا كفن نا

 نيدْرَم ىنتررم- د5 لا ةذىل ىهلا_ةذ ىهناةلأسوا مس<ساو اهاناهدشن أ ودم_شرلا سامعلا ىنأفالاك

 ةسخارتم عصتأ لا دق مهرد فان العر 1 اموثللا نأ وىسعت :قامكءاصان

 نرقعدب هلاصت ذاع عتاد معامل وأ لاق ىلسلا ضنلان ”ىلع(ثذحو) 2 :!اه.قابذخ او مهرد فال |

 رع !اةؤفوعهناوىل سلاريزب نيدج أ هب هدو ثتدحوهو روصملا

 عفا دعن ماه ىناب ذأ 6 ع كتاوعلا ةمرحاو رك ذا

 فارس الا, فارم مالا نطل تو ادالوتالن مم انداو ل

 فاميرب خف فارطالا ناقل 0 حامرأ نا

 هع او رمل «وشلا هورذن منوهطد رسم

 فائذلا مهد هنوعسساو 3 ه.عدخ رام .لأ نون رمذد

 هزتاوح سف د.شرلا| ميح>و 5 ترام[ ءافو دعب ةدامن 4 "ل ف عر لري و روصخا | غان وهر 0

 ةصفح ىنأن ناو ره ىبحي نب ثعج ىلع« ألا قباسن ب ىدهم(ثّدحو)ءار ل نمايلعلا ةقيطلاب هّقلسأو

 ه1 ا هثالث دمي عم هدشن دقو عجحمأ ى طع ًاواعلأنب رسةعريصملاابأ ىطءأو مهردفا أ نيثالث ه> لمدقو

 عصمأ هلا بتكف هبهلاصتا لوأ ف كلاذناكو

 !انث » الغلا ن اورهتءطعأ

 قرت يل :نطعأ دع امئاوريسسمللاانأو

 هتاعر انادي

 هئادكلاىوستمهتاالو شكد ر 5 دحا دوخ ى |[

 مراه لاية راج عجم“ دل راك لادرا للاث . رك ىرخأ مهرد فا نيرمشعب هل سهأ اة

 ند هرعش ىف ْه درك ديتاكو هريغل ضر:«ثتمل هدعب تمشي نأأ من ا ا تناكفاديدشا دج وابد ناكو

 اضراب قرا ا[ سفر مهلوفكلذ

 اا 8 "و د لد 0 نا ٍِل سلو

 لس ا ىوملا فعمد ندد د نمناق ىنع عمدلا: ىلذ” الؤ

 لو.ووام_صتسمهاذاارود 000 0

 لةثيحمانالا عم لل-مع #* هفرط*ىنلاعبتاءىفرا داذا

 زصأ تنك اء ىنيكراف ض 0-3 م #* ةريفحنوف>قوفثضمكاذا اضدأاهيفلاقو

 مطمضرالات راوا مث س.]ناو * هداج كلذ دعب ىنعالز 32

 مهسأ كت لد مالو ىنمىبم“)ملو د ىورثك لت :خاوىددك ”ىرتملاذا

 د رأنبككجب,:ام ىصقأف ءاك * نكح.ناوىنءنياستذ خل
 عنق:توسااهيدونةاتف * ىرأام ميزابتبلا برواليلف
 عاطد ب لا نم ماعامبْك ماع # ىمراذات ان داسللانيهفدتنع

 عزنتكشس 0 تلهداذا ان هتترردو. نمز ردتل_ةمويف



 ناظم  [1ها١ :٠

 نمريرب ْز رولارزنو هلاقنرثكجلا عاطمسس مريخ ليل قلا مادهل لاقوةينسلاب تسلل هدهلرع أف لاق ا

 قسما (تااو) ا هماقمهدمراند دةنامةعجس لك قهماعىريناكولاق اهلثعدل سعأ 8 هريسغ مدح

 الث هيوصالعدفو هءاددا ععمألئدب ىحينبرفعج بطاخي وهو امو دم_ثرلاىلعتاخدلاق "ىلصوملا

 ئورات :”ىأىلاقف فص نأ ءطم هلع امهثلاو رفعجلاةذقك“اب ىذرت 0
 ىبأميدقتىفناب رامتئاناك امن 1 كل دف امنع: هدشاو ؛لدنءاملضفأن مقدار لا ىف نثّدحلا ءارع

 هلوثىفىل اسأأ عت ا اد ل
 مدغالاكف راطغ نيد س "كلاب دنع ه زاخعأىف ل-للا تنءطدقلو

 منت م”ىدنهلا نم سف 5 مْاأكح عنلاىلع نولياقد

 م 0 اذا | ييشهيو انيط 0 ا هديزيربرغلا ىتلااهب ىتسو

 1 دد>و هب رغم_ساو

 نم دل كلت و ردع سل

 :٠ 1س نأ دل
 00 صال الذ ءرأ ردغأ نع رم ناكدت 001 هنا در ل ضف لقشم لللاو

 تدل - 25 هب

 0 ىل 3 مدعالا نامل ىلا عيصقلا ى د انهتارك الاخ م رادأ ذاك
 اا مدعملا لوضف ىلعوا وسكن م « ةنامتعاهررد_منانب ىل-ءو ذىلعرذو نأو صالخلا 0 0 7

 ل , ةهعل 1 .٠ ا 3 9 2 : 5

 ْ ع و 2 - - 0 - تلا تناع لع قاسلاوع عدرا عواط قا ةنل اورام ير ا اطال تاير تال ادا

 ا ف معلا ىمكحلاح وطي بغش « اهفاحخو ءانالا ىف نوكنامو تعوملاة سعأف «؟"رو 2 الا اتم ركم 1 7 . اهبد# هيا ل
 م 0 ا هشام ملاذا ه«لطتوا فار ان اهداتقي ىلا لظلا ىلع 8

 رد 0 ٍ ا لوقيالهنكتلو عصثأن سح أ دقلوا دعم هنعت ل دعكلناو ساون ىأى لع لبصعتتفرعدقدرش رلا ل لاتؤ

 0س الانيا منال وىل-هل نعم *« كح نم سذنلا قيقششاب ساونىألوقلثمادبأ
 و )ا ىل-صتاوريطم مون ىقئاولا عطدا لاق قسما (ثدحو) امد ىرح دل ساو ىلأ ىلع ىصعتى ودماقق ْ 0 6-0 1 ارا اي رو || تاكوبأ وحلا تهد كاسح لاف قر تح امتي دش او نم ءااريمأ ا ةيتاتمت امك طعام هلتلعف

 لوق.دامع 5

 اكءادلا 00 هو 7-0 هوصكمم ن مانمددح نو ادانة ىعرصاشب ونة ان طعس ىت> هعماتب ريشوهب ريش
 1 8 وهناك_ذ هءعصكم ن ءمهنمأ د او 7 ا مهل لاقو مهسهأ كلذ وانو دَقعَتد واما ءنوفوطدهصاخلا

 0 تاك 97 0 هدي وسلاح وهوهملااذثدوانتت 1 نماتط اوان اضووانذوان متناقا نها منابع أو ماقذانم قاف نم لأ

 جل 8 عصا لوقت هنأفأ مثلا اذهف دشن ق صم ابى لاق هعنمرامازاهيرمش ورب وهو س ب

 ا ا 00-5 ا د#ارأا,تنسح أو مص هللاو ن ا لاكو ب هرطفت اسد الاخ آ ىلإ هزاعأىلمللاتنعطدقلو ؟ ىلسلا

 0 نما | عصمأ لخد لاق مهجلا نب "لء(ثّدحو) راند لا , ىل سها واه ءلع هس“ كر ءواهتدعأق قام دعأ

 .اك هك2سمذ ًافهنوزم»سانلاوهلْنباتامدقود شرا

 . اع 00 ماه ىنب :نمايانملاصقت « هلهأ نمونيدلان م صقن

 ع 4 5 94 0 ءاقلا ىأو هيأ ىلا » هدةذىلعريصافهتمدق
 اعدهعسس م

 و 2 26 عجص*أ نأ“ ىلعزيرمم (ثدحو) رلصبهلهأو عصمت أةيزعت نم نسح ًاموملادح فاز ,ءامد.ثرلالاقف

 ا هيهلهأ ئثهنعأط,أدقودش رلاىلاستكىل سلا
 ىصعلا سرو 00 ع قكعاف ف ةلاسرزب_:موئلاريمأ غاب الأ ْ

 لس 2 ةوهوءاطنالا ةسرد درك و هىدنلاهقطن .رعشلاناسلنأد 1

 نيمالا ىلعتلخد لاق عد ص*أ(ثذدحو) هّباص لبق: هأو ْك أرعش ناس ]سر نالاقودمسهثرلا كد خف 1

 تدان: موق عطعاسمت سلط ارت: نار ناوهوماعتلل بدالا سل<ساج أن ي>

 جاهولاة مالا ح .ارمساهمف د هع نمهسمأو هو أكلم 1

 0 3 اهئاسطنىر ىف ةككس رمش
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 رطقلاسوادعتلةطنادق

 زبلاناولأقوفءامترمشنو

 رطعلا حاورأولعدامتش و
 اهموظتقرش دق حارلاو
 تك احو حابرلا وريف
 تعفاتف قفالا سع”اهسع“
 دواهرب دمو حادقالا ومعي

 انسح هدخ لاو هناها

 اذا هياب>قرعب ىلكتف

 رد_تلاك اعدم لكنفا

 هنأ الاانس>تالموهف انام
 ىفهنأالاانمللازغو دسد
 ديرب ءاج دقو كة 4-ه
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 هيلع هيفلوتعدو عضوم ىلا
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 ناو هترمض> ىلا ل_صو

 ذوص-هاروركسلاوراع

 ىف هاارستثيناو هبا ىلع
 هيزقوهءلاراثأف هملق اوت

 سابللا كلذ عدبتساو

 اا 1 شل ل سن اانا س1 + ها سم تح تنته نسم همعمس دعس سما حدس

 بيسنلا تكرتوهيتأد_فكدلعجي دما عطقند دو هال_صلا توتو شي نأت هد لاق د.رلا ل صخف

 ال رعأو م-هردفال 1 ةرمثعبءا كلا ٠ نمدحاو لكل صأق هاناهتد_شنأ اقسسنلا هدأت ترها

 000 ملم < نبرغءجساج لات حوف نبةمادة(ثّد>و) اأهفعضد

 لوقتأ ىدي نب رفعج هلاَقُد لوسملا فطعد لاو 6 طفاد حاهساواك-ذلالل- مه ىند نم

 ندم كرعاشا ف دشن اةلاتاكمتت هرمصال 45 70 رب مهب تأ ثدحانأ اوهل اوقآ تنك لاق "”ىلال. هان انرعشلا

 سقنلا,تاماحلاىذ طتك « سجلانناجبراددلا ن1 هلوقهدئنأفروث
 اهةيفافوامنزو ىلعهيفهلاتاحيدم هدشن اف عضم أ مف دناف اهرخآ ىلع نأ ىتح

 سعشلا ىهاذملثمسانلا ىف * هلا عفورف_ءجمراكمت هذ
 سفنلا ةسايس ري لقعلاو * ه_سفن:ىلاعملاهلس وست الم

 س+غ قطع مالكلار وح # | ءحارت كولملا هنءارت اذاف

 سنالاهداس فئالجلاد دعب *ةىلو' الا ع

 ىلا ما ىل-> دم لا # ا مرضام

 لاَقذا دهاء وم فص در هعج هللاقذ

 سر« موم !نوبايئن سبل « ىراذعلاك ة_.كاصلاروصق

 2ك 3 'امشو٠ ءاملادانأ ا كحرهوىلع تالطم

 نس ربع م هرو سعت 5 هارثىرثأ ل نطل ااهاذا

 سن 0 [ يدعصت او و# سر وغيصتءاقسلا هب صدك

 هنايبنودنسانلا نايب 0 اع قطر الن 1 لات انيحاصولال هان ىرت رك ”ىارعاالرف_ءجلاقذ

 اخد ىتنا عع الو ران دةناعيا ارعالل مف همضرتو فار ءآان لد در :لاق ها امتام هلاك اعحدوو

 عيشو أن بسن أ مهيلعر _دذادشنأوثدحتأ اونا ضعب ساي د موه تاك لاك عمنأ (ثّدحو)

 لحرأا اذه. نملاقو "ىلا اراغاذهلءوقأف هفر ءألوىريغموقلا م د ل تاع ل

 0 / ردع> ن مكعنعام نع اشلكنالاقذهتدْشنأف فَ ارعس هضمي دنا لاتر مالا ىبسلاءصشأ ليقف

 ل اش سادت 125 ةلاطالا ”لعهناق لطت الوان اسأل قفانأ لاف ى من « رفع ىف ن 0

 حمروبأ برو لخ دف ءاجنا ثبلد لف بام ءلاىلا بمد" :لاقف هيلا ترصول مسراموكض ىلعانايب اننأ تاقو

 ل1 دك 15 تا دؤللخدالاقفهمأأ تمَقف مص لاقف ىع ْن رعج نحاس قادمملا

 سرقناو تو كلام 0-0 مه رز اذا كول [ىرتو

 0 ا لا افا رقةراملا اسالا

 َْت وسال كف خركلا بايب ه هريثك اناث تءساق لاق الذ لما هيل عفيف اه در ى رتكمئامايأ اهسيفنبم لادر مولا

 لاف ةبد سن ًافىفد نأ لاق ىحب نبرلضغلا ب وم ةلرام ىلا تت اهتقفنأ !ىتح ىب دوخالايعوىلامع

 هتدشنأف هيلع ىناخ د أف كلان أ لات ىتحينب لضفلان مكءنعام

 م راكملا هدمّدق لد ه ريغ ىلع # هناكم ىلع نلضفلا مفامو

 مئاق ةسالار-غ لك لع و هل 1 -.ءادعالاو هرادقل

 ال لاهلهاهمنيدواد(ثّدح واعلن يرسشعم وطءالاقفمه 50 ةرمثعتلةرفعج كاظعأ ملاذ

 هدشنأف عجم أ مات سا: لا ماعطان هأ اوهيرمضم فل زن مامشلا ع أ لصيبل حصن رهعححرخ

 بط4تانءارومأت لاح « ة-.غابو ةيغاطناتتق

 كد و ةبذاشل خلاب مءاجدق

 تطقلا لع اي راهماقدو 3 0 نأ الا قسم

 لاق



 عرب نيحامزاح ىديعيصأف « امزاعربصلا سبالىديناكدقو ظ
 حاطنلا نب رك لوقو ا

 اكئارونمىذاا فصلا نمّزنت * ىنولا ةموح ىف ركلا دنع كنك ْ
 انعطد نأ هشاح ع نمو « همأذق نم نعطلاوهن' اكو ىبتما بيطلا أ لوةو :

 نمدادغيمدقىر اكلات جلا نهتلادبع نديزب لمقو ىلاكلاّرل | نيديزب هما # ا ارعالا داب رو اوه ١

 لكى هيلع عري دش نب سابعلا ناكو 3 :ىنيعب رادادغس ءاقأف ها دعم اتا

 كلذقدانزو ,الاقفهعطق ماغيشر ول

 نك اكلنا همعل نم ىتافاف د4 ه«فمغر ىنعسامعلا طق ناف ا

 ابد .ةك تعنقولىرمعااذهو د .اقي_نريب نابثك ىلا ءلارأ هرعش نمو /

 درو ومى ل قأدق

 هلا هردعصلاك سر ىل

 2 للدجلا ةنقن متل

 | "بأرشا ىف اروىناذاح

 امان تهجو فر -ظنن
 دشنأو ىردص فدي ولأ نس لاجمحاضلالاقو' هريثك هئاوذف فرك تاكو هورداونلا بات ؟ اذهدابزوأ ف: ا تناك ةرمهذك عسفدم : دل بيرق أن عريطسمو ءامعلاو كل. الاون اللا كلارالان أف ١

 ىعدملااذه ل عم ةسوناب طب ناكو باتكلارخ 3 اوهورشعث لاك لادادملا ةكست ضعدن را ىطغقلا نب" ىلع رسخلا 1
 رح ه-نم ىلقيف 0 ل لالا بادكو 0 مسهقاروودل قمن ْ 1
 : 7 1 0 0 لام 28 صادوبأ حفر ى 0 6 اد 5

 ا (عودص قاواو 0 1 همأهب تمد ف هوأت امن هماع انأتشتو 0 كلا هدأ تدلوف ادلب ىااوعم 1
 كا را ١ 00 هبسن عفدي هفرعد هدالز 0 ان م” أش نواهيتتافلام ءلانههلناكوهمسأ ظ

 ا ناقاخنب فلا 00 0 0 0 ل نيمو نم ء'اأو ةعس رؤدعمو ملا كو ل !!قندعوداحأف ١
 ل اتي رحودحأ ناوخأ هلناكو هب-سنتشن أو نسق هبترذتفاوعشلا لاقو
 هوقلتف لس ىنبىلءلزخفايديشرلاو ةقرلا لا عصا حرش مل رعشثر رد نكلو عصا براقب نكيلو ١
 و .رههح ىلا عظقت و ةكمار تا 5

 هبسعأ)ا ه>دمو د م_ثراان 0

 لاق قالا ىثد> لاف ولي دج ند_سأ (ثذدحو) هدنعمّدعتو همانأىف هلاح تنس>و ىرثأو
 تاز زعلاديعنا

 0 ا لا نمافرصنم هستيقل تح ترف ةلن ىنتلانواب زادي را تدسج و فةةقرلا ىلا ةرمصبلا نم تدع معلا هد همم 5
 انرم طف سجل ل أارعشلان مانههناك. نم هبايب اصح ا اصقخم رادرهأ ضع تاصتادقتنكو 01

 تنكونانسالا ىلع دشتي انمدحاودحاو مدةفانا كل وانركمذ هعججا مون ىف كاران يح أف مهتما. ان أو ةعبس ع

 000 بت نأ ةالمدلا تداكىّت> > "ىلا غاباشالاح مهقر أوان موقلا ثدحأ 1

 ب 2شس.سنلاب فدم_كضقلؤأ قفل نأ تمعن دشن لا قفنيطا«:هيدينببةدعالا باككأو

 اهلوأ ىتلا قديس ىف عدملا عد عضوم نمهتدشنأو ب سنلات 21 وشو ةالصلا

 ايرلات لجو هودو قدشسألا حب

 ع باحتءاراثوأه مف
 اماق تامّتو اهقاننعأ

 هللالا11ىف نوصغلا

 ةراهزالاو اهقاروأ نم
 مدااو ا منومع تظل

 سمالاو اهنودكمروهظدو

 بصدالوتايناغلا ىصت مانأو هل تا 1 1

 عيدملا فىلوق تأدتراف 3
 بكج ههؤورعمو نم همراكم 03 هدو لالا قرت ثلا 8

 بذءلاا ممر مرصنلا هاممن مهل دض كل نا اًضراانورهلازامو

 ب. رلالزغ-!او سحرا كانهفان 03 هيأب ل 1| سدعلا غلبت تم

 كنا رتل و ظ كلريسغ دع نكرلو نونطظلاٌك ىف ته دقل

 بكر م-قارثؤا دعب 4م ىلع 3 م 5 ىت>ءاوهالا ىوذ تعج

 ا دلع ةيردءانبأع امبالا ىلع ت شعب

 بضعلامراصلاو ىأرلا ءزح لاسم أ ادوددمم- 0 نشل كامو

 بتعاد_م5* لك نمل لد 003 4->دع كالعغا غانأ لذ ثتد-هدح :

 رس بيسيس سس حسنا مسي سابسسل غطا مسلسل سوس سس يي سس سب سس يع 17 نقلا تل لانك 927127771517019: -- 6



010 
 هل حاف وهام1اباطهمق

 ريغءام و قئار رطظذم

 "يشر مصؤو رطاع ىرث ٍ

 لجيللاو روقلاو هذي

 م

 ىدنع
 ا و بهشأربنع

 ىريخ أو( رفاظ نيىلءلاق)
 ليععسا برعلاوأ هيقفلا
 ناكل رع ا
 ميش ىنرم_> أ لاق"ىتسسلا
 دو ناك ةمل.. تأ لهأ نم
 ناكو دامعل ا ةلود ككرذأ

 ٌنسلا ريكرات !نم4سماع

 كيس امري طملا ل دو

 ناد و قد ملال

 قلد ىلا
 عمد رودصلا نسح ىأنص

 8 ىنوصلت ال ة_ةاذعا

 هلت تكحمالا د_>أ
 تملسو هسل*نيسا>و

 انيق هيرك تلطأو هي
 اذا انراد با. ىلعفقاوانأ

 راسم نيركب ىبأ ريزولاب

 امه
1 

 همالك هيسشتاذ_هنممزاب و ةينللرافظالاتايثاك مالكلا ةلاقصلاو قلأتلات بث ءيمتفلا | اين 1 لوم
 33 2 ةناكلا.ةراعتساو هو ف.سلاب

 0 ؛(اغارذمه-رأ نكن كلو * الانا, ةةلارثك !كمو )ا
 هلو رفاولا نمتاسأ نم ىنارعالاداب زىاللؤالات بلا 1 (( حسوأ هفورعم ن كحلو * ىنغلا فموعسوأب سدلو ))
 اعانقلا تسيل ناريلااذا © عاب ىبسء"ِسشتراندل

 ىناثلا ثددلاو *يٌض*ى أعارذلا عساوو عارذلا ب>رنالؤ لاب ءاذعلاءىنصولا نءةيانك عارذلا ب>رو

 ا تما

 هاربا نب قدح (ثَد>) ىكمربلا حين بر فعجا بحد _ءبراقلا نم ةديصق نم ىلا عم“ ال

 هلوقهدشن أف هلنذأفداشنالا ف ذأتساف مهرخآ نع“ ماقو هود شن
 عسقاب أد غرابدلاناق # ع زجتمأ نيبلل اريضصتأ

 ك0
 « ىوملا ل هأق ّرْمسادغ

 « اهراطةأ ننس. ةيؤدو

 « ةناري عقوف اهتزوا

 عجرتسمو كارنثكجبرو

 عطقتال نيضرأ عطاقم

 عرسأ هريس ىف عيرلا نم

 عزتي هوس ىتف "ىأو
 كفره هر غ6 مها اأو

 هع هع :رتعزنرةع> ىلا

 دع عمطمّى رمال هنوداف

 ع-فرب ىذلا نوعضدالو د هطح نم سانلا عفرب الو

 6 تكوعي_صد الو د رفعخ ىدم كلوامااد.رت

 تامل ترق نادك ير هتارتاب كلواتتخا دولت." هدعي وىننلا دعو
 ع 95 6 .٠ و ّ. .

 عنضأ ىنغلا لوف ىف امو #* قورثىأرذال تاقىو

 عج#أ ىن-غلا لو ذر < *ث ردع> ىدن لال ظ قادغ

 عورالا ىتذلا ىبحي نيااهان"أ 5 دق ىك ناسارخت ىلقذ

 راند فلأب هلأ م هاخأ الا ةيطاخت هبطاخي لعج و هرعش نسف كاواكحاض ىد<ين رفعج هيل :ليقأف
 ساودّقعلا هلدقعو ب تكلا ودهعلا ءاطعأ نأ دع ناسارخ نعارشع> لزعذ رييدتلا كلذ ىفدمش :ىللا ديم لاق

 2 ص8 هماء لح دؤرغع> كلذل مد وف نو

 ىر ارفع نماهأطخأ * اعئرمتناسارخ تسمأ
 | كسالا اهقرمشم ىل_ءىلو « هسهأ ىلةءاادمهرلا ناك

 امبوحأ م« عمه سلا ىدمأ دع هنأ 0 از ٍ

 احر _فدفرصة:هذ-مىف ع هب ركن من -رلا هب و

 ىلناؤكح اةلاةؤكتحاح ىقاسف ركع انني ةموماربمال 2 اردعأا ىلع تنوهدقل لاو رقعح كصخف

 هنمذوخألال ثم ذوخأملاءىحم (نيتبلافدهاشلاو) ىرخأرا:.دفاًابهلرمأف لاوسلا"لذ كلدوج ظ 05 1 ١
 لاقفىنغلاا ذهب برطلاوأ "لأ دقو

 همه امممكلو #* هلام مذ كلوا مرمدع َ

 هلنبا ةيثص ىف مهضعب لوق هلثمو

 مومدمهناف كءاعالا # اهلكنطاوملاىفدمحريضلاو

 ْ هدعبماتىلأل وو و



 ماش الب را#وأ كردم أ« ماضدال نملالا راختفاال
 مالطلا هنعفاءامامم سل دي ةمقءنملا شض ”صامام هرغ سل

 ماسحالا هب ىوضتءانءه#بنامةيؤ روىذالالا:ة>او

 ماجلا هنم هه شدعبر 07 سش.ء«!لماذلاط ءةدنم "لذ

 ماشللا اهيلا حال 2_4 راد_ةفاريسغب نأ ل->- لك

 :هموأ رفاظن ىلعلاف) مالباتيع حرجلام * هياعناوهلا هس نوينم 1

 غذا هنأ تيملا اد-ه مادقالا لد_صشاهتلضف « نكلوسورا انتا ضءآربخ اه<كدمفلوشسإ| |
 ار_فعزلالوخدا ثلثا ماحدزا اناطعللو ماحدزاد ف ةوللوك ذعتيرصة أ ىرمءلدق
 :ثالاراذ_هب همشله يف ماوقالا كتامهىففذخ « أ. نأ كنمعىفترصنات فخ

 0 بحأو أمهم ماملالا فرعدد عملا ىلع ب اع رهلاىلع كرزألد_ثرلانمو 7

 طن منول ى هو اياقثلا مالك ك_شامأ اهذدو *« ماظن رهاوج نم كفل هدهعوتسلاهدعوأ 1 ٠

 مكلةرزكحالا لم مانالأ ك.زحمل ا هاه ئةوافراهلاو للا كياه ١ ظ

 5) امهتمرضخالار أدعي ىع-نوماملالا(نيديبلا فدهاشلاو) هءامقأ ارهىذلاوأ هيفءامالىذلا باتا ماهجلاو ءاطعلا سلو

 ه-صذو (رفاط ن ىلع 9 ا هلممو أ هنودوأ هت مد ومش ملا نم غلب أاما ماسقأ ةثال د ىلءوه 1 هد>وىنءااذخأو هوهلسلا

 اءقعلادب الف بحاص ع نادم 1

 راج ىاتام ءاتعمام 7
 7 0 2 8 ((هبضع نم هنامسأ د تاخ لوفعصم لاا 4مزاك "ىدنلا ف قلأتاذاوزلت

 نم ىن:ءافاخ هد. شرم ص 5 ((انا صرخ نعطلا ىف قم-ه>امرىلع د تلغح د قطن || قدا ن١ 3 مهو 4_.طرقب ىشمدلاب - | ا

 هرصأوءذدو هوذرخزرو انوا بعهونين سلا حدعهديص# نملماكلا ن مىرتصالوالات ملا || ٠
 -أو هوفرمدو هنعرهدلا

 :ودضقو هفعسأ و مضذو

 ه«سذ نع نعرصتا مئاصوأ * همطد 0 اسم

 اهحيدم لوقت. هلي وطى هو

 هيكست للهم تملا مامغلا ءاج * ىدنلاب“ ىلع وأ "لهتسااذا و

 1 هبضهقاعلاثم تدارامو وع لح نم هدقعىف ىتحااذاو
 0 روهضرأاو مخ و

 آل كورا 07

 هبتكف جدلا جباصم ت ف ر «تضتنا تدمالقأت جداذاو هدعد :وتندلا هدهب و

 هب درك ف هل تدعي وأمم * هدعبىفهمهذ در هد ظفالاو

 ه.نيعأ ادب سما صدت «* اهيدوقعمن كلارا اكو

 ندا ل حتناالوقصلاو سانلا فارس أن صاغلا ساحلا ”ىدنلاو .ملقلأت قنعمو

 ةحكاطنالا لهسابأ هبحدع طد هسدلا ع نم هددمصق ن نمىنملا سمطلاىنالىاثلا ثدملاو هقيسن ةناسل 0

 اناس لقلااذىف فلو ىدن « انافج أن يبلاانمزيبلا يدق اهيا
 اناريرمسلا نود ”ىبملاثمامل «اهعصعمىءكاوراسةعاستلمأ
 اناصاهظد-نم 1 # امش مت هانا *ل تديولو

 اهعدمفف لاقنأىلا

 امال مف هأرت ند كوالا 1 موهغلاس ادن م هللادلمسش ا

 اناسرفءاحولاو طظذالاو طخخا فو 0 و 0 اوهلوأ اوت وكنا
 اناحكر؟ ىطخللا ن نم نوقشت 2 ال1 نمتول ا نودرب ممن 11 ا

 درربر مي كسحلاو 00 اهد_ءاوو هي ندلا لفاس ًابفمطتقلحلاو اي حامرلا ناصرخو

 هستمدوخ ]نود ذل الاى (نيتيبلا قدها لاو) اهتقالطو نيحودمملاةئسلأ ةحا صف فصوأأ
 هراعتدسالا . نملوقصلاو نال طفل "ىرتصلا هداف امهتاقدق هنال "ىرتصلا تس نود ”ىبندلاث يدق ! ١

 تلا كتم حابسصلا

 0 .طلا سوزبأ ع-صرو

 1 رابط
 الوحت ىه



 دقنمعدف دم راع

 هن ب عع»

 قارعاوقال+اهباشتناو
 ده عما وكاد ردد

 هبتماقأم كذاسف هره> و

 فا

 ضءبفرا# نارياسوأ(لاق)
 نامال.غهعمناكو ه را

 رخالاو راذ_ءلارقثأ
 لع لعش هيدا
 راذعلارمضتلا ىلإ هخدح
 الاعرا لاذ
 راخلا ئرووح ةءفاعت

 ابانثلا”ىرهوج ىللاواحو
 درج ضديلا رفنلا نم
 نامزلا

 اعل

 برستنأورسغالا

 اناشعلابا مساح قمثو

 ثدي نامجالا لصوالو

 اناطملاروهظن مهاطقاسن

 نارفعز هللا انلات ان

 اياشنلا ىف هرمض ىلا تام

 الئاسافذانلتلاك ف « ادماح ابهذ اههانزو
 اليغهعضرتمفةقراطل « ارثظساكلادعأراجو جاع نبا لوقو

 اليك مامطعدو ةكم_سق دا انزوريتاا صال هرفوأ

 اهراثيدساكلا فل مسف * ىمجرداماربعتع_ضو هلدم قسد دج نالو

 هل بج نب ”ىلعوأ ”سمربلا ةظح لوو
 عزم عيشلك نمافئاخ « اىتتكم ىفراز نم فأن
 اعلطا ردي لمللا ىف ند فلك ا هيلع م باز

 امد ىحصاسلا عزو تك 5

 اعدو ىت-> مل--سام مت #4 ا هلا

 اءامدا كاذد ءرهللا ىذقو 0 0 ىنتاالودو

 ؤ

 اعادو” ىلعهمم است نزح م انمعدلا الفال 0 رتداو

 ادعصلا هءلعتسفنتف د 2 قفل دوز 0 كاصضلا ننيسللا لوقو

 ال ا ارو ل

 "ىلوصلا ةدسنأ رع الا لوقو

 1 ارااديعب ىوهلا بيرق ق *« وسلا هعيش ىرازرئاز
 مانملا ف قراط نم ىنخأو از ءللا نماقارمصنا وأ ىنعناك

 فئدالا نب سامعلا لوقو

 الإ سلات ا ةعادو نرد دا ممن ف يك ا نلاحن ءرعانولأس

 لاحت الاو لوزتلا نيب قر ةنافانقرتفا تحانال-ام

 بتاكلا "ىردلا د2 نير هاط نيني سلا ىنالىزمدو م>ا شكل وقو

 هءانقتحردبلاءوض فعمل د 2 ىأوىأد

 هعادولهئا نعت ادددا ىد د 00 ع حاسب

 مال سلا نيبو هعد دوب نت سد د6 1 رح | لوقت همه

 الازبرقلابانربم_ هءامإذا ىتحانراز . رخالا لوقو
 اراستةمدنأكح د .ارازىذلاروزلااذمحاب هانعم فص .شلاىنالو

 اراسدو لو ىت> "”لحامو# سا ند كلا د ىسفت

 القد و 2 ميلا قفريخالا ةطتط تدد ىتاكلا ”ىلةصلارمشبلا نأ نبا سكعدقو
 امريماطمءانفرعذ_ه ع هصخ كانك ةدقلمقثو

 الس ىب_> عذوامم « هترو زفةأطولا له"

 (عننأ عضاوملا ضعيفثدرالذ * ثريناوريفن لمتد نا عنصلا وه

 (( ماهجلاريسملا ىف بحتتلاعرسأ يسع لبس ءطبري سلتا نمو
 اهوأ لب وطلاع نم ةددصق نم ما-ىنال لالا تدملا

 :صوفمدمهدنم ع عبرو * عّدواا طيلخلاالولهناامأ
 عرتم عمدلا ن ماهيداوقوشلان مد الأ ةمحي رأاهبامتعأ ىلع تر

 ككل

 تيطااىنالىباثلا ثدملاو ءاطبالاث ب رلاو 0 ةليوطىل مهو

 ه2
2 
 0 ىئ را اسر الادجأ ََن دل كسك مم ة امص ع



 كل 7 :

 الواو ىناطلا ب الك ند معسا مدع طمسلا ع نم ةديصقنمىبنلا بيطلا ىف الىفاثلاتيدلاو !

 الدعامو قعضإ ءرامىنلاو دع التقامتنقالامرسسإأو ار

 الأم ىم-ج ىف لد ريصلاو «ادبىوذلا ىو. اك ىوشردجولاو

 هدعبوتنلا ةدعبو ٍْ 5

 الذ تددص نا امأو هام .كل | ىوهي دع [ةن د ىل_-صرحص» نمكينمدعاع

 هرطسدمل هت <ورمضتلا ال_صنم هسه_ةضحاذا امش 8 0000 اذ مالنا
 دروو هسافناب راد_علا ال قءامنقرعتلا حاب دو ةدوزت نب را 5و هنن رح

 «_لاا هرت_سدمل مد الآ اودهئامنماقر 5 فديه نم ع ارح رت ىىناظذوأ ىراظنافاه

 لملادءعلحتراف هس اأن ال-ةمىومهلا فىبت كرت ىتلاىلا د ىلعت_شةىذىريريمالا؟ لع ْ
 الا ا لو تان تو هننايعاس هحودم ل ءجهنوك عقلا بدسو ىلا ىلع دعى اا ةدومقلا صااخلا ن هتببلااذ- هوأأ

 2 0 هلوشي هملاساونو أهقسدقو هشام كلذ فولاصولا قهتب وبح

 ىشيزحا لالومنأ انني عمه لضفلا "نعل كاو ه دلاخ نىك نيل ضنلا فاو ا ١

 :هاردخ ءائس كت كره ىنغم لك ىفا هي سبشو كل ذ ىلع مدنف هريسغت جوزف ىف :,اقاطنيح ب رذلاننسةكلذىلا اموةيسدقو||
 اع هددت ىنئذ مو هحدءلاشف لد وطب شدا عطاره مز نمير طرا وسن 0 ص

 ان( مقتل دانسالاب وز قددص ن ماري نامس> الا ىلع ىزاحام ل ضأن -رلاىزح
 ا ىنريخأ مانسنا قع انك ترغلأ د1 اعمجيا دنت 0 ٌرددسقو
 , ونأ بريسطم ا ميد دحلا قدرطلان ءهيذتدح ىأ رو * علص دعب ىلع مدح 5
 00 لاق ىل شالا قربا تراوح ىن ى 0 0 ناديا ءولأفطأو

 ردتعما نيدمشرلا سل< ||| عجرفلو ادانة ىنئظالادح أ هعمامهناق حدملاذ هن ءكسمأ ىبر- ان سرقالاقق.ةعى أنبا كلذ عمءامف
 كوب أرب زولا )اهدنعودانع رضوا هدعنأ كوك ةهتمذوح ال ذوحأملا ةلتانم 2 مهقدهاشلا 9 نتيبلا لعمر اكاا ىلا ٠

 7 !اتراداللت "راع نبأ تأبيطلا وأف اًد>م ومذموهفالاوةيفاقلاونز زول نا ءةلالدواثلا ىف نك منال 1 ش
 ”رددغو سنالا نكح##و نا حاور الا, سوفنلا لد, ونادحولاوقارفلا وةيملاك ظافلالا ضءب عم هلكماةىلأ تهدئ ىنعم |

 ”[ طر انزإ ته نانا وطأ دالكبلاق داكرتةاوناو « قامالاو كددع* ّناظلا سقم ماقحلأ
 1 رلابطاخ دالملا نمتن5كث يح كفيضو# ىاكرت هاا ه>كرحم ىنتلالوةوأ |! )راف رهذم لكراع ىدازوىمت ادار كلاود ن مو اللا قا الاف تو داس الو ْ
 فاحرالا ىعاقلال ب. .

 ىنوفدلا هيما ان 4  ؟فارذ تندح الأ ىنكسل ١

 ىمدم نم هّدمَعلُأ م“ ىف 5 معدوأ ىذاا دلال 0 ْ

 هذ اةسأة شه ىف "ىرمش الا لوقو 1

 نيطع*نيطع“ كلا :ععاهطفاست 5 تاانرذلا ل22 هامةلثافو :

 ا ل فنا رام

 هلصومو

 صج ىذو تنأ تنأاه

 قدمو

 ىمعن ا ذأرمضموأ *؛ هناٌشس- دق ىدلا ردلاو مهتئلّقذ ا

 رب زولا تايزلان با ىفسايعلا نيمهاربا لوقو ْ
 الاث.نأ هريذاقموه-ةج بابذلا ىن مكوك م ا

 بانذلا نم ىدر ن مك ضر عل #4 0 1 هدعبحات نا لوقو
 تا 7 1 عج :

 22 درر رب ات 22 22

 قأرت نأ بئاو لا ىلع لاطؤ ه ىرظهد سد رن م هل طر تراس جاحنءالوقوأ| ا

 الئاشاهة سف قزلاىرت * دوهدلا تان نمهرانو زتعملاتالوقوأ |

 ىنارب ساو ىرهد ىرت ىندعذ دب ه> اة> لطد ىرهد نم تركست ساونىألوقوأ

0 

| 

 ف دعاس رازا
 ته

 ورسام لبا هيج وج + حس ورومج نيجعم م ويسب ل سم
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 دود ًالانودذو ألان وك( ولا هلوىل ىلا «ةهللار شت انو ولاا - ىب اا زواحدقلو

 ماش ع 0 هذي 0 هلمضفلات اوغل دود هموم ذ.مد.>الا 0 هوةغالملا ىف هنم

 لوفد "ال اك.سدوجأم اقىنأ عارم م ن نكلما.ىأت سن مىباشلا عارمدملا ن م ذوخ ام بمطلاىنأ

 اجل ثدد ىلار | رجا 2 رب راو ىضاملاا ىلعىبعلل ذاه: 42 < تصدم عراضملا ظل نوك,دقلو بطلا

 دامعن:بحاصاا ف ىوسوملا ءرمدلالوق

 الا نامزلا تغاك تهمه هَ هه نامزلا اذ نمايلاطاب هذسأو دقعلاهعدتساف

 روباسرب زولا ىف" ال سلا لوقىنتلاثد ردصا ارظذدو 41 دس أو ىنتللام عدبأ هلءحو

 لت ل ىصلا بهي نأ هانع“ «وافرصن ى أ ىدن نامزلا ىدعأ نلتلل ادع لحرات

 ىعملاا ذه ىف لضافلا ىىذاقلا لوو نسحأامو
 ع 2-1 1 ىدرملا وءهو

 بارعالا ضء:لوقمومذملاذخ الا نمو هنأق

 ريثعلاو ٌكسملا همؤ يمطلاو د اهءطن مييطااه<يرو اهللا فتاهللاوااطعلا دوس

 ىلىيلا عب رىلع 2 سااسلغ دع الصد 4 :متنندأاذاو هدعب راش: لوقو

 مالظالاو رصلا نا رع معنااب كود 201 .ىللا عجبا لوقو

 ىردولو ضد رقلاءامعأ مند

 ها هارع 2 ىوارت كما

 هل سعأو رقعأا هن دتساو

 (ساحو) راشد ا

 ه4_ءاعصرعت هازيلاوامو

 اهقضو قءارعبتلا تعتضاف

 مالحالا 0 ءلاعتاس *# اًمَغاذاو ه ةعرهشتتاذاق

 داهسلاقف هارنأ ىو «هزاك فك <#رموناا ىف ىرب هدعيبيطلاىفأ لوقو

 وهو بسلا ةوالل-و ىنعملا هداب زهق ناكنا ءاؤرلا 'ىرسد|لوقاذكو

 ملتسملسلاءاحر وىد 3 0 1ك |( رن
 ل

صق ع نقلا 'و<باهششلاهب "لأ دوو - 2 0 1 |
 © هك د

 هز 4دس 39 2

 ء| ىالا دي كناثكل
 لسو اة هردل وذم مد + هبلط: فوخ ماو موب راهن 1

 لما ىركلا ىف هلع 0 «*ي# اذاوهعار امو 4س نثناؤ 2 . 5 1 2 ١

 ناش ن ال1 ا سا يلا للامر ١ نر ور | ا لا
 لضفكءفامو ناوو# ه>دمسانأ نودوب م لوقو ءارعّساارطاوخاهتضراع

 قل 5 أك تا ك.فامنودالا لاثالو # ةلاقم ْكءفحاملا كرئامو عح*أ لوقو
 3 1 5ك ذ اظن مءلاك
 نايقعلا دئالق بحاص ىلاءتهللاءامشنا هيف ةيفاك هذينلا هذهو هرمصح ىلعدح ال ةقاطال عساو با.لا|ذ هو 3 (رفا نى ل /
 : ((اليلدسوغنلا ىلع قارغلاالا د د ةينملاداتصراحول ) نويهون احب رخ هانعمأم

 عم ((ال-_مانحاو رأيلا انانملا_هل «تدجوامبايحالاةقراغمالول و اولا ثلالهرظنلامو
 اهو ىسكسلاورع نبحون اهب حدع لماكلا ن مم همست ن نمماهىلاللوالاثددلا

 الوقعمالو اربسص قمت وي الد :وطت 3 1 ارغلا مو

 هدعبويب لا هدعنو

 "احر دير ل نع سن د امناب 0 افلم -رلااولاق

 ا تطاق 2ك نأ ريسغمل_ًاربصلا
 البس ىلا نذا ماجادس جو انوا سل را :ظأ
 ال 22 بادو / عمد در نم 95 اءاطمرسد آب عصلا حوجلاّدر

 ف تريد تول سو.نللةلاطلا ةسماملا ىأ ةيناس ةيئااىلا دانرملا هفاضاو باطلاداءترالاو هلِد وط ىهو

 ىاجلال وق هل ثموقارملا الااهنل اعلماداحلو 5 «ماوملا لص 1 ءمواهك الهاىلاقدرطلا

 المسقا ارخلادقفول تول « دح ارق قارغلا لا ترظندقلو

 ريزولا ةيوسطنقلا برك
 مالغ دممو وهو هرباسد
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 اراعوأ كاذارشن ناكذ هنريسسسو ايرث هنداو

 ارارساو انالعا هبلع *« هريسعوك رعشلاوطنول

 ا ل
 الي نامزلاهبنوكردقلو « هياذ-ف هؤاض«نامزلا ىدعأ

 اهوأوهناوزغضء:ىفدهشتسا دق ناكو دمج نيد#اهيىبرب لماكلان مهدصت ن مما ىنالل والا تدل 1

 لمومحخابسلاىرث ماع وأنأ * 1

 لوذخملا لذاخلانأءاواهح * هاريس اكهن 0

 لوك امهولشو ّنيىصذأ « انقلا,سراوغلا ءالشأ لاكأ
 لياذ ءانفلا عم زيزعلا نا « دهام ىلد_# لتقف ىك

 لوقعملا ةمرصلا ل فداتتي « هلافءاب الاد مطتسدنا
 ىل-.جه.:موحبمام لاف هب كر عم قىدرلا ه>و نر سم

 لمش و ىغلارم هند ثم> ىف 3 ىدينذات سن صان را ا

 ”هدعب ادام نسح أ امو تيبلاةدعبو ا!

 لودقملا ك.ءنةادغىلمآ « امنا اريصلوتةلانتنأام )
 ماسلا سانارطب>اصراسم نب ,ردب اهب حدعلماكلا نم ةديصق نم ىبتملابيطلاىنالفاثلاتءىلاوأ|

 هةطوسدب را ل نع كر ةلمك ىلعست وذهم سدرك ةنعهج اذ دسأ ىلا حي رخدوناكو ١

 اهْوأو هنمدر رهذرخآ ىلا رخو | ّ

 الودود نا هيديزترطم «المحر طماخلا مزعناّدحلا ىف ا

 الولف تدم>ام ىب اود جى * تردامغداقرلات غن هرظناب

 الو :قلتتلجل 5 ائءاىلوسع ءالمكلا 5

 ال مكدارأاع مادس ال ء> * هتددن عر لال طماذا كي اه<دم ىلوش ْ

 ال و ةءبولقلا هةطذع ىطعأ د هماثلملاكلا طحاذا طن : ا

 الواسمونكحصوف ةءدنه « ةمامتنوةمفاوربن كف هدعوتلاهدعوأ]
 البس ندجوام اليس كول * ايهاومل يس هعاقل حو : ظ

 الوض ناك ك0 م ندد امناكّنهف هبيراضمتقر

 0 د

 الوقصملاءراصلا ترخدان 1 1 كرر رفا 0 1 |

 الوم ةفداصام كف دع ه-هنعو هندب هنت م تضع 3 / ا

 الوهم نم سمأ لور يادخذ# هلا<و هبه ناعم

 المتةتوعالنأ هل-ةةكو *« هرارففهنمزفنامن رمأو
 الماخرارغلاذذتاىذلا طعو *« ةلخ ةءارجلاذختا ىذلا فات
 الوس ا 0 # 0 م

 ا 0 03 0 مم .طختام ناكول

 الل 1 تايد و تل أ ةَقيمح تؤرعام .وتدرعدقلو

 اليهصدايجلا ومثيتامبو « اينغتماجلا كلددوسيث قط
 الو_ف.لاح رلا"لك الواهمذ * اذفان ىلاعا| باط نم "لكام

1 

 3 و - 3 7 3 مسي

 . 11 0 ب0 وج 7 دي دوس د يس هج دهيم دج يبوس يبيع سبب ببسي هيج «جبوج جس + جج ترج ووو

 ا بيكم م مر

 ةا-ىلومدو فب رثلاو

 رهر

 ىهبأهة2مووك ذب
 ًارمعلا

 اود (رفاظ نيىلعلاو)
 د نأاق فو رعم ريغ ناش

 اكدوو نانناه عج نعمل

 درب نب راسب نهي وبدس
 هة.فسلا فصوقهلوو

 وعلا نامت عال:

 ايدو
 رم م .و-ةلاسوةنترأ و

 ىرت اهبرح

 روصأ ارا متن راشب هريسخف
 فصد بيطلاو أ لادقو
 المخ
 لاى نا دءسلاعمّنوذ

 ىلسع

 ,_دمأا ىف ناذينلا عم نو

 وع
 بع نبادقلا (ساجو)
 نا لج ضءبدشن ًافامو
 بيطلاىفأل وو

 طاب نورعلا ك:مترغظاذا
 ؛مزار ىطملا عما مببان'أ



 كلذعدديو هاوهّدسادف

 هاوهى ورك سأ ىأرملا

 لاض لا بهدم ضضذمم

 ركملاو
 | انتعاءاساارهدلاا اك
 رذتعم مغص ىدبأو ىدعد 4

 فس-> فروزر قريسن

 هبنيوسلا

 رتتنمو م وظنعه تاج نم
 كثالم ىل ءارم هن ا

 رخالا همايأىفلئاوالااذب

 نيس هنن ماما
 ىوح

 رد:ةةمىدهىف نوم ءاملع

 أمخعدي هنمةئمقسأاى و

 رمق راص ىتح عمج رج

 تاذيغلا هر ف نك #8

 2ك

 صاوغلارفظ 6 ادم-ص

 رردلاب
 ادعرش ضوْنع هيفادنللو

 ىودرو فبذهدحارلاك
 ردص

 موب ىف ىحي نيل ضفللا ىلعرم احلا سل خد لات نورهنبنوع*(ثة-و) مهردفلأ ةئامةديب زهتظعأف
 ١ هدشن ًافهيد,نيدابادهلاو زو روت

 هلدازيام بحل «الطالاىوهنمىلش هلزانمتوةأد-هو « هلئاست عسب د
 هلذاوعتماندقو * ىرمسست هردص لتالب هل_:اقسحلانا ف يف وغشملا نعمكديور

 هلئا»تعكامق * الخالامراكم تنأر هلضأ اوذىحرت نمل #ضختلاىسانلا قحأ

 هلمانأ هل_عفتف *« اري هنا سللوةد هلضاقلضفلاالاس ه«ءانلا ىف ىتةىرأت ساو

 هلعاق لضغلا ناو 00 ري نمح رامهمو

 ريك ًاريمالا لضفو ع وه نيسحأ لاق ع م-”ام ميهاربال لامشف نب رمضاح قدا هاباو ىلصوملا مها رباناكو
 1 ءلاهيده أ نأدب رأى اق لاثغلا كلذالاانال أند هوه“: ةأوم ويلا "ىلا ىده أ امعبجا اود لاقذ هئم

 ىلااهامك راني د ىناأب مونقفهيد نمت هنمثملعفديو منقي رارحالا لعب اذكهام هللاوال لاق مث رينان دىلا
 املا مسىلاءاجقمقعتلاايأن أ زاجلا (ثذ>و) م-مانادجلا عيجا وعفا اوهلام د نم موقلا

 هدشن أف هتافامنذا عمءا لاقف هعنذ هصمت سد
 هريغتسا رباربغ *« ًايشدسح الوهف هرباةراح كتش» « اله نأىودح

 هريدبانعرسقر علم صالاكيهاررقمق هريخل ين ىليلخاب 6 امون الس اذاو
 انريد باب نع علصالا كبهار فرمص7نأ كادف تلعج بح لاقورينان دس هاطعأو لسه نم كصطف
 : هدشن ًافدمشرلا ىلعرساخلا سل خد لاق ةماعدو أ, (ثّدحو)

 هللا مهامح ديشرلال اقف مالسلابةب>الا"ج

 ناكك اذ"ىأ ىبعهللا مها.- دمشرا لاف ماقمءأ عادوىلعأ لاذ
 ماظعلا ىلء دول اربغ دع مهتمو ذم ى..دمل كد

 نيمساقلا(لاقو) ئشب هبانأ الود رعش قار عم“ ذهلوق نمو هنم هريطتو هجارخ اررعأو كم لب دممشرلا لاقف
 هبدس> ىناق ىناسغأأ ةيدعنب مداعالا هبح دمر «ش ىلع طقادحاتدس>أم در سس نب در رب ندر ص نب سوم

 ه يةرسادلتا [سلوق ىلع

 نامقسعلاو نيطسلاا وزيربالاهراطمأ ناتهاهضراع * ءاف*مصاعل
 ناسغ تمشام * ناطش ىفدوسملا ناريثلات مذا « ىدانت» رانو

 نائسلاومت.باو# لاعملاهةتباص نا اوءالالعفام ىلاتالوسأ

 نامأهلو هف * فوس# هلاغ نم نامزلا لل-ءف ام ه*هبحت سه رضام
 هاطعأفهلةّفطالملاو هبريلاريثكرسساخلما مسا اقيدص ناكوىاسغلا ار هلا أت جو ه#ا ذهةبتعنب مداعو#
 هتريض>الف مهرد فا هاه هئمرسساحلتا اسىلا لصوأم ءملتناكو مهرد فا أن يعبس تايالا هذه ىلع
 مهردنل أ ةئاه-#* هيلا عفدفهبوحأت نا فذوخ امىلامناو ف ثراوالو تيمىنا لاقذاماعاعدةافولا
 هلاههوفثراوري-غنعتامدقورمساحلا مسالكرت دمش رلا نمى أب ه درسا لاق هس أن عدا (ثدح و١

 د.شرلا ىلا عؤرهنأ ةماعدو:أ (ثدحو) رانيد فلن ب_سجن اهنم لصف -ثر راوملا بح اصا هلت: نأ لبق
 راقعنمهفاخامىوس مهردفلأ ةئاعس*و فلل اهنمهذ_ أ | مف اخو ىفوتدقر ساحل |اسنأ
 اذ_هلاةؤهنعهللاىذ رقيدصلاركت أل نمهيلاوم هيلا ل طتفد يثرلاهضرقفاعدو هدتعاام هريغو

 مس تامالو هك المأ يدق نمارس ًايشالا مهطعن ملف هبىوح ًاانأاف لام نمه_هاخىذلاو يجيدنو ىداخ
 كدت ر ىلا عجم لاق رساجللا

 اراجعأو ايرتادسوم ٠ ةرفح فتن الساب
 ارامسسانلا ىفهتفلخ * هلك ن_سح تدب برف



 هيلا ىنلسرأف باب ملا نءةبلاو ىحاهي رسالتي سناك لاق ىدسالا لهتسااونأ/ثّدحو) لطاب هلك اذهناو
 قلطناف ءانزلا لها نم تسل * قا>ابباحلا نةسملاو هل لف لا فلس

 قلغلا ف حاتفملاجولول ثم * هك لومرغلا .ةلخدت

 امطواناعد رناكو هك ان هنأ ىنعا ى مم-1|ناعد رك نعل سةمأ ارا نءاانهل ل5 لاقذ الذ هلت اقف هملاتدتأف

 (تدحو) وة ئم تلقب ةورإ رب نذ ”ىدعن: مما د تكي اوقدناكو اهب رظدهمالغناكوتاف 2 نمةفآ

 ملاماو ةًأاهضعم وردعج + ا هضعبب قرب س طار ةهيدينياذاورمم ادا اس ىلعاموت تلد ملا ”لهتسااوأ

 اه.ةلوقننآءاننوملاطءفثداو 1 1ثتدحت لاقفاد- هامل و هلت اق اهو ةيقانل_ءمو )| ردعدم اواو وع

 ه.ئانلقامانرهظأ ثداح ثدحىج جةهنوك لمماذه ل ثم مهد عن ةدم1اريغلوشن نأانب لم الوا نول كم سد و 3

 دقو ًاشهسهينأس مالا .!سقمقعلا اوأب لاطلاق نارهمنئابر كز(ثذد-و) توولاىفليقهنأ ىلعأ|

 قمع أاوبألاقف لعذر ف ةرئاجهل ت>رخ :

 لي مكماتوأ د رق ءاكيتناعك اني روزهللا كادهم_سعأأ ان

 8 0 كل 11 ارك ذلثمو« قش حاهالا كتر ا

 سلاحرب زولاهللاد_.بعو أو ىدهملا ىل لع عيبرلا لخد لاق هسيبأن ععبب رلا نبع ماعلا ند < (ثذحو) 8

 كد *كتاقفلعفأ اللاق حن ىدهملاهللا.ةف عسب ولا ل را نازح ما ا 25 ضرعد ا

 مال.سالا نكر تن أهل لاقذ كت هاذا ىحتتالوفلاتاهبتنأ جلا نيعلاب هلارأ لب الن اك ىلوالا نب ءلاب ىنارت 7
 3 -وذ هشتْقَتب سعأو | روعذمىدهأ ا ماقفاهب كالاتخ ةيندخه عمن 00 تأ ما1الفاذهناتاتةذمو ش

 مسلاقفدوادنببوقءدفووهللاد_يبعوب أل زعو ع لا ىلا هلكر ومالا تدع نا هب رو> ندد

 4-ىحان نطق وار ومالا فرظنببوقعد هدقرماختا

 هيدا 1 كاذك كراء يف هدحاحدأ

 سصخلا لاقتف كل نمد سح اذه ىدهلا هللا ةفقددنزهقلا د ربعىلأنانأ عسب رلا ةوجن مىدهملا غلب ناكولاق

 رفا فامفارن : رشد هر رقفهللاد_همعىأن بان فأف كنب دك نممزملا ىذلا_ىفتغلد اللطيم تنك ناقاذ هن ٍِء

 ىنأ نبا ناك و هتلادسعى أ بايىبءهماص و هل دقق كلذ د وسل :سمطت الل اقف هلتقا هس اللاقف 51 :. لفهباتسأف

 نيد : ونبي تعضواملاناوتعىدهلا هلأ دي راح قتلة هوسانلا قدأ. نملوت ملاذ ههتنادمسع

 ةينازلا هقأ ىنعد لدال لاق كنعد ْ اند هارث اه -ٍبالىدهلالاقفىماساشاحابنمأطوأ 0 3

 ني-روصأملا ل#نمابدرق ريس عسب :رلاوان أت :كلاقىأ ىنندح لاقن سمان بى (ثدحو) ىنك ٍ

 -جرلا نم عسب را هللاتفاهةشف» وس لمح ءامالجترت 0 !!نئكتيأرعير 0 ا
 لاق ىدعد لمعت ء ”"ىأف ةيعك ااًدشهنأى وقتسأ ًارىذلا لح رلاتنأ عسر الاف لجعا اذا ىت>هيحلفا]|

 عد رلانب لضفلا قرساخلا السلا ذ ناكا أمائدهللةعسلاذخبآ فه رصأ نم ناكوك تا ف لع تنكالل] ١
 دوحصءايع نمسانلادقناساو * ىهومو مالسالاربح ىذلا ناو

 ديلاقلاب اوطعأو عيبرلا نبأ «مهكلم ضاهتاةادغشديرقتلاف
 يجمل قا رسوم رضلاى 0 هتدحولا انكم ضالانم اف

 207 ارق لصف دل 75 ني

 0 مثساعلا ىلعد-*2قاور * ية يدقلضغلانأو عسب راانا 0

 هعيبلادقعنرح دش لاق راحل لسلاةلاقةماعدو أ(ثّدحو) رائيدفال 1 سد لضفلا هلى هوفلاق ١ ا

 رقعحم 4 -أب باد : رنا دير كدا ىبوم نالعثلا داب ذو نيمالا د هنبال 1

 ركنا سأرفورعا ات غمد * مهم أو مانالاد_هع هالو ْ
 ما سلا

 اقف راندا هذ هذ تتر ىلا نعىبم .معتنأس حلاو ريناندة_سيخماطعأفلسهءاقلاق

 امسةرضر بكد ر ءدلأو
 |زأعم ضءد دق هئلاموا

 و هيل- اسد. 5 مدخلا

 رزأو قاروءؤامقررج
 |_> دو رمدم ىل#بن ىلع
 اسبلا هَدْمْدَدكا دق قارعلاو
 االظتقلأو هسناحنم
 رسعتتأ | ن 7 هيلع

 س١ ىلع ازه هللا طختنأ

 لا مطسدءدو ةصرخ

 : سول دوو هدرا نم

 ؛تشاع قراورهدرور

 طاق هلاهلا ردنلا طشو
 |ازغلل ةوافطلا 4_طاحاهب

 !.دلادءاكم نماوُد ءأدقو

 املا رئاخذ عيرذت-هاام
 | 1 رود قت اغأو

 رم ةعلاط تالاملا ٌهلهأو

 ةطذاقو باص حب وملا

 هرئاط لك ءاملا تان نم

 ويصالا ىرئالف ديد
 دودقو مراو_ملادصصك |[

 راكب الا مداعمو مذاهللا

 وري زولا لاسقف معاونلا

 بر طلاوىادح نى ضفلا



 لياخلانأىوراممطتاغاو

 ضد هيلعلخددجأ نا

 ةقرغىلعوهو هاد

 أمنأ ل>رلا هللاؤ ةريغص

 لاجل هللا ةفانءستال

 نياك طامخلا مسقداضتام

 0 دلا ا

 0 7 نسحلا

 ةيامشارك ذتف ةهزنىف

 رك د سل
 كل

 همعتو دول تاكل

 دنع س.ءثلاو كنأ ص

 بو رخل

 اندوطلاو كدقعر ملا ادغ

 مشل كل
 (رفئاظ ْن ىلع لاق)

 نامةعلادبالق محاصر كذو
 كسلا نأ ادعام

 دوهز نوما يد أ هللاد

 4 قاب ةالعأ س

 دو_سالاو ضدنالاهلا د * ىرثنمىلعموسقمقزرلا
 دهس نمودهح نع فكن مه الماح هز رف ون لك

 ة.هاتعلا وأ هدنع و ةرمصدلا ريمأذ مم هوه وناماس نب ءر قعد مود نعانك لاقهللا دمعنبسامعلا (ثّدَح و)

 ه-ةءلطف ئنذلاو هب ىندحو ناك ثيح ةعاسلاز الا ىف ىاطا سا ءعانمث ول لاف دهزلا ف هرعشد_كند
 سافلة > ماقفري مالا بجأ هلت امنا ماس نءرمع>رادن كردتع ةيحاناس !اح هندحوف

 نمهمهأت ءلاو ألام هَ 2 هلستاب 1 ًاوههحاوفُز زاجل هيلا ماعم دشنب ةيهاتعلاوأ و هسلجت ةمدان

 "اع أو هالو: ثي> هلال رصتنارساخللاههتدأناوهو زاجل اذ هلاةريمالاهللاز :ءاازه

 ا وااالر كلا كهل تدخ اًوالا ىرعش ىف .هذأ ل ىفا أن بان زامعلأ ةمهاتءلاو أ لاستةلاق نيقباسلا
 مام كك نهار فزرلا ىلعصرحلان مسه ذل ثيح- ىداشناو ىروض- ىف هذأ الوهبفتهأنأ

 الاف رانا اسرمضحو واع نسا ريض هنأ ىديزيلاد#وأ (ثّدحو) فرصناو

 سقلا رضا هدمصق ى ور لءعىبضأ

 هركس نم همفكح رك * لعتىتننمماربر
 كعستاف سلا نم همعدةستام سانلا ىنَعآت ناو انآ تاقذد.رأاذك لاق اذ هىلا كاعداذامهل تل ةذلات
 يسعى لاقف كلذ ىلع ردقأ ال مم ىنأ ىسيعمهوت نأدب رأو ىم راضحالا ةباغر مضل كنا لاف فاعلا

 تاهفتاعفالا كءاعو وكدا كلأس أ

 هرب ع نم مرهدالاءامرف * هتمالستلاطئئرضصاو هرشأ انمءامعنلاط ع 5 قاع روهغمدر

 هرمصع ن ا قفاار# كافْيض رهدلا كاذكو

 ه هيك عرس #9 0 هرمسع قعر ااراسد و *:ه مساع :رمعلا طاخخ

 هر فضلا حب ولوك * هتسلوم هري_خلاهطو هرث أ ىلع جسد حار 5 لل-حرهفا مون كا

 نأىل-> رلاده>دقلاقو لد كا ميك ءتلاو ىغملا ةمقاع نوكتاذكهلاقو مدنول س مغ اق لاق

 ناوره ىطعد ىدهملا ناكلاقىلذ ,دلادمم(ثّة وكر ح فكان دينأأالا تيب فهنيدوهتتايصودعدت

 حرس مهرد فال 1 ةرهشعهتعف هراغلا نوذربل | ىلع ىدهملا باب نأ سناكف هد>اوهيطعساقتا| سو

 حوفتةمااغلاو سرطلا سما ةئارو ناءالا ةيلاغلا بام لا نم كلذهمشأامو ىث هولاوزذتاهساملوءادو

 ءاسكو لمك ف خونءانر 17 ااا دوارشبو نضإتو زيكو رقدن اعةدْمح ىنأ نينو سف ءى وهم

 هلك ًافاسأرهلىرتشاف همالغلسرأ مرقاذافالبهيلا مري ىتح معللا لك أي الناكوةمحنا رلانتةموهوظيلغ
 خيطد و هلك ًايفاج ىرشش أ الومالمخلا ةنايحخ نم "اف هرعس فرع أ منلاقسأ ًارلاالا لكأتال كلارأ ل ئاق هل لاق
 يي 0 سملا(ثدحوزاب ول هغامد نموانول هته د12 نموانولهمنمع نملك ؟اناولأ هنم لك [سأرلاو هنم
 فرعهلعنص»نأ لجوزعهللا دارأ لف الطابل د لكب اي رك للا ىلا دقرمماملا اس ناك لاق
 كالا“ تلخ دف لات ه.اءءولدف هنعلابنإل ل الادخال رست الاناوأ كاك >اص مالا باس نأ

 لاقل _لا اذ_مبب تم ل_جرد] تاقفدللا ءاافاء د نملاقف ير تا ,ل|تقودفروغمعضوم

 عك اف لاقك- دم سف ا[ عاو كروس دا 1 تاقفلاقتوقاللعأامناو روتسم ل->روئاف 20

 2 ًافاهتكمسف ةقت :وملا قاهكمس العذاب ءاَقذهنور ءعاواى لاشفري رعص هيمشر روك هندي ناد ولاو كلذ

 هبحيرخاف تصصأاذاف كعم هعدلاة 234 غرفافهغر ذالاعذتلعمذ «باعهد هيد لاعد للمم ن2

 هررسى وق هنمتضقأ# 1 وعم هم ماهسد

 نمأسش

 لاقف هيريخأو هيلا تهدر وا مردن رشءود>ابلاقُ | تععدف مأشلا ب ا.ىلا ه-:ة>رخأ ف تار

 هفص ىلا كو هثرطع ًافادح ا هاعتال نأ ىلعم هرددي امسم لاق ىف همفت تلمف تيسام 0 الا كلطإ

 4 ” لعشمك سه مذ نمهم_لاز وكلا ةورعاذاق لت دو لمة ه لات دعف هل طاب ىهاذاف اهتز ماف

 اريخىدارأ ىلا عتهننانأت الع وتفرصناو هءاع حي كول ل ملا لحل ناك ةلناو دسم رز وكلا و



 بيهذديربغلمغقرشلا هّريطو * يل راس

 رو انىسواب # اميبايذلاىداش لزب انرىل-ع

 بد , راسا تال انكا م ع هعردأراهزالا سةىف دغلاك

 ىسويلطيلا دعس رك و ألافو
 سد راح ضان راريهازأ نمامل »+ فةاسأ بايذلا ع زاهأن ءاك

 5 وز مصو ىف ىالسلالاقو

 عم او> هيدب نمهممشا[ سن امت'اكفهسأرىلعأك >اذا

 هلوق وعد ركع همس شتأ هن ر وصقم ىف زاحضّرعتو

 ىبسلاعطو فمدجالا فاك « ىكدو ىرخأ [قوفاعارذّقلأ

 ىرو طقس هدنزلاءدت3م © هل نش ىالارو: لااغءاك

 0 ددب مقوم همشتلا اذ -هىقام هوك لاو بأ ىالاكذ؟ ىل> ًاوزي.لاريصقتلا 4-ءرمصقف

 ءرش هلوفو تسلاروماااغ' اك لاقف هيفديزب نأ مار 0 بلاعطق ىفمذجالا فاك هلوكىبعىداسبلا

 قءافخالو حدعلادةءراثلان م طقسرامندسلا ثاثم طقسلاو ىرخ الا ىلع هعارذءاقلإد:ءهوام:ىأ

 هدا زلابالا ضرما هذ “ال ضرع تي نأ ىقم ند الاذه ةرثنع همشتكن سحلا ةعرابلا ةريهثلا ىناعللا نأ
 ىلعدخ . للف وغشلاو لولا ىلع ىفا شلل ضل نعمتد ى تا لاهرامعلاو مهول ةعد داخل

 ىوم درع نا وه راما اسود هدحسإل ص هه: ىذلا ىنعللاذءام وهسغتلاصكاقناك الا وهنمذ وح > املا

 فرصة معومطم“ ىرصن: رعاشوه»و هءاعراعتهللانا اوضرقدةصلارك 0 هىش مى

 ىلعو فرثغأ هر ع نموذ-_أ هنعوهذماتو درب راش:هنواروهو ةسانعلا ةلودلا ءارعش نمرعشلا توفق ىف

 أر 8 :طهنمه ى 00 او هعابفاذ د2 هربأ انمثر رنا لاق اع ارم اكنابقل و رعشلالاق هطغوهمضذم

 هم ادتع تناكر شرا هناك ع اود ا .ة ىف عفو هلام نا "رو مستقاو هوب أت امال هنال ل يقو

 همماقهدطعع ئ* ال قدوبدالا ىلءاهقذن 00 مثرودهناللمقو كااذإر سانا بقاف

 ىعللا هئلب ناكتووذت راوئىدهملاحدم من هعم:.الام ىلعةلام غن أاولاقو رسال |طس هذريعد نموناريجلا

 ةناملاهذ_ه همه لاتواهمهءاخكن اريج لاملاا ذهب ب ذك أهللاقو مهردفلأةناجل مق هببقاىذلا

 ارو :طهنقي ىرتشاو فصعلا عابا 1 هنا لبقو رساحللا اسال عبارلا مسانأ افبد' الا ت< رواهتةقن أ ىتاا فلأ

 (ثدحو) اذهنم هنيعارف ةأو قسد أن بمس أ امش دجأ لل |وشمف ت تامقامد>- لفها 0

 رعشأو هلوق .وةيهاتعلاانأم دمي [سناكنام مننامدعا.ت هنأ الار ثدذمات مل-ناكلاقىفامرجل ارع ند
 | 1 تطاخي ةيهاتعلا ولاة نأ ىلا سنالاو رمل

 لاحرلا قا: ءارضردلا 1 5 0 هنلأ قاض

 لاو لالا كاذريصم سلأ د اوةعك ءلاريصتا.ثدلا به

 اموات :دلاونيدلا هالة دس! صرحلا نا قد_صدقلى ةرمعل لاو هسا فرعشلا اذ هدمشرا غلب .ولاك
 ىلب ولاقو ةمهاتعلا أى لعبضغفالكلذغاب وهبهتتذأ هى فشكلاالاة بيع طو صد رح نع سقف |

 امعريغكلمأالنيذه”ىوثىفان ًاوبلطيو هو ردباازئكدةو صا درحىف معز قددنزلا ةلعاشلا ني ار ازا ىلع

 ةيهاتعلا ىفأىلابتك السن ىاضقلا(ثّدحو)ةيهاتعلا بأن ءفرخناو
 2 هزبالو سانا دهب 00 ظءاونمد_هزتلا عشأام

 دصللا همن مم آو ىمخأ« اقداصد ده رب فتاك ول

 دقرت سد و سن ن كو 5 أهقاب-ف امندلا ضفرو

 دفن الها دنع فزررااو «* هفاز رأدفغتنأفناخ

 دجرب ر
 ناهزممنارض>و(لاذ) |( 4

 نب نوثلاىذ دنع

 هقيصو هبرض< ونوداخ

 نااهنس ساو ه ةعق“لم

 7 لاقذنادزرم

 ىرخ اهل م< ةعممأ
 سمن 3ك

 ىعمماعادحات نما

 ىرخالا ننام لش
 ماغبردالا لعخدو (لاق)
 سويح نس د داي ىلءامون
 هل عس وف هطانرغ بحاص

 سا#لا فناكق مض ىلع

 اهيدب لاقذ

 بورعجأل ةلدا و-ذري_ص [[-

 أردب تلع

 ةلزنم

 3 ىهيملا 3

 رماعم قاضرغب است الو



0 

 ارحاسا.ءالانةرسضحأو

 ىانقلا سو رقوذفرفرب

 ١ ارظانلا ل هذيامرظننف

 هلا رم ىلد ذاهفطت و

 اراغاوءلاطرظننو

 انطان ىنثنبا هرهاظنذ

 ارهاظ ىنثةءاهنطابو

 هناعلال نان هانثو

0 
 همس نمحارلاهروسىفو

 00 ةهدرطاوخ

 اهءانثأ ظعللا درواذا
 ارداصاهدرو نءمهولا |

 هعادبأ كرهد ٌنس> نمو

 ارطاماهضراعْ ل غنااخ

 تابرغملا بلتجي ءادعسو
 ارضاحاهناغ لعحجف

 بيدالا رمض>و (لاق)
 توعنملا قافشلا نيدجأ

 ىردندب :اقلادنعلتفتلاب

 اناقمنن دب يرو أوو هنام<

 امنعام 2 ”ىلوشالا

 مضغ أقرو ىطةمدوسأ
 لتذتملا ل راف

 | أ ناذخ دقو ماقو لمعد ب ضف نيتلا1لا فك ةيمب ىو ا راصةداج ا دق كم هذ أن اكنا و ل

 لاذ ىنعملا| له سالو

 دلااوبلطو نورخأتلاهابا مهعزانالا فيم ىن«منيمةقتلل فرعبالو

 عفاشلا 3 ريكلا كاذفاريخ #« عفاشب كيلا ىدسأو سها اذاو

 ةرتنعلوقالاه يف مهعم ةكرن

 منرتملا ب راشلا لعشك ادرغ ُح # حر أس سم .اذامببا,ذلااللخو

 مذج الا دانزلا ىلع بكسل دق# هعارذيهعارذ ثكءاحز :ّه

 هركذع لوكربغ ضع ن نماهضعبدخود و سلق: ىاعملااندجوذثددحلاو ميدقلار ءسلا قانرطن ظحاملالاقو

 نيئد#لا ىف ساون نأ لوقريغو تملا دشنأو لئاوالا ىف
 سرافرب واصتااعاو ًاباهتيح *« ةيدصمعىفحارلاانيلعرادت
 سراوفلا ىبقلانامثرذتاهم د 3 ةحىفو ىرمسك اهترارق

 سنالقلا ماع ترادامءاللو * امومح هءاعت را جال

 ىنعمو سر 0 سك هروص ىهوةشوةنمروداه .ذهيهذما دوك ردص-علاردارأ هناؤ
 تجرم امناو روكفلاو ىقارتلا لا سوؤكلا ف ىتلار وصلا هله نم رجاةحنأ|هنمريسخالات ندا
 لل عضوملا“ *ا]ذ ىلا ى-هتناىذلاو هبا ل راق ةحازملا ى.وتناق ءاملا

 ما ءزو ةجوزءاهدح ن ماقرمداهد> هك :رعم هندي أكو عدب أ لوقالا ىب 1 تدب راق نحب

 سرا م لو# ن نمهيلاىدتهاساونارأ

 ردك الوقرطريغءاعاو ذاوو 4# هعصت ن مصأ| ذ ىبصصاواطتساالف

 ٍ كو روصلار ك ذ نم مزال رف ارم لاو ول !ىلستةنيمسفنارمثلاو ءاملالءح

 ىنعلا الفان هبا دفحأ ضءدىلاهب كو زورونمو قا راز :|نيسحلاىأ نمد: هزه ساون ىبأ تاسأب

 ىفوةحار عج فار جنا 11 نمحارلاالقانزو رونلا عون عامسصلا فصودلا هروصملا س“* كلر 2

 0 هلاطنأ ن نم سرامت * ىتماهو وه ءو ناب تىدتك

 سلايطلاو مهماه نعمهعاع 5 تاجرت نوهحلل لاجرىد -ذعو

 سنالقلاه_.اءت رادامءاللو هب هب ويمجةهءملعتر رامحاربالذ

 وهودمنلا

 ساب و”ىن-> عاطنا ثاغضأو « افصلا ىلع قارا ر 2 نم ى>اسم

 فاعلا نمهنأو ذة منيو درفد_>و أى راسلا ةرتسنءلوقنأ نوريىلعملا ةذياهج ورعشلايءادعلا لازامو
 هلوقي هباعداز ولّوالا تدلا ىنعم ىف هلدذب قلعت دو ورلا نبا نأ ىبء داون ال ىتلامقعلا

 اعدعتماسرو ”ىبرغلاقفالا ىلع ده تضد وز الاس 6 تءمتارأ اذا

 اعشءسفاه هع قاب لوسدسو 0 اه ىخكقَتل كدا ثتعدوو

 ع ا طل * رع ىثو راونلا ءظ>الو

 ام>وت اماهباصوأ نمء سجون *« فندم ني_ءاهداوتع تاظ>الك
 أعّدوت ءامد هدصالا 2 ا.ماكح 5 ام-هملعق ا هج ءاضغانيدو

 اهمءشمارارضخا سي ضةاق سعدلا نم# ةرفص ضورلا ةرمذ فتن رضدقو
 اعمدَتل ع رغاا * ىدنلابلْضْحت ضورلا نويعتلظو
 00 ىنغو * هلظناعير ضورلا مسن ىكذأو
 اعرس ماك ناو تأ 1-5 #7 هلال حد انللا؟ .عدر د

 510 تاودّش ىلع * مكحلا: :هبارذلا ننارأ تناككف

 ندصتدل والو

 اوراس



 21 الاعورف هدم 2 0 يع 6نلا ىلا كك ارت ىأد

 مسستمملا و ا ديذل *# عصا وسي.طاقر

 منك املء ضي نظلابو 5 ا

 5 فمسصت #* افرصءامهدةمادمت اك ىدللا لكودمالوقو

 ىنطظ متو لقمع ةسازقا + 2 ل
 هدمصقن مدوهتتاهّسلا لوف بذعأام 1

 ا 0 اوس تاكد ترسظتاذا نا

 او مهضعب لوقو

 9 4ع :ودامو

 كده هنأت لاو اللا ضو د تدهشهر بكم رتاقنا

 ثنا ربل اك ءامهص ىلع نارنح ع هنانولوشد ارا مستو ريهرءاهلا لوقو

 منط»نارك_سو والد ءرأملو «هممطدىدنع لا اوسملادهشدوو

 ىد 0 ًاوعملا لوقو

 3 ءاشأذا 1 مانذأ بيطلاو لوقو

 داطرغلا نم هلمان أت نق 5 دي اع 00 رغد نيدوسالالودو

 لاقفن راش نم ةدايزب هعابتاساووأ نسحأف

 باةءيدرولا مطاتو دع سح>رت نمردلا ىردتف ىكت

 هدياصق فصن مايو لاقو همشتلادها اوشىفهرك ذمّدقتو

 2 اشوضهوى طعاوذاهءلاودبو دع هده -؛اهارب نمانايعاغنار

 عماسماهيلااهوث ةتم ااذا 3 هعسج ءاضعأ نأ ادا دودو

 نايقلا ضع فصد لطخ الا لاقو
 نمغهن اكماو_ةىلع *« ردهنأ حص هدب تءاج
 0 0 | تيل 4

 هه ويزع «ه و89
 ه

 ضر نرد 2 ار تك اأو

 عما سم ىلكف ىف :هحان ىهناو نب ندعأ ىلك-ةىلء!تدياماذا

 سك_دنمءاضعأ ىف ءاقاعلا ىرجم «اهةشاعباةىفاهتم< ىرحت ديلولا نإ سملاقو
 لاةفهعامتاس اون وأ نس>أذ

 مّسلا ف عربلا دمك 0

 0000 نماهعؤل_ طو د 0 كتلَعم ءاقمأا هه

 سمس تول ماك ا 01 ايها هلا دبكى لع ىرجت

 هلا دبع نونو وأ (ثدحو) و نعل لت اوا آى س اون ىنأ هجرت ىف ىنعملا اذه. نمفرطّرمدقو

 هالا ةفاهذ مف ”ىباعم عد لب ناك ىلمعدلاعف ماسةىأر 1 د يدا ل ع دفاح قام كل اك 7 ىبهملا

 تاقلاَعف هللا 0 3 كاك نمام هسا قل

 قج الىنمركشلاوجرب وهيلا « عفاشب الا رمادا
 كا نمام 5 9 هه أح ع نم وب هعمن صم ملا ىدس اورهااذاو لاقفماةوبأ هذخأف

 110111111110 عل هللاو نسحأ ىل->رلالاهتف

 َ رفضاعم 5

 اذهو (ر ةاظنب ىلع لاد)

 لمطتلاى معالا لوو 0

0 

 ةرانلاو ىاةمعت دج دوو

 ىردص

 بالات(مقتل انسالإو)

 0 عسمامو حداد

 ودهم ةغبصو مهر رباق
 بعللا عاونأ ىف ةفرصتم
 معا ا هاضن ار مض>و

 1 !.عأ ناكفرحاس" ىرمعم

 نبادمعو أ ل#راذ 0

 الثافدازو1لا نا

 ارهازارخ ءافازك

 رظانارمضان ىومملا ىنتو
 اعنوراذكموءاناو

 رشها. ىعخلا روذكاريذم

 قدم ىدن سسك مد سو

 صا غامماشاناءاقأ
 5 راقسانحامطصا حامد

 رفاسالع لا عا طخل

 «وؤكلاءو 2 همق تالا

 ارهازاهكوكلازاذ



 لح راق كدءاعدشاةكءمد

000 
 ةلص كح تركن أدق هو

 نر
 يا

 حرج ”بحلا ىف كني نش
 هداهش

 اهطخ ىمدواهالمأ امس
 ضد عم مولا ناكو (لاق)

 ةععتمهيديأن عب و هنادكأ

 اهفصوصولا موةيدح ىطفأف

 أهيفعنصيل مهضعب قرطأف
 لاقذلضفلا 2 ردو

 ةعللو ومها :.هذأن انهذ

 سهلا ةعلط نءاهبانينغ
 رذدلاو

 لممست ا 0 ول اوقأ

 [يوعح

 ىّتعمداكى رح ا هتعمدو

 ىرخغ

 نمرانبوذ ىرمعلانلاك

 ى وحلا

  نمىرانورج نم رانذ
 نمنساةةدقامىلع تنأو

 : ىذأ

 ىف ىرانو ران ىف كردصُ

 ىردص

 ءافحو هو حارريو بع * ةعمطو ىهوسانلا فت دغوإص

 ١ لاف هعامتا ىزعملا ءالعل اوأ نس

 رمالا ىف طار ةلالر (ميبدعلاو 0 هدر ناسخ هل: نم مر ص +اول

 نسحو حاضدالاو زايالا عمرتا س لالثما حر خزعل احرخأو كمند ::رد_صقنيتيملا ىنعمىعوتسا هال

 ىسعلاهرثنعلوقونامملا

 لص ا ىرئاس ا واكرطت دع ايلصنم شن راو مورا ىلا

 لاَقف هش نود هيب أ ةهدن نم ةفرسش ناكو هم هدساعد رمت "ىرصااروصنمهقفلا هعامت دانس اة

 هق# فصن نعت 0007 دي الهح ىع“مارو هّمأب ىنتفيلو دا هندأب ىنداقن م

 اره ,دكعى هفاؤلو 6 00 نسدح-و

 لام تلاذزا تل نه لشن: نفرتاقلا تانولا
 راعلك نمل ماك كعه-صنو دع 0 ذه عل

 اهاصن ممن :؟ةىنعىدعلا لات « اوعئدتلا صحاعرد؟:ذْت ىو رلاننالوقو
 الامن يعل انالذتنب ,> ىلع «رصانريخ ا

 مل الو اهملعالاونوكفامامذ دع قدومنوطذتال م تا

 اهلا منوىد_ءاللاماواخو دع 0 ارح عر وذحلاةلقزا و

 هلوق وعد هع أمت | كالملاءامسن 1 نسح ف

 هلم لك نوعونكحو انوع 0 ل ددعأ

 ىتنح نم ىلإ اقمرتدعلار طز يغ اع ل دك 0و

 1 تسملا بارت نمل مان الارطمت * ومكنماسأب ىديْْضمت الف

 دو 2سمربغ ىنملاخلامو ْن 14 حا مييريامع ى ةذادد ةااذس ىيورلان ,1لادو

 لاقف هعامت :|عسمصالا أنبا نسحأف

 ىقىطنم نمرصقم لكل ى - دل ب وورد ناملاما تكس م هد

 دريلاوةب عتملانانتللا قدح « مغمتاشللا ىلأ نع نعمست هكلسن كءلس لوقو

 للدعا ع نم ةباص لا ىفءام شاك اسرع ىمعبالا ه:ةوذامو

 ق.اغلءالارخآ ىف هىدنلاءاع * [اهصخ رة اهيامنأى لعن“ 55

 قرابةباصسلا ىلعأى م شم اسرتشت ىنم بالا 4ةةذامو

 لاقف هراحيانامهعامتاراشدع ا

 كد .واسملاف ار طأ ةداهشالا «ريتختريغاقب رسانلا ىمطأاب

 ورلان الوقهنف ىعملااةيءار «ّشلا بعالتدقو

 رصوتتاهكحر ىف اهحوانت 1 اهي رب كارالا ناد عرس امو

 نمبدع *الواهقر : رنا ىرتلاامقس تمدعنكل

 رطأ منيعلل هيك شب ربح 1 و #* اهماستنا شالا «-ةوذامو

 رب كلة يىوطيعدنءامورشدرع »* هيوصّنأ دهاش ضرمو ىلادي

 52 لا هارب انىدج أ لوقو

 كاوسلا كلاذرحتت كدت أ لطمد 0 ءاارآ و قشر ىتَذ

 بسدصنلاقو

 مو : ًاوامقسك تاه
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 هد ممم 09 رح حجا تانجوم انجب اقاك تاج جسو و ةقت ةسوصاا برامج

 (جمللا كتافلا تابيطلا,زاقو «هتجاحب فطيم سانلا بار نمل
 ( روسجلاهذللاءزافو 0 امتع تام سانلا بفار نم

 اهنم طمسلا ن متامأن مدرب نب راش لوالاث يملا

 جودلاو مكح .ؤهب شب ؛ءئامولا 0 قانام نقلت تنكول

 ج6 ىف تاما ليبسو قتلتال «اديأاذك انمدنا ش.علا ريخال

 5 قالتلا ىئفام #ئ 0 مارحاولا

 معتر_هدلا ىداؤذقاعّرسشو *« ىنتراشالا جلا ىلاوكشأ هدعيوتدنلاهدعبو

 طمسبلا علم ن : نمرساخلنا سل ىناثلاتءمااو لتةلانعولو هلىذلا عاصشنلاءىرجلا مهلا كد اعلاو
 واخوهوقوشلا ل ىدهأ# ريسصقلاىلءانملاطو * ر واف ىام_ثناب ا

 ريدسلار يذم لعد شاو 00 ىدحو سشنت> لد اكو هي ر وسد 3-4 ةرط نْغَأ

 ىول:ناقثال تاتذ < روك ذنادثالماق «هاوهنعكلالسأ تش

 ا * ريخ_طىوشلاو دل ء م اغعاف

 اغواهع دمع نمت. ىلع دير غلا ردلا فت غةوو تبلاهدعتو 5

 ريصملاهرونىقلضد * اهجوحامملا تحت كرر ريغم هل مل ىلععون « ناودانقلاو هناك
 تدنن عابتالا نسح ىف« ولوالا نم اتلاذ ان (امهيفدهاش لاو) هءا ار اددشلاب وسجلاو

 2 أو بضغارا شير ساما ست لبا لات حلاصنيدجأ(ثّدح) اليل راكسدوحأ سس
 هدرهماعل قش ن 2 لك هلىددص لك 4م ملا لس عم مس ساك[ .ح مادام هعقتد الودان_ةرالوةملال دل

 00 رغظملسانلا بقا رنمد#ل اوعي ىذلا ع نم لسان لاقمت هاند: سأقو واخد ألاف هذ وماكف

 : رخو كذا لاق هيا عت امسانلا قا رنم#ل اوعي ىذلا ن ذلاك كادفهللا ىناعجذاعمايأانتنأ

 0 داعم دوغ كلوش و دا الد هدن تناك ه هرمصخ ءامنو هيلا ةينخحل داعم ادعو

 هيا ع ره نعم ىلعأرج 6 ::أقسافايهللوت وعد م اا لد امتار 2

 هنأت ددوهتوامأ نيدو بهذرا ثبلاقفاذه 6 اا و هامولات 5 0

 ص ارعأوه- 2 ل م دا دفا ءرغأى أو هئءفتلا ىضر قيد _ملاركى أ ءالوريسغىفىل عاد

 نمو تء*الواماعطمويلا تمعطالءللا اوف لج لام غالا كنملوعلااذهرعأ امه لمقفلاتهملاوم

0 

 9 5 نسحأ هنأق

 دج فان طا را“ جدل 0 بجاحو ندع لك فمها. هاد

 ىلءبرمذلاو نعطلا عقوأ ثدح مهمازم :ماىلا هراشالاو هو ىنعمةدانزب هسصاصدخال غانأ ةتامن نبا ثدبف

 اهبارتأو جالا تخأبأي 5 "ىريفلاروصنملوقعابتالان س> ىلعة:سملادهاو ا نمدو مهروهط

 تارمس>ىبثملا نءطونيؤغناو « ىنئلتننز دربنا فاوألاّن هو وهو

 هلوق."ىورلانا هعامتا نسحأف

 مبا نورتو ماهسلا عفو «تضرعأ ىهناو ترظننا هالدو
 ءاضيبلا »يلا كلئانشدام * تدؤسف كيديىدنب ىنتلختأ "هى رتدلالودو

 تت

 يس

 56 هراعشأ ىفناك نذ
 لا وعلا فو ماتنأف
 ندفأ

 اهقوفكن أب امندلا تام
 2 تا
 ء (مّدقتما دانس الاو)

 2 بحاصماسرنا
 اديعوأر ك ذلاد هريخذلا

 اكلاق ”ىبةصلاراف_ملا
 راكءىذومالغتاوريقلاب

 3 ىلعى أ ىلا فاذخي

 م32 هب

 نم هرذحي ناكف ى.ثر

 م هزم ةدامو «حرذن ةطلا عملا

 تام ٍِء عيشأف ةعاج

 اهيدب لاف "ىلعءابأغ ادو

 لالا هبتءاحامع 5

 ولا 6 اولدامناكنا

 :لاغ هلا
 اانطخ متايلنا ن نم غليص

 0 ناكدوو

 ومع "”ىرادلاد>اولادمع

 هسركشي و دادغمب ىف

 :لي-و هذش فرعدمالغعلاو

 د ,عتعم دق 4 فةلكوهب

 .الغلا لام امو 'ىل_ضفلا



 نعموةهحاح ُهف سما ةكجم ىلا تاحر ول .!نامن ماقو ”مهكللذ نم هل خدف تلج دق تناك ىباطف ىنم

 انهامىلا حب رعب ىداؤف نأاك ىل اان نعملاق ىدرطلا حر عنمايذاحالف افرصصن ا اموت نماغرفاسإف اهعم

 ىلا مم ل_>رثىتج ىناكمة-را بان املا ةرمصملا ىلا ل>رن م لباق نم ين ىتح هذه انتا
 مدن هةةرافاملف قعىلا ىذمو ةرمديلا ىلا تضذ قلاطتن أف قالطا ترك ذااّمألاقذ ىنقلطتوأ ةرمصملا
 كلذ ىف لاقف هسفناهةعمتو كلذ ىلع

 'اعوارتالا موسيلا هان -و تبأ « احصتاورب_ءللااعبر تموت
 اك اصملاه_.فناك دو رن2 صو #3 ةيصرضح هدأر هللا موسعا تهداغتنأ اذا

 اناونلاقاهتود بدذ_ءاازوخ *« العلف ءالنركت اح ىهاذا الدا
 اصتاوكلاتاتماشلا ني ءناشلا عم# تعواطو كاون نماهاوت تنايو لدجأ متاجلا لدممهو تنأف
 احزامتقال-طلالات ة-ه>رهل *« امدانضٌوعت لله ىل-ءللالوقذ ايطاخم ىجفاشلا عك اك

 7 احاوذلا تايراجلا يةتتالآ « ىلباههلالوقفالتلا# ىهناف لهم اف ىلهباق نمو
 هللاوت لاق ه:ةاط لاق ىل_ مل تلعفامةت> مأ هنأ سا هلت لاق هعم ىل لت سلو فسهناألو هلي وأ ىشوأ سد ردا نبا !ءىرب فركو

 نعمامل لاقفاضد اان أ ىبةاطف كلذ تلعف مريخ كؤناكول اشراد
 تام تامول اذ كذا ف نان ىو رصأ لذاعأ لفكتمىدهحلاحاضداتنأو

 قاف:نلةماللاءكناو * بدرقرظتنم عبصلا ناو ىرذ قاض ىت>تلضفت
 تانشلاو هّدولانتنضو « قاوتنا ىل_لف ىللتأن امرك
 تار_غلا فرض راتاذف «ىدءعيناوغساهرادتا>و لجأ كناودنعىؤكوت اقف
 تاينلا طات2# ف الا لاللظ * اهماع ةيئاد في رلا ارت ةحاصفاررثلا هن؟ىفكنال

 لفسأ كناكم ىتدد نمو ىلعأو
 اًعثاو كت .حأىفا ىفئرذعف

 وهسناسنالاق كلضف

 تاع” صاة ىف ىدمعلا نم# سعرا. فوانتوأ اهعدؤ

 قالطلابهل ةم>مأةيلاطم فاضد أ لاقو
 عدا صو افل فاطصمناظدع 7 د للف ةقحمأأب نكمل ناك

 عراج ضوه نأالا ن الاان ديافعدو وبامشاارمدعىف نذاو لهذي و

 عدام ٌدولاو تئشام اهركنأو *« انثداح ةةحمأ هنركنأدقف ىتلاكةءقرذاغنا فتأطخأو
 عئاورلا عورتا ل ذاو بايت *« ابنذا ةقح مأانتنذاولو لوأو ريخ أ نم ىل ديلا ىه
 عئادولا ىّدْوت مذالب كاذ_5 « ةدس.>ل يلب ىنناملائاقل مورأنأ ىناد-ع نكاو
 رثكو ىرمصب» ف عضه لاف كالاح فيكن عماد هل لاف هرمصى ف كد وو سوأ نب هع سامع نبهللا دمع( ررمو) ا طا
 ف.كهللاقؤدغلا نمهب رم ُ هملااهب ثعبف مه هر دفال 1 ةرمدع لاك :بدكولاقنيدلا ىماغو ىلامع |[ لضافلاوهو كلو-سر

 لاقذ نعمان تصصأ لضفتللا
 نادآداحأام ىتحندلاب و # هتكحح مىت>لاملانيعب ترد كسلا ع يسن نأ[ شح نمو

 نالفو تس اءنالفّدرو *« ىنثلاىوذدنعضرقلات لأ سىتحو |
 للهالائث"ىأفذلاق لد. نم تعزتنا ىت-اهتكلافةمقل سمالاب كآلانةعرانأ ناعتسملا هلأهللأ دمع هللاعذ | | لعجت لزانملا ىلعأ ىف ىهوامل

 هح دع عملاقف ىرخأءهرد ىال 1 ةرمثعب هيلا ثعبف ناريجلاوةبارقلاو

 مفا ودلا جيخا تاراقسسو مش 5 ةكسج مءاهطنسازلإ هداقاو 5

 عما ودلان رو.علارهدلا ثداح ىلع# مون كت م َّت وللاوعدالت

 ظ ِْ : هراكريضلا وهو #4 ىفلاربخا عر
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 تنبع

 لاق”ىبعكالا(ثدحو) هكرتو فس هنا عت نأو تدرج لاكك دب رجامناف كدسس>قدزرغلاهللاقفأ| ٠
 ناك عضو م اذ. ههنا كف تلقذ نوي ةش>اف ىلعهداو ندر“ “لهما متاح نحو رارمصنتلخد ] ئ 1

 لافواهنعلوزب نأر يغن م "ىلا تغتلاف ىرأامهمف لعشتتن ًاواهللا ىطعد وقانذعالا هيفبرمضد لوأ 0

 اعينصلا مهرايد ىفانأسأ 0 قد صءانآ ع نمدخلا انثرو :

 ام 2( كو اول تا # هتلكاو عيفرلا بساااذا 0

 هفشك م هذ لك ن مهب رقو ىفىليل هتندا فاو مش ا ىلا سوأ ننن ءمرفاس لاق ”ىيزرام هردلا(ثتدحو)" ىنزملا سوأ نب نءارعشلاو لاق 0

 لفغملا هارّت>هحاضداو

 ةدلاد لقا د :هنعأو

 ع
 له متءامريغنم الد صو

 وعمنو رد نم حير تح ١
 هناكم

 بك اوكللاثم> ىلا الالل>

 ام-هنءدللا ىذرباطانان بر عنب مصاعراو> ىفو امد هلا ةرولاس مأهّشأو ةل سى أن رمعراوج 0

 هل نعم لاف[ علمك نما سبل ةميص ىهو زاخلاب 0 ريشع ضع هللاشف أ[ ٠
 فئاخامتءباغنااهتامو ع ةعي_ضمرادب ىل_لام كر معل ئ

 تارا تلاو ينل بيد اهباردست:ن ] نب راحا ناو

 دحاو لكىلقمل هدلوو هس له آنم هدعمدنع واموت نا اوسع نب كلملا دمع لات لاق ماش نب كلل دم( ثّدح 9

 اولاتام ما للا -اورثك أذَدذ ةرطو ىدعالاو سلا رخال أوركذف هب عم”رعشنسحأ تنم

 0 اوعي ىدلا هللاومه هرعشأ كاملا دمعلاقف

 كونت مل_>-هل سوهو ه-ةعىل< * هئغض راغظ أت لقم> .رىذو

 هلضفن م ركلا هللا هأنهف مطلاو ههافسلا كالت اهتعمطق 3 ىنماس هبارقلا لصو لادا

 ]وطماهممرمعلاو هنسا< مدهلا هنأ. ثنكىنندىذلا سءاو# ىللاصمدهيوىبب أىلىسأف
 ؤهالمأوالحت ىه قاعاف مغر! لاذ. نأ ىدنءتولااكو *« هري-غلواح الى عرلواحي

 لاحلا مالادولا ىل_عونحتاك هيلع « فطعتو هكنيلىف تلزاخ
 يذلا ىفايقلا ل يعأالا للا هيومضي نئضاذناكناو * هتالسىت>نْغءْضلا هنملّتسال ظ ١
 هلاهدي | | لاق هيبأن ع"ىدعسلا شايعن ناملس(ثّدحو) ةفزلا سوأ نب نعملاقنينم .ؤااريماءاهلئاتنمواولاق |
 لالضلالهأ ىلع 2 تاوَتق هب هبا نس ع ع نمموقب لنا ومدقال هلالب ءأعنب راهتمراتعل هرمصملا ىلا ”ىنزمل اسوأ ن بن عمحرخ ا

 كك قال اوحاهدنعماقأ واه>ح و ورق هداج ًافاهطخن .رامسد لارج تاذياو وىليلامل لاق مهنم هأ سها هدفا |

 لعلا نمرومعم ءاداروو كلامك « ارو ىل* أت د: ا ا رقي عمت لود دعا فلاقذ شعمنأ ا
 لها تا ًاط.ً الف هماقم لاطى أ اهنعن مْزأو مهدنعماعأ أذ هله 1 ى أ هل ا سلات ست ممتلاَقف ا

 ةنانسإل 0 ف 1 الؤخمت از أرى نما 0 >- تدر 0 ,راعأم وهو ق معي هنأ ملل يقف هنعتل اسف هنندلالل

 1 تملاولاق رع فر نم تدوفوص نم ةعردمه_ءاعواولضأدو هلدوذ ىلط ىف نعم ل#قأو ظ 1
 يل امنا نيبتنك ناو || اهلاومن قوموا ”معنبا ىلول عمو قستسسل مهيلالامموقلا هلعف ةراملف ةظراغةماعو ناسايطلا ا
 9 5 0 لوم حاصو نعم حانأ افانمأ تدشن اواقد ء وست ش ناو منلافءامن مل هن ءمهللاعذ هلع ءامخ مامأ س اح 0

 تا مهلا نم تنأَف نعرسحو أ هذرعو حد- ةلاصتتأ الف هرمدملانم ه2 نعم ىلع متت هني صوم نم تناكو هل ا

 لوم لأ -هىنالومانت !اةؤأ حالوملا هع سا تليدأو هدب قحدسقلات تكرتذهتتثأو هتفر ءبرشلههحو أ

 نعماذ_ههلىل اوةذىالوم !موهشعشاو وهتلاقففوصتبو فوصة جيف هنأالا نعمهثلاو ||
 قاهاقلاى ىنءدلافوهدنب نمحدقلان ءمعضوذىلوملا تربخأو هل ةعرسم ةقيصولا تجر دن هسحاف َ

 نعمان# لا تعزنئذلا ش.علااذهأت لاقهنأرالف اهيلعل خدت ىت-امرابت سل هللا,ةف ”ىزلا اذ -هريغ
 104 لاوري_تملاو اج رلاو ا ركنا ان 1 0 عد رلامانأ ىلا تقول كناامأ مع ةنبااةلاو عال

 ادغرلا 31 - 7 مح أ هّملم ءااوعم,اقأ و هبط ال ل هدسجوهسأر تاسةفاميطاشع ت 7 جا

 لدا ين اجالا و[ موهيف قس لف* ىلا ىلع مدوواهعو هوان :رضواماعطافدعأ تع لاا وانت

 8 0 نيش يدم ااه قناه | ءاتناكو اهتاصوالا ه هأ سه نيم رفا ْ



 ىو لكلا راد  كحاو

 هْضمْصْع

 < مركلا ندغو فا.

 لك و
 لساجلا ىفاهلاانفاكي
 الثاسم

 ردعال اردو مد هلا 0

 لل 1 و

 تكل ا هتءبجأ مولو
 اهله

 كح نم نك-اواربدج
 لدي
 ىل |وقنامناب هتمج 8

 هرياظت عي نم ىريعخران أ
 ند الئاوط سافل م

 لخكفاو

 ىلا.ءملا يس هل ىواست

 اهرهحو
 لصفمهيدلداباهرتاسو

 مولعلا لكحص همأق ع نو

 اهرمس أ

 را.ثلاه د _--ى هرطاخو

 لدا
 را

 ليكي نايبلا عاوناريسأ

 ياللا

 ١ دو :رفضرالا دورف ىواسواني ضر #3 ميسو رس لطاوفاعو

 | قاروقافامعادبالا كال ىفمظ بن سحمالا|ىهنماف قص»اىأ نم ةموكتملا هذهلدعأو ن-س>حأ امو

 امهتاجعددن ن م فاؤاااذ_هءانثآىف[صدقو قارعلاوماشلا نمدارفالاه:-_ساحوهعئادبب رثاكد و
 رمصن ني سوأ ن اوه« نءموإب نيعلا قامآ ىلع ل نمعللاو زاكجنلا لكن آى لعام امهعئانصعيفرو
 | ة[ن ورع هن رم نيو ةرب ونب بلك اظنوبأو أها ىشو هب لح ىلإ همسن ىسهتت ,مصعأ نيةدايز نا

 عيج ف ئادم»لو مالسالاو ةيلهابللا رمد نملك د.#رعءاشوهو 0 از نير مضم نب سا لان ةذاط

 ضعءد ىلعهبأ : معد سم هنعاشأ ى ذرباطخا نبرع لعدفودقو متع ذو ملسو هراعدللا ىلص ى :ل| نامصأ

 الو جل يدهن همطاخو هس

 مان سلو هاق.فرمانف د مارا تاذب ف دطدب وأ

 ناك لاق 'ىعا اردنا نسحت (ثذ>و) ك1 نيناورهنبب وريمزلا نيهثلاد_هءنبد ةنثفلا مانا كلذدعبر متو

 مه,ممالسالالهأر هن كاكو ريهز وهو مهمةياهاملار ءتأناك وق وهب ورعشلا ىف هب ص ل ضعي هيواعم

 هنانب ةمد نسحب ناكوان ادم سوأن نعم ناكل اف ىنعلا (ثد--و) سوأ نب نعموب عك هبا اوضو

 نعم لاذ كلذ نماعزجر هظأوا ههرك :تزب هيريشع ضءبل داو نمد ريو
 ىلا السان تك الهمف و 4ع ممتانبن رهرك الاح ه«زاتنأز

 اونو هاللءاليداو #3 ىسفلانرجلعت ءانالا نروسفو

 هبرمضح تناكوامحماملناكو رواه لاقت هأ ىم | سوأ نب نع تناك لاقىد.زلا ورع ندرعس(ثدحو)

 فارغا ضعف ءاشلا كر ذاسف هةقرع نم ح25 تناكذ ةثولوةسار ع ا

 نعم سرؤ طه _سؤ مهةليلو مومو اوراسوم_طزتماووطف ءاملأع نءاوادعو قدرطل نع هقفرلا اذف

 الج هقف ذرلا 1 ىتح >- شطعلا ة هلل ٠ نهم وق , نآس هرغلا عطش مف 0

 لوق وعد وهد قب ع م

 ل تكمذا روصو ليم هيفسأرلاو * روثىداوجو ىنتدهثول
 ءانبأو ءايرغلا زن. ناكو ناغيضلا اد هلزنافرعب لا ننا ىلع ةكمسوأ ننعم مدقلات ىتنعلا (ثدحو)

 اولكلاقذ ليز هءرهستبريب لا نبا مهءاج ل مللا ناك اذا ىتح أم مطر هو ماقأف ناغيضلا ولدا
 ١ هاسكو هل ودار مف سامع ن هللادلب هاتان نمو والم سيل الاطر انوفت سو فت مهواذهن م

 هللا ديعوج م:لاقو حر م مانأ ةثالث هدنعمافأوهاضرأىت :- هاطعأف هثردح هئّدحورغعج نب هللادبع ىفأم

 منع هللا ىذرسابعنااو رفء> نهللادنعح دعوريد زلنا

 رض "رس ىف موملا ىلا تن ىلا * ةند-غحابرلا نيت سعانللظ

 رغقم دفرلاو فورءملاوريذتا نم 5 لزنءْنإسلاجريب لا نبا ىدل

 رذعأ ىزاخلاءاشلا نمستد 35 اةمو هاب ةوركونأ انامر

 ريسح# عولابق انانتنا نوعيسو * هن الد ديو ه_زئماومءعطالاقو

 رغمج نباوالعلا سايعنبا نافح هن انمامأفنب ردع المنلك
 رم اوانهيلع وزنيزتسعأ هل * هنا كس: :قفر اواننمآ نكو

 <4_.اعفووفديرملا قدس: دءّمفهرصصملا ىل ةرملا سوأ نننءممدقلاق ”ىدسالاةرواعمند# (ثدحو)
 لوعيىذلا وم عما لاق اق ررْمَلا

 نعم طه دونر سهام كل مغل

 َّ اوةدىذلاق د ر رفا ف رع «ملاقذ

 يِض لهأ مهام ُك ارودعل

 مانس الو نأطد فامخأب دع

 مارك الو ةلولمللا فا درأب 35

0 



0 

 مر ا

 1 بدبس ديبار حادا ااا ماو وما و ان

)]16 

 قار_فكرلا ةيامو دلل تق مل اقدر , ردحلا هقا ارقرمله

 قارعلارب رس ىل_ءىع2أةرت هما دا ءلأىفتاراغلا نش ناك
 قاقرلا فو.سلا الو تن شنيح# لاوعلار 0-5 5 37 هراغ

 فاعلا روهظ ميال * اسوا“ لسا اسرغلاب

 قالءالا سن ارو ءاحيسمولاانأ كولا سفنأ تعقل
 قا بلاداعحاه ا 0 تل رلال ثمفاوه

 ماالاكو رّيهاقسو انسح ئهرأف 0ك
 قا ارثلا ضاس ق ىلا هر جا ىعمواظ ةلكل رب تاقرمُمم

 قا طالاو ماجا نيبة م 0 وكلا ىقّر-غت هراغاحلا

 قايراع مادسقالا صضعدور 5 اعلا ملا سرافلا مست

 قاربالاو داعرالا كاذ نا * امنمدعرب ضدرقلا تدأرول

 قاما امئاولىن-دتن-ع *«امعر قه ملاكلا ب ولقو

 قاروالاو سورطلا ىراذع» ه«اهمفكةنتلالضلا فو.سو
 قافصلاهوجولاكرعم فراش * بالا ةممادقافرلاهوحولاو

 قاثراادودقلاو ننمرمع سلا دودتلا ةحر تسفنتل
 قارحالا قداصق دولا بذاك *« اههءاعحلأ ىت-لاضاررلاو
 قارثالا ىب_ءاهداس> ضرالا مود ”ل#ظت ىتلاءو-كأاو

 قاف الا ىف نرثتناو اعاط * ىلاعملا ءاه-ىق نلامدعد

 قانعالاورو_ظاا راد # هب إف نويلح ت ريسأتو

 قالمخالاب بام_لا درب مه #* نأىلاهمفبامشلات عطقو

 قاموس وءابو * ءاف_صند مادملا ةموهف

 قاطتندعع نانمتللا هسبلع "ل_حاذأع 5 : رلأ لع ىطنم

 قاحلافرمم كنعهتلا فرص 0 00 ١ الا لال هان

 قانالا ص فامعت ءاما دا ىلا عد ع نمكيلاىدهأف وس

 قاه'الاو هات ىلا ىفاوعمو # داك معا ىلع ةعومطملك

 رذعلادهعكم سلا ةدو>وبولسالا سحو مايصسلالاو ةقرلا ن ماهاشأمو هدمصقلا هذه هءلعتاقثاامو

 مطرلاو تاتعالاامهموخل ىلس مم نم أم هاسو ناد .دلاحللا ىلععينشتلا ةرثكو ىلا مديزتلا نمام_يفامعمامسبةلاطالا ىف

 0 َق وك ذمو روكشمةنسلالاىلع هنمامهلحو روهشمه4-.فاموهماقمذاباد الاب

 احدامامو.فلاددقو بذالالا دقن ىرءاصلا

 دا ىشورهدلا ىنتددناصق اريسنردلاهنا نيرعاش |اىرأ

 د_مةموزحار 0 رص * هنوعو ظفل راكنأن مر_هاوح

 دارت مهند لأدب "و 3 اوضهاشوام-هيفعوقعزاستت

 هل مه تلاع ةفئاطو * مّد_ةمدع_ستلاق ه ةةئاطق

 د-تراىه ىتاابالا تلفامو « مهني تصف ى يك ىقااوراصو

 د ةرهم تدشن ثمدح ع نماعانعمو «فاؤمح و رلضفلا عام“ اقام

 دجال ذ مأكل ذه لاكش الع« لاكاشتال (ىلطلادورف د

 دحوأ كا وكءلانيداعدرفو * هقافتا فهل_ةمامام-هجوزف

 مللاو لا قتل اذا

 تبمط

 لقعم ع- بادتعفلكأو

 هيف لك 7 !مناورتخو
 ةهارك
 4 ىأراا فيصلاف

 ع احب

 لك أم
 زريمالا هانعم ىتدحامو

 وللا ا ملع

00 

 وسرلا ىلع ىلمأو ىنباجأف
 الامعترا لاما ىف

 ا حراك

 هلئاقلا صءاو نأ 2

 لل

 بذاكي
 رسدأف ال_>2ه:ظ نمو

 لود

 ىذلا

 وحرلا ردلاو لحلاوه
 ةليسلمملا



 "و
 لالا
 تأ معدل

 قايتشابكمفذتلا

 كذا نس مداك أو

 قارغلا دبة ذأالرك
 امدعيقرط“ضغأو

 قارعلان الز غهن“المم
 اًمعلا ل تنمّرتفأو

 قانعلا ةطلاةمىلاب

 "ىسدعملا نبا (فريخأو)

 مامالا يشل فري لا

 لاقل سلا ظفاحلا
 كرا ملاننسحلا ان تعمم

 د_جأن راغب نا

 تعم« لو" قريسملا
 رفهاط بي.طلاانأ ىكاقلا

 ىريطلا انقل نقاد نا

 نانا دك لت وق
 ىفاوني> ىلا ءالم_.هلا
 دادد

 تلال خال ردت اذامو
 لا اهنم معللاو هلوان#

 اتيموابحنيلاهلاىفءامثنا
 0 ردنا ثم اشو
 ىلاضم

 عمص و ةعطقلا ْن

 ىابسشءام كاذذ ا « هءام ة_نمدعلا ىف قرقزتاذاو

 ٍباجعالاو هنم بتل, « هيل م.قيفهكب يللا تصب
 تار 1 اكل ىططبل د ههاكحفو هرارمريطددح

 نانوودءالرفظت ىتبدت *© هءالشأىرأنأ.”ىلعز نعأ

 بارعالا ىف مورلا ءاسظ تعءاب 6# ةنوسفأم هراغب هامرن ذأ

 با منوهراغ نا ا د هد. لوقدن رذاذ

 باتا حداقلل ابهأتف *« كلا ءاوسسلا ل ءتذ ىلا

 ىاقعو قوط_سلذعت سلف 5 هفاثممئرماىلاتئاذاو

 ةلودلارمصصان ن هللا فطلتاكرملا يأ مح دعةدم_-صقنمهلو هبودعلاو نس 1 اق هم سأنتم لد ء وط ىو

 هريغو 'ىلهملاهباحدمو» :رعشامعدادوونييدلاختا ن نمهيلا لغزو

 27 و ءانأ مار بجاإا 0 5 1 كحاب

 ىراكفأحاتنا ىلءقاقسااف.س## |

 رامظ أو بانت ءارزسسلا

 رارج اظل عينش ن ملغ ىف
 راطع ريغ نمك ةراسمد ام-ييدل

 اره-ةراغ يلح كءلاوكشأ

 مرح قرع ابار ةاظول ن نيينذ

 « ةتلصمىيءلافومس ةياعالاس
 2 انور اطدأا قال عت ءاسخرأو
 ة-اقروفاكلاوٌ للا ئاطل

 اين

 راغلاو”ىدنهملا ب *22موهنم
 راف ساوقارم انين ةفرتص * اهستظافلالا ةرذسم لكسصو
 ىراجلااهواماه. فق رقرت ىّتح *« اهتسسا<ىفى ام ءامتقرأ

 0 اونسافنأ نملئاصالااهص *« هجرس ناحيرلا سفنان اك
 ىرا أف توقاس كاقخوأ * ىعط نم و_يفردي كاداقنا
 راك ا ونوع نم هانايسدعتت د الفقارعلاب ىرعسمسئارعاعاب

 رامتأولا هجن. ةموسقم *« اهلئاقعامواظمردقلاةلوهج
 رط+خوذ“ردلاوامج رس ضناكام
 * امهعسسلةمامس سانلاىأرامو
 د م رالوام> ا 34 ها مهنلا و

 *« هعشعشأ طفل نم ىد_تعواذه

 راطخ آتا ذو ءامل>ول *

 اج طا هد
 ىراعتشا كلا اا

 راوأ ءاوضأ تادةقالبتتل

 راخدنءرامتاهسورسسع تةتلاالوو رك نم سلةعرك
 راقلاوندطلا لال بامملا تاذهتأشن ناس اقلا فاغش لالخ كنت

 رانا لم الادياد شأاىلع * ار زو ناك د رق نما قمر

 ناتس انا راوسمع مرعشلار باسو د همر راسا اد دع ةانرآ

 راصعاو رانفنيىس غلا م »د*2 اهقئاد>ثحا روس: هناك

 راسعلاو ّرعل اني نييدلالا ىف 3 بستنمحاضولا ىسنلا ن مراع

 ةعرس فدا دةرىلاناردحنم امن ًايزييدلاخلا باّتكةملعدرودقو ىئن :اصلا قدس ا ىنأ ىفةديصق نمهلو

 قاق رفا علا طفل ةراغ 3 قاص١اانأان كل _ةاظأدف
 قا راح راودةئا قوص ودك مح كل ارع شل القعمذختاذ

 ىو



 روم توجو 1

 اناير

 بحرؤل "ل1 لاوعت ن هاودلاهب تاصت ىدلاو ىىسعن.ءال ءلل لف

 بنرلا ىذض الا لاك تتنأوا زار6> 6 م هرعش لأ /| ”ىزرتصلا قريشنأ

 بصتغمو لوتقمنيبام قادتاو * هةطنه حاو رالازرب-.ةرانو
 نشل قبتسا أن ًادقامنودب 35 اويهكحر لدفاس انآ تل 37

 بركان سان لا ءا ارعش ىردقف 7 هلوقمع-طق بجوأف داحأا ذا

 بالا ىلع جدااذاتامأن ع دوه ل كت وأد اكس نأو

 نالوقد همفو هنشح ن نمصاق::الاوئ رتعلاو ىلع طش ع 0 د ل ىخالو

 بدمج سوأ ناله 0 2 يع انعمدو_د< كت 5

 نيردلاهلنا نب ءرعاشلا نأ مم-دقو طا را الا ل مءارلا ىرسلا
 ىهملارب زولا مانآ ىف كلذودادةدىلا عوجراناديرب

 تاطخلا ا كبايث طظةحاق *« بارعالا ري غمكءاعترك
 باهش نب ثراحلان هستعو د مدكمن ةعمر قارعلادرو

 باسنالا ة«ىفالك غلاف « ا.عام_أب كشاندتفأ
 بالجالا فئارطراتقلا ىاج هه هلاطوأ نمرعشلا كيلا ءاج
 باتحكحلاتئارغب ةنورقم *« ازهجامث ءارعشلا عئادبف
 باد'الا نساحت بواق تحرج  ةراغ ف باد الا ىلا
 تاغ ي لتايثو نمراذ_>و د ةرغق ىبصتاكرح نم راذك
 بابيلالا مثاندن تايهانتي  امناو ءارثلااخأ نابل دال
 نا مااك ير كالا نان ا. امهملعم لاكلادوحومزعنا

 ىلامق ”لطملا فرمشلا ىلع تيرمض# ىذلا انف هلذنم اطبمي وأ

 ىلرت لاكتمإلا | ححردي نأ 95 سهيل لاف ىتمأ الك

 تانرالا ف قا اوم ناشرلا «ب ترحاذاد.ءعلا فقت ناوازع

 تاقلالاوءاق*الا ىوس هس 0 تاس ا

 ىئارمض ناك ادا. الا هزوح ء ع دع اعاو نيعللا هذعّسد رضو

 ىلأ_.ثريمح قلفرتو ىرعسم * ىذتةيدلا 11 طسن كدلدتذ

 باودالا ىلع م ه6 ةكصعلا ل ات كلولاااودصقاذا موق

 نازل رباني انا * هلابش براي هين مك لعل

 تااليخت نيتي فاد د هدرب با !لذىإ-ءضغم

 ىلارحر ود دام كاتم * ىتبارك اضّرعت نيهوغمو

 بارثأ ىعاوك دود ةسئم # انرتققوربىرعدلا ارظن

 ْ * ةبوذ هب هلاقرت عاق ماب“
 *« ايظلااهيفل-ةنتمل هراغفف

 ةممالذ بسم «ةيرغقىقطنم ىئارغتكر

 تادع طوس اغانددع برأو

 تاضخاةةلاد_فتحلو ابرم

 باب العد
 باتوالا لعتاحامو فرب دا د1عمد < تدر مضامو جرح

 تايضبرد مظنلا تاورمم ىف هب هلناكف هنوتمناهص ظفل

 بايرزلا صااخو نيلاّرح #3 هناعتص ىف ررحأ اع“ اكو
 مه 2

 ىف دؤاعم |[ ]

 ا مانأ

 لا 0
 0 ظاعنا

 كك اوقيطأف هب قسفد

 هنعلىلءحورخلا
 بالا اذهىف (ركذو)
 ىأر زولا ىلعتلخدلاق

 نب ”ىلعنبنيسحلا مساق
 رازومايأ "ىبرغملا نينيسحلا

 0 2 ىنأ ةلودلا فرمشل

 نمنح ىددم وى امرلا

 هأ اررانيدالشر «#

 فو رعلا ىروزبملا
 4 ىنل[سةرهاطلاب

 ّئ ا هتري_أف

” 

 هب غشا رك دما

 قا 0

 و ندد ل

 سح رمد ع ًاىيمادمأ

 قارتا مأ ىانض أ ىم

 ىنرفصنأ اذا لك

 قالا عكراعهتح



 سا امون ناكو (لاق)

 لزئملا برجا ةحاف س

 هما نم هحوفرا:.دىلا

 هبر_خدذ ىوسلا نم هب

 هيا ىف فرامهلا نم مالغ
 مُوملاراَح دل فض لانا

 نبالاقفانحا هَ ةنم

 اهيدن حج رذ

 فيهم فكاراثد :ترمدرأ

 بامغالا هرثك ن مهنوشز 11

 هبا رم همذ نمهب ى وأ

 با+ :ىررديهناكف
 مهرب نجرملا زك دور
 تادلالاةريرسف تتاكلا

 تلد لاف تاكل ورز

 رص ءاثنالاناوب دامو
 نبل ودلا "ىل وة 1

 ناوبدلا ىفهدجأ لة ناريدخ
 ىل< باكل تدجوىنأالا
 ىراح ىلع سانلاو 0

 قامهلد وارم-اذاو مهتاد داع

 هرظانأت سا ة حار جطىلع

 ةنازن حفر ةوالارع_كثأ لذ
 ىلاقصمداخ هماذقو حب رخو

 هةوقص ىلع

 ل هتماق ف نصغلا و

 سهلا 50

 ا ير نانا
 لصونت>و اهفرعةن>حولا
 رد وارمسلا سبل هحارتطلا ىلإ

 لجنراو

 ا

 طذأ 0 ل قا نما 0 ا رك ىت> هموم هرعشلا ةؤرعو

 برعلاراد مهم فسوب ندلاردبلوق
 مايقال نب حرلا ف تصنأ د مافن ان اذا: كم

 1 عن #2 "سد أنني_حانرصت و

 مذن ءلدآو راكد الاتانملا ىلع م-متربغك راك والا تاز ب ىلع مهترمغو ءارف-صلاو ءاضيملا هفرمس نم

 هلوش هذرط كلذ

 اهرمس نم سانلا سو تدنغابنع « اهقرسأ راعشالا ىلءريغأالو
 لاقذم هرعت ىومالادبزب نيد ةقرمس نم جم ةقاطلاماقوأو

 باك اةادح تاغتومي نم » باسمها نبأ ن نملدد# وب نم

 باه شنب همدعن موأثر 1 لل-هفط نم

 باغو سيخ لكر ا .ح لاب # كالاونأرو_صهلا متيضلااغا

 ىل هك ىفع- دار نيلاوهو ”رتخ رس ل و) تل تاء م

 8 » الامرام تحابتساو 0 فا ءاانومع ا هراغ

 كال ا ١ - م ا اريدسأ قطنمىرول

 بار ءالاىف نعيتانانسىد - هذ ع نمنت رصراعشالاوى رادعاب

 فايث طفحاو كردل 65 براد تنفر ةرراط

 اهو ماطسب نب سايعلا بأ ىف ةديصق لاق" 4 رتدلا ناكو

 4 عىل> دوهنمىاخىف نى هيرآامنامز هلل لا اقن م

 راف نرل اا تستر هاط ن هللاد ب عنيهقلا د. ءررج أو أاهيف هضرامف

 هبذكع أ هم لمقام قدصمأ 0 همعلمأ أماقلااذهّدجأ

 ه.ذ ىرتدأ الاف نأ ا ا ًالماهمت اعمواهظاغل انمراعتساو

 #9 ه.عالو دعت سمرهدلاام

 هيضغامربمالاا + لقذ * حدتثو حداما را لاث
 هبهتنن ضدرقلا صا!"ىلظو «مهدرط»دالءلاصوماىل>أ
 هبلغسلا.غا فرعد كلوق * لووترعتساىذلا انءلعددرأ

 هب و 1 ل 0 ل وسل

 لاقفةقرسلا,”ىرتصلا ىو رلانباءذدقو
 بعتلاوذكلادمب ثغلاهرعشنم * اهبئرتعلا أر ءايشالاصق
 بر فغلاو عبنلانيبزيس# نم 00 !4نوعماسلا ىنصدنيحاهن“ 3

 بدى ناردملا ءشىلعاو صخأ و اذاتانملارذهوأ نراقعلا فر

 بش ؤمربغ رمص هسنم ثغلاو 0 | :هواتهنم ولكنا ام نعم

 تاكذلاَو سأيلادبد_ثاصل داجأ * هلئاسمتدك أنافافع 0

 بحل ىذري غش جم لاكلارح *« ممل سف قولا ىلءريغي”خ
 بةهلافااسففاوذمءووبالسأ# لالح اسال ءارث لازت ناام
 بو رىلعهانا سانام شف 0 الطيالساب هلع :راسخد درع لت

 تضوْلا نم همسات نث نك 2 # هلؤهنأ راغنع "لا ىتح

 5 قرر نأ در مدر « هل 0 نع ضفانك ع

 يلو



 لمفأت نكىذلانأوسلةبو « ىتسنظما م
 لاو :[هيرالا كاذ ىلع 5 مدأ لف سس كارهظ هلت داق

 لبع:رهدلارخآ هجو هيلا «دكتل ئذلا نع 0 ةرمصت| اذا ظ

 هنعفتلا 0 ةرت دان نناس>ل اول ةمريخالا د تيبلااذهوأ|

 المقم :رهدلارخآهماعتساف 5 ا نءىسغن تفرصا اذا

 : رعابتو ضنا دال هاك نع رس جلا [1لاوةمقلا ىازلاءل>زم لاو هدد: فرسسلا ةرغشو :

 نأ ةفاخ ف رسلاريث ات هبفرثودامرومالا نم_كربنأ ىلا. الهنأ ءانعمو لوحزلا ىنععردصملحزلاو
 ةقرس(امويفدعاش ااو) الدعم لوا دعيمهب وكر نعد مل ىتمراةحاوأ م أ 2 :وأمض هس -لعلمشدب

 نهتلاد_,ءنأ(ىك>) الاضناو اذ ى مسد و هط لري غترغن مدأك امتلأ خو نأ ى هو هموماللار ل

 ىت> سجنا هللا دمع قراغد لو 5 انأان ىدعبتر «عشدعل لاقذ نشدلا نذهمدشنأ 1 هنواةم ىلع

 هللاقورمد زا نقلا دبع ءةيواعملبقأةناروك ذلا اتيبلا هبذو ا 0 ف سوأ نب نعم لخ د

 ةقرمسلان مو هرعشسا ى> اان و 4ع اًضرلاع نم اوي در وى عاود ظفللاهللاقذ كلام أىربخت لأ

 ةئرطخلالوقىف لاش ام اهفدارباماهضءدوأ اهلك تاماك بلد نأ ةمومذملا
 ىمناكلا معاطلا تأ كناقدعقاو * اهتمغبلل> رثالمراك ماعد

 ىساكلا لك لا ١ سلحاو# اهاطل ىعذنالرث امارد ١

 لمهتو ىسأ كا متالنولوقد *#مهمطم ىلع كا ماقوقو سم٠ فلا ها لوقكو

 ةد :ءدللا ىضربلطاا م 0 2 ” ماقأ هنأالاهتيلاد ىف ةفر طهدروأدقو

 ىاهذاضدام ناتالي لدم ن اذه نمد ردو م هرع ىف قدزرقلاهدروأذ

 نافىأنبالوقكب بترثلاو مظنلا ةناعر عم ىنعلا .

 را > مقا رم هيىلوالا ناسح طهرب نامزلا ب هذ

 ردات 0000 مح د مهفومص م و

 لوالازا ارظلا نمفو الا م2 فن مبا سحا ةعر 00 (ش

 ماسلا ا ةجدالوأ اح دعتايبأن م ىو ا

 لك ًارديءاحتموخخأ ! تدم * وهوه اري لوح ة:ذ>دالوأ 1

 ىلع .ةااداوسلان ع نولأس ال دع م-جبااك رمت 0 ىت->نوشءد

 رم ور ىلساسلا قمح رلابوغصد أرب 5 وم عءاعضدرب 5 رون من اوقدسا

 كم ءلل |وق نمماخ فتق ودل اوقذحأو

 2 وجال دلك ٌن اح فتي و #“# مهفانك أ | ىف اعد نيذلا ه هذ

 قا رولا ارسل نوف نس .>أ اف رك دلع

 رجالا داط فا ىفتمّي و *« هلرصع لاق ادااومم
 بر لك ءادلاايعأو ابرج ع هلخ نم هل ىدعأ ها ل
 بقعتمالو ضامن مل كمن الا ودعىألاب ركل فءاضتو

 ىو رمهءانرمدعو ماذ ها غاب 0 انةاذت لاضءلا ءادلا مةأقتو

 ىل-أامو ا انرمصعىرئانلاوأم ظانلا لوقءاذامىرعش تءاو

 ةرةصالول مبدل هنا هحاصأ

 ماس نىلءن حلا ىأ ىلع

 نيرذناابجا 3 0

 نحاض ىصفلا ى-<
 قد ا رس

 'لوا م مهريمأو مانالا ضعب
 قرام* هللاقب ىو ردأ

 ل :لعشل لاجلا ةنامت ؛
 06 | عمتسل و هلا ى

 دنهنا لاذ كلذ ىف مهتداع

 الات راهمقىفا دإا

 ْك_.نئ.ءنافجأ لمان 1

 دوعلإت نأ ىدوم موق نمو
 تك

 ليفارس كت نأ قحلا ىفأ
 اهنا

 دودصلا سمر ىف ثكمأو

 ثملأو
 قأت:سانلارامخ كاسع

1 . 

 نعم 0

 مالغةيطرقبناكو (لاق)
0 

 لاف هل ىحاص ه4عمو

 الاحتراحب رف نبا لاذ هذ
 هنسا 2 :أاعد :رفص هنأولاع

 ار هي سمع 2 ولا 2و

 . ران 1ىفبلطت هاثمع

5 

 الدوا غئامنالا هاا: ت سلف



 4مم دب م و

 صضاعانأ ىعانلا ىىزاسأ
 راطلا تا دال
 تثرتوفرسلتلا نى درأ
 ىدنلا

 رخ الاولؤوالادسو

 ىديجلا لاك (دانسالا اذهيو)
 هنافناورملا رم و أك ركذ
 رعاتشلا ندالاانويخدق ا

 هفصيةهيدبلاةىوخلا
0 

 00 2 تا دو

 قاوص ذحلا يللا نم

 طش ىلع

 عوم2 نم ىنخث كو
 او

 قرشهاز الاب ضان كا ال

 لذ :

 0 ةصأوناةرجأن د

 أيونص . نكداو صيضر هزأو

 قوذنمءاملافورطن 6

 ا
 ىلع نم ظندق نا ىل ال
 طرو

 اطفال نءتيسنلاوذ(ىنأمتأ):
 دمفملااتسالا نع ةم> دنا

 ا 007

 ىلأ طفاملا هءقفلا نعهماع

 ب ريشا ءاقلا
 هنءارقب شرب الا نياب فرع

 ترد < ”ىبعارن انس هو 9 هعدرب كرب هللا درب نأ كس رش ناين ا

 نود ا فا 0 نعو هب * 1 ا «:ءزفدقو

 بذْشمراععاذحالان م ىلد ,وأط د هولا شد.لادفهوالاواو

 بقعمدماةلاد لاوذو شد درو 5 هب مع فقمت ع نم مال سَ 3

 (لخدو) ىرخأ مه ردفال 1 ةرمشعب جباخلا هلستكو مام نك ”اومالغل :الناو را .ع هللاقف
 انك هك دائم هع غاب لق هرمثد ناكو هياعاوهعاج 00 هماعو نا او سسض نب رم تاىلَع 20 . لا نينا دمع

 | 1 1 ا قرط لستو ةسمأ تنم هلاؤح نم لات ل_ءجوهيدينيب فقو وةملالصوالف
 لاقفىةلاقمنلاتالوق«ءارونأ ىلع ”لديريدزلا نئاأن كل ارطترمشب هل لاقف مهتاثيهو مهلا

 00 اهطسو 0 5 01 ةمأىن:ن 131

 رومالا ا هذ" كت انا 35 شد رقنممدقلاعرفلاوه

 ريقفاا هلفاو نماءنغ ىف أف لاو تعدل

 ريبكلا لكلا سئالاش اعف *« اننفتلدعو انضم عمتربج
 نر ارا 5 0 5تلعدق ثمغلا نأ ف

 نبانأدسأ ىنب ةدعشم ضءد ىنرمخأ لاق( سامع هللا دمعن ءو) هنعى ضر ومهرذ قال ةسماك هلرهأف

 ةرطنق ى عن ءر طنقلا ىلا حاحا ميرو فتن ؟ةلاك ”ىرااىل ا ةعثعهقرازالا لاو ن ملفوا اريد زا

 وهن مهلأسفريب زل نادي رذدوه نم لجرل جر نعل سيل -ءجو شلل ضرع. ةراب زي ىتلاةفوكلا

 لوة:ىذلا تن هللاف هريخأف

 اماهملاروزتنأاماو اريدع د فاص نا روزت نأ ماقريت

 [صعسأفق سمح ادا ع 0 لع تا ادن رثلأ لوقأ ىذلاانأ ىلد لاو

 لاقف2 الريح كلذ اع ا هللاتف

 عع <رأ فاران ىرمم ل #* ىلعاف" ىاءادعإاتدقوأو

 لاقذْكلَذ ضعءيناكدقح اخت ا هللاقذ

 را ال ا 0 اهات ريا ىلإ ىادلا مدع الو

 3 1 ا ا كلذك كلذ نا حا اهل لاق

 ع ( لق: ناكنا نارم#لافرطىلع * هتدسجو كلاش صنت تنااذا )ا

 َّ ل> ص فرسلاهرفش نعنكماذا# هعمل نأ ع نمفر.سلاّدح كريو

 هم اب اجو زم ع نال .وطلا نمةدرصق نمىنزملا سون نع ناشببلا
 5 و هماك النأ يقافاهقلطف

 00 لوأ ةينملاود_ءتاشنأ ىلع.« لجو "لاو ده ةرمعل
 57 ىثإ ل .امنوأ مدح ار فلارإلا 3 لحأل دوعلا حادلا كوخأى لاو

 ل نا كاملا «هوادعىذَن متدراحن مسبراحأ

 لل ءةمرخ 1ك -:مامو بقعبل ل كا مايو نيوسناو

 قدتام تشن رفامو ىطض»و هم قءاشم ءادكنم شت كنأك
 112 كاد ىلع قص وذلاعدق 0 قرت كمءانشأ ىلع فاو

 لّث,:ىك ىأرطناف ل فتيع ه«« ىنتعطقاماذاايندلا ىف عطقتس
 لوذ”ىلقلارادن ءاديرألا و ل صاو كلام مد تر ناس انلالقو

 امجدعد :وناتنملاهدعب و

 2222222222 ممم سم



 05 ا

 ساوعلا ماذللا اهو أّدءا « اهرطسدنهنهرالول تاوذ
 هفمظو ةة_س لك نا هاضر ًاواهاك-ثةةمضد هلعف نم رذددعا و هيلا تبكرفءا 6« كلذ غامف

 ءانبىفاصح طقتدأر امهلبا وهمامل لو 9 .ءاف“أ ناكو هل ضع وهح دع كلذ ههدناكف همناج ىلا هعطتقاو

 ا 1 ىدسالاربب را نيهللاد_هءهماع لخ دقار لأ بلان عم ادار تلعفتد_ذه اظل د

 لتاقلا ناار نزلا نياانهنأ هلل اعد
 ىأن يدم هللاد. :ءىلأ نع . ا 41 هم

 1 ا للا اهدوسوااناارج ىدم) 0 هلو لادواننعمسأا بحرملا

 03 <د 7 ١ : تا 22
 - 5 اهدوشب ليئربجا هم سئاتك * مهن دناو رصرمهناذلأ ننام

 لاقف عناص تنام عنصاف لاكهيدحل هد ىلعتردةولوهرد- ءلا بأ! نيقللا نا لاذ كالذل لئاقلاان ألاَمذ

 ةواسكاو هزات هلأ مع مو.> كمو مهم ةملاوو مهن. حاف وو للا أ اريسخالا كب عئص الفان الع

 نبهللادب_.ع عمهجأ بع. .هملتفالف ه هرك ذب شد وه> دعت ذ دعت ريد رلانبا ناكفامركم هلزنمىلا هدرو

 0 0 داك

 هللا دمع نأ د. هن ننس أع

 لوائتر-_ءاشسلا ناك اه نا

 هد قاهت 5 4هبدح ا ف هدا . 1 521 0
 َ 0 9 _ 4 4-5 امع_صم ل :9ىذلاو ههلبا د .معناكو هزي دحر خد رلا نبا فر عذ سا < ىف نام نيداب زن هللا د مسعورس زل

 نوىلعلاد دعاصاأوهللاق 9 : و : 2 7 1 . 0 ٠

 0 ع هللادو هه> وريد لا نب هل .هدسأق

 ادعاصءالعلااب ا ىنعرفاظ رف 0
 تءصم "ىراوملانا سأر كدممسد #3 تءزوتن-عسباشر طمانأ

 هلق اما ناكر لذعلا فدسأ تاي اضاللاقف كلذ مدلل شكت ناسك للا

 تلد لرب لذ ك منو هع مج ىلع ىج ماي :الؤ هما مقهماعلو مناك ةطقيالو مون ىفهسفني عفتنيالا مص# أ

 امفماونءلانيربب لان ور معلا ةءدصريب لا نيهشلا دم ءناك لاق هما أ ع نءد.عسندلاخ (ثّدحو) تامىت 5

 ناكو ها ىلابزنقتنن نم 4 مق سسدرو كلذ فه ءاءعدقد ىذلك 6 غاطمنم صتقيلةئادبعهوخأ هماقأ

 هضم ص قمل نسل ىلا هلدخدي من هلووللمقت اغاوه هو < هءلاطدالو 4 هظند ام _شهملع ىعذأ نملأس:الهوخأ

 هلع ل سرت نابرهأ مت هبرعا هتاطمحلاو ضرالا ىلع هفاتك أ اوه رهن نم ضن ع هلا هنورمضاوناكذ 5

 ةلادا هال: ىلع تام ىت 2 ثتاغبالف تهم سد لول ءمد2م وهو 432 2 ءاعسدت تناكةنال_جلا

 تامأكالامهللاَةف هر صن أدب نرب نيل حدق هد قورم ريد . لا ن هللا دم علال كدت وهودهبلك واألخدف

 لاشو ٠ نذ دفن كرشملار اقم ىفو هونفدأو هونفكت الو دول سغتال لاق نبال برم ثول هدعبأ لاق مناف ورم

 ا ا بنود وهن را ريد رانا

 اهافصهركذمّدعملا ىوغللا
 لوةلاامل ه2:لوامكأف

 نلحد ذا كلذ ىلعمهاشرمو

 رذفاطن ىلع لاق ىرشهزلا

 هى كلانا تام يعد

 [1 7 [نكودلتو ةعاض
 دك الار الاغا ارعاش
 0 دا لال

 كذا لعش «بفمهاع

 5 ور رخل وعدو

 .امهتيعادقنيبب ءدد )الام

 ل نمد 1 0 0 معك 5 اهتبأونيدح ماح الا هدف

 نحمل مى تال تأ «* وعردغوهدّقع وروعل مدةع هن>و قرظنت هله

 نالا قل ءواسف هنعونت * كا سقسسا وحال او>هتلبكو

 ىنعده- حن ىضق ىت>هب راضل 5 هد اش دوص ذا ورع لائق

 هللادمعل قا لاق ىسعلا(ثدحو) هةمدكوري سس . لا نشا ديعماةماظفحاه 0 53 ضرعأ رخأ تاس أىف 0

 ماقو هلعاول دؤ سانلل نذأو هرب رمسس ىلع س ءا كل | د_.عىلا هسأرب ثعب و هعسج جانا بلصريب زا نبا

 لوقد [كنأذ هلوةتاعف قمحلا خت واريخالا لقتالو ماكنت :هللاقفمرلاكلا ىفهنذأتس افيد لا نشا دمع

 0 نع 5)

 وناس ئرلا بربس ألا
 اعاد نجا دبع 000

 انأتمعناسال !اه ىدشارلا

 طا لنا نا ىلا ده مش نب هاع

 ناك امتفرعدوورعاشلا تامصقلا اوزرحأىت _- ةبمأ 1 تمَدةَدف ىرقوقلارد ْزلا نبا ىشم

 ىك هسسفاتملا نما مسد د ا ص غمد س دار ةءامأ و « اقباسناو صن اان ىلاعملاّت حو

 ارمغلا نم ءاضخدهلا نم * ةناغر كنا افام-ستلزالذ

 فلآ /رمسعل هرم أ ندم ها 1110 رأواهبانمع ةقكءأتب :الاتفل ا ف سا

 حاحا ىف و فرحنا قت اهنأ 5 اوال هلا تاسالا هذه د عدس هذق تلف فرك هللاثمت ةوسكو مارا
 ك1 ةسصيمسسس سس

 ق0 ةكايوح أ ١ 77ةيعيب كرا”



 كلتت ارنب ىراردلاب
 ةعالخلابةفورعملا ةعاجلا
 نومعد ىلا اوقمرو

 تعانراةسترتت ازد
 اهتمفط# نت فوتو
 تنهتساف ةسفنلا هردلا ثا:

 اهفطعهتملأو اهفشداهملا
 الئاقد.هشن |لحتراف

 عانقلا ىطت حت هيعادو

 عادري1نارهشا ىلا! هاعد

 الزنم جد تاهتابتتأ
 عاطقن الاو لدتا صول

 مورلا لثكىداهتتءاخ

 عاملا ضو ربالا ريغ ىعارت

 اشم قرتد انننأ
 عامسلاريثكدا وتلك

 ةلوحهفان 21 و

 عاقبلا لت عييرلا”لخ
 اهافط ىلعارادحت ءدرو

 ؟ىعارتال هذهابت د دانف

 َْث . ثولللا هذمق 3

 آعاصملا هاك هنمد ع

 3 اهليذ سف وف

 16 ضرالا 1

 اصشلا

 وأ هيقزلاجشلا (فأنأ)

 ىل_ذفا | نىلع نسملا

 ىلأهيق-هلا نع ىمدقملا
 لع َن فوا_# مالا

 هللا دمع ىفأ نع ىناورقلا

1 

 اها مثلا فورح عمم رع
 اراطعمءالجغابعسيصضلا ى ام «# تبغ عريذأ سهلا لك دو قاحخ فص

 را
 اضغلا ىذ,ماظعلاءامخ سعدلاك و ىص2 تزر هلذط ىنتصمدقلو

 ىلةصلا سد دج نبا لوقهنم نسحأو
 اكص2 ىوملاوكشأ نا نالذج ىاحلا »* اممع هل عل عدفلاو ذره

 00 وهوة دولا هلع -كوىازلا مت «٠ ريزلا ندا دعو ق يأ براصتحخالاو عس اوباملااذهو

 ءا أر عش ع و هم دمر نم رن ىثعالان ا

 باغالأت مهودع ىلءةرصتلاو مهل ةيبصعلاو مويفىوملا ىو: دوي ا نمناكو ةومالا ةلودلا

 ا كل ةااورثك اودحادخ هل_-صووهءلعّنْدا «سأهبىفأ ةفوكلا ىلع ام-هنعهللا ىذرريد لا نب ىعصم

 هفالح قتامو كلذد هرب رلا ني هللا دع 8ع هنعهللا ىكررس لا نب سعصم ىل- ىتح هعم لزب لذ

 ناكو مهب وهرملا سان ان ءامهلادحأ ًاوهوريثك انأ ىنكت اذههللادمعناكو ناوره نب كلما هع

 |0001 كتبي لاب لد طهر نم كالا ىبرمال بارا سؤ ةيقلع نيس
 نبالن جرلا ديعلاقفدسأ ىب نم هلناقمفرورين زا نا هعمو هنعفللا ةرةيواعمىلا ا دفاو ل مأنبا

 4-.آاعءبضغف لتاقلا لهأ ىلا لمع ل كرر نار كبف يدللع كمل )

 هنذاعف ةيواعمنيديزت ىلا قدرطلا بزل نبا هةلاقت ض ايف هللا قي لزنم نمدغولا ن ع هدرو نجر ادع

 نمر رانا ه-ءفلاقف هدمعد وهصقدتب و4- طغبد ديرب ناكو لا عأ ناو مينأب هسعأو مادو هذاعأ ف

 اهترورعاسملا قاد اك اهاق_-تش #*؛ ' ١ىرأ حو نب ماح ون ّمأو ةلب وطددمصق

 ام”الأو كد أ نما سم سانلا نمهدح أ لف شدرق نمىلاخ تاقناف
 ىضرةيواعم افا هةرحأو هرادءدهو هءلع ضغداد ها تاس ل مآ ند-رلا دمع ءالو

 لعأامةيد ءاعم لاَعف مهردفلأ ةناع " لءتماقدقارادىل قرح أ د5لاتو هنمهردأإظتو هم هملاداكشف هزءهللا

 كلذ إمي و رض احدو راجلا نب رذنملا ذهلاقف تيعداام ة د فرع:نفردقلا|ذها هيلع ى ااا ةقوكلاب

 تلح دال ىج 2 اواهءامموهر ادىلع هتقفنل أ أم ىلا لاقاذهىف كد _:ءامرذنلل هتءهللا 2 رهن واعمل

 تلعمفه 1 نماجاسابهلعاتب أ نأ ىللأسو مهردفاأ نب رسثءىناطعأ | مءحيور خلا تدرأو ةفوكلا
 مهردفلأ ةثاماهتةغنرئاسن وك نأ قيقا مه ردفان يرمشعحاسا4 عرفا راد نإ تراعم لا

 هرادفرع لا ىأ مه لاق ناس اد ىلع ةيوا عم ل-.ةأارخا_طفا يهل رهأو

 نجرلادهعناكو هنمنو.حتااولمك عدد انو عدا وععسنت نولوقي مهكلو بصق صاصخالا ىامو

 دمعه أ صامل اسف ةرويذملاة:.دملا ىلا ةفوكسلا ع 0 :ريسلا| مءاسأ ةفوك !!ىفوال ىلا أنا

 اهلهأ هةذفلاعأ هدعهلاغ هبواعمهالواةمت ناكو افارسسأق قعد واقاحلا لاس« راف لاقذ هذع جرا

 محلا ءآهتخأهلد تلاقواداسك اذر تنو ك تفنن آت ان هحدو نانا لاكو هجر طاوهلزعذهنماو مطدو

 وأو ءانأ نام .تسول أ ىن>وو ردو هلتلاقذ ءىآد © نذل س :1لاعف كن ان ضع ىناحجوز ىجضانرخك تن

 باد نا عتش:ذئةرح ناكهنالناضسو أ كلذ لمذا اة ألاف كت ابن مريخانأو كنمريخ ناس

 ىر افلا ةحراخ نءاف«أحدمدو ريد لا نيهلنا دمع ناكو ءافك الاالا حو و رالفان ددع سدد رلان 0

 هلئانت نأ ىذلاهمطعت ناك « لالهتم هس ةداماذا هارت اهنمول وطةدمصتم

 ةلدانس هللا قمماذ ا هبداحل 5 هحو رربغ هتك ىف نكءوأو

 هوع6:لاتو سضغذ هضرب ملاناوثءاسف“ ًاهيان ف

 سلاجن هيلع صح نمنيك اكد « اهرظب غيذلتبدنه عل تند
 هلباوذ



 ماوأرح هأ اركحراطأالو 0 هعومدداهسلاردحام كالول

 ملأك رس هاوهىلغأ هارآو 4 | هم كادءامومالسلادر

 مال-هلوطهادهأ لاعمو * هدادو ةصموأ كلل داح_ك

 رمعلا ىدما.فادهعلاحأ « امولا>ءارأدعدلادو
 رد_هلاودورولل امراصم * امرحاهدرو حارا اطو

 مالسن ا لوقو

 5 هلطاعلا ىرب رحلات ادأ و

 حاملا درو لام" الا دروأو د حالسلا د 0 ءلذ(نل درعا

 حامزلارعجو موكا لبعأو * ا41!لطوووهللا مراصو
 جا عاردالالهدامم هي | عع ل كاردأل عسأو

 حارودرود_جلادا هالو 3 الطلاوسح ددوسلا|م هللأو

 حالصلا نهأ سام هو خي

 حاطمو يلا هلامو * هلاوت ا د هدروم

 حارص مول لطم او هلطأام « الواذر لم الا عسصم#أام

 حارس اكهلاحاراسك الو * اعدااو هللا عاطأالو

 حامطلاو هءاوهأ هعدرو * هرمع ه> الا داهدوس

 عساو هرد_صررأ اهاو

 حاصعلاروهم :روعلارهمام « هلعدل حدملا لب صحو

 ناتفشلا| اهءققيطنتالهق ورحوى :ريطللا لوف لوقو

 دمغىذلازغىلا ترظن نيعلد دقرىذلا فرهسأ «دل+لاىراعاذانأ اه

 دسجلاةهىلذاءاب «هرسف)ىنضلانا دسالللازغلاديص *« ىرظاناىتترأ
 دقترا قل ىلع * ىف ةارداعا رداغا د رميح اضغلا نانو ىانذا انتحال

 . تاناوتنإال ءل لات ار
 ارعتالارهظأو ىءانتذا#« ىداؤئةباذأادمغأى أب ةرهةلكلكىفوهلوقو

 50 "الى ديل بة نافءاغجلا فلأ.أ اسر
 اهلك ةممفو حو ىرير حلا لوقو

 ىجت بغن' 2 * ىبخت ىنتت
 ىنهح ضعفت ىكتقد نع ع ض.ضغىظ 0

 4.2 ةلكو ةلمومدلكو هودل ]وف و

 فيضتال مآ ءالو 3ع نيزحاس<لا ثبف جس

 فهد لا اوسلا ىفءأ ىتف + لاودس ىذ و كالو

 ف-_كةتولو نت لام د قست رو-هدلاّ طدالو

 فغشءاط ا ىذغ ماركا ن م ملحاو

 رام 2 : الو تن هيث دادوىذد هع ناحل

 0 رغب ىلصدم ى ورح هم سل رموضعب لوف ]وذو

 ادواد تآراذا لد تاذ « ىورأوىورأراددوادراز

 ىناو الا لضفاا فأل وق هلثمو

 ارادوأ غاز نااراد رادو #ُ عدواذعراو ءاّدوأ دداو

 ا ارازوأرازنا هارذرذو #« بدأاذنداوادودو رزو

 امهتنصف "ىلع مهزعأو

 بجوملا بسلا نعهلأسف

 ىنكردأ ىت>ىشذ هريخأف

 ه+_ئااكم ق"ىل-ءمزءو

 اوهلا نمقرأ اياتعاشتاءتو

 امانلا ىلع ءاملا نمىوشأو

 اف ىهاعىنأر ادا د ىتح
 نملافوك عكا ع.جان آر

 حال_صاٍيلو ىزلااذ_ه

 اناووهداسفانررمسانكام

 الما قرطأو ناكامناكدو

 : دذنأ م

 هيج ونأ الو ىع“أ ال نم

 ىوهأ ن منيب و ىنب لصأ
 2و هاديك نم تلسرأ

 ىردذ ]|

 ىوابلاعقاوم ىوادي فيك
 هنأت بحلا ىف قوةه>ىلو

 ءوءداهتعيىنلا نك
 2 (رفاطنب ىلعلاق)

 محطم با د5 ىناداخ نا

 أ نأ ءانعمام سفنالا

 رم هعاج عم ناك ص هاع

 ليل ىف ةبطرف عماجي هياهعأ
 0 ردت 7

 الجت انب نم ةأ سما مهب
 نواس تاكد

 نمظلاك اهعمتب لفطاوعمو

 مق دوو امسح عشاس)

 :-رديلاك ىراوجلاا



 لق ءالعلا اأن لاق و هسا

 قرسطأف كتطقس ىف

 لات
 ة..عنامزلا ىفانكناكش

 هطقسمبهونا طرمض

 دعاص

 وأ ناكو هب أ امدري: اق
 بتاكلا "ىري زملا ناوره

 لاةذارمضاح

 هقدغلاكةحارةعدو

 طقس ىت-ناوشن ىلان#

 هقرغملا كربلا ةحل ىف تس
 ىب رغلا[ هم كدمعىظ نمل

 لهأت كانسف دل ردهلللاةؤ

 ن-هةمهتاضنف قارعلا

 ُكسفقن

 ماسنبأ لاق (دانسالاب وز

 دج نيد 0 91 دج

 3 ىكلا نامعن رفء>نا

 صاع ىنأ ىلءامون تاخد لاق

 نا ىنع رفاطظ نب "ىلعلاق
 هتلعهيت أدت. ادو 3 دمه شت

 ىرج و فس أفاهبتامىتلا
 هملاتوكش نأ لاايردإلا

 ىلع واه أ ضعي ىنسجت
 ىعس اسيل لاقؤ ىنع هراغنو

 0 تيقن 2ك 5

6 
 اوخا ضعب عم ىلا

 دب الانامزلا ىب :ةءذاوىمأر * اشكل ماو حبك نم نانول

 د.> ةيربلا قاماوزكحت اللا ني دصأدح نالفاولاد

 ماو 2 ةيااوعتو د ا :كنانو رامالا لانان رايس

 ددسلا تنفى تفقزراذو ه«© 0 16 1

 ديرراتسصم هنا | اولاقو الا هج ّسأع نممرلاك- لارتك اقن داو

 نودعدالو نورتعمهف هب هرم ىلع ساما ابرسشاو لك

 نوذك,مهدهعأ ىنناق 5 اود_حاذامهةد-صتالو

 نود#< مهل لام>ىفف دع ةحاحنءدولا 0

 ساونىأ ل وق هيفءاجام حام نمو
 اك-دو لهس درو. سااذادنز# هنا ل ىبأ 0

 اكحدمالا فاعيومريغن م # ىتمفلاععنملا أيل ا

 هلوقو

وس#: ى هو هموزالاتاماعملا فةصموهو همف ى طسقرمبللا ىيمتلا ى روي ندمت رهاطلا ىفالو
 هماشم ن

 رفءلانزيزعلاة_خ تقصلأ * ر_فكناو لال دااناعاهان مر الام موز ىلعاهانب

 ري خلا بنذ سلف ب هتارو يوما لذ كاما

 رغناذورشماذناكحوا دع هل> اسد نمسا قزءام

 رغظاابز و_:.نأهيؤلخأ # هعفاشنعللاو اد-غ نمو

 لالش هنأ اعرو دع لالد هل تادح تت

 لالهلاكذاعسا نودنم * كل ا

 / : مان ةيمعأ 000 "ىلاكما | لضفلا ىنالو

 اعر كرربو هرانوربو 4 انصغنشل ربو لازغ

 اعر 5 افاق 4-ةمعماذا د ناو فرطظ هاك رك

 طفلا اولذلا مطلا ىف 0 ةيروعت صوشلا نيرعت

 هصمّلاو سونلا دباك نع 3 4->ا١ادبأ نازنتالو

 هصخأ ىصذلاسء*أطوأو + ةورثجدلا مد لانولو

 1 كف يلد الار , اج نءالو

 بئاكرلاث نأ الا ق..ملو نيب ل نم عدو ىف انغقوالو

 بناءا هاج نعت راسة مشع 5 ىعباذارسعلل قوات ءكك

 هيفاضرأهلو

 همئاضد ألو

 هبف"ىطانر غلا فعجىلالو
 رهزلا نعى :خ ى-ه>ولاقو 3 لل>< نمرجاق هدرو هتلواث

 رج ىلعناحير كراذع ىذدحخ « ىلعو س> رن ىنءءودرودحلا

 1 اهيا فور اذا موهكلار ةهءنوزدند زمهراك ةأءايدالا هيريدكام عونلا اذه.قكطبامتو

 0 قا ”رولاىريط41ا لوك تائنهتلان ل هريغىلا نات شل | اهعمقدطنت الوأةم_2م اهعيجوأ

 الوأ هلواحأمل "رح رأسأو «السم عمالاردحأ داعسدودص هلمهمفورخلا

 لالحمارأ ال_صو همر « امر ءارأ اد هدلل#

 الساموماهملدولل لمآ مو « ةلالماهاوهواسأ ال_صاوأ
 اليسعمهارأ عطدل لصوو #« مومده-لاذص لوطامل

 ماجد دوهو كلدص ماودو 0 ماونلا ةلالمو دعا إب. درولا ند لوقو
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 ((تاجىل مهناونث/ىدانأ * ىتننمتخارتنااردعرك ثأس)

 (تازرعنلااذاى :وكشلارهظمالو# هقددص نعىنغااروعريغىت ا(
 (( تاج َّىح همامعىدقتناكف اع قى ثمح نم مىتاخىأ 5

 ناكو ام عشاى ضرناقع ننافقءن و 0 لا نيهنلا د. ءاهلثاقو لد وطلان متايسالا

 نهننادمع أ نافعزنام“ءن در عمالسالا فة اا نم لوأ نأ ىنغلب لاق ةناسغو أ هك اما
 (.ثرالاا: ا هل اقفالام ضرتقا كلاقو هل بكواعدفانر ابو هبايث تور ع ىأر ةىدسالا «ب زا

 لاف نا 8 -ءلااهب4_جوفاغلأ ةءىتئامهردفال آ هب اهل ضرتقافاواشام مهحرأف لاك
 2 عوز ”ىنتلا بطلا ىأىلءدرو ناد نيةلودلا فيسلوسرنأ « يو تاسالاربد لا نيمثنا دمع

 هر هع ةرلا ىف تدثأ ذهن :راجا هل اسوتاردالا هذه ن م :ريخألا تالا

 تيلفام>وأ ى داك دع هس مولا ممطدام المال

 تزف كد دل هتاراماذا 5 هنوفحئثدىد-هتن 1 را

 ىتاودو ؤيسرمغلا هادن ناق * باه لود فمس ىنع هللا ىزح

 لاق« را نا وشل لون ناك اآرلعن !ااذا هلوقو تمظعناو هن؟ طاخت مو عطقت ل شت ىنعمو

 ىاولسلا لاو علك لدن ملل ةصاصختاورقغلاو ةجاملا خلاب ةلحلاو هب ىلعت لات تلزو مدقلاتلز

 ة-وتفملاءزللاءى ا هوهو مْزلد .الام موز (اهيفدهاشلاو) ب بارما فونيعلا ىف عققدامىذقلاو ةقرمسلا

 نم تناع ولاه 5 ةوهلودب هققمل عصا بهذمقمزالد س ١ هلاذوءاتلا وضو ”ىورلاف رس لبق دل. بلل
 ةرهأ كس هيل ل سكعلابو كا | نودي لّوالا نوكمدقو هتف ىنان )او فرحلا|مازتلا اهد_ح أ مزل الامموزإ

 لو متاقىذن ءاهتمشأف # عض ضو تقر طدو ىلم> كل مْذ سلا ىرسالوق

 لو ملاهق ىتعو قش «هلتفرخااهفل+ نم ىكاماذا
 انأ نا ىّتح هنماو رثك ًاوهلءاودصّمذ نورخأتاامأو هنمدو هةمري-غوهف مدعم املا اه ع نم عمدامو

 هلوق هنمودنزلا طقس ىورعملا هرعشن اون :د2نعادر مئمال ماك اناون د كلذ ع نم ىلع ىرتعأاءالعلا |
 مصر هحولما,تصخخو ب تاذع 2 اهرلنأ هزل ارامل كال

 عز :كدوعلادوعلا فنأوىازخ « هنأ فاسد شحولارب ءانهللو ِْه

 ئاطلاماق فلوق ىنمللا ذهن مو

 هءاةمري_غردلازرحو #4 4لاطرب غداطمد طوللاو

 هتف قو روك قدوتلاو ف ه-عءدار يا

 طبه ءركدوالع مل 7 كا ب ور هدانأ رخ الا لوقو

 طدترب فالعالل_د فراطو 0 3 كر باسل راج

 ءارعصف عوج ثيلور كما! ىففاعيوىريريعبد 2 رخالالوقو
 ءامري_غىلعا مظد عمور. منلا هفض ىلء ىورب شد. حو

 ىب لا ثلا لوقو

 عام ءاسحرالا ”ىذو.حالا مر# و * ةءدىفنوفأملا حالا قزرب دو

 عاصاريغىفا وترصد تو # 4ع ء,مضرالا ص: ماوسلااذك

 سبحاصلان نيدلاردب , خيشلا لوق ف.طأو

 أمم ءط لك أد ,لحفلاو 7-0 ةقمح لك أيرسدنلاف املغالا «ىوقلاق اذ اد 6م رمد فضلا زر

 وز انهو عزان .الاممو زل ىف ىزتعلا العلا فأر هشىلا عج ر

 ديعأ كاذدنءفتامماىرطذ * ااومامحلال مط مئاصانأ
 ووو ووو رورو رسام سمسم جر تاسست تاسست هس ست سس م اسس سس سس سس ا ب سماسساساس ١

 ب دعامم ا

 ىدهمتا6 نك ولانأ

 كحاض ىنم قدرت الأ هتف
 ؟ة لد رةشعرئأرو

 (_عوبطم ةعطق هذ_-هو

 مطساوريخالا اهفرطو

 'ااذو_هرض> د-ةناكو

 فرعي ىدادغي لجروويلا
 1 ردانلا نسح ناك اكلاب

 دوصنملا ىلا ا

 الف هطرتراو هعمط _سأق

 عاق صرب دمهش ناىار

 ناك ىذلاضرسملا ملأعم [(ن
 هلل لاح ةكرهلا نم 4 عنه

 روصاملا ل صذفادءاق ىلصتو

 لامع دمه--ت نال رعأو

 2 اكللو ها ارئاسلو لدزح

 لاق (اضًأدان_سالاو)

 ىلع اصىل-+خدو ماس. نبا

 ودذملا ىلءاموب "ىوذللا

 فو 21- حبات هماعو
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 0 -5ن معلا

 كدذذ ءاأاق طقس

 داكدقو 2 رخأو زوضنلا

 رانالف هبلعقأندربلا

 فدأو باش هلرمأه#اا



 ةي>حاصوأ م ىمعسملا عد أو

 5 ةسأعدتوالسبن عدت

 اهزءالعلاانأىلاتالو

 اذابانربط و 38 ربد خ

 موملاك لذ قروصنملاناكو

 ه4هر وأ ارغنالا ىلع مزعذق

 ىرح نم راضحاب ص ف

 ءامدنلاوءارزولا نمهم«ر
 ةفح ىفددهشنارضحأو

 أ وذخأو هدا ناكس 20

 مموب م-هرف م-مأشيف
 ترطلا العو هلة ماودهمد

 او<ياهبتىتحم_ماهو

 ىتح هبوتلاباو_طقرو
 ديهشناىلار والا ىبهتنا
 هللاديعوا رب زولا هماقأق

 صدورب لفل س امعنا
 لتر او هيلع كوت موهو
 الئاق
 عز رذعمداتاذ#ت لاه

 هك سلا ديل رق ماق

 ايصةنماه هرب قطب
 كسه سما هصق رنا دعو

 اور زنما هزه نع هقاع

 اكتاف هيلع ىنخأ سرقت

 ةصاخر مو قرب زو نم
 كام ىغا:.ركسالءاق

 هب ىعمت نأ ملا ىفهاناولا# « انءاالاز * ىرئازامو ناكول
 هبص نعل لذا ه«ان_سسدتف ذا ك1 ىراظان قهتلزنأ

 نكفتو همت لد * مول ريغ نم 5 اهظاحل م 5 انتة ان ىل نم اضدأهلوو

 ناعتو حومت م «ىوقفداوطس *« ىروزن ن #.> فات تساأت لاق

 نهىدنعوهذ *ى ولف اخ" ال #* نك لكل صول ننابتمجأف

 ىطان :رغلارفعج لوقو | |

 راسمخالا هرابزب « ىبملا تلت « هممط هرابز ع كي اليت ءار اان

 رابخخالا بيطاب 5 ىنماىداو دا انلاضو ى ل صواذا و ععلا"ىح

 راطوالا,تر 5 هن انعلا لاز * اسعاد 0 -ءملاىدل تفغوواذاو

 ىسلانلادمشرلالودو

 مرغمداوفلابص# ىدملا ىلع ه# عجوم «بدعم ىلا

 مرضلاو هراوأ * ادجتام * عذدلم * بتم هرانب
 مسااريسالاوهف نب ادغلا . نم * عسست# » بنشأ هيف ك>

 مثالا يرغلاو هو# ادمعت « عدوم #3 تندج د عديم

 مي ووفرت ن نم * ادكادق ه مس لاوو * بنعت هنامز

 مد «ي:اذدب 2 5 عمدمو «بملالا ب كلاام

 مرت همل ع نم #* أدب لو * حل نا «سبسةيلا هان

 مس هم هلااف 5 ادعامف 0 عمطأوأ « بدأ الانام

 ىقطند سدأى : املا قوي هرآرش #4 ىلا كدي * فاو ا : هداقتنالوقو ١

 ىةحالامد>ولاو هي هراردم ىوم ا ىلعو# دهاش ىنمععمدو

 فندم بصلايق ه هراره هي ىآدرال «* دراشىنع مونلاو

 فهأ 0 # هراذعا ه ينعاد «دعاسمىوملاؤله

 فهفهلا ن دغلاك <« هراط2 و ىئتااذا * دئامّدق للام

 0 هراثد د ا اف نيا[ص ل هل م5

 فسالاو ىسالا نتد وغ هرارص خي ىأن اه دجاو ه.ءلع ىف

 قتأف هب لنم * هراتخا « ىنلاوهو * دهاز وهوبغ ا
 كل ل مع * هراغتن * اةح امل *؛ دوا اروهو روكا

 فرذلا عومدلا ند ه* هراعسأ *ىوخلا نم دياز هءاع ىدحو

 اهحونبةسوةنامل' ىلعأرقتةديصقلاهذهنالاقيوساوقلا ندلاحالص لوقو
 دمك اوما عاود نم *« ىتسحل < 7 هففشداوفغ © ى ون ءاد

 دسجلاو حورلال حتى 5 ىضلان م هنرارس وك ذن بحل »ع ىاضأب

 دصرلاب همف البو * ىتفرحو * ملأهب ىب-اق ىف لاط <« ىوثلامو

 دسحلاوذ هيفىل نرد « انعلا عم «هنراحتبشىوجنم * جو
 درقنم نسا اشر نم #2 ىو 0 مدعهياد>و ىسلم ه«ىومحلا لصأ

 دبالا لا اد وىروم *« ىنجامل « هنراضتوهزت نمهجو# يت:
 ظ فاكعونلااذهنمردقلااذهو



 لا اوك هرمز ءاموراهمتانل تل ف تل 1 11

 اولدعاف تلظ مه لود « اودعءافتلاز ممل من
 0 اولذبافتح“ 0 0 أوعفراشت ازمهخمدو

 1 (رادك الا ةرارقوىدرلا 'لرعت ب اهنا ةيندلاايندلا بطاخ
 هين كل مىرب رعأأتددلا

 راد نماهلامت « ادغتعأ#« اهموىف + تكحذ أ امىمراد
 راّرغلاه_ماهجل #3 ذك 0 ععملب م 3 اهياصم”زظأاذاو

 راطدالا ل :ال د ىدتشي ل 3 اهريسأو 0 ىذقةتاماجت ارا

 نادل زوال ع د“ 1. 4 ادبىّتح 3ع أ هرورغب هده

 راثااذ_خالتزنو * ىدااهمذ * تلو ٌنحار_جعظ هلثساو

 0 م د ا 1 ع 0 زرعنا 0 ار ههسعل ًابراق

 0 دع 0 م تان

 شلل ةرذكلا باصوالاو مومهاّرقمرادك الا هرارق 59 كالملاةلامح ىدرلا كر ارمعو هسسلا ةمثدلاو

 دنع ىنسعملا عصا نيتيفاقىلعتسبلاءانب وهوعأو ةلاعمصالا ىنأ نبا داع“ 2 :رمشنلا (4 4.ةدهاشلا و

 تظفسا اذا لماكلا ىلا ن م رهلعدست اذا سامو تيدلاا دهام سليل

 هنر وص قدَتف هذمأن ن نم ناك :منبريدخالا نيئزجلا

 ىدرلا كرما مناةيذدلاامندلا يطاخاب
 مهضءنلوق عوتلااذهف برعلا الكرم م عواولان مو

 للإ_عم 0 5 د لائرلا حوف دع تحواتت ”ىشعلا عم حابرلااذاو

 الاطنالا لممتو « لاتقلا ل5 * انقي_ضل طيبعلا ىرقتانةيفلأ
 لائرلا ىلع ترمهدفااذأو لماكدلان تما اك كا مانا يا ارت اانا ناتملاناذهف

 هنأؤ فسعنو دب انام ا اخو هنملار اولا برذلان ماناكلاتقلاو

 اورحوامان لمعت ةسادو هناؤزحرلا عون :لاازهىفروكأ |عسوأو ةعارملاو غال. !اىلاال ةعانصلا ىلا عجار

 ىناح الا لوقهتلثمأن ءرمو اكوممواروطشمو

 1 مهدهعيف 55 ىان ا هدادو 2 5

 دوتعلا فىركلا فمط# ىكتشااذا 3 هدا 4 75

 دردلا ناسا ادع «ىوطلاو شح *“ هداقنا د دياكم هرب _.ىأ

 دعبأ ملل لوب « ىونلا فوخ# هكا 0 نا

 1 ”ىربر لا لوقو

 ىجرتو 5 هلاصو ىنطعتو 5 ىو-1لاس صلا ا

 ىلطاال * هّلاح نع « ىتكا خىعشلا ب لارا ا

 ه4 نعى ا * سالو مف هن انراوهم * 001

 5 نءىلرع_صال يب ىنضلا قش #3 ىلاواح #3 رضا ن هغكو محي

 عبط سستال ُ رلاا_ مناف

 هسا م

 دواد نيناويلس ل 1

 نتهسنلاوذ (فأب و١

 ا دنيباطخلا و آ امذاحلا

 تدم ذانسالاو 2

0 0 

 ماقااأ كة

 سد تكاد 0

 هنءارقب شربالا باب فرع
 ن ىل-ع ا

 ءال_ءلاوأ ناك لاق مأسد

 "ىدادغملا "ىوغللادعاص

 قارعلا دالب حدعاما 3

 صاع ىنأ نب روصنأاسلع؟

 تبحاصماشهديوملا ليقك
 ريزولا تكف سلدنالا

 نشكالملا دع ناورهوبأ

 صاع ىنأر , زولادلاودمهش

 ك1 هاا اف د

 تاكلااذ_هقةضالا
 ناكودر موب ىف روصناا ىلا

 هئتارزو صخأ

 اذهانموبدرب ىرتامأ

 اذاذفأ نومكللانريص
 هبدومكلا ةككترطذ دق
 اذال ذأ دوعت تداك_| ىت>

 اءاطصملومكللانب عداف
 اذاذغا كلا اريسذن



 4-سدرغلاب بدرق ا

 5 ١

 هذىفسورفلامدقابف

0 
 ىنادمحلا لضفلا وأ ق1
 امو بدحاصلالاق (لاق

 دقو معيفا ١ اوريكم 25

 سا اردد ةصحذ ىرح

 ل

 نم وتاقفار مم سأ ارفىأ

 رورة

 تاحتراو ل وعي ىذلا

 اهدي ل-هتال كديور

 كءاس

 كعب رىلع عامسلارغت الو

 ىبأ "ىلءودعلا نءنال و

 كءارذ نأ تءطو نائنيع

 تقرالضا باسل لاف
 د5 انالومهتلاديأت لقف
 ىلاصلا نبأ( ىو رو) تلعف

 ناكلاقءارزولاباتكف
 ماكّدم ر>حاصلا سا ىف
 "”ىريضحلا نباب فره

 ساجلا قامو م وذلا هيلع

 ا هيهلعف ةتلف هنم تناك
 بحاصلا .ةلاقفال<ماَقف

 الامترا
 بهذنال ةىريطملا نا
00 
 ابان تويسشأ ةطرض ند

 د :وعىلع

 مقسلام ظناطكمقسس * نكلووأ واش نع ترصؤامو

 ماسه ةطابوهيحاصل * ليج هرهاظ ءرلابحأ لاننا
 مورم فرش ْن ءاماذا اعوطسحيوقوعدلوود

 :الونامزلا برحىرب »* شاح طمد : رلك نامّدْعلا فو

 ساكءن الام مةسالاعى رب رولا ها مسوئ وتسلاودواقلاى ءهوساقلا(هيفدهاشلاو) تنيلاهدعبو
 [ىصستم كلا لوس ظافلالا قيقرنوكينأ تياغو در طكمرطش سكعوأتنملا نر هو
 ظافلالاهو هن ىوح ال نسسلا اذ_ههءاعدهاوشلا خاب آنا ىلع عاج الا دقمنادقو 0 ىتلاح ىف
 نيرخأت !|ضءب لوقهنم لهسأو ىدادنالار ةءحوب أ لاق ىناعملا مالا

 نالسرالعلام اتر-وأ 0 هاو>دواعالعلارم نا

 ١ 5 ارعاشلا لوةهيلعةلوبقلا دهاوشلا نمو ىئيالرظت هبفو
 عضم قربك د عدا 2 انمأ نعد د رش من ٍِء

 اراه نادم نوال لهو * وهل لمل همدان نها 0 اضدأمهضءع لوقو

 تاماقلات اس أع نمىرب رجلا لودو

 اسندءاخانبا * ةهانانأدن_سأ اسأئملاذاعراو * | ارعاذا الم راسا
 اس راذاهبم رأو * | سهى ها ذارمم ا اسلح ناس غاشم «© م

 ا را 7-0 ىرسعفو ه2 ن 7

 5 3مل ني نيدلا فيس لوكس لقلا نمو

 بكوكءىض»ىأ « هلالهءاضأ ليل .ٍ ٍْ
 ارانأ الاله هي هلالاانارأ

 قلت فىكهذه د هذ_هك.ذت اف

 رخ الالوقو

 ”ىبرخاا"قريصلا لوقو

 فرغت نم ىشه * ةبمنع تئرف

 ىترب ىل>- نم قدف# فدعم ن1 ىرتذ

 اضدأ ىبإا"ىئصلا لوقو

 ىلعثل بنا ه نسحلىلم“ لي ىذذلونضول « وضكذذلي
 نيناسللا ىذي بقلملا" ىوح هاا ىريظنلا ع نسحلا لوقو

 رهزنر هزاكعد رألث اضَذ * رهطملا أ مامالااندمسل

 1 ءاطع د راع ىأرضئاق ءام ءامض

 ىوضأا نورخنا لودو

 مسعر ا ل
 الفلا شفروأ علا ىسكنم# م-ئادعأيلا كاذا او

 هسترت ىرحأاع قأب *« هلايقاورهشلا ل يقأدق
 هيواقم كل ا :نعد زج 3 هيول_ةذربلاه>وف

 توراهىفاز. امد ملا نبنيدلا فس لوكو

 لزمن -ملاهباك هتسكعاذا اوهو لس ىبنوهذ و« هروداذا 1

 رعاشلالوقكت اماكلا باقهللاقبرخ عون بلقلا نمو
 ممل لاا تاون 0 لودمهلد تاظااولدع

 مدقم هلت ارافاوعفر © مشمهتحئاف اولد

 برادا ضءن لوقو

 وموذ



 1 اوحلناءامطظلا ما لا مارآ كلقع « تلذخو ءازملا تل ىلا

 لالخ ااه. !ءتلاحاحتتواه « تريص خال ناول فلا نم

 هدعيوسملا هدعنو

 لماخوهوهنانذأ ف تلح ىوه «ىوط لان 0 نمنااسل* ناك ىوه

 نيران نة_سلا أ رصرس كو ةم#ملا ءاحللا خفبانه طخناو هرشب ملا خان ش>ولااهمو هلي وط ىشو
 دح أ فامث وك نأ ىب مو (ةلئاملا هيفدها كلاو) اهتينمءنالال بعابتاو :الة.طخلا حامرلا سنت هملاو
 نم هلثامملا ظافلأق أتدقو همْمَقَتلا نودنزولا فرخ الأ ع نهال اقباف لاتم تنبلا ع اعرط وأ نيت

 ضعهنم عدةساؤ هريغلوأ

 لع مت رافاهغصد نأ ةلودلا

 ةلودلاددعلحتر اق

 اهدصو نءزممت ةطوب

 5 أب هدوالا عَرَما
 0 0 0 همسشتلا ف قداس | سرقلائ رم لوقكدصقريغ

 تديردا ماجلا قامن رطءلارمنوىازخلا امْعلادوصومادملا ناك 1
 وفاكءام المل ارمدنو از حد و * مامعلابوصومادملاب

 رعاشلال اوههيضَقملان ودنزولا مأ ازتلا فباملا لصأ ىلع" هلثامملادهأ اوشن مو

 اهةرطادب لوقعلا تار حز 00

 اهشدع قسأم 1 رضا هب 6# سن أىلعحوحم هادن

 ىرتصلالوقةلثام 1 ل نمو ثدرأل والات ىلا

 انرهمك نعد ملال مدقأو #3 اعمطمك. فدعا !محأف

 رهعمري-غ قل. .ملاطس 31 94 كالثريغفان ملا معاذاق ى.ادنالا فاهنبالوذو

 رز ءرح ةضواغيوأ # نيكري-دوطفهحاونا ساما نيدجأ لوقو

 رود# تيلفان او نشر وأ «ريطمتع ا .هاود وأ

 مولا ةعرسلا (ثرمتو)
 ءاعكأ م ها ماكو

 رضعمل ةناح 03 صخقلاب

 .هراه اوماق ًافزراجلا

 رس وكلا ن م نوربدب

 طوزب و ءاملااههلد ا

 ندو ءامللا اهه-ثت ر

 نم مظادق دس مويديأ
 اهيدب ىرمسلا لاقف درا

 انل صفتلا ىلعمانأبر

 اضدأفامعلال |وقو

 نا_مغالاءقرزلا ماجلاى طاش « السلستمادغام ل طوطخ للسلس
 نا الاقرولاماجلا قداس 2 الصاصتمأ دغام لرعشد عح“او

 بالا لوطاحلاثمأىرنال ةصاطت ةددصق نمىزرخاملا لوقو

 0 مان كد 000 «ي مداه كَذ_لقلبافحرفاو
 درودرولا ةباغنمدسأ ١ ١

 معاطم هاو ارذنم ىدعت :ةلاذإو 01 نعءاطم لاو ْن مى ءكلاذلو

 مانالاة اك شىفلوس> ن.ىلءنيد#ثرب رولا لوقو (

 قاوءا'عايضلاىلا *« ىطاوعااءابظلا نم قارتفاهيفسشلل * ىئذويب لأ ظ
 ىسادنالاراجنب|لوقو

 الم'الااهمأل نم اهسصتغلبو «فيهىذف اخ اعور فرت تءاج

 انلموىادنسانلا ىأرام
 دسالا ه>و ىلع حارلا وب رم

 ترك ذ(رفاطن ”ىلءلاق)

 وسمدلا طامحلاا نيا ل وف اذه

0-0 
 ىوملا هيانا.سدرودسأاننل

 دسالا هليقىو م يناكامو
 الشع تقشرأو ادر تغعلأو « 0 3 تالاف اه تان راق

 بجتاذ 0 أو * لجو نم 90 اضأهلوتوأ|

 00 ا ع ١ 00 هتدوم 1 راه 9 5 0 0
 1 مناد ناوارصاب اعرب دو © نبض نيد نب لضفلاهللاد_بعابأ نيدلا مهنا هبحدعرفاولان مهد.مصق ن ميناج رلللث علا

 ا #3 ميش ةقران صدءمو 1 د ا 00|

 ميط ١ ىنشنم هلا فكر نز ىمرعشلا لاذ خو بشأ

 مو قحرطم شعفىملذ 17 اند ىراكذأ "لا مو

 ماحلا للزلا ىلع ىضغ دوو 3 ىرعشد ععربسة7 نا انف



 |*ءة

 200101101521 طم ل 521285 7221 7-52 قم ع 213362: 2 دنس لال ههتط ع < طك ط5 7:1 تل لنقل نش 065-707 كاط قط يا عج عم عدو صراع جمدت

 ىقعمو ىدكلدبىرتع ظلت هناو : دى ةياورلاو فمصلا فهذي وءات_لا فرهظداموأ دا ىف قمساموأ

 نمو مطنل |ىفمصسلاءى (هيفدهاشلاو)بولطم ابر هطلا . نعدهرا٠عو هوى 1

 ىنتملا بيطلا أل أوو هماعدهاو راع

 هملع لذدف ىديشخالا

 1 شايعْنيلضفلا ولأ

 رمسكو انالوم ماي لل مادأ

 ىبأىلا ار رد مست ملا

 لاف كلذ نامنف مسا
 الاعترا

 اندمسل عادلا نانا و ا

 ىد رلاب شهد نم صغو
 رهلاو
 هداهم ت لاح ان دمس لمح

 لوقلانسدو كا سس
 كل 1

 نم مانالا ضخ نكد نأو
5 

 نمالسصنلا عض وم ىف

 ا
 اندمسلاده نمتاءافتدَقف

 رشلادمسن وه روناملاغلا و

 بصنالب ضم همانأ نأ

 0 : ودصةتأ و دّنأو

 راشد هنالك هل هذ

 ثكئاع ى يضلل و

 (ةع هيلا حاص ورك ذو)
 هلا داما انرك ذدقو

 ءدقءنأ ب املا ن مقساعف

 هطوج احل ودلاد_ضعولا

 افا صنم ولاهءلعءاضس

 لهأن مىل> ردمدان. اكو

 ىلع ئن يضع تدالا

 هلارعش هيقلاقالا# هديا

 لخىرحلاو ل +ثىفّرعلاو * لجوىفمو راولذج ىفندفف

 (( بغت ص هللا ىف بقت عدنا 0 معمم هللاب هدعم رددت

 اهلوأةيروع مف نيحهللاب مصتعملا محدع ظمسيلا ن مم 6 كا مصل ن نماضدأماقىنالثبدلا

 بعللاو 3 + انيبذحلاهذح ىف 03 بتكلان مءامل آان

 بد ؛ رار كا كاذرل ةرونم « قع اللا رد اوما ضد

 ةعمالح ام رالا بعمشفف معلا و يقل عشا ىف الناس لان #

 اموءوس مهلا نيأوأ أ ةياورلا نبأ بز نمر اهم فرخ ز نم هوغاص#
 اع نا فرج لما اشداعأ و اصر

 زل مايالا اوعز اهئاحي
 بنذلاوذىرغلا ب كوكلاادباذا# ةيهادءايهدنمسانلااوفوخو

 باقئمريسغ و املقنم ناكام *

 بطوقو اهنم كلفذىف رادام *

 بلصلاوناثوالاب ل امم مل«

 0 تذعاذاعبنب تسسدأ د

 بد>روأ راغصالار هصق نوع 3

 سمت ف اماعلاحيربالا او ري-صو

 ةلفات ىهوا نءسهالاب نوضقد
 هعقوم لل-.ةارهأ ْطو تشهنول

 طلاع نمركنو ا م من * هبط + نأ قلامعت حوتملا أ

 كشفلا| عاونأ ف ضرالازرمتو 5 نقلا باوأ مت 6
 م

 عد 0

 ةأز زل كلف غضتالا أوم وعجأ اوناكم تاق نيمجنملا بذكى اا هعلط# راشأو ةعيدب لب وط ىهو
 باوثلل ارطتنملابةترملاو هناوذرن مهب رميا عذ ىغارلا هللا فس غتر او م 1ك أو كلذ ىلاعت هقلارمسف

 ردو هراهت الة ةصم تسل يرش ن1 ل هر الشتا يدها كار دش النا

 فراعلا لهاحت ىف هقداسلاهندمصققدملولانب مسملوو |وقهنمو هش

 لمأ ىلا ىس لجأ هناكص * عصر ىذمول ىف جو ىلع فوم

 بهذا ع_سمدق 4-ضفاغ *اك وع متن ىفءار ةصحر قءالسك همرلا ىذ لوقو

 داقتاهة>اعمقتاهش د ءامح هنءاضاق لاله مجاشك لوقو

 هعمص ناصتلا ش# هءركب * انالا ني ههسو باههالازح ٌنلاك.دلودو

 مزتلامقسحلاب مرتغم لكو دع ردظتنم غلا رصتنم لكو ىلملا "ىصلا لوقو

 قرطلا نمدو# لكىلا ىدهي * رذوك انعم ىف ةيمط ىل- ها رباجنب | لوقو

 قاح قرهزلاو قذأقردملاو د م تسلا

 4( لباوذكلتنأالا طلتانه « سناوأاناهنأالا ش-ولااهم
 اهو أت ان زلا كلا دعني د ترب زولااهب حد علل. وطلا نم هدمصق نمما-ةىلالْيدلا

 لغو هدلاةةماهنم كءاقو *« لهاذ"ىملا ةماهذ نعتنأىتم
 لثاو 1 رايدلا رم_صاان لو ني فوم لكى عمدلا لولطلا ”ىلطت

 لذاغ وهواملافغا ىف رمالو 00 اهعورعس رلا فحمل سراود

 لئاجتااهمر قتلاسلسا دقو * اهليذ بن :اصعلااهرف تمص١دقف

 لمالاةمزالا فرص“ ىلا ىلع# ىحننا اذا هافعلادأر نم ن نفعت

 لماحو ض.ةداللا_ جم_همقو د صاسوىلاوع انآ ١ فسلم

0 
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 ىئ رصدالو يععالو ىدا اوذىلع 3 را طخ ه هواس ا نعش عنتر

 ربا عض ومه-:مْكْمكو ىتح *« هبي دضق ىنأول تندلا أرمدوو

 ودم ل اوفاهمفل اوقلا ناثك تفاسو لَ هع ب لسع ع نك

 رصخنا ىف طارفالل ]رعمبذعلاو ا للا 0

 6 ري_ضدبايذلاةضجأ نينطأ * ى رئاض كدمع واف دنع ولا عدذ

 ناكولاق < ىاهلا ةن عنب د2 نمل 27 ءادرعل ل ا :رعأ الو ل ماكان مثددلا

 نيح هترمصن ىلا اذههللا ديعاعد ههجوهللا مركب لاط أ نب" ىلع ننيسحلانب "ىلع نب رفعح ند نبأ. 1

 هللا دع لاقذ 'ىلعهدعوتف هرج إف ةضيبملا ترهظ

 روةءالالو الا _؛ظال * رو رغم ىل-هاح كد و ىلعأ

 ريدج تييحام كبرحبفا «ىتتأطبتسانأ دعو تعبأ
 هدعيوترملا هدعبو

 روصن هاو قدما اومهاوأ علو“ لل ىرمدن نأق ت تاحرااذاو

 رولا ك0 د 00 0 0-0

 0 1 نط د ا 0

 رك ىل-عنذا نايذلا نا #4 هنرحز بانذلا ّنطالكوأ تارعالا ضعنلو

 عارأ ِبايذلاَن انام مالا 3 قرف عا تلك لع

 (رتبهه ء.نمن الاى هفرتاو * ىنولافبض اوقلا ضيبلا تناكدقو ل
 اهنمو ججدتلادهاو تقاهماطم رك ذءُدَقَت وديج ندمت بف رب لد . وطلان م 6 ا مصق ع ةنمماةىلالسبلا

 رجامتوهو برحلارانهنزبو * اهلاوهو ليخلا هتبلس تف تيبلا لبق
 ريقاهنأ لك سد لد داع هعش قمتهكباوثالار هأط ىذو

 انمراورسملا

 رعأ شاوىاث !اعارصماردص فرخ“ الا ومطأا ءى حم أ( همقدهاشلاو)

 ىدنزهبىروأو ىدٌعهنضافو 0 ىديهبدر و ىدشرهب ىل [|

 ا بداكلا ماسي روصنمن ,سدنامبحدعلب وطلان مددمصق نماضدأ ماقىالْسبدلا

 دمرلاوروعلاننعلارو-تضداقأ «دنتهنمتضتعا|لاطدنهلالطأأ
 دهعءلا نم مك ناذ " الاو دنهلا نم 5 ةبناصع نكدزاولالاب ن اكاد

 دتولاوىؤناا ىل_ءانارتأ ض.بلا ىلع *« !هحاعمدعي سعلا ك ءلعاذجعأ
 د->ولا ةفص نع ىتت :مامد_>والو د مدوهرثا ىلع وة-بقبوأ عمدالف

 حودمملا فصوىناهنصو
 1 ولا ناكروجلا ىفأ# لفا <سلو عبط هدوج ىتذ

 دب رىكذب سل هتمءاقس نوح * هءكسإب تان دال اهتورطاذا

 دوس نهار لغم كاناد 0 ا
 را

 هداعل :وثددلاه دعب و

 ىدهج ىبءهادنورأدتف سانأ # ىدن ىلع ىركشو عى رأ ك.ناق

 دخلا نع رد "”لحدقنا ملعاال 0 ىنا 9و تديدحام رع

 هلءدامال ل ملقلا ءالا هرعو ملانو كس سردُغلاو لاماوسانلان مددعلا ةرثك ةورئلاوةياده ادشرلاو

 0 ببيبربر_ي””ي”يبي تت ل 5-07317ظ57لللللل7للا

 أعداى<نبر مع ئادبع
 ىاهملا سلاح ىف هسفنل

 :رفلاو أ ركن اقريزولا
 و>رخأو اذ ىفاهمصالا

 امهوتلمثدشانأىف
 وقرسأ قتيذا اه لوقأ
 ضن "ىكنم نع ىتعماجو

 دمعد ىنعس:ناىفرسسامل
 , ءاطراس الاازه . امانا

 نس>ًاانعأ (هلتاثم)
 :#ملا فامهتل عناد

 و
 اورذند5”ىملاو اه لوقأ

 ارنونملا أ نم ىلامو

 «ةومس ىنتصسونا ىفءاسأا

 حاشوحاشولا نود كنأ

 ”بجملو ةعاسلاسمأذ
 ه.ندشنأولاحلا ىف ىلع

 ؟الامًايرمس الانام مالا هلام«ةسااهامعتسنمهدسعب قيد ىنءلاو عوطقملاوهورتبأ عجبرتبلاو عطاوقلا فويسلارئاوبلاو 5 0 1 تعدل و مه 6 كءيمسل ومد ءلأ 2 5 0 5 ظ
 ٍغيروهنمدقلاو قىّعماحو

 | هنا رنك قتتك اذا

 ع 00

 وبن أو تعول نمر _سحك
 لالا ىفاضدأ لس#و

 هند شنأو

 عماوقىلانقلازهدؤو لوقأ
 هزم ةئسالا ندد نمىلامو

 ءلمةنسل ا ىرغتنلالا

 هلي مولا ةئياوحن ىف كو
 "اوبس لجو (لاق)
 وفاكد نع "4 ريضلا



 نا ا عاكس

 ساجلااذ_ه ىل*ءالارمهز

 6 :نم هعمانأىذمىذلا

 | نألبقهودمنن غو هلوقب
 هاودب الخ لاو انأدمي

 هيلابتكو
 بح طرف ىداوف ىفرمصنل

 باوعصلا لك ىلءهبديزي
 اروةءانرخث هانثدصق

 تامل نخدملا فدعا | نم

 نيسحابأ كارأ ىتملاةذ

 ياش تلا اذا هلت اذ

 ردنىل اتاس الاول و

 لاحلا فا ماو-> ىلمأف
 باح ادفوهاذأق هان شذ
 ىدو مكنيسلاابأ تدم

 باذعظاشلأب ا

 بشرق ياشوق أ

 اذه وهو تامشلان اعد :ركهلندعف

 كسلا هلا ىتمتاوو

 اهوى درصملاءاضرلاانأ ا هب حد ظطمسدلا ع نم هدمصق نم ىّرعملا ءالعلا ىنالث ملا
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 رهسلا ىلعان اوعأ عز جلا, ”لعل ا هأس نب اقرملار هاسان
 رام ماس ل طاولا قساف « مهلك اح الاولع تل نأو
 رظتلاو ءىعأنا "ىلا لج *« اهتسئرأ اهيل ةريسأابو
 ىرث أ ىلعامب وأتو ىامأ ىرم» « ىرصا كم ءطوألا رسام

 ىرطظت“ 0 « هعئاروخلاقونىردق طدول
 رصدلاو باقلاداو سةءقدب زو د هلمادو لاا مالظنأ دو

 رذعلا نمرمع ىلع نةةواله تو ل ىجدعأ هدعبوتتلاةدعبو

 روحلاو ”لدلا نس> لن اير سد #4 هرذوحو مع رنه كلوح تانك

 كا نمنركشاع م نك #*قاخ نم من ةرعدىذلا تءهواذ

 ردقيلانمراعالو ءامظلانم « ةلطاع لاضلات اذ, تكرتامو

 رفعلاوما رالافرككلا'تزفو# ةيناقغدةءةاهملك تداق

 ربولا نم بوث ىف _ذربناكو «اهرذ أج نم ىبثو بحاس "برو
 املا نمار ومعم كيالزنمو * هبني_و مالكمظت تاسح
 1 متددوأرعشلا نم ثدد# هعدو رن *شقرهظد نسحلاذ

 ا نمالاعف أ كتف ثمالاو 5 راد كما ريعسح أم اهمولد وطى مهو

 هل ووو ارذرا تالت ارمانا وع

 ربالابزشولا نود ةيردهمتلاب ه 0 افلم
 رو نمدرمسأالاحرلا قاتواهيف#عزح نم ردلاط مح ىلا اوغلا قات

 رثتنمءابسصخحلاعمناج كو * ةطقاساعل ملا ل صالد كف
 5 ةللادحاع فل "ىلع كماعنا هرثك -اوهامناك-: :ءىدع نأ ىبعملاو دربلا هك رمصإتاو

 هتيرتىفقباسلا"ىرتهعلا لوؤنمذوخأمتببلا ىنعمو لالا عارمصااوش- ىفرخ الاوت رلارخآ ىف
 ءاضيماادسملا ثالتانشدأم #4 تدو. سف كيدي ىدنب ىنم لأ

 :اقلنوكالتأ هر 9 ىنن أى تلصولاب ل

 0 ازلا ل .عدلوقءانعمىفو ىبايثت سنا اذا ىن واخ

 رذنهف رذقتلا . نكيناق

 بارتإأ ىدولا ىنكيف
 ْ ىف (ىزرخابااركذو)
 | لا رصقأ أ د -_ د ناك

 ى هد

 ل ىلع

 مءاقلااب ا نأ اولا مظلل ل

 انامخ الا طخصست أ ىباكرت و # ىنتدسفألب ربلابى :لايصأ

 'ىسرملاب ومو نب لم ا! ادمعلوو ووو

 دصتقاق فو رعملا ةعداب و ا كد 0 دلع سم هلل ءرذللو

 دزب ل نيرا ىلع اضيف ضافول « هركشأ ثم -نمىدنا/كيلاو 2

 درت لدا 2-3 ىد دو>تددحول د هلت ل ةذالاد 2رالا

 نء< دقو 4ءفرصتعب د نم منو همقومس)ل ن م مّنذ هلا معتسا ن ماورتكا وع ءارعشلا هلوادت قورطم ىبعموظو

اءالعلا ىنأت دد رم ولاحارسلا || وبآناكَن دب ىرورضلا
 لافاذه ىزتعمل

 هيلا ند 0 ءاقلا نبا

 ردصلاو درولان مد ٌنوتمدقولا * اهدراو مىلتاد_ ءدانأ ؟-

 رصخلاىف طا ارذاالر ع مبذعلاو# ىام-ظىلعاهنمى 1

 د#ىبأرب رولا هناوأو ه-:ةولعأو هنامز لشهأ مر ؟ ؟يلءزاتجاراعن ان أب دالا ست ضء«:ىفتأرو
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 موركى جورك اسد لظو « سوعءانسو نسا < ض اير
 موسجلا ىلع هماقس نءلخ 5 اموس>تاظحلاذا نافحأو

 ماقى أل وةنملاثاااذهذخأامغاو
 داعبلا رو-صقرغدلااهملا #3 ىمتاموم وس را نسحامف

 دارملا ءانغ ىهو نكااو 2 ا اها در قثداو 1اريسطذاو

 دا صرودوو 4م صاسو * نجد بورعوةباح ك اذه

 داسجلا_مح-ضتداسجأو د ردى 1 برب 0 و

 لاقت م>زيزعلادبعن. "ىلع سحلاوأ ناقل ةيفاقلا هذه بوكر عملا ذهذعنأن و

 داص ب ابحالا ىلا بلقىوس# ئنث "لك ىؤرت نافجأو
 0 ىلوث مهن مل تسيل «اموقتقراقذات نزح كاذب

 دانرود_-صو هريح مدغأو الر تو وكل داعم

 ءاقرلاىرمسلا لاقو

 نيحابرلا رهز نم رضنأو ىنهبأ * وم سبن.اد الارهز ة-.تفو
 ن زارتسعلا ىذم م ىدعحارلاو 31 اوفرصناوحرلا ىشمحارلا فا | أوسم

 حاخرلا ىدع نزارغلا ىّدم #3 اولدبأ دوو حارلا ن ءاوحار اًضدأهانعم ىف لاقو

 حغرطشلا فصووهانعم بات قلاقو
 20 #4 هتتاعانل كنمعأل ىدنب

 الث امرطخي ناوشناذن كو 1 امْوعم ريس حاصاذن 6

 6 در هس نمو 0 ءاشنا موسم هشام ممم فاوملا ازهتزعددق 9 :ريثك ة سا و

 نمار هدلامياصوأن م كّودع *« اذفاو قيدصلل ىبتك-:ءأر
 نا داعح صب رابو *# اح زامءالخ الارارشأ 0002 و

 "ناس د ودل رانا كدوهع * انئاصل_دذكو ىندام انوا

 نهادمت لعام لك دمىلو اتا لا رشلاب كاقلأف
 د 0 0 ”سأ

 الو أل رطل مةدمصق نم سلا ىهالثدملا
 نامزأ ذ#نمهنانآ تعمسرو ينو ا مكءاقو

 نايه رام ايصمق رو نار د تأت ءطودسب جحتنا

 ناحأو ريهك نم مقس ل -ماقع * تح 63 عمجلا" ىحلاا_مبتر 1

 ناثهتو مدت اذ سمع نم ىل اك ع امن 5 يدر

 ىنافك أ قه لاك حبرح ىلع «راتلارف و كا راق هدعبو تملا ةهدعتو

 فاَد5ف هنءّدَقلا تكلكق ناعو * هءاروتررك بوركم برام
 ناوشنوتاعنيناعمج اوما اوه هرصسا دع د اودص نامّتفو

 ناعذم ىملا هوه ثولتاذىلع 5 هاا سطو .«فرخو

 هلغةجالوهريغىلعهنزخعإل هيلا هررضدوعيا ع هظغحلو هسفن ىلعهناس |ء ءرملا نة ملاذا( تدملا ىب :«مو)
 لؤالا عارم اوّس-ىرخ هيأ ل ودبل ءىحم <(« ىدهاشلاو)هيفهررضالامم

 (( رمهملا ىف طارفا لارج 6بذعلاو * ومكتر زناسحالا نم مرمصتخ اول )'

 اهلئاف ملعب لوءاسؤرا
 بئاحمب ىنادقانامزلا سعت
 با د*الا ولضفلاموسراحمو

 ىديت طسنا اوبك ىأو

 دكا او عد در مهب

 نسحلاو أهقنلا(قريخأ)

 نودع< ن.لضاق 0

 0 رولا
 تلاقفأن ِء ”ىباسلا

 1 نعلم ا

 لال كو منش

 عد ىأ نع ىرددلا

 ”نافكالا دمت نيهللا
 عمد رخلات ئ ةرمصيلا

 داما هللاد ءىنأ ىبع

 تك ا
 ناو غلا هللاد.ءىأو

 ةلاط:نىف كامسلا نب 2

 كااررعا اوت فدسلا
 ىزرزيدلادجأ نيرمصن
 1من اط ىلعزيح سلاح وشو

 دنعاوماع هدزعا اوساد

 ”رالر مدن لاق ناخدلا ديازن

 انأاب لارأ هلك امن عا

 ااسحلا و 121 لاقفنيسملا

 00 نابئثتضمتا اذا

 اه دوسيلدا دم-> مهيأ

 ى- 2 ىنهكسفق

 ىنثلا نندجأ رادفلاانمهتنا

 يف يهاعم |



 0 ودباملاق رحأذ

 ىدارض ىف اذن كلو

 ىفكاقلا هفرظتسساف

 0 هنعم رغو هقطاتساو

 ميسغلا(ىفأبن :أ) 21

 نسما و ادام

 مساقلا لأن ءىسدقتلا ىلع

 ىناوريةلا ىلع ننولخم
 ديعس لأ نيد هللا دع ع

 اتا هللادب عى أن ع

 دج فرت لاذ ىدبجلا

 برخلابانل ناكراج مساق
 سد ردانكلملاد_ءنأ

 ىديرس 1 ىرب ا

 هيض وةراتودم رمقلاو

 لتر اق ىرخأ رات تالا

 انيححوارءام-لاردي ىرأ

 اناصتلا فارم
 ىديتالهنأكلذو

 اياغفاي كسا كهجورصبأو
 هيلا ىنعى غول لاقم

 اناوج قددصتدي ىنعحار
 ىددجلا لاق(دانسالا اذ و)
 اساحم سده ن لمقع هرمد>ح

 بالا ن م تاذحا هؤ

 باد ا ا

 ىلا مهتلاذىضفأ نأ ىلا

 ىلع ءقعءلاقذ بانسلا

 ضعءناهمت دسأو 4م ديلا
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 اس>وىدس .بلتلاوقرطأف# ةتهر4_نا اود تت 0

 ام شملا ادم ع ملا كد دقو « بامشلابوثمراكلاتوسك

 هدعب وتسبلاةدعبو 1 0 ع تانتا اادنن مه ىتصلخ

 انقل و اهد 2 ماهو و 52 0 25

 اسلقلانوحداملا ا »ع ضدرةلار# دراول ىناو

 ريشا ركلاءاسك اماذا *« حيدملا ٌدرتسد نك تسلو

 املس حدد و ىل* ىرعق * هريسعغهنح>دع ىلع

 اًضد ه ًادهفنباحدعلاّقف هبد م شةسملا تدملا ىف ءم"ى ١ مادا | دوو

 سدر ضاهيفهلام تئارض « ىلاع ما ىف سراوغلا نأ تعم

 )م #.ةدهاشلاو) ليثملاس» :رضلاواهءلععمطو ل> ران رمح ىج جلاةهينطلا ىو هس د رك عجبت ءارضلاو

 ىرومْ سلا ىو ندمت ميحرادبعلوق هلثمو لالا عارم اردص فر" الا سنانعلاى ولما ءىجح

 أس درع ّْن ٌنُفامو ىر ولانمد «* ىرئاةهسأ نسا< بو رضوىدبت بيطخلا

 ب ولو صوقنمكنا # يار كا موضعه لوف اوفهنمو

 "ىرسس ”ىرسسلاامالاردأامو" ىرمسلا( هق>- ىفىباعثلا لاق)ءاقرلا,فورعما ىدنكلادجأ اوه ىرسلاو#

 هرببذ-ءأامذ رد هللو ردسلادقعىفثذنلاو "ردلاد ومع من ند عماجلا رعشلا رم بحاص هعتاك

 فراظلا ةعك ققاعد و رهدلاةمح ىلعس كد أمدرع هللا نمتد>رخأ دقو هرعأ عأو ه هرطو 5ىصأو

 0 هلا هازيلارود_صو ماجلاق او طأاهن *اك اق ةرطو عئادبو ليم هر كلذ نم تدتكو

 ىاميص(سأهنا ىنتلب حالملاقد+لاتازمعو ناس ل نالزغلا ف لاوسو سدواوطلا
 ثللذ ىلع ء”لدبامتو رعشلاببسكتو بابشلاة روك ايىيذةن أ ىلا ّرطدو وفرت ناكف ل_صوللاءنيئاؤرلا

 لوقب هم |١ تتكفز يطب نإ زازبلا فل صوملابوهو هريخ ن ءهلأسدهملا كبد 1 دام

 ىراسعاو ىلا ن مىرمست # ى دا نم كيفك

 ى راعم وتب ىل_ضقف اصقن « دتممهاضفأ ةقوسفف
 ىراعشأو ىنهجوة-:ءاص * ىئمامفهربالا نناكحو

 ىراجاجق؛نم هنأكح #* اًعيضا مبقز را عسدأف
 هلدملا نمرثكتساو ةلودلا فيسب لصتا باحلاح راسا مْكنْض ىف ”ىرمسلا لزب لو( لاق)

 ءاسورونادج ىبب نم ءاضالادنعدر وعش مقوم نسدحو لوجلادع هتيصدعبو لوفالادعد هدعسوعلطف

 قفتراكر ودصلا نم هريغو ىباهلا رد 0 ىرشسلادر وةلودلا فى سونا و قارعلا وماشلا

 6 امص ع نم هلوق هم ن مو قارعلاوماشلا ىتبشاحمطنو قاف ' الا ىف هرعشراصو مهتم قزتر او مب

 ىدن :لااهسحرت درولاءاك" لعد * امت اكحاب رلا ساشن أ هل #ءلع

 درب,ءاملا ىلا رظدي تممسست * !هتارخىدرولا بومجقشد
 ىدتحعد دوُكمفنزاادوقع' لل تار لارالفر ثلا هريدابو

 انو 4 :ماهيىلوأ 95 ارخأتم ىرأأال مراكملا كلت

 | هرج عرطملا اسح 0 ىتح < هل تارا ىوذ لظًاوفع

 0 7# مممانأ ن ءماتيالا لّمكتو م

 وم | ةمهذم با هذ مس ل :انيلامل أضد ًاةدمصق نملاقو

 ملحلانم نا تلد خو 35 [ةمقمانالا 5-4 ركام

 لافو

 مسعنلات أذ :ءان_سحتفو دع سشدءتانح فك _.:ماذ و
 2 ممويوتنت



 قامتهتاموجرمتلاديعمالسالا ||
 حالف مهيف سبا نأ حالف 1 كا :من مسهتلمأ ])

 امثأ ثالالا ادت نب كلا سما بح دعه امصق نم عد دارمسلا ن مىبأح رزالتددلا 1

 حامصلادهعىراك د دن تدد> د حامصلاد: ءّلد د الا ماج توص : ١

 حاصفالاح 1 كافي 5 ىأ 0 نماسف 00 ع

 حاشولات .اذءاأةركحزم 7-3 اهنصغقف قوطلا 1 نال

 حازتناو نكس نمىوف ىلء * ىنئاشنارئاطالاركصشأال
 حانح ب ماضى راعأ * هنأ ول هوك أ امناو

 حارواهملادفولا نيش اذا 2 ةلوهأمدوعلا ةيعكأت اهعدم فلوق. نأىلا :

 حاص#دبأب 3 كس لوالتت هلضاولو اح موق كل

 حابتسم مهم هول نم مهكر ءو ىحف مهلا اومأ رساعم

 ىفرخ "الا سنادتملاءىجم (ه.فدهاشلاو) ريخلا ىفءاقيلاوةاحضلاو زوفلاة يناثلا حالفوةلب وطةدمصقلاو
 ىلاكلا لضعلا ىأريمالا لوق هلثمو ىلاثلا عارمملاردص ا

 هاوه قدرح ىخحياداو ذو «اموتك اناا ىوملا فىلنا

 هارك-سىذلا ىدينمأ ارثس * هاع ىم د كفاخأ قأ ريغ

 (ابب رضاه. فكل رئانسلف ه1 ارض 1

 هانعم قرسدةوءاق لا"ىرس الو هاغاو لذكس الا ساو سرخملتلا حا رس تاغ ىرتك 1 هضستلا 1

 ه«طفقاى ردلات وهلا هتيسنولام هولا ىقمسادلفى زعلت 1

 ايبرض فلاشي ارنااف د ىرث دقن م ند ءارضانولم 1

 الأن اتاخنب غفل اهبحدعب راقدملا ٠ نم هدمصق نم روظوأأ 1

 أ ورطلاداوغلاو وو ع امضخاناْمال_ىسلاب تول .

 انلدابلاو ريأاهتر وزا #* 0 !ءترارو

 أدم ءفراهماع ىل_هلا سرسو ايشاواهبرب ريسس علا ناكف

 الو دهفن ةمالسسرا وخلاانأاهبحدعةديصقن مءاقرلا ىرمسلاتددوهلد و طىه

 انوكساعمدنيءالتابسأو هب ابيحلا تلطأ نأ ىنشنعت
 أهيم نيد مون كك بحم همد ق نيسبحلا ىفوأ و

 أن روما «-ةمو اهتملاش * اهعمدتعدو ه4همداعد

 امضخاناش هسلاَج تّدمو * ن اوه موعد همم رهادغ

 ال انصغو ارتد اي أس .رالا ارغاهنم ناعف

 ايوذلا لع 1 #4 دودصلا يدتالا بى دهعو

 اسق راه فوشلأ بار عا هت امل انا كرا نك
 اواخر هولا وعدامادا «٠ تلح .اتاذا قرب الو
 ايواقلا نويعلا زير ثتمع دع فقومن منيسالوىل كو

 اسسق اد رب ريصلل تع ردن #* هفامسأ ظعتللا ىضتنااماذا ظ
 ' سم رحدلان مساصأ# ريبعلاك ددوس نم كلون 8 2 دملا ىفاهئمو |

 اسمللا ى ءأ باطما اذاءايضهبواطخلا ليا فدثكىأرو

 ل كلاامش# لح * 1 دات له بشمو

 مل ىننح حان رتجاهو
 دوب رانا ميتملظف

 نك ىمدأترجالولو
 دم ادبأ معي

 هانيوراماذ_ه ىل-ةمو)

 | نع(مدقتملادانسالاب

 ل 7 رة باتكف قماسي

 ىلقصلاد نين اعلسر كذ

 ةبقيرفا ةسوسن ناكلاد
 امالغىوهيفيرظلجر
 ىدف هفاكهيدتشاو المج

 تاذ وضاشمف هيلعمالغلا

 دقو ادرغنمبرمشد هلل

 هلاس رطخركسلا هيلعساغ
 هنورد ةران س فذخأب .نأ

 ىفدانلا عضو ول ءففهراد

 2 ا قردحاف بابل
 ردن ََن اريل ض طءددأ ر

 اقدر .رالاوتطاقرادللهأ

 ىلاهول_جاو هصأالو

 أشنأف تاءؤملهلأ سف ىدأ ُكاَهلا

 لوب
 ىداع: ىلع ىداتال

 ىداؤفىف رانلاءرمضأو
 0 هأ اوهنمدحأملو

 دابمل العا عال 9و

 َْق اوفو ىلع ىسغت تاج

 دا اولا تاج هبا

 ىأف ران صدد نمراطذ

 دانزلا عا نملقأ



 اهليقتانك اعد سطلاامك
 نضام لا

 / سير
 خخفلا وأ ىناد>و (لاف)

 ملا نور هن ىلءندجأ
 قانكل اك أ يذم لاق

 ترسل ل عفا هوعد

 رضحو بتاكنلا ناوره
 نسا دوب أرب زولا هذ

 كاذذاوهو ىلهملاد# نا

 ىرعجلا رفعجانأ فاك
 مع داد_خمب هالا ىلع

 انوص ىلع أح بو زةيقرلا
 تتسحلا ءراتشلا كرو نم

 هاودلاىباهلاذ_تافهف

 ةهيدملا لاا ىف ىتكفذ
 ةسفتلا دكسْنااو

 ءذ نمءانعأا ىف ىنغتاذ

 اقارسسا ه:متوصلا ف قذنت

 سرؤ ىلع س راقامناك

 أاذاطعأ هنمىرملا قرظنب
ج أن ءرصننأ (ىودو)

 1 د

 ىنأ ىلع لحد ىردزي_كلا

 ىقدرحرث أ ىف ىنثملا نب نسما
 قتاقلههللاعذ ديرما

 ىنكلوتلقاملاعفأ اذه
 الاعترا هكلذشنأ

 3مد ىو اذ ووم ك0

 مشيا دعص ىسفنى 10

 دب رملا الذ نمقرحأف
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 ب نيديبهيفد_ثنأ هملعةحرتقملاةلاسرلا لمعلا "روبل ءاش ا ملف نب" ىلعم ءاقلاو ا هاوعدر كد نم

 ماا الامر

 سوما نمهنونثعم2:: * سرفلاهعس رنم اذ ميش

 س,1:اناودلا طسوهامر *+ اء.كح ناشااهتلاهقطنأ

 نا سم ف نكس»ناكو ةرك_هلا دزعهت.ا ف ةءاعلومناكو سرفلا ةعدد رنمهنأ معرب ىرب رم ا ناكو

 هنوصوم لل- ا ةريثك ةرمدبلا قوفةدلب نونو فل اهدءبودم_هللانيدثلا فو ملا مطب وهو هرمصملا

 .رامو راسلاىوذن مناكهناو لذ فلأ 26 تاما بهل ناكدنأ لاق دو امنمهلصأ ناكو مولا دش

 ناكهنا لاعب و هباهملاو مدقحهلا1ن او دلابهرمص>و همع ن نمردةعاوع ٌنهر_بوتاماقم 1 هدابىلا

 ناكو كلذ لع هدعونو 0 هر لا رام! ايد هن انو مال تاعمد اريصقهسلو هاك سو هسفن قارذق

 هللاةفريمالا بأ مالكم ايالا ضعب ماكس هتيم ثدعي نأ ارمماحد الد _.ةااك مف هل4سلا اانارم ذل

 | تهعدحا :وهروزب سد رغ صنت هءاجو ل حل ءءاطعت لاعف كتطعأ 0 ليا
 ٍ 2 ال اا كول فدك ىرسلا ا

 نمدااهرتص- هنن اديارو هم« سد ه:ةراسلوأ تنأام

 0 او ىلع متى ”ىديعملا ل مم و# لح 2 فاك رسغك سفن! خخاو

 عبرأ ةنس ىف ىرب رحلا ىلعتاماقااتأرق ؟(هللا همهنب رياح ى ذاقلالاقو) هع فرصناو ل>رلا لدفن

 هلو 0 ًارقفةباه-#و ةرمثع

 صخ ع شام ّميقلالو « اس عدقو ىنغلا اذل هاب
 اريغماةعشمكحارذواا 5 ارهفك اىذلالمللا ذددو

 ريغ رغم ثعشبر د وحال هناو ض.كصتلا فت دج أ دقل لاكن لك كانكهتط ا تلو رمم اس هن ارع و

 ىلعتت درو هك نام عبس ىلعم وبلا اذه قا ى طخ تدتكدق ىف أ الولو ا 0 وا

 قدا ارعالا ةكماهنمو صا اوكناءاهوأ ىف صاوغلا هردامتم ناس> فدل ان (ىرب رعلا وت اوك هيريغل

 هلودكلذنذ تاماقملاقىذلاه هل عر لو تاسرنا ود هلز ان ااههتيتووخأ

 اتيندقوهيذ ىفرعشلاىرتامأ *« هيمارغلاا هامل ذاوعلا لاق
 ايئامهينيعيف دثرلال مأ: « ىلد:ذملا نآولهتلاو تلقف
 ىنأعبب رلاوا نعل حرب فركف# هيد ىهو ضرأ» :ماق أن مو

 رذا حا بترذ- خه ع سئاف: س ومنو م كك 3 رجاءا ظَ هلوقو

 ىرطائعادحو حاه# رطاخلل نثتو رئافطلا فشك د دعت هرقاطتن روصو

 ىرذاعداعىل ذاع 7 هل>الراذ- ءو

 اطخودوك دوف سلا مدعي نم د اطخعءالو ءطخىلاّنو ازال اضدأدلو

 اطخو امسصلا ني دامم قىهساذا 0 4اس مد داود ان ارذع ”ىأو

 تننعاذام علا اذاهيأ 7 ا و نمىسموم مم ةزاغلا نمو

 مولا اص ةرمصن ةكملك 1 ةكعحلانوئلاو ىردالار ًاوهلاشو ماسريلا اوهو وما هباصأ ممىنعم

 ءاهونيعبالا امنمىم شك اذ ىلمل مال , كل ءأن امو

 نمةسيهاونيعبالا ههجو ىف همطاتا_ابنم ك ذنبا ىلمل هتمزالفعرزلاماللاو هب هب زف اءانو لجل اركملا :

 | ةسفتدالو تناكو تاماقملا لع جرم” قاقرطا نمت درك ذاريثك سد: :ملااهيفلمعت سادن ا صقهلو مطل

 ةيسنم ارح ىبب ةكس فد :رمص لان ةناه# و ةرمع سدت لسقو شي ع هش 0 و و 4 : معن وأو نعت اة

 ءامض ةرمصملا هاضق ىذاقو هللادمع كالا م نا. مندلو فاو ةكسلا هذهىاو ا "1 نقشة متاط لا

 ” مالسالا
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 قادغهل ماش مانالا نم * روحوىرهظتضذة:ًأنود

 فافكملا نادقفي نع « شع”ىأو فافكلا نادّْذو
 ديحولا سزومو برطملاه-ذعساغ نمو ةعاربلا رممو ةغللاه_هذ اهم (ةريثكف يلا ان ىلاعئللو)

 سالف نب الوتءاهيفو رصعلا لهأ نسا ىف رهدلاة متن اهنسحًاواهلحأو

 هونملا تمم كال مهدعت شاعواو ام هعدقراك_ذًأراك أ 3 همهوأا راعشأ تامأ

 هولا مال ها نودمد هرعشو

 انت تا 00 مساقلا دمتم دمع وأ لئاةورفاولا نموه
 ىلاعملا فاوفاغت ناريس>و 0 امندو ندنم تعمم

 ىلاع صداخت ىلا ملطمو * ىاعملا صراطس علطضمو هدعيوتتدلا ةدعبو

 ناغملابو نوفمحلااسذأ * راقواهيفئرات نممكحو
 ىاحاولح ىد هالدانو * اهيفيعلل ل عم نم كو

 قاع الاو فاو كلان راعأ « هشة وتلا
 نائدلا نمنداق تئشاّماو * ىلصد نماهمف تش نا لصف
 نأ ءلائلطتم تاساكلاوأ 35 اهيفسامك الا ةمدحكنودو

 لا اوطلانودةهروس "لكوأ ةءاربىلاه هربا نموأ هتادجاوأ رص دعب هر هم ال هلاىلوالا ىفباشملاو 1

 - : هجين ك1 شبس هسا

 || تطسيدقوما*الاربث ةكلاءام ملاو ىساكلا ثراحلاق مام لكوث راح علك سوهيلعهتلا ىلصهلوق نم ٍ

 / مف دهام ااو) ىتماهدحاو والاد ت لادو ءلارانوا نم ةيناثلا ىلإ ُهملاو لصخملا ونون كاما نودو

 رباجنبالوق هل ثمولؤالا عارمدمارخآ اىقرخ لا ذادضملا ءىبح

 لت مسعمدو فسأ اذ ء>رو 3 الئاسةحالا 00

 لد :اغلا با + نعسرخأ عدد رلاو الل_ءاةدك ارالا "طق تع

 ناكتاماّت لا ب>اصىفا ارحل ىرمصبلا نا نيدتن 0 ه««ىر رك اوش 7

 كك نأ ندربنأو رصخ نإ مر ؟اهرضنو تناك نع ندخل ةوظااقز رو هرمدعةعأد>أ

 ٍز أهعضو برس ناكو هعالطاةرثكو هندامدرا ازغو لجرلاا ده لضف ىلعاهب ل دّسا |. ةرعم ق>اهذرع نمو

 رغسأ هم ا ا ادا هللاد_.عمساتتلاوب أ هدلو هاكحام

 نعهوربتتساف حو رسن ملاعق عد نأ نم نورضاحلا هلأ سفةرابعلا نس> مااكلا عصف لاخلا ثر

 9 ديزى أك ااها ارعو نو رالاو ةنمانلا و مو كم | اقفورملا ةماعلا نار سس يرام ا ا

 مامالارب ز زوفاشاةلاد#نيدلاخنءناو روف أر م هنانأنيدلا فرممت ةرمشرب زولااهري غلبف ترهدشأو اوروكذلا || .

 تددح>ودوو ةماقمنيس# اهمتأفا م :ريغاهملا مذينأىدلا وىلعءراشا او هت. اهملعفةواملف هللاددش ري

 ىنأ ةلودلا دمع نينيدلا لال 71 زوللاهن:صهنأاضب ًاهطااهنفو اهقنصم طا تاماقملا نم ةريثك محد
 7 أذ هنأ ك شالو ناكلخ نا لاق اضدأ د ثرتلارب ز زوةقد صن "ىلع :رعلا أن نسل ىلع

 را ىنعامناف ماني ثراملاباه 0 لا هتمعستامأ و "فنصملا طض شت 0 !فوالاةباورلا

 اهلجو ةماقمنعب رأاها عناك ”ىرب رانا لاشيو تاماةملا ىلع جسمى ثالذب قاعش» ءامىلعملاكلا

 لد 000 اولاقودا د يءايدأ نم ةعاسجب كلذ فقد صر رذاهاع داوداد خب ىلا هرصصملا نم

 هناك اذه لسثمو)

 سايعلا نأ نم (ىورام ْ

 مادم ىو جيناك ىمراغلا |

 ناكود_.فوكللاةرعاشلا |
 0[ عاف برشالاموادم

 هءاعلخدف هاجتتدتشاو

 ىأد ىنك سءءط4ل قددص

 ءاجدج وف هديسفرعشب
 كفاّمام كلا هداح

 كمال تف وادمالا

 توولللاقو

 رشف أ لوو نمتسع

 رحلا نميرض هلودو

 نرثك:الفءال لا كمادم

 رثك!ان ل ىفأ زار

 هنكءلو اهذللا فباصأ
 رديملو ىنعملا فأطخأ

 (”ىنونتلا ىلع ىضاقلا لاق)
 فريخ ناوشنلا باتكىف

 0 احلا ىنثدح لاتىأ

 رد سرفلا امك لاق ”ىرلا
 تاحخدف د_صتفاق ىلا+لا

 اه 1 ا

 - ىهولاملا ف
 هعاونتازنا فرظلاننذال
 سأ هسئاعنم مقلم سن

 هللا شن خ د

 [هعم

 سننا بس ئالوكيلءافوخأ
 || ناوبدلاىلارب زولا هاع دةسافاهاعداك < .لاهقاروأ تعقوو ةرمدبلا,تامةعاللا لهأ نم "ىبرغم لجرأ ىه

 . ناو دلا نمه.>ان قدرفنافاهتءعةعقاو قةلاسرءاشنأ هملع حرتفاف ءىشنم لحران أل اقف هتعءانصنعهلأسو 1

 ةل ف ناكوالخ ماقف كلذ ىف ئثب هسيلع ىلا ءتوهناصيس.نلا تشن رذاريثك انامز ثكموةقرولاوةاودلاذخأو ||



 شه دم 007 ملاهتمطاعتاذا

 اند د> ”ىضا رلا ديزب(لاق)

 لاق ”ىنامركلاهللادءوبأ
 ارك دلاع "كول عن
 ضءدىف ناك هنأ "ىدارملا
 ىلعزتملانناد_ذعمانالا

 مههاوفأ موقلا فاذا

 مونلاعماوماذي مهعدف

 هنأ ىدار مارك ذو( لاق)

 نمر مل
 لاقذةلع

 هقان ودعبُذ راسا لكلا

 ةيراجمدق ضأا ىب.د>الناكو

 دحولاه هب غلمف مام

 لو 00 ىلااهب
 هس سنطلا هملعلخدق

 4 لح دو ىتفلا ازذهلاَقف

 تيصأ لاف ءارفسملا

 ىبتكوهاودىدتساو
 لاحلا
 جاد“ نحمد :دوو تبديطلا لاق

 ءارغصلا ىتفلااذهتقرحأدق

 ىردامو باص أ ذا 4: ميت

 ا صه هق سبل لن | قدا 5
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 سو واط ل حا بنأاك 0 هضو رك دلانيءكاس اك

 رسثنلا يطاباصسلا ب ع # رشلان هدسناح 00 و

0 
 كل مانالا هب |! كفا د كَ ال ل

 * رضلاو نكمل هع تا اللا دب نم ع مه 4مل

 "طاش 2 5

 نك لا ىداو 0 :رطد * حلو احا 8-2

 ىر < مدوكرؤْند ن م ىدلا لاذ غئاسلا نيل

 ىللصد-و عجولا لاز تاتقو تدجوا- ف همدق ىلءبرةعهتعسل دقو ناب ز ره نبل هسرممن ىنأ ىلا (بتكو دز

 ءارع _كاوءادالا هذ ءأن د ءارزولاو ءارهالا هديسساب مئرملاءاهشلا

 السلا دسد>اوو معلا مركتعلار ظانو 3 ملان مْزرلا هر ا

 ءايلعلافاو طا مدق 6 ىلا تيد برقع ة اسم تب أ

 ءام-ظعلاة سمت راهملع تت قنص مظعأ عسلل ت تعا ان

 ءارمسأا ىق عاد الاب :راقعد - نءدساف ب :راقعلا ءارمضتقذنا

 ءارذع هوسهش سييطأ قد رات اهفان ردادر هعوعدسل بيأاب

 ىلل-ةاقنم مهنمو لساس نم مهنمو ىلشاش نمءا ارعشلا نمنا ناب ز رهن. ىهس ىف لاق (؟ ىلاعُتلالاقو)

 رعاشلالوقدارأءارعشلا عدا عبارنوك نأ ف اخأ ف ا"ى :ااعثلا لاقذ ليل نم مهنمو

 ا 3 هعبرأّن اءافءارع كلا

 همم-ت نأ هة> نمرعاشو د 2 هسده» ن مرعءاشو

 سا هق> نمرعاشو

 : ىدع هل لوقا كل نممْمهلوميدارأو

 لوشلشا 2 لتمواش مين 4 قعبش 0

 الواماهلماسل ماس أذ * ان ل

 ىنأملا لوقلقاف نم مهم هلوقيدارأو

 لفالف ءتص" مهلقالف 4» ىشحلا لقاقىذلا" هانت امام

 نيحبكلذدمبتلقفا عى !اعّملا لاك

 ليالتءاستءان لب البلا فتاق * اهتاغلب, تصف لب ءاللا اذاو

 هو عادا دهأأس رق قصت ىلاعئللو

 6 الا 34 هواك و ع ا ا هوان

 مقوسملا 5 ءان ل ثىف « ى هر لسا « ال
 ىللالا عركلا دهم لالخ 1 هدأ يا أولو

 دالادا اوس هطد ص تالء>و #3 ها داو وهلا سح هتعذوأ

 مهربلاو هل 4 نام_ثلادرب 0 قيال رع تعا تعلو

 ىراوجلا كالتماعم 0 راوحىدعسريطذا ىرارمسلا نيد شب هنعلاو# اىكزوؤر مدرب هدلامقس هلو

 ىراشخات كلمدقو * ىد دوعك ىبدنعمانأ ىراو ىبنأ دنزو * ريطم ل

 ىفان الكىن-مياقلارانل « تح2أتم«تصردتثالث ىوكشلاىفهلو

 نود
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 حبب

 ىادتلا ق كد ودض نمسعأو# تا نحن مسخعأو

 ىناعلا "ىلا كلذ لئاقع * ىلقعب تعن هام هللالأ
 ناو نعد و ع # قيقشىلءْنءةئند مءاو

 ناب ا نا * ىنم عددوتلا ةم_كع نود

 نانلا يبد مر نكللو * فوفحاماركأ : ندع

 (هيفدهاشلاو) لهجلاوأهضيقتوه ل فو هنبس لئلا ة فة هاشم !اوهةسلاو هافسلاو ولد ء وطى هو

 ىناكرت | ىن-ءعداوالا ىناعدامجولؤالا عارم اردص فرخ الاو تدملاوخآىفنيسناتملانيظنالادحأ عوقو ٍ

 هبفهفلولو ءاعدلا ع نمهيناثلاقاعدو ||| :
 هارظان ىلا ثروأىذلاىف « اهيتركنت اذاه رك !

 1 اللد ءاستحاب لد الملا فاق * اهتاملا تدصفأ لد الملااذاو

 وهو لابان عجة ست ئاملاو فورعملارئاطلاوهومل-لن عج يلوالا لبال_كلاو لماكتلا نم ىلاعثلل ددلا

 دغاشلا و)برشلا ءانستحالاوءامل هم تصدت جاازوك-لاهانو ينو لبان عج هثلاثلاو ردصلا ىفءامرعلا 1

 ليعع«انيد#ن.كللاد_عروص:موأوه ىلاعثلاو لؤالا عارم اوش-ىفرخ . الا سناحملاءى مث (هيف

 قماسن الاد هدو ءارتف ناك هنال كلذ هل ىل -.ةاولمعوىلاعثلا دول ةطامخىلا ةمسن ىلاعتلاو ىر واسعا .

 <نيقئصملاو هنامز نفل اوااسأر مانلاو رثنا|تاتشأ عماجو معلا تاعلت ا رهتتتو ىف ناك# هقح

 >4 دل براغلاو قراشلا فهذي اودتءلطو لبالا 0 :رضضو لئااري_سهركذراس هنارقأ

 فصوو أد حا ورفوّد_س نأ نمرث كحأو علاطمرهبأو عض ومرت ةعرلا و بهايغلا ىف من ملا ||
 هديزو روناست ظ>اح 0 رصقلا ةيمد بحاص ىزرخاملا هد ىف لاقوي ف صروأ امنت :اهفوق-ىقو وأ

 لك دك نزلو هورك- 1 :.فدكو هل_-ضفنامعالات ركن الو هل نوبت روهدلاوراقحألا

 هرون هءاضم_سالا ىف بغ ا تك ناكم لكد ,ىخالسمثاا اوهو رتشس ف ركوأ ناسل

 دياصقو تانناوخ الا قام نون 0 اج ك<ؤ را اوحىدر 5و راد قيصلىدلاوو وهناكو نَعَرا :

 حام_ص لك هلعهتلا ةجر اهناثايأهتننظ ىت- امناح”ىلءواقؤ ردلازامو تاب رواجا ىفاهبتاضر راهن

 ه.تاهد ىلاكملا لضغلا أ رمال كادنتك مفرش ب مو هرامتحباومأمطالة:ءاسمو هراو آت انار نت

 ادورفلاو قومعلا لل_ءمناو * ىدترا تام هرك_لانأدم_سأب

 3 اهءيلعلاط هدوم * ىذتةةمىلع ىرتال كلام
 كا ىندواد نين امسك لسا هوالطأ ل كاع

 0 هللا فران ام لاو #4 هلة شىلع ريسطلا دقفت

 لئامخلا فناكلا قول لاعو * لدا ىذا ءلئاسو

 لداخلا هوهكص اهنمعسوأ * اك ىطظطان قص رالاو هلماق

 لتاااكإام اه.ئاقم ىف * ةكحوامع هللاو تما

 لداعلاب لااعلااهف امو #7 ىوسهلا ىف ىلذاع ناك -ناق

 هاذا ع 2ك ءتاعد>و ها هن لل لاح 5

 هتسلاك الا نييلاءو تدأرو د كا شرعلا مط تةذنا

 فادغلا نول نوللاوان :بحصسوو * اطلاع #مءامحلول- ءلهدصه

 قاولا رورسلا نم اح ءان#تهراسو انهتناف هالادقر
 قارس 35 فاصم"”ىل خو فاص مادع

 سوملاد راطانىب 1 00 سووعم نعام د علال |

 ك4دتسمو

 كاتم

 4دنممو

 هسسسدمو |[

 : همظع الامالشوت 0

 0 كا 5

 : طلاب تعملاثمالا ىف

 ررالارك ةلوش ىناكلا

 اهنالىل> .ردزعرتو ىنكل

 ماسدحو 4 يدلل ن مأو

 ملا نا

 : 6 عار لع مالو

 1 ةيذملاتعو وذ

 ألاف ءامساجلا

 سلم ىف نتاكدنأ

 . كسفن"بذ”بذ نألو

 ا اللا لا ل

 ا
 !انىريعلا نعمد هلا
 رع ”ىضو ار علااند_ ب

 ةموهرك ذو ”كوصلا
 رسلا فأن ع دايشسالا

 ناد رعاند ذأ لاق ةودن

 وساون ىلأ ىجيدزتعملانا
 امورهم
 م هله هن د -شاعو

 امه-_صلاوساكلاماف |

 اص طصاو

 ءومبص نمسك ل !ترادو

 هعّضاص

 قالت اسحاق
 بتكذد عاق

 سعت ان هوقو

0 
 هد نمىرب بارملا لثم
 ص



 نانسضد وملاق ةأدب

 راءت هزه ىلءىذشه

 ايجنعلا أت ساو

 انامل لتس لا

 ىف تناك ىتلا ةردلابا رف
 اهذ2 لاقو راسا هدب

 لاق( ى :ريغلا ىكحو) رامعاب

 نهشادءءرعمالادذعتتك

 دم اك وزتعملا

 اهيمربتأت لعل ةروصلا

 اهبافغش ر-هظد ل-عجو
 كالذي ىبظدايل اهاقشعو

 تول هنم ىظغذ شاف

 اهيأهللاك تدشن هلت لقفدب
 لان اهتقشعءأرمالا

 تما تلف مناكحاضم
 هحام#و اههجو خف ىرت

 لح راق اهقادخ

 اذواذىلا بانو ىباو

 هانأف امشى ر سل

 بنيات نسايم

 0 أوه.ذ عع ءلا يري 5

 4 مم نما هذنعتكسف

 امو 'ءاجهنأ(ىو رو) هميدب

 دج أب لعت سايعلاىنأىلا
 : سلا قوهو عنا

 هل لامه هلم ه4كدع مس عماجلا

 هسلج أ ونورضا+اووه
 هرسكفةاماقسادف هناكم

 لاقف

 دال قاساهمب قبس 9 ىلكلا ة.هاو ءاق رخاتتشامو

 الزئمت نو أاعيرتر 1 »الكب مدلل كمامعع نم عبضُأ»

 ةدحاص“ ٍّك رخل رأنأ ىف لهىللاقذ تعت حاذابا رم 0 رأسك 0 ملا لضفل | لاقو)

 تاينأاني:أمت ليمردقب قدر اكل ك0 11 را اب كرت كرار دقت تلف نت امو همرلاىذ

 ورا نك اة شا ةناسإلاو 0 هوفأ ميةناس» هلل و طة اانماءتد رخو هل تفرد متفتساؤر د

 تاعامأ رايز نم ءنمافتلاق ةزيمرب-غتاق طو تتح ىلهت اان ةعاسا: هد تساحو نيل سف

 لوشب تِم> ه5 ل! ىدتل 2 لود دعس امأ تلاع كاد كو كو تاق ا كسانم نم سنمىنأ
 ما الا هعضاوع اقرح ىلع #* اناطملا فةتنالاءام

 هتوانامطاخحل وعد همثو هزعمللا ىكرمك مدل ىمومىلأ نب هد رب لأ نب لالبل ح دملاريثك هم رااوذناكو

 هل اوقياهيلعالع مسالا اذهناكو حدمص

 الالم , نأ دم_صلت ]25 اًممعن وهل نشانلاتب أر

 رزاج كة معيد: ساق : ماو 0 هتمانالالب 0 هلوقو

 هتان طاخي ىسوالا ةبارع قنات لوق نم هذ دوو
 ندولامدي قرم اقةبار ع #»# كرو تمل اذا

 ديشثرلا نب د2 نيمالا ىف هلو.ةب هصخوأو ىنعملاا ذه فمك ساون ونا هدعتءاجو
 مارح لاحرلا ىلع هروهظطن ع« اد كك ا طاااذاو

 0 ءاعهللا لص هللا لوسر) هفان ىلع تش تناكدقو ةككةروسألل اة راصنالا لوق ىنع ا اذهىف لضالاو

 سك ؛ل_سو ه.اعهللأ ىل_صلاقؤ اهر أن أاهياءتوذ ناترذنفا هللا لوسراب هلت لاى هملات تلدوالذ

 خاملا نأ ذا ىف 500 وىنتيفكدقف لريغىلا ل-رأ نأ جاتحأت تسسلفأ ةثالثلا تاينالا ىنعمو همم زحام

 ىّدكلا نماه>ارأواشر عظىلءبوكر امّر-ساووأ و عيذلاباهيلءاضيأاعدةشرلاوذوعبذلابهتقاندعو

 دقو حودمااىلا هّلصوأ ثيح هيلااهن اس>اةلداقمىف اهملا نسحأ هنوكلدوصقملا ف” 7 أوه رافسالا

 هلوقخاعتلا ىلءامئاعاضدأ أ ىنعملاازهساونو أمان
 نسعأا.ىنم تصد قل #2 ىن-ةغانذا ىتفانالوقأ

 نولامدي قرنا تافالو * الكت ناب رخل كالءحأ ملف

 اكمام مهثر لا دوعسمو قو و ماسه هوحاةمرلاىذاناكو

 دوعسمالاق ىتلاتاسالاو كلذ فال ىنارما ىفةساجلا قلاقو ةمتقن الاف

 عرتمت , الم نيعلا ن نعحو ءاز عا يع هدع»ن الس ىفوأ ن مت درع

 و احرقلابح ل ًارنكاو# هدعبتامصملا ىفوأ ىنسندو

 تر كوأراصتخالاو ةريثك ةمرلاىذرامخأ اواهلاةتامس أ هل ىف
 ةنسنيعب رأ ناانأ مره لا فصننااانأ لاق ةاقولا هنرمذحالو (دياَمّدلا ةمرقابثعشأ ( دولا ف هلوقل كالذي

 راثلا.٠ نعىن>زحز تنذلار ذامنو 01 ترضة>ا اذا سفن نع حورلا ضااقأب نيك

 ىلاعت هللا هجرةئاموةرمثع حمس مسن افوتناكو

 ((ق اعدك اققوشلا عاد « اهائساكمالم نمفاعد إل

 او أكلم دمسرب زولااهبحدعرفاولان :رمهديصق نمىناج زلال ثدملا

 قاكرتاو اريسسف ىنح” ىلع 3 نادم نااارد دك اذا

 نا ار-1ا قلم هوضنوت يدب * . موس قلم الملا نم نأو هدعيوتدملاةدعتو

 ىالبدقو مارس غلا, قلعأو 5 ءرب همقووبا سلا ع ليما
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 ىلا كنم سل ن ا 1 ا 0 اصلا ْ

 را اوهتتالفد كءاماذا زرار الود

 ريثك ه دنع مكصاءلو « ايحتا م واوفطعت
 لداقهبدوحت اعئاف *« الماقولو ماقملاب هلدوجو ىننملا لوقو

 ىلاكملادج ار صن ىفأ لوقو

 لءاقهللاقءالءال.15 * نكسلو ىنيفك كنم لملف
 هلي وطةديصق نمهلوشب ى أسم ا ايضا سا اذهب "ل ًأدوو

 لملف للعت لم ادلأ ىقشو #4 هاردب ىبلا مهساسعرأو

 رادلابلبلقلا كلو زنئأاكماملا نك ا لزاما ل2 ىلا سدحو ئذلا ىبعةماقالا عر عتلاو
 عارصلار دص فرخ الا ظقنللا ءىيع (ةيفدهاشلاو )ىدجو ليلغ قشر و ىنعقنباهلملعناف ةعاسج رعتالا
 راجت بال وقنسحأامو قانلا

 لصو اونموىوثلاراثعن م ا# اولاكأو مد ن ءاوعت مص

 لهأ مرك ًارايدلا كلت لهأ «. را 0
 (لاق) ار كل ءاّسلارازل همسن ىسهتنب ههشعن نال .غث راوأو 8م #«ةقرااوذو#

 سا ارفابأابعع-تامى ربك 4 ةمرلا وذهللاقُذ 4_ءاعمو ونقدر ررغلاءاقم لد :الاىوس ور عش سند ناك هنأ

 كع_-صوو نمدلا ىف كلواك موتداغن ءْكب رمصق لاق لوع ملا عمرك ذأ الاف لاق لوقتامن د لا

 "جاب ؤردا هلو اجلا نةبؤرزراوةقرلا ىذب رعشلا ع 3 العلا نور عو أ لاق !نطءلاوراعبالا
 نوعق ص لان نورخ . "هللا ءايل وهذ هل ل .ةؤ سكمم 7 «شسىهذهنكلو مالاقذ
 لتاقم نبا ةممهتمحاصوث لذي ني روهشاا بر علا قاس ءدحأ هةرلاوذو مهريغ ىلع "لكم هاغا نوم دهس

 دقو ل سو «.لعهتلا ىبصهللا ل اوسرىلءمددىذلاو هه مصاعني سدو ىرق 1 مصاعب سك نةماطنا

 و ماهو أ ىف :ءاماناود رعش اهب بي شتلاريثك همضرلاوذ ناكو رولا ل هأد._ستنأ هلاقوهمر 20 مكى

 هلوق ]وعد مل ئاملاهتدمصقىفىاطلا

 نرائااهعب هر نما 00 بأ نالمغ 2 هيف.طاار ومعه همم 1 درام

 هديولا و: سهلا ةفىلاهنص تلقذا ف نونا وماذا و ةهتسأ ار 72و راك لاك( .تفنبالادو)

 ةيمتثكمو من لاد ةرلاوذا عرف لاا أ ءاش 2323 تناك [تاف لا مسواهيلعفنالا اعدم: هلد وَط

 هداك دوسأاع ءمدالحرت أردن ًارالذدت اناا ند نأ عماعهلل- 5 الوههرلاىذ ذرعش عم-اانامز

 ةمرااوذ لاش هاسوداوهأن 1 وساو تلا ةؤلاجلا لهأ نم

 0 ضءاماانأ رم 2 ايدانناكولراعلا بايثلاث حتو ا ةحالمن رم يوجين“ ”ىهحوولع

 ايداؤفلالضال« أ لف”ى ع ىذقناف جىذلار عسل ةعيضأمف # نا املانولناكناو

 0 هر عش متو

 امد ”ل> نبأ م ىو 3 2 0

 السراب هسا تسع ةعصءص نب ضاع نب ءاكملا ىند نم ىل هواضدأءاق ري بيسد ةمرلاوذ تاكو

 اعمالك مطمساماند ودهن روادا قر رن هرلق ىف تءقوفاهملار طاق ءامدش ع نمدح .راخءاق رخاذا# ىداو هلا ضب
 ءاق ران ىباو معلا ريرح امدناو تلاقق لا ورم ساق ق فو اداو صدف طع ل

 هل وعد ىنعاهأاو ءكو ةرحاها_ “وهم لا وذاهب س:ثذاولهأ ىلعاهتمار كأم شلمعتالىج *لا ءاو هردللاو '

 ه ام
 4 < كرح 5

 ليسا كلت ف تدححال

 ىذخأع

 ٍِ زنماه. ف تعزن و ىذمامث

 قادس نءىكسسملا(ان ريخأ)

 ند_جأ نيرق-هج نع
 د .كلا نالعي ياو جارمسلا

 هتلاد يعرصنو ان ًاالاك

 لاق اع هربعدأا دعس أ

 وري
 ىذورعلادوجلاوأ|:هّدَح
 لاق ”ىكمربلا 4-ط 2ع ن ع

 ىرتسل ا ةدايعوأ د

 لدا لك وتلا ناكورعاشلا
 0 كئامدن ق

 هديا ذامو لك وما

 نم قرش أ تسارامزتت رد

 الواضا ب قالوا رون

 امهلارظنلا ت مدأفربك أ

 ام-معءىفرط فرم ءأالو

 "ىلا ىرذلكو لاف ارو
 ىنعلا هديفتناكىتسلا

 ابوقمد و ًاانريخأ

 تاعحو ص رالا تامعذ

 ىفاعمط هكصخا اف ركفأ

 تاقنأ ىل رهذ ىرتخالا

 رادلا هقكع نم فرغت
 يش و 135 4 همملت

 هضشيىقو همفّللملا

 راهلاو للا فاتخاام
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 | رئاط شد رهب ومي ىجلا لهأو »ع ىجلا هر ؟ دي نماكذاو ذن اك

 ىريشتقلاهللادبعنبةمدلا ادهىل لةذ 0 4ةنند :تضاق ىت> نةىلانيزه دار لاراتق

 م« ا تالنانك د ام ةرغم تعا وكلا ض.ملابناكن مول

 ظ م قااملا فسسوب ن دما هبحدعلب وطلان هد مصل ع نمماةىبالث عم ءأأ

 ٠ اميرف ق معد فمانالا ب ةعتنأو 3 امر تلز 1ل دل نطوأ ىدع

 |مخأ يصمم ىناعملا جدصفق #3 ىبدلاك ضيبل اين اكد5لزنم مدل

 م رك درا ردنا #*

 [.1!ماقمط نس لنا ءادر ذرب .ه مسمع رب هم شاغل بت

 | ىئمثلا باّدلان رك ذيلاعم نر هدير سس ذ معن لزخ ىو نمو

7# 

 نب

 رضح هنأريغتشد 0
 نبىسعىلأدناقلا س
 ه4-.فت درب بس حولا 0

 هناهمنء ررظانلا نوءعدرو همع نم و تارمشإلا ا

 فوطتو اروديممتتانوهغ
 ع اهووفمرت تماق نا ىل- لاو نمتحزامراب مادملا نم

 امد_لا ”ىسقلا نول : صئالد ىوشلا َهْمّدُحْلا قاسلاةلدحلا و

 امآوو اذ ةلذلا ناعرسا وأ أ امدعب ندس نار ل عصأ دقل

 هبا ةريكلاو سد ومَتلا ىذاواخأ * مولوكجاوابأ مهيشانل تنكو
 [ تملاو ءلار تلات تلزانذ , «اهم داون اسكا 9 ن3 نمو هدعيوتبنلا دعو

 عطا اوقلا فو.سلا ضاوقلا ا ىدثلاٌةدهانلا 00 ككاو هد ل , وط ىهو

 كؤدلادوسالا نأ لوو هنمو لؤالاعارصا ارش 1 نرخ" الا طفالاءىحم : + (كداا قدام || 90

 سديلب دع توم لك امو * هدعن كل تروعس 0 امو

 ابك اوكت ناكل ىراسلادةون « نكاو "< اه ةضرالا نآول هوجو ماهى أ لوقو

 : بهذ ىلءررد مهبارشو د ررد ىلع هذم -ماحير ىو رلانبا لوقو

 دع نامزلا نرسم دقلف « د2 كلت داذا ىسفن دال رباجن با لوقو

 ىدهع عيضأ نأ للا فأو# دوءىدنءمايخلاكلداف

 هليقتسملا دهاوش نمو هوان» هبه مشت سملا ما ىلأ تهد ىنعم ىف ”ىناذممل عيدبلالوقعدبأامو
 حافلا ضيملل كاوهح « امء-صلا ضمعءلل ىاوهو

 (( اهليلق ىل عفان ىفاقالاب لق * ةعامحب رعمالا نكمل ناو (ْ

 وأ همم هتم> اصيفاحلاة لد دوطلان ره هك مص ع نمةمرلا ىدات سلا

 اهلياخالا سفنلا ناوناذن مودع ماوه نم ىتحاح ادع” اخ

 اهلمقماش>وناكا اماهلهأ اهب * امتدحوول تلارادلا ىلع الأ

 اهلمسو قاب و هوىلام الا ىذدت *« هذوم * 1 اق تب م اذ هدعيوتدأاد ةعدو

 تاساكلاسوعثو ارونءاماا

 اماه عك قرات

 ترغتو ناسوسلا ىفدرول

 روغتلا مون جلاد

0 
 نسا او أريزولاهددعو

 2 ل وهو قوللاحبام ا

 ىلا ىف د-ع1الذيدو

 ه.قاسدب لا سهأذ دهزلاب

 هساك ب هذ هءاع ضرع نأ

 هلزا 3ك و ا >ر برب م5 و

 هفطعب هيلعلبع 5 هر

 فدشنأف الع ءالذلعتف

 الكت من سحلاوأ
 هدا رولا حب هم وذهمو

 عنمتو لدم نم: ماقأو

 5 مهمُْشَب

 عيطآوهعيم طركس ناكل

 اهفوح لس دندوخ ةلدمم د اعايش دو رنيصتكلاة موتهم اهتددر هس "كر ىلا وأ

 امل وطموا مارب 4 دقو د عزان سلف باقم" دقو عمطم اظفعاهعششفانر 0

 قعفادتءاضينهب 10 ًأرذ لمقع ىبد :ضرأ ف تر لادىف أ قريخ أ لا هسا رع نب نإ_هأس نع (ىود) || ىوه لا ة.نأالولهتلاو

 تفدوفابنمالا لك أر روسنلا مداوقكت ادهأنيوال ف نينمع نءرظنت لاتغلا سرشلا عفادتاه شم 00
 1 افلا لووىوسه-.فكلل رجل صلال لالا ازغلااذ والامام زنمءانغ,زونعىل تلا ةفاهلك ال عرولو ةعزعلضش» هن 3

 بئاخ كر و اهمادعكيلمعت دلل كَ نكن اريغارتمكلامو

 ةشرااوذلاقاكن هام ان ه.عد ةانغلا هلت تااقذ

 اهلماف ىل عفان ىناقالم اق 95 ةعاسحب رعمالا نكد و

 هيراظلا نيديزب لوق هنمو
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 ملسبربب رقن 2 دع اندلا نائلة ددقأو عرش ٠ نمالقعل فأن لكك .ةفاحلتا نم ناطاف

 لاعذ ىملدت الارفعحو ًاهنعذدقو عونلا ىلعهيد هشة سلا تدبلا ىلءملاكنلا ىلا عجرفاو

 رابنلا ىلعمال_ظلاّرك 5 * هبتنجو راذ_ءلاركذ لهل
 0 ارعلاتامشع ل -مجعم ىلع هع تاو و س6”تداعو

 رارجالاب داوسلا طا_*دقو *« اهارانام رظانا تاقف
 را ارعع نم 4م علال داق دب عرار ع 84 نص ع

 دهاش | و) ةحئارلا بيط رس أمءاندرووهوايسمتش» اوزيلارا جدلا خشب ارحلاو م ةااكردصم يعشلاو

 رب رح لوق ه:مولوالا عارصملاو سدح قرح ” الا امؤالا ء ىجن(تيلا يف

 لمرلاب ىل-نمسحالا كاذامو 3 همام لهةسم نوح لمرلا قس :

 0 ءاّرضلا مهتسماذا 63 موق لك اومهعح كلذك ريهز لوقو 0

 عاضملا لاك ءامشالا ن مم ا عاضم ظفحلو ماهى أ لوقو 5" ٠

 را ع دع كم :ةازكذرط تان هما اد ىاشلا ع ءاذنأ لووو

 نيدلاو 4-بمْعلأ ند لس دع نيعلاو مهردلا ىلءقغشأ ىتسبلا تلا نأ لوقو

 نسعلاب تا ال هودو د اهنا سنابنيعلا هويت

 سبيحلا كلذههنف هلبددحلا.يلحدقو ثاصلارشم> ىأ لوقو

 سو [مهنملامخندو ىجدد د تعج هدقر نع ى بوند نمأن

 سور ريغالا.. 2و ىناو * بقت صو سور كذاق ىن د

 نامزلاا مّنْضل ثدع مجسولو د تنضلاهينامزلا مح ,سوإو

 مايخ مهملع ىدنلل تدرم2 0 موقمرك أ اما 0 تبلد

 اوماد[ث + سون هاب 3 دع علسو قيقعلانيداوماق أدق
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 ىو 0 قرط عرزاهدخدروانمنا

 ةلودلاءارعش نم "ل قمىودب ى الس ارعاش ىريشقلا هريبهنهر ون ليغطلان تلاد .عناوه يةمصلاوإ
 م هلاذوذزدحاو هو سو هءاعهقلأ ىلص ىبن || عمه بدك هريمه نب هر ا

 مولو هذ طتشادوناكو رومان حاملا فعول هع نال هريغاو < و زتىفه-ءاعرثوأ ةمث داش لاق هل“ هلم : 1

 ةمدلا نأ بأ داي ىك> وب تامنأ ىلا ميماق أ ؤ نا سربطللا خوتزامهلعت نمل ناقل رنأأأ ٠
 0 ا م ةأرضاىوه :

 ال لاَقب مونمةأ ها لله هحّوزفادي دا دجوا عبدجواهجو زا مبىنإ .املثاهابا ه>ورذ ىرفعمجلا ثنا

 لاتو هموقىلعأ.. ضغماشلا ىلا لحرمم اريسدا وعم ءافات د

 0 تاكلسعا *ىلعلا وىأنلا ىلع منكن ةلىرمعل

 0 ند سلو نددر «ىثحلا فندعص سلا تارفزاذا

 3 باطؤ مك ايرب 0 حا ؟ضرأو + نم مجيرلانةتأاماذا

 اهون :-اهتر ؟اماز اردنا رو ريع طااخْ للسما عربا 5 أ

 انأان د لاق نام سرمط ىل- مآ نمل>رنع / مة ,دلاىلا وزغىفةعدلاعيرشو (لاف)

 هنمد ةروندؤ ناقل باوثأ هماعح و رطمناسناناذا نارث معزلاودوك اغلأع نمناول أ هيف ىل ةعيسض ىفىثمأ

 ىنختوص؛لوق,وهاذاف هيلا ترغدأةماكتو ا ارد وهاذاو

 ربا وغلاىلامالا ىرخأ ىلا مانس #3 ىرتالك ب روالريصت زعت

 مو هكمذ ناد و تدك ا عا اهيلاثر اغزام دنعتاد<

 اًضدألاق و

 - ىف لكوتملا ساجم
 عضو هزسربك د وو ءامدنلا

 كا
 وانو ودعت همداخ

 8 هد "رومى -طارق

 0 ًامداخ 6 هرصصع 3

 5 لكوذملا هصسهأؤ

 -ِ! هدررم*دو هدرو

 لح ةراو لعمف هر 1

 دروب ام>ءاضيمدلا ةدرولاكو

 طارق ىف ىذدعرجلا نك
 درو نم

 دكو هع اس
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 اب رم 4م

 متءدس 1 ذرك ذأذ

 دهعلا

 هم لكدنع تاثمعدل

 ا ىلدللا يدتست هفك
 دح ولا

 ليله يفتن لارهدقلاا قس

 00 نمالار_هدلا نم
 دعو ىلع

 ذهو (رئاط نىلعلات)

 5 درك ذةياكح ةيشتةناكسملا

 اراه ىف ناتاغْن تفل
 ءطاقانههاهتدروأ نامقعلا

 ءاطت .اازاك الاس ترب

 ,زوضاذا بح ة-يئاصملل
 رامخالا بنةرئلادع

 مف لاك يك

 7 رولا ىنري-> ناقاخ

 ر



 بحاص مصاعن بنجر دبع

 اا ءددأ ناك ةهطرثلا

 رداونلا تكا ةهيديلا عن رس
 نة-رلا دمعريمالا ءاسم نم

 هنأاوكحودحاوريغهركذ

 تين 1 مو ا
 نسال نس مالغهندب

 ىالمخالانمل ”ىزلا ل.

 الصد امه لاقذ

 ناندلار نت راقعءلاتؤ

 اذهانموما

 تددحو نالز ,عأا سوتو

 تطقسدق ضورلاعطقك

 رو اظنشلاةئوع سف

 اه رد طستلانانع هلع

 كَصَدُد يللا درغالا ازه

 ءامهصلات ال اوءانغلا, مأمن ُ

 رطقعاوسوكلاتراد داق

 لارا كادردا ورب مالا
 ارك 11 .اعرلينأ مالغلا

 ىلعلاقو هسيلاهسأرعفر

 هويدملا

 [ةلص نكت ال ه> ولا نس>اد

 فاملاو وحولت
 الو عيبشلا نسا نسكت

 فد م مصأ ىف ر

 هتويدبري مالا عديت اق
 هنالاقءو ةردسب هل سهأو

 امال و
 ه-.تءةنظالا فئاهراتاف
 رص عيلخلا نأ( ركاذ 29
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 راس ك5 اك الادالو امو 0 0 ك ذىلءو

 3 كرا ةولا سقم وعدن[ ت وهلء>واو> رخوالو.ةاوم 15 ل بطر ءة->|1-كلذاو:ظفاذاواك

 ا ةءلكلاو هلام كل ودع: لازامواصءو ءأ دك ةمخاوإ :ىلءمهقوأا ارم راصالف ا

 ا أ,سلكلاا ىلع ضءدذخ أذهل هو ك1 ىتح هلع هوثواعف هامعأ ىتح ىرخأ ه-:هبرهيو هران هيلع

 1-ان آتدرآو ماناننم عضعادهلاذو ود" 31 ىتح هكرئافقءزب وثيعتسلا كاكاو لن كام

 اص :رعااو سفتلا هع تصفق # 0 :: بلك ى ءاش لوالال وق

 اًضعنا باكلا ضءدن مو هلىراقةحالهمحألو

 مجانلاذخ أ هتمودربملاف لعن ءءالعلانورعو أ اهدشت أ نابل ناذهو

 امال_سهل تلقف ه4-يفاع * قاف راوعس يأ نماكرب دع

 انزال كان نال ىرانت ناكر. !نآنانأ
 ة-ججيىلا ةرهاشلا نم حب رخام بوب أن بف سوب نيدلا حالص ناطاس 'نأ (ريطتلا ىف رعامسعنمو)
 لك ذحخ [فءايدالاو ءاعلاوةلودلا نمنايعالاهد_:ءوركاسعلا عمتي دلبلارهاظماقأ ةيماشلا دال بلا
 راثأو نيرمذاملان يد نمهسأ ا ملعمني رضاخلا ىفناكو قارا و عادولا فأسثل او و
 نارع نب مهمشعلادعنأاف 35 ددرار ع معن اد م ناطاسشااىلا

 لتشاواهد عب رص م ىلاد هيو هناف لاقام ىلع حالا ناكوشللذن ماوريطتو سا لاوناطل سلا ضمقناف

 اهلثم_ررغتسالهعواولا هد هولا عتدقلا هجر تامنأى ا لاوسلاو سدقلاح ونف هو همقرشلادالملاب

 لاق( م عذب ءاكحام تالذ نذلاهوأشن :رعههن :هقرمصهد دو اهّدح نعى تن رداون مه ناف لاغطأ لعمنم

 لق 0 ريعشلا فقد رقو ةسيحلا قير ةهيديزس» مالنغىلع ىلع وهو مل_عم ىلع تربع

 فرح ىلءأر أ ان أو ناس كلا ءالعلا نس داعد أف رح ىلعأر 2 اريعسلا ىف ىررقو ةنلسا ىف قيرفالا
 (رخآلاتو)إت فرضت اوتار ةلاشلتف همن م ها عأءا ارقاانك ذر ءمهلت اقف ىندملا م هاعزب ه ةزجىأ

 د راع فرد ةىصاذاو هب ةملار ظنت تلمف بزاكلا عين ع كا ل م 2 تره

 ىلا ل دف همز ماقد رة هد وهوهبذو اىصاذه منلات كري ىنذزع ءرعللت اذ كم ماعلا ضمقف

 لاقو)هذخ و 1 ا اهمفهل جا ا هلومهيذو» وىع هتماطاذاو حبر *<الف ل خاد

 همت ازهشأفءاسةلارهتوص عفريل نملوقأاغااهيلا حاتحأ اللاتاصع كلا ىرأ الىامنياعلا ضعبل (رعآ

 نكودحر 0 .هذءأ بقلا ةئارااعم(ىذ آو) لس اواضعلا لرش :اب ا ذهومهتاوصأ نو.فربف

 ىسفن للعأ نكءاوهنوسفا أ لعأ الىارتأ ألا لاقذ ىحأ هل ف لعمان مهم دحاو حاصق اعيججاو دع حتررلا

 معد

 ظ هنا ههاعد مشت ىج > اولا 7 لاق ممذاولاق انا * مولا ب تمل تأ ]ل هناممأل (ىبصلاعو) ليطانالاب

 نالفان لاّقف كماقمانأ ت قو تحرتساف لزنملاتتأواف”م مس ل اهوا يعض لارأ لاودحاو اف ضد م

 اودهشنمهلآفثلو ريخأ مهتل أس نا نايبصلا عد 0 قخحي ل هوهللاوقدص اشف لم اع أ نالفمعز

 بنذيال اس نذ,ن أل بقي رض اناث نذام ةليقفابص عم (برضو)ادغاولاعتومويلا اوفرصنا لاذ
 ا ولا منذ ضعاذد_هىذاّتس الات هو مل-عمىدند هراص اور رخ ” ايقلعت اميصثدأ ار(مهذعلاقو)

 لافو) 4س :نذأضءدىت>الج . راصوه ةثسحللا ناايإ_لا لاف هسفن ذأ ضءوهاماواهةضضعام
 نولوقب نذلا مهل عم ىلع( ىبصأ ارقق)ىزبخ نار بصلا قرم لاق كيك امل اقذ ىربالعم ثد ًار(اطحاجلا

 مرد ًاةلعافلا ناب لاملارعش هك هناقىلوأنانر هلاك أد-ةعن مالا لاف هللا لوسردنع نمالا اوةنتال

 ميم ءار ءاح لاقفراحائام بصل( ماتو لملك مغأ هلع الهقشن سود ماعهتلا لص ىبننلا

 ىلا ةجاحالؤ هريثكم هرداونو ك مأرح ءاع مهلومتو را ءاع هغا|لوقأ ةلعاشلان ياا هلا لاف اك

 نايدصلا ماعتب دهع ثيد> سلح دوو مل نب نيلعملا ضءد لوق نس>أ امو اهبةلاطالا
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 ا ا ود# ايف تدوواهو زاهءاح

 ناعم د نم نيك دع ال وطالب ولافوىب ماو

 مهردفال آ عب رأ ىلءبايرلا اه لاقت 42 معهتبانح وزب هنأ(ىكحو) امو.فكل هللا هارانال الام همرغأ

 معولاخ ىسودملا ءادف ت 7 ايرلار 4م 00 "م تا 1

 طك ءلعتدهش

 مدخلا لهأ دمسُناو

 كلنا كمارو ذو * ع ه5 ىف ناما هرواحت

 نمتاذألو لوقلا اذ_هىنتء زف كت.طعأف ىنائجوأش كو طعد !ةكموق تاس حيو ”ىسوجيا لاقف

 مدح دا ِح رحت أو م هيو رالا سم

 مظ . ن5 تنكرتام اذا

 كك 0 ما ان اه رتل لاقذ أش هطعد |

 ع مكيف بسال لعجأو د ا مع هال لو

 همركعسانلاىرباذامو * تابز-لا ةموكعلاولاَمف
 همكم نم ه-.فاذربغاخ * هلامكز ادع كن ناف

 بهأذلا نم را ادهم نم * ىدمام ناسا هلوؤرمش هالارعشنمو 'ه

 تا نعرس ادهاشوأ 3 هلهأوأ لعلا ىتيتتنكنا

 0ك 0 و اهئامسأن ضرالاربّد>+اق

 هزم ىو ربال ًاهنالغل هللادعلاقفءانر 1 احدمو ىد*»ان هللا .عءاح مباعلو مرش قالا ناكو

 ىلأ لغد ىلء ريا نمنا ركسو هورمش.ة الا ليقأو ةرا طسو ىف هول_هجوةفوكتلارهظرايصقوارعباوعمشل

 هل 25 نمردي واتم عبص أ ةراذلا كلب ه#ه-> و4 حو عفت حر رلا تلعء>ورعملاو رصقلا الذ قرانلا

 ا 2 نميئافلادودج فل ْ

 0 دورا 0 مى ريشقلا ةمدللث يملا |

 رامضلاف فينا نيباش * ىو مت سإ ,ءلاو ىحاصالوقأ

 راطقلادءد رار 00 متاع اذ_هحانالأ

 رازربغ للام ل و * ادضن؟ىملا “اس ذا كلهأو

 رارسالو هل فاصنأ» « انرعشامو زي ضد روهُم

 راهلا نمنوكءامرصقأو * لئاريغت نوايلامأف
 ىوخأا يب رلا ىسي عنب ”ىلعن أ خد ىكديام (فيرظنمو) ىليقعلازحن ب ةيواعمنب ةدع+-تايبالا لمقو |

 5 0-5300 تب ديصي معرس و وجو جارك تاوميو ومر مدير عج سور طابو

 0 ا دي را 20 ير ا ا را و و 0000 950- 250001

 هدعبوتءلا هدمت و ْ

 لوقي وهعتلو طرب لعجو ناركم سلا

 0 رارع نمهمشعلادعباف نبل دع رارع 2 ” ف عدع
 111 ب ا. رس وسو جا وو ونورت وي و ص رج كدمات

 ا لاةفابارمش ب ىنطعتلو يرد ىنمتذأ لاقى أءاهوقاسضالا تدرأ ماذهاملاةفرا لازم: -ءاغلاق 8

 1 لاتنيمعردلا د ك1 0 شا 8 2 0 000 ”تالتللو 1 ١

 0 ا نا>م 1ك تاع ىنعأ هانا كمْأَت

 ا اذا ع هل |اَهف "ىلع ناعمسذد ىمردنأ وأ 0 86 ىرخأ

 || هاطعأت 4افاسو خان ونيملا نادر هوىللعم ]| س ًارزبا قأفأم -_ٍس مهوطعن لف َ مدل أ باهرا ىأذ

 رفهلأسف ى ما ىلا ء احم ىله>ىلأ وذو ةلولملا عم م :اءحنأ ىضرتاموأ لاقف هل رمش : م

 اهيدبتلةوتقرطأف |

 اوشأو هرالاءالتىف هوءضومتاطاب ردود شرم ةالااوذ_+خ اواو راف لغبلان 06م زن اف راكم لح رءاضملا

 طل نم ى ركل انيقمارك 1

 طءالودحخ الل غنااخا سأل

 ,دعاو نوعدىوغصنأام أ

 ملا
 دعب ومممىو فاذا ى>

 نأ ع نس احو هلد :وارمس جد رلا" ل ك2 قد رطلا ةعراق ىلع قام نار تج سامو هنو“ كا, ىربناكو 1

 ما ل25 ىلووو ىسولا

 أند د نك لو نينا و
 ١ 0 ”ىلعت ليوم

 كير كالا نر نيدو

 :سى ناسارخىلا اذن

 ا(رك ذو)نيثالثو نام

 ادغب رابخأ قرهاطوأ

 .راغلا سود مع نيد. © نع

 ىءللاامو ترس لاك هنأ

 0 دا مولانا

 قائملا ىف ١]

 دعم داو ع نماداؤفىندأو

 ؛-احز قارتولا عم 1 1

 درست ماخذين اه حارلا نم
 ةمءاربالىدنز حدقناف

 انةاملود# نم لزاما وال

1 

 - دنياحح
. 

 دكازتنم

 2 ىمدةملا (ىنأبتأ)

 د كلا ل فاررعلا
 نأاوكح لاق ىدرجلا ع



04 

 بصقلا 1 هائ.ق_سف د هعسننأ ئطرمشلا لأب

 5 َّط لا انلآو 6 نمسدرشاغا

 هلأ سفرمش قالا هان اكس و رمصدلارب ريض ثعشالا نب د نب س:ةناك لا5 .( ”ىدعن,مثمهلا نءو)

 "التم ون لك طع نا نامرهقلا رم نكلو | اهدي رأاللا_ةذم هرد ةئامالث هاطعأفهنامر 4عةرهأف اهلانك فد تا

 هلم ةءادلا مر دوهبأر مس ءلامردو ةماعطلا_مهردر دف هذحخأب ا كلذ, هصأ دفنت ىتحمهارد امهيانرمد فيك تندالاو

 هاطعأف ةثلاثلا هان مث كلذ لثماهبلعفوءاطعأ هلأ سف ةيناثلاهانأ مهاردلا تدفن لف نراجلاتو.دىلا || تاببالاا هءلعتئرسقو
 وهو فرمناقانملعاج اخاه ت اعد دون "ككل أال سي ة4لاقف لأ فةعبارا هنأ مرار ثالذك سالا سل تلاقف

 لعهد ريس !اءاقانالو لوي *دل_# ناوك الا سور ملأ ل د اعاو هذل ىف ىل_.ةمنكدو

 لح نبعلا باقلا ىمع ًاريخامو# اكسغ#اقلاوزيعلا ىعأكتبأر لاقذ ترض-الاذ هب جام

 لضف ار يشلا نم هيفامو هيلع * اهلك هللا ةذعل تت مدولف هلا دن نماد

 ىكر ”ىلعو ناهعو هرعوركيى أ ف ةفوكللا,موق( مصتخ او)هنمتوبتارشبتالا 0 ىدنول سا ولاّف هيدلىداوف نمو

 اورظنا ضعبلممذعلاقفنآر كسوهو مهيلعس فالا عاطؤأت ملععاطد ن ملؤ اان ند لهاولاقف 8 ب نم باغادا نمو

 لوي أ شنأمةعاس تكشف هوربخ أ فاذامث لاق *ل04 درر اناا اولاعت انفك هماع تقسأ مهن

 0 درب كرمشأ لو * قوسفى رم ههللا تاق < موبلك اس# تدلص اذا مونم كلريغ باغ نم
 :رالات اش م ىنعدف 0 ءادح هب ساقفلاذَهو دع قد ءدولا لد 0 تكرم دّدذ هيدي ىف هنذا

 دس هلال دا فرار هلا برعشيل ةريملا قأ شو قالا ناك (ى 5 لا نبأ لاقو) مهمواوعأومهنعتدضرف

 اين وللاريغتم ار رهو هزول ب حثدقو هاب حاصهيقافاهيف برعشلاوا هيلا ج ورحللا نم مهلا نب ىلعنأ (ىك-و)

 درسأ نب دو ى كله أ ناضمر * اعاف تكله دو 5 ىنازتامأ لاشف ضرعم لك وتملا ىديزنب تنك لاق

 0 1 7 6 524 5 _||قحماسأرب لوسرمات ا دقو

 ةتعاع و | أمها نيىلعماعف لمععمانا

 لاقفانملع 4 ءاعددر اهلا لات 2و ةاضدشت لج هيلع عر «ةاح ىلا تنل سنام فت وهولوسراا ىد.نسن رطخي

 ' 1 تومان :ذنع ا: نآنماالثا اد مه لاعهذّك رك _ءلع طه ئد :”ىأكنمعتن-راجلا هل : 1

 دعبأ دب أ ,مهرتسأ الفاقد اش . ىنضالو هيبسرم امد اطاق بهذا هللاقو هبا. .ةهسءلعاروراجلا كدذذ لو ك.الهسوالهأ

 ةيدامع5 أما تاخد رظتناو هد جيف هيتأي ناكىذلاراسجلا تيبمانالا نماموب قأ هنأ هنع(ىدوإاذه :

 انأهلتلاقةأر !!ناوانينح هععاناكراجتا نأ لمقو كن رقاب ًاوهةحادل ىذمتلاق تالف طاطخللا ىلع معان قدما سأرب

 0 16 نلعمن اوك أ ل اللا اردت مدل رده هل للان نرد لاو َْ :تلاقاذ من لاقديرتا اف 5 اذهاوطقتلا لك وتلالاقف

 هسواح لاطا! فرط  وهسلجو ا مدحأن متحرر ة:ناناااهلار ادت ا دفاوعمتو تضخ كاذوتنأ رب ىلع لاق) عسب كما ول

 مأاه لاق. نبد دامعلا نمةلاد مه هأ سا الت لاَعذ ةصقلاو هرهخ قتلك الاعذ رادلا ل-هأ ضعبحي رح ا لم عسا نقدا( رفاط

 لولعلا ند دا حل

 0 امعلا تح دعب 00 انا اوسامخ ناد نّرغتال لاقف عد هنأ لعف نيذ>

 نيدريغال_ظءال طو ا ءأ اوش ني-عردبان:دعو

 نب_عردلا ةعيضل وقتل 00 0 توأم له وني نتئامو

 قيدلو ىتجاحلودغأف وس « اا 4 ع نم مهلماعب ةينيمرأ
 نيتبصخللا لس صرب الار ذأو «ادلج ضيبأ ناصحلاك تعدف ندمت نفسو لكوتملا

 نيتّرم هرحأ ك طع قود ع تلاقف تددهاذرحأاملاق

 0 ةماى مالوم

 نيف 0 هس هنس ق سمس

 تادرح ؟هلاوتضَرأ ل د 350 سلا ن ١ الا ادياو

 نيلاحلا يهأرب ”الامراع دع ا هاطتمامم نابع الا هلت

 نيمصعملاو نانءلانهرهظ * ىوختى هوام ثم كا ذا

 0 : [هءاح



 مج
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 ىيىييمسس

 لازغلا عنصيامللس عاو هن دعاك ا لالملا سمغناوىنع 3 بغني خلاله

 لاكدلاو ن-_سحلا هلءاد هاصت:فاخالهلام تن لالدنا هنازذا هلع 5 ل «لددلالد

 لل لالل_> هلىل_:و م *« مارحهلوإ_دكولال_> لانا ايات تاطخأ اله ىداٌوذتصردق كلاس ||

 ةيابك قس |لاءر َنِم ]ل :لاغقلا كلذ اقعد" وذ كتم ناس الدلاتن لالا ك١ ل أو 1 00 :
 هلاجرنم دجأ الو حارخلا 1 1 نا ارغعح ىنأ لوقو ْ

 داك ةرعشلاوةءاللاف || 1 ىمباقلاف ترمعامب اطلت تا نأ الرام

 وتل ةيضق تعووف خذت اسولا ماركلاددةعتعيضامو د# اهروزت مو لك وشل" د امسو 0 ا
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 اذك ىفحرفلاوأ(ركذوا١ لاذ كاذلولجرلاهللاقف
 ناك هنأ نم ءااوناقلا يجائتام معي سانلا برو » اًرسس لمالا فا ند جا نت

 ضعبل ةيراع 0 هسغنألوقيىذلاوهو رمكانمدما:جاماعما_امفوكرش قالا ناكمالسْن د لاقو
 لمأ امل لاق نيعتاملا رب لا ىلءاساك حارلا نم * اسحذا 00
 داخإ 11 كاز اعدف ريسصي رسما قمسلاذا * ضرعموأ بيبابيطخ
 00 ركحااىلءاعءلةراصف * ضر عمو ماو 5 0

 تتار اورسفا ريع يمت هعاور سف ]تاو 2 لول 1 ظ
 نم4-مو هماع صو : هان أف ساق ع نمىلل->رامو سل هسفنن 5 سلق ا :نءرمش الا ناكو
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 د للاوى ءالاَت 4م كرهت ا ا ءرذ لا تقصو | لاق معن لاقر ل اًرصءتأل حر اللاع م

 كدهلوقب وهوه سأ< . ند حرلا يثوف هدكر ا مّعف تغصواذ هلاقو هربا نعرمش قالا ف شك ف هفطع

 اجترابسكو ب رمشو نر طو

 ' 31 ا

 ل 0 م 5 ا 5

 ل 1 ودا 1 برطف مه.نغي تنم مهدذعو ىع أل جرو دعّقم طامخ هيف تبد ىف امو رشوالا(برشو) سداد نمهللا
 79 هر 0 3 5-9 : 3 .٠ 7 1 0 25 1 )ا , 4 3

 4 ا لا 00 0 ارطابوامئاهلاب

 اب اميطسقمو ا ا ىلإ متواجد
 دكار عا ىلا ناكو ارصاقات ال هامه سس ىمتاو 53 امبارمش هل و 0

 نأ قاروتن نص ارفذ أك سما نم”ىدنهقوص- موو هحي ردرولارينعلا برك ادارمث
 1 5 ماد رأ بمدة
 ءاونأن دج كجدلاردبو ترثك اذيلصأاللا_ةف "لصف مدوهللا ىتاامون هلل وةةرمش قالا 42 تعم لاددسأىننن لد ر(ث ا و)

 تلاقىلسأ الورهطتأنأاماورهطتأالو ىبصأ نأامانيةلصدن نمد د ىرا تخاف ىنَتم رب أدق لات هملع
 برس هنأ تثّدح(ىنب ءادملا بونأوبألاكو)ءوضوريغب ىلصفماتءوضوالد ”لصفأ 2 هربغ نكمل ناف هلا كد

 ى هسا ىطرسثلاهاداذف با ملا قاغأف هملعل خدم اريمالا طرعش نم ىل طرسشت * هءاق ةريملاب رات تن: ىقاموت

 هلعضو خهنمكمقسأ انآوءدنعسلجاف باءلا فس قئاذه كومان هقاو ل تناول

 رشق الا لاقفركس ىتححيراخنمبرمش ىطرشلاو لا د نماذسن هرف ب صو قثلا فص ةنمايوبنأ
 -س سي لب-لالص6[ _ د م ل لستت  يسيييسسسلللاا
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 ا 00177 ىوطلا لوف نان نمانكي ع تتك رلا نم لك توك» «تاأوهو#( قغلااسانإادها اوشنمو)
 دوج سلا #<ىفدوص“لاجم *« نمهيلا نينغارلا هابلسكو

 ىدفصلاح الصلال وق هل ثمو

 0 د هر طوس“ اك. هسا دغقاسو

 حارج رادممأ حارحرادم نذ 3ك داتد الا رخال

 ىفماثأو هنسنير ثءنباو هو هرعملاءاضن ىلودوو نيدحىبأ نبق املا دبع ىلع فأى كاقلا لوف ف.طأو

 1 وهونينس سد محلا

 ناوئنعلا قامصلاوىرمعل «* سجن ىغواس+خ ىذا تمأو

 اشر دقنال_اولافالو * ىناشردقىداعالاع_ضترلف

 ادذدتامولوامنءواسل »ف دست امدنأر ,اهوريحخ انهن ءنالوةبذءأامو

 رعاشلالوّقك هراشالابلد طغللاب سنحت ارهظدالنأو هو ر(( ةراشالا سان :- سلا عاونأن هو

 اماواماذان ور عمو ف 46“ ا ىدوم هم 1 ا ب

 ىزرازمللادج أن يرمصن سد .دالا ل وق هلثمو هحراخ . نكسب ركود رانا

 0 ل ل ا هنلعزت ىبب سلح ءاراأل
 تواةمنوره مس 2 نكمف”اهفوذىب هوم مع 1 ل ا ا ضعد

 ىورهلاح ود لوق نمو 1 اهيدب لاقف هناك

 سوط هيولقمىذا ملا كابت>سدابناو سوكعموهواصفعم#ءطتنا كل قمقح ناطاسلا ىنحا لولا

 ناوهناه آىذلل نكمل

 با>نمىد رطلا قاهص

 وكلا

 لهأ دنع بيعمهنافّدلااذهنءحرخ ناامأو هيلع ةغاكلإرثأالالوسناك اذا نست دامنا سينما م
 نانأهقيدحلا باص ك> دقو نيرخأت مار عشك ىف عقواذهو هئسحورعشلا ة«مسهذيودقنلا
 اهيفلوقد هدمصق ىل# ى طرقا كلام نهللادمءنأ هرب أسد دج ٍْ

 سعلا# د نهمىسعد ا د معمم ءىداح د محذأ تدمحو نارفءزا مناك اراقعم

 ءارعشلا ضعن همف لاذ ْ دأ د ملءوسناكم فاهص

 سلا 3 ّ ا ناك | 0 اه>ورةمد سلات عت ناكمملا كاذدوعسلا دعس 0

 اهتدشنأ (ىنامركلالا5)
 | قد نمنالاقف طحاملا
 كا آالنأ ةءورماو هومذلا

 ناكهنالهتدم-ءذاعاقالا

 8 ك ذو امتكىبج جاء ولذم

 ا 3 ةا علا نأ

 ل نيدجأ 0

 ناتانلا ءاسا>و ه ريك 6

 نكي مو لكوت لا ىدينيب

 0 مه ىودماع تاعذ د هيعدبس تلك ءدح لها كا

 ع رس ىد تلا عادلا ساو * ههدو مطاب معلا نبا ىلا عدد رس * م

 هدعنو لد .وطلان مثيلا ا

 6 قال ساو دع كد , دا عمض مايثدلا ىلع صد َح

 معنباهلناكو هيفهقفنأالاع ئت هدب فل ديال هباك عمر ل .. رمش ناكو رعاش || 2 *قالاامولت انوأ|

 ا كر هع 7تن او ىلامكمطعأ 5 ىلا هللاقو ه عنف كلل ذرثك ىّتحه. 680 1 نك ترسو

 همذو مولا هاك شف مهءاع ف ةوفءاج م مهيفو هو مد ميدان ىف هموق عهجا ىج 0غ 0 اديأ أشك ان

 نا ال د هتلانو ماتا نام رد_صلا ىلءز هاادر(هفدهاشلاو )ام لاف همطاق هم ناهبلا بثوف أ

 عارمدملار ص فرخ لإ ظفالاو تدبلارخ [ىفامهبْنية اا وأ ني سناجتملاوأ نبرزكلملا نيظفللادحأ نوك

 موضع لوقهدهاوشن مو قاثثا عارصااردصوأ ءرخ اوأهومشحو لقال || +

 0 تتدوكأو ع 2 .صتومأنأ 0-5 ع

 01 4 وعااللدد) ردامحو 0

 لاكلعا كلذ اننا «ردلازغلا اذهلاج رياح نا لوقو

 لالش



 قا

 ىدمتهأ.. وح نمذدنلا عقد *« تصخاق ى>أ ع نمثدلا

 اًدنراص ه4ستملو 5 للك 1

 ىزرخابلا نيسملانيدج صن ىفأ لوقو

 مرغماب قشعت ؟ كلو » ىللاق لذاع نم ىرذاع نم

 لوم هلو مومل-ملك * ذا 0 .:

 داععبلا ك1 -مهيالو * 0 ًاراذا ىللالوةوأ| ٠

 اوداععادولا نلك ناو *بدر هنعدوعلارظتناو

 فن مام ىف ىعادولا لوو نس امو
 ناولأق ثءااورعشلا ىّد ,:ناىلاه انعان فرطلا سءانامسظتقشعت
 ناةفوهاءا مسكحءنلقف 5 فتانوسهذ ه4 -ه> نم م قنأاولاكو

 مارهيريمالا ىف ةتايننبا لوق عدبأامو 3

 بهراممار م ساف 5 نط د2 38 و برطضتى حلا بظهر # نمبولقلا لكىلف

 ىف ةميدبلابفيكف ةيظع
 ,ةلوحي ىتاادعاسلا هده

 ضدرقلا نود ضد رجلا
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 ىلءاهيؤ صرب الا نب دبع
 ن ىلع كاذكو * هنأ ورزا

 ىلددقوالاةرالاق مهلا

 ةمثءخانذ ذاشلانا هصخن مل

 الوهجالو 001 ا 32 0 و اع 1 ير
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 2 0 ل م مح

 0 ل ل م ًارعبصالا ىأن بالاقو

 ظلال ىل>رد.لاكدرملاب عا ارضع ءامدالا ةقانلا لوح

 1 ركن مو نب دن .هلللا لام * هندرءاتثا ًاوأهسفاطءىفو

 قرزالا ف ىع 2 ,هدىلالءبصالا ىنأ نبا يا .سنماقىب أ ةساج فتي ارو(لوقأ)

 ا رخأ تابأ ىف هيرب ىورخملا

 هبامث هدعرب نا ه"رمذام

 الواسم
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 «رد انغللا فهن 38 « هبناوحسمحلادهر 22ال جور لاداف * ىلتاف لئاق“تقر

 ١ ىدفصلا حالصلا لوق هلثمو

 رداد ىمادك #3 اءئاخىلوسرت در رضتاهس> أت نكام د هداغىداؤوذتضر ا

 ىادنالار ,احننالو5 فطلأ امو 0

 1 الو ءانأاذ نانو اةيطأن آى فمك ةىطاتت * 0 عرسال رخ الا لوق هلُثمو 3

 11 كل اقيرحما ىتيقساقبحرأ نبل 0 كءاعىقحصف ل م

 نم لاقذ هماءتلسو قدر 6 ١ 3 ْ 5 رخ الالودو : 1 5 ١ كم ا 0 1 كل 8 1 3 ا
 2 اادلاع 0 ىيح-رما ىدرح 0 10 قيقعم قش 1
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 امءط 0 تقناعو

 ارانآاردب والءهماقدرو

 ا دا الم عاسونامعن نيد 0 ماس م طظلا 0-1 . كاع ع

 دارا دست اماذا مهن مقر ءافءاملعلا كلذ * ىق "لردع مهم ىناك

 دشنأ م قرطأف دوعن مر 00 #3 1 قادت كايد هلوقو ٍ

 زيهطاو سلا فلل «لعيطم رجا ىلع فا ا
 معلا لاذ هأان ومكل 5 اءدأى 2 طسأ ادبأ هلوقو |

 ىلا ني عع م ىرمكم دور ان[ لأ

 9 يعز ف دهاعم لك 0



 0011 ال اا نا اقام ااا هن طا: 0 100 11 شت ا اا لا ا طلال دك لذ: اه هضمها اعلا تاما ةنل13 اه تنس

 هدرصق علطم ىف ى :رجصلا ل اوف عراضملا سكءوشو (قح لالا سانا ادهاوش نمو

 قاشةبابصلانم كلاماءأ * ىفالتفال:نمتافامل له

 فارممالا لزانم ىئات فار طالا ىنوىلازتءالساذلا سمع كبامهقياأ ىنمامميرفأ
 فانك الاةيمحر ىلثلض * رالاو ىلقَتلا نع ىدوسعتو لح رام
 قافكى افك وما ىناريغ *« اهاد_متغان ةورثنءتسا م-طنلاند تولاىرأ

 ىركسعلا لالهىأل ووو انماكف مسلاو
 امادمتستسةنجو قئاقش * ىجادالاة شات ةىعارأ |١ تغلتأ | > نم ىنطحالد
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 اماق_س هلئامسنماناقس *« لوعثه_.ةطعتلامناو تاشيهللا ىذفامثىذلا اذ نمو
 م-مديوىديفرسطلاىلارف «ةضدرغلاعرجالا  ثكلاترطت  رخآالا لودو | | ةحو رذعب كدي ئرضا”ىأو
 ار_ظناهذخ نمقرتساف * تدذ”ىذلا نسا اردأب رباجنبالوهو | | تلصم هينمءنيداباذملا فيسو

 ارقالماح ىفاو نيد اهفطعمناصغالارهق باخت ننسوالا قعر

 هيففرح ىفرخالا ا. هدح ف لاخواطخخاسن احتوهانكر لثا_ةاموهو 4( ىلظذللا ساذجلادهاو نم 3 قوم
 لياثعوناذهو نيونتلاونونلابوأءاحلاوءاتلاببتكرامهيوهليو ءاظلاوداضلاببتكراك ةيظنلةبسانم || هيف فيسلا "ىلع "لس
 نراوهاماعنمضسلاىدحاب «زاوهىدحو نمدنملاضسو فاحرالالاتادح 5

 نف نسم ابق -أ نكصر منا « اه واهحوهللا قاخ نسحأ فيقعلانبالاقو || ىنناوتومأ ى نأ ىعزحامو

 فوزح ىلء همنكر نمدحاو لك لقد ىذلاوهو سكملا ساند ا ((بواقلاسانجلادها تنمو ا تف ومره أ توملا نأ يءءال

 5 حالا نب سانعلا ل |وةسترتلا 6 رح الاامدح ف لاخ وصةنالوهدانز ريغ نم رخال موتك بدك ةمص ىناخ ْنَكأو

 فتحءادعإالهمفكرو متن بامح لاله مفك ماسح تَدْفَتَتةرمس> نم مهدابكأو

 ىلا رف أ ىذاقلال اوقو ||| مهيلا ىذ أن نح مهارأ ىنءاك

 بحاصمرامل قوم لكو عهتفلأا ا ضوراراهيىناكح هو-ح-ولاكإتاوث+ةدقو

 بها ارسلق أن يد ىناللاقف * امحاشكنوللابامهت اقف اور

 لاةذويشرنبا ىنعملا ذهىلءدازو ||| نيملاساو_ئاع تّسعناذ

 فراخ هارل وأ واو «ىفرعشأةادهار هتءلق فاعلا ةفامع هدكرتول ع هب راهنلا ىعتأم نسحب ةطدغب

 صاوؤغلاهللادبعى أ لوقهنمو تمناو مهعىدزا دوذأ
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 رمهعفهاوهساقلا ضاق # ند قف ءلوذع نمىرب ذع نم اووم

 رد بولةمري_غداوشو * هادم ىّبم قمدحر سس هرادشاد عيال ل ئاق كو

 ساودن ةلودلارقلوقدلثمو || تعش و”سس نالذحرخآو

 هيلقديفامرذ « ىناق لاذ نكوأ هياقدشاملجر < ىلا جاب ىلا المع هدلقو(مصتعملاهنعامعف)

 ىدند ندك ىلع"بدت « اهب واهم عواربلا تحتو مهضهلوقوأ| و رات عقوول ةءددب هذهو

 دعبالا ىلا ىلقباستو# هدختثطونم ملاست هّدلا لوط عمشأ4لا تدان

 مناف بول قم تاقانأ وه نمدب #4 عناتتن اىذلا اذامىرتَتلاقذ رخ الا لوقو تاكل ملا لوف

 هيروتلا دايز عم فيقعلا نبا لوقو

 ساكلاوةنجولاو ءال-ه كلا ل ةماو اعلا ىنكسأ
 ىئ ساق هبله قاس لكو د هوسق 4بسءا5ىنبربقاس

 ىدفصلا حالصلا لوو هلثمو

 تلق
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 ما هر غب 0 «عانل نعدادغب نم خركلا بنا اضم اون 0
 رعشلاهبىدوأأ ارعاشى أر نماد# انرفاظت لا لع هاب ريعص 1

 ىناد+اسارفو أل اكوأ| ٠

 هلئامتلدىبتهدل اوهشلا الو #4 هفلاوسلب ىنتهدزافالسلااف ل

 لئامثلاهذهفطلأام * لوعثهب تبعل نما, ريهزءاهلالوقهلثموأ |
 ءابهاهيفءاشولا لوهراص دي تع 5 اًضد ا همف ىرتدلأو ْ
 رايدلا كد : طشتنأ ىدخأو هيارورس ىبق ىلتمف هلارآ فيفعلان الوق فيرظو | '

 راجت ن ًاو روحت ناتدضر ا اورخ

 ميرسغلا موزلىبش مزالو *« مارغلا ف وفىفام_ثىلوت
 ميرصلا هاهم ىن :مداضإاتل 3 هنزاب فد سهموأو 1

 ماهىنألوق (( فلا سانجلا دهاوش ا نموا ا

 ماج ّن مناف ٌن احن ما ةفامعترمكناف ما اجلا عه ' ْ

 ىّرعملاءالعلا فأل وقو

 لسن اىرك ذا لا ةاكز *« نكت ناف لا نمةاكز ىريغل ظ
 ىعومأم .ةاواهمنسلأ 5 هن> ىلهدعرلا ن ا ورد سلا م هلث ىرب را لوقو 1

 ا ك1 ىفوقانث مويلا ىساكس د كم :كاو سالا سساقو

 :,وهادص شت« هر طقتاطدن ام َّظ موب دعمك .د,ىف ساقو ماو 0 : الالوقو

 ىلودن مره وهب طق «اوفعكنمىلىه قلفتادلا توفلالع ف

 بول د ذ نم كلا و قىل لهفد# اعطاوالا»ا قلدنا ءعسو

 ضراذلا نبا لذ عدبأ امو

 ءاقشب منمريغ فلي مل «ئرعا مول نع كاهن كلا ماله
 هربعقشعلا هال ىريصت 0 هريسعُك مفعول "لك ىندعل هاج خوش حش لوقو

 0 اون مهءلع ىنحأانأ ع ىلطد ىاقسم>ىزامأال

 ل ىيظ لدم هأ و6 نمد هلةعلتم هر وج

 يقتلان الوقوأ || 0 مع

 فطقد 9 ارظا لا ريغت * هنكلك.ةخد رو ىه و ريهزءاهلا لوقو

 قعضمدهنا أو مع امو * فعضمودنا اوعز دقو

 000 اوت ياهدةعىبمرعصلا دفع" ىل> ىسادنالارباحننا لوقو

 0 رد .لاىل-دقامنأ * اهتملىل_ءاردلا بسحت

 خخ رم قرح هنكر دس>أ ن ملدا اموهو ع :راضما سياح 2

 كر «بركغم ر> الا مرار ا

 20 .ماساعف هي 200 ىتقرك م سنلا قر

 راد ايدكحص قات "كف #“ ءاعشاوناولسلانتدعوو

 ' املتلاوانلنايلا دق © هّدق لازغ بلقلا بلس ىبلدنالار باج بالوقو|
 العلا هبلا لأ بتاك « هرصبأ ذا هيغدصنو

 لوة 4-ذم سد رقوأ هجر نو

 ةااندا
 يك لا هش ل -

 رح يود كوسم رج ع مو ل م ور ل

 7 0ع 5 2 2 22 :

 المأى 0 تلاتذاغهف «اهفطعم ضف باشا ا 0

 السأاهفاطعأ نمز-هذا #3 اهلمانالا يوم ىوملارسأ

 اضدأهلوقو ْ

 ا

 عج

 هع

 0 دو

 9 ا تا 5 را

 نانبلارارغصا لبق بر طنم| تولاثا سماع وهور زعلادمعنتادسبع نب ناو سه نب ثلا دمعىنأ هةمسسنلد ,ناطل ل ددبو

 انحلا طاط لانى ئئادنو

 ىتفلانامز نمىنتلدبأو

 نادملانابملا مههمعو

 نكت ملا طخ ىنم تب رادو

 نان نمتندو تاي راقم

 ىرولا نيد وىتتاشنأ و
 ناتعلا جحا تسد ةمامت

 ميهسلا ا"ىفعدنإلو

 اآ ىًوهللاهب وعن

 00 الا

 0 ًاىأب ىنابرَعذ

 هو سن ىلا ىاعنم لدقو

 ناّدكرلا ونا اد-امناطوأ

 لين بميقنأ(ركذد)
 لامعالا ضعس ثاع”ىبلغتلا
 0 وطن كلام لم

 هيديد مدقالل مدتملا

 املا ملا اريض>أو

 المحمص محا م1 هك

 5 ءد نأ ى> ا ذامعسو

 لاق 0 لا هت

 اعدو ىلا ءتهتادج نأ دعد

 سر*2ة نو ذلانا صّتعل

 هدمفالا ىمعتو هنسلالا

 ءاسو هرب رات م طعءدوو

 وهسعلاالا ق#ب.ملو ّنظلا
 3 اوك نأ اوح رَأ وماقتنالا اوأ



 | انريخ ل اقدج أن ”ىلعد#

 ىلا عير نيهللاديع
 ليعفعا ىلع وان د> لاق

 لاقىدادغملا مساقلا نا

 نادعذاعم و ٌ ىئدح

 | لاو بيطتملا ”ىمرسملا
 ىأرن مس ساموناناخد

 طداملار د نب ورمت ىل-ع
 انذخ الف ملقدقو هدوعت

 مظوتملا لوس انشا

 ريمأ عنصبامو ل اقف هيلا

 تاَعَلو لئام
 لاقفاننلع لف اع لك
 ناقشهللحرففنولوقتام
 "لاسلان زرغول اهدس>أ
 رخاالا ىثلاو سحأام
 رثك اوت ْوءفبايذلا هب رع

 اندشنأّ نوناملا هوكشأام
 نف وع هدمصو ن ماد

 داعم و ألاف ىارملا 0

 هديصقلا هللهسىيسناكو

 هللادبعىلءلخدافوعنأ
 1 ماا هاطنا

 اوع رذاذ رعأف م مف

 هذمصقلا هزه ىل را دنأ

 طنا و

 ناد 90
 ابرخملا هلنا د25 دوار ٌُط

 اهنعان ونامل انا

0 

 غتافصلاوةحي رضلا نيد د ىونذارددأ كجاو هدعبوس تلا ةدعبو

 ةاونلا 5 هير ةخ ل ثدا>ح فتتاندشر

 حاحا 8 هداسلان نسال سكاس او

 | هزعىلاءدهللا ىذرتان ” كل فرح نمر ايناكاموهو(لب دااسا: 1 ,ىدهاشلاو)

 لل 4 ةلاوانقلاهم .ناح للصت #3 هلق ى ل ورعدىج ها كو

 بناوثلا اوىونلا فرض مهبلازو * م رانا اضدأةغانلالوقو

 حئافصلاو افصلا تحت ىدرلا دددج# اها اوطمزعو مرح نم كلامذ ءانرقرخ" الا لوقو

 هذ ىملدنالا راح نءالو

 نصي يمد بكس | عيلعرات «ىوهلا نمت اكول غاوجلاث د

 عتعالمهقار ةدر عمدلاو دع [مئابزج ىدمىف عم ادماعدف

 اهتمرك ذئاثةيرعشدهاو الط رك ذيملو سانجلا ماسقأ ةيقيىلا«تهللا هر فصار 0101 و

 أ ١ ماعقه أل وق ودل ىلع ادهاوشع نذر ةدياغالا م ه-3 أمش 1

 دف ىنكاسىلءى دنا عمدايق *« مرادماهتادعب نم تدضأو 1
 بيشو ند لوكو

 راو شسورؤ ومُكلا ف يال دان واش ' رشهدلا قورمص تمسك

 مالا ل ء| رهأو 3 رياك ءمل هل“ ” اكو دامءن.سحاصلا لوقو

 مه مهلاردق مومهلا ناؤ هوب ىدغىلع ّى رذتن اعد

 6 2 وع 0 ه..ف ىبس دن الارباح نبالو

 عيت ىح نك 2 5 ةيىدا اوفامأ ءامحلا ىلهاللو

 ايرواعيشةعانقلا كتفك « ماثالا فك أكةشطعأاذا
 ايرثلا هدم هماشهو * ىرثلا ف ءلحرالحرن 3

 رظلابروهشمدوسأ مداخ مح امك لوقزشحا امو

 هلاطلا . نم قمم مطظلاو# حي ركم كول نم كإءق هيسقلا تمحوأام طش مل هلعف هنول اهم

 اًضد :امهضعبلوق فيمطلو

 ه«قاوةيربلالام ؟تامطم * املاعلازالروم عملا كنان ىلع
 هنك اوك ةكوفو رعمكذرعو 7 لئاطكلوطودو>وم كدوخ

 اًضدأ عونلا|اذهىفنب رخأتملا ضعبل اوةنس>أ امو
 حجو و لوذدسم ءللا تب ددهأ فم هع هل تاقوى هأىذلا فيطتنداع
 لددس 9 ة نيرا تاكا طب د م-كاوح 3 نماران 0

 لوبقم لوقلا اذاذ ءىذارو دع ايار فرخ اراد

 لل. قوشلار انو لامخلاانأ ه« ةدحاو ا

 0 ل |ناجرتىلا يعم تجوحأدق

 رعاشلالوقرع ا هنمأ|
 لزألا فويضلا نع نيلزنتم * ىرشلا ن نع هارد ع

 ل 0 هتلر دول اسعد واذا سس 0

 لوقو



 لطخالال أوقن مذوخأم وه وةلناعملا ىلعده اوشلا 1 نمتدسلااذهو :

 بلاطملاداوسقاناطعلا ضان *« هتئاكداوسفاضامانأر ١
 هللا ه«تعل هداك .دارأن ملا بعالموعب رأن ماهلممىل لع هلوق فادابأدشنأ| !ماهابأ نأ( حي و) :

 ىحيلاةفديشرلا ىبعكالا [| امالك نيمالكلان مداولئاقلا اذهناف دملوتلا عمن عسدملا نمعوناذهو نيءجأس انلاو ةكئالملاو ا
 هذه فرعي م-ثانهه منا امبيسي اجلا ىلا ييسنلا نءمزاكلاحورخاجد_>أ ني-هجو نه ماقيل 0 ةضاشأ |

 ن.ةايغهللاقن رامخالا نءكو ركملان مةعطقراصنأىلار هلا || نما نوكتأن او ءاعدلا . نم هيلا 3

 . :رمض> أ لاةىناسشلا ءاقإ 1 هسفن ظفل نمد, ربامماكملادملوت وهومملا ع لوف ةديلوتلا مط ا !

 ناى<4لارضحالف دادرلا ورسم اذا بعالف * مهب ليل هر مه 59 داص ب ذعلا" ىسهذلا همدامو #4 مالدلنا ىفهراذعن' 5 ِ

 قبغرب ن::مؤاارممأ ليالابهّرطلا مشت ىنعمو اهانعمنمدلو ومال ا ل مغلا هيبشتو مزللاب راذعلا همشتن م دلوهناذ !

 الات لح كروض> نم ةيصأع عجب صاوع تسلا ىلعءلاكلا ىلا عجرإل عه«دياو برغأن ماد هو مونلا ةقرمم َد 3

 كالدى ةفاطال ريبك عيش بضاوفقو 0 مضاوقو هاجو طوحميعكع . نموداوعو اصعلاوأ فيسلابهب رض هاصع 7

 نابسطالا ىنم_هذدقهنال ىرتصلا لوق هياعدهاوشلا نمو فرتطملا صقانلا سانجلا (هيفدهاشلاو) هعطقهبضقنم
 نمدال نومأملا هللا فداوصلا هوحولا كل ىلادأو ص ا # سمن أ ةبرئانعتةدصناف 1

 عساف جسشلا لاقف تلد وهو رهاقلا دمع مشلاهدشنأامو 7 ظ

 ااضتفادشنأو 3 ةرمضحأم فراوىقراوعءلا كالت لت * فراوع "ىلا هنم تقيس و 1
 ويصأ ىبشدعأ فئاط فئاطللا الت ىلع ىرك_شف# 10 عمو ْ

 برحءرلل سس شلاو بونذ ٌنولكت انس>هأ ه«برا اومراومر هد نم ىربذع رخ الالوقوأ |

 ناو سوس 0ك اد دل | اخو سل سحاق # هاركاو وك ا ريهزءاهلا لوقو

 بعص ارمعل أ رهاسؤهاشاه الك كات لع ف مدع أ|فرطو فرط امنمو ْ

 الهذمامالا نئأاب رضاح ناكىرد,تدلان# رضاح ل ردب كن مم
 بطر ىدوعمانأ رهازوءازامهم نم *« ىرظانلز ب ىتح ْ

 ىناوغلا ءاقشذاو رهو سال ا ىلا ه وعدي هب حاصلا هب تكد ةودابعنيدقعملا لوق وفوأ[

 5 ءانسلاوانسلا هنم ىسفنو ىب#_.ءتنراتىذلا ي>اصلاا يأ ٍ
 للف سمو ءانغلاو ىنغلا عمملاوةح ه# ارا بهيىذلا ساحلا ىف ند

 كد كدا رامز ءاوسهملاو ىوملا هعرلاو هذللا نم ىسنت ا ىطاسعدن

 قى رس ناألا و ءام 1 وامملاكلاذعادو ها مو فدل تل رقلتهنأف 1
 0 ماد كايقلل قوش داو لاوس «لزانّن هيف سبل ى اف لزانم ىسلدنالارباجنبا لوقو 0

 ملاعملا كلت فش بقل : كوادف د ملاعتن أل هءان>ولا نك ارامق 3

 5 قطان لا ارفعج نأ لوقو 0

 نكمم لاب سلاماجرم-هنم * ىُذ ةراادارأن ماسانأى 3
 نسلم رك مهم عاضدق 31 اوعنعنأ و نا 1

 ةدمصق نم ىنب دراما فرم نبا لون س>ًأامو 1

 حراسزعلا بور هىفلازغ *# راسدعسلا و ربؤلالش
 ) غاوجلانيبىوجلا نم ء « اهلا وهءاكبلانا )إ 1

 الو ارضك اعاخأ اهب ىرتةدمصق نم ءاسنخلا هتائاقو لفرملا ماكل ءوزجنمتدلا ||
 منا وسلاتاللهتسملا ع #2 ومدلابىدوج نيعاب

 جضاونلا نمتاعرتلاب *« ورغت ضاق ان اضيف

 احاريرشآأت ملا

 بكر هل هلل ٌنحام

 اه ويك نوألا لاقذ

 ٍْ هربا هل سهأو بهذلاب

 نعدانسالااذبيو) 5

 وبأن رم أ لاك (ىديجلا

 اللا



 ةالصلا ىلا تض نمت هنذخأف

 اذنك تعتد دقو تداعو

 تلاقو قدح ت نطُمف هَسدْعُف

 ترعأو كل عانلقئاننا ّنظأ
 اهتفحم اولا مدا

 تالصدىرا ءلأت رعأو

 فل نينالثب متل ترصأو
 28 مقفلا (ىأينأ م هرد

 لضفاان سجحلاوأ كمل :لا

 ”ىبمدقملا نيسان 7

 تاهو ل نع

 "ىناوريقلا ار

 ىأن يدا دبع أ ن ِء

 ىنأن ع ىلع سورمسل دمعس

 رح ندم هللاد دع

 ا را لا امفاملا ىددجلا

 لاق ىدادغيلا ساعلاونأ

 نب رمش تاك ريلا وأ انة ح

 م :دل> ىربد رادو

 هللا ريع نسل ادب دمعسول ا

 لاقاريس نيران
 ن مهاربا قكعاو أند

 انك لاب ىرملا

 ديرب نب - # ساسلاوأ

 ن رومأملا لص واما لاق دريملا

 ىح مالاقاهيزقودادغلا

 تذحوولتددو مك أنا

 نع ع ل مالل

 اهمانأ ا ءلارابخأ رعد
 اًضدألاقو ىتكأت ىمحمئاه لاعا

 نساك نمو (ماقىنأر 5 املاطق الو نأ قة 00 :مهيلع بيطلاو ا

 باع ل لومأل ادب 701 د لم 1 هنو أءاشالا بأ ىرب 0

 هفطالاغهذهم 0 ىرناقددصانل م

2 

 وهذ طالةنبأوذ « انرهدف نكناو
 هكاوكجربفاق> ألكوو * هدودصن جدلاردب ىنعاردقل
 هب كلاوك امىلءاريصى ديك ابو# ىدوعيهاسعال_عمجزحايف

 ىرصاعلا تننو انيفالت * ام ضوراا 2:لثمرألو

 ىرماعلااذفضورلالاقذ ه«اهيفقرب ضموأو جمد ىرح

 هبلس ف ىدتعا فيكتب لس نئاف لاززغ ىب-اق سدو "يل دنالارباح نبالو

 هيد نع هلهللا 5 #4 ىرجامفه«يتعاالانأ

 قة عاعا اوهىق ىف "لح اه ىحىفلذاعلااميأ

 قرت اهاوه

 اضدأهلو

 اضيأهلوقو
 نم ىاةراص# أمدعد ىنم كرض ىذلاام

 فيشعلا نيد فر رظلاباشلا لوقو

 هجم "لكو داو "لكك *ىلاعملا ياا طرمسو عرمجأ

 همدملودءابهللقف « لوهح لذاع ىحلناو

 أعرحأ ىننعسح“ نم#؛ هلزخم ىذلا نا

 ىرمأىدهع عيض «لهىدعب نمردأم
 ”ىكمسلا نيدلاءاميءاضقلا ىذاق ل |وقو

 ىفتنوةاملاىلدوعتىت> « ىهتنأالىوملا 0

 للاعت هللا هجرهلووو

 5 ىلد 0 كلذ ل د ىو ءلالمأ د م

 )0 5 ىه تن ةقيقملا ىلعو# هعاسودل ىامند 33 م ىنمحورلاب

 0 وس ) داو ءضاو ان منوذدع

 انأاهبحدعةديصقن ممامتو أهلُ أنو بضاوق ضاوةفايسأب لوصت هماعو لد .وطلا نم: ردصوه

 ةليوط ىهو بكاوسلاعومدلاتانوصمتنيهأ «بعالمو عبرأ نماهلثم ىلع املأ ”ىلعلا فاد
 اهصا# ىقدل لوق نسحأ امو

 تعطوثم> قد وجلا قلتكلان هوست ا ونلاند , و ىندام عطقت د دف فلادابأ تةالدو سعلااذا

 0 * اموندّنح هاناطعداكت * بئاوذلا ىفاود#س ملاوهعامت

 قرااوذوعلااهل سلب ونونجلا ىلا ا مسني هلاباموممضعب لاقىت -ماةىبأ ىلعهيدسقتت :اامم تمملا اذهو

 ىنتملا بم .طلاو لافألءفذ ىلاطلا همعئأهب رطش 1 واهصالخ لع :واهراس آكذاله

 املاطق الت نأ هتف 55 بلاط ءهادعوللامءاطعو

 ١ سم لاف ىنعملا ذهسانلا لوادتدقو
 انادّشنالا او سلا ضرعأ ناو هتلأساماذا ىتبطع ىلخأ

 انيدتيادبأ هفورسعف «» لاوسلا انكر ئاماذااناو

 انيغتس ادب أ هفور_ف » هفور عم غبن ل نع ناو

 لئاس ]كن ع قاف الاف لئاست *« ادرس عزاو هااطعتستأذ قاطلا ماهو أ لاقو
 ناو طئناامو تدج منى 5 ايست ف: تأسف ىنأدو

 ةيهاتعلاو أ لاقو

 بلاطملا داوس قاناطعلا ضامد هيىدنلا وضد درو نم نسح و

 ادهو



 د .اخ ((انلماجولماسهلاريدمّريضىذلام .ن!ماجالوم « الذ دقماكلك ّْ
 اطلق ةتااوهوقورفملا سانجلا (امو.يفدهاشلاو) اضنأ ىدسلا حلا ىنالاهولمزلاءوز#<نمناتبلا |

 هتنح ىفهلذب راجلوق ىحدايعنيدقعملا لوقك' اطخال

 انهىلاانريص « انحلال تلو انهاح نأ ىالوم ب [فاهدعل لا ١
 ه-انتقاو هنو دج اريحا ب الل رك دلكرممأ ىوطمالوةوأإإ
 هساب تقو ىفال سان كح وال. نمور يح ليلا كاحي 0
 امددهتىف ل غلاهتملام « ةدمصق هاورلا ىلع ٌنضرعتال اضدأهلوقو |[
 اهبىذهتاسواسوك نم هو ع * بدهمريغرعشلا تضرعىتذ 7

 انارقلاوانماهفأاناتتامأ «ةييخبانتحرولاومأرانودغ قراقلادسأنبالوةوأأ ٠
 احنارقلاو هلا>نع هلأستل «ةجاحو اداغانمقلتالف 7
 هل ماعزه ىك لك كانا ب اهلعيلامو همالقأ لسنا ىتسيلا خفلا بأ لوقو 0

 هلمان* الاباةكقرلابرتقأ * هلمانأ قر لعن أ ناو 1
 ىمدنعفانب سو * مدن نمّدقنأ كف ىدقارأىدةىرأ « ىدقىس ىنتحيلا اذهل اوقوا| 1

 امدهءىبسنأت ساوءاقولاى سن« لالا ؤفىنبدقامرخآىف *« هقالخأتمة_هدقخأن مى هلوقو
 لتقلاريغ ندصت.الدمكللاب هي ىل تدتملا ريس آن ااماهسىرب# لوطالا نامزلا فهنمتدهاش ْ

 لدعلانءاتغزامو» انتامواتصتأو . ىلبتالوءرجالب ه نيستبااناعج اضراةلو ا
 لزأفولزعفو *«قيضىف ني ملا لضفلاوةمهاود#« دوسلااخأاىل لقف

 ىل من أب اككلا ىلع« ىلقنأ طشنتامأ 1
 شعت: أت شءنا كن هعناقاماسشعتنأ شريرفرهدف ه« ارينالنأوسال هلوقوأ|

 لهسن ب ديمعلا لوقو |[
 المان“ الاوهمكهنمنرم ابو «ةرضخدنتلمالقالا نم تدع
 المان الا ناكواهنم رمت ناكل عا رح وامالك اوناكىرولا نآول

 فاق زيهباعحأ ضعي انهم ىز راوخلا ىلع نبا ىف ومأ م ارمشي فأل وقو
 هلاهمف ءاعملا بر كرا « ىعذ سهو ردعأ ج دردي

 هلاهفنرينلاىأراذزم د اعم لاصولاةلاهام عده ا

 ا ىشوامالت أف ص:ىسويلارك فى أل وتو | ٠
 راشعو هوبك ىفاومىر# *« اهتامصق ترحدو لضفتامصق :

 راتنمهاهلراةنمياعلب *ىهتلارامخأساطرقلا ف نيتك
 ىدنخلاندلا ردص لوو

 قالا ةمتث ىتالو « العلا قرتساوارويحقشنأ
 قامنالامفصخ”قاقنا « اولبوقاذاءاذخحأ سانلا

 ىدرمأ غاوجلانيبهظادبو « ادمعأالممأهارنارق ةنايننبال وق فطلأامو
 لاةةىلاكملا نضغلاو ًاريمالا كلذ ىلا هقبسو

 ىدرء أر عشدلا ىف 5 اد ره احاف نامس ادرهأاذغناكو * هرعش ها هد نمأد

 هلوقاضد ا ذهىفلضفلا ىالو

 ١  ْ 1ةياثك هاند ر وأامف ونا عد هللا هجرةريثكى سلا جعل اىنأن ساحتو 3

 ءاققاذأءافىذأ « نكلودسكن مقاذام ءافقىذأ انتحار * امقلديحت قددصانل

 نك ةعاجاهدنعءباصأذ

 اهالو_ملزنمفاأ. ناك
 هدم سود راولا هبت دحر

 3 ومتاع وهن ران زاوطمتسا و

 مت لع مونعهرخأت ىلع

 سالف حرصدالو هرذع ىف
 ادشنم هتريقع عذر

 الءاقريع وأ ىشتول
 :امعلا قد رط نمهاشت ال

 اة> هراب لا نماشضوو

 هدامع ىلقاانريطنو

 الو ففامرب_-عونأ هللاقف
 ىاقمىلارظنا نأ ناب
 يكن ليت كش فرك ةدامع

 رك ذو) ضرما لَن الو
 ”ىلعي لصتت ةياورب هيفاضبأ
 ىلع مدولاق ماسه نا

 ناسارخ نم هاس ىندح

 "ىلع ضرسعءا ىلتلاعف
 هيلع نهَتْضرَعْ لد راوح
 هوبا أ ا ىلعا:ساحمت

 قدس تلاطأف عت
 طسدن أر فاند_:عسولجلا
 تزخ افاملالالحاىراودلا
 القا ف امو ءاودلا

 اهب تي مروة عقر هبتدتكو
0 
 هنن اركاستا واذه ىلع بنا

 اكتلا ضءب راوزلا عنمدقو

 عدو م مال سال ىماعمالمس

 دم بحت نم مالم ناو



 رسبلا أن يديزي(ركذو)
 لاق هلاثمأ ىف ”ىذابرلا

 بسا+لالهسوأ انةدح

 2 اود ضء» فهم دو

 رثك 1ناك لاف طاطا
 ىف فاهنننسحلادوعق
 ضع دب فتون
 ناكو ملا دمعنب امانالا

 هياهملع سف ًُط هوس هدب ف

 نسل الاه
 اةملع رررهذأ طوسلا اس

 نم هعم نا كلا نبا لاقف

 نئن_سحلاادهلاقفازه

 لزنو هسيلاعحر سف نناه

 ننسحلا لمقف رذتعاو

 هفطلأو هرذسع عزاه
 باتكف حير لاو: أ( ركذو)

 ناكهنا نيسنغااو نا.قلا

 ولأ هللاق نعم خركلا
 ناسح نا .ةهناكوريع

 هتاخد هتنادمع ناكو
 4 راج سعدى ممشلا

 ناكفةدابعامل لاق. د روم

 م هيف ق فن و هلزغم ىشغد

 هتلج هديدشة فاضا قاضأ

 هركوم-منع عاطقنالا ىلع

 نم هماعناك[ عرسي نأ
 ىلا ة سفن هت ءزان 5 مهر

 اهامأذ اهترازواهئاقل

2 

 لج ا لو نئرشلا نمىوخأ « ىلع ىرأ ىف أ ىلمأ نم مضغدو تا.موحلاىفهنمو

 ل[ > رم اطظحلا ردا اك هوا 16 لست تاارلاو

 برن او لد ولارهكلم لعكس « الخ: شموهللاكلمادغاذا هنئمو

 برطلاووهللام ف حربادغامل * ةطداهن املا ىف سعدلا ىرتامأ

 لم_سلاهجوأ ىف ىلءوهفاسثأ © سصيل-ظرهدلنيمتالا هنمو

 ىل-زهقوفلاعدعسلاىرتشملاق * اهبداق:ىنأ هماكحالرطتاو

 ادافنلا «_:ئازخىلعتنمأ د اداوح لأتست ىنغلاهللا لس لا

 اداعبلا كيورت للف تالف * لضفلناطل_س كائدأناو

 اداقتحادقتحتنيحدعبت و * اهاضرىدل كولملاىدتدقف

 اذان تل د عيبرتلا فو # ىطعد د ُثيلثتلا ىف رملاا6

 لازوغ_ زد -.فاملثم * هلثم دعو دغولا قرش كال دو

 للحز تسب فيزا فسم هتلقا مف قدصلا ىلءلدو

 4 رااىومللا ناب معد و * ىترملاىنمىدي واقل تايناوخالا ف4-:مو

 ىحتنأىلا مام_صاناق د تاد طدتالوانيلا عرس أف

 مر للا سو رارحْك انو ريس واقو 0 رارحأ داس يدف ىدنع هنمو

 راصقرورسلا تاتوأرانعأ * امناةراد.لانانيلع نتماق راعششالا:اقنو ثيدحلا هز

 تاومىربغ ثا ل نر اهتم كد هه

 تاينىرك.ثوليوىدابالاو « ءام“ كاتحارو ضرأانأ

 الاقأه ءايندؤمت هس .3ق * هيد. فمساامةراشاعءاش نم هدم

 ل نم ىلا نرسساغذملو دع ايدأهفوفن مىلا نر .ظفداف

 82 ا نم ئشهللعو الم او ويوح ارّدم ايدودكملا كعيطدفأ هدقتمو

 1 جلا ن نم ماعطلا ى طعدامرا د قع 4 ع نكلق كاذهتمطعأ اذا كلو

 3 3 ا ,رمش * نكملفأ سها تضطصااماذا اش

 طملا الورامثللالق ه« تاسنلالذنكلاحرلالذتذ

 ق قوت>كامزالز وقع نامز د هناق نامزلا ا1_-هىيلءءانع ك4تتتسمو

 ىقودصربغةمققددص لكو * قفا اومريغهمف قمقرلكف

 فلعالوءامهطدار للظىف *«هل سل خرط ديلا سرد 2 ك4 و

 ه#-قيثولاناعمج اهتمد- 3 «ثالث هرواّشت. نمصئاص+ هرواش ا! قهلوقهنمو

 هقفلاق كلا هفر ضو ع ىل_هعروذوو ص ااخدادو

 ه-ةءرطمزلاوهنأر عباتف * ىناءملاىذههلتلص> نذ

 رانووجارإ 1 د_متاق ه« رارحالا ةيترسلطتت نكن ا اضأهلوقو

 ىرازةءورملاىذيهاغسلانا « هعصوُك :.سدهغس نمراذحو

 رارضالاب هاهنتوإ تم « ىرم الىذصتاذاه.فسلانا

 ةال هل هنواذ مبدع * هسمن ”لوهو طءاملاف

 نرحو لاهسهنقلخ قف #2 الامزملا طورسشىوتّساامو هيمو

 دلع

 مشل نم مى عر ما ىف نكمملاذا هد> وريد ارءرملا لا”نسلف



 هسسامو '

 فو

 اديىفدت نأ لدن م ان ملو 5 امرغماسك ا هوا هب مشت 35 هلق نعءاهغدواردةوتااق هنمو

 نر 0 د نك -ذ همأ ارغمارغلانا + اففدتنألبةنم هاربمو

 ادوهسميديفرطىأرامل »ع يجدلاردب ل لاةدقامت.أرأ ه4 مو

 اد وعملا كن م> تسلفرمؤأ د رهاسفرطد ىنقم 7 0

 عاسم همفرورسلا ساك آو عارف ف سن هول موفر هذ مهو

 عادر لاوغللو شط درو +“ انلو م غروخللا نش

 مالظن هءامض نادستلا عبره د مايالا ىل- ا ضف هلءون ه4 مو

 0 ةرط لثم كس مغلاو 75 ماهباتلثمىذخي قريلاق

 ماد*!هباص# عومد تلصو ع ميتمدخ ضرالا هدونأ كو

 مانالا هذا وغصتّن نمو «ىناا نهاعب رك موما قاظاف

 ماد مس كو اد درعا :ءمو ةهياةرمثتسما ا هحو

 هغالبلاو طلتاو رى ةكلا فصوىفهنمو
 يجاهّشاو ىطاشءاهن لحو# ىومجىل> ىدنس كد ا

 يجاننازحالا نمهمحانم * رورس هرئارمس 0 ناك

 0 كانه #* ظفاحي ردعمطا موف

 حازملا لدعم مدد ىف ىرمس حورك ل: حاجز ىفحارك
 َج رد نيالا مالا ل ىدهأت هباتك نمر لا ىسفني 7 اضدأهئمو

 حرب فنك او ؟حردف ىلا الإ أي هرو ط_سلالةهيناعمباتك

 دود ريغ له ْضْفوُرَت 10 دلع دما هم كلم تاكد ل

 درسا ك7 - | ىفضسملا هلران 0 ًاءانث ىف هيناءم تكح

 ارصيلاوءرملا عمم عتعتقولاف * رمتهراوتب تع منام 22ه نمو
 ار ردلا همّسد ىنعمو طفل لك نع# مستمم ك:مباّدك ىنانأ َىح

 ارعهتانت | ىف هانعم ناكصو ي#« ارهزهنالال نمكاظتاناكف

 .هزاقباسدةرمنمهلل * قاطىف دصقلا ءاصأفاقءاست
 ىرع-و ىلغل ىبعرت_-ةئالف »ع ركل ى نأ تدمحأ اذا

 ىرث:درولا راشن نم قنآو * ىمظنردلا ماظن نمنسحأف

 امهغلاو لقعلا فطخملاذالالل-#* هناف ذ.ىنلا خوبطءك لع تاموهقفلا فهئمو
 ماب وساق راكسالا ىلع نيعد دع هل_ءاقنأ لاذ دقن ملوقعدو

 اههبراصنلا ز إ|ححناو باصنلاةم_ضقباصثلا نودا ل سس ف

 توقعري-غ عبام 2 ارلا َْق « علت هنويار ماشا هانعم قهنمو ْ

 تولاط هريس م نم هدر 0 ةفرغك #ُ ىئريكحلاو حام .ةسماهلملو

 تايغقسافلا وتاممطلا فهو هو

 ماس> ترضع اذا ىرتعف سب سلات ار : كنا

 ماكر نيو اله ذمت *« عوتةحارهنق درولاك انأ

 هّةساعلا ىلطاقاغد عدو دع كد دىدهسلطاوهللا فخ ه4مو

 هفسغسلاو دو زلاءنيدلا نم 7 اوضرءود كرد الاعل

 هقاتدبلا لك :رملا هق_ساعد 000 اهن :ويمعدأم دوو كنععد و

 كلل و ريذملا دءصو هر 1

 ال ص
 رصم لغأاب ومكتض

0 
 بي صاب خص ان ن ماوذغن الأ

 هم ندم 0 ا م امر

 هر ردا تا ل لوكا
 نو-ءرفرت» قاب نا

 ومكيف
 مد صخب : ىد .وماصعناذ

 آب ال لاق ا ١

 حف-صم تيطخهللاو اهب و

 رن

 [ىورو)هزاعناك ا
 ىسععم هررم# خد ناك هنا

 رخاوأ ف صغةلايدمشرلا نبا

 موملا ىف ناك الف نامعش
 اونىبالل ىنيثال قوملا

 سانلا ضعي وك ثمواده

 لاقف اطايمدا هم 1

 نعقبلا ىلعةح كلش ]| س

 لا هعذر رقعحو تتح

 هلأ سو هدلعهللا لص يب
 و 0

 ىسعىلات غلام هتدورأ

 لتراو
 صخقلا نمحربنملتةشول

 صقلاكءارجا ممرمشت

 انرهش نم حوملا|ادهقرمسن

 صأالا نعوم«: ددهللاو

 يب دهاعم 1 1 ١ 0 سلا
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 | يباب 3 سس لل لل

 | لاوقالا كلن نمئمهيلق قلهدنأ نمرا.ةتالابد_وعلا ررقل تقفشأ ايلىفهقثلاعضواحرمجلاو "ىف

 ظ | ةعانصلاهذهبارأنم ىلثم ة© نا اوو 6 تاذهترض لايثلاك لد ”صضع»لومقلا ضرغ سارق عدو

 هرومأت اهلل هرامّتءاو 4م .د رقدو هدال ساو دا[ مقل نمهلالهأريمالا ىف 1 و !ىلإ 0

 نايضتشي ا نم قيام. ضع ريمالا ماهم أو اموسومهبن 7 نمهم دع ىدهءةثاد> ناريغ ا و

 ظ 1 ا نمميلًامنوكيهباصن قرمالا ذهزقت سدا ده رهتكا#ىا ارطأ ضعن قلازتعالاهنأس ؟نأ

 ظ هعيومداجالان مهعقوأو ها تا داي 5 نمدعدأو 000 ةيوملا» نمرلسأ

 ةزتاح هلرهأو ىدسهملا

 لاق( ىلءنيلمعدر 5 ذو)

 راش ىلءىمقعدلا ىبالناك

 ءان دنس لكىفمهرداتئام

 نيكس )ا ضعب فقم عتلاوأ

 ذاعمانأابةيزمجلا" يهل 0-7

 ىهةرزجوأ كَ < ولاهؤ

 هل لاعذ عم«تاموه منلاق

 هفآت نأ ه>زاعراش

 مةلاق اللا تس آ

 كلومضأ الكا لاق كءطعأ

 كنوع ال ىنتود*نئل لاق
 اذكهوأ قمقعكلاوأ لاق
 كالادباملةف منلةوه
 قمع ءةلاو لام

 هرناجاهرعاشاماذاىفا
 هيناسلهلوقلا حو

 هينالع هماّتسا ىف هتلشدأ

 تهحوتذ ءاعدعس الا 0 نأ ىلا ءاشأ ثم>اهنمأ ومن أهضرأ قة دحر ل همحانب ؟لعرات اف

 لكل و مهتلا تاضاخم نم دسقلا دعب مدعلا ناكل عاب لاك تلا هفار لابلا غراف اهو 0

 تقوتوءدو تسون ياصفت ازرنتتصطدأالف ىنامأ الزنمْءْوأ عدرا لصف ىف كلذو لل تاذتؤمأ

 ايمامأو رهزلاو رونلاب4مومعم رضاتاهفو ار

 أهم لس سند نايقعلاو يشعلان عص ص ناحر ماو ”ردلابدتمددرب لا ن م طاسد تش 0 اكضرأ

 ريثعلاب ق قمدلاك للف ةرعاهاوهممست ن م ىنمعذ دوو ءأم كاءامع ءاغصةف تام للان وطنا م *اك هاومأ

 لانكا زال ءصتسا د اانك نات عر ريو نر وو ناكللا تدطّتساف قممغلا

 وطور حر رع ةيعصلا نم مهر طا لك لاحترالاو ماتا ىلع

 زواحت الف كادمىنذم * السلا | تءهذنا اذاو

 اهبرهشأ ةتستشعوا هيلا ىت امض فطعتمدقتو قداصلالأغلاو قا لا تل هازهشاوت اقف

 لمتد ةترمض> ىلإ قاعدتسا ريم الا تاتك قات آنآ هأ سهأو ترمشش * ىنهأو ءاغرأو شيع منأف

 هرامد>|ناكذ (لاق) ازه ىو .ىلا| مم تيظحاسع تيانحوا هيلا تضر بي>رتو سترتو ليهأت 7

 ب هنناكمو < ىلا هبح ردو 4 دار روهريددتو هنأرةدوجو هلل ةعىلعريمالا < ةارهس امد

 0 هو هتاما_ةموهحوتف ىشو هتارام رعب ججسند وهناسحن ءراب " الاروثنممالقأب مظ هدد 6 اعل نم

 3 قلاق حوتف ةّذعهلستكدقف نيكس كس دو ةللاانيمأو ةلودلانيءمظعملاناطاسلا نمزوللا

 ه-حزحز نأ ىلا راو خلا اهيرر "هدر كم حلالا امهمنم ةرمدنلا عي رتيهدقو تكمل
 ٌْ 3 :سفل>وزعهبرراو> ىلا ممل ةدنا هتداراو 00 نع كرتلاراددىلاهذمنو ه0 ا

 نذ) قاوذالا نال->و قاروهلقرام هما 2 نم( رك ذنلو) هيومثلاه هرج 6ع نمةتامعرأ

 ءامأ هيضغعاطأ نم هدساحمغرأ هدسافلصأن م راسواهاضفرمشنا ىلا هلاثمأو (راصقلاهلوصف

 هينازلانباان لوشن نأ دارأو
 كسمأو راشبهملا ثوف

 ةعاذالا ةءاضالا شك كدح دنع ذوفو كدح هداعس نم تاداعلاتاداس تاداسأاتاداع هرأ تا 3 :

 تناك اعر كتافامىلعسأتالف كتافامّقاذا كتاذةرامع كتاذلنءلغتشا ةجاحلاءاشرةوشرلا
 درا هتسلاموز) هللا نم نصحأ هفاصوأ نس> هفارطأ نصح نم هضم ةنحلاو هنتفةئطفلا
 دوللاو ناهراسرف ةمادنلاو ةدلا قوقل الوفأ قوقعلاعولط لئاملادعولا مريخ لئاملا

 هلّقع كودعملا عيفشلا منذ لقعلادئارركشلا نايلاعيضر ةيسياوىناوتلاو نا.:ءاكب رمش ةءاصشلاو

 | هصعنو هغلذت لم اد هك هسعن نع ءرب 1 ىدر ةءورملا ا 1 ترمشلا فالغف ةاللنا 010

 | لسإ_سلامزأ نم نام 00 هارابملا نع هارادملاتنغأاعر كدغرب هلدُمىف ىظدت ى
 | ا ودهعرصلا عددمأل ةيطةةيطعلا ناكاعر هواخرةواضعلا طار ذأ كررت نم كذد روك“

 | امل نكر.وىلنا 00 قرا ارضا طاعد رطاخلكام ب اكالاروؤرشلا ث.دحثداح لكل

 1 هريغولز ىلا قو هرعش نمو ثيعلا ع راو كالاتسفلا ء1" الت 1ك كلردفعمطم

 ايد الرل كاي د 2 هر د ذا ل نسم كلا فى سوا

 اسذلاكذ كل ل 107 د ”الىرأ 0 !او

 ىتتامهسلا عقد م ىنم

 اذه مكس او مهرد

 انأنأ (ىودو) نامصلا

 سصخا ل ءدقوان او

 اهو 4--زاع هرمهل لاك

 ريسغتنأ عماجلا دصتملا
 نعسملا لوقك عفاد_م

 نمماقذ ىطخت الك نك]و

 1 0 لا هس ال اك هايم صاح شخ يسم 1660 تم ا ١> تتكفل هشام امد طن دا 0 حا م كمدط ادم طاطا م0 حرام ىلا كن لشسملا 0
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 ا

 اهاتفاهاّدف لس ل هىرتل د ىناَدْف ىف ىلع لهسبر اضدأمهضعبلوق هلثمو 3

 اهالتذماه> نعى مالثأم *؛ رد*ىآ اهنوفجه-:اع ْ ١

 تافراع ىلع لان سوم: مهل داش نمنزو زن دو اضد أ ىزرتخام ءلا لوقو

 تافراعوأ ىدع ةفراع «#مهدنعن هموالاىدتغاام

 تاقراعلا عم لْخمأاو سأ. لاوويه ىدن ااوممبرم غلا قرد

 ا رح ل ر *« اهتيفلأفنئلامتدرو يفسو» ءلارم فأل وق هلثمو
 أ هركملاو ضل اولا شاع «مهاباص“فرظن م عيدأ ١

 ىلاكملا لضغلا ىف لوقو ا

 ىراعوأ لاملااءارثنمسالذ دع أح :رثموةاز رأىف سائلا ق رمت 5

 ىراعوأو ثامدأن يبةموستم# اهنك اسواءندلا ىف شئاعملااذك
 راعو أنيدلا ف ئامن ءاركذا * ه-تضوىاروج هللا نظن م

 اهحوأ ىعذلا سه"تعزانو د تل طل

 اهحوأ الو ىدنعىاكلا نم 7 اع ف راسا تيحش

 باهولا دمعنب# نيدلا سع2لوقو
 قروأ ىواد"ىبللا ف نم لك# مهد -ءبنم ىمةس فراح
 اتروأال ىجلانارازكححو 7 يل مه ادعد

 ىودتلا د .رلادبعلا ماعد اسما |لوق أوقو

 ىلاصوأن مءاهلأ ا لاعفد * هيىفكود#راوجىسسح
 ىىصوأ دقليئاربجوفا «ىذأ الو ءاج ىفاهض شخأم :

 موأ هدوملا لسهأ وع هان اماذا نماب هيفىدغصلاح الصلال وقوأ | ٠

 مو ًاموقلا ف تنكن ا اقدح كان ِ

 2 رطلاب> اصوههقحىفىلاعت هللا هجر ىبلاعثلا لاق بتاكلاد# ن”ىلعخقااوأوه :4ىتسلاو»
 هقياط اودش رظلك هف قاد وهباشتملا م م60 ناكو ريالا || ددملا سددالا س فضلا ىفذةينالا

 هغصلا 0 كعم :ملا معلا در عش نعلم ه.ناكدقو

 و<:هلودو

 ةلاوساطر ةلاهديع وأن مهييالس دب هقشعي ثيل داك, ىنعم لكن م

 ةدنملا ىبعت مهبروىنءأو هاقاقزرأىت --7 ءاقبىلاعت هللا لأسأ و هلك > |ووطدلاو هيورأفهارأامت ا

 ىلءنيعلادارف مك ردق لا ك-ةينمالا تقفاو ىت> هيو راااهلمدقدت ل ناو ْ 2

 6 رثنلاو مظنلا هيلا جون ام اكو رص رد !١ نمبدالا ففرت_ةيهتبأ ارو ريكا ىلعرابتالاو رثالا ْ

 ىؤدأو مى »|| بدالا هَ ىااو هم«جو رئاولا ظااناهتمهذخأو رئاغلامه_ساانمولعلارئاس هب رمض

 ا مو متم سن اور ورسا روباسينب ثالثا هنامدت فتاراف بسلا ةيار نم

 هديارؤ

 ناوفنءفناكدأ (هربخن موز هدهغءركو هدورا 1 نموا أداك أ الو هك و

 ةءوولا ترغ-سأو نيك برو صنم ةودلرصان مالا همت ذاق تسب حاص روتي .الامتاك ه سهأ

 ءانمو هرمض < ساو هما |ءريمالا 0 دو فىا ضف هرردك مااا تمعأهبةفشكلارا ارعسأ ٠ ند 8 ا دو ةسشد

 2 اردو هتكش وهن ءادو 4و وره اك هل [ى هلثم ىلا حا 00 :ناك

 حلا ل نالوا 6 كس ريمالا ىمدختسا لاو خفلاوب أى: لاق ىتةعلارصتلا وأ ىنث دك لاق

 نم دوقعلامطنأو هدياوفن 1 رخ +ااركىندح ل ءنوةئحق ه هترضاخو هنا اذه

 حدقلاب مهتنسلنووأ ىد اسحو امددعب روتابناكو هل هناو درارمسأو ةناضتااموماك هدنع نشر

 نع نم هقلذانانريطد

 اهوا مهل ب ناك نيذلا

 اضأو هلزخ م ىلا هاعدفرعش»
 ::ماق اذن هلرمض>أو

 0 ه-:مةمالدوأ

 اذ هماعمزعاموهّب وتد

 برمف خو مط مهلا لعلا
 2 أ ثيايإ-ف
 زباسسسسلا عف رد هير م

 ا
 *حارلا صرعشد وأ ناس

 ارارم | اهتقذام ةروساحل

 عمالغن ا ريغاهوكطامو
 مشراهمرك او ىفى ثم

 ار 26 ناكهنأ(ىودو)

 لء نب ناماس نب ىلءىلع
 ساعلا نةلناد عنا

 لا ىدوماجبرخ نأ قفتاف
 ها دونأو ىلع هعمودمدلا

 !نءاممظ ىد_هملارف

 ,”ىلءىرو هلتاقمذغنأو

 0 ةتا نا_ىلس

 ًألحت راو د هلا تدك

 ةمالد

 اممظ ىدهملا ردو

 داوفمهسلاب كش

 | ماس نب ىلعو
 داصفاءلكى 20

 لك امهلأم هذ
 داز لك ادىتفل

 م2و نامباس نب ”ىلء لين



 ىردذاءاياعلاىدمىرحت « ىذلات نأوىرئال كلام
 رجأالد فرح نيلتمالا 35 ىفذوت الو يعدل لاقذ

 ىهوتايبأ نمءارعشلا سيقنب ب قلل ىنهيدماا ىملذارمجأ نب "ىلع لوقو
 [ةفشىوجلا ىباق نءرباطت اهي 4.ةاص ءامهصهوهقىنطاعذ

 اسف نم ءاوهأ همح ىلا ىىد * ىسفان ءاحاماذا قاس فكم ة>نادىجو رلدع

 اناسنارهدلا نيعل تد>رالف ا هيذؤأت اناسنا هريس 9 ىلنمل اض:أىزغلا لوقو

 0 ذلا ثالاااهبحدتما ةدمصقعا اطم ىلا ”ىصلالودو : قدشا رع

 ايئاوذب وللا تامح نكرت٠ داع امث اوذدوهنا|قوف نم م ناَمَسَأ سارغقواىدمك

 تانعرملا :نسدلاىلأ مامالا ل |وق هلثمو ضفهلناسنا كاذ
 بئاوذسوفنلا|: ماهل اا الل وسلا د اسلاك كل

 (ىلدوماىد<*ا ىودو)

 لاقى راو ادابز زب ىد نأ

 ىلا ذب ضما سارا نب ع.طأ

 ىنسناق ىتقيدص 4كنالؤ

 3 ا هدمصق ةعاطم ىف هنأ ِخ نا لوقو

 قرم أ ةلاز علا تداولا ع رعد 2ك ا

 معك اا ااه كلا !ءافشا انا هم هديصق عاطمىفىلاعتهللا هجره ذاؤاو

 5 هازل رد 0 اهرسش أ كناذ ءامشرانلا ردب

 بص ىم عمدلاو د بص ىم باقلا مهضعبلوةفطلأامو اثم صخل ةيضاةماهتدو

 لاعؤد> اونكرىفن:.نعم ارم ه>وةتامننباهذخأدقو هلل :ألصلا سئيهتلاو نكلو

 بصلا ىفنيلاحلاىلءرظتاق 0( املمال_ءجو اهءلاالختدف

 بصلا قتئشام لقذ # 00 0 قد هَ 3 0 ١ ىحيهللاق ارثك أاذا ىت-

 مهراحأ ىفتنأ و ب مهر أ نم مرثوأ 0 ثدي ىلع دع 0 0 عيطملاقف

 مهرادف مهرادو دع مهضرأ ىف مهضرأو .مهراج مهاوه ىفف 37 م-هراج تيقباف ازاموهءلع ةلةعمتتا

 فسم نأ لف وفاوريقلا ثا اةلاضف نبا لوقو كاضرىفهسفنلا:مهمل
 8 مو دعت لع كرفاوعجأدق د ردعمق ةيرغلا ك_ةلتنا شو عم“ ام ى<ب أذ

 ا مهطرأ ىف تمداممهضرأو 0 مهرادىق تمدامم هرارؤذ م-يطملاقف

 1 هيهاذهتلودف هعدؤ ع هيضهأذع نكي كلماذا سابا نبا ىلصاوو همعدق
 كادفءادغلا هور تامح

 تملا ىفهداسوت ىب< مانقذ
 هسأرا عد صد لازاف

 نااك.ت.>ادهلالوقدو

 ثؤغي عيطمو ةسيئازل
 اممم كهك هيراجلاو

 بان ةمالدانأ نأ( ى و دو)

 راصا لف حلا ىل-ءم ١رعو

 ها اطخواطهل ىذتملاو هوم كرتلا سا. - (هيفدهاشلاو) ب براقتلا نم ىتسبلا خف اىتالثبلا

 هنأ .٠ ل>اممتل د هنأش رهدلاا: صح همك "لال

 كا 0

 ىبا _5فارغلا عئابل لاق د ىنيجأ كاهدام اعللح

 فاعدوأ ابهى اعدوأ دع هار كف ما 7

 ى ندم راصدلم عر رب سوق ل ثم ىن قم راض ىلاثمغ :رملاو سلا ى أ لوقو

 يوطملار ع صح ىبأمك اذا لوقو

 فاض تاو مدعم هورثل د هاد, شلح دم بسسأب الأ

 ىلاعرمس كوع نيرمسدىلا « ل دعاق تدسات ىذلارسعلا ىذم

 اهنا 1 :ردو *«اهانف كا داحأو ةيراغملا ضع!لوقو
 اهاتفنوكينأهتقأ د قاوزيرد> هح ازهنأرول
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 ديريلا 0 َى هرااذط 0 دعس ن بون ان # اهاسن ىهونا

 16 + لا مالا زن ا ةديإلا صك راندنم ا
 رب دىلا جا اًم-اق لوقلا قدح

 نع ارءالا با هيقمقتلاو مورصعءا رعت رك 1و اظرأ ذعاشو 0 هىهوة-طرضو

 وح ًاالارهد تنك د قل 0 مفرظأت ب ًاراملاق ى م "ىلء(ر 4 مش ةرمشنن ءسنا الار قملأهر 5 ا

 5 5 نسا اأا ىنثد-ن" اللا تاهلاقف اع 0 دوم ب م ىلا ن مهمودق د نعهاقلتت انجرجخايدأن سد

 مآ ىلعوطسدالو فاخأ
 اهمفىل-ءفامو | هريحش ع نمريسامو ىذ ذاّقلا هرم ب 1 هبعأب ىندع لم ظأامو منا

 هبتاقنتاذ_ه ه بهو نب ناماسو ةلدضإ ل الاهل ز رب سدلو ىشاقلا:داهشباهنأبئاكلان مو

 امهتكتسا نا دعبهتلا دمبعهنبا ىبءعودقملاو  أقفوملا هيلع ضف ىدتهمللاهرزوتسانأىلالاو ال

 را كوأ هلل حاج الاقذ

 ل4 :.!برعلاهراعز

 0 ع رعأه لاو ةريثكشار ءءارعشلاهانرو سحق ؤناعأستاموام كنف عن عىورو) هل ساو +

 ْ نأ (ى كلا ا 8 :
 هللا دبعنب ىح<ي ىدل ى - 2 هنأ نامزلا عراك نمتامام ا

 1 دابا 2 3 5

 2 1 00 2 [1وأ هللا دمع نبى سد : رغلاانأ محدع ماكل ن مم 6 امص ع نمماةىبالسببلا ١

 ود - . نت 1 هاومالاقدر ةلاستكلا ند أ هأ مدبعنب ور ىنبىددحا

 ا وك اا ا وضو ىذا هما وللا لذا سنان سل لأ
 داجلاقذ 0 1 و #« اهفاد در أ هرم هد يي

 عيطمأب عيطمأب .٠ ه <«

 : 5 هاقش سعلو ىنا و -برسلاك دّوَخ قىوللا موال تضرع

 هايشارئاظننبي ملاو « اهتانجوىفنسملاح ولد ضب |
 سدرك نو ةفالادكلا 6 اطومىفاهلاثم أعم

 ع-درمس رمل ا ىلاو 1 هود بسعءل ظفلم نع * همم «فماول + نخغمو ا

 (عيطملاقف) هاهي نعو ءاننعمص 0 ىنناوؤشذأ ىكح لنؤمو ١

 00 هافشريغلاهب ءاعَشلانا | هاصوببايشلادوأ مقأ 0 ا

 ميدعلصالا هلَعَس هاو اع-شاختبو 0 1 دا :ماأ تضقنااذاق

 الا ارهدلا ءارثال هازاهيفها هزت الو فاه ع هيو 32 دس ءللدواعمو ا

 ميويريعلا نيب هانم الو فاضل رد مل ا
 ىنيمرت أك < وداج هللاَقف هاشم الو دعت يام جنم ضار دس رنا نال د

 ىها ارك الول هللاو كد ادب 30 ا امو 5 هرادر بلشر نسال مسلك هدعيوسملا هدعبو أ

 هول 1 اضاع مالا و لك لا ناَدعدلاَو فيعضلا نام 5 مملاديد-توىا زلا مضل مزلاو هلد وط ىهو أ

 كلو قس الوقشلا تاقل نم ناعْمَملا ناظفللان اوك نأو هوى 5 لا 18 (هيفدهاششلا و) ظراغلاو ريصقلاوسانلانيبدسألا | |

 ٌلَءْؤأك ًاالوكةدومدسفأال اوفو“ قوكلا ”2د1الا هلأ انكَن تلا ذيع يد لوذهماعدي رعشلادها 1 نكو لعفوم اكن بعو | ظ

 لاقمثحدللارالا 0 رمهدأن 0 أر اتمخأ|

 ءادقذ م لك لمس هس فهللا هدر يلا # نكي ىحيل ل معو

 ساأرأ نب عطل ليغب "اان لرفالا كاش « هع"ايلوانتلا نعول تلءاغت |

 قومتسلجا قدرا لوتعونلاذهطمنموأأ
 سا6”وئنبل لك شضديبلانيعأىب د ضمءلا نماعقو# اهب نكر ثراث 1 دوسلا ىف دوسلل ظ

 ةلودلا نيعناطل سلا ىفىتسبلا فلا بأ لوقو

 ماحوما سد ثكس يلف «ماحوءاسىنب ىجوام# ماظنلا ةدّديماهاني ا رهرومأت قستا ةلودلا فيسب |]
 ىرج زالو ىسعأ عطرمو نو ىواس عبطلا فرط تلف اضدأهلوقوأ| ا

 تم



 ال

 فدرت " هماركلاب ىمءنهللاد ك ب,عنب سابع ئبدابعنب| ىن نت 0

 ىوسوملا ىسومن ىلع م-اقلا ىفأديسلا فىرولاسينلا دج أن ببوقعي بيدالا لوقو

 اهماودتلع 0 أود * العلاوم راكل ل هلذن رولوم وقد

 اهماوق ”ىوسوملا ىمومن. "ىلع «هتنلأ اذ قدصلاو ملت اقف
 ماحوأ دوجلا كرب ىلع د 0 ةددسص لود اًضدأهمف وفو

 ماقلاوبأ ىدومن ىلع * الع ا رو تملأ تل

 قطط ننيسملا نيد ن سكساانأا (محدعف دمصقن مىزرخاملا لوقو

 هلنط نينيسملا ندمت كك : رالادمسلان ! اان

 سايلاماولاتف مهخوسشو

 اعردسيافددخلا الا انئانآ
 ا<#رطنأتو 0 ا

 نس ةسىكدو
 نيعب رأى لذأ او ى طمحلا

 1 ور مال

 ىدزالاد©نيروصنم ىفاقلا ف ةيمألوتو 0 0
 ةفرلاك تلاطلءانالا ىف نم ص روملا وأ نءعسشدفت تااق ١ ربرح

 ىدزالا رم ْن روصنم ع اندمسوان: ضاقت م>أف قدزرفااو الست سل

 عوبرب نبهللا دبعابأ ل ضاغلا هيقفلا حدءىحر | نب كلام كلا ىنأبيدالا لوو 9 1

 عوبطموثو روبءانئلااوزاح# بس> ىوأاسان عرج ىف بعص لحخال خو عب رك اماهشو هيلع

 عوبرب نب شعلا ىنأنيد- #2 ىوست م <<اعثالضاف اةدجأف امنافبالملازدلا عماوٌدعأ

 تاس نمننلت اءنبا لوقو ] أ

 : 1 : و هلد ال> ا 00

 هدوم ىئ هد ىدرومهوالحام ل2 ءامؤ «أورد افكيلاىام طىلعاومال هرمم قف 0 3

 ىدنلادرولاو ناي رلابذحللا ىف ةرانو حاقالابى>أ اروط و 1 7 : :
 ررعلا فوو و ريص> ىد

 د 2 5 حس ور حا هلوحو حامصلارم امهحو 3
 هوس ىل- 0 احر د د 1 مو ب (ىو دو) هيلعربر بنبأ دقو

 ىدتعم فاقع هنأنحو * تلات ةنومعلا فاخاغ "كو

 هلع ىلع دو ع5 3 ةمحراصسا نم فاخيوىأ

 هلمقامعلك ًاوهوحودملا اذهدلو فقارولاحارمسلا لوقو
 ميسقريغب هيف ىوشسا ىلو ده عران :مريغبا دغلاججلا هلو

 3 حلا أل حا ا نأ

 تلا ل اكدر را را
 رءاشلا .ةلاتىذلا

 اذا 1 2
 2 1| دودو كئانذا ا-سند 2 ىعن كد ند العلا اذكو دورا نب 2
 وب نركب ىأ نيد - - ه تورم العلا ل كلم“ 1 عيصالا أنبا لوذو ءايل رتب اع ا

 ميركلاهمسايباّكلا فل نعفهفاؤاو 1 1 : 0
 عقن 0 دارعد
 ناس>الاقوفداز لد »ع ل ضن هتشمو ناءعالا لكداسو 0 نارقالا عيب قاف ّح 0

 ناعبجلا نير كاش نقف: ىحين.ءاقيلاوأ كا 2
 هزاجأ نإ ءىف كل اريهظلا نب نيدلا دعم. كا م قف نح قن 1 ىد

 دجأن ورع ند جأ نيد دنسلا لهأ طرشب هب اولأس دةامزاحأ 0 00

 ضد ١ ًاهلثم فى دنالار هج ىلالو 3 0 رلابي 0

 كالامزب فسوب نيدجأ عهط رمش اعيةماذلوعد كلاس ماما لكىنئّذح + هبام عمدءاوورب نأتنذأ أ تفخ 97 : 4

 تامسأع نمدوج نب سد ردأ س زا ا الوفد عد ءلا نمو 0-0 ُن 56
 رورغنام «الاكنمولو كاعد

 نيرظانلا نويعابنعتنثاف دع هفضل معشلانع اكو

 نيس :هوااري أ دوج نب " ىلعني ىحن سد ردا4->و

 هلوقىلا غاب الف كلذ ىف م هئافلخ ةداع ىلع باّْحاءارودا.مذالا ةلاح فوه ناكو
 نيملاعلا بر روث نمهلا #9 مرو نم م سدة ةنانورظذا

 نا.عاسْنب ىهو ةطرضف "ىو رمسكلل!ىدهم نا لوقهءفتنوجلا نمو هيلا أرطن ىتحباْْعا عفرب رهأ | ا
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 ناسألا كاذمراضم؛ لعد رزان 1 0 ل و

 2 دلل كتبك
 نامزلا حور ةفخ تنكدقف 5 ماعالب ما

 نسحلاانأىقل ةكم لظهأ ع نصا ه لابقذ ب :اكتلادا معلا هر كرو ىدسالا م ها ارانب دثامأو

 را مرا انأرب رو !ام دو قارعاا ىلا ه>ونو زا اب انوفا

 11 3 تالا هر

 هامص قىىباجع

 كر

 ىلامش خرم ك.- دم فت قفنأ و دع ههرب كةمدخ ىناانزح ىك

 جمر مو ع هنا راع و

 هر عيش ن ملح هنا_عس#خ و 2 قووةئملادعب هنعلاو نرقلا دعب نرقلا قاوةّنالاذح غاب ن ألا

 6-0 هم 3غ 2
00-3 

 (باه-ثنبشرالانةمب اهعل دع مهشورعتالثدقف د كواتقر ,نازل (0

 عرسال رندواد هل اقلاشبو 4 كا ناعف نب رمصن ىند : نم ةعس راوهو لماكلان ماس ىلا

 00 م انك ءأىلاادةفمممدا

 بتهذاذا موعلللاَق عدو موكلم مد هى مهشو ر عدلا" لد ؟لاقم مدحلا لثلاو

 هي »:ءىفترث أدّتذ هبنورذ معداوراصوكإة هنا وعد" : نا ىن#ءملاو مدر ع

 تريلادع

 لثدق ملاح عضعضتو مهز مر

 قأب نأوهودارطالا (هيفدهاشلاو) ةديبعو اهاكحامولةةريسخ نمنكو ثرا لان ةمّدع مهسئر
 ةالصلا هءلعهلوق 4: :مو فاكتتريغنمةدالولاس ترن ىلع هلان اءاع-أو هريسغو ع ا ءاسشلا

 نمو مهاربا نو دعا نب ب وتعب نيف سيو مركحلان ا عركلاناميركلان ا مركلا مالسسلاو

 هللاديعءاخأىثرب ةهدلا نيدي ر دلو فهي رعشلا هدهاوش 2

 براق نبدي زنيءاسع+ا نيباوذ 5 هتادلريخ هللا دمعي نا

 لصوالافتيملااذها ممىت ازد ىرذةددصو ناو ن كلملاديغد نأ عملا ضاعن ةريس نأ (ىور
 اممم هلوقىلا ل[ دوالاو مدآهب لمي داكلاقهيلا

 بشأن نب ضا.« ع ىطرالاوث مرا ىذب# انطهر كرد الا دا سالوأو

 ىعالا لوقدنمو رابنلا نم قاوذ هيلع قرناكهناتددو لادو أ ةعاسدل هلومأ ل مللا تمل كلاادمعلاف

 لئاو كءاقب وجرتؤرصاثنأو *« دلاخنب سقنبدوعسم نب سقأ
 ىدابالا سودزث درا لوقو

 عم نيرازتنب دانا نم * مههجوأ نسحب امشو 1
 0 ةالال ام «اهدرس نميسحت  سانم قاطلاما قى أل وقو

 علاتلا ىلا مضأاو نطبلاو * هطارسشاو توم لاوولدلاك
 زا ىتذلا نبا ىوحن ور غن. ىوحنءورع نحو

 هنكاوةوتفلادارأا او سلا ىتف درب لوذج سداسىف ىتةلارك ذب صن هنأالول ةّتساهلباكو ةتس:قأف
 دارطالا هانأي ىذلا فلك لارهاظو هواضدأ هلوقو هدمىأ هديج عاتهناكناربدلاعلاتلاو مهوم

 مه:.الم وك دعس نب باع نك: كلام, موثاك يور

 ءاسعل |لكدم 1ع 0 رخ'الالاقو

 0 50 /-سمني ذا عمن عر ىدين -رااد_<ًااهلف

 0 اوس ىف 0

 ثهالعرزفمو نوز < أطمو « ادنلا طينتسمو ىلا اوخأ
 ثراحن دعسنءروك ذم نبدي ز نكس صاءنب سامان بو 0

 دابعنب بح اصلا همن مت ىف مهضعب لوقو

 :اةىلاكلار دمج ن.دلاخ

 , ءاقرو فرسؤنب مهريع
 ع هي 1 م

 ب رمض ناكد وو ريهز هسدأ

 ”اهرظر تارت داع
 من عنصت [ةريهز ىلع سف

 رب رجل وشي كلذ ىفو
 قدزرفلا

 . عا فيس ناوغرمأ فرس

 ه.ساب رمت و تن رمغ
 ماظن ا

 (هلوقبق دزرغلا هباجاف)
 نكلا عرسال ل تن الو

 موك

 مرا لج قانعالا لع اذا

 امو ركحسءهنأ(ىورو)

 هأ ص اهنت_ذ فشكتف

 لو. أش نأةهنمترخسف
 ةلوعشمتركارول تنأو

 رقشالا سرؤلا ثم ءامهص

 امهيفاملءاح رؤوف وتدع

 رز ا نم كةهادب دوو

 نالات(نارعلاو أ ىورو١
 فدزرةلاورب رك لاق حان

 مصرا هربزد هرمصو قوهو

 قاكئانآ ساملىف نامت
 دز ر غلا سداف ةماهاجلا
 ه.ققدعقوزشتاو حامدلا

 0 ار رواش



 ارد >اوتحت ةد_>او ع تارضالك كدنلاة4و

 0 اناسذش+ د ددونيزيم-لأ ضءب لوقو

 ار_ة-اامد_ كاذارخنا 0

 0 لاو قودلاو 04 نم وصلا وهافدلا 6

 0 ىلعم-ه قذف مورلا ىرسأ
 ىطعأذ مهولتةءلاهذارشأ

 ارامي ضخ مرعس ىلل-هعم د 0 ىممر 01

 ىرت فدكتنأف ىمضناىرأ « ادبأ اذكعو ىداقةعااذه

 هراغلاورون :سلا مئاصت# اذاالا لاه. لار

 ىرخ أن ملاقو 1 دا

 ىد عد 4 :سىلأت شعو آف ىددحو ىدم سان فتن دق

 درولاو روثنملا نس ها ىلا برس س>رئلال>ردو

 ىدنعةم ودعم ىودص دو د وهم كدتعا مهن م

 + ال طال ل ىل اهحزع

 ماقف هلة ةيل مهئماري_سأ
 بلطوهيدعاس نعرسسدو

 هيطعل نادحأ بح ذأ مس

 شرا رطب اوان ال
 ريسالاهبب ردم مالا دلك اعس

 صعد وةسار ناطر

 اولاووسا لأ مذ 2

 ىطعأ ١ مثهيسحالا !هعطقام

 سرق هبلاءاقف 7 رد أ

3 

 ده-شلا نم ىل-خأه هن رت 0

 دريدا 1 نمل 2 رو 6 لاس لا ةباع
 ىدعو هزانا. من « هدرو لل نا_سلان م ىنح

 :ةعسظطللا 0 يب هدح<حص قهدرولاولا قو

 ندب

 ندا

36 

 0 د ىلع 2 نم قدر ىق-ثاعاب كل أ.ه برمدا

 ريدزلاري-غاهمامأ سلو * ارهشراب ؟ىوس ىو متاش : 0 ريتسخ لك رانا ا الدو ل
 ا ةيااوتاتم ملعون ريسأ ىلع م ر ا
 بص, شارثلاق وف لءاغ # ابابا ها 5 0 ضعبهيلا سرف قد زرغلل
 بدأت الو هه تمد ل 3 أرسغناكس تا الئاماهك افيس سدعىبب

 برجوانْرللهأروأ * ىماتذم راصدةمويلاق ردوا
 بديدو ههجوف قوت * هس. نمرالا ئأراذا ريم اء لاق مق دزرغلا لخخو

 ىدامج نمن.رثعلاو عباس ع ءانالثلا مون هناقو تناكو عنقمهنم ءاندروأاعفو ادرك ةربءمشناوبدو لعغف ىل هبهنحذ موملا
 تار لا نمدح .رقارعلا ضرأ: فور مدل ور مموهو لبنا ايةئامثال دونيعستو ىدحا ماع هر 00 ةهيالق ص لاق 2

 دهشمدنعنفدودادخب ىلا اا نبأ لج رسصم ليث مارءاعمو ف هول بحي | :ريثك ىرق هملعو 5 ا ةدودادخر ىلا جباخا 0 ا سل ل
 د.صولاب همءارذ طس ا ه1 ا ةديناب ىدوأو فد اذهل ارقعج نت ىموم

 قحامن هتلادبعانأت نأ ارنرادنا نلضفل و لاق تبلا ىلهأ !آسبحق نيلاغما ةعيسشلارامكع نمناكو

 ١ نر ل 0000 1

 بعللا ناصح رو ظ# ىلءدحلا ىل جو تهذملاءوسر ءشلاق وع ىهذم نس>دسفأ

 دهاشريغا منح سفنرمخأتل

 هباورمض دقو سبع ىنب ف سف
 دلاخ سر نءءاقرو ىد امن

 وستد-نفلاف ومس 1

 هلا راناثالصأ ار را مرا امر فهلا ها مر :ايظ

 سفنلاماهتلاو اولاقف بدالا له نم ةعاجير ضع« تاردالا هذهنزاهلا نباند.منٌأساردلا نقلا ةمه لات || دئالقلاطانم نامحأ عطقتو

 "مندا 5 ١ تا دو ىل لاكو ىبنلا ب ادك 0 35 ىلءىالوم ضرب

 امم هد.صقب. ىوسوملا ى ةرلا هي ثلا هان رتامااو هنءاهويتكو باخ نا

 تأ

 نامللا رى ئمساقلا ره دي ةيعشهلءالو عصر



 هلق سلة _عالو هل امن>لازنال ىتمسصأاو

 هلصواةشاعاورظنااوموق# تلاقوتثناو تح زحف
 هللا تاهرتلا عدتلاف 5 ىحاطر مل اذه تلقف

 هلد "لال تضحاام ماقول. * تلاق ليادلا وأ تاق

 ىكتهب اةلكونانمع هل « ىملأ كارتالا نننمقلعو كنلحنيباهشلالاقوأ |
 ىكشنلا ىفرثك أول دي إف نكللا هبترغظ

 ىكص'ىلعنا»هوعزعالو * هيلعىنعفداهرمع لوقب
 ىكببو هاسفمباب لمتد * ىربا لظف هلع عفدأف

 ه4 -:ظىل-ع ىحاو ديرب د هم ىلا قاعد رو رخآلاتو 5

 هنفدقتمملاةمار ص 2 اةتامازه كربا 0

 ها أ حام ناك «*هلىرهدتلزامى>اصو «.فازغلم لاذ سكعو | ا

 هلا 0 هل قع هراتخاف ئثلا ىندقد

 ءانذند امو شد ناو ه4-:ذدىننكعال تامنأ 3

 انمغم ىدفصلا حالصلا لاو 5

 الاصو سم> ن 211 ا امو_ثوامؤلمان.ر أى 5

 ١ انتل علا بلط يادرفثدملا فتودغاماذاو 5

 اضدأ | نمكمقا ر ولا حارسللو ٍ

 ه«-ةمئاذاامصدنمماق أب طظقمت ه رفوهو ىرأب ىدهع :

 هّنك رحاب امودادزب د هدو رد دلا لم , الاو ١

 فدلم هم .كرلاسأريلءءاشر# 4: *اك نمت :صخلا قوذ فدعت

 فعضلا هطقس م هنو آلا 7 هسأر فرب نامو هل رقك

 هذاملاهذهنموشوهنمو(حالانبار ءشىلا عحرخاو)

 ِن ان م همن د ليلعلا همسش « ىدخلا قوفادذع هءماعىؤسأ
 اا راظتتنا ىف شفاورلا عمط# همايق راطقناقىبا وغلا عمط 1

 ماعلا عم ساناا ناز « تقفصاعاف هتأراا ةمكملاةءانىقوهولاقو ||
 لامعا جور خا ىلءءار رولا ضءبهدواردعو هديصقن ملافو

 ارودغلا بكر مزمل كراتو ع ههركر مزه اوىرادخنا ىوهأ ١

 ارفسلا» ركوب موز لإ ناتتسص و ل طاع نش

 0 رابزوكلاىفءاملاو * ىنيت راسنا فصأس ىلا
 ا نا ىرأا6 #* هءلوقأى و 0
 ْ 0 ةزالا طسو قوسأ * ىل,قاتعلا لخلل ادوةأالو
 رد ل 4 اره لل سأر د ا هلق عد ١ 4-سوماح لك نم

 0 ةفانن 0 تك 55 م مدشلا فندو

 كر ا ذوعصن 1

 ارثأ ىله-.ف ْكآنمعا ىر دينأو لاَتَعلا ارمضح أ نأتاهره
 انةذعاس امل يللا فسد علا نبه لاز .ال ىذلا لد

 | اركجبدام دعب كاذىلا اذو 00 1 ىممو ثالت كان

 يف لهاعم 4

”"6 

 أبا ردم

 برا صه تذل
 ىجابدلا تاع>دو

 دانأانع

 ىدتعرورشلااسذ

 ىراداالا

 ا« ىفوهوهيلا هتذفنأو

 ةضاخ

 -غنمهنادبلاعئادب نم

 *«حارتما
 ناك<نهررمنأ (ىود)
 نيد مدق همس 6قعشلا

 مايأرب ا ىدب

 دمع همخالق املادخالو و

 تالذ ظأوريسب لا نمتلا
 لوخدو هرغلا ةعقودعب

 ال > ررضأف ةرمصرلا ب ءصم

 ءرم لاذ هلة ةبدسأ 00

 اهيدب ناك< نبا

 او را ىنول دم: نادسأ ىنب

 ناوءلا برحلااذااهء

 ا

 ةسمح ىلإ ت ناكناوت ساو

 تاوناماذااندلا ىلع كامب
 ذيلولا نأ (ىربطلاركذو)
 نا علسوأ كلملاد_.عنا

 ىلا لصواملذ لا ىلا ذم
 نمهعامجسب 1 دملا



 ةناهسو عم بسه'سق لصوملا

 هدنع دكا تدعءالف

 ىلترجو اهزابرهشوت
 اهتلج نار ريثك هادي هددع

 مك 22

 ضورع نانو ل1 ل
 نأ 0

 هندى 2 0 ا

 كلذ لا زر وهمهعت م

 دفا تقول احا 0

 هدرتواىذلا

 ىن-ءملا هذلام

 2 هادم

 هلع نم لصوو

 هرمانق ىماك

 ١ هءد رص ىظ

 هتمالس جرام

 ىنارغىلءلاو
 2 الو تشاد

 هنمل مرسلا ىف

 هتمارصاح#لا ىفو

 هاماَقم ف.سلاك

 هةماف راك

 هيدو ردبلاك

 0 و

 ربنا -ندغلاك

 هتاالغهيوه

 .:نحشيللاك

 همز لوا

 1و لدم سدأو

 هما ىدت ىل

 همءاقولا نا
 هتداعرسملاو

 هع
 7 لا

 رثؤتل عراك 1
 هرمالم ىدهع

1 

 هناقردعدسعب نمى ركنا و« ىزلا قار نم تدك

 هناوبدلوأ ىرب كليف #« ه-دم نمّمذىشذق فدكف

 هناتس رو كم كت 353 بهدم هرعش ىف هل نمو

 هنالءاكك ف هارسو * ه«مانأو هيلابل ىذق
 هناكجس امو ولوومند « لزتمىف نك اسلابث سلو

 هناطاسارنعىذ ناطاس *نمىقملاىف_#هرب ىذلاالو

 هنارسؤب تداع ةراجت *« ىىسلافزهج ىذللل
 هناذآ كدرعتنمواشلأ *« هعتسمص نمد الىذلاا ذاب

 هناطوأو كلااندعمىف *« سراف نم :ًاررتختال
 هناودفوج ىف هتعف_ص #« هسفناذبىرممكت ثّد>ول
 ىرتشملا كلف فن تر قو ف هت ءنكلا ضرض> ىف ةمجىذو
 رمش ناح هلهعىلع * راهنلا فاصتنا هملع تاخد

 اليد وح م:لافو

 ىرصاهيفن اكة جركس * عم ناغيغر هدب ندو
 ىرخ”اهتفصع طخت لف « هو سفاسفتد قالت

 520 5 6 نجر - 2 لجسم ان ار اتل د عراو

 . 0 مال_سلل 4-ةم>داريغت ح الالووهنمسرقو

 5 لوخدلا كرب الدل ت غو تلك اى هللاو تن ء>اذ

 اهم ا كرا هوه ىلءهمتاع قددص لاف و

 اراء لوملا لسغ ع هتبتعاام رد كتىج قي دصاق

 جاوقلاءتامناسنا ىفلاتو

 اريدقف ىرخ نمل 0 اهي موملا ادزشل ارخناكولملفأ ع ىذلاىواثلااميأ

 هلوقاضد أن. سلا هنو# ن مو

 مادام لرب أ ىنزتن د جى حار فل فارسا ناكول اماثدوو تماددوواموب *« هبىل ىمعأت اهدقو تلاد

 نوهلا فاضدأ هلوق هلثمو

 انك اعرئثاىتتعددقو هاهللدت نمىضغىهوى لوقت
 انانرو تصصأ اذا ى :1” الف د هم>وزءر كمت ىنكشت مل نا

 انالىت> -ارهتكرءاماكف دع هتواخر ىف عسمم كرب نك

 لاذ قارولا حارمسلا هعمتدقو
 هرابزلا ىوط ا دع كب ذاهرادزلاتوط

 هراجلاك ةبال_صلادعب دع ل اناا دنا ع

 هراح كعل نم هراح لاعلا ىشوبرهأت شو

 ازا الو ا د ا ىبساب لوقتو

 هريخ نمسضأ.لا هسر ارو هربأ نم ءرملا سكن اذا

 هرم-غق نعطلامدعدقف ع انعاطهنس ف ناك نمو

 كءونذ ههداغنم« ىدادو حداملو كءكتا !وشملاب«ىرب أ تلاع موقا 7

 هلَح كاذ ل ئمامو مان #4 اهممتوداملا ماق اًضدألافو



 د7

 باذعلا نماةعْض هدف دع اذه سناك نمسراب 1

 لوي جاخلا نباهملا بدك هلئاداعمت هلدةذعسبسلاعراصدقداز رينا ناكو |
 ابار تيصخأهب نمو * ىعاطقنا هدحىلا نما
 يعامت رافض الامظءو * اًدح كءلعىفوخدازدق

 ىاقساهرك ذنمرغني *« ديد-ج عبس مولكف
 عاشتماالو ضايقناالو * ماشتحاالب هلا ودغت

 عادخلاو لتالا, كردي « ا عامسلا ل: سلو
 عامدلان مررمض لا ثاح ىدنععايسلا عارمدنا

 عامسلاو برمثلاو لكالاو «ىادنااوس“اكلا ىلا لدعا
 عاجاوسو.ءلاو قانمدكلا طرمشل ع. ماج درعأو

 عابسسلا ةكرب ىف مخ ةراار ءاسلا زل ىلب 1
 هيلا بدك دحالا مون فرمصلا باك عبتو سا جنا مواهملاحب رش ةمحانرب رولا هدلقو 8
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 ءامحلامدنلا ف رممالا "لح
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 ىدادعم لادجأ نب نسحلا هللا دعو أ وهف حبا نيام 9 هملا تنملا بسن ن مهجرت نماقر ُّط رك ذناو# : ىف غئانان" 7

 ىلا ق.سدملو هيرهشىذلا هنف ىفنامزلادرف ذو رصعلا ثا عوءارعشلا هر د* نموه هقحىف ىبأ اءثلا لاق 3 .ُ 0 0
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 تاغانةيوشم ةتاكتلا ٠ نوم تصعم تب داكن او 4 >الملا إس قاهماظدن :أو ىتاعملاةبودعو اناثلالا رت غدوركسلاو ى 1

 تاشعا اريك لمتد و 0 :دهنالع ىلع هنكسلو راطشلا لهأو نيداوملاو نيثدولا و وهر عوم>1و
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 | دمر 0 لاري خ لاهم لق 0 ماس كات الصلا نم م هدر مم

 ظ هسننفصدهلووهمطن ن 5 هي ءفاط همعن زر مادمت ةضارةشعمهفأن 2

 ظ ءادلعلا 0 0 ىهلتيل 0 نس |!ثدح

 فرنكلا كاران 0 0 هلوقو

 الخلال داذاالا + ىرطامطنتسمتسدال المانيبةيضفو هك فتدصص أ ىذلا ىرعش هوقو
 سلاح .وهوتموانت وهسملعتر 0 كلا كرادالكر .ظذملا ةصمق تناكو ةمنغمامو اءدهنأ هلم نمو

 ىريخنبجرتالت اق « اري تىنمتجرو ىريدحاتفقمتنياع# انءارظيلا طخ 1
 ىر ا ةوعدىف تسل دع قد ىريغعمهباعفاق 9 اذهوىعىدعقا

 لاةفءادلا دعب ءامشعلا نيكو أس علاق لم .2لجر رادفن._.سملاابأ ىنك, هلق ددص مامون (رمذحو)

 نتماكنالا كير *ىوادي نل سرمضلا ب اكان نيتطقن عيفرتنأ# نيل انأأب ىديسأب

 نيعفا أب ىبقرفا أ« هلع هزي ن نم راد نت :مزيلتا سمات «ىتح تانج للة

 ا !اىلا ماعطلارخ فرخ الحرم وعد ف(رذ>و)

 اعودواش طءان ادب ت «وعىمت ا م اعمجاو امهناهمسّص «ىذلا تدملا بحاصأب

 اعواطهلءاسم لات قو *«فكاودرتالرديلاك اعمةراقرتش مكيدا ف غلا كلذ رن أم
 لاف هرادؤبهذنو ىهوعدلا ي>اصراصو

 هدنأملا ةروسمهملعأ ارفاق + مهع وحن مكذاضأّن 9 هدياقالو قعمام هيغل عانت أحو رادىفايهاذاب

 هيلانتكفاهيل رناكلف ةحاتناسغ هللاظأت وأ ودلا باعأ ضء.ناكو

 ناصع اوزان ءىدد دع ريادمرب ةههذو نمانأ

 بارماللا رضحاذا اسس دع رك تدع تاع كارم 2

 باوجلا منهلا كهجوو * ىنائملاوىانقلاب ا

 باسملا عضواذا اسد * هلا ىلا با_.سملا ىف اكسو
 !تتكفح و :زتلابهملع رسما وةبتاعد نأ هلأسف باتل ارارهتشم ناكو رقع جانأ ىف :كناهلىددصهلناك و

 21 امر "تا امو ااا ١ اك م نأ كانادعاك 1 ةقعلاو كابا

 هاذ ك مالنا كاأ 555 ولو عتصاو ل تاولو كن

 هوم ةعىلهلارب زولابامحأ دي وقعا ناون دلاال_خددق بر غلاو ارب زولاو لذغلاوبأس .ئرلا ناكو
 جا نبارضغ اذ هلثم ىلءفدق ىباهملا ناكو ب تا هلأ ع نماو رفنا طفلا ب سانلا با 1 رع

 3 لاقو فرصناق طغنلا. نم فاخو شل

 5 - يأت نمناطخ ماةمه ىدنع لوصولا موقي سل ىلأ سد ىف طق ع نك ملام« باخ ا ىف طقتلابعمصلا
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 لافمم داسك_لا دعب قاشنلاب
 دوو كدلاىر لاى
 كءلع لمتنا كفا
 نم هه عى دتسامم

 اوذ+ًاواورمذ 2 نينغملا

 املا العا عفءانغلا نم

 نموا لا لع و اذاذتلا

 كلذ هكناكو اذاذحدجولا
 ءامهءاربتاه ناكولةتقولا

 هكلس رداتطساوو هكرام

 هوهرو هبرطكلذ أمطوو

 هوهلوهر و رس تسدانكرو
 هتمدخ قنا وانتي اناكو

 ةلمللا كالت ىفاجد حامض

 اريشكن اكو رخ الا باغ و

 اي ى:عادبام

 امه.فلوقلا ىنم عدت سو
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 امهنم ا ءاعد_سأب



 ىتولئج كمن 21و عاط 0 امناددص.ةتعاضدةلاقنا

 عقومن 1 ملا نك-لو تءقو# نأ قد_هيف تعودت لاقوأ
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 4->-اىطءرملاسفنو هأن 4 ىب-غلا هان اسك هللا هجراضدأهلو
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 31 ك2 47 ىلعاو راحد رمل عأ «اسنلا ىو.متأرب زولا ت !أس اضأىد :رعس ال اروذلأو 5

 ُكّدحو ز نما ةاذكواذك هب ىلتاعالخلتا ىدبأو لاتذ

 فويءىفنكلودل * ريذب ىل مدي هللا ت !أس هرعرخ ىف ىعامدنعدلو
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 ةر نمسيطأالو تاق *© هييطنمم 0 / قّئان له

 ىدرعسالانزالانجا_هىدرعسالارونللو

 رعد مهراكذا قنتو تتسعملاتمشت لهن المو تلو

 0 اقل تاق نال

 رخ الالوةنمذوخأموهو

 ىطرش ىوه اد قع ىف عصأ# نا مغاروحألالدىذو ىادولا لوف هل مو

 ىطسو فت او قاسلاوو 7-5 هناساكن موقلا ىل_عفاط

 روع نيئعلاب تمس ى أ كءلوٌكرشاحأ 0 رمصملاب س لىنمفرطلاو#ىتلاح ىأراس ىل اسأب

 هيفانأتاتىرخ”اذه«ىللاتاضغلااذامهت لق هيراو داكما ف: «هوحوىفندلا نالفءاج

 امم: قرغلا لصحأ ءااردتسالا عونا اوصخو نكل هطقل نمعونلااذ_هاولخأ عددبلاقاذس>و أ
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 ردص قهيلااهتك 5 امبأ

 هرعشا فرك ذاوباوجلا

 لاهلاازه لئمىلعهلتلقذ

 رام ردشبت اذ ,عنلاق

 ةضمنلاة شب

 اللي ئانسانلاعسوأأدقاك-امانأ

 دءمهعوالذب مهقر غأو

 الْضَف سائل هةكائ.دف

 مل
 مهلكس اناا نودتْزحد مذ

 الضؤلا

 حاورعلا نم موكماف كنودو

 ولدنا
 اوةعلضفلا ىفوأ عراد
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 الشد
 رعسلاب للظ نم ىسعاذامو

 أدصاق

 الحوأ لقد أب نأكدامل

 ةعفرو مودي ززع و تازالف

 ال عسااورعول || العءانئزوح

 نك (لاقز

 هللا ءاةدأ فرسشالا كلما
 هناقهوث الث ةنسقىلاعت

 ىفه.لا تدرودقو اهرلا
 كك سمع ©*ى ار 8غ ةلاسر

 عل 2 ا ب هرمدذ و

 ىروضح هياع برد ب.

 قرع أ لةىمثردحلا



 شقلا ىف نارينلا سى هتلت » نأورغالوشةلاك ةءئاع
 شرفلا ىلع تاقىربالام * اندعنع نمثدحًادةلاولاق

 4 0 35 ىناعدامو 2 قاسالا © نيدلا س دلو

 !ةتاَقذىفاوك اول )اد اردوتاعذ ”ىلءاولات

 هد>اس اه در هرب تيلحو

 ا وّدْضَو رو ضد .الا سا طر علا

 هللارادخ ناطاسلاىف ارامف

 تاعأ لاق تدعدو هكام

 مهضعلوقنسحأاموأ | ىفلمعلانأ هنما:ظأيش
 كال ى_.:ءام ها ثولاءلاك نتصغلا مضفىذلا فيه لالتاق
 تالة نأ ن دغانى 1-2 حيرىدد ا ثولا لوف لاق

 بأم ااا ذهن م نكمل تاو هان 0 ءأو

 حابرلا عم لمعالي مطر« نصغ ”ىيآوةاشولا ممل مع خارتا وة: هتت اذا ”لدكلر طخ هعطعىب

 لاف كالملاءانسنبأهبأ رد

 نزلا مالا ى ثلا كءفتلطع# هن_ساحم نمالاد ما ل طاعاد
 نءال.دقعيف كد. لسهبت « مظةنم عمدلا رد ىع- كاس ىف ظ

 ندغلا ىلع ”ىشخت ميسنلاامو 5 ىض ميسنلاكى لاف له سخن

 وضهر ةياغانهةنامنْنبالوقو

 ضاهنلا ىمظءيماقسلارثآ 2 تارناا 1 تلق ةوامو

 ضارءالا.تن و ماةسلابانأ ع 00 تاقف انريسغتتلاق

 قا ”رولاحارمسلا لود نم هلعأو

 رخل ن نمهللا اعد وو ىقددصا,تريغت دل رْثأ ”ىفمّةسلا ضراعو دع ىدعملو قددصلاف

 اضدأةنامننبالوق عدبأ امو

 غولبو رذعتمةسحلاا كلت
 روصتم ريغاهمف ضرغلا

 تمكفاندثنأل اقف من تاق
 راصدالا تقد_حوسالا

 ّنظو عاملا ىدحاضاو

 كاراق نوكرام 4

 ىدبالا تقشد ىت>ىداشنا

 نا _ءالات ضاختو اءاجما

 ناس
 هنآ :لماكل انو
 مهح ادق رضاذا ىلع

 انك كا تام و

 هرك ذا هانمعتقرورُغأ

 قياطوهو ن دمنا لءىممدو# اد.ةءىلاةنزملاب ةكرانأ 1
 ىف ل ىنفح نا معن * كر لا لئفج بقا ادق نولوت ودب

 قيقشوهودملا تدقف ىلاذ «ايخاؤتم حرق ةلا نعل ءمدلااوعد
 ى-ثاع امير ىف ىل لاتو 3 الطلارادأ ه حولا لقم اضدأ هلودو

 54 لكلا نءالوت اذ * ىميتنتامبو رد 0 2

 اوشطأام دعب فطااولاك 0 ضراعقلاد-ءلاىت 0 اضيأ غئاصلا نبالو

 1 ب.شلاب الو تلق *« ل

 اضفنا ل2 يوم دتدانو# لوخ ها ىنملائدقو ىنتأر دوك باه شألو

 اضدأمه1لانو تقدصتلقف « ماقسلا اذ_ه”ىنيعتلاقف

 نلعأف ةمحلا" ىح هنمنابو
 ىلا تسهت :انيحو هرمسس)

 هنكعلو هةمد نمافأ ردا

 عدم هديدف كعد

 ديىلااهةلوانف ةفقرودال

 ضخم هلا وانف حاصلا

 ا ذه ىلءبحاصلا لجاغاو

 ف ىر رعئذلا لعغلا

 ناكر وع هل ضدر -عمأا

 عوفلااذه 0 سحأ نم هوهوءأو وللا نساحتو اهيفذفنأف ”ىلءاه-رثقي

 ضراق ىمعأ الأ مهيفامو ع مهتمدع نولذاعلا نان اأو

 ار بر أم حاش قوأراملا اوةميدقو
 امممرهالا فعو هيديئبب
 ىننأاهم هيلع ىيلادل ىلع

 هلوسمقنلا باذخ انه نمو

 طولا ىل-ه+ كلا و #4 4 ىوسىامو
 م ريةياه*2- ناعستو

 اوذرواعتلابهملاا الا روصنملا كلا! نم باش درو
 سكتبلا ل 00 مصو# قراونيوا 8 امو لالا لوةنم هلصأو |. نما ثالملا نا د
 الا را اوددصولو + : :نللان -ءأ نم هباولاتو تا

 1-3 5 ثعب دووذاج بحاصندلا

 مسدس ل اديح سمسييينيل ل ملمسسبتلل



 اماظعلام_عل نم ترعأ ودل« ح ممم ا ملا 1

 ها

 اما ارغوادحو ضرمملا ى مدت وع [ه :ماكا احنيح ىنةطلاغ

 ماع: نا 2 0 تلاك

 مارسغلاملأ نم تدساقامو «اهملاامو ,ىبابص توك ث لاقفاضدأرخآهذخ أد قو

 ا #* ىمع له دنع تن أت لاقذ ٍْ

 لاّةفريصق ضو رعىف ىنعملا| ذهىلاعتهللا هجر هفا و1 عقودقو ٍْ

 اماقس نك تقدد نس ىدعل اماظعلا ىدس ىوجلاو «تلاقنيح ىنتطلاغ ٍْ

 لام ل ىضواضد اعونلااذهىفهلعقوو

 بالاكل! نم نك-!قدصد# سماك ىج ىفاذلاقو ةايش ل 5

 هش ثاهملع مهزت اود تناك#* هدمصّش مهءاحن هانا

 هرهظن 5ل كالودقفرمش اف 0 اطاذاو

 5 ملال أن ءءاكا ملا اعو # طحع وسهلا ىلا توكش

 داو #سلا ىف نك-لو ,من تاتف ا هذ

 هشفاحرجل

 اكتافافه ص ىلد رك #3 ةويضغأر طاش نمىربذع

 اكاذىوسءاحرىل لهو ١ نيسحلا نباايش للان لاقو

 ليكولا ننيدلاردص لوق هل ممو 1

 ىدمعم د: فءاضد ىلان دأت تاقاذا هع افطاعمنالواماتاسقن مى :

 ىديدهتل نكلواموب املا كو هي هلانأ لوا ذا قرير فأ

 عد .اناردا

 اهتلجال تملك ردو ومس 3 ىملاصم ميج تءاضدقواولا#

 جا ماعمالوأ|

 اهتعوراخلا ثءد مها * هع ءرص نالفاب كل د_:ءناكدق ٠

 بسه امخ نم ك م ىب#ت 5 اعدل لعحض رام هللاهجراضدأهو

 دكا نيعللا قدص# بمط ان لوقو

 ىرعشلا هير تس ادا لاس اسو اضدأهلو

 ارفدلاوءاضءملااود__عدق « رمعمىدات نكن الوش

 ارض _ذطت مثتلق * مست ةرئادتادحام
 رّدقمسهأ نا.سنلاو ا هةدسن أت مق روصتول ىت> اح كل *رثنءردعلا هتنقل

 اال وم تاتو سادت سللاقف

 اننقلامآاود عولوطا * قاقىأراملىل لاق لئاقو اضدأدلو

 ان ا اوهدوتو# مهرثك الاقاعف ربصلا تقاوع 1

 هلئاغلا طبأدا اوموو ض مناق# السك ةفافل تح تلا

 ا ىذهو ادتوالو تلاد اينسممل رده

 اضدأدل و

 سشمعلا الك ةشع ىف ىمعلا ترب شرسطلا كفا شع ىلع ل

 مانالانم هيوتنأ |
 0 الا نعاس كالا

 هذ 1 ىدنعةح اح نمأ

 للا تعلو .

 ءضريُعل مصمترزام 3

5..* 2 5 3 

 و دنع تس دق تريصادلف

 انو نعط هاحىف 4.

 از ىلاعالا ب
0 
 :”ىلولا كام فاعضأ

 م ردقاهيلعالعدالملا مآ

 اطت تفد رمد مامعسال

 هه 0 وايل وح وتداط

 راخقلا ىف ىلعملا دو>

 0 ارو ز أتاح كاكانأ

 .ايقساهريغ خمأو انرح
 ىنالو دعلاداهد ىئكم :

 ردديدسلاىًاراانةوزغأ

 تدل هلضذوطابرلاالوأأ
 هرلمضكءلاثدشحلا 3

 ءاقم املا اتتأ ا ند

 ايقلىلا قوش ىثتحي
 هاج ةرحلا كفه "الا
 وههموتشتامذ ىاوشو

 تصدأد_ةذرذناف

 اشد كلغ لكو ىناح

 امى داعد نم هر 27 اا

 املا كاذبا ا

 دوعسلا ف مدخن شعتو 6

 .:دقو | اكمىلا تدعم



 اهرادأةهتاودىلاددعو "ىلا

 ناطاسلالاّقؤ ”ىدينت

 لم ىلع هكلمهللادات
 هنن ٌرحانأ مهنلاق لاح هزه

 رطاخلاا دعمم هندح وذ

 ةناحا عد رمس نه ذلارمضاح

 ىلعوناطاسلالاقف ركفلا
 فكدتلا :ههىلا مق لاح لك
 نرظانلاراصنأك نع

 نيرضاحلا ءاغاغعظقنتو
 نعنع ناكم ىلا راشأو
 امه دل نى دك افلا

 تدففلوو س2
 ىهذو الازنا ىلجر
 ىقساناةسحل الالتخا

 هرمض> نم هرثكو ىردص

 نبرطدنملا فب مقرتملا نم
 فةتاعدلا ةرقاق لوا_>
 ىت> تساج نأ الاوهاف
 لاثناف !ىراا كات
 نك ىرئاه2<ىلءرعشلا

 دومصلاىزامااك ىركفى أ

 اهيفسشنأالا ةلكى ربال

 كالا ىنءمالو ةرم ديا

 ءرسأ ف تاقف هرغظهمف
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 ماشهن دمت ىلءانغطضم ناك ةفال1ئادءزنيديلولا والو (لصالابضاس) ةنسر علا ةاقو
 ىلا هءلااصخ أو ما. »نب مهاربا هيأ ىلعو هلع ضقف ماشه ءامحىف4_:ءهغات تناكءا.ش أ ىورذللا

 لاق عصخأ مالا تنأ لهو كذنو ىجد ةبارق ىو لاق ةبارقلاىثالأسأ د هللاقذ طايسلابامهاعدمم ماشلا

 برمض»نأ «سو هيل عهللا ىل_صهتلا لوسر ى-مندقنينمؤااريمأاب لات هطغض ل لاد ثلا ادب عرهص,كلأسأذ
 نباو ىعنباوهو”ىج رعلا ىلع د الذ نس نم لوأ تن ا دوقو كد رمض أ د ىؤفلاق د-ىفالا طامسلا»” رق
 انأوربحلااذهذ ةم> ترك ذالو ماش بهيسنالو هدجى>ح ترعراف هنءىلاعتهللا ىذر نام ع ينمو اريمأ

 ههأو ةفوكلابرع نب فسو ىل امهبهجووديدحلا التت واح ٌريمابرمضام ميرمضفمالغان برمغا هران”ىلو
 || ك_سمنو”ىرمسلاا دلاخ ىنميةينارصتلا ناعما مهسي>ا هيلا ستكواشاتي ىت-امهس ذعتو امهئاغصتساب
 برضالمضوم مهيذقبنمل ىتحافظعالام مهنمذخأو اديد_ثانادعم .ذعف مهنمد_>- آش اعنا ك سن

 لاحلاامهءاعتّدت_ثاانواهبهوذجو هتيم اوذ_أ هوعقد نأ اودارأ ا ذافاحو رطم ما هند ناكو
 لاتو دحا ومو قاموعم ى :رمسعلادلاخ تامو عمان أذ هملع 6 وذد# هم أ هحو رطنمل مهاربا لما

 تايدالاهذهرم نيمو ىلا امهلجااديزب ندياولا
 4.سنلا هديعب ندا هراصق# هءلطتمقارعلا اوت حازدو

 هسيا»ةلو-وماطخالو * بقالب ارغاضاهكر
 هباطب راهشازتد نأ اهب تره نا ءا عدل لذ

 هساغلا ههأت ؟دعاتل « مج لغد هللا لعجدق

 هخاالو لؤوت ىلا الو * د_سأىلا الو مئات سل
 هيذكلا قوزتامال ”ىباك لا لس كو أ عصب فكما

 ناكامىل لاقذ (اوعاضأ ىتن”ىأوفف وعاضأ) ءانغلا ضرع ىفامو دم رلا تدنغ لاق قص (ثّدحو)

 ءيثد-:مرمالك ظرغتب هتبأرف تامزأىلا هلّوأ نم هريخي هنريخأف ىجرعلا هلاقىتدره_كلااذهسس
 كا لات تدل ذقن الف نكس هطيغور هس ههجو ل عش مارش ىنرا ل تقم تدع ةتمبتأذ
 ازد ريخ ىفأ سو "جر علاب هتاتقالا» وز < ى ب لئامأ نمادح أت كرنا دماولا لعف نم هبىناثد>امالول

 ىلاعتهللا ءاش نا نيعذتلا ىفرعشلا

 (( ىدابالاب ىلهاك تاقثلاك ارارمتيتأ ذات لقثتاقل

 هد هدوفرشملا نمسا

 قى دادو لمح لاق تدرب اوت لو ط7 ل اللا 5 تاو طالق

 دش

 تكونا

 كالسالا| ه ردا دن تااللم

 ةلالجم وف اكرعشتايبأ

 دم نامزلاو [سضب>اص ىزوجلا نبا طءسامهم_سنوهناو د ىفارأ لوجان الناب وسنمنادسملاو

 نبال وهنحةنملا ىنعم قو مما | ىهودي عج ىدايالاو بلصلا فذعلا ل-صومو نيئتكللا نناموهوأ
 ا : ذالا[هفاروأ تن كحاذاف
 ىردةتعؤرّنمتارانز * ال_ةثواما اراثرع# نمل تزاحلا ا 2 1 5 1 ادا

 ئركشر طلابنا ىو راحل راف 0 0000
 ىدايتنرلذعااناكلف هيلع ىمح لوذعااو ديلا تعج. ىدادغلانالودو | ١ 0 ل
 ' 00 3 داوفلا نءموم -هلاتاح

 ىدادو هلوحنكاو تفطو# ىركلا نس ىتاقم نك]تمرحأف

 ١ مالكىفةفص عقتنأامجدحأ نبد رضى ءو هو مك بولسا ىو بجوللاءلوقلا (امهيفدهاكلاو)

 ||| هنعه_فنوأ هلهيوءثل ضرتعتريسغ نم ئذلاكلذرب+ا هفصلا كالت تءّدتف ك> هلت دثأ ئث نع ةئانكرمغلا
 لمعت_سملامسقلاوهاذهو هقاعتمرك ذب هلق اممهداص فالح ىلعريغلام لاك ىف عدو طفل لج ىلاثلاو

 امم

 5 الحالا كهحو هزت ولحت

 كفددأ فسون صممةك

 د رادو هد
 ىناحرالا ل وق4لعهبدهش: سامثو ِء ارعشلا هم طنو سانلا نب 3

1 

 : ِ ان ا ١ - اك ابر هلم ىنَمْشَشدام

 د
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 7 رع 2 حوات 2-5 0 ادبىّتدح ةليلمنأب ناب

 رسعملا بوث لضم رغلا دخأ# هيامص قا ارادت ءامرالف

 اًمَعلْف لاق ه>.دىلا عجرب ىتح هريغفر<ىطننأى اطمن, سها هتاو نسح لاقفهتدعأذ "ىلعهدعأ ل اقف

 تا ةهرودملا ةئيدلا ادي رب هلام. نمفرصنموهوانب فةوهملاانصاأف نسس> ن هلئادمع

 رد ا كل ع هبايصقارغلادنع امزالتؤ هللاقف ىئاس لاانأاب

 05 :؛ضم مم سا ه رقهب تمص أ لهكى أو هللانا لاف ةلِمللا ذ- م تاقؤكي>اصت رك ٌ ىتملاتو“ "ىلا تلا

 ةلغملا ل _قاهم .ةةالخم هقنع ىلع همالغ هعمو لل غب ىلعالامدير هند دلل ىضاق رد ارع ند هقاف

 لاد عو "ىلا تغتلاف ثدملار ك ذو (ةنام عقارغلادنءامزال5) لاقذتئاسلاانأانتن آف يكل لام هيلعإف

 مآ الهتناواذ كه هءدتفأ تلق “طالما ران اغن ١ك 196 تاقفكيحاصتركنأ ىم 2

 رصعى دمت نأز متلاو

 ارعس ارعلا تنم لو
 وكلا كَةئاشححرأف
0 
 اذيةادغلا ىلغت ىلرمصم

 ةقرعك ءلع ىلدادغد عاف

 |:هدالملاّر -الواغغش

 هلاعل ىجاروا ض#او

 اعراس ضء»قر وهنأ
 اًةلرومالا لك نمىانذ هءلاءدس ريش و تملا سند وهو هءاح ريف هءضوف ل غملا دق هدف مالغأب تود صلاق هىءقعلارأن

 ةرظنب ماهتسملا داؤفدر 1 55 تاك تح نك الف لهأب .هقلأو ىاغبىلعدل>اهمالخا لاوو يس لا لزن ع 545-43 ةعمهقد هنأ ىرب

 "”جرعلاناكو ىنتررغو شد ردع اد نما 5 صخفا:جام هللا كده 5لاّقف هرم هرم اهناف دو

 ندم ناكذ امهتد تناك ةيحلالا هتبا مضل ىورتملا ل_رعها نب ماش ه نبد#ت مأ ى موءادمح يشد

 لوشمف كلذ فر 5 < وهل لوقت ىنتلتو ناك اهأوى أك: :ال ىمتضضغتنأ هالو ماشه

 لزب ماس هلم ند وج (:كلذ لالخ ىف "ج رعلان اكو ىرب_غةفالخلا وام شد رقن مىأت ناك ول 1

 هسح مم سابلا ىلع ضان هماق وهب رمضو هد ةو هذ أف همق هدج 0 م ْ 1

 ابو رنمشعلا هيلعدعأو
 اهسصل ماء ءادغلا فشاو :

 ( ها 1 هانم ىخأ
 ىذلا كالا لداعلابقداعسن

1 
 58 الا لك ىف - 5 هلاتام ل: ؟كوملاهباجأذ جرعلا هضم. م * ل ىلوم ج الهنا "جرد ءاةه دج سس ا ا > ننس عست نماونهسب- ىف تك ناطاسلمادامن دحلان محرخعالت أ مسقأو أ ٠ , المالا نراذو كولملا كلم
 3 * اناتكهموأذ هذ اة هلزكم قد .لعمسوف هديبعو ةملا م٠ نم عا عفا ًاليللا ناك اذأ ىئت> هللهمأف هل 2 6

 نبدم هيلعىلوللا أمات دعتافراذلابهقرحأ او هلم ةماولءغذ ة هدر نتد هنأ سا امض نال

 لو هيلا فادي هنأ هغامفج ٌنهرومانهماقم موشن هليوم همر < لكوناك "”ىحرعلا نا لمقو هسّشما ده

 ىل-ءسحاصلاالت(انف)
 اهتابآ < نيرضاحلا

 ىتلا سور لاا نم الجو
 دعبأ ن_ساحلا نم تزاح

 ناستسا ىفاوذخنأ اهتاناغأأ | تت
 تهد رغىقسانتو اهماطن

 راطاخلا ىلعءانثلاو اهماُمَعلا

 اهتاببأ 0 ىذلا

 هركف ق قرم ن علطأو

 داخناطاسلال اذ 00

 تمن م ديرب كاملا

 اه مقاق ٠ ىلع تاس 1 ١

 ا

 نادرملازهسراف وه نال

 قداضم ىف صاختلا داتعملاو ||

 الصوعطقمت ناشاااذه

 ماس هند مث ىل ولا سها 4لع تدع ساف راذلابهو رحأ و ِهِلَدَعَف وضعا ثري هد>و ىت> هدص ربل |
 سسلللا لعد تماخاو هب رتل ناو رح نيكل د فعن اخ *مةقالخ ف ةف رجلا ةكملءالاوناكو 0

 ١ هربا ال هانا هقش لاطهنأوا ذه» وم مس وظو "ىحرعلا ا ارمضاح ناك سعشأ نأ (ىو رو 4 -:<#و

 دووده أ مىلعو ىعشأ لا ةذ تع مءامىل 00 اللاوك لذ ن م "جج رعلا طاة_اق هماعىلوملا

 ذأ الو أ.شاز»ىلعدازامرطملاة لا هّمأو باّدكلام فاك كودو هد_-اوةشواؤلأ هش
 امدف اناس ال لا تيطواد ااطم ءاخو هلاقد لص ناكو ىريجارب اريرغ نبْنن ل ىذه مدخلا "جرعلا

 دا ا هكع سلملا ىلع

 تس“ اهله :ء ءا ِ 1 ِ «قاسمن ءربد نإ - بضغد وا« ىبرد_هب خيل انرمصتس

 قاف ا مدلا رك 0 00 * قاسم صن سمت ىولم ا
 همش ع ننام ىرتالأ انءدنالأهل لو يف هعمدواهلارب رغنبنيا_صحلا هب ىنعيدابج أرب زءايدامجأزب زعان حصن

 اهوملاتو رظذي نوعمج سانلاو ةءقرو وه سابلا ىلع فهاو وهو جرعلا ىلعل>ر (رث مو ) ءالملا نم
 هاسأق ناك اللة هلوعدي وهاناملعج وتين أدارأو هلع فةوفءاف أ ناكو "رمل ة.دصل جرا كا
 هب رمو) اديأ هزم تح ربالاذا كد اكفىحرلا هللا ةفادبأ كن م نمتجز الر رغب لاف ءاف أفلا لعشا
 اندلا ف فرعأ ام كلاقو" ىحرعلاىلارب رغناَت ْعَنلاَو هءلانور اظتباوشهوةىونلا نوطقناب نايص
 اوكر دّةؤىودممْ.مدحاو لك ىلع موب لك ىمهيلعموماه الن امصلاءالوهناك نمو ىنممأش أند
 هال ا وهيدب نيد تاك رد نم 0 مهقطدقا :موثنوكمف نو رضيفئشريغ نوفرمدنب وكملاو "ىلا نوريظن: ءاوققووىو: :المهطقل
 11111 اسلام اور دلال ركود كج كارل كال 1 »رع كوت كج

 يب لهاعم 4



 مادا م وكم ماتا

 نمتدرو ةعطقه.فاذاق

 هللا هاب أ مطنعملا كاملا ىلوملا

 هقو ست هبملا اريك

 هققرب وهنران زل همط ءمسنو

 ىلا هياكردوعث دو
 عقو اهبةرغاشلل ماشا

 رك ذب ضرت»»و اهودع
 دوو و اهرح هذشو رمد

 ناكنأ دم كلذو اه -

 5 وغئلاب ههمدخىلا لص و

 عجرم
 كادعءام دنمكحامرىورأ

 ؟اوسعاطأ نم كل جب ناو
 اررمس ىلاعسلاكال اوم بكرا و

 ىدسن نم كاع ست ترمداو
 اك ا.هع

 لك لاطت الاى ركل
 عدمت“

 اك انشد نملك كمزعا ىرشب

 اهورونا دللار ملا ع ركسأو

 5 امسلا كم4 ءنملا ساو

 ارداممةادعلا ىلا هادءاارسو

0 5 

 اهناقروغئال لامر هكناو

 5 الع ىنتمتنأ هئامشم

 ادعلا ىلع مالا صن قزعلاف

 ك الملا عفرتوةاغطلا ىدرت
 ىتلا ك:منورقمرصنلاو

 ك اه«كام-“لاقوذتصصأدو

 وهن متدجو تمزعاذاو
 عئاط

 نم تد-حوتض(ماذاو

 كاش
 ةييركى ءادعالا قرم ةنأإو

 فال

 بصن ل مللا ءاجا ذاق نيمال غدت دون اكو كلذ لكدفن ىت> ىلا هت هللا لمس ىفابنم طأو ةعظعالا معان و

 قرطداةراطل ءللوةءاص كد ىت- كلذكن الازيالفر" الاماقاصدحأ ماناذاق نادوو نامالغلاماقوهرودف

 اهغلا الف ةرؤن: 14: ملا ىلا تراص شي ريطظةفرمشملا كم اذا م نم ةيشح تناك ل (ثدحو)

 | هئاسن فصو واه هزنوا دطاب أو باع و هك ن 0 اهعزحذتا ةعسبر وأ ثاوع تود
 دا هنعللاعت هللا ىب م ةرناغعن نامعدأو ع نم مىتفأش:دقفكيلعىضغخ احل ليقف ّن 1 -وّنمم_سحو

 همرح عميض»لىذلا هللدلات تلا ميا سانا 0 ار لانك نم رن

 ل اوهانر كس زف رعشأ انعموةل سمن ب وبا دنع تنكما هن مطار !نةملسملاق و اهيتيعت ص»#و

 ا .لاتدهعام قدد-صتنأ 5 اش اكل دق نم ا نأ "ججحرعلا

 اذ :مرمصلا عم قيذف نا 5 لل رد نأ كتم تح نلف

 مرر لامال د نعم * اهذاماه ىتفقنا وقدام

 انماعم مالو كبل ء الد_ءّلن وانس ىل_ءعحاف
 ان.دهاش ىرمذحافانمعو « ادوه- + اتلاف نأ طعاو

 انيقتلا نيحءالخلا فىفتلق * امىلع ل-:مت ردقولىت-اخ

 اين ترو كل فدا و هللا م-_عىدنمتجرتسعتام

 ادا نم سس و هينأتنأ هندع وانظالانمقد َُك اريخ لاق هتدع وامن نط :امسعش' اليو الاقفلاك

 اك نذلاد هدعومن ايفان دش سراء ال رعد هزل طل فئاطلا ىلا لاجرلالزناذا ةمدملا موب خبر هلا

 راصنالا لومقذعلا ررو دعس تد ةشئاعومديزوًادنف 9 ريخربغ ”لكو رب وعوريسكل اك ناد هام ||

 لاف ه:عهنوملا تطق_سفهقحهيلات ةألاقهبكحاف لاقىريجلار رغننيه>لاولدعلا ّ 1 نذلاق

 تاذ"ج رعلادعا اولاقق درا ندم (ثدحو) هأع. ند ةمالع راد نط تشمل ا

 ال نان ىلع اذ فنا اطلا رص م ىلا ةمجلا موناهللاد رلزئاذا فئاطلا حب رعسراهك نم بعشىلاهلى وه

 نأ الارامل ارتي رجلا مالذلا عقاوو أر !اوه عقاوذ هلمالغهعموهلر اد ىلعوهءاجواحلةبراماهعم

 امو فئاطلا نام ىلا حيرخ "جرعلا نأ هريغو "”ىرغزلا (ثدحو) هلاذع با غدت موباذه ”ىجرعلال اقف

 ك4 ضرعمب ؛ناكو ىذاتلا ىوزخملا نجرلاد_بعنيدحشو هو صقوالا مأىاو طذق عيقتلان هلا نطس رذاهزختم

 اهذر ءذ نردد < نهوةسلاج ةوسن اب رصيف مق ىب نم أها هو هنمترتستو اهسفن تةزاهةراذاف

 هسبلا عفدف نبأ ن منامطو هعمو هلك ىلع رم هذ ى جد :نماساأر عا اقلوامنعلدعفب در. ةنماهام أ ءنأ ب حأو

 لاق لاو يل لمقر عأأب هن ندتف هوسنلاىل ا هياشوةئناد

 كاانامح أر طن .واهظحلا لا ناللا ىلا يعم نم ب ثان و صقوالا مآ نت
 عاضأض رالا ف فار ءاانايلظت د ىأ نا اانتذ نمالا نب ا ا اكضرالا

 و :لاق تل

 كلذ ىف لاهو اقرمصنم ىذغ كن ءا ىلا اب ة>اح الا: عءفرصن اهل ن ل و ةيعكللا

 0 ,وخالاىلا < ملالادجولاوذءر اا داك_-ش # ىناملشمو" ىحاصل لوقأ

 5 ةىنبتخأ دل ىلعأت 5 اره ظ تست! الملا و ىنمل 95 عموما ةور وم هن ب وأ:

 ارغب وفشدرذ وح ىندعو * ميظع اخف دلال *# اهنمىأ معتأ ًارنألف

 عسل ىلعتادياعلا وين> #3 اهيلعفوداهارتأانح *عرد.>وناو دالانواك

 ل 0 0 لاق هنأت يل دعنا سمع 0 -

 برو ”جحرعلات 1 هجر هل ملا ترظن نا

 اش
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 ىتلاريتاسالاهاومالامع ىنضلا تسيلو ىلولا تسيل «انلانام”ىب 999 و .انأءأ مرغماهبت نأ« ينك: د ظ 0

 ةوناااهيضران ىلع تضاق ا نا ا مو ىأو * ام رقىفهللا كدشانأ اشاد هلو سح اسوأ 8
 ةضذ ن مجاوص نم اكف اهلا اعدعا اولا عيفر 8# لزتما ذل ىلس# قرش ْ

 !اختاركب رضا تءذر انه_:عىوتناىتفلارعتل « اهبارتالتلاقف ىدلتا

 روصس# انهتلاةنئوذخنغفو * مكحان:منأاملتاقذ
 .هداممعأ نمو(لاث) انترز اذا انملع راش « الساانتودنم نكخاو
 ئغيهللانأالا تممروهب انل اماو انيلع اًماف م ه« الطلا جت ئحاذارواشف
 ناعأو ردظلا ىطعأو رمصن انهوما مرتىلا تعفد « ىجدلااهيلاتيطتماالف

 ذم ىت> لياكلاىرطاخ انام _وللرثستو * ادرلالوضفّر#تتماقف
 ذأ لمقصلا فيسلا ءاضم انمأاهبار دقو تتصف *« اهبرئاهرد_تىلا تعبت

 الوم همدح ق تنك انفي ضانغمضاب كنوك * اضرااريغب ىذرتأت تاكو 5
 هكزم هللا دا لداعلا مقحم د ىلع «ابعليمتمالعهللوقأ مهضعبلوقانهسقملا ن مو 0

 ىدحأ ةئس هن ردنكسالاب مي-سنلا لقئاذك هلت اةؤ «* لدم" ق ىنع]وة:لاقف ٍِ

 م ..ثاح هتعذ نم عمات“ ىروصلا لوق هيف مام ءرظ نمو ٌ
 راجل قمروصتل ا كسلا ااائّتحاوارغه كتم :«» .قاتريصئنلاو: .'اياذعلا كابات: يدق ,ذعت مدخلا ىذلا

 نو نيدنثا ةنس اخ دو انامأف يدش « انيعهتلاىذلاام اناا درولأ نمل كد سبل ىذلاو 1
 روض سمع همدخلا نوم#م روعشمأانل ت>دلاملو 55 روغتمأت 1 الث قورأ سدجندجالو .

 ف رموش همعنلا قد وافأل رودصلا ٌنهنأَم رتالماح *# دودقمأتدوأد :”نوصعو ١

 نم ءانهلل رمذ> نم عم رردمأ َُك اخو ك سم مأ كل او «رذم أك و>ووليلءأ كرعشأ هفالنا سع”ناالو

 :اشماو ءانعلاوءاهقفلا رخمأ كيلدو ءاممأك جو هي ىلطءأكةيرو درومأ كلذ _ثو
 ناودلاةعاجو ءاريكءلاو رصصيلاو عملا ىلع ىطغ هيلق ىلع 5 ىوملام . 1: نمو لع ىلءاكك-2

 مايأنم مون ىف ءارضالاو . (هيفىلاعتهللاهجردم اولو)

 ضرعلاو ماكحالاسواجلا || انردرود هلا ضوربءارأامو »* برضمأق درلا كاذرعطفةرقو# بيج مارغثلااذهمظتواؤلأ
 0 قلادانج ال فئاوطل بضقلا ةنوذسملا مب ولتلا ىلع# هبلاطم_س رخمكظاحلوو « بضخ قاشعلا مدي ةنجمأ

 5 نهأ 0 ملف (موضعل |ودهمفهنو<نمو)

 | دال كسلا مدل فره ءابه صواني ذغم توصو #* ان-شعو لا ”قرذاردألو
 انعا 001 لثمو انهم قع ظا ورا فى :. دءأساكلا م اد ابصلاعأ اىنغلا توصمأ 06 ١

 1 املا سصغاف ىلا طل اوذأ الو ىلة-ءكوأ #4 قيده ةرك ه هرج ىبق_سأ رخ : الالو5نموضهو ا

 0 سانلا عمجيق عر لاوسل ضرعم قاد هتاق# ىنأسانلا مهون نمةغمخ ٍْ |

 ناطا_سلاانالوم حرخو ىدغملا نيدلا حالص عشا لوةفيطاو ١
 هل ىلا هكرام للاداخ ىنغىذلا توصو ناساكوىلةعو #3 ام-صلاو وىشيع ردك و مل اودأ
 20 ا ىعلا3 تء>حدوهللا و هلّيلقف © هةر :رمدخو ىوهاىذلالاقف

 بحاصلا ىلا هلوان ايثك || سيلا قاناو سمت دس ه1 مالا ,نانعنءناثءنبورعنيهتلادمعوه«”جرعلاو» ||
 12 ىبأندلا ئصلجالا شدرفءارع - "نم ناكو حر عاب هملع ناكل امو هلتاكءان كلذ ىع” لب لهقو فئاطلا حرب ْن كسد ناكنالإ ا

 4 0 زو لعن هتلادمع 7 اووهللاباةوغشمناكو و داح ًاوهبهم_شتو ثالذىفة عم 0 عوفاعتو مهم لزغلابرهثنثو
 / . نمناكو وه>ولال -فررارق ثأناكو له أ ىفةهامنهلن 2 وام ويقدحأت هالامملا لم انامهءاءاصترح ٠

 هريثك ةعفن ونس ءالد هعم هل ناكو مو راض رأت ناو رم ني كلل دبعنبةلسم عمن يدود-هلاناسرغلا |[ ْ
 ضوضغمواو هتلر يبكوإ | -



 ةععم فدل عنصأ نأ" ىلع

 تعئصفانب ديأن ب تناك

 ىاعم فاست تناقل و

 قهاعسص لعفىدمتو ىكت

 تاهّلاو ىعومدتقرس

 ىحنا -

 قرابتلا عطق طقلاراملادغف

 وأ فيرمثلا (قريخأو)

 رعاشلار هعح ىل-ضفلا

 تيقالانمطرقل هلا ر رومنملا

 را سامعلاانأ س فلا

 ىد مرطقلا ىتلادبعنبا

 ىمو ماجلان كاد و

 اب رَذ رجأ ساكت لط_س

 امهتلأسف ءارعشلا ضءد
 ةفصو ارعش اعنصدنأ
 سفنلا عئسصف لطسلا

0 

 م .ل | لذناىرتلل لفاك انأ

 ىشا 7 نمايجلا ىدهمو

 سعللا

 ىنن اكن ةحارىبتلجاذا

 سل ارك ل ماءريةملاله

 تادحد( رفاط نىلعلاف)

 ىلع انبادك أن م ةعاجبعم

 هيديزتب وهدوعتانل ىددص

 تدكو اهوامقاردو 5 ر

 تود ص ,ردقو اهواك“

 ب ولو نكد 3 رائاه ريد ا

 نودع ءنساحلابال مو راضحلا

 عفا ”كؤ راظنلا

 نم تاركى عةضفحاوص
 نورضاحلاراشأ راضنلا

 اهيدب تاقفاهقصوىلا

 ةمقسفىفلال هناا, تعدبأ

 دهم لا ءاهتسا < تءاج
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 لالهم أدم لصناذهو د همامزهتعزعنع فّرص» 3 هيدادبعمأر مدلااذ- هو

 هماشهماعءاغشلار ان و »ع انُملّدح مب رتلا اذطهو #« ممالثعأ نون كىبمأاذا

 ىامزن ألوذأ ىذهى مه اولاقوىرادز.أ تاقاذاو اضدأ هلوقو

 9 0 :داارامهم لوو

 الكأ بن ارتلا لومصم ناكناو د اهلثمى انااا مو ىداولا ةسمظالس

 ال.ة:نأنابلا نصغتلعو «جدلاعدص,نأردبلاتهأتنأأ

 ىدعسلاةتامننبا لوقو

 رصعت سهلا نم أ ىنجحن مركلا نم * ةمادم1 كحق ردأامهتلاوذ

 ةرهاقلا ابدت ندلز ملا ىف ىبسادنالا فاه ال نا ا 07
 رثكمالاديدعلاو ةنفرمتملا 2 #* اولاوةير وعلا لاوعلا نإ

 ربج ىف د غباوسلا تحت وع هن اك عاطملا كمل

 ركسعلوزت زندباوح ناك رعشتسن ل ءنالق زعمالاىوس_ك ارق. مو هلك ركسعلا ررتمد شن لهل ىح
 ظ نها اوكشي ىاهتلا لوةدوجأامو هريغرارح

 راف -ثأالد تهاد ىتلقممأ د اهتددعأبت 7م كو غح ترمدق

 هترمس هللا سدو ضراغلا نبنيدلا فرم عشلا لوق عدبأ امو

 احايصمىرأ داب ريف مأ 0 0

 احامصءاسملا تريصفالا ] *«ترعس أةرضاعلا ىلبلك الا 1

 ”ىر ررخاملا ل |وذنس>أامو

 ىدابو أ رضاحن م هتنقال © نم لكاتعتسشتةدقوتلاق
 ىداؤفنأو اه تاقؤىفرت «هوخ كامل مراف ك داون ىفانأ

 هداو رب كلمن | لضاذلا ىوملا لو هانعم ىفو

 ىداعيم ىلءم-منمهارتأ د ىداوفنًأداؤ معلا ناكماب

 نسحلان دم ل هسه ا ديمعلا لوقو

 امتد ىولامىرعشتيلاب# رادلاءأ ايردأ انأ مأ تنأأ * 12 سال هدار
 راطمأوحاورأ هم ةمحالاد هد عامل هذىماغنأو ىمدب وصمأ «راردم ب .ءلابوصوحابرلا يوه

 "ىبءادارطلاربذملا نبا لوقو

 ثالذىلا ىلع الارب ذنلا لزنأو « "ىناعلادح فرصا هّومو ه«”ىنبدرلاردصىردبلا بكر نم
 "ىط+ فاطعأ أ سامدمغأو«همراص ”لشبا ارقمأانرفرط# قاوم ءامقلا ىف ا

 هاشلا نيد عسرمصت ىأ لوقو

 د غدعنداغلا وأ ىتاق «ب ىداخا,تنأ مقمعأن ءاظأ

 اًضأهدعلاقامن كاان

 5 كلا ىلع ادرب مهبىدهعوأرات هب ىدبك اوعدوأاموق عدوأ اد- ٍ

 ىدنعومدلاب د خو فيي قير 3 قرم. انامح كاقح اعلا ىدبأ

 ىداح ىنناخ كدت ىهو اهلوقو *« ىون د دحانع نانا و ساو
 دريلاببإ تدق برضاه-ةدرو 7 ىرحق.قعلاق وف در اهعمل-ذ

 ىدلخ ىفرادام ىذلا ل.>رلاا ذه 4 ف ةفانلطم دو ل كولا لانكا

 ىل *الانيسلا نب روصنمدعسىأرب زولا لوقو



©, 

 ءاسحلاق مداوقلاق نعف * ءا ريهانا سا نماشع
 ءائمأا و هلدع 2 راااهتفع# تان :رعت مق شاهوذف

 ءابظوممدو ىنبترج * ىلبلل [لم<تناا اف
 ءاقللا ىتذ ةلوهشم ىون «ىنبريخ[ اهل تاقفاك“ترح

 ءالطلااهيناغمىف ناعه « اهيف ناريثلادءاوأ نئاك

 ءايهنا اه تلا اذا م 5 لكتو اهتلا طدعأ
 ءاشنا!نيدحاو ىواشت * مار اركترمت ىلءودغأدقؤ

 ءامو مهدؤاج-ب" لاسعت * كسموقوواروحارم
 ءامدرط دو م-هوامد 1 ترص أدق ىلت نيد ىبثمأ

 ءانغلاو م ورف ساك- لاامج « تش ةددودوربلا نوري 2 1

 ءارش4: ا و تل را نك هدعبوسملاهدعبو 5 0

 مهتلظام وق ىلا أدب : وشعن لحو عدلا ١ ا 9-5 ءف طقوتح رخام لو وقربه :رناكو 1

 ىلعالا قاطد ال موقلا طذلنا ىلءةلالد 4.ذو مذلا ف4 خلال فراعلا ل_هامت ( تييلاىفدس هاشااو) 3
 ةصاخلاجزلا ||

 (رشبلا نم ىلا من كنمىاليل# انلن اق عاتلاتايبظاب هللا
 ني_سعلأو يرعللو <-رااىذلو نونع» ملل سنف هتبسن رن م ةدلم بصق نم تام لا 1

 ”ىجح - هال هنأ ىلعنو 0 الاو قدنملا لماك هع“ ”ئودملر عقلا ة سد فكن 3 رخاملاهمسنوى :رغلاهللا دعنا 1 1

 قنا لماك ةدصقلوأ و

 رتولا نم نالاهصقر ىنهالاب «رعشلا ةءامدأمأ" ىلا ةناسنا ْ
 16 ااولاضلانييءايلوهن ما ا عيمأأماب 0

 تار ءالا ضع لاكد :ر هلا ىفدواد با لاقو ا

 سس > نمهللا ثددوبوذئأغ سهل هد ىلا ه>رممأب ١

 م مو ىطنتمل ل زا مالا « 5 تاك هدفا ءا ع اا

 روح نم نعدوتسااعبولقلا سدح دع امل ن ء.يفقتاداغهللا لت أدأ

 رقملاو نال ازغلا لقم ةنونكم 1 0 كر نم نو.عوانا ت نع

 عا اوقأو ةعبقو عبق ىلع عمجتو ماك" الوزان تق ا رأ عاقلاو تلا لما مايهدعلا دأإ

 لها (تدسلا ؤدهاشلا و) عمجيدقو ىنثيدقوامد+وأ ادحاو ىثنأوأ ناك ار كذناسنالارمثسلاو عوذأو ١

 ةّمرلاىذلوةهنمو شهدلاوريلاوه وبحلاقهلدتلاف راغلا

 ماس أمأ متن! اعمل نيدو *لجالج نيبءاسع ولا ةمظانأ
 ق'املاف ةقاخ عمدلا بست « قاشعلا هر يكحااهارثأ ىنتملال و5 فطلأامو

 ىلاعتهنلا هجر بو أن بركبابأ ل داعلا كالا حد لضافلا ى ذاقلا لوقو ١

 نر مأدعسلا ىف مهن هذهو 5 روسعأ دجلا فريس هد. هأ

 ررداهل قاهدنر ذاو حوم *« اه فوم_سل او راء أ ل ستأو

 رمقلا كهجو ىف أرح هلا كتيعهىفوءامسلا قوق مأ نمر

 داجأو همئاضدأ هلوقو

 قرب عل مأ هرمثب اهو 5 ه-مارك الورادمملا ءادالو +“ ثيغتوغم ًاهوكىذهأ

 هماَح زاهتداوح خا: الو# كامالا ف رص مآ ش1 اذ هو# هماقالانانمف قرعال نمو
 ك0

 هن.نرعؤفنالا لاش نم

0 

 قفالاةرادفف تهايهنأاك

 لجرىبناج4:محوملا هتك

 ةرغلا نمو اللي ذلار ع“
 ىلءدرو نمرهدلا حرب ال

- 

 ىبتغمو| نم خاتصم نيد
 د2 ىارأ اوحلا ت 00

 هتور

 ناذجأ نم موسنلا عقوك
 قرأىذ

 ءرباط كلل هنعوهيلاىومت

 نم تغممص ةحض> أ لثع

 قرخلاا

 ةعام كلفلا هءلعوهن' اك

 واطنموَتآن ةمانا حيرت
 دعسالا ىضاقلا(ىف ارخأو)

 هجرز زعلا كلما فه لا
 سرف ىف عنصأ نأ ى امته

 اهمف ههسشأ أةعطق سهشأ

 لاو هتعرسو نول فرمقتلا

 هوهش سانا ناهلناهجحر

 عرس رمقلاوباهكلا
 لالا ق تءنصف

 رع عطقي بهشأ و

 رمصبلا ملف ض رالاض

 هنول ىف هلثمام
 رمّااالاهب رو

 دعسالا ىذاقلا( فربخأو)
 نمر اد دع مساقلاو أ

 دنع ول لانععجا لات ثدش

 ىخاقدلو نيدلا ىحت ىذاقلا

 نندلا ا ةاضتلا

 فايت بر سأم رد

 خرتئاف ةهيدملاان رك ذتف



 ههجوىانيعلك الاصوو

9 

 ل.ةخري-غسىاو ب>اصب ىذمي 001 المد 2 تادط اهل واس لا فيك

 لطملاسراملا ه--وريغتاذا 6# [يسامم نر 0 ان تارت رك اهيفلوق.نأىلا ىواتع هيد دهشاو هور

 هءاعان-ركداق هقل#لخلا

 ايدي عنصن هيف لزغتي نأ
 اعاعممهتقلع

 ه.لعانكعنم طخلناب

 اودالوهاودلا لج

 هيد ج رب ىشاعلع

 واقلا تام>ءامدذ

 هيدي قاغبصح وأ: ب
 بلا رك ثأام ردأل

 هيتلقمءأ هرع درع هي

 لد
 4 وبس عك أ ىنأ

 4-ةلباناذا ىلام

 همأأ ىرظن ىوس ل غش

 هللا دعو أمثل (فريخأو

 ىصحلا" ىلءنب د_2

 لاف ى-سمدي ىنومرقلا
 وأ ريزولاو انأ يوطصا
 م دة هلنادمع

 دمع ناس سلا ىلأ رك

0 1 

 تك صه ىف دقدسدلا

 0 رئاذ ذهن زردنكمالا

 اقرأ 5 رصلا انيلع اه

 0 ال حالفف درغلا ىلع

 رانملاملا نر

 انررسسفةب ردزؤوبلالا

 ةمالسلاىفانعمطو هّمنو 7

 فل_-عأنأ دال لاقف

 لثم ىلعأ هت لقفأ .شرانالا
 مق ع ند ىذلا لاملا ازه

 عتدصاف تاقذ ملاعب

 لم مق ةرطأف

 مك ةيردنكس ارانم“ ”رددلل

 قدملا نمدعن ىلعةءلاوق#ذ

| 
 لوة.نألا

 ارا ا مسرب اك # جهر ىذ عون ىف أ” ىلع فوم

 لهم ىلع أب القسم تومللاك ع هبلاجرلا ىعتامىفرلاءلا نب

 لل-طه ىللم_سماناخ ال ضراعد # 0 .رطناقراملاو

 لضاللا ل ضا هلا حدق.دملولازاف «هنبقاطأ" ىك 7 هر نار

 لضوت# ع :ردار-لثمكالا *# مد 4تئلزال موعجب ناك ام

 اهلوقا نم ةريثك ثاره همف فد رطئد لولا تأ لآ الو

 عقاب هصاخ#ن مضرالااذا 5 همانأو دولا تركذ

 عدس الا هننأ ىضدناك ٠ 90 1 تاءقأف

 اوملطملف كموقكءاضأ

 ج1 دام عت كميصد «ي اهر>ىتلاف ومسلا نأ اول

 اوعم-ضىذلا لدم هراعا 0

 اةتالكلو_صلافوخو *« ةسهتلة>وأ كتعتدن
 ”ىكلكررلا هاعسو فراء لهاحت (نيرلاؤدها كاو) هيلا سهدتارغلاونيعسأر مب رمت وناخلاو
 اهنكل فررطنا ىلءعزالرم -- ذا نأ عتاهناف خب را 0 صا ! نام را لدول

 رعأ لاو كشلا ىلعةلادلا تأ ك7 تلمدشاو تاهات

 (ىاضلارظنملاباوتماستبامأ د حابصم ءوضمأ ىرمم قرب عملأ

 هدعبو ناتاخنب خفلا اهيحدع طءسلا نمةدمصتل وأ نموهوىرتكأل تءدلا

 حانت ضد >اهيلاتاقوعدو « ةثسآ دجا هيلع سمن سورا
 حاصم”ىعمولا نمث مغروره أب هنعتأ نصغلازازتها لثمزتمي
 حام نيطمدلارم هد ضسأن عا ا .ملدللاعحرب و

 حارلاو ءاملا نيد هاقاصملا م 5 ةلزتع اش: ن 00

 ياللا معزباذامو كل 0 1 ادحأد_جأمل أ كلعىنأ

 ل 0 #3 هرصاقءامهصلاو رمد هل اهللأو

 حافش اخافرو درو ادرو «برط نمت مح لد كد 0

 حاةلمكنمداو :لل-ءاغتور تت هرطتول ماش لا لامح ىفدرظتك

 حاوحرسرتلار يظلشم هموم ق# ل_-عىلعءاهيدبأت ؛ىر سعلاو

 0 0 و للا ىلا هل 0

 رهاط "ب 0

 (عاسنمأ نمحل موفأ)'

 الاد هل  وط هديصقن م ىلسىأ نيريهز هلئاقو ىردألاخأق وسوىردأامو هردصورفاولا نموه

 ىنب ىف نافط غن هتلاد. هع ىجن ع نمل .->رناكوءوم 2 «نم بلك ن متن نءاعم َّق

 1 قفة ماقلالا يبأذ هنعهورتقرامقلياعاومالجرناكوهوساووهرا -اونسح و ممل رق 1

 ريهرفلا هب عنصام شو منع ->رثف هءلعهودرب ملف ةثلام || 5 ارذمم هيلعهودرفىرخأر خم هيلعدود درؤ هّرم

 اهلوأو هديصقلا لاعفاديدشءاقتاءارعشلا نوقترذٌ مح برعلاو
 101059109901951 7 ا الصلت باور نوتات 2و دناط ع عتوتب + ك7 وقتل عنو ٠ 1 ودود" طوول دوج وعلا نك

 اهع



 ها اوحهملاتقلأف هرب

 وهو عض مولا ادهريغىلعتمملا ادهناكل نار ران'ق تسد دارو ١
 0 تالا | 5

 - فيصح ىأروءادقم ةمجو #4 اددوسوامه<اءاد# نم”
 لاذ هردغو

 (هدعيو ثيلا هدعبو)

 فوء_سواتةنمالالاملاالو * قتلا نمالادا ازا بحال ىت-ذ

 فوفص ندب ركل هدوا.عم دو مداص ءأ درح /كحاالاوخألا الو

 فضح 0 »ع 1 0 ولاه دهشتل كنك
 دسلاوقنروالا ضم

 ةوم 21 دا د هم تكتحصمدر ولام
 ا اللا ردو فيغل تاذءارضخ قدرسأ!نم# ةميركحددرولامو مستلم
 روصقت اذ مورا روصق ىنثو فون( ايفل رسمسو ها ساو كلا طا و ب

 .كسمةماعمامغلا ثال ) 6
 2 )1 2 فيا ىدتلا ضر تامناق « ىدنلاهبىضريشاعامىدنلا ىيلح

 0 اما 5

 خ ّّ فولأب اامتف ن نم كاندف 03 انكملو بام_ثلانادعذ كان دع

 فدعضل ا دل ع 3 هسفنتوملاقهْزأ ىت ملل لازامو
0 5-7 

 0 ا ىوننإال
 6 هدا تف يلو 4#

1 1 1 

 ٠١ هه حن ندمب)

 وثنملا هل طواولب وعزت مرض 0 5 ع ا امال
 ناسحلا درغلاك ل خأاو
 تطرقت

 ,وذشلاوم وظنلاكئامس

 + اكمسنلا كبح ىفلمراو
 مكلفا اوسنوصغىدبأ

 فوحزب ل 5 در نب ديزب ادد كد ناد

 فد رم لك اعاقو تولاىرأ د ىتافافةوهتلا مال سه هلع

 نمد الذيساعملابع نم ناكومهعبع“ ودل |وصواسأب : مهّذشأ وحدا اوكناسأراز_هفر ,رطندماولاناك و

 0 ود ايلف ىناسشلاد. سه ثئدبز زيديش هرلا 4_ءلادح .وف هلمانأ تلاطو همك وش تدع و ةقورط

 دملولا ةكوشذالاو محرلاهتعىفاتنهلا اولاقودم_ثرلاهباورغأةديض ندي زب نءةفرضم هكماربلاتناكو
 لو أت هجوواه-.ذلوةيبضغمبا ةكديشرلا هب هجوف هيأ نمنوكءامر ظانروهدعاو وهو ةريسد

 هن "اك فهنتمدعرب رد لاو

 00 لدعرد

 0 ا كو

 1 كنس ىفالا ىف

 ل فماخ ىنبرهد 2

 وم>ر يح ىف فطام ىش

 أ هيقغلا(ىريسخأو)
 دوامات ىلع نسما

 رو .-سلا نان فورعملا

 ع ىوضنلا ئردتكمالا

 هزحانمترخأ ن.لهللاب مدي ني:مؤملاريمأ اوسصعتمن مأمن 0 اهيموعد دام ماقلمديللا

 لاع. ناضمر رهش ق س.+ ةمشعدمل ولا قاف 2 هو اريمأ ىلا كل_سأ ادله ن مكملا ع ْنيح ودلدملولا

 00 مهلا لوشب 0 0 0

 اوفشكناق مهما ءىلج من هاو هن هبرعشع ن رم 4 عرق ٠ نموديرب سف د

 5 ل ةديعب ةفاسمدعب نطق فيرطنديلولاديزب عت او

 ىرادنم ىنجرخ أ مكروج*ىراذبىلططبالةروسق # تا 9 ءاولاانأ لوقد وزر

 نشودلاو عردلااهيلع هذ هلع سم اقر ىط تدنن ىلع أ هتدخ أ مهتم هحد لولا سأرذخ او فيلا مهيفعقوالف

 ىبرغااف لاقمئاهسر ةةاطقحرلاببرضفاهيلاعبرخمم اهوعدديزب لاقث تقر ءذ سأ ١ لعلم ا

 متغك لاق ءانعماز_ه عست هنسىْكاذ ناكوتادالا لوقت ىهو تةرمدنأو تردساو هريسشعلا تصد ف ك.اعهتلا برع ع

 ءاهب ىف سفالو نزعالا ريمأ حو لاشف هلع طض-ءلادم_ثرلار ملك اربلا ىأرب تح حرفظااديزب فرصن | لوةئامو نيب مدعو

 وف ن:لئاضفلاو اب رف نينمومم ارب ا رالف ل خدف ها نذأةكلذبر بدلا عمترافلدأوأ جرت لع انوار نتيص "ل

 رم دياعو_ظو ىرصملا هحدموهردصءاقنو هؤالم فرعو ءرك أ اوساحأو لخدمت >ىأر ءالانام ل وارسو د

 مهو هناود هعمو بتكمملا الو ىتلاهتديصةهيفلاقفديلولا ني! سماحد م مونسحأ ناكو كلذب ارعشلا

 ,ظنمعلا هزقمانالا كالت ىف ىذعنعلاذعلا معد رمصوو * لزغامصلا عيا لي> تر عا

 ,ةباقلاة>ارو الاجو ىلل < سو عددو نيد قرسَعم ىو هحومطلان علا ىلع ءاكملا جاه

0-8 



 رضانئرذقرظانال

 هانةلاقوفّنسلا كراك

 اهدمحانا تلوز:>نول

 ءا دهسا ا ءىمي*تلا لاؤسناف دحلا هيدارب ىذلا لز از هلا (هيفدهاشلاو) هل وط ىهو

 رءاشلا صمد صدخلاناكو هينوريعد و بضلا لك 1 نم نورثك,ام.قنالّدجو وف ةةيقملا ىف هتامأت اذاو

 هو<-مفأر ءالانب# ىلع س.ئرلاو هل
 مع نم ةرعش كي فام ل * وطرط ل ّرطت مكوى راب: مكص ا

 مماظلا لو تئشام برسشاو رمض-# الا لظتحلا ضرقاو يضلا لكذ 1 2 ا
 مزح نءىذ "الا عفدالو ىر ةءالو فسد نم 4- فاذ سل | 6

 ةيهاتعلا ىالزتعملا نياهذشن امد هاومش هنن هو 1 (اهدي عضل
 اكرم شد هللا "ىلع كل سن: ىلع نم # اكيةرأهتلا سابك رك قرأ اكن ظافلالا ةفيطلو

 اًدعالا ةعول هنمكل أمل
 كك ربنمالا كودعالو « اهلواثب نمالا كفك لس ام

 هلوقب سقلاو هانا. ءلااذخ ع اذلاو

 لاعش سأو ىدهي ىتفلانأت 5 اهلعناكتن او ى ست تالعدقو

 رباج نبا لوق هنمواهاعب ناكن وات غتامءأوق نم نسسحأ كَ : ارامعمصالا فأن بالاق

 نآردملادونا مساح تلك

 اًمتعنروأ | متافص ضع ىظي
 همه لذ يي هنإ "© 9

 بصرعغ)و يضر ءأالت تاكد

 اة ا لل ها( انا راقم الا ع 0
 , 1 ١ ظلاانأت لاق

 ادرجلاا ذاك ١> واهتلمم 3 انل ض .راعمع :ربامناكنا ١ امئاوديرفلا ى

 ىنم سخن لو تب ومحدو « 2 كو الارالا ندغل لو لامنادت لودر اتفلعو وت لشحاوأ ولو

 1 ل الا هل حا انوع مع الوان رض>و(رفاظ ني ىلع لاد)
 اكدف ىبظ لكريم ىج -- ديهباهصلاز هلكت دس ىرمصملا ةتامن نبا لوقو را ل

 اك "ار رقاد *# هراهنوهظاحلو هد كل أ سررمد5 هن ردتكسالا

 ىططان رغلارفعج أل |ودو

 كةاحم نعءانل لفواذنعدع *ائاقفاه.نحو ردملا ضراع

 كفا لاحفيك هللا ىف « تلاق مث اهب ىن-ةقثوأ
 ىتسااماذان كل هودغب «هسفن ىل محسن بيحاصو اضدأ<» .ةىوجلاةحنتالو أ

 : باونأق هر عداكو امو هواش

 سس ال> ىدت رادو ادلا

 ماع ثالو بئاصدلا
 4 رمان تعش ١ و مامغلا

 انام ندسحلابتمدناو

 راش 1 قرشا و هناقرغ

 تنم اعذب اصلا هدو

 ا هراطمأ عئادو نمهملع

 قهريترتن دق هنانغن لمرلاو

 دووملاو هضورك 21

 لخفلا و هيسنةوطل ملا ثعز

 اهر ها 0 تري ا

 اشعلا ىد ءرض علشأ ىنن كل هدنعادأءال ىنس ل صدد

 ىنالر ٌّط سالاسددالا وق هانعم ن ماد رشو

 هنانف "ل فيض ىدت مالو هن هنأنف 0 !

 هنادغب ف أ ىدقالا ىلا ن لو د ىئاض أنو رم هملعتلزت

 مهضعب لوف هانعمن ماس روو

 ىت> خايطلاب”ىلعلاو# لمقملاشرفهدنعأ. هو# امك دعس أ ىلع تلزن
 ىل-.داع.عفاشعو * ىنامالا ةئارب ىنادخف كلر ارد د نمديرب

 هشلا 3 ندا لو ىكاقلال ووو

 هد_:ءتابعءضلك ةلملك ارعكةمىل اهب رابالأ

 ءلزرب در مزاكلا طخ كو هانا زوالا هدك ىطعأ ؟ذ
 هد_ةعءاملا قوعل ىبق-علو دع هنم حي رلا فوغس ىنغغسو

 (( فيرطنا ىلععزجت ل كننكاك ب اف هرومكلامر وراح ار مانأ
 اهو لا وطلان 1 نعانرر طنيديلولا هاجر نابدتلا فير طتشن:ىلملل تسلا

 فينم لابجلا قوفإ- عىلع #* هل كربه مسران ابن لقت

 فيصح نافومادقم روسو * الئانو ايتاحادوج نه<

 رثثي لطلاو اهرثادع ترثنو

 ميسنلا برا سم ىف هواوا
 دءربرعلاو هدحأ_سمو

 هب حادرلا ثمعنم اظمغ ب حم يا( مك ب قب

 هن طمغ :و هنساأ#تقىذلا

 ْ جل كلذل ا



 ثّد_ك:اسدءاقاهب نأكح « ههجوةجالملا لاكشأب طرح

 تام لكل تغدصلاو ةطقتهب «*« هلاخوءا ومسا طه 00

 هسدنهابل عت شد" ىصىهمبغلا نبال لوةوأ| ظ

 زرطمراد لاب و لاخو يطال كس لكشلا ىمدنهىبو

 زكص لانا ءأانلعسوقك * هراذعلاجلاراكر طخ ذمو

 ىرصملا سر: ملا ىلعىبأ وأذململا نالوقو

 ُّط وثم ى اوهمهنمىت لك 0 00 :

 1 وطخ هيلاقاوهأو طيح دع هلمهو زكس ىداؤ ةنءاك

 اخ ة_ةلل هرباد هئمىل * تنمدت د ط.سلا وهو ين موهضعب لوفد رظو

 مكاق طخطا_هزكسه نك «ةطقنرؤدملا لكشلا فتدأرو

 هيلاعلاةمسلفلاو تطلل * هيوارىتن ىف بمزلا نا ىوك همأاس الفنا لوقو
 4 تاكل ءافلا ظينتست دع اهب [ةتاحاسملازاح

 هنوازلا ماق دل #4 هطور#لزنءاءاخ

 ىف ورلا دجأن ءماشهلوت ودو

 5 رهان دنهملا لامع أعددت 5 اهنأ ةعيمطلا ه-ف تنددق

 هرئادلا طم# نماسوقك ساأن# هتوف تطخن نمدنك تى لدع

 رباجن با لوق مويا لءىفهنمو

 هدعو نم مىذمامز ا فاهمف د# فرازدقج 2 امل ع نسحاب

 هد ىفىذلا عدصلا برقع د 65 تصوق

 ىهذلاو اواولنردملال

 قات ءومرالت ندب بكرلاو * و ملا ىحف؟و
 قاشعلا فسكراءار وتنع ءامدسا اخ تذل أما

 اوف قمسد ولا لع هيمو

 ى.شمدتاهزتنمءا م« أ ىف ىرصملةتامنْنبالوقفيطالا همحوتلا ن ءرمو

 ىلإ لا لاز غلا عم ىت جهزنو * قا ىداو ىو اديدان

 لاينر الا سه ه-ةاءمودق ةمجلا ل وأ نم

 رعأدللا وةذينلا هذه ىلءرمصتقتلف ةريثكه محوتلا نساحو

 0 نعدعلقف « ارخانم الانأ”ىميغاماذا
 "اه ناطع#:رظغيوادسأواميقوح لب وطلا نم ةديصق نم هاون ىال ت بلا

 سىغروأ ركيرك لاق 2 كاع بذزعلاف ناحدالالطا هلا

 بهن ىف نهسقت ور نمدي راخأ * (اص

 ىخضلامرمص:مريغ ليال يلاذه ه« هنثاك ”للظتاحرسملا نم اهيلع
 بعص ه«-هااحزقواحز”لكىلا *# ل مامسغلا راكنأ بعالت

 34 71 نمكرهانفد_:هامو رو * ا:ةرفوماذ-ج نمتناك ل زانم

 هدعب وثتدنلا 0 دعو)

 ما ءانبأ رخافت
 برزلا ةءااض نان ىزمع عد عدو 00 اصعد 2: لاعتلا سانلارشااذا

 يءكلاوكةاسقوفىر جب كلونو « ةهامس كوا

 بلصلاو ىئارثلا ىف ءاملذيتو * ابرةمواقرسش ضرالا كلم نفق ظ

 يف دهاعم ل

4 
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 كمر متل حاد علا
 اه ردن

 هناقومءنتعللدبت شوف

 (هفلاعو)

 اذاسونب الا ليا ضيدأو
 قرح

 هابحاعلا نم عك نعَقزع

 روعشلار حب ىف ص اغناو
 هسار

 هاوجلا,هفارطأأب رم

 (هيفلانو)
 ىعذلا نول هبد قرشمو
 جدلا ىف ىرمسد وائ_س>
 محافلا

 ةاىفتلفانكو
 مس. رت نءاهكصخأ

 را دقرصءعساحو (لاف)

 ترد هعاج عمامو هو طاغالا

 نيمأةنباءفرعت هأ سها مع

 "رت سمك كلا

 كر باقثلا
 اهلا اوقّد_كل بايشلا

 س.يحلا ىلا ىف ورا ىددحت

 تتاح

 تم دلل ىلإ صدر اأو

 0 تفاتت تاعك
 ضناقلا هقر ذآ روعذم

 نصغ ىنثت ىن
 م سنلا ه-قناع روطغ

 اهفصوهولأسف ت0 طصاق

 سكم» نأ لصد از هلاقف

 ىدزالا ناطقلانءأ لوق همف

 ىناوريقلا

 و - 2

 رك نا ندرعنأا !نضرعا
 نالزةلات ءلتن . اذاردخ

 (لاقفهنسمن



 داد نمهسلاو هرهدجو

 ىدرووسحو ءأ درماذالا

 5 نيردب هقرب نم منعال ءادوأ

 نم مسبالو رقغمايرثالو
 وجكيالو ثيثنم هد
 موظو رذنم هلوطل
 دءعرو ثكدءكد وفاقنلل

 ةيصدد ص أف كيو ظل
 هناسلىلءاويدي لاتف ناش
 ىنمدنناف عورأ 6 قورأ
 حئارتاعب مفصلا ئارىلاو
 ى>رهدلا بوطخ ىعفادت

 ةادم نعلالدىلاتاقن
 (اضدألاقو)

 بص» عقلا نمهلمون بر
 قد ومدلا لئاس ,ربغلام

 ىدعلالب ىعهتلحدو

 (هيفلاقو)
 باهشلاك ةريركلا ىفانأ
 عطاسسلا

 عط اكذ>و وددت عوقص نم

 هذه والت تملعسا اغأاكف

 نلالد فكف -صو نم

 ذادم

 (اضدألاق 9(

 ىعقص: ءانملادرطارطنا

 ل نماسهإ كتيرا راثل و9

 ا ق عفش داعدو

 لالبنعفادمنلالبك
 فصوهلس>اص (هلأس 2

 ايرثلاهشأ دو حاع طسم

 نمالءاىشو انولو لاكش

 لاقذ ان وحرعشلا

 يم مدح . ورسوم . لان معصو

 كر ساهرا

 م
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 راخالاةل-> هم تاح 0 ىذس:ناهلا جس ىفدر-ه ته

 "لا اذ طل نماعر غت د لماعو هنمءافو 50

 ىراملا؟ لكمد حقن اسييرلا لة نم حولت شاو -ود

 رابغلا لهم لودعلامزلكو * ىؤاسو قق<ىدجودهنف

 راموطلاب بوتكملا قرور شل لو هقصوىفىاساذ

 ةعمسلامالقالا ارك ذورباجنبالوق عددي و

 نافحأ ه-:ةفودقو لاجلاث ا #3 هل ف.ةةتارمص1اءكذدرقماعت

 نا رنيغدصلل هءشاو ىو * تعادو ضو رااعانرهءاع3>

 ناةفسا_:اله-اضةفارط_س «# هيراذدعلا راموطب بالا طخ

 ناهرب روثزملا ىمدسم عبق «* نموهاوهى ىربص سن قة

 تاكا هول_سالةنييجلا كاذ * ىلع طخ .راعشالا لوام ن_سحاب

 نا اولسل_ةءامو لاك !ابرت "داما هفرحأو با ميلا فما تعمقأ

 ناون دىلقلا فهل قوش باسح د كلر ا رابعا

 ١ تاينأنمىلاعتدثلا هجرها هاو
 رثأرامغل هبف سل «اكراناح ربلقلامشدو رد مذاهب باقلا عقو « امه ياةولاراموطبو

 رصحعالا هذععانرنم# ه>دمىا وحى كلذ ل اد 0 * هقفحدق هيف قاجرذ

 ْ ىرخأت اس 1

 ٍر ,ريئدعسع سكول دن أف :وااراموطد ىدع ريدي هنع كاوس د امءاشن الا بحاصاب

 دكا ءامزحسنأ ع هدكىب هاودن مو رع 3 هاكر ىو

 ا هع احرلاىة 2 ىف

 هاه ما ع اقم همفدرولاناءتخاو اًضدأهم 5 نالو

 همن تام. نكمل ناوهدعب هلوق عديأامو

 هنامعت هقيفش َّآ تنقرأ ل اذو أ عدمت“ هبثدح لافاو

 نادفملا راد عاضال هيلع # هرمثناك ذة" ىدرو اضدأهلوقو

 رامغد ءاعسلهناحر يع فريع ع نمحاضفلابمسقأ ٠

 2 نم بلقلا امتد 5 هسقن ردرأب نةحر: اق اضيأهدعبهلوقعدبأ امو

 اهعلطم ةعددب# 0 نمتاسالاهدهو | [<

 راذاخلا فتاحيرلاعل اطد نأ »ع راذعلا تن لمت قرد أ : كام

 ريهزءابلا فوق رمزا لعفهبجوتلا نمو
 ظ لصولا ىلءلدي داك ىرأ ىلعل * ىنترعشا !لمرلاهإ_ءتاعت
 ظ لهثللب رانثثلف عامجا اولافو * اقللبرابتلوقدرطاولاقف

 ظ حورطمنبندلا لامس لوقو
 0 ماردبذعلافىأراذن مود دضمهيف ردلاوه-ةيرالح

 ادإو عامجا ىرثشللا ف تاقف 5 هريجو اضاسدلت تم ءأر

 ْ داجأو سد :عم مام ىفىرصملا ىيدالا ىولءلاوأ اراك رالف سدا قدح تلا نمو
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 ادهش دقضور علا منئخلاف « رعاشهنالاتاذارعش لان منالف ىّدااماوركدنتال : ان وةايضور عوج ىفوكسابسلا لوقوكأاو ضورعلا ىف هيجوتتلا نمو
 رخ الا قلومرغلا منزلا ف#همصنب و هدو دعما دع رداقهنارعٌُدلا ىل-ءهل

 راك ورا وطلال هع 8 هزة طتسلاو زد
 ىرصلا هِيقْقلا نيهلارمدن لو5ضورعلا لع ىف هء> لا نمو

 لب وطورفاوو طء.سسسو ا ديد_مءافدلا نمىاشو

 ىل_لخلاقارغلا,بلقلاعطق *« نأىلا كاذياملاعنك أمل
 لب وط هافح لدم هبكدحو #* اغملاعدرس ىخذورعدو اضأهف هراسنالو

 ليلخلابأدعيطقتلا ف لاقف * ىسأىاو تعطقهلثاق

 رئاودلا 0 تدع 35 نياود لادن عراد

 ىاصتلاونفاصتلادعبترج# هانهىلعىاياصعطاقت رخ"الالوقهنمو
 ناعْزلا:بفاعمام_مناك * ناكم ام-هم2:الامادو

 ةفاعاسلا نالوقةباكلاةءانص ىفهمحوتلا نمو

 طعس سلا وه اصد بط رووا وكن روصغلا ءا[س ق لطلاو

 طقني مامغلااو بتك حيرلاو 0 ةفيدر د -ةلاوأرقيريطلاو

 ىرمصملا ءاكل نا لوةهنموأ |
 هطقاتتارارقلاةادحأوراثن « هنءاكباحصتلا ردىلار_طظنافق
 هطقنترطقلا مغلاىديأف رونن * ىرثلاىلعحاب رلاىدبأتيتكاذا

 نادجن رصنن ىلهلهم ريهز أل ود و

 طحت سراوغلا تحت نملمكناو# ىفئاومتد ارو سراوغلااخأ
 طقنت هئس الاو لكشت ضردلاو و ىنولاد, طةاما_مممتأرسةل

 لحولا فص دامع ننس ح اصلا لوقو

 مكنت سبل اروطسىابثىلع * ةستاكض رالا فكو تيكرفا
 معلا بهمشالا ىنعو بو: سرطلاو# قل ن هري-كلاو هري < ضرالاو

 ءاممص»:هنروصقمىق مزاح لوقو

 احدوممجلا تينا نمزح * امدو_عهش شنالعاذا

 ا دونامزلا ناك ام ط# * ادغوابوذةضغلا ثنو
 ةحاذ*خ نءقصعاى ألوف نمذوخأ موضشو

 ثشدتو ىدتمرهمت هدف # ةوسن ىبتعص2أ سنأ ىشعو

 ثذنتةمامءلاو قرب دعرلاو « هضد صبور غلا خت سعلاو
 هل.مىضاق نبا لوك هلمو

 فرطت ىل_صلا ةم1اك هوربىرت * هددو نسدعرلا نرهنوحو
 فرذ.ءاملانوملاراح»لا نةجو# لوعمدسعزا وحالاماذا ف ءاك

 ءلعتيهاصلااذاو

 ةلرفمر رول ءلانأ هس

 رذنفيرشلا (فربخأو)
 سارعلاتاكربلا وأ ندلا

 ىللا ىسابعلاهللادبعنبا
 ىفاقلا فريخ أ لاق بتاكلا

 دسعد_#وأ ندلا لاك

 ىجونتلا انهملا نيرهاتلا
 لغبلا ىد# فو رغما ىرتعملا

 تنتأف هام تنكلاق

 ميكحلا,ف رعي لجرتوناح
 6122ه ذاضو ريل آ

 تبلطفديدسلابفرعالجر
 لاقفىصدرو همنرب هم

 ارعش فلو: ى>اهارن ن (ظِذئآٍْ

 امأوالذ حدا اامأ هلت لقذ

 تاقذتاهلاقذ منذ ءاعهلا

 ريدا ًاريمناونأ
 ريمالو ريسخالف 1

 مسجلا لحان ثض
 ر ١ هلاك نكا و

 ناكود.دسلا ىف عنصأ لاذ

 كتلقق عن ال ازعك“

 / ا

 رخال ندا 2
 42122 نار هأرت

 تاقفاضد [ك فولاذ
 لغبلا ىص> نماهزذن

 ريسلا ققريلا لْثك

 ىل-د(رفاطنىلعلات)

 سالو نب وتغلاو ًازعالا

 لال, ن بعفادمنب لالي ىلع
 اغيس هءاعضرع:ىرازغلا

 4-ةك5< ىفدنرفلا مظندو



 دنا اوعوومكتمقالصنأف د ىذلاانأ نوعزتدقاق وم هه

 نيزك 5 ةماعلا كلا ىسعم#اغعملا ]ملا ىلا سم كف ص هنأ اوهو نانعنءالقغت اامكللذريسظت و

 قالت لبقفالتوادنلا لوب # لرب كوم نعي "ىلا ظنا قشمد:ىءاصيوأ

 : 1 قاولاءا: خلا وقاعد ممغاف د هجاتحام جاتحأ ىذلكانأ

 بد دالاردع> لوق هلثمو ةلضلاهذهو دياعلا|: آوىذلات الاقو راب دةناه-# هعمو مطظعملاكإ ا هداعف

 ريمالا ىلع لد سودان نبا

 هيلع ضرءذريهظلاحب رف

 مدع ررد1-ا ىببص سود

 75 ل 5 ل 0

 . -. أ ل .٠
 | 00 ادم عفر الوكوح تنفئاو رمل الو راد و 28 4

 أرغهج ئشري-غ نم اوؤرمدتوأ د ىذلاهلصاو هطقتنأو 0

 هنو ظو هنأ 00

 ىشاعب ةاحلا ىف ةهعماذاق

 لف هرثع هش رخل لاقت

 هتف لءاضتتو ماعنالا

 ىهوأ دوعت ىتح ضيبلا
 هسه أذ ماعنلا ضمد نم

 رثكالالوةوأ |. «اسل فعلا ةفهفصوب
 ءادوهلا ىف تنكن م ”سذام

 ىذلالْ ل ةمدئاعوأ هل-ىلهف *

 ىذغاملصاوتلاب ىلفن اكف

 ىذلا انأف هلولا-ص نم هوعئم *
 ىذغومكاطصو ناش ىذلاوهف * كر-دقعنال نماو رحال

 ئّدلاولَص اوعطق تأ وك (ماحا و ادتالا هرادقم َحءؤرو

 ن

 د

 ع

 و

 دئاعلاتنأو هل د ىفكادنف © مراكع فكتدقوو ىتتففاو ض..ىل-_عحوه:النأ دئازلا ماقسلا ىئصةنمق ودبأ « ىذلاكىفأ كانمعتأرالل رثكالا لوقو هندع
 حصمالا تأ ىنفّرهفر ه8 اذعلامالب ىتمبلقلاو 0 ضدملا ىنم نصت الذا قعد هلاك: اه سمس ه-جعحوأتس نمرتمسمو اضدأ لح ىنأن بالو ا لسأالو
 ءاوشاانساحلوقفطلأاموأأ .. [هسبال
 هذ اريغدوسملا مغر ىلع 0 ماما ىفهرمشع سخان كو عانس عوردلاالو

 هئفاضالا هةراشتال ىاامدس «ىصخ أوان وش :تصخأد قف لحالا
 سس ل 6 9 لالخ هلقيد_هانل اضدًاهلودو لخدو(ر ةاظنب ىلع لاف
 سم كحا,ماوات ددو د فك ثء> ل دمهلت دْجأ قارمس ةلاريغص ندلاخوأ

 دل طيسلاب ع نو «ضايقناهنققددصانل ؟ ىطساولاد < ىنأل وق هلثمو ىبأ وامل جلت ريمالا ىلع
 كان ا نا ىرو كليم سس

 ىقسمد 120

 ءانغلا ه ةدسف ةكر هيدي و

 لس 1 اا لاذاالا' هيدي ملا فرب دال

 2-:مءاطعلا دع :وأست 0 ىظعينيح نأ هفكف

 هللاهرىدرولا نر لوقو
 اًضر-ءآاضرلاتاتوان هل ه اضّرءاذا ىوخأ 1 اهؤامقاردق ءانبلاةدخص
 ىذم,سم 1 || فيك# اص رلا با. عصأول بح اين >-و اعصو
 ا 0 ع وخلا يم علم و ها وهذ انوا مقرام

 زيد | ,ىلع ام امصن ىربأ ماك هن الا طوقهئسح تزيعام

 ءانبلا ىفديحنا هانعمولخدرالا نبا لوقو ادريماهكمسد هرانو ا[
 موه هن 5 ”باهالا ا 5 موقد وهو للا مانأربأ هرضأو ار اهكمحيو

 دعحو امياضر فرب هران

 موممكلا هي.احوتغم لازام * هنأالاّر+للالوطبىرغم لاعذاوعصو)
 فل نان :هيف ىنظوىدن» *« هل-لتاةلاملانلضمو قارولاارسلا لوقو | 6بدغلا برطىراموا

 0 هنكجإ ىنراجأف ا ا كلرعاذا مسنلا لاوس

 ىرومأ و دمبصنلا ىرأو# ىل_طرمفريزابكلاديرب مك اضدأ هلوقو ايءاملا تب ارول لد
 روسكم  رطاخىفارصناو © «تمرحلاب ى ار كا كسا هءئاوج فس ع

 ا
 ذ539
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 و روصعملا قدودممملاها ارخا هن« اعد درسانأ ا ىلا هفسضأو 0
 عد رالا مآل رب ملف 55 ىلا اولط دواي حيرتع اك دا مهضعب لوقفير انو ل

 عسضوملا ىلعا ةطعوأ سا طك 2 ؛

 نأ ىتسبلا فلا ىبأ لوقو
 فالدرب رولا فاصتالاذهو * ل .ناج كأ لو بنذأ لو تاز ء

 فاضتنيح عج انو اون ىل 11 »ناكم قسم ى رع وتفدح

 ادنروالامايلاط *« ىف اراك لاذ اًدحٍبارعالاورعشلافاعءريصتو اضن هلوقو
 ىّتعتالم زال اين ىبيحان امنا

 لصولا فلأى ف اك ىت تئامسن ءانث [ى تح ردأ هلوقو
 هتفشنمدوهشلات ننتج اقارظانم دع ىن-لكوخلا فىذلا لازغلا ىدفأ اضدأهلوقو

 هتفرعم لسضف ىنيريلاق# *« اهدهاشلوبقلا خخ ادروأو
 هّدفص نمبصنلاو ىتتص نم عفرلا # هيتس ضرىأرىلانورتفاه

 قا"رولاحارسلالوق فطاأ امو
 ادافأامدب ىأولاريخ # الوللىاحي ىتامداوجو ىدانملا طرشالاعهعف د راما

 نانك اسهفقتلاامو دع ىلا ترمسك ى ءم ى 1 نان هاوس هلم سلو د 0 انا 1 '

 0 !اعاقجالفرظب املا نال صن همؤ ىنعم ا ذل هو(ىدقصلا حالصلالا)

 هل ل وقاملا قع نمونينك اسلا دحأ ىلعالب اعلا ىلع ع ةواعأ هكملاو باقلاريغ نان ل

 ريقفلا مطن دقو هلهمنت ع نم م هيف ثد ١ ًاراموزيددأتملا راك تعا كاد رك دقو اهح وفدا د اره

 اجودارب الا اذه ن ءاهتمزلا اسر نةءءناكلا فاوم

 نائك اسهم ى ف هلاامو# رسكب هيلماع ف يكف أن نود هيفانكاس انهبا ارطضا فردا نمىب

 وضهوءانملا هلم 112 ءرعضاضتْأ نع :زعلجر ىففاوريقلان دلا قرم لوقا عم قو

 نينك اسريداهعج دع نم :تَتأىلامللا نا نست اننحنأ ن نمىوأ ع ىئاوىرولا فرك د

 تا ثتد 10 لا كو! انك اسأب ان قارولاحبارمسلا لودو

 نم ء الأ تلق ف ال_ةاك متم دع 00 0

 نال سلف ىردعم كل لاف «ىوهاوخ : بارعالا ىرحاديو

 اص“ ةمحالا تدْئْستَ نكلو « قاعلا نءءاكنلا ىدحي امو تدك
 ىاطوأت ن نام 0 لاند عم مل ع نكمل فانه قاض قامرن يس

 هفصاو مب ىعأف امدص هه« ىرحاه ىولواعر ةلسرأ اًضدأءاو

 هنقاوابرةءاذهو ىفسل 00 ه«فاخ ةمحاذس 0

 هعطاعلا تسع نكلوواو 52 اذزر شك إل

 ا دع ىتلقمناسنازيسقلا ىلع سدصن اضدأناولسللو

 فاطعلاو عمد ا! غدصلاواؤاح دقو دع ةوابسقو اهدي اقارو ىديدح كا

 فاظعلا فرحأىننرتنيح *# هغادصأ ل صولا ىفىنعمطت هغلوا هلثمو
 بابلااذه نمهلودريهز ءاهملا فئاطل نمو

 دراووهماءىنتي رداصنف «هرك ذراسىذلا تنك نولوش»

 كو (رفاظنب ىلعلات)
 املا ريسكلادعس ولأ

 م لوهذلاريثكوءاشلا
 ءلغءءلارغ اطناسنلا

 :وطرو همدظت 3 دوح

 سداما اريثكن اكو ةعبط

 ا نيفاغلتاةكس

 : روغتلاةلغلا تذختاف
 ٍ ال_ضفو مدالا فارطأ

 داعةكسلا ىفءاقلمل دولا
 امو هكج سلاربءذا

 ًارايث ال_>ار هرادكأ

 صكدور من ةاقلملا دواخل,
 هناخك اهلل اقف هسفع ىلع

 لاقفذاتسالا|هيأ اذهام

 نماوبف ىترتةلغبلا
 6 :طظفىركح هلغغت
 هنأىثملا لأن م هساقنأم

 هلتكرح نأو كا
 ةكرح ىه ره هنم هن رامتخالا

 هلةيرار 1 لا 0

 فسر عر نكت

 هئرسعت الم 0 1

 ءارمالا ضءب هءلعحرتقاو
 اعدح أل وأن ,عئصب نأ
 لوأو سبذ هرخآو باك

 هرخأو حراوج قائلا

 اهيدبعنصق بيبانأ
 ةموح ىفحال عض ىباتك
 َىق ولا

 سسذو كانه رن هنراقو

 اعارزفو رحهراهأح راوح

 بددأت 1 تايكلا و نمهتلو 5

 1 (رفاطظئ ىلع لات ْ

 هانعماما_'ءاععأ ضعبىل

 هو قفوملا ىذاقلا نأ أ 0
 ١ 118533410 قاف لطاقم وتس ل 3:35:10 ف: تكتل للكائنات ل اهات وك كوع عنا هعبطفم سدح ةسهتكتتم كس تش هس ص صسح هس



 مظنناولاو اهونسكساو
 رءماللاولاتو ارعكثاهمف

 لالا ىف لاقفتنأأدبا
 ناوقالاوقئاقشلان اك

 روغثلا ٌنولمعت دودحخ

 ءاموللا نول كيتاهف

 رورمسلا وكت: كء تاهو

 نأ ى رك ذو (دامعلالاف)

 رفاطن ىلءلاق ةلودلازعم

 ىف راكلاحلاصنلامت ىنعد

 ىلع سا>ىل> ىحاص

 مخ دووذملا نمر قد وفرن

 رعاشلاتونلانئارك ذذهب

 نددحاولادبعىذرلا وهو

 ىّرعملات ءونلا نيج رسقلا

 ه4: ميدب هع مس . كحد و

 لاحترالا ىلعهراد_ةذاو

 رض درربلا ىلع هلال سرأف

 / اهيديلاعذ

 هد -زواجتذ امي وقتدأر

 جيم خو هيرج فل جزل
 1 ريفشاسلاحلاةناكو

 ظ جياخدي دلارت كمومس

 مءزدق ةلودلازعم لاذ

 سل اذ_هنا ن ويسالا

 نبا مهفناكو كره
 تلقناق جافا نا:س

 مهزئاود كتيطءأةهيدب

 مشن ىلع نيد ارغىلارظنمت

 لافتا ل
 -بملا بسامتن آن يبار 3

 نك 0 فن

 واخ ينام ةودقاملا

 زار وتشترامحالاق ا ارق

 مل سداَقْرْفَت نأ ارذحاق

 نامقلءامنايردت افن
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 روصقملاب "”ىعاذ_ه س دل * شروهدمءاطعلا تددمنا

 ررزرلا اك ا! 3| مما د حار انآ م [فاف 3 ا

 ىناملسلا "ىلءنيدلا نيم لوول !قهمحوتلا نمو

 راك اير اب هل ةالراولاطق هه هزه تول يعم دل ع
 ا نمهنوشغحلا لعفاهطرم ىلع تووام ةيادولا نو 4بمسج>احو

 لاعدجأ هناكمزقتساو هتبالو نع ورع لز عندج همءارخ“ الاوورع هع“ ااًهدح !نالماع قارعلابناكو

 5 ؟هطم ةيالولا فدجأذ ا _هريغلذعتسار عانأ ءا ارعسلا ضع همؤلاق مذ هنزو

 نّرووهف ةرعم 4. دج و *لدعوهذ ةرعم كف قدصتق

 دج هم« لزع ضاق ىف ىددرمشلانددلا لات لوقهلثمو

 هفرعمإلب فرصلا ك_ءنع *« النزولاونزولاالا ك فام
 ةروك ثمريغهنريستناكو هد ةمظو نع لزع نعفن نعال لوق هل مو

 امزلا تالت اذ # هفسلا ىدب أ و نامزلا ذو * هلع نمد لاب 0
 هفرعم الو ك.ف لدعالف 5 تفرصاماذا نيذضغتالو 6 لا همانأ مطمو ن

 مهلا ىم”ردم ضء.ىفىدرعسالاندلاردب لوقو

 فصدقلاىوسأ .شداتعاام مهل تاقف# ع اوممصقلابد حملا نا نولو وقد

 فنالام_غارهفرمدن ءاوعنملف »ع سلع اطغلو الع ل اولاقف

 فرصلاتارورمضلا ىلا دعلاولاعف * هيد طيس ل او

 فوولا هه ففكللا طسدازدعف د ه4ض دنع هعمطقت نم ددالو

 ناب رن: نددلا فس لوف قمشرو
 نساوذودلل ندم فراح « اهحا صورا ةناح ثنثأ
 نسحفرهأق.ثرقاعلكو * ةمعنم ءافضضل كح هأو>و
 نطفلاق املاء لاكءانملا ىلا « تفرصنادق ىنبعىأرذاىل لاف

 نزوهم2» نم حرتساودزو عججاو 3ع ةفرععلدعاو فصو ىكروثنأ

 مظأمأام-هيفرثتأأر تت هلام د الرا مهضع» لوف نسحاامو

 مزعثداولاو بىهضصا ذأو ىطح 0 اهطحي وىتسقعفزااده>م

 ىرشعلم هلا باهشلا لوف عددبو

 رددعرم نا ك٠ امرأ مئاجرأ * نمدم# وتقر اهلا ذاو

 رورجلاامصلا لذ نم عوفر ملا هثيدح نيب وصنملااهض لس

 اعد 0 6 55 0 اًرمءابسصلللق اًذدأ انعم هلو

 ولعل ضاير فسد ىلا ملا لوقو
 روطمملا 4->-ود نطأب ترطظنو 03 هبا حوميمر -طيملاتزجنا

 روصقملاىوهلاك.رحتدودمم لا هناو هققحخ لاص > الايثلا ارآو

 رورجلاامسصلا لذ نمعوفر مخلاهث د->- نأ نو انام

 هداصن نك ىذلاد املا امش ع نضدرام ا هدودمملاو روصة مات رك ذو

 روهدلا كور طواتا نمهرخغال #3 روس ابان تءاح نمبر

 هعضأو



 ىلاءةهللا هجرىدرولا نيرمع لوقو

 باذمباذ_ءهنشضىلودذع * اهقنرةمار أني دوه
 ةصدنأن بز رنا 0

 0 لا
 ها

 بزاك اهيفلاذعلاو ناهمن هن مامرطلار ناس شا عمأ ار

 وع 0 :ًابيقنلانبالوقهنمو

 تاطقم4

 هراذع بعاش أ عماطملا قف ىفا ل )مهناو #3 0 ىلا 00 اذا 0

 م باقلا نات مو نظم دام ها سم نم منو 4ع هلوسْك للاى 3 عط» ىج

 هرابيطصأ بعصمكءاذو سامنعكودوو »ع رساب ل رسو رامسس ك ا

 أ قده مس نأ ىب :ظناكدموأإ| | ءاشام طاتو هقئلا دعا أو نم ئم ىف ىىمدقملا نيدلا فرس 32 كونك

 !ماهيفماشندسح عئادب ارعتاما مهلاراجمراو 6 هن ىلغتل رهزلاىلا مي أ

 :تشوذاهدصدضرعظأف : ارمصقدةقاح نأ ل مق ن م ع 000

 انحلت وهتص ىف هريثعب ”ىرسلدنالارباح نيا ل وق ثددحلا ىق هذمو

 -رثبالوذه.:ةصدازو فورعم معلا كاذيىلا تاقف *ريخىوملا لهأ نم كدنعأت لاق

 رائاده مأا ل هيفاهز فوةومدللا كاذ عيدم ىلع * هلسرم ”ىنيعن م عمدلا ل سلسم

 (اميدب لاقفهدازتساو) عورفلا كل: نأ س> نع كاسم أ لةنبماللظلا لل-سصاوضراع اضدأ هلوقو

 عك ًافراهنلاةنآت محم عومفلادنع عومدلا حرحعم * ىننجب حلا ةءاوريف اولذ-ع

 امس” ناكو”متردب

 اىلاارون نومعلا + تاك

 عوجومللاىب-!ةنعفوغحن عا # ىومد نءىتءول لقناونعنع

 قا"رولا حارسا | لودروسلاع اه«!ىفهمحوتلان مو

 ءاذعلا ءّدح هللا يش روذهلانءاتنأتامهو ن *« الامر_ذدلاك "ىلع ىلقلك

 (لاقفهدازتسال) رو.-طلاو هنود نم فاقول د ةفلا ةروسالت امباملا قلغم

 انلىديأف لأ رادع را ازا يسإلاى أ لوقو

 © ىفاملانكعئادي لاهجلاهءال_ضفهبتلضف ه«رئاحرهدروجكلدعلوكش .

 الطنلارانلا ن<ملولو لافنالاهماعنأق رولا, * تمسقذا هؤالقعهبي تعنم

 ا كم دم م كلمني , ىلع لضافلاىل اوملالوك ]ووو

 01د 2 رسشحلا ىلا ديد اانع ردتاناق م-:ودفلاشقلا مورلا ىنب ارالأ

 اماك-:و ههحو نسا # تع سعهنلاهروسامولتنانةامسأو# انحامرولتت :تا لادالز
 وةومرادعهيرادتساا تامد أع نمداعتهللا هجروةاوملوق هلثمو

 /اجرانتساردملا كلذكو
 رزأ ماع همنكت نأ ىف

 ماحوأ دامعلا(ىنأءنأو)

 .دلاو هوقه_صةىل 0 ذدلاق

 ريمالاتأ ىشانلا
 5 ذقنم ن. ىلع نسسحلا
 ا م- معاج انكار

 ناغتا ممراص د ةةءقأوو دا رثأادبأال وسال ملاقأ د اهمز رعد _متداكحةززو

 رك الولاتقلا وع هم مط 3 ىرالفديدملا عوواوعم«دقل «رشملا لص وأ كشنتالمورلا ىلع

 رصمةعقو قاضدأهلو

 رد-ةءالمهبركوتاعزانلا ىف 3 مه>-وروتارراذلا فمهعومدق

 اورمض>*الفاقلاوأ ل ولواذهك *« الو الكح هنوقا. الق_ءمال
 رموةتبادغومهردف ىلعو د ا

 :غهضورباولزنفسو رح ريشا لمراد أو ع 00 2 او 1
 ا قارولاحارسسلال اوقءازقلاءاعسأ ىف هنمو

 ريخو عفن لكنمهيفوتا « ارقلاوىرتلاهلاداوجاب
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 روجكل المل ىهف تحدو «تلاط هزم هباوذىل فص ” ىدزالا ىلهصلا سد رجس

 مه اليلولا مسقلا كة>و تاعج *« ىنالاذب تيضرال ك ةحو نييسادنالاضء؛لوفو || تنكو ىنعدوما فةودقو

 1 ((ءاوسد ملمعتملا إلا ىلع نصد نأر فس ىلءامزاع

 3 هدعبو ءابقورعىل طاخ هلبقو لمرلا نمو هودربنب راشب هلئاق نا لبق عنصف عادولا ىف ةمازغان"ا أ
 ءارعت أ 1 لشن 00 ردي سلا عشاق لاقولا+لا ىف

 هبٌُثمعلا لميس ىلع طامخلا هل لاةؤريمتلارب رحت ىفام دي زوأ ورع هعءاروعأ طامخ دنع ءابقلصف هنأ ىورب ْ  ايعاو قارغلاريطتأر الو

 توعدأ هم« نعدحأ لع الات بكف ل اها د تلد تلعفناهللامف جاوددأ ءامقوه آىردنالهب كت أس ْ اسإ | ءدوم لك عددوتلاب مهدقو

 سوسوملانب رقمع> مد: لاق نو رهن نوع” ءاك>ام هل مو تدسلا|لهلاقذ طامخللا لعفف كم ءاعمأ كلل لمنور خااكشام كش

 هيلع ىطمو ه:عهمؤ دف هل فدو نم هدي ناك ئسقهمو < نة ىكفاقلاروعالا فسو لا ىوثلاةيرغ

 هلبشوو هم-ءطأ >رالف هرادىلا هد رب ص أو هنعل بم ف ءاو سل هامع ىغاقلااهيأهللا ىفار أهلا و عورضلارع نيءاف تكن او

 001 نءلهللاوهللاقف ب هذامىرمص»ن م”ىلعهللادرب نأتدرأ كن عسكر اذام هل لاه هباعدممهارد اهليور رزتردخ قرألو

 ريثكل اق ىع هت ًارروعأ نم 0 مس“ال ,هاردلا هذهىل مهو

 (تيبلا فدهاش ااو) هؤرصود: :مْكَدْطف طاغلا ىلع تمحو فد -ذلاق ال لاف طق مك ا رو

 هدهاوشنمو هسكعودح*ءاروعلا ىنتل مان وذني فاتح ني وجولالق# مزاكلادارباوهوهمجوتلا ||
 نارو هتنبان ومأللا ح ٌورتنح لهسنب| نس! ىفرعاشلا لوف

 نمنع ن 5 د رذطدو نوره ناب نما قناروم ]و »* نس ادا كرا

 ىتلدنالا فاه :١لوقاضدأ هنمو هراشملا ىفوأ ةعفرلا فن متن هاوس دار رأاملعنمذ :

 رسكشملا نقلا نمهيلعامج * مهتيعطولش ناحرسلا لكأ.ال | تنخأنيبلانابراسف
 نملوتةلانوك,ومذلا لق< كا ا حامرلاو مهتملوتقملان وكو حدملا ل ق< 0 ٍ

 أعدر هرب هما ىفاسعدرغلا نم

 : ىم الاربع عقرب نعت ترغسدوو

 6 "سلق اجو ع نعاهب ىتيعل

 | توفزنمرحب مولا < ردلبقأو
 اهردغ

 ىمدم رداهدذذ نم هذ اصد

 ْ هفورد

 ىديشخالا و وذاك قىنتلال اوقاضدأ اهنمو مهل ام را وم حادع || ممنكفنسعم نم كامو ىلع

 نايذهلا نمبرضادعلامالك * امئناو لال _ءىفرسهللو ىبح أدعب وىلاذعبرق ىلع
 ىادولالوةهيجوتلا نساحم نمو | | ىلضأ نارنوفام> أ ءاومأو

 نئمنمتدلوأامثدداح ىورت * 4->راوج حربتل كءانءأ نم |دانسالابو (رفاظن ىلعلاة)

 نس>ن ءمعلاو رباجن ءساقلاو# ةلص نءفنكلاو هْرق نع نيعلاق قماش ناىورمد هللا

 وهورخ - لا ىنءملا ىلعو ثيدحلاه اور نممالعالاءام«أ اوهود-اولا ىنعملا ىلع 5لدد تدملا اذ_هناف لاقها:«مامدريذذلا باك

 قا”رولاحبا ارمسلا لوقو نسا او عع هااوربدلاوتلقلاوةلصلاو فكلاوت ةددقلاو نعلان ب ةسانلا | رهزءالعلاو أرب زولا لخد

 ةاال نع مربل ارم هقد 37 رغصأ عانر 1 د هيتحلارةوطسرتتلا فاك

 ردع ى ةراالوىدنر < ود عم 4 :مانل ل ضفوهل 4 رع ت هامعزىدأم هامعنذ

 رفعجو ليزتلل عيب رهيفو_*هءانق تازن ضو رويل لش 0
 رهصت ىهواهتةرافاهلثم كو < هند :رفاصريطلاو _ةقراقو

 هيزن ضو رىفامفاصار معصد رهاطظلادبعنب نيدلا ىد ىضاقل الوقهلدمو

 راع: ىلا نابئتكح لايذأب 5 ءاعتسلو حي رلاهيزخاقاذا

 رغعج ل شالوهو ى<ضورلاهب * ادغو عسبب رلاوودبب لضفلا هب
 وهو ءاضرأو هنعهتلا ىضر”ىجذاشلامامالاربةراو<بةب رت ىلءهبستكا «وهوهفاؤملوقهلثموأ |

 ىل<دوحلا ضرشب ىوري كلل « ىل>رتعضوماركلا تاوأب
 "12 تافلازر هر معد ىددجلا لد 0 مو

 رفعجءاحاذا ىح< مو عمر 5 را ب وهو هدمصق نم هلوقو

 دمءناورهىأأرب رولان ا

 ريمالا ىلع رهزن كلا

 سا ىنب 0 رز كلا دمع

 قسيقاسهسينيب و سنأ
 هطاو هسسأك نمنب رج

 هبامح نمنر دىدع و

 ىف هراذعاديدقو هظذلو
 هنس> ل كو نازي ةئعص

 ا 0

 ىدبأ هظارص# هنئاكف

 لودو



 أ وءملاه-ءاوق سدح دوو 35 هلءىل> هموخ ناك

 انوش هيف هداوسراصذ * ىباقأ ام ىناتوجلا ناك
 اسغنأ الا بيعت سلف 4 ىدارس امد هاحدن' اك ١

 اين م ىداس> ظل ”لظد هع راهن ملوطأد ل-لامو هدعبوثنمأ| هدعنو ا

 ابيصن اهيف ىتم مده ىرأ *« ةايح نمضغبأب تومامو ا
 ايمقناحلت نكل تسنتاول * ىت>ناندملا ب ئاو تفرع 1

 لضافلاىضاقلا ل وةتدبلا ىنعمنمس.رقو ةلدوطىهوأ|
 هساحتودعلارع ىفلمانأ 7 اهناكفهنانا كفة خدك :

 فر كلل اءانسز:الوقاضدأهعراضدوأ|
 ناتهلاو تهلاب ىناجأف « الوم ايتعديفرهدلاتعسوأ
 ناق_زلنا لمان أءاسعّدعد و * همارحا ىلع هييساح ىلو

 ةداوءفصوىف ىمقلا دعكلا دمعن ةشاكع لوقو
 اناس- لالا اهديىلع قات *« هبت ةطناذااهانع نأ كحصو
 ىلءاهةكنءدوعلاناسل تيرم !مناسل ءجردوعلابتكحاماذا

 ايواسملا نبا ندلا ىلع دعت هن اهعقو رثاك_:ذاعومدنأاك سكالف نأ لوقو

 ةحسو ىمللانالوةفطاوأ |
 راظانلاو_اقلاداوس يد« اهنول هذو_سم ودك سو
 ىرجاهاك مانا عءأ 5 اهبىلاةة-كاتقو 12

 لو. نامل نا ىلاسةكفهلاحتاتخادهنلاديعناكودضتعللرز وند>
 مركنو بحت نوذانغعسأو *«انسوغت ىفاتفاعساانرهدىأ
 مّدعملا ”مهملا نان سهأ عدو * اهعتأ مهمف كامعتهل تلقف

 دان لك قد المل اءارعش 5 هتحدمن محاد اريخنا
 لاتثم>ريدمنبالىاهملادتن ديزي لوقنمهملأاءاوحدملاءانث أ ىفراختفالا حداق |||

 راعشالا هل ىدهتتددنءال « ىنارعشلا كلان دهم نك أنا
 للاعت نا هجرهغلوملوق هل مو

 رعشسد ناك نم هرعشلاب ومييداهي* هلهآناك ىتفن ةرعشسار مف
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 ع مدالا ىفاص ماعردب نايرعلا اذ _هماعلاو تاي نر ماع ماعلا ن أو ماالاو 1 الو ماعتالا نكمل ماعلا ىّدفأامو

 3 6-1 0 5 ا طمع و عئاجراجلاو هئطر“العريمأ ناوأ لكىفانل

 علط3 ثيحن م سعّدلا بو رع ى ديت «* اه:11: ىءاشالاتلدمت

 نالو معراشمتالقدقل كع لاسر نيا ”ملابلا قشراسف عباطملا ف ةدايسسلا تل
 ! ا معآ تم

 همدنو ةرطاط مهولا ْ نبل مك اع ىلع ”رديالو #2 كراج ض رعلا نوصنال كرر ظ
 راق ظاننفرطلا : كوم هكا تنطناو نون :_سلل أجا هنا جسشلا ىلا هتدقلاديأ عن #« سراأق نبأ ىلا بانك نم ىلصفوإل

 ماس هل هستاعمالفلا ] لوقت لاو دالبملا امان وا ءكرتو مداقتدو دهعلاناكناو مد ١ النوب_ستيسانلاو 3

 د20 2م لعد اهو هذملا قءأ اهو ءانمعسواهرتآ ذر ًاردقذ ةس امعلاةلودلا ىفأ اكل اص ناك ىتملوقب الفأ نامزلادسفدق ||

 10 ةمبرمخلان يد كل اهرايغأ,لوشلا عسكتال اهرابخأ قا
 الن ركو تان هلاو هد الغلا قرح تدبمو ىكلا فزكر ' حنرلاو 3 نطل قتيلا 1

 ىلا نودعلاو زاَخا ىلاريةنلاو ةرومالا مانالاو : سار 5 ىنب نم ساردهرمدعلاو ةيعئاملاةسعيبلامأ 9
 امحاصو ةيعتلا ةفالخللا ءأ لوزنلاالا لوزيلا دعب لهو لوقي اماصو ةيودعلا ةرامالاو آ زاحبالا|[

 تيهذد قف هنالفا ىتكسا لقت و ةلاسرلا دهعىلعمأ مالسالاة أن أنىفتامن 0 لوشي ا

 لوق.داعوخ آو كلذ لدقمأ نرحالاداط ف اة ىقدمملو ةيلهاجلا ىفعأ هنام الا[

 نامزنامزلاو سان سانلاذا 5 امد 51 ؟اهيدالب

 لعجتأ ةكمالملاتلاقدقوكلذ لبقمأ اهيلع نمودالملاتريغت 0 ربو كلذلتقمأ ||
 مالظلاةماامنا مانالا اطال سايقل لادرطااغا سامان لما ءامدلا كف سد >واهيفدسفي نماهيف َ

 هيثاسأر دعا ناعقتاملف نانا هي هنموإا حامصن ءالاء ءرملا ىسعو حال_صنعالائدلاد_سقن لهو ١

 داو ثبء>ن طال د>و ٌتمح نم ىملاو هئيدملا فاس ارخشفاق هذ مطلا كا 0 هنناسثألاو |

 رج و وج ع

3 3 

 ىربونصلالوق

 ىقاشعلا ةمالعن مهنا

 اللادنعهوحولارارغصا

 ىريغنمنوك,عاظتنأو ١
 ةارطالاو تعدلاب عولوو

 ةهتهحاوامهشلاوىللاتتذ |
 ىلع ىةغالااذه ىو لدق

 لعشر 2 و

 ارأ 4 ىفأعم كده ودعي

 هن اورملا

 الو رمقملاهحو نمقرط

 2 رمااودَع 2 ١
 2 .٠ يقلا عفترا نادك هدالو كآن ارك ا[ تداصنا اذاَو تسند تم ن كج تددد تح ن .رمناسنالاو ||

 لوق.انمحاص سل انه ىلعىنامكاث رانالو ةنحالو راج ىبادلاو رامحح رجلا فمءاكشلا طقسو ||

 ىناذعى نت نقيتذا « ىلتعة«اكرىلءىنلتال أ
 لاَمذ لالدنا ىلا لكناسا لا فىدكملالثك "لدئاساهلا يشل ل ثم لا ا

 اذهبتسقلا اله 0 لادتلا خف لالا لاقف ءانالااذه ىف لانا اذهن 0 لايعلا وكستماب ||
 نوحوعاموقو نو طاواغصلات أ از, لاقف ى راع لكسن تح تيبلاج 4 لصف لعل ظفللا ظ

 .ماعسالن الغلا : ا 0 نعالت أ نءلسن كلو ىقبك اًمدو رويطلااهلو- قرفرتو روت_سلااهيلع فزت ةيعكو |
 كاس يل ا و راثلا ىلا ١ رطذو نيللا قةتومو نينار ميك ناحرحام كاردأامو ناحرح لصف 1

 / زا 7 2 1 0 دلل 02 انطق أو هدو ىلءتواتلار 2ىباسأ كلاىأراذارادثو رازذ1اىلا |[

 هسمآزاحل هرءدءو اع دو 0 ١
 0 1 ات 1 . تواتلان 6 0 1 توقلا عايش ال همام لاو توم ءلاءاركلا ملْوَأ تاكفثالث سد رغللامبو «4عارب ١

 2 ءانأا ١ 0 ا ادا . هاف ترملاتامدقو ”ىجلا هنأ ادشردز ءالا نعءازعللام 4«ثراوىلاةعقرنملمن» | |

 الا ع 2 0 'وكلطضت قا كويس *| هاا: ناك سمالاب؛ ءاربدغووملات أذ سفئاشلاب َ

 تسد هعمتمو باءشااوبا 0 موعد كامرهنالم_سانأق كدوعناطيبشلا |

 1 تاّةذهملا عواطد:ءهسأرأ

 هللاوف هر ساكنا دو :

 هتمردملاب هيشا 3 ترام

 الو اّذو قمار 1

 ارعش كسملانالو ارغثردلا
 ءلرص: امتنا د ءانأ ا. لاقف

 00 ار سكش د هللا



 نقي

 اهأبا ءاطعأ فاهمف 4: درأاع 0-0 ءا.ثاذاى دنع هلو اندعم رقعلاتداعناو اندردارعت سا ىو دجا طن نادوعلاو دهسا

 000 هلك تدك امو هخامك مددافقتو ا ارؤريط» |[ دارأ اذاءدعد ن و لاو

 هاوغتسادقنيالاو هأ اوهتسادقءامشلا ناكناذ لح كنار ا اردتاهتمعطأو لطظن 0 ا دودة تادروقندعلا لاحم

 لصف داصرعهلانأو داعم ىلع ىنم وهو ار هرظانزتعلاو هراغدنم سم لاو دوادنا تامد بءطرك ذب

 0 فيلا ىمو مرار 0-2 حر 4 ارعسمو حاج اهم 55 حت :2ةيعك ىثىَتلا هنرمضح

 اوسلو دنا ميشلل مر ىلا باةكنمد#ل صف ةالصلا ةليقال تراسل اف فرخلا
 هنو 00 هنوصي نمد ملاذاو ها هءاعيضغد نمهزوعأاذاف فسعلاو فنعاا ىف ا

 #«لصف# ءاشام لعقملف ءانآ : 000 ةعرع هبرفطلاو هممق هل سل ديعداولاو

 دشن الشم تعع» فاخ ىلا ةعق رن م

 دودصلا معد هلصو در

 وهزت حامتلان مةحرآو

 دي رغلا نسكلاو رمشنلا ىمط :

 اممطشل لأ تن ستار

 ديلولاىبأ |تمطن ىلت لاه

 بانك ىفماس:نبا (ىور)
 دانسالا هان وروةريخذلا

 ديعو أث دحلاق م 5

 تنكلاةىلة لا راغملا هللا
 َْن أرا راس 1 9و ةياقصباذك اس

 امعطموا سوبا قا نأ شب علان م و همجومانماكولءضدتلا ى 18

 ىلءضافدو تامثلا نبل س لأ اطل تسلا قد ءاقىبال تدبلا اذهب ىنعمانأت ا

 زحاعلا نمزلاو اعلا شيء اره 0 بطوقأ العو للغش فض ومد الو ز

 اذ_هدعبو هيرشنمريخءاملا اذهبصو طراذلارم ةكفيضلاو طومخلاريثك هللا ؛لررأ سأ ًارلاءامو

 ةرضحلاهذ_مبىأر“ ادتملا لراس هذه ل37 رقاذا لوشن ريمالا» ف 17 هب ررذ 5: لوأ فضا ||

 ركسلا ل داع هب ل دعذ تار كسلا اذ- هأشن ا هلعلو مان 5 0 0 ماعنالا نم

 ذأ د ةللاو هنطب عش ناد هل هدوم هيشأىذلا هدرو.م ىبسن هن كو ارك !اقدر طع

 أةدالو 00 راع هك عر صرب هيدا كرتواىنادمحلاو ىتطع..ئاذاو 3

 لمت يتيلا سأرو لودلاىب 0 لوختاو ل 1ئاثالمو هلعملا ب ىكرو 0 هندعمن

 لولو معلا منياطرىل_ةالو معفلا نمزرا دع ة<ىق-شلارهظو نهدلا ل قحنالو اع
 نيح عمتالو ندد نيد نمزبب لكلا د هلام حسنت مل هلاح عستت وأو ريجاى منام ريع-لا

 ىهذلاندوجلا ميدنال ل أ لادوار اه هدواع عيمتس ىلا ل يي عقر عوجرلابمهي عوجلادنعو عسمتشد

 45 سلا أ اذا هل. مس رامتالا فراص#الا لك ناسحالا قناسنالا ل-ةمهللا كافاع بدالانةعدتاك

 قلعيفداؤلاامأ ىديوىداو وفا محو ىذا سح ع ندهن وضع كاامأ ذل كرك 36 ان هنسىلا فرعنا

 عرح لاعيطلا اذ ضو سكلا هدعاسال سد“ :لاىلذا اذهن 9 دوجلا,علوتذ ديلاامأو دوفولاب

 الو 00 در نكع د دالاوا مدت تعدت بدالاو رهذلانيدةبأر والو موت - سدل

 ك6
 انءاعمورلأءدق ىتح هناقل

 1 ران ىتح #؟ا راق تح رد

 تاقوىد,تكلمام لكل
 هلئامأةف ريق ىلع لأب عج
 بهدسه 7 هاشم ىءطو

 نزلا نمدجأام ضعد ىنع

 نطولاو له الا ةفراغم ىلع

 مّدقأ لو ناوري لات مش
 هلزنمىلا لوخدلا ىلعأسش

 ماقف تاخدو تنذأم ساق
 ذخأةنينثاىفاثو هو "ىلا

 ىنلأسي ىلعجو ىدسب

 ا خامتلاة يجن 2 :مطد نأ حام .طلابءانالا هذ هىفت ده> هردان بدالا عمشو ما نعى هفرص

 دفن ماقى أ ناود ماجا فتدشنأو ليقد لف باكل بدأ عد 00 ىلع-هنيلف انول

 أ[ رعشنمتدشنأف تيزلانمئثىلا تيبلاىف جتحاو ذخأر لذ ماعلا تاعطقم ماخلا ىلا ثعفدو
 ١ ىدنءاهتمدسعام حاتكسلا ل اوىف ك1 نمد تدن ىجبامو املأ تزجكلا

 ىت>اسقرط طتالنأ ىت>ارف ارذ ”ىلعءالاضفا "ىلا كفال دنا ىسحت تنكناق عنصأ اذ عقت تسد ع قل

 : ديعتمأر اواو ريد مالا مولا ا ,ةوذاندلااذهنا :للصفدإ ل لاو ىلحالا كرر

 , ضماخ اريصلاو داصخلا دعب ثدند ,السأرلاو داه+كاقدصو زب زءلام اوهاك ازلاو ديذلمانملاو هالبصلاو

 ||| 4ةعةر9 ماعلا ةمقالا فو مظكلاو ليقثلاق لاو زملاقدصلاو نشالاّدجلاو سرابلافاغءلاو
 ِء عاقفايو حورذتااذهام حوجأ انو دربلا اذهام درقأبو ركسلاادهام رثفابو ريكا اذهام ريشا

 || هيحابوةيدانو كيانل نمةل_هقملا هضانو كراس ن2 للا ةمقلابو ىبارت ىيَم ىناّرفاو عابت ب

 كعمث د دحاذل لدانو كءحوأامملةداو هيسما هما نمأن و هيدا هنرق نمان و هبكلاقوفنمادو

 || لزتتو طاسنت”ىنلا ىلعىلصتنيخ هبويحاهتكلو هبوحعا «للسصق مالسلاو تدذوأتبورنا

 ضءةراو ىرهأب هتريخأف
 هتسلاع؟ىسنأ نكمنا دعنو
 ناءتلادمعانأاب امون كلا
 ىلسدقامالغناوريةاابانهه
 ىلع هاوه ىلوتسا 1 ىديكا

 مأ وع ةرمثعدتم ىداخ

 ل هيلا ال ضماق

 تمدق هلع قىتدعاس



 3 5 ىلع هروطاسءاوش ا ىندلاو اتا اهلك أمل قاتلا ءام نما تانرا د ماقرو هءاعدضنت و 8

 95مهل-هعم . 0
 عر "ع ا ءانمفوّدسأ ىج -- 0 _ تسلجو سلجم اهدنسطلاو عصى كلكاهاغ هرونتهديز

 مفاوطلا نم هفراعم ضع

 قورعلا ف ىرسأو ىولطاق قىرحأو هذ نياطر جزوللا اذ ها. نءديزىالتز ىولآلطاىحاصاتا مْ

 الم ليبنز هيدينتنو غمد كب وذي نوللا"ى 11 رظدلا واوا ود الق قر روشلا دلل كو
 اج ىف هديلخل انشرع
 > تاك رتأاللاكو هتاغب

 هصودقذ فشركلا مت

 , هل لا دف ع نس لذ دعاص

 دهلثم ىلءأ كد ودمه
 هل> ر ىبث ةؤ رع لاح اثلاحلا

 لاك

 ماخأن كانمءترصأل ه

 م 0 هانءفومساىج -- تدود>ودودو تدءوودءقوهنزوذ ضلال

 ام م ءاقس كدت ىت> ديزانأأاب س احا *”راذلامقللا هذ هات 2و هدراضلاهد ع عسعس)

 0 ”ىداوسلا ماك 4م لءتاط. ألف ه ةصدامر 1 ىاربالو هارأ ثم تسا>و ت تدرخو ا سدي

 كانو هااهر لاه لاقفاغ_ضمتاكأ لاقف تلك امن ؟نألاقو هرازابءاون هلا قاتءاق هراج
 ”نعو هنادرأب هعومد عمو كي "”ىدا سلا لعد نيءستواب لف ن ردع كم تلا انز

 لوق.أشنأو ديزونأت :ألوقد وهو ديبعو ًانأ ديرعلا كلذأت 2لوةدو هتائسأب هد

 هلاغالز ع راق 03 ةمظع لكلا ضوناو هلاح ”لذيندعقتال د هل [لك كقز ل غأ

 ا 0 هتاصاعتو هع برقو هسهأ و واعواذمهلا ع ربو. هلامسسناك اممزررا اودناركى أن بدو هش رح

 ا رقعابن دفانو
 -6 . 5 اللف ه.اراح ىلءئرتد و هنارام .1ىريشت تاكلاوءان دالا . نم ادحأنا باس لاو ناسملا فنكرملذا

 كاسل كنتوا
 لسمقُ

 ليثلا ضراوخ هتزفقل

 :دنماش> ىطىر سل

 تالضانموتارظانمو تاهدايموتاءتاكمامندت جو هيةلكرتلا نمو ةتلحاسا قادم
 2 رتلا نمام- هند .ىرحو نورخ كا ذوءوةاذهاس اغو عسبتلابعمتلاعرق و تالنت ءلا ىضذفأو 1

 هرادةمعضتراو ىقاق الا قف اذمحلار ؟ذدراط تاواصتاانينر هلا نك اا نيوكتن ندد ىر عام ظ 3 ظ

 هسيكرأو قزرا ف الخ هل ىلاعتهتلادأو هرومأ ىلع لابقالاتارامأتروظو ءاسؤرلاو كولاادنعإ] ٠١
 1 1 هبْسف رسكتو ىناذم-هلإو+لاالذتل_>وزعدبر يعاد ىلاعت هللا هجر بز راوخنا ب احأو رعل !افانكأ
 |و هلا قئاملا فرضا لقت اهرعىن>واهاخدالاه داب ةنزغو نام _سدك#و ناسا ارخدالد نم لو يك رام 0 كأول

 لوقعلا حران موو لك 1 . 2

 1ك ًااهمعطأ الت م-وأ

 لوع“ ىلع اهتمعطالو

 ؛ة_ةلاعشلا (ىفأمتأو)
 ..دقنانننسحلاو أ همثلا
 لءنب فولت مساق أ نع أ:

 وطسقرسلا نعفاوربقلا

 00 اتىد جا نع
 , قصعا نأ ا

 هدد دات ىلا لكلا

 مدالا له نم ا

 مكي ليج ىتف مهل ل خد
 حاضت لسد ود اولا انأ

 ىفهعمىرسو ءونب هنمرطقساالا رب زوالو سئرالو ريمأ الو كلم قدالو اهريمواهريدافتسأو
 عمشو هارقراداهلل-تاو هارب هاصعقق جاأو مسقلا سئارغىلءلصحو مل ذلائاغرب زانق ءوض

 يح 500000 لضفلاوهراهطلاو ىلصغلاو لصالا عما ةلدولل داني لازامو هنأمسس 2
 ميركلا لضافل اوهو ”ىانشحلا د نينمسملا "ىلع أر م هكقيفوتلا :

 قهرا فرعتو هرهصب ل-ضغلا فأل اوحأ تءاقتناف ارامّتءاديزالا ارا. ادادزبالىذلا ل يصالا 3

 هرهاظ هءو ضو ةلاص ة-سنعم لد و ةرشاد ناس مرو ظضو ةعاوط د :ةوأو هرهظ ىهوقلاو ه-ئ.ع

 توو

 ةن-سىف هامندقرافو هامافىلاءتهطلا هادان ةنسنعد رأ ىلع ىرأوهذشأ غابنيحو ةيْضا رةشع ضشاعو

 ةاكسلاءاده ضرع لءقو اموه-6تامىل-.وو ةريخالا ىداج ةرمثعىداحىف ةئامانونيع_ستوتاسعأ]|
 تامدووربقلا لوهن م همم ىلع ضرودوو دوف ش ان هنأو لح ءالانهيوص معو هريق فق افأ هناو هذ دل ف 0

 لضاف لاف و مر رغءرهدلا محو 0 مترو لضغلا نعت دقو مقلاذ_> داو بدالا داو تماّتف 5

 هم 0 مأآو ه را مراك الا عم مراك- ااهتكو ف :اضغلا عم 1 1

 فر طن مرك ذأانأو هناك روه ا مو هنا ارفعو هوه ة_عيمال .فاعتاناو هرخنو همن مادالا 0|

 «ىلصف لوفاق سنالا دامو سفغنلات وف 5و 20 نقلا ءادذغوهام هررغطقاو يوم

 !ء>-واهءمفاوسفانمةهضغ || نمو رجلا هيتلامناوشنلادرطامك ذاتسالارادب در ةلاثأ 4 ةلمراك كو ًاوهوهزرا حلة هور نم

 لاَقو أ جيده ةسسد كى

 ,مالا ةلاصال اباه سال ل ب

 ةةصو ن_س>أف اهفصو

 .ءزانأفذامتاهىدانملا لاف

 بدعلالراب 0 هل مو رطقلا هلل 00 رد رك | ينال 0

 0 8 اركحذرو نخر مرا 9 ا 1 ىلع و لا 3

 | كافل املا إا-و قروضا ةءاظلارات لو لاند ما راحل معأن ايلا تساتاقف ناكامم ءايإ 0



000 0 4 

 فصت نأ ك :مديرن سنو كلا

 ىلا ناكواذ_هانساحانل

 الية ثافاح ناك اذا ىدملان آل

 هروصلا 0 سهلا ىلع

 هركفلا تلكس ملا دنع
 تءاسأو هيصامسن اكناو ه4

 تناك نأو ةةصوق هك رقلا
 باء ساملاىفناكو ةنس<
 ضرالا ىلمضرتعم عول. #

 تقود طوسمرجأدماو

 لاذ هدشاح د-عمهطاعت

 ع

 انسح موجنلاك ةيتفو
 ليبنرعاش مهلكو

 ضامن.ءا1 ادم

 ليقصلاءراصلا هناك
 ىلاءاأ نعىققارصنا | أل

 حيسفاه سها قد لا

 لسلق هلربشتك لك
 ىلاصتلا ناز سا ىف

 لوقعلا هقصوتد اطو

 نيتسسأ بارا 5

 لوصنلاهل هد نم صضرعت

 ارمسقلا علل 0 داري

 انردل هديل نمرظتب

 ليسا دك مدر

 هملعاةةاشخا ناك

 لل دالامرك أ ىه

 ىرجت نأر دتإتلض
 *أ/ ليقتهطشلعىوف

 مهرس أن مموقلا(بتن)

 ا 8

 7 بطرولول نع رفا مأىوس * ىلا ةلوسءمن.ة1:| هدووم

 نامزلا ىوكش ىف مهضعب لوقن س>أامو
 مم <ريعشلار دق ىلءنكلو «قباسحوعأ لسن نمسرفدو
 مدت 6 نكلوا ولع 35 قدي زبامف ترصقام مسقأو

 ننيسحلا ندجأوه 6 نامزرلا عد كدب و3

 ءاك ذ ىف هرمظن فاد دم نمو رصعلا هزعو رهدلا درفو دراطءركب و الغلا ءردانو ناره هزتمو نامزلا

 0 ا كل سفنلاو هوقو نذ هذإاءاغصو .طلا فرمثو رطاخلاةءم مو 1 رعلا

 هناك ه دمو هزاعأ لع ءءاحو هرسوبدالا ١ 0 هةكنومظنلاررغو 0

 ارك هو اطقاهع مل ىتلاةديصقلا دشن, ناكهنا مف 0 ارعو ًءادنو سىناع مرحاض ناك

 نمنقاروالا سهئاو عد رالاىفرظن.و اورحا مم مرتع الاهرخ | 1كلاهوأ نما عدو راهلك اهظنفا

 بتكلا ىفهلاح هد هوادرسساهد رمد وةياقر يظر نعءاهذ ميم هفيفخ هدد> أاوهرظنهريهوهقر ءلتاتك

 ددب وه ةمثد م | ىحاص هّةح ىف لاكىبا دما معن ىحين

 قاهنم غرفيف | رغبابو عيدب ى نم ىف ةلاسيرءاشناوأ هديصق ل © هيلع حرتقيناكو اهريغومدر أولا

 7 هروطسرخ "ايد -ةييف هلع حرتقلا باتكلا بتكرار ناكو ادا 4-ا سأاوت قولا

 0 نمةغب رمثلا ةلاسرلاب هلمق ع نمةديصقلا متو و يدهأو د هل نمسح "كه ردو ا 30

 ة-ةيرشلات ا الا العرف ةريثكلا فاوقلا طع و مظنلارك هلا مىورب و رخذ «كلامطظتلان مارق 5

 او ةعابب ال ىد رىلع قرطلان نم عرسأ ىف ل الا 0

 هداه ]تأ ارجو د ملا هةداسمو ممل ةفراسمو هد رّقلا صضدؤو ها اوقع هلك ماكو هعطقنال

 تاكسالا ن نشا جمسالعبطلا“ ارامصو رظانالرطاختاةاراعو هلا تارعو

 راحوا عارسالاوعادبالانيباهيف عمجف همن رعلاتايبالاب هد رغلا ىناعملا ىلع لهل ةيسراقلا
 ندد حورلا فمذخ الر دلال كو ىمقتس'نأ لوطي فل طلو ىمدتالةريثك

 ع ةقادصلا واح هدوملا صلاخ دهعلام رك سفنلا فد رمش 9 0 فرالا عصان هرمدعلا

 نيسلا ىنأ ىلءسرددوو هنادللاضغ ةيميشلا ل. ةةموهوهئامأ ”ونثالث ةنسناذجق راق هوادعلا

 نمدوزتف ر>اصلا هرمض>دروو هرصم* قزنةسأو هلعدفتاسأو 1 مج هنعلخ و سراو نا

 وكانك أف ّق شعتلاو ةياعام-الا لخادم ىلع ةّدماه ماقأ اوناحرح مدومت را 1نسحو ا

 ةماقمةلامعبدأأ ميمأو هررط ط1 هزباممرسةةرو اس: دصقهنأ م م_-هراوا آنمساتقالاو

 ٍبدرققينأ ظفانم نيعالاذاتو سفنالا ىهتشتاماهنهدو هريغوذملافىردنكسالا فلا« أ[ وا
 قوشدلز*و بولقلا كهف قوريد جو ماجا عصت عطقملاو علطملاقيقرعص#و مارملادبعبذ أملا
 ماشه نب ىسعانث> لاق هي ىردذ :كرمالا فلا أن ءةكداس اا هماقما ةودهكلذن 5 لوق_علار عم نل5

 حدكلاىن قل ىت>اهلا# قرتخأت در 1 دعب ىلع دع ىعم س لو ذازسانأو ذارالاتمهت-ثالاق

 ديزاأانهتلا كامحو د.صرةللاوانرفطظتلقذ هرازادق_علانف ةرطدو هراجده1انود_دم"ىدا ل

 تاقذ دييغو انأامناو در تلاع تيدلاىلا لهف تيفاوىتمو تلزننأو تابقأنءأ نم

 ىعرملاتدندقلاَعف ىدعيباشمأ 6 باناذلو اكد دهعلا لوطن اسنأتاطمشلا هللا 0

 نان صل اى رادع !اد.تددمو هللادالا ةٌورالو لوحالو هللا ل.س فى سف:و هللان تقف هتنم د ىلع

 25-4 صال هللا كد ريش لاو هعمدت ىرمد> ىلع ”ىدا سلا ضدعف ه-ةءزعديرأو 00 ا

 هنزهتسأو بيطأ هماعطو ب ارق قوبسااو ءاوشىرت شن قوس |١ ىلاوأ ءادغسصنتدملا ىلا“ 2هذت

 لب أاسننو اقرعهواوشر طاق .ءاوشانتأ ُ عقودنأر ديولو حمطو مة مرقاة م

 فانطالا كلت مهلرتخاو ءاولدلا كلت نمهلنزم ءاوشلا اذهنم دب زوال نزهلت اقف اقري اود
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 دضنا و



1 

 لظعىةلادمجو لاح دلاردصأ *« للا قدحلا هذ هام جدلا ءاع* ظ
 لات ثمحهرطوو هنطو نعثحلاو هريخ نع لاوسلا ا هلايقّدساو ناذمهيمانأرك نيا هيفو 3

 نهاالو لامه. _سدال هللاىدل ب ةعددو قارءلا برق ىنرك ذب

 لجسلاو لفل اهعمد فراقي 60 مسهجقاقرفاو حا ادرواذا

 لغشدل لهدعي ملل ىنهتنا ميلا دا هرادن.ًاهنبانبأ م سهلت اس

 لئن همة ص هن ةرخأ أ « دي هل تلاطأ لاح هل انما
 لزحلالئانلاولومأ ا فنكلاهلو# ىذلاكالملا ةرمض- ىفاو نولوقد

 0 | الفن اوغالاهب ةشاخ م-عاهمب ةزءرعىداوع وي ىك.صضصاح 4

 ول_سانلثم مهلا هم نعكلثع هي امناو كولملا كامقللانوي.سسص
 ولّتنامقدصأب و ولءتام يطابق 95 مءد_ءانول: مكحانولءانلو

 لد ء.لءفالو ل_عهلوفالف دا ادغنم كره دءانبأ نم ثال ىدف

 لذيلاو 2 |مهكاهيفامرسأو ١

 ىلقسعلا ذداممانث د ني ناو

 ءاعماقو

 0 العلا هقانمىدأ كا

 مذلا هيشراكحدملاديك [ةباءفنكلل طةلهملعلادلا كلا ردد_سالا نأ (هيفدهاشلاو) لباولا هلثمو
 نمد رمذلااذ_ههدشامديقد كاردتسا ه:كاهلونو نا انئدسان الو الاف دارملا هداقا ىفءانثتسالاك ٍ

 سالف نبا لوق هلثمو نكمل ىنعع هيفالاو عطقنمءانئتسا هنالءانثتسالا ||
 رددلا هنكلروفاكلا هنا ىلع# اعلاطرعقلا هناالارغئلاوه

 لدحر ةناالا توما هقوذ نم + سرفهنا الا قربلا هب ىي_سد اضدًامهضع لوقو[

 رارزأبايندلا ىلع زباب * لمانأ تطاخدوولثلا ى 0 ١
 ىراجلاب سل نكلوءاموأرون * هيدمع تسلا متكحاورأن ا

 ردم حانص نعمت لمل * امن نم صءدقوفدٌؤأ:نصغ ىونةلالوفوأ ١

 راظوج نع م سم ةكسم نع د سنتمدناالا سهلا حص ْ 1

 روض جايحلا مو انكاو * ةقرزي-بحلا دابك 'اكهوجو اضدأهلوقو |[
 ران نمحدقف 0 تدب 3 ةقول# سهلا نم ارو ْ

 ىراجربغ «ىنئكجاوءامو د ل ىاكحإو ءاوه

 هادا ددن نموهواهدعب لاقامنسحأاموأ |
 رانلملا نم كد رقهل * نيع١ايلا نمايوعاردت راسلاب وأ ىيسلاماقاذأ نيءلابامل دري دملا تءاك

 دا ةوص<كىلا دروان]تناكف هي هركم درولا ىلعا هانب مشرك و :

 د روممكحب ىسد هدو «اهرب د, بالا ضيم ماقاذأ

 داح اودل أوو ١

 ىربطلا سءاقلاىالوأ |
 اهرمصتض قالا نكد او ردن و 00 اهرغثرونلا مسمن كلو بيضق

 اًضي أى مادنالاراع بالو | |
 ؤ بضعلا مراصلاب ظدللا | هاج ن كلو * اهدسخ ةنج لم ىنيعرتملو

 ىف لهاعم 1 4

 رطقلا مدخلا ديدشلارطملا لد ولاو دسالاماغرضضلاو ريظنلا هاعارض ىفاهتنهفرط ىذمدقو ل وط ىو ٠

 الامترا عاصف

 مدن نمءامسا ىدنفأ

 اهنمداهسلا قاومعدو

 : :اهكلا نم ىرمعل ىهو

 اهنعداكرلا فاحت فدك
 كاوكلادورتالْث اقف
 :ااضد أ ءاسدنبا( رك ذو)
 ندالا نم ةءاجح عمام هون نآك

 . اوك ذزاىذالادنع

 اذءالقانةروك اسءىش
 مب درغذمال ناوك ذنا

 عشنبا اقف اهغصون مال
 ل راتشانأ

 افاصتثدحأ كيل الثا
 :رصدصز نمت دخت اذ

 ءذوروحأا|هتارمض نكست
 ا و رك

 رذذتاق لاما فحل تماه
 اهلا اند ىف سدس نم

 فال قروغئلاباهتمش

 ل رار فا لمحل
 امطا
 همراكم ىفناوك ذنازاح

 ل نار اا دود

 ارزتنم ضاررلا ردمّذَق
 افاءوحدمسارف الوم

 بدأ ىذرعطو فيرظ لكأ
 اقرظنملكءاوميلوغلاو
 بسحهل عت هيف صخ*دو

 ىكو ىلا نمىيس> ناكف

 نأ حو (ماسس نبا لاث)
 دمهشن |بادجأ نم ةعاج

 تال كذا صاع انأانهلاولاق
 بئاوذبب ذاجو بئاختلاب
 ريدش كنكلو :تئارغلا



 2 هوة راضملاوةعراقملا نم 020 وافوهو معلا اذهالاالص أ موقلاءالؤهىف سءءالولاة هناك

 قأءامنأ مهول مهوذ ذومسن اريغ هأ اوهثالمذلا هب شاع جدلا ديك 1 وهذ حدللا هنا :وه لد :بيعت سل

 رهن ءلااديعلاسهنعدتل ىضرربب زلا نب هورعنأ(ىوربو)ح دملادك أ دعفاح دم ناك ذاق مذهدعب

 مدقددوس نع هذعش سل نم

 لل--دلاف(اضدأىودو)

 صعد ىلع ى :وغللادعاص ةورعمذخاةةاضتنم فويس ىفهبلا هحرخذام.نعدللا ىضر ريب زا نقلا ديعهيخأ ف يسسهيلعةربنأ

 عونلا اذه حلم نمو تملا هدشنأ وهغبات الوش. لاذ هد رعم كلا ديعدللاقفاهتن نم هذءدهللا ىدر *”الف بارع سات ىفهبادكأ

 بنالج لكن مسألاوانب غأ 372 ان>امع*ن اريغاشيف 0 نان ل دربأ نم ا احلا

 ازا نم در طل اند :اعربغاةلاو ا ىنفأو ع ماظريبغ ا :كاوراىدرا ىنا
 3 9 5 0 2 كروب و

 انهزاخ لوط الن اديشن لع د هم 0 رخ الالوقو
 00 ل

 نطولاوهب>الان ايست باعت * مفويض نأريغكمفبيعالو رعاشلا لوو هلع حرت_ةاق حرب:
 ىرصملا هنا مثنبالوق هل مو

 انطوموالهأ مانالا ىنسنأف « هتدصقىفنأ اريغهمق تعالو

 6 1اوناطوالاو لهالان ءول سد * مي لدزنلا ناىوس مهيفبيعال ىلا "ىئصلا لوقو

 مركلا همس, بالا فلأن «ةىلاعت للادجرهةلواو

 00 ل ماك تبسن 0 راكم ى راف لعل

 هراسدأ مي مدعلاعدت دع ه4سفيعن ريغ ه-فقسعال هريغفاضرأ لوقو

 ثالذ فصونورفاحلا

 اهيديلاقف

 هبك اسوي ربالامف نم ةوهقو
 رامغم فلان ةعوعقم ءمدك
 هذ ىفحارلاوانقم ربانئاك

 راشنعان وفا ققرريط

. 001 ]| 
 اضدأ موضعي لوقن - لك 0 م

 علا 0 || 20 كايف مهتورممؤسيعالو 0

 0 كات د 0
 فرق بهل «« ىلع كاذ 001 ةلأ ا ك اوى 5 0: 31

 6 2 8 0 تا راطعءْكسماثملعتتؤ

 فرعض هن 0 رس نار تاه تاع را

 تاادحم ءلاالا_ل نحل 5 لمآلامآهنع هرفاست ل ىتُ ىمرغلار تح نا لوقَو انعام“ فان 1 2 ١
 - - كود ع . هد 4

 باع سلو ايندلاهل باع: هب هنأريغى صال هم ىمعالو 0
 يسهل 1١ نآاضد ماس نا(رك ذو)

 ةدارصق ع نم هاج بحاص ل ضفالا كلا | حدعةنابننبا لوق عدب امو ةلثل طك
 تارمدد كد لا :
 قا دعي ىهوركا وكلا اهنع# ترسم ءازعىوس هيفبيعال : رمظاا ضاع ن7

 ارارحالا دبعّتسهيدبن « اسحاناىوس بيعهيق سبل لا
 هر 2١-2 اي هك.ءلوداةللا عءاذأ 4.3 بءع هلوقو 0 6 ل و ماده ل وكر

 6 3 ه([ 3 : 8 ١ ام 201 3 مه.ةست تماقف ةيطرش

 رص ا هزاع ا باح وا وصخ ءاهذ تيعالو قاف ار
 ارمداتاهنعفصولا عوجرالا هب اهيعامىتلانتسسلاعبباتتو هومر

 قره-ست لزت مو قلحلا

 دنج مهنأىلا مهةمدخ

 ىذخأو مازمالاب ليللا

 تهتف ءا عما ع اكو

 الانسي ةنوك بيعبن «دوعيم نأ لالمخلا تلد د بدمع اضدأرت " الالوقعددبو

 مم دو ندأآفطعءمدل دع 5 ارسال ”

 ليدانلال سالو رودقلا بط 20 العاطل شي

 د 0-0 أ هد ىخم ا 2

 3 دانقوأ حرس لئاتفالا * 0 1 3 ِ 0 انا اهتدباكم نم نورمضاحلا
 ناَح وراح لل هند ةغان دءدعدو 0

 : 1 0 رغص ىلءاهاملل اوطرهسلا

 : ((لب ولا هنكلماغرضلا هنأ ىوس * ارخاز رجلا هناالارديلاوه عصور ئطظملا هلأسف اهنس



 ا

 نك-او اللا ل1 ٌرمسب أ مالغابقدزر غلا هللا" ىددتموا تهكر كسأب وهو تيمكتاا

 ناك (ةل سمن لافو) طقاهلثم بتمام لاف هناساح ىلءلمق ا وقدز رردلا ل 3: أن وكت نأ ى ترمس
 نبني سحلا لمقم مايأ هتدالوتناكو اًمينيناعو هعستونةثامو فال 1س تاع تاكل رد

 ناكو دش نءناو ص ةفالدخ ىفةثامو نب دعو تس ةنسهناقوو نتسةتس كلذوا ب لاك هللا ىذر ىلع

 لعيالوربماا ىلع بطي وهو ىرسقلا دلاخ ىلعدب رشعملا ت>رخ لاو را..لا دمع نب رح هاك ام هن هيوم تيس

 مال نيف ا وهو مهريخدلاخ فرعورفعح ك دمار مهح كمل نوداملا ندنامتلا فاو حرقت 1

 بصقٌن *ططغود دودصتأا ىلإ مهبءى 7 ؟لعحلا ودحخاق مهملا سانلا حب رخ من ءامىف ريال 5 اوةدام

 ا ازعاط ا عيجموقر 3 قري مث لعذيىت ها مم ل->ر الا هدو طغنلاب ىلطمف

 هد_شناقاوهنعهللاى در "ىلع ندي ز هل فدع ه-دمدقو تدءمكلا هماع للة در ع نبا فدو هءاووقارعلا

 بيضملا حانرلا هيف هصح نك * نك مو حاربلاى مه تحرش هدقهلوق

 تعبت وما ىلا ادلاوثالدعد * ارغافءاملا مط سدلاخامو

 تدمكدلا ع نطنعف مهفوسلا »ناو ءضوقخدلاكئاو مصعتف ةيناع مظهور ع نب فول سارولءماركدنجلاولاق

 ل كلا نب لهتسا ا (ثّدو)تامىت هد مدلا فزت لزب ا موريمالادش::ًااولافواهب هرؤحوف
 دكا مهللادت لا ملل رغأو ه سون دود وهو توملادنءىفأ ترمض>

 نك ألفت ددو ”ىنبابلاتمت انال د#ل1 مهللا

 اوقلأ ءافسعلاو طورضعلا

 وهوتدبلاا دمت الكع 00

 م لا دع

 '"ىنبانلاتمت كاذلءاههلاموب د ىرأ نأ تي شحنالا طقال ل تحرتخ امدللاو رول اناوذق 4دمموعذ

 0 اهنمدوشن :نومهروت .ةنمقوللاهفحرخ قر ورك عظر رفح هنأ تاباو رلا فى اد

 هك .ذىتفداف ناركمهللاقب ع طومىلا ف ضماق تماذأ ع نكء-اوروهظلا ف ىنندت الذمهرويقري_غرومقلاا

 رع ىلاعتهللاو ا |١ كاذشلا أ ىنب ةريةموشو هيف نفد نم لو ناكو عضوملا د كلذ فنفدذ

 0 مك

0 

 (( بئاكلا عارق نم لول نب * موهذو- .سنأريغم هيف بيعالو ]ل

 ناحب رعالاثر كا . ارغصالاش راكان رع اهيحدعلد ءوطلان مها0 كم سد ع نهى .نذلا ةغبان الثدملا

 | هو ًاوةريخلان م ىلا مد رهن حريك الا كر 5

 بك كل ل 0 مك

 بيان مورضأا ري ىذلا سبلو « ضةنع سبل تاقىت>لواطت
 بناجلكنم"مهلاه ف فءاضت « همبراغل للا خان ردصو
 براقع تاذب تسل هدلاوك د همعتدعب همعت وريمعأ ىلع

 بحاصاٌن كا نسحإلا مالو د هنونئمىذريغاتمع كل

 كر 000 د قادربو نريقلل ناكن عل

 تراسل راد شدا نسممامل د هموقد مشت - ::1 !ثراعللو

 را را د عد رن كم خلا نوفا سكب م- 4 اهئمو

 ثندح اولا شارذ ذمهنمأ ععمش و داب سنوكلك اهنا صاضفريطد

 تراشلا لك نر دقموءلاىلا دق ةملح مون نامزأ نم نأ نرو هدعل وتييلاهدعبو

 8 دا 000 اهيفلاتنأىلا

 از ىيط لاعتلا قاقر

 0 00 0 7 0 0 لاعاردو مةلاوهو لذعجلولغفلاو

 كل م حوماوعارا ذا

 او راش ماماكس
 را :سحللا تناك ىت

10 

 ل |منمْنيغكلا ىف لق
 :دجذالملا قى بعرملو

 اخزلاوابراريهازآاهتشوأ | ت

 ءااعم ت شن ان اورغالو

 هضور
 ادولانمة-ارلا فاما د
 تم رولورمأ تناك
 علاتم

 اطسن مامترذ ىوضرو
 كالا

 .دبتءاطو أ الوق تمراذأ| | ٠
 ةصاو كلدملىفا امل ىناكذ
 ,دفلأ: روصاملاهلرصأذ

 ؛هياعىرجأو بوثةثامو

 راند نب نسثالث ره تلك
 ها :!!ناوب :ىفهّقلسأو

 ب هعمحيرخ هنا (ىو دو)
 وصنااّرخ ءار_هزلاىلا

 < رلا نم ئثىلا هدب
 ىرفناةرتلابفورعملا

 وقينأ هيلاراشأو هيلا
 لراف هيف

 تدع ناجنرت ل. ةردأل
 ارواوناصغادمزلا نأ

 ا تراالا قرم ةميط نم

 .هرالا نم ىت> موقأ
0 
 ك1 ا هلاك
 :مداطف 00

 قالخأ



 ل ىلع كل هى 0

 اهيدب دعادلاتف
 لاو در مغ لله ضاع ارأ

00 
 ىف كا خي نمري_غلضو
 فئاخضرالا

 ةبنرغلكرهدلا كلا قوسذ
 فصاوك دنع هاقابام برغأو

 ايحلا هاهاهغادرون عئاشو
 فراقرورة.ءاهمفاوماع

 +لا ىهانتالو

 تلاع

 ىقالسا | عا و َ ا هماع

 فئاطراا
 اسنك ةيكيسماءانط 1 [لثك

 'فئاقسلا يع املانا والد
 رطب املا
 فئارطلا اهيلا تعم ةكريىلا

 ىعاس ىل لالا اهاصح
 اهبايع
 ندنارعلاءوع-م شورلا نم

0 

 نمي سل
 فاليسلا

 ا ول هلت رغم سآف

 عضوملا كل ذلثمىةهيدبلا

 تاكودط ضو ا

 نم. .-انولا

 نم 4 راح 0 هلم دس

 تئاعسلا لل

 هللاعؤدعاصاه 21 بهذ

 كنأالا تد_جًارومتلا
 ل راقد رادلا هريهفصتمل

 قدزرغل املا هستقن | لع هيلس هرب مار للا انا ك دصنانابق دولاقوديزب كيصدذلاو فتاهملااهملاويصت ملاكم

 اول.عرامقدذلا نم ضيغود# اسفلادعب سانلا لص
 ماش هوأ هدسعب نائلش 1 5 ك0 وك كلما يعكس لثاقلا تن ًاوهللاك

 مامذ وذالو "لإ وذاللف ىبفتس# ن م هوادة تعالت

 ن:موااريمأابلئاقل الان أل لاقف ةشذالوالإ ا *انةاعجتيك انءالن و

 رئاح سمالابدتهكب سم _.صالابترمصن , الاو رئاصملا ىلا رومالاو ل ا ثرمص ن )"لاق

 رباك الافةمأن مري * اكالاو سعثديعنم رئاخالا ةتاخاولك * اًععلل لئاقعلانبااب
 رئاؤلادف ياكل ردع تلا شل نماقلد رغاوودس>ىذمغرف#ع الالاو ةفال خلان

 رهاوظلاب كريغ”ل->وح * اسطبلا لمعم تلك
 * اواكثيح ةمأىنبللقف
 م ءمشأو 5 0 نم هللا عاجأ

 ”ىناف ةسايسلا

 اعيطقلاودنهملا تفخناو لئاشلا تناف هبإلاق

 اعمجأ اوكروتن

 3 در هيف ءلاح 0ك وك تنين

 فقد اصلا فوه لاتاذا علاق سذاكل اكون ءوععن

 ا ددلا ةشئاع يادي ىطاعتو د اريضناهجووايقأت أمد 2 ماشه من اصحلا هتثروأ

 1 وثأملا اي ا ويه ىئالخناوأهاسكو * اريظتاسةردلىسمأفر

 ارودواناعمهلا متدحو 0 نكلوحاطبلا لموت

 منعدللا ىذرر# نهلناد- .ءنبملاسلاهوقين كءلفرعشلااذكهلاقوأ سلاح وة ساق كم ماش ناكو

 قد رمال قديزتن أت دار ناني _:مؤااريمأانلا اقوهدي ل مقف تيك اك نع تءضردةلاخمت هءناح ىلا ناكو

 بتكوةيماشابونيثالثو مهرد فا ندعي رأد هله أو كذبت ّتكوتلعفدةلاق هرامأ ؟لعدلا 1:لعح الف

 اذهدلاخ عم تر مكحللو لعمفابونيثالثو مهردفلأن نيرمدعاهيطعد و هنأ صا لمس ىل* نأ دلاخ ىلا

 زاحاللف قارعلا نعهلزعب

 عشق لملف ن ءفرص ةياد# د م 9 ست تناكناواهارأ لاو تدمكلا لع

 م طوس امبسرذو د4 هيرهأ درب بو و ثاهنم كاشغ ىج 0-0 عشسقنتالهتلاوامأ لاو عجر ةدلات همس

 الاد : «كةيراجافو غش هثالا ادب ءنيماشه ناكل اق ار سايح أد اورىذموهنعىل>

 مااكباهأدبب .الن ف ا>واهر 5 ”و ئدى موي تاذاهماعبسعق لد 1 ةشدمفودص

 هرب ذهقلا كغ أ الزم موملا فما ناهو مم كارا لام لمده مو وو ا ه_.ءاعىل+ دق

 لوق.أشنأ 0 هه

 امداد سفن مولتن دعمت ال د فد رشة اعاممءال م بادعو ع فودص ك باعت شعم آتدعأ

 قدرك
 تي ًارنانءئمؤم ارم ماب بدرثت ال لاقف

 ءد سا ل ثّد دووامون ٌرمهنأ نم هلت ةكىذلادهءلايذف وكلا همودقدنعرامخأ

 فرعض تت :ًاوأهب ”ىوقلاالا 5 اهلثع موقيال ة- ءرصلانا 3 فوخغ_شمام تن ًاواهمف

 تععمف ثم همك-ل! فرصناو هتقندعاف هلا ض مواهيملا لة دفوساكحتن مماقو هللاو تهدصماشهلاقف

 ديعنيديزب :لءتتمكلادق ةولاق تممكلا نب شيمح(ثّدحو)اواثعهيلا تثعب و رايد فل أب ماشه هم |

 00 انآ[ هل اقر ضاع تيمكلاوهملا نلح داو سفنلا ةمالس هلت دركشادقو امون هءلعل_دفغالملا

 كنتوذتالفايندلا فاليثما هنأ ىرأامو نينم لاري مأايهتلاو ىأ اقفل عاتب: نأ ىرتفأ عابتةيراج هزه
 تع ءمكلالاقف كدأ اور ىتح -رعش قلاهغصف لاق

 بوعل مخرةطبهضغ هي فا (رانلا لة الصفا 35 الا نيللى راعلا سعت ه

 فاجريغ لت سد دي>و + 0 ف فار طالا <: ناملاهئعو

 فانصد يعن اي حنلا لقا هي ىنع م موقوف تقاخ

 تيمححااب



 رصاع' 1 نما ارث د افلا كيلطتجرد رغاصربغلا 0 د ار مكليءاذام ا

 كلش هاد ع: نورعمادبتدأر 0 ىنناندلاوامندللك 1

 تاصو ماركس | هللا يكجر الم ةيع مال سلاب كم 1

 ابادحلابةيرمضاا هت د_ثشلانمآ هلزنمىلا تيمكللاءاجمن هتكسف ب جالا بثوفا ديدشءاك, ماثهىكبف

 نةلسمهراأالهنأةءاور ىفو اريثك الاما ,نداعفة_مأ :هلتءجولاق مهملعهناطاسالهنأو هدد 1 :

 هبضغنوكسترظتنا ى ]و الكل اتفه يغب ينمو ارب ««_مأ ىلع ريحت أ هللاقو هباعدام امس ٠8ه اوما :

 قرأ دق ندسنم .زااربمأ نا لهةسملاا بأ, تيمكحلاةلسملاةذكلل أر اوحالهناف ةعاسلا همن سدح الا 7

 دوو اس .. رقتامدقءاشه ندب واعمناهلل مع ثاللات> اىبكاوذاكلاق ةرك اثايأاب ىنلستأ ألاف كراضحاب 0

 ف كتمنو هوك ينيك لا ثعبأانأو هريقىل+كةاو ربرضاق لالا نمناك اذافادىد_ثاعزحه_ءلءعزح| |
 قا هعثواشنأ اريشد راسا اذ_هنولوق أود وكنا هد موبايثا وطد ربنأم-هءاءتمّدقتْ .اعداذاق قاورلا

 . لأ ةذربةلابريصسم رإ_ءلاولاةفاذ شاملا ةفرملا ىلا هرمصق نماعاط تمد د اعىلع ماشه عصاق لاق هتراجان 1 |

 اب رهباعد الف ا هلراوجال اف تيمكلاالاناك نمراجي 1

 0 اره فهي راجتسا ن 7 : الو: ]و هم قلها تالا نم هلت تامو انشر رع 7

 ل :أتمك ابهللاقف تدمك- ١ ىلع لبقأمت مىجتلا 1

 برشت ىهوانب ىدرتاهيصاوف * وقعت اري غاولوعتالاو ظ ١

 اهلطخ" ىعوخأ هناوغر < ىفموعأو هلاهحةر ,عىىدهدنت 1تاذ اؤدعبامأ لاقمت سود

 ريمأابلسغاف ىمعلا ضفارو ىدطارم دعم ذياعلا ماةماذهو الاوناتعلاب هوفأو الالضلطانلا 7

 لاقمت عر ناو ةلزلان ع عنصاو ةيوتلانةيوحلازيئموملا 0

 رغاصالاورباكالا ن مد وذلاىوذلمجرفغو رئاعل نر واقل مدتاق 0 8

 ا « ة!م لكل ىتقث صاوالاولئاسولا لهأ# 9 نا ةيبمأ ىنبأ
 رم عرب واقث الغ ن #*_عباتتملا ةعستلاب رياكدعن ن مأ رباك 4-ذ * ال_خغلل نداعمّمنأ

 1 رئاوو ؟- ةمعفامشل ل د ازئالةمامتلاىلاو

 ال ص نيعتنملا طانمو هتحام#و هدحايصن_:مؤملاريمأءاضغا لاف هتمطخ ىلا داعوداشنالا عطقو ا

 ألن «رنمثدك أ أكاد ءوهللاقُف نيلهاملا له هيضغةطاشتسان ءالضنف نيينذملاهءاسالدب ومحل | 1

 هيأهللاةذلاق ١ م .نعهادزفدهعلاءاسنأو ةس :لاع نمانابأ ب رخأ ىذلا لاق ةيامعلا ىف كالدو ةناوغلا ْ

 بطخحت كال .-ريغقابطاحابو«اهءوض كريغلاراثادقومايق لئاقلات سات ا
 لا رالاو هانم هب تللأم ىنأ تدد كك لئاقلاانلبلاقف

 لخدملا ركن 0 مّ كل راق

 لسبنالا ليثالا مه طقه رنه .بكحالا ل
 لوالال والا ىناميلع ََح 1 اطملا ش ش»رهاشإرقاندجو

 ا ا اهيفهلنذأَفد را ل ءهادإل اوقف هدب سضق ةاسمر مهد ماس هلم /

 : له نامأو هنامأيدلاخىلا بتكو مهردفل ان بسءبرأب دما. هس ه ه] سهأو مهرد فان رم ءبةا م هإرهأو :

 ار ةيرشحو زال نت نم نان الوشاواللاقف ||

 | لوقأ دسصقلانعارئاج قمن ءاعرهم هلاهجلافتعكستو هلالضلافتريخف اهلهوفرفتتساو || '

 أ ىجددأ عبق سدو

 15 هلا توسع |
 ا ر>مونلا لّذ> دقو

 ةععىلءراسأت لاذ
 ماك تصرف مذ تاقذ

 ةدروىلااميد,بتدمو

 اننا كلسملا كلى اح
 رصيماهرص أ ءارذعك

 تاراهمأك ادتطغف

 صدقت الهزيا ف تلاقو 1

 سامع هنباىف 3

 ةلغغىلءاهتمتسملوف
 سان الو ىمانتدخالو
 .ءاعو فررعلانباراسف

 رم طاع باتكرهظ ىلع

 ادماري_غىت ىلحتو

 اذر روصنملا ىلعا ممل“ د و

 اصىلعهظ.غدتشااهآر
 ماادغنرضاعلا لاو
 :. ل ناحكمالا هصخفناذ

 5 ناطلس هشة ناكم ىف

 أو رض هباط عصأ

 :لخدف ءامدنلا عليج

 و لذح سا ىلا مهو
 .ةاعظعاقيط هسفدعأ

 مم 4ع ومص ماقذ ءاو_س

 ءراوملا لك تىفنر#“اب
 : ف قل ادق ءام كرب اهتحتو

 فو ءامصلا لئمولول 1

 اعاصألاقذ حبست لح

 ارعش ىف ر دكت كناانغاب

 الذ ةقمهح ىلع انغفودقو

 تا 7

1 0 



 الاعترا لاق مس ربا
 ىدك موه المل

0 

 روصخلاو ثارت“ راد

 هرم

 قود ا[ ءانرقك أ

 نا ىورام (كلذن مو)

 هري_ذلا تا ؟ ىف ماسد

 1 دانسالاب همدورو

 نم ةعاجاضيأ ىف ءاورو

 انأنأ 5 :رممم نيم سلدنالا

 ىو.ةللاا عاصم #فنلا

 ىبأن روصنللا ىلع لحد

 دينا لمغكىرفاعملا ضاع

 رداخلان 1| نءماسه

 هتلودىلع/لغتم اوك ومالا

 || لاقفاي وأ اريغىف ةقيطنم

 لحتراق أش اهمفلقدعاصل

 هدرو سهاعانأك نأ

 اهسافنا كسلا كا[ ىك اح
 رصيماه :رمصتأءا ردا

 اهساراهماك أنتطغف

 نا هدمت نانا

 ضعب امسهمدشتأ دقو

 هثسس تارت معك د انشملا
 تاتكرهظ ىلءىدنعامجو

 هاربر هناا لاه
 بكروفررعلانبانيرشت

 هل ف-صوف 4عيدب هسنقو

 !| تاسالاهذهلاّقف ىرحام
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 نك وماش 000 ل هدشنتساونأر 3 آر ملا هج 2

 1 , يا

 7 تكف ةفوكدلامت قارع اان ناووهدلب " مآ ولاقى 2ك ل ل و ةرعشلا 0 1

 ذاق هرادبةقدحت لل_خناو الاوعلا ارعشس لذ درو تيمكلا “أر ىلات هبا قارعلا ىف لماعدلاخ

 ل ىلعم الغم ملا ثبعم دهر لصام ءمك-لا ناكو طس اوىلءالماع دمأ اوان نانا تاكو شكلا ل

 زهق مفديتأالا لتقلاو هو هم ا دقفدعبامأ 0 كارلا ةدعدن ا رحت :آهل لاك تو

 تيقنت كءاعتلخداذاقاضد أعيش ع 0 تا كلا هلو راج حلا عع :نأثللىرأو لل->و

 نمهستةليلو همون: كيد : راسو للغيلاءالل_ةلاب كرذلاتكلدبو 0 اهبامت تدسنأ اواهجاقت

 هيلع صوو ه4 | نيه انا ك1 015 تك لاربع كس اكل الخام | يصصف ةفوكلاىل اك و

 هتسبلا لك ةضرءامل لع ت غخواو ك موق كل سءالوشا ءاعم د ةرال ىلاولا نام ءةئباىأا 4 لاقو 2

 1 ا ا ار ف لع شفربدأو لمقأ هلت اادوهنرتوا هرازاوا مبامت 1

 0 مو 4-عموربدي :سدبح حاضولا وأ نعدأ !بابىلعو ردن اهْندن د راح هعم تح رح ًاوكامتدللا

 لاقف مع ىد ه:سأ 1< ن م ساء 2 نم ل هبع اي تابع ةكسلا اهي كد نأ .دفااىثمو هله لف دس ٌآ

 ةأرملاهذ-8 عشت الارأ اذكو اذك انحاضولاو أ بحاصف هعبت اق همالغ سف اوم كلا برو ل-جرمهضعب

 ىدان سهالا ناصلا ىلع لاطااو هلزنم حاضولاو نأ هلخد ًاواردمديعلاىوذ دل .ه-ءلاىوأ اومودلادنم

 بابل ااخراص ىذمو هيونوشفكلمأال 2 اروذأر أ هب تح اصف هريدخ فرعمل لةدف هد كا

 نبنمؤااريمأو دعتبجرخأو نبذ موااريم ًاىلعتاتح اهلا ةودعابا هل لاقف ةأر ما 1[ قربك ار اددلاخ

 مهناقت تعدد اذم هس ها ىلع علم :سامهلاولاقو 5:1 عدس 12 اعذ 0 هص رحل كد اك

 طقا 000 الفا حاضولا نال يمك !١لاقف 00 0-0 غطقسو اليس 1

 00 بارغلا هيلع طةسعذأا طئاخحلا 0 صن لو مهيفماقأأ نر .اوناكو َه ةمئاع 1

 فوحخ ىلعدسأىننن 7-2 حرخ هلأ :ءفىدىلطلان أن ةأاذا تحن اوتمهدمتيمكلااماقأ او

 راصالف ا مادتهم مون اناملاع ناكوهن اطقطققلا ىلع قد هانكس همالغعدعءاص«- عم عب و. ودل حوو

 هكلق ءالام لا ةذدل تع طع هذان ا رذىلهتسملالاق ىلصف ماقوأ. موهف نمد اال

 روزجدي ءانمعطأف ةيحان ضررفٍبُن ذلاءاخ كمعطةسرءامدقبت ذانهلاقذ هيلار ع ذالمةماصخ#ىرأ

 ظ همعطنما لد و ا ل قو ل للا ادرار انج برست ام هدانا: ا أهقر عمق

 ةرعأامو هنتسنو
 نةسنعدكمو ' مهدمسناكو ش : درق فارم ل ءراو ّ يبد لما ْض :قّئرا راو ف مش !ااندحى

 ' 1 ناكو رمضم نا بمأد ةراسكلا ادهىلامتهلااهب لان اةمركم هذ هدلامنانأاب لاق صاعل 0

 ءانينحرب دب ماش هن ةيواعمربشذ وعي نأ هوم لاتانملاو كلا صاخت ىت 5 وهى ب تكدو ا

 ةمزكمر كاثي لاقفءا_ فهن ةلسم ىأفةسنعىذمو هريقد_ة:ءهطاطسق نرمضف تم .مك-لا ىضف

 دقدنا لاةوريخلاا هريخ أذ ىهامو لا كنءاهتقك الاواهب ىفتكنا تلعناذاهتدقتءا نااررثلا ما غابتا ميكتتأ
 تةوريغىفهّمأدنعوهو ماش هب ىلع لح دذهصالخ "ىلع لاذ هلث ءعم-!لاعهصاخ كاباو ةماع <> رم

 ظ | ا «اورع كنس تق نايتف ومات الا ال 0

 1 نأ "بح املاةةترمكللاتوكتنأالاةم-ضةم ىهلاق من لاق. جاح تئج ماش ههللاةؤلوخد

 ًاواواهتضةدقلاق تناك 0 داك 4-ة>اح "نيضقتلهللاوهقأت !!ةفتيمكلاوانأ امو ىتجاح ىف" ع قدم ا

 ْ نينمؤملاريمأنامأو لح انام 1 اودوزنمؤااريمأانتم كل ره لاتاهيرطقنيباعتطاحأ

 ١ ل ةنداسل# هس ادق هلكت امأت زحأ انهن الة تم لد كالا لادنو شمل ءاشوهوىلامأو

 ١ ا” دنا طقاهلت ءعهءاماهاتراةبطخع ماكتف ا شرا,الا هدنعواس اع دقعفأثمفلاقأم هم

1 



6 

 8 0 : هد انهتتامتدشن اذ[
 ١ ناو 1 اف ىعلات ىن [نااءلاقف سبعا فوشلاو ذو ىنمادعلالو تاقفج > ناابب 0 ىل]ا ف

 بضخ ناذيىنبرطتنلو * لزكم م هر كة اد ىنولت و تاقفسعللا| ||

 تاقفجخ أن ااءكدر طداملامتذ '

 بضعأ رممأنرقل اماسرمأ * ةمشءتاحرابلا تاغاسلاالو

 تاةفريطتتل لجأ لاقف

 ىنريخو *« ىبهتلاو لئاضغلا لهأىلا نكلو :

 تاقنك د وءالوه نملاقفأ]|
 برمدا نانا هفهثلاىلا موب نذلا ضيملار غنلا ىلا َ

 تاقفءالؤهن مك وىن-رألاقفأ|
 بضغأوارارم ىضرأ م-طومجب دع

 باح سهو ل | هأ ء أفطعامت 5

 بصقأو و ذأ ىأ لدن ءان داو ال وهو الو هم تن
 كاوا وم ع ىذو 3 فاو د اهلها هواد_ءلاب ىرأو ىداو 1

 مرعشأهللاو تن أذ عذأ ع عذأ ىحأ نبااءقدزرذلا هلل اف ْ

 نم تاو سا: 7 ىأ نمفلاقف :مونلا قو سشو ه_.اعاشاىل ص مصدللا لوسرت د ًاءلوقب ىلأ تعم*لاق

 0 ةفاله أ لاقرعن تلقةعزخ ني دسأن ملاقدسأ ىنبنمتافتنأ بر ل ىأ. نفيلعأ لات بر علا

 ىئناق ىلا ط_هرمهاه ىبب

 هدوم جائ:>ىنم مهل تضخ

 ىدس ا ادنسو مهارا تاكوز از مو ىدم نم

 ان ألاف مذ تلقأ يشهر عيد م اخذ لاقى أممق نمو ىب ع هلبالوسر ا؛تلفديرنئتيمكلاكرذلا |لاك :

 0 ل بوس 0

 هلوقىلاح ا برطأ ضرسلا ىلا اقوشامو تن رط 3

 بعشم قلاىعشمالاىلامو هعاضمدجا لآ داناك

 م>-| سه نب رمصذ (ثدحو) هدمدقلا هد مكللهللار محد هل لوو مالل_سلا هسيلعأر ةأق ل تحص ا اذاىلل اقف

 لات ماهتسم سته باقأن م ه دشن هيدينت ل->رو موذلا ىف سو هم ءاعدللا ىلص" ىنلاىأر هنأ ىرقثملا

 هللا ارح لوقب لسو هيلعدللا ىلص اللا لوسر رءف لاق ىدسالاد, زن: تيمكللا اذهىك ليقف نعال ْ

 رذعج هلا دبع أ ىلع تيمكملا عم تاخد لاق تيمكل لا ي>اص لهسن د (ثدحو) هيلع ىتثاواريخ |[

 ٌتءبو تاهلاق 5 امنا لان مالظعمايأ اهنا لاسقف كد شن أالأ كلادف تاع>هللاقف قدرستتلامانأ فد نا | ١
 تريلا اذه لعق ع ٍ> ءاكرلارثكف هدشن أف برع هل هأ ضع للا هللا دمعو أ |||

 1 وح

 9 ” لا دا اخاف 5 مهريغ سوق ن ءنومارلا هب س صد

 ىتح هطعأو ناعأ مورس امورخأ مو مّدقام تي مكللر ْدْغام هللا لاق هيد, ىلا ءتدللا ردا ديعو أ مفرفأ||

 ىلا هن دمصق تد د ل ةعج ىلأ ىلعان اخدلا تممكلاىلوم دعاص(ثدحور طم

 تعا سدا امدناوتيكلال |[ ةفباسثولاعهلصأف ماهتسسم متم باقل ن ماهؤأأ]
 ءادأ ىلا امثل ا لال ىةبيح أ ىننكساو هيديف ىش نم ”الامثدلا

 انهت ذامهعهللا ى كرز سلا ذي ةيطلاف لكان خدو(لاق) بانشلا لو هدرؤ هلع ةأالؤ لانا 0

 نيئالثب هلت رمأ م هيرعشف تيمكلا هتقسأوا هدسبب 1 ره قكاوسدل ذحدشب تءاحو تملا لها نر ءاش ْ ١

 دوىرمسقلا هللا دمع نيدلاخ ناكو ايندلل ىمحأ الينا اهلمقأ التناول لاقو ءان 0-0 امهفبكح مواران.دأ ١

 هللاوا هلع: لاف انيس اتت ا الو ىلا هو نما اهنفوح مىتلا تيمكلاةدمصقدسشلا |
 تايع“اهحلا# هارد كدالاو لاكلل انو ىفةبا مّن هريذتو نعىلْغَأن هيراجنيث الثا ىرعشا لذ ءاتقأر ٍ

 امعك امدانمهئمتلزام

0 

 | امتكربلا هلق انأف مماسجأت

 اندأوةحاصف مم ىأر نهَعطةةساوهن نست لق اعمج ره ارتشاف كاملا دبءني ماشا ساطعمنوسوا ١

 وتم مادملاامتركسأذم

0 0 

 سقما دملاو < 1ق قرت

 وغلا نمان راه دقن

 اهتغصوىت> ارىرتولذ

 ىنفط الءاوحلاناتاقل

 ذالا نم ةعطق ىف س عدلا

 رإا ترم عقلا امن ساق ص

 3 (رك ذو) ءانأءاطعأو

 < دىل دوما ءاقرلاىرمسلا

 نحخوران نسحلاى أ ىلع
 لودلارصاث ت>اصهللادمع

 هراتس هيدنند ونادجن ا

 ع

 بتكمام عنصينأ هسه أذ

 نمرتست

 العلا ىلاريمالا قيس ىف يبت

 ىل-ضغلاىلااتامسلارامو

1 

 ترئاذان ابعلانن نريضن

 مركماناخ ءامادنز 1 رد و

 2 نمرهظالا| ف
 هنمياع © نمرتسأَو هو>ولان

| 
 ِءزرخاملادممعلاركذو)
 5 نأ (ردقلاة يمدساتكىف

 نسحلاارأ

 لودلا» ءاهب هسهأ ىت سلا

 5 نع ضكو ام لونا

 21عءن يل أ



 0 رذعب هيلا تثعت

 رورسلا ىديأىرطاخ نع

 هناقهولل_ىنال

 روغثلا ىلادود+ن |ىدهأ

 دنءاوفرعو هلذغباوفرتعاذ
 هل_ةعوملعراد_ةمئللذ

 هيقذلا ميشلا (ىف اريخأو)

 ىلضفلا نب ىلع نسم اوبأ
 مامالا ىنريخ أ لاق“ يسدقملا

 فاهمصالا ىناسلا ظفاملا
 فريخأ لاق ىلاء:هللا هجر
 ندد وأ نسا

 د_>اولا د-هعنب ليقع

 تس هندسى ىركسدلا
 لاذ ةتامعن راو ىهسأو

 يتونتلاكفانعلا ندخل
 ءاغبلا حر غلاو ًادعصأ لاق
 نادج نةلودلا ف.سىلا

 ءارهُّسلا نم ةعاجووه

 | ميرخأو هنوحدتعراكملا

 توقان نم احدقهنزاخاموب

 هكرتو ءامه الخ قرزأ
 حرفلاوأ 0

 0 اذه نم

 حرغلاو ألاف ثالوهو

 كالت
 : قنعفمالظا همك

 ىقنتعم" ميدو لك“ 0

 ل د

 0 1 4 هةطاعف

 لاهو هر ءاوملاكقرزأ ف

 قرح هرب ءناك ناو ]سد

 هيك هءاسل ل 3

 حر محلا ع 1

 فدحلاة هفر زنمامطاو ا

1 
 0 ا ا ل ل

 اهباودفطاو اهانءمةقرك * ةقروفطارمهانااهنمنيزب اضاأهلوقو

 اهباضراهظان هلآت >زتمادو د 3 اك نا وللاول»ا :ععلو

 ا هّدخىفةرجنمةب وذ *« اهنأاناةئاولمانأ بضخ اًضداهلوقو

 اًضدأىبسلدنالارفعج الو

 هداوفف 0 5 دقو د ا !اهتعريصلا ن وكب فدكو

 هدأ ميد نماهذر اك قاعن عيص دع اهتادرئادغلاد كاسل اذا

 ىدص-ءلا لوقاض» أعب رفملا نمو

 هزاننمدمصأ هظاو دع هذ هر ط نم قيسأ 4 :رطو هزاذو لاراب لمح د اههشأامطت ا آر

 ماظن :لاارهريغ ىلع 2| لوقدتمو

 هما سعب هرادنم هفرط ىلع 37 هباسث ىف 4ءاطقا ىلاري_سأ

 هماعتالطاهىذبعلامورو عانقلاو ضسلان م هم :رظمامو

 ماتم لوةن مهلوانت عدرفت :لااذهو

 ىدتعام لك دع نم ملت اعوذ د هلعف ضء.فص كالوأاةاولاتو

 ديص بلك فصدساون ىنأ لوةهلصأو

 هدد ' مهدو> ترسو دا هذكىق هلهأا: 5

 هدفر نم مهدنعدفرلكو وي هددع٠ نم مهدنعريخ لكو

 الجرو < م فورلانبالوق عد رغتلا باب ىف عمم امثبخأو
 يعط نمنتافأ ع هربد ىف نعطب و 4كم :مىلع وحب ع رهام سئاسدل

 0 نم ظاغأو 5 هنرق ن ملوطأد

 م عيصت | [همانأب ريس بر ءلات امان اعمدة مر ءاض ىد الاد, زنباو مه «تيمكلاو#

 |( نيرتمملامانالاو ب كلا مانع العلا, ا اية

 رم ءارعشن

 كلدبار وهشم سماه ىب .اع...ثةلاناقو رعمناكواهلبة تامو ةسا معلا ةلودلا ل ردي ةمأىبب .مانأ ىفناكو

 هدومو لل كامرطللاو تعقل نيب ناكو( ةسةو نا لاق) هراد وه هرعت ل ن متامهع اللا ةدتاعفو

 حامرطلا وق تيمكلا تدشن لاق تيمكتلاةيوا رنا ىت> نينث نيد نكملءاذصو
 دئاصقلا ن انعجرتساود4اىرع * تقاخأ أحامر كا

 ةيبدعلاو بهاذملاتوافتىلءام,تدلاوحالاءذ_هولاق ةياورلاوةباطخللا نا :عوهللاوىأتمكلا لاق
 امحراخحامر طأ أو ةفوك- لا لهالا هصعّتمرضم ءارعش نم م ةنايدلاو

 مقازتالا اذهاتقفتا مغفامه ليقف ماشلا لهالا هصعتم نعأ|٠ 1 مناطعق# ها[ م ءاناط قطان رفص
 ذاعملثس لاةىدسالا ىالسسلا سن نيد (ثّحو) ةماعلا ضخ :ىلعانةمتالاقءاو هالافالتخارا

 ريهزو سقلاو ص الاقنيءاغاخلا نملداولاةنييمال سالا نمم أن ىلهاجلا» نم لاف سانلارعشأ نمءار 4
 كا : ًارام دمشانأاب هل ل.ةذىعارلاو لطخالاوريرحو قدزرغ !!لاقنييمال سالا نذاولاق 0

 لد ةاللاق ىلفونلا ند (ثقحو) نيرخ " الاونسلؤالا را للك :ةتمكلاتركذ

 رمضم عي كنا سار ذانأابهللاقفق :قدررفلا ىتأمئاهرتسفتايعثاملا لاقامل وأ ناك رعشلادب ربت ةمككلا

 000 لة اخ أنا تن تقدس لا ىدسالاد رات ف1 علا ءاشو

 )000 0 ماا صنف ناك اوه دعاذان تس انسح ناك نافل عهدرع أ نت دمح ًافارعش تلقت ناسا
 كإةءردقىلع كره ثنوك,نأو حر اليفاو نسخ كإةءامأ قدزرغلاهل لا ةذ”ىلع هرتسس نملوأت ذكو

 ىدشنأو



 ونادج نهثنلادعنا مغولا نمثارتلا بال طاءاقش مهوامدنذلا موّملا نمىناو
 متعجامع اك عراهيدب

 دمتفانمائنهمىرتعأا لوقو
 بصولا بئاص ىبةءعرس“ الا كه يلو# ه«_-!أةتتنكاغبلاك نوما
 باكلا نمش: امدتقرأد_ةفذ *« مةسنموبلا ءاغتباتد-صفنئل

 عير فتلابر عشب هجو ىلعرخ ه|قلعتل هتامئادعب ه أ ق اعتا ى>-تا..ثاوهوعدرغتلا (تيبلاىفدهاشلاو)
 نمو باكلان مممتامدءافشن مهفصو لهجلا ماقسا مهمال> ا ءانشر مهفصو ىلع عرفانههف سقعتلاو
 ىذرلا فيرمثلا لوقعدرغتلا

 عماسا انى ًارهينيءتافنأو * هفنأ"لدو_ه«*يثتافاذا ْ

 .:ضغر دغوأ ىدلان اودع

 دل لاك انضلادهحو

 لترأف
 كمعأ ىتمح ةغباس ب راب

 غمريغع سلاناهتأفاك

 :1| نع نوصت تحخأ : 0 :
 ع

 . . .٠ .٠ 5 5 ٠
 نعم لكلا ذبأ تودغو ذأ هلوقو هةيطبذكعرف هددعوبذكف صد وهاشب وهطلعد_عرفهمالاك عدت فصد وهاشمف ىئ : 7

 لاق ثم س اك قاس صد
 حو هةعيدب نست أو '

 اءانعمام( رك ذو)هترتاح هرم نماههست ىيطن اكو * هد نماهنولةر جن اكذ
 1 هامص ىفرفاس ىالسلا

 رمةعاجبهبو لوما

 هرسغت نم هّديسُخ ا 5رغذ نع د توست حارا صاذا ىتح

 ىرب ونصلالوقد.جلا عد رقتلا نمو

 ىشوهدشنأ ألف ءارعشلا هذ-ةنمهنافلأالو أمش *« هغدص نمهنانوتأطخأام

 ٠ .-  2اورغصتساو هومهتا 2 ع 7

 أ مهلاقف هومظعتساو تاس !ىقىلوصلاهدشن ااءناكو د مرخ الا لووو دولا زهنسامناتشو
 سنك ان ىدلاختا نامع هيركادبأا هثرمانفقالت * هيفقدرنمهناودن اك

 : اند ا م>اا_3 مب امعطهبامل ثم هةزرو 0 أد عز هرعد لثم ةيسكم الع هتاتةىافالهم دع هلو وهوردأاحداماب

 ك2 ل اطر هبوكد ورحلامذىفقسشرنبالوقنتملانيذ ترك ذو
 لاق قيشرنا ىتدفرك دف ةثرساح رثقملا نب غعج بتاكلا لضغلا بأ عمتعمجا (سددج نئالاق) 1ك هيحاب ردد || هيلءاتريص معاق هم تطوةةوءامسلا ١ هيلاوجا تلعجال رم مارملا بعصرمملا

 هتدشنأو كلذ ىلعردقأ منتلقىبءملااذهراصت_+ | ىلعردقت أى
 تئاذءاملافنيطلاو * ءاموهوانأنيط بطاعملاهنم”ىلع * افوخرحلا ب كرأال

 ١30 ىلا هسة نل فد شنأذهيتعقجا مامايأ ىنءماقأو لاما ىلءناك ذا كلذ نسا
 هبوكر ىد:ءزاجام 7 ىل:. هي:ىذلا الول هء.ذءامركلاو 1 نيطمدآنبانا

 ءاماعءاضقلا شب رصتهتلو « هةبكرامتما الولريضضةأو هيفىلهتدشناف
 ءاما يكردقنيطلا نابرانأ « هبايعب وكر نماراذح لوقأ

 ,ثأارطمءام»لا ترطمأ
 هدر وانو قروغثلا

 وظنم هروثنع سناحو

 ءدلا_1ئاردامف اهدقع

 0 هبلعقلاف

 رهاوةصائبادح أن لاغمت

 ىالسلا لحتراو
 دلا_1ن| ةرددنل

 ط4نا ب دلاددوالا"ى

 ئءنزماءال ىدهأ

 مجاشك ل وو عس) رمدلا نمو

 هذوصوم ضد ريآل ه-تءسن « هفوكلا اشم نمانل خش
 هفوصىهذم باكا عماعام اغلق هللا لوول

 ىزراودنالوفهمف ن.ضملا نمو

 هذوسو هتامزعامت اكو *« هلامزم هظافلأامغ اعف «هظفل  سعسلهميدبلا مس
 هلاعشب مئامحاهلا تت ع هنأ ب سحت بطخلا فمستم *« ةلابقأ نمنقلخ ّنهدح نم

 هناتسنمهؤادعأ تكشدقا6 «هحام»نمهلاومأ تكشميرك رباجنبالوق هلثمو

 ءسلارأ هدوج لد

 دصلا قدح نءهملاب
 هنن نمىدتلارحموقرغ ال « هحمريدادعلاعجد_ببملواف

 يب رلهاعم ع



 ظ ىلعانا بأ عندا ىف لاه هل

 ْ اذهنوكملا عةرفاقوامنزو

 | دجرعشفف مك
 ١ نفاع نع تد_عاستف

 ٍْ اج ردوهأودثتءءدت_باو

 نسولا ن مى الم هنيءىرتامأ «مهمون قاشعلاباسىذاااذه ضد فارسستلانالو |
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 ظ هرامعلا شاك !لؤالا تاضارتعا| موءاعقينبا ىتدنااولافو نورخ لامعنبالو مود قد نب الم صعت دوو ا

 قب النويصعتاالاة:لايعنباهركذامىناثلاو اعلاضًأ هنعتدعبأ لوقب .نأ بني ناكودن دعبأ هلوقب | 3
 مونلا عنءامت هود ةرثكلا هاش نأ لعد ور نارم ناف عونمفىاشلاامآو مس لوالا ضارتءالاامأ 1

 لوقف اودههلوو هم اعلدبو فرعضري_سدنأ ىذتقيدهملا رحت ههمشتن اف لامعنبأ 0 هرك ذام فال

 امرتب وكما لعن ءهللا لذة نبا لم سدوو هي ل ا لاو ىلع ل دأقينبا
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 مقالب ءلارابدلا ى :ةواشة.-_شع »* ةنفارن 0 نم قراتصن الأ

 عماهو هوا هداج ىت 2 اهضايرامصلا عرت ءةشابر هدعبوتدملا هد عنو

 عجاضم ّنملال ا ىدنلا بنحو *« كحاضمع ّنفاودغجغلارعشيف

 عطاسرجأو عاقفرغ دصأو *« مصانضيبًأراوالان ا
 عماج كل _سنأد لهثىلناكد#ل «اعمام كش>و لعد ىسمأ ناكن ل

 ت.دلا فراددلل ع>ارا وت ىفريعذلاو ءاملا رب زغلا ةرطاملا ىثو ّرغأعج رغلا باصسلاو هلي وط ىهو

 تديغامنأب باصلا نهرطملالو ركام لع اه كالا ليبسولع لماعتلا (هيفدهاشلاو) هلقىذلا

 ةعر زىأن بد لوق اوفهنمو هماع كمت ى عفا م مح ىف للاكل تح

 القلااعاردغىلعنار اجد «* امهام .]لوطانا انزيمصت" 31

 ىنتما بمطلاى أ لوق اوقهنمو

 مازح نب هورع ى دعت يد 4# 00 3

 اضدأ هلوقهنمو عم .شنلل سافنالا هتعدتأ # ى جت 60 ىتا>ربءا ارعلال>ر
 رطام موب فك قددصتامدةو مهضءبلوق هنمو

 ىرسدو ة-ةلاوخ هكداصت #* هدوعدمام-غلاءاح ىزلا جورب

 ىرثلاهعمدن م”لدنأىلا ىكسو# ادونتو ةورح ىد ..لازاف

 ١ ارطامد علا ناكوهترمض> ن ك4 3 ردا لل دوور لو ماهل :رقو

 < مضأ ورشا ةنم يطأ تكور كب ردا وتامتاودرعلا مست

 ص كك عمال ْك_ءلاانوش و كانعل ع نمضرالاىوط»ءاحامغ رك

 تسلا مون ىفرجأر طقرةباصم ةملم .بشأب تاطهدقوديونب عبصالا أ 1 ا

 ةناه-*”ونيةسوةعب رأ ماعرفص نمرمش لاخلا

 الناغاثرغلا دهعىتم *« موقالا مهتما ىلءاوشعو * اوعاتينأ سانا نادقل
 مدلاىرولاةج 0 # 0 انآ د مدنعلاوأق .ةعلانولك

 ىركد االوهكلذن مءاحامذ ل ماعلا نسح نسا# نماقرط رك ذنأو

 ايوط4تاوكش أو نامزلا ذأ نك أملاطخ أسس ن 00

 معتللن ل ءىردأ تنكال *«ىرثلا ةسفصا واح رمئاصتمل اولو اضد أن انهىفأ لوقو

 لاف قمش رئزباهذخأدت و

 انيطوارهطاناتنناك لو *ىلصمتناك لضرالات 8

 امسح ناسنا لك 1 دوت ىلبال هّعطان را ءتلاقذ

 000 هرعو هل: يه واعو ةكاررر كل قوفاو دعينا دياولا نب سم لوقو

 سرغلا ماع رايغلاولعي « اعروتاخدلا هواءدراتلاق
 0 رب * ملو قوفلهاجلادعق.نا

 ىلضفلا ىفةباغلا ىلع ىو *اهق ون:لل>رولعد سهلا

 زئعملا نبال وقلم ما نسح ف يطل ن مو

 عراف ك تقل ادراكن ما مه تاقذ هني 2 5

 بعدهاش لصنلاقمدلاو * تلتوام ءامدن نماهمتر

 5 ل د ناهذخادقو

 هانعموف هفاواو



 كودو ار
 ىف 7-00 64 و 1 ةاطع أ ناك اةرهدلا ء>رتساام * اهقدصو اندلااممعىلع تلد

 !| لفاغ ؤهرعشهم لع ضرعمل بان نادعب ماج. ةيوارنأ ناجزج ل هأن م ةعاج ىنثدحو نتسالا لاق

 0 0 لا ىدرأ ف سساف هر 6 كلب ”لقادهلفر لا ىفهبفْذقف هد. ىذلارتؤدلا <: :مذخأ م لسم

 : دياولا نب إس ىأ لاةلات لبعد ءنيس1لا(ثذدحو) هكادم. نعود مل ا قار علا

 : بقا. ناكو كا ذكت سل اق ىلا اوغلا عب َْط ىنعدت اللا« دو م«مريغىاقوشلا ف عدتال# كلود ماما
 تارمشلا ىلعهلثاو 0 دحو) اهراك هلناكو قالا اذه ”

 تدل غلا عمد رم< ى مد نأ تمتد ثالذ سانعل الاقف ىبا وغلا عد رص مهذضعن لاق دياولا نيإسماوركذف

 0 :وىاوغلا مدد د رضالا

 امسنا هريغىلطاوهةيزح كلرااق دع مب ”ىعدلا ىفر ال 4.ةمدح وأب

 ايضغلا كاما لام لهدا : ةروسن #* نوتص محلا ىلطتنأة تهذاق
 أ رعلاهي_ثاقاخ لل ىرأى ف هد مويس ىكر ب رعءمىلا عجرا

 ايلطلاو توفلاْك ةعئم هل هنا د اش ءأ اركاذ_>دوو ىتهسدنم

 لافاهلئمن احر نكمل ل ىلا ارظنرمضتحا ل هنأ (ىورب)المعا ميدلقتب وهوناحر ه#هناكو تثاكو

 نامر ءناحر < + كاباوىاالأ ناحرح قانك أن م مقسلابإ_تئادالأ

 ىلاعتهللا هجرامجرت ادنعتامم

 قطتنمدقءاوياعتيأرامل *« هتمدخءازوجلاة يت نكنلول
 قاطنوةمطاملا + شقاطةنالاو ءامهدلا ىف ريءازوجلاو ةمسراشل أ ن نمم> رتموهو طء-سلان مثددلا

 ”ىباهتلا لوق هلثمو هلامتاثا دصق ةنككريغة فص

 رحشلا ةعاسابرط دادْزب ناكام# 0 :ةاناوقا نكملول
 2 4 عب ر كح مول اضدأهلوقو

 داوو خل ىفميقتنب نيدلاريجريمالا لوقو
 داقووهوىب مص ناك أم ايكوكهنس> فن ك.ملول دادزب موللاب هم>و * هنس>قدافولا ىلءاومال

 ررمم ملا اوعقر زن كل «« اذاارآن. ني ءاقرلا ىرمسلالودو

 "ىطان 'رغلا مهار اقصى أ لوقو

 براشااهلوس نمرادامل اركسمهقبرنكملوأو 00 * مءاندر ام لرد

 َق ةرغملا ا ملا تاككلا ىلعهببةكوهلوق وهلوقو

 فارشعو فر 222 رد دم اد>والاع ءاقملا انآ ءامالا نا

 قرغملا اش ام 1 ا هنالك اننل اند نك: مول

 فاهن د لوق نس>أ امو

 اناذعروغثلادحتاذل> أن ما هتان بيطءاوق" الا سمطدو

 |هطلابرس لضاقاهفاس نع * امساح أمت لا اذ لَفَدَق

 الامة ران نمت قرت_>-ال * اهقاسدر نم نككحت ملول

 تان و 6

 اضدأرخ الا لوقو

 (( عمادمّن هاةرتافاسح د« اهتكنيرغرخلا باصسلا نءاك
 ا .طهموفاهبحدعلب وط , وطلا ع نم هدمصق ع نمىاطلا ما ةىبالثمبلا

 عراجنم اااه اعازن 2ك ناف #«* مئاصوهىذلان بلا عنصالأ

 كلا نر هثالثالوأو ُ

 تصل

 عا تدك انما
 باحو ا

 ةئلا 1 :

 مزيو وأن. ”مهاوا نزح لع
 وةزئا ول سهل صأق |

 رام( كلا نمو) هلل > نم
 لءل-خد قدررغلانا |

 ءادافو ضعي ىف كلاادبع |

 م ةقان تا جام

 ءىبتقلأ رلا 006 |

 اي ماهر !نالصته دقو |

 ركقم حارتفاب مي ملا نم :

 0 رتقان سلا مام عمن ةانو

 0 ع
 يلوالا ىلصغل اد

 حرتة م حارتكاب ناك ا 5
 |. نأ (ىورامثالذ نأ )

 و مرآ مالا :

 2-0 !تاس1-لاو هنمح

 ىلء ذو تا دو ةمادملا ْ
 26 "ىلا يضغمذ :

 الارا |
 راس عم

 .هزرو ىأتب , نّوعلا ناو ىف ذأ

 5 ءزاىنتمّر>لاقف ا

 . حودمملاةمد_تءازوجلا ةينف قى فوصول هت رغد هنابلا (هيفدهاشلاو) اضوحتك اوك لا

18 

 لاول تراف فا

 -ت

 .طروطد سس

 امك هدد تما ه-اع

 0 هعنرم حب 0

1 

0 



 اهي مارغلا كرت ىبماسنأ لغو

 حرخأ دو ىذلاو اهلسأمل

 را

 (تءنصورفاظ نب ىلعلاق)

 نظرا اذه لدن[ ضن
 هرمو نم

 بذعلااذ- هكشي ررمخو

 هاه

 قرود

 أ هردتةمكساا ةيح مرت
 ١ ناوضءدالاناوعفا هتسدأب

 ع ع

 نقشاعلل هضع ىلع حدا

. 
2 

 هع ف ءانمدأر ةيفانت لاذ

 هضو رقاههجو نمباسنت
 هرضُد

 ردشلاب اهظاحلأ ثغن لد
 هد لمح

 ىزلا ىهانا هذ ىلعانام

 هرظن

 ماك || ىنأ 00

 ىوظ
 | اهظاملأىج 0 عطل
 هرحدلا

 (اضيأتلقولال)
 اروصاهةخ ىف تةرهداغو

 اك

0 

 ىرخً ابر قءتد_دةساق

 اناءعدو

 | تغل ادة تايحلاوبراتتعلا أ

 هيه ىف سماختا بانلا ع

 يهنأ دولا عبادي

 انيلوقيى أت عع لاقل بعدن, نب_سحلا (ثدحو) قتساهرخب 0 أسم ناكو

 تاقفاهفاطعأرظن' ”واومشم ىف ىنم ادوار داهحوأ ممن سحر ألة راج تر د حرك باب قا 1

 ٌضاْسَقْنا ا د طامس: |[ مىدععومد هام عمم

 هحولا لذ نءاهبتلد_هفاهنماهحورمضنأتد ًآرالو اهمذاك ن مىل->| طق مالكى ذأ ىف لخ دافلاك ٍ

 تو

 ”ىل عفدف هرمسع ىلع 4-ةفد اصف هلْرُمم ىلا ترمصذ ىنعمند ى هوديلولا نإمراداهيةْوأاهمامأ تيضأ ل !او ا

 همت. ضقدعو هيلا حا تاما تالا هع هبضهذ ذالاقوال. ددم ْ

 !اناهذ وانا ءلآسانل 11

 هد.شناف امش ناكولو هناهلاق ب ضةتالو حا لص هنا ىلءلاتذهناهلاتذ ٍ كفا غدصلابرةعره

 هيقلف فتق هيكر نوذر ةيمأى أن دمح (ناكو) اقرتفاو ةممأ ىلأن نبا كو هبح لو اسم نعت كسف ْ

 ةسااتل كتشف ةنالاقكلابحأ هل ارعشى أد ملولا نب د 2 0 2 أ

 السب هير © ١

 ىلهسْنب لضفلا ىلا ىتكو وم ىلا راصف

 لالع هثالثد عد كا_ممرت وي هلأقلد هلولانباب نأدعتال

 ظ لالظءىفك هدوم تناك * هدهعمدات7ناو لولا نا

 ظ اىعلاسق ةرعههللاقاهأر ةافكل فقم عد مقود ءآولاناار طنالاقو مسمى ههورلا لضفلا عف ذدفلاك

 لود هنلا بدك مسا .عسقاد ناكل اق اللا هن قس 0 ءد

 لوهجئالو مول 0 «ىرولان متن ن أى لةسايم

 لل_لح 6 :ءحدملاو 5 هودال ضر 0

 ىل- كلا وت و هءىتتززع ضرع د هناك ضرعقمإطتناق ى

 ضا راازع لاا يل دع 2 نأ ل..ءاداذو تااعذ ةءرمسم ىنا 1

 تلفن كو شا

 ضارقن دا دلل ىذللو دا بلوق فطعمال اولىل-هذ

 تلاهو ةمووةمريغىب :ةءاجأف

 ضار انة يدفدولاف * انمدادولا ىو متتنكنا

 فاح طا اقام 1 دب قالت انرمس نامزلا ىرتأ

 قاللٌسانر 1 نافولا ثنا د انشد ا مالو نامز الام تلاققف هعرمسز ىف :تاحأف

 اهبالخ تا ص تدح وتعد 1 كا 1

 لوق. ىذلا نمىريخخا ”ىلعانأ اب ىفا دج لا.ةف هبل مع أ ءوبث ى أر كف أت اعجوى هزخطو هلوق ىنظاغفكل

 فاطعالارهاط باقلا ىئد# قيفر تابوا هعرد ىف تد

 تلعذ

 نادر نم ىلع قفنأ ىمم اردو تع ىلا :دنمو تاعد كزنم قج ادى لاقف هملعست او ههقشأت تلهجو

 |. دلو ةداصلاو ىلا ق تيك اف ئت نم مف "لع تدك امهمدلت اًمؤدأ اوفا لدرح نس ئو و

 فانمولع ىلع ا دع نرةفلأ همارحىف هل مم

 ىمفرض>دقلاكمت هيلعإسفدناو روهياعح أ ضعي عم 5 , وطوىتعوهو ديلولانإ مدمن انا

 هتسنلق ىفئركاش *« هلوالحارىثمد هندج ىلعيل رأ ههدت * الجرالةاهفىأر نم

 هدشنأ مل انما ام ىلعاذا كد زاكف لاق قف: لات كنوذرن لعفامهللاقف لج ارو هورسم
 تمللاب نوذرملا عجرب نأ د4 اعزاحن ل 0

 توصلا 0 وع هناز هذ لءانسدا نماط

 تددلا ىلا شملا نمولو * هروظنع ل

 تول فونتو متام + هزؤكحجاو مكس نمتامام



 عيدا دي هد روس جا

 ,ب واح عيصأ نم شعاب ]أ الورء_كلااذهلثمكيفلات.كتءارعأ ىلعمةمتنأ هللا ناصتارد ..ث رلا ف لاق ىر د ًااماوال تام

 رس ايعلاوبأ صاختلا(عنصو) ىلع مدفن امم ننمؤلاريمأ ىلع الخ دأىَح مقفوهكناتريسخاف هنعتلأ سف 0

 يأ هيقذلاتننباد_جأ ا مهيقىلامهتد شن أذدم ثرلا ىلع تل دة ىف نذأةنذالا ”ىلعحرخ ىَت- تاع افديترا

 دست او فوءنيرهاطلا ل .طعأن زوال لاواذلأن عستو ةئا عل سهأ دير ن ديزي ىلا تفرمصتا الف م هردفلأىت هاج ْ

 ىفأت اهيذد_تدروتج |لادع :رومالا تضف يسملات مهردفل أ ىءاماهتلغ غابت تاعاطقا ىنعطقأو نينمؤواريمأ ةلاطعأأم

 برقعو || يب لاقف من تقي شرع يت خل قاعدقدم_كثرلا ىلا ىناكبشف هتوع4ف ى :ضغأنأ ىلا كلذ
 رانل> نع ه.ناحى دنت د در 531 0 0 را ىمت دق لاك و ىسقن ىلع هدهد ىّتح بضخف ةزيدخ فرغرب تلقذ

 4:> قرخز ا اهامم سلأ كدا ٌنءر "ال هروعص كد 1 اين ةناو عوتناو ف أ نع ء”ىنانأو كك .لا هناسحأ د |[ 4مأ اركالو ردا

 راكان اثل تمح ناورغالذ دماولا نإ_سمناك لاكن 0 سم الو ريت هنر 5 تال الاذن د نكشف اكل كفنان نم

 (ىلاءتدللا هراضد الافو) دياولا نإ سمهللاقفمايقلادارأ عه "مهم همف بأ ةكمأن قدي ص نيديزب ىديئداسلاج

 ءوغض نع مقتل سا اا ٌنطلاءوسءزملاائءاو « رذح اذتنكنا هقيرحت مزمل

 وعدال نأ مسد قاع نم ننام للي ف حاس كملف و هلخاعأ ىدادوولا اركح
 هيحهزغامتروصف || لاقهيأنعديعسزبنسحلا(ثّدحو) هقارحا,هأو باككلا :رخوىرمءل تقدص لاقوديزب كف لاق

 ورنا درو قوذ نمايرقعو هنودشنب ومويلا كلذ هنو دصة رفا د>اوا سلم ة_سلا ىفءارع_ُتلل سل < "ىب اهلا احب ديزب نبدوا دناك

 درعا 0 هشلوقب ىذلاهرعش هدب دوأرب ,دماولانب!سمهيلاهجوذ

 وسلا امتعموفي نأ ة مرد ديبلاعيض أ هيفريطلادسحتو * هبحابرلابانرث تح هتاعج

 ه:وداف فاسأامترذغ لاقت ههجون < هماثلرم حو بجاحلاىلاءدقدف هنعمهجورخ ب قعب قلو ارع شلل هسول> مون 5

 ودصلاراندعن ىلصوة:> 1| كدي وهللاةؤمايقلا ىلءوهوع ارع-ثلا فرصناو قو عمنا دقل تن آنصو لاةريمالا ىبع ىف ن ذأ سأ

 ىأ نب ىذرلا(ىدشتأو)
 هس دد>الاةدفح [| لخدف هت و 0 ك6 سهالا ناكناذ عد

 لافوإ_بهيديسن لما هلك اةلخدأ لاف هل هلثم هش لبقأمر هسا رعاشريمالا ىلعءدودو هل لاف دوا د ىلع

 مسفا| لف تاهلاقف ا 15 ريغىلءىة سقت هباعيفدسعم “فر «شسن هللا زعأريمالا ىلعتمدقدو

 تاناقدو انرقع ىرئاولاو

 ىفأ
 عربأم طق سنأ هنمظدتق ديداعرلا ضبا ىو نعى ملا 4 35 دويجفز قا تو نا نعمل لاةفهدرصقل

 هللازعأ مز لاو 2 ارعشاره 1لاقْف هم لاه سر مفر عرعشلاوخآ ىفءلجرلا أ تح قرطاواسلاسىو

 كتم متادفو امسك ىل 5 ارهشأ ةينامتىف هتلدوللاقدللا كاشأ أ ارث 4عن رأى لاقه:لق ك ىفلادريمالا

 ترص واهاثمىف رهشأ ةعب رأ كترطن آد قؤرع-لا اذهلئاقتنكن اف كرك ذ لوو كرهت ءدوجل

 هليازعأ ةلاقالاو ًالاقف كة مرحالاوم_هرد فاأهث امل تبهورعكلا اذه لثعان :ه>نأق كل ءءارحالاب

 اعبط تدق 1ك | متاح نياانأ لاق هرعش كءلعدفاولاو هد واران ًاودملولانب سار ءشلا لاق كلذ دقلاةريمالا

 - رقع عمةيحىلا رظناف هءادن تدحأف ىداتددم اولا نب اسم مالك تمعم ع دومعمريغىفا قوشلا ف عدتال دع تاققودر 2

 ترهطظ مهردفاأهأ 2 .اولا نسما ةعاسلا لاو مهرد فال ةرمثعهطعأ مالا: لاق اسلاحْسد ومس

 عرس الة: عة ن>و ضورب اهيأ هللامفار مان لتكمل ل دلو نر ع للا 0

 امعاوفاعفناهسحاندازو هدشناف عم-تنأب "ىلع ديلا مس ىلد لاق ْك دج اح لسفرعشلا ن نعءال> ىلا هكا
 اورهظأ دفا سل هأ نم بدار هريح نم مرسم اعاقو # بكس: نيبلاراذ- ن ماهعومد

 يا برطلاو تاد-الاووهللااهنمل يي هفراغف ه-نعا جيل ي>رلاذ د ><

 قارتسلا اهقير نك,ملول بقترب يسمن وذوهفاهقارف * هنز حق ورم ىلإ تا
 7 ١ هوس د2 (ثدحو)ناجر #ديربلا هالو كاع ملا ع ىننءاقلادرعشلان ءئالح ”الىناىلضغلا هللاقف

 اعسللا نمأ. الاهعالن اكو لله سب ىلضش اا دنعد لولا تلم ةوانسهخلب اذ ناار حاز ردنا لعد رخلاق دمعس ْن « ورع نبأ

 اهنوفملا رحءادبااتاقذ

 ست ا هد ىف ةم> هل تءاح

 م>رالناميدخ برقع التو

 أ ىت>تاهلاقف عمت امد مهقب بدأ ب جاحلا عم ناكولاق هلم برعلات !افام 0

 امىذوملا برقعلااخأال



 2 تيار

 ك مدس نم كب انماكسلا ءاج

 هسفنلاهمدشنأو

 [هرعشا مترءالح دوح

 ( مممالط ىف ىهبردب
 اهظفل نمرعشلارك ذ بيطد

 ميسنلا بيست لآ كلاذا يآ

 ا ةرأاهتنحوتقردق

 ممط بوت رهذم ىف سا أد

 هوهغهلد اق نمقاذام

 مقرابرغاس نمابحعاو
 ل اني رح

 ماكل ات اراثؤف

5 

 سايعلاو أ ىفاقلا(من عاص ا

 هدير درع
 ىفاتثد زهداغو

 0ك اوصاااهدخ نعلم

 طارد كين + تاقف

 ََن اوذملا نمامهسدفت 1

 تسل بولقلا دا رتلاق
 نوف

 لاه امك

 ىوف> نمركدلا قاد
 ولأ ىضاقتلا (ىند_كنأو)

 هةسفعا هس انين سحلا

 اعّدر# ىفو تلاق هداغو

 ءانمل اى هس 29 كام هما

 2 ىدد هرم

 ما اوهلاءاهينادصأ دا 2

 فلا ىلا ست ةمحلا ىرتامأ

 ام

 (هسفنلاضي أف دشنأ 9

 برقعتديك د دحدروف

 [يناج عسلت همحو

00 

 0 م سبا 3

 هدفعنمح رن هلئاقفرءتالو رعسملااذهلةمكءفلاكد أهل لاذ نم دارها اةفرعأ اللام

 ىعهتيح فركو لاةفدملولا نب اسم لاقءارعشلا نم بابل ل هنا عدا رثم كاراطال الخ
 ىلاامانأ ماقتملاو ءلانسمالاهتلأسو هانا همطعت 9 لرب سالعتا وقم -ضمكناهنريخأ لاق هناك ىنلعت لذ

 هلوقددشن أ قه. لادا داق كا هلخدأ لاو هملعكلذركن :انلقرسصنأ | :

 0 نعلاذعلاممهترغتو د ل ام .صلا ىف عيلخ ليحتررحأ

 35 ىوه حومطلان علا ىلءءاكمل اذر

 « همهسأب ىرأنأ نيبلا ؤكامأ

 ىذ

 لل 2# ضو عن دول ناد قريتم
 ندع نا ا كسل تامر لإ” مالا تامر

 دع تقدص ىنم تناك ناو 0 كام سا هنامسص للا لا

 اا نفرض دتإ ل لاقف سجاد رفترذعاواهنب ةاق مهردفاأ اني_سم كاان ص أدق هللا 1

 تتكواشابا هاطعأف همتفتلا ما آن وسو كلاهتماذاأن اوس مده ردفلأ ةئامىلع هعامسض نمةعسض
 اهلثمهدزورءاشلااهزخأ ىتلااغل أن سجللا ضفالاقو فل ا ىتءاعهلهأذ دش * لا ىلا كلذ "ا

 امون تنكل ات إ-سم(ثّدحو) ىرخأا فان هسناسل## ىو ير كل

 00 0 انتالسالا 2 لاح

 ف نان 5 :راهعم تددكو ىت 2 رام ىاامهتمقدفا 0 لا 1 3 زامل 00 و

 هلهندد>اماهلىرت_ثادوقو؟ ا ا ا تادلأنا ا قوسلاف

 ىل اراحت أبو خطأ ىف ء.ضوان أت دعةف نيديدج نيف "ىلا تءاجامتاا من اكف مهاردة ساب نيشالا عاب دقر

 قراطقرطذا خ نا !اكاناقرادلا با قاغتنأ.ةيراجلا ترحأو 00 هرو راقانمةسدنأ

 ةمسثاشودأ اوسهءلعداوح ىلءىلل->ر اذا فانلا قش نمترظنفاد- ا نم ىرظنا ىت ف ,ناط لحال

 هراعدى>اصن تست لقف ىسفنىلا تجرم سا نكات هاد ضو ءىن:ربفن ىرك اشهعمو ةيطوو

 لاق من تاقديلولانبإ_سمتن الاقو هّنأد ع نءلزنفهملا تحرخوب امل م "كغ ناطلنالالو

 ه4ذع هل هسؤ طامنا لاض ما «مالغل لاف ىت جةرعم كل عجل ىلزخم ىلع كاد ىذلا تاو ْك ةفرععى فمك

 ديس نب درب ريمالاب انك اذهلاقوهفخ نماناتك ىلا حرخأ ةدمل ولان لسموه عن لاف ىنعهلأسف 0

 مهردفالا | هرمشعلا هذسه هسيلا عفداف ديلولان سمت ءقلاذا هءفاذاك كئاقل دنعالا هضفأ الن أى صهأي

 ؟.ةءلاونالآ أ ةئالثلا تذخ افانملاا هبل مثيل مدن مهرد فال ا ةدالث ءاضرأهلعفداو هلزتم فه نوكت

 ِح 0 يهاب ارمشلا فو ه-. ل ل 0 ||

 ه ا م””سم |

 9و ًاريلعت" ىع 0 4 1 0 كرب_>

 تاذةلؤريمالا هيأ تكلعف د2 كل .أطب أ ىذلاامإسمايى لامقف هتيدسهب حسي طشموة 1سم فالغا هدو

 امتمىلوقىلا ترصانف اهب هدوم ىتاا قد يصق هيد شن [ةىفد شنق لاقدم ]|

 لكلا 0 د 45 0

 ىللاقهدمسصقلان مدغر ذاق 55 طلال - سماسلع و رح دف قرصصنأ هب راج ا لاقو اهفالغىف رمل صو

 زعأ ا را اا اوكملاح رنا لوا مرسلا

 كمفلث املا. نمدب زيانلاذا هماحر

 اماملا وداسحالا : ردت ىذع *رطم ش نم ايس قمل" لس

 اماغراواماعذاس انلا عسوأدو 5 اديأم وباع ىنثني الر_هدلك
 2 ري ل بسسس جي يييي يسيل ص حي  سسبباايبببيبب-بِبلااالابِببيإإببسبس_--كتتسسسسسساساسسسل ممممت-سي يبي ل للميا

 « 1غ

 تاتو

 131 دلي



 0107 ا ننال

 . انفو رعملا ىفاّةسردنا نبا

 ةسهأ لاق قاعاسلا
 تدّةدعاو ساو من ىلأ ليضغت دقتعاف نيثدحلاراء_هأ نم ئشىفهللا دمبعنب مسالا ةرمضت ب تتاكلاس ار و 3

 لاقفهيلاانك اكتف ديما ديزب نيد سايعلاو ألدتدىت هكا ذيىف باطما لاطود.ل ءلولا نب إم ليضفت
 مهد عنصأ نأ ناطاسلا

 7 اك ةعطق نزوى ميدي

 ءدصت توولا كلذ فى نمت

 ماو اا ا دوورع-ْلان4 د م ةفر عرمان ع ًارامولّثعملا يدعدلا دمءىل لاق

 ناكو 0 كرك ذلاود هر هش ع نما هلال يرن لدا نأىلا هسفناوع-تالو مسمن ادم ىف

 2 الع هدل 0 اض>و هما نم برو ىله_-سن ل ضفلاب كالذدعد لصتا مم هكماربلا ىلا ءطقنم سم
 | ْى . 5 3
 اهح سبدروه نم ىباعما عيجب فانا ةاصمسا عر كح ناكوهزنم مز)هدنعلا لا لصحالف م مردعأ آفل أ اهبف بستك |ناحرن 0

 <” نعف لدعلا ندع رانا 200 هيسنكا|ام 5

 ماضر دربك اق 2ك ءداقمت ىل اعلا اذه ىلءموقتاللا اومالا تومي نال ضفلا هل لاشف ىردقالو ةكردو ىهالو ف أ فاو فاأ 5

 ..-رلاوهو ىدصلا ثءءد هل عايد 0 ه4ءعمر رعد : هيلا حيا < أ.شاهنمهلقاطد ولمعلا و ا :الجرهيلا مضوناهصأب عايضلا

 0 امو هوعلزتم ملل هيو تفل لع هامل عاب .ضامبهلع مادا 5 فاأاضأ امممسستك افاعام-ضقاد ملا 5

 [ه دخ قبر وةمأو ى<ن ىل_ضفل اىالومس أر ىلع ةفمصوان اوامر 11 0 كر حا( تقسو تامىج 3

 مقدواهلاعذءىىتاديأ هيلع ل داملفهلنذأىراصنالادملولا نب اس نو 0 تدان : ةمىدس هير ا

 | ىلالن ذو: سا ىت>رثسلازاجدنات اقأ ف فرصناو هزاجأ 4 اعمل ع ا 1

 ل دا رك ىلع لع-غذ هل ذأ 0 ساّ#لا ف ناك ن مضءب هلأس ىت 510 ا نم عنتماو ساو

 تاس . [ىجملاك فونولا هيلءلاطالف هس ر هيلا عفرالو سول. انهض الو هما د تعا ةهيلعإس

 اغانا اهذشنأةلقثلاو هركشلاةاغفو هورمفا لاقاهدشن أذأ

 ام_طعب توملا عصمت 6 * نم :ذارصأ ل ادرتلا ىلء دحر ُط

 ثاعمذت ررمماراما ذا بحت

 .هد عن نم ل: اةتاذأو

 (تعنصمئلاق)

 رع هل لءاضمب هدررخو
 هو نما موا هرعش نم

 انحوىلعاهطثاومتقر ني عام لصفلال 23 كو يدلاخنب ىحي نب لضفلا ىلاو 5 ا هلوهىلا غابات

 -الءارغلا فدنعتاروص ىلا ل ضفلا تغتلاو جراف امور حت هجارخابىهأو هللا ك5 ىزعا هللا ةنعل كملاعٌ سما لاقو ههجو ىطو 1

 "1 3 ليت عاجزا لاقفريم كهم١انا سنأ لاَّمف هنم همالك ىازييلقأ الو لجرلا اذ - هىلثمتي رام لاقو مت فأن بسنأ :
 1ك الما روم فود د موهن ًاوهلْلاَق مؤدنو اك اشد قا وهلثم اعدت حجل اوهلهذال» :ونمدخع 1

 لا وازخ ىل-طضم !املسمناتاوكتف رع هبان منو كلم غامما ذه ناك ذااعمس كَ رك الوان الث كني الهللاوسضغ !

 تا اتركم ندم جل لاق همد أ وص د دلا 0000 رأالفمهيواسدوأ ةمّدقتلا ةقيطلاىدي ع :

 (اضيأتعنصملا) كد : رأ قت تامل مطغة2املاك طقس هسفالاام .. كلل فرعأام هل لاف ساونانأد.لولا ا

 احاصف حامصلا كد دهلمأو 7 0 هرصتلس ويصلار 5 هدشن أف هفهطقس
 0 00 هن

 00000 تاقأ

 ىلا هم س كرش طم ماي تنأىفدشناف ساونوبأ لاف حانارا هبو هر كذا ىذااوهو هلمأ إاسملاةف

 ءز عن ماقأو 5 دنؤمريغ حار ةبامشلا ىكاع مسم# را * داو

 ديزي لاثو) ىنعملا عيب نيتبملا اذكر معاضد ٌءاشتفةلاح فا مقماحنا ر 0 اووأهللاقنإإ
 هدارأن ا صال م 050 ىلا ل نلت دمشرلا ناسا (ديزه نبا

 كة لوشد ىذلأ ع نمفربخدي رباب لاقم "ىلا كص2 ىف داراملا

 لعىلع ىدينأرهدلا نمأنال دي هةءاضم عرد نم ”الا ىف هارت

 لل كال ذاكر هلاناو تاو « لك هدرا ماه نم هل

 غاب دقو هلا فرهدالورع_لااذهل ثعحدعموقد._سن مثلا ةءوسلا مذ نةموملاريمأ ان هفرعأ الت اقف

 اهدا دع

 : احا ضاح تلجو

 بكوك
 هبامشلا ءامالث م> نم
 -فالسلاقرالولاك

 اة تك
 (ثذدحو) هّملاو ا لولا ن نا سموغو دل جسور وءاورخ تا

 للا عع :
 2 00 كءؤلوق .ىذلا نصدر ربان هللاعف ديشرلا ىلءديرس نإ «ديزب لد لات نمد هلاوذ 1

 6-2 0 لكلا نم هيع مسكالو 36 4و رم مود بدطلا قسما 8

 هر ندم 0 ٍذ

 يوم لت نه لك ىفهنعبتب نوف « ابن ةثوتا داعريطلا دوعدق ا
 سهم ع 0 1 6 ل نت 1ك

 ا 121: 19507900:700503880205007501:111 77. دق تل ت12 317 150 735577 7 577171757 7 7777 طك شن 1 757:70111-1527710029505ة5 طحن سقط ل- 7171070:



 احاو رعيمتسم ف يط ىرب نأ« ءاحرالاع |[ خلا قوذيال اهمن واهاصو ّنعمطتال

 ايلامخ قابل كا 6 . لعل دبي ةسعأىلامو قغتسأ ال ىناو 1 ”الالو نم هلصأو |قاشعلا سةنأ ةببنمىذه

 ((قرغاا نمد 01 ل لا 0 كيف تسع تمارا تر
 كاملا دهر ذل اوم كن لف ظيسلان 2 نمدلم .لولانب سلا ىلا

 قدحلا نمىةرملابننعلا ةةورطم# اهقئاس حل اع "ل

 !قادحالا نم انو ة و

 اهفاشعابراذح مراد

 قاقلاو قوشلانيد لقلاعلوم 4 هتمصم تفاو ىوسنلاناف هي فارنم4/نااماهةيدلف
 21 ها اركالا ىلع تءم*دقو 0 عدلا 0 ةلذاع ا

 1ك هلاتدصعالو د هند اللهد ىوملا تا

 || ىتثاولا ةءاسانا ناو وصوم ةنكمةفصتادثا (هيفدعهاشلاو) نيعلاناسناخهناسنالايدارملاو
 ثيح عومدلا ف قرغلان مهتعناستأى وف هزم هرادج نأ هسيقع هش سانلا فلاخاملن 5 م 3

 هلوه هعامتا ن ٠ هبياح و كم 2 كورلا 0 «4يد :مافوخءاكملا 71

 معلا ىلع هزرو 5 ىنهت د را اه رج (ىنتلع

 ادلو كالو ىزهدئتا تاق

 قاردررئامذءامىف
 اهم" !عفوخالهتلاو

 قايردامباضرر مج مادام

 ٍ للمعلاب سانا سه من

 ىد,ككح ىلءاهدرايفقرلا نم تء:_طامءوس نقتعأ لئاقلالوق نموهو ىلع دير ةريكح اعطق
 0 كارم 0و 5 اموُكمفع سأادمعترمدذ هلوقارتسح نم نيرشعلا

 رخ الا نمذخأ مهيأردأ لود ةنمن ةماسأل وق هنموأ | ىلء ةح نشف
 ق:ءبىلداجذا كردغ 3 داقعا نعالىفنس>أ قرشا مدعي نمناخو 7 ىبع ىذلالولإلل و فرخ سهر. درو

 داهزلاةءاحو فيقعلاة © 4 هناقسشاانال_مسوال-هأ رعاشاالوقهنمو|| باكتلاة ب آتديف
 قيربىدصغ ىننعر> ناو « ريخلك دئاد_لاهللاىزج مهضعب لوف هنمو || فسوب هجو ىلعم-
 قددص نمىو دعاه تفرع 1 ىل الالا_ذىركحذامو 0 (اًضيألاقو)

 ايداعالا ىنعنجرلاى هذأ الف * ةئمو”_ ىلع _ذفمطفادع 2رخاالالوقو هحوبرةءاهّد ىف
 ايلاعملاتيستكاق ىفو سفانمهووهاهتماتحاف ىتاز نءاوثك و مه | ه.>دعبسةنانتنأو

 رعاشإسمو جرزملاةرارززبدعسأ ةءامأى آى ومدوأو اولا عدرمصوشه هيد اولا نيا سهوإل |  هيفباشلاءاملاد5
 فورعم ار ةملا لاك ل تاع وهو ةفوكللايهدلوموهأ نم ةمبانعلا اةلودلاءار 0 نم مد م ٠ْ هيف هيف عدصلا لسرأو

 000 اها 9م هرهشأو ةعاجب هيفهعبتوفمطللاو عددملابس :طاادهمقل وهو 0 ْ (ثالااانسن |لافو)

 نبا ارعاشإس هناك( ديب نيد لاقو) 0 4 .فادحاوايهذم هلكر 07 | زب زعلا كلم ىف شعلااذص

 قاما ءذهدتمو ملأ هو ىنءملااذهىفساون ىأب هنرق.ةاورلا نمريثكو بارمشلا فلوقلاديج طفلا || فد
 قاب بنت اوشسلل 45 قس 1

 ودامزذمالاب هرةعالف

 قاس الو فالاروح الو
 (اضدألاق وز

 زب زعلا كا متازم ترهظ

 هد نم لوألو.قي ىلأ تع 60لاذ هيورهمنب مءاقلا نيد (ثّد- >و) اهحرتساوة هب رظأ اةقمطللا ١

 عقتجاو سانلاريمقف هدسعب قاطلا ءاجغ عمدبلابسانلا امه ىذلا ىنعملااذمءاجدياولا نب إ_بمرعشلا ْ

 نم نينموااريمأا,تن أنبأ مهضعبهللاشفءارعشااورعشاارك ذىفاوضاةأفامو هدنعنومأ ابانصأ ||
 الحر ىنردقول اوقب ثم>لاقلاقا ذاملاقل ومد ثمح دءاولازب ملسم :

 ربقلاىلعلدريقلا بارتسمطذ * هؤدعنعهريةاوذخل اودارأ

 ميول ل يا ليا ا ل

 رورب تاو ذ هموو ف ى-هف لاذ ةعاسكانالحرحدمثدحو

 1 دوجلاةباغىدق أس فتلايدوجلاو * اهيداودلاّنذناس غلا يدوي | 3 قوف برقع ثحت هيح
 ا لاقف فالخ لاو هجولا عبقنالجر او ||| زب ربالاونب ءلاكرجحأ

 1 ربذلا حبل هر 2 اوم تلي و هتريخ نيس هر ظائمتسف ماسح ةذق ل ممامهذ

 1 ظ بذا ءمامهتب قاتنأ نعل تعلو كىوهي د ١ ناس كاجو || انور ههءراضقاغر كر
 1 نات راج لاق ىلصوملا يال ل هرك ذىفء مو | َّم_ضخ نمرعشأاذهنومأللا لاذ
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 اراه حوحضلا ىدب أ ضور لما

 سهلا[ مهراز بحلا كال م

 ارادتقادوسحلا لع ادازفو
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 اعدو ة|ءاسنازحالا ىنعدوأو د 008 مب ىريص ن أب سام ديفا
 | كعل :رالئرهأ

 امحونامدمرأ ىن- مح ناد ىذق نبإ ىن 1 و :
 ١ مسأبم همم قد ل1 كو

 1 ا
 ءافغالا نم عنعمل نيسحلاف 0 ىدف ىم»“ ن متدش أ امتآولف ريلاديءنيهتلادبع هيف (لاقو)

 ةعطق نم ىبد زكا هلوش ىنتملا هماعدازو 11 تح م1
 عا ه - - سصا و. 0 5 64-15 ٍِء -

 ب١ اركلاءا قل ْنَع ردد تكاسلع د هتفعف ىع*ج كال سلا تانظ ك1



 |- نمو 022222222227277 ب71

 2 ىلا 1 هو مهامعأ الاخ مهولاب 3 هلئقولى تحب هلا هباذأ ىسفافسلا ارمصنلوق هل مو

 هال مالا د (جاس
 اوثللاان نا لا هامات ن نه ناسعد هردي حل 5 3 2 تاعولو ن نين جلا الو

 ١ ع مكي 2م

 «محرلادبعم الا تنال نا كي رس أاوءلطاق دع كلاس عل ع نم هذين أ مععندق مهضع لوف هلثمو

 7 ليست 50 ها 0 ىوجلاهخنءالوقو

0 

 راكوةععدلا ىقينكم ِء

 00 رلااهفا اة دع هم

 تالعفاةصاع
 ا رتستأ ى نكحل ىدسج ىنض *ىرااافبوثلا ىذراغىديب ىذخ

 الار طنا كت ءاخ ْ رطقدف ب ودن سعناركجحلو اعوام ملا نم كح تارا :

 !ازارجا اهيلعلوحي م 5 ا للا
 كى قر لاجاك ل ا

 اقنث نش اىنعبتو) | 1 كل « امئاردحت ىمد بال اضدأديردنبالوقوأ |
 فاه مءاقلا فأل وو قارغالا نمو

 عا قمع

 دهشش هوو 00 2 َ 1 اناصم باص هلع اهتتقسو دعا ارق سماءامص هيحابصلا سل
 2 3 00 مهولا ُهْويَو نم تمطعأدو كاناس> انلدت لولذ ىطعت نأ. انقدو ىنتلالوثوأ|
ِ 

 3 نم

 هالع سع# . تملا لثاق ىلغتلا م حهالا نبا ةجرتىلءفقأ لو إ

 :1-> أ ىلع متن لو 3 (( قاتل ىتلا فطن لد مس يهنأ ى> كل دلال هأت فخأو

 سد ةسملءاودقتناو وأ دمشرلا| 0 مه 5 كا مدصق ع نمسا اوىبالثيدلا

 ,دلااولاتو سعثلاب قوذأبنامزلا ضرغفتمدو « ىلخت مل ىنرمُتو نامزلا قا
 ويف بحاصلا لاثممت قليل ب بلاط فلاو كتارثا *« هنلاكو هءاروماهسسسلا عقت
 1م ناكل مطتولرخ قر او 11 داذاق 3 ه-ثيرامت «دءاك_: ىاوقئرأو

 فحو راهمشدنأ : ىسنمفرظول قلحالجلا ت24 وه مناسب تود هأو

 و فس هزانانال : قرخالا المسا وةّقفرلا لع ع هقفكن 2-0 أهان: كم هر ا آ

 :طايىفىتلا حورلاب لتنال ىلا ظ
 تاووتاحتراو ُر ْ قنحور_دصحم نيب سفنلاو * ىن-ثاتنا نينمؤلا ريمأ اره
 ضل فة معدو قاطأمل ه-ا>فطاوعالول * امهمقدادءود كوادق ىسفت
 الات قّرهَم ىلا ىّتش نم تعجو « لال 2 كءاعىجل 00
 قيسسملا<بتاناققايس *« ةقماخ بان> فكر فذقاف

 قاةورصتم رحب امسو * ة-لاد_عج كءلعتذل-ىلا لاقنأىل
 قتلادهح قوفهمشتدهحو 03 هناقت قد هلأ ناش

 املٌةم هءفؤرشت

 حوراابريثب
 ذةعاجلا نسدساف

 هم علا كح
 قئنتلا_مدسكأن 1 10 2 اهتقفنأنا ءار ءأ ءسلا ةءاضاو هدعب وتلا هدعبو

 قا ةقوا 2 اريغ ف طخ 1 نا ىعدا هناق هداعالوال.ةعنكعال امءاعذا اوهوولغلا (تءءلاىفدس هاشلاو) ا

 ابو ق.زختلاو 0 لاَقؤ ساو ,انأ ََل ار ءاش || ىلاتعلا نا| هىكع مي نمو ةداعواام منع
 دشنأف# 3 / كلوت هللا ٠ نمتيرصتسا امتنا وساوفوبأ لاف تننلا ا 0 كلوقد هللا نم

 ىلي>ن مىأرلا مهعنإ 0 د احر امد تل رك عد كلذ رام

 7 ذسنأ سلو ك0 ا
 نلحا ىدي نم ىنام ت1 را ىَ دع ا

 ىلمعّم_سادوو انا ا 2 00 او كاد لثم سلا ذهنأ ت !عوشبا معدو ةىلامعلا هل لاق

 ىرخأ ةدمصقن هس ' تملا ى م ونولأ

 .: د“ الان ماوطاعت

 ىدحر |



 ترطمأ (ةليللاهذهىفو)
 لقصاغيف*ارطمءاعلا

 هوجوعاىت- نمعلامامخر
 ١| ليدانقلاةعشأ تضراغعتو
 000 :صقوقصوأُت :.طاعتقهماع

 يلا يدانقلا نس“ لارا

 1 1 مم

 باهشوىدأدو ندعلاو

 هءاعش

 ءااا رءالوق صمراصأا

 دص»ع ىمرطسأ ىشا أكف
 ءاضين هةفركك رهظرتدتك

 (ىورذلانباعنصمن)

 تحابأ

 فدخل الياوارد
 4و ١وقنمىلد دانقلاءوضو

 دقو ريدم عماجن

 هن رمش نأ طاسلاز و ردع

 1 ترصوحن ->ةشناثلا

 ىفىاثلاراصملاقُثمد
 مدعل 0 هتمخ

 ةلودلا) ا

 كا وحوو

 ددع مهل صن نورفوتم

 ىندشنأافدحأ ممتمدقفالو

 رو نمدحل 4.3

 : هتثداعهديصقةص ةح ىفأن ا

 رهالا تتراواهتام 1

 رطالاندءسألاةنأىلا

 ةعاجا هنا ىلا ء:هللاودر

 2 ةاواؤرعشلال وعد مهاك

 رقد اخ وعئصت نأ مولع

 هءاعب حاصلا نييعتعق ءأم

 نم نانملاءى را تاكل

 شعن تانب ىفاه>رخأ « ابرثلا هنمعتنقمرول شرع”لثوسرغ"لتل * هذضتاق ىعكلارودم

 هلو تبق ةراا ةمزالمىفمهضعب غلاب دوو

 بيكر اناعالا نع ة كو دع رطالو انواخام تيلاوانأ

 د 0 هدلا نكع نا ثان ءتجا|م

 0 5 اةذىفاو 0 اا 1 5 :انول د لد

 هريغوأ ى 1 ازتعملا نبال كرولا ىع-:عوف ةغلامملا نم

 كلان هع ون نو 5 اننودهتنبو نياق

 ابلهاج تامو بلا طابأ ىنعأاضيأ وسو هيلعهللا ىل_صوبلا" معىبب ::نمةيواعلانالراهطظتسا مل_مملا هلو ةذ

 ةصفحى أن ءناورهنبالوقن مزتعملا نا هذ أ دقو هذالذنات اريمىلا هتذ ب راشأزتعملا نانءاكف ١

 مهاد طاح لاتنيد-بلاطىبأل الةوادعلادب دمشناكو

 هبك!هلالا ماع اوضرا ماحز لكموب بكا انملامطح ه ا

 ماعالاقنا روتاسلا ل ٠ ناكب كاذسلونوكىفأ «* ىاسدصأ لك ةثارواوعدو
 ىأال ف سو 0 ١١ ىلا لا 0 باطملادبعنيسايعلا نب ماقل ومن مهد أ دقو 1

 لسوهيلعهتلا لص هللا لوسرنبأاب كالومانأ أهل لاق هزءهللا ىدكرنسملا :

 بداوعلا مب ركىوعدلافتنكاذ# مهيأ ق> سارعلا ىب تدب ح

 ا ىديو روي دب ثتراو ؟تاننلا دالوأ ناكىت 5

 اطلا ىف سايعلا نتنادمع نبى ءنينامل سن ىلءنيرهاطلال وق هلدمو فقرهم ىلعربتر اع اك

 |نيدلا ف دم>اصلادةءاموب

 1 سرداب ىلعروصتملا ركسعملاب

 هنود ن 5 ع ماص+خ تقول 4س ءفاعزان:ف د اندحو لانهم 2> ناكول

 ؛ ماعالاىب نمدوأملاو 5 ةمولعمةذدر هت اديلا ود 5 مالسالابو بر ةلايهاوخل

 الامم ةمارك- أ هعشو 0 2

 ةداعالال ةء نكفءاعذاوهو قارغالا / -قدهاشلاو) ىلغتلاع )ا ده ”الانئ ورمعل وهورفاولا ن مثيلا

 منتمالقع نكماذهو هرثا ىلع هيلا ءاطعلاو ةماركلا لسرب ره ا +-علمعالهراجحنأ كاكا
 سفلي ره لود ةنانشأ و مو ةداع

 كاعر ظااشرا دىفدأبرثس» 0 اهلهأو تاعرذأنماهترونت 32

1 
 ساه

 : القع عن :ةعال ها سلا هراشداعب ع نمران ةلاةيو روسو هيلعمتلا لصين ةئب دمرت وماشلا ن متاعرذأناذأ|

 لتاقلالوققار الا عون ىلع باوده شتساامن مساك ٠ نمو هداع ع ندعو

 رئاكراسلا ل ديول لج ىلع *# ةيامصوىوحن .رمىامنأولو

 1 ةحلا _صهردقلاذا الشعل م مسدال الذو طام يلامس فل خدي ىتح لحفل لمت بحلان مهنامناكو لهن درب

 ظ ىنتملال وق كاذ ن4 لوح ا ىف ةءاملا فءارعشلانفةتدقو ةداع منت« هنكإ كذا
 نيب بوثلا هنع عيرلاتراطأ 0 اذالال_1نال-ةمىفدترتحور

 نرتمل كابا تس طاخت الول 5 لدخ رنا الو ىمل يفك

 رخ الالوقنمهذ + أدوو

 نبأ سا.ذلانأ ه لقأ لو هي

 نبأ سا: :للان أاهلقأ لول « كور ةدءرأ_ععس كورظنافاه مهضعدلوق هلثمو

 تدملا ةقدع نما فسد رج اياك اور ةربانأ ول

 ىعللااذهىفضراغلا نبنيدلا فريش يشل

 سس دع د تهد ىغوأت 01 م علا ك

 هلدمو



 لزنما انف انهن نينار ا 2 قع تقرا ل
 لعفت مل هصيق دق طخأ « ربا كريه _سافسو كانأو

 هنا سان هل: سال *« اهردك سا ىف نآول

 ليبس نه نطاخمل هلاام 5 افمغرنوصد ىلا اذ >نا لءعد لوقو

 للي د_:مىف نتا سف فن اطلامدأ نمنةرغس فوه

 ليفدا> نم نددقرومسو *« ديد هل سلكت
 ل كار نأ كاع عيناغملاو *« ىمومت وان فو> ىف رارح ىف

 ريتك لاو اد هدالودو «* الوح مالا لدول ىتذ اًضد امهضعد لوقو

 هز للا نامنار سلو 5 فلا دعيو رفقا سلأ و

 هرب رذلا ل-ةمهماظءريصت # ىتبح ل ما تدتوأو

 هربءشلارا ث عمري شعرس عب « لح ا 0: هرعا1

 ه عمم باو وأو سا ارو دي نك كلخعر موضع لوق هئمو

 كءددو اذه وفي تل لاقن 0 اميغرامو 5 فارأر

 ىناهفدالا ناددعلوف هدمو

 مرسلا ماج 2 لحي * ىديسابن مالا فك ذمغر
 مرخلا لال حف دغرلام ارح «*# كداسس نم كارد هللذ

 هداوىلءدلاو نموذسشأ *« هلئانو هزبسس + ىل_ءىتذ اضدأىورلا نا لوقو
 © لا مو ع نم نام .لاحورناكم# هلأست نيد ه_:مه فرغ مغر

 مسانلا فررمشلا لوقوعهلا ىف ةغلاما نمو
 ام> سانلا ىف فاو وصلا نيسح ن «اكاذاريس )ارح 2

 امغتأ هل 0 فورد قتأ هرعش نم تام

 موأ ب ءءس ؛]هردل-هت انلقدد_مامنأدرو اضدأرخ الالوةهئمو

 مولا 01 ل 03 بحاح هل شرعا نع سل

 كضغفأا "ىل> امهدقرغلاو دا أهمعدمو 5 درك كيفن 1 اضد أ ىحي < مد ملالوكو

 دهم ىفةعلو كفن تدأرو د هعلافىف ياسا

 نا طوع عفاصلا لوقو

 ا ارا رصن نا ل ثم تصر أ ام! يلكبئاثلا ىنرع ترصبأ دق

 اخ اهم ه-طاخد داعو“ ا دع رطعدم و ضأ 4 0 مى م

 دسافلا 4 ف نا_ةانيملاع لاى 1 هش. تراطةسافرمصن نبا ىطن اضدأهف لوقو

 د1 لاا نال ةطاوتم د اوسق مهلك ض الا له و

 اي ذأ 4.ؤ ىنكتشر# اهلك ةيربلا ىف أ حا صو

 اسفمأ نس هنت ىرددجا | دا هدساىلا هزم سافن ل

 سا, .ةلابو ل ١ءلدلابل داع # ساو نضر نم م مل اعانأب 3 داجأو مهضعملو

 ىسافو وف ءاسقو طرا # ن.كاوه.دابسافامو ' :

 نامعمقرعاشلا» ردنا لوقو

 يهاوم 1

 سشوار ل ل ل م يمل

 عماذه نم دوسي لاقذ |
 د ران 4.3 نكس 23 ١

 اذهمشدو طور غم عاطو ْ

 هيرلعرد_صيىف نيدهن |
 رقص ساو" د طامعسأ :

 ميلك قرطأو ىاقشطمملا |

 تدشن همانل ْ

 ا نكاد ردصو |
 لاح ة> الم اب علط طور غمو

 ءدمنردصلا كاذب لق

 ةدررخ

 ال طوعءاوهز تن ”ودقوأ

 (وهدشنأم 1
 مص ىلع ية ران ل

 ضن عا طنامهيه>ور

 اديك ىنع لست تلاقمت |

 قوذ ردلاوىكرد_صلشم 1

0 
 دور 5 :(رخا 1 ىنعمرك ذم :

 000 ا

 دور ىتيص راعلا كربلا
 داس ايو دع

 :سحلمأتدقءالغىذخت |

 عمشمف هإ قاشع ةعاج

 رتقاغايشعيف تضرر |
 ه مؤ ت مطنف هريغ ىنعم ْ

 راقم هنمطو رمااادب علطو ٍ

 2 سلا ىلد حي نيتئرانل ,ٍ

 ا 2
 :م

 ندمان ءئض دانا
 1 امظنم

 (تيءااادهوهعنصو)

 هن اكن د ران ىلع عملط و

 د قوشف 1 وم 1

 4 ءزددح
 هيىيب



 رادفضرالاوةءا.سىفرهدلاو * ل-جرىفسانلات .ًارفهّتمقل

  "ىزراوخلاد#ىألوقوأأ عما تعابتوح بوق
 نالقثلا هطعنملام ىطع ال « هنا ءايلعد_:؟نعىلئاسانأ ءارخلا,كنما.ستكم

 ناكم ”لكو نا سنا لك ىأر 35 ا غأ كح ةلزنم ىف هرب نذ ىل+ ا ضرتءو باو ثلا عنصو

 داج أو ةدمصت نم ةلودلا فيس ىف ىدعسلا ةتاس نبا ل اوههغلامملا عد دب نمو هذ ىفغدصلا نونرادأ

 لْضملا ىلع ىنث أ ىرصذ نمتدكو»اهبتريصخ ىتح ىم للا كتدجدق نونلااذ سنوبادغىت-
 لستالف الوأةيغرانل قلخاف « انا لاونلالذب ف ىغرتتنكنا هقوق نم ىلا سنو

 لمأالب ايندلا بحسأ ىنتكرت « هلقؤأ يشيل كدود قمل نطقب لصأ هالعاا

 ةلودلا فيسنبةلودلا دعس ءاغببلا جر غلا فأل وق هنم غلبأو وهوتببلاا ذههيئاعتصمم

 لس ثوهدو> درو الو ىقريشكلاسب ا ىرولا ىفدامءنث غال مفد 0 100

 لمى رولا قييملوالام « هلئان قس مل نا ىلا داج توح نم سنودايت عاب
 داعب بح اصلا فك ابننا لوق ىنعملا اذهنمسدرقو ءادشاور تلار دس 17

 ايرأىل قبب ىفكيأر نحو «ىلمأىدمىفوتساى نظن نسف هكا رعشلالوق

 كللملادعباغئاصدابعنبدقعملان | ىأردقوتناءللانبالوقةغلامملانسا<نصوأأ] ءلطه_لعضش انور
 5 0 0 0 0 0 م مع راردصى

علا هيّسد هيف كدو>وبطخ «امدعومدلاىرحأ ىمأب وللا ىذأ ىضو طورغم
 امد

 امرا كحرمص:ىفت نك امدعدنم# ةعرات ناكدفكنوكحدداعو ىذلاعلطلاو ٌغرانلاىفارظا

 (لقلاو فيسلاوىدنلا الاردن « هلأ غاوصلاةلآ ىف تفّرص البام هعمل ماليا ءام
 17 هعدب هوغاصدق حن رانلاام'اكف افنوكح:نأاررثلا لقّدساف * اهطستليقتااكتدهعدب

 00 : 27 نم
 ارا اك اا ازور اور السالس كاذوالي دان ب هذ

 م تالا 0 ىددرط او (تلقفهياعتدز)

 اذع مقت مل نا هوبر اهب مدو « ارق لنا ايكوكاللاىفحل نملادبولعساوردصبانانأ
 متاح ناأ هنازخىفو ىذطمأو 5 رتزعكا ملأ ن وسعت هشج ىفذ "الدلال وقلب أامو

 اهعسم ىندنأو ىبغلاباصأ © أماعم هقك تسأ يم هدمصق نم مف هْملوأو

 افرطبنأ ىل-هوأ بأن ادغ دع ال_ماخه-ةمعتك ناو

 حا نبا لوق نوجا ىفةغلامملا نمو
 اهآرنمنت_ةتواهدغا م #4 ىب-ه.عقورتماهااك هاتف

 دمتم ةويصام» ًاديعت

 هضقىلهالسهمف ةماط كح

 رص» © لردانف كح هعرانو
 تاقفهترمهتخاغ
 طورقم هيؤردص ن.سحانأ
 ةعلط

 نكالدتم هنادغرات تراك

 ىذلاصثلا نس أدل

 ا هاينينعلا ىتذلل ثد_#و 95 ربا بويعحملل در 5

 ظءن'ال نينءبوأ يصد بال ىع*الاب رمول ىكمربلا ةاظظ لوق نموهو

 هدمصق نم هلوقىفةباغلا ىلا داجأو”ىدلادتا نسح ا دلو
 ادريلاوقريلا نورس مامغلا ىدنأ «© اهقمواهانانث نما اك

 اضأ”ى الغلال اودعددي و : أههتهج

 ع 0 3 ه,_كاواهتمدقأو * سداوع قاتعلا ل محلا اويل لاجلك ةىدهأو أ د

 وم سأأرب الا ترث_ءالو +« 00 د ىلع الا تةطواف هضقلسالسقربتليدانق

 هلوقي شمالا ءاوأولا برغأ دووأ] ىلإ ال طوع“ فقيقعالاو
 ندع انوهضتدو ىتنغو» » :هنم نسما ضانر رآه ىعطقلا داشنا (قفتاو)

 َر وده رد نمت ناكل * ىعدمد ءازان ىحر تدصنوألو ةعاج عمادلاب ىلامللا ع

 "ىمورلا نبا لوق لكلا ىفةغل اءاا نمو ىو رذلآنبا مهيفانباهصأ نم



 4 ا ا ١ و ور 5ئ55555--
 اهيدب لاف هنهذنأ أ ق0 لسغيفقرعيوينملاو 2 0 فوطءمموز#4 لسغدو [ءبامدماك اردأ

 0 واروث كردأ ه_رذ نأ ىذا هنافةداعوال.ة عنكم ءاعّاوهو غ.دلبتلا
 - 22 50-25 نملاَمفا 5 هرعش ىف ىدملا ذه ساو رمأ ل معتسا دو هداعو العن نكمانعت

 ءاقللب عنتو اهيدوعت ىلا ىلءتيكرذا أ دعناكو 3 ةعلو رون هنم تدداعو
 : : ضمضغأ ىن مهذب ناحهلا لق اهرولضر ءأوةعتدصتأف ىرخ أنماضد أ لاقو ٍ
 ض ءفرءانقىف ىرخ أر داغو د اعبر أون ةنثاوان الر ىلاوو ا

 ب.عالو ىشعلابت لون |

 بقثملا ديلولا فور دك 3 # هرادع طامم قرع كرداق ىرخ انماضد أ لاقو ا
 ءاكرلا 1 ١
 : 5 ا 1 كلا 1 اذأ كيف رو ةعسشوأاكر وتو 1 ,مىعردرداغف تاس أ دهن لاق نأ ىلا ١

 م9 مع سس - بداقإ 50

 قاب تءشاشك اهمعف قرعيفءاعضن؛ لوءادع 5 10 ا ىرخأ نم لاقو :
 600 . رانح> لدم هنعلرت و «*هيهّتمت نس حولا“ 1 عرصأو زعااو أس ردالا ىلا ءاجم كرأ ا اوداو فسوقلاتف لاا ذيب تالا

 ةسضدلاف ل
 6 لان 0 اءملاثدد ردصلار رك هو 2
1 

 1 0 تت بل 2 ا هدام ع نم هلوقب ىف اتسدرالار هاطوأ هب” أ دقو 3 > تارا ا ىل_ةياتاجصوالااهيعرتبأ * ةضورو ش>و تر جماذأ لممخو ظ دب لاعو

 ءاوع ملا أ الإ سه“ ىلا ىف فاضالا لمغنمو 95 ىوطلا فب شعلا عترب نأ أتم ُّط ْ

 ع لور و ملا اًضدأ سقلا ٌىسها لوق هنمو ١

 ءائفلاد-ق ترد ناىلا ْ ىطغديصلا قأ, نأ ىااولا ملا أنش ناذلو لاف اسم كراماذا

 الافتيغبول سهلا تملفإ ىزاملا فصوفزتعلانالوق هلثموهبر غاظلابمهيقب هوقودم دصلامهئيةعرس لا

 ىناشب تمعد 1 أهيفذ ْ برطض اودمدلمل لاذ اوهذ د بلطا_عدل مو-ةلاقنودو

 دو أ هيقنلاىيرتمم(لاقزأ : بر علا نممم كدا اودع

 هنيعضت هتلأسف ىاقلا || عبصالا أنبا لاق اهنعيرخف ل ناو ةغلابلا ىلا عج( قزرد ةفىًراذا كرام) هيفرخ الالوقدلثمو ||
 هةسادلا ارعاش ل وف ةغااما باب ىف عم“ هرعمش غلبأ

 اهيديلاةذ 1
 9 .٠

 ءامضلا ىنسمالظلامزهاذا ظ ديصروك سال ىركثقوفامو ع هارب ركسششت ع :نعزشلابع 1 نحو
 كانغ لادن ا رت لد ديهثعاطةسالام نكلو * هتعطتسا عاطتسامناكولو

 المل ت مقبول سلا تدلفأ افاسامركش موقأى تح ه« ةفراعىلاريدستال ساوو ألاقانهنموأ|
 قاقتءقباشك اهيقف ْ رثاىرظنن م مهولا ناكمراصذ# هدم ' اق قرطد_عوت ماظن هلا لوقةغلامملا موأآ

 دل تاهشامو (عقجاو) ظ رس ةعدمل هانأ ىف ىؤكعتصن 5 هسقكملا ها

 رك عي مشل توداح | ركشلا ه->رجت طقاقاةرألو «هتحر ف ارطاخ ىركش ّرمو
 سانعلا تاكرملاونأ نددلا [ ”ىالسلالوةغلاملا ف سمحتو مولا نمربابالا كاب .النأ رن اذه لاك كلل ةمنلا اا ظ>اجلانأ لاق
 الع ااجلا هللادبع نا ْ ! : اًضدأةلودلا دضعيف

 1 ءاش 0 :نأ ١ ردقلااهلح وأ نآاناطملا ى راو د الحاع ةظرسلا ضرعىوطُكيلا

 رمسنلا ع مجا امكهامسأ ةثالث 37 قراشو ءالظلا و قرع تكف
 ر_فهدلاوه مود وا تدلا ىه رادو ىرولاو_ه مه كلع كام آ ترمثبو

 ىرادغ”جار ىد صاد ىرءاشو * ىعيدمو قمض لوو ىلع ىلع 3 داجًاواضأ هلوذو

 ىفراطوأ صعد ى و نأف ايندلا كيرصحو وعدا 5 مان ل

 فيرعثلا عنصق سنون ى بلا

 : رجح ىفاتمابس ذرب ١

 ءاهتناال هفولدو
 ىلاح ”رالاندلا هان ىذاةلا لوقو ىتم نبال ويحلا علب نا 1 قكولبلتا تتلو ايندلا كرد «ىلاكت و رو ىهقالا ضرْعْلا ى هذ ىنتا ا لوف هلثمو

 الرا /
 ىراعلا نمىراعلا لح رلاوظا ده م | أن



 وط لماع ها نمتدغذا

 ١ ر<نذعلا ا ود نمت واد

 (انآتاقول5)
 هنأ و ءاضتس تاإ م ماسح 9و

 ءددع تامئانلا كح لش 9

 ماوقد ود تاغ تكتمل

 همعص ضرتنام ملا[ طذ

 هداص

 ددوسعّرشم تاجاهنك-
 هدية ماماىف مراك الاذب
 فوةفصتلددقو تثدح#

 هدوذو

 هدجويا نولتن هفلخ نم

 دقو (رفاط نب”ىل لعلت)
 ىتلا ةعطقلا هد هئرنار

 ناو ذ قه سقبل "لاا همست

1 1 

 ةراغالاريثكه دوج عم
 5 دال (فريخأو) هم هياع

 لاديوطننن مساقلاوأ

 ا راجح نحمد قد شا

 وهوهنهذ[نأ ىناأسو

 المات مب ول سهلا تماف
 ىاقبتيقاك اهمفف

 (اميدب تعاصف)
 انمكان قالت نأااو
50 
 هنمل صولا ىءطمأو كالا

 نك ادد كر
 قاَمَتَقا
 تداغس.كلااماذا ىدعاوو

 ءاعالاىلا لمسالثاوو

 الملة تيقن ول سلا تمل
 فاق تقال اهم
 وأ ىضاقلا فرم مم(لاق)
 هسا نب" لع نسما

 | | هع ونا الكاكا فرز ط ىلع هغكر س“ كلا اوهبرسثداداو >حودم 1: نس عزتنا هناق هباكلا

 مرح لاكلذوهف هكر برست هنأ مولعمو ىركلا فكمهل هتبثأ ادعف لم ملا فكر

 ظ ١) لامالواهيدمت ”لدنءليخال )

 أرمهعناكو ران, دفلأ ةيدهه ماا لج دقواكست انا عحدع طيسلان مهديصقلوأوهو ىنتملا سءطلاوأ هلاك اه

 هدعدو (لاحلادعست مل ناىطذ ةلادعسلف) هماقو 0

 لاوقأس اناا ى ه-ءنولوفريشب # ه-داقو امعنىدلاريمالازحاو

 لايكم" قا ىرادعا نممهديرخ د هلل ست و

 لاهصتَنهمف ىلف ىرحر وها «* ىنعنت لكلا تاك ن أو

 لالواو راثكحصا ىدنع نايس «اىدحر رفلاملانال ترك_ثامو

 لاو داء ا ا ادا نأ اح مشت 1س 0

 هد .٠ نم عزتنا هنأ اكفهسغنناسنالا ةيطا جدير مت | / ,ةدهاشلاو) ىنغلا لام اد ًاراوذلا ,وطى هو

 ىشثعالا لوق هل مولا اولاملاولمخلادقفىف هلة مرح 1 اهمذ“

 ل>رلا ميأانارفقيط:لشو *« انتا |نادرب ره عدو
 -ىجراوللا يذلا ماع نت ةدفل ىعمتلا لوقدي رضلا ىف ةلثمالا نمو

 اتيعرادلادو بت ةياداببعو # طعس س١ رح شرا قات ىتم

 اننموااري_مأ عضر:ملو د هل”رون لك أ نأنيست

 اًضدأةَمرلاىذلوق هلذمو

 دحاونيعلا ف ص<كااوةعب رأد دع كهدح ”ىديودلا ءانب 1 و

 2 ->امعورأو ىرهم سعأو ع ها 5-7 0

 اهلمت ها ل ا ل ل ل ا ”قالعلام > الايدارأ

 رعشم جاما عورالا اوف مت ةعبرأب هتبجهلوقنالر ها وك ل عال !

 ملا ىنمموهورخآ صد هنأب

 لدع > اوقصنب ل ناهللا فو دع انام د انلط ناو رقت لسانا

 الا هال كاع 90 # دملاذّه نم ت>اهفريتتحاه ئىئ :رعما لود اودو

 هن تما نم دفلاءاءاظلا راح أ الملا ةععان ءامد أ ةمبظىلو اضن رعاشلا لوقو
 اما رولا ىنح ىنجأو #3 اهذونلن منأ لاير دك ؤزاعأ

 دسالا ةم> وز ,ةوحالسلا مفي 032 ةرظانب ىري_غىرتال ىنقلتنا اضدأرخ "الا لوو

 ىدان لك ىفتونعشدح * تدغدابأوذىدنلال .زح ى.ادنالار , ام نبا لوقو

 داخأا لب وطدام را ريدك * هت:ة>-اذاهنم كءفالت

 رعاشلال وو 4ةموديردع

 لسغيفءائ محن لواك أرد د هن و روثنيب ءادعىداعف ]) [|

 تسلا ل دقو ةمدقملادهاوش ىف ةقباسلاو ةروهشملاهتدمصق نم نسا قص الثدي لا
 نيب لصفلا عطاك نرمدأف د لب لمع : الم ىفراودىراذع دع هحاعننأ اكدرمماتلن ع

 لد در م اهرحاوح وع هنوذو تايدالاب ان ةللأف #»# لو هريشعلا ف" عمد

 ل_-2- 'رب دوو أءاو شفع وب جحدم نيد نم مولا هاهطىلظؤ هدعيوتدنلا دعو

 لهست هدف ندعلا قرتام ىج 5 ه* هنودرمهّهب فرطلا داك ان>رو ش

 ل.س ص ريغاعاق ىب معد تابو * هماكو هحرس هيلعتانق
 ندمصلان ب هالا اولا ةللاو ركل اذن دم ودنا ارا كناوفرعر د داندسر ةفمصر هنأ تيبلا ىفىنعلاو

 ىنعمو اهنمىننالا ةهنلابو ش-ولارقب نمرك ذلاروثلايدارأو دحاو قاط فرخ الارث أ ىلعا هد أ عرممد

 اكحهارد



 رع و لئضفتلا مق عقد ةءامئاو د . اهتانمؤتابتشمكي 5

 2 دفصو ىف ص اولا هللا دبع ىنالو
 سا ذلل ل 9 4 م مامن تاس أ متاقرم تلعدودع سرا دان

 ساك هرادا 210 لدا 0 طم ءؤدلو أد فودورول

 7 ىعسرلا لوقنسح>أامو

 أوه اودعدناو اوداعادباودسأ 3 ناو اوداش اولئباذا نيذلا نان

 اوهت_ثدملاو ءةاعوأ اومدكمل ع اوراد وأ اومعحت م اون راحنا

 د اولا ىتمواوشعسأاو ريض#سا ىج ”ىلإ

 لاجلاو ىناعاسلا نندلا

 دهم اوىدادغماا حاتلا نا

 2 والاو ىعتلا نبا

 تنكنأق فتاق ىطساولا

 تءقروتدد 2ع هاهي

 قلو-ةلاانمطاعتفاعيدب

 نبندلاءاهب ردف كلذ
 لاقفىناعاسلا اوةسعنم اوكلموأ اورد 00 اودقاعوأاورفملاود- هاعنأا

 أذ تحت نم تدام لك ةفالخللا سعت نا لوقعددبو

 نالاتسلا لالذاون روه بحلاىفم_منأ شذ « هداعنز و ااريسغاوأ سانأ

 لاثعهلان:أت لو ض لاحرتو ىل->و كاسماولذيو *« ةقر_فوعام اور شو لاصو
 نأ نمو ىيئادوطوش اولاحاودهعناواول-اودةعناو «اون>اوةطعناواو:ضاوعج«ناف

 لامجلات حت دمتضرأءاب اوقدصاوتد حو اونعاودقاعوأ * اوعفراوملاسوأ اوعضواوت راحنا

 ردشلا هذاك ىلع سوم لالا اهبشمهل قاتنافماثل موق
 اورثكمهربغن مأد _-ًااورثاكوأ اورمناورئانوأا اوقساوهاسنا

 رعملا ه 1 طوا ستاك * مهري س2 هللا لق مال موق

 ما بااكلا عر *« اوزريذاسانلا فمه<رنأك

 اني رثنتمالا هلْ: تساح
 ماحلا هن اكس >قدص

 هاذا عونلا ىلعهزيمترهظأ

 هيدا ءامف ةمدخ ىف ل

 ؛ّ

 0 ((لس>ر 11 ىمنفلا لم مئاسع 00 « ىنولا حراصلا نودعتءاهوشو ل

 مايقهيالاشتال غن نيقدشلا بحر ةطرفلاوةعْئارلا لب وطلا ىهو سرغاةةصءاهوشو هلئاةفرعدالو ليوطلانمتسملا||
 (ىطعساولا لاقو) | 4" ةماركل ىذوبالمرتكالا فلا قيئقلاوعردلاوهو ةم اا نارا ولاو ئرْذلاو

 ءارمضخلاا كل هلسرأو هناكم نع هصخض“ًاريعملا لحر نم ل_>رملاو هيناثو هلوأ رت هله ىلعأ 0

 00 ىف ودعت لاقان هو هفاحلاكل ةغلابماهمف هل ثمرخخآ ةفص ىذسهأ ع نم عزتني نأ اوهودب ىرخعلا (هيفدهاشلاو)| ْ

 مال-_.الل مويلاوهنماب ادهتسم هنمعزتنا ىت>دادعتسالاب هفاصتا فغلا_هفبر ايبادعتسالاكلعرد زالوشت نمل

 0 لع ًأهتلاو عرد سرالرخآ ا

 ايد تدامضرالا هكا ذ رك توعوأ متانغلا ىو * ةورتغنناحر الت مق ع نئلو )ب
 ايررط اهو لماكلا» نم ةديصق نم ىننلا َةطسمنةداتتلت يملا |

 باطنمان كب تفسثذا || ىسراوفتثزردقىتتأرالا * مواتواهلعيزتتاهق بسس « ىنمولت هانسلان م يعدرك
 رت مى نال #دان" قسورهد #* ةلكشب باصأ نملوأ 1 مولكو كح من ىمع هديتك ورا و |

 ( ىلا نبا لاقو) ميوس سو قون شربل ف ىنوأ| ىف ةقئح نمدويس أ ىنمو اهيخلوقيال ظ
 ىّذشملا سس" را تيس 1 مو2صالدلا قا1او ضدملا ىف * مم "يديدع اااوسلاذاءوق

 ارهظدن :ءاه 0 طدح ندع فرح طسون نوديد,ر لا( هيفدهاشلاو) ةقشمالب سلا نول ىهوةم تعج متانغلاو تييلاهدعيو |[ ١

 انتوئقاويد,تعقراسما تومأو ل ةيملاذإو همر ؟قةغلامماعركه سفن نم عزتنا هن اك-ف هسفن مي ركلابىنعهلاف | 0

 ّض رالا كرت تلبقنأ د الد نم كاس اكبرعشد ه6 الو ”ىطلا بكري نمريخاب ) ٍ
 ارشع فر رطبديرلا( هيقدهاك لاو) د:نساارها اوشقةش ١ لاهتدصةنمىنعالا كئامد سلا نمثبلا ا

 و” 8

 اك



 اعط لل اع ني

 ىرق نم
 1 نلمأ ىلا قاتشملوأ تنك

 ىنممارف رطلااغاك
 لعد

 اهصلاركس نم هاغطع لع
 أح سح
 لُقلا ب راشلا فطع لبا

 دأ رؤوف سلا ناجل

 اديو ىعذلا
 لفطلا ا هامرالا سعشلل
 ىللفطلاب

 "”ىدتهلام راصلا لماحأب

 ارمصدنم

 تينغتسادو حالتسلا عص

 لحدا
 فرسلاب ىلا لعسفب م

 م دريدا

 برض عم مراوصلابرمض

 لما نمد

 افاينسسانلا فت نكدو

 تدحرب

 ىلعدبع
 تب لا

 دش 0 هذهلثم

 (فريصخأو) رعش 4 خضم

 لس لمعان نجار تيذاآلا

 0 3 را

 زم كال تاكو ياي

 مارهالا ىلا ىلا ءّد للا هجر

 ءاهيس دالا هعم و9 هزم

 رخ الا لوقو

 اسكومعان سكو بايكححلا عم « ال_طساكو نوناكو ساكو نك
 نم مهموءاراجن ممهنخءامدالان معاج ا هكلسىت جلا هذ_ههنداح و هركس نبأ ع+ دوو

 هاط ىلامو * اعمسدعت ءاد-ثلاتاناحو

 عم أب 1 كل كلا ناكتر_ةظاذا
 لادبأ نم تريضض> امناو * ةرضاحتافاكلااموءاّدشلا ءاج اضدأرتخ الالوقو

 لاقلاو ى-ءقلاورح اهرداقو * الفو عسسج وم بادوزدو لف

 بن :اكلات وفات دلال الوف ]وقو

 هيسساقب ساوروطتملو « هدسهالدربب لا ءاح

 نا لقب هكوفالظ ىف 1 «هقتمنواكلا الو ىدنعس ءكراال

 هلجان فا طا 6 5 افسأاو سكللا لخو باكلا عد

 ىعءد :لانعنم م هوتشت #4 فاك هوم-ص ىذل تلو هنمسرفقهفلواو

 ى نع سارا درب #4 ءاسكحم ىلءىلق فهلاو

 2 ء*الال اوفءامشلاءاح ان نمو

 مسملا اذه لثع تاصيدقلو 0 مه ردىدنء سلو ءامشلاءاج

 مويس مسا تشو :اكو * اهريغو بأم للا سانلا م تكنو

 لووكلذن ذاك

 م اكح#.+ ءاقاب 4 مهضعن

 يما فالس اواو يدا موءاح_ تلاءاس ٠١ تارعألا رش لوقو
 ا »* اهاينترشفورض ا

 علوىدنلاباضد أن يكا سللو * هبتماودوجاهد بة تناك

 ىدعسلا ةنامنْنرصن ىف أ لوقو

 ىنامت_سأدن صدر ةدوداعتراالا د ددعهلىد_:ءامو ءام-سلا ءاج

 ناك | ضده ىنمهف تدضو ىءش# كسل للا

 مهلا د تسط قنومأملا بلاطى ألوف اوفو
 راطقإدت برهم: 9+ ةضوراهفزتهتةقيدحو

 ران 0ك درست ءادوامو 2 «اهتصغىان و9 :رفصاهدمعصت3

 ىلاكمملا لضغلا نأ لوقو
 لئالغ هنعدمنت «* قئاقشرودهناو لتامر صغدفلاو * لثاهصءد فدزلاق

 لئاج راذعلاالا ل 00 ا و لدا 'امت ع نيبص# نب قار لتم ما

 نارطق لمعام سلا « نايلاوروفاكلاول *« دنصلارص# هذ
 سلا دمع نمل>رلوو هأذعم قو

 رشا لاثماكسانلاامنا * مهتئحاماذاسانلا لماج
 رفلاوا> هدوعىاسصوضو 0 هرظ:نمق مومدملا ميونم

 0 01 حا هدرا

 تاع "دنا قدي دلو 0 نش امى سلا

 رصملل 1 ع ها 0

 55 ءاعتهنمءر 1 : بلد وقعت فوه جمو



 8 ان ؟

 أوعع#و ؟لوقلات- ضانلاءت- نأ * ماك ءا>الا لضفأم- -مناو

 0 هروهشلا هت طخ ساعت انت طخ نا دعي ةدصقلا هذههنعاتا ىذرداسب تااقاو

 رعشأ ةرعا مثادنلاو هل نو! لجرلاا ده ناس 1 ّْ
 ىفهللالزن أن ذلا مهوب هرعلا دمسهتا مهللا لاق هداز :ةقدز لا_ةفءاطعأة دمتى :امعأا تاوضان م عفرأ

 مج عابشالاو رطل و ارساراولزا ىنعمو نولقعدالمهرثك أتا ار اءارو نم كنوداذ, نيذلا نأ مهقح ٍ
 , ِ ثاوملاو ورك ذملاو ع اون ةالاود>اولا ىلع عمت ف :رذلاوعامتالاو راصتالا ى هو محلا نم شلارمسك,ة عش

 ه:نأددأ رد_هرام |
 ىشو هعدب عج عدملاو انهةعمبطلا ىثو قيل مج قئالخلاو ناسنالا هءاع ل محامو ةزيرغلا ةيصحلاو |

 (امه.فدهاش ]ا وز اي هامالى الوخالا ثان ردسم|غاهدأر !اولككاذ «دنيدلا قش دا ا

 ءاملوالا عفنوعادعالاررمض ىلا نحو دمملا ةذص لوتالا تيبلا ىفمسسق هناف ميسقتلا عمعمجا نمىناثلا مسقلا
 هدصو٠ نم لاذ هتقرب ىناثلا ثدمااز 4 ٍْ

 تمزأ ةوتشاماذاندمعطالاو دع اوعفدالك اعاف دنمم_ظعالاو #*مهراو د محت فاح ىتب روأج

 أوعشن م وعامش +أى مفنلااولواحوأ# اوةدصاوّد حنا مهماوقأريخ مه عم ”موباوأ ىلا ىت - ءسانلاو

 ع وخلا كرهتل ”عمأ.: :ههل قت وأ

 مرضا تاومالاورس' ل ال"ى كباو وع مق 16 د مجسم ىداعالا عج

 (( اوذعاذا ل يلقاوت هاذاربثك * اوعداذا فافدخاوق الاذا لات ْ

 وأ لب وطلا نمةدمصقنم مىنتللتسعلا ||
 ذجلا 0 « د هريكمصأو لد ىلاعذ لقأ ْ
 تببلاهدعبو ده أ يع هلال وط نمم- م 6 0 حاشمو ل ظ

 : 00 د -نمرالانأ اكتب رضو دع هدنعء6 نعط الأ ع نعطلان" اكنعطو هليصعلو 1

 ده تاه توالت اكلاحر 4ع 2 اس لك ىلء فت فح تم جادا

 د غوم_همزحأو مدق مهل أف «* هل-.هأ نامزلاذ_.هىااّءذأ
 در مهعدم أ ودهف مهده_سأو ع معمسهرمهبأو بلكم همر 7

 0 مأم 00 دام ىرب نأ 1 !ىبءامندلادكتن مو

 (همذ دهاشلاو) مهريغن ا مهدمب انه داو 0 1

 ١ هناقهيقءاناملاو جا ان نملك ف اافاش كلا لاو ارك دن تأو هورخأ ه-جو ىلع م سدا ءى ّ:

 ْ  1ىدلاخلا لوق م سَقَلا عم جملا عاون أن مو رغاظوهوهيق.اناما م لكىلا فاماو ماسلا لاوس :

 هاوهتو راصد أو بول هانم 5 مانا لك هوت

 هادخدرولا" ىجو سقف هع هن :رطو هانمع ضغلا س -رغلا| ]

 سءالة ننال وق هلثموأ |
 لاكش الاولاثم“الاتواستف * انرلا هاش راهزالا نم تاج '

 لاغ جيسفتبلاو د 3->خدرولاو * مسبم ىجحاق“ الاوعدص س "الا

 ديمعلانناريزولا ىفدامعن/سحاصلالوةوأأ ١
 4و وطقت رحايتدلااكف 0 هك نال ع رولا مدع

 هما نماهضان روهد 0 اهراكو4- ا ماظطأم 2

 "مالا 1 ةمسقتلا عم عجل أمددب نمو :

 اسحاتتاحاحن ع 0 3 هيئاوح نمىدنعو اشاء

مهتاوص ا مطدم ع نم طه طلاع
 الس س ىلع ل ا 

 و «مفنةاغاذه ا

 كناودتأت طاطقلا

 دلا ءىلعد> أمّدعتال

 م: تلم دولوسقيو

 وعدلاقدازوام_هاثم

الا لف
 :-ضر

 اروح لانببوهنببىرش
 ا لا

 أ سد و ةند ا

 كو كللءحرتوا ىذلا |[

 داق ه>او رن. نذلا لا

 باعلان لاقفاشمطل
 نءًاردقف ىلمت تدشن أ لا
 تنكر مرتك 1 تاع

 هوتافامتدشنافهمناح |||

 9تف رسأدق كلذعمادح

 لىدع

 ال مدخحولا سلاف
 ل

 هوىدحو نمدهللا 3 اع

0 ' 
 وو خخ نمو ىأر-غنمو
 ىل>و نمو
 راقوطلا دعسان ناكول

 فردا
 و رغملا مهعتأام ىاثيع

 للا



 وأ نادج ن ةلودلا رسا 01 م هدلمصق نمه ىب انما بطلا ىفالناملا اننأىدامئار همسقلأ

 اوعصءاوتحوأاو :محاولتانناأ * عددت» سائلا اذهرثك أ,ىريغ كلذببتكو كا

 عزيام "لادا ار 35 مهر نأالا ةظ.فللالهأ "1

 ءط ىسه شتا هامحلا نا وه تاء امددع د ىنقنوهامللاامو ٠ 6 مهتاداهمش ءارعشلا

 عد زملا عطقبزيزعلا فنأ 5 هنرامحءهسجو لاباس ل ازريثكى د ةناردقلا 0

 من أو ىدمتىف ثسغلا هادا ءاطأو تكن < ..ءر هيلا حرطأأ اههتك أت ألبةىفوت ئاهنم

 عجولا ىشوأ ءركسص لكءاود * ةفارشم تلا اال ة-فرمثملاو نيدلاءام(ىريخأو) هنع
 عفد اهفاطعأ ىف ءدلاو ب مردلاىف * اهرفوف نيف نمل مدخن س رافو كا هما 416

 عزف 0 هّتضْغَأو * قاف هماق قامو ةدشتلا -وأو

 عمتك :باحقل أ ىلأن اب شرجلاو د6 . مهلك تاذاش هلا عمت الاب

 روصخنم نى ا

 نادهو نري زعلاد معنا

 ا ا ىلع د لمابرن ىمقأ بناقل داق ىل هتكودامىرادضسلا

 ٌْ عدبشالو" ىر هلسل توما * دا؛نعهارسسماداب ى:ةكحرال ىدي_ذع عقتجا لاق هطذع

 ٍ 00 ةئيدملاروسوهوءام 1 هدير هلد و ُُط هد.صقلاوناثءلاهدعنو نب ندلا لا مهنم ةعاج

 ا اوك ع نم لعب :ملاعاوىراص: :لاديعم ىهوءانلا هيلا : ةعب عجن عنسملاو ةضامأن" اللا 0 ل ىشومورأاب ىناباشلا نيدلا ل ءوةحاور

 ا ىتحم مبلل ةلقوم_هةناها ىلعةلالدللو اوعر زامرانلاو اوعجامسبنلاو 0 قفاو .لاودلو نصوأ عاقب فورسعملا رعاشلا

 ١ ددعتم عج وهو مسعتلا عم عجل (امهيفدهاش ثلاو) هناطخ :نوبطاضف لعب نم سجن م 'اوسيأمجا مك

 : نسيلا ىفاىلاثلاورهاظ و هوئدشملا ناكل الاف ى- يت هعج م دذ. هدم مسقتو ا 2 0

 ْ اعواضدعب ندمت هلا

 علاه تشو ءاف قئالخلا نا « ةتدحتريغم_منم كل: ةبصم
 ىنلا ىلع مع ةومدة ند املاك طمسدلأ نم هدمصق نم ه.:ءهللا ىدك ضرىك راصنالا تدان نناسانادملا

 هايح نب درعسنيدلا ءايضو
 طار رولا ندلاءامضوى رقما

 رهتشم ت كولا كلذ فوشو
 د ن' ىلع ءاهملا 0 شعل

 ناهفور هلا فاسار ملا
 نوعمح ندتاشمف ىفاعاسلا

 قاعانسلا انيلع لش

 هناهنوهبايشنا اوقنعف وهو

 -_ 6-1 ًاذءاح هدسو 4

 ْ ا اقل ارو ساس نارا عودت نار راو رسام حرقا عه قوزتسو هلا لم

 ٌ اهو ةدمصقلاو لد : وطريخ ىف نادرزلا اوهومهر ءاشودراطعوهو

 تت ساشا هم سساوثب ندلق 0 نم بئاوذلانا

 و ءرسشىذلا سه“ الايوهلالا ىو هفرب ريس تذاك نملك ابى ذرب

 اهرع :وتاشملا دعب و

 أوعفرام نو هوب الو عافدلا دنع #2 م هوأامسانلا عفربال

 02 ” م عدس ىل د 000 لكن ذ *« مهدعن اووامسسانلا ىفناكنا

 عبط م-جبكرزبالو نوعمطدال 0 م-عةذ«جولا فترك ذةمعأ

 عمط عمطم ند مهب سعالو د موأدضق راحنءن ون-ضدالو

 اوعشاهرافظأنمفناعزلااذا * ةملكى هوود.:برعل نوعمد

 د دك ءانيعادف 5 ةئسؤرمشع

 برك ديرب ىله>و ا ةمسس

 ىاروخلا ءام-ضلا قع

 ناد ع كلذو هادم

 هتفاغ ةرطد هك

 ههحو نعءامضأ |

 نأ انوع ملك عا :الاكو

 فاواوةف تقولاءال_ذف
 انه لل لمهفأيشاذ_ه

 هراقمس ىفاهأمو ةعطق

 عزحالو روخ الق اوءمصأ ناو د مهود-_ءاولاناذانو>ر فال

 عدفاهغا سرا ىفة_سددوسأ ع عنتكمتومللاو ىغولا فم_منأاك

 ردع يا مالا لع لكألو © ونس ايراومحا و مومن
 سلاو باصلا هءاعضاخاع# 3 مهتوا 2-2 كرتاق مهمرح ىف ناق ه.قتناكوءاممضلا لاذ

 عيسلاو ءاوهالا تقرسفت اذا د مهدئاق هللا لوسرءوقن مركأ ىلع ممامدف 1 ارأةباعد

 عنصقذاح نال دارأ امث * هرزاؤد ىلقىت-دممهىدهأ

 مجاو



 لاف ءاصهلا فمهضعب هنعُذ دوو
 ًاشراعشالا نمىوربالو #3 دار لك فهسرض ل مءدو د سرض لك نءهداز نصي

 داسغلا عمريثكلا قيدالو 0 قييفوكست لاملالملو د ىدانالا ةهرتال تببىوس

 لاقف ميكو نبا هذخ أو قباسلا تدبلار ا ءاورتعدلا اذه :رطشو

 ادؤرتسمهناوخا * هدصق نم هلريخ ادعلا. نم دماشلا * ىتغلا هفاخيلام

 ناكال ًالخانتلا ولضلا ىلءسانلا ل هناسل هللا ماققهلا ماتا ه نس املا ل زوو ةمه*1!ىاطلاامتام نالاقدو

 هناق شعدأر ف سمات الذ هدب درب عيصشلا لامىفل أ الو « هئانف لمد لاملا ى :ةءلذنلاامو لو

 دمدد سل كد طءد ىذلا نأو# ُئاروداغلالانأردنولأ « ديد جحدوه:قرردغ لكل

 ةمالسو كضرعءاقنو كل ارعءاقنوكهح ولاج كللامحالصا فنا لؤالا ىنعمف ءاغلملا لاددقو ىهتنا

 ءاكولاذ_ثءاعولا فام ظفح ا لثملاىفو هلكاذهتدرأ نا هطكاف كلد#ءانب وكل_شعس.طوك ند
 لسقو ضرعلاونيدلانيمر كالا ناص دةذ هلام غص أ نم ىل_هقو مز1 ا: مالا أ ىلع ثلا فيرضد
 دوجلا فلادتعالاو داصتقاعملذبالو 0 الو ريثكلا دريت .ريذنملاو ريستلارهريبدتلا
 دودولابلعأهللاو دود#وقوزرخ دود#موسةمقزراو دوج .وملا ىلعءادتعالا ن 0000

 اه رحى راثلاك ى :اوو 3 اهءوضقران اككه>وف )

 ىنعم ف نم شلاخداو هوقد رشا عمعجلا (هيفدهاش ااو) فيرشدللا ع نمطا اوطولا نيدلادمثرلتدملا (ش

 0 :امهتدقرف مث راذلاك امهوك ىف4- ا لاخدالا ىتوج نم: قد رغتلاو
 مهضعن لوف هانعم قو قارحالاو را ةهجنمىلقلا لاغداو وىضلاةه>نمهحولا لادا

 ىلابةؤرحو ىبيح اين هب ار-راةااكوأ و ضرانلاكف
 قالت لور طاذهو « لامتخا ىف هنوضن مللدَد

 الملا” ىشلالوتدنم
 مرت لك ىنذبرانلاك سالاو جاظم لكول# روثلاك ءانس

 ىسعرخ لال وو ودع وتلا هيل عيدي تيب

 ةصقنودةصقىف هاشم ه# انتفار ذهاد_غاناعمدهناشت '

 ىتنحونوللا ةرجوسك ىبمدو# هردح عمادملا نك :اهتنحوف

 ةصخس ى أننا و سه ل يف اوفو

 لضفأ همم 2 ”ىأى ردن ن كتاذه لاك ثاقاةءاعدأم هرب هيأ كنت

 ل ع: الاامنمأمو © كسول ةودءود ءأرم ةلاءادنمودأ

 هطوالوا دم ردلاى ا ربمم) 5 انلدعوم قئلاوانمقتلاالو اضدأىرتدلا لد |وقو

 هطواست ثردحلادنءو ا مو اهماستاد نعمل و لول ن ْذ

 اًعيسص دق نمد ,ولفو * ىقسنىف ننس مغىلع * اعلطدو نيرذى :رأ اض:أمهضع لوقو

 قسغفرد.لااذهو «قغش ىف سا ىذهف 35 قدحلاو ذَا غامص

 ع وئلاذهىف كامن "ىلع لوف وكس(

 . ومص قءاسأاك هءاقو 35 هدوحىفءاملاك هفكف 0 :وةءقىنذار ةمم وع ل ازءلابحاص ىدفأحو راب

 لاقتم> عونلا ةيه-”ىفةتح نبا ذهن سد أ دوو .

1 
0 

 29: ل

 ع

 موهعجىقدرغت ققربلاك مزعلاو * ىتومال ظاودبأ نا قربلاك ءانع

 © .ءلاوناماصلاومورلاهب قست د“ 41 -كرح ضايرأ ىلع ماقأ ىت -((

 56 ءرزامرانلاواوءجامم.لاو# اودأو امل ةلاواوعكامىبسلا))

 وس كر دوج بوجع بووسي هجبججب ب بججمس تسوس ربو جمب بج بجواب هوست سو

 رهاوم 101

 ىهابتتنأ كنمبختلاو
 تاوووضد و ردسلاب

 نم لكعن :صد نأ ىلعرحالا

 كاملاه ل

 0 لا 33 ”ىورىلع

 قرن ناكم عمال نم
 لاقورهءجردتبالاذلا
 ,ركمومارغلا لرد ىفناك نم

 اعنا ىوهلارمسأ نم ها شل
 2 لالا كلم ةرم ريك
 ا مسولقلا قون

 ىلع هلذاغرتمادباذاو :

 أوكا هز دبش تواقلا لت
 (تعاص ولاق)

 انرعاشت نأ كلما ةريخذ
 : اومنم كادع رع لكسد

 قرتسم ل :ذ ظل لكو

 ذو أمك ذعف ىنعم لكو

 د.ئن.نأر زونباىأولاق
 3-هقر فهمتك ل ب هل عام

 0 :ريضع هدشت أ اءالاقو

 هللا هجر ىرب نب نسما ىنأ

 (1 فخ ا اعجب هاشت أذ

 أريخ ىن ْىث ”افانعتصامرن هردهحو

 ا

 لوش او
 هد.عن تلا هريخذ ىتغلاازه

 م ههجو عجب شل هأ ارقالف

 وهاذاف ىناثلاًا رق
 ادلع يما

0 

 ثلاثا رو رق ء ههمحت قدازف

 وهاذاف

 امهيف”مهلك نم

 هذوذدشانل ودم

 اع اكفهدب نم ةعقرلا رف



 ههمشت ةعاجلا هيلع دّقدنأاق

 قأاماودريتساوءالايءاملا

 ىورذلا نبا لاقي
 هلءاكذلا عيطلا د قوأر ءامشو

 ءاك ذا طرف نم هةرحب داكوأ

 همدو راماأ دوج ماقأ

 ءامادوه1 ا دعءاملا همشو

 عام همقغلا (ىفربخأو)
 تسلح لاوهللا هجر غلا
 ناك د ىل_ءنيدا ٌرولاناموت

 رفعح لضفلا أسد دالا

 ومنا“ ى ٌ”رقلال ضمنا ْ

 كلا هريخ ذانُم ةلانو عاعلشسد

 نوكشلا حرر كا

 سدت جت وتو ا
 ماكس نج نمام )لكى شادو

 اه.هاتني_هوتعااو قا

 هنأ الار عشدنا ىلع انو زوم

 هيو روحاصلا دن ءهبؤلب
 ديعدتع ل طخالا هغامس ملام

 عقج ادقو هشو كالا

 6 اوعص اوشوو و هءاعسانلا

 مهفر-طد وهو هيديزد
 هرعس م منا ذ “الع و هريعشد

 ىأرامد فرب زوناانب ّرذلاق
 دخت أ ايلا سا عجلا
 رعشلا نم اقاصنأ ل وشن

 حد هقةقورر نةماناس ا و

 هيزخطلاوهران كلما ةريخذ

 لعام هاش فرعأ
 بولةاهبتالسعو م اوعلا
 وأمونذ ماغطلا !وأ

 ناداززأو هدصةم ل ْضفلا

 هسمع :رهظدو ه4 مكعب

 اذهام هل لاقذ هحكوو

 روذقلارهثلاو روتقاا
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 نم قرح دق ناكو هديدشىلخلا ئيسناكوةريحلا كل مدنهنب ورع عمنامدانت,دبعلانبةفرطو وهناكو
 هلو ساتملاهيهاشا_هناكو هود4ذ لجر ةثام مت

 دسم ةداس هكرتنردغلاو * انختاوةلاقللاو ةناسخلانا
 هدرا هنا نم اكمل اور هب ايي طقو هش نعال, كام
 دعراو كلادبامك ضرأد قرااق * هراغىّت :نودف تال>اذاف

 لالداام_مدوهش“د وهنسضة<امهلمقت ,نأايحساف ليمكتلا د هاش ىف ه2 رفمدةناعدف هرط هادو

 ىلااسهذا م4 لاقو بالا مخ نملؤوأو هوام_هيفاما-!ءنالئلامهة+و نغم كامل تكف ةمدانملا

 م 0 را رطقارذامهدف ْر :اوجابكلص»نأهنصأد_ةذئ رح هأار ىلماع

 3 ءأرام حش لا نموحأ ويل انيشت . ًارام سلا لا مف هع_صقمف هبأمث ع نملمعلا لوانتي و

 قجأ اودعل تق واببط لخدأواثنمخ حرطأ ىو ربو كل ءاودلا لمن دأوءادلا حرخأ رخآقحنم
 برعلا اد 7 نم هريدخلا لهأ ن 0 ا 0 ساما نارتس و هدم همم لمت ع نم ىمهللاو

 هاج روهيدب عطقافق ساتملا كانأ اذااهمفاذاف ف سلا سرا مالغانأر قت أ سلتملا هل لاقف
 اب ناكو“ ىلع ئرتخل . نك لاك ةفر طلاعفاد_ه لثماه فنا ا دأ هَ رطالاعفام-هتفداو

 لاقو ةري ارت ىف هحف رعد س الاف زف 5

 لل_ضم طقلك ىنفأكلذك *رفاك ينج نم مىتثلاباهبتفذق
 لودج لك ىنرايتلا هبل وحي ون (هدانماس ءاراملاهبتدضر

 اعاقلأ هلع ىحدا الاو * هلح رف ذخ ى ةفرععلا و ولأ لاقوءاشلاوحذخأو

 ىفّرم 6 لثفو نر لا ىلا ل صوهناف ةفر طال هئمرع ة-سلا ل: الامو لعُشت 0 قلأودار خالف مخت هنأ ديرب

 ير لا رك ذلا همن ل> روه هّم> ىف نال ضف نئالاقو ةماه ال ساتلاه كل هوهّم حرت

 هرعش نمو هده دع) لذملا برمصد ىذلاوهو

 سمر فرس ررطلاقاعلا ءدرص وب هسة م فرو تل !نارملا
 سامأ كدلح وا>اوامبنتومو * ةئمراذ >ا عج نايقتالف
 # ه-_ةهنأزحامراتوالارذ__ ند

 اوسلصفاو ماض: نآألا كلامو « اود .تواوأرامالاسانلاامو
 نعأو ىبآ نه اناق الاو * هليل قنةولاناولبقتناف

 امر كت ,نأب الام . كحاخأ 3 ىرأ الوالاج رم فري«

 "ا 572 0 انوامد طفاستول انكر

 |ىلعيلالا ناسنالا إ-ءامو هياصعلاعرقتاممويلا لبق 1-1 ىذا
 امذجأ عبس أو ىرشأ هل فكك د همك م امو

 ايم ل 5 دع هزه فّدح هدهد ا 5

 مودل عاصنلا هيام !اغاسم *«ىريول وعابصشلا قارطا قرطأ
 امر هدو هت ناوىّرْعت د ىلبلا همنأ موقتلا يدأاماذ دا

 دادعلاريخ نمهللا ىوقتل د ّنظريغقح لع إعأو هلوو هرعش نمهيثعداغو

 دازريغيدالبلا ىف برمضو «عايضن مريخ لالا طفحو

 داسفلا عمريثكلا قينالو د هلشديرل ليلقلا حالصاو

 اهعلط مهل هدم 2 نمتاسالاهذهو

 ع

 اًضدا هرعش نمو

 دايقلاب ةترقلل مهسأو د ىداؤف هنواسدعبنمايص

 كوو



 مسحالو حورو راثالو رونو * ى ىءوهالو فطاوءامالوءاف-ص
 داجأو ىلطمس ةلاحا رد نيد لوقو

 تحمل , زعوربك الد ءالمو * ىوضال. 0

 رهزم أ وقفأ ف يةانم 0 ةسان رءام“ نأ ارهعد ونس اضأرخ : اللا لوقو

 رمت ىدتانو دصو ١ ك.هدمو < ىذر «ردهو ىلم 0 ررط

 ربك الوزءوزعالو ل-و * ى وهالو ى>و َنءالوءاطع
 ل-سءالو خر ظن الونحع * دوو الو مهسرتوالو سوف اضيأمهضعلوقع.دبو

 رشلاك قرملا ع نمازرطاهنراطم د ترريطةرووخ نما شو ل ارم اضنأ مهضع لوقو

 رثالب ك2 وتني-عالب عمدو د ديالا :مقرو م-فرالد ىدوذ ١

 لمثاذ ركشلا لهاك ىل>وهنلا * تنال نماذج ىو راج 3 ىمعسرلا لوفد |||

 لطمالبد_ءوودعوالب د-هنو * ىذقالب وةصودك الد وقعي َّ

 فرم نبا لوذ فرم 'امو
 كا د هبا عج تاجاسلا تام

 نم الافئاخ لاو ىتعلا نذللو « ىنغلا دلو ام اعلا لماغالف
 متم ما او ىركحر ناصغالا|مدءوسر قاوأ وجرت اضدأمهضع لوقو 1

 عرتفاهوعر ذي قرولاو دع امملاتعتاذا لمةىذه

 هوطع ىلع ىذة4-جو امم ىلع ىيفطع 3 8 ! ى.لدنالارباجنالو 1

 هفتح فن هغلاوهاذهو * هقفأىف رد_لاوه اذهف

 مام صوأ ةال_صوأ تالص #* ربَتاداصهلاعف”ىل بجو ا
 لمد ص ل ه:كا و ىوتساامدسعلا والمال هاج ويل وأ

 هل جدمو 4-لا ىل_مو4 # دل ىقودسمو هيىذالم ْ ْ 1

 انوح مهضعبلوق هلثمو ا :

 ده

 # ْك
 مانأ وكم ف هاناد الو « ارزوطو داةتامريزو رازملان يسمى الو 0
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 د

 هملا ىافت ٌنح نصغلاك ه هم ه# اهلا لدتعملا.اعيدبو

 هملع و هذ ىدعدو يس فوك دز دوسان مهتشأ |

 مهضعلوو فرطأو ْ ١

 فركى حاشا ىردأه تما 8 مران لس !
 ىلفىف "سهلا أ ىنم* ىف 5طن امأ د 9- درلاءأ ىءو هج وأ

 فشرلا بمط ىففاهنمكشيرف د ا ىنمةس# ىفو

 نأ كفر وىىبعتكةطنو * ىديؤفك ساو ىن.ءءفكوجوو

 هلوّعل س لاراب ناشد ساءنب ب.سملاو سلتا مهو مم هرعشا تم سم

 توصانل ضم ملو *« انرحاشتذاتلاقذ توفام_صلالاغدوو * تلاحدقو فاحتأر
 توماذسفرباالو « ريمالوري_تالذ توفلاك تا قدمو « ىوهي سافم عشأ

 لاقذةهس# هله " ءولعلا "ىناجلا هد ذوو ىنسلف يسقتوهلاةفاذه ىدنكلا قص« نببوق»ي عمم دقو

 هنأ ىلعر هلا يعلن ع هتانذلا ناعما ةثالثلاد_ “كل اوذو "ىعيبضلا عيسملا دبع نيري سمعا ( س املا

 فلا نانعهسيف الا

 تقف رطاق

 مضمر ءشلا عيدي ىف اهلل مخ
 نسحو أ همأ ةانس> عدو

 راع اني فيكمذ كال

 اهتو رذ”ل حا هراذاا ىل>
 0 م رعشلار هو

 ىلا ءاكلا رانا بى ذيلازام
 ار تا ىصأ نأ

 وأه_.جولا (ىبري-خ او)

 هع رغعج ل _ضقلا
 ]رد

 رادع ن ا وجا
 فز

 0 1 .ولا ىضمالات

 هللأ هى هاو ىورذلا

 ماجا ىلا ةءاس فرب رب زونا

 2 هورففأت ةفورعملا

 . ىذأ عزانتا 6

 م 0 هلمسطف

 هر ةيرمشلا امون مع تأب

 يف ةدودك :انقو رعملا

 ةفص ف نيتماطقاعنط» نأ:

 دمك ” ةهيد#لا ىلع مابا

 مذ امهم لمضفتلا

 0 ند ت تواْمَملا

 ىو رذلا نبا عنصف

 ءىج سشدعما | ش عن

 ءاتاهمفماقلا نأ ريغ

 اهيف ةماقالا هركد ةذد>

 |وخدلا هم بمطد محو

 اكاهيش قرف 6

 لكاهمف ق قدر 11ناكو

 (ءطد دعبرب ونبأ عتصو)

 هبيمءعت مام مد م وب هلل

 ::باماهضوح نمءاسااو
 ىراح

 مماخرلا فاغ شق وذ هناك
 موباو آى ء لسنا ءام



 قادما

 ري-سأو أ براهوأ ل .تقنم * ليذسوف ا-ت؛رسثام ايرمثا ىذلاعيدبلاىرمءل(اذغو)
 طوعالو هاوس ايناس ال

 (رفاظ نب ”ىلع لاك) هاناالا
 نءهروه-ثملا ةباكدحلاو
 فاهم ولاوسفأل لا
 امن أىورذلا ن ىلع نسا

 هب ردنكسالا هرازماعاط

 ناوفنعىفدمون هم>ولاو

 وهو تاو
 ناو هايصولاجلا ىف هلام“

 ىردنامهللا نعأ قدر ذو مذ * مهقيرفوالموقلاقيرذلاقف
 ةعر زفأنءرمعل أوو مسقةريخ نا ءانرعلاو ا معزو

 رسصقمبلقلا الو لوضومل-بحلاالو د ماج ىلعثلا الف منا ممم

 ريسسصتت نأ الو ىل_سد اهيأنالو 0 عفان كال كد 5 تاهز ل فشل الو

 لضفأ هنااولاقو ىرالا لوقنورخآرادخاو

 ممطمك ءفالو راصفاكنءالو * ةفرذللالو ىن-فيى دسك الذ

 ىنا ماسلا ريمالا لوقعدديو
 ٌرضلا ىنسمدتفم>راودذ تر شو ىف نتكلم نأ اناق تاشو

 رد الو .دللصوالل-ةءلو و نكمل كد ناك دو ىذلات ملف

 ريصىك ءالوماملا مالو د ةقرْمل_.فالواترت نربيسسءالذ

 لاقت ي>دوهباهشلا مسقتلااذ هوب ل أدوو

 ىرغم هبمرْغم سفال-9
 غلابم هس دق سند همك

 همشهدتو هرعش ضمضمت ىف

 ثلث امتد تعقو نك-:ملو

 امتبتمكاالو مانملا

 حرقا ةاحا هلا بامسأ

 قارغلا ل- مق ىبةعدودوو * اهو ىرساظت ىف ىلاو

 قالا ف تأ: نا عمطالو * ىوط لا قءطأف ىلريصالو
 قاسينلا كلر كحالو « ع وجرلا ف ىترب لمأ الو
 قارسلا ىف هةر ىلعاهارب « تدغاحور عّدوب ىب_ضك

 م ل
 مع" هنمننرعلا ىفو رو 5 هه>وىفو لوطهعابىف

 فنحالاز سايعلا لوةبابعمناكورعشلا ىف مسقتلا بحي مدملا دوم ند ناكو

 فصدنأس قالؤنا هيلع

 ميدي لاقذ هراذملا

 اخأىد متءاجرالا ةيماسو

 1 _ةعطع 9 مص كهلاض ع

 نرح كابو و * الق بحو مرمص كلاصو طرا سد امانانان

 سد ل ادرباهبثت سدل
- 

 ا
 يعم ةم>الا راكد ناكذ

 ةيفناغ ارذنمىنتالظ دقو

 امن أ نادك نماهف ظ الآ

 ما. ةىبأ ل وفمسقتلاد بج نمو سديلوا
 لئاملكنعةسحلاهابظر_. * فهصّدحوأ جولاالاوهاف
 لهاح لكنم ءادلاءاوداذ_هو * ملاعلكنم ءادلاءاودأ1_هف

 | نيهللادبعلامنم هدي ناكنمل.ةف سانلا ىط+ ناسارخ مدقا ى_سمنةمتقنأ ( ظحاجلارك ذو)
 هلوش سقدلا قس وم>ناداج ادعلو تود امساادبك فتم دقىفأو : 5 1 0 0 | نمرث اوأ ف افكنمىمءاووأ ةعس نم قّدصت مهلا م>رلاقف نسحلا ةئا- ىلع”ىنارعا (فقوو) مسقوأ | “ انع رضا نأ نإ |[ مرت اوأف 0 ' تا طاع قرشا ناك ْ لصفام ن-س> نمسانلا سقف لاق هئئملف هردصق ناكنأو هطظذاملف هذ ىفناكنا و هذدئمافئث مزاح

 رغشرظاننعءبذام تقرتفاالف « اهتعجذم قرتشتّل4بسينامت هبقأامزعالاىأر(نيذل)
 رصنلاو كف.سو ىنعملاوكظفاو ن ىدنلاو كةكوىوقتلاو ءريعد لاقو ه>رفوهرور مسد شأ

 ورا ةعيبرىبأ ل وق نسح أامو 1 : ه>دعواجفمد

 راقااهتئيغنموأ رادلا نع 7 حزاذكوأ نكمل ئدك اههو : 7 ١ [.ةد ص ءارودازواح لزنمو

 رانلا ف قرحأ يسوم ىفماةىبألوقانه بمعو راكوأننرسفلل هذا 5ك

 رادقأا عما اة دب وادم د اهدوو وناك وام> مل ىلص

 : 0 12 راغلا نب نيدلا ف ريش ميشا لوقب نا 0

 لءاهفاصوأب ىدنع لجأ ريبخ « اهفصو تنأفاهئص ىلنولوق»

 عرفلاىاسةرارقلا مار
 هدي

 ران' اورام م> ًارونلاونونلل
 وج و و وكل ووجلوج روب م توزصتو 317 1983:7120 رحلط وعول تقفل: تت كت طورت جاور اج كوب ج1 حاط تلقح



 0 دفعت رلاو 0 00 نم 1 رغم ءامت ىلعدمم*دو هتلاقم ند 1

 اهمودق كرب هتلاراحاندم_سدقلا فرع دامعالا ميدل لا رو بوصأو ىلع أ كلذ فهيأروأ |
 ررغو مايالادئالةدئارف اهدوعسواهنمايمن ملزجالا طسقلاو لك الا ظالاهلل_ءجو اهدورووأ| .

 همد_ خر ءماذأ هد هلل مادأ هللاراج ءانلو مودنالةلثازو موقت الوإ_> اراهكلا ماوعالاتاهح

 ةعاس لك ىدهي هنماممةعاد هنسا ةيقانهنردعةكهلددعلا لا زالدمع هم هركو هلضف ردزيعضت ةرملاو 1

 هلاو زن مودالد.عب 1 هذ_هادمع“ ا ار ا لاو ا رونانراصنألا 1!

 ادد ع نعكاادوعهتمدخ دع اح وهو هللاراجدمعلا نأ :

 ادمعانل موديهامحرد مصل دلع انهم مود الد سل

 ((دتولاو "ىلا اريعن الذ" اللا الإ دع هند دارب مض ىلءم ور الو

 46 0 اه قرب الذ جحتناذو *“ هطقرب ملا 1

 مساتلاامهلث اق و ظمسلا نمناّسسملا ا

 دح' الا هلدسلاو هركش رحلاو دج هفرعد ل-هالاراج ناوهلانا

 دمع ظفاح شد>و ش.ج لدقذا ا هلزانم كدضالةماسكاووكا

 دل اهم ىت>ةفونتلا ضرع * تدر اف عاسن الان ةمطملا+ هت

 اودعقذاسقلاديسك اونوكتالو# ؟!وأ ناك د_ةاكركك او وك
 دهفلاهنطب ىذىلعبكأ5 * مهدت#رحلاواوائسام نوطعد

 هلوقاعدموناميلا هدعدو ْ

 دعمت ء سلا هالو نعهدوهّشسم 00 هربات تهحاماذا دال_لا قو 1

 ةصيقتلا ىسقناوىله“ الاانهىسانملاو ىئحولا ىلع باغو راج ا هلمهملا خت: ريعلاو مظلا مسضلاو 5

 جشلاو لءهحن م ةعطقرمس كدوءارلا مك ةهمرلاو فاعال.ةبادلا سيحو هركد امناسنالا لمم<لالذالاو |

 ناكناو رهاظلا قال عرق مءانثتسان الذ ”الاالا فءانثتسالاوقدلاورمسكلا 1

 هملا لك !امهاضام دز ددعمم مرك ذوو مسقتلا (امهيفدهاشلاو) فوذهنا ماعلا ىلا دقيقا ىفاد سم 1

 او نئمعم لا ىلع حشا ىناثلا ىلاو فسحللا عم طدرلا لوالاىلا فاضأم ديولاو ريعلارك ذهناف ني .عتلا ىلع ا

 وهوبانطالاو زاحيالادهاو ىف قباسلا ىلس ىنأن يريه زلوقميسقتلاىفدرو ١
 ىمدع قامللع نع ءىنكتلو د هلق سمالاوء مويلارعرلعأو ْ

 لاقف لزملا لادا ع 0 :لااذهساونو أ لقندقو

 دلو
 م

 ىهوتاسأ نم

 م نءهلاف تافدقسمأو دا ل ل ماتم | ره

 ؤ سهلا ذباب سهءةلارك مذ د اذ مو كاش نأشلااءاو

 ؤ 1 لاقفاضرأمهضنيالا د

 ْ قئاوعلاك دعت لاما ترش اهنا ىلا كاي
 ْ قداؤ ما ش5 الاك موال و # ديا عب كم ءاءىضاملاك موالف ا

 درب نيراشب لوق مسقتتلا ن مو

 هبراه هرصأانذال ل ثمو لمتق 31 هلٌمموراسالا فقد رفا >ارو :

 ىلا ا"ىصلالووهلثمدأ

 عمر -ممور وسأمو ل سةوىوس * ىرتتسلفاو زغادعلاشوم> ىنفأ ش
 ,نائسلاك فاطعنالالهللو

 مير هظر طفل يل عماجلا

 رو نوعلا لالفلا
 نوناك ل_.ةلارب ةريعص
 هاوءنم ةءاجاموعمو

 ملا نول سن. نذلا بدالا

 وأريد بد> لك نم
 هيراغلمنلا قوف سدا
 ؛.هأ ذهن راحاهر هَ سمىلاو

 ل.دلا بسغلا َت در دو

 موحش نم افوخ تررذصاو
 مفعل" :رقلالملاو لمللا

 فرو زوأ نا تلادحاك

 امويلعاو -رثقأ قرولا

 حمس لاق قالب ل و

 سالو نا

 ليثلاقوؤس ملا ىفارظنا

 ةبراغ
 هرج نم اهدعال ارظذاو

 قعشلا

 هنماعاعشتقأ ا

 ل
 هرغلا ىف اما, تورث> ١ اع'اك

 اهذقمل فاو لهفلالهللو
 +مصدو قرو زاهرثا ىف
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 اأو شن عنصو) فرو نم يت

 منك وللا ىف ةمماسد راب

 1 نك رنا

 قفالا

 لا ا ا او

 ةرمل] تام نامحاشأ, راذا

 11 :بترغلاهب ناظ رب هلا

 مل نم د درية ليثلاب

 لبطل



 6 ورينمننيسحلاونأ

 ريهصن ظ شاد _.ءونأ

 بلح نار ءاشلاىبا رسقلا

 خازم دم ا

 نسحلابرو وسم فسول ىمبي
 اعنصفه.ف لوقلاالك_سف
 ربذ :منا مامن اك

 رخلا ةلظ ىف حاملا ىمعماب
 اهيلا ءاضقلا هقاس نا م
 بالا هلءاسنلا 2

 أميدبن م هلمحّنكم موىد

 همشن سحلا مسام ه>وُّدلل

 اهتلطررذلا ل

 (قارمسقلا عتصامناكو)

 فهرملاماسحلااذ نءدختال

 فاطوا نف> هيوحي ىذلاالا
 قلمعد ظعألات م ًاراذاو
 ىذحلا

 فقئمماوقلاف ةنسالا لع
 هرظن سلا امأ بلاي و

 0 ىطساةلاباغهالا

 افلا سال نر هلام

 فطعتنالنابلا نصغلابام

 0 دجو ىركسمأ

 فةرقمأ طحاول كلت الق

 عر ةلم+ا,كلاجرداب

 فناملا "لاو نساك تود
 ءلراذتعاب كرادع ىو
 نأل مق
 فاام هنم كاوه ازعب فأن

 هغ:ايّةحالالا ثري نأزاج نأ

 فسوابفسو كنافدحأ

 نأ ىو رو(رفاظن ”ىلءلاث)
 سفمالونبحودغلاانأزنءالا

 حيرفم ن "ىلع كاملاوشنو
 راةم قاعمجام_فضاا نبا

 دامعنيهتنا ىلع دقعملافةنامللا نا لوقو
 بزعلادراسلا هنأالا قيقش «كلاقذ هذءدلا هاغأت لأس

 ا لل ع 75 ىب-ءدف لامو ءاما ءدانل

 0 !اىلذةنر سب تأ شنناو ا ىد ملا هل هن رثاشن اذا

 مهضعب لوقا ممم هامعب ع نك.مورتمامىاعمىلارظنبو

 ءانذىجمدلامو سد رةنع 00 ىنفي ك عمد ءا هلا نومعاب

 ءامالع عمدو امد عومدو د اه رك تاكسسواعوط ىكدأ انآ

 تدث أ محارت ضرعم ىف كلا لا ىفهرك ذهللا ل_ضفنباتن ًارنكلرعاشلا طاوطولا ةد-رت ىلع قلو
 ءامح الا نين" بديو ءايدالا نيب نوكرام طا اوطولاز وهن ناكها لارنادنن سلا ةجرتىقلاك كل آرام

 لاذ لاقف لامناذن ات تيلطو ل رعذ هع رصا هيف هلى كل هصقفصاإم ردكت هدمراطا 00 0

 كلذ قلا هذلاثادنا غلب هلاك ن م ىنعده هاردي حس ال

 ددرن امون ك- ممعل ن نمانأ الو 3 هلدكالم طا اوطولا عطقأملو

 دمراو هو ردن كن د 4 ا هنكلز

 رعاش || طا اوطولا ف هلوقن مو بتاكلا سانعن "ىلع: عفاش ةجرن ىفلافو

 ىطاوت ام «عابيطلا يسشلاب « امارح حولي مهرد ىلع
 طا اوطولا داو ا 5 35 انلا عم ىثت مالظلا ىفا اد

 ىل.و نمو دكا بعل نم هدذشقاطاو طولا ىرئاولاه

 لسا هللا نم 42 5 , اعاد 00

 هللا 0 ا ا

 لضفأ هنأ ارغورهدلادار ذأو هئاجو نامزلاو داون نم ناك (توقان لاقإ 1ك 0

 ىاق "لاق راط تدالاوو لارا و برسعلا مالك ق؟ ”اقديسانلا لعأو را «:لاومطتلا فهنامز لهأ

 را نمةي_سراغلاباّدد ورح نمةمن رعلابا ين مسح >-او ةلاح ف ئّند ناكو ةركاد ذملاقالا فراسو هديص

 ىسراغلابةلاسروىبرعلانةلاسرهراغسأ رعشلاو ناقدفر لا ىنادح فرناصتلا ع نمهلو اعمامهماعو

 4-مفدأ |وقو

 ه تاق

 سالو أ هانر كذىذلا نأ اذهبنييتفةئاه-#© وتعبسوث الث ةئسمررا اون تاموزلسب هدلوم كلذريغو

 نمتادافتسالاو هسل<روض> ىهنذأة سل "ىرشزلا هللا رام ةمالعلا ىلا همّدك امد اسرنمو وه

 هرامغو-شدالاهمف لت اضن يي هلا ماد هللاراح زاحد هل هنالاؤس

 هراح هللاق هليآ راج مانأب < هسا دئادعبل هذلا هردزدت

 هللا راج ناككمويلا ى هىتلا :طفناهذ_هىلا ىناربجو ىلهأ دهاعمو ىناطوأ نمرادقالا ىنةظفلذئمانأ
 دح ان وك آنه ىتيغن راصقو ىتينمىوصق تناك مان الا تاك ع نمهنحو ماركا ةنحهلا هللا مادأ

 (قاراخ لا و هداسلا ءاوذأ ل مقمو هدايسلا متت ى ِِه ىلا 4 4 ءرثلا هبل سلنيمزالملا

 فدا كان دذم ىنمرح ريدَعَتلا عزاموأ ريسصقتلاءوس نك-أو ءاغتيمنيلحلا قلانو هانمنيرادلا

 ظ قاربا لد اذو قارس الان مهىت->ح لف آنأَى ءامزعال نموملا نط وةظأن د همعذلا لت" ىلءمررحو

 الرا نوادر اما قوم مو هةنح ىلا ىب .دهيادد 4 ارون ى 2 ذدح ادم ىارب زال كر -

 دصاقدصش لغحت الو 0 ا ل

 لقئتست نأ نمءرك أو ءَدْزأ اوذىف بغار ىلع قم-ض7نأ نم ا 2

 قناف فيرمشلا هطخاما سور لا هسا نءردصتةراثاوجرأ اذهعمو هديا اوعلىم ااطةأطون م

 كلذ



 4 :رمدم ل ةماوردحاق 4 ىدد؟ نفهرانأ

 ىيدواهنمئدشل + قتلا ىوسداز سل ع رياك تلا رايد ىف #« ابان ىملاى 6

 كءجحأ تولاىوطو * ىرثلا ك_ه2 ىأأاب لاقفدحتهنباءاثرتامالو
 ك_ءم هرد> ىلا تا سد مولات م ىدل

 كك عدم شادإل 00 كعرم

 ءامدريطو ماما لاوو دمع نيءهرديريمالا لاونف

 هرمشعو ارانب دفلأ هم سنك ةردملاو ءاطعلالاوثلاو فيلا نمرعاشلا طا اوطولا نيدلا ديم راثاتملا |||
 ونهو قد :رغتلا (امهيفدهاش !او) لاملاانهنيعلاو راني دفال ؟ ةعسوأ مه رد قال ةعسوأ مه ردفالا

 موضع لوهكلذن ذ.هريغىفوأحدملا ف عون نم نب هأ نيب نيام” عادا

 كا 10 و حال ل

 كرر طب ٍ ا 0 صغ 2

 عونلا هيع "عم لصولا لوف بح أمز

 ملاوهاولاو

 قشمدلاءاوأ وأوالذ اهضهتتسلات تيل :هعءارعشلا ىعالت دقو

 هم هللا م_>حر

00 

 رخ الا لوقو

 0 لك قعفنا دع اقماودلام الاوق هي لاق

 هلاك ايداجاذا اوهو 5 ادب اكحاض تدسحاذا تنأ

 اًد>داح < ًاواضدأ همق مهضعنلو

 كومنت” و ىطءتتنأو * ىكتو ىطعتت هد ل دملاب 5 امرت كلاودج ساك نم

 ىمتاذاريطملا ثغلا ىلع ىفوأ يهدوج نمايءا مالا درساب داجأو ىتسبلا حفلا ىنالو
 | عسمم | رضان ىطعت ءلارثو «! ما وصماب 1 يا تا

 . قاكلالضفلاد ًاريمالا ىف“ ىروباسنلابوقعي سب دالا لوقو / :

 هدو اع ايطعمكعتزهللاديبعتبأر 4

 هانهمىف ىراضسلا نيدلا فرمشلو 4

 ادزلاىلونذا تن كنتو ىكس #* ذاك نم اناطعلا ثرغلا,تسفام ١

 ادك صسع ل _:يعاذل صرفت 3 د هدود> هد .ريلا ىلع 830 ١

 والغلا ىف ةغلابملاو ىنعملا هدابز عم ”ىناذمهلا عددبلا لوف عدبأامو

 اهلا 7 م2اىاطناكول « اكسنم ثدغلا بوص كك داك

 هتاطعد_ةعشرغلا هو 33 أ

 هناعدو كاك كر 1 هلاعدو<

 اًنعوارك ءااود_صيلولثمللاو «تةطنول سءلاو نيم وارهدلاو
 كلما ءاطن حد ءكنانن |لوقو

 اناغو تده_ثدقاه: لما *« هبيوصكيكح نزملانانولوشب

 رمرانلا سمان صغلاك

 ع

 :ا هفاطعأ نمرطقي لطف
 ,ك ذو( 59 ىلعلاو)

 ع ارعشلان مةعاجّنأ

 :هزنةماوجرخ لضفالا
 تاعءاوربلمارهالا ىلإ

 رطساماورّشن و اهيثامم

 راو اه.ؤربعلا نمرهدلا

 معلا مهعم ناك نم ضد
 ,هسيم|تادلاو أ عنصق

 كسا ورب زعلادمع

 عأ ترعب أله كشعب
 أرظنم

 رهنم كانبع تأرام ىلع
 صم
 مشو ءامهلا انك ًانافانأ
 انهملا فاشون ا لع
 رسنلا ىلع

 طرالا نمارمشنامفاو دقو

 اءااع

 اص ىلءامات ناد منام منءاك

 1 ارفاظرو صنمو أ ءذصو
 رطناونئمرهلا همم ه لمت

 يت !لوهلاو اا مهننو
 ليحر ىلعزتس رامعك

 راسا وح
 وهاد عضلا طلو

 عا مهند حي رلا توصو
 م فسوب ني“ هاظو

 رص

 اردثك نوح وهففاخت
 ة:فررمثلا (فربخأو ١
 أم .علاتاكربلا وأ ندلا

 5 ىبابعلاهللادبعنبا



 (ىركملامالغلاف)

 ءاليل :ل يل رظنعبيحأ
 ْ 71| ءالاقوفتاذللاا منحت

 معا نة د
 ءانغلا هناملا لم لات

 ءازوجلاورمسنلا نمد رددلاك

ق حا لاو
ءالأ قو

 ْْمءوُص د
 :, ام

ام« د ىفى في قربلاك
 ء

 00 (مدهدملا :انسالابو)

 | نابي دالا لمت لاق ماسر نبا

 | ركون او ىم*الابفورعا
 لمعلا ايطاءتفماجلا قا |

 ىععءالا ل اقف هذ

 هةعمواذ داهم نسي

 [نسح هلكر كسلا نم ىأ سف

 فنك اعاد رانوءام

 |نز1ط اورو رمسلا هش فلقلاك

 (لاقخلا بأ

 ران سمح همقوءام

0 

 ءاخر ودك ساو

 بوذيا هديا نيح لملاك

 (قينالانو)
 مدد طمقلا لصف ه.فازماج

 تاير 3قىكدعَع 0 0 5 2 .ذأن ةورعلوقلقالا ل ثمو ا ررذىذرغ رمد درمل] هءذو

 ساو ف ألوق'ذكو أ امهنيءراا جمني ناَدَد
 سعثأانمن معن نصغلاك

 رطااو
 ْ هعشرطت دو و(ىععالالاقو)

 ىداج نمثالد هل ل-ءقو ىلوالا ىداج سس ةناموزيثالث ةن_سهداومناكو 1 ١

 ىبرغلا يناجلا فنيتاب زا هرطنقلام>نفدوةرمشء ثالث ةنسل قو نيتئامو ةرمدعىدحا ةن_سةوختالا |نيمالا نبا مسج كلا قسا له
 صخنتلا ل6#شيعل توما هرخ ؟نوكباثيعنا هربقىلعبتكنأأودادسس|

 جيبص ىتذىلا

 دقو

 نزملاّنوءلعىل_.ءاركحف د ىرثلا فهو>و ىلت اكو لاك. نملوقاذهن موأأ

 ىيريف دنع دعا هامه ع 0 ىذدد م 5 هلوواضدأ هرعش مو :

 هلوعد هدو :

 هاو د ىف هت "2 نذآ هباياقك نأ ىدوأ ل قو ٌْ

 ءفعتم ناسانلا رمل د ىناواري ىف سانلان اد

 هلوقنستسد يعصالا ناكو 0 هريثك هسا

 هوفك < ةعاس 0 هملات ما اذاو هادا هدلا كم ا رع ينساه
283 

 | دعرانا بأ هتاسل ىلع لق. نأ ةيهاتعلا ىأ ىلانيمالاع أ ةديب زتلسرألاق ( ١ و اىرابنالاناثّدحو) |

 تانسالا هذهاهملا لسرأةنومأللاام.ىطعتسن نيمالا لو ٍ

 ا هةهدحو و ندعمدلا هأدب تنرق
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 2 هدا قال“ الإ عتعو ويب ل -كسوىديرهدلا قص ناالأ

 دبا هلاو رادو لال اسد يع ىدبىديىئمر هدلا بن : ربتناص ا

 ديول هلا هلا لاوس مش د-هذ د ديتكاه تار هاا انو

 لأ هو دقاق رف ع> ىلو 32 2 نورعألا قد اذا

 م-هردىال | آ ةرمشعب هلرص أف ةيهاتعلاوأ هل .ةفاهلئاق نءلأسوامتس“انومأملاهأر وال15 لاك

 ديأعْرم لاق 4 ةمشى أن رع (ثد->و) اه.جاهكاوح - ىضوواهتم رك: قداز روهد زىلءفطعو

 ميدهملابي رقإسو هيلعاللا لصد # كدنونأر ةلا لزن كماعو كان ءأ لاق ىف :طءهألاةؤةهعمو ىف هار

 لوقت :ثيحةيهاتعلا أ كر ءاش نو عشت عرق تا هس 5 ف لاق مذ تلق

 ا اغاكنافام لإ : نمد م

 4 اوف ةيهاتعلا أ ارعش نمو

 تاو ”الارداو نفل - تش تنكمأامو تاذ- الا ىلارداب

 تاوءهلددت ءسيلودغل د تيكسلدو نارتو م من م

 تاريح ةسقنأ هم اعتسهذ 5 ا مبالط تافو تتاقاذا ىت

 تاتاغلا فءىحيرورمسلاىرأو# لج أ: نم> هراكملا أت

 نامزلافورسصنمتركن:نا# اممأبعأ نوك ئش”ىأ مهضءلوقهنموأ |
 نا :_فهلاب | انال-هلاو 55 «ممنزورورسسلاتاضراع

 هلوقاضدأهر هش نمو تم رتدابساالو

 تدر *الا تهذشأ مومهلانا د ىذقنادقفىرسعا 00

 هانعم فسم عوهواضرأ هلوقىنءملاذهىلا ىربو :

 اهيفتنأ لإ ةعاسلا ف تر ءام لع لوط تباعا

 ىصعدو ةذع3 22 ءاساف دع ىدرتشب تحن ماد *الىبا

 اواعىذلاءىدنعك م اعدم | اولعيملوا أونث مهن اك

 تماقذتا.بالاهذ_ميهيسدناو كان ثراف ةينبابهوقاهمفتامىت اا هدلع قةيقرهتش الهم 38 ءااو أ لاقو

 ىومجء در تةتام> تريقو #4 ىوسرو ىلا ععالملا يعل

 ىوزاب كوم البلا نأ م : ىنوة ىهوأذ ىم-جالدلا مز

 ىوىعم ىبسعم



 "ا

 ىهشاب موقلا دنعكلسن لباد غم ىف ارتأ ىهالملاكلتاكرا *!”ىهاتءايىارتأ 1
 ةيهاتعلاو :1ىنءاح لاك ق راح (ثدح وز كلصكد سا من وو الءح وكءلعهللا ل نامأللات وةيهاتعلا و ع وفا[

 كاما الان تس تا ىتفىله-.متامو.كنم دورت أ نأ ىلع مزن :ءدقك لاقفامود ١

 هل اوسرىل . ارك اندغلا ع نم ناك |! لعفا تاقفدغىفكلذن وكر لاف ةضملخلا ىيلط .ولوهللا ا 0

 06 ولم ول ,ول-ةوذ.««زياهيلعوةدباعاعدمت فر اغز شرف هفاشمطت هلاشسد ىب : اند

 مجيرارفو جاجدو ارغب اعدم اضدأ هنمانيصأف" ىو ثم «-باعدم انمذتكا ىت-اهنماناك أفلات”ىوشم
 3 روةهك اغبانواجمم ان ,ديأانا_سغوا ممانيصأفءا ولحانوت أم ١ انعم اىت-ابهمانلك أذةب وشم
 ىلوقى < نعلق لاحد بصو تب رمشو ترتحخاف كلل غصن مرتحخا ىللاقف ةذبنالا ن مناولأو

 اقحةيدعةاتْفلا ىدتأ 5 5:

 كوفى ىننغ لاق مءاك

 ريصلا ع نمريخ هدوحوم د 0 1س ل

 لود د ا وبحأت وهوهش ذاق

 1انماق>رادقالاعمنوكت * ىنرسذملازتالىلامىِل باخ

 قا كس وهواءادقأب درمان كلذ

 ىت> ىكس وب رشد و ه_هنغأف هيىننغلوشب وهرع_ثىفهب نةتوص لك "ىلعح رقي لازامو هانا 4-ةذغذ

 0 املكا كر همالغو هنبا مذ تسل عنصأ ام ىرت حربة نأب حى لاقف ةقءل|تراص

 ا رك لارا هنال آوذسن ! نم هه ىف ناك املك حارخابسهأ مث ى هالملاتإل اوذهنلان ما د

 ىقناعمتفوصلا نم ضار دبا ثسباولهتغاو هبامث عزت وش كلذ نم قبر ىت- كمن وهوذسنلا
 ىكس ىل_ءجوهد_هنءاقاالىذلا قارغلا مال مهلك سانلا نم جرفو ىنيحانمالل_سلا ىلع لافو كو
 انامز «ةمقلا ف تفرصناف هناتاج ضءباهماتننطفا.ندلا ١" 1 ا ىفى كلد_وعرخآ اذهلوق.و

 لخدأواعادحاس قثو نيت سدوقذخ أ دووهاذاف تا دف ىلن ذأ هءلع تن ذأ #ساق هنت أف هت شتم
 الف لي وارسل ماقماهماقأ وا ممم هياجرجبرخأو ىرخأ ب قدو ص.م.ةلا ماقماهماق أ واهمف هدب و 4-سأر
 ىلاّمذ طو لدم تك تاماك_هللاو تكص<كوهنسعل ةش>ولا وهيلعْملا ن ,.مىذنعناك امتي سنهتبأ أر

 اذه ثم لءفهناهنعْ غل نمو هءئثىأ اذ_هك.ئرعاتا نذض-أ تقف تكصخ الل يأ نم
 مث ىنمايحتسا هنءاكمف نيسعلا نيَدءاباذ - هكنععز 7 0 ًانيعباتلاو أ ةبا [مضلاوأداهزلاو ًاءاسنالان م

 ا أ ى-هتشاهنا ىنخابف نضره م هرأرذةلاخلا كلتبهار آنت ده اما س انا ىنغاب

 هلعاهتملغدةامىلاو كعاعسلا ىسسقن توانوانزح فت د 7تاخدن الوش هلوسر <ىلارفلادلاع

 تواادنءةهاتعلا لال قو هبىدوع رش [ناك متءاقتلالا كل ارتنمكءلارذتءاوشاثعدوتساا
 ىنذغي دمت ىلذ ىلعدف ا درا 0 هتشأ ل اقف ى هتيسا اه

 ىل-يلخ ىلم خلا ىدعبشد_#آو #* ىو ىو ىذو نع ضر عتس
 لبانءاكحاللا ءانغناق فى مر مهدلا . نمىنعءتذةنااماذا

 هفتامىذلا هض سه ىفىنأ هلاقرعش ةرش 1 لاق ةيهاتعلا نأ نيد (ثّدحو)
 ىنمناكدةىذلاب رستم د فاق ل هت ىملا

 ىنبظنس>وتوذعناكلو ةعأ قاحرالا 1

 تمول -ضفوذ ”ىلءتنأو * اناطخناىف ىفةلزنم كو
 ىبس تعرفو ىلمانأ تذضع *« اهءلع مدني تركفاذا
 ىنملاب ىرع لوط مطقأو *« انونجايثدلاةره زّنِجأ
 ىلا ا تدل د اينغدهزلات فدع كولو

 ل هاعم ا

 الار

 لمضفلا دن. ىل_ضفلا

 ءامالا سا<#ىىورهلا

 اكولاقىراصن الا هللا دمع

 نما ىلع مزاكلا قةءاغ

 لاقذ همفلوقلاانمطاعتف

 ىلمضفلا

 ىناتالساناانودع

 دنادمءكسانلا نم

 _.غاذهرك:.الو

 لملا نع لام نمر
 (ىزرخابلالاقف)
 ءءذاةسالا سلجم

 :.ةراعلا ضورهللاد

 هنانب رشتلا نذل

 :هفراعلاماك_ة>اد

 ؟ ذو( رذاط ن. ”ىلءلاف)

 اة ءانعمامناقاخن فلا
 0 كال عم
 لانسحلا وأو 0
 0 مال+فورعملاد#

 رلى ةءاسشارمانروز
 ةاخللاناو. 3 اغأ

 قرط ن 31 0 31

 الغامهعمو رفانلا ىظلا

 ميدبأ سو هماوقنم

 فاتر زأدق ناتعع“
 اظلاءادراتو صو ءامدلا

 ,«كامجرو ىهذباتهومو

 لادم هءلاقذ ءاملا

 اا

 سنا مالغ ار 0-

 0 مرهنلااثح قو

 ركىلا ىو فاران قد رط



 تمغاذاابأدى :ربازو

 قنا ءلدونأت ددو

 ةيهاتعااو اهلل وق. ةدئازنبا
 كلا: 0 دا امكتبلاب تضاذ الاط كم هب #4 تياحتنك امعصف

 لاو هموسد "ىلار طئمق" كم هام علا أر 00 : طي تاقالا ناسنا ىنمحاف طو ف.سلا تسلامهللا دمع لاقذ

 لاقىنئادملا (ثدحو) ناسى ىلإ اومنمةيهادعلا وأ ناكو هالوم وعمدتعلااذ هاو دعا ىار ءالانبا نه ولف ادة روزي 1
 2 ا ا هاتعلاو اءاجو نيذأنباتءنىؤق.ةعئلاوأ وساونوب أ عقجا ترك ذو (رفاظنب ىلعلاف)
 نذأن بال لاف ب راج هذطف ثرنأ هيف مهدن :عمالغىلار انتة هاتلاو الح دوست قةشاتعلا فار م نبالوفنيدعطقلا نيتاهم

 لادوهيلاهديةهاعلاو ًاةفرض- اماهيف ل قف قصتاايأاناي رق لاق ةب راجلا هذه تفرطتسا ىتم لمى ىسلدنالا محا
 لناسلاىلعنودرتاذام # الث 1 رولا نددم نس>ًاوهو ةعقاولا هده
 تبيلااذهبتيبلال مخاد نممادان تح ةمقعثلاو ثمار اهلفتعسام
 ل ل تاكو ا ند 7 ىنتكلوك نمىوملا خد

 رعشلا ل وةتكرناملد.ثرلا ىنسح ةيهاتعلاوبأ لاقو ايضغم ماتوهتلاو قمتعشلا ةيهاتءلاو ألاف ”ةان مىغأ
 سناج ىف سلاج ل-جربان ذاق لادا كلذل ىلاثم شهدراك تشهدف ”ىلعبابلا قلغأو نم لا تلخدأف رئاد كلف ىفانن "اك

 لاقو لثت م ةعاسهيلار طن أت اعف دم سدحلا رهظأانأو خت تنأف
 رمل لا ءارشلا ا ىلساو ع هسملا حب دخلا سم تدوم اريثكناكو(ىيشرنبا لاق
 ىردأال ت- رمدتلا ءددص نسلم © ايجارللا نم ئسان قري دو هولا 2و عل
 "ىلع ند كلة علق أو كدأ ا وسأ ام ه.هاتعلاابأاي كالي وىللاققف نيتيبلا ني ذههللا كل ازعأد_ءأهلت اقف ||| رظنف همه تحت لاخوذ
 اذا ىتح ىلّملل ىلة ملا جون تءجونالو رسال زا ةلسم تاأ سالو رد يلع ملستت لساف سلا ىلا_دحأ ضءباموب هسلا
 لمعهنا تلعف ق ةرطأمم

 تكسو نادر تعدصف هيف
 هنود عوفولا قوخامبهنع

 دشنأو مهسا لا هسأ رمذرالف

 عوعص تخنمىلن رول وع

 هذي

 دونا هنكسمناكلاخلزنت

 هباهفىلاجلا كاذىأرتاقف

 كيفن اندعاد ل ءريصتمل هريغك مؤ لضفالىذلار «.شلا نمنيتبب تعم“

 سشهدلا,ىوأانأهللاو لاذ كاذءالضةّدمى رذعاوىناذعتالؤلاحلا اذهت .ئهدىلاىخأا,تلقفامهاطيف

 ةودع ا مانأو تنم أت اقاذاف تل امتغابوتعفتر ,اهءىذلا ارعشلا لو: نأ ف تسح كنالك نم ةريملاو

 ىلىد,ةعاسلاوادبأ هءلع لد الهتلاو 0 وأ ل دقيلإسو هباعهتلا لصاللا لوسر نبا ىلع لدأنأب

 الاد ل1[ ام كلا هذه نأ تاعواو كائكوددلا كاس لوا ناو ىنأ تان شهدا, انن اف لتفأف
 4-ْباودب رن ىسعةمعأ درضاحان ا امهةظذح ىت>نشملاداعأم نذاذل ءاعلخ:ال

 لل: دواغيطت بوث سبلو هرج ىف هدنعناكءام هيلع بكسفماقف لاققالا توص ثعع# نآت دلل :ملود_جأ

 هنع ىنلأستاللاقفى عندا ءهلأسفدسش رلا ىلا ىلبةمّدقواعم انج .رخأف ممثلا موعمدنملا واشكر 1|

 كنطأىلاقمتتب رصف 4 ةنعد رس اعل يك لاذع وثتحت هنأواف مذ ااض كد أامعنصاو عضخاملثماع وضخ طش

 ئتيلات 5 اودددرف هس ىلا هوذ :رلاعؤسوفنلا هل ار رسال ددعلا

 رهدلاىلءىتءلاطدنمتهركت *« املكرهدلا نملبقأ مان أاذا امهمفتدزو ||| معا نك- 1وتنسح لن
 ىدهملاىلا هب ستكوهلوة كلذ نذ اهرف هم سزرثك ا وىدهملا ةب راج ةبتءب حاره: تم ةمهاتعلاو أناكو تدشنأو
 7 اهيفكىدهلاغاقلاوهللاو « ةقاعمابندلانمئشنىدشت 2 اهيضرتددإإ| هتمانماكلاخلااذبح
 اهفاموأ.ندلل كراقت-ااهمف *« ىنعمط» ما ,ممسأ.ءالفا اراذ-و ةيقردملاودمجلا ع
 ا خيال ينفد تمدخخو تم رح عم ندم .وااريمأانت ااوو د حرذنه ملا ةيمععفدي ىدهملا مدهت نكلواسال حا هلسقتما أر

 هرب قهعّضو وب.طمبو ى ىد اوح ىلع ند ةدملا ب :25ناكواهافعأف ق_ٌثعلاب ست مو را إب 4-طد فاس مفاغ

 نكلوكلذك لا عفدناماولاق ريناندي ىف م باكل لا ةفالامةبنريلا هلاؤلما ىده!لاسقف يل 0 راوتف

 ٍِء معزياكاقشاعناك ولد لا تلو كلذ فاذا ارأا_عحصقد نأ ىلإم عارذلا لاني طعغا نست ااا رك ذو) ىنرص#ف لاو

 و !لعو اى ةصىر حسد نع برضأ دوور ينان دلاو م_هاردلا نيد ا (ةيمدلا ب اتكىف ىزرخا.لا

 ساو دو أهللاةفهباكاله تسلا :وءانغل |عاوسا ىلعدم ولد وسا اونان أل ذعدام ود ة.هاتعلا َ اع وأ وو-ه مهتجا 5

 قارا



 النار

 هةغلاىنريخأام(ث لذ نذ) 0 هن-سحارفصواضماددح * هئساابرض منا ىو ريخ

 لضاق نب ىلع ن نسحلاوأ هكا ىراتتك اهزمملا»# اه رأى نككاتثدحأ ظ

 نعىد وصلا نودحنا أر: :رآاناك لاق ةمركعوأ (ثد-و) انرك ذأ ىت<هانلذغ أ لادو هيلااغلآ نيرمثعلا لم نومأملا هأ لات

 رهاطىأ ظفاحلا مامالا || 1 ةيهاتعلا فأل وشب لثمت ةدئازن,نعمن.هللاديعىأراذا |||

 ا ءهللا هجر ىقلسلا له لعروكت هطوتما ٠ اذ: منا نام م ىنبتدخأ ا

 قاكلات "ىلهذلا عاصىلاغ ءدعبو روك ذا هللا دبعاهب وع( ةيهاتعلاى التاي أ نمتيلا اذهوأ]|

 ءوضلا ىأنرومنمو أانل ل د لضفلاانأ ىنكت ة راج «* ىأراذ. نيوزضتلااأ 5

 لاتيةيرقفتنكىولعلا | 2 لغ_تىراؤزلا نع ن *« اهباخلاتاهوقرزنا * زك منيعلا ةفاحت
 قانلاد# وأاهب وان شدا ىلهتال ريخلان عمنا © لعنلا ىلعنذاالو لعد هب اهدنعةلو ال

 عرزلا نانروعان كانهو ىل#قلاو 5 ا + ورماتنأوسانلا داحتأ 5 لوجان عريسصقتأو

 رضاحات ًاوامهمف لاف دع الها عن ةءاملذ هب د لخلا ىلادوحاذناكن م ا# اومسن. نآس ا هلل فام

 ىنناءانشب ىطش ف روعانأ ىلمو نم د 55 دقوالا كءفاذ_ هتاقام د هد :رمعلاذ_ه ظ

 نامل ودحولا فاكريطت | ةةللذاول تف 2 .ثحافلا ةنماومكترب نأ مهرعأ نال غباعدف هب قأف نم نيهتلاد_.عديلا ثعيفلاق |
 ىربعو ىجا اى خشن ا مقتوأمهردفال لول هعمو 0 | ىادهدع كل ىلهذ كلوق ىلع ب زحدقهللافو ه-ساحأ

 ناب رجلا د2 ىف 6 : لاف مصلا ىنعم ىف هلو تام ىنعم“أذ لاق مصل ا لد لاق ىرتامو بردا ىلع ١ ظ

 ءدعش.ءضذ+ قاملزالذ ىلاق>اونعمنبال « ىداقتءاىفىفولذع لالضلاب فورهأ * ىلاموىلاذ_علام 1

 ناندحلاوقدرغتلا نمنامأ لاسلع فورت ل اون تنك مشمإلأ ١ "كاسفو رصف اع دتمال كن 1

 (لاحلاانأتاعو) ا كر م ,ةسصدع وبر لاقموىوحرنسح نما أ

 اعزاكنانروعاناهلانشب نا ل ى.ءتناكامنا لاجرلانيءانراج * اريثك اذاني دق

 00 اضيأاها كرا كل 0 ةادسوةيهاتل ا

 0 00 اهفلاقفءاسنلا 0
 قشر لعو ارك هو قدعلا نم ىهشأ كينلاناق نّةفأ «قرمثلاو ىرغلا فق كسلا تاوذادالأ 0

 ناكل اق (حبذومنالا باتكفف قلحلا ىفزيخلابزيدتاغوسب سلو *« ىهةشر مد البز انا نأ |١

 ”ىجونالا بيبح ندم قرسلاب قرسخلاعقرب يبل ىأو * اهاثعقورسحلا نءقرت نت كحارأ ١
 اذاهروزيلازبال فقوشعم قدلا ىلا مود تاذه نم خمح أاذا هدوعبالا سار ىلا سعد لهو 1

 را ها نعناع بايسسالا ةديعبلاهاوط «ىدعسملصو ىوطذاتلقلاتلق  اضدأاهيفلاثوأ]| |

 لاقفام نم كلذ رثكو هنأ تارا ها ذلار مم تنآ ]|
 قعنصن ىتح لاعتام وب ىل همفلاقفةثامةيهاتعلاانأب مضف ىدعسأن ءم نبأ بضعف 0

 ةيعكصف كلذ هدلاج كلت أب « اهفكه ىنتدج هدئاززننعمتش#« اهفكىنتدلج

 لصوت الف ىؤعاذلاام 1 #4 احرلا ىف .تثتح 06 هدعاق ب املا ىلع ىب هذا عما هاربو

 لعفتاملئمافالخالا هدلاوتنأامغنا 0 دلحأ هدد اوريغ ةنام تغلابو ىنندلح

 ١ ْ  1ل د نعمت نباذكى تررمض اًضد أ ءابادب رضى لاو 0

 0 ىئاقلاريع نب كالا دمع 0 م رك دك تار ءالانباد_:ءانكلاقنتذى أن يدجأ (ثدحو) ||
 اول-ربنأدعي نممهلالطأ لعسوأ خت ىذقب نأب مهف * 4 كي كاون راو كاة وتم ا وهوأ 1

 (وهعنصو) [|ن نءعمنأ أره !ةذلاقهلوفر 57 ذأة ءالكنأ ىف ىف ضرعتل ة ل _عسلا ناو هقلاو ىتكرتلاكر يدع نب كل د. .عناوأ ١



 لوم يلا دوو ىناك

 ىماده

 اشللا فاش رستك ذأ
 تئارتلاو
 اهئاسيموعت لبد ةلاذ

 لولا ا فايحر م ونبللا ىفاومغيفزيدلان ها اا كلا دير لكنمرانلااهمف لعشتو | لك.رمراثلااهش ل عشت
3 

 0 || - كقاذاو

 | لويس فريعن ماهتلبات
 ا 6 لا 2 ا لاا

 تسلوأ ١ تدنفأفتلك اا مثللام نمكلاعام سو هيلعفللا ىلص ةلوقنملاق اذهب ترض نبأ نمهلتلقف 0 ل ا

 5 ىلا | دعب أ ا ص 1 ا هه 1 ٠.2 ا تدضمأف انف علوا مك : 8 00000

 0 9 0 1: ا تاك : ١ 5 1 1 ! لدنقلاةلايذك اذواز_ه
 مويلاوخداهمدعت الو رب الو برشت الواهن راد هردب نير معو سدت | فراخ( رفاط ب لعل ممر عد : 7 2 3هرذب 3 دب ص هي هع ل ةتأو 57

 ' ندلادضع "لجالا ربمالا

 أ دمزم ن ةماسأ نامه ره

 توقاب هم*ا كولءىلناكلاق

 ناك_ةتوقاملا ىلءودعتال

 هتاقىذلا

 هرح عصأو ىلا: ول

 وكي كا نم

 هماقملا تال مهتجأف

 ندا
020 
 هيتغلكى ذللا عاب

 قا ذآتاغنا ىم همادت

 زبو معا نمابلق ناعم
 ىراذلا مد باث عداد

 هنكسيني> هنماوب تال
 راناابتوقاءلا ىلامءاغ
 عقيملاهف ىناثلا لصغلا)

 دتوارد( 

 ظءراّرداوا ذل ضرعواوتنتابلف م-هقد ايربغوخآ قيرطف

 0 ل ا ا

 ءاعدلا ىبعهداز ناك اموطققنادالو نيمجردي هيلع ىّدص' نأ هللآو ال ةنأس نبرملشع نماون عيش !! ثامن 1

 لاقفئثدهءلعةستتال لفل وعم هريوتف هلأ معز 7 26 :ريشلا اذه ءاعدلارثكت كا رأى قص انأابهل تاقفأسش

 | < و كردطلا داكمرعا ل :

 لك َ هدب اردد اك ينل هلت اقف ئيثالد ازيخ لك أد وهاذاف ةيهاتعلا ىنأ ىلعامو تلخد لاق سرشأن

 قاكدن ا ازيخ هماّد5تس ار لاقف كلذ فيكو تلقفةونالب هدأت هد ار كل لامن هدا

 تدان اةماعلافو ىلا مدت هلق ا ءارامو ا يل

 هكلاموه ىذلا لاملاهكلمت هسفنلاملا نمقتعن ل كملااذا
 هكراتانأىذلا لا لاف سلو * قفنمانأ ىذلا فلاماماالأ
 هكلاهمهتكل دسا لاو ق 5 ىذلاهيرداءذلاماذتنك اذا

 ة.هاتعلاوأ

 لاحدي زبامو تاقسانلا ىلا 4->ااورشفلا ف ا 2 دوىلطت اذامناهتلاو نعمايأابلاقكدقافو كر

 الا م للا ىرت.شةالل سفن ىلع مدح عد ا غاداهنمبرمشتالو لكأت :النزملا متادتنأ ا

 ه-عبتنامو هلداووا#- ءارو شاع مو فتن رك ادا هللاو ىف لاق م هاكىلاكباوح كرتذدمعىلا دمع نم

 انآ ن لعوهنعتكممأو هنت اعمو هيأ > نع ىناهذأ ىت- ىنكص 2 لوقلا ا1هىللاتا!ف مهاردةسمخ :

 ل ار محا دراعلج لءفو مال زالدر هنو ف ' ىنعملا مظن د نب نورا هللا موز راعتاءامشاولاّمذ ىلاعتهللا تدز راع <: كالامدل 3 سزال هردصهللا حرش نم سل ||

 ا ا الا انرعورب ا سس ىلع هنمانعووفدمصلا ىلإ عم ىدهملا ىِ 6 رخأ لاق هم هاتعلا وأ | راثلا نانمروه ا 0 : 2 : 5 3 ءاأإ متلا نأ ا

 (ثدحو) هن القز رناكولوفز 0 نمد ىفو لاذ فمكف هلل مق طق

 ا ريس ر طعتأدب ,وءاعسلا تمغتو

 انزهد وان أر فعض»لعش قد رطلا ن نءهانلأ بو هيلاانأ لف سانلاريعد حالم هيفاذا و ىداولا ىلءانفرشأو

 هللا ةفادر توعىد لا داكوهلاوك انلخدأ مئاندعب أيت جحدمصلل ا ا لدي ْ

 نواح ىت> هرثأ اوعيتوهناما ع هدقتفاو مانوالٍ لقا ميماطخق من لاقف فوصلا هذه ىتب <ٌكمطغأ ظ مك ٍّ 0 ؟راولاد

 انفو لولاو زدنا هءلعاو ٌةلأو هنعةيملااو مذناىغلا ردامت وب رهذةقيلخلا هنأ لعم رجرثك حالما ىأ رانا

 هللانا لادهبانءطاخا_ءاقوذ برههللاو تاقفاةماع هة> بح ودقل هللاوفحالملا لعذام كح وى لاق هيقنا :

 هباذيطاخامفاعض الن رو و سه هيي او نا ةمطاخ وش" ىأد وهمنغأ نأتد رآدةلهللا ون اوعحأ ارهملاانا وأ|

 ال01 20 ناو لاف كلو مه أ نأ ىده بلل: لك ندم ؤلاريط تلقت ىتوهامألا يلع قاس |
 تاقفدمصلاب» رغم ى ا أرلا فدعض

 حارلا سبششالا حقأام 5 هب ىلع ىب* دولا س الأن

 تلقفكءاع قام ىفد رلاعذ

 ٍحاضوأو نب بس >ارثوىفو ع ةماج نتج فن تدم

 لاقذ يس ض*ةنأف اغأت اةؤوخآ أشىفدز لهأ> _سأانأوساةلا كتعدب ور ,ىس ىنعما ذهل. ولاقذ

 حالمة سبجف ماندو * هسننقردقلا ةماعلا تاقذهلاوال

 لك ىف يح همه |ةءلاو ناك لاق( دب اع نب نس هلل نعو)ا:ةرستاوانمكر ذانذو هللا نعل ك لع ءوس ىنعم لاذ

 ةفردفأ نب رشعن هملا ثعبسف ا رآه واسمو ءادوسال ءزوابرطفاد درب نو مأإإ ىدهأ مدقاذات هي

 لوب ةيهاتعلاو واهلا تدكف ةفيظولاب هملا ثءدالو همثر لفمدقاذاةن لك ىدهيناك هر «مهلىدغأف ْ

 ىنوريخ



 5 قربا

 ١ دمج تاس حجب جي نواة 1 22753 اج 9822 لاق 2 بسس عر م رح 677 1210 ب اعوان ف ل2252 6 2522721257 مح حج و مس جوطسل
 هم ىلا ”ىصلا ل وفن قر ل ا اوهوعجا (هيفدهاشلاو) 1 هنرطوخت هب ديذعاذف ا وو 1 را اال لول رطل يتلا عت 5 جك وو ا 1251 -

 موهلكس انالةصرهوفعو * هّتمءنوهاناطعوم رارآ ْ

 اهذمطل ىناعم لاريثكر صلارب زغناكو هيرثكأ هرمسأم ةثال غلا ءالوه :رعش عجب ىلع طقدحأر دقامو ةيهاتءلا وأو ا

 دهزلاى م رع 2 عللَد عملوذر | ا سلاريثك هنأ الا فلكل لملق نانتئالا اريثك ظافلالا لهس ُ

 داعأة كلهتلا عن_ص هل لاقفم_منوددلأ سف هيلا اوح.هناربج نم ةعاج وءاقرظلا نب رامعلا نم لئءاس+ 0
 لوقي ىذلا تسل هللاقو يضفف ةئلاثلاداعأف هملعّدر ةلاوسل

 رولا همعص هسعص |[هوف لمقد ىذو

 و :لاورومل ه4 نالوو و هنمو ىفانأوت امو( د اهملالاق)

 دئني> ىرعشو ادصلاّنس مدلم هبق عجب نعك ةيصح 0 ١ ظ

 . هاضرأال ى.ادنالارباجتبالوقوأ ||
 .جتلسح هيف هعشنمو طشم عا ا ىلسقزملا وهي-هلاو 5 قسن قناس>الاوقمسأاز 7 رحأدو >4 !

 ا ء«اوهذ_.هاتعلاوأ اوأاإ
 هضراع ضامف امهباذل يمد

 هنأ سمنم ةيظاح كلتفأ | نارنات نًامونهللاق ىدهملانالقو كلذب هوتدعل ىنكفنوحياو ةرجشلا بحي ناك هنالد_بلعتملغأ ||
 كمىف قرغتسم الاذو || سواتو أ لوقب هيفو ة.هاتعقاذخكملا ل-جرلللاقب وةسسنكك لذ نمهتوتسافقلذتمهتعتمأ |
 : هضراع "ىناتعلا هملع ل ضف هنأ هغلد دقوا ارصنلا| |

 ا باص أ ضعءب ىريخأو) هيعاونذأ هنعو مت _قلا م كا او همهأتعب اريكم ار اها ىنكلإ لق ُّ

 ءاسلح ضءبنأ(نب :رمدملا ةتاود دعو ل « الا ىذةنءعلكءاعف هنالعثلا 3 ناكوأ* قدوس اًرسستنكنا 1

 دنا كيزر نمحلاصلا ناكمت نئنلاةلماز لمحو ثنت» هى الو فناكو ةفوك- اارهأشنمو ةيهاتعلا ىأأ أ ىهدي زم و ا
 نازوالا نما ه_سلعمج لأ ى ري+اديسلاورامثيرعشلابسانلاعبطأ لاقي و مّدقَتو هيف عربذرعشلا لاقت ةفوكلا راضفلاعيب ٌ

 نوبرمدملا اهيممند ل

 همه“ و شااكزا

 ناكوناكنوصارعلا [| روشنلاوث عيلان نمؤدالن دف الفلا هن عزوقلا لا هنومسس هرصع م هأ نمموقناكو لاثمالاو ||
 واطي راثلا | دسأن ,ليلخلا (ثّدحو) داهااوروشنلارك ذنودءانذلاوتوملاركذ وهائادر نا : 1 0
 ىومد قى درغانو هلا ةلقفدمحوتلاالا ىنب .دامهللاو قددنز ىننأس انلام ءرلاق فا ازامىلا ةيهاتعلاو نان الاقىفاصمونل ا

 ليدتو لصف ىنك 0 |
 قدرحو قدرغتومأ دياعهب ريما "لكو © مب رنمنأك مودي و دان عدا تح "ىأو « دباب اناك اننا هلأ ||

 سدراجلا ىضاقلا هدنءناكو دحاوهنأ ىلع" كد «ةنأهلئد لكوو دحاجلاه دع دفلك أه قل * )الا ىدعد فك امحتامف

 ْن 7 زعلاد_هعولاعملا وأ هماعفةولات( "ىف ردنا ىسعن د ثدحو) لاومالا نمهعجامةرثكوه راسد عمسانلا لخ أ مناكو

 تذهل ىكاقلاو بايحلا

 امهيلا مّ_ةتفريب زلانا
 [ميدي اعئسصف هانعم مظنب نةكلاهلامنمهظح « ه«:ةمدنعج لك

 سلا هع ام ناكنذ ريناندةسجت لاك فك 0 هللام ءةلاثاللا نفكر ملاك ءالامتعتتأد نرت أك .اعهللابف لاق :لاق
 علخ تمر نارذاع ىلع ىشهامولاق كر أ ةدحاوفالاوأ دحاوا طارمق "ىلا عفداو طاريق هّدعم ف يللا حارا ,دنأ ىلءعل.عافلاق

 ىراذع تعردم روت ىت م كرعف هيدللر هانا ءال فك كل مةأو امعرد ىن :طعءاق مهاردةثالث رفحتروبقلا لاق

 راذعمئلو ةفااس”يش ف كنءلبرغأ لاقو ةيهاتعلا اونأ لش هيلع ىل.ةكمذر وأ دثرو 1 ر ردح ل نال اس-ىنانوكملا |
 لزتملوهنفدادضالا فلا لاقف ظاتغا دقو ةمهاتعلا وأانملا تفتلاف كح 2لئاسلارمو رضحنمعمج ل صخو كءاعضغوهللا ||
 رامتتاذ اءالا فلاسف ةودصلا نأ ىذا اد> تر أراف تمت ىتمواهمّر> نمو كلانلقذ لا مزح هلامأوأ ذه لجأ ن م

 قغاوصمتا ثا ذا .رمهلو قكامهاك زن مالا ىلإ م ءىلع م: ًاامهللاولاقذ كلامك بأ ةم هاّمعلا الت ءاقلاقو هدعدالو هلمق تمرح ْ

 راحيل تاربع 5 1 هاكر ىلا مع نعت ءطقن اول2لاقفن .ك اسملاو“ ءارقفلا كلام هاكر ح رخت نأ كل ىئهنب امنا هللا ناك هلتلقف 7
 اهكاهرتقى.دنعلاةلايذك ىونلا طَقَملب را هلناكو هم .ءاتعلاىالازان تنك لاق (اضدأ ثد>و) مهنمرشفأض رالا ف نك, فلام 1 © يدا

 كانو احلا فكاهي ننام هنعأمهللا 4 لا ا ةيهاتعلا ى أد 0 اا للى 0

 ١ ذي 1 ل ف ل ف ا ا 1



١ ١١ 

 طنا لاسع#د تادبو بلع بعتداصوو بئعترتاتددعأ ةسصحسلال مدح داو | النا : يا

 ءام 2 لاك نط
 عنب لبلاطكن وك أنأ ن ع ## اه سف تع اق[ :اولو 5 70 8 0
 هيفامىل عةوامرخآ (اذهو)
 0 تاعاآىدبنكش الد ع بحي فمارسغلاى ىدن توعد ىأ ا 5 /

 عارم ادب نع ”ىطر رخل 0 اذههيشاو) ىنامملا م دنا وعاء رطب يش ها ةنج ايكانعلاو  ءاغلا نم قفاونو ىناعملا ف دراوت
 و ورام نع رمس موا

 امنءانسملاّدح اذا ىظعوالوط ٠ ضرغ نع ىطخلارصقنادادزب رخل
 ام>دنمنيفاعلاا محو هدم>ن ء يو هع تلحامو هللا“ ىل> صوب عت ىلع ملك ل

 أمس مسالطااز عاام امض #باطالبادولوملضفلان مىودح د-ماءوبأ داع علا انأمنأ

 امدءالاوسأنلاوالعلاو ىنتلاتزحو هسلجترزاماذااسحتا قاط 3 ةزاجا ىناهصالا
 اهبوةئامعي رأونيعيسوندنثأ ةسبا> ىلا لصودقرعاشلا طايخلا د نيد ناكو هريثك هن سأكمو نساحناوأ فى ,رمُدلا

 لوقت طام1+نناهنلا ستكفروك ذ ملا ضوم>َناذئمود 1 ءربشلا

 5 نعىرظنمىنم كافكو * م_هردب عابنأم ىد:نءق برم ىبسلا للا دمعنب ىلع نيهللإ
 :رتسشا ا نيأن بأو عاست نان عا # اهماص هبج>وءامةمقالا ف "ذاشاتلا "”ىدنوارلا

 قشمدب ةئاك ك0 نسحأ ناكل ىرتدلاتن أ منولاتوللاقف ىمٌءارعشس رعت

 رطاخ عرض هل ف خال لاقف هللا لضفنبأ هر ك ذل شالا سويحناو ةنامعل رآونتعم ءسوثتالث ةئسقوبو هفشنلاوط ملا مقدس الىلأ

 هضرغى رف نمل ءس>و رد هن الءاهلساو ٌ ردقتلدلصلا هتحي 0 رطامراص»ءون هل فحيالو نيعلاعومدتضاق كاذل

 ةعمدلا هق ةرافتالز.ىلارتشأ ىف هلوق اوقصقرملا ف هلدروأو ديعسْباهلورك ذام ددعملا هنات#
 َ رلاهمةفد ىدحاب تلام * ةهلققروزا قف تركذ هلغأ همغدص ىفقامداذه

 5-3 عمل -طظفو 5ر2 نما ناخد « اهحالماما ااغااكف ا لحرر .اذو

 - هدسغم”ىأن لل ةدسغم © هدجلاوغارغلاوباب-ثلانا اذ سانلا عماستو 1
 اهخلئم ال 3.أن الق, لاثمالااذاهامس لا ةحودزلا زورو مةيهاتعلا ىنالثدنلا لمعلاىلع عم اف ىنعملا

 افافكحمازواءامذ هلا ن توست 1 توسةلارثك ام #3 توقلا هغتنت ام ني نيدلا س ع“ مهنمةعاج همف

 رتل ع اق تاطخأت نأ رذفو 1 ردا ى 22ه اناهواع ره ىنانم دعخمح> ناكو 0

 هل ةعل-ةعرملا عفتنام « مثيل نمىلعكللالوطأام *« ملألةناو ىذؤراملكل لاقةنابيصأب
 حارا هند 3-0 دندن >توو ا#ئ حال صلا ةذض دا سفلان ا ده هلعق نس هيرص ع ءرااوخذربخو هلا طشم ىلءراغأيلا

 هدعد :وثنمأ| هدب و١ اكل ةسدعام ا كام « ا أ! ل-ه> نم انمْرهب رق نم تءظحةفشنو

 هواشب هذآ نم شعام ا هكشليصالا ىأزا نومرب * 1 :لك نعل | لغد هم ساو هيغوض لا

 هديج هر سما هللا ان“ سدو *# هد_جعخ انططمأ نمي راب 2 هوانف ل كححا_سشعصخن انآ تع 00 ر لمار

 26 هوحور دقن ه:ى.كإا د بتءسسي ها صا الا 00 محا الو سهلا ع اطتام 35 (اضيأ لاتو)

 هريكصأبلصتم هرغسصأ ه هرهو-_< قحال ئد لكف * 0 اوردر طصسوأو امهنأشد وجيل ةفشنلا اوطشالا
 ىذأراد انلايندلا ٌتلارامأ 0 سواسو * حرت لكو ضن اب كلل نم دع_سلانئ وهلا ىف اهزاك

 حاتناذسلاو حانت اذل * حاوزأاهيّسدااوربسسالا « ىذقلاعاونأبوذصلا ةجورمم وحلم
 ناّتمربط نا سنا لكحإا 5 ضءد ثبدطد دو ضد ثدحي 5 سص# س لو ضعاب كل نم ةزئاق هيلح ل ممثلا التف

 00 امه 5 ا رسل راو « ناذدضا خو يشو ساس ةيعضص نك كا كازو

 توكسلا ىنعُم ىتح تع « اك روث نتنأةناسعخو « م 3
 عسو 00 عنصأ ف يكف هللا 000 تو جم رئاع ىف رص (ماسقلا نيذلارغن لاقو)

 داسفلاىلا 4 .عادلا ةهلكتاهدسفلاو ءانهتسالا هدولاو اهنم فاكحذومالا اذ_هواذ> لد : وطى هو ةفحنمو طم ىلءهنمراغأ

 دهاشلاو) موهسأم هيف عمدب ص أى تح



 7 2 41 ديسكو ا > بازل ىف را

 ريصلا نكح, كالول هنأ ىلع * اطسىذلانامزلا م> ىلع انريص

 6-1 اهب موقي ال ىمعت براقت دبع ى*الااهلثا الو ءوساناز-غ

 رضلا ىن-سمنيح كملاترسو *« ءداهزالةفرح كنءتدعابت
 ركسسهنودامزعلا بابو صد هب زحاح هذعام نم" الا ”ىلظتءفالف

 رس“ الا ىلءا د ومملاعمتمادق 5 مابج راسأق ىباقم لاطو

 رسلا ه4 عيتيرمسعلا تأت ميرككلا هدذعءو تاومعلا برر زأو

 رصن|هفلضسنأ هظطل عل او » كم رد فاأن رصن وأ داخل

 سهالاو ىرنلا كلغ اعوطو فيكذوع .اهلث جر روما م تكد غل
 رعسلا لصقناو عاملا فرعدوو * ةحاح صرحلاو حاد الا ىلا ىنأمو

 رغسسهلامآووان ىرولا ف كو * مس مكحبدالام آيفناو
 راادبعتس هنلوامسسأب. « اعنصت لوس جأام كلدهعو

 هاطعأو هلاهَمْهَعْض"الاهفعطمسرمصن اهفلذشهلوق ضوعلاتول هللاو رمصنريمالا لااه دا شذ نم غرفالف
 هتاص ترخأتو هوحدتماوءارعشلا نم ةعاجرمهنريمالا نان ىلع عمج ا ناكو ةضفقيطىرانب دكا 3

 سنالا سا 4# دقعو هلزئم نايس ثغر هداعهل تناكو نارمدذلا صاوب رادىلارمدنريمالا كالذ دهن لزتو منع ٠ ١

 تور ىززعما ةديودلا نبا مهيذو صاو بامىلام_هرئاوجتريخأت نيذلا ءارعشلا تأ هدنع

 هبلاةةرولا اوريسصو روك ذملا ىّرعملا هديودلا نااهمظن ل: لمقو اهمظن ىلعاوقشتاتاس أ ةثالثا اومتكف

 أهلك ةعاجلا ك:متءتفدقو * سلام ارومأىرظناق سلافم# ةباصعانمسور لا كدا ىلع

 سوعصعساةرال دمعس نكلو# هلك توافد اذ ههاةطدامو «سو.> نال هّمءطعأ ىذلار مشع

 مهةمطعالس ”و.>نالهةءطعأىذلا لثعاولاف دولهللا ةلاقو راش دةئاممهل قلطأ امدنريمالا اهملع فق وألذ

 ل و 4نامعد آ اونامدس 5 عبس ةنسدو هيب ءأق ودهن باح تالع ءاطعلا عسأ اوامك“رمصنربمالا ناكو هلم

 سومحناناكو ةثامعدرأو نةسو نام ةنسلا وش ىلان هول مف هدن> نم ةعاج هءاعراب ىت-هنذم للطت

 اوكرتي لو ىءوباوشن موق 34 سادره ل [نمةمهن ىف 0 اهبانشعواهانش راد

 سانلاعمسانلالعفءاف « اذكهالأ ا.ئدلاىنما لق * سابنم مايزال ىلسع
 ىق-ثمد# رات ىقركاسعنا طفادلا( ىكح وز عمعأ اوهو ىلحلا ةنص>ىأن التاسالا هذهنا لق و

 نايتثلاو ًاريمالاذخأ لاق ةئامف-و عبس ة مس هظشح نم"ى :ولعلا هاربا نب ىلع مساقلاو ًااند_كنألاق

 شد رهنب يسم ةلودلا فس وهو تدبلا| ذه ىنعو را لانوى ديب سويح نا
 مدلالمةهقورعبىدنلاىرحو * هقوسءانثلاىغ:ىذلاتنأ

 هلوقةرئاسلاهدباصةررغ نمو حدملا ةءاغىفتدملا اذهو

 محلك نع ا.فاعاغصصملأساو ل هع راق ةرصاعلا عبر لا ذوه

 ىمدأ نعرذتعاو بئاصتلارغ هع ىلا اولا نمدلل قمشسأو

 ءدقلف عمم سه ءانءاروو هرردْنل ق د رجاهنادمامأت ود .

 عجرب كلا صو عجرب يم نمر و« هنأق بثكلانمزاناىدر

 عجرتسالا كلين ىدقأ تددرا *. ىتِع ول دأب ةااعتنكح هو

 علضالاو ىئملا نيب رمتم نع « ر_هظءمارسغلا نم تعنقولل:

 طأو ههيبشتىف لوقلا
 الخ 3 را م

 رحامانرهظأ مم ههسنتو

 -ثنأف انريحام انرمشنو

 اردنا فيرطن سابعلا

 ىردنكسالا

 هوئجالنيءءاملااورثت
 املا قوفرقتسافاممع

 2 بك اوكلارهزانبسف
 م مدى ف ضرالارهز
 سالاونأس ب ةالادعاو

 مصل ا نيدلا فيس ىلع
 هونحا نيةءاملااورثن

 نمهبببحأءامقوذ
 ىذديتذااناهرهز ذل

 كلا ذأ ىبكارعز

 (هتعنص ىذلا ناكولاق)
 املا هل ىقند«ءاملااورثن

 هكا طبو موا نان
 رالا نطاب ىفءام-لا ناك

 !|!قوف فطردلاوأ ض
 نبهللا د معوبأ عد -و (لاق)

 الو ة_صقلا ىلا نيالا

 لاققذ اذعمارضاح نك
 ةكريبنيعجاملا مالا 2

 ىفدنم ا اهئام نم هءولل#

 اهرسأدموضارثناغتاكف

 دزاءاه قوص مود ىف
 مااسو(رفاظنب ىلعلاق) |!

 نأ امتهتلاهجرزعالا

 املا قرني نيةءاملارهز
 سلا دأقرهزلامأ»

 تدمش بنش مسمامجمأ

 للا رطل اصر
 دص ىلع ردد وقع كح ىللظ

 ار رول -ىفءامذر



 ناك ةرحخ "الا هعئصام ىلع

 لادىذلا

 ودلاوة:21ةعاساذم
 نش ودعنا ناد هدا
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 نكلوودع:لازبالمهدأ

 هرذردقهناكمود مد

 ىدمت

 هريعءالاضئاقن ف . هم تدعلك

 اوتار ادا

0 
 (تاقىذلا ناكو)

 هرغاا

 هترمضمالو هاكشا دّةذالو

 اماذاك كدىنراهزالا ىرت
 هر هنمنيعع ومدي ٌىس

 مون هيرودتاكدذ د

 هرصصا:ربارسؤ روت

 مبدعي برغد مأا "لطر
 هلا ىرعتا مده علطبو 1

 ىو انفافتا . نمانمكذ

 لاق نقاقررثاسانم_ علا

 نمو (هللادجر رفاظ نا

 فرب اماضن أ قاذتالا اذه
 هانععهللا هجيردي ثلا ناهي

 نم ةعاد عم عتجا لاذ

 ىةيردنكسالا لهأءايدأ

 انازكاهلهأ ضعبل ناسا

 هراص“# أت اماقتنثتاضو 1

 هرامطأ تان.ق تنغتو

 و ءام هكر ان ردي أند 2و

 : ارا 1

 نب رضاحلا ضعد اهماع

 را ورباهءاعنن ازاذرعساب

 اهةدلىلا ىدهأو هريئم

 انيطاعتف هريسرهاوج

1 

 لاقذ س قالة نبا كلذ ىلا هّدمسو

 طم مال خلاانانأ

 الاله لاله لكل ىطعأو ## قفل ىريلاب مسقف

 0 اوشا

 هل .:مقةفاذملا فو ثم نوللا ىف ةفيطازب : مالغو
 هر أ هيادثد قرمشم س ام نول رع ال

 رز سته ى ورب ةلاه ىف ىلعمللا تدهش قفاناسع“ ردي

 سرولاكارفصنك- 0 0 1 ا الل

 سهلا :,؟نمقرعلا من ىلع * لليهأَدف دو ملاردب ت جوت

 تراسل رم طا ه» ف 2 -طبلاز ان مانلخ

 تالاف فه سلا نهرا « :لهأسومثلا نمد ةباردب

 دوس |مباصن نيكسياضطن مط, مالغىف قشمدلا عدديلا لوقو

 هلا جو هئاس طرغل ارض هي امل الدمار هوحل تع رطنا

 هلاصور كو هر الطب * 0 7 ك-ةررق

 لوش. ثء>"ى ركسعلا بايلا اذه تف ىلا قرامم |او

 ل-ةنوناح روءدان ف * هلو راثك |تقول نطصا ىناعملافانصالةعماجو

 نشأ تءح .راهدعطو ناك * ارودب ه.كتاماهنذ * لكل ار ماهلثم هرب

 الاو_صاه ومكحأ ةنيكسو 9

 نسا لوف هل ثمو

 رخ الا لوقو

 رخ'الا لوقو

 ةيناعوةيناعز : لذ هاهم نالو

 براسعمو ن1 وقابرأو رغثو 3 ةلقمودقو غادصأودودخ

 َْت رطموك:>ولابرحو س“ اكو * سحرتونانونا سوسودروو

 مس :ا شو عقلا فىرسوقب « فودمفرطقوذرف هه ىو ىلا ”ىقصللو

 مخ ان>لمالا قر لاله 3 همكجب قو راى ةوذقفأب 0

 هرفشع و هرم عند : مهضعمأ و

 رغترظان تانجو مةغدص * لمكف طعما, نييجرعش

 0 سجن قرقشحاقا سآ أقنو ةنايلاله حابس لل

 سنع جن :اورمشعىتثانتدرباج بالو

 د هلعماذش رغت قنعىل> دع ىلم مالك دفان_سعورف

 درو س>رئامص رداشر دود الطمع اخ ىح نصغرش جد

 ةلوهسنيباءماج ب يكرتلاةداقعو وشها نماءااخد>او تددىفرمثنلاو فلل نوكنأ ا نهدصقلا "لو

 نيساهدعب ةنك ًأاسواوو ةموه“ ةدّد ثم ةيدحتءارو ةلمهمءاح(سوميحنااو) ةعرتم لا ىفاعملاو ظذللا
 وهو روه-_ملارعاشلا ةلودلا ىط_صعسقلملا س ”ومح ند نبناطا سند نامغلا وأوه ةلمهم

 رباك الاو كلولملا ع نم ةعاج قلريبكرعس ناو ددلو نديحا مذ وكون نييماشلا ءارعُلا 1

 هّمضقو 4 ؟افلادثاصقلا مهمفهلو با- باح ساد سه ىنب ا :مناكو مه رس

 هناقهروه ثم ساد رص نحلاص نبرمهن ةلودلا لم_ثنبدو#نبرصنا هماص#<و ةلودلا لالح مالا
 0 هنءداو هماقم ماقوتامالف راني دفل أ هزاجأ ذا دومت هان حدمدقناك

 اهو اهم نءهيزعد واهب هح دعةمت ارهدمصةءروكذملا

 ردنلا بج ودعفرذناذناك ن 5 ع رهدلا كل هاضقاما ارعنزدلاىفك



7 900 00 

 0 3 0 1 ”ىناوريقلا فرم نبال ود عدب أأمو
 اذا ىصس ع 5 د لسا و ءلأست الق نءردا اذا »* ةثداح ملة الواءلعرواج

 0 انراصد 07 ١ ىل-ةلملاو هاوفالاوعماسملا ءلم * دج هءلارظناوهيبؤطناو هذعلس

 ىلاانلمو اذاذتلا انب وادو لاقف”ىبهذلا نيدلا جانت هذ أد قو
 |اسمزأ نيك اشنيدالودلا ىدتمحلل امطرحب ىناتمعلل « امني ىبتعلل امسردي
 ريطلا نا ف تءص# نيح 5 لاورظاو ءلاوعما_سملاءلم 5 رمت ْك سقساو هملا نداو ه:ءلس

 ىل- ءتد_ثو اهناحلأب اًةلطم ىفرط هدوريريسس هل «دمةممارغلاببلف همذىلو ريهزءاهلالوقرهزأامو

 رمعت مانأاركذمأ امناديع اقنلابو بيذسعلاب ىلقللعأ « هرغثوءام قىدجو طرفنمو
 اناطر اناصغأاناكو اناطو ةبروتلاهدابز عمىرصملاةنا من نبال وق ىل>أامو

 عومجهلا ةذلاممءايقتف || هلا_عىذوةلاز غل: «ااربلا ىف ةماقونيعشلل هلاتخلا نساحاريثك اب ارقف شالو ةليع فعال
 اًضافأو 2 وسفلااعحرو ىلا ىعمدف ةأرمسأ نمممت)» 0 عم كلا اضدأهلوقو

 عو-جدجرللابلطعوسمدلا ||| اان سم كانا د لاعف ها سنار ديو كاش كارو ١
 قامرك اذ_ةنا:ساحو اسحر ضو ادرو - وع هذ هرطو هتن>و ىف ركسلاو ةسنكم نبا لوك ع _ددبو

 نم بئلاوذلا تيكر سوح نأ لو هنقرتك ذةئالئنيرشنلاو فللاةمدقو

 ا تاندو بدجاعالا هّقب د ربأ ع نعو ىذا شاك ءا#* ههح ومدستلاىب :+:قطرعمو
 نانشالا نم هبت صوأم كرد در وهشنح و و 4 .هاغم نم د اهفادموا تولوا دملا ل بسعف

 انى خذأت راعسالا ةءلاغلا رأت نم كدنعوىد :ءمطلامو د انوا أارفالا نو اولاىأالو ةمسل دنالاهدج لوقو

 نود#وهى هدا ردك ىاراتصناو كاذد نعى ناجل" لقو #4 ةراغلكانعاه+أ ىلعاونشو

 لالا نعءالار كذىلا رانلاو ليسلاو فمسلا,ىبستن نمو# ىتمدأوْكءةاقم نممهتوزغ
 ل ةباغلا ىلاذاخ -اوةتامن نبا لوقو

 املا فذقب رهسلا ل ءةرذعاو نس آلا لمع 1 م رع

 انى اولودسأ ل اربالالبد- * ىلنودرغثلاقوفلاخللا ارظناو
 هر2تاقل باسهل هو معو نذجو طل « رسةئولاخوذ 2 « ردوُكسمودرو مهضعب لوفعدديو

 ا رعسشو 4>و وذ # ليلو ردب و ندغ * ردو لو فيس

 هرزحلا هيف نم يسكت رك سلا لوقف ةعد رآوةعبرأن بد هئمو 7 ا

 داوت,هللاه_جرىلاقف حملاونامرلاودرولاو علطلاك * ها
 تالودلا ىف ىئعماذه نم فرغملا ندم فيراظلا باش ثلا لوف هلثمو

 أسملا عماجب ذحأب اهو لاقس«او ىنذأو يشل # ىتنخلاو بلقلاو عمدلاو ىدسج ىأ ر
 عماسلا وقارلابرسطدو ةسجنو ةسج نيد ىطانرغلا ىملدنالارغءحىلالو

 انارطاتئاذ ه-ةمأَتف هداوجو هراتوو هه>ونم *« هبالتافاهبدوسحلا ىل * هسه نمهسو# ءىجيذالم
 لكذحخأو ايارغا تعسوأو هراد# لال دش ع نم علي قربلاو«ابصلاهبريست ىوضرىلعر 5 #* هنأ ارمد مو هب كن يمت 4مأتس بيدحو

 00 هبشاحأم مانام ةتيموةترب ىلا , اج نبالو
 ناظم هيهأملأو رد دلمالا سك |! ىف هةرهزوأ 7-3 جدوأ الال_هوأاس اذ تدشَنأ

 اما رف هركف دصتا فدراوٌرَعلاواهدنو « اهرع_ثاواه_وجولواهطعالف
 ةعسو ةعمسن د ىزرابلاندلا مدع

 هءدحاص "ل نسا قءط ىلع 0ك ىف ة طا نكس لاي عطب

 هنك اوك قفالا ىفةلاهىدل 00 ةلهأا سعت ق شت قرب ردبك

 أو
 ف 1 رو لمعلا
 هاندرأاملك ىّتح روطاخلا

 :مدحأ فهر نأر غنم

 دهاعم 5



 برغلاض رفق رمثلاا ما

 ل د

 الاطخ ه_:هرماطعأفاو
 ن-سح امكل|ناةعطقو
 | هقمصنتل زعالاةم نم

 قمداب زالكرترمو 14

 لاق) اعضومنا حالا

 لثم ل ىرحدوو(ر ذاطنا

 ْ نرعدلا كاقلا منللذ

 ديوناا نب" ىلع نسطاو أ

 رواج ناسي ىلع ةيشع

 ا

 أ دو نايذاعتت نانالود

 ىلاءتهللاهجرىدرولان برم همالعلا لوفاضدأ مادختسالا ن مو ٍ ع 4 الذأ براد ١ ام لما

 اهاند_صمنمل د نماك امشاهل ت

 اها ارجوا هةءاطد 00 اهل افنمعلات اذ اهاندصقنيعملا د انرمصدوو ىلتلاقو

 (بولقد تدعلو سدداو ملا

 "اهلا ل ايل كا

 | نينأ نانئرامو سيلاغلاب
 | ناضيفبو ق ةاوشالالهأ
 |قاشعلا عومد نمر زغأءام

 | نبع اللال-دةضوراو
 هد>رز قراغلاد.شرلالوةهنموأ| 0

 -ءلعرتنف هفار

 1 قدر ناو ما هالاو

 |قاوسلاو نوصلادادحأ

 ١١" لمالس نم تاانات
 | تنثلاو نوصملك اهضق

 | هضراعوهيراشمضءادق

 ٠ اهملعاركر هيقاثب
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 رطنمو قا رولا جارسسلا لوقمادخت مالا في رباع
 هدانروكم ءرملا سءنفحدكاو د بسنك اوبصتناو ىنوهلاعد

 4 .->ارلا عم دوجوم عف_طلاق د لزعم ىف ةبسءارلا نع نكو

 ىلملا ىصلا كوت :ديودملا نمىلاثلاو ةدارتسالا نملواا عمو هحاراءرخشلا

 عر 00 قى 0 د 6 0 7 6

 ردو نس دابر

 رضح أ هانةعشع اهداعال_ذ

٠ 

 1 د ا 0 1

 00 < 2 جسلا ةدانل_صاوت ل ناو
 رد: عمدا تسأ تاكناو د املا لك 2 اضغلا فانك هللا قس م

 ر-هربوو هرب سأرلا ف هةلخو ح3 هضا٠دنامزلا هءىذناشعو

 رفس عيصلاك بيشلاوىفسأا يف *« ملاك تنكو ال_لامسصلا ناكو
 أ نيج ةريدح ىلاقد اتعرف اه« هتك ةفاهستلا تدق ننام
 ركن. ةمامعلا ءرماعضواذا هنأت لخامو ىلل فركحنتو

 اصل اهاعرص وهو ىلا دع تكلل از-غدرو

 ىلاعتهللا هجرك ءام نا لوقهنمو

 تبدمتْكت :ملو تءاضام هالولو 5 اهلثعداحونخسعن م درك

 4ك . ومنىرخأ هدمصق ن م اوفو

 ىداصنماهيىتسوتءاض * موا مداجونيس«نم درك

 هنع سحرنلا ثرح 00 ىنعمكءمعىفنا

 لاقفد_ الا نس< ملودو#باهشااهذخ أ دقو

 اما لا لو لعدن 7 د ةح ىو هأثمع ع رأت

 اماهسساقلا ف نعال نأ * اهلبق ل ل_هىوقلاب

 هنمىلو فام كيهساهصغنمىلت دل

 بج اقدرو اك وو اطال لا 6 د نصغو فقحتنأوواسأ فيك )

 رسك,ف حلاو ىلو شالا سوي> نال _ءلوهناويدىفهرألو سويحنبالبوسنموهو فضلا نمتسملا | لست ا
 رك ذم لامجالاو ا ليصل ىلعدة«ةمرك ذوهورنلاوفالا (هيفدهاشلاو ١ ريدة ملام طعلالمرلاءاولا | فكر 1 را

 100 نمد>او لكلام : نسل
 000 ل !امدرب عما س سلا ناب 453 نمعتربغن

 ىذلا مث هلوهامولا

 رهاطظوم انهتددلا كدت 22 لاما اس ءاما ارمشنلاّنال انامضا |[ 2 تلا ٍ

 ا ا ا
 موجن نوجداذا تاندادلا ىف « ؟فوي و كطوجوو كو دان تاينلا ذرمر نم ناخت هرئاح

 موحرتأب رخالاو جدلاول ل عباصمو ىد-هملل ماس

 فرتغأو ىنحأ هة-اردروو « هتمعندرو نمىذلا تنأثسلأ

 0 ا ا

 0 أو ىمعلااهكردبنأ

 1هعر دم سلا لقمص ىلقصدق

 فعن 1 1 :
 >2 .-2 2 قلأدو "يثءلانارقعرو



 ىزوملان الاف ةنسدع تاما ذكن اكف هم ا وا !لوغشم "ا

 هدانا فراعملا ف ةمتق لانو ةنسئناعوافم نر عوةماعل انهبأتو تناكو ةثامو ةرمدعىدح>ا ةئستام

 يل

 (( بولو عاوج نب نسهومش * مهناوهمن ؟اكتلاوا دغلا قس

 ندا الهى 0 نمريثك قول. ؛صرملالا ع هلا حس . نمريثك ناك ن :اوهنارب كا ”ىرتصالتببلا ١

 ا نمهديصقنموهوىولضو ىبغاوج نيب ظفلنأ]
 بيطررام5ُ لا ىف نصغماوتو 0 بدك ض ارتعأ ع نمبيثكلابك

 بيج ريس توعد رايدلا عو ةه# ىوحن موسم نأ لزانملا أت

 ضررا هو ناكل هن ؟انلافرق راو هواضنلاىل نيدجارلنريعشلا دح يدار هلق مادنتسال

 اوحىاودقوأىأ ارانلا هوءش فدو صنملا اوهورخ ”الاودكداوو بالكل '

 ةظول ءارعشلا نمريثكمدختسا دقو ءافطنالاءىطرهرجّنال هري-غنوداضغلا صةواضغلارانهم_شتىتلا |||
 ةنيصحىب أن بالاةفاضْعلا ا

 عكحارو ه_.ةهللد>اس نذ ع كسلا : نومللاج ىذلاوامأ

 عراجالا ك| نيد ىملس دعملا نم #2 هرب سه نيد ا ءادد_هل

 *« امغةاكفاضغلا فانك أبتلحو
 ”ىبسادنالارباج نا لاقو

 03 مهفهلهأ ىسنأ تسلاضغلانأ

 علاضالاو ىلا نيد هرآث شح

 م راق هوس
 م نيءلاع ومدن مىرحولو دع اولد رامدع: ىباق قءقعلا ىرح

 ىردنكسالا سفالة نبالاقو

 دامكحصالا و هويش اكو #3 اًضغلا فماع 0-0

 ىمهدلاولولنيرديلالوعدديو
 يدر ةسيئكللا هدعسمتن 0 اًضدلأ ”قرمشي ىداولا ةماجأ

 ا هرج و كبةءارىف 0 هنوصخت اضغلا انة“ امددقلو

 رطنت ةسبح الايني> ص
 : ىعأ ضاآقو

 رك ديئذلا ءئذلاو 4.طقأست

 رهزووهز باع .>الاد ماعم

 « دسال حابرلل وا كقحو هديصق نمهفلؤاو

 ه«ءاضغلا ىبك اس ىلءاوفعام ملام

0 3# 

 * هنىرت ىَبَح جيتس اىتدعشروو

 ا.ةز>اهمقف ىبرن ىزت ءملالوق عد دملا ماد سالا ن مو

 دان اءزرع ثهدشولامنامكءنللندشهظافلأ هيقذو

 رعت ةةنارب

 نورك رث:ءاقللادنع"ى طاخاا :ةالاهماع < نم ترم اعرد ةصداضد ًاهلوو

 بدم ىبهو لم عن 1 نمتن# اكناوتنالدءلولاى ولم

 سمن نماهد:ءفرذلاو فرسلا باندلامو هيذأم كد

 هك ادا أحن الو فور اارئاطلا ىناثلاو ف سلا فرطلوالا همنعم ف بايذلا طفل م ددصساو

 هارد ناخد ادزب فرطلاق #3 هيماكأر دب مدحن م ىلقلا

 مت اااددبفلللللةولل+ل>”تت>7ج”7 ب7 بج

 ان قدزر ملا ةجحرت قنيهدأس لانئّديملا هوو نم لاق متع هدد اهناو ”ىلءاوقك نأريمالا ىأرنا لاقذاهرعشأ هشأو

 انمد_>حاولكو اد اوانمض ناك دلو هدعبءاتبلا لياق ىلا !ء“الوناهتلاوامأ لاتو ىك, مم ةمّدقلا دهاو م

 ( ثلاو) هرقل لا .ضغضرأو هاضغ هبد>اوفو رعمرت دعتاضغلاو ل اوطر هوتيل ةدعنو

 ىوخن اران ىنعباض ةلاران ىتنا

 هرب ظن د ند>اولادمع

 ءلطتنيحردمل اذه ن“ اكو

 ودوران قع ع

 لالخ نم وديتءان_سح |
 اهو

 بءغةوانو#رظ:ةفاروط

 قريخأ (رفاظنا لاقو)

 هانءماع مدخلا ني تنادنعو أ”

 عماجلا ]ح وطسىلا تدءص

 ناضمرربرخأ ىفرمم؟
 س.دالا تةداصف ةءاج م

 رمال نب حوتفلاانأزعال
 مدخلا نحب يشم نب "ىو
 ىبرملا عا“ و نم 17 ْن و

 تباغاسلف مهيلا تفضناق
 10 دو تتافوسهدلا

 رّوطتو تةامني> نرخملا

 هلاله ل ءز : مالظلا داد>

 هلا بليل ”ىخز ىلكو
 1 نعال ركفا

 ةفص ىقاعنسد نأ م لاو

 ا را لالا

 < هأأ هذدوامزيمو اركفم

 ىناعم ارهاوج نم هرطاخ
 ةعجرك الا نكي رف اريخغم

 ل را فرط
 فلا نا هء:صامناكفادشنأ

 هفقفالاا اكءاشع و

 اضايعصرصم درو زال
 «ءلااهمرغل تنداا تاق

 اظنلللالملا حالو نس

 درغلاهو:ص قرمدلا ضرُؤأ
 هد

 اوس صن نغرلا "لع

 القئ اهعنصىذلا(ناكو)

 مثلازخ ادومالظاا َنطتال
 الهلا ذ هراهنلا ىطعأو س



 لاقذ هةصوب ىنمدمقأ هناهس

 قىركف لمعم ىاف همعص

 ! هظااموتملك ق ةرطأ ع كَلَد

 اى مدا اهءةصئذلا ناك

 ىدرلا ىاثدروأ

 : قرف كتر

 ىدفاوثمرشمأ ل

 تيب تضخم 0

 تلقىناللاو حشا

 راطف ىو لرد

 قليالكدوسأ

 دماحو ًادامعلا (ىناثأو)
 | اىآندلا فسم نأ ىحلاق
 | نيدلانوعرب زولا نارذنلا

 قع : لاقفهبسانلا قع ناكف م>دهل لاقي .دوسنو.لاشنو| | قرمقلا ارز هريمهنبا

 | لمس ديو و تالا

 دا مسنملك لقيلزب رمضاعلل
 5 سدالالاقف)أ.شهنصو ىف

 ل 2م

 وذم ندردملاامغأ 1

 ًاراصملا سمس وانل
 ا ار وهو زرار رط اخ الة لافار رملاو [ثددل ه«ي ريح 'ّ

 لالشن» نم هدررتخ

 | ااقناووجو ىلعتثال
 (نيدلا فس لافو) زاحنملا هل لاقي نب_صخلا نيد انعلاس رق كرواحرذخأ اواغم_سداقتواعردرب رح سالف ديد لالا[ انآ ا

 ا ”ملاردبعاطتاذا

 :ودت لاح وباصدأانود

 ننعم

 هنءالم نم ثيثر ىف هلاخت

 ظ ريت و ا“ يي

 ٠ | لاق ناحاحا و ىنعق هز رفلاورب رج ىلا لات هديبعو أ 1(ثّدحو) ن الاىلاهبنومءاشتنم-هفهنباو

 هدا ممع ىف أ نعو هنم ترثك ال غرف »نأ ف اخأ ى أ الولو ىرثلا فل خارانث آلا ةمازحرلاو 2 1 ْ

 اذه قنعىف عقيف وزن .لعجا_منم حج رخام ةدوسأر عش ن مال م> تداوا من ”اكهب لماح ىثثورب رجمأت ًارلاك ْ أدب 0

 امالغن.دات ال لءقفابورلات اأن : عرف تهتناق نيريثك لاحر تلد ىلعو ا ٍ

 جبر أ هب حاصفا وعرمض صلو اهقةءاف هلازنعذخ أ دقو ةيطعهببأىلاهبءاجوهديبذخ أف باو 5 :

 أ اهيا كالذملو هللا ف ىضاوح

 نهرب رج ناك لاك 'ىنئادملا(ثّدحو)اعيج م ماغفهبمهعرادوارعاشنيناعب لاذ ه لثعرخاقن م سا. || ؛ :

 ْ راذعلا ماله وص

 انآو اهعم#أ ىف اكاهنلا اوف همعدرب ,رحلاةفك مد *الاذهلوقتاهللا ودعابهلت اعف هملعهقأتلمقأف هم كان ْ

 7,« قطر سدو هو وحرم ذاب حن اهللا دمع نب سنو نع حام (لذريظتو) ك؛ الاهوقأ

 و هران كانك كك

 هظرغ ا ا ا و سلاجو هوى أىاامرب تدِح 0 ١ لاقف ىرخأ ف دكذ.و

 هللاد_.ءءنب رحاهملا ىلا قدزرذثلا جنو ديرما ف قدزر ملا فةوو نصح ىنب هريقم فريح ف ووفاعجر م 1

 الءلو ساعناك قدز رقلا ثمل 5 هدعدحامدعيقدز رغلاتام لاقف هدنعرب رح 1 بقتل وانامحأ رست ءاق و

 , مخافتنأن ميغا حول 00 و ريا قدزرغلا

 ظ اليا 0 را تقشعولو اي 5

 جرخهنأ تأرىذلا لس.حلا م .ءأبا أرب رج هع + هبدأو لف ةسانلا ىلءءالد هوه 1 أ ارعاشدوسأ

 كذّرعأ ىتح مولاقتانلار ١ نمري رج لاتال جر تأريرجنب لال ا لا لافابنم

 لاق اللات هذ ةرعتوأ لاق من لاقاذ# ىرت آلاقن هتمل ىلعزتعلا ]لا س دوو ةئمشاثر م -ت]د ا

 رعشأ لات نيلهئمبلطمة بالا توص عم-دنأ ةفاختلاقالح اةزنعلا نيل برش, ناك ل ىردةفأى أ اذه

 كذمو ىنميذاكلالالد هللاقفمزاكلا الالم ريزح عار ةه.سانلا قعألالد : هنأ ناكو هسأب ,سانلا قعأ

 3 "الا هللا هنكسد وهن ,زعدبالا ىلع ليف هدينم هصاخو ك بابا ذه لمفت أ كحك وهللاسقف هباقاع

 وشو ىلل> را فرصناق ه ف ىنقنخ ىذلا عضوملا اذهىفى أت قنخد- ةلهللاواشح ىب ءاهنأ لعاو 55 ال ىنأ

 ىأب ىبط ءاس ىتحوتددرئىتح سدنلا قفا كلم 3 ىلازامىلازام لوق. هالو لكك

 ىسنىفّنظلاونمكششلاو دع بت هرلاهب ع مي دولا ح

 أ 222 اف لكم ىب ع ىب> كاك شتلاروطلا قلارام

 مهتم كن أف ىلد :اولاد سم ”الارهتلقا ارعش كد شنأ الا

 بسنالو ىلصأ هلال ىذا انأ 5 قيدسانب نموأ انأن 0 1

 ين اك لاو #* رمصم» نيءار 3:لا هم بلكلا

 اوذك الو مكانى سانام دام« انم*الا نأ تطسانلا ل لادول
 رامخ اة مقبلا عجروإ# نوك2 *:هبادجأو ىبقشد ىلعش هن دءنيد نم تود -عو ىد :رمطيل لأ ”ىلاب ةوفلاق

 سابلامهلاولاقفعورب ىد هاهدرب / رحروا شو 3-4 ىفدءووزختاو حام دلاقدزرفلا سلف ةءاهاجلا فاكممأ

 0 رحلات هدمه ققدزرفلاءاموعورب 2 :. نماسر اف نيعب رأ ىف لب أو

 هلل> الح ورك وهسلع هيعلىدزرغلاو جالس تسل

 هلئال_- َمنأو لعب كلريرج « ائاق بالما ىلا عمتسعأ

 برعلا مركس تنك هت: ثرولهتلاوامأ ا ةيموت#ت أك ع نا ىفتاقامهللارمعل سد رحاهملا هللاّهف

 اهرعشاو



 قا اون أ ناكلاق ”ركدعلا 7000
 ب 1 00 ا اناضغ مهلكو وملاتمعل «م ءوس ٌكءلاعتدضغاذأ 4 وهو سما ١

 لاذ ناكو ناورمتلا شم ءاخ هتجاحل ماقذا موبتاذهدنعن عانق هلاند_سُد هنيدملارب 0 نبى نبوح»الاثو

 هون رذعملابا ماك :مشأ 1 - 7 ىلع .ةأف فرسشأ اوه ةهرعش ل درر علان انهار دب رع لاف تق راما آ ماتا ناةذاذهنسأ لاق صوخالا
 وثويرد 1 بطلا نتن ا الا نا ا مصاع نيد## ننصوخاللا اف ل>رلا ن ملاقو انم .اءريرح "ا

 رادع نتناكن ردعفو توفرت ا ل #2 اهتمعد ري 5 دام ىجمعد ري 3 تلقدقلا ةفهءلعلبقأمث 1

 اقوا خدمت كسممالؤأ فرصناف ةئبالادىرن صوخخالا ناكو لاق: معد كلذ .رقيفأ ركبلا عارذ لثماهيف ل خدينأا ميعبزشي هاف ١

 قى أ ' 6 نوبت لهلاةفهموقن ملاحروا اربرححرخ كلذ ن ا 11 آف الا [ةك نم ناكو هرم مضْخدَ "ا هر مرا مسقتملا و د || لب بدو سخي ىلعق دزرغلل ىذةيرعاشلاىلا الاىارناكوةهك انور قبهيلالسرأو |||

 1 لا 4 ا و ىلع قدررغال ىذةباك ذلال>رلاازذ

 1 نا (لاق) 8 0 ول ال ياراناكو 1 رو ىثدءعوبتاذرب رح

 له نايعأ ءانبأ نمد ل ا ثءحهلا مح ىلعهاقاأ |ىلعل هملا ضعت أت ح رش لاقاهيف نو سلب رصدلابدب : رااةعاح
 انيفافلك<«ناكوناورمقلا 00 : *مدووهأ 2 ىت>دح أ لعب نأ ىٌرمسامو ه- سلك نمر 1

 سلا ىرمص+لاوامون وه 3 9 0 0 2 ١
 تردحلاىفاذخ أ دقو هدنع ١ رك اذا 0 2 اوقتال دمح تلق هةاعل لق رغم ىلع 0 تدرضو لد -ة>حاب ا

 مالغلا لمقأذا د 0 ةنع ظ مكر ونود ىم ناوهوم هوح مم وهو كموقحدم أ انأواحمق المضغ" ىلع ١

 ابلاغ لك 0 8 و 0 0 وه وهعمانأ ان سفلاق هع م ] داو 2 ءاشامها اك لوقتنأ ١

 داكعو حلالا روب نمساك ىلءاموأو كار لاكمت هةلغب زغعاه برفق هعمةينامر عفر ةلدن> هنبا قلى آكل ١
 مم كف اهؤايضنوبعلا ىدمي 2 ررضواريخ ه:موجروأ | رش عسل قوسنلف ارم كفو 2ك را م 0ر5 كهلغملاب را 1 1 : 4ذم ى هات عل.“ 6 ءأك

 اهب ىثغت ىمضلا سم“
 تالا

 قباب يشلا هللاذ
 م ماه نود لوقتام

 3 اد امصو مالغلا

 ناع4 اىرصا ا لاتف ماوقلاو

 هومصلاو فرظلا ةءاغةللاوب
 اع ٍفاللا ماس نمهيلا

 أدههدةروفاك باشدوو

 قوسنافتذخأف 0 ]و هنباالدنح ع د يوه هس لوع ةىازلا "لع جزءاممقاوف ش ا

 تانغ سأر لعامتدءأ ءاهتصعشاا |!

 انا أت ساقربالا ماذا ه ريستونب لوقتام م 0 /
0 

 ولا م طدهتوستلف ت>ر طدقل هللاوامأ <«تاللاق ىارلات
5 ٠ 

 قاوعفرا لاق هلةياءىفهلزنموءاشعلا ىل_صاذا ىت- نايضربرج فرسصناق ”ىلع جاع ناك ولما ظرغأن]
 و و ميمي لعق لاق ذسنن ل اودلا وحرس اف اودرسأوذ سن نم ةم طابا

رد ههيقوهاملانابر ءشارف هلاىلءويحو هاذاق هيلا تررظنت ةجردلا ف تءآطافرادل
 فض تلاقف ت

ْ 

 1 ٠ ناك ىت>كلذكلازاقسراعاعو 00 هذ كترطا ىهذااهلاولا مف اذكاوادل ف م1 .ًاردونحم

 : ١ هلوهءاهمحا فرغ ريك :وحماتنناماهلاةدقربك وهاذا خرصسلا

 اياك + هتعمل ءابعك الق د 0 مهمل افرطلا ضف أ

 ىلع مو تنتغلا ملا || هسلحمت فرهد ناكودب 0 د عبصأ مةرعكلا بروهترزخأ لات مت ربك | ْ
 هللاو مهلا لكلا اه هدوص هلي رساق فب رممأ مالغا لات ر 2 )| نس> ناكو4_-سأرفكو نهذداق ن هدياءد قدزر ملا سا#<وأ ١

 وسكت :كتوسنكدمعد ادعم .عللقم_سدملو مال غابلاقمالسلا عقوم ناك اذا ىت مهبل دصق ماناصح 1
 ءداوس قهضامتلخام

 داوس ىف ناعالا ضا..الا اهد_فنأفا أهم :عقدنا نه رسنالو نهءو ستربعُّنر هماا ّنعحرتل هدهد ىسفن ىذلاوامأ قارس ءلابلاملا ١ ظ

 هلي كرف كا ا ىلد :الاىءاربثوراسواهنم غرفاذأ ىت- موقلامزأو لد الإ اروقدزرملا 0 | ا : ا ىفءانظلا سهيغوأ رثكلا

 هع_صلاقف رماح د
 0 0 4 ىذا لزنما فا فوأى < ساحق دنورعو ا

 ماعمأ 0 ا

 ضخئف) اناهأ قانا الا ارش ريغ ىبب راد ىلعأ هرم سلا 3

 هو .سوريعوتب هبت مءاشتف 1. نماعامش' الر رك ناو لك ىسنا هغلب ؛اماقلاب مسقأو (ريغن سلا :افرطلا ا ١

 0 ا كا ا اس سس يااا ظقااا طاظ كاس 01557: ٠ ا

 ةرثالم نم لاتف ىرمد>اد

 هياعص هلت لذ ىت> لوقلا

 هلعطسوه وج هلداةناو



1 

 ىناكلاكوأس هلاكوأردءلاك#« اولا ه:ءاكحالاذاو زتعملا بالو نموهو هللادعو أ لاق) قافتالا

 5 رعه2) | 09 ا ااا مرعصر أب ءاعتلا كزاذا ]إ امهم نآ دا

 ص
 الور ذاولا نمةديصقنموهو رب رج تدبلا اذه ص خمسا ج راش بلا بسن

 اناصأد- لص ا ناقوقو 35 اناتعلاو لذاع موسللا ىلفأ

 انانالااو راظتنااملاطامحو 5 دعت يراد هاد

 1 ظلا برشلاب تدع 5 « رزنربغ كءومد ضفراق ىو

 انالطدل عطتسستام ىوه * تاعرذا هليل قربلا اهو

 ىفهفاسوء(اكملاذ ومر مءج نب كامن هن واعملهنأ رامتا فل ضفملا همسنوت غلا ءا هك“ أو هل ءوطى 2

 اناشو كنا شامدعي رضفاوا م انتج ىلع نم ناقل انس ! الأهلي وظ ةدادصق

 ق.ءفرلارعشلاهبناحدتارعش

 ىل-عنوك.ىذلا فيفخلا|

 قافءاسستلا
 ضعد تاعدقو هتسمسأ

 نواكو هباضعد : ربارضلا

 َن ا ا كا راق

 د يتارانع رآ

 اناث سأ ن رم تيضنأ ام أي كمدعع را م 7
 ال 1 كل رد نار ل كو كال لع كلن 0 0 ح نا مأو هبأع م ]نعال
 ل ظ ا ره اف ل6
 انامححلا ألا داطصاو « مهتمراذالاجرلاداطصتف ناكفتقولا ىف عئصوانم
 انادامل"بدأالو تضهن « مهتءزفأ ةمظعلا اذاتتكو كسل تقعذلا

 رعشا تلد 0000 و

 اناقرلاو مانغل 0 م موقءاطعمت هللادو ك2

 هك اناضغ اوناك نا َن و هانمعر اع مو5ضرأب ا علا لزئاذا
 مدع -ك-آ رم. زادها

 ا يس ل أ 0 هاو ث لدع صاّقم لك -_ . ل 4
 ادرو1د> 5 عرق

 ةهاثلا وز هن هناود ةاورفالدخا ىلع رج ةدمصق قدح لهنا هدصقلا هذ هه نمّسدلااذهنا ىلع لدبو 1 لك 5
 م3 موا أ ىماع ممدوح

 حأبدارب وأ رح الا هريهشن داري مث امهدح ان اينعمهل ظفايدارب نأ وهو ماردسالا (هيف م 6 رز 8 0
 امهدحأ هيريمض د

 مر كلا بتعز كوس

 ها ةيعر نم هسيلاجارلاريضلابوثيغلاءاهتكايدارأ هنافاتهتيدلا فات لوالافرخ ”الارخ ”الايدارب ملأ م.
 1 1 0 ا تينا خب قوسعد بعراب

 عوبرينببيلك ننفوعن سن, ر دب نةقيدحهععاو هبقاوضو ىطخلا نةيطعنباوه(رب وج و) تدنل اجر سدا: حرمص كي ناق
 نوكسوةلمهلاءاجلا ضن ةرزحا.أ ل ٠ ”رمه نب مغني ءانمدي زن كامن ةلاظن :-نا

 نومد ةلالطخالاوقدزرفلاو وهو رزان مهدحاولا هر < انما ا ءاهاهدعي وءارلا خ 6 وىازلا

 مهرصعءارعش نمدحأ قس لومّدقملا مهيأ ف فاتتو اعمج ةيلهاجلا | اوكردي 1 نيذلا مال سالا ءارم ارعسش ىلع

 ةشان لا لطخالاو ريهربقدررفلاو تالا رس ور و آناكو طقسو حضمفاو مه ض ّرعتالا

 حورصا ف نويعلا قد>-نذ

 (قمشرنب| لاهىذلا ناكو)
 اهباوأ ًارنأ ةمسّقاب : كوع هدعلا

 ببصن ن نم تأت ع سل

 احرمملا ا 1 تايقر لوو
 أحرم

 باغتلطخأ ض ماقام دعلو نب ريرل هيمو مز اكل اواح 3 ائاوراغفلا قدررغلا ب مد المار )اع اردو

 ريس سم لكراسدو هواحو * هحدعر ر:أ دق ةثالثلا لك د رووتلاهص دعى هللا ىوحو .- امش

 وف أ لاكو ربر طر عشلانوتف عممج و ءادهلاوحد_!انلطخاللو راغتلابقدزرغلل ى-ءارتاكوهف

 قدز ررغلا ت.كحجسوهف اعباسلطخالا 2 .«ملاذاسانلا سلاج دقاكش ن اكو َى :ريمعلارب 0 ءالعلا

 لهأى :رثما لاق مئاه ىنليفوم (ثّد_>و) اتيكسواءاصمواةءاسءىدعررح واتم كسالواقباسعى صال
 تكرداراونابىدان تح يقر ناساف نر تلال تنور كا امهيأق دز رغلاوربرح ىف ل

 هةسقلت وهم تلع>و تاعفئا ى راشاف مه ردي عناق لاق تدك اعفدقتلاقرا واخت ر

 ا :اوان مموخآ ب رعشو ىناوانم احدةبرسشفك تن رب تاهلاق مث لك أنو رانلا ىلع

 نسا افدنلا هل: :اق لاق مث هع رايح عشنا يس سنت ىلاست قطا 00 ريسخ أو ىحأ

 ررعمبكلاو اهبامحأ ىلعةباس اشلاو اهباشىبعزوملا كر هد هوكر ولهللاو 4 مقا درسلأو هتيحات

 هيلع تعلطا" لا ىح !هتافنوك اتالم لادا احدافد1 اد دعو بان شا ارهادت عهود

 سما

 انمماهيغْرت ديغلادو دخت ديزي
 ىشرزا لع ردا ذقت

 تدحو أدق لاقو نودسعد هلوق

 ضع نأ هبا يدخل

 دةنازهوهبأاع سانلا

 ناىودو) هت زطؤام

 (هري_دذلا باك ىف ءاسد

 دان_سالابهنءىتءاوروهو

 حوف نإ اوفصو أحلامهم



 يي 7 0

 هلس#ئ النأ ىلا نال

 غراف هبن المملاق

 بطل ك اما ناو ناس

 هحوازما نمو امهلعع ئناضدف تترن ىفءاز :كاو طرمشلا فن يعقاولا فرقا ارك ديو بارتحالا ند حوازنف

 اهصىلءا* نامل مضر 03 نانءىك رشاعيجان كو مابا لوف

 سأ اونىفأل اووسنلا ردصىبعمىفو

 ءادلا ىث تناك ىتلادضوادو ه*# ءارغأ٠ موللا ناف ولك نع عد ا
 غناس برعشمالاو هذ

 ىدادغبلاقدرز نا لوقو ا
 ة«قيشرنا هعنص ىذلا اود

 هلكأ اعدرسر وم هعم-ن سل نكلو امتحتلودق #* هعلو لذ ءلاناق هءاذعتال '

 ىاوريقلا فسم نبا لوقو
 غضاملاضمل دق نم

 مو املا در مارغلا أنة ا ىنينعيام كانعأهةنءاع « ىذلاىلءتعلطاول لوذعلا لق ||

 ىنيدكلالو فك نيدسسلذ 0 ىبانماءواعم ت سلف ىنعد د 5 در خت مأ بحلا ىف ىنمولتو ١
 خئاسل برم مو

 هيل نم ملاق ىرغت موللا ةرثكف ىناثال ىرذس ىصلا زالا م ىبباصلا لوقو 1

 ىرذعسملا قيراذءلانانأو# قسشع ةح ماوقلاماقأدو ١
 عراف لثمن الم

 0 ل 2 ؛(( يدلاو حاو رالااهريغو ىل» *« مدق !اهغعيملىتلارايدلابفق ل 1

شا مءحدع ىلىأن ريهزل ةديصق لقأو هو طمسلا ن مثدعأا
 علاج ع 0 0 هدعيوناذسن ر

 همفمنصذنأ تقوللانضأذ | يح معة جاحاذتالكولرادلاب * الو سئالاد_هباهريغرادلال

 مو انامعف لاذلا فرح ىلع م نا جاغأ ماهل سل ىح ولك «*« ةلئامتارو. هلا ءاممال اراد

ههنالءولعداو دلع نك لوناك ثيحمولم لضلانا ه>دمىاهئملوقد
 للعام هي>اص اندحأرب مر

 هتلعامناكذ م ظواونع *« هلئان ك.طءىذلاداوجلاوه

 مرحالو كام تناعال لوشع 5 ةلأسم مونلليلخ هانأأ آنا 1
 ١ اذاروم فكل له

 ا 7 ةعدعج ىدلاو ءايلا تفوءارلارمسك,ميي روح ان رواضد أ حان رأ ىلع عم وعيرعجحاورالاو هلي وط ىشو ا

 :* | ضقتلابوباسلاءالكلا ف ادولاوهو عوجرلا (تببلاؤدهاشلاو) نوكحج سف مئادلارطملا ىشو | ٠١

 0 ل ا ملاداعمن رايدلا فعدم دهعلامداتتو نامزلا ل اخد عتيل ريس ل بن !لاطيالاوأ[

 ...ةفلتنمتامول هن"ك شدهدلاو ةريدلاو نزملاو د اكلاراهظاانه ىهوةتكناراطمالاو حاب رلااريغدق هنأ, تملازع ىف[
ذاكض ةنقةقاقالا ضب قا وهل ةءهسبلا عجل ققمنملا ءالؤأربخأ

 ادباذليقلهب رعاشلا ل وق هل-ةموقدأس ااهم

 #قيشرزا لب أموو# هله الل.الرهدلااذهلفأف 1

 ذيئازومت ليافكنمسيلالكحو كيلا « اهترظنناةر_طتالءلة سلا ةيرثطلانبالوقوأ ||
 كمدسملا دمع ايل نم تاك نا ىل» "ل 5 ]را هدلا ادغناراصتناىلامو ءادمملا أ لوقو 1 ْ

 0 بارعشو هكاوذ فاشةيشحولامالة.ث>ول « فصلا ةرهداغم اين ىبنتملالوكوأ] ٠

 كموولا ىواديهب ناجرج سي حاصريمك_ثو نب سواق ىلا س ا ودا ركب ى أل وةنسحاموأ 1

 , هيفزعلاىذقلاىرت معسلا ىذ نمل راج زا باهأرذ « هلداهأ "يم نم ضرالا فق بم

 ذيبنلا هيرب مالا ة تأ ىلاعءلا سمت ب اهأ * ىلتطاغىلوةنمهللارغغت #سأ

 ىرت تنأذ فرم نا لاق ا اا تا ةعاودا كي طلا اضيأ هيف هلو

 ثتضانئامتإلا اذه 12الى سا ا دال ظ

 اهل ةعلاو هدخاو ةنفاعلا ا ا ىدنوارمسلا لوق عبدبو الا

 لل ل لنا ادجلاو ميدل لاطهث غلاك ليث يللك « امهءاككل ب سعثلاك لب رديلاك 1

 رهتنمىردناممويلا كلذ كالا ءانسنبالوق فاعلا ا
 نس> نممأةمفاقلا ةبارغ ىتكلابىؤتك أاللبردملاو * الاهم شت سمكا ىضترأال



 ندصقملا قاتم نض درْغْلا

 نأ ىناثلاو رثكالا وهو
 وهودحاو ىنعم ىلعاقمدد

 قاكرتثااعرو لقالا
 قاقفتاو ظافلالا نمرعثك

 نوك اعااذهو ةفاقلا
 هد اوحىف يك ارتشادنع

 هد>و نهذءامصو عبط

 داقتاو ركذ ءونر رطل
 انوكبتأهلاجانو ةرق
 هدحاو ةعب رس ىلءنيدراو

 ىرمام رك ذأانأ اهو 5

 ند -هىلءرامخالا نم

 ًادبأو نلصفىف نوجولا
 ل اوقأذ هيف قافتالا عقوامع

 عقوامف لوالا لصفلا)#
 «*(هيفقافتالا

 رثك أ رفاظنب ىلعلات)

 بدرغلا قاف: الا اذه ءّقرام

 قضاذا بيملاد رارالاو
 نأ. نر عاشلا ىلءحرتقالا

 « هيفاقلاو نزولا نعد

 فرم نهللا دمع 5 1

 راكب أ باتك ىف ناورمقلا
 عملا ف اعدتسا لاق ناكل

 ىدئساو امود سد دانا

 قم_رز نسحلا ”ىلءاأ

 هنرمض> ىرءاشاذكو ىدزالا

 بح ألاف هناوددهزالمو

 نمعطو ىديساءنصتنأ

 رغ نمالاح ام:هتدفنحغلا

 هعنصأم ىلءاندح أفقي نأ

 هتءهاصوىذلاناكفرخ "الا
 هداعسأو زوملااذم-اب

 ضال هغضعنأ لبق نم

 هللا دمع لاقف سوس ,وملا فام هدعو هزئنم قب سدد ناك هنارهاط ن هللا دمعنب هللا دمع

 للط مباخت ا تسحأو * بوند هفلوت اهمع ص 0

 لا طرب ىنيتأتو هيريشتف * لل-ط رب قأ:نأ ىأرلاءزذ
 ا 7 2 وهامناورعاشلالاةاذكهاملاعف

 اصد رحات:ءاسمىلعهارأ 4 بون> هقلؤتاع* قرأ

 , اصيق نوسكتوهيرمشتف * لطرب أت نأ ىأرلامزخ
 نامزلا ةردانوه لاف ةمئملا ىف”ىلاعثلاهركذروهشملارعاشلا ”ىكاطنالا د2 نيدجأ و هقمءئرلاوأو
 حاتلاد_>ًاوهو لضلاتابصةزرحأو لزملاودجلا عاون أ قرع_.لابفسمتن ناسحالاة لو
 ررغنذ اهءارزوورصم كولمحدموقارعلاب احلا ناكماكلابوهو نينسحناءارعسشلاو نيدمحلا
 ْ ساك نيبوةءدريزولا حدم لود هرعش

 هراثعو «بنذماثاو آو * هراذ_:ءاوهلاةمانععمدو

 5 راحان ىم*أق تضْرع كد دع نكجحا و ثدنع ناىاعملا و

 هراخح “هنو ع جيم لد اذكو مر قر

 هرابزلاو ىذراارث اول ضارب *_.ءالاو د_عا,ةلارثوم ىلعام
 قدرط ىلءءرعش نمو راصقلاوءالدلا عدرمص لمبواسالا اذه ىلءدمج هرع_رثك أولي واط ىشو
 هلونحاح نا

 اممم

 ريعشلا لك نمزيتنس © ىف راج نس ءئم الف ريعيلا نبل يصملا نأ هريرمسلا ىلاريصحلا بدك
 ريمجلاا ىلع تطقسدقاذ 0 ىتسصق كنريخ الو رورطلا عم لازما نورد طدنأالا مدهال
 روضحلا ىف ل ألواورمذ> منال 'ىبعاوفسسأ روُسَملا نمز ىف عرقلاب د اوعفاصتنذلانا

 ريطملاموملا ىف تملا وة :دصلا ىلع تاحددقلو ررضلا دندن ا لهل يقل متنكول

 ريدملا ىلع ناككذ ىولد 5 اوردامتْي->تدرأف ريبكحلاودلانعمملل 5 ارك_-دعم اروشنم

 روض ىف دئالةلكور « وضماك سلاجلافوه رورسلا حاتم عفصلاف * اوعفاص: لامس
 [لْوأ ةروهشم هب وط ةدمصق هلو

 قثعلال ب وطاست دع ضد نورئامأ قءطقةنده *« قكوتو قفودو

 ةئاقل وئعستو عست ةنسهناقوت ناكو

 13 (ر جهلا ميلف ىناولا ا تخاصأ# ىوذلا نوت ىهانلا ىممتماذا ) 0
 و وأ نانا نب تفلا فلي وطلا نم ةديصق نمىرتكأ/ تدبلا

 رهدلااندعاسوٍداعسز صو: ه«ىونلااننعاستنأالا شيعلا له اهيفلوةينأىلا
 رص راطصلا تعالو لاصو لس ماوملاهد_تءاماناىلع اهيقلوشتتأنلا
 صا ا فام لوب هلي وط ىو تدبلا هدعبو

 رطقلاوناةاخنب فلا اذا « ادجلاةصقانبايدلاام كرمعل

 اًضدأ هلوق هلدمو ئثحاجلا هلع يترتب نأ ىفءازجلاو طرملا ىفنسءداولا

 اهعومدتضاغذىبرقلاتركذت *« اهؤامدتضاغفامو تدرتحااذأ

 جوارف

 ةعولد_هبةعولالاقوشلاامو حا رزنالو ءىطدال لود سم ىرح د رق لاطادب وأ قربح ال ىم

 | رصعلا كل ذهب رعشد لو ىذقت #* هناقىاصتلاد_هعارك ذتالف #4 رزغاهعمتت قام الا نم رزغو

 ىشو ة_>وازملا (هيفدهاكلاو) هنيزبوهثيدح ىثدىذلا ماغلا ىبثاولاو تءعسا خاص ىنعمو

 ظ

 9 حاملا
 0 د | ا
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 فرعأود ساروا لوقو *« اهما رح لح رونابأ لوشن
 نأور عى أف ادناسم ناكدقهنا "ىبأ ذاق مئانغاواص أ ةىدار 1 فأووهبر ؟ىد عمن ورعازغو

 [هلو أ هدمصق كلذ ف ور لاةفهدعوتيهنأارع غلب أب وأ شه رطعد

 دا هلا س اس صاعم لكو دع ىتكرو ىبدي كس لداعأ

 داما مكي 5 قامت 2 ىفأ اغالذاعأ

 0 د "أ ا عامل ا

 داوس نع ءاة مك“ ف شك« 0 ا

 داىص نم كل مان نمد كرذع# لات ديرب وهنام>ديرأ

 || ناكو هللا هلتات ملم نباىأروسانلا ىطعأا ذا هنعهللا ىضر بلاط ىنأ نب ”ىلعهب لقد ناكت ملا اذ هو 1 ظ
 ىبسمدو”ىرلا كاذذا يرعلا ىزاغم تناك اولاق هريغو ةمدق نا هاكحامبر ؟ىدعمنب ورع توم برس 7

 ا موقلا ىذدْتف هذو رنو دىذلا ناذنا لزت ىح جذم ن مبابشعم ورغد 1

 اولدربو لمح ىلا سائلا مامذ أ ط بأ ناو هوعدين أ - -ًارت ب مل ةحاملادارأ اذا ورع ناكو ه4: اء ءاَضَعْل

 ىذلا عضوملا قاس !صواد,د ثازلءانعم“ راتبي لفروابأا نهيان طبأ|كقو رع همىذلا ناحنا ناك ن مالا

 عارذلادبد_هامال غان عأو سر ذ ىلع ءانام اء وافمهدد_ثالث امهاثرع# رك هياذاو هأند_صقذ ولد

 ه.در ' ةمقعلا هن ارا اعف قيرطلا عراف ىلعن ةدوةذورتاف هلمملذعمل هؤدتراف

 1 نلَعَف عا ارمتالواةرعضالاصت*هذو ر يا ولمح نذلا ا رداغدقل

 يابس عقم نحل اولسن ؟اودي منعكلذن هبالاوعز :<2 ناو 5 2 ْ :انسروابأ تدقف

 0 ((اصيقو ةبجدل اوضطاح 1و د هدم ”نزدعإ_ حضارم ْ

 ذا _سالا مانأ مهمدانأ تنكو ةعيرأناوخاىلناك لادن ىورب قمعقرلاوأ هلئاقو لماكلا نمتدلا ْ ٍْ

 نورق.ْكنا لأ مودم ع نم ىباصه سك ىتسلو درابءو ىف مهلوس رى ءاش ىد._شخالاروفاك

 مولا تدتكف لاقاهنم كل يطامان ل ع ا انديذومويلاانصطصادو كانولوقيومالسلا لع

 اصوصخ 5 ا دع 2 0 اودصقا تاو

 اصمقو 4 ىل اوذطات او #4 هد ط ىلإ دضأي_ثحرتقا اولاق

 ريناندهرمشع هارص لك قرر عددرأو عاخ عيرأ ه عمو داعىت حل 6 ةعقرلابلوسرلا ب مهدثلاق ا 7

 2-42 :ووول ءريغ راك .ءودلار 011 ىضوةلك املا 7-5 ,ءلاقدهاش !او) مهملا ترمسو ماخلا ىدحاتسيلف 1

 لم :صدمةلاوةملاةطامغر ك ذو اوطمخدار اهناوا اوذطا هلوقان هه ىضوارد-ةتوأ | ةيقحت م 1

 ىسادنالار احنبالوقتنملا مو ماعطلا حط ةرعص ىفاهع ودول نجطلا
 درا هد وخذ ان و 0 هفش كم ءاماانهددةتااولاك

 مهضعبلوق قمع قرلا ىأ ءاهتشانتركذ دو

 ءىدو وهءىللاك

 هس 95 كافل 5-4 ذ ىلغمتلق

 دى كلا

 ه

 ىاود هج او ه.هتشت ىدلاامو# ا

 بيت عماصا هس هوعطو 5

 تدقزلا نومعأ هدوفت دقق * دوس

 امل لاو ءاذ الا رمشعماب هد رذلصاوتلا مو 0

 ءا ءقرلا نمءأو هاشولا هين دلل ًاوا مين دسا ا بولةىوشأ

 هتةلعم ىف موثلك ن وره لت ةلاتا

 م ءاهاجلا نهج قوفللوجف »ب الع لد _ ناوي

 نعىكحاملوالا ل ثمو هكا مالحالدب دي زادة دارأ

 رخ الالوقو

 رهاوعم [4

 اةلعىرخن ١

 َّق لى علا لع ة-ءفاولا ٌْ
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 ناك ل 21 باقم زم_ت) :
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 ثا
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 قشاعىتةنولامن "اك
 م41 سدو هدرب نم

 رار نياق

 دب انا رمسىل لاو اوس
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 ءارزولانيعةنط-لكاشد
 0 5 نعىنلزعولو | ظ

 ا اك .اع لق أ مع يعارض

 لاف همالك لصد

 رمناسارخ نم جاحنولوأ

 امانى كر دو هلاهسأ

 :-افدج هنأرب زولا مهوتف
 اة 11 فسروا ار كرم

 ةعرمس نمابتصوءزاجالا |
 العلا انأو ىبكاموةهيدبلا |
 هبلو مك ى>نصقلا |

 ترهظف هنماذ' رد“ ىلع :

 .ةرمصناف هديرعلا تاكرح هامإ

 ةهوركم لاح نم افاغشا

 .؟ - 1

 «(هنادملا

 :ر رعاش نمدح أودوصقم

 نوكجر دوو ام اعف

 دحأ نئدشلامهعام>ا

 تالم رمال ل1 5قوكب نأ
 ع ع 2 5 ع

 وأسر حارتفاو ريزووأ

 1 ىباُدلاو ىمقر

 ناك نأ [امدولصق نينست
 ع 00

 جر>ادصقب وأ نموا 50

 عقال موا نع رائد

 اًضدأامهنع ردصداممّهبو

 نأاهدحأ سهو ىلع

 قدعان مامظنامئانوكب



 دصتع ةكممس ف ارلا هد

 عوص ات ةرأذ نمامنأ ىلع

 ”ىربطلا لاذ
 ىسءللنوللا اممم صاامو

 8 زم نيسحللا ها رآ نك و

 ةياكملا هذيهرك ذىلع و)

 باّدك ىف ”ىنيوزةلاركذ
 حيرفلاو لاق (ة-ضوراا

 لاقاموة باك اهذهركذو
 لضفمااوأ سئرلااهنف

 ودهن وأ 0
 ءارزولا ناكح مهربو
 نمتامرا كلذ كر ردك
 ائفصوو ا ن-سشو انركذ

 تاما ىلإ ن الا 22
 لضف الىذلا مهلا فرخلا
 هحذوغأولاضفاالو لأ ىف

 ةفايض ترمضح ىنأ كلذ
 ىكنللا ءالعلا بأى رلارب زو

 دوو قارعلا نم قسدنم

 ىل-ذف ىبيريل ىلدشتحا

 داعب ةرازولا و 21
 زيه و لوال اهلا تر اراك

 نيءال_لاونأ رب زولا بم
 ىلا ار ايل

 ترادو + سنآلا ساخ
 رجلا هنمتذحأو سؤكلا
 ةباكح هلا ىبهتنانكدقو
 نب ىلسضفلا ىبأ سدئرلا
 هأ ودياعدفق ىمع عما معلا

 قرع ىّت> تتكو حير >و

 ةرثك حب ردلا طلو هلامج
 اهماقو ةح رب |لواذت عدوسأم

 لاقمت أ.ثاهيف ىلع هنأ اعد

 ملم د ا سم ا بل مهم ل ل تسل سس سس س2 ا ل ميسا سا سمسا
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 ههالب لعام عطعا نأ ب تكف نيتديصقلاب وهيلعا ةراموا م لاقاعهنعهللا يذرر.م ىادعس تكف

 ور ىلع ىب 2 هذعدللا 0 30 !(ةمتفنبا ن ءو) مهرد ينل امهتمدحا لل 10

 مقلب ا 4 رع فار ءآبالاك اناو هلاعفدع_سنءارعرع لأسفم ركسص ىدءمنبا

 للاى ظررعلاةفهرذلا لقنتا6 انقحانبلل ل قن دو 0 هءضقأل !قلدعدو اولا

 ْن رظن اللاف هل سرف ىلع ةساكلا,فقا وبرك ى دعم نب ورعو لجر( ءاحو)انئ1!اقتضراقتامّدشأ هذع
 لعذ ه-سرف كررحو هباعاهعكف ورع نطغفحبرسلا نيد و هقاس نيب ءديمل-دأف ا وثىلأت وذ نم قام

 لد كفناسدع ىديلاف ثالامىخأ نبا لاق 0 اذا هدي عزتي ن نأردقي كر ل سر

 0 )33 ىذكلاناروهةمدقكا ومو هتءادم عم ورم ناكو دعب ةمقمل لع فنا تأ نان لاقو هنع

 ااتوركا اذئاودوت كيو راع_ثالانود_تانتباهروظىلا نوج ري ةفوكلاب فاس الا تناك لاق
 د-منىن: ىلع ترغأ ل وة. وهند < + ءاعمل_قأف ىدهنلا ىعمصلا يذلا بناجىلا ورع فووفسانلا
 تضاف ىت- ةماصحدل انهن ضو 0 ”ىلااوحرشت

 32 تنأا عا ارفغمهللال اعف هد ىدلا اوههرك ذتىذلاكلودةمنارونانأاب ل <رلاهللاهقف 4-سمن

 ناكار عنأالاب علا تنبأ (مالسْري د2 لاقو) هد ةددعملا هذه ضرع عا اواخر تتصنع ساو

 ناك لات ب ذك, ورمع ناك 1 نيدرعسش +11 ىل ومناكو رجالا فان تلقو لاق بذكر

 0 ورع نأ ه قلو لقب ادعس تعمم لاق( دع_-قلومدا زنعو)لا«ملابقدصدو ناسالاببذكر

 ليقف ودعلاهب اكل ديد _ءانعلا اء تسخاعلا موب حلاصن طوم هل نكرة! هلددق هنا ورنا ىف عقو بر 1

 خش ناك لاف( ىه رمل دا شى أ نعو) عاملا سقنا و سس ع نم ه سن لذبأ| ذه لاقف حو سكم نب سد ةف هل

 | ىأبىلام تاولاكمت املا م ماتأف ةفوكلا نضح نب ةنسسعم دولاتثّدحب هنعمدف ريع ن كالا ادمع سلا

 ا ا 0 اعلا اذها:مدقزئمدهعرو

 ىلحب ارساقءالمالا قاهكر ما ءاهادلاىف مااا رى 01 ؟وهللاقاج ؟ريلهيلااهب رفاشلف ل

 فووفاهملاد_ثرأذ بر كىدعمن ور ع2 ٠ 0 هل ىلا لدقأو هيكرف هحرسسأ افاناقضخح

 سيلوأ لاق ثاامايأ ءابص من لاقفربجو رسك ا اك ارزتومهملاجيرشنانم !(حيرخاروثابأ ىأ ىدانو هيا

 رس كسلا ىلا دمة لزتفاعاس اشر؟ىد:عنافلزت را فرعتالامانعد لاق مماعمال سلا اذهيشان دبادو

 ظ 0 ىلع نفسا هلردأاذاى -  هدط وعاج ردة ىفهاقلأو ءاضعو هنعهدلح طسشك هذ

 ظ ةماهاجلا ىف هءاع مدانتناث كام »أ نيالا كا افا فاربقلا# ىأ هللاتمت هالك افادعقفايياعردقلا قلأو

 ًامالسامدقأتنافلاقتنأ ا لاقمالسالا ىف ةانماع جوز عهللا همز - د5 سلوأ لاق

 نوهدنم مح 2: [ىلوةلاقهنأالا اعرخاطتدحوامهللاو :ىمصألا ىتندزدامتأ ارو دق ىفاو لاق تن أل اقانأم أ

 0 ونا رشد وتامدانتا كا ءاخلامالسا مدهأ 1 ربك[ تنأهللاسقفان 3 1

 | ةللامو أف رصنا نئلوتركى دعمت ورم لات فارصنالا ةنيعءدارأا.!ذاي_صأ ىت> ةيلهاجلامانأ

 تاهمالغانلاق ماهيلع هل_تواهلكر اق نيل ةريبجا ماك ة-.> رأ هلة فان ص أف ”ىلءةه< هولا منا ءامد

 !ناهناهللا وفلاقهةاءقالهتلاوف لاملااّمآل اذ هن هيديتتءاهع_ضوقمهردفال 1 ةعيرأ هيفدو زعءاشدوزملا

 1 لوةروف وفرصنأو ة نع همت مه :ءهلنأ ىضرباط4نانيرع ءامح
 0 1 ا دي ةماركسم ءازس روزانأ تدزح

 رعت طق 0 ءةخ #*« انتدفأو ىرقلا تمر ل
 فدل ل اريل ناش نول ةماد_مربدننأ الو

 فصخب نسل ن ,مفاصنالا ىلا درت ع هس ربع 4 - اهيف تمدقو

 فلكس اهيرعتو ةاتحصادا آنا ةودو شر ٠ ءااوعذ هللاواتل ثنو



 نووعممادز لا #3 نونجت مالغ برس مهبرضأ * نونلاوذ ذى سو رونو أانأ

 لقا اورتشعوهنامنبا ل: : لمقو نى:تستسوةنامزاو هو ةسداقلادهشار عنادي ز فأن نعةباوريفو

 تناكو مهرخآ ورمع ناكورتشالا ث رش لا نللامو ىدارملاوسكمن سس قووه ةسداقلارهترعع علا
 ا 25 ارا ل ا ل هذه دكعدل_ 2 رشب ىف ةاهريغ بلطف ةْميعض ه سرق

 رياعو لهاحىفا هياكح ال لاقو تالذ ن معوق لاح لك ىلعاذ- ه لامقف عقر لو لطف كلذ لثمهب ل عففرخ انا
 انآوموقلا فر قعدو ى م>وءاقات هد اق ىذب و وقوعدجو رورخل اور رادع .نافرمللا

 51 سمن ل و تلتق دوو مهند مئاق |

 دوو4_ءلااوهتناقاوامدلا ,-هوكردت نأ ىرنامهللاو ىمحاص نوعدنم ىلءدد ريان مهضعب لاقف مولا

 راس ا مك نم لج رسرذ لج ريذ أ دوو 4-سرف نع عرض |

 هللاومتدكرونو أانأ لاو ورع هيكرفه سر 5 ىل+و هسسقأب ىب مالا يرماخ شغال هدينم لَ 2 نأ |

 ىدهمنيوربعل اة لاق اص نينانأ(ن ءو) 1 :نًااولاقىن ودعم 1

 ةدماطاى رك ىدعمْن ورع لاذ ةيسداقلاءو رم دذءن ءيرمود دابر تءاج لاق( ىب لا نءف) هلَمَعْف هءاعإ

 اذهىفءاقا الشاو تاهيهلاقف ا تحل جرا اذهىلاانبقلطاداز الودازت قتاعزلا هذه نأ ىرتامإ

 ةنءلاذوتنآلاك هاعلأ  تكلوورج ل

 عم لكأ ىت> ةرمثع عمد هةأفرع مدقت مواوض متواولك ل م رع ا ةح دقو

 ىبطن فتررمد دقو مالسالا ا نص ى :هنمةءاداجلا قلك امل تناكهنا ينمو لاريم ا لاشف ماق من ثالث

 لغتك غاب هنأ 0 اعددساو 0 ا هراخن مهراعش ءاعلاشف هدلسفعءأ اوهامهتبت كر بونت رص

 سا ١ ئذخ د وهو هنعهللأ ى خذررع ىلءمد-ةقةثيدملا ىلا حبر

 اا 2.

 0 ا بج
 كا

 ُك كمل انس محأ ىلا ورم لاقف تلا بات 5 00 عود :ركئىدءمزورعأ]

 0 معيدلا ةعم رز رمش هآنأ ًاوسصنلاملا اذه ىفءالاملاقنآرقلا طولا

 كلذ ورم لاقفأ ثهطعدملو موقلا كصخف م -رلا ندحرلا هللا م لاق هلا باتكن م

 ربداعملا كل :الا شد رقتلاق زيا رك .الوانتتاذا

 ريئاندلا ىطعتذا ةدوسالو «ذننهلنعطنمةيوسلا ىطعت

 ءتلغشف تو زغم

 ريمأ "ىلع صاقو ندع_-سو * ىتقا ةمسداقلا است خنأ

 ربح قار علابريم ريو
 ربرحو 4 بسمك ىنثملا ددعو

 ريسعركملاو سدو ب باءب

 راد ط.فرئاط 00 د موضعي نأول موقلا دو ةمشع

 ريست لامك ؟ىرخالانشاد د ه بدتكعار ونمانغرفاماذأ

 1 لاج * م "اكن مج اواهمف موقلا ىرت

 ةعدرنبرمشدلاةوأ
 003 هريخ نو دول 0

 د لفاوت ن نيل ا دسدعو

 03 انفو. 8 هللا كادهر 10

 هازل و هنا < 5 2 2

 0 220 ل يرو 23 تجد" ل تتيح

 ريؤر و بس

 || وهو سر ىلعد شم ئاهعطا رخالا لتةماحل سول هنا فويسلا هلمغلا ميطارخا وم نأ ةي_سداقلاءو برك[

 |: نوعدرأ همذحيرخ 4- 00 نم طعسو 0 ا ءمزش هليف برضف ليلا ىلع |

 0 طق_سحرخلانالءقو نوكرمأم اء مناو هش سر ع نعل ذدعب ّمسر طقسو نول لا هزاخ راني دفلأ |

 نمم-عءلعقدقلوفأو
 نأىفاوقلاو ىبءلامات |

 || هنمآالو ىلتاقهناتفنظا دعو فدعوةفة_.ثاكعتلتقأ ةصلطابلا ةذ ةكم اخ ضءبىفىنيقلدقافادبأ |

 ىبلاعثلاركذام (ةسخ |
 3( طااخغ - مقر كمن اذ هتعضوناىلاو مهمل تام دك ةماصعكلا هل لاقياغي سنا

 : ام لسا راما ا دس :ناكمالالاةباطل تاو أ او سنو (ثدحو) كارت ْ

 :؛ لجارلاو فال 5 ةّتسسرافلا باص ةمقبلا ضفمت سهئادعسلزعفا عظءالامتغايفاناترووطاتمرا 1

 0 1 كايف تآَ ارقلا هل + ىلع ى نام ضف ةنأ هم ا لعفاعهنعدللا ضرار فاح ةكقرثدلامقيوناغلأ]||

' 1 

 1116 يدل ا
 اولاعتم-هلاقفةجرتأب |

 اولاةفاهفصولادذآبذاحتن |

 لاعذل عفن

 ود: هنا لاف ا

 سراونالاَعف ؟

 ىعللان بذسهلاو هللا
 0 ءا ارعشلا ضءد لمؤأو

 رك ا

 قوةدمحرخ حب رسلا ىلع

 لاق هيف لمعلا اندم طاعتف

 هلنأ هجرشللا|ءانسنا

 تر رحال
 ريس م رقنع

000 

0 

 هتاذ !اءاق
 ه>رف وهئطد نم

 مظدحع الوعد

 هل :ىفاذكوهف !
00 

 نيد عفاولا رجا نموز#

 ؟.الا ةمنمأا اد 3

 سدئرلا دامس لات مدرعللا

 ساجد رمعلان ب لضفلا انآ

 سراق نب ن_سملاو

 تللاوأ او ”ىرمطلا هللا

 اناهعح تا ادسح ارنا

 عسيرأ عئابطاهبف ةجرتأو



 ل1 + لاَعُف
 هفاصوأو رعشلا نمانعد

 نيواخالانانماعل او
 علختوءا دغلاراضح ايرهأق

 (كلذنمو)مهلصوو مهءاع
 د#وأ دامعلا هيانأئأام
 طيدس> لاك قى مصالا

 ند طم غلا ٍةدداص

 نا 0 وعسم

 0 مسا < ت ترض>-لاو

 كن 2 لءقأ ندلا

 ناقذاب رجس 7 رال ل

 ناد نبدا سعتو معو

 ندلاد_<عو ىوزملا داش

 ىناعلا 2 ملأ نب لمععسا

 رج ادروهب دب نب روف

 لاق ىرورزفلا دا
 هناك حاقد رولا

 قت ارسال ىاخ

 0 تاقذ
 ان“ الازم .هّتيصوأ

 لفل قم 0

 ىناعلا اقف

 نمو لت نمر
 ىلع ى وعدودص4و

 يدل و لاك

 هٌودعكه رخ ف
 ىلولال ثم هذرعىف

 انئاادرو هيمظناق

 لع نمهيلعرتناو
 ىذاقلا (فريخأو) «
 . ىلعوأ ندلاءاهب قفوملا

 هل هزعاىلماك-!اروصنملا

 ىف ىد_تعو_ةسامعلا ىلع

 هجر كلما ءانسنب مسقلا

 ل 1يل 7 !يل
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 نمو هللابنم اقرخ الا مويلاو هللا نونمرتب النيذلا ىلع نيم ساذلاو هةكمال موهللا ةنءل نا سو هلع

 || ودلع ىلاص كك قرم لاقفربك الا عزملامويهللا

 ا صنم كلذ: نمله هلل ام [تاسدلا ى قبال هحص نءانلابحاصن هنا ّنطتو ب سحت اك سيل عرف

 ه__ثادولا.جلا هدمرتعو ضرالا م2 ,:”ىودب ضرالاث ل: 6 مسن الا تيم سال ة كح سانلاب
 اا سااملراصروه مط ءا ارجاهملا ارطذيفرانلازربتمكللذن مهللاءا.ةامدديدجلا همطرقلاقاعشناع ل

 ءنأنأ 4-هلذ رك ذو هلع علتاالا حوروذ قس ءالفراتلاررمثن ا ور

 وغاب عيابول_اقلست يسأ ورعان اسوة اعهتلا ىلص هللا لوسر لاقذا_هظعا ىهأ ءى-أ !ىنالاّةذ ور عاب

 ف نمو حست هنس بحر ىف تناكو كوشن ا هنا بر فرس عم كانو ال2 ل

 لأ ىلص ” ىلا ةورفشاحساحذمن م ماللسال | ن نعذترا نك معمبركى دعمن ورع ذترا ا1لاق هدممع

 ءااط نأ نب" ىلعفم هى>ااذأ| م4 لاقو 0 اا ة_سوه- ءاع

 ةومهضعب لقواتنا ن ءلاضرأن مرمسكد اوععجاو هنعاللا ىضراملعه>وو سانلا ىلعو هو ريمأ

 درودر ؟ىدعمن در م غلب :ااهنأىورب هل مسقا هدر هريشعلا دعس دو ًاوديب زورنجلزتلف شعب

 او مسام ىناقموقلاع ءالوه قنا ى نوع لاك م-مماندالف هموقن مةعاج ىف لءقأ مم 0

 - .-اصا لوقا لكودلاخو“ ىلع هردس : اق :ركىدعمن ورعانأر ؤوأْانأ اىدانم_ممماندالف ىف :ءاهالا

 ةرمصناةأرزح ء ءالوغىنارأ و ىنم عشت ب داس علا 0 هذا ور لاقذ همأو هنأت هيد ناد اا

 أم-هماااهعوقو سسناكو دمع مس ل ل ؟ ردا مو دعم ا تعقو هجولا اذه ىفومالسالا ىلا عجرم جمع

 هاصعدل او ريع هنا رم د تدم-سةدرصقلا ل وأ ة-نعملا ىثودبر ؟ىدعمتذن ةناكر

 هذدقو( رادلاىفىأ) رمد نئح هنعدتلا ىضرنافء لة مواح رجديعسد جوف دعس هم أى اراصف

 هد .عسلاقةرضاح درعسود عريغ,ف.سلاب ”ىلارعأ هءاح ا دمغلاو ىرسلا

 ذك نوكمف هدمغتف هدمت "ىلا ثعبت نأ يس هنا ىلع ىل ادلا دمه _سلاقف || 2مم 1 ءالادعاللو ىقمسس

 ١#ت2ًاقرادلا موهب 1 ل ”ىلارعالاّرقأ هءلءوهاذاف دمع لزنمن مدقق داوغلا ا رمت

 بسلا هنااولاقق هيقد عسل 1 ىلا لسرأف هرمدملا نم دوما دعصأ ىت> مهدنع لرب مقهبان نا م 1معس

 ا( ىعشلان 3 هذخأو مهرد فن أن يسجن مهاطعأف 2 وفمس ن م 0 ل 2و

 لأن ب_ذمؤااريمأايهللاةفنيغلأءىفلا ف بركىدعمنبورمعل ضرذ ه_:ءهللا ىضرباطخ نا نيرع

 .وىلاًاموأ و انههنوكيا رس“ الإ 4 ل3 تا افوأ اوانه 2 ىلا ادنع *الا هذطر قثىلااموأ اوان ميذ

 مع لاح ناطنقملاو أل اكو ةناه-*هدازوامهيلعىلاعتهثلا او صر ور ع م )اكن مر ع كدخف ه_:طد

 ارح ىنقلب حلاماهم 1. 1 1أ تم اماهلك ده هامه ىلع ذود معط» ترمس 3 ركىدعمنا

 د سبع ىنبدوسأف ناذدعلاامأو ناهشنت هر ني ةمدعو لمةطلا نب ضاعؤ نار 11 اأهاد_دعو

 يدعامأو توصل اىلءنرعطلا عسب : رمق ل قطلا ن ض اعامأذ تعلم هكاسلان كما سلاو هرتنع
 1 بلاامأو تاكلادبه_ثةونثلا ل ملةفهرتنءامأو تنآاذااهرخآو تراغاذا لما ل 2 لانا

 | ١ ءادد نا ماتو ن أن دعسولا تك ةنغ تلا در رع تأ (لعب ل

 كوالود رملاق :اهرواشت ىد_سالاردلط وهوداب وخن ةحل وب :ركىدعمن ورع لج رهلأب

 ديب زلا بركقدعم نب ورمعوانب رع ل عف عسر ءاخ سانلا ىلع دعس ناكو ةيسداقلا تدم لاق هدعو أش

 ست ىمراغلااءاق أس امنع 0 انشا رنوك نيرحاهملا أارششعمأن لوقت وسانلا ض< وفوف- هلال 0

 ذهل لوقنلاناق كلذى ةاروثابأ ابدل لمقفةبا شذ هل طقست آلراوسأ م سر عمناكو لاق 2 قلب ن أدع

 أبن د ءامقو همل ءاناك ب هذىر اوسهياسو هدعذ م «-ةنّدءاق ور# هم ءاعىلحو ه4سر :تاصأةةصر:امرذا

 اواو هو 4م .اسرعجرو س.قريغلاق

 انا



 أظاع ضرتك أ ]اب 2002 ديت 00 0
 ىلا هاودلا نم باص أ * رب رح لاف لود هارتامدل ل.ةذارم خاحرب رج ناكو ت ني ا كل ا
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 وعوانه ةباغ ”ىدابارك ارتسالا ةفينح ىفأ لوقو

 تدغامل ط1ناراددساو 71 هللا عقسمىف * قاذعلا طخ مالقأ ترثعىله

 ناسعل ا 4م ملامن بام رد + هرختىلهف رجله ةءرو هي راداا اذ درك سه هه جطقت

 اما هغادصأنمع”ردترف « اةشرذاطعللاممس”ىرلانآ عددي وهوهلوقو
 رصقلاةممدسحاصالاو ىزرخاملا نسحلا ”ىلعف لوقو

 هماز مما ىف4موققلأف ىلوو *# هماهرءاهسىلاو ىل-> زئىذو

 هما5 ىف ةبوض# اهاصناو 0 0 دود رت ملأ

 هدمصق نم ىرسك | "ىلع نبني س1-الوق نسحأ امو

 [هاضسعهب توشتسأه ه.هزىف 5 ةضد رص حاب رلاترحاذا ضور

 اهاركر اص ةامصلار عسب, <« هطسسو ىتادتلاتساقتاذاو
 ايفنحاهممفىر ,مهذعب لوفر هزأامو

 انام ا 5506 2 م ىبسلاو د ردد ةعذ ىطق معلا ةضضور

 18 ناتاشا قيقسف عم هر ويمم تا كانتا دو

 ماصس تاهتساف 5 مام-غلا ني عت فرذ

 مادام ع نم عمدبس ثلا ىزرالا ضو

 1 ماد-م ن

 مالملا توواذ سل ده هيف مال نم صءعءاو

 0 : درا لاوطلابو #2 اهي نوري .موعل هل ىرعملاءالعلا ىنالو

 0242 عدن مداددعت نأ ًاار# 7 تبتك اذاق اللا ْكمالؤأ < نيد



 فورعأار دلاىفاانباخأ

 ٌكلرطنلا راثبا ريمقلاب

 نسح قانه تالف ل

 نمرطولااءضقو 0 1

 هشلوق وعل !|انمطاعت هر

 ا 0

 ناحو ءاردالا ء ةر-ظو

 راتولااوذمننذلا ءارعشلا
 قدرطاوعطف ءارسعلاب
 رامتالا قورطب رام الا

 ىف راعلاونيعلا اوءيضو
 راق_ءلاو نيعلا لمصخحت |

 ناب كال

 ريصقلاريدب ىوبهلل قس
 لوبذلا لي وطىلازعلاريصت

 فقل ىلحالاذا لحم |

 لوحخدلاف لمو> ىلع ىبكت)
 تاع |

 رارحالا ةمدخ نم ىنيرت_د * رت> موقان قار
 3 ص دود 1لا ضر مكمل نمضدأنداو - له

 علا ض رأنام

 رار > لة+ءريس مهر لوا ًانايرنسلا ا مري

 0 ىاو رائزلارب صقل 35 ودع ب حابرلا هةح وت

 راكل اربكح د هك لا ردع مالأ لو نارافصلا ف ضقوف

 رات او ناو سلا 0 2 هةناشلل و هرسغل ن ما ثلل

 را هله ةنومالا داوسىف داع 4 تعمد ءا تصمم دلانأ اكو

 رامكس هأ ن.كاالا واسع دا 2 1

 00 راعشالا نا غلازخأ يف قااذ_مكيداالا ىلياو
 دوو ران و الأ لد ماه سلا ىلذ ٠ ىسقلاك كار مآ نمتراص ثء<ىرسأا اها الد ١ ف_صدهنأت يملا ىنعمو َّ

 ىوسوم لا في رمثلالووكلذ ن هدأ ارطأاوذاحتو ىنعملاذهءار ءسلالوادت َ

 مهسالا ءاضلا نم نوف ىطخ هه اه«ناف لوكلا نم ”ىمقلا ند |
 اضيأ لاق: سفالة نباءذخ دوو َ

 ماهس ّنهف بطخا_ه«اذاو «الحاو "يقل لاما اكصوخ ١

 اند اي سعزاأ نعمل انرط اضدألاقوأ |

 اماه همم ىوتلا فذ ها ايدل فاهم ىلا عدو 1
 اضدأةحافخ نا لاتوأ |
 ىدىرق نم همف ف امهسأ دحلااهقوفارنم قؤوذو 0 ئرمسا ا دبامسق ا مم تربامدقو 1
 )هم بثكىف ند غىلع هل)اكىكشت تسمأاءاطم نم ىدنع يطأ ءالظلا ضوخنا هسنلانبالاقو | ١
 مقس نحو جك امام : هلاحمال مه سأ قم_سلا ىف ىه د4 نالوا 2 دلاله ىوذ ْ 3
 |.ةةفد روف. شض>+حورو | أمو رهأ عج وردا وااو فال: الاوىفاوتلا سانت اا رع معاك (تدملا ىف دهاشلاو) 0

 زعالالاقذ ||| ىسمقلارك ذنممدقت 0 ل هوهف ةقداطملا ب رْخت ا ةلاءاغلاعم هي ساني ١
 هدف م شعلا هب تءعطق : راءهملوةىفاك ةءظفاالةب وئعمات هةيسافملا هذهو

 0 5 و>ولا حانص ادماوهظاواكةةقدر #:الاو هانيع نا مسرب دمو

 ارملاريصق ركل كت راتاف ىد_:هلاوأماصةكلاوهانمعنام_سلاشب نأ خ<دناكو هّقيربل كذب ىعتف._سلا:هقد رالاو ||
 لوط عاس ل اءءملازاحع هاعارضوهاءاو ىد نق ىجعملا ع نماذ_هسلو رجلا ءانا ىلع قلطد قدرت الاذا م ادللا نفل هتيسانل قد ربالا ا

 تاعُملالاَقف وهواسرذ فصد ةجاذخ نبا لوةريظتلا ةاعا ص ىف دروام نس> أ ن مو ظفالادر ا

 هدر ضان رانا> ن م دع سامنلا هلة شم هلعش دع يغولا هنمءرضترقشأو

 ساكلافكصخةيامح أ هده وىفةّرغلاءلطت « س"”الاقرونم هنذأو

 كا نم قاعاسلان:الودو ةراضتلاوسالاو رانلملا نيدانهةيسانالاق ||
[ 

 مادلا فيس لسهسقاذا ظ

 ا
 زعءالال اقف

 لاعملا رك 0 ماكو

 ءدلا ا: .غدوملا.دد د

 تاعذ

 وتو دجسبا هجرك امم عك دو ةينإبو ميو عسمخمب :ميخإ لإ هد

 61 1 الأ ضد د اهقورب عسساو تانار بدح#

 بهذم لسن مقلاوا ذقلامص *« انعوعترهزو هلطسقّدلاو
 ملسو ه.لعهللا ىلص ى: :لا لآ فمهضءب لوقعدبأامو

 24 باّكلاو كرامتو-:.و 5 ىذلاو نو ه لططوضتنأ

 مم را 0 افصلاورعاشااو مطابالاوتب 1
 لوقرجعأامو هن داع اتامجلانقاثلا فو روسلاءاهس ني لقالا تيا ةبسانلا فسح أهنق

 ةماَح بهذاذهءفاو

 اوهشال سك ادد مق

 ءىلع همس اهشلا عتصمن

 رواوم 50



 بنان امعل !باقريتاو !نيذلا

 لاك هرك ذ مدعم ا هللادمع

 وب أ نيدلا حبان مشلا ىف ريخأ

 فدنكل ا!نسكلانديز نعلا

 ناهدلاناىفريسخأ لاق

 ونأوانأ تن ضملاك“”ىطرَقلا
 ناو ىدادغلا ل-ضغلا
 ةلودلانمأر اد ىلا حالص

 نهنلا ةءهن_سملاى أ

 انلءاسأفذ_لعل انيدعاص

 امءئمقف طرفأو ربك كدح- أح

 لاقذ هلال اوحخدلا نم

 م لضفلاوأ
 ربد؟قلخ دعسأ ارا دفان دق

 تلقو

 ل | وطهر صن

 رصقمليطتسم
 حالملان بأ لاو

 ربند نولوقت
 ريزو سأ راوعطو

 كدا ناخد فانا نذأ مم

 مص ىسنع انلأسق
 لاقف بدسلاب هآث :ريخأو

 زيمأ هل بتايبالا فودشنأ
 منمدأ ولكلوق 8

 1701 هاندشنأف

 0 لاقذل والا
 كرعاشمنالزضغافالازه

 'دل هل اةذىناثلا هانر.ةز

 نم ا.سهيقف الثأل ظافلأ ..م انكةن3 0
 لجر تنأو تا سدنهملا

 ثلاثلا 9 لاق سددوع

 مرمض# هنال حالصاان ال

 تحطم( رفاظن ىلءلاق

 مهمل نيدلا با مشوانأ
 نزءالاىذالاوو 5

 نم ةعاجب ىف هللأ هجررر وما

0 5006 

 لاتاذ_هىف كد :ءافاولاةري_-دكتأ.ملهنأ َعفرعو عن مح دق لاك بجأف تءععدو ةمالد ىلالاولاك مث

 | ىلاانًمواد هج لأ.ملو هّرنب و هانأ مصندقهتلا هاعب أ اذ_هىنباناتلاقف ةعاجلا ىلءتلبقأف كدمكحدقلاقو
 ظ الذب ه-:ةرعم فك أ الو هداع هل-:؟ت 0 ار ع لا اذ_هوهناقب ىلا ىنمحي وحأت هنأ ءاَقب

 ,بهذملا كلذ ىفمهقاغتاو هيج م ممْبخ نمنوبهإو نوكح2:موقلا فرمهناو ةمالد هذا لجو هم

 هظاغف ىدهملااومع-”انامانفوم_سن م ناكوللافو ىناورملا هبجيرف هنعادتفهبرمضف ماقو فسسلا خذ خأو

 _.عارذ نعرمد حو فرسلاذخ أف نبطقب ماقف همف ناد و ههجورمغت ىتح
 لامه سأر ىرذ هلا برض مت

 له ىد.أى لمت الوءاملوالا ىديأ ىفالا لمعت الو ةعاطلا فومسسفومسلا هذهنا نيم وم اريمأاب
 هدشن أذ لف لاك لوقأ نأ ناد ىف ارمذح دقنذم هوااربمأا.لاةفةمالد وأم اق متةيصعملا

 ماهكريغىلولا ىو © ضام كة.سءامالا اذهيأ

 مامالل ضم نكح دنأ# | :اعركجر ا داماذاف

 ىلءةمالد و أل خد(حاطنلا نبا لاق و)ل قفى لا اورملا له هباخ صحو هع ى امس و4سلحم نم ىدهملا ماقعف

 هلوذه دشن افثاهم عمرك ديواهودع-ميدروهشملا هاغب ىقدن دصقهدشن أذ ”ىدهملا

 اهطدت را تلفاهعدت ل اقف « لالصلا وه راسحلا فاي رعد# ىمماشسد تئاخىانأ

 لاجاذالهس كارأ لاقو * ارورسىوةئاكحاضل أذ« ىلاغربغ نأ مك
 ن.سحأ لاعف نهد رأب تاّةفو# ىلا نأ ىقشلاى رديامو * اعادسخ ىل واذ ىلا مه

 لاياتا نمري_هدةيفاع * ىلعلا م ةسجت كرتأذ هه لاصموذ كإئمناقكىلا
 (ه درب نأ اه> اص عقوت  ارهمش تثكمدقل ني:م وال اريمأ ايهقلاو لا هذ مظعءالد نمتافأ دل ىدهملاهللاسقف

 ىاجهيكسض لاجنوكي * اقراطبراناجيىنادباق هدشنأ م لاتىلع
 "ىلا رات الا ناك ن اني_:مؤااريمأ الا 2و لوطصالا نمنردكس هند هريخ هباود س> اصلاىدهملالاقذ

 افرطاهنمانتمث أدقود ريك ةمالدىأ رامخأ و هلرتخا لعذر اتْي نأ ه ص نكس-لو هلمملا نمر ىفتعقو

 ىلا ءتهللا هجر ةنامو نّدسو ىد> ا ةنسهناقو تناكو اكاص

 ((راتوالا لب ةيربم مه # مالا ليتاغطءلاىسقلاك )ل

 هلوقانمو امالغدبهوتسد و ديج بر فعجانأا بحد عفرغحلا نم ةدمصق نم ىرتصألتيبلا
 راوننع بشد رباولس سو د رادلاد هد رادلا ىف ءاحرأ

 راقو نب.:مارب موسر نع «ىوزحد.دجلا لغشلا كازهال

 رايدلاو <قاعلا رودصف #* ىرحم كرفعا اوهالا تننظام

 ١ قونلا صو ىفاهنملاقنأىلا
 ىراجلا بارسلا نمارامج نك_ضدخدوو با بلاك نرفرتد

 امالغهترهىفهمودحم لاس وريجالامال غلا نم 4م ستقام لوب هل ب وطهدمصقلاو تديلاهدعنو

 ىراسوأ ٌئاروأ مالا هس ف داعؤ مالغاب كانلامدو

 راموس ح اصوأ و2-ءنم 00 الهفاصوصخ ىبعىأناو رس

 رادو صاع نمد يك د تفو دعو ريسأت نمانأ

 راخذالاو حجاححالا ىلا ممشلاه>ر ري ظنلا بحأال

 رار-ةلانىنءارنذلا ىلع 2 سلا ه4-حأتب هءراذاف

 4م صن و



 هددعقن م ىم ”ارفد تك هت 6

 هدصصع ىف "ىرطتويوحن م خش ههجو هديدقلا لثماهقاس د روع ءافع ريغ

 هد ءعس ىمهرع مة * ىنأعمقايحام

 1 1 ا 5 اءحو هرخأ ناش ودل م وأ اهه>وهلوق تداعتساو تكس 2 تادالااهءلعتئر ةاملف

 ىلا اهل“ هلح !افو مدا تعدم تاعفذ ىرمدوق 9تالاملك ىد_تاهذلش !اعْذةَصْن اواهي راوح نمةيراحب

 ثللوقتهلىلوقو ه.ءلا| رعفداق عجراذا هنأ ى .اللا ف هلزنم ىف هبصر رفا ميم داخل قاطناف ةمالد ىأ /

 دجوفةمالدائااهناا لد راف خذ ذهل تلاًعفاهب ك ةرثآ دقف 0 000

 ىلاق تم شامىلوةلاقءوملاقر مهرلا . نمامو ىربت نأ تدرأنأت أاذو هتريخ أفا هريخ ن كا ع ا

 كافح و ىنافحو هلع سعت تهذالاو 1 واه هءاطتذاهكلام كلن ايلعتفاهملع ل تدت كك لاك د ذأ

 - ,رادان .ًاهنأ مالا ةذ ةمالدوب ل دخد مثحبرخو هتمكالذاهقفاو واهئطوفةب رادأ ىلع + دو لعفذ

 ة ت افا هلق ملء هذواهملا هدد ةىهاذ مطحم حشاهملا دف تيبلا كلذ فتلاقف

 هلاَح نم ىتفىلا فت شعبا نأ 0 ةديسلاك صو اذ أل اقف كا متقفدةمطاك تم طاالاو ىبءرخت ح

 ىلاحرخن اب: :اوةمالدء نم ىه د دو هنأ ٍل_ءف هّتج اح ىف :ملانواغت 1 نو

 هديدحاك هايل ةاءا الك

 فر عقىدل_ياأ بان ىلع موو ىت> امام هب ىىذق ىد هلا ىلإ هق وراقي الأ ىو هبنماتوةهمطات ةمالد

 ثديخنااذ- مهل. لاق كلب وكلام هللا ل_ةداإف هلاخ داره أ ةّدلا اناا لع اع

 ىت> كصخف هيما هريحخ افي لعفاف كلب ولاقذ.هلةقت نأالا نص رب الو هبأبداو هلم_هدولام ةشيمحلا نبا

 للاقف عطنلا ومءسلاب ىلءلاّةذ هنم ل ص23 ,لفكسعأ ةمالد و اهللاَقف ساج م هاو ىلع قاتسا

 كملت د وهو اهحوساناا قؤفسص ميشلا اهلا تاهلاق ى ىف 9 دوما اربم أي هلوق تعم* دق ةمالد

 د مديل لد :ربامىف ةدوسمْضُغت هد>أوهؤ م هم ازا انا 0 :تدضغأم هس نعد ران

 ازيك نالاو ع رالاو ام! نيب اهأ بخ نأ ىلعلاق ايطار كم .طعأانًاوهلاهعد لاق لوألا هكصخن 3

 هل هأو هدف درا ناد هلعف لثم ةمالددواعد النأ ةمالدىنأ ىلا ىدوهملادهعتفهذه كاناكهنلاو

 ريم انشلل تيد._هأدقىفا لاقف فقا وفرص ولا ه1 سو ىدهملا ىلع ةمالدو:أ (لخ د و)هدعوأكى رغب راد

 1 و أحر 0 هلا هلاخدانرصأف هلومش ىنذ أبا اراد ل سلار همن اسم هولا

 معزت ملأ اذه كلب ١ ود :”ىأىدهاا ه1 لاقف مرهف أ مط نوذرب وهاذاف هتعت ناكىذلا ه- .رذلهندأو

 لد_:ءدس وهو ةنسنوناعهلو فدصولا همه“تا عاق كد د,نمد فصصولا لماذ ه سل وأهللاقذرهمهنأ

 هنم هد_هلنا هو ةلسل لاه كد ىدهملا ودم ةلسلعفلا رهماذ عفاقم_صو ةلسناكناقافمصو

 ق سدا ذه_ز:هتدذ الني سة موم ا اريم ًارهقلاوىا ةمالدو أ لاةف كصضغي ل: ىفاهلثع اناوتاوخأ

 كيف دعت رجس نأ لع 1 حدة لاق طقءاملا هل بد رم“ امىلباؤ هريغ ىناصودقوالاد>أ كيلا م

 طقأم-ك هتهتدج ام اول وىل-ءفألاق د واعد ال نأ ىلعتلعفدق لاك ]در نم صاخشب ىحوظرد

 نم ل غ< ىفوشو هيب أ ىلاامون ةمالد د( اجو اهارا هلو هملااهلم 3 ةلس ىذخاذ هلثم هعمت امعدساام

 همظعقدو هنشاك دورا مش نا م4لاقف عاجلا ىلعلبقأ هللد كد اد سم اكس !اج هبريشعو هناريجح
٠ .٠ - .٠. - 

 مد سأفاو 0 ل كانو

 1 00 أ نشل 0 ا

 ةلفاوكصتتر كذ هبدل عفتربو هنعشللذ عيشد ىتح هلع قدي اناسو تادا داتا أ اولعوهبقأ | فاو

 0-20 2 اون ىلع تاّرمدملا

 متل مود ةفيلخ موه اص

 .يتأيل مهتم ماظنو

 ؛,هزر مهلا نومه ذي د مشد
 هومريو هجاجْرْنِرط ف
 هكد را ىضتءاعه غم

 .اعزاو بواقلا نعبر هلا
 01 را لاول
 ف هرأن ١ع هدوسع

 علا نمال_هقمهيأو رصد

 اوعراسو ةتاقلىلااو رداب
 قفتاو هنا قاتوهوولا
 ضكردنجلا نماس ,راقنأ

 اءاع ْنطوو مترف

 ل هاا

 راك ىذلادسنلا لعد 27

 5 اممهاعت نم قرفو 4عم

 !ءىدمهو هءحدقر هدلا

 ,عىخ ىتحاضك ارهناواغ

 ؛قلعتم نم اهئاخنعلا
 ري>و نيحلا هةلعت, نيك

 نات همااءارزؤلال ضو
 5 ذفف اوضاخأو ةساع

 ءمطذتاو هناودعو نمزرلا

 ا هناولأو

 اينما تايوالا هر دكرتو

 ]افق تأكل تاه الا
 تودب رنا

 ا
 ان اونا ماتو

 نودادخخ نءالاقو

 مو كلاردأامومو فو

 اك موالاة يد
 رات نالادو

1 

 >-وتافةشؤانس دكت

 3فد سلا (ىف ريخ أو )



 نيم ؟4

 عسب راباهذ لاقوك دف م2 را داو هلل عاطت ىلا ةؤواصولا هناارانآلا تدنعامهللاواللاق س عدلا ىنعت ' ةنلصحم

 لو. أكان ةمالدوأ اهءلع لحد ”ىرلان 0 "ىدهملامدق(انلو) هلضّرملادواعتالو ىرمص» نءباغ نار3

 رذووذتت :او ترحل كرا # الاسك ةمقلن تر جاف الات

 هءاطم اد تس ىداومُ

 ةنصح ىلأ نبا لاقف

 : ىرخ ا جارد نيل هلو دع ري لا لع ءاطاصتل

 امهلهسأراتْكك امتد قرفتنأن ممرك 010 هل للا اقفالف مهاردلامأو و! سود” ملا ىبعهللا ىلصلاقذ

 ىكوهباهاز ,هفهيومدي حاملا حو رذاسم ىلع ةمالدو أ (لخدو) 0 - *العنأد , سه أو كمت : الو ىمدأ 2

 كلهللا كرب ىاوسالولاق ةمالدانأاب كلريغو ىريغدب بد صأ اد - دج أل ةلسمأت تلاقف هعمس كيف جامل الاقف

 هلت لاقوتقولا كاذالا حاف سلا تامذ:متكصخ نكست: لو تكصخف طقه مانت داوامودلو هم ||| ه-ءمدأضءفىف تطا
 0 ةمالدءأت تام لاقكلامهللاقذ ىكمن وشو ”ىد-هملا ىلعاموب( لخدو)ه هتكحد ”الناطسشلا )اتثد-ولا| ثاللاديدسلاشف

 عر رانا اوم شرع ضةىدا * ةزافمىفاطقنمحو زكانكو اهيف ساو | ١ را ىسمم لافي زر دلو

 فر انا رآملو * هفرصد نامزلاب. رفدرفأف | عطومريسغف عمط

 ةمالدمأت لخدف حيرشو ريان دو باسو بيطن هلضأذ 1 فريخأ(رفاظنب”ىلعل3)
 انامدو ةمالدا أ ناهناعأ و نارا:

 | نايقدو كلذان اكس 2:العذ ل امهتلمحافرعنارزي+ناوىد ولا تلا الف تجرخو كلل لثم ا هتطعأذ | لاق هانعماع هبقثأن م

 ىطعً ان أهل ىدهلل لاقف مئاهىن :نم ةعاج-هدنعو ىدهلا ىلع ةمالدوب ل خد لاق ىنيدللا (ثدحو) هنما| راع نركب وأرب رولاحبرخ

ظنذكةنعنررض الشبل ىفنمنادحاو جمل نا دهعئلا عقدا :١ نود.زندءاولاوأر زولاو
 ] ١ اطر هلع نان وزعت وعلا هملار ط

 ا ةمال-سلاىلا دأالو ىنمءاعملاءوحأ ادحأر رذاهنمةدالوهنامزع 0 راسنا ماطور 1 نوداخنارب 0

 ىيلو ه,طنمىلا ةيامشان

 ظ يتلا سر

 تاق ل ار

 همارك الوءارك| نم سلف 5 همالدانأ كيردل غلبأالأ

 همامسعلا عضو اذارب زنخو 5 درت تاقةمامعلا سلاذا قر حور هبفدت

 همامدلا هعشت موللا 0 امول تعجو ةمامدت عج دولا وملف راونالا

 1 دي منذ هك ْ

 عيطقا ممل خسف ديدصلاىا نامل نيىلعوىدهللا(حرخوأ) هزاج الاد ممم قري لوموقلا كصضف

 عامان نءلسو 0 د ظن م
 هوا ثسهس١

 روغننعةم-ايم :راوغالاو
 عر هد رنمرفف راونلا

 [يمسو هذ ضرالا ىددلا

 رهازى اهتاحو اهيلوو
 0 10 ن جدو [ىلس نب ىلعو

 هداز لك 1 سها لاك 0 اًممهف

 نا_ماس نب ىلع ىقاو هْرئا كب هل سعأ أو ةمالدو ًاهنناو ق دص لاقو ه4دحرمس ع نع طمس داكىت-ىدهملا كدضف

 ترزأتدق ايرلا فادرأو

 00 ل ادا اا ع ا ةداح ( تكونو ز هول باكل دئاسو ١1 تر
 ْ اهمفنذد-تف 0 ل ٍ اهتاما لوح ا :

 ١ لاك 0 هولآس ١كلاق ةمالدوأ اولاقاذ م نمتلاقو ىرصأى ده ادد ىاعج ةمالدو أ

 ١ نم كد : راجىنيمهتلاق هفتلاق مظع؛ ف كرح اوريبك جشفاةدب ايلاف مىودأ

 | ىدلح فاعدقف ىّدكت لاطأو ىدنرتلك أدو ىدنعرو<2 نم ىن< ريو ىلقفرتو ىتسنون كد راوج

 ' اهاقاتتء>حراافد تلأآسا_ كلر فوستلاتو تكس خف اهرقف تورش اهدعشسنعتو اهداح

 | هيد رأ رط*ع:رهزرلا صاخحتو |

 :لانهو اهتايهدتعمسنلا
 نهادعىرزيامزاجلا ن م

 نايرلا س -رغلا ع نمو راضتلا

 نافد>الا سءاوثب ًازمام ,

 |. دال عفدف ثور غو ىموم هنيصاح هديبع ىلع ل خدم م ىتحماقأودادغيىلااهعمحيخواه 5 21 وهللاب مهدارّتنا اووتدقو
. 

 هدمشرتناك تاوهتنااهد شرأ امن . ه2 0 درس ىجاد 1 ايف نارزيحلاا ىلإ اهيذكدت

 ىتضورىفهزختلاو برطالو
 3 دشتي رمشم تاسزأو تأت هديأو عع للم رذ2 « نأ لءةىبتدعو

 الك

 اومعدو بدالاو تاما



 دا نعد 1 رامتخخا تن 0 ر 0 1 1

 0 0 -ذ تعا اهنكل « اهب درطى رخأ ةء66ىنأول ٍآ

 لاقف مه ردفال 1 ةرمذعلإو جم يتحا ةمالد ىال لاقذحلا ىلءدوادنءىبسوم (مزعو) ىلا ةعأو ل_عخف ا

 رد_هبملف ىموم هيلطور جلا برشدو الا: هاهممنب لعش داوسلا ىلا بر هواهذخ أف هلاتعفدفا تاه[
 ىرخأ ة ب رقىلاةن رقن ماحراخ ةمالد ىنأب ,وهاذافةيسداقلافراشالف حرذنحاتاوفى خو هءلعأ ١ ظ

 ةمالدوب أ لبق أ دمعب ريغراسا_4ف كلذ هبى.عمق هن دي نيب ل يا ىفهحر طو هدمه: وهذخأب صاف ناركسوعهوأ|| 1 0

 هلوبهادانو ىمومىلعأ|
 دوادنب ى-وم ىلع هلالا ىلص هب اعمنيع أ اولوق سالا هيأ 1

 دولا هاونأ ىف كلادي اذا «بظهذن م كب مخ 2

 2212 و 1 د هر دوادئااناغ فاك نأ ن ع #

 دبرمه>: فرم ءاموبأ ا نم 7, 0 طنأتشننأ

 دوم<عع ّىد دىلع ءانثلاالو 1 0

 هرمشعلا تدفن ىت>داوسلابهغدةىلاداعو 0 .رعدللا 4: 0 هوقلأى هوملاقف :

 هدشنأةروصاملا ىلعاموت ةمال دو .((لخدوفالآ|[

 اهيفزحلا" 1- ناكو دع ىي دتدضقو 4 ب اباد «ىداح تودكءانلا نكسر

 ىنيع كاذكمانملا فات ار #4 او رسهنل اك تدفاقدصف# 5 ,زمتأف مسسعأت حاسو ا

 ىدمو هدة ع نم ا اعْضَأك! لعد اف 4.نأن *ىلءرصتتدعاللاقوكلذب هلرمافأ ]| 2

 لاف كن. دامو تنأ ع نمل ل .ةفذخ أف س.سعلا همقلف لع :ودوف ةرمصنا و كسفتاناملا تدق درمدُف ْ ش

 ساطرقلا ىلعنيطلا ممخأَف « سايعلا ىنننيد ىل_عىنيد
 ىمءارامرثرادأاد هذ « ساكلاباعرأ تصطظخااذا

 سابو 00 تلقا علهف

 عم هس عسل هذا قليل فكل تل فاداو 7ك اوقرقتةباوشموءودحا

 00 مكه د د راحو ةرم همالغىدانب لعج قاف أ الف تددىفحجامدلا

 نالفان آو سدحلا ىف لاقانأن 0 نمثل ولك كد اشامناصلاهل لاقرثك الق هك .دلا ءاقز وؤءاجدلا

 هاودب همتأب ناسف نال ننال لان يئموااريمأ لاك ىنسح نمو لاق ناصدلا

 روصنملاىلام كف لعفف ساطرقو

 310 0 ىف كتدف ني :موااربمأ

 حارمسلا : ها 4 اي" 3 9 حارملا ةيفاص ايس دال

 حاضنلافطنلا نمتراصدقل ٠ ىتسع> ارانب تنط دقو

 حباجزلا فقر

 حاراللا لام ضءه.نأحص 4 عرج راسل نوصل ىلاداقأ

 ع ١

 1 زا فعدم جوس 1

 .. اان يب يكل ع 2

 م قو

2 

 هرب تزرياذا 4 اهمه2 شتوبولةلا اهل شمت

 جاجدلا عم تسح ىنكحاو « اله_سناكلا تسيح موعموأو

 ىجانري
 ىحارارم هلا كاذدسعي كر # ارس تالناو نإ ع

 تهصأ يتح مسوعم ئقوقأ لاق عنصت تنك اخلاق حياجدلا عمل !اًعف ةمالدانأابت سدح نبأ هل لاقو هباعدف

 دقو هلوقتءع-امأن :موااربمأ ارنا ب رمش هنا عسيبرلاهللاتحيرخا لف را هل دس ىلخو كنف

 هللارانب تنمط ل ةترفأ ألاعاللافر 1 هرم ثم اسهل لاقمت هّدرب سهأف سهلا ىنمد هللا ران تضط

 غ كياقع نمىنأ 0 ىنوذ فري تناكحذدفو

 وو ةمْكسااب هناك

 رهاطى أن يااي هن اك
 قولا 2 كوالخأ مط نم

 نزرع ص؛ة>و أرك ذو)

 5 (ىع :وطملا' ىلع ند

 ردو ررغأا هلو اعلا

 الامل نسساحم ىف رردلا
 لاق ىلاكءا | لضفلا ىنأ

 ل-ضفلا انأ ريمالا تععت

 مساقلاابأ تحلو

 هليل تنك لش, ”ىخركلا
 :همودايعز,بحاصلادنع

 موو دوو ”ىضلا سابعلاو أ

 هكقلف هن اكمال غانسؤر ىلع

 بحاصلال اقف بامور 5

 الت ع
 هنأ ًاىننلا كاذنأ

 "يضلاسايعلا وًألاقف
 12 0ك رندا

 بحاصلا لاذ

 ا ل عمدلا ناساب

0 

 مساقلاو ألاف

 هاوهىفندىل
 هقدر رغأ هتمل :

 دتعلضتلا و9 .ًاريمالادارف

 لاقف سءاقلا ىف أداشنا

 نيب هللا ىذقال

 0 دو ناوي

 حلااأ امال نأ تراخأ 9
 1 ىلسلا ةئيص-ىنأن با

 دعس نيد © ننناديعدمم

 :تاتعا - يللا" -امهلنا

 اىأ ثالماديدسريمالأ

 نرمعن ند املا نأ ىلع

 ةاوسرام: فاول ادقنم

 ىأنبالاعذ بدالان رونق



 00الى 7777 ببسي 01
 هوان ل>وزعهللاءاحاك ودبلا ن ا. مىلءاجىدلاو هو امركمىل ناك سايعلاانأ نا ني:مؤااريمأا,ةمالدوأ ىذمعلا دنيتنا دمع

 نيجارلام-رآوهو كل تنارفذد م 0 ماع ىدرثتال فسوب لاقأك تنل قف هيلاءال_سلا هلع بوب ديرب ناو مم اتسوب وأو
 | اماما وبأ ناكدقننم .راارصأا.لاقف كتحاح لسف ةمالدانأا كانافأدقلاقور وصنملا ن عوف ناذهو !لاقفدمن ىلعراعلا
 راشأوءالؤه لاق كلذ ل: نمور وصنخملا لاذ اهضبقألو ضد ع وهوأبوت وناس وم ردنالآ هرمشعي ل لع د

 لاف ثالذ لعن نضف نب_:موااريمأاءقد_صالاقذ مهجلا وبأودلاجمنيناهلسبثوف وةرمكدح نر * ةعاجىلا ىل-ع ىزعءىأرذا لءاقو
 حب رخدقناكو ”ىلع نب هللا د ع ىنمد ةيغاطلا هذهىلا هريسوهملا عفدا طيغموهونزاخلابو افالروصنللا : بلطلا

 هللاو ىناقمهعم حرخأ نأهللاب كذرعأنينموملاريمأ ا. لاقفةمالدو أب دوف فال اروظأو مادشلا ةمحانب || تموج 0
 بد

 بزجت نأ لاب حامنينمؤملاريمأهقلاو لاقف حرخاف كم ثبلغد ىنعناف ضماروصنلا للاقف مشا

 فرعأو قئوأو ىردأ ىسغنبىفأالا وشو كنعسلغبا مهيأ ىردأ الىناةركسعلا ادهل ثم ىلءىنمءالذ

 رمّدع ع - ست هللا وتدهشن لا لاح تاق لادلل سو رخنا نما فاذه نم مىبع دلاةذهن اد ريدم ل اوطأ و

 قلمك :دقايلعىحينبان
 نو 1 :رعزاسصو

 17 هدأ لعفاف نرمشعلا لكس عن وك, نأ ةريص» ىلعت الات ةنافاههستذكو و تمزهاهلك اركسع را

 راووص+ لا ىلا ألاقةمالدو:أ !1(ثدحو)هف ةوكللا ىمومانبىدععم اق هو اك_كتروصنملا 0 0
 لاتقل ”ىباهملا احنب ىدعن حور عم م ىنحر خاف برح ثءعد ف نجر ع ملى إذ ناركسانأو ىد-هلااىلاوأ ةرونمرانهر ور : د
 ارثأموملا كودع فت رن “الك حالس مو كرف ىتحت نأول هللاوامأ حو رلت 5 ناعجلا دلال ةارمشلا بص ىلع 0
 00 كرو رسب ولاد " الوكيل كلذ عقد 1 0-لا تاما ىف ليلا سراو نم

 هكلع

 نشد تافدق ةمونرح نم مراك الاى
 تسلا
 1 امهلافت تضم و د 0 ر 0 ارفق 0 رهاطى أن يدجأ لاف

 0 طقم قد نكد هل

 6 7 و

 ”ىراادعب ك.طمد ثيغلاك

 ناشف توما تارذال د ىرب الو ع 3 نأ لوقت اذام

 تاقف ةمالدايًابه_.لا حر ألاف ةز رابملا ب عار نمل >ررربف لعمسو اذ هكذععدلاةذ

 نممورخآو ه هرخ لا ءابأ مموب لأ هناريمالا | ميأ تاق نر هللاو لاذ ىدىفريم الا اهيأهللا كد شنأ

6 

 ةجاج دوني ةرغرب ىلر ص أف حرخأ مهلك ؟ئيدد ىلرذ عوجلا نمةحراج ىنم ثءبنتام عئاجهقلاوان ا وايدلا مانأ هاا
 هتباصأو ل ةناقرطملا هباصأ دو ورف هماعوى : وت لس 9 ةأىراثلا ىف ارادف فدلانمَتز ررب ودللذنذأذ كطهدام كمطمد سل و
 نم ىل-هعد آتاقذ فووفتنأ 6 اد_هان السر ىلعتاقذ "ىلا عب شاق لادق هاثمعو ”ل._ةداق سعتلا ىلطنع
 كلتاقب نموعدت نأ ل مق ثالذ لح ستف آت لق اللات كن. دىلعالجر لّتقت نأ "ل متستف أت لقال لاق كلئاقال دج أ دنع عتجا لاق( هذمو)
 وأ طق ةوادعانشب ناك ل هتاق لقلاق ىتم عمو لف ال تلقف هللا ةنعل ىلا ىنعسهذافاللاةكن.دلا ||| ءايضلاونأ رهاطفأن ا
 كيهذم لحن أو كاوه*الىناو ل ىلعالا كلهتلاوانأ الو تلق هتلاوال لاقارتو كل هأو ىله أن يد إهتوأ ةرن ىبشانلا ناماسو أو 0
 لك (ناديرأواداز عمنا تلقفرصنانارعمتا كاوا دهان لاك كلددارأ- نارشلاد,ر أوك كن.دينيدأو لءرتملا واول

 ىتح ه لات مٌدَمَدَذ للءذاف لاق اةملع م هناو ه نب ركسعلا ىل- مهأ ىرتواننس ةدوملادك ات ل ديرأو نو رهاطى أن دج ألاقفذما:

 ١ اواو لفاكمخ اولغدم سانلاو لعًانانلعجوا م ةراعم لءانلجراانمحيواناودقانعأت ل هلاحي ريفتلامن'اك
 [!!موملازربتالنأ تب أر ناف ىبءعتتو سعتتف كلل ىندن ةزرابملا بلط ىلءتّخأ نا لهاجلااذ_هنا هلت لقمت || قوة شم سجرخلا نمبو)

 ظ | ميلاق هنرق ل كى رجل ل قفى ةرفل تفكدقفانأامأحو رأت قف تقرمصتأو قرصنا ميدل ىنيقلال اف

 | تاقفهيلا حج رخأ لاف زاريلادبرب هرخآحرخ 05 اهرا وتءارتص ةضورو

 0 ًاونبوىرختف لاتقلا ىلا # ىنمّدقي نأ حور ذوعأىلا قوبغموح وصصم نزا أد

 دسجلاو وراني: قرفءامم « طع نارقالا ىلازاربلانا ا. طال
 دصرلا.قلخلا عجب تصأ و عامل تدعكذااءانملاكتغلاحدق عطاساة مسن هل



 عدفاهلاصوأ نمل صاف ىفو * لل سءاهطن ىف ةينشمءاهوش
 عدترت هللا باك نكحت مو « انةمرحهتلاباتكبرا تركذ
 مكر!« هللا بات 7 واد:تنأأ «ةيضغم ىهوت لاق تمطنرخاف

 عردرضو لاما نارب 15 * هك عرض و الاماذل غبتل حي رخا

 عد لاو * لعلنا نا 5 ةلأسعانعات 0

 ريدم اكل طم [قال 21 لماز للان .رحةناقساهاونشكاوه:عاهوضرألاتوروصالا ص خف

 اهلك اهول هجا لاقو كصضف كتدز تئشنإ اوفصفلاو ريما نيراعف ةرصاغغسم ءرجفالآةعيرأنننمؤملا ||
 هداهشلا نم عرفا لح رهيقاهع ازا نأن' 10 ُخاقلا 5 !ىأنادنعهلذ راجل ةمالدوب أدهشو نس 3

 ا آتآل .وتاقام عمجا ىليل ىأنباللاك ا

 0-0 0 ةعنأو 3 مونع ىءطغت قفوطغسا )انا 5

 ثداسثلا ال7 فرك امو لعمل *« مه راب ترشح ىرتب اورفح ناو ٠
 اواعفئاهملااهوعفد !لاو :مهرد ةئاعتلاف م/لاقرعن تلاقنان“ ل قيعمش :|لاقوذأ ا ذاقلالبقأذ 7

 نعت عتنا اوك نعشمبأم وكتداهش تضضمأ ًادوةمالدىاللاق وكلاهته را را 0 اوأآ

 ةمالدى أى امو "ىدنسلاءاطعو ل تدو فرصن اومن لاق تيضرأ تب ا !امتضوو هلت د ظ

 هءلعتلابف 1 ىلعاهلم ذهل ةممص ةمالد ىبأ ىلا تحرخ رخو أن د رممو لاك 3 بارع هو ماعطباعدو همس ة>اق

 مجرناطيشْت ءاعلامق ه4 تبمحالووث ىلعتللا لاق مت هفتكن ءاهذينف

 مكحلانامقل كابرالو * ىسعمأ يسم كداواف
 لاق ةفءاطءايأايزحأ هللا ةفءاطعىأ ىلا تغتلا م

 ميركى - الو ةرهطم * اهدلتول ةمالدابأ تقدص
 ؛ابأواسمتابل ىلا + ءوسءأا تو> دقنكلو

 وأهللامفادنأر هشتدد كعزان أ الهتلا او هلك اذه تاب نا ىلع ثالحامهنااةنعل كيلعةمالدوبآ4لاقف 3

 تامئالا هداطمشلاو هكيلا لم هريخافروصنملا ىلا ةمالدوبأ ادغمت "ىلا مح أ كة هجن نمىذلا نوكءاطع 1

 2 د لع دموعي يحس ووو واو نونة وتوج

 اهدعب دشن اق مقدنا مم

 سامع ل اناودقا ىلقلموق د مركن مس عملا قوذد عتب ناك ول

 سانلامركصأ ةناذءا هكا ىلا « ك- سهلا عام ىف | اوقترامع
 سارلا ىفنانذالاو فن' الاوزعااف د و ماماقلا١ اومدقو

 ”القلاقو لمألا ن ماهطاخدوةطد درخ حب رخأف هذهكتنبا عق ىلع كلن عأنأ بحت ئثىأت لاقواهنس ساو

 روصنلا ىلعةمالدو ألد حاغسلا ساسعلاو وتالو مهردفال ا ةءبرأ تءسوفمهارد هذهىل 1

 لود. ةمالدو أ[ ثنأف هنوزمد سانلاو 3

 دل : و<تاهريغنععطت#ستمل 3 د ناانرامن لا كين أ 1

 الب ءوط ءامحلاىقالوعوال. دو « مهلك هأ ل يوك لعولي و

 النوع لاحرلا كلّ ءكمشلو دا هريس عدل 9 نمكملف

 0 0 ال هتاءخ 5 دن اان تمذا ىذنلا تام

 تلا نم مست دجوف# مهلك هل دعب سانلا ت لا
 5 13 ءرلانصريز علا عدت * ىتلل ل دعب ترخأ قوقشلاأ
 ال هادي تدطع سهلا 0 هارب ق->ني-ءُّن ؟ وزد *ولاف

 لاقذكناسأ : نطق الد دصقلاه لهذا اكتم ؛!لاقو اديدشامضغروصن ما بضغوهلووسانلا ىك ذا
0 

 5 3 ااا اا ااا اللا سل هب 1
١ 

 نررلاقذ
 هلآ ذىلع ججنكولف

 فسمق ىلا نول

 هيف ك-!احتواست

 لبعد لاقف

 تافىذلاتافذاو

 فرظلاى وأ نماونوكسذ

 مويلعهىذناوهعاب

 رسلا ىنأ نديزيرك ذو)

 لا هعالا انك قا( خابرلا

 بحاصم#نب زعلل هءج ىذلا

 هر وسس ف ريخ أ لاك ةر هاَهلأ

 ا لاق

 رصنولأو عم نبد-#تو
 نبالناة-س ىف ىئعشالا

 سجر ناد سلا ىفو لبقم
 لبقمن أ لاقف حبرلا هيرست

 .رهزلا نمراخأو سرعت
 ءدماهفانك [قوهللاىذل

 عجرم اهضعب ضعن مًلبف
 ىعش الا لاقذ

 اللجام ماهيلعن“ اك

 ملأى هارع منأالال ال

 17 0 كفاسلاا,ءاقردخو

 لاو نيلاا هارب 6

 ند ١ مج

 1 جيران 8 هاطىأ

 51 منا 3 31

 نا ًاورهاط ىلأن ا



 و62 رف دع

 ىدرز(ثد>و)ىلوالا ىفام
 تديدص أ لاق"ىضورعلا
 سنان مذتركةةفاروقش

 تنذأتساف نائعترك ذهب
 ”ىنارعأ اهدزعاذاق اهءلع
 كيدهتلا ىف دو ”مءابتلاقف

 ىبار ءالا اذه نا ةفاق ىلع

 0 | ىنغلددق لاهو 0

 زيسحأ ىت>ىلوقف ةرعاش
 تلقف "ىلع رأدقو
 ىربص لمع :وءازعلا لقدقل

 تهروببللمج عة مشع
 ىلارعالا لاهو

 ابص تولاوأىلا ترظت
 تنذ حدحاشتعف ردوو

 نانءتلاَقف

 ىمرد.ملا ىف مه رم

 ع 0 ومدلا# كل 7

 هموح ةمرح كن الواو انرعسشأ
 دم ىو زو(لاق) كتلمقل

 لاق ند .رلادمعنب ا

 سابعلا نني_هاربا حرخ

 ىازملتا لمعدو ”ىلوصلا

 ءارسطت ىف 3 درع زو

 ىلا ةلامر بدالا ل هأ نم
 هفالخ ىف نتاسلا ضع

 نمرف كلذو نومأملا
 ةعاجا اوعاذ مهرب الو

 لا 3 هَتْلا لهأ نم

 اقيعوف م هوطعأف: ةلوشلا

 اان :ريثجلاوانكرو

 لوقب مهاربا
 ولا لوجنمتضيعأ

 ى ةردلا نمالاجأ 2

 اممصلا نمالىوا شذ

 فعضلا هش نمل دع

 هنيهتتانداحاعركىكتو * هفزتتامركماميش رست
 ةنأىذىفلت اهلال |وو ةسمد ةس# ولد : أهم نمو

 قود ود .ىعلا تحت نمماني و د 01 ل را

 ىطان 'رغلا ريل الوفة4سماعةسج لد اقم نمو

 ريغ تنذ [ىمأر تارعش ه كك را تريغترو دا نه

 رين :سهشم ت2 فاءتّت دعو « لطم باش ىج دبحت تدار

 وهامئاوأطخ وهوةيتحلاءاملابدب زلوقن وهمس ندصد سان لارعك آونوملا ندنزه عما (ةمالدوأو)

 3 اردأو هةدعأة ضواضق هللاة.مهمىلجرأ اديعةمالدو ون أ ناكو ا ىبدلىلومد و 2و هونوثلاب

 اواكوىدهملاوروصنااوحاقسلاىلا عطقنافق سايعلا 0 مايأ ىف غبت وههامناهمفهلن 7 ,مو ةممأ سس :مايأرخ

 نم ةمالدىنالم_صوام ءار عشا. نمدحاللصدملو هرداووهة_سااج نوممط ةساوهنوأ ضن وهتومكهد

 هنماذهلمدناكو كل ذبار ها مرا ملل اكتم بهذا ءىدرن دلادساف ةمالدوبأناكو هصاخروصنملا

 0 ل الاهل نسأ اوهرعش نم ظف>املّوأناكو هلم فطالهنعىاحدقهيفرعدو

 لوم وشد أهيش ول سمانا ًاهلةةرك ذو ر وصخلار ةءحانأ

 درولادسالا ىنةنوءاعكدلع 75 ىحنداق لمعلا ىف ةةوحخ ل سمابأ

 ديعلا|هريغب ىتح هدسعىلع * ةمسعن هللاريغاممل سمانأ

 هبالخخالف اهيهلرض [ةمهرد ىنال 1 ةرمثع أ لاقذ _:>اهللاَقف سائلا. ل 0

 00 ل 00 كتاتقلاه:.دعتولهتلاوامأهللات

 اردو تهوى ا تلا لاحامر م 2 00
 كابا هل لاو كلذ. نمهرذحوهافع أوهنمكدذف ىرهاظع ارودقلا باتكت ذيتوى است دا سلا تةم_صدقو

 ةمالدوأ لوةب كلذ فودحأ اذه كنم عمد نأ

 سنالقلا ىفهداز لوط: تءاخ 03 كم ام نمة-كظمىج رانكو

 سنارب لا تالجدو-_ميناند 7 من اكلاجرلا ماهىل١ءاشارث

 ةمالدوب أ لاق كد اح ىب ل ل او رونا رين او ةمالدو نال اسال تدع و)
 امالغهوطعألاق باكلادوق.مالغولاق هوطعءأ لاقاهءاعدم_هتأةبادو لاق انا هوطعألاقديصسى لك

 راد. ١ ةءالفلاسع نت ؤولارب «م اان ءالوش لاكن راح هوطعأ لاق هنمانمعطتودمصلا ذل لصت ةيراجو لاق

 |0000 تا دولا نومي نأ نة ةعص مشن ك4 ناو لاقمهعم<اراددو طعأ ل افا ونكس نمل

 ني_:موئلاريمأ اك ءطقأدتلاتضرالان مه.ق تأمن :الاملاك هصاغلاأامو لاق ة صان سد رج ةنامو ة صاع

 نأ ىن ذأ لاق ةصاعاهلك ند و ةاملااولع الاكو صخفر_سأىنب :ىفامف نم ةص اسد رج فا ةئا مخ

 ظحامخلال اق اهنممهيلعاررمض “1 ةأاثىلامعتء:مامهتلاو لاك ل هف الاف اهعدف هذهامأ ل !ا كدي لمقأ

 بيئرت ىلءةياناعق أت ىل-ء>و 4 علال وس اك ثتء>اهبف 54 ار هلال ا هود نارلخات

 روصنلا ىلعةمالدوب ألن د لاق ىدعن مثيل (ثدحو) هيلا لوا للةهيدب هلأ سولاملان -- هاذ

 : الوأ ىتلا هن دمصق هدشنأف

 :كوقط انما ففومسلااو قاعي ناواهلخاذ نم

 31 اوعنصام سم. الامخ كودوزو 5 اوعجتاف نيملاٌدِجأ طملخلا ناب

 هتحوز زوععباهمف لاق نأىلا
ّ 

 3 حفرلا | عبامدسأ ىف هفالخناشلا وع ىضقني_:موملاريمأابىذلاوال

 طش 0 00 هاك أتوا نسال تلو أم



 انمكمي سانلاهلاو هلءفو « اًكصخ: هنن دو سئرلا هج ١
 رمعلالاطوقز رلارمصق * اذاءرللةوةكلاتلاط ةفالمخلاس«”نالوئوأأ
 ءافرا"ىرسلالوقوأ ||

 خس لطلا واوا نم 3 سل هق دضو رق حدةلاءرورمسلارا 357 ىلح دة تحاصو ش

 حرفريغنمكلصد) « اتنزحالد ىكحر»ب حرف سوف هزارط « كس« قوجلاو ||
 فروزفىفهل ل برشدسوهلوفوأ | ٠

 كة 0 يللا. عبصلا ءوض داك د وو د هساكح,"ىلا ىب-سلدتعمو ٠

 لس دووم اهبل وزر وب نع اكءاعلا املا كور
 كت هتف ىوتملا راس سا كتير ذه رئاد ساكلاو كنك ول | تاتا
 كدصخ» و ىكر,س"اكلاىفانق راو * قترب وىويءاملا يف ان ساحتو

 ىرمملاداّدلا مالا لوقو
 ىكت ضان رلا ىف رضا 6 بف تكسك اكل ثدغلاى :ربامأ

 اكس ه-ءمد ضاقاطو * هقشاع هيدل كمت بالاك 2

 هقشرأوىفاجرالالوقنس>ًااموأأ| |
 هنمضاسلا كاذّدوساو «ىنمداوسلا لاذ ضيباو هنعتولس ىغرب ىتد#ىبمح ىتلاوانأ تدش

 ىلا ىصلا لوقىدأأمو
 هقورمث دنعتملاردب لهخيو ه هزازتهادنعن صغار يغب حلم
 هاب رربغ درانْئم ه.ذالو هب هرمدخ ريغ صفت ىنعم همفاذ

 ىناسلتلا سهلا لوق قرم امو
 درابوغو هه رولا 1 و * ل حانوهو هرمهخ فام“ م

 داون نيةشاعللا ترتقي «هنوفج ىذهوانوصعّدب كو
 ىنتملا لو ةسماك ةس+ لب اقم نمو

 فى :رغب جملا ضان وىنثنأو * ىل عفش: ليلا داوسو مهرو زأ 1
 لاقفاصلمازخ امم هذ أ دقو

 اسمادلا مالا لارظت:أ”ل-ظأو *« هحاب صاضأاذارابنلا ىلأ
 اسياعربدفىلقربململلاو * اكحاض لبةيفو تعش: عبصلاو

 هلوةوهو زتعملا نبال دن عارمصم نم هت: ىبعمذخ أ ىنتالاو

 دارة لمللاو ةماغ سلاف أ« هدعاوت نم ليابالا قلنال

 ب راغملا ءارعش نم سة نب هللا دمعلاقو

 ها سس يسسسنسا دم يي.

 دةاعم 10

 عمرطشلاب فورعملا ىمعالا
 مقوذهرخآ ىلا اةمتسأ لاهتذ هئمهيؤح ًاراصف هعدبأو كيس نسح أ هكمس بيطلاو أو داوةو ةماغرك ذب ىنءملا اذه نحضزتعملا نياناالا

 4ةيسسدام زل ترادالك

 0 " :ةءئمو تةفشأ ف لات
 :ءارد ىآك :رطشلا ردبو

 لاّعْفناممعلا

 :دازةجاجزلاترادالك
 كف ةدرح ءاقلمتشا ه-

 تأ ارف هزاجأو هس أو
 تاَعذ ةيسحلا ىنع

 ىبرضحت نأ ءاجرلا كالو
 اوس عى نمأ تفاختو
 غلل ل”ردهلل لاذ

 ةئئااز ةروقرطأم اغلأ
 اكتم رعشأ هللا انآ لاكو

 ا و

 دلوع هع

 هللأ ىنشغ نأ تدع

 *ظارث ىنيعلعلاساعت :

 ر.ع وأ 3 قلاب ادو وز

 ِرَ نع ىسسملا قلاخلا دمع

 لاق ىناسلا اظذامكارهاط
 ْنرغ_ءدس#ثو اانامنأ

 هيكل ناله دنياو حا رمملا
 د هللا ددعرصنو أ ان امنأ الات

 طنفاحلا "ناس “لا دمعس
 - ىررخلا بوقعد ف أ نع

 را نع”ىدزالاانَدح لاق
 نع ماح ىبا نع ديرد

 ىلع تل ذلك ىنعكالا

 صفو أ هدنعودمثرلا

 ةبراج ديرب هنأ ىسقت ىف
 َّك ردب و هّديهذ ىسطانلا

 لاَقذ صؤ>وأ

 هيلا رورسلا بسني ساجم

 لاذ همدممتو



 77ش ؟ل سس ؟ٍ؟©ش سس سس سس1ل
 دقناكو ىبايعلا "ىلء نيد ننسامسلاننوكءااهملعو ةرمصبلا نأفب :رهذهباطفاكلامتامالا تغليف ُ حش نع وحونيرتستامعا

 لاق نيعلا حامط تلات
 ىلار طقئاندخ أم بست

 اهعاشو 7: ريالا و

 نما ىضمام ركذ دعو

 هرج نس -سذو نامزلا
 ثلة فالدا ىلع قد اهلا

 د©ذخأو ناولالاوراؤالا

 ضرالا ىلع_.ةكوادوع

 رطقلانيزئنحن الا

 رفعلا هداهوو هداحنأ

 هنا اريثان دل لاقمت

 هتخ نك

 اكضاررلا اهبعيبرلا ططاس)
 ميرا نوال

 ”ةلئاتقلا | 5

 ةتبانركلا قةيزن تدتكو
 ردا وريلااهملاىب<

2 
 اهرمءابص ىلعتارغاا| ىرسو

 وأ | رولا متاع أ ىلع ىرجو

 اهعلاطم فقر روذعااديو
 غلا هن“ 01 حول أدوف

 01 هاوار لزانم تناك
 ربقك لما ملمعد

 هذهحرفلاوأر ك ذدوو

 ديبعنءاهاو روةباكملا
 عار مو نانتللا نا

 لاقوو ةساد كنالاعاسأ
 دسنلا رثآتدأ ارام "يجمصالا

 -_ تاع

 ةرممالا دم-ثرلاهحوىف
 صقمدح وأ وان هماعتادخد

 اقينسألاقذ ىعترطشلا
 ىذكرغباص أن ذ ته ىلا

 مهرد الآ ةرسثع إذ

 امأو همانأ لوط ةرصدلا لاب رهظب لفهنم برهدهناذ ةنعناامأذ ناز ةقمع نقلل كح معو لع ءدءا عض 4مل

 ظ قالطلابف اخ ه-ةن<برضمل فيسسلاو عطن !اناعدو هيلع ضف هيلا ثءب ةرمصبلا ل دنيح هناف لبعد

 ش هءلااهسستو هريغوأ ”ىيوزخلادعسو أامااملاق هلاودعناو اهلقيملهنأمدلان مىريت نع لك : واه د> ىلع

 ' لاووم هلت اذاامآلاَعذ هل قرف هد دبنسد 2 ١ وضرالا لمعت وهم ملا عرمْضدد ل-ءجو ةمدن ىر عمل

اق او هيف هل سدر ذهف متفو ءانق ىلع تل[ هب سهأ اوس هب رمضق ىصعلان هلاعدم لرش أ ناتنالف
 ظ عر

 هلك هلت عمد ىت د هةيعاشت ةراهلمش وأ هعلبب وهمق هو ةدسا د ىتح هدع فك ل ةيرم وهو هءاح 9

 فيكملاة خد نأ هم أواع# ءاطعأ زمانه دل رقوطن كلامثءدوز زاوهالا ىلا برهذءالخمت

 ظ قهلاتغاف سوسلاىح اوت نمةبر هىفهدجو ىتحهبباطدلزن لذ م هرد فال 1 هرمثء الذ ىلع ءاطعأوءامت

 ظ كلب نذدو دسغلا نمتاذم وعم زامل ازاكعب همدقرهظب نضل قعلا ةالنس ماتت والا نمسقو

 "يق دلاخو و ةنامونتعب 10 و اهيفنةدفسوسلاىلال>لدىللدقو ةرقلا

 هلوقب ىرتصلا امر ولية تامدقماسةوأناكو ىرتلا قردصناكوتامالو ينام ناار وت

 ةليخ ءامسلا لزتال" ىوخأ 7 ليعدو تاممو تدمح ىوثم 00 ىتعولدةوأو اك ىفدازدق

 لصولان4سمروىذلا يرسم هنوددعمب راو هالا لعد 3 لم سم ن ص ءا جنك اسعد

 هدحوملا ءايلارمدكو ني ةامهملانيعلا نوكسولا دلارماسكت لدعدو

 (( لجرلاب سالفالاورفكلا عقأو هع اعتجااذاايندلاو نيدلا نس>أأم

 | هتلاقتدد رعشأ نعةمالدانأل وصار ف_«ءابأن أى ةمالدوالىزعو طمسسلا نمتدلا
 ظ ىنأنبالاتتسبلاةدشت اورعاشلا لوق لاق لاذ هامو لاق نامبصلا هب سعات .ته:لاقفةلناقملاى قبر علا

 وهوسالفالاوايندلاورفكلاونيدلاو عق * أو نمسح أن يد لب 5 هناق هلم هلبق ىلةيم هنأ ىف ىفالحخ ال ءبصالا
 ينال اوقةمالد أ تدنن هرفحلاو غلب أ تناك ةلباقلاددعرثكا_ظوةثالش ةثالثلباقم نم

 ريدمّدجلاو لاما قم. لضلاالو « لبقمّدملاولاملاىنةءدوجلا الف
 ا 0 اوف هل» اغملا نم

 ايداعالاءوسدامهمف نأ ىلع د هقبدص رسسدأم ةؤم

 قلاعلابىديآأت شعرأ ذا 5 انخامركنك الان دعلاناو قدزرفلالوقوأ|[| <

 تكي اريد ْرلا نب هللا دمع لوقو

 ادوسضيلاّنههوجودرو# اضمدوسلا نهروعش رف

 [عيضرب لدعلا نسج عيصأفار هد جاوا روجلا عهناكةَمأ ماى أ لوقو

 ال لذاوزعأاولاساذاو *« ازيزعاولذأاو رااذاق ىرتسلالوقو

 بهو ْن ناولس 1 ىاهلاد#نيديزرب لوقو

 لقعمزعلاو رجال عضرأذ دب ةطرالدلاو مان ٠ دانكن َْ

 تسال تسلا و

 رهسشلاك ةءاسلاو كهحو 3 ىرأ ىت>لوحلال ثةموملا

 ظ تايبأنمهقلؤلو رمثعىنثانمءزسلوملا نمرهشلاكموبلا نمةعاسااّنال
 | اضرأهلذ نمىل ناكو « هلءاعءزعلافتنكو اضمو ىضموأ عطاسرمل + داب فش ثكلا لاذ ناكول
 1 ىوسوم لا فيرمشلا لووول د املا ىف نسحو

 نيكي ريشا, داءامبر قاب « ىنكذ”سلاب ناكرلشتمو
 صاؤغلاهّللاديعىفأ لوقو

 مس ل يس يي سل سلال

 يىله>



 م (نانسن يد 0

 حيطمنأحرقلاواداو ل

 ن:ائاقهبا وعد ملت ةودنم مهتيطعاةنادبصلا توعدواز وج ظ

 هرطتةدقعهتلخ ,# امم هارت ول 'هرملاو تحال از د .ةرصوودعسامأا
 : ْإ 0 د ةدساق ريالا : وأ

 ىف ود ,عداج و نسارا
 تي 30 هفاضأو هتيبىلا هاعددناكوالبع دوب( ىورتلادعسبالو هتيلقفءباوحاسفأ| ١

 هل ا دا را | ا
 را 0 : 1 فا 3 نع 5 افهشسأت اخدأ 9 1 ىّت>تساف 5 « انجل ا
 اوفرعىرقلا شءاولر |ىلذ ٠ أ

 1 و الزي_ماول 0 |
 000 5 2 2 0 ع 9 0 مودسدو هلوقلبءدىلعأ

 نوب رمد مهام“ دفاع منو 23

 2 0 1 : امأذا أئملع ركنا مةماعر ةناخا انماع ١ ,ة:دولحراذهاللاقذ هسأرب كء.ح أن ىلنذ |نيمولاارع .مًأايهل تان )ا ؤ اذا رادلا ن 1

 5 10 ْ املغد ناساف بر طن كح دالأ/ (لحر نم لسا سابىبمتت الإ ل لمعد لوش ىنغدقدمش * را ناكوهمف حالف 0 |

 01 00 ِ 1 يبرأ نع م كلك غو هيأ م ع نمةاخو مهرد ال 1 ةرعشمبهلرصأق ةعازج نأ مال غلب عدا قف
 ا

 اانعإ مكن دا ل[ عد : يع 5و 2 0 1ر4 دأ 3 ع 6 1 كنأ الك هيلا كتان هنا ع راع 0 ءالاهاطءأفةعاز ىلا همدخ ن 2 دا كلذ 93 2 ك1 عد .طم 8
 ٍُ اننساتز ر هيلع ىرجأو هّتمْرال ءهسعأو د ا اا :رعتشلا دشاتساو سا سواك ار ءرهأ |

 ددص رغدان الأ ن متايضانلاو لب ديغالا باب شلا نمب.شااذخأ ىدصقلوأ دا

 مطملاقف |
 0 ا ه.فلاقوةافاكم عقأب هلعف ىلع هأفاكىج م تامدمشرلا نا هد .امدنأ م رعمشلا لو5 ىلع هضرتح نم لو ناك ||

 0 را ٍ دمشرلاا عش ومهتع هللا ىذرت بلا لهأاهبحدم ةديصق نما ْ
 داج لاف رضمالوركبالو ناع ىذ نم * هيعشءاحالا نم ىج سلو
 ١ ارطسلا باتو رزح ىل راسا كراشتاك «# م مام: ىف :اكرسمهوالا

 رزاناومورلاضرأبهازغلا لعف * ةسهمو قد رحتورسأو لت
 رذ-ءنمسامعلا ىنناىرأالو * اوادةناز روذعم ةيمأىرأ
 رطو ىلع نيد نم عسب رت تنك ام هب اذا "كربلا لع سوطب عسب رأ
 ريملا نمادهمهرسشريقو * مهلكسانلاريخ سوط ىف ناربق

 ررمض نم سجرلا برقب كرا ىلع# الو”ىكاربق نم سجرلا عفئبام
 ا 0 رمل ١ : نذقوأ تعقامنت س2 ءادرةل 2 تيس اع م |

 2 للات لَو قو 1 ا صخ>وأ (ثذحو) ىذ اور ظد نقدلو ازه ىذهدقل ىرمعلومظاكلا قئنومريتودمسشتز ار ا

 : نا لاذ 0 1 0 هاط نب هللا دمع ىلع لمعدىل_+دلاقر ماطل بدو ىوخنلا |

 | هتيراج | باطلا فك راء طم ريغ#لجرىنتاتىامذضقاق بدالاةمرحالاك ااه بسالوةمرحالب تح ||

 ”كقوكسلانالا |
 11 - ا .

 (قفوعداعص 32 1 ع 6

 فاد ند اس2 ىوذو)

 ايحعييلا ووهرد فا هيف ةرصب هيلا هحوو مرحلا ىلا ل دوهتلاديعلقتناة لاق ْ ١

 لاق. مل هريثكت رس ا هي اني لجاع كانأف انتلعأ
 0 17 00 _دو « لستم كن 6 نكي امل[ |

 همقلاذو هذعحب حير شن هباوث ض رب لةهح موق ةوط نب كامد صقدةلبعدناكوا

 ا
| 

 ا

 1 هرمهوأو -رح وأ اولد ةول نبل بلغت ىبب و قوطنانا ا 0

1 

 3 . 1 | «.م 0 1
 حرم 1 ذا رظنت نأاب :

 ناكو 0 ل 1

 ظ
 ل ا 3 2

ْ 
 نع 3 .:ىذر

 دوهياذا و 2 .سعملا ص اوملا هرعن مهشرا نمالوام و 00 امردةب دع نم ماوذأمل
 ريناندهعمو ةلغ ىلع لبقأ هردعلا مد لممةلواطم د بلاطامل سل مهوامد

 هرغص مهاذ ا ىفو دوس *مهباسحأو ضن مههوجو
 1 ا

 9 20 95 جى هينادلاو نيضرالا حران ىف الام دان منعتلأس اضدأهمفلاقو ا دو مد 2-7 0 1 | 2
 ىماههحو صعءن وع بس 41 0 0 ا 0 ١ دا ْ

 0 0 همئازلا ىببتافاذا ىدح # همست 3 فرعت فاَرَط
 لع 2 !سنأب دلل ظ 2 2

 را 101751



 ! : : طدربلا 4

 تب له أ ىفهلان ايبأ ظوحأ لاق بعداهتلا دمع ط2 نانا ل هاك دمت ل. دوأ]

1 3 

 نمعم ةفراخ ب هدا ف نر ادكتفو لدابرمضفاستن لدرأ 0 ل سلا تكل

 - هتخاصإ الور آ لجر

 ل رم تلد كل ىأرف

 ش هلوقاد يعهد شن أذا تاه لات نينم 1

 قاذا باوثأ ىف لفرأ مانأ * تابابصلاماي“ال امعرواينتس كاما 0
 5057 ارا لاول د تنال بيطر ضخ مانأ ا 4 1 00 1
 تالاهدا نم نع الحرب فذقاو# هباطم تاك نامزرك ذك نع عد ا 1 0 0
 تاماكلاتنب نةادهاومت# هلئاة تل عدم لكددأطقاو ْ ا 1
 د_ةلنومأملالاقمت مهريغفصوىندلا:.الامم_هرك ذديعبب لانو لافالا.ةمدتاودجو هنانومألملا لاَقذ 1 نار"ئاطلا 00

 هيفلاقف هءلعرقسلا كلذ لا طف هرفاسرغس صو ىفن سحأ ا 576

 عوجرتامملا لبق نطوىلا هب اولمحت نزلا رذسلل نأنملأ
 عواض يلع تمكاعنةطن *« ةريعؤبا ؛اوسكا *أ مو تاقف

 هل :(رضادغسئدالا هر

 هةا2 نم ىارالا الدم

 ا هنشساسأاو هرائاو وال

 م. وذو نكد يلع قرعر | وأ 2 270-- اةدإ داعسس ة مش س د ا ]عم ا د ف نامت 1 . 5 ,
 1 1 ةيدح تا »* كراك فرصا لل لاوط

 نم هلع ا
 ىذ رعت 7-2 ةيقاع

 مئتراامل م 7 ىتلاةياغلا غلب 0 دع 0 0 وع ا هنعمادر طو هدالوأ لمع

 5 1 مرام» هودغهللا نعل 2 د ناراطاذا ء ىد :٠ لك رصفاما ٠ داشنايهاذآنودصٌق» ءاوناكو

 اضداوحمهرعشنموأ( أ هالمماوخأر مدع ل

 م سل لوقو جمندر <« محلامنودالاجر حيدملا تعم قاغلابمهريغلا طر ةمنأك

 0 0 تاجاعالامس مز ذر نممهو ةعارأاد.دشّنظ اذ

 هل عفشد عفش ىلا حبا ة> أف ةحأح ىف هب عشمشتسأ ن نمف هلوق هنمو وأر ك ذوإبر ءلان يطا

 عفامشىلا نذالا فا ة>اق 3 سا عشر هيأة محم عفانلابسلاماجردقل * هلضفى 2 ارمللا معا قحمان 2-1 (حرفلا

 فو سد ىراكلاو قد رط ضءبد فريسأ كف ل نماب راهلبجلا ىلا ترخلاةلم<د(ثتو) ابوقءد نا قاةرولابفورعملا

 ا :ةقادردشا معلا نعت ا دفو كال 0 سرهشلا باك ىف عيدنلا

 ىكيفهسأربسشملا 1ص2 * ىلل-حرنم لسان منال | نيقصءاودامحراصلاق
 ةابرعشلا اذه. نأ فرعت ىنيعتب الم 3 مول معمسدأم فكم !هيلاب زر وع *1نأ ًاذيراانأز 1 "1 ىلإ معلازا اررغىأ ىلا صا خلا

 ءظءىلعمرغلاةلةنمءأباوجلا اذهنمأس عأهرومأ"ىأن 2 نيمهردمرغ : هتان 0 3 امحهللاةئةءللا ةاوردحأ

 وسع قةحراخ نركب ا هدلع سم نب هللا دبع نب ىلع (ثدحو) هب هنانملا قة لفلا او هزح و هلق ايشعم#ا

 دودعم ىددكن مدناك دع دوقعم هرمه+> قف هرانز <قارمطتلاءارملا نا || دامحلاقف

 مضافا نواذ_هرك ناكو دودةمىددكن مهناك هل أوقىلءاركت تدس> 5 اد آت د-ىفا رعأامدتا 9 تت وما مني ا
 0 ا امان اعورطماسل ترعشلا بتيط ناكو مهتاناحو ني راجل لزان :مق بارشللار واعم4شيع : ىرظناق

 ١ رطافاذ_ه وحنونيمردلاو مهردلانحدعو وج(: راصفهر عرتآ ىقول_ةعتد سفأدقةر لات ناكو -

 -امصالا ىنومنأاف تغوهدن ءاننو ىخاقلا فسو أن بى ءلووعدانرمض> لاةنييفوكلا ضءن(ثّدحو) ا

 رادلا فلاق ئةىأن م تلف كفاح ] لادءعام ع, المرادلاف برمماق م 5تالامهل تاقذش علا ن متت رك || / مهمف هللا ىذقا_ءام 2 ىرت

 نلاو تنك د. هللا بْرتخ هل تاق ىباكحأ,وىنعطقيو -لء تالا غو ::اطضد نأ ف اخأف 20 5
 برشلا ةرثكن مل -سذدق هل قع ن أكو. نم خا رانامشطعتنكت أ برمغاف مق نال ل[ كيم هس ر رانخلاب

 . ٠.11 1110 0س فشلا لوقب ىل ء نبل معد تعد «لاو ”ىربطلا نافءنيدج-أ(ثّدحو)

 تطخ فيك دهر دولا

 ىقد+الاقؤ هر امم

 ٍ هرداقمهّدرح وأ[ تم> نس اهر



 كلا ىلعكلنم»» وكان ىف ثيدح كنت >أال ًأهتلاكل_جرب لاقت نى ىمفاهانادتدكنافلاقأ|
 هيوم رونا ةنردملا ىلا ترصفىلاعتهللا !ههجحرد 2 ن رفع عم“ أ يح تثكملاق ىلا توك هذع 1

 عاو هلال خاذل رانا ىت> هن رست أو هما ع نسحأ هنا م هعمدي هل تلضحا ىت> ىس نوم اوادرخآ 1

 لاقل مءد(ثّد >و) نومأللاهبوججاضي اهدعبتاببآ4ثعاسثو هتئابخ ا داعم" هدنعن محب راخ, 3

 هيديشأف تئدحأا عايش دشن[ لاقف ىضرلا ىس ومن ”ىلعىلءعتلخد |||

 دءأى لاقت ةعاسم ل كسف تكسا نأ هسأر ىلء ناك دا "ىلا اموأف هملع ىمت عأىت-هدنعىكفلاقأ 0

 ا اهرخآ ىلاتمهتناىج -ةتدغاف كاع أى لاقت ىرح را ا تل 1 ْ

 نمىل ها ودعي د> ىلا تعف دن كن ملو ه8« برضا مت مهرد فال 1 هرم ءر ل رهأ 2تاةمث ال تنس

 عوكش ثأوايصغئعفنتالواعو اماهايأ كم رطعأ الهللاو ىلا مهل لاس ةفرعأ تنأفالاو لعفاق لام لاذخأت نأ ظ

 0 ا ع درفو مهردف ان بث الد هوطعأ نأ ىلعهوكلاصق ىذدراىلا ظ

 ثا قرهاط ن.هللأ دمع ىفهدمصق لع 1نأ ل ء3ِمَز ءو ىد>و رواسنب هلم تن ةقيلخلان مايدر هاما

 ا قئامورخأ كض ه.لاافهذ «  هلهأوقارعلاةلكثنا اوعت 1 ءىنخنا هنأرك ذم هم هدم ن ن'|
 قس َّك قس 45 ترب 00 مو نوك ٠ الو 1 هوما عرض ءابر هنا 38 0 ا 3 : :

 ى دواغ ود 000 نم ابمتاف دع |هباعلط_ضم مدار ارباناكنا
 527 هونيكلذ 1

: 

 لل ندع ع هدهعمهالووةفالخلا ف قراغع مهر ريان رروذأ هناناعما أملك نت فصدو ةلاك 1 كحذ نو مااااهأ نقالو م ههز © دنا هعذ 1 0

 2 ١ ١ ْ ىبد نمتلختانآ سرادم قدك أل اقو ههجو ىف مست هيلع سو لخ ذا !فانامأ لبعد نا يتكذلا م

 زا اهفر 1 ىلااهاناهد.شن افك ف نماهعام“سىحأ ى ]و اهتيو ردقو فالف نام *الا كلل هللاقف ع 0 ةوالت اا
 ) نَح لح ةيفيخ ب هناا

 زحزااذه(جرفلاوأر 5

 درزن لصتت ىرخأ ةءاكح ىف

 يي

 ولا ءلا نا
 حيبرلاو يبلغ با لاب تاصرعلار غقم جو لزنمو « والت متلخ تان 7سرادم

 نب_ءقءادءالاةريغنا تاضيقنمرانوالان كعك م اهيفىلوهىلا تيهتنا ىت ص

 ددءهلسارفأ ىلع 4مءعاع

 لروح 0

 1 مه ماو همن

 "ىلااضب أ مداخللا ًاموأو ىلوالا هز يبا رس الا اذ_هىلا تيهتنا ىتدتدسعأف

 2 لا ةهمقلع
 هلوه ىنغتو ةعم_لا ىماهارعشا رشم( هز لك تعرف قارخلا تهتنتة دا اياها حل 2

 كلآسن ىلا ة-تْبأان ىو ىضر ىضرلاى مهو نا يلعن مسهوتسأ المعد نا مت 3 هيدقدعالاملو و 0 ردفا أ ةئاملصشل

 ىذلاام هولأ سف ا .واهانا هاطعأف هءلعتناك ةبج لفن هنافك أ 1 هلعح !هسلدقابونام_معدللا
 -ث ©

 لقا: ةينم تنك اف نيديرت تشن اهلاولافو | ,صغاهوذح أف هه رطقهيلعاو>رقت لعب : لفمهرد فلن ثالثب اهابا م هع نأ

 لصوا نقم ةلخاوذ

 ى:ددمرصأ ا ىيشو اف
 دو هللا ك جريل ًأهناكر وةللاةجرو ءاعمالسلا لوقيال اق ”ىلعدود م بايلاو تعمسذا كلذ افاق ةلدلا |

 مراكدملا قمتم تكشناو علا كانش ل م 2 نمكناوخاع نمل ح رواق عرب الى لاقف م امن سهأ ىنلانو كلذ نمىندب زتم_شقاق

 لذملاو كنماهعمسأ نأت يبحاذاهرخآ ىلا (تايآسرادم] كَ 500 :ًاققارعلا لهأن مئراطائلعأر َِظ

 ىمءازغللا نياان ل مقعلاقف
 هيلع ثوان مك سفن كل دنم

 تملا نملك لذ هملا ا ل دة ناكوهدنعلاملا ”لقدةوداد غيب ىدهملا نيمهار اع. وب لاف ”ىلصولا مهاربا نبق صدا( دوا تؤ هتدوهن. لاف هال ل صاعني نايبظانأ لات لعفاق ك-ه«ايفريخت نأ تر أرنا هللا كرب تاقف فرصنيل ىنعدو م نوزئاغلا هاخأ سلم ناكو فىرسلاب مه هّتعم_ثو"ىلعلاقلسو هءاعهتلا لصقل ل اوسرنأ مهنعهتلا ىضر هّدج نعه.بأ نعى أ ىنثد>ل وهب '
 هتتكرتباصأة موس ةمقاع ميعاربا لعش ءاطعلام هيلع سفتحاف مهداغوأو سانلا شابوأن يل ترو ناد أ نمبارعأ ِ

 كاع للعجو لمقع طقسف 0 مويلاحرسصفاوك واوعقجادقوامو م مهلا هلوسرحرخ نأ ىلا ةقرقح هدعول نوربال مهو م_هفوتسا ا
 مدارج لاب زحترب و همد ىف تاوصأ ةثالثسناجلااذهلهأ ىنغيلائةقيلخا:ءلااوحرخأداد_غ:ىلهأ ءاغوغنمموقلاقفهدنعلامالأ||
 ' هلوقددعتو مانأدعي لبعد فد شنأذ قدا لاقاهلثم تناجلا اذهلهال ومهءاطعن روكتفأ |

 ا افا 0 اؤطط-ةالوناك اعاوضراو * اوطنقتال دانجالارشعمالأ
 ا نم طع“الاو درصصالا ا هد ستاد 3 بس ْشذدح نوطعت فوسف
 كوبر وس يبس سسوس لف زخأو (“ قكادلا لات طدرنالو نس « مكرداؤوقل تايدعلاو



 لضفلاو لقئااروضفلا نكت ررقو د امو تلد أ ١و تعمصأد_وك] و

 ىل-ذفةلاو ل_ذةلاىلعاهمفاوق اوقعيج *« اهلبق رعسشتلان مانا.أ 1
 لضفلا. نمناك لضْعلا ىعكدن نائوس د تزد ىغاذا سس

 ١ لاق بدوملا احن بدم(ثد>و) لرش كري ىج 76-٠ كزصن اا

 لءقعهامرق كريغو ىرغ

 1 سا : هفاسٍباصأةمهسد

 ونيف ريعت الو لاقو اهيلع
 ةامللا تقذامم وملاعب . 7

 ىلعمدقأ نمو انأ نوح مالفدايعانأو عبو هاذ_هىف بحي "ىأولاقف كاع هروالمءدنانومأل لل .ق ادو زجةماثددنع 0
 مهضعب هد شن أف هد كنيلفدا بعىأ ىف هرعش طف ؟مفناكن 2 1ك لاق قمع ىلح ىلءمدق ا دامعف نون 0 17

 دايعوتأ هر :د,سهأ «داسفو ةعيضب رومالا دوأ 000 تل

 يرو لل مم ”اك_ف هنا ساح ىلع قرخ ل

 داد_م منو مري نم دع هناودي هباتك ىلءوط سد 5 نوعاطلا :

 دامقالالسالسر مدرج تلقملقر هرب د ن مهن 1 ون مهورشثأ ل هأ ىبءاومدق

 داد لا ةمش ه5 مره<أق هن دأب وناذ موااريمأددشاف هللعفام ىلع ل مقعم دنقلا

 || برش. ن1 لوش وك حدا. ءىنأىلإ ارطناذا أكو نومأملا كك فنا راما ىفانو:# ادهةمش ناكولاق

 البعد غلد و هناسلل طلاع قطن مصتعملا اك لاق ةيجانوأ أ(ثّد-و)هل وقى لبعد رذك امدللا وهئم

 هو<(لاقو لملا ىلا برهذ هل ةوهلامتْعا درب هنأ

 بر ع هدمع عن نمعمدلا طر هد ضاقو# بص ىئةكمندلا تاتشل

 بل هل سلو ند هل سلف 0 ةيادهاذ ن نك, مامامادو

 برسَسعلاهل ندتوأ اموت الع * هل قت ءاثالا تناك امو

 بطال ماظعاذا ى ذالاتلم 1 نم # اوعبا2:نذلا لاك نكجلو

 3 4 نماث نعانتأتلو * ةعيس تكلا ىفشامعلا ىنب كولم
 لاك تقام 0 غةعستعلا قف وكلا لع“ *اذك

 بنذهل سلو ينذوذ كال « ة-ءفركلنع م_ماكىلع الواو

 بركلا مظعدووسانشاو فيصو# مهكام سا ذا سانلا كلم عاضدقل

 بعشدل سل مال_تالاهلا لطد 00 ةلثلشس نأو سه نبا ل ضفو

 هيثرب تايزلا نبا لاق م دتعملاتامالو

 نورش لثعالا كلم تدةفةهأ لارين نوقتضرا نر فراق اوفرطلاو ودعت! تلد

 نوذد_مّرمأل ريق ردع 0 اوف ةرمدنأو هوممغذاتاودو هضراعد لمعدلاعف

 نطام-كلان مالا كلتا 95 افراذعلاوراثلالا ت هذا

 6 مل للهم لاف ةماثي

 ةاولاق ترمسكنا روزح
 ل>اورلا هذ هرثاومزلا لاق

 حيرة روزجلا اود ىتح
 ةماثجىلااوهتنا ىت> موقلا

 مدلا هفْر آدوو هوا

 روزجلا اوه-ثداو هوامخل
 ىت>هوجلاعو مهيلع 0

 1 نس وو

 ل وه وعن , هماثح ىنغت

 ايصلا فنيل "وأم .هالرذعبأ

 قئاقشالانامّتغلاو ٌنشأمو

 0 متلف أنام وهلا هلل اذ
 كلو أك حرج ىتلا ة>ارجلا
 ههركأم تدواعدقو 6

 ندلاونب تنل سلا تنشأ 2 نم 4ع .تدقعىت>تازام هوفواذ-هن عك هاف
 تعم امو لكوتملاهب وعم للعدل هدحوتدلا اذهبوقعن.هللادبعفد_دنألاقريرجن د2 (ثّدحو) ماوي ثا ١ ده” ٌكاذا

 دسنعلا كلديعتام صال 00 نكلواعدب لئاقن تسلو كف هرب عدل تاطرع ةرطخاهنا لاقفرمش

 مصتسملا تنانءاجدقو ةر عصأ اي _عد عمتنكل اقرب جيد (ثدحو) ةنبالاتءبلااذهىفهيمري لاق مرا
 اهيدب - 1ع لمقام اطرق تجرخأذ من تلو هيف بتكت :امئلءم أل مءدىل لاقذ قثاولا مامقو باتكى ةمتق نارك ذ( دقو)

 اودورالم ءلا لهأ اذا ءازن :ءالو * داحالوريصال هللد_لا قم ال عتيل

 دحأهب حر غنم ماترخآو 3 دحأ هلنزحي مل تامةقما

 هلووهللا سد ىت- هب>وىلءرئاطو هو كلذ فةجوالمع د تاطتدقن رو مأملاناكو

 قئارلاناشلا ناهد رنسنمطت# َقَراَشَم شو ميكس ورع
 نئاق غشت اذللا ل ءتناك « ةن د ةلود ىف ةراماو

 .ةعلرك ذوةفصلا هذ هرغ

 للعجو هيتب نم لالا تييبلا
 سلع هاخأ ةم_قاع لد
 اًض:ألّوالاتسىلا هلدشنأو

| 

 ار



 ن 1 0 : ىلع ساج م لمع ..مهعاج ه4« قفعع < سانا| مثرصسملا كإذناكو دصتملا بار ع دلل 2 ةاذعلا ىلصف لمعد حجر دخلا .
 لادر أ لعل يعد س اه سانلاءامنوءاىإعلا

 طقاملا لالخ اذه“ ى بكتأارم أ * هفومضو حلاصنذؤملا 5
 طماسرخا أو ك0 0 :أم دع 3 مدا «ذ

 طعان ىئءاَتكااو م 5 دي أ اوقنوأدقم ع نوعا

 طئاحلاب مهؤافقأ تعش و * م.نانسأ لت عزتناف هوم ا
 ًايشاودت إذ ُّط ا ءاعتقاض و ثتدبلا تأ عج ,دقو ىف آى لافاوضمو «:ءسان !اامةكفلاق

 تالَذثررتشا الاه لغد ةحاجدالواك هذ عدن لك لاو لد نبعد كرد ئوس ولك

 هاوار لست دكا رم هلل مم 9 هلا ثلْلَد 5 عمق هنأ سلف انف وا جل او ملا هبت شهد و لمعدل

 ع ,دملاانلط ألخ اديدش ناكو غسبام ايلا ىتاكدلا 'ورظز لهسدذءامو :انك ليعدلاق انو هك ءلاا اومسنف

 تمرض هبسفرتود الو نا كسه ةرختال حر سا كد داهمف هعصقن :ىأف هلع ءاد_ةباعد نأ ىلا عوجلا ا

 هل بت ًارعفر ةعاساف رطم بف سأ) اد ةفف ةعصقلا ذام عسب باو 5و هن رماه ضاةنزيخ؛ هزيل دخاف

 تعم ”ال ىلا هللاو تانظام سه: لاق هلك أتالكةننظلاقلولاةفهب تممرلا-ةفسأرلا نب عام طا]لاقو

 ال هنوصالولو عينه نمو عدرالاساو 5 همشو سر سأرلاو هسأ ارضر نم كف ةيلجت فر نإ

 سخ هغامدو كر هدلا نيعك با ناك لكلا ميرا ناحل تا دول ىذلا هقرف ه.فو لضف

 امو تامل غو كو مريخ هنأ تلءاموأ هسأر مظء نم شهأ طةمظعرب لونيةماكلا عجول
 ىكلا لاقهبتممروهن أدت هللا وىردأ اللات وهناأرا امذاق هلك أ ال 'أتالبن نم غابددق ناكن اف علا

 تاافق ىلع لعد تا لافر ,دملانبمهاربا(ثدحو) كب يسح هللا كنطب نعي تيمر وهنأ ىردأ

 نومأملا قح ىف ىنعب لوقت ثتيح مهمدو ةأوىدنءسانلاربخ 1

 دعسقع كتف رمد هاا و دع موفو م اسس نذلاموقلان مّ

 دهوالا ضءضحلان م كوذقنةساو# هلوخ لوط دع تال ١ اوعذر

 كتل .المعدت ابو دع أهملع 000 ةنسعي راذيم تشر اان[ ستاك

 ناكو؟ ىسكس اور مع ننئودس هل لاقي نام مل تدن ىله أ نمل -جرمهدنعتادومأش |انهأن مهلىددص

 ليعدهم ذلاّةْفْني- هيلع اد قايناقارب بك اضشناكوتنبلا اص هملابدق هجولا لح

 ىادلاو حزانلااهةءلب ف هلب . وارمم ىف هاودهل ىلا بزعلاربا ماقام * نايف تدءا ىوحالول

 هللا كازخأ ىنتصخف لاقو هم_سال بعد ىأراذا ميشا ناكو كل لا للذن م :و- برهفناّمملا ناذه عاشو

 لءعدناكو هيومتتالا طق ةنمىدنعدح التناك املوةدال د تعم لاق ثعشالا دن( ثّدحو)

 كلك ه.فىلع ل ه>دقراموط هد. فو سلاحوهو هيفهلاتامهدشنأف تأ زلا كلا دبعزيد © حم دق

 لاف هضر ملل يلق ئثرهلصأغ رفا” سلاعوهو

 ربودمد أرب ودنو لوطد الوط دع 5 ىدنم هنأشم كس

 ريستاند نم انو يبت عجاذا « اهكعمك الاومأ عمجت تنكول
 ناورهنب لضغلا قم معدلاقو

 لضفلاىف ةلاقملا تريسسف تاقو * لضفلا ف ةدفلا تصاخخأف تمعن
 ىل_ذفلاب ناو ره نب ضل ارب ةئااذا د هريسعل له-_سن.ىل_ذغلا ىفناالأ

 ىللضغلاق ناورهنءلضئلاركشاذا د اما وم ى< نب ل-ضغلا ىف لضفللو

 ىللضفلابخ_خالاوناس>الا عدت الو 3 هن رقت بد ةدس>ن م هاا .قدأف

 سشلاقف

 دق ىفوأرهدلا كأن د أ

 ممْضلا ى رهن الن أن عت

 43 دعءاج تالي راسل

 بعقلا ناحىف ىلسلا ءأ

 لزن مارش هناا راف

 .هت ىت>لمالاّن ماميم 7

 ليقعنأ(اضد أ ىورو١)

 ءاووش حرخ ىلا ةمقلع

 لا هتنناو ةمقلعو ةماثح

 لان ناو ف ىنءاوعحتتاق

 دءساوناك اذا ىت>اولغ

 ليةعلاتىقدرطلا

 رودعمرب د نمأرطو تدضف

 ا ابهنسطان ضرع ىلع
 ر2ةتوعاضرأ تطيهاذا

 ,هنا هنيطغاشطعاهم

 !اةف ةمقلءارزج لات

 طوخ" الىديالان نعرادت

 اعف ةماثحا,زحأ لاقت

 ممحالدالا نم ىواشنت

 مذ ءابرحاىزمح ؟لاق من
 اعف عن لاق 1 :اانأو

 ةلاواطملاف تثمتاداقع

 رو اهس رس ل ءءلاقف

 ذانامالاالول ةيعكملا

 مطرق تام فءسلاب

 لاكلا نمتدد>وامأ

 هو ةمائحلاةفاذه
 ءلو تزاجأامنا تءاسأ



 ساون ىذةلودو نزي

 ةءايهتلضندقلت

 سابو ىدنو خشامشد

 لاتبان كإمقاورو
 ىءاررف >2 000

 وامل" مامر معلاف

 سا ارفى أل وقكهير

 امزااك مد لازال

 سان نمهاوح سا

 نيد عفاولا نيب عقاولا طيلقلا نمو)»
 ا ارعشلا نمةثال#

 مسا 0

 اسكمأ اهب كادع راع

 نمهللا نءل سد سنو لاح

 8 معيار توك

 بطغةهنعتلا ىضراسوأ

 1 ل و طق ةأ سها

 (كلذن مو) مسهوةب اورلا

 ىاهصالا حي رغلا وأ اورام

 هّتياو رلصتتو هلاحرنع
 ني لل ىزامرلاب

 نةاطرأ و ىلا ءاصربلا

 لدحر قاوغلا فب وعرف ور

 ىع*الاملاربث دك عضشنأ |نم

 نيل ةب برمدما م هانأن ةمقاع

 نارا 0

 ١ك ماق ه:مئكالد

 0 ذ م-عا>اورو
 باكلااذهوعجاولاق

 بطخلاقىنئادملا (ىور) (ىود)

 هللاىضرفرةلاسدوأ
 ءزجودرزهوخاملا أد: ع

 م-هويلا سض>ورارمض بد

 خامثلا لاف

 ا دوأ ة ل ا اناهتذت

 درى لات
 استوازتسعأ ااهملاىد 3

 ءرحلاهذ

 نمت الفاتموانب رو هان دعائم هءاطقحلاصرادىف طقسدل آفرعفكد دلا٠ نع 00 ب ا ارا لا كلا تل تيتو

 1 1 صو وجو "ىجوهوتامدق بان 5

 كالا ذذه سى ناكل د اناسح ىت-ةلار_غناك ول

 َّئ ههناق نامشمقحلا|_ عام ذعم لباقي نيظفل» ا..نعربع ناب اشةمريغن نمنح جلا (تسسلا فدهاشلاو (

 ىبعل د ال :همنوكىذا[كدئلاهروهظن ربع :كل ب.لاروهظوءاكملان يلب امدال

 امهنكلا.ةيقح ذا ضقلا نوكم ىج -ناناقدمان 0 ناو روك لل! ن تعمل نال داضتلا اهيا ى مده) وع ءاكرلا

 لوقداضتلاما يدا مو ل 2 د

 هه 2 نع 9 9 مه صد رقلا يحتال 0 م د :ءاانذاضتانه »تيتو ى<ت نيد سدا

 اعلا لوددت موداضت مهند سلو رك لاى همئفمن 2 لالا تيتو كسل هن ىعدو

 اربغالا ءادرلا ساد و لاو دع 0 كامل ًالحامتواىدس

 هّدْضهنأ هظذاد مهوباغناوربغالا3 ضي سبل ضربالاناف
 ةنءناعلسننيزرنب" ىلع اوه ىلع عدو

 الو ءافالعا . نمدح هزم ماس: نآس الا ثدمحخ ءامخ مدقَدم عوبطمر ءاشوهؤو" ىلع انآ ىنكو ا ء لك

 ًريبكمنمتافأالو نسحب موأ هيلا ن بحأ ةهارنوذالو مهدالوأ نءمالوممارزو
 نامهو أ(ثّدحو) ىلوى و[

 اهدالوأ|هعم ىتلاةقانلا لمعدلا لاةىردأ الت اةىبعد قتشا مىراصنالاديزو أ لاق لبعد لاقلاق

 كا تاررعد او رءوهي بقلب قل ليغدورعجو أ هتينكود#ت هعسا لبعد لابو أن دمت (ثّرحو

 قرع !لجر لست قاف مون تاذانب نءاعصأ ضعب عماسلاج تنك لاقل بعد(ثّدحو) نسا اريعملالبعدلا

 | وج حرص لبع :لادو اهتم فلل 3 ظدن اك اريخ مساج فاول وق لاقل بعداذهاولاّةذ ىب :ءاناصأ

 راطشلا نيصاورط 0 ا, تاكمنأ ةذو ل نا ا قافافَتا ا

 لكح ورب ناك ةفراسصلا نمل>رىدر طل عانس اه ةَمعلاَو ءاسعلا ”باهق مصتنأ ن ملحرووضه حرش

 ىفتانامرد الث ىب ماذا هسك ىف ءامال اوهاحرحو هسلعأم ,ثوامهيلعال قم علطا_أف هلزنمىلا ساكت هلم 1

 امهاطىفل حرا ءاي اراد لا سول د 0 'امود دام عم همس: 5 0

 ىت>اهاخدافةفو 1 نمبر عين أ كار كافرا 01 »ىلع لاطذكلذ فاضي ناطاسلاّدجو

 رن لاك للماك أن يدجأ(ثّد -وزد> ًألجرل أ ءاوأ نم قبس ملهنأ هز هأ هيلا هتك
 سيغبفح

 هنولك او اودو هنوذود :الفهنوقاب َّك ءلاعصلاو هأر رعي هع ا ىر راوداؤ ًادقو عجرب واهلك اندرو نسف

 ًاناكو فن _ثوف تمت همالغاعدوه ىلا مهاع 3و9 أ امموهما اعطءضومهيقلاذ ذا ناكوهنوربب وهنو راسدو

 اوناكوهراغسأ ةرثكلهوغلأ أوهوفرعدءاواكفم تك دم وعم برس ذو مها ةسو ناينغيامدعقأ ةنيينغم

 هراقشإد ارعر ىف 4س :1لبعد دشن ًاولاك هنوأ كد و هنواصاود

 امش :نأفطلا هنعزممدو 80 هنود :ريلارصقن الح تال>

 رعاش ءاخءادشلا ىف هلم مر مل لن مهءاش عب رلامانأىف ل لسعد ل_+خدلاق ”ىباحرلاو عند (ثّدحو)

 وهوة عقر ىف همدكوا ارعشلاشف م متارعش نم

 حوت لايانواعمتداخ رش ءشأا نم ض لعد انع ءاح

 حيوورملا ضايرتعنبأ ادوودو# ربلان ا كسل ا

 حرواحم كدر 5 نمادو) هليأ هأ دك الدر اناستحو

 لحررا ددنعامو انك لاك دلاخ ني دجأ (ثدحو) "قرا ءلمترااهأ رفا لبعدزيلهد ىف ةعقرلا لأ و

 نمراطك د .داهءطس ىفةشنكى ع طقس اب اك أن م ةعاجانعمودا دغبب سس قلا دب,عءنحلاصهل لاقي

 انمو هاني وشو هانعيذف هعذنا لة هب :منامهطاصلا ةفهانذخ أةدصاذ هانلق اني ًارازلذ ل سعدسدد

 ا
 0 ا



 هدر فدساتلا عم عاطةسسرال «قراممهسباهذبامشلا سى هذ

 هد_ةفءالذنادحو نمد آو *“ هضمدقو ه4 دعب لاذع قو

 هد-هم كرر اذا نوكسلادبج وب ىذلا لف طلاكرسسلاو ىرمسلا ىفانأ

 هدن هرج د قر هآرب فيكف دئر * اهل, ىكجب أدر :رحدتقب نم ]

 قكاعتدنا هج رب يقتل نب نسح لوقاضب أعيدي دأإ

 كا هلقثو بدسملا لذ * هلو بالا ىلعن تماما

 فلخال ضم قااذنه و يىوظموي هى ققنا اذإ هاوشهفاظ ةلاذاه
 هقشاع وهو باقلا عسصاق « ههرك 1 فيكب يشلل تبغ ٠١ اضدأهلوقو

 هنو ار يوجع تا نب ءارأ ىهتشأالننكحو
 ىلملا ىصلا لوقنسحأامو

 اضارنلا تهركسصا ل قنب ششلا ضاس نيش ن أت نقمتول

 م امو ىدتع امرت د ارلاثلذن م تلع ىلأري-غ ا

 هيفىلاعتهتلا هجر ىتسإلا حملا ىنالو ! 1

 علوم كلا هو فا ىنقيتو * ىل>رثت الو قود ىّتامسسشاب
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 ىلآ ةيندلا لاغفالرأو د هلاودوح" مع ا رذناو د تاحررارمةخأو عقنداوس ||

 لازنوأ مراكم ىف م- 4عةلاق دع تدعي نع م-ُطاح مل_ءدرتنا نبأ هوقو

 لاصناارج فانك الارض عقنلا راثمرع*ضارعالا ضب قلت ا
 هلوق ىف هنعرم هرثؤ ةهسنلانباهذخ دقوا ا

 بيطر فيه نصغبراب راح وأ مداماّن ادسمذ ىدنلاب اط نادم مل
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 ا | جه ع ل همزللا ق ذ ءأ ارا ةبارلا ت 2-0 م ءأ ارعسلا ةدعملاك |
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 سددرغلا هرعشى هذفو ىلاعتهللا هجر ىدغصلا حالصلا لوف هظفلن 0 رثدأ

 بيطخلا لع لثم سبع كاست ةالار 5220 ىربامث اع ا ارطخ 2 9 ءان.ءترمدأام
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 ضرالاّتهْرَو ءامدلا

 املا وود ىلع نارينلا سجشد
 تاقفلوقلااندفارتف

 ا.ةقأامهدم الل تعنأ
 لاف
 ا جدأ ناكو رانلا,لعشأ

 تاقف

 ىظماريتمنسحلا نم ىصذأ

 ١ لاّقف
 امدضالا هرفنارينلا ترثاك
 تاقف
 اهتنماضرأ ف رعن دكنإف
 انعمجاو(رفاطظن.ىبعلاق)

 مالغيىف لزخت: نأ ىلءامرت
 م سلا ناكءان.أر

 ناثلان اكو: "تقيم هدارات

 تق رحأام و ب نانا اذ>و نم

 مهد تشنادو ناليخىذ

 ظ ةياكلا ماسقأ نمثلاثلا مسقلا (هيفدهاشلاو ١ ةيلوجرلا لا ةءورملاو مهرد فال 7 ةرمعب هلرضأذ
 هدم 4 >ود# صا فتان نأدارأانهوهف هنعه منو سالسهأت ادا امبوماطملا نوك.تأو شو

 اها نا ىلعاه.مدنت ه_ماع سد رض هد وقاهلع -نآ 4 اكل ل! ىلا اهبه_صاصتخاب جرصتل )ا كرو تافصلا

 ماتو أ لاق ءاسو رااهذذت» ةمكلا قوفنوكت ىو هءدوذ

 بابقريغب ؟مامخ تناك * كفرك نبم.ةونبالول
 هلةروك ذملا تافصلا تام :ادافأف نيريثك 0 !اذهىلاتء ملا اذ_هىفجاتحااغاو

 ىن«م ىو هل هددت :اد قف هزيحو ل>رلا ناكمىفهالا تدثأ أاذا هنال هرجغملا سك ىف قاضي دايز لوةتنبلا

 عضاولا قدرطلا ىلءورعاربق * انك ةءورملاو ةحامسلانا تاهملانا
 ديمعلا زا حدعدال نبأ لوقهتمس رقو

 دوهش نمرئاصملابككدس>و 35 اجطقا1نالوشعتدهشدقل

 سراة يئفأن © اعيجاتدلا ن_ساحمنأب
 هماطت درمعلا نيا عاسمدقع# هدد_.<مود,نأوعديدجلاو هحدعرخ الالوقو

 نماريثك ىلواا هأ نماريمأو س.قتاداس نما دم_سناكوهتلاد_بع4 ما (حودملا ح قطن
 اًضددا لوب هيقواحودغاداوحناكو نامر ؟وسراو لا.عأ نمو ناسارخلاعأ

 نعغاشالارابد نعربخت ل ئاسف * ىدنلاوةح املا دانت ا
 3! نعال ةامتاشل هنأ صا هلتلإ مقهفالوه شار 0 ىطعأ ىد> ناس ا 2-1 ىطعأ اطعلا شك هلناد بعناكو

 تلاديعلا_ةفزعطا لان أو أ اووكن يرد انا قامت لات 5م اريل ناطم_كلا

 لاق هناك: :أمو ا مهن الاي دصوهلاخأن اكو ىدملاى راسل تلا

 ثالذفعيرشملا ن الاقفنيطابشلا ناوخالنءرذء لا ناورذم1كناو تر وهنلاو تقدص ةعافردل

 لي 8

 دلذلا كارما يعتام مراكم * م5 1 22
 دوجلا ىفوءاخرلافتنضولاجر * تعنمتذااهباندجدو مراكحم
 دهن ىبب رامدخ ىأبىذلا الخ +« اندال:نمهانل حلا عاند ل

 دهزرلا ىلع دب رند ماه دعسد و * ىتاخ لاما ىفالثا ىلع مول

 ىدشرالوقاوغ غئمدمالو ىلع * اوقفشتف متل رنانعأ

 *« متدرأام اًمكاناررغص تبتأ ا ء-والهكو

 يل هر تلا! كامات دخل ارم هبونجأ امو ىبقعل
 درولاد_-الاك داوزالا ىلع مي د لسايدازلا لعءاحج.عتسلو

 دعا نمزلا فىافك تلك امل د لذاب ترحاسب م

 دهعلاب فوأو ىطعأن أب هوأ *« هل فوداقرلافاصوأ كذب

 ادا وحاد.سناكوهّدم وغدحأ ناكد 5 را و

 يعددملا لعوهو ثلاثلا نما دهاوش

 ((مضخسدنس نم ىشوالا ليللاالب# أ فارج توملا باث ىدرت
 الوأو دهشتسانيحديج نيد < ىل مابأ اثري لي وطلا نم ةديصق نم ىاطلا ماسة بالتسبب

 رذعاهوام عش نيعل سدلو «صالا حدغيلو ىطخللا لصافاذك

 رغسلار غسلا نءلغش ىف بدأ 5 - ملسس#د لام ذل تيفو

 رخذ هأ سلو ملا ارخذو ع هلام ىلق نم لامالا زححامو
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 درتسأ نكعالو هعاطقنا
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 ءاموأ هن المدق ه#هلقف
 رع ءاركحم قاضدو هئفدو
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 ءالّصضاهنن دعمت هعمد

 قطنأ ةباككلاب ىلا ناساف اممم ةلار ا

 ف مل ممنا_سنايلاخلا هم شهنأك هل. وتحمل فام (هيفدهاشل ا دوز هلئاقف ةرعأالإ اولماكلاا نمثدلا

 ماكتملا ناسنالا ىفةلالدلا ماوقهبىذلا ناسللا ا ههتدث أذ ةبامكلاب ةراءتسالاو هاذهو دوصقللا ىبعةلالدلا
 ىعلا نبا لوقهانعم ن مسد رقو ةيلم كلا ةراعتسالا هذهو

 قرثمرو ةيلاديعيلا ى44يضصد هي ىذلا كامحم ىلإ تكلا ادبأ

 نقئيسق كليم نكح هباطغش عكسا الانا وم ىوكش ةورأو
 1 قطني ةباكحلاب لاحناسلو « اسرخأ د باب ملافاسل ىرأف
 0 0 قيعي اييط ولا ىعضيف ىوصق * انئيبةفاسملاو كاي هوقأو
 0000-00 1 (( هل->او روابصلا سارفأ ىززعو د هلطابرمهقأو ىلحنعبلةلاا كك لإ

 عمو 1 - 2 يل ع 5
 لو لازتالو هدعذ ول وطلا نم هدمصقل اواوهو ىلسىأنب ريهزاتدبلا

 وح ىلا نحت ةمزارك هلد لد 5هىو ىلع #« تبدد و نا امر وأو اهم افنان 2 3 ك2 "1 5 رك

 تلقو

 نا ذا قع تدع
 أد مسرفايك ابفؤتط»

 هلغامش قاصونعهفوهامو *« هقءيرطدةسورصأ هلانلتف اهيفلوق.نأللا
 هلتاف كناق هعم سس الأو د ةزعدمصلا ىفنأ لعل تالقو

 هلباوكالا شف ثيغبو وشك# انديلو هايس ئلاراثا عيتأف
 1 هل_ماحوهو هرم لاح "لك 3ع مل ارق هرطنه-ءلاأترظن

 نويل انك _ دا هلمق محملا | 2 د) ل. 0 م 62 ع ل نار لاق. ةلبو ىو عب ل | اوك ناغادل آول كندلا قام.( هيفرهاكلاو أ ةتعرعاوأ دوتلا عد وملا انعرسف لانا رلط
 0 ىفهبشفهنال [تلطبف هندواعم نع ضرعأو ىجلاو لهجلا نمز ةبحنا نم هبك-ترب ناك ام كرت هنأ ن يمي نأ

 تسل لاغت_ثالاهبشلاهجووامتال 5 تامعأف رطولاا نم ىضق ةراجتلاو عت اكريسملا تاهج نم ةهدعامصلاه سفن را ا ا
 5 ولت ةيفاس (انرصبو) ىفرمتملا ه.شتلااذهو ةكرعم نعز رتمالو ةكهعلايمريغةبعصلا كلاسملاو هماهملابوكروهيئاتلا

 00و عر !" || ةهحماوقاهيىتلا لحاورلاو سارف “الا ىهو ةهملا كل: صتخ ام ضءبهلتدثأف ةباكلايةراعتسا سفتلا
 ه:لاو نابحلا باهناقفحخ ىلإ لمملا ىبععم ويصلا نمادهىلعامملا و ةمامخت و ناعم كسا ىللحا اورلا وسارفالاتانثاقرقسلا وراسل

 ووذادوهعاهتماد مظدق قاهلءإ_صاخلاىوقلاو اهتا اوهشو سمنلا عا ودىل->او رلاو سارفالاب دارأ هنآ لق و ةٌوَتْعلاو ل مذا
 سنا و هكسمملا[ماونأ نوكمفبام_لاناوفنعوامصلانأ وأالا- غلا عابتا ف ذكتالقىتلا بامسالااهيدارأوأ تاذللاءامتسا
 !الغاهسابو هونك عابتااهبدي رأاذااسحو ىاودلا| بدي رأ اذاالةعاهانعمققحاةدق © ىل->او راو ضار ذالاة راع

 (( ناغضالا عماجتنينعاطلاو ل * با تاس تلقف هكرفم
 فيسلاةمقملا لاذاامْذخلاو مدح ضرب أل كبس راضلا هردضصودل انلفرعألولمكلا

 بولطا!نوكن أو هو ةءاكلاماسقأنملؤالا مسقلا (هيفدهاشلاو) دق اوهونْعْص عج ناغضالاو
 د>اوىن«مناغضالا عما جهل اوقفناعم ع ومحل نوكتوانهادحاو ىنعان اوكتو ةم-سنالوةع صريغأهب

 ز 7 دةحلاو_ءراوسللانوك. ثيعب# اهاصنتالضاف ىرخأاهتعبتأف رد دلع م : | فراجلا لوف هوضوبواقلانعشناللا
 لا هت ارااضر ١ (( رشا نبا ىلع تب مخ ةبقىف# ىدنلاو هورملاوةحام“لانا ])

 0 ىلءريمأ و هو هباعدفودق ناكو رشا نب هللاد_,ءىفاهللاةلماكلا نم تايدأ نمم-عالاداب زلتيبلا
 دي الو ضان رلا ارهزاهحت و 30 تملا هدشنأفهملا ادغنهحاتاعهملاثع ودفطلا وهلازنانرهأف ر ونأست

 الج حاب رئارماهسنلبو 5 2 ٠
 لوقلا:.طاعتفامو نيدلا تربه مكلاون باب تيغلآ * مكلاونلا ب جارك ألا راه كوانأ (تءقجاو) ل
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 © ١ ءاوم عبااو © ب 0

 مع نعل د لد انود حجونم رغاذلم
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 لاقف
 اررغاهرهز نمتعاطأدو

 نمو

 اليصءاهقوسد هامملاىراج
 تاتذ

 دن العلا ىف سا ارعلا كدت

 ارثلل
 الوعو ةضذ لالخ تسل
 لاقذ

 ا. هرهز مسابم تكرم

 اناطاو

 ال وطتال.طاحلا عمدب تكد

 تاعذ

 هناك رانالااهءاعادب و

 الممقتلااهتعمد ا

 لاذ

 امراوصقو ريلاّنهماع تلس

 الواط مامد هنماه زيك

 تاقف

 دقوهيفاهرامطأت 9 هرظاختو

 المو ىل ,دملا ىفالاقنرث لك

 تر صو (رفاطن "ىلعلاو)

 2 بالودبامز »هللا هروهوانأ

 تدذ لاكش ندنأ نم

 تاضأ مءاونلاو الانا

 "بصءاك ىببو افاقآ
 نمهمراصو هاوههملا

 هكذا دندسلا فرذو هاوهي

 اهملا هل اوسرناكو رع وعن كلامنت رع وعدل لاه ل رب لعف سد وذ وأ ناك كلذكو اه.فهناقن ريهرنا

 اهمفلاق و لعشت 1 ءاضصرخت تاس نانا :رمصدلاخ ل عفاعسي و وذو ١ ًارعابت

 دعى كح ونافمسلا عمج ل هو»# ادلاخ و ىيعسمكامك نديرت ٌِر
 ىددتامضءهدوأ سغلابىب : امم وهب ةبارسق ىذ. نم تدعارام دلاأ

 0 ىلع بلا لامأك ت اذ 4 اهدحو اهاتاعماهملا كاعد

 كَ مى طملا تايدقو مول 375 ىرحاذابا هلا اروزك كن تكو

 ىدهد الما اها و نوكت د هديفقةودح أ كفنًأالثيلا 8

 امد رق ةنيشملاهندمسعق ىنعد ةينيعلاهتدمعقا ١ لد ,دهءأر عيش عجب بي وذو أمدقت ةيشنر عدي زونألاقو

 نمهتزاتح ىف ىثمر وضمان ارثك الار ةم-تاماللاقةمتلانيسشلا وةيتفلاءام لان شامء نبا نعو
 لاقف عسيرلا ىلعلبقأف همسة لا فرصناغ هند ىتدعمنومجأ انلا ىثمو شير قراقملا ةنيدلا

 عيد رلا لاق ىتديصمن نعىل_ستأىت> عجوتياس رونونملان مأ ىد_كنىلهأق نمرظنا عسب رأن
 هيريخأفتعجر ذاهطقكد - امهم ن ؟.رفاهنعمهتلاسفروضح مهعجأب : مهو ماش ىبب :ىلاثت حر -

 ا ومظعأبد ”الا فمهتمغ :رولعل ةدمصقلا هذه طف دحأ مهمفنوكمال ىج 5 لهب ىت مص هللاو لاذ

 نا سنا نماهعم»أ نأ سا ىناذ اهفرعد نم اوعلاوداوقلا قىل-هر اطنالاقث 00 1

 <-ةلأسف هم دأ7ن نمف ةرصنادقاي ةؤمادشالا هدشني ادح أ دحأ مسا ص ,راعاق بحر ةناهد_كني

 2 راسا زي سلام دستلا هدم ادتاف ىندشن أت لقف سس وذ ىلأر عش :لاقر ةلسلا ا نر

 ىفدشن أذ ةاوقدصلاق عز نمبتعع سلرشهدلاو لاقال ا هاباهدشنأف 0و هلل نا م

 ىلع قسالرهدلاو هلوؤىلا ىهتنا ال فاهمف رم هد _فنأف" ىلءعارصملا اذ هدّدرتل ةٌرمةئامسدلا اذه

 ريمأ لل سهأ تاقف ه_ةعمتاق ف ةارمصنالا,يشلا سعأ لوقلا اذ_هدنعسي وذو أال_لاق خللا هنا 0

 ناكل اق ىمع ىنث_>لاقراكب نرسزلا نعو م-هردةئاماهيف هد.ىفةيصفارأو مثلا ئ تين نمولا
 تس ةنس ةمقب رفا ىلا ىول نبض اع ىب ,دح أر س ىأنبدعسن هللا دبعءدنج فرش كك لاس و ,وذولأ

 لوي هللاهعققق ب ل : وذولأم-مممارغن هعمثعبو هذعفتلا ى ذر ناذعن نامع نمز فان زاغنم مدعو

 اصعاضم وزغلاف ضمن 55 كيلا نوعا

 1 5 نم فذدهلات ءركا نيهللا دمع 3 ع ىل أع 0 0 م

 00 و رطل نير ع لعاومد ىددسعو اهل لاَغ حان باوهنباعم سيو وذو ًاحرخلاف مدونملا ةئيدملا

 لاق هدعب ضف أ ها تاعفدقلا هل 0 7 00 .ةااريمأ اب لضفأ المعلا "يأ لام هنعهللا

 نيإسملا عم مورلا ض ةرآاز ارزغفحرخ مم ارانفاخأالو ةنج وجر أ الو ىلع ناك كلذ لاقهّتلا لمس ىفداهجلا

 هلع فاذعمل لاق و ةفاسلا مح اصاموهعتفاعمج هءلعاقلذ نأ همس نءاوهنبادارأفتوملا هذ أ اواققااف

 دمع الهع ء,ةلاتراطفاعرتتاس, ؤذونأام هلللاَمَو هءاعفاد :نآدارأا اهذاكف لوتقم هنأ ٍلعيلواكدحأ

 افرح كلذر ة>ا ليقعانأاب بي وذو أك لاق لاق ثّديديبعو أن اكف سانلا عمهنبا ىذمو هءلعفاذذ

 ىنفكي ىنغكو ىنلسغاف غرفأىت عر 2 كناذ اؤرهنل||ذهىلاىبررحا مكسر صخلا . نمدضعأ م لتر

 4 مرو هلناف سانلا عسب ع ع هراخعا ونوصغلا "لع ىلأو ك<ربف را لل داو رفح ىف ىناعحام

 رهو لاو شفلوت | ”الددهأ ل هتعنال ولو ايشلاقافأطخأا فلاقةماهجاج“ اك تسمأأ اذا قفالا فاهارت

 تاس هك اودوعوم ا برتواو يف باركجإا مو عفر دسعابأ هسه دوك

 باستا هكراح قرأ تاقعو د لك رداتم

 | ىأربق ءارو ناك افمورلا الب ىفرث *الا اودعبأ مال_سالا له أنا لاقي ناكف سانلات قدس ىت ىدترضممن

 ناككللذ* ىأيعأ هللاو ةقباس ااراكب نيريب زا ةباو رفااكاز هو نيلسملا ع نمدحال اهي ريقدب وذ

 نءلو)



 هولا ءىضذوناكوأر قد
 لولا انمطاعَتفدَقلا نسح
 تباههشلالاقف هتفص قف

 رقبلا قو سدالازغ ىسفتب
 رشللا سوهنادع لشق و

 فيرا لاقذ
 ردةكلا قوق نصخلاا ديفادب

 تاوشلال اعف

 6 ةأ6 01

 ماط الادقعمو ليذظأا نيب دع مالسالاب خانأ لجأ طخ لوقب وهو فتاهى

 1 ضو وفوق رار 0

 ماصعتلابهملععومدلا ىردت# انئومعف دس ىلا ضف

 ترعلاف عقباصذ هبل ءافتف عاذلا دعسالا رألفءاهكاىلاتراغنذ اعزف موت نم تءثوفس وذوأ لاق |

 ترح زئاهلكأ ىت>اهمهذ# مهيشلاو هماعى وحان يلوذ هللا ىذا لتض ىلع ضان نوط ىنعنمويش

 رم ةلابههمشترغعدو

 فد. رشأالاقف

 باهشاالاعف اذا ب ىتقان تؤ سهالا ىلع ؛_سو هيلع هللا ىب_دهنلا لوسي ذعبمتاقلا ةيلغاهانا مهمسشلا لك آتلوا
 هدةىنثناا ا ىكالح || ىل نءامسم نمهللا,تذوءمذ كلذ لة ءىطنف اس بارغسءنوهنأق ولى ريخأف رباطلا ترس ز ةباغلابت نك

 سأ نامل هنكلو

 205 (نفاطن ىلعلال)
 ةفارقلاب اياشعلا ضعي ىف
 م11 ديولانيزنعالاو انا

 تغطعنا دو لزنمىفهرك ذ
 28 ع 35

 نوعاأو هراصمأ دودو

 ضرقاولا# همت اقف مارحالاب ىو امنا اذا جيتا عيصخت ءاكبلابعيصخ|_لوةرونلا ةنيدملا تمدقو قتيرطيف |
 يب سرج رو جو يح ع 2 7 ج1 : _ سو سس وس محم 0002 2522255255ل5252525252525222525رو

 سو هيلعفللا ىل_دهللا لوسرتد تحت فال اخدت دوف رصأا ىلإ تثقل سو هماعدللا لص سالو
 ىلااو راصة دعاس ىبب ةفمةس ىف ليقف ساننلا نبأ تاَعف هل هأ هبال دقو موش لقو ا[ م هبانتدصأف |
 شدرو نة 4ءاجوالاسو حارا نيةدس..ءابأورعو ركابأ تد -وقةفيقسلاىلا تدك راضالا 01
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 تسد وأف مهنم“ال هو كلام نب ب ءكو تبان نب ناس مهؤارعت مهيف و ةدايعزيدع_تمهيقراصتالات:ًاروأ 0
 لح روم هر دلل رك وأ ماكو باوحصلا اورثكأو باطلا اولاطأفرامصنالا تملكتو شد رقما ١
 هلداةناو هيلا لامالا عماس هءم-دالم ل اكن ماك دقل هللاو ما.صلا لصفعضاومملعو مااكلا لمطدال ا

 هدا ىلص ”ىبنلا ىكسي بد وذ وأ [شنأ ميسو هيلعدتلا ىلص هئفدمتدهشو !سو هءلعدتلا لصد ان امس ىلع 0 ةالصلا تدهشف هعم تجر وركب وأ عجرو هوعيابوهعيابفهديتمو همالكتودءااكب دعب رع ماكنت |
 حرمدمو هلدو 40نيبام ممالاسع ف نساتن |قيارألا سو هماع ا

 روئاكباذو هراهزآروغت

 د.مو هئمطرب:ع ىلعةنأم م .٠ ع

 هنوصغ ناب رانا تاساك
 لتعاف تف دف مسنلاو
 لمءافءاملا فهوادر طّسو
 نع فءضف هاوف تغوو

 َىح ضع كسا ريسلا

 ريسطلا تاون ه-لعتحان
 كا بام ان ماع حر تاق
 مدى عنصت نأ انعماوناك

 مطبالا نطب ماط 1تعضعضتو * اهردب وم وحلا هعركمإ نفل
 حد بطخ لولاك اهامتو 3 اهلك برك لامع تءعزعربو

 عذالا دعس ترحزو هباصع #* هتاقو ليقريطلا ترجح رد قلو

 عفأ لأنب هسذ الئافتم * اتاسريصملا سعننأ ترحزو
 الك ارعاشسب وذو ناكمال_سنب د لافو امبماقأف هب دايىلا ىلاعت تلاها جرب وذو أف رصن مث ا

 | سانلار عش ,لاقامحاولاةالجرمأ اي أ لاق سانلار عشأ نم تدان نب ناس> لْدسو قهوال وه.فةزيغالا |
 سبب ؤذونأ بودكمةاروتلا ف ىرمعملاذاعمنب د2 لادو سيؤذو أ مفاد مريغ لل: ذهرع أو ليد هايح ا

 ريثكو ضو ة.اريعلا باهحأ ضء.كلذبت رريخ أ قءارو ز مام ةيناريعلاب رعاشلا مسا ناكوءار وزفاؤما|
 رااخاهيلا لرب ناكوو رم ماهل لاقي ةأ رضا ىو ويبي ذوب اكو _كللذ ىننابدقلاقوهنم ستة حتا نبا ََ

 ةيئاقلا هده ىلبعةمءشعلا كلت

 زءالال اقف

 نوصغلاىلا مينلا ءاح
 الوسو

 الوذ ض ا رلا ىلع شى مو
 دهام ©



 راضو ضار ام

 لاو

 ىداؤنواهدو

 كانو ناقل
 تلقذ

 -مىةلازغلا يك.

 راذمنس>و 4ع

 لاَ

 دي> نسح ىف ىطظلاو
 راسودلةمو ١١١1

 فريخأو(رفاطن ىلعل 2)
 نا بوعد نيدلاباه-.ت

 اهيلعقل أ دوو ةريرنلاب

 : همو هرثك المرج ادرو
 . هرج تمقنو امامه ةصسق

 اىدهأو اهئامودعص هدودوت
 ؛ ءاقرزلا اهةاعمىلا هدمر

 نمىاوناكود_>او ماع ىفنرنب س+ هل كل دقوا هلا ل ماكل رم مهو نمىل شا د وذىالسدنلا :

 ١ ديعنىح#ا نبدلا ىذر

 هك :رابلا

 ا ءامدط لا ةقداص ةكرو

 تاقف

 ءاذوالا سند نم هد رت

 لاعذ

 ءاملاهحودرولااهشسقن

 تاقذ

 | ءادمرةلةمنم ترصبأف
 | وه(اضدأىفريسخأو)

 | هللادبعنيسابعلا تاكربلا
 | انك اخ أ ىلا حالا
 لكك او نهّداف هدوعمل نوم ص ض ىفّدد واعم ىلع ذأ: سا مّمنعهللا ىضرسا_,ءنهتلادمعنأىورب : نم صامل ناس

 ىلذحلالوقةيواعمد نأ ىلوو هيلعإ سالف فرص: ءلواسعاقل_سلوهلاوذئا ل ةود:س ودعي نأس أو || ى و دا وسلا أ

 اضن هانعمفلاكو ٍ

 ' | نيدلام_عريزولا تأ
 اةساح هانعمأع هرك ذمّدعملا

 1 | ىلاخ هر-ظنمىف هكر ىلع
 هلو ف نيينعملا ىرملاءالعلاوبأ عجدقو| |

 2 سمسم: مسسو

 دع عمهبهم_شااوهو عرفلا ىلعءانءلازاو> (امهيفدهاشلاو) براقدملا نم فن>الا ننسايعلل نادنلا

 لوقهنمو درغمازا2ااذه ىع»د وه:ماواخ مز اك-!| لعحو لصالارك ذى :وطا:ههناله.شااوهو لصالا

 ر-طءولدلاوءازوجلا ل” ىتم * ىذلاةعسعصنيثمغلادجأىنأ 2 قدزرفلا
 : نيمشسحو نب راج فد عاق رلاننىدعلوقو

 اهاصعااذا "ا ءاضد د هءالم رابغلا نم نار راعتب

 اهامثنتلهسأ كءانسلااذاو# انزكاناكما درواذا ىوطت ظ
 قازرصنلا ىرتستلا ىناكلادمعسلوقو

 ةرمسُمندآو ىندك حا ناكل الاف كا هر-2ك.ت [انأ « ت1 راف كرو رف

 هرك,سمث)|علطت# امناو سمع انأ هريسح ب لقلاتدازه ةعحب تداخأف
 ىروذن تدضف قواماذأق #3 الل هرابزلاب رد_ءلادعو اض.أ هانعم فهو

 رينا رابهنلا ةسمب ىلع لتكس.للارثو مف ىدي سايت اق

 روديلاعواط ىف مسرلااذكه *« ىمرري.غت يأ الل لاق
 ىفنالاو القلالل صولا تمكاو * فرز بدع ني ردمالتاق
 . فالخ نمفةتالو فرظتناف « ىف اسءاشعلاعسمىنالاق
 فالتئالاةيرقل ىنداوهف * | ارامن ىفرزذ ىدم_سانثاق

 قاومالظلاىفرد لااا د ىممارراع) كل هسا ال كا

 :ارارو زاو اركح::تدارأو دع ىسأرس شت أرامل تلات ىه

 اراهن ودمتو جدلا قىرنال  اسعم ىسللا قلارآ ل دالي لق

 ) عفنتال ةمقركح تيغلأ *« اه رافظأ تشنأ ةيناا اذاو

 اهؤآو ةديصقلا هذه. مها قرصملارحاه
 عز< نم بتعع سارهدلاو * عجوتتاهيرو نوما نمأ

 عفنيكلامل مو تادتباذنم « ايحاش كم-لام ةمامأ تلاق
 مخلا كاذك لع شوأالا » اءصخم مئالرال ك_ى-جلامءأ
 |رع دوف داا دلا نم ىءئدوأ ري هنأز ىعس قرا اهدحأف
 عاقت الهرم _عوداقرلا دسنع *« ةرسح قومقءأف ين ىدوأ
 عمدت ىر وع ى-هذ كوش تاكو اهفاد_-نأك م_هدعرنيعلاق

 عبتتسسم قحال ىأ لاخأو * بصان شعب مهد_عبت ريف
 عرصم بنج لكدأو اوموذف د مهاوهلاوقنع و ىوهاوقم-س

 عفدتال تاكل هشبل اذاق + منع عفادأن أب تصرحد أو

 عضعضت أ الر هدلابيرىفأ * م-ميرأنيتماشاا ىداتو هدعب وتءدلاهدعبو
 عرقت مو"لك قرشا افصب * ةورمثداوعلا نأ كص ىتح
 عيرأ دئادجدل باصتلان وج # هتان ىلع ق.بالرهدلاو

 ِق
 و



 ئرعد ن ٠:لده:تالّصف دازلا ن ءرم دع مهدنءواصا#ىج كان نوت

 | ارج ةيولأءالظلا ىفران || نم دعها اوعفرفراط م منع "نك ا ْ

 ناريذلا 0 م د مناهج ف هويضااامحاذا موق اهمف زدرصل اوقوأ| ظ

 ناريستلا بت اوذ ىقعح انهو د ةدصصقريغ ىو كلارا هندأت ىاهتلا لوقهنموأ

 هلوقىف" ىل.دلار ايهم غلايدقوأ ا ا

 نا هضلاىرقىلع نوعراقتب »ع مهبامق قدر طلاه>ردءاو رض 1 |

 ناري_لا ىلءانر طئرقلا ى> د6 4 ب سعاب دوت مم هدووم داكرو ١

 تشل افاك-|نيعماجلا نيدبلا بحاصوهوةركسنبا وق نسحأ مو َ
1 

 رام نبال اوةفطاأاموأ|

 مدَو صلو

 اللا ءانس ند معس لوف هنوكو ههد» ىلع هراعتسالا يدب نموأ| د ْ

 ف

 مهني نيدلارب اريجتريمالا لوقتاراعتسالا فيرظن مو رع نشغل

 سدا نومعتماندقو ىوضأ دب نمدخ لقأ نأ ال لييسلا فيك 1

 سجرلا نويعاهزمغتوادسح د انو-2ظىوب نواس عباصأ و 1

 ب ردا فصو فاضي السلا لوةع.دبو |[ ٠
 لم هدا .لا,'شرف ضرالاو 5 ززرطمرو.نلاببوعق: لاو ا ١

 لك_شتوءامدلاب طقدت رعب د اهتافل اغا كلير رح أ

 هلوش" "رهذلا فيو نيرذبلا داجأو ا

 ةريوغلا نا لوقاضدأ ةراعتسالا فير ظنمو ا

5 
 :؟ئادحأ ف نزملالما وح د تدرتالو ا

 تا ءلا روق ىلع #3 هعضرتت ينلا ننتج لازبالو

 ىشمدلااهنفقوشتي ةدمصق نم لاذ ىلهوملا كس انادذخأدقو ا ١

 اهيداعو دنت هدأالماوح 5 ( ا قسمد قس
 اهضارأاش>اىفنزملا ل ماو د هعضرت ثدنلا ني-:جلازبالو ١

 ىلوأ ةذمنلا هذ ه ىلع اك الو ه ةريثكب ام لازهنسا<وأ |
 سم سب يس ع م تيس

 ال ي+.ازعداو_فلازمف « ءامحلا فا هكسم م سعتلا ىه لإ
 (( الوزنلا كيلا عيطتست ناو 5 دوعصلااهيلاعيطتستنلف

 هدعرةمحاهت د اىر ءةعا“ ردا هذ سءاحدقفد هيريل]تددعأامل.ق

 ىرسلا نءنانعلا فرصدق م ضفلاو * ىزينادقمسسنلاف ةجاج نلاردأ
 اريعلاامملللارت سال دع هروذاك ع ملا

 ىطقدوىربانا تع 08 ا كتان ىطخأ افشكلا دق رك ومس لو هأن ا

 سك مامغلاقاساهل ال موأ | فداذو ثاللا ءانس نب اذهىف دشن ةرابج نا لاق تاراعتسالا ن 5000 0 اطملاو بواد هلا ةرامتساف || ١
 نأ هلق تدحوؤىد.>ود ||نا.-ىالرثاخذلاو رئاصملا ع نم«ز تنسخ [تيبلا لا تدعاظ ديبالا

 عاشت احارحأت لاق تن ا اال امحوىاتلاقدعلاىلا مويلا ترش ىرخ الت لاقةد دادغنا]|

 اندمسلاو ةماكل اه تدكحوهتءهتنا ىذلاز انكلترا ءدق هلك اقته,فسعقحا الف ىطقتارربأو |

 هك نك دكاهرهزو * هل ذىفرث داهمت هعادص اعلا اهب واع * ضو رىلا حاصايإه

 راذعلا ؛لرش هداطصاق دع ارئاظىداو 51د رائلج نم ةضورف 0 لة

 ةمادفمادملا فدذغملا ىنشأ ١

 ص صو حنا سم لكب حأو :

 أيش عنصرملو ساجلا ىضقناو |

 بتكو ( رفاظنيىلءلاث) |
 1 وملانءارعالا ىذاقلاىلا ا

 انأ تربا ستلاق هلريلا |
 سايعلاوأ صاخنا ىذاقلاو |
 فو نوم ندجأ (ٍ

 هب 1 هكا جلخ ع ٌىطاش ش

 ةئور لَ هر امنا ة4هعدح نم

 تصقردووىرا اوسلاةرطنشإ
 ع ع

 هرامط أ ءا:غىلبعهراص#أ

 دشانت ن مائدمف هرائاح

 فال نق س60 ن مم

 تك يم ىطاعتنو

 ءامم نم ىو رامخالا

 نم تا فيكءامملا كلذ

 كلتموحتنمو رودلا
 س.*عولط عم راهزالا

 زاوجاذا روغتال فيك راهنلا

 نمرودبو راوح كازه

 تاقف راوسىراوسلا لو

 و ودب ”ىأدلل

 ىراوسرا اوبسلا ند

 صاخنا لاذ

 تاعذ

 تاس نإ ة ال

 لاق

 اهحو واعرذبونت
 راهنلا وجدا نع

 تلعو



 (ىريخأو) كلذبارورم»

 دع مسقلاوأ بد دالا

 عم !لاق نانا ا

 , || رفءج لضفلاوأ قكزنمق

 : بذهملاو علعل سد رومنملا

 ا ىق-ثمدلا نادع_سناو

 نصف دهرا م

 ا ' لاقو لو-طلا ىتطرةم

 : ام-هتضمدو 0

 ىو قوخوداؤللامهتلخأو

 | هينذو:مرهظلا ناكوازه
 ا ددخ اف أوف هماءاندد در ماعد

 | ةعرسولا#رالا: ٌوةَىَذ
 | اذهرفعجهللافةهيدملا
 ٍْ ةئملا ةماقأ هن م نكءناكم

 لاو قرطأ م عّدم لكن م

 : ريسغموملا تءطقد_ةآو

 صصغم

 تببلاا ذهىلع عئصاهللاقو
 نبالاف نال

 هأ وق. نأ جينر اذه نادعس

 ظ نالقددولزناا دحاص

 هسعد ىلك هلوق. ىنءارفعدح

 قطرقب ناك در لنا

 ل ورفع هل لاَقذ هلل صو

 انت اقفأش عنصر(

 | اةاكرور سلام أت ”رجذْطو
 ص صلة:هن ا 1

 نيام

 تذهل ا لاّقف سرا

 2: صمغ عادملا توك كرك

 ا أ.تلغ لف هاني عدة سسأم 5

 تاقو كنععنصأان أت 1 تاو

 دودفتادرو ضءتروغتك * ق.قاقناعمنا ذأ دوقعلارد لثع تادف
 1 ىّديتن حى .قشلان اكو 003 د.هستلا ةلوصوم نوع د3 1 ارد سدر نم ثودعو

 ا

 تاجا 5 ىلا م لاطىنأنب "علا ناسلا لوقو

 سامأ هللا 4-ف ت تراكي ماتعلا

 2 ات تيل ىصاعلا كوكو :

 نادتلاكدرهزلاو ةضفنم *« لخالخ نوصغلا قوس ىفءللاو
 المدتارم هد 41 -بصغب مصب «رهزقاطن عب رادقعدقل اًضدأ صان ”رقن ا لوقو

 لاكتحما اح ىحر خلع 9 اناا ء ىذدعلا عم" ت6

 5 0 0 ل

 ” قارولادو © ناهشلا ل وق نس> امو 5

 5 صدصقمو قا نيد -عع
 بدها نءاهأ ةضقن ساعنلان ءلمما## ةكباسا جا ىف ردئىركلااذا

 اضد أ ىرصملاة تان نبا لوقو

 ىد> نم ةيوقع ىفىداهمستله> مك-لا خضاب رفرط ىنجااو

 انطوم عذجلا يناج نم َعيلخأو د الزخم متسلا خدع نا | باح إ ٌ

 د ىتح 6و اقيقع ىمد مزحدقف

 + اهحججر , ًاربانم ىف ماجا ىذه

 نز اهسؤرءالسلل ضف بضقلاو

 ىند6ىواض نم ٌنكسو ىذغ

 قرولا ىف د. لطل اوانغلا ىل
 قدحلا ىلع هيرْئاز عفربر هزلاو

 اضدأ هلوقو

 متن نيدلاريجتريمالا لوقنم نسحأ اوهو

 هقأيّسع نمت صصأ اهلحأ نم * ةليضفت ىمعالده شالوا

 هتاد_>اىلعهسهجأوالا * ىتف هبسجر مانأ هرازام
 * ر, رالاندلا د لوقو

 لالمريغب كدعامهفتسسم *« ىتام<لوذعلا لونا دعا
 لاذ_علا ةمالم كوشزتب نم * ؟ةدحدر وتارهز ىطقاتل

 ىشعأ الا ىلا ردت مو
 1 ىمدق ىلإ هي قرم نمر 10[

 ىرقلاران ىف ”ىدادغملا ارهاطى آل وقدو > أ امو

 نادلاب عل ها 1١ مالا نا «* اهقوف عص-2ق قدولاداكةترطخ

 ءاوذ نوراطأل * ايرلا حان ىل-ءاورمن رم عم نم

 لالا لوةنمذوحخ ا موهو

 0 هرهح اهل -صوىلا ىتةعد سوسوملا نام لوقو

 ا

 نا اريسسالا يل

 فقرشم ق رمشملاب م 2 د نك كر نع م !ىضمدقمكو

 قرت امءيسمللا سنأ سمطأو هب امعان

 قمع عملا ةلوص نم جدلا ب اوو دي انه 30

 ىل-ةنالو عاههفتسلثد داو ودمار رل.ةاشوالولو قاعاسلانبالوقوأ |

 لظااررطىف رهنلا نيج لالخ 11 اروختتت

 رهنلا ةنحو ىف لظلاراذ_ءابدو «رطقلا نش نع ضو راارغ أرغث مست

 دقه ةعوعت6نومعفف دع ادم اهماعو هك كو د3 ديغلا دود ىفغدصلا ةلظ

 تونس



 ووو 0 سوو جب 7771771172137 م تجب ج جحجب جسر جب ج بج بجو رج جبت جرب ببجج جوبو يجب س

 7 7 وج مب رولا 5 ضي

 صانرقنبا لوقو | ٍ

 ىكلافآفرسالال

 اضنأهلوقوأ|[|

 ىرونب .دلمساقلابأ لوقو[

 اهيفلوش |[

 عيدب وهوفالساا لوقو[

 اضل اوقعدنأامو |
 قرد اىرداملوق.و انكم اي تح ءلااَذ دم تسداتع راش 7 ' ا

 ا هسمعو هواضدأ ل هلوقوأ ا

 00007 < ندح نم همد قس و "ا ل ا كلزام

 حورالب مسج حرطنمقزلاو ايىدس> قناحو رىلو تدنثنأ ىت تب
 هراونادبا ازولاحح دع است ىج جاهم تر طاام داسأو ىهذلاردبلا لور

 هراذعاذدعبنمسضخاو * اممشهنمسأرلا لعتشا
 ىسادنالا ةامخ نبا لوقو

 ناج طيقسلا لكلا مهيلع « ةَعبد رف سل ع رد 0-7

 تانج ىدقملاو 5 تلحتو دع 0

 ناغالا ل مانأن لا اارهزلاع ءاوءاش و

 " ىدمسلاةناثنبا لوقاشيأ عيدبو ا

 بجاوح فويسلا عقو اهلانو.ء * مهروهطلاذقلا فارطأبانةرتخ
 براوشو ىملاهنمم-_جعهجوأال أ :هناو ضراوعلا دا ل ئاوقل

 لل
 أك در همم رص نموا د هراوت ناجح” قْريفو

 لام>الاهوحوهلْتقأ 3-0 ىع مهلا ة سها وم ىديًأاذا

 ىنضلاناوعأ هيلعدودصلازمت * متمبا5 ل_طدولاها<صاخ ٠
 اضد أهل أوو و

 هلع نودعلاة جز ترك ذو ناكوع ه.عحو حال 7 اضدأهلوقو ْ

 ل اودعلاب هدساحت ذمه * ههحوانل ىذ. تالق اضدأدل ودو ا

 راهنلا فار طأناقرط #*« انل 72 نواتم
 رار هال فام معو ا ادرلا

 راش هل

 ل ءاوهف

 هك: قربلاو وع كا _عمد رود كم

 قيقعنمضرأوا * ىالاهذىؤتتنأ قشرة ىذ نسء كلا عددب نمىربذعنم
 اننادس نس فرعا" تال ًاامدأ]

 ا . ادهم ىف لطلازازتهال «ىاعذلا ارى 0 لا لفطمان

 امال عصلا ةنحوفاد_غو *« جدلا نغج مهل ردا لك
 امادمر ا 7 لكاس #ردسلا يس

 مالت "ىرالا سبعا ءاملاو * ةغئاصىريتلاركسلاسءاكلاو
 ماّندأ ضو راروحف 2 16 03 انعم [تانئاكلاب 0 ا

 بوذلاركنم موفعلاانيأر يال مان الا ىلع انطست

 تاراعتسالا سد رغع

 اهيلع عمدارد ثمغلا 0 دوعءرالاهزرغناحالل> 5 هاو

 ةدسسشسسسلا

 كلل !لوغلا

 ننس 2 :رااو ًااةملع

 ئاردلا ارك" ونامل نينت

 رسجلا ىلعأب انواصمالحر

 لاهتف هءلصد هد نعطو

 انام أايىورذلانباهيجول
 نا لاف أ شاذ هىفا 2

 مه نم هيف عتصداغا مأ

0 0 

 اعنصملفعسرلا راو

 11 بتر ةدئارلا لبس
 رعشأا لوف و نم هامعداام

 1 :ريط عئصق

 هام وكاد محا و

 هذان مبوكرتءطقت 0

 ركشتلاعس رلاوأ لاطأو
 0 لا ودا ءودطفاو

 ةعور ملا نبا هملاسرف
0 
 هذاغتهيفرلا سلادب و

 1 اوفهذالفا ىلع نأ

 ةعاجلاتنطف ثدحهلاغوانو
 ىلع الا ىنةواولفاغتو
 لاَةْف همص:ءوسل ىرعط

 ثتدندلا اناره ومع نك

 لاقفةيلكلاو حاصلارثك أو
 ا وذل نادل

 كد: ىف لئاقلا

 ىلءباصاذهفعوذجلاذخت

 هذاشنأد تلقوةئاموأ عذح

 ىوأو ةرمثءوأ ناذقن هل
 نعرصوأذ ةهصقلابهلا

 ىورذلانباتغتلا غمااكلا
 تدثدق هلل دو ناعاسىلا

 فرصناو :رهشلا لع مونلا

 هوعد للهعد هومزاًأ دقو



 ّى وضخ و دك

 ىطدتملا لاَتف
 اذاما د تلذق

 عينصلااذهبىبت
 رمجخْنالاَقذ

 5 ىنن لاق

 ىورتوىتا>رأ
 ىطنتاا لاف
 لعحاق كنودتلقف

 ىي واض نم هئيفس

 ريه نأ لاقف

 ىد اوف نماهعارسش

 ىيومد نماهرحبو
 ىف ةرخأو ) رفاظن ىلع لاذ)

 مراكماو ًادعسالاى كالا

 هرك ذمة ةلاريطخلا ندعسأ
 ىلأ ه.> -ولا عم تعم >| لاو

 ىضزوورذا| ن لعل
 لحراثعمو هنعولاعتدللا

 روضلاريثك ل ئس

 نءقيضي ردصوذ قنكلاو
 هذع مست و هرذلالاَعّمم

 ه ريالا ١ مي .ىلىقفالا 1

 نبا لاقذ هذ ىفاندفارتف

 ىورذلا

 ؛لردص لةمْكمرس ناكول

 هةعمرص

 ىلشسعلل هرام> امال اظط

1 : 
 هنأب لاشب نملوأ تنكلو

 لدي هنأ الا ءاغب

 دع بيدالا (فريخأو)
 لادىريزجلا حلاصن, معنملا

 متم ا نبا ىز_عربجا

 نبن_سااوبأ ه_.جولاو
 سيدالا هيةدلاوىورذلا
 ىريطبز واما ل ضفااوأ

 لحدف ثيدعلل اونا

 امعلاىف ةحاح هلنأد :ل أ« وهلا ظد ىت>دعصدتو

 اهوأو هانأر 1 ذيو ”ىفامشلا دز. يدلاخا بقري براقتملان ل مدل ع نمىلاطلا ماةىنالت ىلا

 العلا ل مااا وفل وامل, مسا عمجن | ةصأ انغلا عير اا كرا ىتذو# ' ىن"ج ل
 110 .ةاذامو * ارضاحهيترمضحاذاف ابخلاءاموةا محلا ءاع « انةءذ توملااهيأالأ
 اهصىلم ءاخ نامل مص ر *«نانعىك سانام زاناكو ادجملا ليف أمعت هيلا «ىدنلاىمقشءاعتءاعن

 اقبلالوطشل هكوازعت ه# امزلا كرعمل رفح ا : نأ هدإو بطاخي لاكن أى ا
 اس رجلا ك_ةمانح رالو « ماهجلاب ىجترملا ل نضاق
 اح رلا ع شدسنا الو ىرام> © نوئظااثاإ7كءفتعع>رالف

 اهشلاءاعشا ىف انقلارودضلا © هلت عراف رغتلا سكن دقو
 اينضلاثرد كر ارعر 8 كوالا ءلذج تافدقق
 ىولل ةيلخقتاع لجالو د ماسعلا همسض# ضر ملو

 ام-علان ادت مخ هلاءم أ« ال لاك: عرق. لازاف
 عيشرتلا ىنيمنأ (ه قدها شلاو) هولع نك ذوهيبأحدمىفتببلا اذهودلي وط ةديصق ى هوتدنلا هدعدو

 ناك ا ولع ىلعىن رام ناحل !اواعهلراعت_سىذلاردااولع ىلع ىند حت ريما نأ تح كم مهشنلا ىمات ىلع

 لا ا لسن هراكذا ىلع رصد وهميشنلا ى ا نادال اولؤءاعملا ىلا ءاّمترالاو
 راسل اوقهلدمو هجومالاكلا اذه ناك ام ةيناكملا ةفاس أ ثدح

 اكذهلا ح ربت تلو * ه ,رباز علا ىنتأ

 تن وت ىننهنحدع كورلا نبالوقو

 الز ملي نأىلا ص الا نع لاؤسلابردبلا ّمهفاش
 اضدأ ىنتملابهطلاى أل وق أوقو

 قرشملا اهي سلوس وعلا اهنم د تراسل عرايا لود ترك

 دس'الاهقناعتتماقالحرالو *« هوغردملاى:منم ىلءرألو رخ”الالوقو
 هدت راهنت رو وق سل هنأ وباملاادهىف ءاه ريغ ىلعةصشر ااهراعت_سالا 0 عددبلاءاذعقفتادق و

 "ىرقشلار ةء>ىبألوةاهيفد روام نسا 2 نذ اهريغنمواهنمهدمر 5

 هنادسسعد قرولا قا قيقعلاقوط قفالاد.حدلف انصون نم ف رظأ ىرت لها

 قمل سو وكالا ضو قف 9 يدتلارج تال رعت دع ىدرو سبضق لك ةصقرش

 قس ةرنال وق ةهفاش رلا ىف هلّدمو

 حارتسملا تاوذوهللا قباو كنا ان تككرأو تاذدألا ىلار رك ان

 حاف الار وت نمىداو ءلاىدر 5 ىضلا رب ف شرت نأ مق ن م

 لعنلا ىل-قلاو انءائتشكسا انتاساكوقد رااابارمم اضن مهذعد لوو فرطلو

 زتعملا نب !لوقومشرننالوقن ملزالات ملا نم درع و

 رورسلاة ض> أدان ةرطدقو ع ى هالملا لمخانب ت ضكر دقو

 ّج كونبا لوقاض:أعددبو

 ىجالادغنمرهفلا مسلس «* ساس شعلاف كساكردأو * سءننمهبنف ريسطاا درع
 سندل. هللا هظن ماها د همسسضف لان ءىل او « ساغلا بوث نم عبصلا ىرعتو

 سا لانيعأهضخت لو 5 هوام ض+:ل د نول ساونىنأ لوقو

 قدحلا ةنءأهملاارمسق دج هنسا حم تداتقا|دياذاق اضدأ هلوقو

 هلودو



 دا ارآوأ ةعطاقلاةنس الا اغ وسمت انهط تامم1خ ادا رأو ةنسالا نمعطاقلامذهللا و هل . وطى هو 03

 ةراعتسالا ةئد رقرادمنا(هيفدهاشلاو) عوردلا عناصدأ" رزلاو عطقااّدقلاوةلايللهبْشتلاو ةنسالا سفن :

 ةنرقتاممدهللاو موىاث لو ذل نافانهاك لوملاوأ عالى 12 2- ةمقد_دامو لعفلا قةيعبتلا ١

 رعأتاوباقلادعاو ثقىاطقلار م ةاراعتكما مهيرقن نأ ىلع ٍ َُ ا

 (( اك-اضم دتاذاءادرلار ا ْ

 ريثكءادرلارم ءداز أو :زعربشك-]ةدم_صقنموهو لام ا باقرهتكك)تقاغ هماقو لماكدلا نم موظ 7

 نوصن هنالءاطءللءا درلاراعتسا هناق هلراعتسا ا تالعتنر قام ى هو هدب را ةراعتسالا ( هم ةدهاشلاو)ءاطعلا 1 7

 هراعتسالاادير جت ءادرلا نودءاطعلا مئالب ىذلا ارمغلاب ه صوم هيلع امءادرلا نود أه حاص ضرع :

 0 تقلع فادح أ آكصغلا ىفاءراشىًاكحاض مستاذا لوقو هو مااكلا قامسةئدرقلاو : ا

 مستاذاه--ودمنأت يبلا فدي ربوهو هك اكفنا ىلعردةيملاذا نهترملا دب ىف ن هرلا قلغلا ب لأملاٍب اجر 1 ١

 ِ هلوقءادرلا هراعّتسأ ع نمو تلد داشلا ىديأقهلاو مأباترتقلغ |

 ور اخأاب ديور د ورع دسع نانو لا

 5 طاسشست 4: مر دات كود ع ىيعتكلمىزذلار طلال

 ىأ لو ةىفءاذرلا ةراقدتتسا نسحأامو ءادرلا ةفصع نموهو راكعالا هل تدثأو فءسللع ادرااراعةسا هنأق ْ 1

 0 ومع نم « جمددرولا ةخقونذ وهو ىطاشلا نانا نيديلولا

 كمح لابس لاسم عل د ىعذدأس مثلا ءادرب

 سلا يما لو تييلازعىنعمىفو
 أرثمت دق اهلمح ىضذأف ى ماس بع 0 نم نذر نقاغ

 اتلْغدَو نهرلا ىممأذ عادولا مون د هل ختام نهر كتوراقو ريشز لوقو

 ىلغ ثداوع لل هر ن نمو دملولا لوقو

 ىيمهعف اذان 8 رقاغن مو * قيما اللا و ةعمب ردن ب ,رعغ لوقو

 تايد أ نم ماه عد حاس بطاخب حاضونب ةم ه*نب رفعج ف أ لوقو

 نيطقلار كذ ىدضضلل .هار كه ناس كاكرم ءاهو

 نوهرلا ف ىلع ىب هر ناو هي شيول لع فد عاشت وت

 اهلابو تريسصناا لايف. نب الانام تاج كءاوك_ شت . بالارض: فأل وقو
 ارى :وطتقلغنا الى دوط 4 مكحيهنو هما نال :

 قابطلا ماهيا اوماهباةدابز عم "”ىدغصلاحالصلال اوةفاطلأامو

 ىقلغد ى جل ع نهرو *« جا نجلا منام ىذركت لو ىباف د تدك كا ماهس

 4 هرافاظأ دسلدل * فنقمحالسلا اشدسأ ىدازل

 هتانكو دس لاو رب زرعشرمس كل ايدمللاو لب وطلا نم ةدمصقن م ىسىأنيريه 92 اةنآاس رقمدقَت

 ةراعتسالا ىف عيش :رتلاوديرجلا عاتجا ( هءيفد_هاشلاو) راغظالا عطقوهو ملقلا ةغلابم ميقتلا و د
 ديرجت ح السلا ىاشدسأ ىدلان ههلوَقُف هنمراعت_ساامالعنرفامو 8 مربلاو هلم فرعدق درر او

 وو هتمراء تملا متالدفصو نال عشرت ترملا قاو عاصشلا لجرلاوهو هلراعت سما متالب ف صودهنال
 لاق ثمح رح نس وأ ل وق ن هزار تعا سلا تق و

 مقتله رافظأةمعجىفا « الْوهفيلاحالاوانا كرم
 اضدألاق ثمح ةغبان اذن كاذكو برح ىف نة ىأ

 راظالا ىلةمرم_غ لون م-منأ ةلاحمالزيءقونب و

 ةيرطبقلانبالاقذ
 هذه ةررعواذ ةلذ لأ نم

 مزالا ك7 ةمامغلا كس

 ةريخأو(ر فاظ نيىلعلاق)

 لوتسلا دجأن ىح وأ

 رم لك 0 ارخأ هاما

 5 هتملا هللا دمع ىف سسدالا

 ودعا سامعلا ىنأو

 هايس را اه ةرشسع هنو

 :او رابتنذآدقس عل و
 طلسم ىلع نارغعر تركو

 ريخ نبا لاذ حاطملا

 وءادرت سل دوواةةمشع

 ادولاو قرت بوح“
 1 ىطستلا لاف
 |ارآ را منا

 وكشت

 مك _عبطأ ىءاوكسشك

 ربها لاذ ىيعامط

 موب رهدلا لعل عزمتالذ
 اعجاب قومتلا ىلعدوح

 لادو(رفاظنب ىلءلاق)

 اريخأو هائعمام لو تسلا
 مد ىلءارماممأاضدأ

 فس باشخأر ضي را
 م نع مس ردملا ناك

 دو هانر نعمت رهزلاو
 اك ام هباشخ أ نم لذس

 مةاااهقاهد و انوصم
 ءاطعأ تاكرح اهتقرسسا
 احف انوصغتناكنىح
 رطرتملا لاتف همف لوقا
 ربرغىظبرو

 ودرس ةلانعورب
 رينا لاقذ

 اعوط: شملت هلت لذ



 هللاقف عنةماق تدملا مات

 اهو تيبلا ماى ولوق ظ

 طوخ ”ةربغال سرك رتسمرصانلا

 ءاهلالادياوواولا ةدابز نم

 م- ىلع هلدهباوصذا اواو
 هحاراو عبطااعم 2

 "بللاقذ فاكتلانم
 نطففهنوعت نأ انالوماد

 نورضاحلاو نسضاندلا

 هربا هلرمأو اوكصذو

 فروهل كلوش ل.ذضرقلا#

 0 صدرع

 مساوشو
 هن "كفتسالل مساولوقو

 ماما نم ىءام>الوللاق

 ىدذلا نسل اى سن ىذولا

 "ىلع لاق) هةسارك ذلا وه

 قدام نا
 | للاديعوأ ميشااوهو هب
 ا فومر.-ةلا"ىب_ءنيدمت

 وبأري زولا عقتجا هانعماع

 أ ذاتسالا وةيرطبقلان رك

 ْ موب ىفةراصنب سايعلاوبأ

 باذأو هورب ىهذالل- 2

 ده ضرالاو هقدوقرو
 ءام-لا سسعتل تكد<

 اهتفص ّقأ دو ارثؤ ءاملا

 هراصن | لاق

 1 ا ةطيسلا ىذه

 ةبؤطقلا نا اعف

 ىقشاعاهيفوإااذهنءاكو

 ناوم لا تلاع
 هرادنءالاّقف مف

 قفا بلة قريلافاكثاذاف
 | راطمالا هعومدق كب اذاو

 ةعجوأ ْ

 دوجلاو للان
 دار ز لك مهيلع اا اكوام 6 اهبل ةنتاءمدل مهي رقت هظفلو ”ىاطقلا هلئاق ع

 ٍ لل رام اند زيها
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 اهوأ ىراكلات ران يرقزا ممحدع طيسلان مم 6 امد ع نموظو | اور :لودراسلاو

 1 ل ا ووو

 تاقاذ_هانموانه<*!و ان رقكم أم_كوه بيص“ الانهيتلا. .>-تدصنف عوبلا ىلهأ اوى كله لامذانهه

 "طا فة ط تعدو كلاذكن عاشق ممن لاق هنم زج ىلل عجم ديصتدص أ[ ةك عمت أنا تيأرأ

 اشنأو ىلع :اهمسسل هو ةرامل ا ل8 لع تاج امنع اًةفاهقلطأ واهل اهم لاى ردشردتنان>رش

 قددصأ همش>و نءمموبلا كل د يناق يارب ىلع اديان

 قلظ ا ىل_لل 1 اهفانو نماوهتقلطأ دوو لود

 ك.:الريثكه لاف توما هبل زتنم> هيلعريشك ل [ضعب لاق ىرهزلا هللاد عنب نجرلادمع(ثّدحو)

 للامور ةور عني ديزي ث ّدحو ميلااعجار ةيعشلا كال نم يلعن ةهشخ عه-تامر نبعب رادع كد ىف 0

 مو سان هلارعش ًاوسانلا لعأم .وملا تامل مشفد- اومون فيلا عت هلئاام_عجر ةمركعورمش :؟ تاملادىلاهذ

 لاقذ ٌندن ىفهرن :ءنرك ذيوهنمكس ريثك هز هز مدس ىلعءاسنلا سلغوامهمتزاند ع نءل.>رالو أسسا فانت

 يعن, دج لجوءاسنلا اهنع عف دنا اعد لاقاهعفر للا دا ع نءعيىلا > رفا ىلعزند#ر

 ناابت امم نونم هأ ساهل تدد.ةناق فسوب تاسحب وشاب لول ل 2 ٌنويرضدام-_منعهللا ىب ذر

 ىت>اهب امد هر ل :كدوو هنا م !تود_صدقلهللالوسر ِح رقملا لكحأت

 فسوملّ 2 ا هد املاك ًاهااطلاقفران 1 اررشامنأ اك: 93 لل كاتب أف رنا لفاذفرمصناذااهيىنتيجت ةمصورلابل>رلار 01

 هللالوسرناانن 2تلاح أف يضعن ا هللالوسرناانكءضغىن ىنموت حلاق انمريخ

 سذعأب هوق* هوبا هوقبقلأ لاجرارشاعم م 2( أو مذتملاومتقملاو برمشملاو عطلان متادللا ىلا هانو ءذ ٍإ

 ةارعأ# لاغت نإ ك”رددلل د- عر ار يوان اسس انيك ندنلا ىفووجسيحو تامثالا

 اه وردللعو تم كلف دا ضااماش لاف هلعبانأن 2مل - رلا نمىلتلاهتف لعب كلأ لاق ََ ةداعدلا

 3 :بريثك هاقو تناكو ةيراصتالا جيغم تن ةقفلف هب وهذه وقل | نمزج ولاة تفريش الف اهكداع :

 للاءتهللا مه رك الل اهمع نيديزب ةءالوىف ةثامو ست

 (( احاه-لا ىحأو إرخب هالتك

 . هلووددعبو ماما ىف. :ل ولا عجب هردصو ه..ستلا ىف ةقباسلا هن طمصقع نمزتعملا الوش

 احاند هزم شدو اطسوأ دع ام هلل عا ملافع نإ

 اماشو هيلعفق.سلا بسحب * الهكو ال_ةطءاصقلاف لأ

 نااعتر الْنمةمقحلا ءامحالاو لّمتلا ناف لوعس# ١ ىلعة.عبشلاةراعتسالا ةئيرقرادم (هيفد_هاشلاو) 7

 ((تايمذ-س مهي رن

 ىداصلا_مد فاو ىْذةت لوا داةعمربسغ نال ساما

 دالوأب لستم فداورلاابر 2ك نحل ةطوطخم ءاضس
 ىداعيم سشلانذخاو ىننعو * امكهامطا نعذو بعاوكلالام

 دات صرع نع وهارادمو و ةلئام نايدكلايلا تهراشأ
 ار نال كنا لرد : لو ىنع د 4-ةءاهاج ما دفا

 ىداق هلام اداوفنن_,ةكسم داواقتحأ ةلعلا ذو سَ ىلا ةمنكأ

 ىداأصواو ىل_:5 م-ههُرشتىفو 1 موعاقجا ىف ىنام>تناكواوناد

 ىدان هتوئكم الو نقب نم * هطعد سل ثرد_<اةناثقب

 ىداصلا ةلغلاىذ نمءامملا عقاوم# هيزيسصد لوقنم نذش نه



 سلافلالاومأ سور ه« ىنلاف ىنلادبعنكنالو لاقف”ىدلاطلاهسانتوأ|
 فئاالااهنم مانالات طقسأ نما نمل نش رخ“الالاتو
 اضدأ”ىناوريقلا ندلافرسملاقو

 ىامأمائكالاراعأ عيجو *« اينامأتويبلا فاونتفلغ

 هبنغادبأ هزيزسعتتأذ دع توق»ى كرت نأ نس دابا رخ الألاقو

 2ك ةسينمأكف دلع فاه" الو عماطملا كذع يد

 1 غول يا ما د لام ال ة--ارىفانأ را ازانيسملاوألاقو

 ل هلا ق نك ةلوطع نمومهلا نم نم ىبداق حارا عىل

 لاغملا بوكر الو ىجريف4 # جرأ أمت رير_1اس اسلام

 لا ما دعب ص 2 ىل- < لك نع فاضتلا قرسلاة->ار

 .رخألاقو

 ندد وج لييسام م 1 5 3

0 

 قدس صت ىهالو اهنمةيرتأ *« ىنلانءوهلت سفنلاال ىلاتدقذ
 ىديفصلاحالصلا لاقو

 قيقمري-غناوشن هناساك دع تتناول ىع جلا كتع حرطافالا

 ا ا و
 قداس صءهام>وأ ارز دع نكملف هش عدا ناكنأو

 هش ستلاقفأي_تعضا وانا ملاقن كلأسنا عرثكأب انتلك ًادقهلادل اقف اضيأى أف لم اةءوئلاذكواذك 0

 ءنءوامنءاوقشك_ أ اوذشكا 01

 فيكو تلات كاذب ىففيكولاق هللا ا فشل لل وذتلاق كالاهت. هول ةمأ ةز :ءنآولتنافايلاقفدسحالا | ةيقب كيف ةزع تكرن لهو كيو تلا: تن ف طق كاثمرأ ىف كاك أى ىققدساناهلاقو ؟جعيتاف|| |
 ساب أفا ذك كناووسافاباردغأ ت لاقواههجو نءتغشك# كيلا هلوتح أو هلك هبلقأ لا ةزءهتلقاع]

 ل اش تشمل وقطنملوأ]| ٠
 0 ملا نم ىلس تتاقىذلا لمة ىنتيلالأ : ْ

 عبار سل معيرلا ب بلاط و 2 0 5 موس

 جابري غاهرمسىفاسبي فاو 5 اهتلظ ند وىأ
 ة-هحوتم ى هوقدر طلاقاهفد :ا_دفاهاقلمل ارذاسفأ عم | 5 ال افراد دل :ءو رمصعريثكن اكو 1 ١

 اهافاوفرمدمىلا ثكداعم : ل م دقو نع بلدتنا مات حرمشلا لب .وطظءالك اين كر ةرضصمللا ||
 انام ألو وهو لل->ر عاش ثكمو هيلا رت اراه رق فانا عد زان> نءنوفرصنمسانلاوتمفوت 0

 هلوفاهنم 55 ١ 0 هللا مالسك ماع 35 اهرب دق كيما واعر كنو لودأ

 نيموملارب .مأا, لاق ك نم _ثعأادحأ ع ار هى !اطىأن - ل« قدبامرب ناو صن كلا دسب<هللاقو ِ 0-5 اوىأن 1 ااعرم ا ةحكوارف 56م نم كد اكن كفو
 هلك امداَث اًهْذ هلام .- بصدق لجربانأ ذا تاولغلا ضعي ريس اثأنبب كاتربحخ كتربخ“ ١ الك شد ىنتدشنأول 2

 همس

 : يدا 1مرات نك ل اهفر عل اوهوهزعاهعموامهنعةللا ىب ةرنيسملات د 0 || ةنيكسب رف معيدي لمص جلا فج رخهنأ كح ةزعريثكرابخ أ ىلا عجرغلف هدضورمالا لوط ىانرثك دقو[

 ا !اةذ لك فدي زو رتب هلت عدق أف للف ئيةلاذكواذكا انععض تلاقفمهردت ئاميماتسات || |

 : ءالس نب دكت ث حو ماو ٠هه اوهلوشو هوفقرسحهنأو ىضسااهارالف هع ْ

 ل مج ناك هدم .ءوبأ لاكو قشملاوةبابملا قداصلبديناكو اةشاع نك :ملو لوشمد رب 0 لاق 8 ا

 : اهفرعي لذا هدي شم ىف سمت ىهوهزيعىلا موو تاذر .ظنهنأ ىورب و هيد ىف بذكر شك ن اكو هدح ىف قدصد

 انا هوارح )

 هدص»ناهينا 0

 لاَقذ

 ارطضرالاالمدقو !ظ

0006 
 تاقذ

 ' انيلعزتماقبراب |
 هدّققب تامملا مق

 وأن د (ركحاو) |
 ةحرفباتك ىف ى طانر لا

 لهأ نا ف سشنالا

 دمعرصانلانأ سلادنالا ْ

 ..حرلادبعنبد# نين حجرا |
 دوعن ما شه نب كالا نبا ا

 ىق سا>لخادلا ندجرلا 1

 ميعمو هصاوخ ن م هعادح :

 هذع»ناكو "يل سساقلاوبأ

 ديعيشادإلاةذ نويحأل
 هئارزود-ًاروهجنكالا |

 كلملادعل لاّمفهفاخأ ل اقف |

 ىلءفاخأ لاةؤتنأ هد ضاق
 0 وده لا ةفهنم ىك< ع

 عنص م تنأوانأ

 ةيملوذ سساقلاوأ"بل

 ليمافوط ق هلي وط

 كلاادمعلاَعف :

 ترسكنانالممارضرعو |

 ا 2

 هعها"تللرصانلالاَقف |

 "لا كامشدعف

 انرمصىفهتلا نيم لاق

 لوطلاامىرزأ ة لى
 ىذلا لوقلارسمعنباو

 اوغلاو ليضرٌةلاهلوك أم

 ىدهلا ماما نمىءاي>الول

 ومش سذفما| تسب
 تاه هرمداشلا لاف تكس مم [| كل ْ



 باك ىف"ىفاجصالارك ذو)
 ساونو ألخ دلاق(ىناغالا

 : اهديسن اك دوو ىكدت ىهو

 ىطانلاهيلا اموأف اهيرمض
 لاعفئةداهكت نأ

 نمىلاق لتد> ول نانع
 انعلوسرلا أ 0

 ةعمممتأاعذ

 قوىداةالوؤى دا. ناو
 اضيأنوديزنبدياولاو أل او[ نكن ك أىلب> كءطق ع 7 5 ١ هه 5 4 -
 لاقف

 الا سفن أ ىلع ى اول م تقاح

 6 اجرام نب رباغلاونسوام

 ال2

 رحل مع ترظنول

 تلاقف هيشاعاهال 5

 ادا ىرأ الداد أامهس

 | اههشي نونكاس ااه 5

 ل

 ههوعوضفام' 3

 ا اههوماهم وقصاخأ

 ك2

 اهتحوك الو ضفدنو نمأ

 اههفرأواش ءضرأدغرأ

 ىفىوصلارك ذو) عاقناق
 لاقلاق (ءارز ولادات

 دنعتتكم دما ىبن 1

 لئلا ل عما ر عملا وأ

 لاق

 ائماع همقب لل

 هدَق وهاكشد

 تاعف

 را رق الاقوأ]
 را نك و 3

 تن ١ امهساهروتفهذداو

 | فتارقو (حرفااوأ ل١2

 : ضءب لخد سدكدلا ضب

 متاوخلات حت سارك الا فلاملاكل *« هلاوىفانماكءاجرنأو رخ الالوق سكعوهو : اه لاقف تانعىلعءارعشلا
 نا ازا نيسحلاوبألادو اا :

 ا دع هنانامدلا . 01 اًضدأهلو 1

 - "يمئاملا نسا نيد تاك ريلا و آلافو ْ

 تافو

 ا ادغرانمزاهبانءدفالاو أ ىنلان ا نكتاقحع نكت نا ىبم

 ىلاعتهنلا هر ارغطلانيدلا دب ومرب زولالووعددب و ْ

 لمالاةص-فالوا شلاق يضأ ام« اهقرألام الاب سفنلا للعأ
 لاقفتىتاكلاد :أامعلا هدا دوو

 0 ىتمت اهيف حارون * فئاصعالامانالا هذ هامو

 قيضش ء'اولام الااهعسوت« ىلا ةرئاد ل ثماشعرألو
 دوادرصاغال الءاشرالا تداك لد ءاخ ننىصعا ف. فعلا لاقو

 نمزنم "يل | اذه ىلهأابت 1 اهب شيعأ لام آد_.ءاومالول ؛

 نسرلا قاطمىامالا دعو ىر د# حصهنىلامآ فيسسطاغاو

 رخآلاتو نوكرالام ضع اهاوه نم *« انما عناووس>ار سلاف

 هانم ضءب تصد ىنئملاب « هسع.ج تنأف ىباك ىنمامأ
 ءلاف لأ هيداك مهو «ىونلاهب ا

 هلوق رك

 رضاح كن'اك الالحا قرطأذ أ« ىرظانل ددشلا قوشلا 2

 كا كت رماإلو #: ىلا كنك الو“ ربضنلا ضورلاكلذف' هب ئراناون حرس“ ال
 ىويحلا صديا ندلالعلاتو

 لم' الا نم ىئال مريت 0 اندلا نمتاغراق لمعلا < توح لو هين أم املا 0

 نوناابولو لرد هدام د  ىنقتام لول ب تايمدس 7

 0 3 0 اعأ

 ىن-قلا نم ”لقأال نكلو *« ىجريال اا صو نأ ٍلعأو
 هلءةاعتح رص و هورخ الا لاتو

 نق فرقا كا" راراقو م ىرتصو كرك د ةءاماذا

 ىل.2د سم عاكرنأ ىلعل « ارو قاو_ثأ طرغارصأ
 اضد أ ىلا“ ىلا لوفهيشد وهو

 ىلاصو. نعضرعأو ىنعطاقو د بدذريغل سل اد صاذ ذا

 ى لاكلفا نعت ف ركفلار أ 3 ىطص دنع ركدأأو هدم ا

 "0 ب

 ش 2 0 هضاملثمالا 4.فأن 31 د لأ ل !ءامفدلان نمّن 1 ل

 2707115 11772 ا 2 وب 2 227265577: 727777712195 نمل و وجو 79272 و وطب هل هت فوم م < قل جسن دج جووار# جمل يعجب وع وب هيو ع بع جسم

 هعناتو



 بوطائادنعتمم+ااذا 1 عمه سهأ وأ ناكو ردفلا تا را اك
 ناوره لاذ 0 هل تلاقف هريغسم ى هور عملا: ل :نم ةوسفد ٌرمهنأا وق عتب ىت جأا هرب

 ٠ ْ  1هتءاجعجراسلف هتسعاواشك اهاطعأف ا ءاشك نم ةوسنلا كلو 00

 ارو ةلانمهيلاريشت ذخآ الل ةكماردهذهاهبعنصتامو تلات شكلا ىب ا فعل ىتلاةمصلانب ًاولاقذ هعاردب ترنم ةأ ها

 بحل و ريد زل نبأ ت تكسف 0 هارد

 ارنءهللا ىذرةشناعتلاقف اهعرم ع وعم لوطغ هز وا # هعرغفوف ند ىذ لكى ذف

 بنل ةللام هللا د_ءعاب مثمطان ءو اه 39 3 كلذد_هبهّتيحأا منام ةسهراك ىشوهلا مز ربأوذ هرعالا سسأهلن د

 تعءع١امهللأو "ه2 اهب ةزعحبو زج ونينسلان مةئست عج لاق رع عم هلريخ ب عأ ن ءاريثك لأس كلا دمع نأ ”ىدعنا

 و تاج لوا هتقفر لحال أماعط هب لص ن معاشأباهحو زا هه قد رطأا ضءببام الف هيحاضصنا: :مدحأ اهبملو

 0 عاهشاق ًاواحتام اهتيارالف ىكامه-سئعربأت 3و ىوخاإ أل عتالى هو "ىلا تلد ىت>ةهخ ةمخماي كئارودتتلعخ ٍ

 7 .دلا نا لاقفاك اراه نم |١١ "لإ تاخد لاذ تسال ىرمدلاوهب رعشأ الانأو ىارذ تدرب ىت>للع ءالو اهيلارطتأوىربأتلعجأ||
 0 0 ىب اهحو رداد افشل 12 عم .٠ نم ىخ ىئدأ :ءناكو اهب وثيمدلا حس تاعجرو ىدرب تك يما

 هل ع يلا ع5 نغقك_ذ ىنئةشتل ىناحوا هبرض هنربخأ لف هنقدصتلاو ءلع فاح ىت :- هتئتاكفلاةهريخنعاهلأسمدلاىأراملف

 سسوس وسمو ووو وروسيا سس سطو سس تالا الاطلس سم

 ناوراناامأ | ,نعهنلاىذر لوةأث رح كاذفافرمصنا مث ىكمت ى مهو هينازلان اأن 0 ىلع هفوف ى ->-و

 نم كل س.ارعشسلا قانرا تاقثناة-.ءاقمالو انيدل ع ه4مولم ال يسد اواني ا

 ثرحم نب ناوفص ىل-.5 تاما امانضارعأ نمةزعل * صاختءادريغ 3 0

 ناو رم مأ تناكو ىناكلا بر. من بعصم نا ع” ىنأو 3 هوك كنا هللا ىقحو تددو اًضدأاهشهلوقهنمو

 ناوغصن ةمقاع تن. ةنمآ برح ا و ىدع:ءاررحا مسح ىلبع# ىل-هءانرب نا رع ه.انراك

 زاجلاهللاديعوأ (ىو دو) تاطدب ن< الواناعرب وهالف د ىلغغمريثك لام ىذانوكتت

 ساونوأو را 1 :ك لاك تريضتو ير كنا فاني د لفها أ حاصال.منمان درواماذا

 ذا نا ةءباردنءنيسلاج تدحوامأ ءاقشلا فتدرأدقل ك<وهلتلاقو تالا هند _شنأاهيلا ارمض>وكلذاهمنادال هززعنأ كد

 باهولادمعنيدجأ انب م لاقت م>ىرازغ غلاة نمأ ةينمالا هذهنمأ اوشأد العاهدنعع نم حرش هذه نمأطوأ ةينمأ

 ندس> م الغوهو قتلا اهاعئمف عاناهتدل وع نم دع ىنقالد 0 1

 هلق ىناس ا اهالستماس أ.سفنلار دودي هأ ءاقلال قارفلوكأ اك ْ

 ساونون لات اها ارهدلا تمت ولل سراب د4 انه تاقل ضيعت توك 3 آ

 قاض دج اك مح ايحأالو ىبحتمت اعيجباندتو « اننأةشثيىبحنمتينق رعالالاقوأأ
 /! ناسا قر تارا ايندلانمتدضراهي ةعاس *« ىنناو اهيلع اهايند عجرتف ظ

 ىنأشافانأو تاقفولمقذ || اهلاخاتسو ايلاعادنسلاو م ليق هيلاععقيلتهءلامأءضالكوأأ| 2 5 7 و ا 2 امن

 امل رزلا لذ مهذب لاقو اةزرديرأالو اقلدوامفد لاق ىنقتام

 قاثللساسلااأدك مو ”لكعصفديرأ * قدصيالئاسهلتلق «* ىن-ق قلاخمل لاقول
 اذهو اور ملا امك 1 [مّتذ ىقلعكءنوزيخّن مو * مد طرو سان نيه قزرب فأيريخحوتف

 ا ًاوانن د ءادنعن 0-5 نا او-ريغات رمأاةودصاخأ 27 لحتى تاقىنت'امىل ملول 1ع . الالوقو 1

 فاطاقاهلمعأ ةدرواب نارذغيىفاسقات تأسأ ناو «ىنرك شد ”لظاليجيتلفاذا ْ ظ
 ناقعبا. فانتم | ىنامالا ىف ةراسز !لوق نس>ًأامو ا ا

 أ 3 اعط ىل-ءالءأا مب ىبتقس دع اغأاك نابع ىلا رم قاف



 ةنبزرنائثس لا لئمةمفاقو

 اهو رءامسلا د اوَحْن كاما 0

 تلاع

 هددع

 رعشت» تلف الهللاو لا قف

 كةموأوأتلاقةم> تمدام

 نم [تنأفت لاق كاذف لاق

 9 ناورهنآ باس نا

 اهتعىلاعتهشلا ىذر4شناع

 0 وامتد تاقعاو

 ثيد دملاىرخلام :الأسدو

 ةعاسربد ا

 ناو ره لاتف مه ةشداعو

 هردّش ضفحب نة رلا اسد نذ

 مفاردنلا عقر نار

 ريب زل نبالاقف
 اذار ومالا هللا ىلا ضومذ
 ترئعا

 ناوىهلاعذ

 ىقدلاوريلاب تاقلاريعكوادو

 عشاخ و ساو ناءاوى وتسالف

 رمد رلا نيا لذ

2 
 عطاق ةريشعلا ماحر اللمع

 مك اروهوهب راني يب

 رز“

 ميدم كوفر .: لهأ اريغلأو

 رعاشلا ىعاز ,انارط هوأر ء وع نب هاعنيدوسالا ةعجب ىفأن بن د-رلا ديعوش ( هع هرب ءريثكو) ىت 11١ قاعاطم

 فولط 2 هولا ثدح «رمهّلاد.دش ناك هنالدو رغصاءاوبرعلا قاش 0

 هيمخاوأنا او ص نب حالما دمع ىلع لد اذا ناكو هقدصت الذرأم ء#شأ ةنالث ىلعديز هنأ كن تل نذْملاب

 فآن ءو بارذلابزسقاب . ناكو فق_ىلا همدصت الذل _سأ ل ْئْط أط هل لو. ىلع: هللاامهجب 7 0 ا

 اع أنا ممم را لت نرد شب رق نم لجل لك ترام تاكشلان زا ناك لاق هلم 2

 لاقذ نيممردب نبع للى .تءىأنبارص اذ قيتعيلانباعمريتكو لاف عأهةراج ىلع هيمردذ- المءاخ

 |[ لاقفاعمدارب ب3 ناكو لاق ةعجب بأ ني ريثكر دوب لاق كءمىذلا اذه ن نم قمع ىلأ نبال رد

 0 عرش ى 1 لح ر عن كلثذ ا ل ىرمل لادزم 2 أر نك موه انا فاطم ذأنا ا

 | 07 !ر عردي كنمكاذ ىرت_ثآولاتتب ف دا نم ىلذب .اللاووامهذخأفاممهلاعدونيمجردب كن 6

 هللاقف اضيأ نيم ردي ل_:ملاذىرتشأولاقد ندع + هكرات,ان املاقواضد أ ا هذ _اذاميهلاعدف
 لاقف قيتءىأن با لن ذأ لاتدحاو تدب ىف لوق» نأ ى .ءامو4كتذئارثك

 ا وهو هدأ دا أرعلا 3 د هكمددنع سشحداق صمقلاريصق

 اتالم 1 لاو 0 دعى أن باص اشتراها ن ء طق سو : ركلفريث علا |!تثوفلاو

 00 انه ل لوم ناكر هلكاذهدحاو وتد ىف غاب الأ تانطاما ًاوراتك لاق هنلع هشالستو

 ىف اقرعتامهللاو الامو »اه لاقفاهياع ساي ةداسو#/حرطتو همركتفاهر وزب هل سمع ىلع لسخديناكو

 تاعجو ةنالفنباونالفنبانالذتلاقانأ ن ةلاك 0 .الىاهللاو ىل تلاق ىتمارك 3 000 ال

 هروص ”ىأىفأر ةدناكو سما لح ا نفذ تلاق ىنرفرعن الك نأ تلعدقلاةف هّشأو ءانأ حد

 هلنا ىكر بلاط بأن ىلع نت نسح نب نس> ن هللا دمع هماءل.ةدو هعحرلاب ن مود ناكوك» كرات

 ىلعكءلعتءاطدقة لما نمعب رأدءبى كن“ كف 2 ًارثك هللاقف همفتامىدذلا 4ص ره ق هد وعد منع

 هللاوو كل الت نئلهللاوف هللا ةئعا كم اعلام هنعهتلا ىضر نس> نءهثلادمع هللا 2 ىمدعسرف

 اد اذا مهنعهللا ىذر نس> نب نس> دلو أب .ناكوعشتلا ىفايلاغايعيش ناكو اديآك لك االولدوعأال

 ىناىلاءتهللاام_جرزي علا دمءنب ريع لاقو راغصلا ءاسنالا ىنانألوقب ,و مهاردلا م لت هيفءاطعلا

 ناكهنالحاصوهفهضغنأن مو دساقو هذ مهتم هم>أ ن 0 < مهدساو ن ميساه ى نب ,حلاصف رع ال

 اهفانئوان ةددسحت متهدنعتموةلملاري توم لاق كد ١ ص نم ل>ر (ثد-و) ةعحرلاب ن مودام شخ

 هب راجان لاق مث رتضت سلا نرف علطا-ذهفالىف مئانريثكو تيلصو تأ ضو تف تقم روضتر ع فلا علط

 را ه-ةكر تو ىتاحارتدكر وهدهدومويلارئاسْ للا بتتاقفلاق يندم ىأءامىل ىزيأ
 قىة--رقلاكتباصأ/ىردتأ اريثك هل لاق هب هدب عباسصأ نم معبصأ فةحر ةهتءاصأ دقدو أن اكو هد ال

 ريثكنم قدحأ تب ًأراملاقهتلا د. عنب ةملعط(ن وز ة.ذاك نيءىفهللا ىلا اهعفرت امه لاق :ىردأ الل اق كاعم ا

 رخكانأاب كدت فرك هل تاقفاصماعمشت عسيشتي ناكودبأز :مناما نك انكو شارف ران مرغن ىف هءاع تلد

 نأ هنود تلامس ولو قب سانا منعم« ل هلاقف لاك تاقفابهاذ فدجأ لا ةذ ضد صه وهو

 هللامهجررمعنبز ناد( ءو) مانا ذنمافعض هذه ىنيعىفدج *الىفاق هكلاذ تلق ن“الامأ لاتلاحدلا

 ناكفههمتن متقتانالا ءثكنأعمتد و هونولوةيفريثكن وأز مياوناك هروذملاة نب دملا ل هأن مان سانا نأ

 ناويه ن كلما دبعناكو صيقىىذءوربكلان م كَفَمْل اليؤ لك ل ل لحرلا

 .لاقو ارعسلا ت داو رسما قست هارآلاك نينمؤولاريمأايىوع-ثىرتفيكامونهللاق هر سرا“

 مهت1كناكلملادبعهللاقف هرعش ضوااريمأ ىورب نم لات رضكابأا,سانلارعش أن مامو» هلال دبع
 ميلا كريعب ىلعريسأر ابنا فصنانأ اني لاقالاذف.كو هلق تلق تح -رعشلا تاقاملان (ريثكث ةحو)

 ضرالا ىف 4سم: :ر2 وهورفص نموهاذاق هتاقأتف ىنج ىلاراصىج - ”ىلاانددق مك ارذانا ارج عاقب وأ
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 رطاخ اع صفلاذكو 0 دع نك

 ىوذخلا ل يفط لو هدير كات | نحو ل ارك غهراعتسالا ١

 ل>رااهمانس مص”تامقد دع ا اءحو ا

 زتعملا ناذاتسالا لوةاذكوأ
 راصيالاباناعصلانذأو # راصن أ دمصلا فرعاماذا ىت>

 راطمالا هدمت ىل ءلا دعت هدحْفاهمد رس ماورلا د ربزح لوقو 1 0 ١
 سا ذلانيعأ هبضخخملو د هوام ضل 0 ساو ىنأ لوقو : ا

 قدحلاةنعأه بلا اسسق *«# هك ساحتتداتقا ادباذاف 2 اضدأهوقوأ]
0 

 (( مطانالا" ىطعملاقانعأبتلامسو ))
 اتي ةاحألا كار كأي .انذحأ هردصولد وطلان مهد صق نم هرب :ءريثك هلئاقأ| !

 حاموه نم ناكرالاب حم و ةدحاح ل م نم اسضواأو هلمشو |

 خخ روهىذلاىداةلارظنهلو #« انلاحرىراهملا بدح ىلءتدشو

 0 ا

0 

 ذا

 ىلاعت هللا مه 2 ل

 د ا :
 تكمسس يي تت

 حنا سملا ىتم ضربا ىت> دسعمتو ]ع اهّدوو ىل-س عةنوجرأ ت ةلرامو

 حفاو ىمأرفدنىتدوهسلا *« هلئمدادز « صخشلا : مأَو ىتحو

 حرابو ياسا نم ترج ءابظ #« هناك ىتح بيلا ىجاحالع
 حاج قام_صلانامدر وتيلط 5 ةسحج#حنوماعناعظأ ةز هو

 2 اموه نم ناكرالاب مجسو ع هة>اح لك ىمن طا ففادلك

 مطانالا ”ىباعملا قا ءأد تلاسو © انشد ثيداح الا فار طا انذخأ

 ارو »ىذلا ىداثلار طب لو + فا ئراولا دس هدو

 هاصصأا حان لاو ىرادصلا + ني رو ليسأر يلا | هو 1

 ناكرأا :ك-موهلا كسانمءادأ نمانغرفاسل ىنعملاو ىمل|قافد هيفعسا او لسمو هو معن أ عج + مطامالاو ||
 ءادغلا فنو رئاسلارظالو انت راوااطلل ىلعلامرلاددسشو عا دولا فاوطد_.:ءم.ريشلات بلا ا

 هم ةدهاعشلا وز رمي_سلا ةعرس ىف ايا طملا ت2 أو ثب داحالا ىفا :ز_الاقتسرلاح اورلا فنيرئاسللا ِ

 همأ ف ردت ةهنكل ىاعرهاظا 4 فهمشلاو ةسالسو نمل ىبعة ثلا ةعرمسلا ةباغ فام. ش- اشمنعاريس لدالا ا ١

 هنادافأ ىت>اهقانعاوأ" ىلعملا نو د مطايالا ىلا تلاسوفهو لعفلا دنسأني>ةيار علا ًالعأأ 0

 قاسملاغنا ارهطدلد .الاري_سىقءطمااو هع ىلا نالريسساا ىف قانعالا لحد أو لد ا نا طاالا تأ التما|[| ا ْ

 ١ || ةفللاو ل-ةثلا قاهع.ت 7 . وةكرذلا ىفاهملاهئتسد ءازج الارث انوئذاو ماقام نيتي وقانعالا 0

  1لوقت ٌُتر.>حىلاءتدللا هجرزتمل نبا لوقا ميعب ةلغذلل هذه قهّشم ذل دلءورطظل صراع هذهأ

 ريناندلا كص وردد وأ فرامل دل اعدزب>“ ىملا ناع شه ماعتلاس

 . نم الكدك ًاريسسلا ىف ّقا :ءالا لاغدا ناتو ليسلاك هترمعن ىلا نوهعرمسرممأو َُى 1 عاطمهنأدارأ ||

 هنوكن مو دوصّقمدكى رهن“ ال ىل_ء.ج ود مملاريع ىلا ىلعستلا ةيد_ءتانهددك ألّوالا ىفةبار خلا هدفا ||

 هم-هناق ثددلا فات همشلا سف:قتوكد دقةنا اركان هدارب لإ ىو ةصاخللا هراءّدسالا 2 هيفدهاشلاو) ||

 هعقومبوُدلا عوووةةءميسرغلا مذ ى ايفل ةنمجربلا سورا سدس تنال رنا ا
 هيقاسود هرهظىب :اح ىلا ادة ىبتحنا ةبكر نم

 تءافخ جرسسلا سو رقىفنانعلا عوؤوك هريغوأ ب وثب

 ىلارعالا نبا فيش لاق دا ارغلار رغالاتك قئ2 )!تارراشلاو تصاو ةدركطلا نالت اسالا لم

 ريسل مطابالا فةعقاو !!لو.سلانالمسراع>_ساهناقاهذ < رود ةماعلا هراعت_سالا ق ةدارغلا ل وصح ْ ا

 ”ىن.ابر علال وقىف كلل
 لاف هل هأ ىلا ىوةناولزتالف

 ذل مول ريغص وو هت 2م 101

 هلىوررعشلوأى مو
 ىددصلا وع هالو 3

5 
 وهن رمشاعملا فهد[ ضرعل
 هب فأل ال (كللذ ن نمو)

 لحالا زملا نائيشلا

 0 |: نيدلا حبان ةمال علا

 ندلالاج هيعفلا ميسأاو ا

 يشلانربخ الق ىنا نسل

 رك اسعن مساقلاوأ ظفاحلا

 زعلاو ًازمخأ ه.ءلعاعاع#

 لذ واربح [شيدداك نا

 م-اقلاو انأبنأ ءارغلا نا

 ل كلاي ديعس لمعلا

 نيسحلا ىلءو أانأ, مأدلاود

 ىكوكلار تعج نب 'مسماقلا نبا
 انويخأن ا اوك ةنل بعدان

 نءىع<الا نع ىروثلا

 ساحرلاف ةفر-طى أنا

 ةعمو هلل تب انن 50

 ارعشدي رب لعد ىل , لهذا

 لام هل هلوقب

 رومالارايدأ كل نانمم

 ترتعااذا

 انثثتحاو عورذلاانكرت

 اهوصأ
 ندع : لف هدايزلادبرب لعجمت

 دكدلب ط هاه تلاقف

 ريح زيجأفأ تلاق من لاق تابجأ

 َتلاَقُد مهن لاف كاذع

 سرخ فور.-ءملان ل. وام

 انتا ن -

 افوسةريشعلان 0 1

 لاقف ناسح ىو 105



 7 الل . 2 0 تانآاهنأمهيتتيلت *« اهيفابلاءاطءنباىل_صاوولا
5 

0 
 صريلاوهوعدلاب هرمرب و ىمت“رلا ىلعانأ --4 هر عش نءتو تدق 9و 23 7

 ىموموىديعتنأةضايبدل# انعبو ٍبأالب ادرف تئج هردخب ملال ات اسورلا تول اجاب هللا لسر لن الد نم تيطعأ تنأ 0 0
 اهيلبمف انامحأر دم /|نمرون * اهسحلن نامكلان مفامشلاىرت مدرج لاقوأمع 0 هبدهشاسملا تيبلا ىنعمىفنادج-نااةلودلارم دان عاطملا ىنأل وكن كا 0 9
 اهيفعلاط توو "لكى ردملاو اهرحاعم ىل,:نأ 0 ا 5 0

 قاسلا فصب ةديصق نمهيفلازغلابفورعملا ىتسلاروصغملاقو 4 0 "ا هنأمن
 02 الا لغ تيضدات ع اك انعتاقنن اكن ىنمو ىلبا مدل ساه و
 ماوق "الا قمنا قواعد #2 هانكاا سردسرعا ١ ريهرلاقف
 ناتك ىهو ردي وهو *« هلئالغىلبتالفمك وخ”الال وق هِلثَمَو هتاخ هلا لثم بح الولع
 (( انزين انتاعأ ىف نات « انامالاولدعاااوفامتناذ إل سي
 0 نما كالو زاختا ناله راعسسالا قة :.رقل 1| ارك ذ (# 0 قده اثلاو) ريل نع درعا نع هكا لاف: لا 0 2

 نملك ه_ةاعتن اهاوفاعت اوفانهوهورثك 0 اورمهأاما ىهو هل عوضوملا عملا ةدارا نمد -عنام رد ترم
 هرا مكه لل هاد هريم

 قرفأ هنو زك اول ءداذا عمدجم
 فصوىريهز هبادؤلاق

 فاقلا ةكرح ع نءلزتوواعنلا

 هدنعأم ملعيل كالذي هنئعتي

 لاّقِف

 ا

 قر رومنا اورءامقص ىلعءامدخ

 تبدلاةدعأ نمدو ؟ناو

 نأ ىلعهالالدل ناريذلا لعاتتكو علت اق :وسسى أف دو.سلا تارمذلابدارملا نأ ىلعةلادةنن رقنا_ءالاولدعلا

 فويسلابةعاطلا ىلا نوملتو نو راحت طرملا اذ هباوج

 (( بئاص“سج نارقالا سو رأ ىلع« اهب كنت لاصار م4هةعاصو

 [ والد : وطلا نم هدمصق نم ريجلات يملا

 بعاول انش ققوشت اهو * بك اوسلاعومدلا' لها ةيره

 بئاسعلاب ىل_ةئ الوأ فاس 4 ىذه مف« :رظن ىدر ذالاو

 هدعبو ناو دا قا هنفك ىفةقعءاصوهيف ةباورلاودلب وطى هو

 بضاوقو انةىنةقررحلا ىدل 95 . اهلا لع ضيشا ممىدنلاداكب

 * لعق أن ءالوباصسلا اسال ادس ىذلا قا ارحاوباذعلا ةدكو كإومباذعلكوت ولا ةقعاصلاو
 لوكلاعم
 دكا اوهو ترق عج تار ةالاو سأر عجب سو رالاوب ال ةنالا' ء[نك الاو ما نم طقسترانوأ هقرحأالا «يضلا 02 ل

 د->اولك الئ 0 ل هلأ ءىجت .(هم دما ه ل
 ىلعا هم صدك 0 ([ صم ءأ طعلامومعو دولا ىف ىه 4 || سيجا م ود ملا لمان أب | ناك «سمةدارأ | ة4هذ

 نحفمظ اء دق هواع#

 عجب هْعمص ن مالكنالحدلاة -ةد رشب ةرثكسلا عةبتار ةالاسو رأبدارأو امموكلويفبر 11 ىهئافكأ 1 5 م
 هرلاّقذ قهوع
 اهنانيد وهقعا كال اع منأ ار ذحودمأ 3 ع ا اد را اما عهذرخ لا ١ هرثك- ااوةلعل مدحرسامملا لثمىلاّني | د هد 2. ا م 5 هلا ا 2. ف 6 ا - 1

 لمانالا سها يئاصاايدارأ هنا الذ عج ول م 2 وى قاتلا اقرب نم مذ نمرهظف لمانالادد_ءوهىدذلاددعلار كذف س+ لاك نا ارقالا سو رأ ىلع لاقت هياط كا م

 - عم وورابح مجيريبابحل
 هناذعب هسول رق ىّدحا | ذاو بءكلاةف تان رام> ىلعاضدأ

 لزئاذادهناو بدو م هنأ. هلا سرف فصن لماكللا نمةدمسصقن مناو رهن. كلا د.ءن.ة سم نيريزب هلئاق مطار ع ءاهذسامنعمط#

 هماّتو هيلاد وهي نأ ىلا هناكم فدو هجرس سو رق ىفهنانع قل ا وهنع ' ولفتي ليلك قدح عو

 0 هورعكلاهروريج يالا كح. الوءارإلا# فب سو رشلاو رئازلا فارصناىلا مكشلا كاع
 ةديردجلا ةعكسش او ميكشلاو ةيادلا هيك سعىذلا ماع 9 ريس يعلارمسك,نانعلاو 00 معلا

 وهو هلق لسلام سفن اراد ذ دارأو ضأغلااهمف سرغلا مف ىف ةضرتعملا

 كومع هسون را خلا

 ذخ أف لاك هبماعنلادالوأ
 -4. ق1 - .

 تنذادولاقو هر. رينز

 هندوع



 ىأرعةجاو هتايتاكمىف هلعضاو الا نعدمقرتا مو هتبحو تالاوم فوه تلة وردت ذات املا لم
 ىفتدازةةلودلا دضءىلا تلات الك هن تروب هل - شتا هلاومأذخأو هلاقتعا ىلعزنوخالا

 هيفمعىدح أ لمسنا لانو باذعلا عاونأ هبذعولاو مالان هيلاطع نم هنرمؤ> نم ض منأو هذم هشادصتسا :

 هاودياعدو نادم رهط ىذا كمأو ةطشل نم سر دقو قوق. لاذ تان قو هنيه زج و هغنأ عطقو _

 . تتكوساطرف درقو ١

 تثاق ىلع نزح اذ .سأو * ربل اريغام ه:كحا آى ظامللا ف روصن 3 ا

 ريس الو ىنءريزخ سم * بسمات املاهلاوو هر بعت مسد تأد نم ىلع نك

 ندا نيذهدا ناب مسقأرو سفن ىلعتت أ ىت اا ةنكن || لبق خفلاوبأناكلاةبتاكلاو 0 (ثتحو) ا[

 اموهريغاعأ هلامجأ ىردأ تسلوهناقوأرثك أى 4
 اندعبموقلاه لو « اولزتدةاتاهانلزنو انلاهولتواهتعاول-ر #« انلىق سانا مدلا نكس |]

 أومفةسعف هر نع ه دفق هلع تناك ة بج مج ىلا هديقملامل لذبسم_منمورضيال هناودكأ المع نقتل ّ ظ

 رومأملاهب كو لإ لاقمت هدب ناكنوناك ىفاهاقا اود رئاخذو هيبأ زونكوهعئادو نمىيهعالاميوتكمأ|

 هضرعد لارا دح>اولا مهردلا ك,>اصولاهروةسا أ ىلاو 2 نمل صد الهلا اوفعناصت نأ ام عنص أل ّخ

 هلزييصعتااءأر يلا صءبلوقي همؤو كا ىت>هب لثع وباذعلا ىلع 1

 رصانلا "لقو ايما” 35 لام كمر لآو ديمعلا ل1

 رداغلا ب | اوه نامزانأ 5 هلادبف مكجر ب نامزلا ناك

 دئادةلاررغبءارعشلا نمريثكهانرو

 ملا ىلع هرارزأ" رزدق 2-4]اللغىلد :نماومعنال

 هلءفو 6 ومسللا م ىولعلاا٠ .طامط نب نسما ىبالثسدلا

 رخا هواسقىف ه4سماقو 00 هتور ُّط رق ءام كح نما

 ا نما اوأب تل مج ع ع نمكنوت م ىظح تملا

 رمَلا ىلعامن انك رود ظفلبهتيأرو ثتددلاهدعن دو

 اعذلا تيبلا فان( هن دعت كلاوؤ وثلاث لد راعش ةمقأانمغلا .ك,ةلالغلاو دارملا ىفؤغلب :ًاهلعلو 7

 بيس ىلملا هيلا عرمسامتا ناككلا نال نعم ىمتتلا نع يدا نك املامقمة-ارش هل هج ملول هنال هلق

 ءاعّدا نأد املقعازا 2 ادم ةواع لان اوك د حز روان سك رياك لابنة الم لد ال ويم مقلل ةمزالم 1

 لمع ىرو رضلا لعل] هلت عضوا« م. هلمعتسمأ مت 00 ذقن الهبهمشملا سن>ىهمشاا لود 0

 هلبقىذلاوت بلا فهنعىبنلاو تلا مأو صوصأللا ىبسلاوههل عوضوملاوالثم عاملا لجرلا ىف 1١

 نا ىت-الل_ص ًاهبهيشملا نعزي الث محب همشملا نأ ىلعةلالدو ةغلامملا ق1 ءاضقهمبشتلا مان: ىلءءانبللف || ٠
 همام طاطا للف اود اضدأ هيشملا ىلع بترثن 42 ىب كا ع نم هب همسملا ىلع ى ترتد املك

 بلاطىنأنب "ىلع نب نس لأ نب ندم سدا نب ىهاربأ نيل يعم“ | نيام .طابط هاربا نبدجأ ندمت نب دج ندمت

 ةلامالئون رامو نتتأ تيتان وناهصايهدلوم قمح ملاعو قلغمرعاشوهومهنعىلاعتهللاىبذرأ]
 هكوة<ر هلا ءاغصوعءاك ذلا وةنطقلابا ر نك دمناكو ريهاشمو ءايدأو ءاذع مهمقناهمصأب ريثك ب قعهلو ا

 ضورعلاداتكو عيطلاس يذ متباتكو رعشلارايءباتكت اغنصا!نمهلو دصاقملاةدوجونهذلا
 [4وأ فاك الوءاراهمذ سلات :نولالثو ةعستةدمصق هرعش نمو هلئمىلاقيسنملو

 تاكييللا هلعذ قتعداتت و *« تاداسلاهلتنادادساب 1
 ةدمصقلا فصوىاهنملوقب 00

 تالءف ناعافتم ناعافتم د لدعم ليلخلا دنعامناز ريم

 ادب لاله نس ىلا رظنا

 ل

 !تمخ هرآ وأ نم بهذي

 لاَقذ

 درص»ع نم خليصدق لك
 تاع

 .>رئاحدلا هش نم دص#

 2 ١ هىل تدر

 اموهكرد,ن دعب ديت د اير

 تاتؤريصملا دقاذلا

 نأ ىنذيلالملا ىرتامأ
 هسولا ههحو روب قفالا م-

 نمدص## ى هذ. نملك

 كلا مولا نصور

 ند عقاولا طيلقلا نمو)
 و تيلكعن رع

 رك تع لادم

 لصتت ةياورب حرفلاوأ

 كلر لاق ةيوارلادام_<
 رعسلا ل اوقلريهز نب سعك

 نوك.نأ ةفا#ريهز هاه

 هلى وريف هرعش نكمسنمل

 هب رض» ناك ه.فريخالام

 لاطالف «-ءاغمف كلذ ىف

 م هس هذخأ هلع

 ىنناسال هبفاحأ ئذلاو

 اي تكتلات تلق

 هب رمضف لوقي هنأ هغلش

 2 رطو هقاطأ غارب
 0 ماغوطو ةمهق

 هيشعحور ماعز :ةقاطنأف

 زرب وهو
 اريعىمههودحأ اماك

 اب مث ةرقوم ىرقلا نم
 هوان تكرف ريهر ىضغف

 ة:ءتبن أدر ربوهوهفدرأو

 اقفرعشلا نم هدنءام لعمل



 0 سجس حا

 انا وو 9 طف هير جب تقثوو هتعارب أ كر وظن" الالادو ةعد دم ديلا
 ردك ريغ ودص شعألاو

 !رسرزما ةينهدس ناكالو دارأا-!نطفأ مف ”الاباوجرحأ مه كا لا كور 0
 سو

 4 اك 6 كال رداملاتو ”ىلااكح اض مست هب ديني ت اثمالف هسا< ىلا ىب.دعدت ذات ساللاهدلاو
 م

 | 4 اة هح نم فلا أ ىل فرشات ع نم ناكو شد ,كئارر رب هنا ثهذت دل فتم تل راق كيو 0 2 ىل<

 تكلي هم تأ تذبخأم هه>وىفرور سلا ةفمكتأرو وو اهل هزازكها طر ذأفةعاسلاف كات ىفةظفالا كلم 0
 نمرغصأ مش ثلا ةعقر تاصو اهردصو ” لءتدرو هل ةءقرهإ كم ختس وهن عاام ناكف هر ل 3 0
 سئرلا ن بتيسا تانبأ ارك ذانمانأضء.ىف ىرح وزياسسملاو لاق ا 00 5 : 0 هاقلابر والا

 ىلايثك ذم تقةش « الاوىنءتغ-هكنئل بهمن ءى دو ىصانناكم نم لئاقلا لوفوهو تا رك ا مالا نملك دشنأو اهي و رىلتساو (هتزوذاتسالا 3 نسا نآكو عملا
 هروث ردم نم هرعشو ههحو

 هروعغد ىلساللا نمو

 ه4.هعطعو هذ ةرط بصتغاو

 لاقو تةولا فد شن أمن فلاب أ ذاةسالا ىجصأف

 ىلاضتلاو ىد "الا همن د ا رقىلق تكرت ىلا تجكرامأ نب ىنادلعب اءلوماب

 ىليثماطعلا ن 000 ال ءاقال ملف عفراق كاك ولو مع وب ان 6

 ماودوةدانز وهداعسب د ارمشنم لاك رو هن رورو نمهلو 0 0 نمو. ل

 ماسي ام مرظنمنع «هباقنعمب رلا لحد شفبرعثاو 0 تنصل را
 مايالا ىلع قم هدئدمو * همظ: سعر ع2 ىتبدهو م

 ماهفالا ةصاتربغءادها 5 عل رم وهلمفأق تاعفهتمغقلوقلا :

 3 5 00 ةلامم*ا روره.سلاناغتداغىذلا ى دو
 وه مك |2956 ر ومع 4ع دن مو َن 2 ُ 0 7

 دوم ملا لت ىدم-ءتال وف ىد وعقىتسسشءاموىدوع - مدل لاقف

 دود_ثا ل ل هيوؤت د هساع لد ءاصأت مادام هءلصو رودصلا قيض: مهلا عستاو

 دوقنعلا لذ ْممىرذلا حر م>افىف ام امصلا لمآ نممادام : تاقف
 دوس مكن“ أقمق هنأآد د د هدر تاه راظو شما لف هد.ه:نم رونالا_ظأو

 لا ال تف طاا د كىلامللا رك-شد فهن م ىلنبأ هرعش نمو تاعُشلال اقف
 روىفاال سلا دءر سلو

 هلي تءمجاىلا(ىلقغتاو)
 نب ن سلا ىنأ ىمخاقلا عم

 ىلا مداخل 4سماهربغ 5 حارتما نامزا ىلعىل ع نا

 رجا ىلا اكفنا هناسسأاو د يل :كىذلاتغلءانأ اذا هذمو

 رهدلاىلا ىناكوىوهيىذلا هءاعوح رتئاورهدلاىلا م ى عدنا لدو

 همقب د دو دكاو ةلاوىتناغااو ةضغلاو ىهذلات ال ”اناعظعاس احمأم .هوءامدنلا باطوامو “مس هنأ كح

 .اذهوهو هب هونغوارعشم ع مهتليا ةقاعوهمو

 حرتقماهدعب هل سلف د هلامآءر 1 ءاناذا حد كذا توعداناجأ الف « ىنااتوعدوانغلا توعد

 رعشلاببرط مهر 1 1114 4 ا رش 0 بحاضصلا ىلع هريددت دعب كلذ ناكو

 ةلودلا يتم هاعدق مان مث نور 1 :]لاقوا دغهماع ب ص سلخ اوطغلاقوركس نأ ىلا برسشو

 ظ هدلومد ب ماقوةلودلا نكر ونال هنأ كل ذربخن مناكو 0 ا ض.قفورد-لاىف

 نم ةعاجائعمو 4 بذلا

 ل اوقمهدشنأف راها كال

 ق ىلارغطلانيدلا ديوم

 - لالملا
 مامن ا :ادافلااوموق

 مادملاوفصرساكلا ا وعرت و

 دامءن ءاقلاو آب حاصلا هعمو“ ىرلاىلا ناهصأن ا يال انءاجدقدمعلا لالهاذه

 ةلودلادب ىو ةباكلا ىفهتلاح ىلع ى>اصلاوةكلملااديلاتم هيلا ىقلأو ةداز ولا علخ از هجتفلا بأ ىلء مافن مايصلار يش د صح لع
 هيلعاومخشد نأ ىبعد_:جلا ثعبفّناظلا هبءاسأو هناكم خف لاوأه فو :ااغل اسك كارم امنحألا و لا واروت

 فاضناو فلا ىنأ ىلءةدجوملاه سفن ىف رسأو :ناوبصأأ ةدواععتةاودلا دي كم رهف هنماولا_:.ملاجا اومو مولا س سرد

 اهنمو را.ةةلودلازعهتلئاماهنم اهدعب و هيأ مانأ ىف ةريثكءامشأ هملعهداقّتحاوةلودلادضعريغت كلذولا امطن لاهم ىلوا ناكل

 ليم



 احاصفةد#و وا مدح دج اليخ الخ 7 كو اًغاض نة ىناومل ع هلو ىلعتدغف

 احايص لس < ناعم د 6 !ااهسواسو تعنم

 حي رمهّدلا فبر ةأهنأ الا ىبعملا زهىفدايعنبابحاصاو ||

 الفتملا عضوملا ت لذ ىل_مذ »< اللا انأانو رجا ىلع ىبسأو ا

 الع الا رظانلاتلك ل سهو *« هسكت منا تككف لهو
 مار لاو

 اللا 00 دع الد ءاسمح نم

 ٍِ اتناكت ثعدأ 3 اتداصوعن ل تلقا

 م ىو * ناو ا

 "ىثرقلا ىنغلاىفدممعلانءالوأ] َ

 هب رضو ه#ّدد ورب فذ دعو ف امون لا تاحادا 0

 هما لشمىج :,عنأو ءلانه « ىنبع ةمىنذآن اوت ددو /

 بطلابهللا توعد * ىئثرسقلا ىنانغاذا اضيأهيفىباهلاريزولاو || ٠

 شحسعلا لعو-هلاوف * ه |
 هللادعو و سراق نينم «سحلاوأ و نيسملا ىفأن بمس ءاقااوأو ود_:هد#ثو أامويديمعلا نبادنءعقجاو ّ

 لع ترمصأ ناو

 اهقصوسادهأ بذاتتناولاعت مه لاف ة هددمم-ع هدر "أ, نيرئازلا ضعي ا 5 تمم لان سحلاوأ و ”ىريطلا َّ

 تاق مث و لاقذ كن و لاقو هاك اق لعفىد-تدنأاندمسىأرنا اولاعف ََ

 ءاقلاو ألاف 2 _د2-عةكردسلا راااههد مساق ألاقف عج برمتلاو وللا نونفاهيفو 0

 قشعلل نوللا ا ممر ةهصاامو للاد_,عوأ لاق 2و عوضأ كسا هناك نماهأىل لع نيسحلاى فأنا 0

 عيت ن يبس اهارأن و نسحلاوألاقف ىوشا 0

 د_حأ ماكتتاذاق عرشلا ىرديال هنونف عم ناك هنا لاقي و لل :اوالاىأر.ا ماع مدلل ناكو 5

 قلخلاو قلخللا هامساباتك فلأدوناكو هيفماك-تلا ىلع عطق م سنخو 4.!ءق_ثنيدلا صاقهيرض< ||
 هناي 00-2 قوو 0 1 كاذب باحكسلا ع نك ملوه-فيددولو 0

 هروسقلا لذ لمشو هرصشلا الهر ءوضهذا هما_ةمند .يانكلاوذ جفلاوبأ هاا نداسو 0

 رعاشلالوققدصأامو (ارةصلاهيشنأر ةصلان | ىلعو>و) 1

 [يعارس ارساذا "رتل [نباو هم مسعت فاومما ذا يرانا نأ . 1
 سأاحو هببذ-متوهدأت فدوأقنأت ةءو هع هرملا للماك ةمهلاعبفر ا | اقيطلابكذ اهم ناكو 5

 "لرجال ردا نماذخآ ماظتلا قمدقلا مشم تلا هةووع الضذو هرمصعءاندأدب 31

 نك رالقلاو ا لاه 1 نمار ادع لوو لاكدسالا ليفتشأ ماقممافاأو 1 0

 حرج ريس هىهأىرحو ه هرك ذداطو هردقعفتراو ةناشزاعو نيةءافكلا ىذب بقلدي و نبا ةلودلا 00

 فرط نمو هنوعوىلاعتهللا هم اشعاع ر 5 ركحصادساموىلا فلا بأ لاح تضفأوةلو دلا نكر فون نأ ىلا ١

 هيدكمو هلزنم ىف تفلا ىبأ ذا ة_الا ه داو ىلع نوفرمثبسمسلا ىف هناقث نم ةعامب ضيق دقناك هانأن ا هرابدخأ 0

 6-00 ا و هرزدر وهم "3 ام عم هيلا ثتووش و هلاعفأو هسانن أ نوذعدو هلا وح نودهاشدو 1 ١

 ةانضتاو سنا سا بن الادب تنالعأل هلمل لغت#شا تفل ارأ نا م مضعبهيلا عفرف | - 5
 ضءبىلا ةعقر بتكلالا |: قهناو مان طا.ة-او ةديدش ةيذخ ىفوهللا له“#عم مام ىطاعتو ءامدتلا 0

 كلذ ةىلا هوب آسر موعتملاو لقنلاو بورمثملان ممه ل دناممرلا مش تاركا ءاذت سات ْ

 قدم اب كلاعب هنا لاط أ دلل ت ةمءادق محرلا ن لام طع انا ذة اعلا ءات نمناسنالا

 2ند اررثلا طعم ىف امص أ عم تماقتناو رانك موص رقدزهتناو رهدلا يعن مهدقرىالومو ا

 دهاعم 1

 ةعفرلا هذ هباباعاواحرفذا ةسالارب انصاف مالسلاو شهن تاب 0 2ع مادملا ءادهأب ماطتلاان.لع طفت |
 د ميسم ١

 ىراخْك ذنماعادكنال

 فربخأ(ر ةاط نىلعلات)

 ندلاباه-ثةووهاضنأ

 اذهاعهرك ذءدقلا بوقعد

 ضءد ىف اةساح الاد هاذعم

 هثداحار . زءانتدالمانالا

 |:ىىعق ف انااَز 5565

 سنشالارك دن ةياءش توص

 و هممشلان امرء حلا

 4 |زغ "يس فرذللا نم

 ىع“ أ مت وصو هدآمسلا و

 طرغل داش ننام

 حو نمقرأو فاوتتالا

 ىدرغلا مزعدنع ايعلا

 باه لاف ,قارغلا ىلا

 ندلا

 ذل نال يش ةرابشو
 زعالالاتف 2 ىلكىف

 تبحلاو ةبامصلادهعىفر ؟ دنأأر

 ا ندا تاب لاقت
 مصل اهعج رمد دعت ىلع ىادح

 زعالالاقذ

 ماهتسملا ىداؤف تسي

 بر ىبع
 لاق اهلا (ىريخأو)

 ه.ةقااءامد ربصوس تدرغنا

 نبىحءاىأ نيدلا ىضذر

 د رولا همدخ قالا ذ> و

 دوناكوهللا هجرندلا مد

 سا اهزئةماهلا ىطم
 صعد دالوأ نم مالغاتملا

 قاؤواك نلاءاسؤرلا

 مهحولا ن-سح هّتمدخ

 ريس وم ىدم ماو هلل
 تاقؤ



 لنالت هذ عرمص همأو ءانوأ

 رايءابل لاقف مهو عرمدمأ

 نك-!وةيفاقلا نمّس:ره

 ىلةةاهح اجار وصاهملا ىلاغت هسو.* "لالالا نود أم وبل قدزرفلالاقأك

 دود كور .ةلاناّمقتاماذا «اهءامظنأ اك تل ظهرحاهو ىرادلا يكسملاقأك

 7 تأ ساازخو نمذال6 د اهدوذس مثلا : نمبووشرذولت
 ءا|نمرئاطلاوس 5و ةلقالو الك مونو ارصوهااعقلاماعباك 0 ءأو الو طم ر | لاظكاستمايأب قذو ٍ ١ او

 همدر تسلا رتاطلاة قصتك هودداع املا : 2 هجر عد_:ءىله
 تاحتو تعشق أ اهوأراماف * ةماغاش 0 ريم ! لاذ اهةطاوع
 ىفرع» نأ هلأسأو لاح لك ىلءىلاءت للاد_جأو بنعلا عنان ريطاوت 0 نمةفئاخ م ريئاصعلارقنكو ا ىوك-ثلا ىلا تك شت بص

 0 هريسرمهّشيب و هرودر مهلا ىلع برقي نأ هللا ىلا بغرأو هدو هان قرمخلا .فلنو هتكر
 هرغ ىلءارب و هناعاس نم لواعلا كر ل: 0 هيرب ,ادو هكلف ةفا سم صني و 0 2 1

 ل ه>راوح :

 هتذومىفبا.لك ّح-ةلغأ

 "ىلعضرءدو ناذمررهشافو فهرعناا ىنعت*)و ىيعلاهر قل ىرادعر تاس نوت لاش 004 لاعف
 جم ردن, سفن تاددصأو لح اع ى» نوحي مىدأو رذكلا نمل - كك هع 0 ا هاهم تناك ميبظ ىديؤو

 اهءوضنومعلا ىذغ ىتلا هدفافر ىلع مل-سربو روكدااد_ءيروملاةءإءطاسدو ر بها 2 ل 1 نلقف

 دق روهظلارومةم رون لارومغمهيليربو [هركساف :ويسكو) اه هرمغ اقلك اهءوءاسحالان مط و اعزجر طر ذا هباق تكسدأام
 ثعمدو ديزل فار طن مران لا ص قت: ا6هفار د نم صعندو ا ا ا م لاقذ

 لملانهدنيو دارجلاةمرتذيو راقلابهيلبيو دودلاهبىرغيو سوسلاهيلاىدويو ةضرالا هيلا || كو ارح طرفنم
 هرودنمانح ريو ه.دواعمنمانصات و ل و نم لعصو "رذلابهنقك<كو ١ 1 هاوحالا
 هضتق: اع لاعب و تاو هاج 0 نراكذلاب .لعف هبلعت دو 0 0 : م 3 تاظقيتسامم

 لوو لد متاارغتسأو انيم [لاقاديعهللام>ري ربو هعواطبكتمتو هءوضي مضتقااذاقرالاةوءد || نسحلاوًازعالا ىضاقلا
 هعبىلاحو هغيساوفعو هضيغباعتدهلأسأو هديا قيفتنم هينعت سأو ههركناهتقامم || اعتدت هجديْثاانيلع
 ظ هلوصف نمو ركسشلاو هؤام-أ 0 لاهلار هن ,راجىو تو بت نم ىلعو 4 21 ناك لاد ىدلاو بريخ أ لاق

 |نمبرمثهيفاغصو ىذأراوتعانملا> رهدلل تدلخ ىتمداوق 4لاثمالا رجم ةبراجلارامتلا || كيددنب عئالط حاصلا
 ةلرديالو بردنو جرد تالا غامتالبترا هلز ه كاملأو هذح كانغأاملوةلارب - ىدهرمارتغا | هساجمرض < لازبالرب زولا

 |لذيبءلا هتاطاساناص»نمةض ثم نامز لك ةغصو هنامزي ئثهيشأ ءرملا بعصتو فلك مشينا 00 عد
 000 ناديا مالاد سلا لله 1 وأ طفح نمىلفاعلا اهدي فد 11 هئادعأ حال_ داى هلام : ةءارقعام»ل هئارهأ ضءنو

 رسعتادعبالا ااه ملاكف اذا نانان لزطاوحرملا ليلا نااطيشو 1 0 امهلاثمأوى راذلاوإسم
 هلوقرعشلا نمهلهيرخأ اهو« تيثلاريغاتتم لاسقل اذا نال فو || تاكو ثيدس1سا بتك نم
 براقعلا نمّرضأ ل ءبر #« اًمءعلكيراقالانا برات: الن راتالاودع 5 اناا نملاجرلاخآ |ىدهعلفر الجر أر ا
 المو ىنعاسصو * ىووىل 2 نما ”ىولعلاىلابّتكو [ريمالاعم سا ارمض> دقو
 ىو ه..مشلا وع دب الا “ل12 اكلإم رااح : ! ىضخاقلاو رد لا نب ىلع

 كك 1 اذ[ ىتح < حالا ترا فوت م ماكل | دج لأ دل ع نمافئاطوأ ريزعلا دمع د. جى س للا

 الهسو لاح”“لك ىف *« هيسضترتاعالشأ ىلكة امداملا نم *« تاه 5
 الدوفالصو تشوأ نار ثارت 3 0 الل_ءف كال ءف لع دع ىدو لكل :رد : نما يدوم قا هاذا

 لام ه4تمياو 0 ىلو "ل اانا الأ اريصلابت ارهظ# رظنأف ى .عتريص : هللاوورس زا

 هسرع يجلد هم 1| اهلظرأ و2 يه لزب ع ني 7 : ىن<ساجتال تاقرذعأو

 ١ هوحولا ها دعو تأ 1انبا

 احاج-هل ثنا _سا ىلهذ «امااخكذرط تضردق اعامتراك دوز ددزاو## ْ اي معن ١ ريمالال اة

 احامفنا هلهلالا راسم مس لهفذاقاغنم تورطو احادقنا هل تادقسا هذ * اد هاج كدر ح دقو ىراخلا ليألاب تاءافادا

 : احاحلا تتر كرداتسك بت 4.عصم تعدو احاورلاو كمون حا صن هو.علا تاسراتنكد5 لافملو س |ك1لاقؤ
 1 ا ا للا 5 7 2004



 ٠ ةنامسلا نماربكلا ةب :رآ قنا هاك علا اهناديع نال 11 ل١ كاذي ءانأىنلأ 0

 : همفو ه.مدو قس ”رقتلارثأءو سل ةة ىف لا اسرلا ناو درمض< ناكو رمصن نحف كالال لد اسرلا ناودداقت

 َ هىهأ لاو زىبقدو هذي ةرب هنم قحأ هسفن ىربو كاذذا هنا ارد ىفبتك ناكو ” ةاكسالا مسام

 : زاهحإ مفاعم اج هلة حلا بكرئذلااذاب هماقمموق وشمل 5

 رانا هر ىتح 00 ىةمعل هلالا ىرأ

 نمىيسفلئاسرلا ناو دىلونو هتينمأ ساقلاانأت فاوو «ة.تمهللادبعىبأ ىلعتتأ ىتح مايالا لطنلو 1

 هرمض>نمهرودصدنعىنثاب.طلاوأ هءلعدرووءارعشلاهعناو ءاريكلاةمدخو ليجلاةسانروأ]

 لوةءاهتمىتلاةروهشملادب اصقلا كتب هدف" ىد.شالاروفاك ْ 0

 اردنكسالاو سيلاطسرتدهاش# اهد_عيىنأ بارعالا غابصنم 0
 ىرق ن1 راضنلا ردءلارك»نم * ىنفاضأف اهراشعرخ تالمو

 ارمضم اذدكتسدتم اك ع هتك س رامس وىلطن ندممو

 ارمهعالاومهبسوننهلالاّدر ا ”اكنلضاغلا كح تدقاو

 ارخوم تيتأذا كلل ىدفاو و د اماةمداسالاو كدااعلا اوعسن

 ىرت.ثةوبول#لا هل عامت نع ده 4 طفل ىف قطان 34

 ارونا 1 لوقلا تنأ تفطقو * هتامنل-هق لوقلالاجرلا طق 2

 هذ :هلوفانذ هدهد مف عر شدسا ةريثك ذب أصعب :دامعن:ىحامصلا ه>ة2موأ] 8

 ىداو ريغع ندع رو دي ىداولك قمهيباقلن َ ظ
 داوسلل 0 ىدعيش د ا طعلاو ناو كاورك دا

 ىداسهو ىتضورو ىدا صو د .ىبارض ىهفت ةدصاماذاو
 داجمالا لأ | هاوهنم *« ديعيلا ديمعلازا ىدنو

 اهنمو 0

 دالوالارئاسردةىردزال ع هش نمهنأرهدلاىردول

 داوطالا قدودد_ءال د يودلأزت مي فركسانلا ىأروأ

 مركلاوخأ عمبرلامأ» 35 اتكلاوخأعمدرلا تلق لا هرا شلال د مدودوٌكعم راولاق

 م-ن ىلاولاقف اذاد # معلا نبا سرلا تلق مدعلانم”لقملاىنةن * هلاو_ثب ىذلااولاق

 0 وذ و هاه 20 2لد تمهوىلأ هلاعتنادنع هنشم عذعبل و

 اهل زانمىف تسل سلا لمضف ح3 00 _ليااطص كنضدال

 اهلئاضفف اكشن دازام * ةثاماهحارب ل سكت ادد

 كادذ ىلا ءتدهنلا ىناعج ىناتك ( "ىو رسلا ءالعلا ىبأىلااهيستك هلا كر ل سك. نموهذمن هذهو ا

 راك لاك ادعلا نودىدالا را دعلاق و ناذمرنمسصنوده>ىقو نابع تةرافذنم_ءتوّدج ىفانأو 1

 ضن موهودباهصأى أاضي رغه_ضعب ىلصو معلا نأولزحفءاضتب ن هتصومو.دلا عقوو عوجلا ل نم ظ
 رصنتلان ع4د هوربو لاا نععأن رخلاهحوفرصدو بضلا غامد سد ذبا-هراوأ داك جاو من م8و

 دال :رانلا ديو بقا لس فال كركم 9 قاسلاسراو قاس كلانس نعهدب صدقي و

 داو 6ك تلامدو ش>ولارداغدو تضل ْ ا

 د للا عادد اهالع #4 اققرت 7 يتداخل صد

 لو. أامزحأ هزم :

 زر 7-0-1 َكَمَق 1 0 ا

 اعف فشانلا |
 3 6و9 2 حبردب سراقو لمجلا زر ركو ل أةايحىفاذهلضةلاو أل زر لو ههل نمسعتأو هلق 00

 5 : ةلودلا.. نكرهرارو نم هورذلا ىفّرةّدسا وغاب امه ىد ىلام ءالاوءانالا ىلءةءارب والضفدادزب و كاعلا1 1

 اع ”كسولقلاهتءامر ى مد |

 لاقف |

 1 تاقفلضغلاوبأحشلا لاق ٍْ

 هرنشنلاىفئارقلاروطتاا |
 اًذانءإ ءملاىلا ثرسظتو |

 لاا رتو فءازوللانع اكوإ

 لاَعذ [

 بعاك هدالو نم رباثتارد |

 كاع

 حولا ءى
 هد رواريصسم هأثاقف

 ريغ عسل م هاكلاسو

 خواممارىذاهيف

 تلاغدحو ران هأ سدح ىبددي

 كاذس وو نع ىرولارب

 بحاملا

 ل هل 6-1 ءاز وحلا

 لالا ميسشلا لاق :

 قرطمووامو هبدررصو |
 تاقفركف. |

 | 0 ضمد كازأ
 أ

 يقل

 :م آى صولا رتف لاف |

 1 ًاىبءعذه تان ]|
 21[ تاع م لاقذأ

 دماحوب ًادامعلا (ىفربخأو) ا

 - ران قىامه-لاى ورلاع

 ندجأن "ىلع رد نع

 <: دنبلا نب سمان ب رقعج
 لو. ىدلاو تعم“لاقهنا

 دمعسابأ ىدلا و مععع“

 0 ل سلا نب 00

 9 ماما فتآ ا

 و عرم هتنأل كل ىل-ه



 00 (١ تل ل
 1 لاقفد,.دشتوصب حير هذد

 1 الاعراروعملا

 | ىوقلا يعض نمامعاوذ
 أهتارمذ نمضرالاتلْزإر
 هرع-سدال هئام دل لاق م

 طقمشساو ىرحاع 2

 07 ”ىلعزعأ سنن سهلا نم ىنالظت تما
 سعكأ| نم ىنلإطت سمع“ # سنع نمو ىن|لظن تماق
 سجل اب سهلا نيع ترس 35 ها كلل ءآز ان

 ىبنركلاهن اداوغلا ىبم ا كلل

 لمد ىكرت مال غ هس ًارىبعوةلودلا دضءىديندافقاو د اصلا ىدءاوب أ ناك(ءا ءاردالا مهى توقايلاقو) ٍ

 لاف مهرب انأ هش تاق هى :اصلل لام 4: :ءاهمتع هماع س ءثلاىأر اذاناك5 :

 ىسشن نم 58 أسفل * 00 ءىب مل : نمرذتعااك لا-ةذىل>رلا

 سهلا نع ىنامغت سعه“ * سينمو ىب-الظتتاظ | ناطاسمونلااذهناهمون
 سنحىف هلوخد اعدادعب نوكر غنا شمل ىلع هبي مس ١ ىالطا نأ (اهيفدهاش ااو) كلديرسف ١ ءاقر 2 1 ضء»لاَقف

 عداهن الولانهف هل تعضواممذ الا معتسا هم- ملا ق هراعّدس لالا معتسا نوكمف تالذكن اك اذاو هب همشملا ١ اةعععدو تقدص ننرضاخلا|

 اناسنا للظدانسحاناسنا نأ ىف ب ت"الذا ىب :ءمىقتلا اذ4ناكاملاسم# ل ء>و قييتمللا سهلا ىن عم دل ْ لوق. لجرا 0 هلمط
 ا الاهحو لءى رن سح أ ناك مصتعلا مالغ كك رثلاءاممنأ ىك>امزيدملا ىنعم نم سن رقو# رخآ ْ نأ كح ىانمؤتسأر ١

 نومأللا هاخ اعد مصتعملا نأ ق تاق كل هدعملاناكوه-:ةنوف |

 هحو ىلءتاماحل_ا كالت ءارو نم سهلا ص عووفتامأج 1 يا هرادىلأ موب ١:تاذ ا

 ىناحدقدللا هز ءاناطاشا

 هك4ووص نس

 نسحأ تر ار ءام#هجو ىلع سعلا ءو كال ورظنا لاقفىديزيلادمشنبدجال نومأملا حاصفءامس : ناد ةفا ذك هتفَط نمواذكا

 سنالاب4 كح .ولا تلازو * شع لع سب ؛ تعلط دق تافدقو طفاده نم ] انءوهرق تود_ص رهعملا

 هدعب”ىديزبلا لافزحأف ||| ريقءملا لاق مث لمص ك تدق
 سهلا ىلا حان رأ ترمعذ * اذلبق نم سعكلاا نشأت نكدق |ضعء.لاقفأ .ثاذهىفاولوق

 ة-ةيق>ريمالا له. نئءلنينمؤملاريمأاهتاون ومأللد_ج ا لاقدجحال هرتذ ضعف مصتعملا ن طذولاق | | نبرمضاحلا

 حار هتلارثكنومأملاهللاقف م رد صقر الا و اف نو عال ءاعدندر 7 ًاعفهنمن ءو لكم ىعالا | نيد كتشخ دار

 هب راج هيدي ند 0 بح>اصدا .عْنيد عملا نأ ى>اماذهن مادرقب و# لثمكنادعف ١ رمعلا لاقف

 كثالذ دام ءن الاقذ هنمتعان راق قربلا فطقن همست : سر _ذلا ل.هوصكصوأ

 عال هوه-قلا ن ءرم قرب د اني 1و قردلا اهعور رعاشلالاقف

 عانأ رب لمح ام ىل-ثم نم «ىعضلا سد“ ىهواهتم تدع 2 انصر اهلا

 لاقف هزاحتساو ىمرملانومهون:لماجلادمعل ل زالادشنأ 1 رتخلل اعف

 عانرب كسعام لمنم * سن !نمبتأ ىرتن لو ساما اص

 ظ مهمارزو ردصوهد ول 11 ءئالمدا_.عول ملا ناس آو قرم لا نيعنيسحلا ندمت لضفلاو ًاوهديمعلاب و ءاّشسلالاَقذ

 س.ئرلاوذاةسالاورخ ”الا ط>اذا نعد. ناكوةب امك !١ قرا د2 وانك !اعثلا روصنمو أهق-ىفلاق 1 0 0

 امو اهتساشنوىلاعملا ةعارب عم اهتسال سو ظافلالا لا زجو لسرتلا نحو ةغالبلا فشلا هببرمدو ٠ رع لاق
 نإ راق ناكو دامعلا قذاتس الاك دال .لا ىفدادغ اهنع هفرمهنمدنعدادغن ءهلأسدقو بحاصلاهلهلاقامن هاا

 هدمصق ف نزاخن ارو 15 ماعمأ جرك ذىرحأ دقو دممعلان بانت قحو را ب ةباّكلا تدب لاق تاع

 ديعو أبيدالا (قربخأو)
 لاقؤ هتغ الد "لوا رحل دايك نر تح نقلا اع خدام لاك *ىرزوتلاد هنا

 دامعناري-غاه ه,يط ىلع اذ د ةمحانع أمن ”الاوص.صاقالااوعد ىاغاسيلا شا ند

 دامقأ نهر دانأ ناسل عدب * ملا
 بج نوف انوش و“ 5 ار-هزترطعتالك درومو

 داج ىنأ فار دمم_علا نب هك 0 ا ل1 راو
 ٍ 0 2راوذ لات ناكل ل الك نعةباّكلاديمعلانباثريلو

 تركاذتلات ىوختلا
 لضفلا ىأ دهازلا ميشلا
 ٍ هنعاللا ذر ىركشلا

 لاةةرعاشلا م ةيحلا نأ مأ



 ىريعكا لكوم 30 5

 طاش قاعم لاش ش

 ىهذلا نم رذش هطسو دحر 535 ام فيطد تيقاون ناك * با ظل نمرض_+افشودن مورهص |

 داحأ و لمللارم هو فصد ل>ر م1 نب كلام ك1! ىنالوأ|

 ةبهذل>تسلةركسم *« ارفسأ ىتح تنسمأا فارمصق *« ل
1 

 311 | يمس الحو ا
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 ىواطملار ع نا اوقهنمو ريخالات ملا تدرأ |||
 قدر 11 قي>رهديفو دع ىسمات لئاعتل الوسعمو

 ق.ةعىف ند ىدتافدو دع ردوسش> اقيقعىفاقسأف "

 ىليقعلا ن سهلا بأ لوقعدبأ اامو ا

 د داهلك ت اقرا د نم 03 بهذاهلكروصقجاتالإو

 انرمثاو قامق باف ”يحاداب «ايتءأقتر وهنعنامرا داع وهز زلتكندوصتلا ظ
 اممغَتب تألق ةلح « اهردبابذ تت صه أ. هس لك

 انكاوك ندع ملاردب ت دسك هب هذكح اهرب يمالغلا ماق

 اه زمام وذ لسدو هي هن اكد و رع ردلاو

 تل ملا اذه ىف معءام نس>أو

 برغي ءاملا قذأىفردبلاو * بوصتمجدلاوة لدي نسحأ
 بهذ هته مرا طاهشهلأ اكو قرزأ طا سه .فاهنأ كححف

 2 رص ىلاعأ ىلع * قسشمراثاحو راناجلا صوف سارفىالو

 هرغصأو هرجأ * هسؤرىفنأاك 1
 50 7 ا ا 1 " دج 1 ع دع يا يا 2
 2 م 5 8م

 *> )أ زي 4 ف 0 5 :

 هرف.صعم قرخ قب بهذ نم ةضارق ١

 اضدأءاقرلا ىرمسلا ىلا ىزعتو تايب ن مران نوناك فصوىفءا.مملا ب رخلا ىلالو
 3 م / يدك

 (ىئرمس «نمفريدلا فاانالو د نحول || قمطد 0

 ٍ لجأ أامهذ ل داع 0 2 1

 1 اضدأ انعم ىفهلو 1

 01 رظام 000 دع اهرظنذانرا ةومدلاو اًضداهءؤهلو 3

 ليلا راطماهارذىلع «تمرطخاورارمشلاب تم /

 0 عدلا !َ 3

 اًضدأ ةدمصقلا هذه نمحابصلا فصوفى دلال رك ىبالو 2

 انذعلارسشنيرجقلا ىأرزيح « افرمصتمدوننلا مالظأا ىوط َ
 طهينحا قش بهار 71 هنحابصلا هايف م لم الاو ا

 برص نك ا راق ا كار 5 هلثمىفءاقرلاىرسلاو ]|
 سمءالجلا هدنع تارا م تَوص دق ها رااكر عفلاو اضيأءانعم فلو |

 ا !!نام-نال اوقنس-أامو ا

00 1 

 لوقكلذنف اهعارت_اواميولسأس ب رغو اهعاونأ ف الّدخا ىلعتاهمبشتلا نماقرطانق ( ركذنلو)|| | ظ

 4ك : قر<ر همم د امصتنادق عب رأ ىبعوهو البجع هيض مد كارحالدعتمو

 أمه ذ ةعاسدعب هريص دع 0-0 ام زاذا دلع امصواش اعنرعلا هلاخت

 1 مهذه-وسنم عردهماع * 45 رقمستاش غزلان مي “ امام عمفرانلا هلعفت «بامودانزلاو مدقل اا“ 5

 لاق

 قاطا مولا هاها:م ىلا
 تنعم راب ةغباذلا لاف

 (كللذ نمو) سانلا رعشأ
 .رعرب دما نيم هاربا هأو رام
 وصلا سا رعلا نب هاربا
 اضد أل معد هب نت حولاق

 كاان تاتك لاو ,ضةرماناكو

 ةنسانجر فش رعشلاباعي
 اطوقأتأدتءاق ل < ىفانكو
 هللا د. عنب بلطا ا ىف

 هد ا 1

 ليعدلاقف

 لل 2م -هسم واناملا اي _ىسل

 تاقذ

 لمعدلاقف

 باتكى ىلا ودلارك ذو)
 د ىنثذح لاق (ع ارزولا

 ىارسعأ مدقلاو ى نا

 رعسشلا لوقت ةيتعوم-ا

 بارعالا نماغي رظناكو

 هيلا بو نب نسم ا هع

 مهاراو وامز ع :ْن 00

 ا

 معشلا تالوقتاهتنك نااذه

 رسحلا لاق ىفاو كف علا
 ١ ممم ةمتعسأر ىف لاط نا

 مهل ربالاقذ

 ةستوول عت عفصلا حابر هّتفع

 سنا لاف
 سار عصلا نم هيقالباماكش

 5 هاربا لاف

 لأع#وبونج هنمهبوأذت

 م نءلهللاو "ىنارعالا لاذ



 سفنلا قش عضرتل تءاج

 افضروأ
 هيفيصىذلانيللا هضلاو

 رحارلا لات قذملا كلاذكوءام
 اضرار اراصطتما

 اصلا ىحاصتسةكدتذ
 ىم"هبوتيصناتعقسناو

 ءام قس هنال اغتلا حافلا

 تودع ءاماللاو و هبادعأ

 لاق تل ||

 هلخأ هظحافسلااهودتآو
 الاهنبالكلاابجندروى -_

 ايلاو هنيعب ءاملاابملا
 حاضصتااو امر ل

 ىلع بر طضدلياقلاءاملا

 حوفستاو ضرالاه-و

 سرايلا بشحتاو فوطقلا
 هبزنعو أهاو رام (كلذ نمو)

 فايسذلا ةغبانلالمقأ لاق

 دف ”عا ةئمق ىنب قوسدير رب
 5 نا

 ىلع اقسم املف همطأ نم

 تدوخ هع

 هغنان :لا|ثتصاخ ةعظعاو وبرر

 لاق هوان

 تاوصالا نمد لا متداك

 د

 لاقفزأعسبرايل
 تسحوأأاماذا اهنم هرفتلاو

5 
 ارعشمويلاك تن ًاراملا.ةذ

 زج لاك
 ؟تدذتج الوحزلابا يرن الول

 لاقت
 قبلك ارفاومامزلا ىنم
 هغباا | لاَمو

 ماط "الاف سحلا تامدو
 - ٠ ه.دضإ

 بروما 5

 ردرصل لوقو

 ركثاب ردلا 4 ءلعاربت ترصدأ د همدسأكن رزااندز رةصمضرالاو

 ىّرعملا ءالعلا ىنأ لوقا اضدأ ع ددنو
 نارفعزلاب بلا ىطغفر كس هلا نم اخو جدلا باث

 هال ءلبنيدعسأن يسهر اندعسألوةوأ |[

 اهعاعشمدأت ةمدق سهتلاو «بنذم ىنمعب انيك تزملاو * اهسنأةم-ثءاندهاش تكول

 بهذم عطن قوه ن مثل رغدق د هضق ع نمهداريذاذرلات اخ 5 بهذدنملناريغ خت ضرالا ىف

 2 نموورشلادنعا اهتوج هيلع سهلا تقارن : فصو سدد نءالو

 بهذاهئاقلان ماله م20 1 نرمتضو

 ىرعملاءالعلا فأل وةاضدأ هلثمو
 د٠ عن وذ هووذترحأ سهلا هل تدب ناف نو.ءللا بوُدهبَّن 97

 مزاح ةروصّةمح راش مس الاب ف .رمثلا لوق وقعد و

 0 هران نكسر أو د6 اهووف انرمس ءاشنالاة رغو

 8 وعتني> نسا حاعف تمر 17 املاطد_هاعما مو ع

 جمب كانه ىءص هل رون «انمامأ ليصالا سن مّدتماو

 جلخ راضنلا نمهيفلاسدو « ةضفيئاذرعلا ءامن كف
 وهوقداسلا نطدح لوقو :«مىفوضو راطعلانبا لوو عددي و

 قدملا فوودستراهزالا قد>اهب وع قئاد ناد نعل ىطا_دانر ره

 قاحامل با.1لاريءامو ه-ملاع ف هضاغم سسنلا كح تيمسادقو

 كت :- كرهانرد-للادرز 95 5 ىتعلاب حي رلأ تمه

 1 5-1 لاتعلا أ مك «تءاصقءدهدءنردنلا ىلغاق

 يهذلابليصالا ٌةرفصهيبشةانهو هودك ماه مشتلا ىعوهمشتلاةادآف هةر (تيبلا قدهاش ااو)

 اضأ هأ ]وف و

 ىقشمدلااواولا لوقهتادأريغنمهيبشتلا نساحم نمو ةضفلا وهوني للاي هئاغصوءاملا ضاي و

 ه6 ل لارا وع ع اهلا ولا كنك وي تلات
 دربلاب بانعلا لع ضعوا درو ه« تقسو سحرن نماولؤات ا.سأو

 ىربر لا لوق هلثمو
 ب اع وفاق اااهعقربوضنترازني>اهتلأس

 رسطع اخ نم

 رصخلامدا.نلانانب ضءةدوس للح نب بلا -> موب تلبقأو

 رردلابر ولم لا تس رخو نصغ د ام هلق ع ص يلعب !حالف

 لع ىدريغل وجل سامو د [يهسحت ىسنأالو تدسنامو رعاشلاىزغلا لوقو

 مطلا ىف كإسلا دةعمضلاب لاو *« شهد نم طرملاهنعحاطاذا ىت-
 ماظن“ ا 3 تطقلاقو-1اءاضأف 531-0

 ىتومأملا بلاطى أ لوقو

 راقأمهه وحو ضد» وبدصم مهنكأ !ضرفو بضقم- متامزع

 مرت رامجالاو راد ىجذأملاو د هل->انءاوالاوقرعلا ىلذانلا

 مج الا ةيطخللاوسراوفلادسالاومراوصلار لاو عقنلا جدلا ثح

 ماولو]تطفاسو * رقانس ىشغاقفثتحززف

 اضدأ هلوقو

 اوسبل
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 و سمعإ) هر 1 للك ءد بوو ق س* و 0 | ا م الا و ا ا 1

 ىدص فس 4 ءقدكلدنرف 2 هندم ىلع عاعشلا ناك قه سام ىنعم فاضدأ هلو 0 |

(/ 
1 

١ 
 ماقارالا فاطعنا تاع ىكح ةضفكئامستساذاكرمنو راكالا نبال هلدمو |

 مراوصلا ىاد ل ةماسضخ ىذبت هذ هرارجا هل ءىلوتسا ققشلا اذا

 طرز سس ف ىلعربت هدارب دع انضلا هت ودداهشأو

 هءمو ةماس شار هزختم فاح دقو سردج نبا لوقمي-سنلاهدعجر مفصوىرعاشاعقوامعددبنموأ] ٠
 1 رزءاملا نمي 1 دشن أف هلم اكمحءاسملا نمتءعئص ةغيطأ جي رت هدووءايدالا نم ةعاج ش 3

 د والاتقل عردو» هلازيحما ل ابروهاارعاشلالاةنأ ىلاضربملا اوت أفنيرضا+ ازا ساوأ]
 00 ا علطم روكا ذا سدح نءالودامءنب مالا ىلأ ىلا تيبلا اذهب سني نمئ.سلدنالا نموأ 0 ْ

 وهوءانعمنمبيرفوسببلااذهنزوأ] ٠
 دعواما هيف قرامااز أ «ىتلابصدنلاهفادص أ اول دججول رولر دوه « درببرتلا ىلءوبجلارسثن |[

 هلوقاضيأ هيبشتلا نما هيف هلعقوام عددين موأ]| ٠
 د_ةعرونلاءلدللامالظن م © تال> فو عيبسملا نأاكو ش

 داّرلا نياوأ ىطرقلا ىلتةنل1نيزيزعلادبعلوقهيده.شتساا تيبلا ىنعم فرك ذبامعددب نصوأ || : ديلك فهد سج نمارئاط * ايهذىرجت سءثلا ناكو :
 أ رمش راغاا نيب نمدأن“ رب ةلءلعلمصالا سئع#ى ا 0

 ايهذماطا سايندلا ىلعتذم وامن اكفاهصخم بسخأ ت لام
 ىذلا واوا نبال وق نسحألامو

 رهللا ةضف تيهذ ىتبرغلاىلا * ةيشء ليصالا سعت ءهذامو 0
 اضيرت الالوتعدبأاموأأ ٠
 رفصلااهسالم فتح الو هءلع * اهبورغ ناح سهلا اماذارهنو 1

 رجلا نم اس اك ه«سدفانك اان اهعاعشنمهبتشب اىذلا نبأ و
 ش اضيأةجافحخ نب مهارنا لوقو

 3:2 سعثلاتلودقو * لسد رازءلاودبك « هءاعظن تدنلا شعل
 لقص فيس عذابا هد 5 هرم ىلعا هاذ _سنأاك « لم فرطدورتبرغلاىلا

 انهةراسزب !لوئاضيأ ءدبو ظ
 زارطل مص الا غب ص نم هيلعو# هوفص ةلال_غتقردقرهلا

 زامم“الا اهزهتروصخلا نكع اهن'اك هيف حاومالا قرقرتت ا

 هيفحارسس نين سحلالوقبذعأامدأ] ٠
 نا وخالا ةمالمكءلعتفطع #4 ىلا يحيعل و سي -انأك ع 77

 ىنادةيسشلا ل_ءةةمل#للاو © هر © ىلومويلا تناراث

 ناطمغلا ىلع اهتكسمتغتو #4 ايرلاانار ةعر ضمت سءعلاو
 نامانلا 2 اوك اهتفشحو #4 اهحامظاو اسعتاهءاطأ

 نارقنىس>تالوتنرقامف * ادا مانالا فاعدب تددأو 5
 : اضدأنوبلنيىسعلوتعدبأامدأ[ |
 ردض» وانا كسنزملاو 5 اني شعاذ_هايده-2ةتنكول 7

1 ْ
 

 و

 دمام 511 فام نك ف

 :انتعصو وىرخأ ةو>ىلا
 تأ25

 سر ىف ءايرحلا خشنااذا
 تلاقذ

 امام ىف ىل_سحلا مأ لأ

 ةقد ؛ دصدلا

 هدوع

 حاج تحن نيدانونتت :راثأ

 تلاقو

 اجلا ةيناركابشأ كتاوح
 نأ آو ترن لاق

 د1 نامأال

 مااكلا ىفام ريسفت)
 رم عذجلا دودعلا(رعشلاو

 ةنادعلاو كلذ قوفوأ غلا
 رعاشلا لاقل وطاا دِلْكْْلا
 مراوجريغ نيشم ني ثماذأو

 ناددعلا معاون ب و:+اره

 تااشسدق ىِتلا صماوشلاو
 ءاونلاو اهتعفر ىأاهلايذأد
 لاكةبوان ةدحاولا نامدلا
 رعاشلا
 ءاونلا فرشالزجانالأ

 ءانغلابتال ةعم ذو

 هرسا..موٌرعىذلاحراملاو

 ىذلا غاسلاو كرس ا ءمنع

 كذماص نع هنمام ورع

 عاسلابن وئمادتد دو لهأ

 رهأو 2 راملان رومءاشتد و

 كلذ م_منوفلاخي زا

 نكموقاوذ عجب قدوافأو
 ىو هيف عجب نوك نأ
 نثر طملا ند هي كصكحبدبا

 لاق نيالا ند ةمكسلاو

 | 21 عفان اح
 نوعا



 ىناق كناق امندلا نم عم د هسهنلءازعثالءلولاقف

 ناودعلاو لحلاءاماظ سس تك# هتءأرذا ةهربالانك اف

 نمراندانك الا ىلع تدشو

 لاعف ١ فصلا
 عقست 6ع زامهلا نيدانل لظت

 0 و كلىلو آتسلَقف

 ميشىلاتءف دى ىتاحاو
 اهوأو ج راو الازب زعلادمعز بنور هام حدعلماكلا نمهديصق نم ىنتللث ددلا

 ءايضءالالا نمثنك ثيحذا « ءاسقرلا جدلا ف كرايدزا نمأ هب رقتساف هلتاعنت رب
 ءاكذ ىهول-للاقاهريسسمو #« اهك-تهك سم ىهو ل هلبعقملا اردايمماقف

 كد 2 اة 11 مالا الا له 01 :
 1 يل 4 ف 4-أ 1 د ىنتهد ى 3 ىلع ٌنوعو مضى ناك امرلت>اف

 ءاضءأ لنلناحكها !ناك دق .ع. نال ماه_سلادقذ ىبكحشو الق اع ىنءاج مث
 .٠ بي ب 3 مج رتس 1

 نا 7 را ا روت ط 0 8 مه 0 : 5 6 1
 الل عامها داك اهبا 5 ف 4 رح ىا قد : ل ىلا د سراملات تنال

 ءا اروسلا هدع_صلا هذ قدسشت « اع رو ىرباسلا ىلعتد

 ءازو جلا ىنناق تةطناذاف * تدوزاماذا ىداولا هرخكانا
 ءاسمم ةللقم ىنارتال نأ «٠ رذاعف"ىسغلا بعت رفخاذاو

 ءالالا “ل تشو تفتك اذاو «* حوحكنالالف تلثساذاف امو
 ءانثهلالاىلع نركحاشلل *« ةمنفريسكتلالف تح دماذاو
 ءامأدلار_-طةوسصخلا قس « بد كنالالفترسطماذاو

 ناقلاذتبالا نعدجرْخ وام رغدلعصا علذتملابب .رقلا همسشتلا ففّرمصتلا (تبملا ىفدهاشلاو)
 هلا قشالابا ارغلا ىلا لاذ الا نعهجحرخ أدق هنعءام تود نكللذتمم سس رقسءكايدجولا همست

 ناو ح مر كم هق هشه: هرصنأ يسع 4مل نم ىا:ملهلوةتاكن امن ءافخو هقدهدابز ىلع

 هجوتالا ءاهملاو ن_سحلا قهضراعت وهل اه مىأ همشتلا نع ىني لعفوهف هم_ضراعو هتلباف ى :هعناك

 رخ "الا لوق هل ثموءامح همف سل
 اهيفاعهت_سافؤ كاديولا « تر اكاد ىرستل باص-لانا

 د اشم كمول [يقاو وغلا لثمهنامزع)
 مويا ىلععفترملا ميضلاوهو بقان عجب بقاوثلاو لماكلا نمةديصةنم طاوطولا بدلا ديشر تملا
 طرسشلان ك-!لذةمم- ملا, مزعل هيبمش7ناف هلبق ىذلا تببلا قام (هقدس عاشلا وز ةيسغلا لوف“ الاو
 ١ ا ءرطرأ بدن لاو دس كلادمش تآوهو طورمثملا همسشتلا اذه ىع“دوةبار لا ىلا هجرخأ :روتمدلا

 ةكوهبريخافرطةلاا ذه
 هلعبماص و اريك تدقالام

 لقأف هنماسرقذوع و

 ةقرمشع عدا لاتف مهنممال ع
 4 ا ”وح تاق نأ ءلاخ

 حج وهس+ :لسوام" ا

 لاقف هيدينيب تفدو ىت>
 نم حرخادهكعنانا

 لهذهنت امااىذعي هد الد

 اميألوتلاقنئث كدنع
 اهينيعساقتلا ناوى د تملا
 تلقفمو رالا يت

 هرخمد ىلظقءاقر زةرمداف
 تلاَقو

 ةنوح ىرذلاءاّرْغةرمخذ
 تلاَعْو ىذقلا ا 1 ىلا ءدهللا ءاشنا أهم نع رلان اللمس ىفأ ىقدرفتلادهاوشى طاوطولار 1 ذى أتو لاكلا قامسوأ ظفللا رصد ةهملعل دب" ىدعوأ“ فدوح لا ا : - تاقف دضنلا

 ءاملا ني ىلع ل مسصاالا ب هذ »+ ىرجدقو نوصغلا,ث عتب رلاو )ل

 نمتوولا اوهلمصالاواهانااهتلاما ن ءه ةرامعنوصغلاب جي رلاث معو هل اقف ةرعأالو لماكلا ن مثيلا

 رءاشلالاف ه ف ”رفصلابف/صو بورغلا ىفارم تلاد

 نع كدالانوصغتداذو

 تاقف دنولااهنّم

 هنفةنواعمنب مساقلا نأ ب يطخللا لوق 8 0 بسانتمامهينولالكىهجوو« هليصأ قارغللرامنسرو -لامذ
 ك ٍ 0 2 نع بيج فرم ءابهصر
 ليسصالا فك هئتمسهذت *« سر هيربسعفف جيوملا نك ,١ دلو هود

 راوسفطع عذجلا ىفهنكلو « لصنمءاملا ة>رسىفهلودخ اضدأهلوقو
 راضزطد رلاص "اللا مسهأت # معاودبغ فادرأ ه>اومأو

 ممم ا ص تع



 ٍآ 100
 . ْ ع ديالا

 1 رفا ر رق لا نائإلاح و ريجو رلاعت ع 1 ا ع 1 1

 نايقلاعجروناندلاو ةصو #* ايصلام_بتوايصلادهعو ىنامألا ل: ونامألا "الو

 قاكيلا لضفلا ىأريمالا ىفىيلاعثلا لوقوأ| ٠

 هيأ ةغالم ل١ قرح -< ناو كت + عمت ل ىرولا ىف كريغلادبأ د ةسجب تارك نى ساحل ا كل ١ ١

 عشومهيلعدرب ىف ىثولك * وأ "ردلكو أر صدلاكوأر ونلاك « ىىدكالا طفل نسحو ديلولارعش

| 
 (بخيل ى ظدهدواعو ىبَع 7 كرش هأ اومفدصتوملو هنعتفدص)

 ((بلطلا ىف ه:عتادرت ناو ع هقركاواو هّدمحناث غلاك

 اهلرقأ ءلاصضلا نيءاجر نب نسما اهءحدع سلا نمة دم .صقنمماقفالاتبلا ١
 بحي ىلا سمع ف تاك لك *«بصقلا 0 0 كك را

 بحت مو ملطآملو تشمل ىلإ 3 اهعيتاق نوعدت نورمدعو تس

 بقل تم ىاسؤامز هرعوأمزح 03 ةيرحترهدلا ل مر هدلا . نمفقو

 بشأول دهل ا ىفىبنأىريك او *« ان'دح ىفح الاب ش نأ ىرغسصأو

 بدالاو ىّرلا ما ستدا لاذ ناو ع هيريستقلا ضاعأا كوروبالو

َ 
| 

ٌ 

1 
 أ

٠ 
1 

 اه<دمقلوش
 بضغلا ةءاسىف ىكر ارك ذريثك ىفدنع لم ءللاو ى سلا عيصممس

 لدي هتءو ره ما_ةىبأ ن اون د ىفةباورلاو هلصأو هلوقأ؛ ى ملك قد وده را لما ناتيبلاهدعب وأ
 : روص:منيرهاطن ىلع ن سللاى أل وق بدالاوىأرلاءاستما كا ذناف هلوشت درك ذولي ل دب ناكو همهاو ا || ||

 ماخثلا نمنأكص ى راذعق 5 1

 ا
 ا
 ا

 نإ ارعشد سدد تاح تضر ا

 ماسقنالا كدوذصفف ىجدسدو دع تلاق ودعلا مناخ هتاف ||

 هاياطعنأب حودما فصوهلاق هيهيشملاو هشملا صو هيفر وكذملا لمجلا هش ديا ورا : ٠

 ناف_دولا ناد هو هنعتلحرتوأ هتح كم صد هنأب ثرغلا فصواذكو ضرع:ملوأ ضرعأ هل ِْ ْ

 هنعءضارعالا وهيلعلاب قالا ىت ٍعااحوهمدعولطلا ىتااح ىفةضافالا ىنعأهدثلا هحونا 0 ا

 ىل ”اللاك يمدأو #3 ءافسصق هه هرغدو ا

 | | وهوهمشلا هحوهمف رك ذاموهو لصفملا هسّشتلا (هيفدهاش سلاو) قداسلات ىءلاكوهوثتحلان مثيلا 3

 ءافصلاانه أ[

 (( ناخدب ل صتي ل بهل :# ح3 ا اكامنيدرتل» 2

 اقفال : وطلا نم ةدمصق نم سلا ٌىرالتسملا 0

 لزع محاد ذه سلاو وصاىل_ءفام اضعن ع ديو فاصصوالا ن ماضعذخأب .نآاهف :رعأ هوحو ىبعوهو :

 ْ دق ناكواهضعبل ىل شالا نيسحلا ىنأن يعضت هذه س.قلا يرها تاس أب ترك ذو هدر حوام_سلان ءناخدلا |||

 لاق هذه سلا يما ةدمصق ىلع هنمعتعقوام ل وأ ةمسلا راعشالاردعمد. نم لوانت

 فاعسسعف روز طق * هد راذعلا طت فقاص ىو

 لاقذ |

 تلد

 نمالا ىف ضورلاّنجبدورب 34 بايرلاو ذ_:هلرابد * قاعبا_سعؤروز طخ * ىلاصلت ةيرمصت [للطال د

 لاقذ هراح || فاورتفائوهأنمزعأو « هيج تايصلافوعدتللال « نالدب نمت عتلااتلاب
 ةولاو ىضتسلا ند ىل- أو ةنرةبرامفا وكم سمول ناضل و دوشااما د[ نختلف الا »كم سمأ ن اذ
 ل نددت مل 1 »* هتوصن سبل اوامد رهضامل + ناركحا هتاعأ ة معتم

 سلا هنادرق تاماتك:كاالذ هيدْستْلا لمصفت (هيذدهاشلاو ) ةنيدراه مسا حامرلا لمت تناك أسما ىلاةبسن حترلا ني درلاوذلد . وطى هو

 ذمااريفسلاد ملا ىلع سو

 1-4 هدم ضرالا لع

 تلقذ مضصخ# | 9 رمضوصط#» |
 لعد تاذءأ 1

 تلاد |

 8-0 0 ىدارممأ
 تااتف ءا-ارات مف |
 با>أمأ تدورزومتلا |

 نونا تلف ىرخأ#
 ن الاى ت لاعذ كوالا ١

 هير ارو رش ل راب

 قف وفلل عوجرلا أ

 تح 5 الا 28 2

 نم حرصا تعفدقهملا ١

 رب 2غ ىلع نامصاذاف مرج

 امال-غتوعدف نوزجترب

 نم كمرمص ىف ىلهمال.غأ

 ىلعتز رن دق ىلا ى: داع

 ءارعش

 ءهيصقلا هيأت نأ 1 ١

 ىدح الام كنءعدولق

 تاعف

 درأىراذظلا عزم اكدياوأ
 لاق

 اومئترطلان رود ٌرظاج

 لاقف

 تاقق



 تبزقو تضطو تلتماو
 ىو انأ ت.ساحو اماعط

 تلاقانشعتالف ةديلولاو
 دالملا هل كد مرام

 تكضصذذى :ريخاهت :ريخأو

 ادغك ةحأسفتدتلاقو
 ودل الا
 مجراق تءاغناف لاح را

 ىرتْكنا معاو كدالب ىلا
 0 مص أ|!هترفما سه نم

 اهعمو تاق دفزوملا اها
 تارسهملاك تانك الت

 تلءقأوةرختاىلانر داق

 نءىتتلأسوىترفزوعلا
 ٌنْهادحاىلاتأموأغ ل

 اهليعةناد_علاك تام

 ىّدحلاتنأ تلاقفاصلا
 تلاَقذ ذ مزتاقف هنئامملاب

 تاققف عم“أ لق

 تا
 حذرتف ءونت لاق أل ماوح
 تلعقذ

 اهؤاعراه.ةرح قتهأاذا

 تلاقف

 مح 77 اوشاممقرف رع

 ثتلعق

 اهراشعنينجلابىادتءاو
 تلاشف

 خستف تيدتوأ ارانحربتف
 ايف

 اهردياوتةساض رادع واذا

 تلاقؤ

 عيضتال هذ<لسرقدوافأ
 تاقف

 تاخاهفالخ آت مقسنا|ذا

 تلاقذ ىرحام

00 

 هلل اقذ ءاممأجوزىار وهاذاق نالفذ يار لات تن نمىعارفهل لاقوداض نم لحرانأ سشقرسه هأإ لاّقف

 ةلبالك اهتب راج 6 اواهنموفدأ الوال لاق كدحاص ةأ سا ءام-أ 0 7

 هبسصمكناوهفر يس ماقنمللا ىف هلأ تنل اذافاذه ىمعتاخد + هللا فاهم 5 :اهمت ًاتفازتعاملم 1

 بلحوحدةلارة 1 اراسلو كلذ لعفو تامل ا هلا 0 كلذ بلغت تناآقأ طقعا رغيصدملارب 34

 ةللذكو هتبرمثفهنذح اةوغرلا تنكس الف اهيدبندب هك ربوهبةي راد ت قاطناق هم فعالا حرطزتعلا ا

 كامتلاةمتاخ اذ هامّب راعللتلاةف هتةرعفرا:لابتءاضتساوهتذخ أ فاهتسن# متاخللا عرف عنصت تناك
 عار هل دمع عدأهلتلاقف ىنتوعدملا هل لاّتذ ع قلق افنار تا قرع. :ىفوهواهالومىلا ماسر أن لع

 ناللاىفه>رطاىللاقو رامخ فهك ىف ل جر عمدت دجو لاقف متاحا اذهدجو نأ هلست لا ةذهاعدفُكْمْع

 ' تايزاغلظويررتا اه ا را ا :ءام+أهب رم: ىذلا

 نمهاقرط ىّت>اراسورخ 7 س رق ىلعاواجو ةسرق بكر ةهيلطىقةعاسلا لت أف شره متن تلات متاحللا

 ر رواسص ناك لاثأ ىرزوتلااث د و) دا ص ض رأى نفدفءاع- أ دنعتافامورلهأ ىلا هالمت>افامهتلمل

 الا رتل قنا رم سس نكن ىلع نب هت هدرب نأ ن : ”صق>ودر عداجوقارولا

 لاقذرواسم هيلع بفأفهنحب و شقرملار هش بيع: صفح لش هجول |١ عيتم ىفضغأ سطفأ
 شق ص ملاك ىفانط تعبأ غسباتامجدو ءلاليثكف نأو * لغامش صحا, ءنمعىفناكدقل
 عقر |تنأفءاطدأ كانيعو « أمكمكفنأو ءاوقا كانذأف عج نعللا ىلءى يمك هحوو
 هدمو رص الح ساجنا نم صم ماّمِف

 (كايللكامه لاك ىكاحو سيما غدص])

 عد_هلاانه وهوه. ملا فرط ددءتوهوةب وسلا همشت(هيندهاشلا و) هلئاتف :رعأال اوتتلا نموه

 ىارطملاد##ىنأ لوق هل ثمو ىاامللاو هودي همشملا نود لاحلاو

 حاد رمصن ىقناملا ط 7-10 * كر ا

 حامرلاره التاتاط+لو « الاد :ءاوانملوانول تكح

 ((جفاوأدر 5 595 واول نع ميا 1

 وأ مهار نس 'ىدنعح ونانأ ا هبحدع ع. -درمسلا نم ةدلممصق ع نمىرتعللت يملا

 حامشولا ناكم لودحتدمغأ 5 حافلا - ىاعدنتا

 حاقاوأ دربوأ مسانم « اولا نعلدخ» :أاكخ
 هناو دى تملا تدجوا ذكه

 ىوعرأالو هيل فأتد »ع حاصوهوهنافحأ ن .رمركدلل * انذفآانا اوشن شان دع

 حارب احار حب ص أ اأو 1 هسقب رى ىبس اكبر 5 خالو لكدأ هنعمأن ى .

 قتيىذلا ضعب نع تيضغأ# نيرا م هو دكو انءاعدرولا طقاسد

 حالملا دود دبر وب وو ىل #2 ها دهن قع حاندوأ هيحىفحب رح نم

 "تان رطدتمت (هيفدهاش لاو) رون هلدرو وهونا اوعقا عج حاقالاو مام لاب حدربلاو مظنملادضاللاو

 ىرب رحلا لوو ق4سماع رغثلا همدشت ءاحدوورغتلا اوهو هم_ملا تود حاقالاو دريلاوواوألاا.:هوهوهي

 سدح نعو علط نع وح اق انعو * د رب نع وبط رولوأ نع را بسلا

 سلا ىرسا لوفهيدهشستسملا تددلا ىلثمو

 رحملارئاطلا درتغْذا « اهباينأ درتهب"لعد رطعلارسشنو ىازذلا عرو * مامغلابوصومادملاّنءاك
 هيلا ترده تايب فصوىفدامعنبب حاصلا لوق هيدا دّدعت نساحت نمو

 0 ا

--2 



 امل
 ماوتلال امد

 اراج اهتةلهع اراد ملو لاكش أوافاصو سا: لا نمع *ل 0 نمىدد نسحلاعونم

 سفلاو سا لاذ ا روراو الط اك 00 اك ذو ة.مدقاوو 0-6

 خاضأ اهةلاندنأ ملف 20 ا ل لم «* اطوال ىنغو اندكرتفاو

 اضدأهلوو نسحأ اموأ |
 ١ مأوتلالاَقذ

 ارافهقي رراخعا تهو أةسح عدن مل ىتح نس سلا عما «*« تكلمىومهلاىفىنةكلمىتلانا ا

 تنعت اال سلاو ها لاّشذ اضع كرا وارب دغتحاموا ردن غ تدب .وةضصورتحاق والارعيمدرر

 (ىودو) كلذدمرحأ ىلع اضأ ىعتامملا ةركسنبالوأ| 0

 لل هسأ نع ىاكلانا دحأق نءمجاام ةعرأ د انيس هناك امج قا

 نيدابز ىبن نع مش ىئدح درب نم مر-غثلاورجخ قد رلاو 95 ةبيلاغغد_هلاو دروذدلا

 املاع ناكو نادملا دبع

 ا بذح ىبد

 قب 5 سرتحلا دل نر و

 4موق ا [ 2 نامورختلا

 .٠ مقئوا!فمه.لعزت أى د

 ه-اللاق كذب سفن

 افنعلا لام ىف >رخكال
 اا حلا هوو

 مل نأو ىدال.ىلا تدحر

 تبرعت نتاع رم فداصأ

 مرص»لزتفبرعلا لئابق
 فولد ىملاو ده5 ىببن نم

 بقافا ارعش لاق ع نمدحأ وهو لك اونركملهم ب ىسهتأي كالامن دعس نب فو ع ىلءقو و رم مععأشورملاوأ[| /

 سنار ةصالا شفرملان اكو كلام: ف وعش ءاه“ أى مو هل" هه :باىوهيناكنيعئاادحأو هوهنأأ

 ةمطاق ىويناك نيعتلادحأ ضر ًاوهودرعلانةفر 1 ل اوربكالا شو 1 0

 ةءاصشوس أبو سلغتىبب : عمأ مب ورتحو ىلذ ئاونيركي ىف عقوما عي جني ثقرلل ناكوا مب شد وكل ارذنلا تنب َ ا

 ءاعسأ همع ةنبا قشع هنأر يك آلا شقرملارمخ نم م(ناكو) رثأ نس>و ودعلا ىف ةءاكنودهاشملا فمّدقتوةدحتوأ ]|
 دعا اولااهيفدهد_هدناكو 0 لان فرعت ىت>اهااك جوز أ اللاقفاهس أ ىلاامطغنمالغو هو فوعتش || 1

 ل ةنأم راق وعباصأوه زاحأف هحدموانام .زهد_ةعناكو ولما نم كلم ىلا شو ص قاطنامةيذاكدلا 0

 2 3 لك الان مهل ءامىلعءاسه“ ا هجر لالا ىف هيغرأفدأ سف نملجرهأن ذأ ٍْ ا

 مةنَطمفاهوغلو هماظءاوئفدوه-جلا اواكأواشنكاو ذة تتامانأالا هورب_تالهتوخا لاق شل ا ظ
 هدام كلذدعي درامصو هسبلا ارظنفرقلا ْعَص طومدهنأو أ 0 ربخأ م هيلع شرم مدقالفاهوربق رق َْ 1

 اهكتاذا| 1 نا هاا وهبوُست ىطغت دقو طضم مونتاذوهان فو هروب وهيلاددرتتو ءأأ ا

 هانرم_أ سشقصءاحاذااولاتوهون ةدعتلا شكلا نمىأهبناطعأ ىعك اذها_عد ألاف سعك ىف 1 ا

 3 هريس اف ثب لسا ع نعهلأسفاددد هش ىنضىب : دق ناكومالغلا عدو هسأ 0 ةءام«أريقدلأ ١ ا

 هلوعدتنأباهسهأذ شور ااريشعناك لمقعع نم حبو زاهو هل هدملو شق ص اعدفءاع#أ "ىدارملا يرتب ودب 1 1

 هبلط ىف ىذمواج كرفاشابا هراس با دارت إن اطملاه راض انه يه و ىل>ا ورهلناكو <4-ةعدفاهحوز 1 |

 ىلإقعل عمودأ سه ض 1 نار : ل ازتام منام اضورعمالا لم<امىت-قدرطلا ف ضرغ| 1
 امض هعماكا اهو امه_سء »دقق هيكرئااشلوقب هدلولا حبو ز شو ص عهف سشوصض هد اوه أها ا 3 |

 سةص ناكو لاق هاذوثاكرات "قافالاو ىنيعيطأاهجوزا4 لاقفثالذن مىكبت ةديلولاتلعشخاعوجوأ 1 ْ

 معمل طفنا|مهلعفو ريدا لهن م ”ىفارصتىلا هلا هدلو بح أ تاكو دل مزح هاخأو ةعقدم وأ ناكبتكر| 1
 تاردالا هذهل>رلارخ وم ىلع سو صص تك ةد.لوللىلمقعلا ل أوو سكه | َ

 امس طر 95 د هلل ءلذ دعالعمت الن نيه رجا و نلا نا د ال #ةلال اثملت ىدحاصاب :

 العرس تسل نان ب أ ا نغءلمف تلضواماابك الا د لت ئمايبسعارمسالا ثدحيوأ 0

 اسوس نا ماوقالا غابمن م « التشب يح ”ىلهعلا ت تا. نأ 5 ردو امكح رد هلل ا ظ

 الهتمةعيبضونب عسب اغذا « هولشب عابسلادرتامت' كو « القثمأ م عبادكالا ىلءىصخأ ا
 هاب محورا نا يل !|تامالاةفاموملهأىلااعحر يهنأ سهاو ىل.ةعلا قاطناق لاق | 7

 ه|فصودق ىليقعلا ناكوام-هلتق فريدا » اريخأف هاتد_صد نا هسأو ام-هفووةواماعدف تاسالاارقوأ ْ

 لزب لو «فوكلا ىف 9ناك اشو هنا فرعو هريس ع نعل سف ناكملا ىفأ ىتح ٌسرملاب بلطف بكرف عضولا |

 كنايشاموت نأ مهل لاقدب :رصالف اهيلااهيعارلبقأو هيقوهىذلاراغلا ىلع و هان مخ ما 5١

 ءاودلا سن نعةرتص أف

 ءاقادقنوزي>ز وحاذاق

 ند ىلع "اكونت ةدقعم

 رلحرلا نمتلك مالظ

 تلاق حذمن م تاقؤلاق

 بسه نم تاقمهيأ نم

 تاعَو تنأآفضأ كلك

 هللأ الج لاف تت تلاه معذ

 راسا وانماخ نأ تودعام

 ٍجقانتران أم ئامتثود_>أ

 تع أو ا ئامخ ىفاهتنكو

 رعد ود«: تءاخلاجل هدمل و |

 ملأت وهن 2موانع# هاش اق

 ' - :ىقعاول جرلااهيأ عبذا



 52008 22 28 د و و
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 ّنحأ دقاماو رسهظ» نأو

 ىريغك
 طة هناك اردام د

 هدشتنأم

 نامزلا روج ىلع تريسد
 هةرمدو
 مصريغ نيرا ءوب تنك ناو

 هدو اوال دعا جمب ىذلاناو

 رر ليخاهنم كل با
 انعلااوكفدقس انلا ىرأ
 احر هر

 1 'ااكفىفامو كال هذ

 0 اننا عظااذا

 وعش مال ظىفارودب م
 ىوسهبنبءسأن ءةرألو

 0-5 مف ن ؤلوذع
 بست شد>ولا ءامظناو

 وعواهدنعءروفت نس

 بدلا عبص» نم تنك امو
 ارداف

 رد5لعذ ةلاذركتاو هيلع

 ناسا تنشب .ريمالا لا
 | ةءرمس ن مايل 'وةنقااخا

 ل ءاازه رمد لاذ

 "1 رفعوا لوقت
 نأالا ىلاذ كلذ نم احرك
 د فدا

 الا تق رافامو
 ادمتغاب ةوقشن كلو
 ىداشنارخ آعم لس رركسأ5

 الثاق
 اطقنا ىلا سومنلا ىنم لكو

 هاهم" لرمعل تءااذآ
 2 وو سد واهيدانأ
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 قهتمريغىنعمْ بحل صأ ىف *« ةسبعال بايلالا ىوذبةبعلاب مسا
 قدحلافف ذلأ اوثم نمءادوس ترمهذ# تاور ءاضم تقلخ تاسبالا ةزاجا فلن ذأ نأ

 0 ملأت اة عودي لاننا لازب الام معاهم ف ىداوذ نماب .بتاكلا ركن دحأ ل اقو لاشفهلنذأف

 مارغلااهاثمىف نسحب * ىن-م# ءادو سيرا, ىرغلارب رولا لادو ةليا هذه

 ماركاب عدس وهف 5 ىصداعملا لهساست لم الاك نمر. لوا لاكش الكاش

 مهلا أنبا لوق هنم بي رثو انا ىنغدوعلاةب رامف

 00 نم «ىدهأس ونبالان منصع سلجتالساكلا لماحاب و

 من ىو أ السبط « هدف لأ ميه لي 8 12 نا 0

 انهذم مهضعب لوق نس>أامو ىلا 0
 هلع ىرح ىهذلاءامىرت د تمت اذاميدالاع ادوسو رضا 1

 3 لاب دم ئثلاهشو * اهيلاايصف ىرظاناهآر ل ف

 رام وعسر ىذا مكلاوو 0 حرلادع ةلودلا
 تبشفىاصتللاهتق شمت « ضارم حا نوفجتاذ « شوا تاب نم هب راجو كل

 ضايبلايفريعةتراصف 5 داوسلابا هريعأ تنكسصو# ىي "ار هللا ردع ملا
 هلوشدناو رود اب رغأدقو 5

 رازالا <خ يب مهدأ ىلعاضي د | هلام وحن ال_ل تعانا

 ا ل 0 سس علا بدو و

 انا هب ةذنا نراك ءاصلا ارعشىلاعحر

 ءاضيملا نع ىل لح ام”للح 3 ءارخلا ةش دا فانا

 ءاشإلل ءانآألا دامتفا لكتمالو د_ةفلكباقلا لد
 ءاعللاواص علا ل ماماعتلاو < اتافتا كذمتنكو 0

 قانةناوأىف لكلا كف د ىم لكح أى ميلا تك ءا| 5 0

 قاحرب نم ةبامامكصد 0 الوأوك_خأن منك. نكلو ر 1 ل 5 عسملا لم اص

 اكو ةءوأ قاوذار وق 31 وشلا جب اعرا ىرم-ءلو نم ىلع 357 0
 رع نس ملوىورلانبالوقب هدف 0 1 35 ءالمالا هم ميساع ىةسكلا

 دع قبح دام هرك اذ ع هدي_عب بباب تعتمناو ىلاو

 نيبو ىنب ترج لاق ىلاعت
 د_ ىبأبذهملا ىفاقلا

 ريد زل نب ىل عنب ن سحلا
 رعسشلا لوقف ةدوافقم

 ندنتا ةنسىف كلذو اهيدب
 رادب ةثا هو زم_ستخنو

 نيك اكةرهاشلاةرازولا

 رقت تلم نو اال
 4 م اهدارقهإ 5م

 دقفلا يملا عجافل اناك هاندّةذ دع اعأحراو 1 نر ةةماندالوا 9 م 5 3 7
 0 3 ري 1 ممن

 داحع نمو عوز نم هيخأ ناكم# كلالتدخا دس الن اكم لك 3

 ىد.متاكىدمينيءلادعب معدلا مأوبهناكم نك :عمملا دعي نيعلا له

 هديمصق نمار قم قرأ

 تعصلاا ا اذه يعصتست
 تاذن لمعلارعاشلا 2

 قفوملادبد_سلا اكل هيتاكو * 2

 تر 30 6 ةقدقح ها

 تاسوخو ىدفادات عنو * سرادو»و العلا يسمن ىدل< كب ا لوزيل هلام

 قدررعدلا اهيزيع هل ىنديعو * هبل ىظذلو هانعىانم َُ ء اورلانال هب قلاب هكردتو
 قرطت نيحا مئادحا ىدلاهيلا ب ةريقف كولملا عذر لو هملع كللعأام ىندشنأف

 قتعف نورا طوساملمسأو هه ىثنيت حواتإ ضآرامذزأ ةضاخ ارش فتشت[ لاذ

 قلأترانذافنعتلواح ناو *« قوص ءا اطل تلواح ناف نودلحي وأ اهومع<ناف



 د اماذا ىت- ىوهلا نم تضره لاقوأ

 * مم قافشالاو وذ ىنفنكت

 *« انؤرشأ سسطلل اولاقو

 *# امت ناّمرلا هواغش لاف

 ك1 ريغ باصأ مط تاع

 ا(ايرعكلاجل اهنيك تتار إو كسا نر ا 0
 روضحلاىناوخال ىلام ادب

 روذل-فتاانو اعدلاب اوذالو

 رومالا نم "مهملل كد عن

 ريعسلا نم 1

 وودَِصلاَناَمَو ءااذ لككلد

 7 ديلا ل نك ا[ ننام لاقوأأ| ىديب ههأو ىفي_ضردبلاو

 دهسشلاو مادلانيب عمجت « هتحاجاف هم تلبق أ
 دربلا كلذ بوذ ه-ةبرو * دربك او سكر جم نأ تح

 2 وفاك ةماع“ىلاق و ا ظ

 هضاضقنادنع”ىردلا بكوك-ااكو# هضارتعادنع رذيلاك ةما#و 1

 ةضاس الدمام ايدو 5 اهبفنش مناد اوسدو أ

 امارات تقنإو نم وكشت عدم 0 اهنآس ص ءاشحالاةروركو لاقوأ]|

 ىجوذا ةعيمسلا نذ“ الا وو «اهحوفنالا عمدا ىو كيجانت ْ

 احور هثفنتو ا ه-ج هذ_>أتف « هأديو ادوعّذ_.:اهمفقّرت

 دشرهمسادوسأ هلمالغفلاتوأ
 5 دع نءلفحأ لو ىدشر 5 هتدح ًادقود- ةوقترمكا ا

 _خفلا ْكءاعهبو هنول نم * ىنمولت دا اودساا لغات ءالاب ْ ١

 رك 5 ىناكضايبذخوداوسلا لعد ا ّْ

 رصدتاهمذ سمان ثاسعلاو «هداوسداوفلا ىف هريصملاىوثم ْ ا

 رظن:ىذدهب ا .ئدلا ىف كاذكو * اذي4يفرظانتم 00 0

 ردك الامال_طناذلاشغتاض يس. اعولو ءىذتست كدي ذداوس | ا

 ردا ارد وهو ىداوساد-غو « سم مادلملو وسار '

 ناتاول_عوا_ه هضاس « ىتللدوسأوهو د-ترلاتدق اضأهشلاقوأأ

 نسا دن هىتدذأ د *# ىرن ىل*و اسم أن كو كل 0

 ىنناشالا+ ”ىفهنم ناولو « هناز الاخ 0 د |

 1 نمىورلانالودكلذن ذاورثك ًاوناد لادم ىفءارعشلا تل ْ

 قدح اوبولقلا ب ةغبص * تغبصامنا ب1 لامسكأ د
 اضدأىمادنالاة حاف نا لوقوأ |

 امناردغ ءايصخلا مكنتال 01 د عيسد دوسأو

 اهنا سنادو_س'الاوءاق رو © اعد ماو اك اهمناك

 اناسنازنعلانىعلترمص « دقو الاخّدلا نسل تنك
 نينعنب نيدلا فس لوقو ١

 هذخ لبق موق شاعدقو# مهمْنعلاواقلايهتا# د د اناس نا مهيلعاذامو
 عمى الدنا واءانثلاريغل وب هنالدا اوسلا ءاذ هناشامو « معلب ا. نكر لادوسأس مع هلاذامو !

 ايس كمل |
 0 اسال|] لا
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 ىطمرتتلا |
 ةمىاندة_سافبانثلا .

4 

 ىشرووأ
 ارمضحذ ا هدنءولمل

 ندلا حاب همالعلا لح الا

 لاج ه.قفلا اوىكدتكلا

 هزاحا ىناتسسزيللا ندا ا

 ظفادلاءامالاانرم_أالات |
 ركحاسعءن , مساقلاوأ :

 957 ءاعاعاع“ قشمدلا ٍ

 وايلاد. عنيد ركو أانأينأ :

 ىضنودتلا ' .اقلا أن 5

 قرافلا قناع

 تنكلاكىعمتلا ىلرنملا |
 سو هان ةنسةلمرلاب شا

 اهيلادرود ونت سو 8

 ريصقلا ىلءوأ

 تكد هد ىلا

 توشارملا
 سدت ىباللاتف ع وتلا ْ

 4,تاكن اكو محاشك نا ْ

 ءامرمهنانأانأ
 اغالاقنع وعملا هذ ما

 عهستأدي سلا سا<ر مضي ١

 هبدأ نمديغت_بنوهمالك أ
 اهيديلا + !ىفىلءعوبألاتف |

 ةعصىف كلرمضح

 هانقلاردصل ثم ةلود#و

 ى.ةكماهنطابو ت رعت
 الح و رىغ ول َةما

 0 ًارلا ىلع حرانو
 0 كا اااهتزاءاذأ
 سامالا بتهزلا . نماناسل

 | 1 لا

 سعت مل سأرلا نمت طوو

 |يديقلت تقوىف نتو
 سر اا دىل< ءامض

 د رونلا نم ند

 ساق راثلا نم ءالدو
 اهداك امومالظلا دمك

 ساج قه: فدو ىنْددذ



 هرقل 65 ه.ناهاماورك اذتفهتذمالت
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 هرك ذتهرك ل جرو*و
 هك م! 4 انّدعا طرف 7

 بتك,ناك ب>ادلا نأ كلذ نم هةعءامفش أن مونو صل لا ت:طأونوضئاخلا هف ضاخدتذ ىئءاصلاو
 ةونقأو ا 0 1 تر نان ودارب ات ىأ سه وداكت تك“ عك

 باي 5 نم هل لصف كلذ ن 5 هذسا< ىلع ناونعلاكن وكل ههاغز ذو هرك نس ماين دل امهدعب ةغالملا كلذ

 انالوم ىلع ل عع نأ 0 هيدلال ع«ةممهتلا لأسأ#« ةنسلد وحتن ةئنهتلا ىف ةلودلادضعللا
 هلم سد رهدلكنوكل ت سال تاد دايز تاقأ ءلاتاحلاصلاءاهتاوخأ نماهولتب اموهنسلا هزه

 نمو هدءيأوهإوطأرمعلا ن مهيقربو 1مرات دارك هلم هدم ىلءا.فاو م هننأت_سدمأو

 داس>وءا دعا داو ىلعالا اهضيبقد ال هديا شا انا اروذومامح اروصنمازب زع ةدظرأ وهبذع آشعلا

 هْرباق ورع ما ١ عامعد الف هاكر ةحيرتسم داتروضةذاىلءالاه_ضغدالف هفر طابماس

 هحناطةعهو ماو هملاصةينمأ هلا هجوتتامىصقأ لا ىت < ٌكلمولامةزام الااهلالف كرو

 00 ةدولادإو طالاو ةقفانتملا اوم الك انامخو يدرصل اوددصتلا فصو ىفهتلامسر نم لصف

 م 4 اعمدلمو

 ىألوت مهدحأدكنأف

 دّرنملا سانعلا

 بذعلا سستم مقأ
 بصلاىلا بصلا ىكتشمو

 ٠ برااىلءومتنا ًأرثول
 باقلا ىمعالا هدازام

 حراو اوحاش ءديأ ىلعو ووكقت مودل كه 1 ٌنحنو عهطت «ْ ىشود.مصلاقاتشت هد راج هفئشتم هر.طاع (الاعتراتاقؤلاق)

 ةيكذ فار ماةدمعب : رظانملاو طا اذالا ة2#اط رحاتكتاو :لاصتلا ةينردم رك بلاغا ةللؤم اًضشدرهللا ب ذعدق

 ةيوق داو ءالا ةءلص تا تانذالا ةعباس سودعلاو بوطقلا هلق سوفتلاوبولقلا ننذالنايتدلاهذهىف

 اوقر طتساو ةعاجلا ل يصدذ

 نوكست ةامه-ةمو) ثتدبلا

 بلاش ع نمرثك أد مة ةزاجألا

 بلطلاق و نورئاس نع انمف ام-منوابلكتعبشاذا فعاضتتو | ام هرقوأ هر ت جل اذاديزت لاصوالا

 هؤايصح هرارق فحولتو هوافصهرأ 1 دح ومد هؤاحرأ ةبما ُّط هماجىقرزءاماندروذا توعن#

 ند تاغللاوتاو الا اهزمع تاغفصلاوناولالا هربا عمم هءفاو هيلع هيئارغو هقد#هرريطلانيناقأو

 اهيلاحراوجلااناسرأ اهيلعانمةوأ الف هفرع فرقأوأ نج( بو شم نمو هعو بذهتو صاخب رمص هرك ذام( كلذ ند رثك ال

 اأو 000 ايكذمالارثلو ايم-مالاعم-ثلف اناضقلاماهسوأ انأنملا لس 1 :'"ك || ىفد نأ لاق ىلصوملا دا
 وو اهعءالمىرقتسن مار را الطلع راطمن عام ادعم جاهم لصف نموإل ت ل. ةءقعنداذش

 قوربلا نم فطخ ا دوهف انعمو امتالكأب ةحئار اهالطأب ة_.هالدا مأىلا [:رضفأ ىتح 0 هناق ام ضءد ىندلس ند

 لءاخ لك لاملادنع تب
 كو رامزلا ارك تو فاو

 لد : وطوش رع *ىدينيمل

 :لريزأ الفا دادس ا

 2 روصخللا ص+ تدان نمىزنأ و تراقعاا نم" بدأو تالا د كعلو ثو.الا نم معد 1

 كاقرلاىلغ هامملا ضارع قاد الات ره, قاد الارزت قام الارجح نوما شع ر نوالا

 ىلا ىرجتاناضقو اهتاقوأ ىف درترادقأ «ىلاهتهللرادقالار ك؟ ذ ىف لصف هلو تارخلاكب امثأ نءعهرشاك

 5 هلا تاددال ىتلاءاهسلاك ىسهذ ءاحن موهماطمنوددصدالو هانم واتت نعءاهنم د دربال اهتاءاغ

 ضوعلا.قثودةيزرو اهيلعركشلاب ب ةيطعزباهيفسانلاو ضارتءالانالاعجرالو ضارغأالا ||| ارمدمَتلَمْف ىل.لاقامومف

 ىلعةقفاخاةتاءارو اةيفاوت عدو 2 1 يىرعلات 0 كمس ىلا رام ع نءعىلصفن م هلو 4 نياوقتل هىرعشتءلالأ

 ىلعانزرط ف ةحوسنملاانبامثو كدحات اي هموضو ل ااناسو تلات ةوكنعن ءاكملاثو كسا

 اردو ضذخأو ةناماواع :.دقرأوه «هرك ذ ف 5ل دفن مود“ ا دحالسو كدسح

 ىلععولضهل نئمطتوأ انتلواطمىفءدقهيلقتست نأ نم هنامزوازعرهظأو هناهموالذ أو 7
 هدودرملاةمالظلاكهيرفظلا نمهوحرناعثو هدوشأللا ةلاضلاك هانا اطوا :ءهزوشن قوهو انتذيامم

 اندعن

 ل ادل
 عجاو رزضمامانأت نلالأ

 تفعاس وة لال
 لمح

 أ - دي لاننا ينم قوه لزغلا ىف اوف هر عش حلم نمو

 نان 0 ملا #6 ه ري تاقفعئاضلارعشلا وه ازه

 قافحأن ميس ”كلا قامت“ 39 د ىرتخج ىد "اكن مهن ,هلا قام "اكو كس: نع هّترغن لات فدكو

 بطخ هفمىعورب مون 2 2 هآاوه نما لاوهوكشأت 0 لاكو قطيرلو هيفاليجب كتيره

 تت ءم>- لثمىىاذعو 3 ل لا نمىرمامررم اننا

 0 1 1 ل نما اواو + 0 0
 اناودعوالظهبك_اءانتح هيدقف برطرلا نصغلا.كانسقن غن لاذوأ | ناذمشلا(ىنأنأ) اعيجاكشم

 ال أي 2 0

 لا
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 ١ ل 2 ارك 5 اهانكا ظرور هلكت مايأف هنمأ|

 هنرصو دبا“ طول و و هزحوهدلو 0 د ب>اصلاىلاا_ميبدك هد. رفاهنن ىف هديصق نم لوب كلذ[

 فاك الا مر نعهعفرالو فاكلاب هبطاخي ناكنأ دعب |

 ىضاغم سب نا ىفو ناي شا ارضع دع ىكلا_صم ةارآد ذأ نس

 ىحاصةيسشلا ىداناكو |[. اع نام ل طر 0

 يناجيرب#غناك عرعيتلا و د انيرحم ىام عضعضتلا عمأ

 ىفاو ءأ هري_>ذنوكحت 2 د ا  قاوويدعكم تسلب

 هسنأتاقوأ ىف هيعدتسو 4.يعمأ هعنطصد وهمدقم دع :وهدعأرب ىلعن 2 ؟وهنالاامت دلاىرال اهلا تاكو[

 ىباهلا لام هل ىف -ةتعاو هر ارولا ناو دىلءهنالدناو سس :اسرلا ناو د ىلد قصار, يلولا تامل

 ه2 مص ع نملاةتعالا كلذ ىفهلوف ]وون هاو

 ديد سعملا ىلع هلداسر كك 55 مداخةوعد ءاسؤرلا ميأا

 ىديعووىدذهتلوطو ىمبح# مدنةءورلا عحفزوميأ
 دوضام كاد لوصف 35 أ وصق تندم ا

 دامجريغ ع نوب دما اسمع ري ؟ؤأ م ا

 دوعلاتوص عام# دئلازه « اكبرط نمّنهعماسرتهي
 دورلا هادهلاكحاهفءارثق «هدمق نمل الخ هاط ترمصق اهنم

 دورملا فئادنا فيزنلا ىثم *« هزعال ةلذىني وهلا ىدع
 ةبكنلا ىلا ةلودلا دضعمانأ ف عفدنأ ىلا عفتريو ضخ و عي وربطت لزي ل هلعولا ديعأو هع ىل+الوأ

 اههقتةرامتذ# نعوةنرلكلا نعدلت !اشنا نم ةريثكت از ازحهردطىفناكذا ىريكملاةماطلاو ىمظععلا
 لصفهب هئضو هم هليمدعب د٠ أ ىلع ةلودلا دمع نابل اىوكأ مناك لف هءاعاهدّّتحاو هنم

 قداوسلا عاسملا هذه 67 .ولاريمأهلددج دقو وو راش ناشد ةراختا ع نعمأ شنب ات كن مهل

 نعح رحت و اهتمي 1-1 ًاموح هلفره»نأ صاخو ٌماعو صاقو ناد لكمزلب ل قماوسلا ان

 ه4سغن قام 010 هتلاف كثره راكناذ أ ةظفللا هز هوكنأ ةلودلادضعناق اهيفةلثامالا ةمتر
 هعدورك ذ ىلع مسن ةملد :دلا ةلودلارامخآىفباتكف ملأت: قد١اانأ سوق ار ءلارتاسودادخ كلم نأىلا ْ

 ذدخ أو هلزنم ىف هب لغدشاو جاتلانمجرتملا دباتك تت 2 ةاود سه أل شتماق ه>وةفوهيورحوهريسحرشو هثيدحو أ[
 هر ,دضن أ ةلوذااديوعالا ندد هر و هّميصرتو ها نصتف ل |

 كلذ نمل معداعهلأسف ضرستلاو ليديتلاوديوستلاو قملعتلا نم لغات 0 ذهملا ل خد ىث ءءاملل|
 ندع ىف ناكانبزا ةاورلا سم كلن ى ديل لاند ال فاضنافاهّقفل أسر ذاكأ روق يطا لاق
 بك أفدلغلا لجرأ تحدت قلي نأ صأف ن ..ماكلا هط# نمراثو نكاسلا لتحل رو قصما ىأ

 _- - ويس حملا > --_ تمرس م - هس - _ - 0-0 ص 0 يسب لوب يسب ديم هيج يرسم 7000 و وب ع لي ع

 كا ةياهتسا قدوتنا هس قش لانومق شو هيدي نيرا ولبقي ضرالا ىلءةلودلا بايرن مدع ا

 نأىلانمئس عضب لاقمعالا كلذفىق جفهلأو دا ءافطسلاو هبايسأ ىلعو هماع ضدتلا عم هنأم كسار أ نأ

 للا أه اس سال هرك-سْد 2 متودلاع .تهرودووةلرزاا عد هان "قر ١ ا
 د 0-0000 0 2-6

 0 حدملاب هيرمذ> مدت ىج ءاصلاو جلاب رادلاد_ءب ىلع هدهعتيو هلسصعتيو 1

 وسو هدا ل قثل ع وه ناكوافسشتوأ اقو تاما اذ ىلع فاغرلا هلن عكنو هملع همودقو هيلا |

 ل طن نمهنوكد عد ب>اصلا هلم لاصت ةرالعضاوتنالو ل ّ

 فرسوب نب رب زعلا دم ,عمساقلاو أ او ديمعلا ياذا كلارا ةعرارصعلا ءاغلبو امندلا بانك لوقياماريثك 0

 بحاصلا ىنعأ نيداصلا نيذ هنيد مج : اا كاسل بل عد دارلا ترك ذات م شولو ”ىبءاصلا قح-اوأو كَ

 ءارعش نم ىدسالا ءالعلا

 جونملا

 دان توست امكرامسلال
 ةاقناو وخال نأ ىل انوعاج
 ىلاصتا له#قارغلاءاوتتش

 اوناكن بأم ياعتدقلا عج
 اهيديىلوقباممتزحأة لاق

 الا ةعدرلا ىف ندين مانأ
 ولاد :بصلا بهذعمهارتن

 ايو (رفاظن ”ىلعلاق)
 نأالاتاملا اذ_ه. نموف

 ندد هح كد ةراالا

 0 هرك ذامن» ملا

 دا نم ني

 ا ىنخلااانرز

 ىدينردامو ىنغ فاورالا
 يملا ننجح راد ءريمالا

 ءرجحرلا دس,ءن. ماس هنا

 سأدنالا كلم لادلا

0 

 ملظااةيه“م واطظطتل

 ما لحانك تن 9

 هداصق أ ةىبلق ىرن ماب

 موسلا عقوعريمهتاتنأ !
 ناذ_ه ند رلادمعلاقف
 ناك ولفناعطةنمناتسلا

 ناك .عاصو امام مني

 نب ندح راادبعلاهت عدبأ

 نامزف

 ردة ءمدلا واهتمحأف

 ظنلا نمىوهناجلا لثم

 هزئادب هل هأو هنسحساف
 ىرس#ىرع (امت وز

 ٍ اا قر عاام فرطلا

 موا ناعما

 هلام مانأ سن

 هل اذان الا ميشا

 نم عاب عم ىَررب نب دمت



02 

 ( كيت ىينابااكلا قامزتمن 5 وع ىتماه_هوىرحذا ىمدهباشت ]ل

 ( برشأ مدل رع نم مأ نوضح اش تايسأر جان ىردأامهللا وف

 دهاشلاو) هباشتلديد رون طالب لالا تييلا ة مثيلا فتيأرو لب وطلا نم مئباصلا قص١اىالتاتبلا |

 فاوريلا ىلءننفولذم

 : نيد هللا دم ءىلأن ع
 0 ىط_سقرم للا دمعت

 ندمت نا

 نآدةعنملوع هالاورجلانننئواستلا دقّدعا ار ءاشلا ناق هم-شلا هحو ىف دايت ما الىدعم .+ا هتلادبعزمر صن ىأ

 د_.اولاوأ قر

 ١ بتاكل د نين ا

 : لاك ءا»> ازدفلا نانو ل

 حاورأاهحابشأ لك اشتم * اهلكو نعبد هتارباغتم تان ماض:أهلوقوأ|| 0
 ناىنع ىلطسقلارعوأ

 ىطرعلا هللا ديعو أو حءارد

 ارارتحا هباه._ئمواهشم نية يشلا ن مدح او لكن وكمل هئاشتلا 1-2 ىالودعلاو هيدشقلا ا (امهنف

 © املا لو ةءانممؤوةسشتلا كروهناشتل ايامه كح هي قلت صوار لاو 0 ربا قالي ا را هدا ٍ

 عسل اك امقيف اماستو د نس تفارو حجاج زااقر دامعنا 5

 رسجالو دذانأ تحو د حد-ةالور#خ امن كفؤ

 عاتملاوب حادصملاو كيم عا هريس | ا ا

 حادقالا' ال ىره "أ نمد ل نءج دقو قاسلا لهد

 هيلاءادهأحافت عم ةيليشا بحاص دا .ءنبدقعملا لا نودي ز رند ءاولاو آهبستك ام هلثمو
 ىطدعم ا حف
 اهبوذاهملعذ نم 5-5 ادملاه دماج كد ءاح اهيول سل ني> هد ع يلا را ا مون لك كذمعوره

 عياخلالوقن مذوخأ موه و ا موللك كرفلقحم

 0 0 ريحام لرلا (]/ وسوى ىفىتناغان دعأ هذ ديالو * هنوذةدماح ءبرسد اف ىللح ار د ا اهئاذى 2 ْإ 31 1
 احاضو أو هّرغ تك 0 ساح مو تءاضأ دوو هانعم قءاقرلا ىرمسللو موسريغ قرت كام

 اجار ئددعا انحافتباذوأ «امهذت دن ءاانحارتدج ول

 ىنعااادهىفىاتعلارهاطلو
 تاشسلا نيذ-مانبجتأف

 : ا رو لامك

 رد نمو قيدعر نم نشا د اه درب مزشأ تبدو لبو اهنع راج العلا" امهملا

 لاكن
 رج ادج نمرجلاّنظأ اروطو دع اهرج وذ نمرجلا ّنظأاروطف

 ف قارعلاد_> .وأوه“ ىلاعتلا اروصنم و أ ه-ة-ىفلاىاارملان و رهن.لال_ه نس مهها ربا وه ىباصلاو (ٍ ريصرتغت ىباق تك ر

 ناكو هعانصلا ىفةعاربلا نم ةباغلا غول بهلتاداه.شلا قفنتو هباككلا فرصانخلا ىنثتهب صو ةغالدلا ||| مونريغن معو كف
 با>و ل“ ءاسرلا ناويد 3 د الجل لاسم الادلقتو ءاررولا هفالدنو 0 ْ بأم كى ماسي نبا( رك ذو)

 1 ارعشهحدمومدخو مدخو سأرو سئرو هش سراموهريخ سدالو هزموهؤل>قاذو هرطشأر هدلا || دابعنب دهتعملا نأ ةريخذلا
 هر ردتراانتام" ىولعلا ”قنلا ى دوو مهلتودو فاو ,”الا فد رك ذعاشو ترا دك هلا رع رت هيدي د ىنَع

 رصعلا لهأ ضء؛لوقب هدقو هررغترئاكدو ْ سهلا تاق نمهراتو

 ىأ 00 0 ت0 د ةبايصفيلح اتا ثمتصصأ السام قرا

 ّئ 0 0 يح 1 ملا 1 وط | الثاسامهذانل تناكف
 قادحالا ىلع هعئادب تدك *« نري موأ شءاغلبلا غلممال (هلوقبامجزاأف)
 مد اولا داوفلا سدح ىلع ىمهي هي مداس عمدب ىنعنم سونأب اًضدأل وشنو 5 اًميانا ارهو>- ىد-_خاناقو

 م>اشكرعشو فاصلا لئاسرو# هما دم سإكجب هاإءةالول َ الع ارا ضرعاوذ+*تلاَقذ

 تح هليصةينتو هليح لك فورا داو مال سالا ىلعاريثكهودوارءار زولاو كول اوءاغاذلا نأ (ىيو) |ليلجلادمعط+نم (تاقنو)
 ٍي ىتاككلا نس ادرعنا 1

 لاك ىطوسسالارعاشلا
 نيلاوقلا ضءدامو انلىب 6

 ناكو : زلكلا نسا هادهاك مال. لالىلامدهشا هدم ف لسأنا هراز ولا هءاعض هرعرا .ة2ناطاسلانا

 ندد و تاصمزرهش ما مص ىلع م هدعاسو همدخ عقوأ رك الامدخو هال عراد لح ]نإ ,[مسسملا ارساعد

 الاىخرأو كل نسحأأ هلامتقاو هبامشمانأ فن اكو 0 ٌنسو هنأ كد لا ٍ 1

 01 جب ع حصا د عن موج حسم هسا ع كسا هنا ص بج 0 ملا ني هه
 هدم



 | “أ

 امهلبقو جسفنملا فصد ىورلا نبال نانا

 0 033 1 0 تعج دعم

 سالو مد ربغو 4 ملدا لاردانن مناشملان انو رن نلكورتك 1 ءلاس وهل الدم م

 ىريملا لوقالاا مه دعب

 صدع مل : كافاو نا كنامز قام دع صوص#خ كس | ردي سعف

 صو رقم سس. 520- ااد.غأتخوأ دع هرظنمت د ربكلا لعشاسعأ 3

 رآن ”الاوصرقلاب اهعارذو دع اهذك عملأ ىف :ةشنمتازام رخ الا لوقو

 راجلااه ىف هيسنيلا نول + يع اع اكواهعدأت تاعد ىت ح

 لاقف ىنعملا هراعتسا ىف غلغيكنبا فطل دقو

 5 انعانتاريسع دع تدرع 0 ا لا

 قد اهو جيم 8 ند ن ندعو ع رحاعمو رجا ن تاد نورتو

 ردات درر[ دع مادتلا يملا ةع نمامل هلوقىفماهتوأ هراعدساو

 ذخأ ام هل ىفهيهيلعتةأا مماد>لاهلوقو

 .اهنأدومألا اهبحدلماكلاو مه امصق ع 0 2 ملا

 همك ووو ع 0 ا ةرذعلا

 0 اهماحتا + لكعوولا تماكت اذاو

 2 قطاو نوغللانا 35 هعئادو نع كلريهذ نصف

 < لا همق نكس * رذ قنا عم تدن امهم

 حرغلاه مم بهذأو أءدب هي هن_سأك ىلع لاجلاركذ

 حرم هنأ كوادو حرم  هيبامشلالا-ىف لات
 حدقلاو قدرتالا ىاعدو دع هم اه ىنغط لازام

 عضو هداوس نز دع ها لد الاد ةراسسأ يد :

 اهيفلوقي هنا ثتيبلا هدعدو

 هلك :عءداغدم اًءاكو * حدملا ك تام دب تنيزتو د اهتسا#اسمندلا كب ترمشن

 حرت الو سوبالف لاج * هئداح لكف تلساذاو + مكم ضراعكةرطءازاب

 ىرتح | لوقدانءعمىفو حي دملا عامسا د ئءهوالطلاو

 دعولاب ظفابني-ىسعمست « اهكدأل "ىثعلاباهانسن اك
 دنساادهاوشىفس.هونار ؟ذءدقتو

 رهاعم 1

 جن ١ 0 هزإا 0 تريريكلاو 6 أ ,راثلا لصلاة

 قاروأو فرب ضغءتامن ااه ءلارأ هناذ دعا .دلا ةباغنت راع تم نةزو د افا !فرط مساق 1

 ترو دع وم نم د رهطاذا عقل اهم ىلع عئامطلا ىنبمو سيلا هءلعىلو* كارا 3 :

 ْ هحو ز أما يا دصقهناق بولّقملا ِهِمدسَتلا ىع“ذ و همس شملا نم مت اهب همشملا نأ مايا (تيملا ىفدعهاشلاو)

 || ىح ةفرععحودمملا فاسصتا ىلءةلالدحدتعزب> هلوقىفو ءايضااوح وضولا فحام-صلا نم مت ةشياحلا
 (لاقف) | أ | رمشدلاب فص مركلا ىفالماك هنوكىبعو هلحا.ترالا ردا ل مظعتوحداملا

 ىلد يشد عمدلا ناسأو ا

 ةمعااقو ةاهمقاعلا ت طدملا
 ىو رثملاة رد ءاملا
 ءاملااهيف قم ىتااةرفحلا

 ةيفاقلا فو اهحزتد عب
 ةقيقرلا ال

 لاقءقرغلاوه و محلا ف ةوف

0 
 اعامو هففل ظمملان اك ْ

 روهدلاتاّركتاماهلا ىلع |
 لاسمخ ةثلاثلا ةمفاقلا ىفو |
 4 ل13 ناسنالادحو ع

 درمعلاق
 ريءىنىل سن هوجونأاك |
 ىناعلا فسسلا ىف ظدملا لاما

 تسلوءاظلاباهءيجواولاق |
 الذ نم نقد ىلع 1
 دكا عفا انو ْ

 نيتببلا لئاقنوك مهو ١
 فلد ابأ ناق ىلعلا فادابأ ْ
 ملا لعأو عصف أو لضفأ

 اذه لهل عقب نأن نم :

 من اه فلدانأامهائاق نظ و

 رعاشلا از1ناد_ نا ا

 ردتقللةرسصبلابناك كاولا |
 ةئاملثو سعت تدللا :
 )م هرك 1 د)|
 نأة_مامأاى تكاَضر كذ |[
 هئابأ سعأ ب كاما ١

 0 لاذ ا ْ
 اداب ول جرا اسال |

 ه فرك هللاب ىربش

 مهدي سل نةوضو
 1 , 1 00 أ

 نسكلاو هيففل (ىنأ او)

 لاق هزاحا ىيمدةملا نا



 00 1 000 ىلقلا ىسع
_ 

 || هلا هش ناب اهناكمانيب وىو عدلا هذه جت افاهنم سل هن"اكريص:نأىلا عونلا كلذب ةصاخنا لئاضفلا 0

 1 ىع“د ومدلا ىف دجونالىتلا مب رمثلا فاصوالا ن نمهيفاملاهنمدعدالهنامءامدلان موه ىذلا كل ما لام | [كيغلا نم ىشادلا زنق: اهباوج

 هنمع<3 قا "رولا حبارم 0 نسح أد قوانع2 هيلعتمسلا ةلالدل هنءامنكم كموأانهكاهمشتاذه ل ثم |[ى ىتاحاروىل-رهلاهيفداز نم
 5 هلو

5 

 : كام لاك درج هدئارط « ديصوو كردي لظدصأو اظيقلا فااهيفىدملاو ىتاخو
 ٠ لازغلا» د صعد كلان اه © احتمف هانعانل تقدعناق نيتاه ثلا الهنأ ٌنطف لاك

 : 0 رعالا تند نبا ب راهش لاو تءئصقنةفاقلا

 ىلا ننس ا لازغنءانآامو #* ه4: ”للستراذعلاباولادو هلأ ىماوأو هقدر

 لازغلاء.د ضءبكسااناف « اكسم هاأ_تانل تدبأناو فاد
 ةلودلادضءىفهلوقةلودلا فس ىفانهىتملابيطلا فأل وقدمشد و || هنم تفرشأ دو سفنلاو
 تاعمالب : ملاك ااكءازر_ه هدي اوناك سانلا ىف ى- و ْ طفلا ىلع

 قدنب ىي لوف هلثمو ا "رك اذنر ذا اظن ”ىلءلاق

 دا اوعءاقرطلاو م طرلا لدنااف يرش ت اك اولاقسانلا ىوّدس» ىله صعب لاسقفةعورلا همي

 بطخحلا ضعي حجب و_ضلملاناف ىرولا ضء؛تنكناورسغالف هلثم ف ىزغللو ةسعبار قيم نيرضاملا

 34 :ودضلازب ,زعلادبع نفاخ لوقهنمو

 ار-+لا ةتوفاملااصحخلا ضءد امل _ةمالا سان ا تا اموظغبات 1

 ا #2 موهكوام ضءب تد-د [ناركرابأ هيفىرممعلأو ننال ةلأام

 دا ارسال لت |لو دلو .
 ظمدلا
 هرم زارتمانر _هدلا ناس اك دا# قوالاد.صلا كثانآن ماد در وأرئاطل ض.١ ّى نأ كلذو

 6 ردقولملتنأو مام-صلا ارهسش * م6 "كف وهيلعتدزفا 4 5 طس :الاداضلام نأ

 ىاهتلالوفهلثموأ]] 37 ٠

 ردقلا إل تفّرسشىلا للا ف6 « قرولا ىف ؛لردة نجرلا فسشدقا 0 000 1
 رطعلاف دوب سدلرمش نك سمالذ د مسه فواداربلا ساح نمتنكناو 3 1 00

 ةنادعير وبدلا عيش لوقر اأو 3 ا

 00 0 د 0 0 اهق ومد نفاق هجرديوملا نءزعالاىةاقلا

 كباينبدمتلادبعلوق هلثموأ | ” 0 ميتا حرمسلاة لحم ىعذلا سعتناف « ةسقئاطشالا مسا ف كراشيناف نا
 بك اوما ل خريغ ىلاغملا ل مو د اوم>ءأفنو رضافلا ك نع ر ا نمنو تسال مادام
 بكا اوك-لا ضءد س سلا نافارافنو مس مكن كال مالا معز ناف : ظملا

 ىاوريقلا قسمنا لوقءا: :عمىف عد ةملا نمو 0 0 ظمسلاو

 عومط مك سمن ءفاكتم 6# ىبئناق ذا ضفران ؟ىرولا لس 2 نيبنيدل باهشعند
 عوفدلاب نسال الوف لوب ةاو 5 العلا ىفال ىلا ١ ىف 1 هللا هجرئدلا مضرب رولا
 عيطقتلا ف ناقسهغتنو رم ا قا اه نيشسلاى 0 : فا 1 0 رز "ال5 ىفاوقلا فق داساب

 هلضتنأو ماركلادعاذا » ءال-ةعاوذ "يعونأكونأ تآاظلا ص ءفاوقتزاح
 هلجرهنم حقت سواظااكل# هلا ىزمتذا كايأناو اهعجأ
 0 ظرسلاب ظربلاحيزيحاملثك
 ( تيقاويلارج ىلع ضايرلاطسو ه اتقرزيو هزت ةيدروزالو) فلذا ماد ءاو مار
 © ربكفارطأ ىف رانا لئاوأ * اهلمحت بضقلا فاعضوا مناك ]) ل”الاثك اهيفقدصال
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 هةححردأا ماو 0ك تدلوالول همفام هتعضةلودب #ئ اوعاضأ محرلادبع

 بايدصقو هؤامدن هعموهزن-ةبامون يومنا همدخي ناك نم ضءبلاقهقلا هجرتها نبارابحخ أ ىلا عجر

 صمحلا ىلع تكوةف رخزح أةهمايأرخآث الذناكوهروعانلا ناس وددحلا

 دود مون ماده « لصوةل ماكو دوماىرهدو « ىنامز"لظل امق-س

 ف دوتكم هد واه هط+ تدح وذ هدو دهب تدعم هنأ ءارمضرهدلاب درض ذولا

 ىدودوو ىبحاصو «ىللاوىلهأتقراف دوكتملا ىّشنعو © ىنامز ”ىللظل ف

 دودصنمةحارف ع الاوان وسمسد رأن ىدوسا اعواطم# ىافحت دو هه نمو

 دشن هكتلهمل مداخل نس :والساهنالاقو
 كامادن نمالالوطدءد نم كدناخ# كامقعريسحلاا لعل اريض سناب

 ةلانو ظالارأ تلا كانون ' هى تاق ريطارضماشب َنْرَم
 كاوثمناكنا ىلا تارغلا ىطاش# ىلعمالسلاباتوش ءكدصةناكنا
 ىك ان هلفلا ىلع ءامدلا ىكبب « هل لاكحالانان 000

 كا ءلاهل ىكبنأ مولا كشوأو * ىرمع نم مانالاوخآ هنظأ  لاتنأولا
 * ردصت مو عمطلاد روأاع ره#راثكالا ملفا فكلا ارواحت نم لاثمالاو ى-خلاى هرج ىراجلا هرثث نمو

 نأ ناظاسلا: نممهبرقأس اذلا قشأ « هستأبالنمقأت ظللا » ىلطلا هانضأ صرحلا لترا نم

 « هرخ الا لذ ىف هكراشامندلازعىفناطاسلا كراش نم © قارك_>الا ىلا اهءرمس درا

 هرعش نمو) ءلرورمس همخ دس هل للك فك

 ىرذ-ءىلع]دءاو>وا نال « اهه> لوط ىلعر ول .ءل ياو

 ىلطمدوم م ضرما قاتل 3

 بدالا ةفرح ىينتكردأ ه- كر 32

 بتكلا ىفةورأن أت فعدقل ىت> *
 بدالا ةفرح نم ةفيخا كحل هه

 اذا



 فوحاضصرلاتانسامفا 27 ١

 كك 0 هريس زوفأالنمىلعارورسش « هليلو موي كح ىف: فاكأ ٍ
 بضع : 11 : هري-غباوثأ ضرب م: ىفد-هجح 9 ههحو سعشلاىفراصقلا دّوساك ا

 ةالصلات رمد ىب ريغلاانعمو رتعملا يهنأ دمع دن ءتنك لاق ةمادقنءرغ  ر عدد (ثدحو) | أ
 00 7 ! ىل هذى :ريغلا اف

 1 لاضولاب ب دما مدح و عج ص سأ ى د> هلو 2 95ه زاصءا_.هعنادع مادج ةفيفخم 0 ًاونامس رمضدح ره عم - هيل فماسأ - طم مم رردخم ال ءاضقناد داعد عار هالصأ]

 0-2 0 0 لاو هير للا ساد مك 0 6 :رهنالملا نبت الص لاتمام ممصرطتيةللادبعو |||

3 
 هلع اك ذع تلال عدتع عراشلا دوزسلاَ و 5 9 دا 3و د عتدصسهدعبن مدل ا
 ا 5 0 0 ١ منأالا ةنس<# تناكو همنغآرثعملا تانب ض عملة راحه ءوىريغلاانهموامو ثمل نيهقادبعدنعا:كلاقوأ 1 ١

 .: 1 3 5 هلاك لأ بريمالاا مي ىريسغلا لاقت ماتاسلف ى ثاعتيواهثمديفللادب ءلمفس عقلا ةباغ تناك |

 0 | ن :وهولاعفاهنم خب طوس رام ىَبلأ هذه قشعت 0 (رن 8 ىلعل / كود 95 ادام لا أ
 لودقريسطلا ساقلاو 98 : ا
 الا ل هاوهيذعبقلا مدرب قالو يجنب كن _سحلا 6 هأب م9 مى رب سل دال اذواذ ىلا بانثو ىبلق ْ

 0 31 هللاددمعلاقف ةفرخزملا ةنحلاك ايندلاو ةسايعلابع-.رلامايأ نمموب ىفرتعملا نيدقلا دمع عم برعم أ تنك ل قو | ا

 كلم | 7 'الم 2 راها -ةعو؟ ىلكفكحاذا لسللا صقند راشتنارونلل هسف د ا ارهسثراذآ اذدح ِ

 0 راهبو دروو نكسر سنو سآه شقا ا : اهيدبتلعف راجتلا هدفت غلاب 00 ىتوضو رلانأ اكن را ارداو رارضخاو 0 رارذصا ضرالا ىلعو ْ
 دادهي4ط هرمشت ىلع هللا دممع نيد ت هنبا سن دو ماض ادوو رهاط نب هلباد عنب هللا دمع ىلا 'رعملا نبأ ب نقتل

 رغدلا همو نم" ت2دو وىتسع تاقو# 39 را ا 0

 سهلا هدد نمىمالاو تأدياي ف هن د رس |طةلودا مف عحر-ذ

 رسعلا ىوةنااماذأر مس ١ نم ٌددالو 01 ىلمغاغب س ءلهننا نا هللا ىسع

 كللْمْلا ووصرالا كلف

 نب نيدلاءاهب (فري-أو)

 هرك ذمدقملا قاعاسصلا

 احم ىف نغم ىنغلاف
 اهضةديصقهقلا ديبعوملا بتكذ

11 1 
 هريثك" كاعداارع رديا رذعلاوريصلااهتاو ال ىلعانف «© ه ءوقح سئانلاننا عل مو
 لماق لاو 0 ىلعنو دعا ركسلاو دجااهد_تعءانفانملا © ةلودهتلا ةمه:نمتءحرناف

 لياف ا ا رثعملاناهملا : بتكفةلي وطةدمهيلادعب لو هتئنهتل اركاشاذ_هسةعبروك ذماهلاديبع نيد ءاحو

 دسسعتاو أهل رز او نوت ملو هرم انتم لبو ل وعن :
 هنملو اوقلااذهن ءريصلا ىف

 لوط ةبامصلا حر قورمصق

 ولأ بيدالا (فريخأو)
 زوبنملا ساد_ءلا ماعلا
 ونأجشلادصقلا# ةءاورلا

 ىراشنالا هسال_بريجلاا

 ىزيصمت ىوعلار ايلا

 ىبأ ةمالعلا مشل ىدي نيب

 يتناك سنا ىرررب نيدت
 تنكناىللاةفهشدو

 لإ سس هأ بذاحم هر بسسس لو * دس هل صو لسد ىبل اوان

 دب وتل 218 تكسسالا #« دما اذواذزنب نكح ,ملف

 - ا أوماق اود :وعلج .وردّتقما ىلعاوش وو اودلا تماقن أ ىلا نام :رلاىداوع نم ةعدو ش:ءءبمطقلزب ,و

 1 ىكارلا ىل_.ةوسلاغلا لمق وفمتلا لبو و هللان ىذترملا هومقلو ملسم ىباسن لمد ,النأ طرمش د لاقفنر كعمل

 رب وحن دئا ندعم ىلع ول درتعملانا عدوبو دسم علخا1لاقىرب رب رار 1 زنبىاعملا ثّد_ة ١

 ءاَضمالرك ذ 21 نفلاقدواد ندمت ل ممفةرآز زوال هر نذ لات رتعملا نبأ غب وب هلل_.ةفريخلتا املا فهنا هجر
 ىلع هانعم ف مّدقتم مع“ ن *دحاو لكلاق كو لق . ال سهالا اذه لاف قوطأف ىنثملا نين سحلا لبق ١

 ىلا 'رثعملا نبا ثعدو الوطن ىرامولالصضالالا اذه رأامو ردمنام لاودملوماشدلاوةمثرلا |[!

 زحأفمءزتاك ارعاش ريغ همم قنوكيل او باحأف هئال_1نارادىلا اوهلقتنب ىكأر هاطندراديلا لولوه ايردتقلا
 ل:ا.سنءانثأ قتجردأ ةقالائارادناد>ن ,نيسلاركابؤ مدنا نم ةعاجبو هلاخ بير غون زاخلا سنؤئمو مداها سنزؤم
 لصولا ف اك 4 يتق ىذا لاكن صولا ىلا واسلام هيل 3 ن1 كنا دكا وعقدق مدخلا عقجافاهلتاقفأ]

 اهيدي تاقف ||| مهم ةعاججاوسنل أو قراوزلا ىفاولزنف اني لزنام عفد ىفان_.ضن أب رت تالو مالا اذه _سن وهاب ردستقلا ||
 مكبر قفل ءذلانيعتنكو اوفرمصناف بعرلا مهبولة ىفدتلا عقوأ هلوح نممهآرا_طفزت_ءلانيهتلاد_.ءهبومرتلااودصقو حال_بلا |||

 للعلا فرتجلا مالت رسم



 1 ل در عم تعج ا مساقلا

 0 املا باصسلا ايا اورد | نك لا بولق تاب اق قافسو نيدجأو ةدعسم

 رهثم نيتلظلا فاد قربلاب * عاومنيتزبلا ىدأن لكم 0
 رج ضو دررْم ناد راسم 4 © راشعدوع را ةنسلًأنىدحت

 رقصعع 47 كر. ىءدص ده ا ءءاكف هو ر ةعمسعت راط

 ١ : ,اضيأ هيف ىشازلا مساقلا ىلالو
 ق.ة«مرهزلاو ةسيك اينزملاو * قنتمتناصغالو فصعتعررلا

 مويلعاولص مهلءةاوذم
0 
 اتريهيلااوفضأفدرغمهنأالا

 اهيديدج-أ لاذ

 او مده ومظ دعب المافانقأ

 مومو ةيقبامويلعاوب متو

 .رائتساال ىلبللا خجرانأ « راطتساا ل لقلاراطأ قر موضعملو
 رانس اقع 4 م ةددم ىراا نرملانن 1 تاذ

 ,مالأ تامل ديت .رلا نم مدتعملا نب لكوشملا ني هللا زتعملارد لا لود نب هللا دمعو هرج زثعملا نبا و

 باتكعضورعذلا ةعنص ىف فنص نمل وأو هو نتئامونيدد رأو مست هن نامعش ىف هدل ومو قشمدلا

 هدل-ةعو م هول رثعملا نادنءتنكلاك قنمأ دون رقه (ثدح و ىاف هلبأ صمد هييشتلاباهدعبتاومل وناك

 ا

 ىقوةرغصعم ةلالغاهملع وعم را نمزىق نات_سلاردصنمانءلعتج رذناهب من واه ناكوةب رس نسحلانب' ىلع(اىو دو) :

 انيلا تما اف لانج مس علتى دايت لاقف نايبصلاة بعل ىاذجلاو ءالقانةروك اننمىانجاهرر || هيمدباتك فىزرخابلا
 نيدو غعجانأ نأ مقلا
 ندعم"ىدللا مهارا

 اًييرادج ىلع ىأرنزوز
 ايوتكم

 فتقوتمالو ركض ةمريغهتهيدب ىلع لاثو
 فامحمت ىناق_سفةمسسسع 21 . «رغصعم ىف ىدعررم نم دق

 نار مببعل. مل لصولابت جنم « هلثلقف ىنانج بعلت لاقو
 ناو نب يد. ناكوااص ءانغى نخب ناكو همحي مال غرتعملا ني هتلادعل ناكل ادرغعج(ثّدحو) هب ىنخذ سهأو

 أ مو تاذهيلعت اخ دفاحيبقارثأ ههجو ىف ”ىردجلارثؤدلو ىفوعمناديد_كاعزكلذاهادبععزخرتف ||  سوعهدقنئثلكل
 ظ المرامه.ؤبابر رت :وتامدد ه.فتافوناكام نسحأ حب رخو كدعنالفىف وعدو مسالا اهأابف لاف لامع تك اق لاوف | | ضوعنمبابشلاد قفلامو

 ى دشن أفاعابا ىداشن اهلا هدب اريمالا لضفتي تاقفءانغامهعم-”نأ ىلا اداشن امهمعسافاغر نط

 م .ومتلارو انس>هدازف # ى وم_اال ردح رى ف

 موخاانابرطه_تطقنذ «ىعذلا سعثل ينغهنظأ
 اناهتنغف با ر ردح رخو هلانا سا تأ تنكباي رر نم هتءععوللاقف ريمالا اهي أهلا تنسج ع

 هيف هل نكن لف هاضرتي نأ دهش هيلعمالغلا اذهب ضغولاق انموبةقاعهياعاننرمشءانغلمراة قرط
 هى دش أف هءاعتاةدورلح

 عملا نم اموب لد «ودص ىلءىرابظصاو بضغلاو رعج#لا فد د# امتدسفقن نأىأب

 ُ (لاقف)
 هديادش نمرهدلا ف سلو

 رهاطي أن دجأ(ركذو)
 ىلع انباععأ 75 قلألاق

 : ةرعاشلاى ضف

 هرب ءال ىلا باي عتبقتسمو
 رهدلا هرمس> هيلقاهنمدؤوزت

 نتلاد_.ءىلعتءاخدلاتىتاكلا ىسوم ئهللا دبع( ثّدحو) اممعالم ر رعشلااذ_ه ىفباب رراتتعف ؟ىردب اي

 لاف ةفاكلاوةداجلا ةمارغلاهذ_هامهتلقذ اهض دس واهشب وهو عاصلا نمتاءبطهرادىفو نرثعملا
 ةمارغلا هذهىلا جوحأ امىرا دىفثدح أ لاما نم ءاحىذلا لمسلا

 ْ تلقفةفاكلاو ةدالا

 اهسه”ىفىراهن”لظأ « اهناطي ىادترادو « اهنازحأو سغنل نمالأ

 اهنارمعيىسكمدهأو » اهضيبتب ىهجودوسأ# اهناينب ىنسعم ايقش
 هلوقرازجلانيسحلاو اذ انه

 ى ردتالو هتكلهأ ءأهملق ىلع

 سابعلانيلضعلا(ىو دو)

 نا .نعو اهنعىعكاملا

 لكودملا كونت لاق ةرعاشلا

 ياسا ا ث” د لاو ل-ضقدنو ىديىلع
 يرد رعاشلا لوفازيجأ



 اضد أ همفزتعملا نال وق سح ا
 بجوسلقوأنيعلا فرط لثك » تديذ_سنماهترباهي تأ
 بهشلالاثم' اك قريلاىلاهيف © ادي ىت ايصلا|مبادحمت

 برطضداعاصمهنءاهؤاشحأ ©« تعدصن|اماذا اه.فهم_سحت
 بئونيس> هلجلامقلبأ * هنأكح هيت هرانو
 ىهذلانمال_سالسدتبس> «٠ ىصفلاموراا عفراماذا ىت>

 هحودب6##فصدلاقذ اهددياد_ءلولسالا_بلابكربلا هدا نم "ىبرعلا ىلاطى أن يسايعلاو أدلو دقو

 ءاعز ءدلا 495 نماح

3 7 2 
 ءافلحللا لشامف ىه ست

 سارا كوسا رى لوف َّش ولا ىذىداهة5ىداهت يي جدلا خب ىف لسة أ ض راع : انأتزحأف خذ ىفأن الاف : قربلا فدوىف مهضءب لوو ندسحأامو ا

 د اجرمس اهنعدقو ىربناق © هؤاولابسصلا حب 1
 11غ تسيستول اصتو هبساعلاصالك ٠ بعصمىداحدعرلا نأاكو
 ءازسسلاوءانذلارو[ن م امها ىتدح نزلاهاملف » تيكسس“كقريلا نئاكو
 الانمىدنعرومالاىفدأنا اههرىاذملا هبف تءفر « ىغو ناد_م ولا نأاكو

 1 ىولافتك الاتاوهش
 لاقةب واعمنبدجسأ( ىو دو)

 انتكت عمد: لحرىل لاق

 تدهح اًمداهمف تدحوذ

 هزيم نمدجأ نأ ىدهج
 كيلع قيدصل لاةذدجأ

 اهنمخ ىطانلا هن راجنأ.ةعد
 00 ادو.ةهمفلسالسلاتاذكث قو ربلا ىراي ولرهل بك اذا ةهيدملا ةعرمس
 ىت>سحلاوكشيلازاف قريلاو باص-أ | ىفدرب ني دجأ ص ة>ىبأ سس داللو

 ١ 6 بققأا 4-ةءقاوم تءاحو » ه-مطق نآس ةموبو

 برشدةرهزنءوقسا دق « ايحنع هب حاب_صلا ىلجت
 بهتات هفقراو راثو «باصدلاه فسح أ تلزامو

 بهذلا طايس,تعزفدقو © اهري سف عضو: قاد
 هلثمىف ”ىدلاختا ناةءىلالو

 ىذتناو ريبكلا قساوبرم ماوه ىبأ كادف ىلّثذلا نم ندا ا

 برطلاىلاوعدترون نومع « ىف عي وهو ىل-طلا ىرتامأ
 2 دراي هم مهدقلدألاو 4 همرأ اوصتدّر> دود و

 بهذلاب قورب-!ااهتدتكدو »ع هك هل >قوللاو

 0 و ا
 ع 0 ل

 هئاكبل هج رز ىبأق ىس و

 امدهل تيك اعمد ىكاماذا

 لاق( مسرب سابعلاىور)
 "قحاالا نابأ عمت لعد
 ناب لاعذا هد ىف نانعىلع

 شع فيصلا فب شعلا
 (ةعرسسم تلاققف) ىهذلاباهتكح,قربو «ءامدأا قف ستءوبغ هلثمىفءافرلا”ىرسالو
 شحولاتةالذا عيدمو فس هذمددج «ءادرىتشاحلثمقربو ىذلاغلل سن. واضدأهلو
 ريرجا دش اة لاق داج ًاواضد اهم ىدلاغلأو

 ىتايص ىبحاصاك :واوأ تالط قد رغمالظلا ىف ردب ةمرغل هب هرون باغ دو للءالأو ىةسافالأ
 قولع لا ود نم ىن:ةاعدقو قو علوم قوشم داؤف * هناك قربءالظلا مضفدقو

 تلاقف) زتعما نبال ]وق نم هقرس دقو

 فوم علوم قوسم داوذ ه«بهن اك ف .طرش»اءىرسك:مأ

 هدمصق نملاعئاضدأءاف رلا"ىرستلاهفرتل

 ناسالا فوخللا ىل-ةءاذا

 دا

 بعر ىذساق اهيفقريلاا ماك « هكسع بقح ىفلاتخي و-إ+لاو ىف (ةكرايش + اركذو) ا : 50 ا ىهذلا نمامال رم: قرسشلا ىف «هرك اسعتماودو عب" ىربأم قواطن هياعنيعهرارسأب هذلا . مامالعأ شتت قرشلا ل درك اسعد ا كرو ميظلا ىراامأ

 ىرقيعءسىئا.ساعهشت ىت> «اهدورب ىو مس قئادحو

 رينعوف هنادرلوضة تسع اغ”اكفا ملال مسنلا ىرخب

 باّكلاو ءارزولا باتك
 ىعءاحلا لضفلا ند ثح

 ةلهند_جأثد حلاق

 ْن شامعا لاد هنأ بتاكلا 1
 دهاعم 4



 امك هيلا كديزأالفأتلقئاش
 ىل لاو هنودي سارت اد
 تين
 هريثكت وب نمريخك ديم

 هفان عردلا مطت ىتح لدللا جد 3 هماستاد_ةعرغثلا رد ءاذأ

 ظ «( ”لشالا فكىفةآرملاك سلا 9

 || | ىذلاوه لشالاوزتعملانب|ليقو مخلاو أل يقو هيخ أ نبا ليقوخاعشلا لمقف هلئاىف فاتخاوزجرلا نموه
 أها دّتسالا نم ةكرذبإ هيلع عمت ىتلات املا ىف ىلا بكرلاا ءىجم( هءفدهاشلا و) ت.هذوأ هديتسب ||

 ءلراج ةعأو نمر كردوو

 هنلاو ىأ وتن أى ألاف

 نلكدناوالثمه:لسرأدقل

 تارعلا ف 3-5 ًارامزارط

 ىلع ةفيلختاءالب ام و هله

 مسيو كروي وكن دينأ
 ىرت شد تامشلا ناكولود

 ”ىديىد-> ايدل تعال
 أ 0 د ؛ .

 ٌكفنأ ىلع ىنيعوبعو
 : 8 ةمشه_:ماللاد مد

 ازه دوسحلا مغرتو دودولا

 ||| نرقينأاهدحأ نيهجو ىلعت ”ايملا كلت فءىحيامنوك,و بيكرتلاهيفريةهدوامعربغو ةماقتسالاو
 ظ لؤالاف اهريغداربال ىت> ةكردلا ةئهدرتص نأ ىناثلاو نوللاو لكشلاك مسا فاصوأ نماهربغ ةكرملاب

 ]| عمالصتملاةعب سلا رك اوقارصألا عمهرادتسالا نم ةلصاحلا ةّمرحلا نمهمسشلاهحو و تددلا ىفاك

 || بناوج نم ضيفي ىتحطسنب نأب مهيهن اك عاعشلا ىرب ىتح ةكرملا كت ب دس هبارطضاوقارمث الاب وع
 ||| اهمرحنيتملاهيلارظنلانابنالاّد-أ اذا سعلاف ضايقنالا ىلا طاسنالا نم عجريفهل ود مب مت هرئادلا
 قرعاشلاحب وهملالوة:لدعأامو ”لشالا فكىفتناكاذا هآرملا كلاذكو ةئرحلا هذهىلا هدد :وماهدحو

 علاط لوأرا “الا قرو ىلع « ةودغلك فس علا عاعمش ناك 2
 عياصالا حب ورف نمىوهفضءقل# اه: لل_هثالا مكى ريناند

 ىنتملابرطلاى أل وق نمذو اموشو
 نائيلا نمر: غتاريناند * ىلاثقاهنمقرشلاقلآو

 س *« تكحدوكئارالا نيد نم سعثلاو 0 0 |ىد“أ نعداسو ةبشن رمعي لاّعف لضافلا م>رلاديعىذاةلااضد أ هذحأو
 | ىلص# (ةءاورؤو)
 نأىاهملاديزبو شفخالاب
 داب زو أى ريخ لاك صدا
 ىل رام موأ لاق ىزاكلا
 !لوالاتددلاو ةءاك_هطلاركذو

 هدهىل_ءذ دأب زىاالاهمذ

 ءاشع رد. المقصاقم

 ىرغماتلا باهشلا لوقعدبأامو
 شعدلا فئاولنادنءنم'الا نم ىلحأ»# ارتتسسململلا ففرازىذلا ىدذأ
 .شءتص فكىف تديربت ه1 ص هاهعلطمدنع يت سءعثلا حالو

 ىديعلا فاعلا نب سد ردالوقع_ددب و
 شم سهنلا| متدعول# ةلزئمساةلاَقاحلو شطعلا نمىامتهذأ *# شهد ىلع تناك لمَ

 هزاجا نم نوكس ةءاورلا
 نمور تبخل
 نقفى أن يدج أ ىورام(كلذ
 ءاقلذلا ىلع سا وزو ا دلاو

 ربر1-ىزيحألاقو سضذف

 كن افوّن متاربعنمنضيغ

 شءترم تف كقمهرد *« اديزيح محلا ن اكو شيلا: دلج نماعاخ * سدلىجدلاو ىنةةراط
 مهاردلارثث لثمالا ضرالا ىلع اي ىرثنأ سعشلا يع نوصغءاعم ىئانلا لوقو

 م( اءاتفناو هرم اقايطناق ده راقينصتمقربلان اكول
 اواو لمرلا نم ةدمصق .٠ مزتعءا نال - 1 ]1 1

 هاا تل 3 1 0

 | لخدو ناغرطنباةب راج
 | ىلأنب ناورم هرثآىل-ع.
 ٍ هنعاهالومهعذرذ 0

 احاجالا لذعلا نانع ىف ىلأب ولوذعلاهاطب "لا احا :ياواك ناك امدعد 00 احانواسفت رادلا فرع

 اعالذهانسلمللا بث «اماقلا ءىضاترىأر نم امالملا "اقم نماوذفن «الاوواسأ ف .كنولع
 هدعبو ثيبلاةدعتو)

 احاص قربلا هرممدا_ طك حاما لذ دعرلا نءاكو احايص مف هن هتاف ىت>ليللابعل لزيمل
: 
/ 

 ا (هيفدغاشلاو)ناريثلا ىرتفقاسفيل هأبا هكر رحتو ب اهلا كلم برضو هوأ باس»لا قو ريد>اوقرملاو

 || ةفلتخع تاهج ىلا جلل ةريثكتاكرح طال | عم فا صوالا نما هريغ ن ءةكرملا درت و هوىناثلا هجولا
 : بيكرتلا قةمأ لغسل ىلا هضءدو وللا ىلا هضعب و لاعّشلا ىلا ه_فعب ونععلا ىلا هةضعب لرد ناكل

 ْ ْ اهمفهحاتغنأو ءةامطذا ىف ف, رمشلا ف معلا دكر ذا. كص ىمال هكر اوهو ادرغمهمشلاهحوناكلالاو ٍ

 انمتاو ىو نمتقلاذام

 ىذلا تملا تح ل

 ىبرخملا ىاقلا لوق هلثمو ةهجىلا ةلاح لكى نيد هج ىلا نيةلاحلا ىف كريصي فصلا نال بكرت | 0 0 ٠٠
 انصعم ناقب ل-عيلع راق هاه اكقوريلابىعات ندملاو 0 1

  3كلذد_: ١ 0 0 0 .
 اقرطمهلئاخ:!تسلأو اءاح 3 ايراادامح ارونلا,تداقدق الدر 0 3 ماقق

 0 9 .: 7 ١ كح مجم 5-0 206

0 



 تئلسةمان ور لع ككسل 10
 ْن أ لعرسفا كيلاانم هءئاعتق م »هر ره 1 مل ءالللاذا

 تسيلاذ ءايلاقف تولاط تقرورخللا ا مهردف ال ةرشمب ةرييهنا هل صوقذإب وط ى هو

 عاضتاوءرملا بول هسا سخ و ىواهتت لصالاو ضءد رثا ىتا قاوصعد ]0 د هيك اوكىوامتىنعمو رابغلا عقنلاو هرك د نم

 ةيهذعنيعلاوءنورظاملا | املا ةئملا نمل صاحلا نايك ءافرطىذلا همدشتلا ىف ىلا بكرملا (هفدهاشلاو )نيءاتلا ىدحا
 هم حا 2 دال 9 ا 3 كر 0 ةمساخ 0 0 تركت ا

 0 هنع طق وملقلا» 8 !امدعنال مذ ايضا الو افا .ندلارتلواذه كلن أنش هيشتلا ازهأ] 1

 هو يسع عصب هس سس بجسر

 هبايثتوصدنم نب عنال هلوثم م2 ٌأوهدح رقوك ذدنو «بحر فوت ءامشالا ن مه 4 او 1 ءاعرغشلا|]

 لوذيمهضرعو رايغلاردح الئوملءللّنظلا بيع تنك *« ىمعلان مءاكذلاو اند تيع ا
 هتيأرف ىتغلارقتفاارلف الصح سانلا عيضاماذا ب امل ادفارلعلل يملا ءايسض 00 ٠

 د هجر عواد مدل سند ا ارعسلان زح ا اماذا لوب دج هندتمأ ال ضورارونكر عشو 1

 تًاراف(تولاطن ا لاق) كش ههيبشتىف سلا يما لوةتععس ذنملزأ لاقاراش:نأر ءاشلا ىع عزالابوةمو أ (ثدحوإا

 42 انه رض اذان أ لوخ تي داو 1

 فطعةب راجلاهللوقتذا ىلابلا ث1لاوبائعلا!هركوىدل « اسانوا_.طرريطلاب ولة ناك 0
 هلوغباه.ةنيفك غلاك ماع لامن راش هرّركدقو تيبلا عقئلاراثمنأ ا ىّت>نأ , بشي ني ترش هيبشت ىف ىف: لعأ | ْ

 ىنعطة يف فلا فس بل امثأفرطلا ضدق. اعقنواق وم 0 اهموحب اووف ءاع*تقاح ا

 1 رحمد# لزب لو لاق ت 6 3 نسدح ًاولاقذىريغلاروصن م م يعمل ااذهذ+ادقو ١

 تامنأىلاامنساةز روياع عرمشلا هب ورذدلاو كذسدحالا 4# رةالو سعال عمن ١ نمىلأ 1

 هر 221 22---
 نوكدامثلاملامسقلا) لوقي ثيحاضي ا ديلولا نب اسمو

 لسالاو نامضقلا همك أل مالاك « هنءاضفلا ضرالا قرش ركسع ءق

 هدو ةظمةمتا معو 6 امص ع نمهللا هر هفاولو

 رتملا ماو هَ هك مدس هيلاايلإ آي 1 ءامسليلعقنلاو

 ٌنطد | هف ةعرت هدا زعماضنأ ةيرقطم ةديصقن مهانعمىفهلو

 ) ميدق رعشأ هيفةزاجالا

 لات ىلصوملاو <« ىور
 ه4مهعن داتشبيجاوأ |لاك

 نايوسو ا هل لاق : ل>راعد

 ءلاتذلا معا هك مدح ع نمالحر

 لكم ةمع ىلا 6 ايوا

 لك أ الوهلوس نر كالا

 ف وت 1ك 0 0 ود 531

 دازنو مئاش تاروت ا ار ةاوحدالا 0 لاق ثمحزتعملان او

 رارمشحامرلا فار كلو ناخد هي هل 0 عقلا“ ءىسلا“ معو
 اهئام“مويتاهتنسأتلعج عاهفوفءاعءاهر ذاود تصدت لات حاضبأ موكعلو

 : انميوأ
 00 لاق مح ىنتلا طلاوأو ْ

 راو> نم ةرقذهن أ صا دذع ابك اوك ام رلاتماطأو لبا * جداهيراهلا كاع اكن ش

 - ناوهدتا ضال تلاقت 11 5
 :ا هلال والكل اقف 77 لاؤرخ لاثمىلا هلةندوو ١

 ا 7 1 بكاوكلااهينناجقاهتتسأ « ةجاعءام*قىداعالاروزت

 املف نايفس ىف 00 لاف ثلا نينيدلا في سهنمضدقوأ|| أمهس 1

| 
 ام أ هك اوكىوامتليلان-ادؤأو 1 اة:مد_ةلاودوعل 1 نا

١ 

 رو ا 0 - هنوأن كا ما ىّت>لِب الا جد «تكزن ةراقعلا س تال ول ا
 را 2 ةرشذ قاهفريتك عي و9

 هلسرأاغاع ئيذ هدعت أمل :ةسساود قا ىراسقر الو مو كل ا ل ْ 1 هءئاوذزقئالتا قترشتنادو « -اق دوس ل-.ءالاوادبالو لالا ان نإ تلتف يدا لا داجأ وهلوقب ةديصقلا هذ هريغ نم ناكناوريخالا عارمتلان 2 ىطاريقلا ناهريلاو
 1 ووسع ا ال ا 10سم ا سل نس ننس دو سمج ١



 هل نا 7

 ةيرد هنا تبلل
 . ريغ قاطأت وصب تدع

 هسومحر بصلا نسحب ت ناك
 (ىلاملاقف)

 هداغرعسفتلاريص ف .كو
 هسوواطتلةناايلطت

 هناباهتهش نا رحو

 هسورءمان“ودر هلا هةن>ق

 قكدعأد# لاذ تكسمت

 لاقفا طك ّقصو

 كبس و مماّدلا فهرهوج

 ةكفافوسولا م
 هسوس تعنلاباوقحلا

 ةلد ماس هلق نام
 0 / 3 مهد

 ميديفاعت لاو كروز #

 هنافس مءاقس رو مسلاانأ

 لوقب أ[ ثنأفانلهثمقجا
 ىنعطقيف فا --

 ليطانالاىو ا راو

 نمةمعن لود ومانأ إ

 لودومد#ء اب لمح 1

 نمةنعل وفك مانا

 لود قلخلاا قهنم

 نم هروزب طوبغمانأ أ

 لو هأمدجلا.ةعبر

 تولاط نا هكنلا ًاموأف

 لوقي وهو ض ونة مايقلاب
 هلرظنلازعةالم

 لملاهلاّرغلا هناز

 بكه ىف ىرشاط
 لودءمسانللهفرع

 همراصد قسد نمهد

 لواطمعررلا بويه عم

 كوازحرحود_2لا-ةف

 راعلا ارهاظابز شن وقلت 0 اوزرمال ولا كاقم معدل

 قفرواكيس ظاحدملا هذعو مقلادنع 4 4-بعلمواثب 1 نكححرسما

 راثوالتال_-ط!ىناوود سنع 45 ؟رديرهدلا سدارتولا بحاصو

 ىراملاه كا حدقل مقرا 5 حيوسعاذ 1 ناهتوخن قأ

 : 05 ةرهخ أ سا ىقار ارا !لاقفناس> نحلاصدنعاسواحانك لاق“ ىدع نم لأ ع نو

 ندد ًاديرأمانصالا ن مدهزهلاَقذ

 تاس الا نب سدقى آلوةلاهقف شان دنعاما لم فال الا ةريثك ةحالو ةجارخ هذه لاقف

ا امو ىل هاذأ دي هصاصح لم دلطلا تيدلااهب٠ ىدد
 |[ وست نأ لد

 لي ةعلا ل |ودان اقؤاده نم

 لالش د رالةباصلا» مم دع 200 ا 1

 رذدعتذ َناتان 0 ”لمعتو 3 امترزيف ان متاراع اهمركو

 رشختو ىحت نما كلو 5 ةراصْن وتس: نامل سلو

 ىوظو 16ا «د را تنام اقذابرملا هبت ّمصو ثند نس اىفودشن لاقت

 نءطلل ىف ءاضيس هد داردب داع ع اكايرثلاروغلا فحالدمو

 سدّقلا ىرصاتدد 9 واه ن رم نا دير ألاف

 لصفملا حاشولا ءانث ل د تضرتم:ءامسلا فاير ثلااماذا

 ة.ريطلانباتبائاواذ هن نموسخ دير لاق

 أعترمستف هكلس نم ىهو ناجم « اهنءاك ءاه-كا ىف ايرئلااماذا
 000 هاندنعامازاناده ٠ نمنسحأأدي رألاق |[:

 ارو ني> ةيحالم دوقنمك هىأر نملابرتلا ع بدلا فحالدو
 عع ا خلا

 | ودرس نإ محدعلب ءوطلان مةدرصق نمدربنيراشل ثرملا

 أهنف ل وعد

 اهنم و9

 اممو

 هتاعد لازءالنأهبىرزأو * هيحاص ”لموأ روزاف هدوافح

 هيئابسات ا نوزلاةواسالؤب ه:ىوملا ةعول ارتكتستال <13
 هءتاعتال ىذلا قلت كقءد-ص ه« ا.تاعمر ىفالا لعق اناك اذا

 كاتو هر تلد ف رامم هو ١ هناقةلاع لسصو ادسأو نشعف
 هرراشم :ىدمتسانلا ئآر تكيط «ىذفاا ىلءاراره تن رمت تنأاذا

 هيدانءات د5 كلا _صخلاب كزثك #* اندايج قارعلابل_هاصن اديور
 راو ضار ا لك لوهو * الا هنود نموناورا ماو
 هيراح نم ىدرانااتفام_سأب 7-2 ايانناا مأ هب تلحأ
 4«تشرمارب ار هاظىان :شارو © # انطد- اودعلا بداذا:كحو

 هيراذمءامذلا قست كس أو #4 فقثم  لكرار عح هلاتمكر

 هيلاهنارج حلاو كوشلابو « اصخلابم> رب لمألا خل شدح و

 ه-ئاذرجمل”لطلاواهءلاطت * اهم ارز ف سعتلاوةلانودع
 ه-ءااممرار هلاا1. نم كردنو يد عانت اخ: نمثوملا قود, برمذد

 هيثام كا فقافحخ توملاوأب 0 اننا ءاهقلا توم مط اندع هدعب وتنمأا هدعتإ و

 مهسيسسسسل

 هنرابق لا دال -ةمولستف د هلدموىرا الاف قنارقاو> -ارف



 نر لا ب
 امالسلا اه انجي راب تلو :ه

 نكلو ناهباخلاءاوضر
 امزاكلا ليحرلاموراهوعنم

 اعدم دف رطو ةنغف

 ىلءامىاملاقف هبرم ؤ ىلط 1

 هيفدازوارعشلا ادهلئاك

 ديس ها

 دشرب ىعلا لس نم اها ارآامى ورح 2 د. نسل با عمو 5 نابل طاي هل |

 داتملارفاظلوقعددبوأ ||
 براغلله-فص-ىبئاو_-مضب *« ىجدااورعشلاءدقت ايرثلا ناك ١

 براه نزلا ىنننم شجديد.:ل« هفكىوأ مورلا شح مدعم
 دامرداو_س قرح دوو *« تالف#امل ليللاموغ نك اضدأهلوقوأ|

 داوة_ل+قوفوذطتعقاوذ «اهاك-ثوراد ت6 قوف ىكح ْ
 9 1تآو تى سعنتف هم. هه - >2 0 و

 ىيط اهم 0 دان صء.3قىتوهمعد امنااكاب ربا همث تح #دوو
 اما ااهفيطترزولهآ

 امان:نأ ىنوقشلاهوعنم

 داصة ده ملعتلإ هارمسد «بتاكط .ةندكش عنونبت حالو

 دادم غصه مف صو رعءادر * هنثاك حامصلا هحوا دي نأوىلا

 دقتملليللا وتو اهتقسع « ةيجاد ىلظلانيعلثمةلملو اًضدأهلوقوأ|[|
 دعدمم فك ان رثلاو مها اود. رهاز لمللا ف اهمغأ ناك

 ليللا لوط ةءاك شموخ لوةف.رظوأ]
 اضرتعتىلمأ ليلا لاطولعتل « ىحدلاري_ثتةحارابرثلا ناك

 أضقنأ هل حرب فكري شد سايّةد# برغمو قرم ندد لسملل تدك ٠

 ىلل اماعللاءنب زمهدأ © فرط سرا ناك ابرثلاو مرضعلو أ[

 ضكري ليللا ة لف جدلا متو * ضوةممالظلاوامنتسافالأ زتعملانبالوقهلثموأ]|
 ضخم ماجلوأر و خفم ه* |هليارخاوأ ىفاررثلا نأ تح ظ
 فاعلا وهععأن الاىلاىل عشم(سقو أ و)انهةلاطالارغتغاب سلا فانص وأ ىفءان دالا نْيْهَت ىلععالطالا و َ

 ةءقع هئبأ سأ و ةماها+لا ءارعش نمرعاث وهو سوزلل همسن ىهتذ لئاون مح نب هاع هه-او هسأب قل 3

 نب ةيايصلل ثعبأناكف
 0 ال اود كلا

 لوم اهطااذبك نع
 اان دس عم ءاملا
 هءاغىلاهثاهتناو هماظن

 هللاوتنسحأ د لاق هما
 اهقاحلاةس ونت سه أمس ىنامان

 ناوالا نّدلا ند_ه

 ندبلا نيدهتنغم تاعفذ
 قناو أ ع م 2 0: 1 / نابعلا]

 جاتا تيد 1 ىت> تلسالانبنامعنلا نب نوره هراش. بلطف م_جورح ضب ىف سة ىبأن ب سيةلتقرعاسثلا ىلا ا

 ريقغلا ة)_صاوممدعت الف * ”جتنأو تكاهناسقأ ظ الامل )ارو ما || دوك ذلاتاسالان قو !هوألوقيسسقاو همنا سب هلتقفسادرمنيديزين منكم
 ماعف ىلئاولا تاسالا نب سؤىب أ ىلا ثاغر مو فمه أ اورسأ دق سوالا تناكص ىاك الماس هلاقوأ||
 هنأ سها ىلع قدف ةلمل ءاجهنا منهن سا برق.ال ارش ثدلوريغتو بصمت ىهأ لك ىلعاه رب اوم-مرخجبأ||
 لاف هّتعفدو هنرك-:افاهيلا هد_.:ىوهأ هلت خفف فوعنءورع ىنننمكلامنب ةرهضتنب ةشكى وأ

 سو أ كاذ فلاةفتماكت ىت-كتفرءامهتلاوتلاقذسقو ان!
 ىام“أ تغلبأد-ةفالهم « انكلا لاقم دصقتلوتلاق 7

 عاجوأتاذلوغبرهلاو « امحاش هلانول تركتتسا
 عاق هكحرتتو اّرم « اهمعطدعك ب راق دن نم

 عاصلاب عاصلا ليكءاد_عالا هبىرتجتو ل ةةلاملأنال
 هتيطخ فلاقفل_يذفلابسانلا بطخا ىرنعهتلا ىضرربب للا نب بعصم تاورهن كللاد_.علتفانوأ||

 اموتكااه رس عمدلا ضف

 ىامللقذ 0-00

 تغض الىّدمدلاةمهرالول
 نعم نستملانذهىلا
 بلىذمه”ىل-ء نادربال
 امل هنا نسا ردصالا

 هبىنأتاهذ ةمغرلا دك لاقف

 تاهف ةمهر لكن ودّهلْئاح

 لاهنت كلدنءام

 مصلا زل” وأ لازنغلاكة ممل
 اهشهترداغا فرط رس دةذاجبةوا معتال مون ضاهلالانعأا ر فاك مالو تشن ءاراكلاو ةلضلا ءاوهالا وعد سانلا هيأ ظ ١

 ءتامتلخ تعتاماذاو اهد_يدادز !الىلاف ةءاوسنودادزت ةظعوملادع -ةةرعأالو مكر عنصفيكم دار ففيسلا ىلا انت راخ ١ ٠

 امولظ:ماواوارغثلا نمىد- 0 تلسالانب سوو لاق الا كلثمو ىلئماموةب وةعالا ْ
 هللاو تزس>اد_2لاتن راو ءريغ م رك راذب ىل_.صد «ءرثالو بنذال:ىران لصد نم ١

 زحأف راذعاو ىمنىلعمالأ المك * ةر_هام ىم وعل ريذنلاانأ
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 . هاردو هنوقان ادام # 0 71 ديد شىقوشلا املا

 ” لوقو سرنا هدشن 1 ان تملا ن.ذهروك نما باهولا دبع لاق

 0 ا ا 35 ىكحت ردملا هلام ةايرثااو

 د.:ءباجخاو دمع رازمااو

 ىهسولو دم“ :ءطفداو ءلاو

 دروةلالغاسال ارسس3 « هءضمثل أت لزامل ابر قسم دلااواوالو هرانزلا ان ءاعتلهسلنذالا
 دجوةدعرنيءللاهتلخاد * دوخ فكان اكايرثلاو ناذكتسالا ف غطا أ دقا لاق

 اهمئانعاع وط صلت اسروو ه# ب درغموق ةر نأ رمل اك موضع ل أوق هلّدمو تمحتوو ”ىأىف عنعالف
 اهنانب قارفلا فوخ نمس لقت * اييلاو هن نيبلاب ةءورم هلنذأ مت راهنوأ ل - مل نم
 برغم ا ىف هلدذ ببح#لو اذك » هدرب صاقتي كود لللاو رخال ل وذو ماعطلاب هلاعد من ها
 1 نعمك 5 هر ايرثلا مست 0 كو ذخأو هد لسغم لك ف

 : لالحلاوابرثلا نارتقا ف”ىلوصلا سابعلا نب مهاربالو قووشت دود ناكو هسل<
 ترض> افىد_وملاة لبا 0 و ا سورا اجل الا ىلامل نم هل .ءلو ا ةب راج ةسونتن م عاملا ىلا

 رب ةردععلاو «امظن نما ماس دقرمشلاو 0 1

 2 :رهزلاوابركلاو لالملا نارتقا ىف "”ىرمم لا مصاعىفالو اولمتةاودغذا سان تسأو

 اهرثا وهو هت شف د هقدمسل لك- لا #2 هدقد> ادوولالهات ءأر نمسا.-الا ىلع يومد

 هود هرثأ ىف عبتأف ١# ارتاط يرمار سو تب ف كف 00 هد زلام مستو دولة

 ه2]اهقوفف وأو ايرثلا م و دمع أديدقو 010 5 رخآن الكدر كو

 هتلالد هنود نم ىلع ىهرب و »# عسص رض حن هالعأ ىلءكملم 2 2 دهعلا
 «ىوللا| .طابطنالوق نسحأ امو الآهللاو تنسحأ ىاملاقف

 اهراهناهركت ءوذا سهلا ف # ام_هتاج لاله او ا رثلاوامأ 0
 اهراو _واهطرقان.دلالالد د ترداغو أامسشع ت بر ارذا ءامع 1 عمدلاو 0

 رس زازا جتا دينا لاو اني كل فانك ل ماو. ىتاخا ىلع الوقت لاير وي ور رت ا ريصللا ب نأىلا 1 املا زعوأ 3
 رم رز ود لك 5 هن ءاكع (ىيس 0 : د |

8 

 2 لمللا ن دمج ويا [هريدي «الملاتابَق فاصو دعملاو رعملا فل دة ملا ظ ىلع

 دا قاف ةيعت ستلا 06 دسمقءقعفف تددنا -_ «*« اهتانح -وىفءام لا ناي- نأكص
 قشاعأ لاتو هلهشلادمعنبا لمد فصل نع مغلا هنعى رقت د انأاخاالهن مالاءو ضالو و2 -

 1 7 .ررى وق درو ك4 03 اهلل رخاو ىف ايرثلا َن تحص هل الب 21 ١اطنأ ْ 0 ا ف هزتوايتساف لاق نامي تنأ / 11 ل هدم اا 0 عا 9 0 هاء دو عنز ه٠

 / رصيملارظتابرثلاه يف *« تضراعدقومارعن اك لاضفنبالوونس>ًااموأ | لاف هع م طقس ود 4 1 1 0 7 | .٠ - 5 ع . ١ 5 1 200 ا - 5 0 6 بو .
 3 ىرتشملاىركشملاو همك ىف *« عئاباه ضرب ةتوكاب ريمالا هللا زعأ برطو عا ل 3 -8 0 17 ٠ 3 * . الا 22 َ را 2

 هرادلاو لالملاوابرلا هدشت فدو باهشلا لوف عددي و
 هومص نم بأ دءدىل»و 1 اهمائتلاابرثلا ناز دقوهتوح .ةرادو لال لاو ابرثلا ناك 4 97 ء 6 ىوسو

 : اهماح حارلابغ ءاط هاتف فك يدضت قرورقوفن ماقط ب امح 0 م رتقا 8

 : دهشت :لمللام و ا هغأ ملل بر 3 اوعب نإ نوعناب رغأدق و قاركش م توضلا | ره

 : دحر رن دك ىلع ل دلا نمي كر ءررعص و طع ناجح د اها 2 ايرثلاو ةرهاتعلا 3 : .٠ . 2 2 2ع 3 ا .

 دس سح - مس
0 

7 5 

2. 



 7 0 لوقو سنو ْ

 حارس اك الا حوزلا قدسا سب “دع هم 4 1

 حال ص 0 داسفك دج هركح ىنم علل ظاناو ١

 حافري_ذعلاو مت راسثكلاو د اديرد ءااوزتهاسضةلاق 1

 حاتاوأ نيس“ اننم ةقان * قانا هتمبرغلان "اكو ١

 ءىنتساف

 ددم ردفرطلاا ممل قعدو * ل.ساسمطرق ىعموايرخلارب ا دابعزن:بحاصلالوقوأ[
7 
1 
 ىلساسم طرق هماع ع ايرثلانأ د لأدتت نآودل ع للدتأنأ" 0 نصحنالوةفطا امو ف

 ءاغببلا جرفلا ألوف اوقوأأ

 صر 2 :مشعلاو فرصنم _هدلاو دع ةيناقراع الاق ش لا نماوةةنيح ا

 ضوع ء ىهذلاس 3 نمةمادملافو د فاح ىحدلار دب ع نساك نما ُ :

 ضيقنت سيل اناطعلل ةطوبسم * مركح ىذفكاررثلا مغ ناك

 رع: ر عقلا دارج نونو اهبذحي برغلاو ايرثلاىرت ىعااحلا ةركست الو

 رثتني جلا ف“ د اا قعوأ هيا هتاودخ تحءال سو رع فك

 تاءاح نب ىلع م ءاقلا فأل وق هلدمو :

 اطل ا

 7 د ةيعجم :رطقفالا ىفاهتامك

 لا هور 02

0 

 معو -

 ل
 لئامدح اقامت هب لك

 ىف نان ىف ودمتم :ماوحخ 5 ا ك ايرثللءو د تاوو ىبسلدنالا فا هنبا ا

 رهاطلا دع نيندلا ىحم لوك ن سحأامو

 كمر نمةوش 2 تحدأ دقف 5 اه.والعو مىلأم 0 ف ْ

 كءاو ةنماهفكقىذلااز_هأ + 1ا ارنا اتهم نوح ْش

 تاس نم لوقت تح ابحاوجأ م. ىفايرثلا ههمبش:ىفىرب ونصلا نسحأدقو

 0 ءار عيصلاو 3 نرصد دو

 مخاهلكو از لا 50 0 ررطدوريطلاو 0 ١

 مشتت ى هو برغلاىلا رار مسالا تلا اهنكا رتاممو ظ

 مدقاع“ !| طسوأ ىفو طرق #2 اهيراغم فو ساك قرشا ىف ا
 لاق طةذرورغلاو قورمألا ىتااح ىف ىشمدلااواولااهةصوددو ||

 بورغىف طرق ىو * قورمشىفساك ىهذ بورغوق ورم ىف * ابرثلاتلمأ: دق 1
 حامشولاكضّرمتذاافسررثلا مض امنأاكو 2 اضدأممضعبل اوةعدبأ امو 5

 حابصلادباسملا قست © ةديرخ ف كس اك ٍ
 ماهلا ردب هرون :ء <« المىفانرثلا الجو قسمدلااواولا لوقو[ .
 ماحردءلاوىدلاامرخم_ شرا ساك امن كف 7

 ماي:ة فم قدح «اهموظقرزن اكو َ
 لاَْثاأ رووا ىدزالا باهولاد,ع لوقوع دديو

 سامدنابةسدق لمالاو# اررثلا ريد ىلار طذاو ىسم لو ا ىنا ىنةساو ب ىخت قسأ ساكلا ىفاسأب

 ساكو هحامزذ دال“ وع تواش ادخال م 5 ىساومااهخ رمد و ىالللااهمارهبنيبام َ

 را و ع ل ل ع م ل و ص هس م جت وي د ١ وو د ويح ع تح حش مح يع ب تا ح75 تس جت ح:جلن“ 173215“ 77 21572 خ تالق 2 هنوح توت

 || مساقلا ىف أل وقو

 هةزاح هاج ىو ىلع ل ى-همذ

ٍ 3 1 

 ا ارياهد 0
 ىلوخدلاو لوالامسقلا |
 را اق اقل مسقلا 1

 نم(ىورزاهيف كارتشالا |
 اهلك !ننتك" ةفاتح قرط |

 هد-ععد عد نمةمدانم :

مض>و هرب ل نموأ هةمداذع
 هر

 سانلا صا ناكوتولاط :

 امو قانلد: الهللا ذهب

 درسا ععبمظنز ثلاث نماذه
 هنأ اومو هة.دعازتانو :

 رهاطنوك نأ ىرت نذ |

 تالخالا سن دريغ قارعالا

 هرظننعمأو هركذ لعأف

 اهيألاقو |

 قانياعتسلل> رمابب |
 نمالخدو ةفاكه: ىلا
 لق ن مرو ةسلاجيا مارب

 اذا ةفوولا قمه هسنأو 1

 رطخ دقري_مالا

 اذا هبدولا عدرمس تلي ٍ

 باح ى لام -ةدفهتلاو |
 ناافكف ا

 هصذتقانأ نم 2 لبان

 راصد حركلا عب 4و هام

 لسخدأف :ريمالا بارا هب

 هرع-ه نم دخ ًاوءاجلا
 لخدأ متاةاظنانامثسدل و

 كاع مالل- سلا لاف هلع

 كلعولا ةفريمالاا يأ

 نأنأ :مل | ىامانمالسلا

 اممنادوب ن> ىلعانر ور



 ىلهأ نم باش لال د

 تاردالا هذه ىندشنأف دادغد

 رينعمءاوطاو ىسعرم ىف
 لمص ص.هةلا ”ىذفءاملاو
 ا

 لوك 8 ةارغلاوكش بدانوأ

 منأو مس !لمللكرهدلاو

 لوو همالظ ءىذتررغ

 (تلقفىزادساو)
 اًعاكماوقلازوزهم نصغلاو

 لوعث لاهل نمهيلعت ره

 سدنس نؤكلاو رمسلاا اكو

 لوذّن ف تعفتراف نصقرو

 تقفتاو( رفاطنب ىلعلاف)

 باهشل.> الا ىذاةللوىل

 ناو هر ددساب وهاد ندلا

 أع كرشلل سمات ملا

 ةسدقملا عاقبلا نم ءلانه

 ثادحأ اوهمطظعملادهاشملاو

 الق ةيمطلا ةكرامملاءاسنالا
 نم 0 و ريس

 تاطوالاو لدهالاقارق

 ابابا طملاتعطقو ريسعلا

 8 يهالا عمت داهولاواررلا

 تاهشلا عم عنص داهو

 قرا باه شلاكريس براد

 قرؤادوغدتر ن1

 ورح الاريسم قرا ىفربهسد
 ىنعتلاودع كاتمع نأ رىلهذ

 فرش ارغن رس اماذا ىتح

 (تاقف ىف زاسا

 قفشلارارجاو اى حالو

 فرز احاحزىفتدصر ناك

 ىقشالا اطول " الا ىلعادي

 قرهم ضادد قرا سلك

 قرشا د م قى رادااكوأ

 قروُراك هرسبف لزابك
 قرب :ىفقرشملال يكوأ

 1 ةباكحاضأ(هذه 9

 2 يطا يت تآا

 ظ سيطهنم سل ءادكطخ#و 0 الىامش هكلاضر اًضدأهنمو

 1 5500 مكرم سوفيلا لك نم

 طاابام_ض ااد_عد ا.عدنم د ىبررم د ووىاذك جال تلو ردعمىفهلو

 :لالاو ز فيك اورصصب7ى# اوفةىدادو لهأا.هقلا

 ةئاملاثونيعي 0 0 ةنسدناك 0 يح وغالااذه 0 0 هللا هجر هنسا#و

 ّق طبت نعت ثتدقو م م للا فيغت وممملا مضيىحاللاو ١ ا نم تاسالان بسب والتيبا

 اهموحننأد امالعاند رقتريغصت لوو مظعتريغصت لقد كه هر ةضصمانرتلاو هرو متمهروت قعمو لوط همح

 8 |هرون ةرثكلايرثلابةعمتملا مولا هذه مع هوهريكحلا ىهو ىورت هاك ضع نم اهضعن سد رق

 | عاقم وعغددعو لا ق.ض ىلا ةفاضالا,ددعلا ةريثك امن اكفاه آر هر خص 0 و ف ةرثك_أ] لوو

 - ينلا نأ ىلا «تهقلا هجر ضامعىب ذاقلا ارك ذو مهراصبأ سان || هيريتخت ”ىةدحاوو 6 :رهاظ ةتسمخأ

 ١ ا طىذلا همدشتلا قىسحلاب كرملا(ه.ةدهاشلاو )امن شءدح اا هارب ناك سوه اعهللا لص

 . عقاولا ىف رامك تناكنا وىأ ارملا فري دا ةمماراغصلا ض مل اروصلا ن راقت ن مهل صا ولا ةممحلا نم ىلصاحلا

 ش عاهفجاةمقجمالا مناة صوصخلا ةيفيكلايدار ااو صوص ارادقملا ىلا ةه2هةصوصخلا ةيفركلا ىلع

 ةمس رقةيسن ىلعدءانتلاو براد لا نمةصوص#ةيفيك اهل لق ارتفالا ةدردش ىمهالو قصالتلاو ٌءاضتلا

 اضدأ رثلا فصوىفءاحامو دوقنعلا وايرتلااهنادرغملاناقرطلاو مدغالا كلت ندنيعلاىأ رق مدا

 لصفملا حامشولا ءانث أ ضرع: # تمرد ءامسلا قا رثلااماذا سسقلاى رسال وق

 زتعلان [لَوق كلذ ىذا عضو ف نورخأت ما عدبأ دقو
 ديعاانل الحلا مه برم د# دووم ءامصلا ةلود تْضةنادق

 »أ هريس انك انرتلال دو_ةنعلكال و متم
 دوقنعلاك برغل ىف ا ابرتلاو *ىيداو كا دك م> اج دلاوىراز اًضدأ هلوق هلدمو

 دوس لد د اع ىلع ىل< تان د ل حا ور

 ا فك ىلعزاب 5 هضرع ىفامن اك 5 كرفتمابرتلا تعم

 سؤكالا ثحٍييطوثيدحلا فرط# ىبناؤمواهتءمحأ ليل مك ناب زرملانبلهس لوقو
 ىسدن_س ضد ىفارثلا هدم, دعب ند انلاهتا عم ردب توست

 سجدرنب نب رئازلا ضعي ها يح * ٌةْضو روؤاد_ءاق اءمهماكلم

 قارحاو خبطب د_سذت مل ءارن ةصن « جدلا فل فرت حامص لاو ىنانأ اضدأزتءملا نا لوقو

 قاسلا هيىتادزلا| .- سدر ىند د ع ماكاررتلاو اهششاوانف

 رغصالا ىمشان || لوق هلدمو

 هسيقر فود“ بوب رو زا6 * هثكملوط نمو ثلا ىرا در
 4 نيكل هوي صوذ اهب ىحي « سدر ةوأ ه«س.ءفايرتلان اك

 تاننأ نمءاغيبلا حير غلا نأ لوقو

 ألم سد رخب ىى< 5 0 نرقىفردملاوابرثلا ىرت

 ا ” رولا لوقو

 سدر نم ةقانو أ # واول نم هل سره سر 1! ةءلاط + تديذاابرثلات

 "رد نم ةكسش_ 8 هل 0 ا + تضرتءااب 30 اضدأهلوقو
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 ليغ اذعو ادن نان شح #3 بهاذرزج 0 0

 لوخت نيح سودرغلاةئج نم اهتاح 1 ترام

 لؤرب مل نب لو اع كو

 لالا لئلا هلل قءاج ره اهئاجر أ قيقرولاناةتنغ
 ن.حرتت مهريعوعادولاء» «تركذأفن اوصغلا كلت تقناعتو

 لاحت مومهلادقعاهيزالس « هنكت كاك احاهب عيب رلا عبر

 ٠ لهلهمو ريكو دمعمو *« رثدس رنه كح
 7 ليعتو هررم ضضعد 55 #3 اذو 0 ا 3 ١ك

 هد هماذ_5تدقوأدق « * هوعدنع لس 2

 هيلا ق ءأ رذاعرسااوردب لاناكو رامسلاق.تعو القمل 0 ا

 لاوهللا هجر جو ثلا ى تال رعشلا حل 0

 ْم ودى مدىرلا مع تدصتغادق# اهم ون اكقات-_مةللو

 52 أنو واب 3 ْكَداَض هرعقلاو لمللاداوست" اك

 حام ماا دنع 251 اوكلار وغفاضيأ وأ[

 روعلانيءالاكوأ افطتيرساك 9ع اهثفطي عملا ضوا_ميكدهع |

 رونلابرونلااهنم سمطد لظف د هرب ىو ىفاو ني>اهب ىميأ

 ةصدخم مرطملاهعنمدوو ىباهملارب رولا ىلا بدكو

 فندءءامشلا لعف ىرتلا ىدل دع فود هد نم *الاك أب ا

 فولد 1 1 * قرطمقار نأ ناو“ ال لءركأ

 فرذرملا تار: #فغلاك اهيلعح ار 5 * اعاح ضرالا لع خابت

 فى للبول ىفه- طد دا ىعضلا ىنئنا وارخازار عاربلاادغ

 ىدعم مست ىف لل ناويع د

 فه صدي ر جت بولا لواحاك * اجرت هدا ق ع كأا هنم اراك ْ
 هللا هجرزتءملا نبا لوقنماذ هنأ 9

 رك حا ك0 ديرب 0 00 ىأن وهو ميغ 0 5

 وو 0 مأءاملاساسأ 5 ةو درا لافءامغرفأف

 0 نمهلامسادع" ىلع 21 هنافىريغسانلاة-رىأ

 ممم هي قرب نإ ءسدعد

 فكفكدم ضرأع نمدبت عم مده ضراعو باح“ نع ىلا دع ياعم“

 ءاع- نعى ةوعتءاع“ن م هس 3

 اضدأ ىن وذتلا ىهفاقلارعشن مرا 5

 اةاطنم عاصنا فركّرملا ركسعو# هرك اسعت فاو د_ةدربلاىرتامأ 1

 5 هروب غو أ كم تسلل أدق «اهسسحت ثلا سب رضتخ ضرالاف

 انتا فاصناو ظني_لا ىف 7 ا.منأاذك مك ىلا راب ض مناف

 اًمّْمعذا ب صلا سلك انرمدفا درب السن يح بصلا باقكن دو تءاج

 نهارعم ا 8

 لا اع

 1 4+ الأ دوونثالم

 1سدوأ

 املا اوخأتدمح أ اهلح أ نمو

 ن الاوهو لرعشنممالغلا

 لاوحالا نسحأ ىلءرمصع
 0 وىدقنتب لخضاماهلجأو

 (حجيرشلاو ألاق) ىرب بغي |
 تقرعاولسلا دعي تاق ْ

 ظ و أو هريخ هقرعح نم

 رخ 1ناكوسىغا رلادنعي 0 ْ

 (ودامت * لءلاق)هبدهعلا

 3 |. | هذهناهتلابم.ةأ

 1 ةقمللد لاطناو

  تامقص ىلع 5 وسلا لقملا
 ىأرعترزأدةاو دودخلاا

 دوهنلاو ىئارتلا نيد 'دوقعلا

 هي-اصوح رغلاايأ هللا مح رف
 ها كل هذ انماةحسا دقلف

 قاما قبأو اركمشو ادج
 نم غلب دلو ارك ذءاقرطلا
 دنع جحامت راو اهبىب رط

 اذه عسوأ ىناام اهتءار 9

 ايحرتوءاعد ”ىنادراملا ىتغلا

 هيلع هالصم دعست و

 ةضقرتك 1فأى _ هم

 هران زاب نعمت :ادراملا برت

 3 نوكم كنأالمأ اءدلاو

 مهاناوانأامو اعمطو مهةلج

 ديزي نيدلاخ لاقت الا
 لجأ نم م ماوعلا ىنب”بحأ

 اءلك

 ةير ىدو> ةءاغمذهو

 نَدَو حطو بخ برغالك

 هند ةمردع عض .ًاو مج

 (ىأبنأ )سو 4+ ءاعهللا ىلص

 وب قريخ أ دماحو ا دامعلا

 1000 1 مل هلب نا عع ل ىلع

 نبندلا منت ىللاد
 صوملا يذات ىروز رمل



 ظ مس رهظذااموهائع خاج
 د 2

 | ا ليو ةنسلاهمشت نآس كعلاىد لاقدر طن مزاو ةلظلا,ترشاهو لا ناد 00 :رطالىدتبي لارا هقيدصللادوىل

 | لعوهمي ىتونتلاى ضاقلا وويةلظلا لب 5 رونلا نأ كلهجلاو ةعدملا لب هم معلاوةنسلان الروت :لابإ-ع بغاز ازهىلا لادخالا

 اظفاح ناكوىلاعةهللا هجرة شت > ىنأب ظل لو دان + مدو قوت :ةلام.اقلاوأ دوادنبد# نا 7 "لءانومًأمناكنأ

 نا اوشن ىحاص جون لأ نس ل ا هدب ضورعهلوا ءك ذر اضل | ترهظأو ىهذم هّقبدصدل

 مهما قاسكلا ىلعأر5 موخضلا معباريصبا ذه سءاقلاو آن اكو امجريغو ةدشلادعبيرغلا باكو ةرضاحلا || *-.ف بغراميرورسااهل
 مظريغل طفصامىوسةعوطقمو ةدرصقةئامعسْنيئاطلل ططض اكو مواع هرمشعت موتد ناك هنا لاقي و هفرعأ الان وف سنالا نم

 اع ااا تلا ذلاو هقشلا قناكو اريثك [ ةشللاو وكلا نم ادع ناكو مهريغو نئدحلا نم || فص أدق قيد_صنأريغ
 موه ىلا عتهتلا امهج رهقح فيبلاعثلا لاو ةودو عيا فناكو ةسدذهلاوقطئملاوءلاكلا ا ىبالقىفل صح الق هتمدخ

 ةعردمىناق تح رتواوأ كَ ا ة>اش:ىفاف تدم .-أوأ كل سان ةكتىلاق تدرأناىحاصلا لصف ىفهتأرق 9 دعبناك الف موصلا لصاو

 نوبصعتي واّدج هيلا نول .عقارعلاءارزو نم هريغو ىبهملاري ذولا ناكو براش ةذغ ىلاذ ترث آوأ ١ بهار . ددع نم لو سرلا ان ءاج مانأ

 مركسو هبرمف نا تو هبرمشع ب دطت ن م4:منورشاعدو ءاق ر طلاع رانو ءام رتل( < رهنوذعدوهل !مدادناوءالغلا هعموانق دص

 نذلا ةاضقلا هل نم ناكهنا( < و) برغلاو قرمثلا ىت.-انورصلاوريلا تشاح هراعشأربستوهقالخأ || حتافساموعمو هبا دوو
 ' ةدعلاف ط_ستلاوةعدلاحار طا ىلع نذل اعوبسالا ىفهد_:ءنوعت# -وىلهملارب رولا نومدان رطظنامفةدربايثامهيلعو

 اذكواهاب وطةيعللا ضدبأالا مهمامو مهري_غوجذيالاو فورعمناو ةءدرقنامهوةعالختاوأ| دقبهارايلاتمالغلاىلا
 راقولاباوثأا را رطل وعاعسلاذإو ساجلاباطو سنالا لماكنا ذاق ىباهملا ناك بثووددعلا ءاحو رطقلا لح

 فلاأنهذ . نمساطم_منملكديفعضوو شريطلاوة-فهنانبب شعلا فاطعأ ىفاوداقتو راق_ءلل || لعجو هقنتعاق مالغلاىلا

 مه-ضعبا يشر م ةرثك باسل ىت>اهعقني لد هيفهتءملل سمة فانربكعوأ امان طقانأرم م ءول# لادم : فوم كمبو هينمع ل مقت

 هلوق.ءاقرلا "ىلا ىع مغاباو 0 وو ٍ عماهذةنأف تاغسلا ىلع

 مريلاق نا ىفاوشتنا اذا * اهبةاضقلا صورت سلا | ناك الف هقيدصلا ةعقر
 مءلان مهول هود 3 انانوجلا طاح ت>اضصو ْ قلاذلم ملا ىل نيمو دهد

 متعلاهر 0 د اةمع همس حارا أنت ضع نمهسلا اص ا

 مدن تدرمف نامع# 42 ا و كملماسس نومعلا لاخت ىت 3 اكم لزب لو سو ءاموهشر

 مالها ربكدلا جياشملا ةهشح دال هك م :اعلاوداعاو ىصأ اذاو هيلعدرو نأ ىلا تن ًارامىلع

 هنادك ضب ى وتلا ىذا ملا ىلا تكفا هن ىع*هناذعع نم هريغ ىلع هرؤد

 محسن مح مقتنزولارار طّضال دع ل مرد تتكو رمد نم هلا

 هلم ر ن هءافغا غأفةد ءا .ضى جون ل ع هلملت 5 ىداافتاروص:ملاقو الملو مند ت< عقوف |بدحاصت موعاقجاب لهل هلا

 لاق مت ةعاس تكف هنيه ن مانةكسفاح : رلعالاقو هكصدهيتثأق موقلا ضءب كد <ذم ر لاخلا هانا مهر رعتورممم

 | ةينسلات ال الاولاغملا

 هدو *مب راشتكشالد تحارب طقممم نم نادعلاتمااذا 1 ىءضل هنطونع هدءد ف

 | هي بلاطي اسم هدب تاذ
 ْ لانا ل و

 |همالغللاقريساالعأ |( ل5

 | ةقفنلا نم كعم قيام لس
 احلام هفرص!تءارااىلا

 | هدّقفت لصا اون نك اريدلا
 ا هلامو را سوانٌرقَم_سمىف

 هند فوح ىف لهجاذ ناك ن مودع ا ردع و لماذ ناك 5

 انهو هرع-ثرتاس ىلعاعاضقد دادعنب بح اصلان اكو نا هده مص ع نملاق هربعش م هدمت هزهو

 لقعم فون م ىبقل هكدك ىذلا لقعم 2 "ىلا سر>أ

 ل رع ع لهانهن ادا ع

 لسلستب بعاكى دع عمد ية اهدملا هل 1 لال --

 لقيصاهالج عردامن أكف ع هنوحمقوفنيرح حابراااذأو

 لحن و4هةم م_ظءدء الم اهحوم طغطغتذاة لحد ناكو

 ل_طو وادم البق رز 3 نيسعءأوأ ةتووا هنأكحو الا اال كريغه مرد

 ١ لساسقيحرمأ ةقاذملادنع « اهوامءامأىردنافتدذع |'لر؟ ذب تاتوالا عطّة.كيلع
 تت ت77 2 ت65 2 هاجم ا تي فال ويحلم 27ج جنس جسورووج بوم 2: دج د تت كك تقتتلخ ه.شغام ىلعالا بر.ث»الو



 لامن أفمط نعش 3 | مو

 ىرندىدلا
 نمتناسنالا لصتح مل*و
 هباملك
 رك ذلاىلعالا ال

 مظعأو قلق أ عل ذأ لو |
 ىلءفسأت2 9م رمجحاا|

 يا مظع نم هتدلسأم

 ىلاو- أ سانلاو 00( :رت تسل« ىهاف كناهللا ا تاقف

 لايم 1 نصعب ترمصع## تحت مسأو ل الف | ٠

 لالذاىأةءعصتلذفت ضر و# اةمللك فقروىب_سالاىلا ان رمصت

 هاد هللارا طلت قاع

 لاملاونوللا فساكماقق هسياع + اهلعب عصأو اف 0 ما
 : تدنلاهدعتو لاش سر ءاللاق 82 د هفانخ دشركحبأا طرطغ طغد

 كاك الوتد دح ن منااخاو أ 00 رحاق 4

 لص مواعسال ىتذلا قارشن| لا مان س هلو حرىدب سدلو 0 هن ىب اء همف فيس ىذب سدو هدو ا |

 0 ل و كم دى ذالو عةقمة»» ىلعهنم | ىلاطلا ىل_>رلا و: هاارسطق اك *« اهداف ترس طقدقو ى:داتقبأ
 قوعمطلاىلا نادي رب |
 هلو 0 2 تالا هناعل ْ

 اذهتاسىفانأو ىشمدلا |

 لاعب ىتغلا نأد هن اهلعي نكن أو ىمل#ت اء

 ىلاوقأ سي را#ىفلمرنالز كا اسناوأ ترك ذناهلاعاذامو

 نمو دتبرعلا ضرأ نم ىرق ىهوماسشلا فراشمىلا ةمسنءاراو ملا خشب ”ىفرمثلاو هلي وط ىهو ||
 9 1 1 ١

 "500 || اج : وكوا ئافص ىلعةلالدل]ةقرزلا,لاصنلا فصو ولو صملادد 2| نونسالاو ةيفرماملافو.سلاممممرلا ||
 ناي ه> ننفذ دوو 1 ْ لولا ءىعكالاّت !ًاسسرصنو ألا لومي نأ دارأاغاوزطايشىأ لاوغأ با نأ هلوق.دارأو هواك !َ

 انوعرم ىلا يرش ه- عسأ ١ هنكلوساوحلاى داب كردااريغلاو هوىمجولا همشتلا (هيفدهاش ااو) ّنلا هرم ىمهحرملاقف

 الف ىيسااام معيالوشو أ لرد 1 ؟ردأولا نأ عماهقةحت مدعل سلا هكردي الاه لوغلا بايت ناقاهياكردمناك-ا كردأول ثءدب

 وأو احرف راطتساف آر ْ هبسقاب ناكو هيدا ظعاولا ىنازتللا لاله نيب شان هاكحام ةدصقلا ليتر كذو رصءلاسدتالا |

 لوزتلاد بالا ى ىماكال || ساد :رةامحاص|ميفاعد ني درام ةعلق تاز الف ظعولابا.سكتشمركب :رايدتد_هقلاقا ميدي رعشلا هلوقل ١
 0 00 : راطفالادءع.لادو ىبمرك. حلو ىملجم عفرب م ىف هدنعراطف الق ةرأ نءناغملاننا ١

 اذاق ركلات دف والذل ىظمغدادزاو هءفأو دل يشل اىلا هءفداهل لام هيءاخل تاكاشتا هدنعمالغل
 هشاملوأاذاو سقاا يما ناوندو# كءحاصن ع تلاها كار : :

 فرصتي 0 ظ ىلاقنا ريدا نكرم نوع لهو«: كالا را طلاب ا ناك اا ١ , : "0 |

 هنوحامز وادي ىسا الودع معالأ ليللانمعدز ه ىذمدقو ريدك ناطا_سىلعهأر أم فتسأوبب رغو فيضان ىمشنيفتلقف ||
 لابقاوموديزءقتلزالو ع ىلاعلا كلملااهيأ اءاسم معالأ 2 تلقفاخا هم

 هدنعقوظ -سبسث لاذ ناكو هيلا ىناندأو ىلا عفرو الذان اطاس لا هجوللوتقةديصقلاتمتأأ 3
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 ىلاىدوه.دتررسالو هذم [[© :

 كلداو يلح انمالاداملااذهإ

 ىلرك ذا كدب تأدب |
 نتالامألاذهريخ |
 نينادراملا نم ىفاذ_ه '
 ةمعنلا مظع ردقلالم - ا

 هتاطأ سم ن .. ه2كدق ناك
 ميسظع لامع اعامصض رمدع إ

 رعسلادوعقل هناهكهيسا فلا

 حبور لا ىلع فرم ًاوهنع |
 2 0 ااورثمساف هممعت نم

!| 

 (عادتبار منيب حال نادم 07 اهاحدند موخلا نأ كو ا

 0 ميتا ع نمتاس أع نمىونتلا ىضاقلاتيبلا | :

 عادو ه-.ف ة:ناكامقارذوأ و دود 4 ةعطقلمأ" تل

 عا“ الا ه د ليو ىلأتو ن

 0 امالطلاو مصخلا عطقت# حاج نما كح نانرعشم هدعيوتببلاهدعبو |

 أ لانسر عل | 1

 عارمش اهيفءازو_+لانءاكو * ىوةل + ءاهملانااكو ا

 لالادعيندلاىفثد_لا عادتبالاو موهفلاوأىلام لا ىل جار ريعضلاو ةلظنا ىشو ةيجد عج جدلا | َ
 نأ وهو ىلممكتلا هميشتلا( همقد هاش | او) لام ال اوءاوهالا ن مهسو هم عدلا ىلص ى .لادعي ثدحت ااموأ | /

 ةئهاوهتسلا اذهىفههجوو لد .وأتلاولب.أ ملا ليس ىلءالاامويلك ىفوأ نيؤرطلادح أد جودال | ا
 آو دوس ًأرطمئ هذ :اوج ضرب ةفرشم يشأ ل وصحن مدلصاخلا | 1

 الفةلظلا ف ىثعنك امحاصل بت لوجوهام لكوةعد بلا تناك املهنأكلذولسْكلا قد رطرعالا

0 

 رز هز اًسان اكو وحان



 هد وماهم مانالا ف تدهأو

 راس تا هاف رثسللا ىدعد

 عنبطلا فيرس نم ىنأ
 ةمغرقدصدأ

 مشلاند م شطاخ

 رثذلاو
 هج وال ءنندعلا ءلمسءقالف

 رشلاوةقال طااباناصسلا ىل#

 ةلاقمال ةعاطىناود ناكف
 ما : 1 ّ . 1

 هزوجرأ نم 6 كونب نسحلاى نأ لوقو 1 ىلا بع :الىذلا 0
0 

 ىر دآالو

 زئءام> اءافصلاريغ نعهزنو

 ردص ند ءاقكمانا هل

 تلائياتل ناراوا

 رديلا أب وأ رديلانانةطالف

 نمله امانا
 هلادج

 أرجهلاو بنتلانابواة نضمو
 ري-غىف درولا ىنحانن>

 هّدقو

 | هددخدرونءايرارهزو
 رغثلاو
 هبارسوهه>و نماثلداتو

 ْ لدللااحد ىعج ىفن اسك

 رعشلاو
 فرطلاك عه-لاراصفىنغو
 انك
 ارهزلا هنسا# نم ظ-رفوأت

 ا أم لة ع همأ دحو نما ذءدمو

 راو ءاملا نم افك 0

 'اعدذاوصعلا ةئضات كار
 | ركسلا ةنمهيركشن لودهنلا

 | امدنعف هنعنغملامللا تاك
 | ردغلاىلا ءافولا ناد, نونت

 ام

 روغلاّنوليقتدود خخ *« ناوعئالاوواق_كاْناك هدرودلانالوقو

 ' هتننظ ىت> دولا. ىبعد>أو

 1 هردصول بي وطلا نموغ

 3 ىنو ىشجاب « انلخ عير انالزاغالو

 انشر شا < تاويل 0 ك1 رالف

 اهط" يالا را يرخ ناو ك دن مارسسلا كتر أت داطاذا

 اقرص حارلا ن ملم تاحاحز 5 اماوقتل دعا ىهاذا لا

 امضو ّنهنم تأطخأدقاذ #*« ا:ىحرجلا دودحلا تعزاتت

 رورسأاٌنهكح2 أ كتاهو 1 اي 3 نول كنا 43

 قيقعلا ن نادم 1 ا 7 قيقسشلار هزاهف كدضد

 ار تقرتساف د هلا نم امطو نائوكم

 دمرلان ويع حالاذا هم د د ل

 ىلاكمملا لضفلا أل |ودو

 ىلالط_ه-نيبقيةع دمعك * اقئادحعبرلاىديأانلغوصت
 قكاوغ تطقن ىراذعدودخ *« تكحدو قئاقشلاراون أن ومفو

 اًضدأ”ىزرازيدلا لوقو

 هز مغر هزلا نما هي تدغذ ىدالااهضارةضورو
 رسطقلا ةكاحىشولا نمايوث * ال م. رلاىديأ اهيفرمثنت
 رضخفراطماهابرىلسع « اهقئاقثنم مت

 رس جا متامد نم اهناذجأ د قيد -ءاهنأاك تتم

 لا اوغآ ب امن "اك قرزهن و هدمت )

 لاذع علا نكن م ن©:ىلهو « ىلاملا لاطلااهيأا عانس عللا

 اجوأب تيدبام مو لسلق « دل ديعسالا نمعت لسفو

 نار 2 ميااوأ اره نثالث 0 هرايع رك نكن م نمعد لهو

 لاطه مص»أ كا هباعملأ أ« لاخلا ىذ,تافاعىل سل رايد

 لاعوأ سأر ىلعوأ ىتاز ركناىداو اند_ععكلازتالى 1 هل هس

 كاتماوهللاد+ةدالزآو تريك *# ىننآ مونلا ةساب سبت عزالا
 لاثق طخ انأاكح : كما 1 دع ةل بلو توفدقمو بترول

 لايذ ليدا:ةىفتد ب *« اهعيصخلاههحوشارغلا ءىذد
 لاطءمربغ ةنوه هلع لل-ع 5 ا هباسشن ماهزتمأ عج مكلااماذا

 لاهستو سمنيل نمايستحا|ل *« هقوذناديلولاىثءاقنلا ضءدك
 كالا ىدانا+اك اهم: 3 ل 03 ا هع 0 31 فام اذا

 كلاعر_ظن اهرادىدا برك *« نياق رذانم اهترونت

 لاقل شت نا. هر عاصم انآ حمو لاو اهمااترظن
 لاح ل1 الا ءامإأ بام وع“ 5 اهلهأ مان ممل سد اهم .لاتوعم

 الو ا ةدمصقن 3 "ىدنك-لا سقلاو سها هلك اهو ىنحاضم قرش اوى

 ا ةياثمس ا: تصيح نداعع



 نك ءاقللعماسلا تصنأو 01 0 5 ا ارماش]

 لطان دل 1 تود طا 3ع الواقح لطاملا ل_ءال

 هدلالمذكف 0 سل ا نأ لما.عا عمر

 نيمصخلا نب قولا فد تع متارمالا هذه ظ |

 ه«نايبلا اعوهو ىتاثلاّن ةلادهاوشإ

 ((دجربزنمحامر ىلعت د رسشنتوقانمالعأ دعصتو ب وهتاذاى *#.ةشلا -_2ن كو

 هل عنصمىفامهسنرصعلا لهأضءبتنأ روامهلئاق مسا ىلع ةأو ولفرملا جلا لماكللا نمنادم لا[

 حاود>اولا لءقاطد وفور ءلارونلاوهو تامعنلا قءاقش<دارأ ىمقشلاو ناش لا ةىروتملا لا

 نا رسال هريجلا كولمرخ آو هو رذنملا ننام لا ىلا فيضأو قربلا ممم شا همسشت هنو + كلذ ى «وأ

 اهنسح أ املاقف ريثك م قئاتشلا هذهنمهيفاذاورضضحخ أو رج أور ذصأ نام هددن“ ّمعادوو ةريشلا انها

 ىللءكالذلو مدلا ءام#أن ممسأنامعنلال وقد ل ءمعلاو أ ناكو كتفها ل

 لاق: ىشد ؟بس.رذناانينامعنااىلاةبوسنماسمنامهوقو لاق اهترخ مذلا ىلا تدسن نام _نلا قث :ًاهش َ ٍ

 (ام-هويفدهاشلاو) ةغللا باب رأ» رك" 3ىدباَو هانم ىذلاو ى.-وتنا ىنع ل ةنفاذ ري ىععكالا تثدحو 1 ١

 مالعالا نافق سحاب دبا يمدد ولكرومأن م اعمحضرفىذلامود_ءلاوهو”ىلاخلا هربشتلا | ْ

 رماح هدانا و رسوم ءاع كردياغا سلا هكر رءالا#ةءدجر زراحامرلا ىلع ةرودنلا ةيتوقابلا ْ ١

 حام ,رااو توهايلاومال_عالاك اهم بكرت ىتلا هتدامن كل هض وصخ كس وي أ.ه ىلع كردللادنعأ 1

 مهضعلوقعونلااذهنمبد رقو رصيلابسوسحت اهم لكدجرب راو[
 دح رز نما ضف 0 دص»ع سداندك ىدن رفول 6-9 ع دملا طياناتلك

 "ىلا مئانغلا نأ لوق هلثموأ
 درب رنمنوك-: كش #* قرول» !انمثلع# دورا ةنلا هرميضخ قو امنانب ّن اكدوخ

 "ىزاوهالا ل طبخاالاوأ ورانا لوكا مدروامذ قئاقشلا فصو قءارعشلا ثاشت دقو َ

 لبذلاا مناي ضقولع داوسلاعم «اهترجترمبأ دقق ئاقشلا ىذه ا
 لد ىن>وف ةفوواهبتداح 0 الك تلسغدو عمدأ دأا 1 03 ََ

 جيسلا قدح تنم ”ق.قعلا للقم ىلار طنا طاس ىلماولا لود ب سلوذو أ :

 4 جوبا مل تاماققوذ نم ظ
 تانآ : نم ىدام ءلازابخلا لوقوأ

 ءاكملابت ءاا تلا بس 0 كت دو عدلا صو رااىلا 1

 هل نهر تاي ع ه«.ةنامعتلاقثاقش 1 أ ْ

 ىلاعت هللا امه رضابع ىفاقلا داوذوقإ :

 حابرلا ءامأت تلوذقو مك ماو ةناماو عر تاركا

 حارحاهمذ كاد هنلاقئاقش 5 ةموزهم ءارمضخة همك

 نأرك_وا ىلع نمظنات فاو هي ىكع نام هنلاقئاقششبصو اضدأ ”ىدلاخلا لوقو | |

 فاو جرأابوحاراشاسك *« ادود أههبسشن انامحأو

 وع ءاللم حا دقأ لم قت داع

0 

 ىلائَعلا ةءرافك شادو

 3 فسول نعو رعشلااذ ميوسلح ىفس الا عتجا اذا لئقدام ارب ةكهنعهلبأ ىغرةيواعم ناك لاك ىتعلا نعأ 0

 وهام اكبر دابا هدثنأف هس أر ىلءامم صو ماقأ سا لا نيد ءاضقلل ساد أذ :اناو م نب كلما دبعناكلاقنوشجاملا نبا 1 ْ

 نآهماعتءمنأف قارصنا | ظ

 م لا سارفأ همفترح ٍء

 انحام 7 ةراب '

 رمعلاو ماظعملاناَر مر دبا ٍإ

 رطعمن ,:طوغلاءاو هثدحأ

 نتحاب رلاسانت 0

 ىر#دضيغلابر-من نمو 1

 اهردورناندلاريغ نعت هزنوأ

 .ةلابربتلا ب رشأ منمتلزافأ
 أمرا منمناك امانا لدحو :

 دلب فروظحنا رظحي لشو |

 رى دعما ةاوه ىطعد نأ

 5 ِ ناقن اءدمامح و ثهشت و

 تدرأةسامللا نمامهتلع

 هعاننا تهركو كاسعل دوت

 ىيقاف ترش هجاعزاو

 دوفالغتد-وو لعشال

 "0 عاين م هيكرأاع كب
 ىلعام راع واق رون متع نش ؛

 ىلوذوةلاوهلاهدوعلا
 نم طظااز+ًاوهتاصاوم |

 هبدطلمانمهيفتنكأم

 هلأ نمد اب 1 اه و

 ترسل 1

 نم ىنتاقاملهرسسح مآ ىلعأ | م
 كثالذ قتلقو هئاقل هدوأ هم

 هبانكأس ءرهدلا نءاكم ولو

 رهدلا ةيهانئ ام هعساراصذ

 هصور

 رمت
 ماتفر ومعلا لش قو

 اهتعرتفا

 رقكللا



 ا للا ! اهلهزاحاستكو
 ٠ " قلبالاىوشريضنلا »سو *« هبت درفلاقلنالابف نراك

 ىكدرهنالءاقولا فما برمض»هبو اقوس لانه ىةبوهنصح نمراذقو اهغيضمفهب ]زاب رعلاثن اكو

 ظ راسا ”ىدنكل ارنب سلا أسما نأ كلذ ف سلا نكو اهعدوأ عا ردآى هتنامأ ند ملو هنبا لتقب ىعرغىل ىذتراول

 ةهاركودسأومب منا ىلعدت م جس هعاشد أدع ىليالا هنصعبعأب هاعز.لأ ومس | ىلع لزيرم هدب 20 ماسلا ىلإ ||| اسح ناّرمرب دل

 دس أتاك امهتلاواذ أدل تاق

 هتدعأ د واليطانال اواق>- ىدؤد

 فرضا ءىنعلا اذهىف
 رسم هنأ هلا فت فرعو
 ىللا و هبكردون دنم

 رثك أكل يرخ دق ىديساد
 الاوت رذعناق ثد ددكا

 ترث اف ةيشقلا كلا
 تاتذ هغأ نارتكا ف هداك

 ْكِب رعت الام لكى دامسأب

 ةذهاشلات عا ووو د
 ةريفلا تيانو راذتعالا نع

 هبلطىلا هجو وءاعتلا ءامن رذنملا ه.اطو برهلا ىلا جا حاو هدحو ىتد ىّتح هنعموورشتو هلعشل هعم نم

 ةمفاضل اوةضاخضفلا عاردأ ةسجن هءعمناكو ءايداعن لو ملا ىلا لف هنع توزر ةتوريج هتادخواشومح

 هع ناودنه هّتنأ عمو كلم نع كلم اهنونرا و رارلا لك سل شناكو لودذلا أو قدر حلاو ةنصخناو

 عسرلا هلل اشي هرازف ىنن نملجر هعمناك ام قدناكو لاموحالسو ثرحلان ب ةيواعمنب ثر دا نيديرب

 1 سلو رما هبق لاق ىذلاو شو
 ارسس..ة.ناقحالان أن قبأو 0 هنودرردلاىأرا ل ى-اص كب

 ارد -عنذتومغوأ اكلملواحن م اا كتغشل_ -تالدتاقف

 اهعلطم ىتلاهندمصةس.لاؤرهاهمفلاقف هقدر عشلا نافهبه-دئارعش لأوعسلا فلق ىرارننلا هللاقف
 قرسطت كلذ لبق كلو انهو © بنت لوطد_ءب دزه كتورط

 هأبأ هفرتعو لأو هلا ىلعهيءد._ةفريثكل امو ني-ص> نص> ىفوهوك ذم مزعلأو هلا نا "ىرازغلاهل لاف

 لعسفف رصرقيلا هلص دول نأى نا سغلار عمتى بأن بث درسا ىلإ هلت تك نأ هلأس سدقلا أ عا نا مش هللا ءامشام

 هنا فاو مأشلا لا ل>رولأوه-لاهعار دأو هلأمو هتننأ عدوأو د رطلا ىلع هلدبالجر ىدص + ساو

 هلو لي ىفههجورذناا نكل.لاق. و ىلا الايةتاراغ ضء.ىفملاظ نب ثر حلا لزن ولاق دنههتنبا عم

 عجرال فهل ص نوى لا جرو عي دقن با هل ناكو هنم نصح هبل زنا لف لأو ه-لا نم سدقلا ىرها لامذحخأ»

 هبكنأ شلاق هلة أوأ كل. ةام مستفأ لاقف ىينااذه منلاقاذهف :رمتأ لأو علل لاق ماظن ثرحلاهذخأ

 ه«تئعفق هرم. ا وْنمعطَو هعطق و هلدقفمال غلا طرس وت رخلاب دررمضذى راج ”لرا يمسأال و ىتمذرفحخ أت ساف

 برمد ل عحو رامك الا نع

 الو هارك اريغ نم سا و

 بارعثلا تا رنأ ىلا ءاطدأ
 ةدداح ىلع رك ًاوهيفبددق

 ىلاهتثت ةنطغلاو همالغ

 ترهظأةتقولادعت قولا

 ءاحومونلاتلواحو ركسلا
 ءازابا شرعت ةعدربب مالغلا

 تدفو ماوقأ مام اذا «ىناىدنكلا عردأب تيفو كلذ لأو محلا لاف

 قريفتسا نسا 2 سنو #3 انصح انصح انداعىل ىبد

 وهو ءرسأة هب رفظ ع هاد ”ىبلكل جر نم لأو عدلا ننيرمشب رادت“ادقناكو ىششعالال وق. كلذ ىفو ماشف اهيلات ضروف همعدرب

 ٍج تايدأ هل جب نم ىبثءالاهادانفىرسالاب ّرموهتفامض ن س> اة لأ مهلا ناءلزنفهفرعدال | تلقف ه سفن ىرهأد قت

 راّرج لبللا داوسكركسعفف *« هبمامحلا فاطذا لأوههلاكنك بيرقتىف ايهذمىلنا
 ىراج عما ساق ءاشتاملسق « هللاقف فسخ ىتطخ هماسذا كلذ ؤتدةعاوىنمهالغ

 ناس ل اي فامورتحاف هب اهيننتنأ ل كتو ردعلاهف
 ىراج عنامىن كلا لوا * هلاك لب وطريسغ كشف

 راهظأت اذ صدسو ا د ه,بترغظنا همايقعد فوسو

 ىرارسأ نعدوتسا اذاتاظفاحو# ادبأ ىهاذ ايندل ندرمثنال
 : رادءاهيف هدعو نكح لو * اهبىس اليكةعاردأ راّدخاف

 || ى-ىدنعمقأ كلاقوهقاطأف ثالوهلا ةفرورضااريسالا اذ هلي ههللاقف" ىباكسلا ىلا رم ءاخ
 ||| ىضمواه كرف ةيجان ةقان هاطعأ فة ةقان ىمطعت نأ كعءنص ماسة نا ىثعالا هل لاسقف كزي-أو كمرك أ
 هتيهوىذلاربسالا”ىلا ثعباحي رس ىلا لسرأف ىثعالاوه رمت ب هوىذلا نأ ىباكلا غلبو هتءاسنم
 لأوع-اوخأ ضد رعزديعسو هقلت لهءارو”ىباكلالسرأف ىذمدةلاقف هيطعأو هويحأ ىت> كل

 همالغنم هرادخام لمست
 لاتومستفلاحلاهذهىف
 ةرمسملا له كلهثلا عجول

 ترهظأو كد ىل هسعجاك

 همالغثداحداعو م .ونلا

 ةيتاعم ىل-أو طفل بذعأب

 كدت دعا اوعكلذ طاخو

 د طا_سناولاح هعس ىلع

 هرابو هدي لمعت هراب همالغو

 رعاش 1 1 قاانبعىتغوهفولبق
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 ا < وقد |
 درابلاءايلا ىذمن تأنحو 3 اهروصك ن 1 الامح أت زواح

 دخاولادبع ضرع ءامملال نع املثمىلامث ىف لمعد كوشلاو
 ءاغبملا 2 رغلاى ألوف اوقوأ

 فونشو ىدنلا لحن م ديالو «* اه نجر رالف ةمورال 1

 فدعض "ىدلا هن الّش-ءكر ميس د لك هيعدت امادأ اهئماس فديطد أ ْ

 مهضعب لوف هير ءودار طك مسالا فد ريظ ع نمو |

 0 دع ىنتل-وأ ىذلا ك هحو 3 ا

 ىنكارزن ”ىلع أ ىف ىلع اغ « ىدنعهي-شد كاوهىفىطاغ 0
 ىزرا ودتاكتف أ لوت

 مزج ر هدو راهأو لامم# * ةثالث تن ران.دلاكءارغصو أ

 م-سم ةنتفو ىموجم زنكو « دبر عمرذعونوز حسم

 مد_ءلءارثىرثانامدسعو *« تيلةام>ءاي>ال تامث

| 

 مكان يعط رس ن مهن ع ىلع انوار

 منأو ردبو سه” ىف هيو 00 همأد_مود هر-ةل نما هزم

 معم داؤفوأريسقف سشاعم »* هناك مالظلا واسهملا يضمن

 انو ظل كانا اح اديدق تك ءلعتيكدشقلو
 امومحلا كَذدوُسَح داوف ىو «* كح دو ىت> كءلع تنزحد قلو ١

 ءاسورلا ضءدىلا هببتكو قمشرنا لوف قدتمو |
 هدر ىنبدلّمو «# أئسدع ثكهحو لثك هكنتسشمد "نا أك 4 هقشمت مقل ىلا

 ىلعرعاشلا نن-ةعنب نيدلا فسشلو هدراالامر لا ةمآنزو دحر الف قرشا هلئماتأ سرا هلاقفأ

 سس ءوماجلاب 0 ل هرفيالعدس ديو شبابي بولالاذهأ

 رظانم لكل ةظءاص-صأرو هي امهملد>- ىف سوما و لفبلا

 رفاحلاباذو ه«رق اذه 2 امحامتف هل ساةي-كعازر

 ركاسعن ىذترملا لادجارقل « انأ تص حام هلاريغانقتأام
 رظاذلا فرطالادبع قف لقعلاك وي رصأق ىزعم ثدكت ل و-طاعل ا

 رعاشلاهي ولد ةعاقر دل كلا -عهد>و 2 هام ناظم ا ا

 لدا راجيا لوقت آ ْ

 رس هلا ها افنع هعاناق 206 مت قرت دادس ا 1

 ريصق 2 1 ,زلا ىلا -- ويا“ الا أ

 امح صوالهأ ف امض لالنولوش * مثاهتةباوذ ءاوذ نم ماركسح ءارسس اضيأهلوق أ
 أ.ء>-ض براح مون [نكعلج بطلا 4 ا مف لعضو ل

 نصحلا ى>اصءهنا لات مهلكو ناس ن 7 تتاكد نال ف دوو اضد رع ىكحز,موءاداعز: لأو لا

 ءاداع هل -نصحلا اذهناكونارمع نب نو رهن نهال ادأو نمو لد لبقو ءاسملن قلد .الابفورعملا | ْ
 ل قل لاك اه راعشأ عار هيلا هن رك ذدووةن داب ابدلو هد>اوأ 2

 1 ىنأو ىموطلا ع نعوسلاو ال سند ءةقيلخو ألا ذرك ذءايداعزب ضد رعتتوه جيو علاوو

 وهةسشْن ورع لاتو هّد-جءايداعللاهنويسنيو بسنلافاضد رعتوج رديصانلا نأر ك ذو بدبحأ

 ىدأتدام كالول
 كن اوحايصلا ىلا

 مستو مال_غلا"ىلارظنف

 تدكوهلرع_كلانأ تلعف
 احرفوابرطري_طأ نأ هللاو

 لماكتو هعططمةب وذعو

 اريبك تبعدتساف 0-0 ١

ْ 000 

2 1 

 6ع ء هبسب مام ل ع برعشو ْ
 2 ىديسايهللا وانأل اك [

 الع كف الول ودقر ٍْ
 نكلو هلع قوبل ١

 ب.نلاو مسالا قر ءّتدحأ

 ندب الف _ةللاو هعءانصلاو [

 نوك,ئثب هذهانتلبل مست :

 العافرك ذلو ازارطامل
 الاءتراتدتكوهاودلات ذل

 ىنمدارسشلاذ+خ ا دقو

 ىنتعسوأ هلملو
 اسن اوان س>واومل 1
 ا اردب مثل 1تازام ْ

 اسهم برش واهب ٍ
 ادعسرتدلاءلطأذا |
2-0000 
 ىنمحورللراصف ١

 اردب مثلأ َك وقا برطف ٠

 همالغبذج است برمشأوأ
 ىديسا.ل وجأ لاقوهلب ف

 رووتلانم كل بجحأم

 كيد فقع كلو

 الافابصف هنرك ذا
 اك مالل_دثلاذ تاعفام

 نمافوخ هتي>أف تلعف
 تاسالاذخأو هماهشتحا
 ةاودلاذخأ اهدّدرب لمحو



 بمد بصل م ايست
 ل طقملاو هَ لا ىف

 ىفاسهتل عمت ءااَةمد ك|

 | ءاسورلا هإ->و كولم اراد

 نا مسح ًارأمل مداخان» اج مت

 مدن 4 مادا اوس"متأالو اهحو

 ىدمسابلاةذءاشعال دام

 لوعذماركلالافاا لووف *« 101 :مدم_ساذا هدعبو تملا دعو

 | لتر 7 7 نالران !1١اي مذالو #* قراط نوذاناراتتدجأامو

 ْ لوخو 5 هذو ر-ءمررغال #ئ انود-_عىفهروه-_مانمانأو

 3 لولؤ نيءرادلا عارق نماهب # برغمو قرش لك ىفانذاسسأو

 : لسةقحاءشس ىت> دمدغتق « اهاصن ىلل_ستالنأةدوعم

 | لَو -هحو ملاعءاو بس نسدأذ *« م منعوا نع سا[ |! تله> نأ ىلس

ناو ملا دايقنا اذ ءاعصض ارتعالا ىلعد_>ًارسسج الوانر غل وفن م هرييغتدي رئامريغتانا تدملا ىتعمو
 ||| ءاد تفاوا

 هفدصوأ(هيقد- هاش || و) مهيأ لا تامهلا ىف سا ةلاع ل انمزع

 1 ةيسنلاب زاالانةعركااتا الان عصاو ونول أ سد مهو لعش اعلأ الوالى ةسسنلا تانك الا رظان ل

 ١ وقهودأر انكر ىعمعيدبلا معو: تدبدلا ةءس ل دقلاىرنال موقلاناو 01 نم هلوقىفوهملا ١ ىد اءاضفىلاتسسلا كلذ

 اقدر رمل ل نت هريغديرباتغا اوهوْث فصودير هنأ ءاشلاىرب نأ ْ انامحو ةطوغلا نساحتانملا

 أ رظناانم اهضاررئاخدب

 لطخالا فن أت عدج ثمعبلا عُضو * يب فرار ررغلا ىلإ !1ءتع_صوال 0 رحلوو اوقوأ| ىرطعلا م_سنلاوى انما

 هلوكىلا غلب الف ىع الق عار اهيفاعخ ىتلاهند._فطقدشأ, وهوهرصدلابرب رج ىلع فووق دزر فلا نأ *# ىور ودإ ' ةبرمش الا نمبشارلاانءاجو

 || اناشني- قدزرفلا ةقشنعك ريرج لاتف هدة ةنعىطغو هيف ةىلءهديقدزرفلاعضو اهيتكسا لغسأب صرب اه | |ن دعتهاو هيلعانف اتا عقواسع

 0 اواذ- ل هزخأ"م هللا لوب وهوقدزرفلا فرصناف

 سنو نالاقو اهلل نا كلن ءط

 41م - 02 1
 كنمو 4 اعلل ىينمءاشعلا

 ليلا لبق أوأشانلنف ةسناؤلل

 لا وتر كج هاوفأ اوعفجا اذا 3 2 نالودحدزالا حاقفن' سس

 + داش < معا

 تنادص انت رحوهدالا براغ

 || اذ_هلاقاريرحىرأاملوة«ناك ىبضهان 5
 ظ قماقىألوقدار 1 ن<و اهانأ هتيطغتب هلع هجن هناق هةةعنع قدر رف ملأ ىطغن حالا عارسملا كلذ طا ورام الارداوت

 نادحووىب هن مكدأ 1 نا ىلفا صلو [ص سم هارن وألذ 0و "رو فصو : نم هدر أ : حزرملا نم

 نااعدسو موا ضرب رصق نم 3 هرفأح تل تدك :م نا هل ا:طسوا ف م |

 قوطنب كلام ىفحاطنل اركي ف لوقو همالغىلا تءتلادرمثلا

 كوك ىندُك مةتلاقف ىضرتل 3 لاو متدا ارآأما عيلعتم 1 ْ أ اومنا فرت _مايلاق 9

 برغم ءاةدعم1 نم ىهَمسد نك + 2 ملا ازيتت ها 0 رورساانماكانعرخت ل

 بهذم لكف ”ردانىب-_هذنالو *« هبالط مقتسي سه أ كح يلد ًارختنالنأانل شنق هتسضح
 ىلطمتمراع امعآهبرد هو أ كلام 4 0

 بلغت حامرأب سقت مق6 اين هناف

 |عقتماقهنرمسم مان ماك

 2 رولا حدعمهذطعد لوقو رعأالانآو «ايحب هيلعمفأف
 0 0 # تا 0 3 ىدارسدارأ اذا نم أ ٍ لمد داعم ىذ ديربام

 ىعازخار هاطلا فأل وق اوفو | كدمد ىقىدساننذأت

 | الهيديل بقيت ممهف
 1 ه"رمسملا ماع نم ىناخا 2

 [روبنطلا مالغلا لص[: كلذي
 لوقب ىتءو برمضو

 ناموا

 00 اد مو ## ةاظ "ىديعقربلا ه>وكلملو

 ه ::دودهذنب نا لس لعحك ل 358 رام عوذب 4- مجيد تعطو

 هنوند حو كه طمخ قراجوأ عا هن 5 تافتلا هسذقلوأ ىلع

 هنت هو در تاور هح واتس و هن "كاملا ءوضادب نأىل

 ماش هنيدج أو جي هاربا نقدا لوقو
 اذهومهن ورلاس اك!!! نب انردأو# يب د اهؤافصنوأ .علا شع ةيفاصو

 ماسه ني دج-أ علا م ةدعامتم ءارىت> سه أ نرو رذاذ ماللظ لكب انا ىت> لل آلا نم

 00022 7777 ب ل ا 9
 لوفو 3 كاش ضرع نع تل



 وحل

 نيعلاب هنأ ارعاهاعلت د دك تعف ر ةناراماذا - |
 5 * امرننعف رن تام كا ماذا م زاح بأن برع ُ 1 ظ

 |هاوتداق اهملاسوأ م ه# اهمف نيرثملا عرذأ تقام ا 1 ْ

 لذعملاٌرملاتهراع ثدح اضدأأ ارعاشن ال غدونأ ناكو ىرتكلا نب ك- 1 ننال .غناوه «لدعملاو# 0

 ىبأف هد تقر تالت ا مناكو هللادمع هلزندسا ىزاقتلا ىريئعلار اوس نهللادمعب نال مغناا 01
 امامذأ امضقتالو 86

 امامام -4نورخ الار هي ىدص لاهم .دالالاةدقو ا

 "د: تخاا « قوعتدأو ؟تمرك اذا ْ
 ملوىتخ أ تفي تنام لجأ لاتفاي_ض ةمهلا ديعانأ كتب رءالاةفراوس نتا دبع هيلا قرصنا ول | 1

 قوةحربخ فرعتال تأ وك ةوةحربخ فرعأ انى امو ءلرذء نمسك ذلات كلذ تلعاملاق ىنتأتأ]
 لاذ نال .,غنب لذعملا ق ٍةحاللا نايآ | <ثلاق زاجلاثّد>و هع ىذر ت> هيلارذتميهتلاديعلازاخ || ا

 يطادكم د هوسف اسف « امو ,بلذعلا عم ىثمأ تنك

 امذ #* ىذقن نأ هدوملا و-ن أ هدشنأو ْ ا

 رب دتستى ضرالاو ىءارو نم * انا رطل مهاد

 روش. هستم ءاسفلا كا ذراص دا اذاو 0 سبل اذاف
 ربت ىرأ امفاذفف قرأ 2 ني

 اننا الا درت مل © تدا رأامانلعدت 0 تدك هلوقب لذءلاهباحأف

 كدا اناعأ هتباق ءاتلا نام ءاي ورك

 هرعش نمو ريثكلاب سيل ةمللاو ثيدحلاو رابحخالا نمئث هيب أو لذعلا نعىور دقو
 ةبارقوةوخاىف ةل-تىرأ *« اهعيطتسأال لامعالالاص ىرأ * ىنناساز || ىلا الو كشأ هللا ىلا
 اهعسرلا ونلانمهيلعضاغل 5 ةردةمراكملا ف ند ءاسولؤ دي اهعمضد ىل مناك امم-رىذو

 ديد_ثناسللا ثيمخءاهناكو ةيسامعلاةلودلاءارع_منماصطفارعا ثناكفدعدلا دم ءلذعملاوامأوأ|

 مودللا عطو

 ع

 2 2 1 . ىراشو ب توسع , 1 6 بل - * ا ٠ 0 يك دو حكرا يح د مو ا
 : 7 28 ةمدح 0007

 86 ع 2 - 7
 5 عراق ءابوالتملا 3... عنو وانو تا دا سانا ءامدجأهوخأناكوذك 1

 رج ءاع نمو اجر .ينارودل ا ديعوهنعلدف هوعمو هدسحب ناكوهيؤدعتكلاد,ءهبراةبالهناطاسدنعو 7

 ةئاطللا م وهوهلوقدعكلاديعدسالا| ٠
 دهّتحاو ىناعه دو نأ هنظ 3 قوسباكلا 2 11

 رىكاديعو أى اىردام *« هنا ىلاعت هللاد

 ((لوقنني-لولا نو ركش الو * مهلوو سانلا ىلع ان: ثنارك ةنو)
 اهّوأل ب وطلا نمةديصق نمىدوهيلاايداعزب لأو ًاوعلث يملا ||
 ىل-.ح هندترب ءادر لك هضرع مالا ن مس در مل ءرملااذا : ١

 ع

0 

 لمسءانثلا ن-س> ىلا سلذ « اهعكحسهنلا ىلع ممل وهناو ا
 ىلل_.اقماركلانا ا هلت اذ * انديل ءليلفانأانريسسعت |
 لوهكو العلا ماس: تايد اه انلثم ءاناش تناك < لفاذو 1

 لول هو سماع هتأراماذا * ةمس ىل-تةلا ىرنال موقلاناو
 لوطتذ مهلا ههركحتو #« انلا ئلاجآ توا بح برد
 ىل-.ةقناك ثم>اسنم لطالو 2 0 ف د.-سأنم تامامو

 دع ط سو : تايظلا ل - ىلع ل_ست ١
0 

 ليست فومسلاريغ ىلع سدأو

 ل 55 9 دعدأممف الو ماهكسص « انلاصت ىفام نزلاءاك نف هنلسلالا ١

 ردماعم ا ع7

 مثلا لاؤت هفرض أ

 مدد ااغا لاق م ىنقنمعاو

 ه4ه]أم 2 ناد روض ةعرعد

 ا ةردتأق امر ةمالعلاك

 نك رردملات ك مال غهنم

 0 رار زأىلء

 ا هم همط#

 رهو هرب سن

 هغادص آىسانلمللا و هر

 ىلع :ةلالغف هن ,رطو

 اهو 30 هرهظتو هركستام

 4مل هنأ رع و هرعدتام

 فو ةوتسأو ىلةعر مذ تعدم

 ىظلاكل فجأمم ىراطت

 بغارلاو 0

 انأ اذاف ةدال لا ن عحىلا

 فاخر ناطم ا ىذف تدع

 اكرم " ناكرالا
 ةلمعت سمر يصحب هشور غم
 للدعم فة ةماثنلا توق

 هروصلان 0

 0 ل- ءالاره

 ىمَع 00

 هلل وارس قرمهدا.فاح

 كلت ىف مالا از_ه

 كلءلام ل ءج ال ىدمسأب
 هنر و-صنم 1 ع

 نمى-ءاعد 2 امل اءناصم

 تنس ساو ىدها شم

 طسيىلاىدرطلاهراصتخا

 هع راسسملا ىلع ىئركشق

 ةاناو ءسع) لامتماقا

 ةغلامملا ل صاوأ كلذ لالخ
 درسا لاق م هيدا دتعالا ىف

 عم نأك ٠ نءدوذكمت نأ

 د نسذالا نم نكفعلاو
 اك دوو كَم م ل ءال

1 



 تلقؤ هتعؤر نمرا تالا

 اذه. نمد *وبشهارلل |

 ةثاغاا ل

 اذاهملاقهلاحرك ذامأ لات

 ىلا لس سلاامأو امةءقحا

 تاهت شناملهسفهئءاتل

 سبسنتوأرودفرهظت ”لاكىبإد

 كناعصأ هبقراغتارذء
 باب ترداذاقافرم هزم

 بارىلا كد تلدتعر دلا

 تذدر# هنم ل خ دنر بعد
 اهعفداتاقوهيلعةعقرلا

 ىهسنأ نكح #لوللا

 نأ هذ رع "نادركر

 قةليحلالاعاىلع رفوتلا

 ىلعهيمضح ىلا لدوتلا

 نىوأ دو ةدلا. ندر ا

 باوجتوادسا ماتا ري

 ىدمو هم : احب توو بض

 ىلام أ ىلا تدعو ىهارلا

 تءهذئىذلا طاشتلاربب

 ىتعللذا 0 هب

 ئدد م- عملا ب رذ_ةءاق

 أامتيعد < باو ىل ضرع

 ناك نمىلا تمّدَعَتو همكرأ

 ىلعرفوتلاب مدنا نم ىجم

 انلوعانك دقوم_عتمدخ

 0 اوعجأف تدم ا ىلع

 فام الاوركسلا ل..ث)

 ىموريدل بانه فرحت

 دس
 ىلا تمدقتو هتمد-<و

 رتسو وادا, ىرؤ الا
 ىاقاتو فرك اءموى ريش

 ىقدرطىلاىفلدءذ نهارلا

 ردلاىناخدأو قم-ذمىف

 ىراصو ضماغقد رطن
 هرواحيا.عزمم» هن الو تار ىلا

 انسح وةفاطن باوالا نم

3 | 
7 | 8 

 اًواسأ نا ةءاسالا سند ج اوه م هو دسك نس نيح نسحأف

 ءاطغمهب ومعنم اهملع د تاس مومنرب أمرمدد و

 راكلا نتفغلا ٠ نم تناك د اهتقلعةريغ صو

 راهنلاءوضىلع قت امناالاردلاك رابسدلا ن نمنفلاع رك غل فرعتمل ءاهل

 هلوقهنمو

 اردقاملك ىنأد فوسنأ 5 هعصضصللا ع 0 ءاو

 ناشلاريعخ 0 00 اكل 2 2 املا ىلعو اهدنا وعد رمسلا نمثنملا

 (هيفدهاشلا و) صلال ليهست ةوةماستازه قوريخ أةهيف عقونا وةلاعغ الت اآرودقملانا دن فو

 اهيفو ةيضارتعاءا ل وهوهعهثدعر كا ل
 هوس ّنعاذاايندلا ن نعّدصي ل ةيييسلا ع نم ةمئاش

 0 تلا يسم دست نم اقول ” اكو دعانءارذع "ىزىتزرب ولو هك ا

 ظ دشاننادش نا عع نكت :ملناو * د هاعملاب كد هعن ماوددحاوشو ال متيِهلا

 دواو : نراك كارما مسضدو * مهدقفل لب لا عبرلا قريطأدقل

 دواعم فءطوراس وج نم ىرق# مضظدعل ىج :مووشلا فضلا اونأو

 دواسالا مس قوف ىلايللا سو *« م-هيفر هدلا هراغافاعذ همس
 نا هدامع بدو مو ربل د خدم نيالا“ لش عد

 كاع انادودحلا ”ىدرونبعلا نم * رذو> نوللا ةبدرولاةاكلا ىفو

 دءاوملا دومق تاقسسرهل * ةبقح شاءامدعد فاد هدمر

 ديار2ئاوذن شعلاون
 دماغ سلو اه> اوح >5 هع 1 :سحلاحاكنت لادو

 اهحيدمىفلوقنة لل وطىل هو

 اءثاك ىتحّدولاو ىهللاىنارق + دساب تامركملاىف د_ساحامو * هدد سوما هود س> مث

 دلاوقاغشاودولومماظءاب * هلجانم نامزلا ىناقا, تص<أذ *« ىدئاوفو ىل اننمىنغلادافأ
 ا ا مصعب »+ هلت غمد دوو دهر لءرما اذا هدعب وتدملا هديعت و

 ا دناو ريغ كحول همان ال «ىوذلاد دك اوواّرلاىد.كاوذ

 َ دلاننامزلا سس رالواس:رغ هع داعع نامزلا سد رامتاه.هو

 أزاومالا.هفصو( هيفدهاشلاو ( ععبر راىأاهيدُد مىق اادهانلاو ركملاءارذعلاو ةّممهلا ىازلا ارمدكت ”ىزلاو
 خلاد ره هزي لرملاذا وهوهدعب ف الاتدنلاو هو ىنءملا لص هلواسمرخ ملاكىلا ةيسنلاب

 ظ 1 ا لالا دلو

 | نال_.غن لذ ملا هلئاق لل رات ظذاد صمت ةا!ىفناكنا وهتبو راذكهولدوطلانمتيدلا

 | نعنابزرملا نفاخ نيدو درعملا نع ء لة قخالا هع كلذ وري رو كلان ,رعاشلاد> ًادهدلا ررعوبأ

 ريصلا ىلعىنث أهلا نأ ك مس سحو * ىنوشامىلعرامصاىفاو تددلادعت وىب رلا

 ا تاسالال وأو هنأ ماهيتطاخ ىوزلاديعسق الدير ثلا نتا فور

 َ ركل ىلع ىنمري_هاابقثت الو دع رج4لا ىلع نمربصلا ليم قث

 أّدحا ران مهلا سحأ َةَقْشلا وبعتلا عمةدارسلانا ىنعي ةنحارقفلاب وةحارلا ىنعأ هيسسم ىخلايدارأو

 | وتلا لسا فاو اسمهتال[ أ عارم ملا ةسنلات ان اننا (هيفدهاشلاو) | مودي ةعدلاو

 ك حاملا لوقكلذلثمو هفورحتلد
 ا -

 3 اذا

 ُ - ءاملا كا بصو ًاوىضغلا ىدتغمتدغ

 ا



 |؟ 7 ئ

 ثوكنلام م كواملا : 5 ٌنك-أو 3 اهيلعةرالواز كح ساو

 لل دلع دا ىلا > لوك واهب ىنغشتأر

 وعممريضرءاهم لا لوق فطلب ١

 احلا ه_ثطاب تفرعناو هع ريب ه 0

 ائيدحلااذ مأ اوك اهتلابو «ب ع لاق نيعماسلاا او

 0 اوذاسود تان او دا امتار الاموعدو هلوقب ىناعاسلا نبا غلاب عانت

 ه1 الاعتالا اهرقنانو د نكت مل ةلهالا ىلا كلةولو

١ 

 فرغت الو موعد : كو ف0 ل1 نا هفارد تدي

 قءطم اهقوفنمرخآو *« دحاواهت2نمنار و
 قرون ال دك اهسمدقو ع اهنا دمع 2 نمسعأو

 حوت م 2 دامك: صغو دع رضاحك غلا كد :الاماجانالأ لوقب ثري دك ايأ ؤ

 20- او ةلاو انامزرتيك د ىد اق نيدري-غنم ننال قفأ

 عيرفداو -هلاو كد :اان امد هع بلد .زرراددب رغتطشفاعولو

 ذىنفو ىنسربكد 5 لاف هاوق تزجأ الا كءلع تع هتلاد#.ءهللاقف قصي ةطخاو ريكو ل

 لاش فوعرداف ثاعفالا ارعاط قععهللا دمع لا مدة رم تنكام للا

 3 ةسينونم ىونالامأ *« حوزنوةبرسغماعر/كحوأ
 خاطو هونيبلا "نب رأس هف « ىبئاكر تشاانبلا مطدقا
 حوت سر رغلا تللاوذو تحنذ 0 ةماجحو ”ىراانىب رو

 حو. عومدلا بارع ارو تما ةعمدرذتلوتحانامنأ ىل-ع

 حجفدماهم حار ةآنودن صو ع | عار ثءدا هاخ تقويم إلا

 حوف ”مهفدا ممل: بس صغو د 0 كلاب .الاءاجانالأ

 َ رطىهوفاوطتلا اصعىناتف#«ىونا ونلأ س سك نأ هللا دمعد ويد بسبع

 حورطنءدر اان ىعلامد- ءو هةر لص نم م ىجهلا بد. ىنغلا ناف

 هأ هود

2 

 ءافولا ىج نو م6 مدلك د موق لامرتيفحا ذا تنكو

 عقلا ءارعشلاءافر 0 1 امهذلاةاورلاءاندالاءانلعلا دو ه(لهاذااوبأ حاز لالخ
 0 نني_سحلانبرهاطه_مد_ذاو سان !اءانأب ةفر ءمو رامخأو رداو سى حا ص ناكوأ |

 رهاطهلاصتا بيس نا دواد نيد لاقودب بحد و هل. دعو هل مز نوكرذ هءموهوالار ذاساالفهتصاسمو ا

 اك ةل_>ديهلةقارح ىففرمهنمر هاطو داد_خسةنتق !امانأ تاس 0 ْ

 هنايوو هله أ ىلا فارصنالا هذان اكووقرا ةبالةنسنيالثر هاطعم قب دثأر -نمدل د :

 ىل-ضف أو هس أن م هتازنم هلزن أور هاط نيهللا دمعدب ْرَمذ هلهأب قب هنأو صاخت هناّنظتاماسلف هلنذأنالا
 نمهللا دمعحب رخ هنا ىذتاق له كاد وسلا لانذأب نآهده<فطاتو هلا تنسو هلامرتكىت ملل ٍْ ظ

 كلذ _عأف دير خت نسحب در رعد تمأدذع توص مع“ ى ىرافراشالف هلل داق وعلم ناسا ا
 هللا لد 5 هللا دمع لاذ هتلاواللاتذ ا نم ىج أبت ععم له لح نباايلاقو فوعىلا تغتلاوهقلاد عا ظ

 00 أما ارعاش نوثالثو ةئامنيمل ذحلا فتاك هنارب .كوأداج و ةللاو نس> ف وعلاقف' ا ا

 كترمضا#ن 6 ل| ىلع“ كة ةراغعنيذضل ىف :اهللاولاقو هعوم د ترحوهلق روهللا ديعريعت ساق ْ

 تاسالا فوعلاقذم هردفلأ نيثالثب هلرمأو غال هأ ىلا اه>ارالاار ذاحالوانخ ىجمتامع أالهثلاو نكملو

 هللا هجره هر عمش نمو ندئاملاونيرمدعلا دودح ىفتامو مه لا ل-صدرلف لهأ ىلا اعجا رراسوةروهشللا

 ار_ةنالابوأ :يمهرمسال
 اوه ىذل موا مالأ

 كَ كمدم هدام

 ىقلخ نع كاذامو

 فراطد
 0 0 طال تب النذل و

 هتيطخام فداص ن اق

 ك.دلوالو .وهللا كدرأ ك ذم
 اهعرهدلا لمغةينفاقاشت
 هاده ام همهذمق دراقذا

 هع-رىلعع :رسناو اهنم "ىلا

 هاوهأو هرثوأ اعف ةعباضملا ف

 قمضل

 هءانأ وكن رو نم همورت و

 درك هزل. ةءور.لا مامدف
 | .هرثسو ةتفرلاهذ_ه
 اه 1-1 ذحارطا واهمسانتو

 تامأباذاو ىلاعتهللا ءامشنا
 ىو با طا خاوأ <

 لاو وتلا رمعلا ضاعاب
 سؤكلا تحف فضصعم

 برطااو
 سانت ي>اص كال له
 لاىف
 بدالاىفو هقالخأ هب رغد
 ىلا حارتساةرهدلا هشحوأ
 3 ونلا ىلءامدن:ة سمك 0

 هي كلان ام تامقت ناق
 بذكدلاب كذ ّنظلابشنل

 هتمغرنودرهدلاى أ نأو

 بح لو لقب منكن 5

 *ءدروف حرغلاو لاق
 هدد اا فر حلم

 لصحوىزيمكن ميارمُلا
 ىلءىلاغلا نأ هل اقىل
 ةناكك ل اهرمحاص فاصوأ

 هده ايوا اظذوال. سرتواط خ

 هظافلأ نم4س.ءارغلا

 لل-.5 هال أت دج :



 هن ىرح امسح سفنلا
 نام_ٌثْغىفةداعلاو مسرلا
 نم ةريدلا قو رطو رامعالا

 اهاهأ مث ءفّردطتلا

 لزنملو ماكس ةسنالاو

 برطم ند هرئاد حادوالا

 ىلا هرك اذاارهازوءانغلا
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 للهتهتلاتاذاه-حوو * اهنانبادوج لله ةءاردل
 لطي هردقا شاحو مهيلع« هن اك ىت>راقزللق ملا ىرب

 لوشب ثد> ىلا سمطلا نأ نماشاح ةظفلاوذخأ لكلاو
 ايناق هاشاحوا هيفام لك ىرب 3 بز راقة>اامندلارقتكو

 كهف هلوقاضدأ نسحأامو

1 

1 

| 
١ 
1 

 ا :6> هء فت د>ول ىتا> ا د هلت ًاروأتاقق ومو

 ىناسغلا نيدلابذهمىذاقللو |[حوتلو هماتوهللا ضفنأ
 ه_هالعأى ها رك_سلا

 ىلاةتا ملا ىن-متناخ

 هنبد_-وذنابهرلا ضعي
 ىرطنلو انثوةمىاطخىلا

 هديشا اطل [ كلا

 لصرلا”ىي نعزي ذخأ ىنبع
 تش وتساف ءاعالا جوو

 العت ضو هتركنأوكلذل
 ىل حيردأف هيرموع أو

 دق لاقو ةموت# ةعور

 ا هةةنامالا ضر_ةُكمر

 طقسوةعو لاا زه مزمذمت

 ٌكناهرتسف اهتاكمامذ

 اه.فاذاق [1هتضضغذ ىبع

 طوخ" ندخل كرد
 ل

 ل زأمل مي>رلا ندحرلا هللا 2

 ةعقرلا هذ_ههندؤتاعث

 ىلعشحي مرحب انالوماب
 ن-س-و ُكدعضايقنالا
 سده حئاسنلا ىلع ض< ٌنَظ

 وتل زخةسا نأ ىلا كلذم الا
 هقثلا م ىلع ك.ف ةءغرلا

 تءفرفهرب_*ريغن مك
 ىتعطأو ةهه4ا ىصم
 هددت لا نساوأ طاشتن لإ

 ىلا ل_صوتلا فتزهتناو
 ةصرغلات اق كتدوم

 هللا ىناعح ك :محامسملاو

 اهيمكرأ هروز كادف
 نم مانالا 4م صتغاام

 مصر هللارذءة_سأهنأولو * لعل مالا ىوسءامىلاىلامو

 مزح نب ىحي نب دتدب اولا فأل وقعيدبو
 اهلك نمو ناد حأ ران نمو د 0 يعمد نمعزختأ

 اممحْل_ءاعّرمالو تنأو *© تقلع كريغسفنلانأ مءزنو
 هتان لاجل ا لوقهوالحدازىذلاو سلا نمو

 تلعىتلا ىفاطعأ تاامراحا, * هل .ةمنمباضردربتقذول
 دادهيدباكسامىلءام * فندوضع ىهوىننءنا قاترولاحبارمسلا لوقو

 دمرلاتيةكواهاهدنأ « ىلا كتءاهدعباهافكأم
 ةقرومم ىحاص ةلودلارمدان ىفةنامللا نبا لوو نس>أ امو

 رد_ةكسالاىبام اهم تشو * ةقر وضلهأ ناس>الا,ترمعو

 رس طال لإ( هرب رووب 4 اهدلياشر تناداد ا عااكت
 رامات سلا ايندلارةمح و ىنتملال وق نم عضوأ و لاو هواولاةهالحأو وثملا لمأ نمةمال.سلا هلو هأوق
 رازجلال وقهمف كلذملا نمو

 رادلا ىتوحوى اق كاشاحو * ىناغيةقدرطلاث يغلاعطقنكل

 رازج أب ىلع ىل--ع تيشخ * ةروبعىهف شذتال ل قناو
 با..!! اذه نم نكمل ناولاا ةقر ىنعم ىفدل اووفاطلأامو

 ءاّمشلا ىنان اذا ىلابأال * ءارفصّرل- سعدلا نمىل
 ءاوملا ىفا سايطو ىبايثم خت غلا ثد> نارب رهمزلا نمو
 ءامسلا ىتدفةسورادمىل «روسهيفاضغلاو ضرالا ىتد
 ءاوهأو هل امو”ىونان' * ”ىل_هاج ىننا سانلا عنسش
 ءقطلا ىبع را سس «* فوارذا ى :رهاطتودخأ

 ىنعلااذهىفريهزءاهلال وة فطاأامو

 باهتلا ىاش-ىفو سني سل *« ”مسهدربلا نم ىفىفوكردأ
 باس هلا تا. د * ريلا نم ىك-مجنولقرزاالك

 همدد# امالغهد:ءىأرهل قددصولا هير تكوىفارطدملا د ىبأل اووهنمو(ضارتعالا ىلا عجر)
 0 ردنا 4-.فىنعمطأ + كمرك قااسنأسسماعأ * كل همرحىففوطدايمظتدأ 0

 كلف نمتدًارناهناود# تغرفاذا ةعاسوب هلغشاق « كمدخ نم سلو ىددل ىثرب
 ناجي رذا  حاصهيوا داش نيرمس رلوقماح-الاو ةقرلا عم هعددب نمو

 ثدي قام ىناآم-ءزنو *« ريت رك ذىيستدا«-س
 تمالك 79ج 2 تاع طبع كبح توا فج ا 2619072 هو مع رص محد

 ” 7 سنلو



 ناسلىبسبوىناسلالا *# مم ل ”ىف عدت مو

 ناعما" "ىبعصملا ريمالا ىلع + كك أو هللاهب و-ءدأ

 ناؤملا من1 قاوءاابو 5 اهبادجو ناطوالاب تمحو

 نائيلارا أرهصأ ىلءو ىبطو نم د“ ا نأ ىأت ىنارر_ تف

 نامرلاو تارخ انركسأ 2 لا تكا
 نا ىلاروصقو ىدوعدعين م *« املا خانذا شلاروصدو قس

 نامزلا فو رصاهاطخت# نأ 35 ابى ةوسعد نمو 5

 هلوقب ثديلاردص هزيه<20ق 5ىزغلا داح ادقلو ءاتلاةلاصأ ىللعلدبا]

 هفعضقلفطلا ل ثمتحدأ# ىهتشاملكىدنع صنت * لأ ءاطاهلامةايح لوط
 اهتسضابو نناملا نا * ىنناغاذا مع ييتالف « ىهتنملاو ًادمملاهاشت ِّ

 هللا هجرىكر و اا اووفمطل وأآ

 نال دوقعلئماهتعطق « دقرمعلا نمنننا عون ََ
 ناجرىلا جءءالو اهع 2 لآ ىنيعاموتجوحأام ْ

 ىنعمزءاصةمنئمالك نيءوأ مااكلا ءانثآ ىف دن أو هوتاغتلالا عدو ضارتءالا (هيفدهاشلاو) ا
 هلال 5 : وهلوقىفءاعدلاا:هوهودابيالا عفدىوس نك هد :ارعالا نما ملل < الرتك اوأهلمت
 ريثك لوقاضدأض ارتعالا نمو ةيلاحالو ةفطاعّس سل ةيضارتعا همضواولاوا هربخو نا مسانيبةضرتعم| |

 [ هد قووطدت هللا ٠م اهدنا دس 2 ةزعأ[|
 اضدأريثك لوقهنمو هنودبى نعمل 2 .الهنال قؤومرك ذنمه.فد.الذاضرتعموفوأ ا

 الاطملا كنماوللعت كوأر « مهنمتنأونيلخابلاناول ا
 دوسأ ناكو بيصن لوق هيف مسام خيا“ نمو ] : ١

 رس طاراخاو < قرابانس #3 اديناريطأا ع نما لوتدكف ا

 هناا اوف نآس نان هتمعسا1تسلااذ هاهمف لمقىتلا نأ (ىدلا م
 نيسايعلالوقاضد أه يف نسما نمو هداوسلابارغدلءفراطو قعتل عمت لهتلاو هرعش مارست |
 بضغلاودودصلا ذهراذح *« ةيضارتنأو ىكبأتنكذق فئحالا |
 برأ نم شعلا ىف لام 0 الومولاظابر ءوأااذ 2نا |

 ىتسبلا تفلا ىبأل وق نسمح ألا ا
 مءأ سالاءىكرورمس هديت حم دلع نامز نم ىبساق هللاحارأ

 هءاسمدم < هلاذىنأو 5 عون حامص ميركلا دج ناق

 هيفىاعاسلا نبا لوق عدب أ امو جن زوللاو تح ضارتءالا اذه نوه-:نورخأت وأ[

 ىلسالا ناسرف مرقو ىتللا تم © للكلا تخاا كنود نملاح أ |

 لجمحللا لئمالو لاق احو ىف * .تكتف تانهصضاومو 0
 رازجلانيس+لاى أ لوقو[

 رجلا برا ثدفدواشاحزتها 5 د كا اا ىودعلازتميو ١

 لاتهناف قاعاسلان ا نمهذخأ دقوأ
 لقا برا شا هءاشاحوالوأ # هلئاسدوجلازهحدلا هزي

 ىنعلا رام هيّقغلا لوق نسحأامو

 : |١ لعغلاو هنعوهجرت لاق .ناسللرمسشملا وهو ملا مضوءاتل | تثوا موف هعجو هئان مظض لاقي ناس رتلاو 1 1!

 هج ع
 نس نىلع ند_# :

 ائر واسنلاد < نيليعع“ا

 ب لا انرتح] لاق

 ليعع» نيد تن كلما دمع
 رد د ة:دقوىللاعثلا ١

 ىلاعُتلا لاق دانسالا اذه | ّْ

 هل ظفالاوجبرةلاوأ لاث

 ةلودلا فم_سنع ترخأت

 امعراسدوو [|هركم قشمدي

 رطخا ناكوهعئاوو ضع

 قوعتللادارأ نمىلعاديدُش

 كلذنا يد هيادجأ نمهب

 لوطوسهلاىلا ىّدود ناك
 ىلا تررطضاف لاتعالا
 همال_سلاوةلملا لامعا

 ءاسور نمأ ينم همر :

 ناكو هيد._شدالا ةلودلا

 نرمشع تهولا كلذ قىنس

 ىلا مهنم ىعاطقن [ثاكو هش

 ىراذورلا اص ني ىلع زكي نأ
 هناكمو ةسانرلا ىف همّدَقَدل
 ىلب قت نس> أف لضفلا نم
 "ىلا ناسحالا ىف غلابو
 عاقيلاد»_صقىلعترفوتف
 تاهزتلملاوةئ_ىسملا
 انلثلالعت وامل سد ةقو ريطملا

 تام مانالا ضءن فذاك

 ا دهوناٌررمربدد-مقىلع

 قمقواار وهم ربدلا

 طذاأ ن-سحو ةلال_لا

 تنكنم ضءد نر وجم ساو

 لمعت مّدقتو هنسذ] ٍ

 هو تهحونوانطددام

 قانذحأ هنحت انئاصحالف

 نمترتخا تاكد وواننأش

 تعمو نم انترمعأ هنامهر



 ش 14 اهصوماربحاو 'اءلارشاط
 سالما نلاذكحصأ نعزتبااذا « ىدلك ىعاوكلا 0 نر كلا: هرب دغىلع هنف سلجن
 سراولا "ودل سمت اذاو هلا :ء دا اوما 1 21 ٌنرصو اهيدب َّظآ ملل نب الاقذ

 لاقفةقباسلا هف ةرطتاس أ ىد ل ل و هن "كرب دغلا ىو ىرتاموأ
 كلا معلا ىج رع لاقاأك 8 5 قرص فأل ثالث الول اوظاخ مىل> هنمكدعلودس

 ةماطلا :أن تاكم لك «ىلدعلاودم>وتةلارصنأنأ هئاع عاعشلا نعل قرفرتم
 ده_شلا نمىلحأ ةولؤص #« اتهسم هننإجازأ نأو قشاعلا باو 000
 َ 0 م ا ٌ 7-2 هعا كقارهملا ترظتاذاف

 854 ارع-صأ مما  لكص د قت ,هدلأ هن اثاو 0 .

 || بارس نم ٌكفرط تالعو
 ور

 د-م هعنم ىدالورخ دل الو ةاتفالئو_هأ كاذل

 هلوو سو ه.لعدتلا بص ىنلا هب لثق ناكواضدأ هم ا قبساعو فداص
 دوزتملنم رابخالاب كيتأبو * الهاجت نكاممابالا كلل ىدبتس الو قداسلا ىبعهللا عتمتن مإو
 دعومت دو 4برضتموانات: « هلعبتل نم رامخالاكتأبو هريغلافو راطعلا لاقذ ةظفل
 هلوةاذه ىلع قباسلا تملا اهنمىتلاهتدصق ن مداد هوأ | نوكت نأوجرأ تنكدق
 ىدلختت نأ ل هتاذللادهش أن أو * ىغولارمض> أى رجازلا اذا ييأالأ اءلصم
 ىدبتكلماع اه ردانأ 0 ردك ىدنم عفدعيطستال س1 قداسللاة باسل ارتد

 ةسفمةلاطلا ىف"ى 00 « هلاعد سب ماخربق ى نأ راطعلا هن قاما: سكتساف

 دغتيرهدلاو مانالا صقةتامو *« هلل لكاصقانازنكشعلاىرأ رابخالار ونأم نم هانلعجو
 د-كايهامنتو ىضرملا لوطلاكل + ىتئلاأطخأامتولانا لرهعل قياسلا ناكودللا دعو لاق

 أموقحدع هلوقد هرعش نم باعدنأ#و :

 رزالا بادهأض رالا نوذدل# * مهب كسملاقبعا اوحارمم

 اسد هرعسشنم امدال

 ْ اماما هللا دمعو ًاوادححاو

 | لد درعش طم هفالد

 هرتثعلاداكمهوكك قكاذ طرتشد:لواوركس اذانوطعم أر كذ ٍ هامور تامّد الا يل

 | رثك أادتدد نمرثك أ ةزاحا

 هرك دامك: نذ كت نك
 املا باتك ىفىلاعثلا
 | اغببلا حب رغلاىنأ ةياكح نم

 ماك. مرسفاو ىذرعو كام * كلوتسمىنناق تيرئاذاو
 ىرزركجبو ىلإ اهم تلعامو 2 كدت نعرصق أ افتومحاذاو

 ىلسىب أن يريهزلوةوهد.1اواولات
 هلئانلاملا فاتيدق هنكلو « ةايض فن الةيقنوخأ

 ىداوو ىدنءاناطعنكلو * هلامتمصث رجلا كولءالىتف نيثّدحلاضعبلاقو
 ةرتذع ل وق نعم ف سدذج ن الو فطلأامو

 لع ىلع« نمدوجلا نأ عيل «* هوفحدتع هركساناظعدمعد

 ركل ةنباهنسماخال مزكت ب لئاقلوةنمماعنالا فاسو
 (( ناجرثىلا تم« تدوحأ دو * اهتعل ونينئاقلانا

 || م_سفهيلعلخددقن اكو رهاطن للا ديعلاهلاةعدرسلان م ا ىلام سلا محم نب فوعل تدم هللا

 اهو أوةدمصتقتلا هذهلجترا < هقماندت كلذ ؛لعأف عمت
 نايرغملاهلنادد_ةواّردط 0 ناعرمثملا هلنادىذلا نا

 نأباهغصوو ناررمرب دف

 ضءباومؤناكنأ و ىف ولاق

 لولثريغ عددبلاف لوط

 ىلا هذئسأوهنورأ املكو

 | وهفِباكلاازهىؤّومتيلا
 | همقفلا ىضاّقلا ىلهزاجأ اس
 ا ىلءعندسحلاوأ ندلا مل

 | هجرىمدقلا لضفللانبا
 تأ لانج هد و#غ انا طاط ل اىبتلذدو هدعبومتلاةدعبو يشل انريخأ لاو ىلاعت هللا

 . نادحلانامجلا",_هىتبجو « ىتفلاعامزنم ىنتضؤوعو نبىبعمساقلاو أ هقغلا
 تانع نمت وتاب راعم نكد اطخ ىتمد راقو لاقى ردنكس الاى د22

 كا جدلا تسل ةباد“ اف ىر رولا يد وى 0 و ىلع نسالا وأ أن ريبخأ



 اع

 اًضد ءأسقلا ضال

 ىاوالوزكريغىرجيتاقا * هلاوسل .ةكيطعت لكره ىلع [
 ىون :خلاةفيلش نب عفان لوقو | ِْ

 بضاوقلا فورسلا ااوداعدوطعب و4 مس متمقملا ل-ةيملاذالاجر | ظ
 لظألا ذا ىت جهلا ىلهس 5 ىنناق ت سلكانع "لع ىبثآ ىسبعلا ةرئذع لوف هلثمو |

 واعدب قمستزل ةدع ىمكتش كتفأ نان آف 0  الالوقو|

 سرف فصوىىدامرلا لوس أ الا مام نمو | ْ

 ليدتملاب فرعل امدواضغ 5 انماعطانل ه ءاوقّتماق ١

 نايفسنءاوه د ديعلانهق :رطو] م هداو زأهءاعنولةد دمنا " هوتلر كني لولذا سمع سارتحااضغ هلو ذآ ا ْ

 هلاتتدب سبسةف :رط ىع وورع هعع انالاش و يلعن ب سبة نب ةعصعص نبدابعنب كلام نب دعسسنبا ا ْ

 اهمحاه هواظرتواملا 53 ”اللوق اهيفو هنأ طهر نمةدروهّمأو ا ظ

ْ ١ 

 سدت ى

 س.غءدرو طهرونو:.لارغ عص مكحيفهدروؤ<نوراظننام

 نا اوهوىلدو ل هونيرسشعلا نبا هللا مف هنن ءنباو هولدوأر عمها أوان_هءار ثلا ثدح اتاكوأ ١

 اري الذىلاوهنسنب رشعوتس]]|
 امدءاد سىوتسااهاووالف 5 حن رشعواتبسهلانددع ْ ١

 امل الواديلواللاري ىلع * هباناانو جر امل هباتعش ا ْ
 ىفىذلامابجلا فاهاظ ةفرطىأرف هتمن مو تاذتفرمشأف ذنهنو رم مدان, ناكدنا هل تقف سسلا ناكر

 ءافىنثلادق دعاقلاكلملاالولو « هاغئشقريسىذلاىظلاىلىأءالأ لاقفهدبأ]
 كلذ لمقاسبًاقدقنكو «لعدقخ || |

 تك ا #2 ورم كلل ناكمان !تبلو ْ

 كالو هكلم طال « د:هنسواو نار تك ش
 0 م-.:رلاىلادنهنيور ع مهب تكة راق ف ىع“ه وعل هرفناكو 0 ًاوهازهسوافو ا

 يف ىلاتلامأذ كلذ ل2 ءس تهل تتكود هزئابسبهل سهأ هنا هف ه.جوأاءاتك نرحل اىلعهلماعةرثو> نا
 هلع مرتد را الامأو هريدخ ؤق أ ساكاكف همئامفرعؤ هبات 9 ا ْ

 لاق رئاومخلا ع نماهذ أو هيدي بلاطف د_هعم هللا شيخ سل : ط1 نكي نرحلابهريقف هلك ادمن أ

 نم هلأس: هت نأ ممم ىتفا وره ًازواحالقف اصعىلع 7 ومو وهو ةؤوك-!ادهنل س اععدي ارم هدممع وأ

 نم م هتلأسالأهلاولاذ م_هربخأذ عجرف سلا ارما ى :«:ليلضلا كلاادءلهكلاقف لعفبرعلارعشأ ||
 نيا سحاص لاف عحجرف نم ملأ كتلاولاةعجرالف ة كد هرم ىنمدنيرمشعلا نباهل لا ةذهلًا سف عجرف |

 ةكلو ةحانلاو اريهرو سلا 1 هذ دروعلا قمل الهدحأو مهدوجأ ةفرط ةدمب ءوب أ لاق هسشن ىنعي ١ ١

 هلوف؛ ىدوضو ةفرطرعش تنمو لهاك ى أن بدي وسو عوثلكن ب ورسو ةزل>نبثر لا هباعك أعم عضوا أ |

 ىدوعماق ى م لهح كدحو #4 2 2 ٌنهثالت : رول و ْ

 ديزب ءاملاملل-غتامىتمثسمكا #« ةبرمثد تالذاعلا ق قيس نوف

 ةنوتالةنادنلاد نكح 5 انني فاضملا ىداناذاى كو

 همسعملا ءانحللا تحت ةسنكهم دف بت # ع نحدلاو نحدلا موريصقتو ا

 لاف كارا هز أللا فا انك. منهتلاديعمذخ دقو ْ | |

 سمار ءأق ىج مملح كلدحو #ئ ىدلا مخ رم نه ثالد ”الولو |

 سعءانس# دلاءاطماهاخأ ن“ اك قع هن رمش تالذاعلا مسند

 هراحاىناذمهحلا هللا د .هعنا |

 ن+رلاديعدعسونأ أ نرخ

 ناانريخأ تاريخنا

 ربب ْرلا لسد لاق ّى رامنالا

 نينمؤااريمأىلعراك,ن ا
 لاف موه و هودللاب 1

 ىإاوىم ا ه١ هوى ض

 ايعأدقوانايبأ هذه جامل

 0 5 ىلع

 تدصخخلا لع تفرع
 ىنحو
 بلا ح الع تفرعامو
 عزملاو

 اهل

 نموىربص نمسع" ال ىنا

 ىيرج

 حجو هم> نع هل سد ناك نم
 مدح نع ىناغس شد سداف
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 ( هللادبعوبألاقف)

 !ذيآىنبل م 1 مدح ”لمأامو

 ملا طاتلا اه م

 3م

 ثلا اذ_هىلع هلرضأف

 مالو رو ران دفا

 رك اسعناا ظفاحلا مامالا ن :
 دمجها دعو أند لاق

 ىلا دجأن بن سحملا نا
 لاقهط؛ىل«_.ةكواظنل

 نعلاوأ ق ىداسلا نت _ح
 لاق ىّرعم ارضا ندي

 هللا د--عىأت ا

 رعاشلا ىت-هد طارخلان ا
 تنكو سار طد قثمدلا
 ناكد فساد و-هوانأ

 ىأتف ةرعد ىنارصت راطع

 هبو ءاك ذهءؤىلل_ضغملا

 لااموانحر_هنسدالل



 امناطةرارتغالاراذ>- ل وش

 بيلسرتفو ىلمل#قخانأ

 انيهنأام رعاتاا ددسن دو

 بدل ةبيرغلل ب زرغلكو

 ليلخو أ بحاص هرزي ل ناف

 سدو كانهرسن مراد

 ردهقار تا اوهاهو

 كدءاَض

 تدك ف هضئام اوك ||

 هداشنا تأ اف قدماو لاو

 ودعلاةيرمس تعلط ىت

 حان ف باكرلاب تعَو 77

 تبعناب ا
 (لاق) قافمالا م هر

 20 سااوأ رمال

 اهيدب ىلاعتهقلا هجردي وملا

 نغم ىف
00 

 تبا فون س> ىفه-
 ىبنغيف لغد

 ىذا ىو
 بوقمدنيدلاب اج .ةزادتساو
 نيدلا مضرب زولا تأ ن ا

 لاذ رواحلا نا

 1 افالس يقسو
 ىلا

 ىرحأ هب نات“
 يس »ىلع فطعأم و

 تس تاسأ !هراحأ مو

 نيدلا حبان نانمشلا فأين 0

 نس > ندير ن ءلاوبأ

 ندلا لا

 مامالان ءهزاحا ىلا ة سر ىلا

 نب ىلع رم ءاقلاىبأ ملا

 لاق 0

 تيسحلا ماقلاوبأ اانريخأ

 انريخأ دمت نيني لسا نبأ

 1 مشينب له-س حرغلاو أ
 ىلع ني-سهلاو انري_تأ

 ىتسبلا غفل | ىلأ لوقو

 لدن

 "0 1 ا وت ع تانلع لان ألمع
 عدرالا هعئايط هو # داو ق-اخهلىأو

 ءاهستصت دادو ق م ىذآنم قتال

 ءامو ني-طنم وهو #* اوفص هئموجرت فدك
 ءافصلا هّةلمح ن مدمعد ديا ةمطوءام هلصأ كد نمو

 موضعي لوك نسحأ امو

 رخ "الا لوةكوشو

 ةتاسننب لالا لوف عدب امو
 0 نا ع نم قو رادو 00 أحر ةرظدت او ةضذا ا

 نحط ن نمو ء م نمتناامئاف »+ كي اذا دناعتالو

 ا ه.ةىدفصلا حالصللو

 هدا ساو م دا * م( 'مىاتمل نا نا اوبخالا عد

 لملاك ءتاهلاةص ىأو د نيطوءام نمءرسملا سدلأ

 موض»لوقهيدهشتسملات يلا عملا ظذب اسمو

 انرذ:نأامكشوأ اهلدارأ « ةلزو كاخأ كرثتل تنأ اذا
 ان_سحأاذاأ رش فذتالو « هطغىن-امهمكةردص

 سلا ى دعت :وناخدلاىراو# ذارانلا عمم كاينااك . نكو

 قولا دهعهنم مد 5 ههيعىلع طغو اهاماذاحتاسو 35 هءنذ درع *لاخأ هفلولو

 | فع دق هذود_ 35 هعوقت تمرناو

 اضد ا هلوقو

 . نص مح صخسس سس مح م د دع

 ) ىممتهعدو عبد كرت 00 اهدسفمرغ الرايد سف

 هوتأف ةنس هموق باد أ دق ناكو ىننحلا ةلسنب ةداتقا بح دعلماك- | نم امص ع نمديعلا نب ةذر طل تدم ما

 ش ممم ةباض» ءاميالسغ * ىر داؤفلا 1 5 مهل لثبف

 ظ مهدلاب مهدلا ىثغأ اوىداش *لارصقلا نمىولأ و رعاانأو

 ُ مهسلا ن ءاهتسك:تّرص *« ذة ةسدم رلاةلك اشسصأو

 ىثددسسد لطف هناس 1 »ع ىلع هان لال فخ اذحأو

 مظعلان ءوع هوم ضن رعت ل! ل>راا هلم - عال دماو

 ماكلا تع راك ليصالا عاطقلاا وكتاسأ و اك فم-_سماسحت

 06 ا تءاج د ذا هري_ُسعل كد ىلا

 ريا عدت لمت مل دع هل برأ لك كرلاا اا اوقلأ

 ٍْ مزالاب باونالا ت_داو ندي_.- مراحل. اتت

 0 دوك قودي رطمةءدلاو عب راق هدفو ور! لوو عب لابوصو اهرخاوهوتدملا هدعبو
 0 خادام هرثك أ اولم الا اوأراهنلات د هلد وأ“ لع .اوامو مودي وأ ةعيسوأ ةّدسوأ مايأ ةسجن موديوأقريالودعر

 | قود نأو هواضدأ سارتحالا ى عدل هلي لا (هد هدة ا 6 9 لمست ى حمم عمو 0 - داهعجو

 نار1اهس توك دقرطملا لوزن نافاهد_سةمريغهاوقانهوهو هعفدراعدودقاا فالخخ م_هر ملك ىف

 ربرح لوو ثدملا ىنعم فو اهدسفمريغهلوف طسوسب كلذ عفدفاهدا سفوايتدلا

 داس غابأ

 علقت ال ة_عدوحاب رلاحي رزه #* هديقفريغتلل> ثدح كاّةسف

 ىللسىبأنريهز لوق سارتحالا نمو
 اقاخىدنلاوهنمةحاعتلا قا. ه د | م



 (؟ 1 . :

 بوم هنيه ناد مدسأو 03 د أ أاهع

 نوار اعلاه ل لطم سانلا ىلا هي ىث يا 5

 بذيذتءاهنودء الم لكى رب * مرو ف اطعأهللا نأرتملأ

 0 ّنونمديس ل تعاطاذا# بكاو ك ةلولااو سم” كلذ و

 بتعي ناد ىبتعاذ كت ناو 0 هتلظددعف امولاتم كأ ناف

 بصئأواهنم ”هأ ىت جلا تالةو + 2 ءللا تدب أى ان

 ىيعملاو اضل "ا لاعفلا مقنملاٍزهملاو سصالاراشتناثعشلاو 0

 تملا ذه ةميانلأسراعم هرعا ل 'لودانظ ترك لاس ساو ور ىلء وه صتالو هلت النه كنوك

 بذ-هملا لاحرلا"ى | هلودقو م هكاكر و ادانزمولأ

 برطأو لالزلاءاملا نمقرأ ه«اقثالخ كنم بي ذهتلا نسحب لهو
 001 ا و هنامع سع”نامسعنلاو ماكت

 تور غوطو هس عل هئهرمص) ملح دع 6 :رمْك_صخذ#هانيعترصأو لو

 اضدأاهشلوش ||!

 هدعبوّسنلا ةدعبو ْ

 2 د يصرع يسح 0 -
0 

0 

 وهوأ
 0 روسو ونوخاو ردح <

 كو و ورع م

 رد

57014 
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 ص

 كاف هنناءاش نأ ا ّنَدْلا فهم *ىلءمراكلا قاندسو دسار وعلا ىع“)عددما| نم عوناذ هو

 هزعولاحرلا ن نمل ماك-١| ىنأ :ىلءهموعذعلدتييلاردصقموهتمديك [تلليبذ تلا (هيفدهاشلاو)

 نسحلا أل وق تريلا ىنعم فو لاجرلا فيذهمالىأ "”ىراكن اهيفماهةةسالان الرب رقتوكلذاديكأت ْ

 ةشاعد فيك هنم لقكملو 0 هقيدص ىراءحربن ل ءر اااذا 1 ١أتكوملاد#ت

 2 .تقو لكى خأن دو دع هشددهسعلاو 0 وديفأو

 قارغطلا نيدلا ديوث ملوق نسا مو ٍْ

 اهب_ق هن ءاس ا تءارناق دا نامزرلا همدان كتءاناذا د رخدذ لو مذ لاا كلاخأ

 ناخدال.د :حو قد وعل هو اين هقيعالسونل هع نآس اايتلاو مهيئاأ 0

 .. اضيأدات+لانالوقعيدبو 8

 0 هر دع 0 سدح لك و . 1

 اضدأف سن الوةنس-أامو 1

 اللم_صغترامخالا كنا كام د راسل ع نءمانالاوسانلا لأستال 33

 اليمكحت طم لا مكاردب ناف ع امن عابطلا صةن ىلع نتاعتالو

 سددجن الود سقنلا نمو 07

 ا بج

 نوم ل يي مب

 هذ تم ه-ف هؤرعم ل :ءتربسا ايراف همذهنم طدحاو هنعشلل * ع نعتقد رك 1 ظ
 ١ ناوريقلا ع نمل>روهو طار هلا ارع لوقو 6

 هدا بفوأ هل داسف ىلعل# مل م اءراذ هد اون نع كد اوذلسوى ع دد_لا نع عنان 1 ظ
 ' هدوىرد. وهذ ىباوروبسغ الت 00 ءانعم قهفاؤلو :

 52:2 كام معا دكت «* هلىد زءاملعأ كف
 ىريص ىتظ.م> كذع ردو «رذعلا نراّقم كم 1 ىدع مهضعب لود نس>أأامو

 ندع تنأنتومح ىمو 0 هع :افّتوف دىبذ

 رعملا ةعد رذ باتعلا كذم 5 خا دسااذاب ادعلا كرت ا
 0 رهدلا كلل اسد كميرت 5 هريذك انوذر ةغتلتنأاذا مهض»د لودو ٍ

 بتاعوهوتعهيفام ضعي نعو * هقيدصن عهنيع ضف ءو »* هقربدصن 4 عش نصو ا
 ب بس ب سس سما

 دهاعم

 ؛لاح أ ةدومءاقمآ :فاىلعردتال

 ند 4-ع .ومدرط ون اكف ١

 4و دود

 قءقع طاس قدمت و

 امهتزجأفامويندشن ًاولاق

 تلقنأب

 ة احزن امهم اكش ىلا عه جاف
 قه صوبتس>ن منع 7

 ىمحر

 شاع هريعلار مدت ااغااكف

 قوشعم ىتنجو ف ةفارهم
 نان ع (مّدقتملا دانسالابو) وا

 2 هل باّمك ىف لات ماس

 8 ناتاخ نب فلا اورو
 لاق نا.ةعلادي الود 5

 ةافخ نب قص“اوأر
 لاو“ سادنالاىريرملا

 لياجلا دبع عم 1

 نو ىسرملا نوم هو نبأ
 ودعلا ماتم مايأ ةيرملادبرت
 هدزلد | 5 د طءمط ن 4ك

 ىلاهر كذا لاخأ بذات

 م رغسسلا ماكذأ

 اورهشدفو رقسلاوىرسلا
 هددعاو رهظأو مهحالس

 روظفودعلا ن مم_مرشل

 ا نملياجلادعنم
 أدام علهاو عامتترالاو
 - اع داشناهنمكستىلا

 تئاوغدار ,أو 0 سال

 مايل هو رابخالا

 ىقاعملقعتالو هدروأام

 قررطلاقاننرف ذا

 مملعو يلب اعَتم نيد دع

 تلقذ نايوصنمناسأر
 هند روازتال سأر ررالأ

 :موهفاغصلادلصهيفانا
 بيطخو هذ هالعأ ىلع مافو

 (لاقف ةلاطتس نبأب هن رخ*ام)



 انث>الاةريمكلا نالعد
 دعس نب هلل دمع رهنوأ

 لات ظففاحلا ناتددصلا

 ىريغأا وت روهعد و ًاان ريخأ

 ”ىلهملا نيسحلا وايت

 باو. عد ع نعسراوْءلا فأن ع

 م .رعلاق تدكشلا |

 عر هاطنشاد عنا

 ةيراج لات د فن يللا

 زر كم ءاشدل

 د لاقف ره_سااةلآ

 هللا دعنا

 كلا اول اوالاك ةعمد

 ليصكتلا فرطلا نم سس
 يلا ةعاسق تاطه

 لل سالاد دنا ىلع نش

 (هيراجلاتلاقف)

 اذا رمقألا مه نيد

 لوفالانانءره
 لثعلا مضتفيامنا

 لمء>رلا تووىففاس

 كا ) رذاطن ىلع لاق)

 با: كح ىف قي_ثرنا
 حجرخ لاق هانعمام حيذومالا

 ةديدس> نسا لاوأ

 نمهسءاجىف؟ ىلاو رق

 اوف هزئتللا_كلاطهت اهو 3

 نعت رق سدو ة-طور

 تكلا و ىف نا

 ءارضخلاضرالادحريز ىف

 ددوملاو ى.ةعنماموحن
 رثثو ه-سيعت ىف ط درذأ

 نمناك ام عج هظد.فل

 لاقف هسكقرطةلاؤاؤل
 هدد نأ

 سردعلا تلا ىرامزأ
 امك ان

 ضاير ىلععومدلا ىرذب
 © ها يَ

 قوعف
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 اضدا

 ب.ط70ناوام.طاعتدجو #« انراطتث> اماكه يابرتملأ

 ةعمذ الاهل ناد أ ةلدقع
 8 اولزنا الأ مارك نافل تادو اهيفلوق.نأىلا

 * حدر ءا ملعب ثدد لكاانُئَمو

 ف هدامعوه

 ل

 بنأح ا ناىاختا ذالو الي

 مط ىل- ضف انملعاولاق ع

 1 26 ّخ
 بدمه ىدع انم هنواع“

 ع ةنسأاهف 70 در ل داع هدانوأو

 تطشم د.ىد>”ىداع لك ىلا « ائر :روهطظانةضأءانلخدالا
 سدغتم هس لعشم ىف لقذ ءنب ديذامونانل لطف

 هدم ءاوقنءاضوكاذا| + انيس ادابحلا ف ارعأب سمت هدهدو تدسلا هذعإو
 اههئاناواهضاسبا ديان اماذاقدوساهلك يا هرهملاو ىطلا ىف ءدالا لاق هد وظل هو

 ىفاذك اند:ءنويعلا ترثكهاناك ا متىنهدد.صلا ةرثكدار ااوتتومامد- هد ضان ودا را را

 !شوحولات غل ىت>مهترب اسمتلاطدقامنأدارملا نا ليقامنالطد نمت هبو سلا يا ناو دج رمل

 فب وهو عزجلا» سشخولا نودع هم ثدناللاغدالا فهمشتاا قرف 4 فدعاشلاو) مهتسخأو مهاحر

 ْ بمد ل هلو ىف ا شدولا نورعهب همست ضاس وداوسه.ف ”ىنيصلا فاعلا رر كارم تو ممجلا

 | ل ترردلاا ذه لقحادقو 00 :|ناك بوق: هريغناك اذا عرجلا نال هيدشتالاقيقحتوالاغرا

 ب وتنملا عطةمنودرعاشلا لود م كا هواضد ألاغدالا او مهتلاو غيلتتلا ىع#) عدم ءلاعاونأ

 "| تتءاف :رطاودا رعاممالا نمالح ب_اقلاشال الكل ةداق فدي 1 2 داعى أف ةيفاقلاهب

 ةمراىذلوفهءاءدهاو كلا نموديش.الىذلاءالكلا لوضق ىلءاهئانبن م خفأئ اجا ودك [|هب رعاش لا

 0 35 ال و ةمملالط أ ىفربصلافم و

 لاق غأ ماع دع كارلا لفلسلا لاعةةيفاعلا لا كام دمر

 ناجلا ررديروكص أاعومد دج اهلاوسل ءاعىدحي ىذلاَن انآ

 ديلولانب مسم لوقب ب بة»دشرلان اكو لق أشهدازف لصفملا لاقذةمث فاقلا ىلا باحات همااك مذ

 لحولاق دق ىدمهب تسع 5 براش ةباوذ اندم تلاع اذأ

ىلل>وىف هلع> ىت>ا د. ّةم هلع < نأ هافك امأ هللا هل: علوش ناكو
 "جورلان :ألود هنصو 

 قدلافلال ”االاك هو-عرو * بهذ هنأ كح عيرمءاه

 ريخ نب رف الوقرخأ- هبفعقوامعدبأ انمو هيبشتلا قا نيك ةىلغلا هلوقدازف

 لعفد سو ةفياخ نتا ةفيلخ ناةقيلو

 | انتا ارعشلا ضءبنأ ىكحو 2 ةيوتال ال دف حودممللا هراشب هبداف أعيدي غابت عغتسو هلوقذ

 | | او اخطار ىورلاهروصةمهدي_صفتمظن ىلا ذهرين 0

 | هلوقهدشن اف هيند شن ارو أهل لاقف همأ

 ١ | قهعطوف ى لا لقةن ورالو رك ”ريغن مهلا مامالام عءو مامالاو دصو مامالا ىلءآس

 ١ | عونلااذهى مزاح هرودقمح راش مساقلا ناديسللو اها اود هأو هفاوق نكمأ ناكو هل همام ىلع هندمصق

 1 ع ةاموهوارتلازامأ ىد د مهبامهاذو هادا حرببمل هلود

 6 0 زداف أىذلا غل .هلانماعنةاموشوهلوّتذ
 70 ا و لل

 0 مولا م ىلاميذلا ةغباتلاتنملا

 ١ بعد اهنمدادح الاةضورت مع 00 5-3 :2داع_سر مار د امرأ



 ةريثك نشو قاجأك ىلسرو يبس 9 ١
 ريفزواهبتاراثاثيلا 8 ارها دن ضءهأو ع د ىإاتج: رب اد 1 |

 ميشلا ناضل (ىناتأ) الأ ا ىلصهللا لوسر ىلءتدفو وا مرعش أ اهدعبالوا ومو طقةأ ضا نكمل هنأر «شلابإلا لهأ عل كا

 مشلاو ىدنكلا نعلاوأ

 نيدلا لاجب هيقذلا لجالا أ ._مءدتنا ىذرلاءرةرأا هوئباهعموةيسداّتلا برة رعلسلا ورع تبعا سنخلاترمض> لاثهسأ| |
 0 وذبلك- :اهريغدلا الى ءزلاهن هللاونب رام ماهو عئاط ع اسألنا "ىف :ءانلم الال وأ انمم_طتلاقنناعتا ا 0

 وأ ظفادلا مامالا انري 0 مهم نامل 20 اان ت عذفالوك ا رام او دأ صا عد :اامدحاوىلا فحل َ

 نب سحلا نب ىلع مسالا ريخ ةيقاملارادلا تأ اولعاو نيرفاكلا برح ىف لي زجلاٍباوثلا نم نيم سهالىلاعت هللاثءأام نومل“ةدقوأ]|

 لاقرك اسسعت 1 هشه ذأ نورلشت ملل هقلااوقتاوأوطبارواو رباصواوربصااو :مأ :[نيذلا بأ, لحو زعهلوقل ةناغلارادلا نه ا 1

 نيسملان ير كو بأ انريخأ َميَأر اذاف نر مصن: سم هنا دعأ ىلعهتلابو نب رمد, أم مو دعلاةةىلااودغاق نمملا سهللاءاشنا | دغ هدأ

 اهدشتة سناك سو داما ل لوطن نورك 1 0 ميلس ىبد نماومو تم |

 نءةرحو فأن ءو ميل *موب وسان 0 هوهدست تناكواه :رعش هةمذ و |

 1 ماد_ةحادنع اهتراودلاجو اهسطواومهتف اهفاسم ىلا تمرطداو اهدا ترعثدقدر كلا َ

 نيسحلان دج نيد# "نا ىلع ت_هزاع اهعصنلن يلب :اناهودحركن ه«-ماةملاودا1:ا رادو هماركلاومةلااورفظت اهستنأأ]

 ند ند_أانريسخأ لوةيم هلأ شنأو مهزكا ماو ردا عجصلامهءاضأ الف املوق | أ
 را هك دلسلا 2 ناوناستاذةلاقب دي ه>رانلاانءدذاانت ةهكدرو ع هلل 2 انلازو_علانا قوخااب |

 ىاهقص الا نيسحلا نب ىلع هسانابلاكتاس اكل نم# ةحاصلاد ع نوقاتاغا و هي هك اك_لا س ورمضلادر ااورك اب اق

 ةمادون ' ره-ءج ىريخ هعاراف ثروت رون هّمممو هب هكلاص هامحنم وقنأو 8-0 اجلا عفوت نماونقيأدق

 ةدامعول أ ئرتش ثا لاك كوع 1 هلا لج ىلا «تهللا ه<ر ل25 تحل اهمال ا

 د تتانعلاى اه هتن راج 00 سلا ىأرلاو قولا طذلاو ع دج ومزحتاذزو-تلانا 0

 ا داولاباربو اسهثم ةسسهست « دس راو دادسلابانترصأدق
 اهنضعنأ دارأ اميه ءاجاأت دس كلا ىلع درانز وغباما * ددلا ىف ةاكبرحلااوركادذ

 0 دشنأف دغرلا شسعلاوسودرغلا هن -ىف « ديالا معمكحثروه- وأ أ

 لوق وهواضب ثلاثا لم ىلاعت هللا هجرد مسا ىّت> لت 5 |
 1 ”رغص ىف بحأ بح نم

 هربكى لءةثود>ًاراصف اةطعوابرح انت صأ دق يه« افرح زوتلا ىدءنال هللاو

 هداراق هفشرظا نم افحزسورمضذلابرحلا او ردامف# امطأو اتداص اًرنو اكن

 اهشكك اج نعم هوفشكلتو 1 اقل ىرسسك لاول ىدح
1 

 تالاف ىزيحأا لاق(مت) افر_عوذد كف 0 * افع-َض دما دا

 يسال | - ير
 هرك-فىديز ىامالارم معالا شح ش.جلا فرأملنا 5 هالاءانسلاف ورمعلالو# مرخ 0 0 انس
 انا || .٠ يكحالاليسلا ءافولوأ 8. مغمو لحام زوفلاما «مرمخ خالو # ىلع شا

 ا ىنفرس ىذلاهللد+ات لاشفا ممعهللا ىضرربدااهتلفهتوعا ىلعو هيلع ةجراضي لق تلا :انوأ

 0 هلوطق ل 1 اهم طعد هنعهللا ى ذرباطالا نب رعناكو هت رز ةة#سم قمه عم ينعم نأ أ ىف رنموجرأو موهامقب ] ا
 هلا الف ىلبد مسجلا مفر تناكو نعى غرو حر طق كا مهدى :ءامم,نمدحاو لكل ةعبرالااهدالوأقازرأ ا

 : ءىرأامفحورلا ا ا
 هررا ىلع ىر ورأاو 000

 0 ((بق؛يملىذلا عزجلاانا-رأو *« انثابخلوح شحولانويعنأاك

 ظ
 م ع (ىأننأ)

طلان رم 0 هل مدل ع نم سلا ىرضال تديلا ا ١
 اهل وألم و

9 2 

 نع سما قلافتاددع
 لاق ءزاحا قإسلا اننا بذ_لملاداوملاتاعاح ىذقنل دع سد ة> أ ىلع ىناريم" ىل -ءاح

 نبرفعجد-*و انأنأ بدذج مأىدإىنهقنترهدلا نم * ةسعءاس فارظنت نائف

00 



 اعلا دسح دقام لد

 0 | ومان

 ةثالثرقو هلزئمالا هأف
 نر م-هاردلغأ

 رقم_ساوةفالذتانومألملا

 هللا دمع هملا لسوت هل سهاللا

 لل داس 3 لهس نين سحلاب
 لتقل ل الا
 هدشى وهأ نان

 لئاقلاانأل بلا

 هع نومأم ارمدت
 0 ولطاملهلاد

 اكىذلادهعلا اوضَقن

 هودك ًالعدقاوت
 0 وأ هلم اهم

 هوب أى دو أ ىذلاب

 هدصوةحد مند

 اهوأ

 ةال_ءنأ ميتنبا تع 7

 سمح باسل ا 0 و

 مهردفال 1 ه]سهأف

 حرغلاوأ (رخجأو)
 تانك قى قاودددالا
 نومأملا نأ ينغملاو نامقلا
 ةيعئاملا مئلامرلاق
 ىزبجح ماش ه نب" ىلع ةءراج
 ا 0 كا

3 

 هريح
 لوسرلا موش نم ىدنعو
 رومأ

 (تلاقف)

 هل ةسم ةربع ىلإ تاهد

 نوفجلاا ءام نم دنا ىف
 َن روطس
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 |ناكمدشنأو :ىئنلاهذخاودسأى 3 ىلاهيدس اللا هل دي ةلاقملا هبه ت و5 ىتلانأموق 0 ءْزو

 ظ ىلاكمو ىص<26ن 0 اموقا اكمال ا با رو للا لوالاتنلا

 | تنرتساو تادف ةنعطاا عضوم نم هينج ديلا ىلثم ةعطقت أن دقوءالملا هءاعلا طا اف ةديبعو أ لاق
 نو هأتولا لاقوردى أذ معاهنق موضعي هيلع قفشأف ىهو كن أش لاقذ اا وحر اهتءطقول هلاولاق

 لوقت ىل حاف هفانأا# "ىلع
 كلذ فرك لاقتف هربصناكف يك

 سدص7نيئطغلا لكسانلا ىلع * ب 0 ود طنا ناانت :راحأ

 بدر انامْزلاس رىلعرويص * ىنناق تري_دله لانا

 توكرنت مفصلا ىادرعصلا ن م مهران مش "ىلا اودأدووىب اك

 بدسعماقأام م م نكاو 35 نءاطر هاد سغلا تسلانةراجأ

 .ىوردوو + طرأ لجو هوب سع نم ابد ر 9هريقذ كيه نذدفتاذ

 مو ءاسنكتا هدأ اركد عع”ولاق كسقن نم س.يفاهوعطقم هر ةه.شدهلأو

 ْكناهزءطىذلا"ىئىد_ىسالا هم رىلاث عب وانامزا ممر د2هفوج ىفع ردلا قا - تان دو نعطاس اهنا

 ه«-:ل3 هعمىلحلا كالو مدلا ثغن :ناكف كفوح ىفاهاطا ةعبد رهللاقذ كنا سل ىعر2 نم اق

 اذهعاسأ,اهللاقف كاروأ اول شكت اذتنناك وةعات ىهو لحرا مب ّْرْذ هله أ ىلءاهنرمد واهمرك. ناكو هنأ سعا
 فرسلا ىتياواناف لافمت قاما كة فدك العطا نءللاقف كلذعم“لر صكو لءاقاعت لاف لفكسلا

 0 0! ناكو تاه تأت مل :مم ةقباس لا تاممالاد ثنا هدمت هلةنالو هاذا هلا هت عذ اذ ىدب هلق لهرظنأ

 ل دقو ردب 4عقو تناك انعدلت اكرر ارا ادور نمد ناكوا ضد ءامسنخلا هتثرو هلق دف دوهب واعم

 قاهحدوهءا بنخلا موستاهغاب و مهيثرت 4م ةعتشد انه تى "او ةةعندملولاوةممس راذب :باةمدشو ةيتع

 تموؤسد قو م-هيكمتو مس ولاده ةتتاعجا مأواهيوخأواه.أباهتسمعررعلااهتمظاعمو مسوملا

 م-ظعأانأ لب د_:هتلاقفا هل كلاذ تةرعسرعلا ناو ةميصمبرعلا مظعأ ان لوقتاهنأو ةيارباهج دوه
 اوف عمضادوس ظاكعتناكو ظاكعر م-ومات دهواضدأَة 0

 انأ ت تلاقة-.+ًأابتنأ ا د 3 لافاهنم تن داء ا فاول ءذفءاسنللا لمح ىلحاونرقاتلاةفبرعلا |

 اورمم 1! تانيض لاك كد صعب درعلا نيمظا ء«دتنأ ىنخلب دوو همصمب رمل مانعأ ة يعتني دنه

 تلاقد لولا ىتأو ةمش كا ا ل واعمورخك< "ىوخأوديرملانبا

 لوعت تان م كدنءمهاو ا

 اهدوعه“ رنا ماناذا لبلق * ةربزغنيعبارع نأ ىكحبأ
 اهدوفونتّوسحلا هارم» ن” هل

 اهدوق. "بق لاط الاةماهس
 دع ىذلا ةيواعم ىننأال" ىوثندصو

 دي ادغاذزا ارد<لثماذن موأرت ص<و

 ىلعاف در رلاد_نهانث الدف

 أهسحت هم عش دزه تالاّمذ

 اهد و و بشرب رح ناربتو و

 اهرررب عابلك نم اهمماحو د ل دال ادع ص 1
. 2-0 : 

 ١ اهدملو رامذلا ا حلاوهسشو * ىلكاف لحي وتاريسملا ةبتعفأ
 ا - 9

 : اهديدعى فينا ممزعلا ّقو د تلاقلان مه ىلإ -42ال 1كءاوأ ١

 آ 2 واضدأ“ اسنكلات لاقو

 " امهاج ماربالوز * املاظتءال نيمرف
 : امامك ىتفالو ل < .وهكدلا ىف ىلهكل ثمال

 اأو ثددوشف < اعدو ذا ةاخام
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 اداس

 اهاردم وأن نيضعشل 0

 7 1 5 5 فرو ءر



 رادو ة_كاذا ارضكناو # اندم_سوام اول ارض<ناو 1 ١

 راجلا هدد ىل 2 نيح هم ل #2 اهة>اسن ىتنع 5 هراح 6 هر او هدعد هوينملاةدعبو و

 راو نكتلابزرأب هنكل *« هلك ابثيبلاىفاموةارثالو
 راوسأدربلا"ى 1 اك »* هتسشدفلت نس درلا لثم

 راع ١ اونا لمع 4تبيمح دو ويمزعكتدو ميعم سم رئ ةوحىف

 راع اريختانةعيسدلام صح د رّقنوذريكنا للعش ندم |اىلط 1

 هسأرىافوةوهولاغالا ىف 5 َهْعْلا كا ه.قفدهاّتلا او)ل مح لكى ءاعوهل قو لد وطلال. كللعلاو

 هدايزو الاغا ةقلاءتت ا اهنكل ةءاد- ايفو زعم وها ع هيدي يو هو دود فاوي_ءاملوفناقرانا |

 لاقف مخه مسا ىصاس ق تملا ع ىلصوملا ندلازع ءنعكدقو ةغلاملل | ْ

 دازرغ ما ءلاذو معدوع» « انين تفردنلاراعأ”ىرعاسو 1
 10 هانتعاروو كا ل هه ع م نم 4 مافزتمت ْ

 اهيلعساغ تقاءاسنلا و ساه سن ى-هتت دب ىرمدلا نثر كانو ىلع تلد رضا ئاهم*أ (ءاسنملاو) |||

 اربع انمار رناكوهند ”رذاهمطخخ ناكو ةعكلا نيدي لد اوقياهيفوأ]|

 ىب_سح كل ةوفوناق وعو د ىكاوعب راو ان 1

 تملا نمل هباضأو ,داوخلا ماهدقسا_ئخأ
 برح قد 1 ا مويلاك 6 هل تعع# ا تب آر ار

 ساكت ودعت الديتم 0

 قرذ هلوب ناك ن اف لااذا هيلا ىرظنا ن تلاتواملا مداح تك ىرداوطخا ل مال سن دتوةديبعو الام ظ
 هلو نأ متريخأ و اهيلاتءح رق هيف هبه واق ضو ىلع عيد هلو كاك ناو هك حلا اهيفدخ و ضرالا ||

 حامرلاىلاو علم مظو ىبخ ىدعد م :كامهملا د تا_سرأواذهىف ةمقءالت تلاقتضرالاه ولع ظ

 ىسقنو فام تانملا 0 ورع لآ ةسنباهتل كافو لاقناخة وزنا وأ ا ظ

 سمأ نبا ىنأا متأءن امو * رييكح 0 :ذا تلاقو ا ظ

 بقنلا ا لا ع اآع 4

 سد 0 ةللاماذا * ىل_ةمكلء كالو ىداتالف

 ىبرك لك ةيشعلابيثابي * انئسش نيمدقلا تينرشديرت
 ركن مدجنم هونألاقب * كريس ىنمكمت هللا ذاعم ءاسنحلات اقف| ا ظ
 ة>- ىف تصدأولو ا
 اهاخأر صك ناكورضكوةب واعماهاوخأ لة ىّت> ةثالث ااونشملا لوقتاه سم لو ىفءاسنلا تناكوأ|
 هرك ذأم وق ثد دن نم ناكو) ةري_شعلا انوي اداودا.مل> ناك هنالاهيلاام_مح أ ناكو اهيسالأ]|
 دع وا هدسو م ”انغاواصأف ةعزن نيد. ُْى .”ىلعرلا سامعز.سنأو ورع نيرضك از :غلاق (هدييعوأ||

 رونانأ ىكيو روثنب ةعيبر# لاقي لجرا بهن هط ةنءطذكمو هتباص أو دسأ ىنب نم أ ص اهلد ,ديذممو رخد أ 1

 رسقفو سند تعصأ ذا د ادق

 ١ || ارد نأ ىو روهنوم بدس كلذ ناكو نينس دعب هيلع قش ىت> هيلع لمدناق عردلا ن نماقاح هفوج ل خدأف |

 لعد ف مكه نس ها ىلبس لأ س2, سهأ أردص مهسف ه)_هأ هلم ىتح لوح نما.ي رقةسنعطلا كلت نم ضم أأ]
  01كا فرخ ل اقف نيررمالا هنمان مقل دوو ىلسف تم مالو ريش "جال ااًعْذَأ

 6 هزانحنوك آ1نأ نينجا :ك امو#ىناكمو د4 ى ماس < تامو# ىندامع ”لالرضد أى 5 1

 ناوزنلا وريعلا نان لس دوو 3 كعم متسول عزنا ضأن "م مهأ دع نان د1 راع نموك دلع

 انأك احن مز ولا 03 نانذأهل تناك مععع و ياعأن ناك. نمت هدا ىرمعل ٍ

 ناوهو مث ىفالا شاعالذ تلت كراس مان نائ_سسأر بوسع هل< 1

 ا ليلو 1

 امعأ. ةتغلكدقل و5

 نا ىف راد و

 حرفىلأأب واندت لبق

 نزحلات ب ىف ىنفاونأ
 ديزبامأو ةيئيعلا ارك ذبملو

 ىو ردناق 26 دنا

 ىلعاج نذل يستسملا
 ءاحلاب نيلص وما نيعلا ةيقاق

 هنأ كلْذو "ىلصوملا ىدمال

 َّن روهأملالاامه.سىتك

 ةمدانلاوءانغلا كلرثدقناكو

 ندم نك ذو) يزصسق

 هي ران قىربطااربرح
 مداخرتوكح رخلاقريمكلا

 مانأ ب برخلا ارظنلنمالا

 ثاسحلا نب , ره 00 ا

 داد_ةبلنيعأ نع ءرضو

 هد 9 ميد هلع

 وهو ثتمالاىلعلحخ دف

 تالا هذ ةحار امال ىس

 4مع -؟لعج نأن مم“ الا

 لوقيومدلا
 ىنرعهرفا ول 2

 هوب رمض ىلحأ نمو
 ىلقلهللاذأ

 هوعحو سانا نم
 ىدتسافه-لعمترأمن

 لح أو عب ران لضعلا
 1 ءايشراضداب
 هللاد.«كلذا عدت اف

 «ىمعتلا بوأن د نا

 لاقفهلا هدشنأو

 ه.شىوضهأنملام

 41 من :دلاهمق 53

 هب رك م هرج

 هود سح موءأعل-



 ع ا ندحهنثلكو

 "|| ةلمعأا هدونبفاخزلا
 رثك أنو «ةربهراجاهئمو )

 سأم ءااىو راك(ثتدن نم

 لاق عييبرلا نيلضفلا نبا
 4. راح ىلع د.شرلاى ضع

 اهناوح تابعا
 لاقف مدن مث
 نتعم ف ردا ىنعدم

 نطفنألّددلالاطأو
 || يلام ىم انك وانك
 نِمْرلا سمحاعأ نماذهنا

 ا ىح<ينيرغءل لاق
 نيدملا نيذهىفدب برب نمل

 وأالا ا هل سدل لاف

 1 ا ناكو 4-.هاتعلا

 ىلا ست 1 "1 ا اومعمل
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 هعاطواعم# ىبنلا "معبأ
 هعادلاو ءاسكسلا نعل -دو

 الةعانسلاىلاانع>رو

 كرت مامالا ط_ذ“ ناك

 هعانصلا

 لاف هتلصو هقالطانضأف
 لانمث ٍلوقلا باطن الا

 |.غزحي
 قذر
 نس>- هحو هلو هاوهىف

 هلكوا#ترصاذهاف

 ناع دفامعاشاذ ل 9

 هللاو نس ًادمشرلا لاذ

 افيو ا ناسا
 قتلو ذل اه رك دوه
 بد ريسقن ق اروالاتانك"

 امهملا بتكهنأواذه ن مه

 لو وعد ةنانإلا أ

 نمل كاإ: نع نيكسملا ىعُص

 ندبلاوهنمحورلا كال

 كاالحا

 0١ ابلسأو ادوعاهز 5 10000 ع مذ هد, نمد :هدنانك لثت 1 ا

 | مز كدنمزح“ الهتلاو لال ضلادوا سهى د2 طصا و ةنتنلا قرنشوأأ لا طك 2 م هرذ ص اهدعبأو

 | نمادغرا عفزراهمتأ.ة 4+ 5 ءرولض كل :اق لد :الاسنارغبرمذ رص ءاللو ناسا

 ياللا الو نوعئصداواك ا ا ةكةناكم لك

 | ىلا ءزهجأ نأو 0 رطعأ اطعاب ىف م أن :موملارم «مأناو ما اد الو اة مهأالو

 | تبرضالا مان ةثالث هلاطعذخ ا دمي فاذتال ردجأ النا ف | ىلإ هر ةصص أ نيباهلا 5

 00 م مه>رلا نرلا هللا 0 2 نة مو ردم أ تانك مو ءلعأ ارقام الغابه قنع

 سانا ىعربقأ الغي فنك اجا لافي شم .مدح أ لشرف يلع مالم نيرسملا نمةفوكلابن ماجا

 ا امدالااذ هرغ ؟- دوال هللاوامأ ةيعمنبابدأاذ_هأي_ثهءاعاو رت فني نمولاريمأ داعإسأ لاَ 2

 ىلعو لاقالا د ًادصسملا ىف قدنمل م مءاعمالل_سهلوقيلا غلب ال1 ناعم :مويلاريمأ ب اتكمالغانأر وأ نوعتستلوأ

 اهيألاقفاربكش 1 و اىداهوذخأب اولعش مهتام 0-2 وف لزن م مالدلا نتف اارم

 هيأ لعفن جاجا هللا اقفالدب ىنم هلم أ ىنمراغسالا ىلعىوقأوه ناىلو: ىرامىلعمعءذلان 5

 هون لوةيىذلا" ىجربلا اضن ريعاذه لاقاللاقريمالا هيأ اذ هن مىردت ل ئاق هللاةنوالف جيشلا

 هيلذ : الل> كمت نام ع ىلع ل دع ىلع ةءلو تدكو ل .هفألوتممم

 ْ فالضأ نمندعا ضرع كو هذطن ْ طوف لود ةموهو رادلا موب هنءهللا ى ذرنافءىءعشلاذهلدوأأ |

 ند :موااربم ىلا تة ياله يشلا هيأ حال اهلا هوّدرال هور لاف لثعن اائباضد تكرتنيأل وشب و هو

 ' اذهاملاةفءاضوض حاجا عممف ه_ةنع برضا" ىءرحايزياسمللاحال صل كة ىف نارادلا مونالدب ناقع

 1 | ل عجون.راهاولوفهسأ اربمه ومر 00 هسأرب مهوفخأ اقف ترك ذاهفاربجرمهنتل تءاج مجاربلا هذ هاولا

 | تاو ويالزسسملا ىلعساانلاع -دراوهدارب هقمد :ناذي او رهأرو ل<ر يذ هرحأ هلع قمسضد لجرلا

 . فدا زل! نيب ذيع لوش. كلذ فو + 0 :رغص ىنأ نبا

 امعشتما .هادىدمأ ص الا ىرأ ع ةيكتلاو ا مهاربال لودأ

 ظ

 ابلهملاروزتنأاماواريسع *« ىناضناروزتنأ ماري ست

 ابهشأ جبلانماياوح كبوكر ا 1
 ابرقأ ىهو أ ق وسلا ناكماه آر ه# هنود دناسارخت ناك ولو ىذأذ

 0 ار 5 هيدادهلا ع ارض ناو

 اهّوأ طءسلان م هاما ىثورخ< اهدحخأ ىف ةمثص نمءاسنغلل ثدملا

 رادلااهلهأع نمتلخذاتفرذمأ# او نيعلانعأ كال بس ىف

 راردم ندا ىلع ىل لمسد صمق 55 ار رش ساد ىأ رك عت 3

 رار هرشتلا نا هدا مارذا اول اهيود رز دع وم ساتش عد
 راتسأ برتلاديد> نمهنودو * تاكئدقوىربعلا ىهرذكل درت

 راوطأولو> هفرمصىفرهالاو * ريس غاهفرمص ىف ةتيمنمّدبال
 راعهدروىامدراوم ا لهأ 5 هرداشدقءام ذاواو اص صاب

 ١ رافظأو بان ناحال سهل « ةلضعمءاكهىلا ىذسلا ىثم
2-0 

 راند و لامها ىض اعاف #* ترك ذاذا ىّت د >-تدسناذا رت

 رانك ا 1 نا انذحامل د هيف طتود ىلع 1

 رادمتو تناحت 3 اغاف « تعترناو ضرأ فرهدلا نمل

 راصضاوءال_دار 0 3 ىنفراق ناس ىم دجوأ دامو



00 16 
 سوك ن م رب |.اهِي ىلطضا 3

 رهنزلا موجضلااميىلتحاو رمنا
 لاق رهزلاءوجت ىبة نم
 رك ذو انهمذ قعدان

 نورحلامطحلا ىل_ه ق_وذا * ىلو>ءارجو ىتسهاديناف ظ
 لفى هذا لاق مترعشلا: مهمهيورب ديو همف لقي ىداولا ىف ردكاوءاصعذ- ا رعشلا ه_منأوءاأا لف أ

 انره«_ثب هر سقي ىتحأي_هعنصهن'ىربال6د-أ نا لاقفا رذتعاق هايتألاتامالا د_تأوامه أ |

 انناشمأ غلبت لانا لا شف ليس نم عزتلا ىلا لهفهلالاةفبزالاروملا ةفاطةسا اني فيطتسو انيس<هيس>وأ|| ١

 لاقو ىدبعلا ب ةثلْلا ءسنورخخ أت اب ,ىفةديصقلا هذه علطم ءارعشلاورعشلا باتكىف ةددتةثءارك ذوأ |
 هبت: نباهدروأ اممروصو هولعتي نأ س انلا ىلعبجولةديصتتلاهذهىلءهلكرعشلا ناكول |

 ىنبتناكتلأامكلعنمو « ىنيعتم كد لمة مس طاخأ

 ىلعتمدنمت اهءامظع

 راذتعا ترذتعاو طرفام
 تاقف طّرقنم

 ءامد رمشو هوه حرم : ظ

 راضألا نع نيعللا ىئاانغأف قود فى صلاح اب راهم رع د تارذكد.ءا اومىددتال و | ١

 اوراسو منح آتدارَندَو ىف .ءاهحاصتملرصأب « ىلا” ىنس لاول ىناق

 رايدلابلغاشت!انللعت ىنيوتح نمىوتحاكاذك#*« ىند تاقلو ا ودءطقل اذا

 (لاقف هيتس من

 اهممشلاب عري-طت تنكو
 راتخلإ نم نلس نكذو

 انني( رفاظ نب ىل_ءلاق)

 د_:عءسامقملاىلعةل-.ل

 هم: قلمثلاة فلام
 ماع هجارغناو هقارتحاو

 ىيم"نمىؤكنمفرعأن + ىدب يأ نوكحتنأاماو

 ىنيقتتوكيقتأ اودع *« ىنكرتاوىبحرطافالاو

 ليام هياريظادبرأ « اضرأتمسعاذا ىردأأمو
 ىنيغشي وهىذلا سثلامأ « هيت انأ ىذلاريستأأ ا
 رعأهللاو رطا وخلاد راو باب نم علطملا فام_هقاشتا عاف نرد ذملا يصسلا هنأ ى وقت ةرامملا تابدالاو ١

 هنععزتنمريغهب ىععاذا لعملاو لعاقوهىذلاريعذلا هيفارد م ءاكف لعذلادارأ هنالن و :مريغانهالجو |
 101031 يت ظرالوفك هنطجالا سلول

 باحتورصت اهانرقباشىنب * اهنوذخأ:الهتلاتيدو ميذك
 همئاح مادثلا طااخالو * هحاص ماني دي زامهللأو نعاشلال وع

 هيحاص مان همؤلاقب ىذلاديزامهللا وو اهانرق باشا ف لاق ىتلا ىن» و الج هللاقب ىذلا ناانأدا رآاماو

 هينث عجابانتلاو اهفشكى أر ومالاالحوأ هسهأ ف شك: ادق لجر نبا ىأرو مهمل لجرلل لامتءالح ناو

 فوذهحل او فزحلا زا (هيفدهاشلاو) ر ومالا تاعصاتاكر أ ايانثا عاللط نالف لاقي ةمقعلا ىهو

 اهلخدني> ةفوكلاريثم ىلع جالا هب لثتتدلااذهو * الج ناانأ هلوق نملجرانهوهو فوصوم

 هلاحووذدمو ةفوكلا لهأو هذ وكلاب عمادلا دصتلاب ناس لاك ىئمالاريع نب كلا دمع(ثّدح)اريمأ 0 ا

 ىلعاريم أ مدقدق اخ اذهلاقذتآ انانأذاهيلاوم ن مني رمثعلاو ةرمشعلا فم-ممىلحرلايرخي ةنسح | ١
 ربذملاعوداسوفاك_:ةماغيسادلقّدم ههجورثك اا ىطغدةةمامعبا ة«مدص-لا لح ددقهباذاوفارعلا | ١

 فيك ةيمأ ىنبهللا خف ضعبل سانلا ضءبلاقف ماك: .ال ةءاس كشري لا دع ص ىت> هو سانلا لاف ||| ٠
 الر طتنىت- لهم اولاعف كل هيصحأالا ”ىج.ربلا فاض يريمع لاق ىت> قارعلاىلءاذهل ثمل معتست |

 ىله اي لانو تدملا دين ًاوالج نئاانأ لاتف ض منو هه>و نع مالا رمس> هيلا رودتسانلانيعأحااىأر
 ىعللا ومامعلانيبءامالا ىلارظن أ ىنءاكو امحاصل ىلا واهفاطق ناحو تنبأ دقاسو رىر'اليناةفوكلا ا

 مطحف اوس لمالااهغلدو 1 عزوىذةثافّرشلا ناوأاذه ْ

 هضرأن م ارودسملز
 دقسك ارااو هقار-غتاو

 تدكرو هتيلفتماظتنا

 44+ ىوفءاس رالا

 طرخلا ةطاحا ه,تطاحأو

 حابرلا ءاهفسو هنطقن

 بهذ تداك ىت>اهب شده

 دقاهداسحأو اهرادو

 ادع ء ان علا

 اهراكوأن ىهو اهراق

2 

 ه4. هزيم يض ىمأرملا نم

 ضراعلاهع ولوو_ض>أ و

 مديتلقف هموعك لالا
 هن نهد دوساسقملا ىرئام وأ

 رهظق وذ تك ازلا دوس

 جعل

 مضور هظ ىلعراز_بالو * من غالو لباىعارب سبل 0

 . - ل 3 3 اراكشما ل م 1

 :دال ماك هبت ه> دوو وهذ 7 .م و م ع 5 1 0 0 1 ع 5

 ود :بردلا بدحو د“ اود_شفاهقاس نع ترق“ دو اًضد 0 36

 د_.ثاوأركللا عارذ لثم * در ءرتو اهيفسوقلاو ٠
 نءتسشتةوءاك ذنءتررفدةاون:ةلازامخةكىناجززمغدالونان_كلابىف عقمتءالقارعلالهأاهللاوفا| | ٠

 سلس بئس يي ب بيبي 2 22 ب7ب7ب7ب7ب7ببيببببببببلبا ا ١

 همضذ همأ ف ةمد#

 رعالا ىذاقلا تز“او
 لاق هلبا هجرديؤ مانا



 7 ذىلا هتفصىتضخأو

 ىفتاقف اهقاسناكماللغ
 درألو مزاكلا ضرع

 نزولا
 اتا ما
 هيتاجو ن ماجن كه

 اهاعذىفا ماكو
 . رظانىىذلا ىحت

 (لاقفزحأ هلتاقو)

 ءدخ هدروت مو
 4.ةاهم سدح .رثوارظت

 كسوف تنذحأ هلت اتق
 بيطااوأ عمجاكر ظنالاب

 لوب ث يح رعهبلاب

 نم ىبمدم ا طوناك

 ارمصدأ

 فرش نهللاديعو:أ م>او

 نب ”ىلع ىبأب امو ”ىاذجلا
 الزم هللضوت قر
 ىعنصمت هيفناك اعيد
 لاقف هدفص

 لزم ع نم عنف لزنمو
 قنضلا وةلظلاو نعل

 هشف هطسو قى 2 5

 قدرا فرعلاو هطولأ

 روعأ فرم نبا (ناكو)

 ىقم-ثرزالاقف حل

 ةزاجالا قد را

 عاصأ روعأاضي أت نأو

 قاسقت هدسلاى فا وذ

 ىنىنن كف رسمنا لادولو

 ناك] ةععف ىف شف هطس و

 كرما كيفاش َْق مضوأ

 (رف اظن ىلءلاق)

 : نزعالا ىضاقلا فريخأو

 8 فاك هللا هجردي وما
| 

 ْ ناكو ىلاعملا نأ دنع ناك هنأ هانعم

 ىضاقلا يتاكس اعلا نإ

 ةلمليف قام يدع لا

 00- 0 ب ل نأ ىنغلباهبك صوأ 50 اوكءلع تش: ماصعمل

 أوس ٌط 4

 ْ 0 د ا ديم نابرا ارهلاداب زن روظتموناذسن ةجراخ هلع

 ةغبا انآ ًارعشد ملو #4 0 مهملع نرمدف هع ىضرب نأ نامعنلا هل أ_سما مهأسوامهم راك“ا دو ةغاذ 1|

 ردت ناهتلا مسقأ لاق 000 اقءاسم ءاعلاف ةممرا دانه «شن 4مدعت هممق ةغنأم |١ س دؤامهعم

 كيداز 1 انضر عذءاع“ بغى حرخمم 1 قاطو 1 اا تيرا لا

 | لاذ بضذت نأىرحأت :اك مدي ى هلاقنامعتلاهآرا 14 هياضحخ ىنوأو ءازد ؟ىضخةفام مد ةشاتلاو

 1 لاح كلل ةةيعقةرامشأ هدكاتسا وهنمأِف لاق لح ًاوفعلاو هانرحأ دو ىب رك 2 :ال نعللا تأ نان رازغلا

 ةدعابملا عب هلنا معنااءاندا ىبعادس> هل -ثأت نكن م: أىلءىردأ الثال 2 ىلءهند_سك تدان نبا

 لك أب ةغبانلا ناكول !اقاهبهلرهأ هريفاصعن مريعب هام ىلع مأ هرم ةدو> ىلعمأ هم ا هباغصاو هلهنربا سمو

 قسدسلانأ لمقو تالذريغ لمعتسال ءّدِجو هسأ اونامعنلااءاطعن ا ضل نهذلا ةبث آقيرشو

 هدلع 0 ل كده هب رهدعب هيلا ةغيانلا عوجر

 نيام ملقذب رب رمس ىلع الوم ءاغل أف هيلا را سف هبهدودح نم قش أو هيلع هفاخأمو

 0 37-3 فرب مل كاع مدفأولأ ه.حاح ماصعل لاذ

 1 1 نمل طا دآآع سدا ب 1 00

 مال ا كردرملو هءماهاح ىلع ”ىناسذلا ةغدانلات امو

 (ال < نباانأ])

 هظفأو ”ىجاررلا ىل ليثونب مم !تسلؤأو 8

 قىوفرعت ههاندلا عضأ ىتم د انا ملا عال طوال - نااانأ

 ا لو أرفاولا نم ةدمصق نمتدلا|ذ*و

 متن اك تلأسام كءنمو 4 قيعمم كذد لسدف مطافأ

 نيدجلا حاضو فمسلا لصنك 0 حاب رىفا سس نِمرْعلا نئاانأ

 نرعلا طسو نم ثمللا ناكم ع ىريسس# نم انتكمناو

 اضن اه لوش

 هدعوتدنلا هدعدو

 نرقلاىت:ءاهز مدد 55 اهاطش طظشما::انفناو 3000 1

 نرد ىلا فلان و ظل در ةالناز
 تنحل 42 سد ل دي هنع تكا رادصت ةلئد

 ىءالاثو كاان 3 2 لالا هذا لزيلا ترذع

 ا ل 5و ىئم 0

 َن وسلا ئى

 نوؤشلا ةرواد_مىفذ ضو 5 ىّدشأ عك <نيسطاوخأ

 نيمأ دضذىلاد:-سوذل # ىرهظناوك :ةحام ىنحأس

 | هريخاروصفونارمعلاد

 ظ كولا فد ر نما و صوح> الا هعناو "جايرلادر ,.دالا ىنأال جرن أت امدالا هزه هلو5 ىف سدس

 | كانطءأرعشلا اره ”ىجايرلا ل ثوب مص تغلبأ فد ه1 هلالاةف هلد الانا أرطقامهتمبىلطدح اب رىتب نم نَح

 هلع هذا الاتفال اوولاعذا أرطف

 تاو

 سس يس سس



 نكازل] ّ 4

 دوعلا هو>وىلا م هلا اذ 3 اهضقتىل هحاذ كر !اترطظذ 5

 ماعلا عافراان "ىادعل وقاد تم نسج و ليلعلابةأر 1 |

 مساجرذ أحن نمروحأ همادع د اهراعأءاسنلا نينا نماكتو 5 ا

 تاني سلو ةن-سو-تعق دع كن ل د نا ْ 1

 3 ةراشثالاهذهفرعامهتلاو تددلا اذه ىنمب هلوق ّمعععاموأ لاق ننمؤلاريمأاكللذفكواولا اننا >

 لاقف "ىريغلاة.حوأ ىعلااذ هذ آدقو ثنخالا|| ١

 [موعم ورافكن اوص 21 ا د تقتا وس تلا و نال تملأ ْ

 لادتذخامشلا هذخأغأ

 حيرضم نارفعزلا خ هلد“ بيسو * اهنكهتقتا ىنثن نم ٌرماذا ١

 هسعنأ"كونتلاى خذاقلاهدشنأ ام ىنعملا از ه نمف ةرعدأم ف رطل

 قرف ىلع ةسضو رق نو ىعلاطت عدلا سعمسنأل |
 قرش رف_صدعمف تدب دوو * قرشهناع ىبسنع نودو

 را وعلا انصر اهتنحو و 0ك

 قذنلا هرج قات اعرب تلك عاد اي تكتت
 نم مد رلاوذهللاقي عطاق فيس هل ناك ةغباتلاب ى هو ىذلا و م َنأ له عملا نعء(ةغاتلار اخد عجر)

 هيلع هضررحو نامعذلا ىلا هبىّدو ىتح سه كلذ نم منغطضاف نامعنلاةهباتلاهر ؟دفهندوحو هدئر ةمرتك |

 ن.سااح ”ىرك شيلا ضاعن دمعت لكملاو وهناك هنا نامعتلا ن مهعباتلاب ره ولج !نمىذلاناليقو |

 | سس زد درسا ىر نانو رع لكحل ملفا ناكور نزلا حيف شربأ ا عم دنامعنلا نو هدستعأ
 فصقةمامأ انأاب بانل نامعنلا لاقف للك دلل نمناك اهنمنامعنلا ىب ءانأدر ءلاثد و نامعثلا | 8
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 هرم غل نم لخملا قط فاه>رفواهفداو رواهتطدا ويف فصو 1 هذ كلرعش ىف هدر د
 هفاهنةفيانلا غاب ونامعنلا سفن ىفثاذرقوف برج نمالارعششلا اذه لوقي نأ عيط ةسامتامعتلالا
 ورع ماعم لزي لو نام هعنلا ءاخأحدموهحدمورغسصالاثر 1١ نب ورمعب لزنف ناس ةقلارامةبرهق|
 0 ىلأ نءو هيلاداعفنامعنلا هفطعتسانأىلا هعمرادفنامعنلا هوخأكالمو تام ىت> |
 ريهش نب ما صعه- كا آف ا رذنملا ن: نام عذلا ىلع تمدق هذعهللا ىذ ةردان ناس
 نكي لات ”ناط ف نات تاتام ان ةنكفلاقمعن تلقت ًازاخغا نأ ام رععرأ لاقت يل تدلغأ
 لايوها 5 كنزق ان نب ناسح نك لاق ”ىج رزخ ىنأق تاقام درت ىلا ىناقتلئاسر د

 همس و مالا نإ هلم>ن ءْل] ا س.سهناق هيلعتلخداذا كلوش ًاسىباق لاق :تاكداللاةح دعت ْ

 كمل ميأ ىلئملوخدامل وفا انتالود رفقفاوت الار أها هر ا نكياو كلذ لعمدعاستنأ كالا | ا

 ريسلا هنم صأف كب اع مسق أ نا هلكاوتال ةماعطلا ١١ ةلاعد ناق هذمهتن :أوكةموهو لمح نيد وكس ْ

 كلل ئاسلاوهنوكىت>ئث نعرايخايهأدمت الو بخس عئاجلك الهالك وءفرسشتمهع- فريم ةباصاأ] ١
 لخدالاقذ "ىلا حب رمل تضو ادق كف ردتلا ن_س> !تاقفه_اجىفةماقالا لطتألل |
 ُخ ىنصه أ ا ءتمح> (ذارمضاح ناك هن "5 ءادعىل هلاتام دل مج سه أ ىف ىف را كالا 2 تيم>و تادف |
 لاف تح رشوة ؤس هزت ل ا اباعدمتهتدشن ا ذىنذ[فداشنالا ف هتنذأتسا | | ٠

 رضاعم اعز

 ةغانلادعووامضغ *الةماق نامعلا هزن ل ىتدر ةلادعس نهر م ةغاتلااهدْمْنَأَف هلي وطى وأ

 ثلا ىلع ىف < الا ضرتءادوو مهحدتمأف ماشلا »ناس كول ىلا صدم“ من هموقىف أف رهف هدد تو

 4 همدشتو هلاعلار 0 ا ل هن مريح *الاأ| ١

 ناك ةغانلانأن ولعت اهناسللام 21 لاق ناو صن كاللاد_.عنأ ىوريفثدملا فيصتلا طققسدل اوةامأو |

 ”ىريجلادبسلا اعد ةمال دانأ
 لوبا 0ك هلزخ_مىلا

 تلامفهقتاعىلع ا

 لاقو اهضغماهعض وف ةملع

 ىب ولت م>ال'ىلعتاإل

 52 ءرناطم شك ءاعلانف

 ىسعما أمسك :داواخ

 مكحل ا نامقل كابرالو

 لا ةفعريجلاديسلازابتسا

 ءىوسءأ ك مكون لو

 مثل بأواجت اهتاماىلا

 لاقو الرا كَصَدد

 كل ءلاعدام هللا ةنعلكءاع

 هءزانالفلح هلك ازه

 د._سلاهللاقف اهدعباتد

 ْك-ةهح نمدرهلان وك

 وبأ ىو ردقو ىتو>نمال

 انساب 4 اكل ا هذهحب علا

 ليعع“أ نب ىلعى لا ىهتني
 ةمالدانأ ق2 لاك

 ىوسسرك ديلودمسلاو
 ىنأ د نم ىناشلا تردلا

 حرفلاوأ اهاورو ةمالد

 تا لهتني دان_ساناضدأ

 تاكاجأو ”ىدعنب مثلا

 ءاطعىف ١ ًاوةمالدى أند

 راح ا ءاطعانأ انو عرتسلا

 لاقنأب هت
 اهدلتم ةمالدانأ تددَص

 6 رك لخ الور عيطم

 ءوسموأأ مو> دف 5 نك و

 مل باواهتاب ءكذفا

 قىل> دن هب اورلا ءزه ىلعو

 نارتو 8 ءاكادا
 (ميذوغالا بانك فقيشر

 ةديد-> ىنأ, تعج الاك

 نا 00 امون رعاشلا

 ناك. ما لاح نع ع

 هنعصوت هلشتنك ىزلا
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 ك0 ىنيارك وأ ربخأ لاق
 ظ رسال سل اوقاضد |ىنءماادهىو ةغبانلا ثدن ىلعدح 1 ءاردالارثك و نظاف ىراشالا# 'لء نا

 ظ برهالوه_:مأ4مالرهدلاو د هلئامحا و ثمرهدلاكت نأف ىريخأ لاق هنمست1دوو

 باطلا كتافام ة_.حانلك ىف ه«اهذرمصأ عيرلانانعتكامولو لاقىرقم لاق ريصلا نع
 لاقفاضدأ”ىرتصلا هلوانتو ||| نع هللادبعنيد#ئانريخأ

 برهم أب فو نم مه. * نكمل بك اوكلااوبكر ماولو ”ىاكلاورعابأ عمسنأه بأ
 هيف فهن مساقلا آل وقعدنأامو || رعى أ دنعءاسلا»تنكلاق

 ءاملاوىرثلاناط_سبلاكلو# براملرغمالو رغما نبأ هيردسع ندمت ن دجأ
 بهاذملا هءلع تةاض نك تنك ىتيلطم حب رلاقوذتنكولذ رع الالوقوأ|| هناوسحا نع

 بصق نم بددان أهيف قط
 ىلةصلا برعلا فأل وقع-ددبو

 لمانالا هلع عمجت براهاجب د رسدنأ كافك هللادال_:نأك نالرق هم تاك كل

 ةغاتلا ىعءاما 9و ةمامأانأ كك و رضا م نامدذىلا مدعم ى-هتني بامضْن هب واعمن دايزهعما(ةغبانلا و١ تاوجلا نا هب 3

 كوالا ة-ةيطلا نموهورع-شلامهنم”ضغنيذا فارششالاد>ًاوهو نوشانمم-4تغيندقو هلوتل ||| بسانالاولح ىديسات شعب
 ىذلا نم ناذط غرش عماد ه:ءهللا ىضررمعانل لاذ لات سارخ نب يجد رن ع * ءارعشلار اس ىلع نيمّذرتملا | ||[ بسدالخلا رمض# هواذملا بع
 نونالا ف ّنطظتفوخ ىلع * ىايثاةلءان راع هذ لو هبسش ىذاملا لسعلاا اك

 نيدينلاد_:ءانكلاق”ىلعأاهلادمءنيريرجنيديزين يريح نعو كتئارعشرعشأ كاذلات ةغياذا ناد | [لاقن فتون مث (ىلكلا لاق
 هلوناودشن أ ىت-ةغاملارعشاورك ادق هواساحو هرمون هدنءو نا سارا نجح رااد.ع ىناقتنلا | زهزحأ اكان

 اذهلثملوقي ىت> نامعنلا فىارىذلاامو هرم ىن: نمش لاف تدبلا ىردموه ىذلا ليالك كناف تاقئاماةهلدجأال
 دئجلا ىلارطتفترثك فاضدأ ةيسقلا كلذ تلاقو ةري4ارظانم نم ةرظنمىلعالا نامعنلا ناكل هو ||| ىف "ىذاسللا ىلع ديزي لال
 اولا قل مم> اصن:اعامنامعنلا نم اونباعول هللا مسقأو بيراعالا ءالؤهلووكنلوهيالدلاخانأا,لامذ ||| 1 بيطلا
 ناو سم نب كلما دع ىلعاندفو ”ىدارملاش:ذملا نير ع لاقو# نونمآ مهو عم-:اماولاتمهنكلو لاقاميرثك أ || 6 ىلك انت نس>أ لاف
 رذدتعت الو لعفت نأ رحت ذك املا ادمعهل لاذ هماع فاح و سصهأ نم هءلا رذتءاف لح رماد 2 هيتكنأ 2 و مقلادخأ
 : ْت 0 ماسلا له اىل لم 6 0 اللا ترو نامعنلاىلا ةغداثلاراذتءانمىور ك.؟لاّمفءاشلا ىهأ رع ىتأ ||| ةراعتسالا هركمتلام ىلع

 بو.2تداجةبو < قدروأ
 !ةاشوان مق( ىاك لالاق)

 هلوقم اًةمازرورسهسأر

 ظ بهذ _هءرال هللاءارو سلو د هم ركسفنل كرف ف

 ظ برعلار ءش اذه لا ةئاهلك ةدم_صقلاهند ثنأف منت لقهبو رثأ لاذ ىلع لبق أذهب ورب نم مهيد ف

 هدرملا هت>و زىأرفهسنأ ل هأو هئامدن ن مناكونامءنلا اصاخناك ةغبانلا نأ ربيسغو ةالممعى لأ نعو#

 ْ اهه>ورتستاهعارذ د اكحفاهءارذواميد.د ترتدساف اهةرصن طةسفةءاعقلا هش ْئثاهمثءدقوامو ا

 ظ اهو أىتلاهتدمصقلافاهظاغواهتلامعل ل تالا ل

 دورصريغو دازاذنال-ع « ىدتغموأ ٌئارةيمل [نم ,| ا
 دوسالا ب ارغلا باهت كاد« ادغانةلحرنأحراوبلا معز جذاس ركل يدنمىل ناكدق

 نير دم اعد حت راعأم
 هتسحأ نمد هنع تضتعا

 نس أعطتسأ لذ "ىلع حترأو

 دغىفةم>الا قد رثتناكنا 55 هبالل_ه الود رام سال

 ردد انا راملا ف انارنا  لسسلاف را
 كدصعت منأريغك اة باصأف #2 اهمه.سشدم رة-.اغ :رثاىق

 دحرب زوال نملصغمو * اهردت نب زتوقايلاو ٌردلاب
 ديلاانقتاو هئتاوانت «هطاقسادرتلو فمصنلا طقس

 دقن هنا صغأ ىل_ءمع « هنا بنك صخر يضخ
 دنسا|ماعدلا ىلع لام مركلاك « هنأ ل->ر م>اغبو

 لاقف حارتملا نينيدلا حان
 يهذم”كلب دمم ىف تك

 ب نفل
 نأ انل ىورام كلذ ند َ

3 ]ِ 
 ترطد



 هلودهنسا< نمذعءدا#و اهسقن |

 هلضاون بعغتام هيقتقم ىلع د ةماعمادنضاءف ضر.أ و |

 هل ؟استنن [ىذلا هم طءتثن اك« الهدم ه-تةئحام اذا هارت ص

 همضاباناعاقارمو_سم «لدستملللا مالظوهترذك
 همد نم مزمل ىغشلا قثاسو# كم 1 وك,روخ“ عبدلاو نأ و ٠

 نعهف رمشملا لوم هدم حو م ءلا ىلاقذداعس تنأب ىو ىلع هديصقامترغو ةريثك هدالوأ نتاع آ

 مسو هيلعللا ىلص هةتايئأ| ْ

 عساو كنعىأتنملا نأ ت تا ناو * ىردموهىذلا لمالك كن اق 1

 [ هلو أوربا كال مرذناانيتامءئلاو هو سواقانأا< حدعلب .وطلان م 6مل م3 ع نم ىنامسذلا ةغبانللتدملا ّآَ

 عئاورلا عال: ك.رأابنك يرش ||

 أ

[ 
 ١
( 

 « اهع”رري_غحارشالا غم_:ك5
 د ه5 هر هاملت انآ تو

 *« لغاش كلذ نودمه لحدوو

 « همكحصر,غىفسواتى أدعو

 0 هلم ثا ةنوابم 0 بنو

 0 [يلسء علال

 ا ا بتّرمد_هف. اصم

 عياسماعلا اذو ماوعأ ةم-سل

 داصالا هممت فاهثلا ناكم

 >اوشلاة سك ارفودو ىف 0 أ

 مقام هيديىف ءاسنلاىل
 ف اهع*ءوسنم نوقارااهردا.ت عجارتاروطو اروطةةاطم

 عماسملا اهنمّدتست ىتااكلتو * ىنتلكنا نعللا تددأ ىنانأ
 * هلانأق و_ستاقدونأةلاقم
 م ىنع نغضااوذال تنكن اق

 0 هلوقأ ئذد نود ءامانأالو

 « ةنيتملايح ىف نحف رطاطخ
 * ىرضانماحاوأ ارذ-ءغلمآس

 دار كالئم ءاقلت نم كلذو

 عفان ةءاريلا ىلع ىف باحالو بر

 يا ةلاحمالمهأ» تنأو

 عزاو كاسل ابدع
 عمكحارذي .رعسلا بردهيرللا :

 علاظو هو ماطذابع كرك هو #* ةنامأ كدحملاد

 طاق ةينملا هيرب + همسساتلا شعت عمرتنأو

 حئاضفرعلا الو فورعمركنل الذ * هءاقوو هأد

 ١ك ٌكل_سملا| متاف اح ىف ءاروزرب * دّرصم ريغ تءشاماذأاَق ا ظ

 هنأ( ىنءملاو) هلوهو هطضم- لاح فهو هنال ليللاب هب -.ثودعب ىأ ه_:عىأتنا ن :رم غطوم ماىأتالاو ا
 عج ىف هل نالو هدي لوطو هكلم ةعسسل ضرالا ى هدأىلاراصوبر هلافد- بأ ناو حودما'توغنالا|

 لدللاب كاردالا ههسشتامألاَمذ ةغباذلا ىلع " يعدالا ضرتعادوو 4 ءلابراهلارب ه سه ال اعمطم قاف . هلا )ا ١
 لاوولذ د در غنم نيا تحل مقالا ع أي .نأ هلع «ناكامناوهناكردراعذراتلاولدللاى واستهدف
 لوقب ثح كاذهلا اغا سم دجول هنم نسحأ كلذ ف "ىريغلا لوةنارئاق نأ
 اوت ةسسص:نأالا ك1 وا هومكوأ ءامتعلاكتنكوأذ َ

 ءا_ععل ىف «4ء.عقرولو ا#*“ ترهم هم كنلو اح ىف و ١  1ا 0 0 2 مدل 00

 _ مطا_عيصلام ما 5 هناكحاىد-:ميالب راه ىلد
 حمم ميس جس سلا للا يس

 اهيفلاقتألا ||
. 

 تنبلا 6 طم و

 هدعونو 0

- 

 هعدعولا

 3 ا فدسو

 ءالا هللا أ

 الو> ىقبيمت هليل ىفةديصقلا ل معيناكهنالريهز تايلوح لاق عيقنم ل
 | عوامسفو امس 0 تى

 امح تماما ضرالا ار

 ال_ةثاهبتم>ناامحتو

 اهنمز ءلاوعمسعت لرب رس

 كدا !|هب رذ(ىدكأ# (

 انأانزحأ هللاتو "ىباسذلا

 1 اف و ةمامأ

 ريهزن تعكل مقأو ةغباذلا [| 7

 0 وأهل لاقف مالغلهناو
 زعسح 1 0 ىبداب

 لاقذهدشنأف

 الوزي نأ اه دبناج عنو

 هللاقو هبلاريهز يعكف

 (كاذ نورا تح ىنباتنأ

 "ىل_صوملا د“ ا ءاورام

 نب ىحي نلضةللداو لاق
 اعل دف دولومدلاخ
 ثاللاديعزبرعرصتلا وأ

 لثما!ةريخلا لعن كمل

 لوري سانلاىأرو هدد نيد

 د_سنأو فووامظذوارمت

 الاحترا
 كمربل [نم دولولانحر منو

 ج راو فلا وىدنئلاهاغب

 لولا
 لضْعَل هم لام "لا طستنت 3

 لوّش .امرديإف هءاعمترأ 6

 هذعان لضفلالاعذ

 لذذلادلو نمناكنا اعمسالو
 4. ميد سائلا ن ستساو

 ةهلصتروصنملا ا

 هقفلا عيشأا (فابنأ 0
 نت رع ند اوادسللا
 ىنأمن لاق ”ىمدقملا لضفلا

 فول مساقلاونأ هقعلا
 ىلع نعت "ا

 “ا عسى 7-5 هللا دمع

06 

 ل

 طرا



 ةيفاقلارا .ةخاكلاذت تدصقو 3 ل
 ددأ وهو رازنا همسن ىهتط هزت نب حانرتب ةعيد ر ىل ىبأ مم ءاوريدي ون ءكوأ و كا 1 -ىبأنءريهزو) رداساغارطاخ لك ذا نك-و

 الف الث لاامأذ هيبحاص ىلع ةثال_ةلادحأ عدةةىففالخلاامناو ءأ ارعشلارئاس ىلع زئمد-ةملاةالث !| لاشفاهماا

 ْ نبرمت لافلات" ىدللاهللاد_هعنبر مت نعو "ىبامذلا ةغبان لاو رضرو سدقااو ها مهو مه. فالّدخا دروم سدامدوسأو

 ىنأن "ىلع فاخت ال151 لااسلا تاو اةباخل ا ىلاة سمو ةلدمل هدعهتلا ىضربااطمللا | |نيرطاخادراون نم تدممت
 هدكمم هفاثلا 11

 ةياتحمالو اد ريغ

 | سلم ىف هلوفق نأالا

 ْ هيون ل وق نم نيس

 | تحرخو (رفاظ نب ىلع لاق)
 : نبوةهد ندلاباهشوانأ

 اذه نع مك-* ؛دنملوأنالانمن هيردل_ةعااموهتاقىلد لاق كح ءلارد5 ءدلوأت اَهذ ه:ءهللا ىكرنااط

 هنعدللا ىضر رك ذم ءو هوع ءنلاوهفال هل انين واو مين أاو هرككموقنأ هع ى طرا

 لوش. ىذلا لاقوش نموتاقءار «سلار عاش هليل ىورب لهىل لاف لاق هل ءوطقسق

 داع س1 سانلاد_>نكاو *« اوداخ نر
 ىلظاعدال ناك هناللاقءار 2 لإ رواق ناك رتل ارهددجلا 0 ىلىلأنبري-هز 5لاذ كاف

 هلفد_ثنأ هللاقهنا ةءاور ١قو همك وهاجألاادحأ حدعال ناو رع ل ا”ىثحو ل 5- ؛ناكو مزاك-ا| 1

 ىلصونذأفلز :وا متر قف ةعقاولا لاقأر :ًأاموتاف تارقلاأ ارقان 00 فر يلا رب تح 4 :دشنأف || نو رواملا نا تخأ

 لل- ف مهاب ءانآ هنراو 0 ائافهزنأ اريخخ ن م كَ الذ هراب زل ةكرامملا امترب حولا

 هنأط ممن ع نمىذعأمهللا لا 0 طن اسوة .اعهننا ىبصهللالوسر نأ ىوربو : نع ىذاقلا محا ريق

 ريهزحدمىفدش ثن [نانسنءءرهدإو او نع»ب ءلهزع هللا ىةرر# لاو 5 لاق 0 ءو تام ىت>اش كالاخ : ديوملا نب" ىلع نيسملاىبأ

 سبهذلاقف ءاطعلا هل نس لاكن اهتناو. هس هل ناكنار 0 ءلانأ اباكلااذهىفدر 1 رمل

 هاطع أ الاري_هز حد ءالنأ فاح دق ناكنان#س نب مرق نا آد : ولاق 0 ا ناك ام طمغ أون ناك دقو

 هدم ىل_ هش ناك |.يريهز ىدتسافا .رؤوأةدملووأاد دعو :راطعأالا هيلع _سيالو ءاطعأالا أسنالو ' نمناك امدعدأو ةاردناا

 هللا ىذرر ع لاق لاك منشن رع نعو تنثتسا ريخو موهريغاحا مسص اومءنألاقالمىفهاراذاناكف ْ ةافولا فوت

 كو اهاسك ىت ٍءلاللملان هحالاقر هدلااهالب لاك الاب مرهاهاسكىن جالا انت اعفامريهز نال هنع !نامزلاو سيطر هبابشنصُع

 ريهز لوق 4: ءىلاءدهلبا ىذرنافعز نا ةعد نأ "قاطلادب زو أ لاقو رهدلا علينا مر ها | : بيطخربطالا هل فريم ىلع

 معتسانلا ىلع تاهل اخنا و هقملدش ع نم ادنع نك اههمو انلسأو هرب“ اهدار الف

 هللا ىلص”ىب لا لاقو لاق سانلا هيْشّدحتأ تيد ىفوج ىفاترب ل خد لج ران أولو قد-دو ريش ع رار لاق ا هرك ذاعمادملا ليس
 هالا نب ورمج لوكهن مو كنعد ىانلاث دة نأ هت المع لمءتالإسو هيلع

 : بلاغ امهةالثأن مكللادب 5 اهديك اللا كم ملء اااذا ْ

 ى ادملا بيطلاىنأ لوقو ١
 ايخاستمأ ىنأام ءاضي نك ١ 2 قفل ىلع لدتقالخأ سنلاو

 هللا ىذرهلاد بعد لة ةدعبناو نال د «ب قل هنعهللا ىفررسزلان ةورعنأ "ىنءادملان ءو

 ريم امون هللاّتف ب فخ امأ ثلا لعدد ءوهءاعلخداذاو همر كاد درقذم هءاع لخداذا ناكها مهنع ا

 لوةيث .>ريهز ردن لاعمت اللا هن ممتوالختا ذ كقيض مركست تن روزا س هد ن ةموملا

 امهعنصنشب نيدلا باهش

 امور طلا ىف

 0 دعم مسرب الر

 هيلع مدوأهيديدوك .

 ادادوفاصلا هئاخاوالف

 ه.ل!قوشوم توااتددو

 ىفالاو لوالانيبنالاقف
 اهّدسلاّسديرتةجرف

 اووهي مهرايد وعدي م 5 اموقنا كلرابد ع نم ىلذ
 تلق ند ثا

 رعشلا فريهزإ ناك فار ءالانا لاقو هلنذأو هحاوح ىف هرون :ماة تيدا ىلا عوجرلا ىفهتذأ سام أ[ رع ا

 ًا ونار ار و رك باورعاشهاخورعاشو*وارعاشهو أناكهريغانكمامأ | 3 هيدا قاذوأ 001
 هر :رعاش ىلس دة

 همدر , لد اعلا ىو هر ا اذا : 2-2 2

 وتدن هزاحأ ه4 -همو

 قدا ىورأت (مي-ست

 نيريهز عنص لات صاصملا

 ىسصمأف هت تمقالاذا 0 راكتلا الو لادةءالو# 0 ءرما قوت ىت-ةدامو

 رادق دا مل لق نماك ع مانالا ن مه هاقالو 03 راد قسيتو نام

 ناكو



 علا ةراعلاةلاةدماوأ 0 0 ا رو 61 0 ا - 2
 ءارعش فاتك ىف رعاشلا سر ا لا

 سايعلاانأ هيعقلا تأ ن علا

 اح ”ىالاد#ندجأ

 بد ريغ :وهورمال وعدن قو #ي هداعب ل-نأ هلع م

 سرأنتدماىذىلاترظن * اا كل هترمدبأ اذاتنكو

 بوهوزعأ ف ال مفكنذ «هندقف سفنلا قلعلا نك,ناف ظ
 ىتمأ انأو هلءلرك ذآ لاق بوسعي هد-< ذومملاذا * دجاملك ىلعداع ىدرلاّنال ظ
 نقدغلا نااسدالا عم بوذيهلرع شنفانلفغ انش عج ىف رهدلا ىدانأ الولو 0|

 تاغاشةدوو ندع لح اس ىلع ل مال الذب ةمنملا ت مع« ةرورضالهفرمصو ثدنأ لاو ةيلعلل قرم: :مريعةينلل مم ءادوعشو هلو طى هوا ا

 قى لاقف هلو ِء يفز كنا ١١ هظغفلانه وهودسفلادبا راو تا وحال و) و ةزفتأ بعت

 ءاطعلا و درهسصلاو ةعابصشلا ىف مدد اغااذهوتوملامدعرب رب دقت ” ىلع دي ادشلا ىلع :ريصلا وءاطعلاو ةعاص# َ

 لفك لذ فنك, لف كاللا نم هفوحخ مدع بورما فمات الا هلع نا هدول خللا نةةيتاذا عاصتلاناذأ[|
 صالحا اب هقوثول هوك ىلع هريص هيلع هر معلا ءاشوثداو كلور مك اصلاءلذكو ||

 ىلنيأ نذبو ًاري_ص ىلنأس هلاشداذ هلو هراكلا ىلعريصلا سوفنلا لعن ومي نمثل لوط: < لب هدم أ

 ذئنمح لذي نوكم مو هبلاهجاشخاللاملالذب ه-ءاعى ثدواذتان همت اذا هناق هلام لذابلا فالذي حونرمع | ظ 1

 4ف :رطلاقاذهلو هلذي هماعناهدةؤتوملا ن ةيتاذاامأو لضفأ | ١

 ىد,تكلمامعاه ردانأف ردد 5 تنم عفد عييطسأ الت نكن اف |

 "ىليدلارامهم لوق هلثموأ ||

 راكحا ١ الاالو قت دازلا الؤ كاخأ مطأ تلك أنالكف 03 أ

 دمأولان نباسملاف ا" لالا الس ذنلا لذي ىدنلاب دار م لءقوأ]|
 دوبملا ةباغ ىدةأ س ةئلادوكاو# اهبداولاّن صن سلا دو ||

 نبا هرك دامدر هالاوةفاضالا ه>و ىلعف لمعم_سأ نأو سمنلا لذي فل معةس داك الىد !ا طظنلن أب ةروأ|

 س وهم ن نكبيسامءاخروا:ةشن مورمسىلا ارمدع نمه.ةلاوحالا ىل-ةنتو دوا دنا نأوهوىحا

 ىللدد ةريثك لالا لذمل ءارهظ الف سؤ.لا ل هسدوأ 0

 (هلبق سمالاومويلا مع معاق
 رخآنموهو ىلسى أن بريهزهلئاتو ىعدغفامإ_عنعىننكلو همادقو ليوطلارصلا نمو#

 اهو نا دذو سبعنمد عقاولا مصلا فهلا

 قتاقن 2 *ىأ

 وهودنل تيد

 هم قرلاحان, ص رديلارظنأو

 هر هأ وهأىذلا فرط لعل

 تاقف مل | ادهن 1لاقعؤذ

 الت صد شن أذ ىل
 ىلةن ردنكسالا,لمالا دوار اب

 ني>ادجو ليللارهسد نم

 هتعلطل ارك ذتمعلا ظدالأ
 هرك ذنفافجأ عمد ىرحنأو

 قضتا (رفاظنب ىلعلد)

 ىذاقلا ءاعللا_:حرخنأ

 بكولم لا فتن ار قلضافلا

 ه-.لءونوللادو-أالجر
 ملوهنرك-: 11 أردجةح

 ا

| 

| 
 ىضاقلا تعلو 4 2-2-2 5

 دعخ مراكملايأدعسالا من ”اكني_-ةةرااباحل رادو دع مثلا جا للا هنامو< د م أن مأ 1

 3 مة لكن م ند ماهؤالطأو# ةفلخ نشعمار" الاوزيعلاا هب أ مامر تاو فمثل

 7 ”ىفلدوحالا ١ ١ لا اانا ءباقلا ىع ىننكلو رضاحوهاعو ىذم اع طمحيدق ىلعنا (تيبلا ىنسسو)] ظ
 100- اكىل لاذ 0 لوقهمل_ةمو هلمشةطغلوشو ىب ْء ب اوسجلا(هيفدهاشلاو ادخن دوكاذاماك ردأالدب 3 وسما |

 عم تاقف 0 5 تانذالاك ما ماوف ءدالدلا ق دع تءعءاذاس ورلاامو سورلا ن 2# مّدقَتملا ىدع

 در 0 5 “٠ || لوقو ةنيرقلاكماوقالارك ذوزاجي سئاراو مدل فسأرل لامس نالرلعتهيفوو ثح ماوفالل اوقف
 34 و 1 بصولاو سأر ا عادص 33 درا ىأ تركإذ رح . هلإ

 دس أ ةمضقوف لال ثموأ ناك :دلوددسفملا الكا نمو سأرلاىالا لمعت سيال عادصلا نافو شح سأرلا ةظفلفأأ

 ىضاقلا كلذدعي تيقاَع بهللاامستلتسساوءاملاب * تجصذاث ملا و تسفتف أ
 هجر شاملا انس يدعسلا به-لارضانروجدرونم *« هطلاخ نا<رلا سفنيكح

 اضيأت نأ عنصاف الام فنالا فنامحيرلا نضحت هج داتا نيران 2 تالا هتقلاو فلا فراشمةأرحلا ىح « قمر ع نيطلاعانةاواس ظ ايهاناهتدنن اة لاستهنا ساون ىنأ ل وق نعرمسقدقو هيلا حاتحي الل ضف «املاوىنخحازملاهرك دق :



 لاذ نادر رهن
 ىداوف كك ىنكسادف

 ىلاعملا هدلق أ ىل اذو
 ى.فنو ىدا_ءاذواذ,تاغش

 ىلا خر كاذب ىنكلو
 وىكدام مامزه.د.ىلا تغفر

 قاوعلاومراوصلاب ىل<
 ءاضم ىق ىنءءرشب ماقف

 لاح لك ىفىكلسم كل سو
 ان.فمادوءالءالانمدق

 لازخالو حامتلاناف

 نائاخنب فلاوب رك ذو)
 لاق (دئال_ةلاباتك ىف

 عادول ةيليبشا نم ترن
 تدجوؤنيطدارملا نمريبلا
 ثالام ن دحتامأ ارب رولا هعم

 نت رياستماندع فر

 تابنلا نسح حرمان در
 ؛لوا_ءردابفراونلا عددي
 هحولاءىذو هكملا نم

 اهفطَقف هدب هرهزا
 اهمنسح نم هيمتأاهب هانأو

 تادتف هغصأ نأ ”ىلعحرتواق
 علطم فرطلاوادنردبو
 كة دح

 روذلاق ثار نم هفك ىفو

 بك
 (هلازيجلاةف)

 سوما سيده جورب

 ىددعدو

 برغد ولاا قذأ ىف عاطنو
 أ نصغلا 4_-ةمدسحت و

 ىهيعهم
 سبثكلا ل-ةم ىلعءى 2

 0 نو

 نمو (رئاظن *ىلءلاق)

 هزاحالان وكت ام م.قلا اذه

 وأ هل دق لمت تايدأ,تدمل
 دامعلا أنا هلو هدعن
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 ظ | 1 رفد نقيا ليقتامدقالالا ةرتكرضالنأ نم قلوتودمر را ادار

 ظ ليم >ادوهنا لءو هل ةقىلعنا مءذلامدنو هلع لح دأ نأ ل بقتام دقايدءتدجودقىنالا اقوىرمسك ىلإ

 ١ قفرتسك ا نامعن !اهريسفديز هعءادلو -* ءدء1ناكو هدي دش هير مهباهو هيلعهؤادعأ ارتجاو .لتةىفهيلعأ اك

 | نامعئلا لع ىر..كح ريغ تأ ىلا لم .كللا لمعلا 1 ع ةوملاى رسلان مع دوف هليجب فاصوأ: هفص دو

 ىلاحو ل بى 0 ئط لب يقل مهيلعىوقامو ه>الس لما: ءاعلمقأنأ هملالسرأو
 ! دذعهلرب ملهناو كلل , هريخ أو لوسرلا داعمة مودّتلاب «يهأواضرلا هلو هلت تمرد اهلم قف فر راو

 نا معن غ اهل لاقف طاناسةر طنودسدع ”ىدعن: دي زهقت طاباسىلا لصواذا ىّت> هم ءلاىذذ ءونماك رسل

 كنئّمد “الو طو ”ىبرءاهلن ةءمل هتف كناتو الثللت شع نك! هللاوامأ ديزاءاهتلعفأ هللاقف ةاضأا تعطّدسا

 هناىرسك غلبالف نرالا ارهلااهعطقنالةمخ أ كلل تدخأدقلو دقف معن كن شل ضمادي ا
 نالاقو ه.ةتاذ كانه نوعاطلا عف عقو ىت>هيفلز ازب إف نيةناخجهلن 0 وهديقف هما تءنساملاب

 لزب ملاولاقو نب ” ةاصتامدلا معرن مادهر بح و 0 ىتح هتثطوفزلشلا لجأ تح هاقلأي لكلا

 ا 0 كود نرقلا هلسبضت رمال الا لمت ناس ةللذدمي تاماسغأوتإ. وط ةةماسومح

 ل اوةباشو رذنملا ننامعثلا تاب دنهى :وهي ىدعناكو راتىذ

 قرأو صن ه-.فتسسم * قلعدنهنمءاشحالا قلع
 دةمو عيصن لكىمءدق « دقعموأ ف ندبلقلنم

 ايبمتار سي هتامورغ ف اريسعتلا ارم ىليلخا
 اريمك 7 ىطعم ا امه عنأ سد]# د:هلل رايد ىلع ىاجرتع

 فورعملار دلا قاهسف" تسحو تم هرتف نام أ لاهل و ىت- هعم تكة لد وطربخ ىف“ ىدعءاهحوزندقو

 || مطخخو ةفوكللا ةيعشنب ةريغملا ةيالو ىف لب 0 مزن مالسالادعبا هك اله ناكو هريولار هاظ قدن هريدي

 اندر لتكلاو كدر" ال *”ىفك مغر بامشوأ لاه نم ةلصخلا" قنأح طعوأ ترلصلا تلاقودهند درق هريغملا

 الاف تدراارغهأ هلدوبعم قصف هتنبا تجقزتورذنانينامعتلا ةكلم تكلم مس اولا قلوه نأ

 هلا لم سالف تلاقهلاأو

 ب وعشءاقلالولىتفااريصو #« ىدنلا وةعاصتللاويفلضفالو )

 كاعهمالغب ه.رعيو نادج نب ةلودلا فرس اهيح دعى وطلان م ةدم-صق نم ىبتملا بطلا ىنالث ملا

 عومج اولا نملؤالا فرحلا فذ-وهوءرخلا همؤوا وأو قككرتلا

 برص هن لاح ن 0 ىنناقريمالاهللا نزال

 بول ةواه“ رس نوسمعد كك « ىسأ د مضرالا لهأ رس عمو

 ىبانح سمح ىو او ىلا سدم> هس مح نيؤدلا نكن اوىناو

 بربط لكتوملاءاودىب وعأو «؛ انلبقةمحالاسانلا قرا دقو

 ب وهذو ةئم> نماهبانعنم » اهلهأ شاعولذامندلاىلاانّقمس

 بسياسقارف ىضاملااهقراقو د باآاس كلَع ىف هلا[ يكتاع

 بنهم دعت 4م :اخىرهاه ايح بخ اصل نب رباغلا ةامح ىفوأو هدعبوي تلا ةدعتو

 بيلج راخضلا ا ىلا ةيامص ىاشح ىف كاعيجمال

 بست قيض نفج لك الو #4 كراع ض نأ هجولت امو

 كل دح فترهظدةا د 5 ا ءفترهظن ل

 بوكر جون لك فرط لك ىو * لضانت موب لكسوق لك ىف قو

 اًضدأ لوقياهيفو
 اضدأل وعن اهمف و



 نذأتسافاميجاكللهدةءابرىذلا نان زرملاو هانأ نداصفرمصيقةد_مبىرمسك ىلع نئادملاءدقايدعنا ع
 هربا لهأ ل تأ ”ىدعو ه_عم عجرو ءاتاتف حير شن هريخرذنملا غلب واهيلا هجوتف ةريدلابماقملا ف ىرسك |

 فو هبي ني: سثك_ةكللا ىلع بعللاو وهللاودمصلارث ود ناك هنك-!ود وكلا هوكذعنأدارأ اولومهسفنأىف
 ثكلذ,ث كفى ةرمركسس مردف ك]ذ لال ىف نئادملا أد وةريجلابودشدو اقيصريلا ىف مقيفةن لال
 هنيبنوعقو ةدسحلا لزب ل مث لي وطرب ىف ئدعةنوامعهماقمنامعنلا هنبا مانو كاهرذنملا نا مث نينس
 اهنمةريثك اراعشأ كلذ ىف لاقف هسسح نأىلا ئىدعنمدوأ

 راسم عبسصلار دا. نيءاكو # ركتتعاو انيلع ليللااذلاط

 سمس سلا

 00 1 ل ل ا ا ا يي يم

 را
 عع و كه ناعأام قوذ دع ايوان ىدذع مهلا ىدك نم ا 1

 رتل لالا طرا دسفاو «١ .لئم فلكل !1نأكو أ
 0 عيسصلا ى رأولىن-غأ * ىذقناىت-هلوطض أل 0

 رهسلاقادجأومونلا ساخن أ قراط نكءلو قشءامريغ
 اًضدًارذاملانينامعنلا ىطاخيلاقو ١

 راظتناو ىدح لاطدق هنا « اكلأمىنسع نامعنلا غلبأ
 راصتءاءاملاناصةلاك تنك * قرش قلح ءاملاريسغب ول
 راموىل#ل كارد تمدح * ىركعد مخ د نم ىرعشت دل

 و و

 ماو 59 برك 1 ت5

 راصتحاو ىنص“ ناك مارحو * ١من ىسفنب ركجح .ادعاو
 “ىدعت د: ىنعم ءاره_ثلالوادتدقلو أيش هدنعىدتالفهيلاهب ب ةكروا طوق. ناك ةريثكدئاصتى فا

 ساو ون لام ىدعدمي لا قرس قلحءاملاريغب ولا[

 ءاددبام ىتح كح محو #ءاملا عفديالاع كتم ت صمغ ْ
 ءاملابصغدقنمم:ص»فيكف ه« هتصغءاابرمش:ىوادصغنم رخ الالاتو
 ءاملاب كنم ىمدغوللا.ة<ااذف *« هيّتصصغناأ .شعفدأءالا, ”ىزرازبلخلالاقو
 هماكدو ىرسكا ىلا ماقهباتك ًارقااف هلاحب هلا ىرمسكع موهو ”ىأ هيأ ىلابتك ىدع نم-لاطال ملئ[

 هنأهملا نامهذلاةّمءلخ بتكوالج روعم بعد وهقالطابد أت نامعنلا ىلا تكف ه دريد هرب و هسهأ ىف 1

 نة 1 رلا ءاح وم-هيلعىأف ةعاسلا هلتقااولاقو”ىدعءادعأ نامءئلا أف هم كيلا ستكدت 3
 هءاعل دا هللاق:نينصااىسوب<وشهو هءاعللخ د مذ"ىدءبأ دس نأه سهو ءامشر وهيلامّدقت ىدع وخأ 4

 ىدنعلاو كد نعاف كلاسرا تمد دوىلا هل لاقف "ىدعىل“ لوسرلال خدف هلم ةماق هب ؛لرمأ,اذامرطناو ّ
 نملهللأو كناقهنلا هلسرأ يت>باّكدلا نطعأو ىدنع نم حرخت اله لاتو ة.اسهدعمدعووس حت ىلا 0

 ناكنم ضءبقالطناف 4-لا هلصو أباها كلما قت ؟نأالا عمطتةسأ اللا ةذّناتفالىدنعنمتجرخا]
 ملهللا اولعفنا وهبرهاذ وهو ىدعىلعلخدى رد لو رنأ نامعنلاريخأفىدعءادعأ نم كازه َ
 ىلا لوسرلا لدو هونفدمت تامىت>م ومغفهءادعأنامعنلا هلا ثعف كريغالو تن أ ادح أمم قيتسد ؤ
 لاقو ءانس>ةد راحو تهذلاةةمفالآ ةمدرأد هلرمأو ةماركوام>لاقف هلا باكا لصوأ ةنامعتلا |
 دوهْناسراملا هريخأ نما لعند بكر عص أ لذ هجرخأذ سلا كس غب تن أ ل داق تصخأ اذا هل ٍ

 لاّقئنامعنلاىلا عج .رفهنواةديها رك انفرعدق وه:ماقوخ كاد, كلاارايخا ىلعك :رتغلو مايأذمتام ْ

 تامدقهناىلرك ذو ىنتهبوناص»لا ىفد_كغ موملا تدَجو ىو هو”ىدعىلع تاخد سمأ تنكدقفلا ا

 ثدحللاو ةوشرلا تدرأ كذكلو تيزكح ىل,ةهملا ل دتتف "ىلا كاملا كد ثععبم [نامعنلا هل لاهقف مانأ ذم |

 3 ١

0 
5 

 ْ ظ
 ْ ا
 َ ا

 الو ملا اه ةزاج اب هذ وو#
 فاضأف غرش ىتح هؤراغت
 نيةعقرلا عووولوالعيلا

 كد د

 ايد انز راش بدار
 هال امانا رصدت 1

 ىدالا هال نصلك تللاعو
 الا رتغلا روق لاك

 لي_سمدرولا ءاعىدبت
 اهرعش

 حا نجح نم طقس ىلطلاك

 رئاطلا
 الادب نس>واهقنو رب ىهزت

 رطاعلاءانثلا.ديؤااوهز
 هردعل كولملا تاءاضة الم

 تا اف كاع

 هذيعو هنيبجت حل اذاو
 رخازر<بقوف اردبت صدأ

 هرم اروعلا|هأر فام

 تكا تداخل ا هللادو
 مالك ىلذأا هباج أ ةانءم
 تولتاموأ ل حلا لتاقان انعم

 للاىلا كبر جحوأو
 مدقتملادانسالا.( كلذ نمو)

 ىو رامهريخذلا ب اك لاضدأ

 ْ الضرر معملا نأءاسرنا

 ءرم لالهو لازْغةْغامصب

 اممزوءاحلاة.صف بهذ

 دهام لامتم ةءايعنر

 دهاجم ة نبا ةدمسلا لازغلا
 هوفد.شرااهنباللالملاو

 لاتنأدهل
 لازغلا ىلا لاز.ةلاءانثمد

 لاله لاب ةريثملا سعال

 د.شرلارمض>و عيطصاو

 نامدنلاءاح وهءاعلخدف

 الاون مهمفوءاسلجلاو

 هللا مهل كف ناكر رم نبا
 رديف هن زاحان سعأ و ثلا



 ىلعو أى ماقلارك ذو) ةنس

 (ناوشنلا باك ىضونتلا
 ديعمماقلاو آف دشنأ لاك

 هسهمن] ىو مذلا د ندّييا

 ه20ذنامزلاسانلادجازا
 دمحي الر هدلا قوف ناك نمو

 ارهدلا
 فيضدن ألواحهنأمعزو

 هذم هع د[

 هكرتو 4:مرجتو هلي واط

 مسقلاو اهدنعناكو ادرؤم

 لوقلا مف ِبدؤملا صرصمل
 هلةزاجا لاا ىفلمعف
 هسفنلاهدشنأو

 اهراكمتامئانلا ىتعشو انو

 ا ربصاهةعسوأوع زحألو سد

 قرط دسم ط3 لاذ ا

 ١ ىهاذم

 رك ىل علطأف زعىلات أدل

 رك ذ(مد قدا ةسالاب و)

 ةريخذلا ب اتكىف ماسر نا
 م هو ساح دايعز.دمعملا نأ

 هياعرت3 مره ارود ضءرىف

 داكي ال هل ال غىف هانا طد- ضد

 اهه-ج ند و امتدقردشب

 سعتلا تانآى دعت تاو و
 اهياعسكسفاهم42مىف

 هد دي ناد ناك درو ءامءانا

 الاسرتساوانمل لكلا حب زتماق
 دمعات ؟ردأو الاج وادللو

 تذامو ترطلا مرآ

 لاقذ بدالاحارهمطعب
 س ومنا اةمل اس تد وهو

0 
 راو 00 تسد لاش

 لاةفلاقملا «ءاعرذمتو

 ْ ىلع نيعاقلا مدخلا ل

 ىلتلا ديلولاىلارسسهسأر

 روك ذموم مقدم مورا كوامماركلارفطالاوذبو
 0001 10 ا را دز هاذا رطل اواو
 كارت مارى 1 ا لك ىلا .|ضص ص داع
 ريكف:ىد_ولاوامو فرشأذا قنروآلابرزتو

 ءام يشب هلا كل
 ريصد تامملا ىلا ”ىسةط_تغامو لاقو هناقىوعراق

 2 دسلاواضرعمركلاوثاإ

 رورتلا لانه مهتراوةالاوشاللاو حالغلا دعمت
 رودلاو ام-صلا هبتولأة فج قرو ماك اوصخأم

 دا_لال بق قوشلا كامرف عن * دبعممأنمرادلا مسرفرعمتأ اهل ؤأةمئاثلاو

 دؤىع2 ىقوأ ءويلاىفةعاسرلا * ىتنثم نأ كد ردام لذاعأ
 ىدوع فخ اذا ىلام نم ىبامأ * ىذمام لاننا ناك رد

 ديور لوأ تدسودفتردوغوا «!, يتم "ىلا تاق تلو
 د_سغمري-غ لدم ىنافىبانع هه ىكرتاذ لاا نمقاملاثراوالو

 | مقاوعام نو_نرمان ال !نيغىفنامتفلا لثمرأول اهلؤأ ةثلاثلاو

 اريص:حابصلاءليللاب قرأ * ارب ونتلابقارأى ل! لاط اهل ؤأةعدارلاو
 دح أمال نب سوأ. قطف برهذ هموقىفامدباصأؤ ةماعلاب هلزنم بونأ هّدج ناكو ةم تونا هلاقام ىهتنا

 ا مياوناك نيذلا كول اب لصتاو هريدانماق أفءاسنلا لمة نم ب سنا مهند ناكود ري اب بعك نءثرخلا ىب
 ةريدلا ناب زرم هلسرأق ذحاذا ىت> ناكل ىف هون أ هح :رط عشبأو ىدعداوالو هءأبقحو هامل اود

 حرخ ىت> ة.سراغلابم راكلاوةباكلا ملعتي وهنبأ عم ماتخي ناك: ةيسرا ملا باد 5 ىلا ده نا هاش هذبا عم

 مل-عتو ةامرلا ةرواسالا نمر شن باشنلا ىرلامل«ةورعشلالاقو ةيبرعلابمهعصف أو امهيسانلا مهفأ رم
 امعا ةيمق ده ناهاش هبا هعمو ىرعسكى بعدو ناب زرملان ام اهري_غودجلا وصلا: ليخلا ىلعمملا نعل

 هراقنمامهتمدحاو لكل .«<ىئثنالاورك ذلامعاطت,امامعاطةفر وسلا ىلءنارثئاط طمس هيدي تاقاو

 داو لكع ريل باو تان ز رآللاقف ديد ريغد-ت:ةهوكاذ نمك ةرمسك ب ضخ رخ الاراةئمىف

 منمأط تأ نمور هوجلا.كهاوفأت الم ولاملا تدباكتاخ د اعاه لعق ناف نب رئاطلا نيد هنمادحاو

 امهها اودأ تحاخلاملا تسد ام ميثعبفاعمجا محالة ةفامم روامممارئاطام مممدحاو لكد مءاق هةءواع

 انردلا نمامالغئ دنع نا كلإل كالذ دنع لاقف هتبا د ىفناد زرملادالوأ رتاسود م ناهاثت.ثًاواره 5

 ناف هل ئمىلا جات #كالملاو ةمسراغلاو ةيد علا مهتك أوسانلا عصف وهو هيد رفىرت ىف هفلحخو هونأ تام

 0 اكون سحلا قئاق هجولا لمج ناكودب زن ىدعىلا لسرأهعدالاقذ لعذ ى داو ىفهّسشد نأ كلا ىأر

 دلو عم هيد أو 4 ف بغرفاباوج مهرمضحأو سانلا فرظأ هدجو هلك الف هجولا لمجاب هلت: سرفلا

 لزب لف هومهرو”ىدعىلا ةريهلا لهأ ب غرف ىرم كن اود ىف مد رعلاببتكن م لأ ىدع ناكف ناب زرملا
 نأالا "حج داج ندي زهوب او 4 -:مسررقهل بتوهو هصاخنا قه_ءلعهتذود ىرمسكن اود ىفنئادملا

 دعي ىتحه دنع نم بجو وه هل ءاقرذنملا ىلءلخداذا”ىدعناكف هيب أرك ذلعنو عغترا دقة ىد ءركذ
 ماقأفى :رعسكن ذأ سا هلهأو هدأ عم هلزنم د :رملا ىفماقملادارأ اذا ناكو مظءتءص كذب هلالعف ”ىدع

 ءانأ الف هدنءامفرط نم ةيده.مورلا كالمىلا هإسرأ ىرمسكن ان لقأورثك اوني عشلاورجشلا مهبف
 عهوم نذ نو ءنصدا ناك كاذكو هكءام مظءوهضرأ ة عسي زيا درربلا ىلع هلاع أ ىلا هلجو همركأ ا مي”ىدع

 رك ذاهفهلاورعشلواوهوماشلايهلاتامذ رعشلااهلاقو قشمدي”ىدع
 نو ري->نم "ىلا هشة -م « ودنمعذجلا ل ةسأررادمر

 2 2 لع

 يىبادنو



 1 > مع

 ىديسأب ىديأو
 مّسلا ىلع ديرب امقس

 ,دفاضرغ ىنةكرتو

 مهتلاولذاوعلا +

 ىزورملاسايعلاوبأ ايكاذم)

 بلاطوامو د 1 :دلاع

 هو هزيجت نأ هر كا

 لاق هناق دءسنب ريصقالا عشب نأ هيلعراشأ الك ففءءار زوروا شف"ىلا صداق تع شاذاف هم خر كالثموأ

 ريصقل عاطدال تالذددت ءريص لاتقل اسامى[ باج أو ءاص «فركمو عدد رك ال ثالمل هيأ هل |

 تبًاراذاكىد ةصعذأ امأ كلا اهي 1 هل لاق هنأ ملام« ناك نكءلواريصق نكمملو الثماهلسرأذ هأ ل ةوىأر
 اوقاط لوبانامهيارناو ان بذكدةومةاوبكز# كو .حواوا>رثنافُك لاول قا دةاهدنحأ]|

 ترقق هبا اوفاطم هوي>اهشج ل ةأالفغ اواهكراف 5 اردت العدل سرف ىضواصعلا كل ضررعمىناذكأ]

 لاقذبارمسلا هنود لاح دوو اصعلا ىلعريصق ىلا ةعد> -نظنفات ريض ينكر رفاهتعلغشفاصعلا 4ءلاريصق|]

 ف 01 لح دالفالوحاهتناعر شتم ردو تناكو ءايزلا ىلع ةعذج لح دأو الة فازياسرأف تا

 اذالماهدنءدجي مف الو ىساوملاءدعن م سل هنأت !اعْوءأ ارظب ةمأعاّتملد ؛لاقف ةعذجا.ىرت سورععاتمأ تلاقوده تشك ا

 / دب تعدصذ) ليقدو ناكو تءطقف.ثهاورب ترهأ منعطن ىلع ساجأذ ترهأو ىساقأ امةعشاهنكلو ىد ءاوالا هلة نم || :

 اهملااعراض لزب لو ا نم ةرطةترطةف هرابىاطهمد نم ةرطقضرالا باصأناهناف همدي ىظذةحااهلا |
 اًذاةرمنامج الط ع ىتًالريصقنامث تامنأ ىلا ل يسرمدلا ل ارب لق هلهأ هعيضامدا اوعدةعذج لا فكل مداوعضتال تلاقفأ||
 اموضدارفهوبباعف ل ءايدلا بود و هينذأو ههنأمطقنأ:كلذالاتحاو راثااذخأ لعصر ريما هريخأو ةعدح سنان 1

 0 ]| هلسرت تراصو هل تن هلآ ىتحا وعدخي لزب لو هلاخ ىلعامحهن“ الامعهمعاةنأو كلذهيلعقارعتأوعإ ا

 ا اهنسن هنأ ىلاهباه.لا فأي وهباطتامهيىرتشدو هفعض هنمذخأ يفور ع ىلا فأيف لاعقار دادا|
 | هل أو ل_ضذان نامحو هركسع نمت" :اوأ ارعق اوال. نم بح أ ام ل-ة>اف تيمح امذخ هلت لاقو نئا اردنا عيتاشم هن ا
 0 رخص و راثن د ىتتاع :
 امهعمن:اجرريعب لك ىلع لمح مت لحاد» نماهحارش أل :ه>ورئارغذتاو حال_سلام يسدل ًاواناسرف ٍإ

 مه ىهأ هن ,دملا فراش ىت كالذكل زب "لف قدرطلا نعل زتعا ليلا ناكاذأ ىت ةرايلاريس لعن امي ا ٍ

 0 اعلم داه دنع عبسأ | لفاهص هم هنا فرعو اليارئارغلااواخ دودي د1ااو سلف ْ

 0 أف ةئيدللا ل خدت ىثوريعلار 0 :تاءحو اه هرمص! قوذ تدعصف 0 طول 1 .ملاعةعاسلا كرتأت

 اندم ام الدنحا ع اديدو اهيشم لامع آلام لوقت ت اعجواه رشم

 ادوحو |[ >> لاجرلا 1 د أ |درابانافرص أ

 اذااهملناكبرس ىلعهماقأف ورمءيريصق أو ديدلا فاو رخو مهجارم مااوا> ةنيدملاربعلا تفاو الف ١

 ر ذاط نب ىلع لاذ هبت ذغف
 ريسخالاتيبلاانر ؟ ذدوو

 ىلا اك- ىف ف ىددنم
 تسمم هزاخا ف ةءار ميلا

 تبث كيلا هذه ن ألا

 مهو كإ: نم ةباوز

 ا

 ل ذ(م2ة21دا:سالاب و

 لات ةمنملا ناتكىف ىللاعثلا

 حلاوي اةلودلا فيس ساج
 امون نا دج نب هللا دمع نب ىلع

 هباتكص اوخ نم ةعاجبعم

 ىل سر ألاف هبادحأو
 < مل تدذ# هل هذ ىل مدح قلل

 ىنعد 0 مو

 ءال هلا فأن ب سارفايأ هع نبا

 سأ ارفوب أل حتر اف نادجنإا

 ا ا

 اكلامت نكن دلو

 ىدسلوقتو) ءه.ضواهماخ صةتاءذو رمعاهات أقيرسلا نمحرخت 3 أتايقأف هلم تحررت سد شخ 3

 نوك.نأو هول وطذ لا(هم ةدهاشلا وزدمءارالان طابق ناكر ءناشهارلاو أمت دلا تقراؤو ورعدمال |

 هيفةدئافالتيبلا فنيملاو بذكلا نيب هه ذا نيعتمريغدنازلا ظفللاو ةدئاغلال 1 ارملا ل ص ىءادئاز انذالا|[

 نب امعزبامئاز هبوب ا ناكو رازنل هيسن ىهتنءبو أن داصن دين نباو هه(“ ىدعو) دحاو ىنءعاممنال 0

 كلذكوا ءةارمدناكو هماهاجل 1اءا ًارعش ع نما صفار 0 ا نملوأىرانا ٍْ

 هلم .ءو أ ناكو 0 عدا دقو ”ىورقوهذالوعع لا فد هد نم سدلو هلهأو هون تاك ظ

 كلذكو اها ارا وعم عر الواهضرا ءد مولا ىف لم ميس ةلزنئءار || قدرن ”ىدعنالوقي ىىككالاو ٍ

 ةملع ونا لافو اع طأ اوتدمك- ]!نييمالس الان م مهدئءامولثموىفتثلاتلصلا بأن ب ةنيم أ مهدنعأ ل

 هدم رعشتور الانؤالع و 0 5 0 !لمثف فايرالا لةدبو هربا ن كسدتاك أ ١

 0 هادحا ررغداهقعبرأ هلوأ ظ

 ريصتل اح "”ىالدعانذا + رركي م آ عدومحاودأ ا

 هللا تفانع اا ميأ لوق.اهمفو
 ع

 رغم لها تنأم 1 مانالان ا ده-ءلاك داما

 ر 0 املا تنأأا رس هدلابر

 ا
 "ب 00 3 ّْ 1 31 را مك اعاذ دع ندا ا نوفا

 لك ىفران.د ىاأ لت جنم . : 0 داو د ل هنأ خأنأو «رشوتا لولملا ىرشك ىرتس نأ هع صل مو واهم س#<
 يدهاعم ا



 مظرضام 17 دوق ىلعأم

 تككسف ةعاسانغوو ول

 قاهنم بيرفمد-هلدوو

 ىأن ةير لاق هب والا نأي
 ىفهباتك ىفىذان زارسلا
 0 وعن 4 وما ته لائمالا

 قر هاطْئ هللا دمع خد

 لاعذح ونت :ةنر ةعمسأ أر ل

 لود. ثي> قالها" ”رددلل

 رضاع كما كد الا ماجحارالأ

 حوذت :مهفدابم كذصغ و

 يم نبف وع ه4-_عمناكو

 از_هزحأ هللاقذرعاشلا
 لاقف تدع

 هماجتوصلم الان راو

 ميدقلاقوشلاوذو تحذ

 حو

 ةعمدردتمو تدان اه ىلع

 عومدلا بارسأو تدنو

 ثري ا هاخرفو 5

 امهارث
 عبق هماهم ىضارفأنو >نمو

 ىل->الا(ناضشلا نأ نأ )
 ىدزك_!|نيدلا حانت ةمال.ءلا

 نع هزاحا ىنامس ردا ناو

 6 معن مح املا الماللا

 كب وب انيخأ هئمأعا-

 روص“ :مونأ انأنآقزرملا

 نيا ان
 ريحلا تاصلا د#ندجأ

 5 نبع جرغلاو أ انئةح

 يد ها قاس الا نيسحلا

 ىنأن يدج أن عحلاصن ىلع

 ىلع قلأهنأ هر ةاط
 هرعاشلاىللضف

 ىنتكرت لاجا لع
 مع ا 11 ىف
 (تلاَعفإ

 0 ا و

 هزنع ىلءامكوتمثر كلان اكو اهلانا سما هس بوه: فصلا مرن سه [ةهي ناك ىذلا صربإل ف يصشنا

 ناكو روعذمن:باه هللا ةءتباروعذ-!وروعذم هل لاق, نا هل ناكو رعشالو مو هدس>ىقترثأذ

 ”ىرادلاز هسم لوشن 4 ه.فوأم -

 ىلا ءملاب و لاق _سلاب 3 » باه روعذدم نا ىلا له

 اهلت را ىتلاهندمصق ىف ةزلحن:ثرحلا ىووأدق ىجمدالا لاق

 ءامكاءامنءارذن اكلم *« امذاسانلا كلذ اك
 ةءطخلاكتناكفاواحترا هنالدمصقلاهذهىف كاذرمض:ناود#و أ لاق

 «ايموإدك اكو اهل وو ىف 0(

 افقأةلبو طه امص ن نمىدادعلادبزنب ىدعهلئافو هيشهارا دال تدّدقو هر دصورفاولا نموه

 انما دعت نه دهع مداقب دا اًمنعم ال زانملات< ادد

 ءا ملا ءامنبارذنملا نينا معنلا ب طا اهيف لود
 امءلوالا ب مطاعم 37 جرم ىرثللا هيأالأ

 شربالا ةعذءانزلاردغرك ذرواهنمو

 اريصق ىبهعو مهىهأ عواطف# ايتن مه وك رصءةعدج د امو ءارسهالا 4 ةيااناعد

 ع .تالواهم_ضيكاعل 35 هيلااتفرعص ىف تسدو 2 انقبلا عحستوأ لوقت ناكو

 ىدرب سنلا بغروهتدرأ « ا نصح باو: ىلإ لعد ارد ناعا

 اني اهسراف لم رألو هع هنعءامنالااصعلا تئّذحو 5 اشمملانيحلا ىتةللىد سس و

 هيي هدعدو هزممدد مدت سملا ثدملا دعب وول

 ريصقى.ءوملاه فن الغطأ « اننمنا تايدنااّنهو * ىزاخاوءواللارذح نمو
 ان شماعودرتولابالط « ىصخأف هنرامل ها وأن + انيننضهيزن اكو :ءرمعل
 اني دنا اهتمدترا الف « انصأتنمآامو هلئاوغ < هنم شذ ملا ءرها تذداصو
 انيعرادلا وسما فعنفو ياهاهدام لمحت سلام 5 ائرغْطلا ردصلاو لامار

 ام_ظعرتالا 00 د انيك تدشخامو هدكشر هيأ ار ىاتنالا لاش نيدو

 اشنجل_ماحءان زنك * من ءك م اةدملاو ب اولا هيك هد
 000 5 انملسب 0م ىأو 5 انا !او ثدا اوكااهزربأو

 انيفلا داوولو ىرثأولو 5 يقول جلا دحألو د ا نط ١رةولو هل نةطع

 ه-تةاذكو ىلكلا نبا هرك ذاك دادا ىنبن نمىلوالا برعلا ن 10000 ارا و ةعو حير نطناكو
 هيلع همال و هللا تاول_ص ىسعدعب ةعذج ناك ةدممعو ألاكو د :اوطلا ؛لولم مانأىفناكو كلامو:أ

 برعلاتناهف ص رب هيناكو هذ سنحةسدل سأاىلا كلذ ىلاوام ىلا تارغلا ع ْئطاش كلم دق ناكو ةئسن ثالث

 ادرار عواد وسا طق هرئأ [قيةران قزح هباض هنالك لَ ىم "لهو حاضولاو شرب الااولا ةذْكلذي هغصتنأ

 ىاغرب كى عم ماغى >> فداو طل 00 هريولا كال مه ع نم لو أو هو هانأ هللا وكمل

 لتقدوناكو قار هلا ضرب كلا ف مقا نم لور علا قيناجلا بصنو عمد كلادقوأ نم لؤأوشو ميدبأ

 هبط هلا تش ءمف ة بدأ هل واع :اكو مكمل شفارطأىلا ءان اءزلا أدأو هكلم بااغىلءسلغوءان زلاانأ

 ةلعان ىفا هملا تدتكفاهطخيا ماا ثءنىذلاو ههنا لمقو كادوا ةسف:هتعدفاهكل اء هك-املضصةملاسشنل

 الممو



 نمالوذ د وصل ”الواغمفع ْ
 م ىلا ليوا مص لوشن عد رمسلا نم هدم دقن م ”ىورانالثلا 1 :

 ريكذلا
 ا ملاتالاهيفةعومج « هتأولوشالاا هلل

 بريش هسه 6

 ١ لاو ءاورامنثلا نغ لام بمب اهعوقولخلا كلا درب ىهو ةيلاحلا ةرع-الا لج ىفواولا كرت (هيفدهاشلاو) مظعتلا ليجصتلاو ||
 6 9 نمانوكن أزو<املاسو هللا ىنعأن ءلاحلاوواولا كرتاهف ن_سحماهمّدق:.مولذااملاسو هودرغمأ |

 ٠
 روع وانهاهٌكمقسن مقالك ك2 اواهحاصو هد« لاو توك انا هو هفدارتملا لاو خالل ' در 2 5

 1 لاخلا يطوق ىذلا الاخ لاقل حاس نرك تا هو هلخاد_ةا!لاوحالا م وكن :

 دهاوش ف هركذمّدقت (”ىورلانباو) املاس ىف ريهذلا نمالاح ماظعت لا دربه وقل تأ لدم قلل 2!

 ىد هما ناوهو دربنا

 رصتلا ىلعأ نماموب فرمثأإ

 ترتتساهنأر نيد لستغت : هيلادتسملا | ٠ هي راوجنم ةيراجىأرف | 2 ١
 لاةئهنم : «يهاواسملاو بانطالاو زاحالا دهاوشو

 ىندعرمه ملا فترظن | ((ةكشاعن مدل كلا الظ ىفريخ شدعلاو لإ
 خلا 0 3 1: 8 20 ا | 6.٠
 هل 3و لذر َ لل "”ىرك شا ا زاد نيثرعلأ تننلا ىدح يد وارطن

 راض ايرصأف هيلعترا م
 ا اًدِحتملوأام كلونلا لإ دع 1 ا

 لاقفتنب ةمدشنات فاوريغهنوكل لالخ الا (هيفدهاشلاو) اووف عمو قجلااهدف ”ونونلا مذ كونلاو 9

 ريغ هظفلو لمعلا لالطظ ىفقاش ا شعلان مريخ كونلا لال طىفمعانلا ش.علا نأ هدارص صا ذادارملاب ١

 زتعملان بلوق نس>أ امو كلذب فاو ١

 المع نا امندلاهرارصو 03 اهاهاجلاءثدلا هوالحو

 1 ا ىسرملا ىلا لضغلا فأن يدهش د. ىالو |
 هللا كل_كةىدهملا لاف سا ىف اهثيد_<اونواهتو * 0 اواع
 اذام م لاقمتا 1 1 . سطعملا مسعر اندلااهّمم تو 0 ىغلاا هديقداةن ىتأ أ ىشو

 سا رجعملا هراخ ريدا بدح د ةنالذسح ىنغلل 0
 0 مَ :

 0 ١ تايبأنمىديزيلاد#ى بالو
 : 0 دود اءىرتنم شعاعا * كو كةمضدالو دع شع

 3و سوا ةعاس د.لولا نةيدشوأ اكو "يبس كس.علا ة ةنيهنكو دي شع ٠
 ةرعاز ىدتملا كصدف ردا ةلابزحاعلا تعبأ « تدعاساذاريداقملا تا موضعي لوةنسسا

 رنموملاريمأ اهل لاقف ةرئا دوو تأ ىدد سلتا اه .الاو ىقلا ىذا ٠١ مود اوقعسدبو 0
 ةذصلا هذه لم ىفتعن أ ة> ك.ءاعىدكت مادام 51 ك.اءىد سلو 1

 مف لاق نبةعاسوأ ةعايسب ثاكنل نا لوةقذحأامو :
 نيداسوأ ةنس لاول و طارضوناعفص لك تعواطو * ةءداغرارحالا ىبلعتتاب كاند ١

 ىن-عجرخأ لاو لصف قفنتو نامزلاىف بئاغرلا لن: * اطراضمواعفاصموايءاس نك اضأهوقوأ|
 (ىورام هل ثمو)هللا كلذ نامزلاعدديناك ولو اعوج 5-لا تاسأنمهغلؤاوأ |

 ىءءالادشن اد رلانأ نم نامالا لالظط ىف ام راشع * شدءد رحمي 2015 نمو '

 وضهواشد نا دم نا نأ تلا طور اك 2
 ىتلايوأ كد ةعىنتمل دم دعسد ءاقو ى # 0 0 موضعي لوق فيطاوأ |

 را هر د م ها ىأ لامير أ

 1 لام راصعاو م-ةاءلاكس ئاعم د نعووا «رئاعمذنع شعلا مطلابام ىدعتسلاة تان
 اك كءنمال سع نيم هاو ملهي نم شدعالا شدعال « هنافءارمغالا شعيل نم | ىديسأب لصولا ىنيح#ا 1 |

 ظ ظ

 دال ىينمع



 لا ةفةعاجلا تنس اف
 حارم نب هللا هه ديدسلا

 هزيج نأ مودايناوبدلا ئ م

 ىلعاب راج عنص ملأت كس

 يتعلق هنأ

 ذان_سحلا تلانهدروو
 عابر فتهر
 هيقفلاانمحاص (ىريخأو)

 ىوجلارفءح ل_ضخلاوأ

 مايالا ضعيف ىفرملاق
 حير أب فرم: ىدو م
 رفانتمهدشأوهروصسانلا
 1 ؛ وطةماقلا ريصو هقلخ

 هدب ارزخ فنالاز رايةيعللا
 لاتترالا هش 00 عقو

0 
 فنوعارذاطوط ةم

 عيصأ لوط ةماقوريشلوط

 بيدالا زف ىلعجرامت
 زوين هللا ارز لضاف
 لاف هاباهند_كنأفدادع
 تئشناتاقفالوأ هلل عأ
 لاذ

 صخ ةدانعم“ال اواني 1

 عج أى ئالخلا فريدا ى اك

 هيقفلا فريخأام (كلذنمو)
 نادب زن قلاخنادبعد# وأ

 لاق هرك ذمدسقملا كسلا

 و اكيدالا ساس قريد
 ىبطرقلا فورخ نب ىلءنسحلا
 باكا اذهىفهركذمدقملا .

 ادشنم ماثملا ىف تأ ارلاك

 ىلد شن
 ريك”فدلحامدلافتاكاذا
 رذلا. نمد ىرخالا ل للا

 «تظفح دووت متنا لاق

 ىلوش هتزحأف :
 اهْضاوَتِم نكو امددلا نعءءزني

 دكه تقر مي-الو د خأنءاالو ىسن ت أن بالو

 ا 1 د احرذ 0 هل-هأنأ ا -عزلد

 ذاعمانأاب ةيزجلا ”عههللاةفنينسلا ضءبىفهانأف م هردىتئامةنسلك ىفقمةعثلاا انآ ىطءدرا سشدناكو

 يمرعان لع اللا عمن آت نأ هحزاعراشب هللاقف عم-تاموهلاقاض»أ ى مةرزحو أك حي 1

 لاف :وع*ىنتو نا هللاقذ كلو عه العا لاق كيطعأ لف لاقال لاق ىنم مرعشأ ف لاك ال لاق سانلا ىلا
 قمشعتلاو ألاقف كلادبام لعذ من لاق وها ذكوأقمقعلاو أه

 هناسلهللوقلا قو 5 هسا رءاشاماذاىل

 راشاب راش #« هيئالعفّما تساىفهتلخدأ
 لاقومهردىج 'امهملا عف دمت ىف :ةسد نأ هتلاودارأ لادو هاك سمأ راشد دوف هن ازا نباءلوق.نأدارأو

 ربخأفمهرد فال آةرمثعب راشيل لسن ةبقعمأ لات”ىج هدالا (ثدحو) نس
 ن 0 : مهم نامصنت ره ىنأ ذا عمان ًااهللاقفا راشد قا وفكاذ,قمقكلاوأ و

 هةمفس ىف 2 5 درب ني راشد نا هْمَمل ءانقن ءط # هنمال 5 هنماله

 حرطو راُثنبرضاللو قمع لاانأاءنامصللة دو ارن كمت الوز هتدول لاتوم_هرد زن اماراسشب ل يرعأت

 0 اوقد ثم> ىنارت :قمهمهلا بأ نعتسمل لاق ةث مهسلا ىف

 هنيقس ىف ى أنش #4 در نب راش نا 1
 هلوق هرعش نمو ةلدزت ع توأادم خاب دقو ةئامونيتسو نات ةنس هلق ناكو
 نينذأب أنعجريإف رو «ىغسادغربعلاك تحرف نيدلا عمىبلق تكسمأو « هبتاضف انيداهتبلاط
 نيل كتل ةلاع « قتأال ك_:انولهللاو ىنيقلاق كامل نأ”سحأ نك أ نا كالمأ امن تنعأ
 موضعبل ا تدرفهلوق

 نانذأهلامو ب , اق انو كو ع هسفنل دفة سدأ راجلاب

 ا ا ىف كب ندشلا ناورلا ف كرات كد 0

 اك را انتم نر ىلا فال رست ده_-ةناىذلا

 اد ز دادزاق ء ءالللا هالح رانلا هسمناتوةاءلا ممل 72

 انش كنيزيام لكاوادي * مهعتيغاذارسشعم فتنأ
 اتملعانارع لام 01 م ني اعمج اولاق كاراام اذاو

 ا دولا لكداع #* ابضخ# دو مانذال قراام

 ((دراو+لادوسالا ”ىلاو>" ىد #* امن اك ىنبر صرت نأ ىسعتاف

 دلو. الانامز ثكم د5 ناكو راونلا هة>و زامطا اهلا تاس أ لح نمقدزرر ملا هلئاقلب وطلا نمثسدلا

 تاسالا ل وأو الدية ربعق هل

 دلاووهالو امونهلسةود *« هلاغأالادحاوهارأتلاقو
 دحاوس انلا فوهوانامز ماقأ دع أ صهلاداب نأ ليقا عناق هدعبوثنبلا دعي و

 دلال فرع قورحدل ةيلاىل ا ةمسالا ةلجأ (ىفواولا كر (هيفدهاكلاو) بضغاذا درس نمدراو لاو

 ةمع-ا هل جلا" قو واول نالام ل اكلا ع نسحاس! ل خدت ولذا نأ كا: هوضو طامترالا نم عو هبمل_صخي

 همشتلا فرح ىفا ل ”ىنب نملاحوهو ىناوجو ىفانك أ ىف كاو> ىنعمو ىنير مصب: لوءفم نمالاحتهقو
 لعفلا ىنعم نم

 هلوفهرعّشنمو

 (( مظعتو لمت كلادرب *' املاساةلكيقيبهللاو )ا



 يي 1

 سل ا 2

56 

 كوبا تسال هبط

0 1 

 تا دواس حلو عع
 ا ولا

 ياس مر يا ف تل“ يت ا

 هلاواعساذلا قهنر 0 يف كلذ ف عب 0 سيلا لع ك1 امم درعأ| ْ

 : ع سان لا قبرطقش دعب ووش دك دسرا لعق رس طقنكمالفر أشر همق م ظ

 هطلت 0 هماكرأ

 دب لاعذ هدفدش نمتر ءذوأ

 ا هدلاعمجتال يف هاطاصهنلا كازح مامالللو هيف تكف ةعقرذخلا

 بيطنملضلا فام: بئذلاو *# هدصر 5 مهوزرغلضلا

 ! ءجواهنءحرخ أ رادلا ن ءهوغنا لاقمتا 1" هوأ ب دوملا اذه نوك الاورلتا لان تلا نزهىدولل ًارقالذ

 5 مافأف ب ركلاىلاهب رهشا ءابرا هبرطق حر غن هنوطذح | با وني امداخ نو عست هداو لكوو هريسغب دو

 راشي لاف هتوص لبق هيلا ىنذ منةنأملا ليلعادا»ن أ هءلب راش ناكو تام نأ ىلا كلانه سس 3 ىه واهتم تبت ١
 رانلاىلاراص هزل # هان :وهلداج شاع ول

 ه.اعدرب لاقذقارسلا ىف وهوه وصل ءزأداج تددلا اذه

 ْش راذلا ىلا يرصولو مذ #* هعهأ لو تمىنتيلا َى رابلا قلا 1ئا نار توم “الو اعناراشي تكل
 رد _باوامد ماس 1

 ر لماما ع ىعدت_باق :

 راشد "سان لاقت 2 نأ. نمىزخأ وه ىزخ <ىآو

 هدنع نم حب خم ناملس نيد مارتتسم هدمه دنعماق أولا سن ماس ىلعزاو هالالزن دقداج ناكو

 هرضملا ديرب

 [.د- سعال ض رالا عاقب تلاك# رادو نيراج اصصأف « درحتامو ىمم الا عستدو ْ

 راجل اهاارالا ضخأام ع 0 مهمنأنت ىل ل 3 راش ودا ج نرتب

 را :لاقرفاكلاو راثلاف 0 كلامىدب قاعمجاراص

 ! لاَمذ هاع4ذ» ئددهنم طح لذ 0 هدمصقب هح لف سدمشتلا ع نءهامنناكهنا ا زاك د”ىدهملا للة ىف سلا ناكو

 نافعا وقونادلاب بهات آئ هنامعي فرب 4ةهقللح مءاقلاو ا ديعسلا |

 نارزب ارح ىسوم سدو 03 رسخت هيهللاانلدبأ

 6 دمصق نم

 هلوش هاعهدورا شر ناكورب /زولادوأ دن ب وعمد ىلا هن يجسد "ىوحنلا سنو ةملا> قاهدشن و

 دوأ ادنءبوة-ه:ةقيلخلا نا 1 ون لاطا فوتتما ب

 دوعل أو ىلا نيدهللا ةقملخ ديا اوسقلاف موقان ”-ةالدخ تعاض

 ”ىأب لاق كاع هرق قد دنزلا ديطملا ى عالااذ_ هناني:مؤملاريمأاب لاق "”ىدهملا ىلع بوقمد لخدف

 ا ا

 ىبنكل والفاظغلام ألا ةذاه هل ةكسفال ىتلاناع الاب" ى دهملا هياعقاكخ قنعبرضت ثرتدخ ال دعب رضوأ |[

 قاع را !!ىلاراددغال !لعر عر طغت 2 ءلاهعفدو هتكف كلذ _تكأ

 اذاقناذالااذ_هاماو رظنا لاذ راهنلا ءاعضا تةوىفاناذأ مهم ةوطملا ىلا غباش فر د_كاق راش ريغم 0
 تقوريغىناذالاب وهلتأ كريغنماذ_ه نوك,نأ تمد هًارظر ضاعاوددنزابهللاّةفنا 5 ا

 طوس عيش 4قأ ارا اردص ىلع كد در نيد هب رمد ةطوسلابهبرمضي همة منناانأعد ناكسدلا آوهالص در :

 ىلارظنا مع لا >وأاذا ا ءلافوقتةلكى مهو س> لوشب طوسلا هياصأ اذا ناك-فا رف هفاتأ

 5 لأ اقفهلع ىع“أف و هماعطأ اكلي ولاةؤهللا مسيل وقال اوس > لو وهب نائم .قااريمهتقالا

 #0 ةلمفسق وقل ةهمفت ,وملا نايندعبسلا ىف وتساالف اهلعهللا دجأف ى م و 1لاقنهتسدجلا كل

 ون لاو هانم ةأمدر عداج تناجىلا» وذةدفهرصملاىلإ» هوا م هل هأضء.ءاذ ةدطبل اىفهبىرم

 دعمروم هدقتف.لو لجأ 0 دحأ هكمن ]تدم س دوفدأب 4و "ىلهابلاماسه

 دح أ ةورغل ه- لعدد د ملوهنكح هح.هدالوأم أل

 تا ذه ضضصو مش اوهتاعسبس اه ماقملا از ططاقاهبضرذ هقدر طىف نأ ذازاري_ثررقد

 ءلكادمعلاقف لوالاحددلا ١ ىلعدا عمن دو اًمممدل ازخمىلا لجنا قذتا ةدطبل انا نارا شد لقا ىدهملا نامت هعلت ىلع نذدو كازه

 و نم بع أ ىرن نأو ألان لوو راشن جا هيناكىذلا ب ةرصتلاو ءاشلا"ىلهام ا ًالمهيزفةعلتلا كلت |

 ءهللا هجر كال اءانسنا [

 ارك اذتلاك ءاعماذغ ١

 قبلا سأنأق متاف ارثلا

 4 نيل 4ماسدع

 ناكر هييوصل عدلا

 اهفكىفوقربلااهعور

 عانرتراونالا نم ميك

 :رطأام_ععئصناس>و ١

 5 ر>و هزهوام_هائعم

 2 ربك سعام ىلةمنم

 اجي هلرهأو هنسدتس اف 5

 علا تدن نم نسحأ هند و

 ضالا(انريخأو) ىدنع
 ارأ ةءه

 [شذالا ناوي دب مانالا ضع

 الاد بت ,دللانيىشفأقأ

 مالجلا

 هدرو

 راطعمنادقهدروو

 مى ىفاهبام>

 لو وتنمحلاةئد واهن اك

 انندب ىشاعاوطقن
 :.ذلانةرفصلا هسشتت اقف

 هلوو ود 3 مالا

 :هملعو ريصقشت ص*14.5

 ءلادقانلا الا هكرديال ىخ

 ارو ةرهصلانوكوهو

 اورائيدلا نمرغصأ نيعلا
 د او ةندو لثك لاق

 ابربتطقندو

 _سدأو 06-5 ناك



 #*.ااةلىذو

 هران"آ ىذَدةَعدمفريثأَ

 نم تاقنو (دامعلالاق)

 ىتكللافلاعملاى أ عو#

 كاد مساقلاىال

 عر اببيشلاا طدخو ىفريعت

 مهدلا

 تر فروا فردا

 ىعر
 ذغنيمل سوقتلاءانضاالولو
 ميشا
 0 "ملت لاق)
 ادع ظهرا لفاعلا ةمقب

 0 ظح ىنغلاف ار امل

 دل 00

 "ىلا ىفجاجوعا لولا
 كب ' م ريمزللا مم 9 1

 م الإ

 نم لوالال دب لات

 وهونيتبلا

 راقتفا هب احلا ل سىرأ

 ”ىزغلازرغلا تقلا لهجلا
 دانسالابو(ر ةاظزب ىلعلد5)

 ىلعن تلا ىلا نءعمدقمملا

 أسم يجد .ريتنشا|ما سنا

 ةريخذلا باتك ىف هدروأ
 ناك ظفللاو هانعمادهاف

 مسالا يأ هثلا ىبع دف ملا
 ةملمشاى >اصدامعزرد ©

 ادرس ول ا
 رم تو ل كاذو ركل

 00 | مو

 ترعلا بو هلا لس

 اههجورديلباقتو انرلاو

 ظ رانلا تناك ذم هدوم ءمرانلاو #3 ةفرشمرانلاو ةإظمضرالا يوب هرعش

 ةرصصتلاءا < عج  اثءامأ نارا مس اناكس اهر " :لوطي رومالدرخعداجو را شب نيب ب.ثت دةرمشلا ناكو

 ديفا نمرتك ١ اعلا نم 4 ذا اوةدودم ماني نيبال ديجي هلازإ اسدلد درع داجءامم ىف سل هنأ

 درععداج ةسفاهيلعنامت:اناكوهسيلعاهر ول أو ةقدنزلايهيحاص ته هىذلا 00

 رعشلا نم 23 لاما اذا. 0 ءءء. 0 ا

 راشدلاةف ملا نارا تك ع دقذ كملعراشر هان نا 2

 ها - نكحر,ملو د 45أب هتيععذا كاذو لامن و ءيثىأب

 لادا فرع[ نك ب ىأم ءذ هةمع تنص لاق مذ

 هب رك ذدعي نم جس أم 9 هلىرك ذياناسناراصف

 لاقذ كَ وهنأ ايشعنصام لاقف

 هيئاعمب ىدشن توعه + ىننكحاو اراثررهأل

 هديت اق لاق: ئثىأواضدأهدا اور راد ىنءملاا د ه ىلع لاقف

 هلابأالفدو أى عأ « انكم أل ثمناكنم هلاذرااو ةلاذنلا فد * ريلثم دربئاتنأ
 هدفد رع داج لووةهتيوار اراشدد نأ لاق طورالادلاخ (ثّدحو)

 درب نم كمآ ت كد ا 95 هريغأ ثنا ًاودربىلا تمعد

 داجةب ءارامو راش لاقو ةئازلا نباءاشامهللا 0 را الا ةفاللاقد-> ًالنههه#تي واراراش. لاف

 در هدلاو ىذ لا ىنعغابمنمالأ 2 داج موملاهيىفاكشام

 هدشن أف هدعب لاقاةةلعافلا نا ق دصلاق

 دعب الو لمقالف « سانلانسناماذا

 هد.شنأذ لاتاف لمقع نمتاضر علا هذهنأوهلعافلا ناسذكل اع

 ّدح هفذات ىلع « امنانطاةىعأو (س
 لاقف هيه هلعةداح نونامتل ةلءاقلا ناسك لاقف

 دردقلا ىعاناذا ه درقلا هئشر ىعأو 1

 ىنعشفىناري ىتايحام لاقو هب دين قدصمت كيسح كب سح درقب ىنوشنبح ةينازلا نبا أ طخ امهقلاو لاستف
 راشيل وقدر عداج فو ههشأف هارأالو

 هتساوهربا نماوهامو 5 قداملاو لهاجلا ه مول. دي هكقدسد لعاذاجت 1

 قسافهتحتوأ هكند « قاف هقوفالاتاام « قلاختاام_هاناهكلم
 هلوقارا ب درع داج هبا عام غاب او ديعس ى أن با لاق

 هسمراكر فى راو ىت> * هنغنع عاقملا سدو ها اه مو و *« هلل مثدخأو راهن

 هفهلوةهلهم>وأوهلك كلذ َن مراشد ىلع ظاغأ ناكو لاك

 اوخهماع كس ١١ لود « اذاارك ذاكسم تءاطوأ ١ :ءلاهنداح تدسف جار اريثعهنداج ثءاطول

 بوتكماهيفاذاق عب 100 رامشي هيلا تكف هدإوٍب دب عم م راالصتادقدرعداجناكولاق
 مع م * در_ عدا جنا عالاو بذل تو هع متتالرضفلاأ

 قلاب م | ميم «ةعاسترئاا الخ نا مدالا ن مفئالغىف « هن رح هن طش نيد

 داج هنيعباذه لثملعفدقو حب رع قا داج عاود اع ءارعشلا نب ردداج فريصلاةعبن لاا هأر فالف
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 حيرت فلرمدو للظ قادم ووك

 0000 8 عراه 0و ساق أو هل هنزل م اهمف 4هق رونما لع ثدو وذ

 تيبلا|ذ هاو زيجأ :

 اركلااهدهع:لممىلو ' 8 1 ا ل ا تربع أ رسا تال زرت كيذا درا نال سبام

 بدرقدهع عمدلاب ودعد ا راو ناري تدد فرخ اراجهيواخ قد رطلاىفراج قون ةأ حا عم مهواعقراشو تبدل غسأ فانكوأ |

 (هتدت تددكف ١ اريد شاعد دابا قدي ل.-ءعجو ضرالا هإ_>رب رادلا قىذلار 0م اهقيهش ةمحاذ !!تحترافرادلا ىف ||

 ارك-!!اهفرتماذاراحت : ْ تر ا هوأ اراللوقياراشب تعمق

 ابد رغافمض" ىحلا راما 4. أ دش ع نماقيطتقلأذتدءعو اهلمد- ثتعطقف اطسلا فت زاك : هرفنأ ث دان ملواهتماوجرخي ||

 00 ةرصص م ا ُق ”ىصكلذن مى وىقمط طاوهراضءلاتوصلر ادلا فناكح احدو ماج ربا طف تركن اقرادلاىلا هراضغإ] 1

 هرقسأتمل احجرخأ ةرمصتتلا : 1 اراروهفز ”الاهتلادهش تفزأمهرومقن مرومع الع ًارمنوربدللا هللا لعد مصرا ث.لاقفرادلا ||

 ءأم 1 اعطاهمف ْ اده لدعم اك,الدنأ تلعدم تاةفراشد لل مقفم 5 نمتلأ سنى ظافوةمالك ن متي ةاملازاذأ|

 اسهرن ىلءان!نوعاهمف 2 رمو 1 هددتساراشر هلاقفاكشتادجلا لوقو هو ه4داعد : هدكردو لحرب راسدر 0 هريغمالكلا || 0

 حو (رفاطظن,ىلءلاق) نأ نوفاذ م هفاهوقرس دةمهارأ :نيعرسم مه لاملاقفا ب ىلا نوعرسسي مهو ةزانج نولمحي موق

 ناف ىعاملااذهىلعابأن أ ْ هللاو لافو راشب هبحاصف مهأردةرمدعد | ءالج هنههن تأ مح د ءلاهمالغعفرو مهمذخؤةةاوقفب |[ ْ

 ةلظ ىفلاعلا قد ىت> سلا يعتد دصول هتلاو مهارد ةرمّعن ىعأ ةآ صه ءال_ج نمي ندلا ام[
 لاقت واغتملا ارخملا ءوتلانءْي ءتاكناراش دل تلو لاق د الا ع نعو مهأرد ةرمش عا هول نمةرحأت غلبام |||

 كاوذل ساروا هل! ماكو عقتلا ارش «س لوقت هلّساق ءاذاموأ| ا

 نأ 2 تردد اع

 بحاضصلا ىتب 0 : نوكد

 ىلاعتهللاه-جردامعنا ٍ

 (ثدب تدب ةزاجا ند)

 نينو لمعو الز هلزاتساو

 دا هدا لادبادارأو

 هبانأمنأ اامثمهمفرات+الا|

 امدترطووأ سدا باح اكته دع ةبرمذم ةيضغ 2 ضغات ضغاماذا ||

 | سو اةياعىل_ص ريم ىرذ دع لمع ََن ماد ادع انا ٍ

 2 توصلان حد دو 83 تاحاحدرمءا تيرا فل هسع دع تملا ةيرةيابر لوقتن أل ا

 قوسلاع نم صل لك! نانو ةياناز ب راج ىف هتاف 5و د>لؤ الا لوقلاق عضوموهجو د لكل لاقف ١

 ند رح نم كنان 2 لود كح ااهد دعا ديو هطقحتو ضييلا عمت ى هفكد دوت اح احد :ريسعاط هز هةيانرف ا
 00 : دح ًارمصن بهذي ل لجوز ءهقلا نا ه>زاعهلاقي دص ناكوراشدل لال هلافو 0 لزنموسبسىر َ

 لح 0 فربخ ألا |[ ءالقثلا نم كلاّءمأ الو كار اللاةوهامولاق ضدرعلا لد وطلالاقك ضوء ىذلاا فأسشهن مهضؤعالا| 1
 ااش نأ لاصم نب نيدلا مهن

 1 1 ْ ثرصو تبتعانامزريجلا قرت تنكح |لاع منلاق ابك محخأ ةيصن ىف ىنمرطت لالهان لات | 1
 هأ م ا 0
 لل لااا 1 فع امون راشد ترص لاقى العلا نام هدى نعو ضؤرلان مثلاري هقلاو ىسهفري+ ا ةقرمم ىلا دعفايضفار| :

 3 2 0 3 لإ : امرت أو حافتهيفقيطهمادقواهببعل هرمص# هديب ود أ هعم سلو ها ةراد سلاج و شو

 0-2 : هديفاكوهو الم اوالملف غل ن ما هديتنا مقرسأ نأ ىلا ى اا ل ع سد]وهل دا َ
 بناكللا ىعمتلا ىذرعلا ع

 . مل 1 نان ب كدي هللا عطودل تافه 6 5 ةلو هى الي هر سا ذ هئملوانت ىديتددمىتح ا

 - 0 0 058 0 َط رف رراشىلادعتو ا أن ' الاتنأ ةلعاقلا *
||| 0 
 اهيفىنهياناس أ لع هنأهذع ال 3 |

 نمءدالوأروهطبىادلا || ْ

 هلوفاتاج
1 

 هرانهوقبا هدو لادنع

 فقيعلا بددالال اعف لاق

 تببلااذ ف نوك,نأ مسد

 ٠ ١ د ا نيام م "0 بايدنع 1 0 لاتقل 0 0

 فار 9 ىعم* لس 3ث لالدو جخ و نايف اهانانشب د 5-0 |

 ىنأو هه ناَاَذأ تت هول تحالف ىبا ارفنشلاةخلثم 35 لاما 2 او أ

 راش تاك لقاك كاوا دنع[ اق هةيقلاذاقرالا سر 2 نماد_ه مى : ردياملاة فار ةنكلاامهل تاقفأ

 كلذ ذرك ذونرطلا ىلءرانلارم لا رم ةنعللا هلع ىسملاصا سو سرع ةكوةسسرال ْ

! 
0 
 آ

 لاف هلو نم ةطوت



 ردو قفرأو رفظ مظعأ

 عوجرلاالا هفنكمولو
 تدرد هنمىذلا املا ىلا

 كح هنمد_-ق و

 ضرألوأوه ىذلا نطولاو

 تعاعو ىداحاهارث سم

 ْ هلوقاثعر اانسقلب تاكو ىدهملا

 0 ا رطظخ ا ني 00 6 لاو

 نأريغنم م نعاسم>و هممعن ءسح ناد. كم

 آ ل دتواملاسيرتسال ثاعرادبومجلا كا را هل يرتوا رار لمت عر هارأ اذاو .فهسأر لد

 428 دله ةعروطر خلا ىو ةثعراهد>اوثاعرريغصو هو هناذآ ىف ءاك كد تع : ملابقل م 0 .ءو أ لاقو يقص لانا

 | هنءلمالا لوك وءاحرلا الد . وطار ود<ه-جولاو ىلخللا ء_لفعام طدر اشر ناك همك الا لاغو 1 و ل / ْ 3
 يد قفصدش أي نأ دارأ اذا تاكو ار طم م يعظفأوى رع سا: لا عم ناكذ :رجأ ملام هاك :دق نيود : نا انأ( 4 :5و١ هل 1

 هيد ناكو طقامدلاىلار طناق ىمع ًاراشددل لاقو بعلب قا ف دشتي مهلا هثوهنيعنعقصرو خضتو 0 0 ا

 مورعشل واد ل هك حاولا و هلذع حاول أد دال لت ردع 1 مل ص عجب يضعل ٠ هري«ش اع هيد هحوبإرت ديد ءا ةراثق 000 12 لاو اعز نارا رف الأ نان كنا أ ير

 | ”ضرءأةاريرحتو ف لوقت نا ناكل نال 2ك كا خانم 0 , 2

 ه-.لاهوكشف هم ىلا ازواج اموقاعاذا ارعصوفنو راش ناكو سا | ارعش اتكل احآولو فرغم ساو

 ىناهتلاو ىل لو ةءة هجرت اهآرب ضخلارع ءعصلا ”ىبصلا | زهبرضت 1 لوقت هم تناك فاح ريمابرمض دهب رمضنؤ

 هوك ىذلااذهناتسأ ايلا ةفدش 6 مطفرا شر هععمت "ىلا هنوك-شف سا الضرع هنكأو هدر 3 :

 لجوزعهتلاسدلأم ملل مذ ىو -ثاذاف ىهأ ارباسو كت.نغأ هيلعتمتأ ناىفا ورءسلا ىف وووه ىمذملا : تب فى زاصسام)

 نمانل ادار هع نواوعتم 2 0 5 انكال ها ٍ اك امدع»الد:صمى و در

 0 انتا اطارقنا نادج هلل هدو را 0 مرا !لاقذاعمانأ ابو هلل قف ا لالا امون (تعءقجاو (

 مالا اذه ءامدللا 1 م ل انا د نارا جملا دف داش نو تدخأن ا ندلا تاهسلت

 هناق هدمصدررب هنأ 3 حراوجلا نم ماريطربطلا 0 دوهلاةؤريطد ريطهروصلاق | ىرارحلا دنا هرب زولا

 ' رج هللاقف ءاسهلا,هد3 وأ رص الى 2 تاعرقدلا كلو تلعدقىلد :لاقرلع أل لاق نسح أ ناك : 00

 ىرادس اب ىلع كرّوص أ لانك ةوخ نايس“ ورنا نبأ أدت : ارزتوم ماجا ىف هآرمالغ

 انأءزخأم-هللاراشب لاف دراولاو رداصلا كدر 2 2 هر يكساد هرقكماحح نم لع أو هذ-هكتةروصق ْ

 ىهعزانب لج ردد فعو راسردنعأت ”لند ل دجلاالافأب وهو هحزامأ |رضحخ أب هور زف در حو

 باع دكد ردقءامجامأك

 تكبر فريج وك ءوءادص نممأوه رم ٠ نمل جوز عهللا مسا م اءىدو ىذلا اذهأرا هلل و ْ (تاقنايرااوا :

 ضءبلاقفنذالا نورظتني سان !اوىدهملاراد قاس اامراشد تاك لاق ه هدأ نءعداج(ثدحو) لحرأا |تعلطأ نامءذ هآ سه ىل ل خي

 انو. لاجل 1ك نمىذذتانأل كفل اال كر واو و رع لوف دع امرصح ن [ىدها اىلا م نرب_هل فق ىلع اماضق

 ظ اموطدن محجر ذي كلام هلوقو اهون لحل ذاعما,أمتاهيه لاق سان زلااهف رعد ىتلا لحل ارا شدهللاقف

 نمح ريا كماعطو كبار هللا نار أر اشر هللا تف علا ىنعي سانلل ءاغ -.ث هذ هناولأ فاتح بارمش
 ةصقلان ءا هلأ سوام جاعدفربدلا ىد هلل غبفارا شب شو بضةفةث انخاة سوادعف مساض ىب بنوطد

 ماما ارمشوك ماعط هللا ل_«ف لج أل جرلل لاق همن ىل« كل ىت> دف اهبراش هند

 هلل _سذد هب در نيد : راشد وىد-هملا لعىرياروصتمن ديرب لخدو ثءدراْ ا نا مشا ه ىن هنوطد نم

 : س.دلانيعىذقاو ضرالا

 لاَقف
 ريصب ةآراذاماّدقو

 ربرمضلا لم هيدعب ا*داع

 يو

 هللالوسراد#نأدهش أن ذولا لاق 0 !اعِف نْدْوملا ذأ ذاةدرمذ لاو ةم :اعلا ْ :

 ءأأ هذهو(ر ذاظن ىلعلاق)
 : ضءدو اهتأ ارو 3

 نماقر عيماجل

 ١ داق درر
 ظ كتعانصام عشاي لاف لغد بف تناكو روص من ديرب هيلعلبةأ اهم غرفالثاهبه-دتم أ ةديصق

 اك ”ىرب هبعنصأامولاق ىلا ىلع + دانت كا 2-9 'زعارا ثيل لاق م ىد ولا كفو اوالا سقت 1هلّلاد 2 :5 1 ١

 نم ةعاج مايالا ضءد ىف

 هزتنميلا انح رخو بدالا لهأ

 اا داقدنا نم فم

 هللاقفار عيش لي مل د وو راشد ىلع ناك سد فرو هدعانص٠ نعهلأسد و 6 ةيلختاد شنب اعاقىب ع

 قوق كلير وغرس ةاذخ ةلرعشرتسا
 الا وأ الكر تندر دم دام

 لحرهلا ل

 رم



 اك اًدركل/اءىذلاءامحركثاو * ةقماذتقرافدمدب نزب ريصأ

 اكان ,ةعكىقعالو تمر راع 0 اولعذا ماوتالانمظءأءزرال

 اك اعرب هللاو م_هاعرت تنأف «مهلكندلا لهأ عا رتصصأ
 اال ع عم_سنالو ترعئاذا د اد ال قابلا ةبواعمىفو

 6 أوس ىلءىزام ملا عم تجر ) '

 هلوقدهدشن أ سراشو هوهملعدؤودو ناكو مر نيدلاخ ىفاهحلاةلموطلا ن متاسس أن نمدرب نب راشد هلاك ١

 داوحت دأو:فاعو ار 35 همدي ك- ءلع طم يهمل دااخأ ا

 دا عت نأفىأب : ايتتكرلاك 0 2 دلو رع كاذا دلاخأ

 دادس ”ىلءبرض: مل بأت ناو د ى ادم كءلعغرفأ ىتطءتناف

 دال ني-!ايلا ضرأب ىلامو هع يس ا

 داوس 501 ىرابلا عمت جرش 0 اهتركنوأ هد قير ًااذا

 هيدي ناد 0 هلام“. نعرخ آو همك نعاسهنماد_او عضوف سابك أ ةعب رأى فال آةعب رأي دلاخاعدذ 1

 قعمو ريمالااهيأهللاو لقتسالاقمتهديب سايكالا سافدامعلا لقتس |لهذاعماأابلاتوها دونمرخاو ||

 وهىذلاى رامللام>اصمأ فم م هتف هراك وم-منعد> .رخ موذرعأمو هدلد :لهأى ردو فر«:ملاذاثبلا ا 0

 اود داوس ”ىلعهلوتذ عصلاراؤسالر ظنت مريغل يللا ةلظ نم *يث ىلع الق شم رو .طئاركقأ | 1
 5 نزب ىذنباحدعت اصلا ىنأ لوق هل ثمو واولا هذ رس هوك( ةدهاشلاو 1

 الال#كنمارادزار_عغسأرىف * اعقترص حالا كملع أ منهبرممل 0 ا ا

 ريض او ردصأو ضد اور حاذجوا ةعررأ لع قلاب أب رمق سس -انادمتوحياتلا كءلعهلوةىفدهاشلاو 0
 نمسا كم اعّعلطاذا للظى و را رذنوعبر انشقس لكن نادف وة ةهم ست ىتدمرم3 اعاد ظ 1

 اميطخ .و2 مرج لال |وذ هلم 0 ازنملا ىتءعلالخلاو لايمأة ةئيالث | 1

 بنص و كبد. ىف اهيلعموقت * ريثمدأ اوعأ لذالتريصدقل 0

 ىبأ نب بل اهلا ىف ناش رات د مخ وجرب ناكو فدبارهلا همست يهمل حوجر ن درب ن(داشو) ا ١

 نم وورلع ندا روةاورلاعاجاهيفنيثدلاتاقيط همّدقتو رعشلا ىف هل<و ذاعمانأ راشد : ىنكت و ءرغص
 ةيسادع ااوةيومالانةلودلا كتم ءار عش رم وظو هر 5 ذي ةلاطالاو همصو نع ءىنض كلذ ىف نالت : 5

 هدو ارئدشلادب .وارنوجلا نبى ن ءو ءا ارعشلا عمزئاوجلا ا أ موحد موام-عمفرهتشادقو 1

 ىلعام و “ىلر ع ىأرلاو نا سللا ىلعام أ تارا ثوابها ةعآ نمف ىلا ىدهيلا ىلع اخ دام لاك درب نب راشد 20

 5 7 نينمؤااربمأ انى هر عش ق تلق - .ىهنلصا ا

 ل هلا تنكواذ نم نولوق» »ع ةنجمهلموة تكنو ا

 2 ا | ٌفنلانأ ىنذر هيأ الاهات يلئإ س اااهيأالأ

 ممل لس دام
 هتعتاق ةاَدملا ىبَدَصَأو 5 0 يعالفاو ٍ

 تيأرامةللاو لاك ت اقذك هو عم ى 00 نمت كيو لاةذارضاح ةمالدو آناكولاق أ 1
 معا حاول الا مان ةماهلا مظعةماقلا لب : وطل]ىاهللاو كَ م هسا|ح ىلعبذك و هسه ىلع قدم الحرز ََ

 دب رأ ثيحا مهتم تسلحو هز هامْهلا نم تا

 ناس ملا فاعل اف كلضأو ملا" ل د ىدهل اى لاق مت ىنعت 0 ٍناعق صايىلةمتنأف
 ئلذدٌدرب لزب فرات د :سلاالت اةفدسلا كالوأ موقلا ض ءبلاقف ناتسراْط لهأ نارئالا ىبعاعد ثأو |[

 ردهاوم ا

 وهران كدتلاب هوكو

 ناو رو ااءنءطلاقرفنا
 لا

 قبو هسارزيمارسالذ

 هقاد هراثد مدح ىبس ةامعللو

 ةمد- ىفانأو ىنركص»(ناكو

 لجر هلا هاه 1فرَس كلا

 لعل مط نسح ستاك

 ق.ثمدقارجاهريم اولا

 ىف نب ىلعنيدلا لاج هللا.

 000 ًاراذف ىلاط

 لال_تالا نملاوح الا
 ةوهشى مشن ىف تد وذو
 ىراهنو ىلملت نك لاصفتنالا

 ثا وسنن ءاعدلا ىلءاكم

 هو>رأامريسستو هلمخ)و

 0. كه م

 هدمادك 0

 0 :وسط

 نم دع 1 ار ءاروهسم

 تاىهنأ ىنريخأف ةيشأ ك3

 دعسان اقلا لودْشَم

 ىف هنثاكىأرف كلذ ف ىنم

 لا ىقسمد عمأج

 م رح الو
 اذاو هالصلا نورظش

 نم ىل هأدق باش لحرب

 ميس تلاه لاّعذىرغلاباملا
 زج ساسعلاانأ

 ظد ف وسرف ةاظنبانا

 لجاع ءوجرب ىذلابرم-

 (لاقف)
 هيما هادعت درهظ

 نا مادغو

 ئدنكلذ كلدبتررسف

 57 دوسسعء نم عرسا

 قّسمد نمهللا هاب فرسالا

 ىلع ه:مد- نمىلا صقنأو

 هللاو لذ ناكو لم اه>ولا



 نبءلا سر انأوىدنعتلمل

 فرسالا كالا | همددل َّق

 بردالا 4 ممانأ هللا مادأ

 ىدادغملا د ىلع قؤوملا

 نيد الا
 نا انا تاء

 ءامضلابفرعد لدراندنعو

 ءاهس هممغلاو مم

 فورعمىرس مدار لانا

 لمعف هعمنوندت اوناكو
 لاق 3ةي1ل سك نبا

 هريد وءايضلا ثرأ ار
 ديدشسأ اريعملاد 0

 ىقلاقف قفواا زاثسا م

 لاما

 هريدف مموج ْنءاك

 د صه رم ىله هند م وعد

 (اهيدب هشىن وما عنص 5

 ل الاهاعرءامضلانامز

 فز 7 هب نكمل وديع#-

 قبقلا رهالعأناروطذ

 ىقاحلان ةظدانداب :اروطو

 نتلاحلا مظعأهبوانن

 ىقيسلاانم وءاغملاهنذ

 5 هول هبانةءج ولو

 قبطّنشقذاو ليقدةل
 هءفرك ذىذلاىنءملا اذهو
 عوببط ىدع لاو ىاحلا

 دوو همظذ نسحب مل هنأالا

 ]د رخثلا لمس لاا

 تاقكر طاؤلل

 عيفرلا اذ ىف ءارتلاد ءدقل

 0 ًابعللابهوطاعو

 هحافعأ ا عطقب ِّ كم

 هسارضأ ع عزب عن عضصو
 هربدهقاحاولهء> 17

 هساراةرفاؤلءح كو

 يتلا ناسي تالوز

 لاكوهنم كلرتالا دع عبصا

 هقلخ ىأرنمنبعىفوما 5

 ىع يفك

11 
 0 ا ا آ

 تدم ءلا طسوىف ساخر ةنلفغمو تاذىأر ذه سها هنأ اواكوو ريغ ص تدد ىف هواء هانذآت ريكو هانمع

 ولسرأ م امهفر «: ناك نه-_سرغأل هنالذ هدهو هنالفدزهلاقفن رعب ذخأ مث بارت نم ةموكم وكو
0 

 الالب نأدنا فا ىعدالا لاو برهوماةف أراب س> أمن ةنالفتقي.لا قذر 6

 نافةحاحلا هبىل ىضقتو ”داكلاهبىرأوءالاهب قس لاقف تربكدقورعشلا لوقب عئصتام هللا ةفحاخا

 فارشأ ءدجو هو ًاووهوءال_سالاؤنيمدقَتملان هوهوروع ناك ىنادزرملالاوو 1-7 تالذ :

 ىلد اعلا اوهوناسر

 هيداو تدان هدلاناند_حاذا هب هلق ن ما 1

 هيسأك اكمل فاثم مهم درع +اهحالسضاخنا لز,تذخأ ااذا

 اه<ذيلذامحاصا هايس اذااهحال سلب الاتذخ لاعب

 ((اهتح م:امندلا رمت هال

 رمقلاوق<ءاوأ 00 طيسلا نموه
 4 ف ةروك ذملا ثالث لانس عما ا نأ ناين (انه هم ذدهاشلا و) دخساادهاوش 0 د

 ضرعءمىاهزارباو ه ةركما | فاهعا>ا ىف لا حب نأ ىلع مهولا لس لئاعقلا همش مابسام وهو "ى

 را ذادهنأق لقعلا فالذبت ا هذعشلاو شرا وعلان تقاتخاا او د- وعر ماعلا 0

 ىف كلذ نأ ىلعاهتح -مهامتدلا قا رمد ا وهّص راع تكدر اانا و 7 ون نما: مزاكنأب كح هسفنو و

 رح ”الالوةهريطتو زاج قص ىبأ

 د>او"رذلاو ءاقسلاو حا !اودو 00 عمطمقلذنا ف ا نكملاذا

 ةءا ار عش سدع ىد 02

 ((اكلامم-مهرأو تو 03 مهريفاظتيشخالف

 هدعنو براقثا ا نمىواسلامام هنهنادعاث ملا

 اكااهدهب 1ع نوذأ دي نأ وهلا رادباعتمامير 9

 اهنم تانالع د مناشملانازهو

 اكلاه سا ىندتالاود# دلاخانأ ىنرحأ تاقف

 راجشساو مامثلا ىلا برهف هد عوندقناكو داءز نب هللا ديب هيث ىذلاو ةيواعمنيديزي انهدلاخىأي ديرب

 رفظ مجيريفاظالاو هنيرعوهر وك ّذملا كلامو هزعرقصلاب هرهأر هللا دممعىلابتكو هان

 كلاامند : وهنست يلو توج هرافظ تا شناو هنا بتحس ىنعملاو رطل لعام اعمحوروغظأ و

 نم الاس ةعقاولا ةيلعفلاةل+جا ىف هيلعا لوند عت ملا ثدثاا عراضملا ىلع لاه اواو لودخد ( هم ه4.قالغا5لا و)

 اهفوخد هيف ةيعحانوكتف مههرأان اوىأادتبمل فذح ىلءهنا ل.ةدقذا هنمةيلاخاريغلا اح اصريعم

 هرورمض ىل-- .ةونولعتدو نأ اوىأ ملاهللا لوسر ف أ نولع”دقو ىننوذوت مىلا ءتهلوو هيلعو
 دمعلاعو

 ا هأنعمو ةيضام لاح ةباك ل عراضملا ىلا ل دعمهتةهرو لصالاو فطعلاهمفىل ّّه :رهاقلا

 مام تسادقاو رعاش ل لوق فاك عراضلل ظني هنعرب نامزلاذه ىفاءذاوىضاسلا نما ف

 درا اوه (هللا دمعو) يلعذ هزيم ناو "ىبوكالا هب اورلؤالاوم_هتنهرأدىورو ترص ىأ

 ىو مهم ى مهو لول س ند نوفرعد هرمومب ونال مع سقي نم ةعصعص نب هزم ىتد ن نم قوكدلا يلوا سلا

 ا سوال هلا ىف لك اًقلاوههاد ءءوةمدك هل تناكو لواسلا مص ىبأ طهر مهو هباعتن نام شنب لهذتنب

 سءال_غهلاهمف دا سانامزجمدو * كلام4_:باان موللا" ىل-ءىلذأ

 سراحوهو هلم نم سرعوو < تي نسنل نا نا نس كو
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 مذىفانذ_أف لاق كاذب
 هأ ىلع هثانحخأ و رهدلا

 دمصأ!بزاكباذاو لضفلا
 تزر أدةةنرللا سرب ىتلا
 جايبدلاو ىولالالجف
 تذادةانك امءالذ كر

 تاقؤرهدلا مذ ىفهبادهأ
 وسن اكلا وسكت نكن م

 ىداعب ىل عنقي مام

 ليوطنزحو متئادره سس #« لياعتلةتنأ فيكى لاك د

 نأ وجة قنا تسم ةيناثلاةلمجاع وقوانههيفدهاشلا 1 هيلادنسملادهاوش مده: وفرق نمتديلا ١

 نرطاو ره-سلااهسالاذكو أ اذكه ل ءسبس لله لاقي نأ الهلع بدس نءلأس نأ ل ماعت الف ل_.ءقاذا

 نودقلطلاب بسلا نءلاوسلا0 ا ملف هبايس ا دعبأ هنال نزح اوره_سلا هض رض بيس له لاقي الف هناق 1

 ىرمملاءالعلا بأ لوق هل مو هبرعش:ديكوتلا مدعو صاخلا سلا ل

 اضرغامده:زبغا ىنا مح طعم نذ ىمزلهفامثدلا نم تضرغدقو

 اًضرغىصاذو فب رامتلاىل 8 رافهلهأو ىرهدتد رح :
 خلا ترج لاقفهيلا كا أامواذهلوقتلىأ |[

 (لاقفهنز“او)
 هدنعربي* بتاكلا ىلد: ال قرع نك-اواوقدص 00 هر ىف ىننا لذاوعلا معز 0

 ئدنع هذمريحو ىنم اوقدصهلوةل.ءادبدل ذاعم سها ال ةلذاع ةعاج ىنععةلذاععجلذاوعلاو هلأ اة فرعأ الو لماكلا نمل ّ ا

 لودهنمو افانئاسا هنوكل هلق هل_صنواوقدصلاةفاوذكم امعزلاا ذهىفاوةدصأ ل يقهن اك ص اغوأ 33 قاطمبيسريغنءلاؤسالاباوج ةقن أ ةسملا لج اعومو (هيفدهاشلاو) هجدصوهنذ_ثاوثلاةرعوأا]

 تجأوتد رغتمخ بو:< دع تادلة ةداننأ لذاوعلا معز راع نثبدن> 1 ١
 لاو>أد_عنم افع #« ىلاخلا لزنملا تفرع ديسللوةدلثموأ ةطلذو 6 نلف ةمسسداأقلاب حا يعل ارا ن.أروالذاوعلابذك : ٍ

 نبدلاءاميلجالا (ففربخأو)
 هرك ذمدَعملا فاعاسلانبا
 عاممساجيت هرمض> لاق

 ندم ىنةف ءاسؤرلا ضءبدذع

 ا نك ع نم اناسو مهبادح نم هأقع * ءالحت مهل حايرلاتفعامو ٠ ننتلابيطلا وأ لوقو | ا ْن املا ضءبلاعذ لاطق لد ولاف وسع #*# نادل كح اذنع ظ

 تاقذىفزاحك“او) هدعبو دسأىن وح#يرفاولا مري هز نس ةندنهئرواساتدبلا ||| هين عمل تحن حانام ( قالا ل سلو فلامسهل * شدرةيتوخانأ مع َ

 هقأم-رىفلخادوع ةنك ء د لكل هللا سري رمد نعو بذكلااةيطماوعز سوهيلعدتلا ىلصهلوةهنمو ملعلاءاعّدأ معزلاو | 7 را اوفاخو د_سأونبتعءاجدقو * افوخو اعوجاونموأ كئلوأ ١

 تبان هيقلا (فربخأو)
 لسوهيلعتلا ىلص”ىنللبلاطوبألاقوأ | لإ سا ْ

 ترمض> لاق هب رددكسالاب انممأ م تنكو تقدص دقلو * قداصْنت*روىنتوعدو : ا
 ْن زا دمع يب دالاوانأ ||| 58 رتشفتاعات ملا نورس وناكم منال وأم رمل مهعمجتأ كلذبا اوعسةروهشملا هلمَقلا ىهشد رقو أ 1

 ا:حاص ىربرسحلاحلاص ]| ريد شىأ شد رقىل_.هن'اك اولا ةفدم وةىلاءاجهنالوأ شرقت ليقف هب ون ىف ع مج ةنانكنب رضنلانالوأ ||
 ل--رونك امالا ضء#ب ||| ةزاحالاه مستو دهعلا فال. الاوفللالا واهلكرحلا باوداهفاختةن رحب ةبادوهو شرقلارغ_صعاومسوأ|| ٠

 اهنئصوتا تاماققلا ارب | ةثدحلا ىلا سعمد_..عوماشلا ىلا فلو مئاهناكف ماشا كلمن م مئاهاهذ_خ أ نملقأو ةراغتللابأ
 رخل حر ىلءىربرحلا ةوخالا هم _هلامدجراصمالا هذ_هىلا نوغاتخ شد رقراحت ناكو سراف ىلا لذوتو نعلاىلايلطملاو 1

 لاَقف اهيفنافكاامهو لأ فذ (هيفدهاشلاو) هلانامأ هرغس ةمح انك الم نمالم-ذخ أ دق مهنم أ لكناكودحأ مه ضرع الف ||
 :لادبع ]هى زف 1 ليقنانبذكع أ مءزلا اذ ه ىنانق د_صأاولاق ممن اك همام رش ماسمق وفانئتسالا |[

 ىذلا يهلاروثلاا يأن || سر نب س.ةنيدنهن (رواسمو) هيلعهتلالداهماقم فالا عل سلو فلام هلوق يفأو فانشتسالا || |
 نوثلاىلعتااماقااارشي 1| ءيصالارك ذوءاري_غلاو سحا د برح ىفاعمسالو ةيلهاملا فا روهشم سر هدحناكو عاش” سس
 (تلقفىزاجتسامل) لأ لاو تسلا ىفهللاامهرءالعاا نب ورع ىنأو  ناكو لاق سو هيلعهتلا ىلص للك اردا لَن أ ىلع لديام َ
 اهيابرالتاماقملاعد | , حستو اماعزيسمجمال الا لبق ءاريغلاو سحادب رحىفداوهنأد_:هنبرواسمىأرنمىنثدحأ]|

 6 ا 4 . : رشا 1 5 ه0 ك1

 رضحرفاظ نب ىلع رودي وزيوت وانا نافل سالب طستنلااااقااااتلا اة تطال تك 7 300 1 0 ترغصرمعال.هنا ىتعحالاةباكح فو ناوىص نب كلملأ دبع عم صف هلركذو ءارعشلا مهمىفىنان زرملا |



 245 ”نمتحرخ لاق هعم عاج و

 تا دفناسملت ادصاس اف ١

 تناكو تاناللا ضء»»ىف

 ىنازنأف اذ حج ةريطم هليل

 تدب ىف نا.كلا ي>اص
 اةدبقالم دن ىلدةوأودرعم

 ادم مو (ثةسحو) ينيدفاط سمت !زامنينملاريمأاب هللا ةفمال_.الااذه كلاما أاىشللا نه« لاقذ
 : هنماندفمدأن مرجأ تددهسقب رطى عفر ذ ةممأ ىبب ىنب كولم ضءب عمامون قدز غلا حرخ لاق "ىديزعلا

 || !ساخ فر_ضوناالا فرعدالوهو لطخالا هسملاماقفل ازا هل ليةفىرشتساف لطخالا هلل.ةف نأ

 1 نم ظفحت لسهفقدزرغلا ىخأ طهرنمنذاتنأذ لاق مقنملاح ىلل>رلا ع نملطخ الاهل لاّقف نان داحتن

 || هيفلع نأىلا قدزرفاارعش هظفح ع نم ىلطخالا هت“: ونادشانةءالازافارم ثكممن تاقأ شهر نإ ف

 || ىدزرفلا لاقفانبارمشن ما و رمثتانأ نو رالي ارمشعم ذآ كلذ لبق هللاق ل طدخالا ناك دقوا هلاإ]| تدق لدرباذاو سلاما
 ١ كدارمشس نم ىلت اهو دي المو كءلع ضفخ ههحو ىلعو ىلع ل_خدوبابلا

 ىنعهللا ازال لاقوهسأر لبقول طال مق هدششن ا وريرج ىفلوقأ ىذلانأ امتلاولاق هيف حارا تلعاظف ساك هنرتسدو ةماهاس

 1 رعش ”الىاباو كناهتلاو لطخ الا هل لاق نأ ىلا ادشانتو امها ىفاذخ أ وموملا ذنم ك سفن ىن ةهك ماربخ ةتلادتوت ةرعألو ىنذر ءدوو

 لادوهامو تاقهةمى 2 هلام اد_ > الع أ ماتسان أت اق هنن ةملامر فلاش نم وأ هن ؟كلوررر نم رءاشان 1 هتعانصن _

 رانلا ىلع قكونمبج الاول * مهلك فايض *الا عينتسا اذا وق ىو | كلف طال زحأ هيئزهتسااك هلت اذ
 وهلاقو رعشلا ل هأ ءاكحالا هورب لذ ئثىلا ىبعب ترمضو
 الاثمالا ل ثمتو هت_ساكلح ىرسةللخفتاذا "ىباغتلاو ليدنةلاريؤدجأ لفهفصأ
 ترضحا هنأ ل ىلات مالسند#ن ءو !مهنمارعشربسأ هنا هلاو ْضَمدلاتهوو رالااملا ةمأالوةلغس قبتإلذ 5

 انش ىلب لات ىبدوت الأ كلامايأابهل ل ية ةافولا لطخالا هيفعضلا ناك ليدنوو
 ا هراسعأو ريع أب # نا زرت لان قبلان ىو ليف كلاما ىل اذا ح أن مامحت

 اهرانوأو ةادعلا معر دع كالامو ارو .لارازو ,علاحلا فلا ةف)
 ككل ا 6 ا ىن أناسا: جدلا ىلاراشأ

 ((ا!مرهج اولا فن كةالاو » اند نعسال رعرأ وفا قووان رش هلي ذللعشف

 ىلع نكفل->رتم نا (ه انعمو) هردها ا وطلان مثيلا ناك انا سدتسا تانك

 لاصت الا لام امهتدْنيتللانوك (هيفدهاشلاو) رهجلاو سسلا ىفنيلاجلاءاوّسا نم مسسملا هءلعن كنا نع هماوانسلا 00-2

 هلوفانهها مهو اهماع فطعت ذ لامتثالا لدي ةلزنم تازنف ىوالا ن رع 0 .قواةسيناثلا ركل تانعلاو ًاوهاذاف ههحو

 | اندنع# ّنمعنالهلوقو سطاخلا ةمامالةهاركلاراهظا لاك ل حرا اوقف تالا دنع مد الهلوقو لحرأ فيك لاعفرعاشلا ىف .لا

 نظفالا ن نملصاخلاد دك أتلاعم ةقباطملابهتمافال ةهاركلا راهطاىبعهةاالدلدار ما ةيدأت :ىوأ أذ امو نوك ا 2

 0 ار وع عا طفح و اهتلان ميقا انة ظنا دو 4م
 0 9 ( 1 قا ارعأ هلئاوزحرلا نموه وهراس رقسلا بكر اماق

 فاو ةدمعب ة هد داك 0 2 ا رع نينم دوما ار ءاجول ارعالااذهنأ ىو 7 ىكاقلا ( 0

 ءامطملا ا هتقانلم_خ قار ءالا قاطناف هلم :ةايذاكهنطق هل هدقاو ءايقتءاقعءار دةوانىلع 0 ءاقلاو ًاديعسلا

 رد ناكنا مهللا هلرفغا لاقاذا لءش ىداولا ىلءأ نم لءقمهنعهللاى ظذرر#و تاسالا لو اوقب لل-ء>و لاق 5 هجرشلااانسئا

 ريعد ىلع همك فصوأكى هاذاو عضوفكةل>ارنع عضدللادو هديت افاعتلا يديد دنس مهلا لات نيبال ير فردا

 صقة> ىالادووانا.د رم له>( هيفدهاش :لاو)ةبادلا ةحر ري دلاو ف ءافخ الا ةفر سقن لاو داس كوهدو زو ةلودلا ىلع قارعلا نم ةفاولا

 202-0 ىف تعمتجا لاك ةيرمدملا
 مهتلالضلا فاهارأالدب + ايىنبأىنا ىلّنظتور) ةلودلا نيم أ: مانالا ضءد
 -_-2 20 صدع

 مدع (ه_.فدهاشلا جر يدل ةضيلالشلاو اضدأ ىندعلارك ذكلذكو هلئاق فرعأ الو لماكدلا نمددلا . 1

هونت ريدا نيتلجلا ني تالاش ريغ ىللعهلا مذ ومدن ةوكمل ةنناثللا هللا نطع 0 م
 ةسانماها 0 50 - ٌنظاوام 

 وافي ةئاثلافو بومحىل والا قد ءلادن_بملاواهظ اها ارآىنعم ْنالد:سملا فامهداحت ال ةرهاظ

 8-5 سلو ىلع تائون امن منوكمف هبل رقأو هو جدأ ىلع ف طعهنام هوتل ّنظتىلءاهارأ ف طع

 لاك

 5 زيلتلا نبا,فورعملا
 فرعفز لدا تاني نمهأ



 دلل
 نانا نيل سمرا

 لسر أ لاقدابعنببحاصلا مدكمرد نم كمرد ىف لاو كلن :نآديرت افلزانلاحلاصب هارد امها اندهللاَعذ د 1 تاز انه
 الأهل لاقت اذه ىلءالااناةدواءوث”ىأ ىلعو كل. ولاقو كلا دبع ل هتف سأرتس:نمرنو ماواذهأ] ٠
 2 دايعلا ثنصتلاب اهو ناو ا عبعنصتامولاتر اف دكف لاق يظردنال 1 رشي نال داو ؟اطعىفنح_هاأ كل ضرغنف 0

 مصالا,تار ملاءام ٠ نم ةقماك الا هرذ اكمل مام ةلزئا ام خم ناق كاذتل دنا ام لاتركسلا هرخ ناو را أ 1 ا

 رعاشلا لاق كلاذا ىنا كد : رق ىلعهنر هالوشللا وىلعهلاو راددختإل

 ميركلا سرغلا نم هريغد دع اراج ه_كرا 0 5-17 1 ٍِ

 ةلوقب هحدف جاتا حد نأ ءسعآو مهرد فال أ 7 ةرمئعد هل رصأف 5

 موشكملا امس مم مدا ادبو دع موعرو باد رثالاه>-تمرمد 1 ١

ةفرعاْس لا عازل هدذعو ناو ص نرش ىلع طخالا لخ دو هيلاهثباعمدديصقلاءلا 3
 تفر دلل 

 رمش لا السعهوقتساف لات مطفنبللا نع لاق انبل هوتساق لاتريثك اند_:عوهوراجلا ||| ٠
 حر ةنتاعفو تاعقلا نب ةمرحالول كل مأالر نا سأىنتدهعوألاةننمويملاريمأاءارتتلاتاذامديرتف || ٠

 لاتضدر مابا

 الطرهاق هادسأ 'رج ذب رمش ىتةساف قوص لص دقو ىند شنتسا ني نموا اريمأ نا كل ولاقف كالملادعلاشار ار ىلف 7

 ىناكرتلاةفاثلان ءاق_سفاثلاب ىنتساف ىب ا قرط اك لاتفرخا الطرهاق_سفرخ ايها دعالاقذ |||
 هدشنأةكلللا دبع ىلع خدفاعبار هاعسفعد اريىلمملدعا ةدحاولء ا : .

 هلودىلا غلب ىت ةديصقلا ىفرمولاق هلوقن مربطتوٌك ذم لد اللاهف «اورك و أك نماوحارفنيطقلا فخ

 اوردقاذاامالحأ سان: ظامظعأو 5 مهداقتسد ىت ة> ةوادعلا سد“ 3

 مود لكلا نا لاذ 1 درب اح نمسح ًاوهرمغبامعلخا ن مهيلعولا 9 : هجر | ةمالغاهيديبذخشالاادبعلاقف 35

 تدضر وم *قترحاشتاذالثا ون ركن تناك كللاد_عو ألاقو لطخالا ة-.مأىبب رعاشناوأر ءاشأأ

 هب رمضو هتيم :ذخ دوو سلا ىلا اك- ثدقو هريز جلاب هنأ ارو هءلانوموقيفددصسملا خدي ناكو لطخالا 1

 أن اا لاف ةفوكلانهنفتنك اناذ هنأ هلت تلقفحرفلاءى هداك ىدد وهوداصعب كَ
 نيدلاءاحاذاج

 اهتسنانك( قف وطأت نكت نأ عمباءثانأ ًاوماشلا تمدقلاق”ىب ءاطملاهتباد عزب قصما(ثّد>و) اذ لذا

 كن 0 ربخأف تع لأسف سو مح اهمف لطخ الا اذاف قمذ ةسنكت اسدفاهد ل 2

 ىل< أهماكتذانهىت_سحدقسقلا نا لاف ةمضقم ك د> اح هلع اعؤ هحاينء الأ اان اود درم لحر 0

 نطحالا ته كلت اول اة لا تاقف مظعو بحرف هلت دستتاف سقلا تيتأف ىلع 0

 مفمهوح وسان )| ضارعأ شد قاف هناف هي كم ماكتم الل ؟!*مناوازيره نم هللاب ءانعألا ف هع لك 1 ١

 سانا مثةدومت از دعا لاق ءاصع فرو لعن ةوذداصعلعاثكشم ىذم تح هيلا تطال 3

 سانا كلامانأابت اهنهلىرزخسد ول فأالو دئاعب تسالوقي و هوتانصخلا فذ -ةنومهوج#تو

 لش لاق ها ىزذقتو عوضا اذهاذهل عض تأ أوع.فر سان لا كردقو كمرك ةنياخلاوكنواهي

 امو فةسالاهب ٌرف هني دباكسق“ ناكوال ماح ىلطخ الا هأ سها تناك لاق ممل( ثَد- -و) نيدلاهنأ ف لوقب ١

 وها لا فهتربخأؤ تعج رودي تصمت هراج ىنذالاق ل * لذ هءاروت دف هب ع مسف هقول هل لات 1

 لوقو هو لطخالا ماش له مع»و ءاوسهراج تنذو 1 ١

 لامجالا حلاهكنوكءارخذ 5 دم رتاخذلا ىلا ترقتفا اذاو ١

 وأ 0 ا الا لل

: 
 هيداعر بحت ل تقوفف [[خ

 0 لد ف طءاعدتساب 307 عئاط لد :لاق هراكمأ اعئاطأ لاق 2م لرب ز تسد بتكهناف حجار وزتالأ لات مث الما د_.عل صف ََ

' 
 نال |ردس رولا علل ْ :

 ثلاث ىبيقافن نبككحرف |

 كة وتدتراق قطب

 ىننالاو هءاعتاخ دا! 1

 نع تيمعأ مث اشد تاق ٍ

 وهوهمامتا ا 0 عمرك أامأو ىسعف ىئنمر اال لوقت امىعار !للاقفمرك اوهنمر -اانالاناد ه مار عشأ 1

 لازغلا لثكىظباواجو | كنممرك ًاانأريمالا لاكن لوقت الجر هل لاقىلطخالا حبش لف عتفريمالا لثمتداو نمهناهمشأ تاك[

 || لاقى ملا ةفاعق (ثذحو) اهعم ل قعأ الهللاوان الث اسوك آى -أر ف عضودق س 'وطسنابأن اك ولاقفأا
 ٠ باسو هلاقف ءامدوقسا لامقذ ىنيقس نمرق قلح سر د5لاقف هدشنتساف كاملا دمعىلعلطخالا ل دأ] ||

 هلثم قسرا ىلع كاني
 (لاحلاتاقف)

 هضعد ىفىذعي تا دأف

 هلك 1 هلامف

 3 * ىنمرهتلا رثك ل عش

 دامعلا (انأينأ أو) تفرمهنا

 لاق ىناهم_صالا دماحو:أ
 هخرات ىفىاممتكاركذ
 رودتمرشاظملاابأ تعه*لاذ

 دوه سم نب د يعس نب 2# نبأ
 3 ىزرورملاىدوع_سملا

 تاخد لوش هانا فرك اذم

01 
 لان 2 تارا

 دشنأو اد: موملا تاقزب زنعلا

 هصلارمصع قر معلا ندوفص

 .2 ىدردسدشلانامرو

 مو زح أ ةلوذلا لم شل لاقو
 اردامم

 هدعياوغص بت لطد ىذلاو

 3 000 دامغا

 هللاديعوأ يس ا( ىنريخأ)

 ىومرلا ىصحبل |ىلعنبا
 "وكيلا ركانأ تعمسلاق
 هودععما وهو رعاشاا

 ىلال يك ساش تيدي رقلا



 رمسلا ىنأ نيديزب (كاقو ) ىف
 لاثمالا هباتك ىف ىغاب رلا
 ىلع ى .راغلان وجرل خت

 هللاقذ ضد صو هوىأ
 لان ص

 انضلا لوك نم ىعدج داكن
 ىداوءساننأ هلمع

 نآىرثله نوجرلاقذ

 لاقفرمسلاانأأب هيلعدي ْزأ
 ن اوجحرلا فمن

 ةسهم ف حو رلالا قبل
 ىداغلااهبودغبوأ ا

 هقفلا ىضاقلا (ىنأبنأ)
51 0 

 يمدقملا لطفل لك
 عتلافل هللادجنر

 نيىبءمساقلاو أهيقفلا
 00 الاانا ننىدهم

 ىلع نسطاوأ 0

 هةمالس نب راما دعما

 مساقلا وأب :رخ أ لاق ىذا

 ىلةدلا ىلءنبرفءج ني ىلع
 ىلعنيدهتركيوأ اانربخ لاك

 لاق ىهمتلا نسما نبا
 نلم م انربخأ

 انريخ لاق ىرواسن طار

 يما

 ىىلاعثلا روس“ :موأ

 بحاصلانأ ةمتملا باد 7
 ىفد درملا ضن موتنا دامعْا

 هيدك ضع هورمس ساكت

0 
 ا

 ىلع تكتل

 ل

 لاعفهيزاحانىدرحوربلا

 الءج تاعفولف

 تكول تددر

 ةمنيلا ىلا هدنسسأاملكو

 ) رك ذو)دانسالا ادهذ

 000 اوك تأ: هلل ىلع لج ف طع طن (هيفدعاشلا دز ىفارغلاىوذ :لاو

 | ىلعهللاقذ هت اكنود>رسن | ىلع لزنف ناو هن: الا دمع ىلع هرم لطخالا مدوو 0

4 

 ريغفطعءلاا ديف ءريغىونو أ هاون ناكءاوسى ونلا ةرارصون سلا ىلأءركنيب ةمسانمالذاث دم ااازه

 عضوم هعوقو را ةعانةل> ىلع ة إف طعوأر هاظلاو هاكد رغم ىلع در ةمفطع ل ءحءاو 0

 هللاءاشنا صاختاا ن 22 3 ناسسأ مادى 1ءبدعاذ ةوامهمف طرمشت عما ادوجونالإءلا لو هم

 (ض اوسرأمهدبارلاقو ىلاعت
 هماّعو ها 0 ك ذاذك ل ظحالا هل" أهو طرسلا نموه

 علو انزإ رادةعىرك ىرها فتح لكو

 رافسأودكن مر 5 اوذ * اهب زوفن د مارك توام

 ىلءتفوواذا از مشل ترم هزمطلا عطق وعد .اوسرأو ل مط لسر !ادنارلاو

 اذاه رضع ري _صتق باذملا صاصرلا/بنيغرشي تاب ى 6 ةئيفسلا اس صوم -2 ركل بزعمرخغ الا

 ةلواحلا ىهو ةلوازملا نماهلوازنو تتمدىأ برا ىفمهمادو أت سر نموهوأ ةنيف_سلا تسرتسر
 ىذلاتدملارهاطظ تسان:الوهو رمل لقوبرعلأل قو ةنيغسللريعذلاو ئلا لمصحت ىف ةجلاءملاو
 اوني فاعلا عنتمافربخفاثلاو سصا1لوالاّن الا اوسرأهلوقن ء ل صفهناف (ا هوازن هلودف دهاشلاو) هدعب

 ىنبادملا .هارباوأ "ىديزيلالوقيرضلا انهن مو ىنعموا ظلام طوارمخا مهفالتخال

 تذاكدلا نمهلا مقا »* بذاكىوم لا فىنالاقو دراغىلءدهز نمهاقلأ د هنكداو ىلمح هدكءام

 وه(لطخالاو) ماقماببسنأو هو "ىراريشلا لاق تاقرب دة: فاذثد_سالا ىبعرهاقل اريءئيشأا لجو

 نأ ةدمعى أن ء هبل لطخالاو كلامانأ نك اا ا ىو ةقراطلانبتاصلانتوغن تا

 ىله أن مام ارصن تاكو هرغسلا لطخالاو طن“ اللا !مالغاهللاقف هموقنمالحر اع ههنا ويفسد سلا

 مالسنا||ياعج هد اوةقيطقدزرغلاو ريرجو وهو ف صولا حاتحي نأ ن مربك أ ارعششلا ىف ل<و ةريزجلا
 ةعاجلا ىلع ضمت ,صعمعمدحأو 1 ومهلضفأ هنأ م مددأ ىلع عاجلا عقبملو مال_.مالا تاقبط لأ

 كردأاغا"يمدالالاقو ادحأ هءلعت مّدقام ةماها1ا نما د_حاوامو لطخالا ردوا ورعوألادو
 4بغدأم ايل طخ الا هم_شدةديمعو تاكو 5 0 أ لطخخالا ناكو مطدت دوخي وهو لطخالارب رج

 ار اف هلال دخن تاا قدررفلاهلاقف دز رئلاور رح ىلع للطحخالا ل_ضغرداسج ناكو هرعش ةيمعأ
 ةغارملاز ام ءر ندم هوااريمأانتاو سه نب كلما ديعل لطخالا لاق و ٌكتاذغلىسفلا.هتاضفوللاقف كلم

 هئس (اوزكبوأكنماوحأر ةنيطقلا فخ) تحد م ىف تق أد قو مايأ ةثالذ قكتحدم غلب هد هنأ أرب رح ىتءد

 تنك أ ان دير 1 الشلل ا ددع هلاتاهدُشت اا لفل طخ ًااراهانععع ًاكالملادمعلاةةتدرأام تغلباذ

 مهاردهلتدافهيدينس تن اك ةنئجم هلسعأو يسن 1 بر ءلا ارعشأ كنا قاف , هلا ىلا

 رعشأ 8-8 ءولارمأ ارعاش اذ_هلوةب وهو سانلا ىلعثلملا دب 1 و

 4 رفرشك ل اودكلملا ديعلادشتأوب :رعلا

 املاعدسا "فر ةالدعت كلو دع هدوم ن عهود :ءاهوكرتاش

 تاقلاتتاةامولاق هدم عرس آن موملاريمأ .هللاو كل تلقام لطخالا هللاَعف هب هببيأذ

 بصغالو غر رطل كلم كوم 57 اودجدأف مار طارهشلان ماواهأ

 لطدخالا لوقب ل دقف ة دراية اد ىفاموب كلا دبع عبصأو تقدص لات امصغ لل هل ءحواشح كل هةام>

 الو-طد نأ لواحءاس/اريسغب ل ا مم ىتفلا عطصا اذا

 الو-ضفهرز ١ امنمخ راو اهمفكل شال ةهمسشرو ى دم

 الجر ثعب م ق_ثمد تدناوح نم تون اح ف س علال بةَتسمرازالا لا ةعاسلا هب هعلا ارظنأىف اك لاقمت

 نم



 ريصعىلء ات داجناو لاط ب دخت ل ناق تءامشاكىببل

 ليلحلاا نيىلعلوةنموهو ١
 لو زن تسل لدالا ءوننأ 58 دا الوز كلا يظأال أ

 لوطد ىلءاف تةصناق تداح *أ| ذاريصو تءاشام ةهحومىل ||

 هلوقاضي أل يلخلانبالىلوصلانادروأو || ٠

 موناهيقالأ ىروخأو ب هد "ك1 ااط لول و ا

 ىبإ ازنملا بيدالا لوقهانعمفو َ

 لذجلا ةريس ومما ةروسو *« الت لةذىلمل نعل ئءاست تءاج |
 لطدل تاصاوناو لاط تن.نا د قككالاوس نءىنغاق كم .ةكي ىلع !|

 نس ءرعاتلا سلا ِ 1

 الثم ىوفلا فى اريصد ل ىت> * ام-هئالخخ ون قنىليلوىلمأ |

 الخب+بتداجناو ىليللوطلاب ب تاذعالكى يا لوطاايدوج ظ 0
 دج أىذلا كف ىفلاطاغاو *هقر 56 تكا تاطاململا ةنصحى أن الوةوأ|

 هيقمهضءب لوك ن سحأ اموأأ ا .

 أرهس اهتضق مرح هلا هلملو هع م ةىلصو تالمل ترهس

 ارمهقء أ للا لاط أ كابا هي ارهسه-اكىامزىذقتاذا

 دييرخ رح : الالوق لوو هلة مو

 امي اع ىئدع * ىركقوذناملصولاورج- #0 ْ

 اهدقرأ فك لدصولا هلو © اهيداقرالر هلا إي 0

 ردات ا 1 ا

 دور ىت-ةىونلالملو دع لاصولال ءلر 00 ا ْ أ

 عنقمهتدروأا هو ىنعملا ذه ىفءارعشلارثك دقو

 «لمتلاون سول عاود

 06 ركنيسفلا أت ورم « ىونلانآلاعوهىذلاوالال

1 

|| 
1 

 ا
1 

 مينو هرمّصت مهيلع تد و داع عزه شجأ مهولط قسأ 1

 2 ذرايدلاد اهر وعام * هباصعداهع مه دهاعمت دأج |||

 ماخ تبع وهو هارآاعر 00 اولمدت موك لعقار كام ا

 مومدم هردو ىذ نم “1 طظلاو 0 مولظءىربلاهلاطك- ظ

 ا اهنم اقع ا6ةادغلا نعالاو هتعز

 علو تدببلا ماعوهاعتلاو الل

 مودا 5 هيف « تدغالو ءافولا نفس نعتلحام

 روتر نوعا نءاعو وم مّنكلو #* لطدمليللاوليللا ]ا طنولوشب
 رع هأو ىنجأ نب ب> ىوندقفأو 0 ىدكمرسهم ليللااماذا مانأ

 رهعْدق ىل

 لاصولالءالامانسغا ترهس# دعءعومهلىدتعناكامو د ارئاز ىل ضّرعتااو :

 دوركم هيىلا ندد و 4 هاف قردقولاةف 0 هلل سسسسسم حد هنأ هد ىلع

 اهوأو مثيلا نيد ني سجل ابأ!هيحد ةلماكلا ع نم ةدمصق ن مق اطلا ماةىبالَتب ىلا

 ا
 نب"ىب_عءانأبلأ بيسحلا
 ىددح لدكملا ىلع ىنأ

 نبريزعلاددع ىنثدح ىبأ

 لالا و رخلا ا

 ءامك 000 رعاشلا

 ىولمل تنك لاق ضدعملا

 اتاطادقو فت كعلاراد

 انضمنمت هبرمض سول ا

 تناك هرتعىف ا:سلجتلاا

 كم :لانةموسرع

 تأدهو انماضمانذخأ

 جت | ا ْن وعلا

 لادالا عيش» و باوالا

 هءاجلاتع انراق عر

 0 درذ ىف انسلحو كلدل

 مدخ نممداخانملالدخدف

 ريمأ اانا لاّقفد_ضتدملا

 تقرأ مالو ةينينمؤملا
 فا مهنا دعب هللا

 تبملا اذ هتامعق

 ىرسىذلالامغل ان منااأو

 ديعنرارملاو ىرفغفقرادلااذا

 هوزيحأف هما“ ىلع رأدوو

 ىذرغقفاواعهزاحأن مو
 هعاجلا فو هتيطعتازجأ

 09 2 را

 روه-ْم لضافقسدأو

 اولاط ًاوةعاجلاَتمَأَف
 اردتممتاقفركشلا
 مونلاىدواع ىرعل تاو

 ىو
 5 وعمسأك ناطالا مت لعل

 أذهب هلا مداخلا عج رف

 ريدم ألا فداع م باو 5

 0 أكللوقب نينموملا

 كد : عقودَدَو كا

 دسقوهديرأىذلا ع مدوسملا

 م لت سعأ

 هعاما ظيغدادزافامتذدخأو

 ىفقاهو هز هربا



 اباقلاىأ نع ى.دقملان ا

 ىةبيلءوم_ه4اعاونأب 0 سه ترأرصلا يوك ليلو ٍظ نعىباوريشلا ىلع نب: فول
 5 0 ءانو ازاغأ ودَرأَو د هام ا هل 0 اس نيد هللا دعى نأ

 لثمأبك نمحايصالاامو عيصن ب ىلئاالأ لد .وطلاو للاهيألا ( طذادلا نعىط_سقرلا

 لدذست2لدةلار ام لكد 3 ه-موعضن 1 م نمد .ء رم

 ءامضي للا مالط لاو زىبةهناءانعمو فاشكتالاءالىالاو راهلا ل ٌوأوأر فلا اوهوعبصلا حايصالاو أ لاق ىدبجلا للادسع نا

 ْ «_:عىف لظدهراسمننالوأ مومحلا ها اعشق ممماوتسالى دنع ليما فلا ساب ل يملا ١ ا

 هلضرءدااصاخت هانق: هنك-] هءاعردةرالهنال ل آلا نم ءالشالا ء اتوا للا خر 8 ند#هللاديعوأ ىنثدحلاو

 ىسرتلا نود ىنقلا ىلع همياذواذه_هقوتنالو اهئالنا ىقترالا# اكدر #للا كلت هتلالك ءانشالو 43 ْ ىضاققلا ماه نب ىلعالا دبع

 ظ لاعف هتيفاق ريغو تنملا | ذه حامر طلا ذخ أ دوو ىتتلل سهالا ةغمص لامءتسا (هيفدهاشلا 5 نأ ط_ءلغلا نادفو رغما

 حورأب :كنمحامصالااموءومد د عصاالأ ليوطلا ليللااهيأالأ ىلع لاك عيفم نب تمهد

 لا اا كام ٍْ ضل

 دعومرجفلاو رععملاهاجدنءاك«لطاعبك اوكللا ىلنمرخآو *« هزوج بك اوكلاءلاحنيلملو || ىفاجبتامو سادت الادالد
 | ا جبتلا الاهل سلو  هيايعب عبار هيتعطق «لطاق بح عملاء وضو صوب | |ةنس نجرلا ديعرصانلا مانأ
 اضدأ ه مف قشمدلااواوللو | |ناك ةئاقلثو نر سثعو ناك
 حان ا, ضرالا ند دو د بارغاجد ذاهن اك حامصلا غنم سأ ع يس دو لال ا! لالا ٍْه «ةاخ شقت

 ىريطالا لوقنس->أأامو بيغلكاهأعاب
 تيل للا رادعو كالو 2 ند ةمان ىريصتئاوذ ناش ١ بءهصتاةؤرنك
 بهذلا نمريس ماسعرمسم هب ةذرمز نمرتسس ىكص نودو 0 اتا
 ءاشام نس>ًاوةديصق نم هيف مهضعملو || بهدم ب هذي ناكهل_ل
 اطدأ هرتخت”ىفايشمماراذا أ« هرغك طرف نم غلا كلك هارت | برة قارعلا لسهأ
 اطر_ةهنذآ ىف ءاز و1 اق اعدقو هحاترددلاو قاف "الا ىبعالطم | ىموم بجاحلادزعةزنم
 اضدأ هفْذعْئم نب نيدلا فرعثلو 1 ءامظع» نس

 اسعسعولاطفارهسهتعطقف د هم هفهانل_لبرإو ْآ مانوركسف نر .ومالا ةلودلا
 ا سعنت هام ا دوق ناكول د ىنداجأف هك ن داو [همتاخ سالتحخانى هوم ضو

 سءسعنب>هةءمحأ * ىلن حام_صلاتام رخكالا لود ها ةمو| | تحت شقنفاشاقنرمذدأو
 سعت ناك سشدعد 0 ص 10 نك ول ِْ 09 وك ذااتينلا

 اناس ةءلعقلأدق بطقلاو 4 هؤرطءاسمخلات يارا اضدأذةنمزالوأ| هماءسيعلارتسأو
 انامدق مهحايصنأ تنبأ «ارفاوسدادحلا فشءنتانبو | بيعلكهيفنا

 0 «سيكاوكت افأاذا دا الوطتعبلا مو ل ثم لمأو ىقشمدلااواوللو ِإ هبمتسخو هيلع منخل ّررو

 دوقرةهل ول فام وم اهتمعأف هي هانتنا ه«سيئاهمو عئادب ْ (قأنت ًاولهلن طفىءانامز

 دودصلا نولهمالظ ن'ك 3 اوطرمشحلا مون ل ثم لملو اًضدأهلو ٍ ا ناذشلا
 دود: | ىة.ىف مطللارث *اك يع داوس4ف هلال_هضامد ىدنكلا ع نعلاو أ نيدلا حبان
 لدللا لوط نعىناج”رالاراذتعا نسحأ امو. | تدل 000 0

 الوقصاااههجوأدصأ"مهلل * ىسفنتحابصلاو ؟ص كل ظ 1 0 اقلاىأ
 نرخ ا

 اسهن ءل 9 مةدعن ذو

 ظ روغت تحل لم الا مود نأ دال امال
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 دع نلعلا تاكعالف
 ىئ وهلاحر

 َّء بأ لا راصو تمدن

 ال_ةتلنامارغلا ىف دئاز 4 ىناموللا هوا +قالقأت 0
 ال روصا ىت>راعتسملا طاب *« وعع ؟مدتملا كدتح لزب ل يدل فانتي وطحإ ||| ّْ
 العفءرك أ و الو ىكزأوات يالا فرع اوافقك ىقأ 1 هدعيوتمتلا ةدعيو 1

 0 , الانالان وك الوأ 3 لاوف ةرمشلا لمتدخلاو هدايسلا زمهلاب ددؤسلاو نايت ل 5 ْ
 لعفلا عاقبا نر هرك ذةداراللوعفملا فذح (ه.فدهاشلاو) هيشلا لثملاومرك- ا لعف 0

 ناكن او هرم ىلع هعاتشب نءاعفرتو هيلع ل عملا عوقوب ةيانعلا لاك اراهظال وعملا طخذا ع رص ىلع 1 د
 نادك ولا قعاةياضرغت وقت هرفو هد فلوق نس ءانلال ةمكللانملط دق لاقول هنال هنعةبانك 0 ظ

 هلوق ى ةمرلاو ا هنادجو مدعي ةيانعلا لاكل لالا ظفاع سد ىلع 0 ظ
 الامراصأن وك نأ ام د ىرعس همضر "الحدم ألو 2

 اما هضرغناك ذا ىضرأو هىذلا ىاثلا ال مللا طفل عرص ىفحدمأ و كىذلا لالا لعشلا ل عأنافأ]|
 هيلع ”ىندم ىلفا.علا باطنالهدودورو< لد ا باطد عير صتلاذا بدأ ||ىةغلاصةلل شما 0 حودمملا ة-هجاوم هدر دل فذح سسنوك,نأز و<وءاضرالا نوداحي رمص مهلا ىلع حاملا نإ ٠

 بعص عضوم
 ىاهلاد#©نيديزب 0

 دريدا تا ناك لاد

 مامنأا ارءوللم ناس ىام و

 ىل>دذ نامعُتلا قئاقشو

 ءامو كملعو اب نب سنو 4م هكماع

 1 :؟رالزتعملا نال ةفرضخأ
 الاوت را

 هون فه. > هرج توم

 اهلا فنامءنلاق ث اقشي
 نا_:ب رد.فاوزيجأ لاقت «ردقلاد هاوشإ

 ثررءلان,ثيعاعرناكوىنغل ىلئموأأن اسحانععفادي *« اهئاورامذلا ىاحلا دئاذلاانأ . 3 . 8 6 أ 8 2 30 . .٠
 نانا 1 00 أ
 6 ') 2 - 1 :ار | |ريرج ليهدوو كد. 5 هلأ عشق ع ناقفنآر 1 طه هسفن مق هنأ ه_:جرتىفمّدقتدقو د_.ةموهقدزر غلا 1 ا رسل ل تك ننأاعبسو ليوطلا نمةديصقنم قدزرغللتسدلا ||

 9 ٠ تح ثا ىلا ٠ ي*خ
 000 ل لاو ديقلاك دف هنطحاق مو مقرعا شتي كا نتاروع ١ ١

 نع هل لاووزتعملا نبابرطف

 1 2ك ه5 صفق الادم 5

 رج نمتلادمع ) ركذو)
 2 : ران ىفر هاطىنأ نبا
 ,ىحدجأوأ [ ىندح لاف

 نسل قاخ هوطخ قادرارسأ 0 نوسة تاروما الا
 لقعىذكلا امل ان رانلا كلا كك تاو ناك هلع

 لهجلا ىف ةمطملا تءضوأو تيعس# او *!ىرمعل
 ىل--رامهثكأ الات وراذا * ةبامعنم ى راام اماعن ثا“
 لمرلا نمقيقعلاتاماشفدو رز# هنودو تيعبلا تب داع ا

 لينلا ةناكلا ىارلا نءتافغ نأ قلل نأ كلما تلك
 تيسلاهدعيو للغش ردا ءىلاذ# هترذنارذنناك ىد_.وْكدناف 0

 لزجلا سلا نملاغلا ىلعاءاس#و مهتددوانم ع را اولاقام عاضولو هدعبوأ[|
 سر ا و هتءاصوهظفح كمزلب امدم ها ارسك رامدلاو هل دوطىهو |

 اك ل ين دا
 هلنان ا

 بوطخ ا تركى دعم ورم لوققدزرغلا لوةلثمو مدقت ادا فالخب ءاقرسمل ءابآال نا مركلاوبسحلا ْ ُ 0 اقره نوكم دهو ءاب 6 ا!فرشلاو الع_هلاىف فرم ثلاوأ 0 ااوأ نيدلاو آلاملا اوهوأءان , الاو رخاغم ا
 5 انأالا سرا لارطقام * امتاراجو ىملستل عدو ظ
 مرعيديال مايالا بخت نمو لصف هنعمفادمل المفا دما ص نأ هضرغناك امل هنأالا فاعمريمذلالا اصوراد_دك (هيفدهالاو) | 7

 كوذ مب اسمح أ ىلعةروصقم ُ ذادااتراصل م باس أن عمفادأااولاةولذا هرخ :ًاءانأو هوري_ذلا || (تلقا)
 هريغالوه مهياسحأن ءمفادل | نأ ءانعم لب هانعماذه سداواشريغ ْ 1

 «ءاشنالا دهاو شوب

 ىلا الا ىلد وطلال مالا مي هاالأ مطل ال
 هلءوو ةمّدَعملا دهاوشفف ةةداسلا ةروهشم ا هت دمصق نمىدنكلارح نب س.قلاو صا هلئاق 0

 ..ناكام ضءبل جي هاوف

 نسا[نل| ثول هيرأف

 1 0 4 ءءوومم فاننناع

 2 وأ همنلاهمقملا



 هد راج لا. 43 ةرطذ 0 راق

 هللا لمع هدلووأ تورط

 هدنعهاباظح مظعأت ناكو

 املك لازيال هيدا ّنوعذرأو

 هل أوقاضد أ هرعشد رح نمو

 بيدج للا وىدنعسصخيو * هلحرلازن الدق ىقيضكحاضأ

 بيصخ ميركلاهجو افكلو «ىرةلارثك,نأف ايضالا ب صاناامو
 هيساكو»و هريغلامُثرومل * ةريس> سلاف سانلاةثآناو لئاتلاوهو

 هيئاعو هىذلا مالا قأي نأو هامصلا عتب تل هكتااباهفس وك
 نيح لكىف هريغلا عفأو * اهتيحىفةري-غلان-سحأام اضل ئاقلاوهو

 َن روضطلا ب رااهمفامصا نمد ه-سرعأ مهم لزيمل نم

 نويعللاهزربينأف اخي * ىذلااهيرغنأك وأ
 نيدو م ضرع ىلا ك ذم د اهعضوا مص نم كس

 نيرقلا ل ي>نورقماعبتيف « ةسبير ىلع ٌكنم علطتال
 ((اركفتتيكو ىدأتأ تئشواف « ىركغتريغقوشلا نم قم. لو لإ

 ّى :وملا ةكح و سدنلا عارتو :وسلاو ل. وطلا نم ه اءمصق نمى ره وللا دجأنيىلع نسما ىبالتبدلا

 ىفلوالا ءاكملايدارا|تاللوع تملا ةبارغل الة نب رقلا ءامتناله-فلوعفلا فذح مدعنأ (هيفدهاشلاو)

 كاملا تعش واؤرك_ةلاريسغ ىنمقمد مرفق رولا فاق وم هن اكف ى ركل ىقيقحلا ءاكملاتدملا

 ءاكيهءلع ةّئيشملا عاقب دا ارآىذلاءاكملاق ركسهدلا هلدب حيرخو عمد اهنمحر خب ل يعمد لس ىندع ترمدعو

 انايب ولودالاري سعت لصنال ةركشتلا ىلا ىذعمدرةمىناثلاءاكملاو ةتيلاركسفلا ىلا ىدعمريغمهمقلطم ||
 لصالا,] ضان. 3 وه(ىرهوجلاو) راعالا لئالد نعال ةنىازاتغتلاهلاقاذك 1

 : : 5 : . - د>اولا تدم تافاعر

 (( مظنعلا لان ززح مانأ هر وسو * ثداح ل ماحت نم ىنعتدذ و أ- اةدقو تفوت هتزواماذاف

 اهنوأو رقصلااناهبحدعليوطلا نمةديصت نمىرتسللتيملا ||. _مدلا قدو الت زم
 مهر ىل_ءءاكوأ عدرب فوقو * لح مأ قريبالا عون هف بس سن عأ 7 0

 مسوالو ىفاصتلل ساباراعم *« ىرينأب يلا. موسوملارذعدامو

 وهو هيتناق اهباعاهاهب

 لوي
 ىراسلا ةبطرق نمك اش

 ىرادلا يردي ليللا ىف
 هعدن ”رعجلا نيهنلا طمع ةملن ا 3

 لاقف تدءلا لاكهزاحتساف
 ىدلامالظ ىفامذراز

 ئراسر ازنمهيسيحأ

 باك ىوصلا(ركذو)
 |. ىلا ىهتنتةباو ريقاروالا
 دحاولا د معز دمت نيرفعج

 ىلع تاخدلاق ىمعتاملا
 تيفوا هللا ىلع لك وتلا
 ىنارقعجا: لا قذان زعم هم

 م

 ّْ رن ىذا ىسشن ثد و

 مد_تلا ىانأدنع هولا تك راد ىنناتاثءدحلا ىتانأريسخت

 معو وأ نيدلا نم نْعَص ىلع وط# 0 ناك لات عاوأو

 ىع “>7 ىلع 0 ىو هرب رج د امنا ماظعلا وضن ىبقاتنأف

 َح دما ىفاهنذ لد وطى هو

 رض نم ضءب هزاجأ لاق
2 00 

 ظ هي
 ا دق تام همول ت4 نذ

 مذحج نمتارئدلا فأ:نمرئاسو * درغمسانلا نممذح نم كنءاك | رفعح نأ اننطةىلوصلا لاق
 ىعتىف كمرغدازالارادلا نب * تبراقتام قستام اودعان اك | لئاعدحاولادبعزب د نا

 ىرت نمسانلا نم ىرأ ىننكءاو# معو سب سسأ الام .وةبراحأ هدعب وتدبلاةدعبوأ| نيتاوره (لاق) تببلا

 هروسوقاطدالام هءلك اذا نالف ىلع لما لات. ملا هالا فءاكتلماتلاو عفدلاودرطلادوذلاو | |لكوتملا ىلعتا-خدبوبملا

 دارماربغ هدارامهون عفدالوءفملا فذح (هيفدها شلاو) مط ةلاز حلاو اهواددءاو الوصواهت3_.ثءانالا ا تدب هيف هعورب "ىلا رق

 ظ مهولااذ لا ءذد كلرتف هيلا هتن ملزحلا نأ مظعلارك ذ لية مهوتلرك ذولذا مدلل ا:هوهوءادتبا ملاكلا نم :

 ْ اءنرقىرتسلارك ذمدقتو ||

 ((ال-ةممراكملاودجاودد يئسلا فكل د ٍملف انا طدق ظ
 اهلوأو هللا نيدازتعملا ميس دعفرغدنا نمةديصق نمىرتحللتددلا

 ىراك

 الهتساال عمدالاثوعتاك هع الددسن يح طرلخلاريسنأ ا
 ىلبو بحللا هب ىعش كف # :امرعهلا نمةطخىوتلاق تاور داعم
 هم تنك

 الواو



 نومأ نأ مالا مد لاق قام'الا نم تلاع يعم ىها « اعااص# ل سس مى مدا
 هأن ف هراد 7 2 تاذ دلاو وعون هراع ننس اعوه(اذه را اا وبابلااذهوأ

 هفقس لعدن ىفهسلجأف اهسرافو سدق يعز وماشلا ب درعريم أن اكو همك ىوار وإ_سمن.د لولا بحاص ضاعن ىموم ثّدنأأ
 سهلا« د مووذتاماج هارد نام ةمساقلا ناد قشمدب ةنئاكلا ىمظعلا + :تفلا قةيرمضلابرعلادب اوهو روه 3

 ىلع تامادا كلت ءارونم هحوتت نة ماق تنأوانأالا مالا ذل سبل ىكمربلا ىحينب رفع د شرا لافاهلجأ نمىىتلا ىثو دمشرا| ا

 مال ء ىرتلاا هة--و ل-جوهب رغظف هاخأ لة هنوكلدمشرلا ىلع ب رد ةناكونتغلادمخأ اوما تلا ارغعح ىذذأن ًاهحونأوأ| 1

 كرت نس  ناكومصتعملا | اهماهبهقط عسا ايبأهدشنأ ه يديني لثماد فادي ةمديلا || ْ)

 ناكو ضرالا يدع 0 نلضفلا لن روك نأ الا هللا ىأ 4 هناقنينم هوااربمأ لضدحأت 1

 هيهللا واخ د>و امص هنآ: رعش عرمو لذ :ءافعو هيلعشا 1 ا

 ري نيدجالنومأملا حاصف ارثولادجاملا باطن اماسهبناف *. انقلابو قاقرلا ضيبلا .كيكب أس ١
 كلب .ورطنا لاَعَف ىديزيل ' ارصع هتلقم نتح اه هرمصعل هرب سس ع ماع يكمل ع ل دعو |[

 هدحو ىلع س مثلاءو ولا ارهطلا مهو ناوانم كالاهىلع 4 انءومد صدقتام سانأ اناو '

 نم مه نا سدح تم راش ( مهلا ن موهوب وعمى أ: ىن :ك وناس>نقح“او ه( ىع زناو)هت اموزيناعونيدنثأ ةنس ةون هنا لمقو ||

 تاقدقو طوازه ناد ذنب دمعسنب ف وع نب هسه ىند :نمورج نب عزو هو معاذلا عزخ هبال لاقي ىذلا يزخنبا فوم ناكوأأ|

 م ا 7 سل سس لس ل كتلك“ 0 سس سس

 سل ىلع سع“ت كد ىعزخلا لوةءاذهنا ةءقوماذيحلاوأونامعام هلل لاقب ناذب .ادرامعلو رام لاةينبا مرفت ل

 سنالابةشحولاتلازذ 5 العم ىهاوملا لزحا م اص ىرزتج © امري" ىعرذلان اقع هللا ىزح

 0 رد ط2 ناك امتثروأو «هنايح ل وطنا اوالا هوقج ىك

 نم سلا ىنشأ تنكذق هلوق هنذ كلذ فلوق. ناكو نس امدعب ىعز دا ىوداوقلادحأو ردقلا مظنعناكو| |
 اذلو امنكحلو ىب-اق مد مل «امح ىبمع ر وناهلبف ىف يف اهر ونامت ىج علت ناف

 سلا ىلا حانرأ ترص ىمعلا ف شد لعلا نماجأر مس 5 هروىلاهيفحرسأف و4 كرم 4 ءلاىندعروف ىرأ

 هدغش ضعف مدتعملا طقذ لاق ىبع ناكو بلل طملا دوعن سايعلا نبهللأ دب ءةمالاريح لوقن ماذهذخأو || 0 ١

 نومأ]ل._ج أ لاقتدج-ال رون ام-ممىلقو فال ىفف * امهرون”ىنيعن .مهتلاذ_ًاينا ١
 نازي نموا اريم ًاايناو روثام ف.سلاك مرامص ىب دقو د لد ىدربغ ىلقعو ا 5 |

 نم رمالا ةقرتحريمالا مب لع :هانر مداح حئادم هفدلو هكماربلا بتاك داب زئرو صنم ندم الصنم ىعزشلابوقمو ناك

 ا و *اللأ ذسموأ :؟ لاذ دوحأو كنا دم نم من -سحأ دان زن رومدمل "الك يرام بو دابا بهل ليقف هنوم 0 ٍ

 لَ ةرينا هريخأف 7 هيلع ىمم قلئاقلاو هودعت وامه وءاق ولا ىلع هنن , الا . نو >رلا ىلع لمعت ا

 نومأملا هللاسقذ 1 ناومال سلا لدعأن أديرأ ب ىنيحنعءانيقتلاذا #« ىنريخل ىدي :اتىلا ىتصأ ١
 كن 3 ىفىخأب 0 تا 1 هدانا «نودلاو فيرعشلا نب لصفأ

 « ري_غال تمام عرش قو ىكانرش أر 0 هب نورا كلم فحونريمسعت 1 ا

 ةءاكدملا هذغاذل تءقودوو سد رق ضءن نم ضعدلاناق دا اًضعب كد اق ك.ضهرتاماماذا اضل اًتلاوهوأ| ا

 نءاذه نمرمهدخ أ دانسأب 2 ال هلالاريسغ لهو 03 يع ءا عش يطأ ى مع أ

 ) ىك>و) مسقن مب 7 امهباولكو نهأةرشلاو ريل ا أو حا اورأهباشتىلع * اوامحناو ىتش تيهمال ضال ظ
 معلا دك ها داو ٍش : هبخاوأ ءافولا ى 0 35 0 ءاخ مونم و*ث ىداه ةنسغن عاود نمهللك ا

 60 نجرلاذبعريمالا نأ ل و ىداناهلغ رسمت هرب رمد ىلع دا ةدلاشأ "ىت_<ردغلارع سمو ا

 بحاص مايه ناكل داسف الج ال_صان يس َكمْدد بالو ءافصلا لهأ ىف ملاك نتا يىداحلا ةبرمخ م وءافصلاى دس | ا

 ضءنىف عع سادنالا



 اره

 ةصعددب لصوفمعإ
 اذالمىؤملا ىفهتاعج
 قع

 5 وسداز مه ويتاعف

 اذامناكنخاةشءناذ

 تتافءارعلاو اا هارتشاو
 مهرب ,(ىودو) دغلا نم

 0 لاثىديزيلا دمنا

 هترمضد و امو نومأملا دنع
 لءهسىلع ىلا ةؤس دع

 سوم هسا, هعلاو حلولا .

 َن ومالا ىراوج تناكو ١

 تلقفاثيعا مب ىتنقام
 قفوكرمال سرغا لق

 4 باعه

 قوكو فءرتستك ىضنوكو
 هسنوكا

 لك راقن ومأملافردءفلاق

 لب واقالاٌل نم ترثك ناو

 ك_ماذنأ كش فالازه

 هةسوسو

 ريسمأ انشا واذك هلت لقد

 لوقأنأتدرأنينمؤملا
 نومأملا نه

 / رقغلاانأءأو) هعياطةدوحو

 ىسملا قلاخلا ديعد وأ
 دمشو ان[ ملأ لاق ىاسلا نع
 حارمدلا نيدجأن بر فعج
 ريمك !!نالمينءاوىوغللا

 هتلادمع رصد ذو ان أن الاك
 مقالا فاس ص كادنعس نا

 بوةمهدوأ انرمسخ لاك

 فيسنا | ::دح ريا

 سايعلا ندم ازيدح .لاغ

 نام دح لاتىدب زبلا

 لاك ىديزيلاد# ندجأ

 ىرخأ ةباو رنم طتذللاو

 ذنم تمعو

 ىأرنب-_> نييلاةادغ”ىلا يكد

 توقاب قوف رد بوذ هسعمدو * بهذىلعتونايبوذىءمدق
 هانعم ىف قشمدلا اواوللو

 - 7-0 اىر سس فاك-:لابف عمد لك

 رول-:ىف 3-3 ذأ قيقفكحم ل ىف ىنيععمدنيبلاذرو

 كلذ ل ثم ىفاضدأ هلو

 كامدي مادم ت>ضذقاف  ىنةساوكساكران ل ءا عج صاف
 ارانأ اصصو ا ه*الال_هو * ىنثت ان صغوانرالازغاب "ىرممملاةتادنالو

 را ىلع ران هاا امج كلا اوه ىلع م_مدناك

 ْنْحَْلا . نسح عم هل هد4] |وةعدب أ امو

 ارام.نأ ءلهأىلل |لغش « بحلاه ار

 هارمس) نم عمرمذأ قّرسدقل * هارد هلا ىب-اد م-وعم ىدم

 هرعشو ىموىل ل ىونلاموبو « قوبصو بهار نملوطأو
 هرج باذدو عمدلاءاعىداو ذ « اٌعاو نوفحلا 1 امد سلو

 توهم لاح ىلادو ض فب يمد ح3

 رو-ع6لاو بحما عمدرب

 ةطيلبنبدعسأن ميهاربا نيدعسأ ل وق نس >-أامو

 ايللاو هتئمدولال.ةأ * ةبراج عومدلاو هب تاظ
 انوقانندعهيةةةضور 35 ترقد ا لدرطقت

 بكررراهعتج عمادم «ىوسوىدنعنبلامومل سدأ اًضدأهل |وقو

 تمارس اق ةنامر « ان من افجي ضف انأط

 ع نيملا فو رمد مدعو 3 1 ةونلاربع مهبتاقتسا| ل اًضدأىع :وطألو

 اًنقاون مدن رم رك: نعلاو «ار ردىونلا فصوىمظنأت اعح

 ىدوشسملا ل وةنسح انو

 ءاع ءامدلادسع +« تداح ك-يعلا ف قاتل اد ىكمس كتدهعتلاد

 ناك رعلوطن ٠ مه تا طوع نك ءأ : .عوموا_سأ 2 ىم ءلاذام تاَقف

 اضل ئاقلال وق هبشد وهو
 ارجأ اعمدْمل:ماندهعانأ 4 موفار ةلافصدو يعمدو اولا

 | 0-0 باو كف 5 ترسم ةبابصلا نا مهتبجأفإ

 رخ لإ لووهنم نسحأو

 قى ىذلاده "ىاباشت 2و 4ع اضمك سعمدلابام هل أقو

 قرفمباشام لثمجعومدتءاشف# هرسع لاطكودنلا نأ ى عم
 ةرب وخلا نبالوقاضرأ لثصو

 جل اةعءول ا مترصفاوأ:ذف * مهد ل قارسج ومد كناك

 قدح نمدرولاءامدءءلارطةّتساف ك مهدود_خ نمادرو اظءلأت طق

 فورالاىدوهيلا فاكلاديءلىورب وبتاكلا فلدى أ ريهشلا هللا ةيه ندمت لوق هلدمو

 هدعامت فلخ نم قئاوعالول * هذعوم 4.:م كإ صوب رمد نمأي

 هد _عصد ىتاحلا ىعفناعأو ىدريغضدملا ومدن مدسستحت ال

 ظ ٍ ْ وهو عيدب راطعلا نب مساقلا بأ لوقو

 ام



 عمدت باعلان يعأذا ىرظانىلا دع أ مددر ىّت>نيعلا عومدتكدام

 هجر.ىلعد دريسف ىو ءاكد د مداللد ثق ىج حامد جبر

 507 0 3 0 هاوهأىذلا 6 أ

 امزح ناكن رولا مدع 4 د4 اناكجخو عادو-الانفووءوبو

 امد رظمأ |مترطقسا ىت مدعو د ىوملا ف فئعي ال ىلشب ترمصف

 شى ا

 مد هرثكصأ الا“ لف دكو و # هءام تمرد ىداولا ىلع تدك

 ه«ىز رخايلانيسحلا ىف أل وقوإ#

 نييدعيو تدل بق نم # ىنيعو تعمد نمتبت
 نيعريستي تمدراصف 7 عمدري#غب ىنيعناكدق ِ

 هددصق :علط م ىف هفاوم لوف وهلئموأ| 1

 ىندع نمنيذلا ىلع ىرم م نيعالب عمد نم هآَوأ 0

 موضع لوذ نسحأ امو 1

 نييلا فةومىداىريصاهعاردتو# 4م هلع ادوللاشيقتلا الو 0

 نيعلارم هن2؟ىمد نمت ضراعذ * يعود" كك 0 ْ

 اتوا ىذحخنم تصمت دكلقذ امد تيكحب اولا ىر ةكبلا خلا الو أ ١
 م9 َى اعع تح- نم تحدد دع رشم ءاوأ تريغنأ 0

 ء ىعمد نمن اج 35 ١3 ىوملا» كن بسلا الول

 رذخ#ىوهلاة-عولنم ىهو «* ار حعو_مداهرجت.:شغ سدجنالو

 ردتدو ا هردص نار بد ياك تاواف وح ق.ه-_لا,توزتاف

 رار بدمج ٌنماص ار #4 اهيدد اهراشخا ند علق

 د نكاوا_ ة>تنئظام. نكمل 0

 ايداو_ ةصدىزانملا لوةىلار طش ,وخو |

 معلا ثرغلا فءعا ضم هاقس 9 داوءاضمرلا هل هأاناكو

 ممطغلا ىلع كاعد رملاو اود انماعانخ ه->ودانلز

 600 دلل همادملا نم قرأ #* الالز امظىل_ءانف_ث نك

0 : 03 

 27 أ ىتمد غيص ددحولا ةغصص

 سس سل نذأب دو اهصق ع اةتوحاو ىفأس علا ةصد

 فطدلا دّقعلا نأ نلف د ىراذعلا ةيلاح هأص> عورب

 هيف ىدلاهلنا ركن ىنالو عمدلا فصوقا علا فصوشلا عحرأ ْ

 ةمشا ا لعفقاعت نوك-لامدو هولوعتملاركذ ذ(هشدعاش !او) رودلا نيد ءاضفلا حاس |او تدسدلاهدعبو ا ١

 سكمكن ب مس 0 ذهدارباىقمهكلا سم تمعشتومدلا ءاكب ىفءار 0 أم رغدي ا

 لاق مان ىفاوعص تايااوزه غب حاملا نيني اردبيشلاب اًةدةوريالا تيبلاتدرأ ظ

 قيفرنمم>از رمل ا #3 مجرناطيشف اه شو * حاد ءاملال لق ماسجو
 ميطفلا ىلعتاعضر 10 د اشملع 0 أانءلط »ع 6 عادلاب اريغالو

 ا رطلاة_صد 3 عدنا قرانأن 01000 ع ردسعب خضربا_ةطقنو

 مخ لوه هنا تو # كسل لح ع نمهلوهبعورب * منلانذأب وةعع"

222222225210000 ١ 

 ىورو) وزن ادعس ال
 فتدالا نىسامعلانأانل
 ةءراج ءاغلذلا ىلع خذ
 ىزيجأ اه لاق ناغرطنا
 ةحرتا هبا أدل ىدهأ

 .ازةفامع نم ىغشأو كمن 5

 / (الاغوات !اَهُو 3

 امنالدادولا فنون ةلا فاخ

 رعاطلاا فالخامنطاننانول

 اه فا> وانا سا تو

 ةدعدا نادر تناكو

 هلهتكر تفاهرادل خدام

 نبا (ركذو) هةحلتساف
 ةهامنلاٍب اك ىف”ىمسقلا
 ىلع ءارعسلا ونأىل-تدلاق

 لد اد نمءاكب مهسق سا

 2ك
 ىفاطو نم حوزك انكو
 اقم
 قنومسشدع ضف ىدل

 دعرى “+

 اد هرفأف نامزلا د : رامهباصأ

 درو 5 انوار مو

 لاقذاهحرخأس اضل لاف

 0 ىضوتامامحاصنأ

 لافت جرش لاق ةريغم
 تلاقا ده ىنعم قىلوقامل

 نذه ىنعم ف لاق ىنعم”ىأ

 امهيتاثت نيذللانئشسلا
 تلاع

 ةضور طسوةنان ىبدغكانكو
 ةمسنع ى تام 1| ىب> مل

 ل

 ءلاذ نم نصغلا اذ هدرفأف

0 
 درفف ا 2 تنايمدر ذاق

 رفغاط نمتلادمعىلا تكلا

 "تزامن أس :كف اهريذع

 وهواه راعاق ثندلا اره



 داع نيبحاصلا هرك ذالصق هدانا ىف ىرتحلا لا دي ترك ذدوو الذ ىلا نكسف هنم نكسو هيلععاخو ءأكرا نم ضرالا 0 1 2005---- لك ديذج ناودقا نعموبلك

 همثرب ىرعهلا سنعلاو ألات لكوتملا ل: ةاا وشه وهتامثا تبيح ةرعاشلا مدا نسا بأ فصوىف 0 ا
 01 ّ ىلع تاو درع ىل 3 - سو رع ران مىثولاكو وذ كل كالا احلا لع اه يقدح لع امددلا ةيحواب ةعرسمتلاقك)

 ريفخااو الأ رب رمس 9 د ماه ىنب نم ىل-نق ىلع

 قل تولد هللاو رع-شااو تددلا برهللاو

 رذد*ءىنننمىل+ فل ىف# رئاث هل ماشلاب راش

 ءاعنص نمراملا اهتبلج
 | تسلاو(رفاظن. ”ىبعلاف)

 نمريط منال هنظ أل الا

 قبوسام هنأ الأ هديصق

 ولواذ_هلثم نع هبمحأ ىفاى :رب دوعالا قجالا اذ هلاد مك صفى :ربصلا تغلب ىد تانالا تاق | ىلا هئمتاقنىذلامض وو

 اذعمو لكوتملا مدان أت :كراموطنبسامءلاونأ آلاقو هسجأ ل لوقلا اذه ىل-ةملاّقف سلا و ها شاع ' هن ددوأكهن دروأة ساو ىلأ

 تقلا هيلار ظةفاحارقشعدىرتصلانا حنان لكوتملالاتذ ه>ولا نس>حار هعمأمالغدب :دينيب وىرتحبلا ا 0 0

 هبلعليلد كاذلاعفهنعلغ2ىف ”ىرصلا ىر نيمؤلارما ملا لاق هنملا ارظني هرب رفرظنلان مدأوأأ ناك دقو يش ىو

 1 : لاقنا مرضا هالوم مث ىرت ركل كودملا لاقفه-هلارظني هر اوال ”هءالمأو ارولداحدو د حاراب : ١
 لاف عما ربع: الوارعش ارو لد ”ىراتخا ل | اهعمدى رش نانعتك

 ظ ىوعمنولةمىر اك ءشفق هاوهأ نم مسا فندمك نان مضر ىي بخت مآ ىتف دولاب راج نايا نلت لال

 || ىرسك ناونافصو ىف ةينسلا هتدمصقالا "ى :ريصلل نك موالوق.زتعاانيهللاد_,ءتع مج ىلوصلالافوأأ| (تلاقف)
 || امنوأ ةيدسلاةديصقلاو هنامز فس انلارعشأ ناكل ةكربلا فصو ىف هند مصقو اهلثم ةينسبرعلل سلف |كاظاهير ضي نمتيلف

 نسال نع تعفرتو © ىف ل د اص : هطونب لعدانعقت

 ساج نعرأ ب :جىف بوجع *_نصلا بنعأ نم ناوالا نأاكو اهفلاقنأىلا

 0 وأ حيسصم ىب علود كسب نأ د [تبلا نمىدضت»

 سرع ٌىءاطتءاقه صوأزع ب فلا سنان ع فا اغلا ا .عص

 س#* ىكوكو هو هيذىرتشم كلا تادو 00

 ىمع ص ريض دأ ا لك لاكن م لكك * ه.لعواداح ىد سس وهف

 : حرةلاوأ (ىوردتو)

 كل هذل_هىناهبصالا

 : هم نبناو ص نع

 ' تدبلااهزاجت-ا ىذلا هناو

 | نددت (ىورو) لالا
 سقةمدلاروةسنم"لئساو حام دلا طا نمر نا هع ل ا نب لمعد لاق لاق عشا

 سدوو ىوضرسو رف عفر د تافرسش هل ولنا زخم ْش انآ تررم از هاك 00

 سكب كول ل اىفهينان كد « مل نأ ده_د هارأ ىنأر بيغ تاقفانور قي لف موز ىف

 ْ ةلعلاك لد تامو تكدس مدلك دقو "ىرتدل ارم م نعهللاد مدع مس ناقل ىبلأسلات شفخالا (ثدحو) ا 6

 فور ا ىلءهءترو هناود "قوص خبدفوهنسح أفقر دو لاقختكملابتام لاو هنافو هتربخأ5 03

 : 4 00 رعشلا ناعم باتكلو ماتو آل عفاك ةساهلا باتك* ىرتحبا عجدقو عاونالا ىلع هبتروف :رجنباهعجوأا
 س# لمدو عب رأةنسلبقو ثالث ةنس ن؟ىفون و مأش |! ىلا هرعوش 1 قل قتناوةنسز نا شاعو ْ قواحملا عمطت تيدي

 ا 0 ا 0
 : يي سس سس سس سس 2 7 5 : اهو حان ْ ا 7

 : ((عسوأربصلاةحاسنكلوهبلع * هتيكرلامدوكب آنت شولو )ل ا
 0 اهلوأو ماذيمحلابأا بشرب لب وطلا نب ءددصو نم ى عرغلاتيدلا 3 رغم 7 د

 1 ا 2 هوس

 ةدعف عاطتسال ىذلا "لح ١4 هاما 20
 86000 ىذلا لحو * عدو رى : نيعالملا ءانآو قاغنلاونب

 ءآو اهفلةنأىلا||
 علوم رئاخذلاب اناززلا 060 د لم: لكل اعدك ْ اذهناكو ثعشالانبالاد

 عجول هيلع قادعأ تعناصو ع هدال_> ىبم ترهظأ ناوفناو

 2 تححام



 2م
 ري

 هنرملا نس ب ما ذآءىخت د مادا سمت املا تدعد

 50 ءملالوسرلا تمأو * لوسرأانأك ة.د دمها

 د دملا تكف ىرجا الخد هدم هنع كل ذدعب ”ىرتصلا عطقناف ةيدههيلا ع الغلا مساقلا نيد ث عب 3

 اعلا نا

 هحدعةدمصق هيف لاقذ

 ءاديالاالو اهه ذيدوعلاال د ةعدحك تر ءعضذأ كَ رع ىلإ

 اشاد لا كلتاسحرإم ا ندددش كي | دخ
 ءانا نوح الو مظودم ف ا ىلا
 ءافج وهو حاركرو بع «ةعبطق ىهوسانلافتدغةلص
 ءادعالاةتةسخل هيكتور #3 رباسر «_ثكركناصاومل

 ءامعنلا كات تامكحاديأ « اد ءانثلا كاني ىتح
 ءارعششلا كب فد حت لظأو «ىبدمصلا كولملا 52 "لطف

 ردع نب سوأ ت دوب لثتف قىرعش ع * ا ا تا ل ىرتصلا(ثذحو) || ا

 مدقمرخآ باناذم طم د هبانذدىوذانئممدقماذا ْ

 ءيط أ شندقو لوطدن !ىرع نا لات لوقلااذه نمهتلاب هل ذيعأ تاق ىس هن"ىلاهثناو تعنى لامن | ْ
 ا سند مل ا :ءابلا ةفماكتي هطهرنبب وهو ةبيشن, بيش ىأر ناوف-طندااخنا د تلك تاكا : 1

 هللا ك مقمد لب تلة هلل مق نمىذلا ت تامالا طة سمط+خاتمفأ نام تسد لل هأانالثلم للك ى كناسحاىسشنا| |

 لكود ماد :ءتنكلاتىرجملا سنعو أ (ثّدحو) لا كءادن ىناعو|| 8

 هلودهدشنب "ىرتدلاو | َ

 هبفهلوقىلا غاب ىتحأ || ٠

 | ارع4!اسقعأ اذ لبقا ”يدألو نرب ةمدح ىقعاّربلان“ اكترع

 2 فرط" ”ىأب دو 0 ةرغن ع

 مصقعملاب ليو تلاع معجم ةقدشلاو 5

 مهن ملا 3 لاو «ىدتجلان ا ىدتحماو

 رس دقفتلماذاف « دحتنيدإاسأ 1
 2 ىرقهقلا 0 :رموأ نا هر رمهخشم قروازك وقداشتد .اداشذا سانلا ضي نم "ىرتسلاناكولاق | 35

 نيستا لاو شيما راحل لوح وتدد لكد عى قب و همككر يشد و ىرخأ هبكنمو هرم هسأرأ 1

 تكد نملكوتم ار صضق لم وقر نأد_>أنسحبالا 6 هتلاواذ- هتنس>ىلنولوقت الىلاملوقيف|]

 ىلع هعهأ ىنامحب لاقف تيدحأ ا عهمشىف رق ىدمسأب ىل تاقف "ى رعجأبل |وقبام عم-تامأ لاقف " لءليقأو 1 1

 ىلءفرض>و ساطرقو ةاودباع دف لوةأ ام ب تك, نأ نود نباص أتتلقف هيندشن أىذلا ىورلااذه ١
59 

 مز متكناتلعو « مرحلا فك سأرتلخدأ ةهيدنلا |||
 مرعلا ليساع#لا نمل ب دلاوو تاسأدةلف

 حر راوي س جاري و 5 قداص ةفا>هللاو مل فد ا د مدن ضرع ”ىأبف ا

 ملسعلاىلا ليسملان يب « ةرهش كنريص“ ال
 هر عيص أت لعجو ودعدايضغم حر شن لاق 0000 نمت ا ف :

 2 7ك: تلقو « عراق كسار تا دأ أ
 5 زب نب دجح أ لاكو "ىرتمللت 2 ىتلا ءإ_صلاب ىلرهأو هنءباغىت> هدد. قفصد ولست: لك رسااأ

 "ىلع ىرحام تد ًاردقو قدد صو ى ع نباوىرب شءتن ا دلاخان أى ىف لاقذ ”ىرت ”صلا ىفءاج لاقى أ ىن :ةدلحأإ

 نأب أ طعىلناف مشا هع نم لعن اله ت اًمذبدالا الهو للعلا عاض دعؤ نذاري نمش ىلا وحأ اك ١

 , صَةْضفاْضقن مك وراددح ف ركاب

 مصتعملا مامالانا نر امالار 24 هد ىحو

1 

1 
5 

١ 
|| 
١ 
١ 

/ 
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 هلو دكوفن ماو دنهل لاقف ثلاذ هملااكسمذناقا نب حفلا ىلا هعمتيضمو اذه . نمر ان دحر كولملا |

 نم لوقتومالسلا همس

 هلذ ؟_:مثدسلا اذ هزاحأ

 وهات اولا ران هكا
 دمنأف
 انا ىدوجوالاون ىلينأ

 هوقرتلا مغ: تغلب دق

 دءاولان بإسم مهردرف
 لاق _درصلا

 م>قولداك-! فاو
 هوفرعت عطقنااذات دوه

 تانك هتالا# تي رقت
 نس>نءد_ (ىودو)
 نعءانرعلا لأن ع ىّعاملا

 اخنب ىدي لد لاق ىبتعلا

 هب راج هعموهرادناتس

 ىلء درولا ةءم:ىأرفريناند

 ىزيجأ لاّقف هربص“
 ارظ:نمنس>ًادرولا

 هنم ظءلاااو تقف
 (ةعرسمتلاقف)

 همانأت ضقن ااذاو

 هنعبون.دودةتادرو

 سعأو اهنم كلذ نسدتساف
 ليقنأدعليزجلا عا
 نسحلا(ىورو) اهدد
 تنكخ /لاف كلاصدلا نبا

 ةيهاتعلاى نأ عم عم ى ةمأ

 ةآسعا اذاك هر تععانز رك

 وألاةفاه ادلو كت

 ةعهاتعلا

 نيعبةيك انك هداف
 اهاشحدك اهعمدربزغ
 تاعذن حلات انزحأ

 , اناودتدعأو 1200

 اهادصاهب مدوتهطودقذ

 لحد ساوانأنأ (ىودو)

 ىطانلاةب راح نانعىلع

 لاق عيب رلا مان ضءب ىف
 ىربجحا



ء نمسا ىشاعلل سل
 ءء

 ١ ءاودلاصولاهذاى وسو

 بهولاق ىننادملا(ثدح]

 رعاش *لامذلوةينيذلا يحك جس نم را د تال تكا نهورما اىللاقذ "ىلا تغتلا هنا كلذ ءاطغىلال رام_سنء رمد

 اهعمتاقةب راج ىدتسلا

 لاة رن ىلءادؤ بص أذ

 ةسح هناسل ىفانأ 1 أوم: هرعشن مو تك نو هس ميشلا لمخ لاق ام ءآتناك ف.كهل

 دساماهند و ىنادتاكلاك

 لاق اسف ىبذووفانم

 لاقارعش كلذ فت اةلهذ
 دشن ورعذ

 ارهناو حاكتلا نا

 دورماذيذل نم ىندعلا ماد
 (سعنلاةذ)

 هريغنط:الذءافثلا لاذ

 ده شدو نم لكم بز ا 1

 وهوا عدق هّتمطتام ةسحلا ىفى رتصأاتاسأ, ترك ذو فردلاق وفةانثلابتحلاو لاقن نمص> نرحز (ىورو)
 ويحل حاتم ماندرت

 اان ناولات ناهرب تااقلم“اام لاقذر مهلا. نمسح ىهوءامز وك اهعملكوت انةي راجت زاتحاو ناك [لف - اص نامزف

 لاقفأمثاذهىفلق ”ىرتسلل لاق هر ن ءهب رمق ا- ىفهممص لاق ةحمق ىتسات ل سه«#لاوإ أمرت بكرذلاز

 امعنتد 0 2

 ىلا لاقوا هلا

 ىتدح هلفهزاحأن أ هد ىلد 1

 لوقت ”ىرتصلا تءع-لاق ةلظاع(ثّد-و) امر و 0 امناق# َىد يكد كل كو 0 لو اناوهزه

 دشنأةنينموا

 ىنيجامل تدصنو اهو

 4 اظعلا ارهظاه] خال طق

 (لا مذراشد ردنق

 صضاقؤ ضو اف

 عهد

 هءاظءاودعسأو ىذخ ىلع

 ةيقلم هيلا نعول رفت

 ةناهسم<هءادنأ

 ىلوصلااهركذدةو رائد

 ريغ ىلع فار والا نادك ْى

 نا(ىورو) قايسلااز د

 حيرخد شرلا نب ةشئاعوأ
 درغت لاةؤءارعشلا ىلا امو

 هلمل-قف ل 1 ار لءخ تخون نلهسىأ اريعشن ماش ىرتعلادشنأ او ءاَنسِم ف ةسستتلا خبل وهو حاصلتل

: 
 1 مامدادش--س سس حس دسسللب  اسللا اق ببي حمم ب ببسي

 1 محسن ع م مم م 0 جا م عت م و م ص يو حسمت
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 ىاعدوهلماءطباعدو هدذعىنستحاقاموي ىرتصلا ىلعتلخد لابن كلا ىناهصالار ندمت (ثدحو

 هظاففاغنعزلك ًاهعملك 000 هو ءاال ”ىاشحش هدم :ءوهلك أن م هلا

 ناولالا ودسائّدم ى مللار جل د هل مهلا هدو

 نأموعد ١ مهعج ذأ نأمعد ا 5 رو

 ياا ر ءاظذانقلاو ةتيقلالرط متاعدواك تنأ
 فلالا صاد ءارلا الاهنم * ترد-و هنغ تح ةنرو

 فذح ىلع ىوتلاق ةلانسلا 2 1 ةمقله-_فقنأك

 فرش ىلع كيننيطع» نممافدو د4 قد ف هو 7 ل #2

 تاقذىف ضرع ضرخلا اذهتمظندقو ىنعمالو مطهل سل ءاملا عضم ةيشد و هلام هفلوقتام

 ىب-ءمالو مط مف ىف 5 هل سدلءاسم ا مط ىلثم لضم هنمانوعم»أ 5 صرنمرعش اذ خبر

 وهو ىبءملاقرخ ااه كالذدعب تنأرو

 معط ءاملاتحب عال سلو *« امحجءامللا قعل ل ئمثردح : 1

 ل سعح احدت وص * هتوصقاد ناو تالءيابوقاكلع * هتاذارعش لانا

 ناوضر تانج نمروخلا هبت ءءاج 535 بهذاهسأ اك قم>ر نم هوهقام

 ناهرمدكححن ماع هد رمش دا شطعال» ءامن م سبطأد :اموت

 "ىدرد هنيدو فصأب "ىلا ثعمفا ذيب هنمسلطأ امو ١ىنأ ىلا ت ك1 ”ىرتصلانباثوقلاو أ (ثدحو

 دووت دعمت ةمرغلات اطأو همف تح ردترغس ل قأ :داق نار عش هللا 5 ىلش أ نمامالغق شعت أت 6

 00 ماا

 ىدعا سعنأا !ىمعشت دع | ار هشة ملل تب ىدعوز د نأ ل دق ع هدتآف دكت قاد 1

 هيف لوقت ,ىذلا ىرتلا مالغ يسن ناكل ةلئح(ثذدحو)

 ىدعد نم رع |!قراق اهسذت أ ع دصقلاو روجلا ىلع ىرحت ىنريعاعد

 دف ىلع ان ردا انمعاو 8 هع هصخ#د دهن هّقمط نم ىراطانالد
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 مالغعم اذ. هلا د ادد هد سل ىمقيلا مساقلا نب ند ىرتعل !! بتكلاقشفخالا(ثةحو)

 هملأ ىتكف ىرحا -- و مريذسلا "ىرتدلا : ٌنظاد,دشا.ضغمالغلا سضغف "ىرتسلا هشمذتدرمأه
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 ١ (ىررور كلارا | تاظأو تأفدأتارحلا #* انااا تالاثم نوةابىذلا قالت
 1 10 كلام | حا 6 | يو مره ثلا بربط قاف عملو عورتا مورا و نا ١ 4 رم علاهللاد_عنيدلاخ ا نيج لادا علاق را هيسأ ىهتنب ى عن ديعندءاولاوه (ى رتدلا و) 1 1ر1 لاك تارا وم كانك قرط نواس ل حا لوعفملا فذ> هنأ الاا:ةلظأو انتأفد أوان دارأ
 ل لا ْ توما هريس. قتلا ا ست لياهتمهددو تر 1
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 (ه :رمصس قة واف مذ مم عش م> ىلا راهد_كالاو ريح ||. نمتغا هرامخ ا 1 ىلع ةلالدال هرامدخأ

 مزاللادارأوموزلملارك د هرارخأ الا اولا عد عمدالو هراث 7 الا ىءارلارمصم دلل :عاولك يمسرامل

 ع ع ه رد ا 20 ه8 ا د / 6 و 0

 هرك ذنع لفاغتلا فا! هريد_ةنولوعنملار 727 :ءىنمملا اذهتاوذ ديالو ةباتكلا د رطو هام ىل ىلا كلوس رىباعجتو كب ضغ
 لضفلاب درقنما هنأ سعب ىتح حج هورمصب وذن وكن ًأاهمف ىفك,هلئاضف نأ, ناذيالا نمد نعءضارحالاو لعتلا ل تلظدو : . 1|

 ا ير برك دسم هر لوف لتمر ١ 2 كلكلذلاكريمالا نم (ٍ
 تّرحأ حامرلا ّيكءاو تّةطن *« مهحامر تقطن ىوقناواذ

 هنممزاب ىتح مهب راكفالاو مهحدءقطنلا نع نسل لل سد>ورارحاحامرلا ن مناك هنا تدثب نأدي برب

 ىزئعلا ل .ةطلوق هلثمو هلاسات قش هبرجااهنأ ىهوهبواطم ةاكلا قدرطد
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 همكح ىلع ناعم قأت
 مدن ءلهت ى مالو وع
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 سر ردا نبناوغصر<ىأ

 و  هح دمدةوامون ماش م نب دج أ لءسيهون.د © لخدو هلعديف ا
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 مونم هبادكأ نم ةعاد عم

 راوسنب ىدعنبد-#
 ىبأب ىع-:لجرو ىوبشالا
 لعن ورا فمش ىموش
 ثيعد لسد مسجلا
 نم تاحأب 0 « رضاححلاب

 عصف موا عع :صدرعشلا

 هلاثناعم نر سحلا دا خذاقلا

 مرت يلاالال_ثانيسبالا بكر !اوأحاطملا له أهلوأ ناكوأ
 مص عال فكصاع ِى :رئالف * ةملآماخ_صالاذ_ذم انأ

 مدسعلا بفرح ايهع رم عئايط « ممل هوما ل- 1: لم ل

 مديهتداقذم كيب دنبمل * ا لاونلالذبنم الافكد-::م
 ئلاود بيه لاا رداغابومابأ يا ضل 4166و راء رفا 1

 مدقلاو باس الايسابلا بترو 07 اه امجانعْي ة شكا اذا ىت

 ع لاو قالدخالا هلدن 4 عممط د ا 10

 ممتلادهعلا ثيد_>ح نيديلاذك تنذالو سأرال ناك م كلاذك

 دلاىذدو هوملاالولب مكاو طع مدع الوتاسدلا لامح سل تاه يه

 1 ه-ةلخ ىلخ ريش *هناف حالا هللا ن ءل لاقوا_هل عزحو 4 :مناكام ىلع مدن ماش 0 "ىلعتاسالا تغلا1ف

 ىيمانأو ىلا "ىلعو ةغيلخللا ىلع لحد“ اللا لمدهقلا لاو ماسه نب لم ا ىلعلقأم سانلا

 "فتي هون د لوقر را

 مديهتداقذم كفيسس تدل © املا اوذلا لذي نما فكدنت م
 نسحلا(ثدحو)تيملادشن وبيهو ند لوقنونذ اهلاقتدد ى فهألوش وهو"”ىلا ارعالا نبا عمسو

 لاقذ ب يهونباامهضراعفاءيجالخد نسلادتو أ همتاو نومأملا مدقاللاق هيبأن ءءاحرن |

 نمزلا هدّق_علا "ل هللد_طلاق د: ناللاو ءامعنلا تدّدج مويلا

 نسحلاونومأملا قتلا سانلل « اهتسا#ارندلاترهظأم ويلا
 : نيئمؤملاريمأىلا 1 هرعا ثريج نم لح .رادهلاقذ هنءن رم لاس اسلحا 3 لاق

 دنا داشنالا ىف هل نذ أو هيد, نب ف قوام« ءارعشلا عمدلا هبابنومأملا ىهأذ هيثا ارظن عمل وصولاابلاطو

 ادحوام ل ءلا امسل 5 د-ضنالو ملعالفا ريد عدم الاامجاعلاطنالإط هلود

 اودهعام ريغ 4م الا كاسعلا املاح ندلإ طاقدم> 5 ردا ا لسة الالم

 ا داتا دفالو نامل كاوهذ 0 ةيناغواس ةلواطامن ا

 06 0 5 ا :اوتكرأىدأ# درأىذلا هاهم "بلاى

 لاقذن رو مأملا حدمىلا ىههتنا يبد دهتل طم اع را # بشل قناحو تف تقككللا

 ||| دش- ض راعو خل ءول © هدأ هلغأ لكىف ف ددعلا تت يحدحلا ىف ةمركل سسانمري اب

 ا[ د كن ةلوص قدا اكو *“ رذهندحءوضن كف دصقأمب وعلا مدو اقلع اوفس تنعراملااذاو

 دسحأتل "اكو هناكرح دع انربدنحو ر هنأكحو

 ل تل ق١ تدان نكلر يابو نبسنم وملاربمأ لاف هلكت اد ىباللا# ونومأملااهن ساو
 دعت نأ سعأو تدرأهللاو تلد لام ةصْم- ىلأن ين او صهر اوس هوما لاّةؤلسلاَةفذال ك1 اامأةتلأس

 اغايت بيهو نيد تناك لاقل ماك ى فأن يدجأ ن و مهردفل أن يسن هاطع[ؤ ني سجن تناك ةتاردالا

 اق أ ىتلاهتدصصش عشق 1 المو دةونب ؤالاعدقا!13 هسفن ءاهزلا بد ش

 اه.صاونب دمقع «ريكتاو لمكتات شعب (اهيفلوقي) اهيكشواعيجاتت 35 اه.ناعمو لواط

 نيذلا ءارعشلل مدنا صحأ ًاولافاه تخأالا أى وس بيعأ بام لاق اهانااندشنأَف هر عشدمج نم ىهو
 نيثالث ب يهون. د« امم ىطءأذداودىأ انا دب ىلع مرفت ترج مهردفلأ ةئ لا ا او-دم

 الااذهنمىمتنالوأ مدع نا نب ىبي نب“ ىلعل تاقف لماكى أ نبا لاق ا ءماهتانأى اساوافاأ

 ةلعكلذالاقف ضرالاوءاعلا نيباك امن وانل أن يثالث سونا ومهردف ال آ ةرمثعمامت ا طعد

 لماكى نأ ,نيدجأ(ثةحو )لاخلا اذه ىلا صو كلذلف نق اخن اخنب جلا بدم بيهو ونا تاك اهفرعتال
 هيما

 اًضدا



 اا

 ىل مر .كلاهتدشناف ىنذأف ناك ىجاحلاهربخأ أ ْ 3

 ةلذ-اقذقيالن أن ابرح ساب كات درار كلا سايلابفغعتلا ناانت راحأ 0
 م لا عمحايضاابايسأرتك او« فذا وكحادسقلا ناانت راحأ سا.:]| ىلا هاح -وحالنأو اع حرك ١

 مرصصنأ ىتحةزئاج و ةسعلمشو نال مجالا فرصتأ امل هملاح 1[ الك هنريض# تكف ىت ءاضادا 1

 ءامشلا داك الف "ىلا "يح ريمالا ةمد تاق عادوللاموبذعأف ٍطعان د :ءءا ثلا نادت ىللاقففرصلا ا
 0 رعسلا تمهف دّاذتاسالا ةثالثلا فد شن أف عادولام .وباذهىل اكد نأ ١

 سايلا عم حاولا بايسأرتك أ أو *« بذاوكحادةلاناانت راجأ 0
 اًيدنيعيسسونينثا تناكفتذعف مهردفل تيب لكب هوطعأو ةديصقلا تايبأ اوذعلاتم تقدصلاو َ ظ

 ىلوق هنس اوى اقم ىف هندشن أسعف ناكو مه ردفلأنيعيسونينئابو صف 3

 لضخالا هلرامشلانادو #3 تايناغلار وح ىلا معت لدعي ك- ىوه ا ىفامأ * لقءتام 5 ءامد 1
 ىلة غد ىتمسقرلا فرطو *«بيخلا هجونيب ةهسقم قرا ارظنناك ارارغ د اهتالعتنعسع هر 1

 كفار - ةماعأف :رعابشلا هو ندم هيلع ل دق فلد أد تعشتك لاتتانهى الاناث كل 1
 بدالا نمل اك ىفالو فرمشلا ع نمتيب ىفوهام هل هأتسرملاماذ ب تلعف ىحأ ب هوخأ لق عملات فسحنا ١
 لئاقلاو هو .ةضس» الوأ كذب قيقهنا خا ىل, لاق ناطا سلا ن 8 ضوعالو ْ

 قماو هل نأ رمم * دل الام ىفو قطان ده شآسم عمدلا نم# ىشاع هناىلع لدي ||
 قشاعهنامزلاّن اك «نامزلا سي رهيفىببراحو قئاعهنود ىنلضرته5 * هلصوىلاتوه“اماذا

 احرطماعاضم ناسأ اررخنمنومأملا مدقاسا "ىري-+لا مهو ند ناكلاقءاجرنن_سملا(ثد>و) ||
 رز سلا ىظح هوم هد فرس ويدلابد اوقلاوباكلا طاسوأوةماعلل ىدص ِ

 ىفهنذأت_سالوقلا هملا ىهتناالفءا ثلا عم هيلا هلصوأ [ يق أب يرهو نددت ملال سوت هسنأ نم 1

 .افئاول تيتا ا

 0 700 0 9 0 5 7 را مك
 رطل تاارشإ تامر هنامعملق ماهوالا 4م كاد اهيفلاقنأىلا

 زرضاوالا عرتو ىسللا ل مك -مدسلو دبي ىنملا ردة سوامع هلا ىدتدب

 رواال هنأ الا كدودق 5 اندومكلاون عادا ,تاصأ

 راو كومو رووم كلا «الئانواسأ ى هدلا فورمص تت ع-# 0

 ا 7 39 : 3 2 تت 1 : "ملال نتلاالا تيستنااك ب اونا كك يدالا .؟ لولو اهل لا

 ىتهالو طق ل-ةتملولو تلج ًاوهللاو تنسحأ لاثو ضرالا ىلا هرب رمسن ءلزن تجد و ًايرطفلاك ٍ ا

 ملفه _سفنىلا هعطتقأاو ترض>أف رائد ذىال 7 ةسمد هل رعأ و لوقلاىلاث تحض>ا|1ذهريغ كر هدقاب [ 1

 ند ناك لاق نور هنبنوع“(ثذد>و) هريغا ىصتام تامنأى ا كلذدعب و هتيالومانأ ه فنك ىف لزب

 حجر لف هياعمل_سف قد رطىاموب هلو عد تاعفدهيا.ىلا ددرتو ءا شه ن ”ىلعحدم دقرعاشلا بمهو

 اذهريرب ئث”ىأل دو اهةض هيلا تاصوالف اهيف هءتاعد ةعقرهء لا تةكف د ده ءتهيفناكو هفرطدملا
 ههاحلسوتلاتدرأااو هلامتدرأامهتناولاتو امسذضغم فرصناف الذ هل ل-ءقف نذالا سلا لمعلا 1

 هوع(ملاقو هلعفةغم ندم هللاو هنعهللا ىنغسسوأ
 مههلا ىذوأ نع .ررممدصو كن مدعلا ةفيدخ 1

 مهلاو هكالمالا دلو نم 3 0 همركم تس ىف سراق . نمل

 : 0 ةنمامو ىلهسزب نسم ادت وأ ساح ]ات قسوتساو تشمل 1

 نسملاوأديمعلا ( وك ذو)
 ىبأن نفل ىلع

 هباتكى ىزرخابلا ببطلا
 رصعلا هرمدعو رصقلا ةيمد

 توقعت ل دالا ىبتدحلاع ١

 6 ا دجأ نبا

 لفغدنح رغم لماك ىأ

 قاطلا

 تلعف تسيكلا|لهص

 0 ا
 لاّقف نب رضاحلا ضعب هريغذ
 كلامتاقذ تارغلا 3

 (اهيدب لماكوب ألامقذ)

 بهز ا كفيل ىلنأ |

 :ريج ةقر أَ .انريخت تدعأ

 رد ا

 سوغنلا كرت ىلع م 0
 مهبارو
 بهل ى طل ىلع لمد ءام

 هعمل ميشلا (ىاينأو)

 ن"ىلءعنسحلاوأهمنلا
 ىامتأل ام” يمدقلا لضفلا

 فولت مسا ةلاوبأ هيقفلا

 ىنأنع ىاوريقلا ىلعنبا
 ددعس ندمت هللاد_هع

 طقاملان 1 2 ىطسورسلا

 5 اما :

 خاجنيادصةلاةىوبمثالا

 ورمعانأ ةلودلارشن رعاش ||

 اافدامعن:دحت ئدامع

 هيلع لخدو هيلا ل_صو
1 

 سعلا بكرب ترصاذا |

 ا
 لاما خاج الاف |

 اهيفانب ادحأ ىبسعف ىتوانأب
 (لاعف دار 2(



 اودهحتالرمض> نأ تاقثث

 مدارملا سلف سوفت

 تشكفةاودلا تذخأ

 وسعد ل نم قع ارد نامدس
 ا د

 هرج دامك ا ىلع ذب 5

20031000 7 

 0 جن مهن اكف

 اهتارثع نم ظاغفلالا شءنءال

 000 :اوأو

 نأث ملاذ 5 م-منعتش م

 انآ وراخأو "ىلعاو ودرو

 هبت محا عض 21 رقعح

 نأىنولأسوةهيد-لا نم
 ىلع ءاعهلا ىواكم ىل_جأ

 سرردانأاوعزو هراتح
 تاقف شك أو ءاعهىنامأا نب
 رعامش ب تاكرفعجوأ

 هباط4ناواح طخللا ىبرر علم

 اموال وامك“ المت
 هناكلاب هزاع 8

 هامجلا ءام نسل رع هل

 هبانملا ءام حن هروزكداو

 نبل ىرح هل هس ىقءاملا ىرح

 هيالص هنمولعلا فت دحأف
 سحأو( رفاطظنيىلعلاف)

 سد ردا هبها<8ىذلا نأ
 ناكدقو هلوؤهششأطأو

 ه>-دّدمأ و راانهيلعدف و9

 ذغن أهيل مح إف ةديصقب
 لوك لوعب اهنمدح و9 لا

 ى]حرملا ارق جارأهنأ

 هاري
 ىلاعملا ةقارق ةراد 025

 َُل را 3

 فرتلو اه در
 1 ارم لضْفباش در و

 0 دلى :رعس رز اصف

 9 -- |ربا حالف نم تيس دق

0 

 امييطو ع( سدجرح لوقبابلاا ذه نمو
 ىل>اس هلام كلدر_<ىف د هموش نم نكسملا هل..اع

 لساغلاو شعنلاو 22 ه-ءفد لق ىل-ةدن هثالث

 سجدرتلاوحافةلاودرولا © ساما اهبباط ةثال رخ الالوقو

 رة اونات_سلاوكهحو * رمعلا اهيباطةثال-5 رخ الالوةوأ |[ َد

 هيفاعلاو نم الاوانملاىوه #* هيفاك اهريغ نع ةثالث رخ' الا لوقو

 ريع-ثلاو معللاو زينا ب ريبيكحاهد_ةفةثالث  ىنليلاركىبألوقو

 كاوسلاو ةأرملاو طملا * كارت_هثااهب سل ةثالث 0

 رضخاناو لمه اهجولاو ءاملا اه صصم ءااولدت هفوصومةثالث

 نسحلاه>ولاو رمضان اوءاملا + نزلا ىلق نعبهذت ةثالث 0

 انهعددب كلك: نبا لوقو

 0 مه4-ةمقالو هيالصلا نءادنحدربلل ىرولاذعأ

 دوهورانو تانابص رانو » ةماد هرانفناربن ةثالث

 رودس لوددا مو

 كاهمد ع نوم ب كداطلا العا * راو د راو حامد ات

 ناظم لاو كانتا نك فيك *«ىدنعفمملااذ ناكامىلانأام

 راو او ساكلاو ع * رودته ةعهن الل مهضعب لوف فررظو

 توقلاو:تصعلاو نم'الا « اهرادقم لهجة ثالث " قلاملاناغ لوقو

 توفقاو رد هنأ ول « اهريغنملاماقثتالف
 "”ىطسأولا د نب نجرلا دمع لوو فد رظو

 راالاا مب ترمصق ناو مهل © سدا_سالةس#خالا شدعلاام

 اراثن .دلاو قو_شعملاو ساكرلاو د امصلا مادأ مشو عد رلا ن مز

 ىوخضل ابلمثدشنأو
 تاو صلاو موصأل ةءعراذمر 00 اهتامدىددصلل لال ثالث

 تاولولنا ىفسسلا لاذتبا كرتو 3 ةلز لكن ع متدلاوهتاساوم

 فاطءاموىعضلا سوهو هملادنسملاركذ ىلا ق ود وشنلا هثالثو هو ددسملا ءدقت(تءسلا فدهاسشلاو)

 ا ءالعلا نأ لوق هلثمو هيلع
 ناخد الؤوأو اهرغاوأ *« دامز نؤةام+لا رانلاكو

 ةلودلا ءارعش نمدادغب له أ نمرعاش”ىب :ريج(ب.هونبد#و)قدوشتالاه الكدامر مو رانلاكدقتف

 ل هس نب نسا ىلا لصوت 00 وهر هدشسد سا[ نو :رضدلا نم هلصأو ةسسامعلا

 11 ورا اا عأذو هرعش عمجحو وهملا هلصوأف هحدمو ؛لاصخللا ى نيءاجر

 تييلا ل_هأ ىفثا م هلو عيشتب ناكوتام ىت ا 0 هن راج ىب-سأقهل عدشو 7 فر
 ىلأ نبءاجرنب ن_سحلا ىلا لاق (هسفن نعش ذ>) هتقيطءارعشنبد طسوتموهو مهيلعهللا ناوض

 ”ىعءاطلا غاهتانأو“ ىو زخلادعسانأ و "ىعازمللا ىلع نب للمعداذب ء(مهأهتدنأو وارد شف از رجلا كاصفلا

 ناد عىلا ترصالف ل جلا ىلا تجر شن كولا مم تلت ىلا راعشالا نمىرملاذ ها اولاقورعشل اا ونس ساق
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 رمقلاووصءاوأو ىحذلا سمت « اهتح#ب ايندلاقرمشت ةئال
 رساظنلا اهكاردا نع عطقتاذا «ةعلاطقا ارمشالا فهمك سلاف

 ررسغلاهب هسلامل 0 08 [بتمءإ لظلا ىف همك ردملاو

 ركذلا ةماصعصلاو ثدللاو ثدغلا ه# ةسيئان لكىف هل ءاف أ كح
 0 أرمونم هيقكل ىدن ك2 ثسغلاق

 * قى لع انام-ألاصاع رو

 0 هعازع نم ىح ”ىباود ئه أو

 #2 هدح ىلعأي_ثدبسثماسهلكو

 رطملاةعدلا تبوصد اا

 سدشلا ةماغ معلا د اوص هميش

 ررااو ضةنلاهنم ىأرلا ةعرص

 روصلاو ل عقلا اه.ف ملاك دوو

 ررضلاو عفنلا كيف لماكت 2و 2# ندسح نم ّنو.فام عماج تنأ و

 ب هريدي سأر هل مج قا-كناق ا

 ةليسملا بحاصارفعج حدمفاهنبمساقلا لوك كلذ هبشراكو هرب اح نس>أو هلاخدان سه أف | |

 روحأ "ىلان دأف فرطو ىل مديت وب اهلك ةيريلا نمتافندملا ١1

 رغعجورينا ار مةلاو سعشلا و« ةثالث تارينلاتاقرمملاو
 ةفالخلاس ههنيد#لوقنسحلاىفهلثموأ]|
 اف «امهنعةواسقلا,ثّدحن امش ١

 رصيلاو مهيسلا هام-راح 3

 راو ىلق هاوهي 2

 رد مال 0 ري ملا ه مهنعثدحد ولا ةثالثو

 دوادرصانلاف حو رطمنبالوؤهنم برق. و

 درصانلاكلاان * ا هتززعورحلاوثنغلا دوجلادق<ممهءلع * عبارمهطل سل ةئالث 5
 لحالا لاه ل1 -أوالا * لحرف نعمجاامةثالث ايلا د ىبأ لوقو 1

 لل هج ىلع قئاساهلكو «* ىوضو ةفاقو نارتغالذ 0

 لذعنمتدتتن ؟ممترذع # ولك نانيةشاسعلا لذاعا
 دحأ ىف نعمج م ةعيرأ 5 اهيت ذلك ةناسنا هجوىف

 ذر نمر تلاوو تى لاذ «ةيلاغغدصلاو ردب ه>ولا أَ

 قارولاحا ءارسلا لوو تدم ْ 0

 ةثالسث تيك نا ةنالث

 ةركسن الووأ || 1

 رضالاوا هودي جالعتيعأ 5

 ربك ع م هلعو لسكحوعم « ةدافو د د_سح عم ةوأدع 1
 1 : ”ىرمملا ةنابنْنب|لوق عسدبو 0

 رشلا كح سمت ةثالث ا« ه3 عت نعف تسانت .

 رتوتوصةمسقن نمو سوق * بجاح نمو مهسةلقم نم ظ
 تءع*زا ةلملتاذ ريتا مهمع هللأ ىف مراسل تينت ةندكم امد لاق ”ىنبادملا هاكحام ماقملا 5 .امو 0

 نم مهن حلبا دل يدان )اعوام راك دلا د :.ءّردهثالثالول# لوقو ودحيايداح 0

 هتعع"لا تفاعلا عجرف هنمعم-ت ىتحتن :ًارساحلمال غل تلف عت أ ى ٍج> كاذا هبا ط لاطف ةئالّثلا هذهام 1
 هدشناململا ىر م كلذ نم ىرح امو ةلمللا ذم ىنيعتأهللا هصف تلاقف * ورمم خو مونلاوءاملا لوشن[ ٠
 وه دنمااباتكق للا ش ا

 امج نعضو دقولانددوف * ل ظ
 اعبر كحنداواماذاف « قاشمم ىرهمت قراج
 اعيجمانمهتشا اذان اشور هي اغالّرملا وعاض رلل قراح

 ل ايا
 ىوهلل ىسغن تبهو
 كلمنأ|!راخل تاق
 اعضاخا دمع ترمصذ لاقُف

 الس ثم> ىلا سد ت تأاقذ

 انهءاشاب 2-2 جعملا سه أذ

 اغلأ نثالثد.تدرتشاف

 نبا ع نع مما دان 120

 ا وو آى ورلاع (ماس

 ا

 نم ةيطرق ءريض> ىلّصلا

 نبرذ-ع>وأهدوةبر |

 نمةلىلا 3 رب زو شاسع
 ركوب أود رب نبا مهتمانبادحأ
 ءطلاو طام لا نناوىناور 0

 لاقو 0 فاشن در مع

 هلوسرىنافاوذهيلااوهجو
 ترم ف ىل# حرم نةبادعم

 ونأو 0 ادخدو هملا

 ساجيلا كرفت عم مهديحح

 <قاانسجاو ماكو ىل 1

 انيلعرف عج وبأ علط ىتح
 مقل رأ الي ذا >اس

 مركب وسو هو هم“
 نممالل_س 4لع تإسف
 اةردرف لاجرلاردق فرع
 هفةنأق نأ تاءئاملا

 طوعسالا حرختال هرعت
 الا ضارتالو مزاكلا
 نأ ارو ماظنلا رص سع

 هعءر ىلا نوح كد ىاوعأ

 ناكو طام1ن انا ىلْلاَتد

 قالا ىلع ا الارم 2

 ىلا ءاملوالا ءوس داملفاحلا

 1 زولا

 تالعف هن :زاحاانلأس

 1 ام ملال دارملا

 قةغثلو نوذإلا ضره
 قالا



 زربزعلاه_هع نب ني_سكلا

 1 اوأأن 1 ركسعلا
 ريجملا اثاصلانب د نرد

 ن”ىلءعيرفلاو ا نثة
 قريخأ تك 0

 ىبننذح ةمادق ن

0 

 4 : راجت د ىلءاموب تاخد

 2 لنناكو 1 اره

 دوال تاشنءانغل ا

 هب زي>أف اعارمصم ثاق

 تاةذىلهىلتااقذ

 هع: ىشخل كنسحت دا

 تلاقف رمتلا
 ىزتم» نأ ك :س>داكدو

 كشاالثم كرمت: ىنطو

 تعمنرو
 سد ىف هيلع ضان راانر
 مدل |

 تلاقف شر دامف ىركف دازف

 ةلصاومق طح- كم انللهفذ

 رظذلا,ك م ضارئافالوأ

 تضرعمت الا ,معتمتذ
 اهارتشاؤ دعما ىلعشل داعب
 ىد<ين 7 رو ع

 0 كو افا نيثالث

 تاكا شا عسا

 ىلءةالذدعب تضر 2 أ

 ءانغلا قاهنماق د 0

 ردهظا عى ذ درقةناكلاو

 ه-تنغام لوأناكو اننم
 دهعملا فرعشلاو ادن رغاذمل
 تلاع

 دوعس الءاقرهثوةئس
 امتانهشل ارتودوعما 8

 تودج ند_جال لافمت

08 

 فوءعنشر هل اءاح لاق“ 6 اهاشوهان ءوسأو لاقف تلفام عد 4 عش هريسغملااولا هدد

 |كلذفسسسلاناكو هح تفاةرعش رخ لامي صولف ناسحب نعش نمىفرحأ لاق م” :ااىلا

 راج هلىناق ك_ة.دىلا اوعدين مىعم ثعبا هل لاف سو هيلعهللا ىل_صخللا ]وسرق آف وعن: ثر 21نآ

 ثراء د مد * ل اوامعف هبريشعت هر ا تردغةراصنالا نمالجر هعمل سو هيلعفللا ىلص لسرأف

 اراقت نايحنت اوطذالاَعن هه ْوَقادح أى ماو ل! واتجاءهنلا قط ناكو سو هيلعانلا لطي لا ىلع

 ردغ ملا د ناف كحام * هراج ةمذدي رغب ع نمراجاب هدشنأثر ما

 ريخضسلال اوصأ فتش ردغلاو أ هم <:مردغلاةاوردغتنا

 ءارس دعني عبس سو هيلعهللا ىلص”ىبذلا ىلا ىذأة ةراذحلاةب دكيلا ىدو أو دان ىبعهذكا ثرولا لاف
 فسيوب (ثّدحو) هجرنا هرعشب رصلا صولف هرعش نم ك.ذئاعىنادئاءلاقو ةراغحللا ةبدتناككالذكو
 0 ا سا ناس كذا منءهتلا ىذرةشناع عم فوطأ تنكت ”رلات هت نع هام نبا
 ءاوو ؟:مد 22 ضرعل » ىذرعو ىندلاو وينأ نا لوب ىذلاوهوهثيمست

 لاق ىذلا هنكماو أت لقي ل تلاق كرة لاتاعدرخ الاوإ مثدلا ىفدتلا هنعل نع سلا تاق
 لب 0 535 ة-رب نزرتامنا زرناص>ح

 ىلمانأ "ىلا ىط روس تعئرالف د هتاف ىنع ءاح دوام ناكناو

 ىفسباطملادبعت نب ةيقصت ناك لاتامهنءهللا ىذرريدزلا نهللا دمع ثة> ان امج هدعهللا ىذر ناس> ناكو
 نمل> راني رة ناءدصلا اوءاسنلا عم همفانعم ناسح ناكو تأ اق قدام و تدان نناسح نص ع راق

 ملسو هيلعهللا لصهللا لوسرنيب وام دام تعطقو ةظد ركوب تب راح 5و نصحلابف وطن لع دوهيلا
 نوعم طتسدال مهو دعر وح ىف نومتملاو سو هرلعهتلا ىلصهللا لوسروانععفديدح أ مهند وان سدأو

 هللاوىفناو ن-ص1+ ا, فوطدىرن اك "ىدوهملااذ- هنا ناسحاب تاّقذتلاقتآ انانأ اناانملا اوؤرمهنب نأ

 هلدقاف هيلا لزتاف إسو هءاعهللا بص هللا لوسرا: ءل.غشدةودو مي نمانءارو نمانتار وعىلءلدي نأ هنمآ 1

 أيش هدنعرأ لو كلذ لاا لف تااقاذ_هبحاصبانأامتةرعدقل بلطملا+_ءعةنباانكلل هللا رغغد لاقف
 ىلا تءجر هدم تغرفاملف هتلتق ىتحدو معلا هب رمضف نصا نم هيلا تلزنوا دو ع تذ أ تتر جتعا
 ة-:بايّةج اح هيا سلا ىلام لاقل جر هنأ الا هءلس نم ىنعنعمل هناف هبلساف ه ملا لنا ناسح اب تاه نصحلا
 لسو هيلعهثلا ىلصهنلا وسرد هن أناس نأ ىورو بلاطملادمع

 عاطق ملا نول لختم مراصد * اهطدن :مموقلامامآ تودغدقل

 عاقلابرهنلا نول لم هضاغضف 00 ةغباس ف._سلا داك ىب زف

 ةنيدلابةناق وتناكو هادح - عم 4 سقت هيوص ٠ نو آو سو هياعدللا ىلصهللال اوس رود

 هنعهللا ى ره ل هروذملا

 عهتجا لاق لوا (ثقح) د تعماو هتينكا قدما اوأو 1-0 طيسلا نم سم هون دمك تملا

 ناكىرم مل لوقينينمؤااريمأ نام ملللا 5 تان ا ا علا

 دمش را "ىريغلا لوق لم لوقب نأ نس: ىنم
 مم ثدح ابهنم هللا كل -أ * هلدو ادور ا هليا ةسفلخ

 عمتني سهلا تاول_ملاب سياف « اههة*مسايعلا ىنبد نكي نم
 عسستمف هانر هانرك ذ سأ كانوا هب هلباخ فاختر امل قادتنا

 لاغق تت اةءيش”ىأولاق هلم لوي نماة.فلاقف بهو نب دماء فسه:ءافالاو ل ةما

 هنت



1 

 نم هرعشأ كم لاك فتن أ لاةذكمكح و !يسملانيلا تضؤفول ||
 سهأ ن مهن "هام ى هو متو رماسكللاب هءاهدحاو ممهلاو فال 7 ةعبرأ 5 : فا آل كن اكمدل أو ؛ كرعشا

 50 ولذا 4 تنال مهرب هنا ىلعةلشو لو نم هيمن لو شودنسمل دقت (هي هيفدهاشلا وز لعفمأ

 ىنك وةعدرفلاهّمأو هزءدللا حو "حجر زمللا مارح نب رذ لاني تبان ن (ناسحو) ريال هل تءزهنا|

 ةئام رن ل اا ندملا رهأ ًارعشأ هنأ لق دو دوو ءارعشلا لون موذهو د اول انأ

 تدان ن ناس تد ًارلاةراسد نب نا ءاس نعو مالسالا ىفنوتسوةياهاجلا فن وتساهنم ةنسنبرمشعو

 بضخ ءان'نءتاس> ناك لاقدتلا هر" ىلذونلاد © نعءو همايعن يب اف دسدو ةيسصان هلو هنعهللا ىكر

 َّق وك اللاتاذه عفت تبأأ ند-رلا دءءهنبا هللاقذ هتمكرئاس ضخ الوعان هاب هةةفنعو هن راش

 ه.اهاخلاىف راصد الار ءاشنأك ةنالثنءأ ارعبشلا تبان ناسح- ل ضف لاق ةديمعق أن عو مدىؤلودسأ

 لاوهللا هجر سدسسملا ني دعس نعو مالسالا اهلك ع ءلارعاشو ة هوم و.دلا ىف !سو ه ماع هللا ىل لص ”ىن

 سو هءاعهللا ىل_طهتلا لوسر تءعسأهللا كد. شن ألام ةرب , رهوأ مهيقرضنىلاهنعدتل ى شدا ١ ١
 00 كلا ه-(ثدحو) من يكن ا ست هديأم-هللا لاث مك م ىنعرجأ لوقد

 هلح رخ أولو هب ماعدللا ىلص”ىيم :ااوعناكوب دوس نب نا مغ سادأ ىف :ءد همقىل نذياهللا لوس راب لاق: ناس

 ثردح كبد 1 ىهذا لاق همف ل نذياداز جما هند رفات نشول ها لوسراءلادودوعأاانلا

 لا فاسو هلع هللا ىلص" ىنلا لانا هلعأ ةركيابأ قاف كعمل ربح و مج ها ممهاسحأو مهمانأو ءوقلا

 لاةفانالفرك ذاونالفن ءفكوةنالذرك ذاو ةنالف نعفك

 : ىخكرعوىدلاو وىأناو 5 ءاز 25 0 د هتعدرافاد توك

 اارعاش و5

 3 نوب عج 2 2 هيك هنو 7 دج 2+ ب نيدو
 توتا تاتو هع 1 ا كلا كرف اوياح. 03000 : 34 0 3 ا 4 4 0 ع 4

 717 ا 5 رمد 3 ة3ياولم»

 1 فلا اكري_كناك رشف 00 ة هوعمتأ 00 ءانو كن :مد.س < ضرع

 لاقفةحاو رنبهتلادبع تره أ لاق لو هملعهتلا ىلصهّتلا لوسرن أنها لاقءاه*أناةيربوج (ثدحو) 9

 هللا ىكر رباجن و ىشأو ىشف تدان ني ناس> ترهأو نسح او لاغف كلام عك ترعأو 0

 نمو هرلعدللا لص" ى :لالاك اريخاولا بم مهظرغباو رمكنيذلاهللاّدر و بازحالا ماعناك الات هن ع

 10 ًةحاو رنبهئلاديعلاتو ا ءدللا نموا ع رعأ ىلا

 نجلا وعر ح مج و ا ا ءاشلا نمناس- نمللاءابد اقف مك ةرسا ,ءنبا ىلا لج رءاج لاو تان
 11 1 4 93075217- 2 و لمح 7 ا م ا داي يح او

 لاق قو مم نعو هسمنو هناسل ملسوهيلعهتلا ىلصهتلا لوسررصند_ةلنبعلب وهام ساب عنبا لاسقف /

 لوق. وهو ناس>اهدت :ءو ةشد اعىل العتاد

 لئاونلاءول نم فرغ بصاو ةسبد رب نرتام ناز رناصح 11
 لد ورنا لك و اعاد هلحخدي أ اهلت اعف كلذك تا كال 5 اهنعهللأ ىب ةرةشناعهلتلاةذأآ

 ن.كلام (ثَذ_-و) هرصصب ب هذدقو ماء باذعىفءار ا نا طل ىلرن ىذلاو
 ل هءأح رد بم عج #2 نا مدو تدان نب ناس د:ع سواد ن < اشد لاق صاع

 ىنبةعاسلا ؟,تررم4-:تاق ناس> لاةذوهاموهللاوالا:اّمْذ ثالاملاق ةعاسلا 5 در ام مي ارام هلا ١

 ىشامواناةذ لاق ىنة<رفلاقوأ ىتمامق عرالاز |

 ناسحاش لاق ىريثعا| ءزسنءالعلا (ثدح و) نب نيقصث د د>دغلا نمازدصف ساعن كلام لاثأو معو ]|

 لاق
 مدعم يصمت هبل .كحر , عاص * لمه لكتاهرفاح نأكو

 معا اج 7 عجاشالا ى :راع

00007 

 0 2 م
 7 خو هوجو : 3 . 2

 1 "فاو تانك ل 1 مد اند دسللاق

 هرفزرفزذا فوفكموهو فمان تدان نا ا ْ ْ

 ماعد نمهنا معرن و 1

 00 مهتفامد رق سا اج * ٍيَهْدلا ةمعشن هريغماولاق ا

 دضهاعم |
 1 ب

 لوقالا مسقلا لئاقنأ
 طباضدماولاو أ ذات_مالا
 ا دم ادع نأو

 ثالث نباو_هو الاغترا
 (دانسالا اذ يو) هس 00

 ”ىلعوب أرك ذ مامسإ نبأ لاف
 ىقلاملا ظرلغلا نبنيسحلا
 م سس داللاموب ل

 ىقلا لا جارم.لا نيهتلا دبع

 رحأءام هد رح ىلع نو

 هربرخن "1 ل

 ارد دادم لاهؤ

 هيديج نع نان بح ءاكت
 هغلانامثكاف : 1 تل ند

 كودي فوغشم ىف

 ىماس نارك ذ(اضيأدبوإ
 عمتجا لاق ةريذلا تاك

 نب هللا د_هعو هذامع نا

 رظفةيرلاب”ىتبسلا ةلباقل
 رجلا ىف عيبست مو مال غلا

 صد ناكس ق-اعتدوو

 زجأ ةدامعنبا لاف ىكارملا
 كلحالىذلاردملافلارظنا

 لاعلان الاقف
 كا تحت ةمللا طسوف
 هلءام*ءاملا لعل

 ٌكِْغلا ناكم اإل غلاريصو

 لكو (رفاظ ني ىل_ءلاع)
 اذهف ماسي نا ىلا هدسأام

 مس ههراجا اهو دانسألا

 تا نم رثك أوم سال

 نيدلا حبات نانمشلا نأ. 1

 لاجو ”ىدتكلا نعلاونأ

 ءزاجا ىنا سارا نب نيدلا

 “ىلع مساقلا ىبأ اطدايلنا نع

 اعامسرك اسعن ' نسحلانب

 نب ركب وبأانرب_تأ هيلع

 ند أ ند# ندع



 فر

 نييلاطانأورهاطى أنا

 ىد_وهم نب ىلعو هلسم
 بدالا ل-هأ نم ةءاجو

 | مضحخو كولسأ د.سأوهبو *« امهيلكرغالاوكءرد كوبلس» اومشننأ مسه ا رامذاوجو

 ( قلطنم وهو اهيلعزرءنكلل *« انترميصبو رضا مه ردلا فلاب الل

 هلدف و طمسلا نم ثا أ نم هرمضنلا يهب و د محن رمضنالتدملا

 قرخالو اهمف فرس اشامو «انعاردقيتامةغيرطتلا#

 5 هدمت فورعملا قرط ىلا تلظ 1 اةهاردامو تتيحا اذاانا

 قرت هانا هريص ن م داكحر 4 هداك لفن ىازرعسصد ىتح هدعنو ثلا هدعبو

 هءلا تردى نذأف هدنع

 نسل اانأ هدنعتفداصف

 ىلا مايقلااندرأ لف ةززح

 0 هعص

 ادئسلاءىحي < (هيندهاشلاو)ىدزالاب اهلا نب هصيبنب متاح نيديزب ةيقيرفاكلابرغملابحاصهيسنو ||| ةط ىو مهلاعت ةعاجلا

ىنمد هدلاودسقتااالم اودلاوتو.ثلا ةدافالاهسا موقان لوشن هتمع-ف ل
مع وت رابطارغ نسما قالطالا نأ 

 ظ ثيلا ف

 ٠ ' طدد لق نم اترتفاهكلم ىف * هسحاص راندلا قا اكو ىنتملا لوف ||| تسد ىف اقف لعن ف نم

 0 ددجماذسه ليقاماكف *« هقرب نيدملا كار نك لام

 (هانعمىف برقنلا نبا لوق نسحأ امو)
 لءاعىرولا نودا هلت يعلو دف صاعمهاردلاو ىنكن دامو

 تكف ىلل-عأ فرضت

 تالقذ
 للا ماس تارباع اهءلعرق نب اهئاوامو طقاهتنْط وح هل اامو د>لوةاذسدلو

 (قارولاحاسسلا لوى فطلأامو) لزهلوق كل 1

 مائللا ىديأ ف سدحلاو ياه سأل وأ برضلا ماركا ىلع وثم دو أهسم مهاردلا نا نم موقلا ىتو كرممذ

 ماركلاىدنأن مرعت ل #3 اذواذنصاهفو هنو مانالا ءاساقم نم مه #1 اردلا موش ىلع اذام (رئاطظ نب ىلع لاف ) ىتويدب

 مهردلاانأَت اى 1 دلع ىنتضغنأم هاردلا تأر مهضعن لود فرطلو نبر م هللا ىلع لكوتملا عنص

 (/5 راكد ىنهتنمالمهدل سويلطنىحاص سافالا
 ىلد , وطلا ع نم ةديصق نم ل_سو هيلعهّللا ىل ص" ى :لاح دع هنعهللا ىب هةر "ىراضنالا تدان نب ناسح هلاك (_مسو س ادنالا دال

 لعاو”ىقلا فادفأ ىف حاطنلانيركملهنامهضءدرك ذو * رهدلا نم لجأ ىرغصلا هتعو * هماقو
 هلاة يفر مهتم سراف فدرأ دوو هلع فقد راطلا اوعطقادارك أ ول فلدانأ نأ ىكحاماذ هىلع هلل ماحلا

 هءاعىللدخ دههحونممدقالف ناسراف هددحاو ةئعطد من اهنا سانلا ثنا عزم أفاعمجامهعطف هفلخ
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 همفدل اوق هد شن أف حاطنلا نب صاو*خو هتلودءارزود>أ

 ال يلج هاربالو ءاقللا مون < ةنعطبن:سراف مظند واولاق لاقف هانا هزات ساق هترمضح

 الممسراوغلامظننذا ليم هب هتانةلوطناولف اومقتال شلل فرعسلاط لكلا
 اضيأ هيفركب لاق مهرد فال 5 ةرمشعب فادو.أ هلم أذ فرط ىتةالوو بدعةبنع

 رحلا نمىدنأ ريلاناك ارعلا ىلع 2 اهدوح راّشعمنأولة>اردل زيمشلا (ىنأنادةأو) فولط 1

 ا 1 ناك رابو * سراف مسج ىفهللا قا ٌنأولو ةمالعلا ظفادلا لحالا

 ردقلا ةلءلاهرهش ىف تكروناك *« هدابلت ف تكحرو فادانأ باطااوأ نيسيسلاود

 ىذلاو روكذملاحاطنلا نيركل .سنة-فاقلاو نزولا فتدملا كلذاة-ةفاومتاس الا هذهتناك الف
 ىل-ءلجتدبلااذ_هوةروك ذملاَة ”الثلا تاينالا الا هرابحخ أ فد _جورملهناحاطنلا نب ركبل سلهناىؤوشن
 هحدعلاةةريمأ ىلعلخدامب ارعأن أ مهضعد لقنو رك ذلابهملع ص الان مناكولفاهملا ةمسنلاب

 ردقلا ةلمل نم ناط مس !اتر 1 نيهفك دوح وج نملاومالا برهم ىتف

 هدلانم”لجأ ىرغصلاهتعو * امرك

 رجلا نمىدنأ هيلا ناك ”ريلا ىلع * اهدوح راشعمنأولة_>ا ردل
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 ىحرلا نكسسحلا نرع
 ذاةسالا نعهزاحا ىب ركرا

 ري نيد رك ىبأ دمغملا

 4 فعلا ن ء ه-لعهتءارقب

 ا .ءاقلافأ ظفاحلا

 فرعىبب رتنشلا فسو.نبا

 قسما فا ءس ريالا نبا

 7 ةريبخذلا باتكف ماسبب



 نا 8 ْ

 ألم ناك هنالةموص_خ لج اللذين م هيك ىأ لعفلا ةار هر مكحتر ورجلاو”راجلا نال ئثىلعدقعن ||| ْ
 هلصأو ل مسوريغ نم فور علل ك تأ: ىذلا طتفملاو ”ىوقب سل ىكسن هقيلعتو ءافعضلاوءالذ الاريهظو| |

 سا,قري_غىلعقذاوقلا ىهو ة_-كطمعج ئاوطلاو ل.اللاهت رو طةسارصشلا برمضوهو طمدلانمأأ|
 دهاكلاو) ردانوهوتاحوتطملا لاق ءالوكلاهملاهيتلزن ىأ تاوطلا ه-ة-ْوطلاقي ةسقام عج ههاولك ||
 ربركشل لوعضإل هاني ىلا لعاشلاهنانب نعل دعو دنسملا ىلع لتمر ةملاؤ كلاباوج مااكلا عودو (هبف 1

 لعأهتلاو سغنلا ىف عقوأوى :وقأودكوأو هذاال صغتوالاجادانسالا ||| ٠

 (( مسوتي مهني رعتفلا وثم *« ةليبق ظاكعتد رواسوأ ا
 هدعبو لماكدلا نمتاينأ نم ”ىريذعلا ْنيفيرطات بدلا |

 هرثن ىداج قوفوررغالا ىتت «لعمثدا وملاؤجالءىكاش + مكاذانأىنناىنوم«وتف

 مضخ ىتبلوسف تالحاذاو « نزامو يي ةاوديسأىلوح « مئموهوفي_تلاترتفغز ||
 اهمف متت ام .و نب شعرمستو هدعقلاىذلال موقت تنا كح فئاطا اود نيدءارعص: قوس ظاكعو ||

 د_-اوبأو نبل سقلاو ”ىظاكملا يدالا ه:مو نودشانت. وذو رخا تب ىأنوظك اعّتيف برعلا لئاسق

 (ىنعملاو) سرفتلاو ليختلا سسوتلاو س.ئرلانودوهو بيقنلاوأ كالذي فرعهنالءولا سرفيرعلاوأ]
 اظاك< مايأن اك اذا برععلا نا سيرف تناكو مه صب ملا ىبيلط ظاكعاو :روىتفةيانحةليمق لكى لعل نا[ ٠
 ناعدشلا نم ناكواذ_هفيب رطنعرك ذو اودع ال2 اوعنقتاضعب مهضعب نمأو مارك ار هلا ىف 1

 ىل-ةةدقكلذ لمقاذه فر رطناكولئاو نب زرع تد ش> دقو ةنس ظاكع ىفا وف نو. ذقن اك منعت ال ناك هنأ | "ا

 هلم: ف رطهب ٌرمالك له هانا هو رفا رطىو رأ ل محارم نب ةصيصخ لاف ”ىنامنشلا لصارشأ
 نمل "ىلع لاذ ُكذرع' الك عمون لاذ هدهد ةض"ىلارانت كلامهل لاذ فد رطل طتوخ هاارظنوأ]| ٠

 دن_سملاءىجحن (هيفدهاشلاو) هةراملا تاسالا كلذ دنءفدرط لاف ىنامقتلو اكسو الب ىفكتمقلا|
 ثاذه_:مثدح اوسقدشد وهوحولا سرعت ىأ مسوتيانهوهولاحد_هبالاحدةتأا ثورح ةمهمأ الع ْ 1 ١

 نادصص: نال راهم حبر ناش. لهذ نم ةعب رىببءاشا> ةذئاع ننام ةطمق ةلهاوأ ثذأشإ ]|

 نامرشن ىللهذن هررمونبتراثف هال عن هءلعا.ث وفاه ديصامواع :رعذق ناش ىنن نم ل>را دك ضرعف ظ ١

 مناوذانأ ةعم رىبانمهسنروهودوع بمن ىاه لاق كلذم جماعة عم رونبت دا فامهلت5نوديرب ْ

 ةعسر ىنب نمل ج راد .عق.أف مهل ءام ضدانعاولزن ىت-او راسك مهوقر اذ مونعأو زادغاف كتل ظاودارأدو |

 ”ىحللاو ةعب روني مهو ضرانم ىلع لزن ل ئاو نب ركب ىنب نمادي جارح نأ مهرب خأف معدالد ىارا سوأ
 ىن قفل .ةأوس أر هلك امها ل آانىران ءالؤ ه”ىرينعلا نب رطلاةذ هموق نم ىقتنملاديرجلا 1
 1 3 . 8 5 0 6ع 5 .٠ 500 5 . تل - 7 1 اد

 ه-.ءلعاوماقأو ضدا:م لءىلا مه-سُئردوعسم نفاه مهب زاخاق ةسعمد رون مهي ترذنأف منور ع ا

 ل ف صب لكحالا ءالؤه نماوغرفا في رطم-ه لاف معمم مدحوحرسلاو لاومالاباو-رسو |

 هيلعاوب ا هىأر اذهام محلا اومأ كرتنومهسفنأاو زرحأ اماكأ لئاقنأ هموقءاسو رضءبهللاةذم هءاروام| 1

 نم مويديأاو الما-طف امهيلعاوراغأف لايعلاو مذاان متت قحلف نم لج رلتاقرال هبا الاه لاقوأأ]
 ىقامشساا ةديص» هلو ”ىرينعلا نيف. رط ذمموب لدقو مهومزهفميماعاوملجا هيادحالئى اه لاو ةىذعلا 4

 كلذ لاول ىحارشنا ||| ٠

 مهلحبورملاىايحتتأو « ملعتدتإءعتنأو اهتس * لهاجةوعد فيرطتوعددقلو | 1
 اومدقأس را اوقلاباهاذاال سوه مهرامذنوعنءاموقتد>وف# م ١و اس سد مهيأ مسأب شدجلاو ٠ ا
 مهارشباولعو كدلعاودش- « مساءا هكارودنئاك هب اورج سر شاوعداذاو | 0

0 
1 
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 ا 11 0110 1 17 ا ا 1 ا ول تس ماج تت سس ستاسسس»
 مناو عراض»قلعتمرو رخلاوراجلاو لاذ لاو عوضخلتا ىهو ةعارضلا نم ّنكتساا عضاخلاعراضلاو أ

 ىشزف هعس# نمريخ كايسفا
 ميدي ىفوفا دل اتونامقل و ا

 ةءاكلاهذهدروأ ملاغاو

 ىلعةمدقتملا تاءاكملا ىف

 ا ك1 مح ناك ذا

 ةبو-سناا تاناكملا نب
 ى-اهملاويرسغلا ىنأىلا

 1 ناو يوبنالو
 هلادبلا عئادب نمت سيلا منال

 اهتمماككلا ءال- خارامو

 هوال تينا رم اهيفال

 ميس زاجاهزاجالا نمو)

 ىوراك (تيدبتدب ويست
 - نورهد._ثرلا نأ ن مانا

 |مهسق عنص لا _هقدقلا هجر

 جيرامت هدحوهن كلملاوهو
 نماوعد  سالاف ةماع

 ل دقءارعشلا نمباملاب

 لاعفزاج أمهم 4 اجهيلع

 مسقلا مهدشن أواوزيجأ

 لاةفزاك ا مهردف

 هدب ةمءاخلأو

 لاقف در د .شرلا هل لاقف

 اماذا .ءهللو

 هدنعتانةمدمح

 ا د.ء_ثرااهللاقذ

 هزاجأو ىسغن ىفام دعت لو
 مسرد قدا مرح

 دجأن هللادبع (ركذو)
 مران قر_هاط ىأنءا

 دجأو أىنثذح لاك دادغب

 مدا ىحي نب "ىلع ىدي
 دعس دج أى رازتسا لاق

 ىف ىنذالا نسم |اءأ ىأ
 دجأ نأ هريخأو هملارعصملا



 هضف نم حب رو بهذ نم

 هرهزلارارغصال

 تاققى ركتسملا ضايد

 لان راكدةو ىرتشملاىرتامأ
 ه »6
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 اهمدهوا وحر 0 0

 بهذلا نماذونيجل هلاذ

 تعمجا (رفاظن ”ىلعلا#)
 وأزعءالا ى 0

 «”ىل-< ند سحل
 امو هللا ه- جر 3

 ليصالا عاعششانب ارد صرلاب

 أ
 تكاذأ

 َّك يوما نب

 فهل ءاملا ىلع سلا

 لاشف

 بهذارتم هضق تسكدف

 زحأ امون هلت اقو

 راو .بتراط
 لاقف رهزلا

 رطملا حانجلا َُ رام و

 نبنس>”ىلعوبأ( رك ذو)
 حيذوغالا ناتك ىف قمشر

 لاق ةعو.طم ةءاكجد

 نامقلىب نكد ىف ت تساد

 هرعش ىف مهني ناكو ناقحلا

 وأوءا تلا نم ةعاجعم

 تامعلب وداكردلا و ناهوقعل

 ك_همتن نضو غرطشااب

 بد.رغنماورنب ىرحيأمل
 زحأوداكردلالاهتف ةرئاهملا

 ناملابأا

 اولي ريضط ىف كب ناتيح
 نامقاوأ لاقف

 نوناك ق ك-هحو مو

 تاي

 هاربا نيدجأ هللاقف
 ناهقلارأابتنسحأى ومكلا

 قاعدف ىَدتي هب دجوف لاق هرعش 0 أفةفوكلالطخالاءدق(ى ةءالارابخ أ ىلاعحر) بريت مون د مد هراثو فهود ع

 موعروا عا,> ةمامأ ت مرمص «ىند ثنأف هلرعش نم ععمأ نأ ب حتا كد احام لاقذ تددأف ءادغلا ىلا

 موكز نمااهحان نلاق د © اهمادكتك الكت رواعتاذاو هلوقللاىهتناالف

 لاك كالامانأ انك نمرعشأاذ- هىف ىشءالا تاقف ثدم ءلااذ هب ارعشلاتاهمأ ل طخالا كلان ىعشا لاق

 موكرملاةمامت "ىلس:لوح هما دخلن أدقةناعر#خ ن م لان اففدكو

, 0 
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 ليجلاودوطلا لاذو فم ف>سأروه وذا عومتمأب كلقعل ف ذآ ل>زابت دولا عاكلاب 4.15 ىف

 اهقس امءدونا تكاد 1 3 ىلل_سعلاودب لا ناعم -تانو دع كلم .سعتقاذنا كلو ل.ولاو

 لمسلا كلامو تدت| الذ ى ءأ اذا ]تن ىتعاأ اذ. نكي ناو# لت م بكرلا نا ةرير عدو

 (تتديو ألا :ارعكلاتاهتأىنعالا هت كان ىنمر ء.شأ مسلاو وه ضرالا س“ اكلاببرضو لاقف

 هندمصق» : هدح ديم لو مشو هيلع هللا ىلص ىب هلا ىلا دقوملا ىدعالا م أب ةمالعناكو "ىزغلا

 ادهسملا مياس لادم كداعو هن ادمرأةلمل ”لانرع لتكتمل

 اددهم هل. مويلا لبو تن سانت# امئاوءاسنلاوشعن م كاذامو

 (هتقانالوةءاضد أ امفو)

 هرك ذو نور'الامىرب”ىب د اد_روزن ىتد ى-> نمالو #3 ةللاك نما-4ىثرأالثسل 8

 ادن هلكاوفن مىاتوىج ارت 5 متاهنبا بادنع ىخانتام ىتم 5 ار ًاودالبلا فقر يعل راغأ

 ا دروا1هردق. نم عفرالا طقادحأ حدعامبرعلا ةجانصاذهاولا#و هب رطىلعهودصر هر

 اهمرع ولالخ نع لا من.هنااولات هيد. ىلعمل 75 *الازه ىيحاص تدر لاقريصبايأابتدرأن أ اولاقموملع

 هدكرتاموانزلا م هامولاك قفا اومكلو قفار :اهلكوّىل_ىلع

 تندام لادأب رلا لاعاذام لاق تامعلا؛ نماضوعه_:متدصأ هّيمَقل نا ىل- هل لاقرام هلا لافاذام لاق

 نايمسوأ 4 لاّفا ميرة سا ارهملا فى تيب ةبايصلا عجرأ هوأ لاكر جنا لاعاذام مس لاق طق تن داامو

 300 داللا .٠ نمةئامذخ أ ؤةندهىفت الا اوهو نت لاهو هامو لاف هب تم هاك ثالريخ ئ قلل هذ

 را راق تنسو تكمل وظناقانسهأ هيلاري صدامر طذت ىت> هده داس كدلت :ىلا

 ال اد# نأ. نئلهللاوذ ىدعالا اذه شدر قرش ءماننايفسوأ لاما ذهر < ااملاةهّتتأ

 عاقب ناكالف هدا,ىلاقاطناواهذ_ أفاول ءقف لدالا نم ةئامدلاو عجاف هرع دب سرها نارين كل

 ةحوشنعى:ءالارب: لات ة_ صفح ىلأن نإ_ءلسنب سد ردا نيد (ثدحو) هل دقت هزار ةام رة د

 ملا نبماشه

 اهلوأىتلا

 ىسدهتناحادوالا تالضذ هءلعاومصو هدنعاو رشف هربوىلاا اورخاو رمد نأ نايمعلا دارأاذاف هند ًارانأو

 )هم هوصخت عراضدي زب كمل ءهناو

 ا هولي وطلا نمةديصقنمديزب هاخأ ثري لش منن رارض هلئاق
 حئاورلاهءلعىف_ستثدحا شح « لشم ندب زم ةئرمعل
 املا سليب شاذ ب ىدتلابف كلا طسب ن#ناكدقل

 6 اوكا نو.علا فرط لا ىلدشود# هندس دن فلا عدنا كل

 اص موقلا ملا_هذا 4 فاعد

 3 ارو للا نمىنثهيىطقت * ىذمام لمللانم ىنذأف رأاذا
 متاوسطلا عطتامم طيت#و * ةموصخل عراضديزي كيل

 جئانملا ىتعاغكو رررءا_مدعذ

 هي ودع د اتا عدلات

 37 هباّقث نع ىرتلا ف>ام دهد ىرع
 صصص جا م م

 2 راّدلا و
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 ناكءا اوسّلءاذا هد وماس# زاج أف ناري فل > ىف فات ادقو الاحترا هر الاىلا اهنعانا اوالواحايندلا 5 ١

 ناك هد :رعمزوج الءار ملا لاقو ه ةرك مسالا ناكنانويفوكلااهزاجأو عيمصلاو هوةركذوأ ةفرعم الإ 0

 ىوتاد لمحأر نب لدنح نب سد ن: نوعم «ع*ا (ىثعالاو) تدبلااذهكر رك-ةلايتاك اذاالا ةركنوأ 9

 هرتعد تءقوفرحلا نمهقلظتسلاراغلةدهنال كلذ ىعمع وجل ليتةهسال لاقي ناكو رازناه سنا .

 ىتعالاووه جاه ناكوو رع همس اومانوهح لوقت ةيقو اعوج هيقتاذ راغلا مف تف لججلا نم 0

 عضارهعامت نمد- هعالاخو * لدن نسف عوذلا لبق وأ 3

 رعش أ نمىوحضلا سنو: لئسو اهلوُشو ةيلهاجلا ءارعش نم مالعالا دح أو هو ريصبانأ ىنك,ىثعالا ناكو
 اذاريهزو بهراذاةمائلاو اذا سقاس لون كلو هينا ردا مو اللاقف سانلا

 حيدملا ف هفّرصتو دام ملال اوط ةرثك,تحا ىننعالا مدن مهم .ءو ألاكو بر طاذا ىذعالاو بعرأ

 ناكودال.لا ىصاقهيعتناوهر را هلوق.و هزيما كلل: ندلو رك رئاسوءاع4لاو
 رفعجو أى جمع لاةبناكلا لسن, ى<(ثّدحو) برعلا ةجان_صهرع-”نرعلا تناك ءرغسشد ىنغن |

 ياا مالا او تين ذأ ”افادا + تيتأةلاتسانلارعشأن ءهلأسأ هب وارلا داج ىلا ةفوكتلاب روصالا |

 ثكجرىخدالاقذ 0 سنب ىبحي تلتف تنأ ع نما ةفرادلا فتدب ىعقأن منا سنا ْ ْ

 وهو ت اف مرف ش ها شهدت وس ىلءونانر ءد داجاذاق ثيملا با ىلع تغقو ىت<توصلا تمت ت اح دؤ هللا 0

 لح .ر(ثةحو) اهجانص ىشعالا كلذ من لاقسانلار عشأ ن علل[ سدني ذم .ٌوااريمأ نا هلت لقفناحي لاا
 همْزدَو ماظ ىلع بكا ارباشل->رىلاترظنذا نام هل ىفريس 0 جهلا ةرمصملا ل-هأ نمأأ| |

 لوقيوزحت ربك اذ عموهولاقءى وه ءاعيهذي وهوةمطخو ْ ل

 حاج ه«سارنأ اكلّوه #* حابصلا ىلا مهيتغابب لله ْ 1

 سالارهشأ نمتاقفهبتسنأ ىت>اعحار وامشاذ" ىلءدارتف هدم تش > .ومدسإك * ذا سيلهنآت عفا

 لدغ سلوا تع ف كبموس 1 ىلرمؤتلالا كان_عتفرذامو لوق.ىذلا لاق ْ

 لو. ىذلا لا ىناثلا نمو تلق سقلا و رمالاوه نمو تاقف َ

 رقدءامنأ ظمقلا كاكعو نحاسر< ملا درطت 0

 داو تبي سائلا لزغآ ىدعألا (هللا ه-ر”ىعسشلالاقو) بهذمت ىشءالا لاق هلوقي نمو تا" 0

 هلوقفتد:لزغأامأف دحاو تدءىؤسانلاعص2أو دحا وتب يىفسانلاثنخأوأ] ٠

 لجولا جولا ىثءأك انيوملا ىمت « اهضراوعلوقصم'اعرفءارتغ
 هلوقنتببثنخأامأوأإ|

 لل-جراككنمىلبووكءلعىلبو « اه رباز تامل ةرب ,رهتلاك 5

 هل أوقف تدب مك#أامأو 1

 لزن رمثعم اناق نولزنتوأ «* انتداع كالت انام دا ارطلا اولاك 3

 اهعاطمهنانط ىةعرل] هل مصق ع نمتاسالا هده و 0

 لدرلااهيأ اعادو قمطت لهو « لت ص بكر لانا ةرب رشه عدو 1

 نمةدمب زاهع#اةب راجىرتشاناكو ملا ع ديص#*كايعادمقار ولا املا هدشن اما هبترك ذدقوأ |
 1 هس تدنأه رازآ نأ ىلعمدع ماا! هدست لم نام ءنءندلا اردن ىه-د هد .ولا ل محامل دمس ا

 مش رمال الثامو * لعتشمنارينلابمضلاونامع ءاهد سل ةوش مدار ا

 ليم ووْكل- ا / ايمان ارو ىلل_-ةعءرتاطللقف 7 لها ربنمل هراب لابو

 سأىلاءازآ 3 مط د وق «لذعلا كال ىدحص وا كتلذعل | ذءوب ىلا عيصت ن ذأ ا ذ لاطسابت نك ول

 للصف 000 مذوب 00 الو ل.ل هولا كلذ ىرب نمو»# ىلصعلا هبات أت ضاق تلاول
 00 ل رش ا ا ل ا ا ا ا الا تكا

 ىضاقلا ف دشنأ لاق بل راكلا

 ءائسؤ /مشاقتلا و ا ديلا

 ىللامتهتلا هج .نثللل

 شاعالف اروع#متماذا

 قششاع
 اذه ىلع هماتاىلامعأدو و

 تاقف سانجلا نم طفلا
 ىد_هيناه>زلل راطال و

5 1 
 ْن روك نأ ىداسامنال ام

 لالا ل ئمال هدم سا نجلا
 تاعذ

 راطال باح زل ىد_ءبو

 قراط

 رفاظ ن "ىلع (لاق) ||

 ىراتسا ضعف تن رأس

 انأةئاقحو ثالث ةئدس
 نمدن اعانأو ىنوملا نسوا
 ناكون درامىلا نيوراذامم

 بوق درعلاو املك ءام_ثلا
 ىقانيقافادبده_ثلحولاو
 لاف اثءساّمعلا كلت

 با_ةءاهابا ىف باقع

 توولل تاقذىزادساو
 باذعلا لب ناذعلاب ىهانذ

 انانوأ رفاط نيىل_علات)

 ص هيىأرف ةفارقلاب هليل
 تن راقدق و هرهززلا انياعجأ

 ىنافرشسماعوىركشملا

 َّق طرفأف ءلطلا سدتد

 وأ لاستف ام_ماسسا

 نيرفءح هي>ولا لذفلا

 ىو أر مع>
 ىرتشااوهرهزلانراقت |

 تامف

 ىرهعسلا مده اناوحبزلاك |
 هناسدسا ىفوعءاجلا ُُط رذاذ

 مذهاباوهوشأ تأ ىل مقوم



 لاذ

 راما
 لحالا |١ (ىنرمخأو)
 هللادبعو أد هازلا هرفقلا

 لاكهلا هذيأ ظر ا

 نيل ع 586 ؟لاقك

 ةطرق بحاص - 1ءْنا

 | هبل قامو بر-غااو
 ورم " و مهي هتباكنو يطال نب سوق دزلا ترك ذئتأدهالح دزناو سوالا برس نأ ل ضغلل ن ءوأأ -

 ضره نم ىفوع 9و
 ىلع نمملاعلاب ر هللد_لا

 ىل-هأ نم هنزاجا بلطمت

 لاذ دحأ هلم 2 : )و احلا

 سومح نبسايعلا ونأ
 نينم ."الا ىف ىذلا مامالاءرب 1

 الع

 نةيسنلاوذ ود ظفاحلاىللاك

 ة.>حدنبرعلاطائاوأ
 ةعاجلا ىضاقا ةذمش ع

 هلةزاجاء مني ساعلاو أ
 سال ىفىذلا مامالا ءرب
 الد

 (ىنربخ ولات اب أاهيف لع من
 ندلا باه ثلج الا

 ريذولا تخأنبابوة سد
 هللاام_ججرز زعلاكلملا

 ءاهلا فرح نأ لاق فاحت
 ىناسارخللا د نيىلع نسحلا

 ا لاقىناعاسلا بادو رعملا

 ىدت ض كمه #فهلا ترباس

 هجر ىزاريشلا رصنندلا

 اثد دهان مى رش ىلإ ءةهللا

 لاك نأ ب حوأام
 ىهستَت رولإس هوقنلا ىذهنا

 تاقفىنزاتساو

 اعدبكا 0

 قذوملا ىضاقلا(ىفربخأو)
 ىجابيدلا نب ىلءوب أن يدل ءاب
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 ىو مطخلا نب سيق ء د سهو لسو هيلع هللا ىلص

 بك ارمهومريغ اسحو هرمعل #* بهاذملادارب ظاك ا ه«رؤرعتأ

 اهنم هل اوهىلا لص دال ثا هانا مهضعهدشنأف

 بعالقار 5 فيسلاب ىدنت" اك + ارمساح# هكعماد_ مامون مهدلاجأ

 ىذلاو لاهو ساعمتْنب سدو نبت دان دهشفرك ذاك ناك ل هلا فاسو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسرمولا تفتلاف

 ىفا ذهرك ذاك اندلا4 نم 3 فو ةيلمو ةلالغ هلع 4 سرع ع انمااحبرخ دل هللا لوسران وهلا, ك دعي

 هلوةوهاهتسودن اصهلاررغ. نمهدمصقلاهدهو ةءاورلا هذه

 بجاحتنضو اهتمبجاحادب « ةماعتحت سعثلاك انلت دمت

 د> ألمح دنع 1 .وهو تا طوشلابهلالامديرب نيتءالم نيب لزم ن نم ةيشعحب رش هلق ىلءاودعاوتو

 : راخ هطهراهمع» هد حاصفم ردص ىفاهدحأ مو ةوقوهسأ ةثالثنو طالا نمى رهنراحىبب مطأن رمال

 ىت>لجرهملا سدناف ”ىرافلا لوذيمن:فوعنبديزب ةعصعصانأ الااوةكهلاورب « لذ هلزنم ىلا هول ي#ف-
 هلزئم ىفهلاّدْغا

 سأرإا هارأو ةعصعصوب أو هلاك ةعصعص أ ريغ ناكنا كرب أر ابتضضع لاذ كرا دكر ادكسا

 هروذملا ةنيدملا سو هءاعدتلا ىلص ىنلا مودة لبق هرفكى عهنوم ناكوتام نأ كلذ - هل س ثياب لذ

 ءانعالا ىبضملاامجبناهي دع رايد ىفةماقالا ضعدام و ه مصل نمد هرعش نمو

 لاكو هيديزبب هاقلأ قمر" اروهوا مسساق هن ىف قأوهسأرل_ة>او هّقنع برضنأ» هلة ةذهل

 ءاودهل سل توسملا ءادك * ءادماوقالا قالت ضءعبو
 ءاشد ام الا هلبا ىأبو 5 هانم ىطءدنأءرسملاديرب

 ءاخ راهتذش كاعد ناشكحل * موعد تاز هديد#ش لكو

 ءارثلا دولا ىلءىمت:د-ةو * صر ىنَ صد رحلا ىطءدالو
 ءاق_-ثترعامسفئلارقفو * ءانغ ترعام سفنلاءانغ

 ءاضلا ه_هحاصي ر مالو # لام للا اذ عفانب سلو
 كار ا سل
 ءاود هل سدل كوسنلا ءادو ه* هاف_ثتسقلمءادلا ضءعبو

 الت ص ناوالحتتا ل
 ناكو ىصختلا دي زب نب ةمال سهعساو شدافاذ ةمال ساه. دحر منملا نم ةدمصق نمريك الا ىشعالا هل اق
 تاإطأف ل فرلسولا ىشثعالا لاةلاةبرح نب كلاسم-(ثّدح) امقريم ص ماعلا ف سانلل رهظد
 هتدشنأف ولد وط هد مدن هلا تاصو ىت> هباس ماقملا

 الثم ىذم نم هرفش قنا ودي الت سناو النا

 الحرلا ةمالملا ىلوأو لدم كلاب وءافولاب هتلارث سا
 ال معفام دري ناامو هللا ملجأ ةلاجج ضرالاو

 ال_ةناهعدأام هول ورصعشل ااه د راه شك ا هارنام 2

 العجاهيح عملا شداف « اذ ةمالس هتداةرعشلا
 ارمن ءةءوامةغودما تركى اطعأو لاز-فاسكو لالا نم ةئا عىل هأو لهدا عيح ء هاتددصل اقف

 لزنملا ةلمهملاءالا خفن”لحماو ءارج ةقان هن اهلنا هتعبف ةريملا تدت 1 ل
 قا لنا ىنهااو فرظانهو كا فذ (هيفدهاشلاو)هةءلكر | ناكملااضدأ خا هلال ةركاو

 بندا
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 (( فان ىأرلاو ضار كل د4 0 و ان 2 0 9 3

 كنا 9 رسما نم هامصق نم نك ممطحخلتا نب سدقل ثدءلأ 1

 أوغوو مهناول م-هيلع اذام د أونرصنافلاجلا طءاختاّدر ,خ

 فاسلا هلا ىع2ث ير * م-هلئاست ةءاساوفةوول

 فذقالو هلا وداد اّمةلحنءا دنلا لو شت ناد

 ل اديو رت ماق 3 اذاق اهنأشريبكح نع ءمانت

 فنا م_هءاروانأ ميسطخ « م-هموقو حن_مىنغلبأ اضيأاهتملاقنأدا || :
 فوت م-_متارو نم اندانك أ « مهل انرصت "لق ناوانا

 تكف هلي ارضا نم ءاد ءال ام هوموسام نوداذت :أو

 فكوانتارونم مهسألا © ل ةرثعلاةرو ىاطن اكل
 ف ةرسسلا هنأ رشءبفأر آن دق ممعملا دم-سلاو لامأت

 فنالا تلاصملا نو تكيقتا كتان 6-1 اند

 فصن انضال هف قحلاف * هيبّتء:5نا ى-هلاو لاما

 فصنامرب-غ لامان ىجملاو « رقت ىذلكىأر ا فت غلاخ

 فركسءنو هن قون ى-كلاو « مكموقل ىلو مارينا

 اديملاربخ ضارهلوةفنو ضاروهودنملا كرت (هيفدهاشلاو) ءارأوءازآ ىلءعمجي وداةتعالاىأرلاوأ] ٠

 رعاشلا لوق هل ثمو قداس !|تثملا سكءىلع نوذ# لوالاريتوىاثلا 0

 قام "”ىوغلا ل حأ انموأ.رب 5 0 1 تا

 0 و «*هينمىرارغصاتأردقوتلاق ىنتملا لوقو
 روك ذم هنءهللا ى ةرسان هنأ و ىلهاحر ءاشد را اداب( يطمللا نسا ةو) هبىلاطااوهدهتتملاىأ ِ

 وهو هو أل :ةاذه سدو ناورهنلا ولج اوزيفد ههجوهللا مرتك ىلع مدوسو علا و خرةباصعلا ىف 1

 ناكو ه ا وه موقنبب بورح كلذ ببسبت أ نوه أ لت ءاق لد غلب ءالق رعد ا

 لجرتل لح هنا راماقربا هب ناك ايانثلا قارب نيةفشلار أن ينيعلا يعد أن يمجاحلا نو رقم ميا نب سوق -
 وعض الت لا ةفمطخلا نب سق ىعغا ءاسنؤلا _:عهتلا ىض ذر تين نب ناسح لاقو اهلقعبهذالا طق 0
 لل أتلاقذماةفمةتلاقو اهلج رب هتسْخفف هلءاس 51 انشاد همم ىفدنأر ذأم وهن ءاخم ها راىتحاددحأ|| |

 هلاح ىلا داعشي رشة دمع ضرتهتةيلاوا“ اكل لاو لاقل أف كدا تلاقنر دأؤرب دأت تلات 1 ظ

 نعلزنةقوسا | هغبا هلا مدو هذعهللا ى ظرتدان نناسح> لانو اديأازه مه الهتلاو تلاتو تلوفاعان 3

 ل روج تأ 1 1 ىلعدمءا و ه.:ءكر ىلءاذح من 3 هداحار :

 "ىلا عزجلا ىلعأف د تلا ::رعبالزا متفرع 3

 اهرخ ىلع ىنأ ىت> 5000 انقي و لاق ةرك ةم ةيفاق سبت هني أر وهشلا كال » تاقف ١
 كس ًاوهي ديد سان طفلان نشف طع دش لال ا

 هنعهللا ىذرناسح لاقى أن ءاايسانلارعشأ تنأ هللا ةفاهنم غرف ىتد بهاد ادا ارطاكامسر قرعتأ أ

 دشن لاقف يدين تاغ تمعن 5 امماعىمشن ىفةوقلادجأ لق كلذ 0 ّ

 ارعشأت ألاف تدشن اف كالذ ل هىبذرع»ناكو لاتماك نأ ل بقر ءاشللا اهللاوذ
 ا

 نان دج قاتلا

 مهد شنّدسأو ”ىجج رزتخالا هيف سدأ سا ىف ملسو ه.لعهنلا ىبص هللا لوسر سلج لاق هةع هلأ ى ةرءاامنا 1

 ىأرأفةب .رطأت اهالعأىف ١

 هيافكأن 0 هنا نمريذمل

 لوأ غايصلا احن اىأرف
 رج لاهتف هبىحال
 اصعلاقوذاهنأاك

 أعرسم هباجأذ
 ىهع"ىعرةماش

 نساك هرورمسو هبرط دازف

 ةينسةزئاببهلرصأوهلاجترا
 فربخأو(ر اظن ىلعلاق)

 نا تاراهتشا سيسنأاضدأ

 8 أر زولا نأ اذهحاح

 دداتولا اريك ناكراعنا

 اسال سلدنالا ءاوام ىلع

 هرطو نع هزهتسالو دامب

 !باطةااريثكن اكو نطو

 نم نهملا با رآن عردصد

 ناري همامف نيا الا

 01 هراهتشا للا ه حام

 هتغابص ذخ آو هوهتونام
 ال.ذهدي ىلع :ر>2وليثلاو

 نأدارأت الاه راهن :داعأو

 حرخأف هر آنا ةعرمس مع

 ريغ نم ءاضمد هدرو هدئز

 لاقف هد. فاراش أ وءوس

 دنزودنززدبك
 ةصولص ودام لاقف

 هاير ةعرس نم ب جف
 هل-2 ىف هم

 هعبضب بذحو هلاعتساو
 هلاناسحالا ىف غلابو

 (فريخأو) هعسسو ةنأغ

 ةطسورس ىل-+دهنااضدأ

 بامقلا ىح ريد هغلبق

 مو هيلعّرف ىطفرمسلا
 ناراشأف هبد.ندبهلاقرخ
 لاقو مععللا ىلا اراع
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 اءاه«رك اسعئنهنباذ_.»
. . 

0 

 ا ا ل
 0 * هلحر ةئيدلاب ىدمأ كن نم 00 4 لاق
 بدحو نم سمح نم باعاألو * هريض اراض ارومادرو 700 1 "ا تئالر ومأ ىنثدح ىروصلا ىلعنبا

 بدخحي ٌنهش ر نع الو احاخن « فلا نم قديريطلا تال اعامو

 بون:ني->رهدلا تاسثان ىلع هس نطونال نعفري_دالو

 بدصد وىتهلا سدحلا ىف ئطْ و« هرثذ مز ملا ىو طد رفغت كشلا ىفو

 ببرض وهو ئدلا كليا ملاذا #4 اخأالو ان دص قماسع 0

 هسرفوأ ف اضملرايقو ثانالا نمهيصصتساامو نكسلا ل->رلاو ةبرغلا ىبعرم لا تدبلا ىنعمو
 000 و راصتخالا دصةلاضدأ راموو بت رخاىلا ىنعااو سد رغوهودتسملا لرب (هيفدهاشلا وز

 ا! لوق.ىشمدي ”ىجاب اررلا

 ىروصلا نس#لا ددعملصو

 ءاشلا ىدجملا ىف ءاح انهىلا

 ىف كلل له لاقو هيىبذرعف
 هيلع لسن و هيلا ىذغنأ

 ىت> ههمنقو ثدحأف

 لزخدناكو هام اا
 2 هلا قوس ىفمدقا ذاا عاد

 ناطوناكد هيدي نيب ناكو ْ

 امهنءاريخس رغنوكح نأز والو نزولا ةظفا ورشا موس ماقملاقيض عمر هاظلا ىفث علا
 آنا م مال ىلعافطعاضا عوف ىه راموو ريكا ”ىبذم ىل_قّنا مم نا 2 ىلع فطعلا عانمم الهدار دارنا

 نارتغالا ىبعرم ملا قامة وستلادصق نارع .ىلءراف م م

 محلات وب:نالةبرغلان ءرثأ> قة هوت.نأزا + رخأولذااضدألوّةعلا ىوذريغىفرثاهن' 3

 مع ىلا هس ى هل ىجريلا ترا ناهز ع هد>ومع انفلالا دعب وةم عادا ضلاب(ْفاضو) ىوق الزأ

 هنباءاك هس هنعدتلا ال نمزىف ةيانج ىنج هنا متجه سو هيلع ءهللا ىلص”ىب لا لدا فر -

 تفغقةوذ ىمع الج راهفو

 اهنهلدتسدم ه5:

 كور او هنعاللا ىضرناةعكتفلاداراوريع 0 لاحلا 0
 هلئال- كمت ناق* العكر 3 ىبام ءاوتدكو لعنألو 00 ل 1 7 .

 اد هعل ى
 هلئاع#و ةفالخا ندج .:الو د اًمباَض هللاد_.:.بال هلثاقو اضدأاهيفلوقبو ان 5 3

 قن دمعل مو
 اًضد :ًااهيفلوقبن ىلا

 هلذاو ع ه--ةةوعاهأم ١ راذا ٌىرمانةعرمملا صهأ سر الو لوخلا هتلءاماداحلاك
 ل ةان كنا تمقالن مثلت م ماام كَدهلاالؤ ١

 هلصا_ةمةملع 0 ".هاذا دع 4 :.ةدىذ ذىرصهالالا كك ةلاامو تدذ دم ااا اب هللاو ! 2 1
 ىفأ سام هلة ةجباع ا نا مهعالضأن منن ءاض 00 © هءاعب تو 2: هئلأ 0 ثدد فطن ىف نيود شتت

 هنا فاضل ناقع سدح ىف ريسلا ناك كا هناء الح نااانأ هلوقد:ءزاح الاد ها اوش اخو رم دم َْن ىكء(لاو) لا م

 0 عوق 4-غم هوذخأف هئاطعا نم عنتماق هيهوبلاطف هيد صراع طق : ضاعن ن مزاعم نك هب قثأن م
 هلوقد مه اعثو تاكلاي مهم رو دجشمللا ديعورأ عيشلا اوهو

 ىثو ءاندولا هب ىلظت * نيا ىنومرقلا ىبصحبلا "ل ءنبا
 ل ضرما حاب مهابح © اغتكا >ارفايلكم - كف درأف تكرر رلاقهانهمامي لاح ىلا
 ري-طيداكلا ريس موهو هب * الاثم تيمرولام م-متالقو نب مساقلاوبأ "ىلعد_جعملا
 را ا ا أ 4 نءامف شرا [هكا اراتق قةيايشارهاظب هزئتالدامع
 رد 18 نيدلاولا قوقعناف ه« ء 2 امر رت نان صاوخو هثام دن نم ةعاجج
 ريصب شا ارقلا قوفاع عت # ىرئا ع تدرمضدو ىلك كناق 0 هئارعت

 ربرد ه شار هلا قوف هلت س « ةنخد لءالارخآ نمت ةيعاذا هسرذءاخ لومخا,هقباسملا
 سو هيلع هلا ىلصهننا لوسر نول لاو لاقو هس «نعىلاعتهللا ىذر ناقءننموااربم أ هءاعاودعتساف ىأرن ذ اهنأس بدال
 نام ناك لاوشام .ءنركوأ (ثدحو)ك ل البق باكباموةىرادح تب ًارامو ةبآكمفت را تهزو نع ًادؤزيتةر -
 ا:كسذخ أفهض درهم تأ مل 4 هئع هللا ىغر نافع هس اموةىنا ضاع «ةءامهلا فرم ع ه-:ءاقلا ى تغءلددق هر هنتر

 سوا لاءةرو يمضغ كذبنا فعل عأقدلم لفسةقاملخا اصعاهيلادة سف تهتتناو
 تندد دوام ءاصأف هديت ناك

 3 ل



 درب ,رتلا ىلع وجل ارث تغالتوملا نمر دو دسح؟ حررت ةس.طمماغالا اهعاراخ ؛ 0

 دج و زوخأ“ 0 - أ ىئاكر ىل-ء رعدنالذ كلا 55 ىتهانوىروكتد رةدةولوقت

 درعلا هلوقب ىث لا ضافانمف برات نمر عمت لاق" "ا اهيدلأس ثيدحلا انةعرانت الف

 دربلا سيلذأ دج - ول هلووو زاهد نسل سانلا في رواعام> * مهارتام دقلان وّمشملا نم
 بزالةيرمضءوسلا خادم ىلع * نك م فيضلا منام .رحادبالف

 بحاسلارانلثم لياقراطل * اووتشا اذا سو نارينامناالأ

 1 اوقيذادج أ هينا ءاوش قلل راما زومتلا هذهىلاوأ]

 بحابحلارانلثم * ةوتشلك اهران برا #«نمةراج * أ كنمىلتيل ظ

 قشمدغلملادمعنءدءلولا ةفالدخ ىقمدقهنا هر كذعفرف "”يىماطقلان م أ | ار-املؤأهللاه4-رورممو ألاق ا

 ةسصحا

 ا جلا هن دصٌب هحدف هحدمأف ناهس نبدحاولا ديعاذهوأ .ثهملعى طعدالو اذهدنعقفن.ال :

 ليطلاكدتلاطنأو تل, نأو * لاطلااهي أل ساف كلو _.ئانا

 محد ”ىاطقلا لاقول فاس تلاورعو الاقو هملاثللذ مفديرمأ مانو

 لكتتزاعالا قغرودصلا الو 1 ةلذاخزاعالا الذاو هز ني شع

 ةزعربتكلاقولو سانلا ارعشأناكلءاسنلاةفص ف
 تل سفنلا ا هامو تنطواذأ * ةكصم لك زءانامل تلقفذ :
 قد رط ىلءمادش || ىلا ةسهترفاسراغسالا دي ناكل جر(لاقو)انلار «ثأ ناكل نزس ةغصوأ ةمث سه ىف | 7

 ىاطقلال وش لثمتأتاعشغترملا ||
 لازلا لمت لا عم نوكر دوو « هتح اح ضهدىأتا كرددو 1 ١

 لاقالهذمزحلان ءسانلا طم نأ ىلعر عسل اه لت اقدازاملاعذ كي "ىلإر ءأىعمو ظ 2

 اول_عممأولمهلاري2ناكو * مهمزحساذلا ضءبسذاعرو اذههلوقدعب 0
 ”ىدابسلادبزن "ىدعلوقنم اذه هت ىنعمذخأ "ىتاطقلاو ا

 ص رول اد هج قيسا دق وريد و * ه-طح نم ع ئطدملا كرددو 1
 ”ىنعجلاةنادبلوقفارظن”ىدعوأ| ٠

 ردا أم هلاوكمسسا ىف ردم و «#©ةدلس لد ملا ول تسمو (

 هللا هجردنه نال وق رسحلا

 ىبءتامدل مال لردأ ع ىنأتنا ء رملاق نأ

 ىعت هنأ ىوس طد د لوز ذوةسم امو 1

 "ىورلان با لوؤةانالا بدع لمقام نسح أ نمو 8 ١

 ارح ىتغلا سل نأو دول الأ 5353 اهفاوعت سس ناوهانالا سد ع 2

 ىلا ءتدتلا ءامشنا ناكل ءاننأ ىف ئئاهنم أيس ”ىبااكلا ثرحلانيرفزحدمىفدئاصقةةع”ىاطتالوأ] ٠
 يدنءاادعاوشإ ظ

 (بيرغلا ب رايقوفاف ]) 1

 ىفةروذملا د. دملا قسوم :وهواحلاو لد وطلان مه هدمسص9 نموظو" ىجيربلا ثرحلا ن ىفاض هلئاق 3
 دسمسل سلا

 تسهم

 ىلاعتهتاءاشنا بان طالادها اوثفلذءملاامهمدأ ةجحرت ريك :ءو_خأو لذعملا نيدمدلاديعر 3 ذقاش ْ

 رعشلانا هلل ةذ زيزنعلا دمع نب رم ةنالخخ فاهم دق لد لسفو ءارعشلا ىط»د ال ل ذي هنا هل ل مذ هح دو

 هرودوم ةفاننتث الث كلت ص أدقلا هان ا د 2 :ىمطهدن 1تلمأ لاق نينموملاريمأ نم تامأ كل لاف

 نأالا مهللا دريلا هدجامالا

 مادول دول هلوقديرب

 نعد عم و خموق هدوج

 ل اوفا زهلثمو#قمقلا

 ةراوذ فصد دارعنيدّمعملا

 يا هئام نمامأ د لماع

 رظاوذلا نعناكو اهي
010 

 و«. ةعفد تناز ناجل هدعمط
 ادنهم ناك! تدجولوهنم

 دقو ( رفاطن ”ىل_ءلاق)

 0 ىنءلااذهانأتذخأ

 اضورفصأ
 ناك تدناا كاذ مادولف

 اددربز
 ارولد نك هرانأ تد++ ولو
 لوقنمذوخأم ىندملاذ هو

 دال ىانوتلا نزع
 ءللا نع منن
 هر وه شملا

 ؟ طّقنم ًاولااذهر ايدولولا

 طقم . ناكول ه:سحأ ناك ام

 ءامد لاقل ى :ءملاازء هو

 هةعطو نم (ىو رلا ىلع لاق

 قوارا تتملاا 5

 رو هدلا ىلع قرب هنأول
 روخلاناسحلا ناذ آ طرق
 نجا ناضشلا (انأمنأ)
 نيدلاحان ن رن !اوأةمالعلا

 7 ا ىدتكلا

 ىنادسرلا نينيدلا لا
 0 ظءواحلامامالا نعدزاحا

 نب نسحلا ن"”ىلع مسالا

 وي



 سهلا 0 داتا :موهق

 فيعض مسن يه بورغلا

 تاقفءاملا 4و نضع

 اوزيج أ ةعامدلل

 | درزءاملا» نم حب رلا ت ا

 | ل لاقذ هلرمستا ءلك هزاع

 |ماا حاير بلاغ ماقوإأ
 | تدعافد#تانأانتاقف.ك

 لاقفهل ميسَقلا

 دجولاّمّةلعردىأ

 ام ىسنو نإ وسلا ا

 دوو(رفاطن ,قعلاعزاعادع

 ىكسملاد# وأ هرقنلا ىفأءنأ
 طفاخلا لاك لان راع

 لضفلاو أى دشن ىاس !|

 نب ميركلاديعنب "1 هل

 ضاهملا ىرقملا لتاقم

 | ىريخأ لاق ةبردنكسالاب
 درج نيد < 1 انك لاوس

 ا عم 1

 سلدنالا

 ىلءثدثأفاصلا اهيلعحار

 صمود دا هعردم

 دوءاضاىلءْرذ 3

 | لاةذدرزلا لع مءاملاهحو

 درزءاملاىلءحيرلا جس
 هثارعش نمهزاجالا بالطو

 انأتاقذدحأ هبديلف
 دجوألاّدَءاعردىأ

 ىنامشلاعبا رداشن الا تق و

 ةنس رباح ىلع آوا نان

 ةباكلاو( رفاظ نب ”ىلعلاد)
 ناودىف ةصوصنم ل والا

 هلود ذأ سن دج ند ل

 (ققوع - وموظو 0

 | ةناكحلاو سانلا ىدبأ

 اذه. نماهاش و رهين اعلا

 : نبا هلت دقو قدرطلا

 اد_هري_غىلا سدد -_-_

 كل ل هنمدإ]

1 

 ضرالانول هب هي شد تريح ىلا ةريغلا نم غاب دق ءام-لا نول نأ. هراعنشال هكر قسلام ةراميتسالا لع

 مجرلا ةْضد رفءانزلاناك * [”لوةتامةضدرفتناك رعاشلاٍلووباقلا نمواهمف

 لساو ءديأهنرامشأ ىب :1| كا د6 هناهلت الز :اعلا عاقالا ب كك

 رك سس 1و لعق ىذع 1 ل لوقو نادر خا ل تل رخ الالوقو

 ةمذقملادهاو ةىفهركذمدقتحامتلانةبؤرو

 ((اعامسلا ندعلا,ت نمط
 تام أن ى-> ىزاكلات رمل انرفرا حد ردا ١ نمءدم_صق نمشاطقلا هلئاق

 ةدح "لل وهف شام ءاطعأوها 0 هلتقاودارأوةرب رجلا

 0 دا اعامضان ىَريهَمْلا لو ىف“

 ظ دل 00000

 كتر! اةردخ ار 0 3ع 6 اارذ ةرا 0 2 2و دع "ىونىلامالدسان تسر ندو

 00 تلك 35 اني ع 2 نأ [ اعابرلا ه ل كيسعلو

 هوكردأى عا الف * اعاطتستنانأ نان نو * اهوذخأمل لاجرلا ا بت رهأ
 0 تاودادع لا ا :وأذ 5 اعادرلا او رطذاناك ام لع

 انم"لقأ نيم_هنم رألف * 0 نش + اراغك تنكول تكراحلا نذا
 أعاستاالا مهقالخ أ تنأ 6 لمدن نا هود ول ١! ضدنلا نم «* ءانطصااوعنطصاام دنعمركأو

 ذأ رهاشلا وز هينيطد نيلاب ريطلا لمه ا نيسلا فد عادسااو ديشمارمصتلا ةكرحندفلاوّلر وط كو

 ظ
 94 ا

 6 دمصقلال وأو

 يدعم ن ءلودم ءلانالدودر 1 بلقلا لممقن مادهوعامسلا, ندغلا تنيطامماةعمواضد أى املا( همف

 | ٠ اهعد وفاقلا عمن( ”فاطقلا و) لاخلا ىضتتلمااكتلا قيب الآن هر دك مالا :

 : 2 رانا قر اسعناهلاع آو دارمصتت :راكو ه-ءاعتاغبعأ "ىاطقلاو يش نرريمت هعحا

 ا ان ا لط+ االرضاحان او كلملادمع لات لات (هللا هجر ىبعشلا ن ءوأ )دلك لقمى السار ءاك

 ا ا رك ذلا لماخ عاذقلا ف هال م ا هلأ ماء بدأ
 تت كر 4

 3 علا 2 أره سد ا ل

 ائدابهنو:كحمالو 0 دع 0 تع ا

 ىداصلا هلْغلا ىذ نمءاملا عقاوم د هينبصن لوق نمن شب نه

 بئاوذلادوسٍب ا ىت> بشندل #3 هندرو نو ةارناوغ عد رمص

 نمّذَعلا نوود شد موق نمانت لامفام_سفف س5 نراك نم ةأ ضان هراه-سأ ضءدىفماطقلالزنو

 اوك وءالوه نمولاععوجلا

 بهاذبىداوف نم ىلءا سى حامو 5 براقت #4: ىل لكنت

 * ىأرامرب_2فضلانأد.الو
 نزل لزنممأ نعءانالا ةريخ أس

 * ىنغات رو ل-ط قف تغفل
 3 امدعد رانلادوو نوز.> ىلا

 دع نكد مو ءاشعلا درباه ىلصت

 الو ةد.صقاهيفلاقف ول لاو سأباهدنعتامف هرقت اوبرا تل

 "بحاصري_ك#وأ لف أري اهشضلات نأىلا

 بسسأو ا ندا نين اهذم غمض 1 ْ

 11 ردك ا هرط ىو

 00 ل ره ءاللظلا قل

 لك اودع إس لا ضرمولا



 5ع

 ىوروىناشلا هلوعممىل_لو باقلاريعم“ هلعافو ىنغاكد ىف ماك-:لا ىلاكداعأ طىفباطختانمتافتلالا ||| '
 تاقلاباطخ هنا ىلءوأ اهقار ا 0 ىأف وذ لوعفملاو ىلل ىلا د:سمدهنا ىلع ةمناقو غلا ا لان ل ا

 راشأو روي دعا ل ع افلا كراعط ىفو باطخلا ىلا ةممخلا ع نمرخ [تافتلا هذفأ 0
 موضه. لات اك هحمو نسحب وس شلا نيشرتس لالا نأ ىل انه رخال ل ورعذلا بلا ردصتةمقلعأ]

 تبهذلاب ىلطذب ىل تلاقف ه ىلطندام ىبسم تاةق#ب هذ 0 اهلضولا تعدو ل 7
 املاقفءامدالاءاقر 1 2 | ةنادتأا 1 هوه 3 رظةعقاون نت ءلانن ذ-عتركذو .:

 لاقذ ىرس ىنمةمشاارمصعولاةف فيكد ملا هللا ةفءارلا ف در دال نمل نذهىفةيئاقلا فرعأ| .
 السن ساجلا نمفرمتناو دشنملا ىبكتساف ارخلتابىلطني ىل_تلاقذ لاف ىناثلا تملا فعنصتفيكوأ| ٠

 كارد لطفا هلا ند رازنىلا همسن ىسهتذي ف امعتلا مئاادبعنب ةديعنب( ةمقاعو) |

 امونم ددا ور تحلاقف" ىلا لعلا ةمقلعمجبلز ارتقمهدف رواد نا رز , ئئط نم هأسها سدقتلا ا ١

 هرقل ةصااهد افاهملاماضق كنمرعشأانًاهمحاصلا
 تدل اود اا ا 35 تدلند ماىلع ارم 0 5

 بعيمح وظ أمقو هنمرجز للو# ةرداوا لاو توخأ طر سالف اهم لود. زم ىتح 1

 هلوقىلا ىهنا ىت> : ىهذمريغقنأر 4| نمتمهذ هلوقةمقاعاهدشنآو 1

 سام غار تصل ع *# هنانعنم امان ٌنهكردأف 1

 هناول طوس هن مضوك قاس هتكرح وك سرفترحز كنالتلاةفركو لاك ةمرعشأ ةمقاعهلتلاتفأ||
 اهحو وزتاهعل طفت وهكذكسلو نلقانأ سلاف و سلا وخان مايتأت دمصلاا د هءاج ا !

 فقدررفلا لاق كلذي هيع*تبر ءلات تارا رد 0 ىعسف كلذدت ل 1

 لحضات همالك واما لاح * هل ,ناكىذلا ةمقاع ل عت علو 2

 هنماودراموالو.ةمناكهئماول قاف شد رة ىلءاهراع_-ثأض رعت برعلا تناك لاق ةدوارلا دا نعو 'ء 1

 ا لا درصق مهدشن أذ ةديعن ةمقلعموهءلعم دةفادود هناك ُ ١

 مدرصم موملاك تا :ذااهلمحمأ د موةكم تعد ةساامو تل عام له 0

 هلوقمهدشنأف لباقلاماعلا فمهيلاداعمترهدلا طمساذهاولاةذأ]
 س.شم ناحرمدعء باشا رعب *«بورطناس كلا قس اوكد امظ 35

 هلوفةمرلاوذ قرس لوي أت ععسلاةقح-ا نبدا نعورعدلا:ط م« ناذهاولاقفأ| ٠
 ن ةمعاع نماضدأ ًاحباعلا هقرمسو افطليقاتعلاهتلتاذا 1 و مثار لا هتةاتاماذاوفطد 7

 هد.عت ةمقلع ا لاق كا نعىرم-ءلا(ثذدحو) ن ندأر لاذع اماذا اوهطد#» لوقب ثم> هدمع 1 7

 ل :أامأ لاّةفىد_-الا ناد >> نبةعس 0 هك ال عمدا 2

 1 الدي هريح دربك ل ارعشذورع انتنأامأو 6-1 ةلرتالو لكى يف حضن ال ملك كلر ءسو ناقرب زا

 تا مالسالا كردتملوةيلهاجلان ءترمدوْكذ ذاف لم#ا,تنأامأو صقنهندعأام اكفرمعبلا هيف

 ىداهمر طقبي سدلفاهزخ أ ةداز 21 هك ارعشن اق ةمقلعأب

 ىآإ

 (مؤاع-هضرأ نولنأ 17 د1 هواجرأ ةربغم همهصو ]ل

 هرهغلانةنوامملا ةريغملاو هماهم جار ةقاادأم ءلاو ةدمعملا ةزاقملا ةمهملاو رحراان محاقأ اةيوراتسملا

 مزاك !اءازحأدح أل م نأو هوساقلا(4_.ةدهاشلاو) اروص ةماح رم ىاونلاو فار طالاءاحرالاو

 0 هضرأنولا نرمذاهئاسسنولنأ اكمانعمو 0 فس ١ الا ناكم

 ا كى |!تدت ناكل اة ةديدعو أ هاكحام كا ذربخ نم ناكوهنمر ا هءاعهل ت مك 1 سدةلأىسهأ 5 1

 :ةأفةيلمشاىداو ةهزن

 رعشأ أ تنأفمالغابب هذا

 درعا من نب رخ ”الاونيلفالا
 بابك اهءلعرض>وةدياملا

 ننفى أن الاف ىد.شر

 هش ًاراماذا يد هرادابكا

 كو تاقف زحأ لاكن

 لك الاىلا تصرف اناعم-ن
 تةعمام ننذى أنا لاقمت

 اذهلاماذ_هنمن_سحأ

 اذهنمهيىوأزعردصلا
 اهردص ياكل لاهذ_هو

 اهرخ آوةبوجالا بتانزم
 0 بالا ذ_هنم

 ءارز دولا باتكى ىلاصلا نأ
 وأ ثَد_>لاك 00 أاو

 ركسلاةىناهصالا حرفلا

 قبيملقتليل ىلهلارب ذولا
 ىربغهتامدن نم هترمض<
 رعأانأ حيرغلاابأاب ىف لاذ

 ىبدضاف اًسسضفوع# كنأ
 تاق تراوح ا !|

 دوت نكن ارب زولا اهيأ"ىف
 دوع ا الذؤىبرذك اعتق

 د زر تلا وادي [كممحأ

 لاذ نوه أ فيسلاف ىلّق
 نأوهللا و ذءال_ذاذا_ه عد

 تركسدو تنكو ىنوعع#ت

 تاَقف

 بكوكم لخب ربا
 ىلهملا مارح يف لاقفردبف
 تاَقف رخآ اعارمصمتاه

 تدزنا ىلمزال ىقالطأا

 ددع(ىو روزةلك اذه ىلع

 مل شاد رانج
 ,لسيلجلا دبع عئض لاق
 :لرءاشاا ىمرملا نومفو



 نبل ث مو أ امهملعلخدف

 لاقماسقو أ هآرالف دي داوم

 5 لشهنابأ ؛ هنيا كضعا

 || ىل_لرهاظلا ىذتقمو هشنا باط_هنالثاإ.ءلهلووفوهوتاغتاالا ( همة دهاشلاو) دمرلا سفنوه

 : ورم ن طم-لا نب سسقلا قس ان رذام ان ءاةلمهمنسون رود سناعن او ه( س لاو ورماو) ماكتلاب

 نعلابريجضلا 0 هردهشو ةمدح هل ارعاشلا ىدنكملاةدن 5 ا ترا نيش زازا لاَمفْزحُأ نسحأ لاق

 ١ 0 ٌدترا نع ةنكيملو همالسا ىلعتدئفاوترانيحنيب دنكلارمض> مت توصل و ىل أضيبأميرذ-

 || تلاد ىعتنأ لاقخشلع لقت آس .ّتلا امامك وهل را ةف هلع ىلع بنواول مقل اوجرخخا او ةفوكلا لاذ لش ابأزج أ لاق
 3 همس اءايلاوزيعلا ناد عنب ةعبب روسو ه لع هللا ىلص هللا لوسر ىلا مصاخ ى ِءذلا اوهو ىنرل> ورع هتمرناق لصولا ق عمطت

 027 ءايلانوكج سونيا هتقن لاقي ولادلادب دنت عم هرو سكم ةدد>وملا ءاملانن اد ,عدبقلاشنو لزتم ىف فورعلا مراص
ٌ 

 .[|| هللا ىبصةهللا لوسي هر لاف هدب ىل سدا لاو كيد إ_سو هراعفللا ىبههللا لوسر هللا ةذ ض رأى ةقدالا

 هنعهشلاى ذرلئاقلاو هو هنيعلسو هيلع
 تدب ثتند هزاحا هذادهو

 هللا زكعملا ىلءىأ ل خدلاو سمماو رلاىلا تاععارلات دي امصاعلا ب نوبت دعل د سن ارىسغْنانأتو * سداح فوفو رابدلابفق )ع ( ىريع 'ىورام( تلد نمو ىلا ىو رام( كلذ
 سلا ىف ىلدش امو“ ىنتك 1ع هكنك ان ترا «سرادئلطلادماهبف 5 وقولان رم كلعاذام 5 1 ل 17

 سناعنب سقل او سها كه ع اوعم-تنأاو قتال « سراوفلا ن مد ررادام# اراقأب ل 1 000 احلا

 _ ةفالوحلاحامطلانبرخافلا نس .قلاؤ ماو ”ىبللكلا عيصالا فأن يسدّتلاَو ماض اةباصعلا ىفو لاق ىرخا ار

 (( ب.شم ناحرصصء باش لأ د مد * بورطناسملا باوك اءط ]) بونذلاو مفصلا كتداعىأ

 بوط+ واشد داوع تداعو 0 اهلوط دوو ىلكىب مل حجر, زتعملا لاعفا.هل

 تّشيلادعبو هكذ ةئلطد هلا لحجرفاساش ا رمغ أ دجأ هللا دبع ( لك ذو) ناكوىناسغعلا رع ىلأن ب هزم نبت رخل اهبحدعلب وطلان 0 ل د ا نادل كلملاوديبعلا لعفألا دك
 بيقررازب نأن م 0 35 "وم الكءاطتسالةمدعنم ىذلا هي رات قرهاطى أنا
 بودني> ىلعملاب ابا ىىذرتو # هرم شق:م ل عملا متءباغاذا قت لاق اتك لي
 روس نب تزل او وفل قس « رمسغم نينو يبى دعتالف | مدخلا نب ىلع نبىعدجأوأ
 0 لّوأهنأ

 لدلب نيل ىعءارةصلاوأ

 وف أ هيف س احم ىف هس أددع

 بوند "ىدعلا خجهيح ورت ع ضراعوننة>وذناع ا

 بملق ءادا_مرثن م طغ 3 كبهعن راهر ك داما تا

 ئيمط ءاسنلا ءاودايرياسس مخ نت :ناف ءاسنلابفولأ ست ناف
 بدع ّنهدو نم هل سدلو « هلام" لقوأ !|س ار باشاذا نفى أن دج هللادبع
 رهاطى أن يد[ ىدلاوو

 بدالا لهأ ن ره ةعاجو

 اسشرصلاوأ دقت

 اجا سسسسسسسساا

 نعد هدنع لاسم حشو نم هلع تح لادال ارث تدرب
 اهنمهضرغىفلوق هلي وط ىهو

 توذ لادن نمسا_.ثل ق2 « ةمعزب تطمدو"ىحلكىو 90
 تنأآ كو أهلل كلوفقدص لاقءاسنلا فصوف هلو ةمعحاساو ةينذاو عن لاقتمبلا اذه ثر ملا معمل هركتتسماقهنداشنأف ىرعش نم

 ةدلاو ١
 سرقلا قرضا لوقن 0 َنمئاودأبرعسلناو تهم َظ نآديرأ 0 ٍ

 36 ب 5 :مقمأ

 ورز ريع بدل وف بشلل دل ذاك ضرك ين نيل مو 3 0 3 .؟

 همن تاذ لاا قاف هول * دعدنن سدل ن مادي ىرتغ# ةيذاكت افك محأتلاق 0 ا
 دح أ هبحي سبيشل

 ىسلقلا فاندسا اوهو برطلا نم ذوخ ًامبورطو ىهذم لكلا ,بهذو عستا ىأ كباعط( ين :همو) 0 ا 0
 دهذد 026
 مرمصذ. داكصو ىلو ن> يامشأ | معن ىنعمو ّنمتدوا صه قف طاشتو نا سحلا د ماطىفبرط هلىأحرفلا 0 00 ب
 نسرقلاىلولاو كسعل ط_شىنعمو موعفلا ىلع هلابقأو سشملا برق ٍنامْز أس شم ناحرممع ىنعمو 3 دى ٍٍ ل 1

 د ا لاا ا ء ١ ناؤىناني هللادرعو أ لاعف ١ (ه«-فدهاشلاو) مظعلا مالاو هوىطخ حجسبوطا1ناوهقثاوع :ريهذلا ىدأ اوعوم ةراوصلاىداو هلاوأ ثيدحلا كلو دقلا كأ



 لاقذ أيتعنص:ل لاقت

 ىدررقفلا
 ءاذقفودلا,رساكا مناك
 لطخالا لاف تن الولاقن

 ءاخرأ نم للاو رفاشملا حرت

 هنبا ثا +-ال أهكرا لاف

 ضدي أ ىورام(ثالذ نمو

 عي وس

 9 مالا تان 1 سكر كر 11 ,ةثاد ريت تلقوا مال أ مدمر

 ل اأو هّدَض “"همآت ناكودارا ل لودةملاو  [سعصم هيلعا دعقةلأب .هد لزتف هدم هداج أح ىل ل ٍْ

 ََن دج اريغض تنك كن الازه مف عل [تنكدةو كد ءذوكموقاعتو "لاخأ لق هناك هن ممدلان ا ْ "1

 ذأ فرازج ىلاادغف سانا دشتي افوأو ةنممدلا نان رمصو اهدتعم ند : «.1ءترثك أالف 6 ١
 ا : لهو هةةول تام هنا ىل_.ةذ نية-ارجا هم هحرش ةنرمدلا نا ىلءادعوهنرغشأ |
 مدل د سأ: || ةعمت وادعو هل و ىّبَح هع هزل هذا ك1 دشن ا علل قرط ىو كلذ هر عصم |

 ا

 ةهاتعلا ىناللاقءاره | ةماعلا تالق نا طلب ااديف دب عمت ناس ءصمارهبحاصف هموقن مل-جر هءاخ هيلعاهةلغأو اراد ْ 1 هلصسا

 1 .: أ ثكمولاق ةلامت ع ند”ىفناطاسلا فذ ةذ ناطا سلا ىلا نا ست ىتد كَ مذ ىفان هل لاق هفرعالف حرخاف |

 انطوى ١ موو و موق ضرع لاا ”ىلاقو دغفتام مهل لارج ةنيمدلان بأ | 1 ١

 1 ا اليرتسجلاو متانغلانادقت « الازتالو كاد, تالف + الوعفدب قويضهاغا تلا (ةلعاتااوناقن) ٠٠١] ٠ يهب دسواتحا يم ترأت اال ةدالو هوم تان لم بالاسود

 الواسا هزانمىف جدل ع امحهللا دمعنباناك واذ 01 1

 «موو ضرع لاقفهولةعؤةلامت ن سس ءاعاومتلا نأن ودير « ةنيمدلانباموقنأ لود اخأ ا يعصم غابو 1

 هبملا ىطرشب ظمرغلاداكف 3 ىداوفق هوادعلا قددل #37 الاك:دقو "ىرسلاانأ تدقل ا

 نع ىورام (كلذن موز

 هنأ عا اننا ىلءنيلل-ءءد

 بهو ند #توانأ تنك لاخأ

 لدا نو ديم رك

 ىنأىن أ ىبقلا سد ردا نبا

 ىداؤفافهو شاشه تءهط«ىلو- ندسلا )اك تحناذا# هادا نعط هنود نعطد

 ٌنظارس ىوش ىدطاقد * ىداعالا ىناستنأ افودخو * ىوفن صملا قر. نأ اعام-ط

 ا داسولا ىلعزى-:ولا مد 2 د ىبمأف مهلتات تاذجدقو 00 هال ملا ف نواس نآالو
 نور ناار راس نسم لاغن ةنءهدلان بار عدن نمو ءاعن صواب ره هم هودوخأو ع 5 ند-كااو سسكفالمل هيلا ل ةءونبتءاشم ٍإ هل_ءابرثلا عاطق فلد نإ.

 بطو ندم ردح ذ ابرعلا عم اج ىل -.هللب "مهلاو ىنعم# و # 2 ةروهشملاتاسالا 5

 نم 9 1 ء

 000 عباصالا نيتحارلا ف تنيك « نائم اقلا فيد ذاص مدح تندد 12 رولا ا تمد 2
 تاقل ة هس أ نع ةيئاقلاوترولا ىناهةفاونا مالو !ءأآنو را .اريثك سانلااهطاخيد لب وطء ديصق نم ىش وأ ا

 ةصنىوهأ نادصلا فصو اك 0 اىداعلا كلدمعىملا 7 5

 لاءاهذعتثكذ ثادحا , ام [عدادتف 59 بوزان ار مه هم هماقو هلئاقرءأ الور اولا ن موه : ١

 لخدف هما ىلع ردوأال

 ىف ارق رامع نهننا دمع ىلع

 كتةصقامىللا_ةفاركشم

 لاهلا ىفلاقفهتريخأف

 : شرس لانحرعادبو

 5 اوسمد>رب نذد هراانأو 0 لها أكاد ناكر دعت نق 1

 باطوهو فا طعت_ساالانأ و هورعكملاعطوم كديعو هورهظملا عضو( هيف دهاشل او)داعبالادرطلاو 1

 دس تابريغ نم ناك ناو ةفأرلا بقرتو ةحرلا قاةكسأ نمره ظملا فام ه«-.ف سل ذا هرلاو نئطشلا 0

 الاب البل لواطت )) اضيأهيلا 0
 هماقو براقتملا نمةدي_صقلؤأو هو هنعىلا هتهقلا ىذرىاعصلا ىدنكحلا ستلاورها هلئاقأ] ٠

 هدو  دقرتلو ىنفحلامانوأ]
 ةوالاع ا نع هدخنأو 5 ىلءاحأل ع نمكلذو « دمرالا ارباعلا ىذة لملك هلم هلت تانو تاو ا

 دردشسلاا داع رولا «ازيالام لوقلا ىف تبلل «ديلا رن اسللا حرسو « ىنءام هريغاشن نعولوأ |

 دناهتمعم قصما لاق

 تاق

 ههيدحو ىنع لدءدهلام

 دحأ ىدنعهلدعدال اوظو

 د2 ىورام (كلذ موز

 ناكل: حاربجلا نيدوا دنا
 سوأ نب سدح مات وبأ

 سهونب نسحلا دنع قاطا

 دعمت ال ءادلا| وثعمت ناو يهم العادلاا وذ ةد'ن اق *“ د سم ىلعو رك عد ن انوي وسعز ”ا_:ةوالع نأ ْ

 ددوسلاودجلاو دل اوه ياكلا ناعطدان لهعىّتم 3 0 ءوبالا ا 1

 دووملاب طحلاو رائلاون# اهداء ءلمو باق لا د و9 ١

 ليةونيعلا ىف عقب ىذقلاو مل ميزاب رئاعلاو عضو مس ماامك :رمسكت ىو رو ميلا محو ةزمملا خدم 1

 ك1 1 سا هس م وب مسا 772 و رو وو رورو ور رو يوم ورسم سس عسا



: 4 
 9ظ 213133151 1 0 0ب 7000-070 حاددخ تاذريغفذاشت ىونو

 ايراقمىتدأالو نومعلا ىنع 3 تعد هاذا م: ىن د ءأدس) 0 (لجرلادشنأف)

 اهيماحعونلاقاذنيح سناعو * الت دعق ست ىنن نم بعاك عاولت هرك ا «بارغلا نا
 همر سلا ن تتم لم كم د همم ق وص|خلارم ا (قدز هلا لاقف)

 5 2 : / - -. 7 00 1 ولا

 اهيواك ”ىل_ثال اهتنس نيدو #* اهتناعزييام ةيكح ةمال ع جباصستلا ئاد ةرحالاىوشب

 اهمنثت ندح ضو اهتيكر لودو #* اهتهشتءاملا س> دنءةقهشو لاكهللأ واذكه لح رلالاقف

 اهيفدرد_صقفرب مق ىت> هئعمتقتغاز نا ريالا لدعتو اللا 010000

 لاق نأ ين اذكش نكللو
 دحام اطر ن ا تلا
 لاقحاخل ااهيحدما لاق م

 كلذ نمو) دارلأ هانا لاد معز

 د_توأ هففلاانريخآام
 انريخأ ىكسملا لاخلا دنع
 انأتأ ةزاحاقاسلا رهاطو أ
 نبى < نيد ص قداصوأ

 بكل اق ىنيدلا مساقلا
 نيسالاو أ ىذاقلا"ىلا
 ىدزال ا نب ىلع
 نيد نب 0 مسالا بأ نأ

 ةياورلا يف مهن ذأ فيس

 نعةفلخوأ انريخأ هنع

 نبرع لات لاق مالنا
 هنعاللا ىذرزيزعلا ديع

 اذ_همهتا ىلعالا دمعنال

 اهيلاص توملا مع ط قاذهرحىذ «دمو فدهتسم قن:ةوفصلا ند

 |هيوام ءارذ_ءةنصع# تشن هأ سها ىف هللا د_.معانىرتاذام

 اهيرانتارغلا فسوقتلا فداصو 5 اهب راهن رت طل ما أنآ

 اهيهاوداديراه-ذرا وع اطعم د 4ع مام 2 يسد زوغىر

 اهيرغت ضرالاميدأن مدراس ««امتردعءاهرولا س رفدلا لعحذا

 اهيواهرادلاف ىوهلبقو ارك * اهسحيموقلاناده ”لظد ىتح
 هللاو تلات كلب دقو لأة امل -> رلااذهْك و لاق دقا ل لا ةةفهن أ ها ىنأ مدا ص هرعش ةئيمدلا نا | غلبأسا '

 كلذ نوك,نأهللاو تاهرهلاقءاسنلا هل 42 ةصوتلاةتامال_لاهلنءأن ةلاك طوءلذ 1

 نأف احلاتداعأو لوقا هيلع داعأ مم ملل لا ىو امنا قع راسو دم كب ما ع كانك

 2-4 لا تشعمف كلذ لع ةمسهنأ ت ا ا مل نءل هللا واهلا ةفءاسنلا هل هعصوا م كلذ

 !|مللاَعذ هماكتملف اهناكم ىضواه هاك لعشدعو إلاهءاف هل ي>اصوةئيمدلان ا هلدعقوال لهن دعاوو

 اهملعاهعضيل هدب ىوضأف لخ دف لدا ف.عضتوصد ىه هللوةتةلاق ةلمللا ءافلااذ_هامءاامحاب
 هلة ىَّت> هدمكه يبرم بوت ناصح هل ل_ه>دوو ه.حاصووه در يا ءضوق

 نالاددوو لد انادأ 0 0 0 ا اًر.مهح - رخأو

 ا

 اهيصارءامكلا در دل 0 تي ءلاسماولات

 اهيماح لذا با ةيريلا رمش * مهتوسنو ىذع « نمش مهطاح ر

 اهيلاطبرجلاباقنك <15 * ىقناملاهاتسارضدلا,_نككحي
 هراطم مو رح تاو 5 ذياضد أ لافو

 اهظ أ لمللااذايدتالو داراخع هع اهقلاف اج تدعاو ناري «كناتلل

 امعشقموقلا نماثيلمأ اقناهدا ين لافط انساك كناق

 امدح“ اج تسل فا نقدأو ف ىت.كو ىدعاس نع فرمان

 برعلارعشأتنأو تددلا

 هلملو مو لكو »-غنوحورت

 (ابي لاف )
 ودغنالوحورنال لءلقاعمو

 هلسى ورام (كلذ نت وز

 ساحت ترمضح لاق ى ريغ
 للك فلنام الفيلق ىت>اهماع ساج م ةفيطقاههجو ىلع حر طفهنأ ص ا ةنرمدلا نبا أع

 راصفاوعداتةغشتلافوف ةيرايزنرعلتتدصتاا 2.( وداد ب كار عداق ةهطقلا #98 هنزل ترام
 حانح حرقت 0 ءوس ساكن ماودختال الث لاعو اضيأا واف ضرالااهببر.ذفاه: مهل نب ت مف 7 : لا ١

 ىذزرسعلاز ف
 م>ا ص ةدلاونانأءأ تااقو هس هملا تعبف هن رمدلا نبا ىلع ها دعّرساق ل ,ع ا نب دج ىلا لوةعملاو 1 9 0

 ظ هنوخأاحانجواب صم ضر وأ بأ رت مهل إن“ ى ا ا.ثهىدب
 مسخأ نإ حال لان اةوالنوف دق حال بس سرب عل 2 : نب لمت ع فريشع "لك لمولامو ىلهأ 7

 1 ا حات>و تءصمامح مادامو 0 ةي-تمداممصلا فاوعمطتال الو دع حارح دوه-سلأ 4-ءفروطظتف ن راهم 4

 هل ئيهنديرأ مدلل 1

 لاقف 0 ردمش

 ءأر صد ودعت قدعما مناك

 حاصمنييلاطلا نأ ورودت دا أةنمد رث اودلانأ اولعتملا

 ١ ْ متدخ نم لولسونب تانقو هال لدن ةحالو البس ل يعمم ندجأ هماعدع مو ةةممدلا نبأ سدح لاطالو



 ا 5 دن م 0 سال ىتذرأو

 مولك هاشولال وق ن 0 ىوسكت دع اديدق مسجلا ماكيالوةنأولف

 01 آئع ىرمسلا جلد 2 | نا :أو لاقف ةنممدلاناأ]

 ملكوهفبلقلاح رجحت قرضو 5 هرارح ىو تعط لاك

 مظكدودصلا ىفاد ىذرلا دعب « واكف ىومتطمح ا قاتنأاو
 نمىلقددصوانأ: 0 لاو أ(ثّدحو)ىفأ_ساكهدنعى مهو لتوو كلذدءراهحو تملأ

 لوقت ّنهتمهدحاو تعش هوسز ةعامعا ذاق ام عملاق :رمعلا قةوسن "لظداذاف الع مأ طالم ءاان دع شا

 كءمىذلاا ذه لو لهك انت لان ىنمتندفو هومهناهتلاو عن ىرخالا ن تلاقتوحأوا د
 لسى ذمانأ الو تد عام 5 ٍهدئاعي حان كيلا لكننا

 ك0 0

 أ

| 

 2 تاقمتاهيلا تغتلاف ىنعسح أف" نع او ىبعطقهتلاود5 لاقف تعم“ دف بجأ هلت ان

 تاذس تلا اهلامو تنطواذا * ةبدصملكزءاناملت اقف ا
 ىلزنم ىلا ثدضمو هلزتمىلا ىلا طمني طفرغعأم 2 ىحاتيضمو تضمم ه هاروأ هأرملات ]اذ

 تاخد ىت>اهعم تدضف كوعدتْك دلك ىتلا هأرملات لاةفاهملا تغَتلاق قادر فرطبذ< هب راحاذاف |

 5 اهدد :رطؤ ةمقثم هداسو 4 4 : اجت ءام م تسل 3 ةداسو ل تدناوريس مح فتن ترم ا

 هللاو تاقه-ظاغأو كداوج طفأ ناك امتلاق من تاق س.يلاتنأ أ ىفتلاتو اهملعت سافل ةأرملاتءاحأ]]
 نماضلاانأو تاق ةلل ناك ناسف "ىلا ىح ؟اهتاحخ هللا قاحخامهنلاو ىلت لاق ةمثكمف ةهريغىف ةرضح ام ||

 || ىلاس ىت مااا ذأ تفرصناو هلداَقلا هل ءللا ف قهباهمت .آنأامتدعوف عن تاو لعغت :وأتلاةنيمحتامثلل ه#ع | ١

 هر اع [تييافلاه ندع كلف هلو أ رف كلنع تل سوثلملا لسيرت_ءاهنا تل علاق كب ءاجام تلق

 اذاقانح روان أم هت فانك صأ م م ىضذفهلداقلا ل-ءللاىفكد :اهين [تنأاهتد وو تننظام لكناكد5 هلت لذ |

 هلع تابقأايلم تسافتءاجو بطلا ةسحئار اذافرادلاانل-خ دىت-انمامأ تضفانرظتنتةد راجلا |
 + ههمنه ىتذلا ت 11 كس :مدلا نا 1ضااعد 0 ىتلاتاسالاَت 2 اطهتيتاعف |

 ءا ازعىعجللاذهنودىفو 5 نحر ريل ل رد

 ءاذاثث_.لا ىلافىف 1ك 5 ىنةمرص م دولا ف ه-ضكةد زج ش

 تلا مفك هتزنمغف لاق كتريخ أدق لوقدام عهستالأت لاو“ لاتتفتال

 رصتماثأذا ل مل |تمرصالهف * العم + نى> ىلصو تاهات ظ

 رسفوم عيجب فأر ألو بيسصت « هّةءطق دق ىذلا لما ىوقنمدلو

 ردقأت دحىذلا لةمىلعيسلو# هدد ري_هلابتنذ 7| منكحل و

 بيطتكنعساذلا د حأتذكو « هتمرتحاتنأو ىدفن تاعجدقل اهلايبع تقلا لاقفأ
 كل ءدقنلاكو "ىلا تغتلا مث مال سلاكيلءفاهدءعدريخ كنفامهتلاوالل سفن تباطدقوأ تاق تكمل ا
 أ | مد ع هل لاسم لوا -نمالدر نأ ةنيمدلا نبا لد ةىف(سدسلا ناكو) اةةرصناوهنعلناعهكى :الكنأ| 1

 ىت>اهملا د 2: واهتأ. ناكفةدا ج لاسوو ءاجاهع*ان أكو ةغم سلا أرضا جر تاور |

 كلذ ديم>|ضلامفاهملعدتشا واهنامتا ن م :.مدلا نبا هعنف كلل ذرهتشا

 اهمفحت روق او تئادغلاددنو د أععقرب رامخ لاو ةئيمدلا نيا 1

7 
1 
1 
1 

| 

١ 

 أهلا اوم سضعت وا ءرخلاطذ # تاففال يضم: نا نمل نان

 اهيداغفوجلاحالتخا لالخودةد نيت :ةنعط نم كف فوضغبتوأ

 اهيث افادع مكجراعم ىننأ ادبأ كلى ملا هيفتدهاج
 اهم>اوراه طم ءاريسع 03 ىنبرغت تح ل ىدسنع ءلاَرَو

 نثتمممممس ساسسسوسسل -_-

 : اهياج أف لاق

 يا

 5 ىسوم ل

 بسن اكو ىعجلا ىد 0

 قيدعى أن انأأ كدلم شمل

 اهفصوف ينطأفهلاهر 2

 أهي عنصق لاجاو نسحلاب

 اهوأىتلاهتدمصق |

 قاعد مالم نم” لملعا
 تاعظالاءادغلااملأو

 هم الفقيةعىأن اللد غإ غلبف

 هلاقئاه هرك ذى[

 ى.سعنااهرك ذقوناتالا
 ىافكدقام قيتعى دعنا |

 كاهتشز تنأف ىن-اتال ]|
 لاعف قيشعنا هرددؤ

 ناسنزا]ناطءشلا ل ثمتنأ
 برو اذكهور_ع لاف

 نالاقف هتافةمعكلا
 برو ٌكناطم-ثناقشع |

 د5 ىرلأاعر هزعلا

 فالخ هنامصع نمىدنع
 هةمءعاط. نمل د_عدععام :

 هدم ماص ا هم هاصم#

 ونأ ىورام كلذ و١ 5

 نملبقأ ابك ارنأ ةددمع

 وهوفقدزرفلاب رف ةماعلا

 تا.قأ نبأ ن مهل لاذ سلاحأ
 لهلاقف ةماعلا نملاق
 ىدءب ةغارلانبا ثدحأ |

 تاهلاه مناف ئمنم
 دشنأف

 حاململا كداوؤشى :وهلا بام

 (فدزرفلا لاف)

 جادحالارك اه2وتب رطتاف
 (لجراادشنأف)

 داوفلا فش ى وه اذه

 جرم
 (فدر ررغلا لاعف)



 ردافءامملا مف مقماولاوو

 ريف ىلع" ريتا هدامع

 قيشرنبن س> ”ىلعوبأ(لاث)
 نآأزو-<و دزالا ىوم

 نالف نعت زحأ نم نوكأ

 نودهنءاهتةرصاذا ساكنا
 هبل نمىلا اهيرمثد نأ

 ا 0 ممن اكو

 راع هه سب * ماتا ىذعت

 ساوو لاو ساكرا

 نر ل ذاهزحأ اهفاسل تاف و
 0 مولا رمأ لل

 الرع راق لا 5
 اعاعش ىلعالا فرملا ىلع

 ايل
 ةزاجالا نأ انركذ (دقو)
 ريغ و نيب رصعردان روك:

 اهلعن الا 0 وراد ردع

 دروامركذ نو نءاصف ىف كل
 رامخالا نم ل-صذلكىف

 وذو راصعالا بدن رب ىلع

 ناكلا اددغ ف اعط
 هزاحاىف لوالا ل-هغلا)

 (هرصاعارعاشلا

 تركت مل ا
 تقل مسد همقهزاح الا

 لاد راكد نيريب لا ىو راك
 سامع نهللا ل 2

 نبورمج هيلعهللاناوضر
 هدْشناند 551

 اةناريح ا

 لاف سا,ءناهردنق

 دعب أ دغدمنزادللو

 تاةكلذك و رمع هللاقف

 ال لاو «:ءعسفأ درا كله طأ

 نأىي-هند كلذك نكلو
 نينا رم (ىو دوز نوك

 ظ كلادونمانل ندموأك لاضر *« هنادءأ رانلا فأط تاقولذ ظ
 ثللال ض نم ةلضوأ لك :مىدهو»# اهتئطوفاهوكذ ىل>رتمّدقل ا

 كلاونري-- هوجرأىذلا قاجر « امناو عم رلانوجرب سانلاىرأ ظ
 كللاع“ىف ىبتريسص م احرذأف ب ىبتاعح كدي ىنعىفأ ىن 3 .

 ل موكلذ,ترغظ دولافاغاو د 3 ا ءدمو وذو ثا صام أو مشل عش ا 1

 ةراشالا مسا عضو(هيفدها شلاو) هراشالا مسانه لارا ثمارصءلاب سوس اروهظ 1

 3 عصوم هللادببعنبشناديعوعسا (ةئممدلااو) 0 ريغنمناكناوهرويظ لاكءاعذ الر هذملا

 هلروهشمرعءاشوهو"ىرسلا انأةنممدلان ا :كروةيلوأ هس ىهو هّمأ ةنيمدلاو هللا 2نبسهاع ىنبد_>أ

 0 تتح تونس ودرب ءس نول سد نو كاردصلا3 : 9سانلان اكو ىناءملاقمقد 1 اغلالاىىرلز ا

 هلك ل م لعف اان او هن فز أ هز حت سدأ بش ععساذا ىنحالا نب سايعلا ناكلا ات ىل_صوملا هارباننا |.

 ةنممدلانءالدشنأ اوس ما ندد فو وفامو' ىنءاخ

 3 دع نمد م يمردغاب امصانآلاأ

 ل ةنورففءاترو تغته نذل

 « نكح أ ملوديلولا كسا تيك
 دولا نم فد ىانلا نأو ىلع »ب (انذادا بهلانأ | كعرو دنقو

 «* ا ةبامه_شد (فاثبوادن”لك

 # ل ءكرادلا برق نأ ىلع

 دجحو ىلعاد>و لارمسمىبدازدقل

 را نسما رفع كن لع

 دعبلا نمري_ترادلا برقنأ ىلع

 د ل هاو-مت ن : كراك اذإ

 كسمب قرا الت اقفا ذه نسح نم ىسأزب ,دومعلا ملع ”أ لات مىرخأ حدو ناوشنلا غر ةعاس غرنمت

 نملاق تامقأ نأ ع نم هللأهذ طال ءلاهياعحأ ضءدةمر هنا ىقللاقةمر ه نأ هب :دادعت رنزبا((ثدحو)

 لاع تلل لاق مش" ىأفلاةىوزخل ادم ءاولا نب مهارب اعماسلا ب ثنك لالا هه تعنص+و 2”ىأفلاةؤرصمملا

 هبرهظ أس الالاا هل لاقام هللاوذ لاق امشهل تاقام لاق هلت لو م 31 افلا تاس تال نا

 فصنأ ناك ة-:.مدلا اف لاق هتناواللاقاهةلطد ناك أ هن | سه أ قال طد هن سه ًاولنسأر ةأهيندقكو هلع

 اهنلال مرام كت ا رع تاع نءعفو دق :ىلهأ نا هملاتاس افهم مه ساو نك ل

 كاذب ميس مسي ص د ىلو> عطقب كد ه ٠ الاثر رأ

 كاصع نم ىدعءاق كوصاعناو# مه.عواطف كوعواط مهناق

 1 نام-هأب ىل-صنمو ع 0 تاصقارلاوامأ

 اوسنم اء>تر كامو 2 ىدا اوذفك.>-ترعذ أدق

 فلول ر د نم علط: ةيراججات ا ذاو ةفوكملابتررص لات ىعءالا ءاكح امريدنااذ - هلثمو

 ل

 بهذ ةًاو نا رتاستو ىحأو ىنمناك-د)و ىنعنيمانتو كيفره_سأ لوقو هو "ىلاو هرهظوف واو

 ىكج هذ ىف هأ. دو كيمعم طف ىرعمىودع ل ىعأب و 0 ان ا .للا كضعأو

 اق يكف كتع فو و كذم وعن ؟ىلهأ نا لتل

 كاذب 00 احا ع م 0 3ع ىلو> عطقب كر ص ” الاتيرأ

 كاصع نم ىصعأق كوصاعن اود مويعواطف ؟لوعواط مهناف

 2 كح لثعالا ا ىلمل ىنأ نبا شاول هنلاو هلت اقف تاقاعذ تنل وقتام ىتفابلاقذ 0 ارفتغتلامم

 : اق مأ عمحاهف ةعمأا هل لاّةد هموق نمسا ةئيمدلا نا ىوهلاق ماشه م نءىرسلا ىف أن با(ثَد- >و)

 1 ةرعشلاو تلاقف هيلع تابقأمئالد وطاح ا اكان زماهنععطقنب لعجو اهيلع ىت 2 هةاصوالف

 مول ك.فناك نم ندع 1 * ىبت دعوام ى ل دل

 عَ انك ان شهجأ او ست ع هدصء افكللذي

 اهل 0

 يييييييه_ا لالا ل0005 ورع نأ ىرهزلاز رب رعلادبع
 يتدراو
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 (دعنو الاعن)
 ادا لعف لتقل الا ءاودلا نم هد:ءسدل ىلا تو هنا“ ىلا لانا مادا دلا تا: ىفلاقو قرشلانابشإ ظ اريخ كالومنعهللا كازح |

 ىنعركشلا اذه لق: ففخو ْ الا ةورو نم طعساامو لوقف سمغلا ملهي هنأم 9 ولاق لوسرون أت ا هتجامافىوضغلا قد ْ

 (ىمخاةلالاقف) ز| رع ريغس مل نجل نهرا ًالهفد دا ف ضو ىفلاقو رستلالاا يلع تانكي جلا هلمعلا انلعحامولوق.مت ايلعأ ظ

 اداةةسمارعومشلا وأو دي دل نم سدلو لم. زلاواقرمص تال اطدالو لسعلاو ك ذوعئاجلاالا همهةشد داكي الو ىيلملا اوهو همعل ا ا

 : ةنجلا فهنا لاك نموحامندلا نم طرلغلاوهو قريتسالا كلذكو سامالو شرتغي 1 ةيرسمالا| ْ

/ 
َ 0 
 أ

 ىنظو لومأم ه.ؤقةحو
 (دعسو أل اعن) |

 2ع :رمغ نم ةمعن ثلا كو

 ّنهربغ نم ةنمكلكو

 لم نب ناس> (نتاكو)

 ةلقرع: فور سعال ىلكلا
 توناح ىلع ساحب ناكو روعأأ

 ا هرم هللا قع ادا كرمعأو طيئااودار 5 الاس ور ةكرأ ص لهم لاو ةبياحلا برعشدو ظملغلا اذه سدلب

 نوهتشدأةربطم هكوىلحور ءهلوؤن و نتاع "الاذان ونسعد ا هت هلوقن .رعدبريصت و

 || مسنلا مصاملا ق.فصلاهبدررب رب رحلا ةرلغوا اهاسعالوامثدلا نيكو »سلو ىل#سعلا ربل هيمن كلذ عموأ|
 سلا لال :[1الاوةةدنزلاورغكللا نمهيءوقتوتوءلا| اذ ههركذامدروأ ت م هذولو ساليامرفت أو ةوأأ

 || ءاتك كلذكو اريبك١ 5 ذاك-١|لوقبا م هناصس هزئمىلا تهتلاو وأ هريغب لاغت_.الاوأأ| ظ

 نمهللايذوعأانأو تاقروت الن ملا 1 نمو رولان ادرسد أو وهيلعتتا يصةلو رو |

 مال لاو هال_صلا هيلع هلوسربانجو هيانح قيانالو هاضربالا# ىل بغا .ريختسأو لوقلا اذه ك

 5 "لعارأاب هل له 2 دادهةررمس> ىلءاموت ىابجلا ىلعو ًاووهىدنوارلان ا عمو مكحلاهباتكو ُ

 ىلا ك ع نك-أو كل ارهدىل_ه أمولعو كمواعىزاخكإ < ل هلأ ىضراعم

 لاق هتوال : هوالحو ةوهطنك انهطذوامزال:و )لك ا ثدو شا شهوة وذعهلكتضراع ىفدحت هذ

 ىنأي فرعد ق مدي طامخ

 00 ا

 هللاقفر ها لوقى عبط

 هيعادبامو : هلفرع

 نيسكلاى أ عير انفال
 ىمعل هد كسا قا نأ :

 هلارواحت 0 '

 لعناالءاكراللفالا ْ
 ىل>ر1ةمكال>ر هللاىارأأ ءامهنا هع ىوس دع 2ك تاس ع

 هل. 3 . م لو م يفي || تام تح سيف ىءوبأامأق ق رولا ىس.ءانأو ىدنوارلا بابا طناطاسلا تأ( .+لاىلوأرك ذو
 1 1 3 1 | لك ء ءاعدللا ص ئج هلا ىلع ع نعل اك 2 ك هلعضوو كل ىدنوارلانءاامأو ا

 هداو |

 ل ٍ ضءد نأ لق 2ع نءاقولاوأر 5 تامر ض صه ىت> هرب سدامانأ الا ثداد دم علان آر لآ ىل وسو ا

 :١ ناله هنأ ناكل نبارك ذو ىزاان مهمأا ىسوتناام عم ةنسنولالدو وتس هلو ههناو هيلطئيطالسلا |

 هرعش نمو تعش ث رح فرصناف ىنتينكدةلاقهتاوالأ[ 0 ا

 دامعالاك كرد *لرو رمدو دع ىذقنتالهريشكن امزلا ن 1 ١

 دامنوالا - َى امر ءاريو *« م مادر قرتساو مراك الا ك|إم 0:

 ماكلاقيقدماصخلا فيطا# اءرما نأب اع سدلأ قا هدشتأو بتوع

 عئادب فثلا#كلاباسلا) ع ا 85 | د
 (هزاجالاهنادب

 4 5 0 هتكون رأ 0 رمكر را هرووط نب كلام ة.>رب ند اموزيمدرأو سن ةنسلا

 ىلءرعاشلا مط ذي ناهراجالا| تا :-س كال ههنأ ىذا. راغلا نبا لاتو نةئامو ناس 4: ست! ههنا لمفو ةتسنعنا م نمرتك شاع[
6 7 , | . 

 هبنوك امد م ورع اذ د1 ءاىلءتام ناك نأ د اح اودنلا هنعلْنمتُت مونيعستو || ١

 نسنوك.دفوهلعوهماق .

 ن رصاعّتمريغو نب داعم

 (( كللذب ترغظد ىلةةنيديرت #4 ةلعش دامو عمتك ثلا «( : | ا

 الو أ ل ولان مه تدل هد رم ةئممدلا نيال ترملأ 1 1

 الذ ت رت اوع ا اى ىخشأمانشم * 4. سل تهطالطا ىف د ت3دىهو |

 تلاشت اولوللام انك ىذار َو « اعل فان كىلهو أ

 ا كلا ج نم هرظنان م مهقر 2 37 د4 للام ةئباا نما شوق 3و اهوأنأىوروأ

 هزاحالا نم 7 ا 1

 0يكراع لاعب ىقسلا ْ

 هلقسوأ هاق_ساذا انالف

 هرعشز ا ارعاْسلا ل مءازنجلا

 | كلادنام ىلعذ ام ىوشهلاو سدو ةنامل صقن ب باقلا م- م 0

 ل م 5 ىدلا عرج الامءانغلا ةنامل لا لس

ُ 

 2 ل | س كلافزب: تاير اولاقذ د هنورت 0 هل كاوقو هدعب وتديلاه ةمذأ

| 0 5 8 9 0 | 1 8 

 رص عت 15 22 ٍ 0 0 00 0 ظ و ذآ فرمان اقل « ةءاسعىن-ت:ل'نأ ينءاسنل 1
 ا 0 1 تالا لم نم كَ ل يلا ىلع ىف كى اس ماك تول

 لس هم ل 9 ل دل د 222222222222

 1 ا /



 لوهمرط+اهّس ىلع كارأ
 لوضف نم ُكظفل تءدوأاع
 اليلداتم راكم ىلعدي ر

 لملدلاراهنلا حاحا تم
 ءاعىزحْنم راضلاانساأ

 لياذلاىىلو أىزجلا ناو
 ” يبرأق رباثلاع رقىتم

 لولا نمرتغالا ف ةرعىيم

 ءزاهبتنأو تفرعىتم
 ل 0 آس رلا و ك1

 أرح 2 ك.ةغضام ءلعت رقت

 ليصالا تييلاوثاط قلع
 اسلوالوك أمنأر ذقتو

 لو اتاي ررفن كلذو
 لسا دف نه :رخافُو

 ليسرا هةراغم ىف عرفو
 ايزتاذا كس أن مدخنأو

 لوبا ىلءثومللاك هارع

 625 اسوا تسع اكلك لاذ

 لاقو حاصلا هيلا تمد

 أ | ىفناكو هللجو هقيقدب فرعأ الوم لاكلا, هنم قذح ًاهنامز ف نك ملو نيماك- ملا نمناك اذه ىدنوارلا أ تعمسول لاق تيا رفيك هل
 ا آ«طعناكو هل تضرعناساله كالذ نم حلسنامن ءارك اريك هذملا دمج ةريسلا ع نم هيغل وأ ا نذاف لاق تقذ_دامهي
 كار نا كزاوح كتزئاع
 | م كقنعتن رضاهدهد

 لضفباد_-اىردأ اللاق

 هسقوالاب همها ىلع متل

 | عزاب ةيسوملا نم قرع
 نسحلاوأ دممعلا لاك هيلا

 |بيطلا بأن بن سحلا نب ىلع

 |فو رعللاةياتك ىف قىزوتانلا
 |لهأ ةرمصعو رصّقلا ةممدب

 ىضاققلا نيد ىرح رمدعلا
 هللادمءنيىلع ديع_سىلأ

 ىنأ ال 1نيبو دانا

 ىذاقلاهل

 ىت> "ىلا تاككلا لضوامو

 ىنمهاعدةساىذلاىلا تمحأ

 لذات ىمومنا| اولوةدوهملللاةنئسملاانأ نأ لاشي و انيلعةاروتلا هوأدسفأ .

 < نم هأنأ مهترضتو ل هبادحأ ءافج 5

 : 11 و م نودك اواي قدعالا دش و هللا ه: عل ه3 هلاحأ 8-0 هينا تاو :لا ىلع ا

 مالسلاو هالصلا هم اعاتمت ىنهدهلوقلاقو م لعل ان تسال ع نودستساو اك ءأ منالاناو رثوكلا كانمطعأ :

 ىلعمحو ه ار نسل تلك فارازع وتماننول رد ناهس لنا ءلاةمفلا كت هزعهللا سارا م

 ماكت. نأر دق. الهعلاط فرعدو أ م أوهععأع نءناسنالا لس: نا مخ ميلان اق ءأ ومر هرتتسمراتلا | ْ لاح 4 دامه نى 1 1 .ه م معد # هيد
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 ري-صنام_مئمىل سلو د 0030 للدخان ىف ع اهتلللاك

 ريصقلا طئاللا ىظحو #* ىلم> مولأ نأ ىتبامنو
 مغلاوتكئاونب علا ه4ةملمصت

 ىارولا حبا

 هذ_ضوبحيالعامبرو 2 كالللانسنبالاتو
 موسم سه الاق لماعدلا ب باطتالو#«اطس6تدرأ نا هذخة+طاوه

 ابد همتىرولا كيف ىربنأوأ ا هيام دآت وكت نأ كالةعل قشأ ىقيشرن الوثقشرأامو

 اسصمتنكتأظ_+أنا رجوع# هلك كاش أن ان وسم تمدام

 1 ولهم هوان نوكج ىت> #« هه انعم مد: سل شقنلاك

 فارولاحارمسلا لوو فطلأ امو

 نا.سنال ل نمءاخللاو ءاملاب *# انرتقادق ىت# نم ءاناوءاملا
 امر تاس ل 0 0 تاديام ه هكاذواذه نمءاتلاوءاللاو

 ًاوه(ىدنوارلاناو) كو .ةراصتخ الاواذج عساو باس, ااازهو

 ناسات ىرقنمهةدر ةنلمهملاداهدعرو نون )انو وعلا مهاد و واولاو ءارلا متتن دنوارو ذورلاو ه ىلهأ

 نمناكودادةروك ذا نكس مقل هرواجلا ةمهتملا,ىتلا ناشاقريس 10 ةلمهملا ند سلاب

 نب _سحلاو أ ناك ”ىوذتلا"ىلعو أ ىذاقلا لاقو عي دئزا روطم راضوم-ه3 راق مت ةلزك ملا ى 1

 رطظانو فثاك هنا مم مهاذم فرعأ نأ ديرأا الات كلذ ىف يتوعاذاف داحلالا له امزالد ىدنوارلا

 5 ا كك ءاعن دسم نيلسملا ضءبل لود دوويلا ضعب ناكو فسأذ ايدوبيناكمابأ نا لاققيو

 وأ 1و ىد- عل ى

 نم ني_سحلاوأق وما نب ىحع نب دج

 ا سما ىت> لاح ىلعتسش.الو بهذ ىلءررقتسد ال ناك ىدنوارلا نا نأ ىربطلا سارعلا

 اهضقن مار لالا ض قا ثا صاس دوج نم ىنغلباعفاهذخأم هردةنامعبرال ال سالا ىلع ادروريصملا || :

 نبا نأ نا سارت نسا ناتك ىف ىنلملا كحو ضقنلا نعل_بمأذ ىرخأ م_هردةئامهوطعأىت> |

 رءاشل ١ لاهاي هلتمناكف هل ةءنرم

 اعاذ اذار وس موقد نمو 5 هنو فا .رمو

 نمةغن :أو ةمج ءلاراصاغاهنأب :فرتعاو مدتلاره 1 هنأ ةعاج كحد قولاقأ

 ىزاوهالاىدوهيلا ىسعىالاوفلتانرفكلاا هيتكرثك أومه سلا
 ىلع هيف خت هذصرلا باكو ملاعلا م دل 4م - ءحاَدلا ناتك ةنوعاملا همك 0 كلذ هلزئم ىفو ||

 باتك قهلاقأم و هريثك هم ءاعدو در هريغو قامجلا ىلعىبالو 0 ه ضن دوو تاكرملا ىهفانت

 "0 الاسو تدناذهلا تريظناذات |.دلانأذ صزلا ةم صاخ نمت نر عساها |

 ءاردزالاو ةْعرشلا ةءدرسشلا لاطبا ىلع ل قد باك لااذهو ا ا كولا

 انانم

 ربك سو ه ماعلا لص ىذ :لاناك دقو هنأ ص ٠ نمرثك أه 0 مئشد هريخ الو هلا اوجاع ٍْإ

 سو هيلع تلا ىلا صر ك ذامربغ < :ءدهعيولو بسنوأ م 3 5 نءلاسص و ًااعلاط فرعد نأر يغن متامسغملاب | 1

 رجم ا ل ب ل ب ال بم تاس

 تاق

 : ىفةُراوللاباتكو ملسو هم ماعدللا ىلص ىب لا نعطلا قدير قلابات كو ةلاسرلا لاطدا ىلع هرب ول سلا



 (ىئازم لا نامل دي لات) تت : ع 6 ©
 ١  00000هايل 5

 ىله-ءدهمل ىذلاب نيزب ىّت> د هددح نم همعسع
1 0 ١ 

 لعمعا مساقلا ىف أ ةافكلا لعغي م ىذلابفدقب و ىرب هي هل> للماك: اذا
0 4 

 ىزدلاالءلابألوقعيدبدأ]
 هءاعل_خددقو امودامعنا

٠ 

 لايقاو ظواتح ا.تدلاودازاا *« هةءاطولىذلا فز رى ءاطرس

 1 0 لاكن ذك ناو الم راكم ىقللا !اىرتفاذ11قدصاذا

 و ءلا ىلع ( هاب رظو) هلم ا لالتاوىذك( ىرتفاو صقتناذادا لا كرك رك نمىرك_:رةعانجلا م او طاللانهذ_كل

 نر كلر كاان وطال وا #4 دجو دعس ىتغلا ىككاذا ىبا ريقلا فرمشتبا لو |

 1 بيقرلا هل داتو ايايتط * دعوريغب يييحلا ةاقاوو :
 بيطحاقدقاسفنا اولدو * ءانغ هتطرمضسانلاذعو

 لودملا بيطلا سلا اذهن.آنم © هلاولاقل امواسفولو عم ةاضقلاما تسا ىفذ برس هنا نت لتلا ه ىلع قرسسوللا نارا كان لارا ا

 5 كنا وبا ل راد ولا أغىزرتملاءالعلا أ لوقو|
 ل مم ]د اعل خءاملا 9 500 ّّت ١

 ذو عاسال لاب بضو لزعأاذهو حم هاذه اما تانك 3 نكس
 3 لاق ىنءلااذه ئرعلا قح#او أذ ادقو ا

 امنشلاو سا شا نازو ضايبلا ناش * ةقصامجب 0 مة
 امظ دعبل مالقأو ْن نعول د هرم كجم القا فران |ام َْظ

 00 دو *« تءهذنأ 0 نيتعنال ش اًضدأ هلو

 4م ء>راللعن ع هأدأ اج ىدبأ د ترصقام دودجلا الولل ودا :

 دعا مهلا ءارعش نمر عاش

 لو مذ ةرفاذع سنع نعو

6 3 3 
 راقعنءراةعىبناهداو

 هر . ا 5 د و _ ساي جي قع حم اد
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 كود حاحا ٠ دحر سي

 ليغطسو تلو ىوهنأمب
 ىضسأ )ف ومسلا نوماس

 لمصالاروةادلاباشارح

 د.ءموكلذفاو هذاذا

 0 ع 0 ذأ سات ءا1دودخلا الول اضدأسقالق نبا لاقوأ| 53 ضوملاازهىلالصوالف لاؤشفى هوددعلا ىلحن مم لطء مرح اف ترخأ: نا 0 ل .>ريخ كلذي م يايجو ا لاق ثم> هنمحرمص ا هناف سقالق نبا لوق ن مهذخ أ اعرلد | 1 رغنريخ كاذب مه ناك لاو ثديج قديعلا لال هقوطو# طاع يأ, لا ب كا : ليبنلا مرقلا بحاصلار ا ْ] دوي صن ىلع ىريغو ه«ايلاخ ظدلا نمىلضف عم تحرنئل 1 الا سرا نكمل ولامأ 0 لاقذىدغصلاحالصلا ىنعلااذهذ دقو ||| 1 لءملج سرع ىقئاور ناو
 عرا ثم نيدراولابت ردد الف# ةلعربغىدرومىف دز ملاذا ”راوو ضرالا تابوو تم#ذ عئاردنهريغىلامو تمرح * ىلئاضغب : ىننأ ىام مظعأو ؟ىارغطلالاقو 7 لضفلا نأ الاقف فريف - 0 مفلال ملا ماد * هلسأ | قاد الا ىفامرمسأ ناكوأ ا : ملا نم ةيواز ىفاسلاج تمتاز لالا ا 0 : مك ساما لهأواءاوزلا 0 3 ىلعانرر «*ةيحومءايلعلا ةمهلان سال ىليدلارادهملاقو 2 كل امن, نأ ها كلا 2 و ق-يقرتلاب صدي هءرثوم فورا ىف ىت>اتملاو :

 الد !ةةرعاشلا 1 قاذملاصريصلاو انري.صو * قانو"ىألةيلاوانلتعدإو لاينادنالاقوأ| ادق لمه دم كسنو قرر صق#: ىف هدابز ىكهف قذ-حلا ىف ىندابزو ظ ء.دأ لاك ىغامو تاق قنبانأ تعفتقنا الو نت _,اهادلا ىل هج يضام لضافلا ىذاةلالاقو
 6 من عهمتا درسا لماوعلا هيف تن مك_دذ ىرس جيد ءا!تامزلا ف .ناك نيدعْب ا لاقو دلة ارالو لوف قازرالا ةم-قدنعال ضاق «ىلئم ناك الضاف ناكن ملت

 كس سما لل وقأ لضفاوءار كهبف طالاىجامو « ورع واوكه بند قدير 1

 ثول رعب أ لاق ؟]1 رع



 انعلدعلا مامالا هّيلا ىرح

 ىزا<هلوهفريملاا ءازح
 امدورلعلا دانزت د رودي

 فرت +: نيديلاب لهاحو نب ل“ ل. تام ىلقاءذ تا ناو نسا

 هريدح ىلع قّدعتلا ريثك « م قدري < نامز خخ : الالودوا

 لل
 . 0 ( زازتعان همملاط فرش هرض نمت خشام رع و هعش نم تءشأم دغولإف

 هرقص ىلع ضوءءلا لامص# هفب راصت قام كرخ اف 0 006

 ل 1١ 0 | اةدنيفلا تانك 17
 ضرتقي لازبال دمدسو * هلاوصس محا هل1 و رخ الالودوأ 1 2

 اضدأهف ”ىشمدلا 1 .كنانبالوقن ا همدعو اظألا ىلعهعمجكالذرادمو |

 ادا بلطملاد بعيب 0 دام ىلاط لكن م كدا موُلازامو 9 طلا ةمحانب نادحخأو

 فاومملا كا ا قطف د6 همأ ه صد را دا مرح دوو : 34 امتتلا

 هو رمامصو بن م

 ىهادلا لما ىذع نءلاملا فرصد ودي هدم نحس ن رام رااقزريدق رخالالوقوأ 1 ا 2 7

 رداقاايزحاعلات ةلأ * تدعاساذاريداققلانا اضدأرن”الالوقوأأ 7 : الا
 ند هد كك

 ىكن ف كتملنا 37 ىقكرهدلا ةنحاب رهاطنهللاديع نهللا د..غلوقنس>ًأامو 0 0 10

 ىكمغانصال رد || : ئ يم رو ب 6
 لآ ل ىولعالف تن ىشنل 1هلوطن ره انمحرتنأن آم :ة أ 5 م

 د ا 1 ا الك |
 ىلاعت هللا هجر "ىفاشلا مامالا لوق بايلاا ذهىفتاياغلا ن مو يي ل 0

 اتم دروس امالظاو

 ”ىلعيبأتاغالاذاتساب

 قلعت اهلا كالف موت 5 ىنتدحول ىنغلا لم +اءنأول : مي

 فقررت 2 ادعم نادم « ىنغلا مرحا خم افز ر نم كل ْ د

 فدفطك طا ف هي رتت 1 ءام, اه ١ ىاامز رج نأد تعمم ذاك وأ هرقفلا (انأنأ) ةلكدعبهل
 0 هيدي ىف ق روأف د وع * همك ىقادغاظوط# نأوأ : لاق ىكسملا قااخت اديعدمت

 قجالا شعب يطو سسمللا سود «هنوكو ءاضقتلا ىلع ليلدلا نمو |عادول رمد مةفار 2
 ناحل ءامذو رواد د ءامباطأ راصصلاتدروول هانعمىف مهضعملو انيس نا لجالاجشلا
 ١ لع تنك كلاق ةؤريسدح

 : ةمشو تلعد كسلا ى 2

 ْ 2 ىبلا ىهان درس

 راصنالا ن نءاهءوضووزنال 0 ىراردلاءوجنلا ى ««ابىروأ

 رارض_+اوةم_ءثدءيىوذل دع ىكريضن || دوعلا تاقأ

 نارا ضاع فرد دا د امو لد دانقلا تعل ىناولو 0 0

 مدلل هرب 0 ا لذا فرزات داو موضع لوف هلا هو |[عصوم ىشاس تاق ةذار هلا ن ٍِح

 | بلط نمّسشااوريغلا ل
 هدهد لاق هدحوأم

 ١ انع اسم ضءىل لاك هن كيلا

 نىطخ آتئِحْذار فلا اهم: :>-ورذ دع هناي ىدحا ما دعالا ىلا تدءطخ

 بسب نيحدلاو ىريغ ضرالا ىلع د هلاق -  كلاوزشلا ااوأف

 بكو كح حالا ا هيحانج ”ىل لع داع ليسملدللاوءاديبلا فت رتوأف ١

 بارخل ثردح ع نر را جد !تركدسأك ايست ه> ولو

 برقع ف كلا نو ىل-رىلاد ثتحرل مدظردب 22 تاحسنا داحولو

 بصي ىس أر ءابصألاىوسئب داع نكن ريناندلا سانا ارطعولو

 هيد و هدف حرمت عطوم

 ظ 00 1 5
 تصعد بنذلا اد قس ناق د3 بنذم ةقريباست ذ قرت _ة.ناو

 انف يعم ىموهناكسرأ ناو * را ةءانملا فارين رأناو

 : ةك رأ ني> لفعىءاروه-: ةمو *محضرع شد.جنامرللا نمىتامأ

 اءاومأ اهمنوتمىف ىرتال هه احاق ترا دراصأا تءكرول رخ "الا لوقو

 احاجز تراصل ىتحارىفءار كج ةتوةابت عضو فاولو

 اباجأالمهسبف تكشالداع يي انا #فاند- ءتدروىباولو

 ىلئدلادوسالا آل وةنس-أامو

ْ 0 
 ع ا

 | كاسنلام هت عطوم ند

 ْ هيولدش

 نا كاتفلا ىلعرك_سهمفو
 اوكذ
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 هنالرب_هضرب دقت ىلا حاد مئازنخغلاامنعثن ءالداع ةعوف ص لكب 0 ةلكنءلعهل الص نأ

 ملعأدتاو هيلعرا داما هتعااممومعىننديشنالا]

 وز دقتزماب هاجر هدية مترف )
 ((اةيدنزربر خا املاعلاريدصو #4 هر اح ماهوالا كلر ىذلاازه 3

 امهليقو طمس لأ نم "ىدنوا رانيالتاتيبل| 57

 ١ رغتلالذالاوزعلاقّرفو دبا ةعضو هءارثالا عضو نم ناس 5

 فلماكى ألح .رىل-حربت ر سه لايق اك ه4 #بف هانم لعل للماك ىنعي لالا لقاعل ةم صيام ا١نقاعوأ |

 ىذاحلانونلا 0 ؟أاو ةشئامم ف رطل يهوه رة اد ةءلودلا| 1 ظ

 وأب وذثلا نمىا لاش كدا :زلاو اتا : :ريصملا ن طفلا . نتملا ب ْرلا لقاعلار هاما ُّ

 بْرعموهوأ ناعال ار هظد و رمكملا نرطمد ع نموأ ةيبو ربوة "اب مز الو هاذا وروعااز رئاقلا |

 2 انعلا لاك ارعضملا عضوم ةرامثالا مسا اوهىذلا ارهطظملا عضو(هيفدهاشلاو) 3 ًارااندىأندنزأ 2

 امو اقيدنز نقتملالاعلاو ةرئاح ماهوالا لعجا:هوهوناشلا سمع عد دب ا لادنسلا | ٍ .

| 
 ا
0 | 

1 
1 

 نيتدلا عم ىرخلال وهن
 اهودةبايلاع رقليةلهاجو * ىنمبابع رقاب ل رلاعك 50

 ”ىدنوارلا نبا ل وة ىلع ةراكو هو ”ىسخرسسلا ”ىورمس حل اركب ىنأ كسلا لوقن سحااموأأ
 ميعنلا لضف لقاعلا مرحينأ 5 كح قو ا

 0 عرهظ نأدارأ 4 اوى رابلاعسظام 5

 وهوبابلااذهقةباقسطلا ل وقوأ]
 امهفلاوذجلا عجأن أن مبعصاد# ديىرانلاوءملا نيد عجاامو 0 0
 ماهى أل وقىلار طنب وهو 7 ا

 مهاردلاو افك ىندلاالو ع تل و ْ 5

 اضدأ ماى أل وق نسحأامو 5
 ماعوهوهر ظد نم مىتغلاىدكو * لهاح وهو ةيهد نم ىذا لام

 ماجلان هاهح نم تككاهنذا اما ىلع ىأ:قازرالاتنناكولو 1

 لكشام-خباخخ «لاملاولقعلاىفانت ريرضا!"ىزورلاريخلافألوقهلثموأا
 لقعال ي>لامو *«لامالث يح لع لصفأ مهي وحال س#_>رئااودرولاكام ّم .

 35دك اوهىذلاىردتنأ تدمح أف« هعانصْنٌ ص اند تعبحاذا ىلاصلا قص ىأ

 لوف هئمو

 ف رست ناس قار رالاام_هلهب 1 ترجامري-غ م الو

 قي-ض زراف لعلانوك, تمحو «*مساوفزرلات لها ن وكب ثم 5 ١

 يل الا ددعل وق هلممو 1

 ىلاه شدو هن ىتم رمد ناو# ىل_ماغىف أ ءاسلعلا ىلع :

 ىناك هداعسلا دنر رت مف 5 ايراوةياحلادنز 0

 ريقفه-قث نمو * "ىنغ”ىغنممكص اضًأمهضعبلوؤفيطاو
 "ىنزاملاد## نب رك أ لوقعددب و

 ىوهتلاو م -!ةلاىوذلوقءامحل ا« تريحت نامزلاري_سنمناتنث

 ىن-غلاصوقئم باد الارفومو * اًخاسوض*لاومالا نمرثم

 ترئادقف ءارمضلا ش 6

 ,كاقلاساحلاىلصتاو كرز "كك

 ؛عور رمد: بملا ىلا يتكبو
2 

 انعيمللا لماهتاهتنا ىز
 ءزاجاوهف ىزحام لضفاب

 !.غااىوسليلخنااطخامو
 ارطلارادفف نيطو رضعو

 ءارلك ةيرزموقلاراصف

 زاهلك ةأزهوةبرذ»و
 1ك رمح سمملا ىلءانلخ داق

 ' اههرّمذىذاقلا امانا
 فاعلا طذع ةعقرلاا:لوانو

 اي در تتد عيش ت* تناكو ؟

 رضان الومازاةلقواهان مذ

 رعميركللا بلم ليغ
 ةماعسال و فدحأ صاقتنا

 ؛هصنمو هئسفف ىضذاقلا

 عر :نأانالوم رح أ ناف

 1 كا ةقيقح ىلع

 ظ اةىالارمضحل و هريؤدمأف

 لكى لعم اك: مم ىلعانأ

 هاف اماه رد

 لوهظأ ىدابلا ومكأدتا
 ألاف مول رمصتنا نم ىلع

 :ةكوءاودلا ىلا ىد,تددف

 هن دينا

 زاربلا ىلا توعد مه

 اعاذانرو تزحان دوو

 ممدحأن وطخ بلغلادوسأ

 ارح نكت هلل هعأو

 َّل اوةصمدخلا ىضاع

 لاو هشيم اء
 تنخأ مريعمل توعد

 ءلا هرخا هم ىلع ذلا كب

 هال ءام لع واهم ت



 رسم ىنأع م مويلا كلاح
 الد ىه لاذ

 هنار نعىلسال.ط لاح

 هئانبأددعق فتنكو
 لاعفهير دعنا هردأمذ

 هبا اذنه تدككقا
 هئام نم مق سدقف
 ال - طاغلقلا 6

 هيقفلاهربزلا مشل ((انأبنأ ١

 لضفلا نب ىلع ن نسحلاوأ

 ىلأ هيقفلا نع ىمدقملا
 "ىلع نب فو مداقلا

 هللا دمع فأن م قاوربقلا

 هللا دمعنب ”رمدن أ نيد

 دعو أى ريخأ لاق ىدم ها
 مزح أ ه.قفلادجأ نيىلع

 ن ىلع نسا |ىفريخأ لاق

 لاق ن-سحلا نأ سند

 انه أ لاق ىنأ طبتدجو
 هل امءهللاب 00 الا

 د ,لماخ للنبعلا باك

 مساهقلا نبل يعم ىلع بأ عم

 َْق دعس ىئجدأو ىدادغملا

 ةءطرقرصقبىتلا كال أراد

 اضن باّكلا نمرضحأو
 ةذ-ناهتاسيىف ةريثك

 ىتلاديعسن:رذنم ئضاقلا

 رفدالو نبا نعرسصءاهاور

 ا هلداقملابباككلا نمردصانا

 قرصتتسا اا ةءلعلةدف

 نع اسنلأسف مانالا ضءب
 ةمذضسناهلائاقف ملا

 هطضع اهمك ىتلا ىذاقلا

 ع-ضاوم هان رو ةفرت#

 هروسكماناسأو ةريغم

 ودعم اظاملأ هانعععأو

 كلذ. نم سف ةلّذممتاغلو

 و هللاَقف ”ىلءابألأسو

 ةلملهناقو تناكو اه درك ذي لد دوطخ ا! ىلا ةحاحالف هريه باح بحاصحلاص نيدوثرب زو عم هّم-صقو

 لماعلاوأ اهماع لوا ولاول عغالال ! وعفم ىنءملا ف لك تناك نا ضء.بفصولاوأ لعغلا قلعت وأاهيف ٌْ

 فلا

 سرغنب لاق ةئامعبر أون عب رأوعست ةيسد رمت ءبلات لءقو لوالا ع. رروشىان لمقو ا هعجلا

 ىلهأ نم ناهننب بلاغى أ, فرع مالغا عموهداحلاانرك اًذئدوو هنوعربكخادو رود ل

 نايعفا «-ةتاعىلءوارب رضا -ثة>راملا ىانمىف تدآرلاق انل حد غلا نمناك ا! ةفعلاوريملا

 ىبااهدوو تاةذثءغةسد وهو هدردزب جم هنم عطةيفههجوىلا هف عذري ام_.نم لكو هيذفش لانا, 1ك

 نمهحاسفى وهاذأف هكا اس كه :سهربق تدتأ ىطغقةلالاعو ردنا ىرملا 5 هىل ل قفا دهن 5

 نوكرام ةءاغ ىلع عض طوملاو ةسياب عزاب خ هلع ترا روهبلافتحا الربقلااذاف ن تلخ دف نانهملعو هله ا رود

 1 :ًاردقو ى هذاا لاق لامهالاو ثعشلا نم
 دح أ لعن -امو“ ىح اءىأ هانجاذه هربق ىلع ستكر تأ هوأهنالاقرو ها ىكح

 ضرءهنال ه-باعةبانح اعلا ىلا ه- 1 ارخاودلولاداحا نول مناف ءاكحلااداةةءاب قلعة ءاضي أ وهو

 ه سه أد :لعأىلاعتهتلاوتاف“ الاو ثدا مل

 (( هكردب ءرملا ىنتب املك ام ما ىنةداملك ام

 فاو تدار 8 ىطغقلا هب : ور نمةن_سةثامد هد هريقانأ ت

 80 1 دلو ل د اصلا رون 0 طمسدلا ن نم امام ع نم ىبنتملا هل 5

 اهوأ أو ةلوكلا سا ف هر اموت نأ |

 ىبفلس نأ اذ ىن-مزنم ديرأ د نك سالو ساك الو عدنالو 3 نطوالو ىهأال للعلا م

 نديلاّك>و رق با عاذاك « ثرتكمرعغالا كرهد قاتال أ نمزلا هسف:ىفهغامس سلام
 م أ قشعلا ل هأب يضآأامم نزلات ئافلا كيلعدربالو * هب تررسءامرورس ميدياف
 نسح هوجو ع لك را ىف #* مست :ًاواهمدمهنومعىنفت * داون ظفاموا ,ندلاوذرءامواووه

  ضوع دف“ ن ماو هىام * نوم موملا "ىلع نين لكف ة-هحان لك متاح اولم_

 نوت ىص نوعانلام ءْر اء رجح 1 ا م < د.عد ىلإ ترعن نمأد 5 نءاملاه.فالواقو تان مّنأ

 ار دعا «ي نغكلاوربقلا لازفتضغتنا دب م تاتقدقك

 نسا ىسهتشت الاكحاي رلاىرت * هكردي الاكمام لك 3 اونفدن مل فاوام م ةعاج

 ءاوسوالوأا لة لومعمتناكءاوس ىئنلا ةادأن نع ترجنأ اذا لكن أ/ تنم لا ىفدهاشلاو) ةعيدب لب وط ىهو
 تو :مالكلا دافأو لعغلا لصأ ىلا ال ةداخ لولا ىلا ىف لاهحون لعفريغوأ تبدلا فاك ال ءةريذتا ناك

 لموأ اهيلعل جىذلا فصولاوأ لعفللال عاف ىنعملا ف تناك نا لكهمافيضأ ام ضءءا فدولاوأ ل عفلا

 ىركلادنعلا نةفرطلوق نمذ م تدملار عش ىنعمو أهمف

 هلئانوهؤضاىوبياملك امو * اهنودل.>ةجاحىذنمكلايف

. 

 دقهد>وفهتزئاحل -> أم ءارصءوهوهبلاعب ركن :ماحنبديرباجب ا ا

 1 :كىذلااهنم ىنفل#أو  ىعزأ نك انك 9 اقرمصمن ل لاةؤتام

 لد :انوهوساىو مام لك امو 0 اهنو دل ,> ة>اح ىذن مثلامق

 1 ةالو لالالا ىن-غلانيدو #2 انس ارا نكح

 ىفىنتملا بيطلا فأر 322 اضدأ هنهكدنا ارهاظلاو ةثالعن ةمقلع ىف ةئيط أ هن هعتدملااذهو

 اي 1 0 د ىلا 1 ةمدقما ادذها و 2

 دافأو لهما فضا رق ىنذلا' 0 هر

. 
 3 ىفأ



 6أ
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 دلال كلر رة لو * ةعيضتمرح ءاروشمل 1

 هفيئاصتع نم نأ مك ىدهأ دقو هر عش نموأأ| 1

 ىلاحت قد رطشل تمل ى ماذأ يع ةبعقسم ةنمادهلا لوب ١

 تانك كلل قفص كارأد »© ةلخ درت ١
 اين دع الويشنن هحوزتو *«هلاعذوامدآ انرك ذاماذا هلوقهبذخ اوما هرعش صو /

 انزلارمص: 5 نمقلحلا ..جبنأو «رجاف لسن واب ( لع

 هلوق لوعد ىنك انسملادجتو أى اقلها

 اندوأ طق نم نتقام !اىفسذكتو 53 قداص لوقلاف كفامأ ىرمعل

 افءرشءاحاذكو -غل هري-غفو 0 هلمْرالىّتفلا رار وانا ركح

 كاع . دعب رىف تءطقاسهلابام 0

 رالا نم انالوعذوعننأو 3 هلتوكسلاالا كنان < ْ

 هل ا نسا نيدلارعدبامافأأ ٠

 كرام ١اؤيكح مذاق ةنامدتا لذ 35 اهصخرأواهالغ أنام“ ل ع ا(

 هال ذمدوهم !اوت راح سومو *«تد:عاامىراصتلاوةقم كلا توه هلوقهنموأ]

 هلل بةءال نيدرخ آو نيد * الدلةءوذضرالا لهأ نانا

 هيلعادا 1 كمسدخالا ل اضغلاوذلاقفأ||

 7 ندلا

 اهي 1 ءويس يشأ «لقف تاقضرالا ىلهأ نانا |

 ىل-.يئاوةارونو صفة: ناق د رسفو لاقت ءامنأ اورغ وند

 ليج ىدهحلانامود مد لذ ع اهينادب لمطانأ لمح لكفف

 هلوش. ىهذلا طقاحلا مندا
 للم داب الذهتلا كدا: ارد #هتمأو ىداهلا مس-اهلاوبأ,عن

 ا
0 
 ا

0 
 5 امهيعوامه دمر ع 1 ا
 هين

 م 1
 هلوقاضد اهنموأ]

 َى :ريكلا ةماطلاوه وهل اوفاضدأ سس

 ىلع وسل ءرال مح سا || ىذقت وع اهأ نمرظاونلا ظاقنال 0 ىجربالدز ىرتشملانأرو

 اهارتفا نم راسفتاىف عقوأو © سوما 0 اهارت6 مولات مانو

 تدبراتأ ىلا ىنحامو *« اهارتفامل:نورخ ”الالاقو * هانأ ىحو هلاجر لاقف
 ا هاردزاو عئارمشلابنوأسم دع هاو مكحلاع-جراذا دع اهارذؤبرشتر ناسوك

 بولقلا امم زود ىلا نانا هد غر ل نك كر ةغتسأى فا مهللا م ظعلا 0

 هلووهرعشد محن مو نيل لا رئاسلو لى ةوتلا كلأسأ و رطا اونا هنءرقتت

 فوسكملا عب ىتم لأسأ لف 5 ىره اق لخلا كءامىلاتددر

 فوسايفلا مال ابل جوعو ع ايان :لا نم لوهجلا بس كو ْ

 ىاعملات م طلا ىل 1لوق ]وق نم هدمت ود |

 كيم ءطى سو ملاح هدمه مل تاكا ل

 هب رس ى عن مالاىفدازو 5 0 دازاعرو ١

 ا4أ ةدمصقب :ىفزوزلاقاصلار دو اع نو هناعمبءار هشلاسعالتلا

 ناعالا ةقيرنع ال_تا1 *« نامعنتلا ةّرععئوعساك ا

 نايمعلاة زعم نمتجرخأ « ذاتي غأامنامعتلا ةّرعمأ
 هي سس سس ا عب

 ىلا ةينوند ثنا فرعامشماتف

 وهو تسب ىلا اهيف غل: نأ
 اناردام تناك ضرالا تيلذ :

 ىناواشلا ل [سانلا تءأو

 از_ه توولا ف ىٌنعو ٍ

 اعرمممتلقو تمقفتددلا |
 ضرالا نوطرتناك اذا

 ا
 ىناوزلا دالوأ سانلا لكو

 سووا, ىفرهأو كف

 ةينسةزتاص ل صأواذ_ه |
 (ناكو)تفرصناو اهتذخأف [
 هبرد_,ءند_جأرعوأ :

 ىعذ_2ىالاتءدك

 د_سف مت رعاشلا طاغلقلا

 تا ا
 نان أمن داسفلا بس
 ىناكو امو هيره هب ردع

 انأاب لا اعفما أرطضا هّددشم

 الاردآ كن تلكم 3

 كاشف كارانعونلا
 كن ذكهي رددعنبا هللاقف

 ىقلعزعفد_2# انك سرع

 هللاتو هم 2 طاغاقلا
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 3 و ”الدتناو مرعتلل ل ضرعتنا

 هذ عنصم خ ءامولا يك

 ا

 ردتس عم م ص ىنا دج[ ضرعأب

 | اعاد نمارس و

 ناكو كاذد هبامحامتم

 هنالسال طريقا طاغاقلا

 هلة .كال ساطأ نناحح

 ليد دقعلا باتكى هنو

 امهعاةجاى هتاف مولا

 ءارزولا ضعد د_تعامو

 فيك طاغاقللرب زولا لاف |
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 نا تاكا م
 ىضافالا هذ مهارخأو ىذاّتلا هل لاةذمهامند تكر تدقو سا:للوىلام م لاق مث هيلعن ءطلا نمسانلا نعأأ] ءارهأدح ؟انضاان لضفلا

 00 كك 0 نعو اهررزك لل-عجو مهارخأو هدشااف نمط تاعالا

 اىناكءامازلا ندلا انعرىحو كذازكه اذ ةلاشإلا نأ ا ا
 فج 00 0 ا ل را ا تالق وكامل ورش إل ا 2 3 0 5 ١ 0 0 0 2 0 ه6

 هس ىف لاقنام 0 ىدغصلا حالصلا لاق هريح قو هّقحىقلوة.ناكددعلا ىيفدن ندلا

 داغنلل منوبة أ *# تاضفءاقيلل سائلا قات لاق نال
 دايس لوا هوهشر !دزملا لد 12 ًارادوم تواقئاعا

 اوكس نأ ةطرسلا ناكسا ق-و «ةهافسانم كدضل |ناكواكمخ لاق
 0 اناس الك لو حاجز * اذنك ىتدح مانالا انم_طت

 ةدحىلعلدرامو ىئاسلا لاق 0 0-5 هم وأن: وهو همااك ىفةريثكءامسشالا» هذهو

 تعم*لافروا كناية: :همةيئامسهتلاب ثّدحي ىريغلارا مدع نبد ماح ىيطخلا انفال تعم١امهندمقع

 ىبأى ل عت طخ د لوقي جتفلاانأ 00 ورمسلا دجأ نب رمنما دع بذهلانأى ذاقتلا
 نمدشتي هتععمف ه_ءاعأر قأو هيلاددرت أت نكوهن :ملعريغب ةواحخ تاوىفموب تاذ ةرتعملابكونتلا ءالعلا
 انوخ نادلاولا | هزرحأ را د بوءك ةداغتردو ك هلق

 روع هدلاىق داذناو د ايان 1 اه. نأزوحب + زب رجا هزرحرب-ةءلاو

0 
 ىلواذا اضن اامدل 0

 بارملاك الا ءرملا باش
 0 وقعد لاقف

 . نع ك3 او رلخقت الؤ

 0 هل 1ك

 باّتكى (ىف ل كذو)

 ند_ ىنُت1_>ءارزولا

 لل“ةدلاقىردسلا ءالععلا

 نبهللاد_يمعىلا ةرضانوأ
 لاقذنا ماس
 نينعاطلا ةلد ىف نعظدأ

 اى

 ف ا و7 دوج ا كوت دلو

 دوج شم موك لذو سانلاهلعوممو كلذ هرخ ل 1" تكلل ذ ف اذا وت نس وا مح

 اددشءاك : ىكوحاصم دمعسو و عدد سل هاك 2 1

 نا مدقلا فاذ ملكت :نمنادتسلافوةوحو خمصو 'هسأر عفر انامز ضرالا ىلءهه>وحرطو

 فىرأى 2 دا اقم ةعامس ال تاققتدتا 12 ل رق هياع تاس ةءارستريصف همزاك اذه ن ماا

 ىبقمف قلاخلام لاكن م أمت توات وقولخملا م لاكن مأم-شتدشن ألد تفلاايأاباللاقف طءغرثأك هجوأ|أ

 تامزلادار ١ نم ناكور جبأب مراكب ت ععماضدأ فاس )ا لادو هنيقد هووو هذ. دوكك تقف ىرتام

 1 هرضانوأ قد مأادغ

 ربزولالاهف

 هغر ىلع 2 مقر

 هرفاولا همك قاكو

 3 -> او ع وبسأ ىف هربق دنع مدخوارعاسش نواس هربق ىلع عمتجاءالعلاوبأىنونامل لات ب بهذملا ىكسلام قع ا ر 5 همعل 9 , : هلا ندنناد_همعلاقذ

 هندمالات ىله-ءدولل_ءطءتلابهل د سلا لهأن مىترب ناك كا ءلاايأ نا ىرتءمارمسلا أن ءو هع

 لوة.كلذفوهسفنفالتالاراثءاو#ك الملا دصق ةدمطملا لد واد أمون 0 سل ىل<مهربغو
 م-.تاناعسد ىلو ثري دب ىباو هارالا م-ودوحاو دل اف موقىاو ها لواح

 هه* امريع نم عمصد و

 مشلا بس حيا سس _ _ سسحييسايييبيييسسسللابب ب

 1 1 2 72 نر 2327 >6 ا 00-7 3. وأ 9 0 7 72

 1 هرحافلا هتاءا- ىبوتو

 انجح لأ ل ا 56

 00 ااءامشالاامأو با ىذ ىلع يال هلءلذ هلا ساىلءع وضوملاام أ ىدفصلاحالصلا لا 1 0 ا 1 ا تلا عر كا ىلا فاو كولا وعاطشسإو ©. كاوا هيرو راح ا 0 0

 اوينلاب هفافعسأو ليطعتلا لولا نمريثكو و هلم هيفا ف ىرفغتساورغغتسا فو مزاءالام موز ىف ٍ 8 1 0

 ! لها ارفو نطقلا هساملو نيَدلاهنوال_حوسد.ءلا هلك أناكو هاك ك|ذدء.بانو ىوعرا هنا لمت و ا لات رشعاسلا كا

 هتمرح تءءارامو ىلقثءعر #ُ 58 امتار هواهك ارمشأ * اهزتك تى ىدتماع ةسييظا 0 قى ١ ناد ىو | ىف ىناغيشلا ناتدمق
 لاوأموهوادع ْك-ء>رانب د هةبتلإ + هتمواد اوفتاؤر أ د 1 تيعرإف

 0 نيحىتا را لام دع ةلاكسب ا د 0 دن 0 : 1 0

 ناىلا هسا ركحاو ؤ ىو طر مارال سل ار إل ل 00 تفل اا

 ىرأالفسانلا ضْوَعدد

 لزغلا قهمظنن رهو دنرلا طقس هنسحأو ةماعلا ىلا هك هرعشو ل

 هم لة د اكان دم

 تعتاد اجب 1

 مالح أ ثاءضأ اوهفناريخ ناكناو دو عقاول شالو وفا ناك ناق

 هلوق هنمو : م-ة<ري-غىل_ةطوه لقتالو «دشريلعاسدأت كلدءملو برعذا
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 ةرعملاهنامقاثو نيدسو ثالثة:_سلؤالا اعمدرهثن منيب ثالذدل سعثلا ييغمد_:عةسعجلا وأ

 قدسلا ل جالاالاناولالا نمفرعأ اللقب ناكو هئم ىه-هذدر ع نمةثلاثلا ةن-سلاقردجواأ]

 ءالدعلا بأ ىلع هنج عب ملخدهناىدانالا سب رغنبا نعو كالذريغلقءأالر عصعلاب ب او._طمانوتىردجلا ||

 هلا ارطنأىف يلا ى مار ىلع حم موىلاع دف لات ناف ختوهو ديل ةداصم ىلعادعاتهد-دوف هروزبأأ

 .1كا فم هحولارودحي ىطهوأ دج :رباعىرخ الاوةردانامهاد_ >|هينمعلىلا و ةعاسلا

 لخدي ودرغااوغ رطشلاببعاناغيرظارعاش ىع آت رسلا نمابعنامعنلا ةرمعتمقللاةرعاشلا
 رصصبلا ىلع ىريغهدم<عاكىمعلا ىلعهتلادجأ ان لوي هتهعتو ءالعلاانأ ىنكذجلاول ارمهلا نم تف لك ىف

 ىد->انا وهورعشلا لاق ءارعشو ءالع :وةاضقهن راكأ نم ةعاسججلةسأب رول ضفو ل عت دب نموهو

 0 2 د. يلي د4( ( هرفي >5

 ٍك
 ل عءو

 ل

 نع را ا ا
0 00 00 

0 
 نيعستو نا عةئساهملا هل حر تاكو ردا ىلا عحر جدا د قال رو“ ة:س ةرسشع ىتاثاوأ ةن-سؤرشعأ| زنك جرف

 * دال
 لاَقُذ ىلكلا| ذه نملاقتف لجرب رثمف مساقلا ىنأ ى ا رمل ا ىلع ل2 دورهشأ ةعيسو هن هيد امماقأو ةئاملو 201115 اج

 ةريعد الأ ع نمباكلاءالعااوأ |

 ىرعملاعجراأو قا هللا ءاكنا جماتلا ىف فأن 10 هلوارعثك الايقا م ءاك دلا وةنطشلابا|

 23 زها

7 0 0 
 5و 00011

 اديشما 1( عدد وق رشساو هاندأو ىذتر ما هعععو أه« نيعيس ىلك-لل ف

 ا

 اممعناكو ىمعلانهرمصد سدحو هلزكم ىف ه سقت سدح ىنهد ني سدا ناشر 4 سفن ىف د هدم هدانا | 1

 نيب نام_هنلاةيمج هدص-ىفادعاقناكهنأ ىزيريتلاب ركزو أ هذيلترك ذ ةظقاحماو طرذلاءك ذل
 ىل-تدف ىداب لهأ ن ك1 و نيئسهدنع تكأدوتذكو لاق هقيناصتن ما.شأ ًارشيءالعلاف أ ىدبأ| ٠

 تركش ا أضاء "ىأءالعلاو أى لاقف حرفا ن متريغتو هدذر هفهتنأ رف دالصألا دارج ضعيدبعملل | 1

 لاق لمنح تاق ماك .ةللاقنب س ىدل لهأ ن ءانسأ دل أل نآدعبكاراجتي ًارفادلا] ٍ

 تءجرالثتدرأ ام لكنءتلأ ك1 هك أيش ةمئاحت رذالاناسلب هتلكو ت مَقف كلل ارطتنأانأومقىلا 5

 ريغ هةمهفالو تانللا1 ةرعام ل لاقف نان ّنْذأنا لاك ه تمزق اذه نام !"ىأىل لاق هيدينيب تدسعقو ||

 لاامو تاقام عم ىلد :4لعديزب وأ هذم صن نآريغن مهقمعل ادا يدا [قلئامتظفدلل

 ىضوهناك ذ:ا2ىفاسو مموعضد تاداكح سا الو همهش ملام 506 مدخ لارا ترعتف ىراجأإ : ْ

 ايار سلابارطىلا الأ ردة ناكو ليس ماهلاغوةروهشمأ]
 هل ل صخ هما اك عممش ةفسالفلا لد واقأب لعهل ب هارهيناك اريدلزنو ةيقذاللاءزاةحاو معلا نمد أم

 هداهلا ىلءنورثك الاو هىهأ ىفنوغاد عسانا ا ارهابا م اهدها اوشو ةغللا ىلع هءالطاناكو كوكشأل

 لوقت اذك ع ةدصاتلاو د مده عناصان او هلوقنيءبرالا فىزارلادروأو ءراثكاو |

 لوقعات 0 ا ئمتهلم لاك اذه اولوقذالأنامزالو د ناكمال., مع عزم ١

 داسفاىربال ةمهاربلاىأرىرب 4كمد : دىفامه:م ناك توقاد لاقو هرعش قاذ- ص ىذهدةوىزارلا لات 1

 معللا لكأت الهند نسرأو سع :دهتسكمو ءار كنلاالو ثعبلا الو لسرلا بن مود الواخ لكأ :الوةروصلا 0

 1 رزر> مامهن ”ىلعراش ]كلذ او سوشنلا قاه زان ماقو>وهل1_رناومحلا ع نمدداون امالواةيدنت 1

 |مدىدع نم ءورلا تةرأدةاذ# هداهز ءامدلا قرت ٍمتنكنا ةلبوطةديصتنملا ٍ
 افوأ حصة ماق كتم وع هن اك دال ءلاىف كلر ك ذتريس :

 امرحأ نمةددلف بجوأ كار ءلاودار ًااذا عماعمأو

 موخلالا ال ماعطال ىت جلا عابسلا فلو تا ف لاق ناوم دل م>رأ لاةذمع للا لك أ ةمل مل هل ل انفرد
 0 تنأاف كلذلةثدحنا عئام كلاما 0 ندا (ِ
 هل تلق طقا د أ يشأ ل ىرتعملا ىل لاق ىني وزقلا مال_بلا دبع فسوب ١و أ ىذاقلالاثو تاكسف نقتأالو

1 
1 
 ل
5 

3 

 نه 1

 داو هروهشملا فيت اصّتلاسحاصروو_لاهلاعلا نايك عم ىل_هأ نمخورتتاىزعلا نانا /

 هةععلام هل رك ذرات 1 ئداقا مال يجز لادو أ زول ف مالسلا يلع ءاينالاالات قد

 ندجأم-هجلاوأ لاق

 ارمضضاح ناكو فرس

 هللا راجتبتأ ||

 عر 1 و 0 :يلاةعو

 ىلأب ضر دري نسحللا لاف

 مهلا
 امون نامقعلا تماحاماذا
 ضايغلاسراوجلاترتست
 هي موجلاو لاق

 تهونااي كداوذىغخملا
 ىرك ذأ

 ىضارغ

 ناكم فاق ءتنمث لهو
 عا ف لطاخ مدنا

 تأبد_# اههيلع مسقأف

 ىف ك-.مرنود

 تدب د ري للس.بق اوك سمع
 ىنلأست الهو أىذلا نسحلا
 ناس كاع
 ىديسأب تديحأ ناو رعذ

 عساف هتلججأ ام ترمسف

 د©لاقف

 قد متنكنأ

 عطقافهين الا كلت دج

 نسحلالاقذ

 قيل و مك نا

 هلنذأف

 ىمجورخ ناحاذاحيرخب

 مال_ءابد بعص خا لاق
 نب”ىلء(ىورو) هكتنأف

 دزعامو تنك لاو مهلا

 كالا يدان ءعاسلا لصف
 تااةفاهتنار

 4ص رعت نسح ماربراب

 هدر ؛ًارعشأ الو كرب
 تاَقذ

 هذطرع سل كال ىتف ”ىأ
 هي "ىو

 ف ١ كت لاو تكصخف



 هيدفأ سفتلاىنتملو

 طذو 7 نم قافأف

 1 اوقيأشنا واهملا

 ىرصقأ عْزح نمىتيك اب
 هقاع نذ رلا قلغدو

 رعشلابباو+لا نس> نمو)
 لاوس ام وا

 بحاجلا سعت د أءاح

 00000 5 نا

 ناكدوو ه .ءدتسدتانزلا

 سلما لشل هيلط مدتعملا

 ناىأر فذ هباست سمامل

 امالغرادلا ن دك ىف شفند

 نأّنطد وهولاةذ ةقوردل
 0 ديعزن رم

 نموت الف طاوالا ىلعو

 بالا ةيص» طا اوللانا

 باّككلاةمصم طاوللااكو

 هاك -_

 | باخ اةمص«قالملااذكق
 رذدعاو سهمد دنا .ضسأو

 | هناسل ىلع ىرح ا

 نداضالا تالا

 | صاصققلا عّيولاذا راذتعالا

 ناد :كفاقوصلار كذو)

 ند تان :دحلاق ءارزولا

 لخ دلاع ىديزيلا ىدوم
 رم ىلع ت5 ون نسحلا

 أناتسبفوهوكلاادمعنا
 ديعنبدم2 مالغلمقأو هل

 ل ولا ن تح لل

58 
 ىذلامالغلاا له ىرت ف.ك

 علطلا ىف ردبلا كي لبقأ
 نيالا

 رفعج اناا نىناأس: ال
 عضوملااذ ثم ىف هلم نع

0 

0 

:/ 

 درو ة-مورك نمت شاك *« امنا فياكتلا كلتاههلتملو 0
 ىدم#و كل ءىنث. نأ كرمدةو# بوثم ىنعأل. زج وأكد زحأس

 هرئرب سوأ هيف لاف بعل دانأ ىبكر ناكو هداك ب ةلاضف تام من
 ىلاعلا نر 35 لامهتو بكس

 هلوفدر 1 نمداعس)ا_غو دئاصق دع همف هلو دل وط ىضوا

 هنورب ريثكا لام لا ىذه أ ىلإ «القنتلانورثكدوهعلا فافخ# مهلقأالا سانلاتد 1

 الوحم ةمومعلا قاض #ناكناو# ةلءدالو أ لالا“ ىلل-هأم هو وجال نة هالا درسا دمعناكناو

 الئ ةمكمضربوءونا هلءوسد 7 ىذلايدهعلا ادلا كوخ سلو

 ال دعا رخ ال ذا حالا كيغا و زو ذم 1 تنك انغلعلا كلوش كلو
 فردسلا قهلودددردقلا هده نم هلداصسد و

 نم 0 معان

 ال هسافادرب فاخر زجبردمو « ارلا عشت لغلا ىدمنئاك

 (دا نم ث دسم ناو يح 5 هسف هيرملا تارا ىذلاو

 املأ ايشنحاه قفا هب ىفري ىرفحللا نم ةديصق نمىّعملاءالعلا فال تملا
 ىداش مر الو لا حو #2 ىداقتءاو ىتام فد-<ربغ

 ىدان لك قريشللا توصن س #_فاذا "ىلا توصهسدشو

 دامها 0 عرف ىلع تاع ءاةماجلا ملت تكحبأ
 داعدهءنمرومقلان أن سد >رلا' الة ثروبق ىذه حاص
 داسحالا هل_ه نم همر ةاعدان ا ءطولا مهد

 داد_>الاوءانأ ان الاناو هر هعلاءد_ةناو | نب مسبقو

 دامعلا تاقرىلعالامشاال يادرو رءا اوهلاق تعطسا تاز

 دادخالا محار نملحاص <« ازا فا دل راض هذ مر ١
 داالاو نامزالا لد وطفف 003 نيف دانا هد ىلع ن قر هدو

 4 :نماسن آو ىل-مق نم د 6 نع نيدقرغلا لأ و

 هاوس حلالا اراثآو ع ا منلاو ز ىلع اماقأ مكس

 1 و ةايملا اهلكبعت

 دار اهئ فار عا و اما كولا عاف ف ارسخا
 ' دافتللم مويس َةمأ * تلدضف ءاقيلل سانلاقلخ

 داشروأ ةوةشرادىلا ل * اع اراد نم نول_ةئءامنا ظ
 ىداهو لال ض ىلا عادفس وع ا_:ل|ىاّدخاو هلالا عناب اهنمو لب وط ىل موا

 داسغلل هريصمنوكت رم سغي سل نم سددللا سيلا هدم وتملاهدعبو
 5 دانا قو را ترخ لوه

 س.لداجلا نم ثددتملا ناو حلايدار نأ يب:اذ وو ني مهضعبو هيلوقي مهضعو تافرلا نم
 أ ءامالا لادو قام_سلا ب سا.::الذا مال_سلا ام_هماع ىمومنا.ثالوحلاص ةقانالوءال_سلاهياعمدآ
 اريصتاغاو ةعيطبتاوم مسجلا نأ ديربت بلا اذه ىفدنزلا طقس حرث - ىسوياطيلاد.سلا نءاد#و أ

 1 ىد فرك تاومالانادبأت أ ىو ىلاسف سل ىذلاروشنلاو ناد

 معلا ةب رهو> سلا ةاماق هعيطىلا داع توملا د_:ءهتقراقاذأف هب سفن لاصت انكر 2اس اس

 ْ هيلا دئسملا دعت ا( :اااهمدعتالو سفنلا هّدةراقاذا هأم دلل سلب لا مدعد كلدلف همْض صرع

 هللا د.ءنيدج اوه (ءالعلاو ور هيلااقن وشتا دما ىف نالع ماس 1 نمذقرب_كنان كمل 0 سما ىلع |



43 8 
 بما 1

 رطاخلا 82-2ىف 56 دع 0 2 ا ه دمصق ن نمل

 0 ص”لغن نءمسنو دع صااخدا دو نءبوطق كو

 أ
1 

|| 
 ىرا 0 اناع رمت ىسحم يادهأت ىلوق قدصت د, رأناام 5 فءاوقندخا
 م

1 

 رفاننعرفان اهنم ةصدو *« تغلأ:بول_ةلا تفراعتاذاو 0
 رهاظ أب هب طاننيمس *« هناك ساق هانأننمقوستف َ

 اهرامخأ ا © هد: سه كؤرط تاكو 0 اهرارسا تجانتاماذا « بوللافعاطملن5# 2 ىنيملالوقوأأا

 توج ا و بلق لكىرظان نأ كح ىنتلال وقرا 1
 كلذ سنع ىو رن ٌيمذم لاق دةوأ 3

 ر-ظطانوهر ابةموأ ه-ةعطت < »+ هيون ع تا َّك 1 ١

70 

 قدس 3 يعمق يتلا لود 1 تتنك -

 ىللءملاو لهساا ل هأرتا عه *ب تقيشكداةرارمالاي املا لكوو 1

 هىنءملااذهوأ

 هانعم فرخ الالوف عيدي و ناطلاهدوجونتلللا 3 1 و دلل

 ركدسو قام لك ىلع ريع 03 ةلكشسم قه ا 5 0

 عل همس ىدهملد ريعنب تاخ نب « ل.ةءنينزح ن كلام ن اوه 0 تو 43

 جد :ررعاشوهتريظزا ل !ٍ ا

 مدع 0 ل كد «ةضد صاناطعلابادم ضرالا ىرت سوأ لاق هنماظال 0
 00 ع 5

 قا اك ماك لإ عدن دع العم ءاضفلا هب ظد شدج ةنيانلا انو[

 ريزن>واهءل- ريك دفتلاو #4 اهةتضرعدنعا. ن-اًّرهنأاك , سوأ 34

 لاف دحاو تس ىفةيمعأ ظافاأ ةثالث :عجواولا# 0

 رس قس ىبااب صئاصغلا مما وع اهل عابو نزل ىهو تقراذو ١

 ١ هع نق راسه لاري سغسلاو ةيصورلابسولغلا ى دو تسسأ 4. .سراغلاب ىغو ب طرلا صئاصلا 5

 ىراوج تدغ عبصأ اذا ىت ٍج> هناكم تامف هذ تقدناف 1 ا ا امالي وهال | .

 لو# هتقانن ا ناشف عسب رىفسائلاو ضرالا تادن نماهريغو ”ملانع_تسص "ىلا
 ما ل نوم كد راوعاعدف نن رهو هم نع

 ل نانا لوتت ك...أىلا ىهذاا4لاتوار عاهاطعأف نه
 ,لهأووهىلقحامغ لل وطءامش 1 ؛وطد ع كابأتيتأدقل نيب لافت ريق هناا مال تال رعب | 3

 لاق لفت سا ىح هلك رق قمل > ادب ألو آاللاعو عرص ثيمحاتس هلع ىنب ىّتح

 املوط نم هلال دازت «ةرظانىلا جب رسمءاردصن * هرهاستإ ل ىلعتاذتخ كلذ ف سوأ
 هرثاعلا ماا هبت نعأو أ اهيهوا ملجرت أ «هركاشالوقلطب تدسلف

 ىدعتشمو ىف ءل ةعا> ىفلاقوأ

 ىدوءلئابقلامجي ريشد”لمو »* ىتناسه2ن ديلابتقلت نكلو

 در ا .مباهمامز قاع دقوأ 6

 أرف دل اذا نواح اميووءا 1 0 ه سه س«ىؤو*“*| -«

 ب يو تع ووجع وجعس جوس وجب جوك

 1غ نقال هلأ ْ 3 : 0 0 : 0 2
 تلا ظفاحلا(همقفلاانأ.نأ)] لاتو ىوآن اوامبنورةملاّرهلارك ذدهتملوترثك انا هءزفوةقانلا راشن ىف ءارعشلا تلاقودازومانععءاخلا]

 ىسااقلاخلاد,ءدتوأ |
 ”ىاسللا اتفاحلاانأ تأ ةزاجا ْ

 معد ل و ًانأرنأ ةزاجا :

 :[ن؟الاةريبكلانالعب تاوأأ | ةرطانوحيرم : دس ىنب ضرأب ناكاذا ىت- -رفس ف حرم كانا خم الزؤرح ن سو ناكحللاةأإ|
 5 دربه 8 عل 1

 اانا اك تن

 و هوا غيض مبان ي

1 
 *لادذهتلا تاع <ىفهتلاهنلا ١
 دو ىتلا هلاخلا نم ىن-را 3

 هدعءووهلفرفاوه.لاترص |
 هملكف نومأملا ماك نأ :

 هت صوو لاحخلاهل-رمشو |
 ىغوولوحالا قع فعضإ

 نومألملا صاق هبدد_هءاأ

 هديب لثما أف هرا هدا :

 قامذخأت هلاؤدعانمإ لاذ |
 رهن ىت>امالغهيىرتشتو |
 للتو كذا عامتراف كك نم |(
 هللا ىن-اعح لاف هلال |
 |١ ةاممئمدارااورئامكاورارسسالا ىفاذهو ف قاوعلا ف كلذ نأ ام-.قرفا اول قالاوه صالات تلعفام لادك |
 ةءااو مارد ع 0

 ثلذاهدس 5 ذاكرا 2

 5 رع اه نأ هملاا هطّقسأ ىت>رضمر ءاض م ناك لاو رع فأن ءو ا ااا 2 نم ناك و هك ١ ظ ريش بو كصض: نومأللاو : فال ددخا عم هرم نب
 0 ا اوقزرأ ةغاتلا ع نك-!وريهز نم هر هش سوأ * مىدالا لاقو عفاد مريغ ةياهاجلا ىف

 رديت مسد

 2 00 َىد 6 سه لبس عنز هرم

 ىو ءللا حارسلاد أنبا

 دعس هلنا دممع رصنوبأ

 ام طفاملا ىفات_صعلا

 دوةعب و أ ىريخل اانريخأ
 [2 ايلا انن
 اولا نومأ_!!ترمض>

 راح ا ردنعّتسا>

 دكصرت تال ةمسع

 0 ل اككاما



 عج

 : رم مسح 0 11111259 و حو د يي هلام لعل

 أ سانلا ف رعأ انأ نومأملا

 |1 نك<ملام ري لازيال هناهب

 1 فوذفزراذاقءي ال خرم

 كلذ ة كد هارذ 8 وذلا

 |كتءافشل هلانمادق نكلو
 اعد مهرد فال 1 ةعبرأد

 ْ هفررعذ لوح الأب ذا درب نبا

 داسفلا نع ها منوىرحاع

 هضق لف لاما هلرعأو

 راثيد ةناع امالغعاتنا

 ١ اعاتمو اق.-سىرت_ءاو

 : 4 ىَب هعمامت وردَساو

 قارا
 ناكام لكذخ أ كلاذمالغلا

 ' انأن رع ىقيفبرشو هند ىف
 ىبأىلاءاخ لااو داب

 ذادزي نيد ةفيلخ نوره

 نورهوأذ- ف هريخأف

 ْ قينكَد دراج وط 22

 هرخآ

 باق راطو مال غلا 0

 لودالا

 ااانأو

 ْ لموم
 0 ضماهللاقو ههح مم

 أ ءلصوأو ىذذ ذادرب نيد
 | هالاقد_# ءارادف هلا
 أ١ ىزدأال لاق كلبك قاع
 للم كّتجسن مانهولد

 هضفمت هيفاماك :ردت الامأ.: 5

 والوتر ف

 0 رخ آىلا ىهتنأىح ْكَمَدد

 نكح ثتدملا ىلع ففوق
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 همالغل او- آثم.ءتالول

 ' لزنملا ىف ةطيبر مالغلا ناك

 ه يه و هأنأ هلوأنو ههتح م

 ريخ تنأو عيفشلاانأو

 اًضدألاقو |!
 اكد لاقو :

 للءالنانيىلعلودو أ

 تا.دأ نم هعلولو ْ

 هانعمق هلو :

4 

 ا ريدخو ا هر

 اعدلا لواد دق عارفا د نم هحاش الا عفتتافىدوأ

 ماتو أ لاق ءارعشلاهانعملوادتاذهسوأت دو هلا

 نو.عبول ملأ ضء:قولع * هليح نوناثلا نمىليف كاذأو
 دغد عب هانمعىرتام هءاشد د دغىلءةمزنحلا هيرب نانا ىذام ىنتاالافو

 00 *« ه-طمع ةعرلط هنطت"ىكذ

 دل فر : نبذ الا قرعتو
 انود 0 اكذ »+ 0 1ع نمط سم

 ساون نأ لوقه: مد

 ناترعلاهبهثل#الا «هوحن بواقلا 0 ام

 ردغ نم كاف هرهجأ ياام 5 0 كعطل دع

 ةنامأ

 اضدألاكو

 صر : ىبءملاادهو

 ىدنعىذلاناوثع ىدك عقار

 ا
 ّح

 ىوزنمكءامعنم ى:.ءواحافص هواد_ءاذهت.ةالن |

 حوسسأاعودسعلا رظن *« ةيفةريغىهوةوادعلا وت هانعمىؤىنتلالافو
 اع تدك امامه لول انشأ ه ىلع لدم" يءاتل ذوو كانغ
 اهيداعأ نموأ اهب رح نه ناكل *« اهتم ىنيع نمل مت نيعلاو

 ربخأىلقلاو بلقلا كاذيىذةيو# هرو ززيعلادبشتادورهظدو
 درا هدو ى ىذلا انأف ددوتي الهاي هاى نززاككرم

 دكر قالتلادنع هقيدصا « هريس:ذَنِد أ دفاع بلقلاو
 ده_سنو "ذل ابربخت نيعلاف 5 هرمأ لك و لاح ف خاذاو

 ىلأمأ 12 راسا ءرب_غ د هملو ناو 0 آرملا ا هب هان نبرمصن نأ لوق نسس>أامو

 اناكىذلادولاو هءانسشلان م ١» اص سمن قام علا كا ىدنت لرةعنب هرامج لوف م-ددنو ١

 اناقكبلقلا نامل عيطتسنال « اهب ةددني_-ءهلضيئبلانا
 انا دتاو اش ادار 0 1 كال دولا ىذنءعو

 اناست تاقلاريعضن ماكر ىت> # ةّتماصهاوفالاوىطذ7نعلاو

 ردبلااهيغىدودرودصلانا 3 مهرودص فام مهنيعأ كب زر رح الا لوقو
 سادنالا بحاصدايءْنيذقعملا لوقو 1

 اورظننا ظاد الا فدةءللا قرعتو د اوقطننا اطاغلالا ىف ضغملا زم

 قدصتنيعلاوءرماارب ء2ّن 2 «ىذلاام ظدللا ف نانرعلا كا ىدبتس رح ””الا لودو
 ديرغلاردلا باك ب اص ص ديان بد لووو ١

 نو.ءااىف ىواعدلا ناونعو 1 كول كو 0 م

 8 مه نوملا سان ماهرئا ب 0 تذ>ح اا عنوعلا ؛لريست

: 

 رمل ارظءااوءاضغنلابب حالو مك باقلا ام نائرعلا ىنريذك

 ىودىلك.إو نأ ىدت كنمعو يمهكان كلن كاه رك نراك ىئعتلا ماندي زيا وأ

 ىوتسعازه 0 «هتمقل نا ىباود ىد<ىودع هد.عب هل وو نسج اهو 1

 [|| دد_سللافصوهنوك الاالا ينعم نءافشاكاغصو ىاغلا كي نظد دذلا هلوقدلتنوك (ه_فدهاشااو) |



20 

1١ 

 قعد دقت 22 نة يمرطح ما ءارمالاسبأ ةيلعلا | '

 لد وطلىن-ةالعتاو؟ ىلع * رطعج ابو للا كل طف ||

 لملدّن هل ضامن ةهحرو «تنددقموقلا نمارامخ ا رذاحأ ْ

 ليلذتنأو شعوأادكتف# ارغء+موقلا تارف_عحانأ تلاقفدتأ ما هتراجأف دا

 هتنفكف لت ةأ ل! ماعلا كلذ ىف مسوملا ترمض> ىن راحل دابز نب ى< د .ها ارانداذش :٠ كصأو هن

 هل دق ل قاهطات ب جااهتاسأب كدي مد ناعدو اهي راوح نمو هلك لح ع ودم كيو فكما ء!تدامقساو !َ

 ىَعث أننا ارعلا م ا ءانراوذلاح ايرلاو د: ىرافك «ائار سان أ هللادامعاةحأ ىو 5

 هاذا هي 8 ءلاعم ل مر نال< صاعرلا

 مراعب موي تمنا ؟مصوأ دعأ كوب ىكبتوا دامك أ دره س 55 اهناو نمد دود دوو

 اذان | نءفناك اذاعمتددو 00

 اوالذ الن أ < ٌنهريخو ند * ىنعنأك تامث راع

 ىنأرغ ةمرول كرت امو 5 امناكم نوكيوأ ام ,

 هاذ هانت طاخغ 0 همدح داعم لا تق هملنعف موده نان ناك اذاممنأتددودار ا 3

 نالا هذمعب ثالث اع اوفرعا ووكب مول ةوىت> هيلءةيذاك ةماسقأ اوماق أممنالا فظل ستق 1

 هيلع ل دقلاا و عّدا نأ ىنع مها حر غعج ىلءمهظرغ 2

 ع رفرسلا فات اصواق دوو « الا ودلا تاهسملاو م ناعابأ * بستحاو نارك لسرفعجابأ ||
 ايفاص خلنا ىلعأ ماع عمد ىرح# 1 هنر ؟ذاذا 5 ان راتالا توما

 ةثالثلمتقلا 5 :ملتقن_س «ايضاقتلا سن ناّرملا اا ءائلاالووب ًاسنمىلءانيدلا "ني سال

 ايناهلا بيضقلاواذام م ىقاتس ديه هه افساذاعم قلت نأ ت دنت ا كارم :تناكتاو لة َ

 رف اشو ةقانلكىلا هو ًاءاتو ه.اعزنركجر.”ىرملا ءاسأ اما ةياعنبر غعج لثقاللاق ةديبع أ ن ءعوأ] ٠

 دامو نمب ار .لا فا مقرحأو ءجوأن موىوراذن ههم لكم وعوناكم و !

 ١ بحاح فرعلا بلاط نعال س داو * نشد سه أ ل كح نءبجاح هل ((
 انملهوطلا تاو طعما أن التببلا

 0 اوكملاءىذت الن أ هبانىلا *# هروب نوكد 1 ىلا ال ىتو

 0 موقلا ساح ىفت رك ذاذا# هأاكح ىّتح ءاشسفلا نع مص

 ل م (هيفدهاشلاو) ناسخالا فورمملو فرعلاو بيلا يشلاو ك1
 الا لو هل مو مظعلاب فيك ةريقح بجاح هل سدأى ًاريقفلا نادل اوما هذال

 بناح ةعالئاو ىنموهللو 35 يسر 1 م

 ه

 (طمدلاى فأن او) ١

 هناكو دعب هثرت ,وهنامح فاهم هح دع هداك 0 ل نم هايصو ند هر تح نيسواال سبيلا

 اهقودق نرذ_كىذلانا 5 اءزح ىلأ لاا اهلوأ

 اعج ىقتلاوّرملاو ةدض-غ*ااوةحاملا ءجىذلانا
 ا-عيط نعملو ف« ع #4 مل ازرلا فانملا فلا هدعوتدملاهدعتو

 اميردئار اخ اول_برتهل هاذا طوع نم سانلا طظفاحلاو
 ا عيكو 0 دقوح ان رلا لأعّشلا تزعو

 ند !ءاسنلاو وعدت ا لادوات 1 ا ذرش هج ىلعا عمر كدا لاقو اهيدنأ نيباعاشتل ًاواهدالوأ أ

 رامشوجلا نوديعنيد#

 أس نأىف ةهلأسفدملات د

 م هيف سهأ ىفنومأملا
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 .فلخ نم 3 ىت> هيلع

 فلا ةبلغلإ_هدالوهو
 جرادثرلا هللاقف هملع

 وشمس 2 2 1

 عم عملا فرك ةمىفا كلل

 رك هلىلقذ تييلااده

 همك

 "ىنداب هرج نا لاع

 هذارت<# 1 ب

 :راكة هلأ سف مداختا قاطناف

 رءفذدم_كرلا ه:ظامهئم

 قرطأف هبدرعأام مال علا
 الول لا مال لة تومألملا
 دين مضت مرومأ م كنا

 دشرلا ىلا مدان عجرف
 . دم تون لاقذ هريخأف
 ]لاو ىاسكدلا جنبا

 داتا نأهللا ديعلءنبأن م

 قاتكلا اعف رومأم
 برت <تازههلوق نم هلع

 دب المداخل ناكذا هذ

 ءالاء الذ هةءطاخ ىلع

 هللادد_.عون ارك ذو) عأ

 ك؟ ذلاءءارز ولا باتك ىف

 سجل ادرعن لضفلاوأ
 هلا ل اوحالا نأ بانك
 أدري نيد عم ص“

 اثومأملا صوخذ#دزع

 ءااموناكثهناو قُدمد
 د ةغماخ نوره ىنأ

 0 ما

 : تآ ذادزي ا

 ًارو كلذ نور هونأ لهم

 ماجا ذادرب ندمت

 1 00 سدت م



 قيفرتانواهعرد فذ

 رسفهاط باقلا بدح

 فارطألا
 لوقب نما. ولبعدلاقم

 لاوواذ_ه
 ر 1 هماردقهلن 2

 فانمولع ىلعتئان ادق

 اك 6 اتت مذذ لاق

 لف امهم راك تملكساو

 اممتذاىفان ابو ئشب ىلاممحت
 ايندلار عرب هلمآ سدو
 ا.عوالوطاهم ةعاس نع

 و تددأىج 2

 مدر ا

 ىرتف ا و هقشأ تاع هعم

 قدح ان لاك تركت ١ ألف هماع

 ىلبدنمو تاخد ىلزنم
 تفنى م-هاردو تعد

 تاقفداؤوان سرك نمىل هذ

 اف "ىلعتىنكحاموم

 هداقلاو قملاىفتدذك

 : امه:كحربو نؤرم#ت و

 ءامحت ىحاص ه«يرك 0

 معلطا دش لاتاء

 0 ع 0

 نومأملا هللا ددعمدلو ىأرف و

 ريغد وهو طاح ىلء تك

 ا مداخل لاقذ

 هللا ع تتكراذامر طذت

 نطغ.ال نأ ىلع صرحاو

 0 مداخلا سهدفكال

 وهو 4فاخ نم مان ىتح
 رظذذ طئاجلا ىلع لسنقف

 هريخأف دم_ثرلاىلاداعو

 بدك هنأ

 ىرتام ةزج نبال لق

 همك حاب ري زف
 السد ا مداح لاث مث
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 هرئازح «-ءاعتّرج ىتففك *ةقنت فرسلا قد ىت> لصالف

 : نئد-هملااو مافديرب نساباو براضم نب رمذتلاو بدل هج ل ا لا

 |١ ىد رطلا نءاواضفاو ةرمصنأ م اح ٌريمابرمضا_© و رمضف ةعاقلاب عضو موشو هر. د نب بعكو ومدأع

 : ا ا لن مالجر ةيلعنب رفعح ىلتةفادرد شالا ة واوا ةواؤ رغن ةعست مهونييلمةعلااودحوذ

 ىت>نارغ نمة-ءدر مهو نيرثراحلا عفر ذهكم لماع ىوزلا ماش هن ميهاربا نويلقعلا ى 0

 م-محاص لدفار ة-عجنأا وفاح ةماسق لءقعترمد ام> افايراه حبر شن لجر ممم تاذأ مع ةكعمهسي> شا

 هص ره ال لاو ةقباس أ!تامالا سوء وهورفء>لا توماس هنب هاربا هداقأف

 لود هالغلا ضرع هنودن مو »+ ه«ئتءقلاماذا نوعىنالم-5

 لو.كسواءمسارحأ ثالث 7 يمشتنا ط سلا دعوإسعت

 لدلص تاعكلاقوفاملْس نت *« اه متأويتوأ اممم مراذا
 لوح واهفا مخ أ اغلطادوعن *« ىتدءامم تثعتبالتناك كدولو
 لود ءو ةلادمكح كج :مأربتو اردد مسهالار دصد ىت>لدعلاىلا

 بعكن بث راو نب ومهنب روت“ اوناكو عك نت لمعءن معا سنرورب ناك ةءاعءنبرقعج نا ةبأ ورؤو

 ىنءاورب دأوهباولدقأم هوفتكو طام_سلان هورضو هدد ىلا هوطد رو هصيقر رد ةشاكف لبق عهنذ اف

 ْ موقانم هلا قفّنهد_ةءعدوص هو م وطعن 1 نككلا ات لعق لا تدع :ناكتح ىاللاهوسنلا

 اواةير اهل أ الوادبأ كتويب روزأالنأ رو دص باعك فاحأانأو هلدمىلعغلا اذ ناف اولءفتال

 ْ ادبو 1 دع 1فاك 1 .تكحاا" ىعاوذمو ىذم دوام كسك كلذاول عمم ناف مهل لاقذ 2كم

 : اوا_هحواواعش لف هوأنةققم مرادف هموقىذآال--رنوك انفوح راو ىفوا_ةةافوأاديأاهر ا

 هل سأول .هنم مهسفنأا هش يح مهءاهفسهبنورغد و هنو رمضدو ك6 ذلاىديأنيبهتروع نوف شك

 (ىلذ ىكدمم م توربلاهطوأ ىتحهتل-ارعفدفهلنايحاص# عمور عج داع ىتح لن ”القمانأ الا ضف

 ىلاوه-ءاااوهتنا ىّتح هوع.شفرث لال هللا قاخ ىففأ ل مق ءتذاكو هامحاصووه حان اللا نم ةر قت ف زناك

 ءامح اصور هج مهماع بث وذ حال _سالواصع مهن هدحأ أعم سدأ نبرثسغم نوم امقعلاناكو 4.دحأص

 ىع“اهلاهللادد_دعنب "”ىرملا لمة عمم 1ع تالة هاف اوقرتفاورخ آاوحرجوال جر م.مماول مف فو سلاب

 نأ بحي ناكوةماءْنيرغ 2 عع ن عقاد راك مداق 1و2 3 ها ورع رسل اندم لوس ماع |

 ه.طد تناكودللا دععا "ردا نرخ تناكرع عهد بخ آنالو د6 :ىفحافسلا لونة حلا هنعأ اردن

 هيلا عظتلاو روصتملار عج ىبأ ىلا يوري هو دعوتو مهبح اصلتقهنأ ةماسق هدنعاو ل

 نم مالغ هللاتدوةللر هم حرخأ الف برهفن ملا نمت دعس نن ىلع تلقأو هتمداقأ فر ةهصاعدد نك

 لاقف هه أف فووف هلءن عسش عطقناو فامهللاذا ىفا كالت كالا ةفدرابءام نم ة بمثل يةسأ هموق

 انركةسمثدا ءللىرردع# ىنارب نأ ىلع: لا هةدشأ لاق هم قت اامانه . نءكلثدام أل حردل

 الذ ىف لاقذ ليقع نب ضاعن :دددأ وهو نونملاو آى رلكن همة ,اعءزن رشه ىنعب مذ ىلا ناكو

 ىوشهاكناكث محن ره 4 مس ًارىوه#«ريصلا كءذني سلربصا لوقو «رذع> ةماعنبا لادام سنلا ىش

 رعسش اهدعا اوم ناعاةطسو 55 هددكسو مارعانمفمراعانأ دع ركولا ةناحام .ل|ط ىل تباع

 رةكعالو صدرع رد هالو «رفعح ةماظ فيسلاباورضاو مه

 ريشا هباونأ م قحربقلا ل 03 هونعوا مقركملا دوق هانذ-وو

 حا 7 توله باصحأ 0 دع رمل تالا 2 را 2 تر هيلع لاو

 0 اهات ل دع نيراسلاو مي ةلنم
 سب نتمنا مدسمسلا

 لادو



 2غ : 00
 *لتت جام هجو ىىمريخلا 0 ا 2

 هيفانأام عماهفاسءامدلا هل عشاجالا حاجزا هويت عندمااذا 3ع هراغ نافذ عوزا هادغانمو دع عراد الاورج احانموورمعو

 عئارتلاهتصص ىتناركضل + ىجولا ىلعدايجلا داق ىذلاانمو
3 2 . 

 ٍِء مر فر داما د تراوح 6 ب - 3 ب
98 ١ 

 تدك امتوك-ثدةلهنلاو ٍ هاب [ىل_ةمسطاخعلل سدل نأ هد#:ء ق تحت دو هنالزيهتلا (تددلا ىنعمو) هلدوط ىهوتملاددعبو ا
 ابننا هاوكشت كل ردانأ ||| كلذوس ”وسولاريغ كل رديالهنءاكى تح عءاسلا هوا هن ضد رمتلل ةراثا مسا هاد: لاداربا(هيفدهاثلاو)

| 

 2 دذملاازهىوس ءالمأ قئوم هكعىنامث جو سدن> 00 هماحتو نود وهواهات لد وطلا نمتا.د أ نم ةباع نير شعج هداف ا

 هيناواتة-.ةلاوهتاعف | قلغملغقلاب نصاب ابو؟ىلا * تصاخى أواهارسسإتدحع 2 تادالاو
 نجرلا كرابالهذ_خلاقف هزت سفنلا تداك تاواأث # تعدوف تلو مت تشات
 راثيدب هتعبف هتذخ أف هيف قرفأ تول نمىنأالو ئثا * مكب تهدد ىف ىسحتالف
 ا هيت درخثاو رمدكو قرخأد.ملاىف دما ىذا ذو 0 مد -.ءوه-_.هدزب ىلقنأالو

 امهيلاترمص اذ: وازيخو ىلطماناذا كنمقلأ تنكأك د3 ةناعك كاوه نم ىترعءن كلو

 ا وا
 اد دح ناطواستءاماذاق | بوكرو بكرا ىلع ممول غل وكر دةوادءاصف ةرمثعلا مهو عججوأ مدج ما لبالا نابكر بكسر او ا

 تءئصام لاتتف”ردلاهنئك || دعدأو ضرالا ف هذ ىأ د_عصا نمدع_صمو لقا ةكرحم ةبكر لاو بكر لا نمرثك أ مضلا,بوكرالاو
 مسي ف يكل اقف هتريخأف || رئاسوسانلا نمءاضعالا ونديلا ةءاج ناو-جلاو صضشلاو ىلا ناةجلاو ءهتةسمبو:<ىأ بين>وأ
 نايكرملا مضنم ىأو#ه ( هيف ىنءملاو) ديقملا قثوملاود>اوىنععاممنا لاحت ارك ذوق احلا ةوطعلا عاونالا||

 ءت (هيفدهاشلاو) ةكعد ,ةمروسأم ىندب و مهعم بدمملا نوكمل نول ىلا نيدصاقلا لالا
 عم سول وبار ىو ماعط 2

 ىلل-ةنريسغب يلم ه->و دكسملا فت 5
 بهذا ءطالو ناحيرالو هلوفسدلا وهو عمالا نهذىفهراض>|ىلاقدرط هرمص+ أ ىهذا ف راعملا نمعوش ىلا ه-ةفاضايهيلا |
 هلوأت نك امما: فطاأف طرفو ماقتملا قيضل بولطم راصتالاو كاذريغوأ ءاوه أ ىذلا موق نم ريم أو هو وهمئأىا و*أ
 هيّتدتأى تس > كاذىف لإ نموهو هرعش ىف رك ذدؤوهلْنبامراعو مراعانأ بىككحب وسىهكنب ث را نب ب عك ب ىلقعملا ني ةالمص نأ برا طاف تاروت لات | ةيفاعس تب توعن د عن ةعور اول ( 216 نبرفعجو) ليحرلا ىبعيدي>و نصلا قهنوكل ماسلا |
 ]ع 0 رادلا انت مقاأف | نب ةملع هوب ناكو همووسراوفىفروك ذمسراق لزغلةمرءاشةسادعلاو ةءومالان تل ودلا ف رمد
 ئثلالوامهلرأ لف تاخدف نب ”ىلعو ة#باءنبرغعج نا ل قف هبرس ىف فا | صاصقىفال اوتقماذ هرفع> تانو اضهًاارعاشة عين رأ
 ارادت ننتضا ٍ قاو>رخ لمةءىندناو ل ةعىنن ىلءاو راغأفاوحرخ ىواعملابراضمنيرضنلاو ىلامعلا نراك تدء> ْ

 770 7 و

 0-09 2 3 وج جدو وي جوسي ب يووم

 ل 6 مهتمقل ةيصعنماوتلفأ ال اوناكفقداضملاقداصرالامهللعءاوعضوو فرطلا ىفمهيلعاوكرتفاو مهملط ُُ ١
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 دحر ديد

 ا اع ل -مهذخأف ةعب رن ةباع هيبأىلا لسرأةرو صئاارف_ءجىنال هكم لماع ىع“الاهللاد عنب ىرمسلا|
 رئا سركفلا لمجأوّناظلا

 .٠ سهر“ ه ع *

 قتافتدصاأال) قو

 تلف بده> ن ”ىلعامأو ة>ارجب هنمد ءةةسافرضنلا امأذ هلا مهعم ناك نمرئاسو مهعفد ىت> 4 سحو ١

 ع 0

 يطع

 سردلاىر ىدعد 6 - 0 0-2 . . 20 1 - ىف : دأالؤأ - ىل ..ةعلا دج ني ىل.ءع*او قراحلا يزن سابا نأ ل مقعىننو ةءلءنرف_ه>ند:برحلاراث أ ىذلانأ| 0 20/7

 رثأ ىلع ىنعقو باطلا لعل |

 بادرمم. ىف تءةوفتاعمذ

 ثرهلا دال : نمرعمك هل لام عضوم فاه الو لبأ ىف ىهو ىثراحلا تماص نب برعشل ةمأ د _:ءاعقجا

 هقدحو راحلا ةمام تعطقناف ما .ءلاباقنا ىت> ةفساؤم امَماخ دف ىلمقعلا ىلا تلا ذا هدنع اثر:

 مق ىداب زااد_علا وار م ىأ رام ”ىداب رادعلا لأستملا 0

 هصخفدج أ ن:لمعاع«اوهو ىل علا كلذ براضمنبرضنلا ه-# نباووه ىف كلذ نمساباسضةف |

 ير

 الزنأو هيفالزت دق اهباذاو
 افقد ا

 ىعارتيلدا هب 0 :

 ناكؤ انالث سم تدحمت

 8 هرذاك مآ ناكسماماذازن+# *« نكتملو تررتغا فيكم راعامأ رفع | هنوصد د:غنأ هماحا

 00110 1 الا طنط ل همت تعنت اطالا 1 ا -
2 



 يلا ا

 ائملادولا جدت تذكنا

 ضارقا ذب :قلض ولاو

 ىفأيعأ الف ليعدلاق
 عطقت 4 راج ثتدطاخ

 اهظافلأةيوذعب سانالا
 ةغالمبح او رالا ساتذتو

 بايلالا ل هذئو اهةطنم

 هعالت 0 امد محرب

 ىللقعلاتوذو ةفاشرو مح

 لاوتعاو ثةعاربو

 رصديلاهللاو راك اهلبققلخ

 بطخلاا"ىل>وبللا لهذو

 تاتعتو ناسللا لحلو
 ءافاط اءك نظام ونال رلا

 بان منارينلا نم تنندأ

 ىلح ةعحازو ىلة عاملا

 ةأب#نمكنسودال

 0 اممىلاءاسنلارمسع

 اس*-ام دعب نكىبعصل ١ و

 نودام لواح
 هتمسأيلا ف عمالا

 نأ ار_ه

 هلك سملانوددعو نعفركف

 اّماَعْنُف ةيلطلا ل مةلذبو

 تاقو فال 21:
 قال:ءانّرمسد نامزلا ىرثأ

 ىادثمىلا هاشم مضر و

 ةعرسسمتلاقف

 اءاو هش لوقت نامزالام

 قال انرمسنامزلا تنآ

 كالذوا م«. ةساف ىلءعدلاق

 سل تاقفق الما نمزف

 هيلولانت لص ةسالاك
 ترمصف ىناوغلا عدرم

 هدد دانوا مهو ومس هبأب ىلا

 كلا لح أت لقفحب ردن

 د16 ةللاحام تاقفوسةابدوح و هو ىورلا نات امد ل ”ىوخأاهب وطقن لاق ريقاقعلا +

 آ

 همدسأ 000 د« درأ.. لا بسنلاا ذه ني شد# اندود 2و 7 اال ءلاارأ

 دلاولا ن مه لح ىفتنأ ة# الوا ةدلاو كب :ل مق 6 00 الب يتلا

 ا ةلارأ رد 35 0 0 مال ْ

 ىداعدو ىنق_ه.هوبأانأو 38 ىنيسال #لاأ مولا ىعفأ هلوقوا

 ىدالو وأ مهنا لسد هللا أ« هدالوأ. نم4ءلانوّثملا و

 دج ىنعموهو هراغسأ ض ءمر قاهبنع باغ دقو دا ده ف لاق « ىورلا نا ارعشىلاع>رئلووإا

 ديدجو هوو هللا بوو ت ساو 5 امصلاو ةمسشلاهبترفحدإب

 د.ةبامشلا نا صغأد ملعو 0 .ًارريعذلا ىف لة ةعاذاق

 ناكوة ١ "راح ةضالرا د ريطتلا 0 كاوا لع رس هرقل «ثناو دو هريثكه نسا و

 ا اق متلان م :ةعوال صأأ هند ع نمحرةيالف همم ن مريطدد ن م4 .ل|نولسريفهب نوب ءد هبا_دجأ

 لاق نم لاقذ هءاعب اس ءلا قرطذ نس هع*ا هروصلا ن نمس> مال ةرامون هيا | ضعن هملا لسرأو همو

 انا دال هك نورد بلع اص دو طامخ توناح هرا دباب ىلءاذاو 0

 دونإ_مأس ْن "ىلع شب *فدخالا اكو ه-عم بهذي مو عجرو ٌرعالنأبري_ثداذه لاقوريطةفرقئوا وح

 ىتلاءاعسالا نمكللذوحنو هلظدح نم هرم لاع عراقلا ن ملاقاذاو ص اذا تام هلا هيلع عرقي ناك-فهب علو

 لاقف ءابملايهدعوتيوءاهنج :هبلا بكف عججأ هموبحيرذجالو تيب ىف هسسفن ل

 مااواوق
 اضغخ ضفاخ ضفخالو عفر كسا هدم ءارجهلا نم_سدتال 35 اًضغرم حا ا

 اضكرنا ماعللا ىدنءوريس.-ه#لا ىفمءال:نا طوسلا هلىدنع اهنمو
 نا هياعس دف هناسلت اتاذو هو م ىناذيد_ضتدملاريزو بو نب ناعاسن هللا ددعنب م اهلا اريرولاناكو

 لاةف ب هذتن يأ كاريزولا هللا ةفماقف" ملا س> اهلك الف ةموه-م ةضاكشخ همعطأف سارف

 أو كسل ع ند لا ىلعقيرط سكالاغ ىدلاو ىلع 0

 5 م]|هعفان :|هب ؛ ودالابهجلاعي و هيلا درتي بيمطلا ناكو تاموامابأ مانو 4 هأزنم

 هل 0 مهاذا ىلضناو * ىكم ند مضى عمفاس>- نأ 00 ن-س> ىلأ امو

 ضءدىهدلع طاغهنا معز

 راد_صالان ع هدراومتزمخ 5 دروم 4 طاغ لع دسللا طاع

 ران كالت[ او هلا هل * امئاو سيطلا نول ساننلاو
 ١ لاقهدنعن 00 هسفاب دوك هن دحوف هدوعأ "ىورلا نبا لعل درعاش مجان ل|نام ءو أ لاقو

 كمولنود هريشحلل كدوحو 0 كموو 1 ل تاقعانأ

 عل هارثالو كارب دع هآرأ الو كح نم دورت كمو د

 ثاطئامون مدعو ىدحا ةن سس جر نماتاخْنيتامللءاهدرالاءون رش عولط دعب دادس هتدالو تناكو

 هللا هجر نا: سلا ناب ةريقم ىف ندونءةنامو

 (عماجلا ارب رحابانةعجاذا + مهلثعىنئش ىءابآ كئلوأ

 اهوأوريرح ىلعاهيفرْكمتي لد وطلا نم ةد.صق نمقدز رغللتببلا
 ةيطعلوسرلا ىطعأ ىذلاانمو# عزاعزلاح ابرلا يهاذااري_و .ه ةحام“لاجرلاربّدخا ىذلاا دم
 فادي نم هلضفوا هدو كود .* !!ىرتشيونتملا ىطهد ىذلاائمو# عماود نويعلاو يت ىراس أ

 تلاغوديئثولا ىح ًاىذلاانمو * عمالا هيلع 1اعتفةللاذ ار دعا * لماعو باهدال سي ظخ ام: هو ظ

0 

 1 < ةنانفما صدع
 زر



1 0 

 4: ! ا ظ

 قتندكحإ لمعلا و تءذكق كلود > ىلع ةةرتصتءايردنلا تمول رمش هش دست
 ىدادغيلاان.كحْنالوةفق.طاو لمالا|

 امتع نم هللا قحوقحأانأ * ىتاطا #ىفهورذعاواوا_ذُت

 انذكللا هزاع هل جدمتووىف * هدّرب د.ءوىف هومولتالو 3

 هل ضرع ضرغانيدودملالنءرذت»در دوك ذملا :مكحنالو د

 راعي سل ءارعثاارثك أنع *« مهذصفماركلارذعىلناءدق
 راع_ثالا ةدوربل ىدتلاد+ *« ائاولاوثلا لذا مأسدمل ظ

 لا قرطتلاطف * سايلاقرطتنادت نيئاعةلارذعد.هتفموطم:لاتوأ| '
 حدلاىفمئالاراسن « وجملا يف منالاناكو *« مدتلاى .كمىدك اف * شغلا ب سكمىددأو
 ةظعنالوقىبعلاذهنمواأ|

 انو:> مهدنءدوجلاراصو 5 قلا ىوسنو:سحساإذ 5 ىواسملا لعذف فس انل |اىواست

 حيدملا نم نوربهياوراصف 5 يجحاهالا نمنو روياوناكو 5 عصثلا ىوس نول ةءة_ساف 0

 مدعه_بم ميركباوعماست #« اذاماركلاءانبأو ماركحلا ناك ربخ الالوق هدموأ] ٠
 اومدن دوو مهيئانعحرب ومهم * مركوخأ هيسساويفاوقباست ْ

 اوالعاذا ىطعملا ىلعنو لكش و * اهفسىدالاراصدةكشالموملاو : 1

 لاّقف هيثيلف عرفأ ناكو شك ء ءارزولا د أل ضفلا نيني سحلاو أحد.مو ا 3

 عرق أ ىلا ط شم هب ىدهي د نك هيلارعشلا ل ماك د عمم لف دحا هبأعد 5 ىذلاريزولل دم نردعأ 5

 هلا هدّرتلاطو هتلص ترخأتو هحدمدقوىباهملاريزولا ف شابر فأل وة قذ> أ امو 2

 حيدسملا كاز كدافأاذاخ + حامبسلاو ل -موملاوهو * ريزولا ي>- دم دو ةلثاكو :

 حالصلانوكت ووهالا ىأن * ورماىردب سلا هلت اةذ#«حاورلااذهو ودغلااذ_هو

 حافلا "ىلع ساوىدهب * بارط_ضالاوِىلقتلا "ىلع
 ةعرتملاهمناعم نموهوباضخللاءذىفىورلاننالو ادرق ةقباسلاريجناتابأ ىنعم نمبدرقوهوأ]

 ااض_+خداوسلاّن اظظ هتبسست * تقاخأو بام_لاءرملا تراذا - 0 0

 اياب_تلاحوأ اداوس ّنظي * هباضخنأ عيسنلا ناني فيكو
 ءانعمىف هت.أر ئث نسحأو هوباضخللا نعىزو1اءفورءلاناديءراذتعانئيتملانذهبتركذدقوأ |

 هيقوءوقتاضمللا يعيو# ينال صغئمعانوهو * قاد_ءلذنام“ىدشمىف
 تايناغلا ل تمردبام * ىنمرئارم-لا لعد نموال «ىناقو روذح ىلا سناىف

 ىنأ ص موب لكه ند رئام د د سعا نإ تمارا

 ةاعتلا هوجو ىرب نأ هّرمم *« اذرمو ىسفن "ىلا عان وه
 ىبأ لوو تا دعات ةشعملا ناك ةم لادا فذ هرهش ةلازحو هل_ضفعم ناكدّفاذ هنا دم ءرك ذ ىلعو 5

 لئاقلاوهو ضاربنامزلا نعلقملا سل صيشدلاا
 ىسحا اناذ هل ىنارثأ * ىنامالا ب ,طهرلءىفادحو ه«ءالوق لو ذة نمرهدللت لق 90

 نامل ىي.ضراتتكدوون هارت سعلاوت:آتاهمهلات# ناللا رخافوموتاذ
 انك لا ىو معلتالاو نس تل

 عاطتساا الا عاط_س:ىلهو * ىل_سنلاو ريسصتلا ىنافاكب

 عاشمروح ه-تءلاناقف « لد_عتلرت ةة-ةاولاقو .

6 
 ا 0

 تايبأنمهلوأأ |

 ميسو

 .هاتعلاوأ ىل> دو تر

 فمهدنءمالغىلارظنف
 !اَعذ ةيراج ه«:طةثدنأت
 تفرطتسا تم نادال

 و<-اانأاناس رقلا فهذه
 ةهاتعلاو أدفأ شاهق لقت

 لاو ءالغلاىلا هدب

 «الئاس كو ىفك تددم
 ؟اسلا لع نودرتاذام

 نمقم_ةعدلاوأ حاصف
 الئاقثدملا لخاد

 ةشناذك مك ىف درب
 نم كدسا ىف ىوج ىشت

 لخاد
 أ...ضغمةيهاتعلاو اماَعف
 لوقيوبادلا باطد وهو

 موقلا كك2وهللاو قمة ْ

 رك ذو)ن روك ميا وداك يَ

 باردكحؤىف (ناسدلاخلا
 هذهد لولا نب [سمرابخأ

 !مهريغاهرك ذوةباكملا
 ا هاركذام طسأب

 رثك الا طظ_ةلباهاشتكف
 ( ازحلا ىلع نيلبعدلا)
 انآذان ركسلا بام اناا
 هنو رعمدرو ىعدا هادع

 رفات رعشو لاح وفرظد

 كراج دوو ءانعو

 تافراحلْت ضَرعَم

 طاسنااطل دع ومد

 ضايقنا 3 ىنيعمونو
 ا

 ه_:هد نم ل كلفاذو

 ضار انيعالا | هرك“:

 تاق

 نط اوللوهذ

 0 ىلا فىذلاوأ
 ريع نم 22 يه اعف



 ه م داحاو كاع

 هركتو رومالا نمبحتامْلب * عقاوتلا#الف هلاشاح نماط | بتكف ةلسعقرا ناو
 وخد ياسر مهو »+ رد_ةمرومالان م لان أاذاو ١ الءعابذ

 سةر رد-5قىف ه-طرهزمت 5 شدطو هفس نم تاظو تدضغ وح مي هلوق هنمو ىدخاواذهدررأ

 شعءنتانب كاذل تءممجاالو #« ايرثلا ك_ةضغل تقرتفااف 1 هريغ كل :مىدب ىلع

 ىلق:مريغ#دمدر نعتذكو عردت ءعمربع ىقح لهح ن 0 كنا اضدأ هلوؤهنمو

 بذكلا هرافكوأ ةدصصتتلا هدأ 5 »ع 0 عى ءانعاف

 تسعت .يلاقو وجاد
 ُكلع راغد نم سعتو

 لاقفهللا كا ا رامبل لخالد :دقوأأ لخد#نًأزا+لا (ىورو)

 ظ بصولاومنالا ظ-ريسغلنأ د13 د هل-ةؤأامف اعمط دم دشن افاموفراعت لمقاهماع

 بذكللا ةرا_ةكوأ طالما ةوسأف < بدأى ىذا نم ةلص نكست مل نا اييخارباىلنا

 قاقضساالووحالب كيف « اهتدوسافئاص ىلعاودر هلئمفىورلانبالو || سولؤسأرلاءداع
 ظ ظ عازل ىلطالا ىف هلوشب ءاستول أى نعم اذ هىلا قيسدقو

 هد "آل ا

 بذكلل!لوذ للهق:الشلنا ىرأاةك.فالدءلوقأ 5 ا 1

 تاطمانتغصت دما الذ * ىتيزاهانذككت>دم 9 وحق هدا

 ىو هنمن لا * هحلع تعطفدوورب زول لو نودي زنا لاق انوع 0 3

 تا فوبالو "1 رد 4-ة> دواع 0 شحال 38 ا ثداررأ

 نادكلارعاشلا ءازحاذ_ه «اةفومساوصلا ىسهأ ىف طل ْ 9

 نامرحلا,ثاب وققةديرفةديصتب رصءااءاسؤ رضءبحدمدقوك ءامنالو | .(الاجترا تلاقف)

 بددسبلاأ ع ل هللا هللاب «بتعحرمل نامر هلا كد مصقاولاق ْ تلاناقا كقر

 اك ايا اكل « طخ نع علان 1 وقام تاقق | .انتوو لالا ىلا
 ىنعملاادهن مب راو قوى دهلا نب يعار وجع قوزلا ناره نمو ْ 21 م

 اريدحلاه_سلم تسنددوو * ىلطمدعد ىرعش د ىلا تددو : نتوعت ؟ىدامتنا 5

 اديدرلا حدا ل-ءةباذن مو 4 ىداعت تعش نم هي دمأ تادو : ١ سمان ل -اماور داب

 ادمن ىاوللا كل درا د ه فتقع د_ةواعسالو ' 8 ا 0 1

 [ دعت الدمامل ا تا كأ رهو ظ 3 3 0
 سعاد ن لدق

 هرب ع نعدعو دوو كلام نيد كاد ا نونو قانالفل 9 :

 مذهللا نا: سلا لثم ذود دب ةلاسر "كلا اكد ,دلغلبا ْ ادرك ءاذلإ لقك

 م-هحنوة يطق ىف د رحو «ابرااراهز اكجادماتسلأ 1 ل نمل فولو

 معمل كاذربغل راوسلا اذه «ةروفوم عادم" 0 دراو

 *«ىدروس الار غطا ا نال ووف.طلوو#
 باسحالاةيتيعأ لسخاىف * !هَدعْض,ض انزل ىكست تادمو

 كلذدعي امهتمكتصادو

 مةجالاةىئادلا (ىودو)
 ناذكرجا_ساولا) حود_هممكلااورمددأو ةاورلا هدشانتاذاف ٍإ و 1 ع 0 ات وو نيل .عع١اوسا ون وأ
 نباتدد قوق -_ اراك
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 اريح ]
 <« ىرلدنالاربك نب ركب بأ لوقو ١ مل

 سيصخللا عرملاق بدملا ىناقأ# ىنتأرد فهولوقتةلئاقو
 سيبطلا ىلا ليلءلا ىوكشل ه* وكش:تناوهرّةفلا فطءامأ

 56 لا ىل 3 اك هي 4 ء سه دوو هشيدذاكو ذا 0 ا ا ططصخا تلا هطع الا

 بول_ةلاسملقت ىلع سلو د ماما ىلعساعذ | 1
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 لاقف لا موملارب آكمرح هلل دل اه 9 دع هد ىذه 0 :ناكور :لوق أامو ا ىفةيهاتعا اأن شدوا ف

 مهافثبف زاجلا هللادع
 ا ةهانملا وأ ءاعذاود_

 3 . هلباو
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  لالملا ىف هوق هدشن أف هلثمنعىنتزشتسا ىذلا هاوق نمش || 3 ْ

 ريذع نمةلوج هتاقنأدف د ةصق٠ نمفقرؤزكهملار ظنا 1

 هل دوسأ ىل-+ هطسو فرغ دص 1 ارهرو هو نرب رذالا ىف هلوذ هدتنات1 دره لات ١
 : لزنما فهشر ةوةيلارطظت اارهمطنمتسرغلاو |

 هيلاغاناقب هم د بهذ ن منعا دم دبع هءااكهنف 5 5 و دب اهتورذانأ 5
 : 0 خل نا هنالهترىتوعام فصداغا هلاذاهمسوالااس نقلا فاما هانوغاوحاصف 0

 قىلوف ىل-ةملوو طو لحال له سانا ع نمىوق قي نبأ فرعأام تذصوانأاذااور انتا نكلو 2 1 1
 نضم فلا ةنسنهناغجأ وواسع 5 0 .صلأعيص قاسو 0 ومامغلا سوف 0 03

 ة:مواتماع”ضةنمزي :ندخ * م اكراقعلا تاساك ف واعد
 ضرالا ىلع 5 رع 5 ىلع# افراطمبونجلا ىدبأ ترم دقو

 ضدمرثأر ةدصأ ىف رحأ ىلع د رض أب باصدلا سوقا هززطد

 صضعءلن هد صضعملاو ه ةعيصم لد ؟الغىفتابقأ دوخ لاذ 3

 قاقرلا عناص قىلووو ةممأ ابساصمممنادج ني ةلودلا سلاح ل 0

 رعصبلا يمل لئم ف راوحدي «هبّير مازابخ سزاال سنا ال
 رم-ةااكءاروفاهتءبو ردو *« ةرك همك فاه ود ثئدام
 راب هق قلب ءاماةل يف د ةرئاد جا

 سبصن بصخم نمهلءادشاا حو ر# بعت كيس ل 5000 ةمسالزلا لات ىفىلوقو

 ا تلاورمثةلا ةؤرىف# هال هم هتأر

 بصتملو اولاث ىلا ءا_ كلك ع أديزيد “ 1مل هتزامت“ 7

 ىهذلا ع 0 مسف وي« هلمانأن مان نقلا قلب
 هءادت ةرارانك هسفلاطأو * هلاونلاءصضاحدم ورعااذإَو هلوقةعديلا هيث اعمنمو أ

 هءاشرلاطأ ال دورولاد-:+ * ىةسملا دعه-فردقي وأ ١
 لاقفهمظن ىفىبءملااذه "ىو راانار درك دقو

 حاملا هلءاش كرا لاطأ ا قتساادعيتسااذامدقو ب حداملاهلعيدملالاطأ *« دفرتسادف رزعاذا '
 لاذ قا"رولا حارسا هذخ أ دقو
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 ءاشرلا ىقلطرإف دع 8 رئاسانىأر دي ءايقلا قارع هوم

 لافاهمف ةدابزلا ىلعر دش نأ ن ْظ 0 ضع لا ةفهتقاسىفتدشنأا|
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 اد 1 ىلا ذهاهيف هلوقزا ١

 2 نم لاف ىرصيلا دمشو أى :ءلااذ»ذع ا دةوأ

 حارتاو هد نهلحرأف «ابأ دنرفمتس تولجر أ: م جاض مه دنعنادوسالف «تاغ الوأ |!

 هلوقهنفىورلانار ءشىلا عجرأ ا

 مسلسل

 ا تابالاهذ- ه نأ ىريسغ ةاور اس ءوكحامتر 20 عناص ف ةراملا هنايبأ ارك ذىلعو

 كار كا

 ..ممسأق ةساكل!ىلارو 1

 | لاف معه عمو "فار ءا |

 ساونوأ
 داوإلا دردلا تع انصأنأ
 اهقوتست

 و ىذلا لسا كلذ« :

 (فار ءالالاقذ) امذقت |

 ءآرم هن جدل 5 هكعرسأ

 هرد نير شعباحا لع كتل
 (ساوو أ لاعت) .

 معحر ةناذلا دهتذ أ ١

 انباوح
 ”ك7تدرأناانملا نس>أذ

 (ىار ءالالاقف)

 الا سجن نب رشعلا ن 5

 ؛سم |: رخاقاغي رظ ةلارأ

 نم ىردنأنارعالل ليقف
 ال لاذ مويلاذنمكماكد 1

 7 حرف ساونو السقف

 معن نا 4م ةقدصت فاخلأ

 ل ,حأ هب سهلا (ىودو)

 00 هيكل هعمإ

 4..عم نمل ساووأ لامتف

 هلاولاةف هلي ىف ًارام |
 لاف لعفا |

 ا أ
 ىلا 4# ١
 لجلاو شكلا اهفلخ

 (ىبا ارعالا لاهف)

 اوهردز.ت الش

 نانعىبعلخدهنأ(/ىددو)

 |هاباا_طوانوةعقر ب 597

 اهيفاذاف

 نعننيل اوعتاذام

 7 ربطت كدمدي 3

 ”لحياهتخ سيَتكَف
 اذهب ىتعت ىابا



 لاق

 ةل بف تلق تدشن أو ىلد
 لم_سالا ضمضحلا,ءاذب ىدو 38 اعشاح ءاملاعفرىذلا ىزخأ لوةيثيحهب متر دندوىذلا ام 2 ل ا : داك. متاخاشا 25
 منافع :رفاظن "ىلع لاو

 | ناك اغاو راش اهكردن

 ةريثكر ايخأ اذ_هىل-كم

 | هناناعهدامم ةيفاقلا هذه و

 ا رصعناك اهركذ ىل-ءو

 لوق:تأشنأف لم,تاذء أرد تاذآت اقمتاهب تسنأفلاق | لوا سو

 داك:البوثلاو هدا+لارذو

 ٌْ 1 سارا رك اهرق هعففف راعت
 0 ل ل ا :

 لوق 5-3 و نماحلتل ةلاع : ل وىنارم فما. رهد

 عنص:ناكو هما بيدأ

 2171 06 شو يصصم تبا
 هد تاهدأ ع ع رج | مىست 35 0 ِ 6 ف ع
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 | ناكوىرير لا تاماقما مب

 تاحتراق قرح نب ىعكن ب ورعاهعنااولاةفاذهورع ند مه تاقفءا هكا ءامنيرذناانينام ثلا ا واوفه هءعلو عسا ئى
 ه-.ةتلاثىذلات قولا كلذ ىفنذددقوهاذاف اذ_هورعنعتاأس ةماعلا تاخداإف مهدتعنمأ| <

 .صس يل

 ىلعدوصئماد درقو ةبداملار كم نم نان ص“ سلاولاضلاو ناتي ةءا«:ن ناسشو لهذن ناس شو ْ 00 1 00 تمس موو ةلاوالاصلا ني ناحع ل درع ودمار ىو تان 0
 هلئاضفوهن_ساحىفادرفال>ررك ذاذاروهشا ا مسالا بحاص هيلا راشملا ذه( ىنعملاو) لاحلاوأح دا ْ 006 39

 00 درعا تح اسما فمافألاو ةي.ايلاءنرهعلا لل بقل هذهدالو ايناس لت نم
 قي ليصغتحرملاوأ لب جوملا ضرغلاَّم اسحديلا ةرامثالا ةادساو عماسلا نهذيف هراضحا مكن | 2 7 0 0 ا لع او اعلا ل يم هزل حما ارباع دئسنلا قرش يدها كاز ةيفاقلا هذهىلعةداب زا ىف
 رقملاوأاذ_ههلوق ىفكلذوزييتلك ًاهزيمقلانهَو :راثالانهقي رعتو ىلاعتهللاءاشنا دهاوشلا نعح | 0 1

 ىنتاا لوق هلثمو اسد ةراشالا ةطساو عماسا| نهذ ىف هراضحا ةدعأ 0-00 3

 ءاّتلاوب انأو دم مساقلا
 ناانأو ىلع ناوهود_#

 هلو5نأشلا

 ثاكرب ىفادبا أب

 0 0 ارق 2

 كاكككك ىكتكد

 (ىو دوز راوعم أاهيف

 ما

 :تاقف لاق ةقاسلا تامسالات درك ذوهلوش فدزرفلا هانع ن6نذاتن أت لانو توستف ىل-ين ند نم

 اد_ه -هبد كراع م دهدؤارب رح ىنعت ىطخللا نانا تلاقو تكصاهنم تع ه“ام ىنمعأو هلادف تاعج

 لخدملا ىحخ هدعاقماسأد « هئانغ مكحتيو ممهاشم

 موتني تلات نولوشب ومهيفلاقد سانلا ناذ كيلعسأ الت لاق ىهجو ىف كلاذ تأرالف توفلاك

 ّل م تاس مم امآك مت ىه اهتلاغمت ءادوسلا 3 يل هلا ىلا

 بوصش جأ هلالا ىسفالأ «هماركلاو ةءورملا لهأ اهيدج ىلهأريخادالد ىفركذت
 همالسلاو ةيخلللهأذ * ديضانأءالسلاب ىحو « هماعلادانةردب عا

 ىلقو ىرك ذلا هملق عطقت يحامصلاىلامومهلا هةروت ا -# ناق مالا دقراذا

 حاورااىلا ني ورم اب «موقرادةما.علاهللاىقس *« جاصالو”ىلك نانو هالف

 ّى :ريسأ ىل لعيتلاةرولو * حارت_سم لعيتلاب ىلمو * ريئتسااءىذاارمقلاكل

 انموقلاانن وملاك بريس: # رب رس ىلع تاج دق كنان * بعكْن وربع انأ لل مخي
 رومعلا ىلإ كءاعةركنم د ىناورعاباذك هك نو عريسلا قاقلاب بحلا ءاامر

 هنسا#ىادرفرةصلاو اذه
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 1 1 كف تفرح مخ از ماك دوا“ تاطلا ع و

 || نسح أ ىف اهزربد وا مناكم نما وجر سيف هردانلا ىناعملا ىلع صوخي بيرغلاديلوتلاو يبرمعلا مظنلا ْ 0
 ىو ةديخةم رغهيتاعموةيقب الو لصف هيف عدبالىتح هيف ىدةتس لازال ىنعملاذخأ اذان اكو بلاد | تيم 2 1 ِ

 ال 0 را ا واس قمل ا ل ظنا 6 ب سك ل ندشنأ هلاقذ هتمرعشأت نأو زتعملا نبا تاهبشتكه مشت المل هل لاقف ه مالا الن أ هربغو هب يسرد | نس

 ىرحن: لنا ءادعالاىنترش * قراطاذ_ه ءاموكلاىلااموأ

 مشل



 كا ٌٍ افرمشو ةءو سه هكرت ىرباه ةعضداربو ءاعكلا نع ء عفرتر ناك هنكلو 1

 بويعلا و خأ لاجرلا بيعىلع * سيغرهظيت نر نمأزجأو ع
 نيداموكص لئاقل اقف فرش ليد انما "ىأ هئاسا+ امون لاق ناو هنب كلما دءءنأ فار ءالا نبأ ن نعءوأ 5

 ا عبس رااروناجن 6 نعلا لب .دانمنورخ [لاقو ضرملا هرغام م :

 لدحار أمد كلان موقالرافو د ةيبحأل طا ةرضاتلرال لوقي.ٌُثِم- ىمطلانءهددع 00

 رك هداط هيتودام رقشأودرو 55

 ليدانم ايدي الزوفارعأ « ة-موسمدرحللا ا :ةتُع
 ةرورمضءاملاهمف دارنف لج ارم لم>ارمملابىءد

 (لوطأوزعأ هعاعداتس « انلىنبءامدلاكم<ىذلانا
 هدد دون هل م ىلعديرب لماك- || نم هلد .وطوديصقلوأوهوقدز درعللثدملا

 هداف بدك هرارزادد ئ ىل-ةنءال هناف ءا هلا كلم 0 ىندامو كيلملا هل هانبات هدد 0

 لئلا لانا كاوررب او يتحااذاق عشاجمتددنو لب م لاش سر اوما داو

 را ارملاو( ر ال دملا ىف ىنعمو ه«-ءئراذااكع* ع دلال عم لاقد ,

 كءم-ىذلانا لوقف كلْذو ا ثلمظعتلاب ضد رءتلاىلاةلرو ريشا هجوما اجلا لمج(هيفدهااو) 1

 نة رلاوأ هللا نأ ىلءةولام فال ءانملاو ةعفرلا س ىنمملاريخلا نأ ىلاءاعاهمشفءا ملا ||
 ثّدح مظع أ الوابنم عفرأ ءانبالىتلا ءامسلا عفر ل ميظعتب ضد رعت هيف كلذربغوأ || ٠

 هتددصتلاودفو سوح وهو نددلاودررتلا ل اندر ا :ىلومسارع نكس

 لوطأوزعأه-ًءاعداتس « انا ىنءامتلا كممىذلانا 0
 تاق منتاقف دنع كاذ لهولاقف كدفرأالا هلت اف لمح أو مذا دقو 3

 5-5 ل هيلع"

 لش سراوةلاوأو عشاجتو أ« هئانفيستحت ةرارزاسس

 لاقف ”ىول ن: سه اعىبد ؛نمتاقا أن ملاتشدرف رقن م 1 نمل لاف ىلوق هظاغو تددلا دادتساف

 ن.كلاملوسر كلءاج موق عضوأو مم هللاو وم 1 تاقفم متدجأ اف ةنيدملابمهترواج ةعضوهتلاو ماش

 كالتاق لاقف ؛لرمصن الودح أ هضرتعا ف كس: > ىت> كل دوق, كا :ذأ.ذ+ أف ههرعاشو مهدس تن ًاورذنلا

 هرك ذامدلا هتانغب بةحم ةرارزا» هلوقب ترك ذه« هتدمصق ىف هلخدأف تدبلا ذخأ و لكم امهللا 0

 ىف ةكمل-هأ نينا ضد ل. . وأتبالامههذم عمة ىفةضفارلا لم زانت تامل بدالا لهآ ضد ١

 0 :اقلالوهنأاو ميز مقىن نر تذك بت هع امامولاصلعا م

 ىللشممسراو راوغلا وأو عشاحتو 5 هنائقب بدممو هرار ناش

 تبدلالو-تكر زر ةرارزلاوهللا تدب تدملا لاق هم تنأ ةلدتءام وتاقم-مملاح ا
 لات م ةعاس هيفركشف ل ثبق هل تاق ةكمل بج س قو أ اوهسراو ةلاوأو ءاملا,تعشح مصر عشاحو

 ل دوا رلاثالام و :دحاما:هاضدأت رك و «للشولا ءكلاذفدوسا لد ,وط ةبعكلا حابصم وه هّرصُأ دو

 ةقان ىلعانأوا ملط ىف تح رخال ندخل .رضنلاهللاقءانم لح نامالغقدأل وق قدزرفلا تى م«لاقأأ] ٠

 تدعرأف ةباص-تعفترانارصرملا لاقي ةقينتح نا ءامفترصا 3 ةماعلا ديراءاموكءاسعملا| ٠
 ةقانلا تذغأو مهلارادت اخ دفاو اح ىرقلا تاو در كا ادعفاملازعتحخرأو تف ةرباقأ] ٠

 ةْضْق هكدسأ ل مناك ةب راح تاخد ذا ءادوكس هير وح مهرادلا فو لخضمااديرحنم مه دل تك تسان -وأ[

 ندا الا تادمفاذه عشا لبق قات :هتءاسلا هذه ن1 ةيراجلا تل سف نانردنا.كوك 4 .نيعنأ اكو ١

 تاقم-ميأنمتلاقف هل ظنت ىب 8 نم كف زر «تلاقفمالسلاهءلعّتد در ذمماعمالسلا تلاتف 3

 يا ا

 ع نم هكر رب امهللا اوف كلذ ل قتاللاقفوح نأ ن بدعال سمطلان ةدمعتاك ن تاوفصن الاخ لج رلاقوإ ١
 *#لا

 . ناني وهند ناكو سوس

 ىداو نكساذه 5

 ةديد د 2 هاحا هم ةريسمه

 ل ةضفقانللام و : |مم>اق
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 بو ايا لات مت هئازاءساون و أ ماقف ءوس هنيعىف لسى أن نامل سناكو رطغلا لاله نو.ءلطدامااع 5

 ني حس يرق ودل ىذعذلتا ردت نا علم الا ترو 5 نمىنارت ال تنأ و دعب نمل اللا ىرت فرك :

 نا_ءاس ىف لاّتف ساونارأ كلذ طف>أف هّمأ ىضسيتاياسمحرىفأا]

 رق عصققا حصتلاىد- هانا 4+ ىته- امو ناملشللف 0 5 0

 اصءلاب هسا ناعلابا و ا قطان رفا تلاع 0
 اصصخ نمو" معنم 4 د مدآ ىلع هليا 2 ١ :

 داجحرتوا هل> أ نم ىذلا

 رك ذو حرت امءاطعىأ ىلع
 ىناثلا تنملا
 اعلاه نارقلاو ف درت

 كا

 را

 ىعاثلا ىرتلا ركادو

 امدؤهأسن اور كلذو

 ىهدخ ال ول احا ن مكالدم دع حيراخ هنا ىردب ناكول ٍْ

 [ 11 هللاتتكتواه + صل ان ىناهناانا لاقفناعأهباحأف 01

 اص هه هامش ىف ضرعلاب دع ىدتغافه 0-0

 اصاقدق هو نمفوخلا ع هرب رْغتو ىرع 2 ناكو

 ع صاب هلا ىد مأ دع اذا ىتح تمللاَرت -- ا ظ

 لزنملا ل_تدفك دم مغ تاهلاقةساون ىأ ىلا! مون ءاشعا ارعشلا ىلءةسب رض قمةعتلاىنالناكو 1

 ْ فوطملا عذجلاك عاملا قد وو الين 0 0 اهفةعقريلاحيرخأو 0 3

 فومملا مهسلاكراصنأولا ع ىك د رص تاز نااخ '

 :راكما فو رأمناط سون

 روق »ددر نراش(حدم)

 معدل ىدهملارب زودوادنبا

 اطو 00

 9 1 الل اوهوهباس ل ا

 يالا ضءدىف هب سس

 _كأف كد ,وصرأ سد مف 0

 .وسرىل-ءفوةولالاط

 لزنمل
 اقواعرس م بو ةءدهباجأف
 ل رافذا«مايأءاثناذاف

 هلوّعب ها 40 راش ل>رذ

 ىدهملا قوهمف

 2 ب لاطاومه ةمأ ف

 قمقعشلا ىنأءاوسهيتداج 35 ىدنأاواغىمطنأالف

 تعمق” الاتناجلاثّد>و و ا ملا اوفأىفتاسالاهذهتءقوف
 امقسلا ىفابانمدحاو لك لملف "ل هانا ةفاذب ارم دغنف ةرصص.لا تا هزتنَُم ضعب ىف ”ىثاف هرلاو ساونو ًأوانأ 1
 لاقف ساونو أ ًادتباق م هاربا نن كلا دمعىلا هبثعمنل 30

 كللاملا هتقغنأ اذا « هتطعأاذالالت نأ « كدودهتلات اقأاقأو 5 كلما دبءايريهارب نا 7
 كس نم ىربغذ يمن ىوهى * ىهالن هعدور جلا ىن ةسأ ىءاقراالافو 7

 ةنبالا#فرعد كلا ادمعناكوانأ ت اونا الافأ| 3

 كنتومه كنت ناو: هل عاملا : نماخ درملا كنو

 أ ارك اذدف سام ىف”ىبثاقرلا عماموب ساونوبأ عقجاو انافك ابان ثعبوهستةفاوج عدارلاتنيلا عقوف ْ 34

 لوو لات ىهامو لاق ىرعمت هيلا مأتددوتابأىل ىتقيسدقل سا و رو 1لاقفو هيا
 دوادنبوتسب ةشيلختا نا حادواو بتاعت | اعل ع ا كسدم قو 3 + | ا اهنا دون ند ا 5 آل ةامددن تهت :

 موقأن 5 والي تعاض

 يا

 سياتل نتا كا د د 0 1 0

 حارلا حارا ذر ورادتسا 2 داع 2 كلغ ضعدوأ ايثان 0-00 9

 5 ه1[, :لامامهامو سا وو ألاققىردش لك كام أتد ذو ناظم ١ ىد ا ع هاقرلا هل لاذ 0
 علا ءانلا نيد هلله ةمادح

 0 8 قاد حارلا حام مطصاب 23 ىف #4 اهر كا ءام .عملا ىلع ل يطتسمو
 اكو واد نحلاصامأ اه و

 هاه طغست ةنالو وذو

 قاساذلاق 00 لكو ان 00 لك هان م لكشف 1
 لاتواهلغ لبق أف نانع مما ساوتو امون مع 7

 دواوم 6



 مَ

 هلت لقف هانمعثرتخا نحب

 لجرانيلعحرطءاطءانأأب
 ما سفنلا فتوملا ماج ىرجي د مءاوملا ريكس ىلءىرجت 35 سرولاكءار ريص أ مورغو

 ناركس سل ىو هو ىشعالال اق امتاسسالا ذهب ترك ذو

 امسددوذعلك 00 ابدي بارذلان "اك اسللمحا ارذ

 لاقفةء.رنبورمعلوق ص,شلاو أذ_خأدقو

 قورع ىف دىرجم د ىنمسحلا ىرح دل

 له شا مب لغش لك نعىل عيصأف هى اتم قف دىرج اهح ىرح 8 ةفبمطلاو ًاهذخأو

 : وعلا ىف قاب ردلا قت هيك مومولإ بله ىف تبنت ا رغلاوبأ لاو

 دا

 ىناعم اب 1 2

 سيدنيراشلاماظءىفام 3 2 ندا ال 5 ىلدرت ىبل اريمخ
 7-9 م 57 2 ىلاثملاتانآو ايدا 7
 هه ناس 5 .

 00 همامع نم اط>اوألا دم ## همضح>و ىو 1 5 حرس أر ق ةديدح ماا
 هلوقا مهوب هذلاءامهتةكل ساون ىالامهو ندم 0 تاذتبا ةماعلا ناالول متاحوب أ لاقو تسل يءكجلانب ود

 ديزملا كرز“ الىواملا نم » ىامفوف اكد فاول ناذسلاب
 اوديربل ىشنع ثم ش دماغ د ةامح قوملا ىبعتضرعولو 49 (لاقف) |

 ل لو ل ل الام تالا تفس قالو نو.مأملا ناكو « اعدت كا تال ر رابع
 قدرع نئكلالا للا « كلا هناوك لاه "ىلك 0 نادل واكل ل ارب 0 كباقا

 قفص تام ودع نعل د تفشك- سم ءلامندلا ن نحمااذا 0" 5-2 ١

 سقااق مما لوقدلار لوا «توع لا دار مصاف
 ىاستاوب دراخلا ىنفكس دي ىلا 0 وللا ضعمذ تزاع  حوو 1

 قاض تاس تونا اذهو: «قورع تحور ىرتلا قرعتلا (لاسقف)
 < اندندأوهدارزتدرأ
 ىناسل ىوستدصقامكت َن

 ٌتاقؤ

 « م ىبالا دصدم ف رعتأ

 نابأىب نودليملاقدوف
 (لاقف)

 #1 نانأ ىنتنودناط رسوب

 نادملادبأ نم كردآبرقك

 ه-هنمعثنأ ار وداد حلاق

 بضغلا فر ءواترتجاد-ق

 ا هتفوخحت هي>وق

 ريمسملا ماما ذهءاطعانأا

 0 و ناو ادرس ءلا لهأ مل>رإ ةةدمع ني نامغس لاقو

 بعشأب وهنم ىدتنب # بلس هلالا وهام

 ىف سا. 0 ساحم ىف ن> الا نيسارعلا عم سا و وأ عن ءعجاو هقادخىذلا هللا, تنمآ ناءفسلاةذ

 م موُعْلا ن مددغنأو مهولا نمقرأ ًاوهلاةؤهر « ىو همف هدر نعساو) وأ لسف ةحاح

 رق الهنا لاعذ ه تاو رب وهلم ناسا لاس الك ساو وب ماتو تا .ءلاداعمت مهلا

 دحاو لكي ءاذسنلا لا راصالق سأيد_ه.دعو زاحاو ردغد_هيءاقوو رج دعت لدصو نم نيعلل
 ساونو:أل اعفه.ةرخ ”"الالوق

 ساكلاة”ردامو ت  ءضرأن ا ءر 1| منذ # ساس لدعتالذ 35 ساكلا ىتةتدترااذا

 سس اون ىلأ لثخ ةقئاخأ دغأم وو ساكلاو ةصتءزاناذا ساسأ|لاقف

 سائل تدر ةلحاماذا د هرودولا ل يح دش ىف

 ىماك تراش ىلأاو ثكساك نيسثا لضُءلا اانأ لافواحدو ساونو لواثذ

 سارلاونب_ثرعلا ىلع « سانلا د-وأاب مذ سايعلالاةفأا "نتاع ىمنلا كلوش

 سس دا كاش # ىلا ام ]!ىتددهلشف ساووبأل اف ريد اهم اف قددص اقلاح

 سانا هدا_سوأرمس + لل اهناوخ او سابعلالاقذ سو تال ىلو ألاف

 ساكلل شعل لثمع *« ومس | ةذادودنو ساونوبألاقف | ؟ مي ىاقزاوثال_هحدلل

 ساملان 55 3 ندكمرا اهسلأد قو سايعلا لاش نوح هري_هن ىلعم



 نك 0

احا مسةول”ىنبابلاةفنيثدس ىلا . نع اعف[
ناو مو*سول سانلا عج ىلع ساون بأن 

 يا هال 

 7 .اثعب(ارعالانالاقو) ع د ار نمريدغ ى ء:درو قىدمح ع نمريخ ماهى أد يح ه-_ة:علأ س:لازبال 1 01

 يك 1 د اك 7 ءارمع .شلار عش أن مداب ز ني دما نومأللال اقف تقالةأالف ةاح م ا 0 اهامهروهظقاماوفار طالق ةقيدح ىفنافوطد مثك أنب ىحي عموهو هلا ترمس نا 0
 طم: اهتاذنماهقاذاذا د هقوذ ىضوامنودن مىدقلا كد رت لوق.يذااوه 01

 لوب ىذلا اهتعنىفسانلارعشأ داب ز نبا لاقت دنا تاك د ردع لفل طخ دال هن دشن أ 00
 مطل ىفرانلا لعف لم ورب تحض ذأ تول 3 تلحق دع مقسلا ف ءريلا ىش 2 مولصافم فت ثقف |

 مءلانر ةسلا ءاد_:هاك ا 5-0

 تماككل

 3 ةقوايللأ بسد د اه زمنا ةرسلم هيفلوشب رش 1 رعشة دس

 لسم دشن س ساووأ واو سم هيلا داع مايأدبناك ال فاوفرمهناق لاق

 هلوق غاب ىت> لزغامصلا ىف عياش ليحتررجأ

 لهم ىلع أد الك سم توملاك # هبلاجرلا ىىءدام ىفرلاب لات

 ةيهاتعلاو أل وقتذخأ كنأ الا تن ورعو ألاف

 اسمع تغب تاتا تاع د استاعاسلا كل ك2 5 را

 هوا نأ محن سهلا يقشان هلوق ساونو أ هدشنأ م لاق ْ

 مقسلا ىفءربلا ىثتك مهلصافمىفت شف ََ
 ةيهاتعلا أل وق نماض» اهتذحخ أ كناالاتنسح أ هللاقأ |

 ها هذولا ف ةفواللا سد 0 اهدم ىف سعتلا ةعرسس لع :

 ديصب رفظ اصنات فص نيل ذل ضعبلوق نم ذوحخأماذهساون بأ ت ب نأ ل علا لهأ ضءبرك ذدقو ْ

 ىّدم ةبعرمسد : مرضلا فرانلا ىثقك + دال 6
 |١ نبأ نمولاهف ملح تقرع نأ "لامك امإةللاعد ءا ء ارعشلا ضعبا ذه هدب دشن ساونانأ نا لاقيو 1

 نا_طرعاعمجامهو مّع_سلا قءربلا ى دعك كلوش. لاقت اا فيكلاقف ىلْذل تين هد شن أف ت تورس ْ ْ ٠
 اذهو مم أ ىفرانلا ىثقكلاقن أب كلذ دعبهتبيريغ م ساونوبأعطقناف ضرعلا لع >ريالرطر 8 ١

 د.لولا نب سم لوق نم هدد قرمم ساون بأ نأ ىم<الا نعو هأنعمو هئمعب ”ىلو لا تدد

 سكس مءاضعأ ىف ةمال سلا ىرح 0 اهقماو ماقىف اهتم ىرحت ع

 لوقت يح ةعس راي ور لوو نموت 1 ٌ

 قورعلاىلا ءامحلا عد سند «ىدا اوؤةفكلىومهلا"بددقل ا

 لوقي ث يح نبي ودعلا ضعبلوقن مهذخأو هو ا

 براش لة ءىفساكلا اء ىبثك دا هب ىد هواهم ىب-طو ب رمش و ١

 ب دراق_ءلا" م معو سلا | فبدات يب ام>وىاظءىفاهاوش" بدو

 لوقي ثي> نار ع فقسأ ع نمهذخأو هو 1

 2 َ ه-فاَض ءارسص اهعولطو د“ ىستال ثم> نما وعوللطو د سما 1 هر ءاقملا عنم

 نيندحما نعمأ لأ ستنيمّدقتملا نعأ لاف ساذل ار عشأن م ةافولا هنرضح ا ىأ تلأ د (ىرتصلا نبثيغلا| 05

 ظ 0 # 0 1 يا همر لد نصخادساا ا

 تلاقفأ يشل ريغد
 .هناول جحر ش:ءى ناك دقلا

 ا فعتلأسلاقةماةوأمأر | 0 ا او ماهو الار «ثلابزيذنا لك ًاءار ءّشلا لعامو انا 1 3
 ريغصلااه 3 لاقف |

 : ردزد 4 ىبعملا

 2 تا
 3 ىوهملا ىلع

 وعللا سمنلا م نمو

 اهاوه

 هابأ هور ل> رلاباعدمت

 ناكل اك (ىنئادملا ثدحو)

 وراها داب زنب يحيي
 و 0

 مقاتل . 0 كلا 1

 - رطر نأ ب حي ىلءمناكو
 صل تناك َّق اداج

 لاةفدا. جلاد ءارعشلا |

 ابرز ىحع 6 هرمضدخأم هوب ىف

 ىدنسلاءاطعىباللوقت أ

 ,_بصسصمو ةدارجو يزل
 ةاطن ىلء لاق ناط ش ىبب

 2 مضارب ءاطع وأ ناكو

 از مد اهيف لعحب ةندنس
 اًضلاوءاطلإو انين شلاو
 1 :زمهنءعلاوالاد

 لمحت ام اقف دا ج لاق ءاه
 ىتلغبلاو تلد ىلعش

 تلق اهمال واودجرمس
 دار ز نب سي ىلع دعو

 ءاق ولاصياءتذخ أ ًاولعمف

 اذءاطعو ًاءاجواقثوم
 ١ كا مابه ره لاك هوانملا

 ه.اعاذدص

 نم رهلاع و ىأفءاّمعلا

 .رعوهيأسة مرش 53

 00 رسما



 تاما 5-5 اعد * تلامأ ا هافاسأ ثيلعاذا 0
 نارولاةكسمعتاضتااذا * اهتمدرجلا ناكمانولناكف

 ناهدلا عم | هةيربناك *» ضو ةقراش لكى انف

 ىاثن نم كتاغص تا“ ىتمأقو ىفوحتو ىرذت نم تقتل ا
 :ئطقال ىتلا ةمفملا - !ةءلازاجلا ةقيقحةذر ءم( تملا قدهاش !او) همادو ىبس :ىديالات لاذ "ىلا موو ”.ىلااذ 1

 : ىديزيلا د لوقهل# مو لما تورطتدندالا ا 0 30 -8

 لزنم ىلع «-ةررط ناكو

 هل لاقو نونا هان" ىلمل

 نلثملا بسد ىنمحل * تو كاو ّه كريصو #4 لمملا نواضانا كاع: مكنادياعل-دنأ « ىننبرك ذتولهّنلا لالحوامأ

 لحزلا كلذىاق * او هب للح «-ةفالانق # 000 تلمس ناذ بيلا تر امثل رك ذك

 اوه سس ءالمتما هللا ىج :لهأىأ ىنيحلىلثلا برمض» تأ ى مهودذم هقامو لا اوهيهنلا قره_صىأ 9 5 ا

 دناولا نيم لوةنمذ ذو. ًامردخالا ثلا د[ هلأسام عنصامزتم غار لف
 : لضقلا لاذ تن اقسىدضصأ 5-3 شي لمت 0 هنكيكا لنا كن رف

 د 1 وودشلاز ءانشلا ب تدب تستر 0 وو :وأو) 1 كلا

 0 ا ا 1 (ياشقةرصبا فارقت وهن 1 اقول 00 2 2 رود عيمصلاورفاظنب لع لاَ

 0 لبق ؛فلخا نمادح اهب ىملي هون يثالثلا ةداستفل ع ناذاتيلان ذهتوا
0 

 12000 تبنى ظقتالك * 6 بهملاو ةيهالز كف ّْ نراك هذه تلقا

 م ذوب ثمتاد أى هو بلا شي ئدك 3 ىعقس نمنيمأ ا ىذ-ةلادب ودحالاتاتك

 كارامو ىبدستن .رعيدأىانغأ لاقف هيسأ نعضاوانألأسرمهمبحاص سبصخلانأ *«ىورو# دعاص3 ندسحلا(ى و رز

 | دواد نيد لاق) ءامدةلاراعش أى بعهنول_ضغر وهب نو وكشتيوساون ىأرعشنوو رب فارممالاوءانلإغلا |] ..ي او ىتندح لات وكلا

 | نم ءىدزلاو لاح لكى هلوقب رعشلابانسل ةيمشاح مهقرأو ةهيدب سانلادودجأ نم سازنو ناك (حاربجلا () ءام قلعاسنازن لاق ىدتسالا
 لاقو) ساون وبأن مرعسشأ ادلومراشبد ب فرعأال (اظحاجطلالاف) هركسىفهنع ظفحام هرعت || لو ىلا رنا ءامع فرهد
 ١ نيد ملل ساونوب أ (ةدينعو أ لاقو) سأ وىالهن و رالمتام زلاىل-هأ آنمدحالىو رام (ىمصالا قانا“ نال أن ناك

 5 نعلاتَمهذلاثو ىلاعاأ هلله ىلعم هدو ا يي كلذ نم ةأنم اياثم لجر

 ةثالثن علاء ارغب ("ىنؤطلا نسجت او لاقو) هلزهب ساو ونأو ه3 سدقلاو عاق هلزنهو زر عتشلا“ 3 زاانعمزأ الف” رملا

 أن نم ناكوايبصخنأكو هرعاش الا فن ع !|ىءالو رجالا كان تاكو ساوزو أونانش>و شدتلاو معا اور انما الغوخ زلاذخأ

 هسا, كتف نعلا لدهأنهتنأ هللاق هنالةرنكملا هذه ءانكىذلاوهو نا وى أ ىلا هللا قل لمشأ وفول 0

 ٠ْ تام زر غالكوذو نر وذو لداكوذو ند-> لامن حتوم ةيشابل يقل ع نرد دى ياقعوت انجل ذثنامو

 | ةخاثلارعش هبه: ساونو أ ناكود والا هتك عىأ ىلعتملغو هت راصفنساونانأ اكو ساوناذراةخاق || اهاصخوتل لالا رهذزلا نم

 قدزرفلا ا ءريرد ل نضعتن ناكو امهاثم شل ىثعالا ل وش ع ُ أدد_ثالي_ضفتريهز ىلعءإ_ضغدو مول لاقو ه-طذح قا

 ةييكلارعش ارقد مدل وق وعد وناتئالا اريثكر هشلاز زغوه لوشب قراشمب م أبو رعشأ اوهلوقيو . هشىذلا تدملاكللذ ءازان

 ليمعفَرح رش ةنش أ ىرعتشامو لاق ةدزبم ى < ىلع تققشتل ىعرتلار ءشتنأرق ع هرب رعشف ت د2 تولد هدد ان راجلا

 ذق (فارعالا نبا لاقو) زيك الات الا لاذ لاق ق دز غلا لديقف رجلا ىنىئاما لاقل طخخالا فلؤفقتاسفةل ]رت ة كل ءةربام اظذحاو
 ثاذرألا م شاونو اه.شذخ اامالول(قاسشااورنعو ألاقو)ءدعنزعاتشل تنوزاف ساون ى أرمي تقتخ ا قافلاتناكؤءالغلا

 ةحنالاةف ساو أ نع متاحانأت لأ س(ديردنبا لاقو) طاخبال لولا كك ناك نال هربا :مشحال نأ س أ راهرخس ىفو ةسلاج
 و هو ةذاس ل آثمقح نمىلانب الو تاها وعىلعمزاكلا قل غلاب ف ضوناو فرظ لن ناو نس | اهحاودغت زعم هلل

 أرح ب سس ري بر ا ومس تب زج 7 2 2 ات الل + حس عع هش مو وجب < ج2 ع مهم
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 ارطخللاوتاذللافض ه«رعلاعاضأ الجر نكو

 ار-د+ اهفحاتاره عتلاوةلحد نيبل 5

 دعا ارطملاو حيرلا ىس اد * « ارثدىذلا مسرلاعد

 5 أرسع ن نمل روناسو 5 رشا ىنامرت ملأ

0 00 0 

 .: ارمعاال هنلاو .امآ لامن ىلا ا

 ار3 هرارزأ نم نكءلطأ هان نأحص ءاركصز هلاةقلعت « "ىح اشدرم ناول أ!

 0 ه1

 0 3 # را نأ“ 1١

 را 2 ذأ د موصعتو امسالو 0

 هللا هداز 4 :رطنلاترزرك الك لاما ةباقو نسحلا ةباهن مهن ذا ههدونأ #« تدعلا ىف ىنعااو# 39

 رخ الالوقهانعمىفو واحاليثلا ىلارظنلاراكت نأ عم ءاهب وأسد كدنعأ) ١

 رظنلاراوكتدنءائسحداز « | 0 0

 ا
 ارهز ل

 ار-طدالو هب تفاح

 « ارطعاذحض#“ حاربت ككل ناوردب هنرمو

 « اررطرب_:عءنم#ل « هتضاوحتطخدتو
 * ار-ظن هيدزام اذا © اةسح ههحودبزب

 ىورلانبالوقوأأ
 لوأاهتا وذ ل 45 0 00

 َى درغملا سو دمعءلوو ]ووو ار 0 نأ هنهدحءاضاا اوهو ىننملا لوقو 0

 ابنرغات بقاعج © انثكواس ضقو *« ابيع اتاتاقلش « الالمهدالازغا
 اي.طواش در ون اطخ لاند زاطا ابوذتنأاةوخ ظاوخم االا كنودانضضغدو ا

 نسحلاف * بترهلاممىرطتىهتنبام ىمجنانالوقوأأ |
 حار طلا نبا, فور عملا نيدلا م اوقلوقو ْ 1 1

 ديالاوهادم مادغناوو اذ ادغانا اب ىتللع « دعم :هلاطملالمالالو «دمأ هل ضمن ال كدعو "|
 درأالو هقبرىنحىلا هم طظىبوهلوح نممو>أ# درملا هنأ اكدو ريبذع « ءلبقم عضاو نع لص ١ ظ

 ددج نساحم هملعتدب 0 | ارا و تراك ا

 قرطلاتالوةهنهس ا

 رقهتل.اءا_ةيح 4 ةم>ان لك نم ههدو 5 رظنة-لكد ىلا ع نسح هلك اممحأب ١ ظ

 4 7 , ةسعج موانكلاةىههصالا ب حا هرمضت ىأ لقسم قاقدلا نب وقعينأاتهرك يام غير ظن هو 3

 بتراهقوف تالو الأ ع

 فوتنمايئارون م ئاص حاصلا وص مهالعأ تنكحصو دشاةةروص: ا 9

 0 اذه. ا أ ىع انشا ماك 0 مف 0 00 3

 5 0 الار م 5

 هلوق من تاقاله كلم ال لاهتذال هلوساوملاك ثاقتف ا

 امتسامتهتدزاماذا «“ انس هوو كديزت
 و

 1 ك1 هد افلا رم دب رز ةمود ا ريع سس و هدم رةشوةسارر عش قاخ ناكو اهو سأ :لا مق ةةرقلا ىلع 'ٍ
 بف

 د.شنأو ه سار قهتفضاو اويتك |لاةفدحأ ْ

 نائزيمعلا ىدلاطل سدلفوب تمتو تم ءةعرل ةمضخأت د ناسالا ةضخْطْنو ةمامعن# راح والول هسأر هبشأ |

 أرذ أ 0 هيلا 4م نيلاق دع 0 هيقوالا و

 أت 2 : هاا 1ءادد ءىلع ' ناكو همضيلف هفضد نأ مهن انا نذ ههجو ريلي ضوه هانلط ءانلظ اقف أرمضاح ناك م "رلءلبقأمم ْ ا ةسن ا ظ در م أالاو ةعاس !!كتروص فدى 3 اا ىف لاكو "ىلع لبق هةأو ىناجىلا سافلة وبنو ' ظ

 فض هانز ه.فلاَقو 1 ْ

 هاما 1

0 

 نا م_صخلا ضمد ال ته 1-7

 غ امع 1
 رومعلاىرعشلا هنا عن َى

 :ةةرمثدعل ةمامااأ اهل لي ف

 كوع كاذر ددسن

 ,كهوأ لاقذ ىرعشلا هناي :

| 

 ةرمُش هلدب ز المكحنان

 ؛طق نم هرف عنصمت ةعفرو ||

 لاو
 ابراخ مهنمر هدلارصتتال |

 ادبأ

 هن سابا. ىلعتدحو الأ

 موب اعمَجا اممناقغتاو |[
 همن: ىرل باهملا ساعت |

 اورق لا درتا ود

 ا

 م2ىندباهر فرعتملا ْ

 :*ارأاو هرك ذام :

 ىنذنون# دوحو خصنا |

 (دايزلاقف)
 «تارمدة م ّنومْفرعأ ىلد

 مول لامسو ةلذ م هامح
 ' كلذ نمو )هريغملا عطقنأف

 ناكلاك ىنث

 ىرسملا 00

 بن»ونب ع رلا جامي
 امو لاو ةرئا بالامر اههحاف
 مير لاةاطرأ لاف

 ارزتوموانارعلتًاردقل !
 مأ تنأىثنأأ تنرداش

 رك

 (عب رلالاقف)



 بحاص ىرخ“ال تنأو
 لءاخو

 أ هدعب ثعم#ام هللاوالذ

 ىد 4 هد را 4ءق هيي كم

 ١ اهل لاقفان.١توملاَق رف

 أد عي همناك افجباخلا

 28 ض هحوتلاقف كلذ

 تيأاذالاقفان ”رمضاح ىلا هل

 8 ََن هداسعىبن نم رضاحلا

 فئتها مافرم ”لعاف لمةع

 تددلا اذهب

 #* هلمأ "نا تام , الها نءهتلاافع

 "ىلا ى :رمسدال رهدلا نم

 ' اههامخ

 تفرعكلذ لحرلا ل عفا“
 هل سل ةذ ىجعملا

 ند س> أو ىف رافعه -ةءو

 « هطفح

 اهلانال ةحاحاتم ءاعرب رتع

 إ وأ وا (كلذنمو)

 ىل-.ةأ لاقى ر اغلا جلاد

 أ هيقلفهراتمادةرقبةرمصملا

 دربأنب حامرلاةداسي نا
 كعمىذلااذهام هللاَمف
 | لاق. ىلهالهترتمارتلاة
 نبا لاقف جابر بز هل
 هدام

 هه كال هال مَعَ كنك
 حابر ب زب للذقت ل تن اذا

 (نارقشلاقف)

 هيل طناق هب زا هناكن اق
 حامقهوحولادوسةوسنولا
 ىنكاوهدا منيا ىضغف

 هن رمد طوسلاب هك

 داب زج ميءاة م نيد :ريغم ا

 هريغملاب ناكو ىسقيعلا مهعالا

 ”رينمضا هر روش 0 ولا مئةوه ”ىديملا ناتلصلاو رهاظلا ىف |
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 دهاشلا ازال ثلاو اهئاش 2 و 0 علل لم املا دو 4 ومانالارو رك نأ (تيبا ىنعمو)

 عداص قحلابوهذ متيام تم « اومت:اءدقهيذلأناتلصلاانأ لاقذقدزرغلاو
 طاق نم لا لل ماا مآ ىباو ا :اضو تدا هنءسح 2 ىبتنأ

 0 داك ساو 0 صاع. ضق شع الانا 6

 عماسرج هلا علا تنأىل-هذ 1 رئاح رعد غمض ءاخضف طمأن

 عئاتمم-_مممحدملا فه سلو * ماقعستلاو :. ال ى سها ءاضق
 منا ىلا, ضري-|واع ردالو # اددصنأف 00 | نك ناو

 عدافذلاو هنان.> ىوتستاف دج ادحاو نحماظذ ل رش .ناق

 عراكالاوىرذلا" م «ىوةسدامو#|عدو َز ا فلازم وانو

 . عباصالا ك:مفكلا فىوتستامو«هشي رو فادخلاكىبانذلا سلو

 0 امد د 0 وع اه ره دش بيلكى انتا غال

 عفار 4 س.سحلا ندل حذار هل د 0 اره نم عسفرب و

 ح طاقوهوهتف>حار ماقاتو 3-0 هدمخب ءىدرلا فرسلا دم < دوو

 عمقاوص رب رح نم هملع تخانأ 4 امدعي قدر رغلارمصنلا دشن

 عدا جلا و.:625 اعنأ أتدكن « ىذلاحكح 1 كل

 ىلاءتهليا هجرر رج لو. كلذ فو

 لخفلا برك ىلا يح ناك ىتم # هريس ءقباوسشل ألو لوقأ

 ( ىلطاس متل نا ليقمانق #* هولا ىطب أ ىلايللا بذج 0 عزنو نءاعزتو هنعزب يم

 الو ا زحرلا نم دمصق نم "ىبهلا مضلا نالت امسآلا هذه
 ْ ادالا سأركا ىمارتارنأن مهد عنصأ مل هلكامنذ" ىلع * * ىاترابألاو [تصصدأدو

 سآر ىلع كرثت [ هدعد :وتاربالادعنو

 ىلامالابذحو تاعزنقو عزانتاهمج و سأرلا ىل 3 رككلاوأ لاطو رعشلا نم عقتراام ى موأ "ىمملا

 اويفلوقملا ىأى اللا ةف_ص رسأ اوأ أ ىطبأو هتماعىضءاذار مّملا سد>لاق .اهفال_:“اواهرضءوه

 سأراِءَدَعمرعشراسحلا عاصلاو ىيرسأوأ ىئط:ًاهمفال اوقمىلامللا ىاهنم لاح مقو ىرمسأو يطأ
 هساعامم عامدلان ماطتشلواهءاع ف اذجلا ءالماساو ه:ءاهروضتو ةعقبلا كلت فرعا كاد امنا فعن

 ىنمد ةمسملا هذهنأ «تايبالا ى * هورإل رتسلا اراوملاو هلقالموهوهابا همقس همةسالف ف سقلا نم

 ىربكل علصالا سأركىسأر اهدي و رلاهنمأ يم بكت هرم ا وذ ىلعىعدتتصدأه-تةحوز رايخلامأ
 هانفأ لاقت لاو توسأرا لاو ا «ُسلا ىلامللا ىذ هو مانالازت م ىل صفو زيم ىتخوطشو

 ىلامللا بذج ىلاريعشلازيمق دانس ا لسن أو ه(اهيفدهاشااو) بور لاو عولطلاب س شلل و سه أو هللا لق

 هرعسلا نم لصخللا ةءزنقلاو ىعحراو قفا كاراواذا ىت>

 ٠4د ما ادهأ أاوشىهيفد رعتلامد:(م هلاوأ أو) هرخ ىلا هانفأ هلو5 هن . رش راع أ

 ارظندت دزاماذا * (ةددح ههدو كدرزي

 اهوأو م1 تيوتا ءالاو با ارعالاو.فوحت ممرئاولا ره 5 رايد ع نمساوب ىبال ملا
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 ءشلاق 3 ]وعر ىلاءتدنا نا قد

 ءغيالامنواوقن مهنأو
 : ةكرأد وو تودص دولا

 نزاخا رم#ىبالهدمصق ن هو ادعءوضلا عسج انة يس نانرئاغاةمع ا :

 ىدعس عب وتلا هتخرأ دع ليسم ”مكلثموأ اذ_هدمرخ فووار 3 ه-هوطرخاغ'كو ا 0

 َ اموق”لحو زعةللا ىدَ امم هادغىجم موه «اصعتءاقناامع اكو ىذدرت لم> نم نا.مئتلااهناكفىوتلااذاو ٍ ا

 .عواونمآن ذلاالا لاذ ىلاعت هللأ هج رداد مسه أمعب درأو رس ءةنس قهناقوتناكو 1

 رسب سا فاعملا تالا /ءوهو لالا نذل دهاوشو ا اوركذو تاحلاصلا ا كلا 3 . ٍ
 ه( حامر موف كمع ىننا #2 ه4<©راضراع قيقشءاح هن دال و كاعد

 دوقمعلا :.نقةشساو هدعبو عيرسلان ملط: نيلحطتسسلا |||
 را حالس قيق ثمأ تمر لهمأ دع ةلذانل ارهدلا ثد- اله 0 1

 0 0 0 هتعاص »الدم حامرلا فب رصتءاركقماضرعه#راعضاو لح راااةهءاج (ىنعملاو) لح نمسا نهقيقش هسا د

 عم سل لز ٍ ءم-عاكممن ايهمانعأ نمدحأ هيلام وشبالهنأيداقتعا دوس 5

 نااهتنسأك عك اركدو مهحام ركل تلعم كازكتال ا موعد رطمحلا لحوت لهن هل ليقف حجر مرنمدحأ 000

 نمْئثهسلع واذا هلركنلا ةازنم عوشلل كلا ريغل ,زاتهدفدها مشااوبةريثكحامرم ويفك ع ىنبأ 0

 لوالاتدبلارطش يلا اريشم”ىملدن الارباح ننال وق نسحأ امو هانعم مّدعَت دوو راكسنالا تا راما ا

 قيقح ىل--صوتن أك لاقو هع هلع ىلع لولا حاس
 قت :]ضورو تاساك نددام » ة-هزنفكد ًاراماقذ

 ق.حرااذهوضو راوهاذه ع انكلاوهذ_تىن_ه.لاقف
 قيقعلا ند و نام_هنندام ع هدد نمو ىقمد نم سم

 ممظعأ ايش ىدسملل

 انودل_عكذ ت روكسلا

 مع ماقمت هللارفخت سا

 ىح كاملا د نع كصخف

 دري أ نباانلات 7 روع

 مع 2 تكا

 قل ةتفانم

 ةرمضو رمت اودع ىبذق
 اي و( رفاظنىلعلاف)

 هنأ 4ع :ومدصم هن اكىلا

 ىو رو) ةميعض ا هراعشأ
 :اغانأ ىصاعلاءاقرو
 1 4تليخ الا ىلءاللاق

 ه كياشنا هماعتدؤو

 صأ لص كاوىلوف مره
 ..هأف ريا نيةبوت سعأو
 همه فدل كيل

 أ طق ةيد رامكحن» ناك

 اعف طوءالذ فك مظاخ

 االا زيسهالااهيأةقلاوال

 هءناهمت هلك ه سه ىل لاق

 هل تاقثع وضانا

 1 هلاثاكةحاح ىذو

 ءس تديحام| هيلا سلف
 وذ نأ ىتدن.ال ب حئاصانل

 قيفد_ستامأ ىثختاملا ةذ * هسدح ىلع تالدتذاو
 قيق_تاذهو حم راوهاذ_ه ىقفاناموفخ ىو ىذو :

 لاَعؤ اضدأ "ىبسلدنالارفعج وأ هذه دوو ا

 هصصا_ةللمللا علطأف جاهد ىلءغدصلاان اتذنأ 7 ظ 5

 ه#ر ض راع قيقشاذه #4 لئافاهذو م ءاهَدَح 3

 لاقفاضدأ اىدر رولا نيا ةنعضدو و

 ه2 عطت_سرول امزهنم «قتناق يفشل ره لا ىأرات

 هر اضراعويقشءاج ده هلاثلقف ءاحنم لاكو

 0 0 و 0 ٍدددأ يي

 هل-.8نا اودحلا باكو ا 2 ا 1 متل "ىديعلا ناتلصللث ملا 8

 تيدلا دعن و "ىديعلا ناتلصلا ريغ غوهلاقو "ىدعهللا ناد اصللتاينالا 3

 ىذةنتالشاعن مهدحاحو مانا ىتدفمو كلذ دعب نأ 5 اهمو تمرهأ لئلا 1

 ىبغلا كورأ ”قرمسلا فورأ + ىرت د5 نااموتاقاذا قدام ةجاح هلقمتو 5 نا ىلا عمسوت

 ىنلاءب هاد ريس نكد لاجرلا ىو ءس ادب "ىبب

 ىّدخ ىلملد اداوساماذأ ديد سا ىلع لمل ناك كف ىالاربغةثالثلا رمسو «ىرماد طاع

 ىورلار ذك ملاكا ناذي هةلاقنأ ارعشلا ىدرأ 2 دي لدللا نم# هةمهناو داوس 4

 ىتلىدأ ماكتلا صءعبون غءاسللا ضع قد تعا 5 4

1 

١ 
 ا
١ 
2 



 لاش له كلذتاهه

 دقرملا

 تلقوتد-اءتو ترمصخ
 ىفرطنأةباوح ىدنعكلل

 تأشنأمت ايلم تركفأف

 لوف
 3 د# هال ءدوالا رذنال

 دهشأ ىلا ه,تركتاذاؤ:

 لك تقفو ترقند_ةنا

 هب رخافم

 عسي رلاف رمشلا قكملا و

 دمعملا

 5 لو اهانبد5 متاع دانلو

 اسهماعى رح تانوللاف

 داوملا

 !ٍ "ىبدنلا ىتاحاهمأر رم

 « لهأو
 ديرملا جلا هطمطغرخملاب
 « هضددو ءانغل حر واذ عد

 ددعم ىنءوهبتقطنام#

 نوطدىدت هبتقعم

 «مونك أ
 نورها ممعاذاا دوج

 داكزالا

 د همناع4ف الشنولو ادد

 دعتملاباطو اهبراثاتذل
 دول نب: هؤلاريمأ ا هللاوف

 د ةآناك نا بتاوجب ىتاحأ

 اخأاءلاةفرعشلا نم“ لع

 ىوسلاكب رأ موز نب

 وأ لاق رهاسقلا ىندرتو

 ديرب ىدب زيلاهللاد_ءع

 ضماغلا سهالا ىلع كلدأ

 صهالا ىرت نأ م . 7م تنأو

 لاقت لثموهو حءاولا
 ىلا ةرخافغملا نمحبرسخت

 تاقف مرت أرجلا ب رش

 هلاك ب صأ تاعامأ هل
 قلل رك

 م ا أهو دب هع ع كم 5 تااقذ امس ءاركسلاعدصدقو ياه رد ىف ىه مراهتشلأف

 اهساراهمأك انس طغذ اليرم © بد اهرصصتأ ءارذعك ا وسافن آكسا ثلا ياحب د اهفك هدول

 ال ان الو هلفغىلعا متع تءلوذ اهسا ع ك_ع هاى ندم كفن ال هللا ف *ختلاقو

 ظ فص ناك هنال دءاص ىف تن ك-غوا وةرمس هنا ىلع ساجا قرتفاو هنم لة : لذ فاحو دءاص ل كنلا

 ظ
1 

 ١

0 
0 

: 

 دمح ىنعموهو هفاذلا مامز فهد كد انزارعش نمو هلم ءاهفةةئلارْش

 نال ًاذلا| وشد ع نكسد فرح د فرب لمت كلا تدثأدقلو

 نابعت هسق: لوا راغ »» هن 6-١ اهماطخ ريق ةزرلا و هر

 لّيطار 7 ىنتملا ىلع هيفداز دوو

 ايعافأ نم فانعالا ىلعن*اك « ةنعأحابصللا ويف بذا

 ْ قرط منبءارذلا ىرمسد ىلع عا هبا همامز نءاك ماقسأ ةعمجر ةمرلا ىذل وو نموهو

 [ىللا نأ اوهو رخآ اددقمدارو ه-ة..ضرعىفهب أى ةاملاوأ يش هيبشتلا ىلع دزي مل ةمرلا اذ نأ ىلع

 أ ع ”اك-ةىرملا لوط دعب هم رقدلا نحو ح رملاو ةروس نماهبفالاهتاسو ةىد.أفرقتسا ةزعالا 1 لطحا ٍإ

 ْ | يراود دصع لا دعواهابأ مذا ى هوةنعالانا سرقلاا عيذاحفا مترسشاباذا| ةقاذعأ غدات ىعاذ 1 ءاللا

 وهو هقرلا ةباغىف هدمصق نمت. كداب نيارعش نمو كل شل نمةدخؤدالو

 ىلامهيلاتوكشدق ىف“ 1 ىّت>فرف مسنلا ىبرثمو

 1 ن رضاها ضءن هلع ن ءط ه فهنا دم هدّشن اودابعن:بحاصلا ل ىلعدفوا كد اينبا نأ مهضعد لقنو

 ٍ َح ركداق هنعنأدايعن:بحاصلادارأف ىدعسأ | هتامل :نااهلاق دقدي اصقد-ئهنأو لضم هنأر 5

 بركىدعمنب و رمع لون زو لل ملا همة فصد :ةدمصق لوشن نأ هد 1ع

 أدر نب لعلا ع 4 ايحلارش 22 ام-و (لاقف) اد_:لعءاذعو ه هع دا اهنا رتل

 روع: هنااا 25 تت

 ادقععمدلاط سن هر الا 4 هرحو © ىذنملار 8م لا ك طمس وب ا ا

 أاد_1"ىف ىف هئادل تى خخ ةقشدق ىلىلحاسمو * اد_حوتريعتسا ا !ةون # مشل تلح اهدعزان

 ٍ ادع, برقلا دنع ندريد 5 ايقلا سم” دراوش 5 ادعي ا أرد تريص ىذلا 1 ىل مرءال

 أاداحنوجلا مامغلاد, ه كلع تصدت 6-1 اكو * اًدو ةمشاقنلا همسش 5 ىف نيدرملا كد

 اىدصتاذا هيغض امىف 5 هداغمد هد ن1 كو 5 ادقنمورلا ءس ذ كلاطعأ# هناه د1 كول اذاو

 ارهو هايتك د اعبرأ مئاو هود# # ىذياذا هما قص ىف 2م طاء ادوعنأاكو

 ااًدململلا لظ نكف « ةيضه لاحت اذاق « اًدتسا وةهاركلايدر ريس: دقق ؤتطملا بأح
 اذ_-والزه هفاطعأ « فت. ار لق: ااذاو د ىّدرت د_5 نا ع نمانقفكرن اك ةىوهاذاو

 ادصا هج وناذار * ارمملا دعال ءاررخ *# ىّد_ىتاذافوسءلارحز# ىتئانذأ اطْر_ةنم

 اًدعتساف ىئاوثلاددع نم نامسحالا عار شل ىد لاصق تيدحاو و فه 202 د ةاطوأ
 ىدنألطلانوفح نم * فكفرعلارمنهوسكت * اد_هرراط4اانقلا لعموم تاثنااذا ةافكلا ىفاك
 ادغر ل ظلادوراشع دع اسال ىلاعللا ىقلاق 3 ادروقال_مالا طراغإه 5 اننهلا ىلد 0 تاز

 هعمتاواز_هانالو مايلا هذ هريغر عش لنا هنا هن اعّداوهيذك ىلع هءلعن ءاطلا مالو محاصلا اهئسداو

 0001 انا ال «رمارر ذو حاصلا ناكو هنم لصق تان ئبال نزولا اذه لعاهلك ةيليق نون

 ئ ىرشومجلا ن سحلاىالددمصق نك نزولا ذه ىلءليفلااوفصد نأ هترمذ< نذلا ءارعشبا
 ْ 0يماسمرلا 00 21 د دد_م *« ادردرب ناجل وملا لكس موطرخع وهرب

 ملوك 4# فو هنأ كصو 5 اد>و تامدعأ ىلا هي ريت ديت ة-صقار وأ

 ادت نيدوفلا فلان : هه ناو س هاك 37 اره رضا نا طع” ى

 هانمع ١ ٠
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 تعاط من موزخمءازبأ ١
 ظلا|هرونب ولت سانلل

 هلأست لق ل .:لاددوحت |
 ماا برضتو أ عا ا

 ا نم عرسأ ىلع ل ليفأف

 | مدح مص ن نمرعشأ لاثو

 لوقيىذلاقدصأو

 ءاطم دعسان نس 2 ءاه

 1 ملا تدع أتدباذا

 اء:طاهقاروأ ىلع مال_ظلااذ_م «ةينادنسحلا ضامغنم ةدرغىف

 ايفترسمأ اهيف”بداكو * اهنك اسرجلا با حاولا ىدهي
 ا.هذا ناري عنمذرمزلا داع 3 اهئاوذيف تشاطرانلا اذا ىت>

 ا .هوام ر ردا ىرب َرْغأ ىلا ع مسلم ,هلارغتو اهنم توه

 هرم ىل_-دوللهد-ءهنمعىف * هرعسلاو نيئيعلا دوسأ هّنيحأ اًضدأهلو 5

 هرمدةلاو فنالا مش ماطظعلا صخر# ال-ءاشحلا فوطخدلقلا ندا :
 هرت_ءاملمرلاو هثنام ضورلاو * ه:لمؤندغلاو هتمفل ى-اغال

 هرمثبلا ةقر نمي 0 # 1 ىنيعداكت

 ريظانملا اوك ألظ ىفب مثلاو يل هس |
 رويئطو رامرضنيد هر :

 ْن ذ”ىنلاىراجن ص رامدخا

 3 رودج ًادعبأتع راق
 عدو

 روقلاو بو.شلاانثلاعواط نمو
 رونا اة _ضف هيف 4_>حاجزلا ص 5 ىنبذاجلوطاقلا ىلع مون برأ

2 

4# 

 ة قد رباثيب ةبعرصو
 :-معق امندلاتدوساف

 اهفسعأ ءادمملا نم”ىلا ى 2
 1ه را امل اناوح ١ .جامزلا ص أف تءاعقت اذىبريدأو

 .ترياثملع مت تنك نا رور رض نحدلا باءض نمىقلدىف

 هدصأق سلو 1 ت2

 ةدص تاق ل ء هب ترخع لالهذتلدمتنودغلا اذاو © تاّدعة”نوصغلا اذا ضايراارق ّ ّ 1 ولهللا و كللءأال لاح هءقاضانا عمدلك 5 هفارطأ تمعفأءام ر 1 اهآةرعشر : 0ك لاذ ل رخاةماخه ست روة:مروثنما ىلع ذاذرنمو * مدخقم نادي رلا ىلع شاشر نذ 0 ذ لسو هرلعمللا ىلصدتلا روج 6 نافجأ نم طقاست عمد هتنزعرادجأ نمل عاام تناك
 م وهنا هللاو لنا غغتسأو : هميستلا نب : ريغوشو ه“ مو

 ا ممضتفأف ه_ةءاجا نع ال.فطتاهناوأ ل-ةكتتأو «ةدروقئادحلان 0 ها تعش : ايلا مزاكللا لاقفنرمضتلا ةدايز عم م نب ن.دلاريىريمالا هذخ دقو 7 اع ررتلا خادم ل.هلل هاوفالا عمك ب اعقحت درا مث فت درو ظ _سو ةماعلا ص راغفلا لد لا ةللار شن ىدشملا لعق دي هدءمر رونلازيفءادش *ا1ىفاو
 ف فاق ةضفاذلا ١ را اليبقت ىلاط 5ك ءلااهذ « تعمذدلت ردا

 ,دج أ رف تاق دة لات ْ وعوةهقان لا فصوىف ىنلِل ترد نمنيهذتلا اذهو 0

 اهتاقف عامتسالا نم | القت فكاطك كماااهخ * اهلقلمامزلابذج فريغبو ظ

 سا#لا ف 3< رس نجا طد دي اع "اكسو رلأ ةَفطاع س.علاو ْ ا لاقف ديلولا نسم لوقن ءوضو نا س>الا هي عن س>أف درولا لذ فصوملا مب نبأ هل هن 0
 نيرا ءز سلا كلاود : تسدد ود ىداملازاملالوق اوف ميتنبا لودر 0
 17 دنجنمتعرمست ةعياط درولأ قيسس: كت ةددوو 1
 16 اهسافن أك سما ءللىكاحي * ةدرو صاعانأك ت21 روصتملابب قلما ضاعف هل ئغأو فن ىلالا قلت نيد سماع ىأ ىلا تاج درو ةروك ايفصد صوصغلاباتكب حاصىوللا دعاص هلاقاماذهبتركذوأ || 'اف امو تنكنااذبر ذناف للبس هذ نم ةليقأ مف -- د دربلا صرق ندغلا ف2 دو 0

 ءاذنم لكل مو رحمن اي لذ اهوساب | 6 انثتطغق د ردماه هرصرأءارذعك 1
 2 اا ارامل ان 3 ماشو دءاصوهر 11 ةيدالا سال ىهلا ةذ فب رعلا نيني سلا هد سك «ءاحامر وصنملا نسساف ا
 اذام ||| فارتفا ل - ,ةاهبىأو هراط_سأ أ ضعب ضقت دقو رتفد مفص ىف اهتنثأو انيبأ عضو لزتمدلا فير ءلاناأأ]
 ل اهسأ سموم :لا لد دقو 5 ةسامع رمدق ىلإ توضع ىهو ساخيا ١

 ترا ةااهعاذا نيذلا ن 2 ا

 :هراغقلاووذلوق.

 نها 0



 اذه مرعشأ نأو ماش

 ىذلا لوقددص و ثدملا

 لوش
 رهو فاةمديعاما

 باطملا د معر ل ولانير

 اناا, تلوو كلعاتمأ هقَأَف

 نمرعهثاناو مشاه ىبب

 تارشللا لطلمدلانا
 اهءجأ

 كءحاص نمهللاورعشألاَقف

 ََت ارينا انا ىدهأ لب ريج

 اهعجأ

 هللاو ىنملغىبدغ:ىفتاةذ
 هعاطقنا ىف عمطلا ىناجمم

 | رعشأ لد تاتذ ىتبط ا ىلع
 لوقت ىذلا 4م

 ١ اذا قد دربال مو زخم ءانبأ

 امرص ىر , هنأرين تك -

 بهل عمرارمشلا هنمحيرخي

 (_!سرّوو 0

 نمريعش *1لاكو 0

 مور ىباشأ كنحاص
 لوقت ىذلا

 ىمطو ىمهاذار ب ماه

 هودص الاولاد ءاو

 (ىثقاعم اهمارن مناد

 نب :هؤااريمأا.لاةف

 ضرالانأ هللاو ترَمف

 تلقو تداجت مثبت خاس

 ىنباخأا
.1 

 نمر ماه م عسا
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 دننسد صوصللا لع هب هيدل دع لل >> رىلءاهامويرتذ

 دابلااهدعي نمهاو>امو 37 امير هدنءاهعدوأ

 دك ط.غلاىب اور ىللعذ د نمل اذ ىسءاك

 دقت دل لكشلا رووشمو ةكجللا كحل لاذو
 ديودءاسوه->حوو نوذ د4 هلو ة#و بو هساع

عالو هنئىزا 2 نزو 03 الو هذ تالق هعرلك انو
 دد

 دم ديزبنأ ىلءودو #ئ ضوءهعاض أ دةىذلا ىنذ

 دس ءافتتا سفن معا ناكو هعابدو هلمالغمذىف ست كلا دشارلوف هلثمو

 دكنلاو مهلا باغفان ءساغو د د>أ هنزحي داني معد

 دقتفيرادلا ب اكوهد تنل ب ا "روظأ دن ماحراخ هبنوشأ

 دا>الو ل-ةعالوءاورالف ه«هتقاةريملا فونص نمتدءدق

 دقن اريغلا هسا ىف نم ءاعد# هرزمتدتام ىلا لوعغلاوعدب

 لالد ل كح هع.ب ىبعأو هارعش 95 رحاب لكى م اف ا س ساه هر عوياضدأ همق لاو

 ىلو هل ني وألا عبدأف © هن رقنوح موس تاو

 لاح لذا عم مدن ةعالو دع امل ىهت سد هم2-خهيد.ىقاخ

 ىلاءلا فمثلا هورذىفاوح أ ناو هله ساعم م نم واذ سد ىلد

 ىلاهلا نزلا فسانلا بويع ضءبب# مهامرالاقم م-هيفدجرلاذا
 لا تلك ادي ه-:عترمصؤاع *« مه 0 ارعساقلادحو

 لاَمْعمَةدابكه .فوم_هداكو #1 ةعادا ره ارم هل ج.ناو

 لاقلاو لمقلابرادلا له مربد و د مواعىت :-ناريسجلا,ثثدعدو

 لابالو مهورطتغمل تدحاعأ 0 هناقج نم نا ول

 كاهالب تجر ألاب هذاقراذلا ىلا هب هنو-صر هد هنأو سه دفولوقأ

 . كا ءود هللا هجر ىدرولا نا ةمالعلا لاقو

 رح هلىلوق موب ٌرحانأ اف 0 ندالو ءاهبالديعرداهب .

 نديجلاءارع_شلادح ارو ه.شملارعاشلا كابن نسا نير وصنم ن دعما ديعومت «كنابنباامأوب

 دضعكر اك الاحد مودال لا فاط رعشلا مطن ىفقئاربواسأو ريبكناوب دهلوىدادغي وهو نيرثكمملا

 0 وتب ناك هنأ ةهثملا ىحاصرك ذو رئاوجلا هلاوازح ا وامه :ريغودا عنب بح اضصلاوةلودلا

 هرك ذفالصف ب>اصلل تأر و لات هدياصق ضءىفكالذرك ذدؤو هنطو فم .صد و دايعن؛فحاضلا

 ريثكي ذعلا لبملاو ماركلا لزاتمىثةداغاف كناهنايستغةرثكو كتانزتاامأو وهو هطمتساف
 ةديصق رطل كفر قوم عس نمو ماحزلا 5

 مهاونف ماهتسملا تاربعن مو يةطقن بصلامدن ماهءلءعراقع

 لاح -رلا بامل ًادنءامل هي اع ”اكلوقعلا بصغددو 0

 عمادملا دودحمتا درو فري * اكاهساكىفنزملا عم دريد

 ىحاصلاىلا همي رط ضامغ ضءب ىفراذلا مارمضا صو ىف ىرخأ نم هلو
 امهشلا ةفدسلا باش ىفاهتدع نأ <« اهص-م سعئلا رع ىف َهلَعمو
 امعدمليللا لذي حامصلاهجو * ةرتاق سهلا نيعو ترا
 1 رطلار _دتسأ اه رخآت دعو * املأ ممحلاولس تسةلملو



 در_هنمو ىهذ عمم * ىتد رأملك وك وهو ىدن]

 0 و ريحا *ىلذ ماللظلا جح د نأ ىرها سم

 دعب هرارمم ن س>ر هوج ة هردان عام حرمفيرظ
 د_ةتفم"ىدل سلاف *« هظفاحو ىرادىامنزاخ

 دصتقموهذترذب و تفرع س أ انأ اذا قفسْسم قفنمو
 دد>اولكفذ ىنايث ى :وطد 6# نس>-اولكف ىتكن اوصد

 درتلاريثعلاو انالقتلا كم لاكف بطلا ,سانلارثك أ و
 ديزرلا اهانع عي سور د تيلجنا م ادم اربد, وهو

 دق_عنتوابمل نمل ه# اهلمانأ أدب ىسأكحوع

 دوأالوهقال أ ضه:ىف + جوعالذه سكحدنقن
 اضن ًاامهدعب وناّحملا هدعب و

 دشرلاوباوصلاوهظافاأ *« ىف ةغالبلادجوت بتاكو
 د-> أ هيام فاعضأ ةفأر لاو ةسحلا نمىدد>اوو
 دع: صضوهذ تدر ناو 3 يكسب مو اي عسا ذا

 د> ًااهو مل تاف_صدل تق دقو هفاصو أ ضءداذ

 ئه 5 هلامالءاهمفعدب 6 ديصقد د و2 تاهشل أ اهضراعدو ,9 5

 ديكدلا هيب ضتءانعالا * داوالوالكحد.عوهام

 دلجالو قيبهيلع داج #*الفةاسالا ىعأمّمس طرفو

 لو هلكهرفام خقأ

 دلوىرولا قدر عللناكنا هي هلوهف دوقلا, ان هنت

 دمرامسامواعمدلم_ست * ص#تاهف>و شح َءَمموذ

 دك امن ولو فاص لاذ رك_#خلسر ولا هغمص ل ممةنحوو

 ددغ هنهقوذنلك أدق * هتفاطنىف دونا ءأكح
 دوحهرشد و ءاحر" در 5 ادبأ هكصخف امر طق

 د تصر بوجولا ىف هناك * همناهم نم اك

 ه1 كا كلل د لح الوامس ن مال قرطد

 5 ..سالا همصخ نأولو باك لاك بني سلا قالا نكلآ
 رب_-. أ نيس ىكربس لذا 5 0 || سلا

 دقت رمح لك اللا ارمض>ام وياذا وهذ لالا ىفالاناللسكم

 دساوهنمحورلا تواست د لع

 ددت ىذلا ىلع قت سامكلا بطحلا ىف حابر لا موراثلاك

 درطاهُز رط مذ رولذنم #* هّننم لإ >ق لف ر

 2 اوثيدحلا لقت :وسذك- * لاو ةعمتلا هفاص وأ لجأ

 دمتم :لاذناعض أ, وهوه تعتجاهبىرولا بومع لك

 دهم مهغلا فان ل اكلاق « ناولوةأامرد,1تلقنا
 درس هنكسصو حارقءام + هللستاذا ىلام ناك

 دمع أف رظلا ىفاهءاعتنك# تنسخ هيود ىل4_ةاج

 د_تالوابي_ثماملى نبع .«تدجوامضانراارهز لك

 ناو

 سهأعو ميا سن متءدصأ ىلع

 ىفهديفاجلاضفنف لاق

 لادوهه>وأ]

 لكب مهيكشت فو مذ
 كدنوم

 رجاوشلا حامرلاءاربم ىكشنو
 ريع لمقم يقءكلذناكو

 2 هَل لاقت بابحلاز ا

 كد [ةينارصنلا نات ننظ

 لوقتلا 3 "للعرمشخال

 ديف ريس ا ىتتدخو وأو

 3 177 كلملادمءهللاقف

 امان هنم نري ند ه طق

 ”رءلاق كاملا دءءلصخذ
 لولا اذهىرحورفاظنا

 سلخت ىلءعرمشلا مون

 وأو اورام (كلذ ن نمد) .

 نم ةستناعتااو هدمدع

 ناو م نب كما ديعلاو 75

 ىو را ةعس رىأنب رع

 نىغقلل هينا

 لضفلا هم هملغ و ىووللا سامع ٠

 ساعات ا 5 رم لاف هملع

 150 طرد و

 انملعلخدذا شد رقنم

 ن ةءتعنب سا عنب لضفلا

 لثمتأانأو ىنةفاوف سه ىأ
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 دجال ديجلا لطعم «* لك هلك فرطلاق شعم ن.فاخمالخدذا هدشند
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 مولا د>حوفرب رح عج رف عئاطريغا هركم هنمديالف * عب 'اطربصلا مزلأ تا فاو ١
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 مهنمد_اول سلو ةطاكو ةطدسو ةطبل مهوادال اوأاممقزرو ه هريوهشهع ةنباراونلاب هج زن ىف هتصقو

 ىنوعع

 هدكنأ نأ لعل هنم قرف

 اناهنم حدف هر25 برضو

 لاف أطتأ دوهناّنظذ

 نجر ازءزعلا تلاذوعأ
 امر اواعمدجلا دكت نم

 فوفموسلا تار يلام

 ناوغصلا

 را .هعلا نول لم ارارش رب

 ا.مصلاءاح رموملا فلخاق

 رود تلا لساخلا 0 || بسلا هيفدها ثلاو) لد وطلان 5 0 ظ

 دضينارتالا نامزلا ةداعنمذااوب رقدل ةبح *الاا هيأ كمعدعبلادب رآوتا !تيبلا ىنءمنافلاقتثالا ا
 عروس طل ءاكيلا مزالوهىذلا نزلا ىلطأود,رأوبرلابنامزلا قأيدعبلادب رأاذاف دارملا |||

 وادوهدوجلانأ هنظادوجلاب رورمسلان مقالد [ ماا :كنأدارأف نابمزلا ةداعو موه

 ةلاح ءاكملا نم نيعلاو ها ل رخأ ءرث مران تعارع-غ نماقاطمءاكملا نمندعلا

 ةربها قر اطع دا كوت نمل لإ

 دوجلا هعمد ىرا حس كلع *« ط_باومودحت ملامنع ءناالأ ظ
 دمت دجولا يعل نمامشلاهادغ#ي اهقا ارفليةنرعلا نأ ردألو هزعرتك لوقو[ |[
 الع ودلال بسلا دوحب نملاةئنالا نوكيف للا ن ءليرورسلانعةباتك دوجلانوكالفا ١
 ىفلاقي نزال ةسمسملا لاح ءاكرلا مد ءهيدارب نال ةي>اللصدوجلا فناكو لو رورسسلا ن مهد صقامىلا ١
 ةغللا ل هأ لوق هملعو هنال طد ىف ؛لوك-ثمريغاذهو كتمءهتلا ىكد ؟اللاق راك ةدماجكةمعتلازالءاعدلا 0

 اع رمملا ارسفدو اهيفنيلالىأداجبةقانوا مفر اعمال ىأداج-ةنس 0

 ىرذ ىرخأر ج تدرومت

 لوالاك هجوم حصن أربع
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 لامد>ا ع مع نمد كاذمأ

 ا
 هةر

 را ىدهع تاو ادم تأ وبنع مدعي ىفعومدلا هان ل را ةأاسدو ه8 أع نءدعبب ريقث لحجر ظ

 ,هدلا لوط ىفدرصلاب مظطم فوطأ ماقلل ف اردتإلو « انضرأبتقأو ىهلسل وقت: دشن أوموءلاهلوصودنء] ||
 5 م تالا -ارلاقذ كسغن تءعتأ ل>رهللاقو .د أ ىت-هئايل لوط ىلصدقو مثمحخن عسب رلالوق هنمو ١
 ري 077 4 لحرلا لاق س ءثلا فر وصنللا باببافقاو لجرهيلار طذو باهملا نب ةصرمق نب متاحنيحو رلوق(هلثمو) 1 «رف ىرنأرج تدرو ١

 نسحلاو ًانريخأ(هم !امأ ىف حجاحزلا لاقو) "ىلظلا قىدوعولوطم حور لاّةف سلا فك ذوقولاطدو 0

 ريصت : كارأام نبأ ىلاىل لاهتذ س لا ءاضقنا لبق مامقلا تعرسأؤ بلءثةرمض<امو تنك لاع شفخالا 1

 هت أ اذاف ماس ىف أ ىلع ”ىرتسلا مذقي هارأفا كل /اعذ ة-حاح ىل هلت اةؤدرعما ىف عد :"ىداذلا سا<ن ءاآ

 عاما ةيءادناكف”لظأ *« قارتفا سما ةغلآ | مامتفأل سلا ظ

 077 لءغف مهسامماربع

 لاقفأ طخ ا هئظولوالاك

 نلادكلاو ءوشالانرسحا
 اولاو ىلهالت وَلا ف

 علا كاذةؤتغاخامهللاو



 هلواطد أي ثرهدلا لثع ىنئخ
 هللاو كإذفكلملادمعلاَقف
 لاعف كءاءىا طو سا ارفانأاب

 ريمأ ىربافقدزر غلا

 هللا عاولا..ةف ني-ةموملا

 ىلا سة ىتد>ح م رئال

 ةعاسى أ ّةفاوذالطيراونلا

 تدك ف كلا اد -هعورح زف

 كلذ ىف لاتواهقالطر
 امل يسكلاةمادن يمال

 راو ةقلطمىنمتدغ

 اهنمتدرش ىتنح تناكو

 رارمضلا ه+رخ أن دح مد اك

 ىسفنوىدي,ت كلمىفأوأو
 راما ردا "ىلا ناكل

 رك ذىلا لاحلا ىضفأ دةوإل

 هب له ةىذلا"ىجسكلارمخ
 ذا «ةمادنلاف قدزرفغلا
 ناسللاو نوح“ثردحلا

 حيرخهنأوهو نوح ريغ
 ض+ هيفداوف هلالدا عرب
 تبدضق فانك ط_دح 1

 هر2< قا تان ط-حوش

 سدنم هذ لاقف اسلم ءاك

 ذخأمدو لإ ارارق قدوعلا

 هقناك ام: ا

 0 ءام نم

 هده أعد للعح 00

 دوعلا طمس بح 4: س ءاملاب

 هعطقفلد_دءاو ق-سو

 هدوأموقدو ل
 وهوا سوفم أري ملص ىج ىح

 لوقو زري

 ىسرج ىلا ان عمماق اوعدأ

 ىد وق تحل ىندسن ران

 ىءهرعوىدلو ىم و عشت و
 ىرضنل ذل نما اق

 سرولانولءارغصا سا
 هلود هرعس د .> نمو تدد لوقن م ”ىلعنوهأ

 ليل

أ ةثالث هل_جأو ة_تدملا نمب ري نأ هرعأو هدي نمىلان مك 1أنكلو يقف قل
 ْ لاقف كذا مان

 دوعاهك-او1تدعواك *« انالث ىناح أ وىندعو قدزرخلا

 ْش ىف نلووتب مدل ع رتاج نإ بتك لا هزغوأو هديت وهات لاب 0 9

 ساد او كلَ: سه امرا تنكر با همم هافسلا وودز تلال

 سد هلأ تدب .لوأ هكا د_قاو ع هب وشه امنا 4سفد دملا عدو

 سك الا مطعلا,ك غنا نذخت دع ةئطع رومالان ما ا نإو

 0 ةناورهدارأ امل طفا ماعفدز رغلا فدوالإف

 سأله يروءابحلا اوحرن 3-3 4سوم < ىتبط هنا و ضأي

 س هرفثلا ءامحامب" ىلع ىدد * ههودحم هؤردعل ىنتوءحو

 سلا ةةرمص لثمءادكت نكت القدز رفا. ةنمدعلا قلأ

 م-هريخأ مرتع ىلاعتدقل ىذررفعج ن.هللا دعو نيساللاو نسحلا هدنعو ىومالا صاعلا ني د.ءس قأو

 كتاقت اعفاعذت آرت نال را لعن هرضنلا ناد -ووةل>اروراثيدةئاعد- او لك هلرهأةريدلا

 قامو لزنو كد داع م .ماقوخ هل>ارو رائده ام هعمو الور هال اة داوذ رع ءامإ كض ريع تضرب

 ىتحابفقدزر فا لات-او تحاصف ا هشارفةب راج عم تا دف ذآ تءاخ فا ك1 ىتحلاورهنم ةنمىجب

 لاغفاهنع هةعودنرب زفهملا هد راما“ مكم تداسنا

 اهووصأ 'ىلط* 1 نط ديدش 03 امنا هب 4د رسقملا بيعنوشأو

 اهقورب لال_مهلاك المراد اي ترصا نارام دوما 2 لا

 اهةورع "ىلع معتسا |هنكلو# امال هدرسقتملا تءضانأامو

 قدْزرْملا لاققف هامل هان أو لهن ادا زرهظأف ف سدملا ةكمىلا برهفا دان ز هماعت دع: هاا هادف

 ارعهةحرد<وأاد ب مهاذأ 55 هؤاطعنوك. نأ ىدخ الىناو

 رعاشلانيعللا 4ع ىضوءايمظا ف لاقت ةيراجلا هذلهو دونقلا هحر رولا و طامسلا ىعبادوس هنو نبأ لاق

 لعن املا ةمقلع بأ نا موءمواهف نود رس يق كاان منام عمفد اروعلا لكع دو ىر متل

 ل_ءكل سا: || نيحأن م فد ردلا ناكر اديأا بالف هك دن وءدلوةو قدزر فلا لات فاتن

 لرب , لفل اوعي ىذلا "ىلا ه-:مناكدوهنا؟ ىلعبح .و.ةأريرح كلذ غلممف ىداج هداج س ءاللوقب دو تم مسد

 هنم نكصخفاطارضةلغبلا كلا: مل ّنهاذاحا!ف هوسنب صوهتاغبامو بكرو هنعهوفكى تح مهدشانب
 اهارأذْك مَأ نمرثك أكاإجامّنهاد>|تااقف تطرضالا ىئ:أ ىنتلجاف نكصخ'اللاق قولا تقتلاف
 مويلعو سف ةعم# باك ىلع ناركسو هو ههنا لا هلو ب رهو هداعب كر رك مظعاطارم ذ كدمتساتدو

 درربلا ثاكس ىلع مهب تر رع 5 موةح ومش مال. س لا دراذ انوع اعنا ةبإو لا عملا!

 دوعقلا ف ناوحرأ ةفمطو دع هءاعتناكىذلا | مالو

 ىنتوع”نالا مذ تافرعاشلاىدزرفلا تن أ ىللات ةصناّةهد باوحالا طقباوح ىفادعأام لاقو
 تكرت مل كاي و تاةذ كا .ةأ رح ىف عىل ىل<رف لاق الت لق ىتننا ةنوشد ع توقف لاق الت اق ىتعيض برخت
 ىنسدهيف عطقبالامةقرسلاري+خلوقي قدزرفلاناكو ةينازلا نبا عنصت ئد”ىأرطنأ ىتحلاد كسأر

 ىس-ارضأ نمسرمض عاقوةعاسلا "ىلع تت ا اعرو ءارعشلا لأ ىنأ سانلا !ءدقلاتو رعشسلا ةورمم كدب

 بلاق



 1 ذرغلا 0 0

 30 0 ارطقلاىفو

 راغلا قفا مذا نان نئئاك دع 1 ءامعسأ اديك نيئثاك 1

 بلاغهو أناكو رب رحب حا. ص ضار ةوأ ىيمتلا ةءصعص نيب لاغنب مام هعماهتلا هجر( دزرغلاو) 1

 موضعب مهوو اضنأ رءامشو هو ىلاطخالا هما هل ناكداول طخ الاوبأهتينكو مهتارمس نهو هموقةل> نم ١

 00 6 أوو سم قد زرغلا ذا هلا سمعأ نماذهو قدزرذلااخأ هلءجوفارمصتلا ىلغتلا لطخالا ه_تظف هيذ

 ىناق نم تا ه2 را نا هناا طسإلا ركن ًاروصتب فيكف ه«_:ءىلاعتهللا ى ضر ىباكك ه ةعصعص هذ ->و

 اودهل سدل توااطلالا هارد قةزرغ || اركفا هبودد.ئولا ى> اىذلاوهو رحا 1 ةيدح هل هنعفللا ىذر

 را 5 ديدلو دينولا ى 0 تادئاولا عن :مىذلا ىذ>و

 ا 20 تنبىل_.لقدزرغلام ل 0 ا ىضردنا لف

 7 ني-سحلاو ه هرب ر هى أوى أ اطىلأ نب" كعن ء هللا حرق دز رفلاىور هنعدللا ىدر سباحنبعرذالا

 001 ا :راناولس وديلولا ىلعدفوونيعجبأم مالا نير 5 0

 أ ىورام 06 77 ْ 0 305 ادق هءا-ر ىف ءاذاو ل تثق قدزرفلا ىلءت مك مرلاذعت د 0 ا 0

 00 ل اريرح هام ل[ ف1 .ًاريقل مظعتلاريثكن اكون اردلا طظوحأ ىت> ىل>ر نم هي راالن تل لتس كل 1

 لاف كلملاد ع سلا لضانا ور ره ءملا لهآ فات ادقو 4ص هرغعوأب : ىلع هدعاسو هعمماقالا هيراكساو ِ 1

 0 رعشلا هدوحىلا لعن نفاع ةفىناهذصالا فصن دقو 4مم رعشأارب رجنأ ى لعن وراك الاوا هدد 5

 +: لل-هأم ناان الثىلاط لزغلا محسلا مزاكلا ىلاو نتءومطملاراعشأ ىلا لمعناكن مام و قدزرغلا مدع هرم هتةماقنو ظ

 دا ةغاراانباعمطتسال اهنم هدمصق» قدزرغلا اش دقرب رح ناكو اربرحمدقف

 دار زلا فدالوادبأ هضقنب اراعت كروةن رت تا>ر د موقرادب تازناذا ى كو

 "||| دمعلاهفاءهذم هلع 0 ل

 .هاووهىذلا تومان ىناف 1 الل نامل ةراقف قنبلة لع كرأقا نم هجارعاصأذخوؤنلا ةندلا كون هوبوهو قاد: ١ ١

 ماعكا رطذاق كفن ([|أ ه هروذملاةندملاق ناك رد و راس !|تيبلا رداذو لاقني-لاملااذهدهاشمل اك ارب / رح ى ند 01

 هلوأ ص هرساك شدرلا قاب ضقنااك * ةماتن ينام ىفاتادام_ه
 اون تان الا نباايد>أ امو هرذاست نقم جرب "ىجأ هات 0

 2ثالتوملان|توم لا نم هردانأ ل_ءازاعأىف تاءقأو «انباورعشدالبا.سالااوعفراتا ظ

 هللان | هضاسم هت حاس نمدوسأو * انيزلكو د_ةنيساؤد رذاحأ ا
 لانمت الماق رب رح قرطأف |[ مداوقلاريصةزاوزوتءاخ هيارحاف قدزرغلا مت داود كلاذهغاالرب رلاتفإا| ٠

 راان الث هنمقلاط ةزرح مأ ملال كاهتاراج ىلا قريل *« هلل-ِلّنِجاذا هيليح لبس دوب ١
 اماعتدزو هتضقن نك أمل مراك-اوالعلا عانن عترمصوو 3 ةماقنننا_كنمىزت تيلدت

 قف تاه كلما دمع لاو ملاعتاشسسختاب سحر لخادم هاو ردحاق هند دملا لهاا, س> رااوه

 احمالكد_-أقاطهتلاو | مقاوو ىلملانيباملاروهط + منعقدزرفلا جارنا ناكدستل
 دْسْنْأِف ظ ا امنمهلد وطهديصقب اهنعقد رز ٌررغلا باحأذ

 ؛هعروت ىثخد راملاانأ 0 مراضخام 5 هلا قا" ١ 3 اسعاقم مسأنأ امارحناو

 سلاف م.ئاهو فانم نم سعت دبعونب 35 ىنبسو تديسول اه_صن نكملو

 أل هنمقلا نايل فك مرادبامءلكوجمأ نأذ_ةءآو *« م-واثع 0 كابا ك-كوأ

 هن 1 هب واعم ىلء5 نم هند دمل ىلاو وهو ملا نب ناو ره ىلا لوالا قدز غلا تايبأ ةنيدملا لهأ عماسلو !

 دلاوتوملا ىنذ رهدلا انآ ناورهلاّةذّد+لا هسفن لعس>وأدقو سو هيلعدتلا ىلصدتلا لوسرحباو زأ نيد رعشلا اذه ل#ااماولاةةف

 دلاخ داعم ا 0 ا ظ



 دقاكر امل لاقؤنأو ىه

 اتءلاطتو راعشالا | ّةضراعت
 ناقل (علواقتو نايل
 الذ ءاصقلا امافاةهحامتو

 ادد نكلو همفىلةحاح

0 
 ىقدز ررملا لاهو

 انريغ مءانملاو مانسلا ند

 مانسلاب ىوسد اذنمو
 اه«انملا

 (ربرحلاقف)
 معز منا هاةسالا دقعم ىلع

 مدالغلل مران ماخس لكو

 (قدزرغلالاّةف)

 معز نأ صرغال ضرجت ىلع
 اجاجلا تامدلغلا قوذناالا

 ) 3 رحلاقف)

 وقماش منا انوعأمسأو

 مطارغلا عساناالا ماهالو

 (ىقدزرفلالاقف)
 هيىدتقملا تالا مامزلا ندفف

 امراحلات فانز امن مانلا نم

 (ررلاقت)
 اهمامزانعطق ديزونب نذف

 سأرلاشئاطراسكت هامذ

 مرأع
 <«-ةءاغرب رحاب رمد لاقف

 ل :اهذو مامزلا كل هطقب

 اهم َر راح نس>أ ا 5 < ةقانلاب

 (كلذن موالارب رحل ضو

 تاقيطقمالسنا هركذام

 ريرج عقجا لاق ءارعسشلا
 ىف لطخالاو قدر زرغلاو

 رضح>اق كل ا دمع سا

 ةئا_عس“ همفاس رك هب ديت

 لك لقيلم هلاقو راشد
 كنعد :حدهىفاشد 0

 ردعف سيكللا هلذ تاغكاو

 ةيم [ىنب فوم بتاكللا نادر لا نيهللا دمءناقربزلا ىنالا منا ل .ةورب ز وذئمون وهو هل وش

 ءايديدالا 0 ةاقم"لأال ك6 نالاملتعأو 2

 قاطلا وإهمال تدشن 4 مجم وشل ندخل اولا

 هلوق ىنعم ءتنعن أ تلأس لاق مجرتملاىودذلا ىلصوملا نالدعءنبا ىكحو

 اهروم ةالا ءايد1لا لصوملان ما توراالون:طوغلا حودهللا تس

 نعت هو ماسقىبأ ل جاللاةروبقلا صواهمرحملو

 فك لاط ىرك و -- يكل عام د اذا ىّتس_> ىب-ةنباعذا تسرخأ

 قون. ىلونكواذا ىتسس> « هلاهفنيرعلاد_تأىأر يسع
 قيس ضع ابو ةعسا هبت سا 00 ىرت ا ”نآكلاع تايه

 قاعي النايقعلا بنس د ىد_-ملاقامرب نا ثلا دبأم ىلق

 نلت ترف دا قمل ب

 قنك لمح لك (قسلادا د م- طوق نولك أهلا ىت-عد كابا

 قزعي نمشي د>و نم ميدو د نهداضهاو نم ند مرح ن . ععتلف

 ىرح مصق ن 59و 1 م

 مايأاجن كو ىونلاركذ د اهبيط يا 2

 ماوخلا كف يمأىون* 0 -_ عا 0 0 1

 وقف ينتلا يالا ذه نعمرصتغاذو

 قاوبلا كابل اهيتلاطأذ * ىمفاوملاىلامالا ةرمترمدق

 وهوزمتلاراصتخالإ عم هنمعب ىنعملاا ذههنلا هجر ضراغلا نءالو

 تاع دهلناءاشنا ىع هدف ّى فاوملا اذهءانثأىف جلب ذل ف ترمندوو روهششم4مظنناو دو

 (( هبراقب ءوأ جهقأوأ دل كاغالا سانلا ىف لثمامو

 دمع ننماشه لاخ و ىلا ليعمجا ني ماش هنن هاربا يح دع لب وطلا نمةدمصقنمقدز رملات سلا

 مظنىف لاكن اما دارملا ىلعةلالداارهاظ ملاكا نوكر الن أ و هو(درقعتلا همفدهاسشلاو )ناو هن. كلملا

 هم زالوهىذلا ىناثلا ى_ءملا ىلا لوالا ىنعملا نمنهذلا لادن الوأ هانعم ىلا هنمل-صوتةءالفم لاكلا

 هب راقد "جسانلا ف ةؤحودمملا ىنهد هلثمامو( هيف ىنعلاو )تسلا قدهاشلاو هلوالاوارهاظهيدار ماو

 ىفريةلافحودمملاو أ ىأ هوب ماش - ًاوأ ىأ هّمأو أ اماشه ى 0 اكراغالا لئاضغلا ىف ههشددح أ ىأ

 نيب لصفاذكو سوهو ىبن اي هرب حوهو و وأ دتبموهو هأو آني لصفف جودملل وأ قو كامله

 ناكو دمقعتلا ةباغىف هارت اموهذفهنم ىبث ةسملا ىلع ىنةتسملامدقوهوأو هو ىنجأب هتعنوهوهيراقو مج

 قدزر فلا لوو دم دقعتلا نءوهو ًاهماوأ اتالغالاهبراقد .دحأ سانلا ىف هلة مامو لوقب نأ مظانلا ق- نم

 اكدأ | هرهاصتسماكت ناك الوموأ هب تراحم نم هّمأامءالمىلا

 7 ءاتلالوةدلقمو مهنمهشأامى برا نمهأامهوأ كالمىلاىأ||
 هلدامنال,دعمبنمىغتندي « ادحاوسانلا نءانكىتفنماف

 رخ' الالوقو هيهلدا منال .دعممنمادحاو جدن انكسانلا ن م ىتننمافىأ

 ل سموهوهءاجانيدسانلا نم * مسمسالحارهدلا الا لا
 ظ ماهتىألوقهلثمو ل , دس[ الأ نمالبسم سم سالحار ةدلا تخااو اقوا

 نمد را
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 ءم ىظر هلا ةف لع ماع ٍ : كك : ---

 ل هل دان .لا هلو دل يقهملا تكف ةثعا 2 دريل د وهلا سائلا ل.عنآهمو دو نمفاخهنالغ وأ

0 

 ل ا يي حر

 ةلمأع عفئهللالادنذلا
 ا ل لاصولا - ار عدت ىبأ دع لادمهجو ومهاقلتوس دع ةللر ريتني_دنثا نيب تنأ

 ل كولا : لاوئسلا لذو ىوملا لذنند داع | أه كيهحنوا قدنءام ١ «لاون ىفامغار وأ بيم نم :

 0 هعبت دقو 4-ان أ ةداحال ف هملن امأ ذه ىلغ تدق لاوو عج روهدص#م نءضرع أ تاسدالا ىلءف وال |||

 هلوش متن نيدلارب اري ريهالا
 نع ىف عابرصعب اك 2 ماعلا 5 / زجر

 ىدنلا ديعرأاب اكشف د هدامسلار قماو هأةلكود 5 وقعن ل كابر تنتا نيبتنأ
 0 وط”ىلماعلاربا ّنكلو هدامقلا لذوانءم )الذ دا قم كهدور كان أ 5-5 ا ل 1 طه سم

 (لابف ىدعردتباف) ال ؤأىتلا ةيئابلا هتديصق ىلعلا فادايأ ماتو أ دشن انو
 هلوطبكتريخأ اذا.كمأأ بكا اوسلاعومدلاتانوصمتا.ذا 00 0 ماهاثم ىلع

 عدرا نسحلا ىفلوقلا اذه لئمامهللاو لاق ء! ارع.شنودلاهناهتلاولاقو مهرد فل أن يسجن هاطعأو انستا
 0 ورا ا ا :

 لوقت رد ' أ فزاع اا ةيئارلا كتديصق لاقريمالا دارأ كلذ ىأو ماو: لاذ ىموطلا دمج نيد هب تثرامالا
 ا فيكردأ لو صصارب رح لاذ ردعاهوام ضف. ملننعل سلو د سهالا حدغملو بطلا لدملفاذل

 0 ىد#ءبثوف لوا اذهب ىبر نم تعمل هنأ لاق هل م11 نوك أوىلهأو ىسغنب ريمالا ىدفأ لد لاف ”فكللا مناهتلاو تددو

 ريما بهنمىرح أ لوقبو 1 0 ٌْ دااخهيفلاقفاضدأءاوميقاطلام هالو !ناكودشا دمع هألاحب : ا دءلولا > رىلع امالغىوهف ديقرام لكمال قشتيدر نار ايامرغم بت كلا ادلاخ ناكلاق يئارا«ف

 دءلولا تهةلاق ني_:موملا او نتايوءارعد اع د الا هملا قرط نأ دحو ةنحو هلمح 0 درو هأن> ناب ترسو

 دصهاوس قادت سدا « ىت> هيفدصلا عمجاف ودم نحو هزلا هل عوج ىتد سوفنلاعو طال

 هلوقاهن مان" ايبأ هيفلاقف كلذ ماقامأ خلبو

 00 دا طر ممول 0 د

 دع ةنربولاقوريرح ىلا

 كن 1 روحت نع ثالملا

 2 وتلءاع رح دما رد[ 3 :

 بص ل دس دج دج بجد يجب جت جب سس + حج بيج يبو - نتجت *كعا دش دع با مددت نعد. دة ل

 ريل 025ج دمعت 7 يو تك ندير خو وو تجسس دج رجلا وو يسار جل ف يو و زج عي وصور ومع <

 تاذنم ةامدملاح رفقا ذل ىلع اهئ اخو ءادك ب دين ![؟ فان كيال 0 بنكلاو قدماي لوقلا فنملاو# 0 | دان كك 0
 رض والا ندع مسن ادانعا ويكرتف *# ةثلان زا اول ع ناوي مال '

 ربسغ رفد عبصأ 00 اهو ىلا هد.صقلا ب و>دةماوناساردب - رهاطنهللاديعماتو أ د_صقانو

 س وأم 9 وغتالإ هللاقف موغياملوقتالل هل لاقو لثيمءلاوب أه -ءاءركن طر هيدا ودوف سو ىداو ِ ّنهأ * ١
 نومأملا نياوأ مصتءملا نيدجسأ صدت مادنا ىلوصلارك ذو ةيلدنلا اباد ان هدم دس ٍ ١

 افهلودىلا ىهتناالف ةيئسةدرصقد 3
 سارا ءاكذ ففنح أ !-ىف د متاحة-اه*ىف و ريغ مادو :

 د2 -ءو ران اهمفركفا

 1 ضرتءوناطئامثو مهمانأ
 لاف: و”ىدعد

 ”ور مرق لضأو شل عرش ساملاو ىدنلا ىفادورمشال ثم# هود. نم هلفرضاوركنتال 0 مهرخاةيالارازتناقرمصقا دشن اوهسأر عفرمتال لة قرطأف تدصوام قوفريمالااريضاح ناكو فوسايغلا ىدنكلا هللاقأ]|
 نروقذلاماذانومللا باو : ساربثلاو هاك_شملا ن مالثم 4# ةزروا والا لترعم ةقهتلاع

 لدا ةلوص عطم بسد مل هناك هطعاف هءاطع ئدىأ لاقرب ر رولا نأو ةفماذللة دمصقلا شن هنأ 0 هكا ذم وهتنطُ ةعرس ع نماودضف 1
 نيييانتلا نهال شيالذه بحارة كشلاةةشوم,مدأهنعؤر فلل امو تعيرأ ن هرثك أش سا

 3 نبى و 0 التقينا سول هالو دا بهو نب نسال ناو هان را انوسعلا ال_طأهل ةصالا
 رب رج عج ا الاف ىئثو لا لش منو أ هيلع ىف دونت هالو ناكنت الموو نبرشعو نال موون اموت الثوك ال م قولو نيتنس

 3 رمل دمع دررفلا 7 ماس زاكلادبء ندمت 2 0 ا 9 وقدذخحلتا ةفاح ىلع نا 0 ىب اا ا



 : 0 00000 2 0 0 1 ملا ىئوروىل> ءافىرعشتاصأو ىرامهنالا لضفلا فأنا

 ىد دن ءهفور عم هنع ىلاعح هأاذا # هنود مالو _ةلاريشرب 97 ا الة راح ىلا هلا
 ردح مراح ل

 هدءعدو تدبلاهدعبو مامالا ه فلا لا

 ىدعت العلا نا ما ىنتيدعال # عزاو كري كهع ىنعزيلولو

 رك ا سءْن هللا 4 هيض ن , نسا "ىلا هئادساك مولا هناسحا ءادسال هنوح دع ءحدص ىلع سانا ىنقفاو ةّتحدماذا عركوه(تدبلا ىنعمو) نم 0
 نم نا_سنزلل جدلا بجو امدوجو ىلءىنوةفاوس ا لا نآوأ همف سان لا ىنفذ_صالا ئدهحدمأالوأ|]

 خ "الا لوقهانعمىفو همفهل ىذتةملاد و>وم دعاه مول ىلعدحأ ىب :ةذاوب اله املاذاو همفلاكلا تاغص

 تامهلابت افاق تممرو 3 ادمسمىلدح أ لكتوك ثاذاو

 ندنو هم ماع ةءارق ة.مدلا

 تاداعسلاو ًانربخأ لاق عهبست
 ا دحاولاد.ءندج أن ءذجأ

 ركسجر , وأان ربخأ ىلكوتللا

 هللا دمع وأب ريخأ وا ع ا

 هلوقبر هاطىنأن ا ىنعملا ذه ضفان دقو

 ىدحو هحدمأ ىننكمل 0و همذىملاغلا كرما

 هلوش ىدا دغيلاد ةعلابفو رعملا فاعل أرهاطو

 ىمومواكس انلاو وم متوعم 3-0 مهتوح الن ىد>وومّئحدم

 "أ ”دح ىسراغلا غفلا أنبا

 انريخأ ارازرل ادمن
 جراما نالءامملا عب رح نم ءالسا ب رش برش لما نمدحدصأأ هلو ةىفاسا (اًضيأرفانتلا هيفدهاشلاو) نلضلاو أ ىند-حىلوصلا

 ملاذ_هلولوالا سكمد تناكت دعباذاواهنك امأ ىف ةْررمَم_سهريغةقلقهدودكم ظافلالا تناكتن رقاشأك حس انثي نارا ن دلع
 هءقاضد دأو م امارذح.ءاتلا عمءاطلا الو اما عمالو ءاملا عمالونيسغلا عمنبعلا كرتلا دك دج ىمءالا انمدح لاق ىلصوملا

 رعاشلال وقرار 52 1 هاو ه>دمأ ىف راركتلا ةهحن مللت ةغبانلاهبماكت املأ لاق

 هناقرعفرعلا قاع فاعو #* ارئازهلناك نم"روزاو ا را ستلا ف فايننلا رع
 يف ل

 لاو « ْئطىلا ىعةنب ناو سه نب ىبحي نب عمتالا نب سدو نب ثرلا نب سوأ نب س ء> همم «ماقو اول

 لهأ نماينارمن ناك هانأ نأ ماقىأس سن ىف سانلارثك ا دنءىذلاو ىومالار مد نب نسسحلا م ءاقلاوأ

 ءاسقوادإو واسؤأ هوا_ءذ-راطعلاسودن هلل !اقءى_ةمدلاعأن مرودكلاىرو 5نم 4. رق مساج

 ىل_--ردتعو# عمرجج

 ْ رضا < نأ ب حب ه4.عناكو

 نوك,ناف او سانااهب
 قاساكلجرلا عضوفايبع

 لاقو هدب

 هنأ لمقو رع ايو نمور ناجنا ةنشل كوت امونناعو ناعةهنس ل موو نيعست هذ سهروك ذلة هكر , رقلاب

 داصن أ لأ لقنتو لغتشا متهدنع لم هدواك- اح م دخي ناك ل قو رمص عءاجىف هزتجلابءابملا قسد ناك

 ا هره-غهمف هةفطجالام تاظوفحملا ن مهل ناكوهنوملسأ 006 0 اهاذو الولاة سوفت طق

 اا |ىذلاةسامجلاباتكملو دئاصقلا اوعي طاةملاريغبرعللةزوجرأ ف ا ًاسدعةعب رأ طفح ناكهنا لبق ىتح ا ىو ىلع س لجلال متحتو

7 3 
: 

 ا 4 ءاط هيف عجءأر ءشلا لوك ها ه«رخ :1عوم هلو هرامثخأ ع نوس>و هد هرعمناقتاو هلق هرآ ارعىلعلد (ةغبانلالاَقف)

 حدمو ء ارعشلا ر عش نمد اراتجخالا بامك هلو نييمالسالاوذ نم هرض#ل او ةماهاجلاءار هش نم هريثك

 لثيمعلاو وألذ« نبالوقب كلذ فو ا !ىفناكو مه :ةاوتخاوءاقاشلا

 ماكتتملام هللا ىلا أ ميه نبا ىبسعابو رع ء.شلا ىفاتلا”ى 1

 داوق ىف كلم اانس نبا لوق هيفءاجام أ“ نكدو حدملا ضرعم ىف ءاصلا ىعجن عددبلان معوناذهو

 لامتحالان 00 *بحاصن مهيدقأ حال

 لالضلاوىدملانيدامفلأ « ه-ظافلأ ةفرنم ءاثول
 لاميتا ىيط ر رو4لا ىلاداق كاع ردنا 2

 ةنب أاذاهبقفو < (:عبصالا فأنا لوق هممو

 ليخياهحاصنأاهاذو

 ٍْ ايهاركشا د 4سيقت بم سأت

 نأىو رام (كلذن موز

 نبدياولا ىلع لد اريرح
 ن ىدعهدنعو كلملا دمع

 ري رج نكي مو ىلماعلا عاترلا
 1 هربا : ادماولا لاقذ لمقهآر

 ري_هأاياللاءةؤرب رحاباذه

 ءادرلانباوه لاقفْننمؤملا
 عاف هرلا باملارم ب ر رحل

 نملجرو لافوشه نمف

 دووداوةحاوذهمشفوهو د كسم نمو حاملا مخ حا ال سانا مرك انال-فنا

 . هسفن ىلع لعفلا ب جونو د هودو لهدا ن نيت د مهد سرد دماقَلا ىلع صن

 ُ هعامتأ ع 1 ا ل ءاشثلا للا نيد عدلا دبا يوةرعصبلا لا ماسر دفوو
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 من لاق هلا ف ىللاف عضوملا اذ_هىرتامأ سصهاع ىبأن ب سا دره هل لاقتف مارءال ف تامرصم ةضيغكاذأ||

 راذلاامرضضأن معذ لد تالذ دعب هع درت ةضمغلا هذهقرخو هدف ىكرس نوكت نأ كأىلوذوه عردزلا|[|

ب تاي>اسنمترهاظ مم ريثك جصخون نأ ةضيغلا نم عمءاهحلالعوت :راطةسا|للف هضيغعلا ىف 5
 ريطت ض

 الذ ف ساد سهلا ةفاهنم تح رخو اهتعطق ىت>أ| 1 '

 ساسددهعلاى يثو لبىنا * هنوخاوابرحاملتمكتناىفا

 ٠ سادرهسهالا"ىلولاتءاعت هتح ىهالا لق مو وأ ىف ْ

 ةضيغلاتةرتحا!لوقءافتاهاومم-فلاتأ| ٠
 اسناوقلااوسلذا *« اسراقيرك ليو *« اسلاختانءاطم « اسراقبردلبو 1

 اسانع احا * هل-تش ناتقنل 1

 و رن# نسدلك كلذدعاهأعا عد رشلابنذدؤ ساد رشافأف انام نأ سادررمود د رمأ نيبرح سمان و ظ 1

 سا د سه نب سا.,ع كلذ ىفلا ف ىرغظلا م ىل سلا

 ن وعلم ههجو دكت لالا و * املاظ مولك كلام يبلكأ

 نو.غم ديسلنالاخأو *« اديسلنوسعْكموقلامع

 نوظذم سار ل[ بملأ نإ ع 8ذاف هلك للا تقدر اذا
 نوعطملاكي««ريدغلا مو « لئاودا ارأام كموةدلعفاو

 نونسسملا| ئاتس كشاف.« واتم قانون كانو
 نيَِملا كل دنع عفن. ناكنا ني اهرهأ نيسيتدق ةيرقلانا

 نوفد_ماهوسد,زنوأو #« املاظىلاهطخت تقةلطنانبد ظ

 تايااوتمتاسه ثالث هد.شنب نأدح الأم مد الدنا لاق و «ريو برحربو ن رشنامو طفلان ثربلا ىو ردقو ٍْ ا

 ىلءلديلرمذملا عدو مرهاظلا.قأذ هربق برق لوةر نأ هق-ن ناكو سلا ربح عقو برقو عتمتنالذ ١

 بايرأبرهكلذلو اهبقطنلا لعن م ظاذلالا:ذ_هىفامل ( رفانتلا هيف دهاشلاو) عجب وتلا مورا || ٠
 ىطنلااو م_ةوهدحاوتلاةتئاامولا هيف ناسللا لامن الماغدالاىلا نيب راقتملانيظغللا نمة_اصفلا |||

 ديقملاى ةءنييراقتلابإ]
 ىرولاوهحدمأ هددمأ ىتهمب رك 1

 اهبحدعلي وطلا نم ةدمصق نموشو * ىدحو هتاهالاماذاو ىعم د هماقوقاطلا ماسقوأ هلئاف ١

 اهلقأو هيلارذتعي و مهاربا نب ىىءومثيغلا أ

 دزب نم عئاسو تمنع # ىدعت ملاعمتووأدقل تدوخ

 دوت ىبك اسىلءىفد جن أ عمدايف #4 مكرادماهتا د-ءنن موعد -نأو

 دولا ىل”ىلع مدة >وءاك *« اكلاودجوقتل*أدقل ىرمعلا 000
 اهه دمىفلاتنأىلا

 دسجلا نمءايحىسأره تسكت « هتانظّنظ نابكر لاعمىنانأ
 دجلا حرسسمىفمذلا ت>رسواذا * ىت>اس ءافولاردغاا بكندا

 ديعلا كل سم ىفرعشلاحتكلسأو # العلا ة هرحانلا لوقل ل تءكشهو

 دعبلا ىلءاماهتسمتدعأب رقلادب «* تاكاشثالد, نم ماذا تيسسن
 درولا نهر همايأ ترحااذا مي هنأكمة_سلأ نمززمو

 دوءنمو مامزنمىفاوقلان سو © ىف ركفزء:ىذلا تمكحأكناو

 ازاحةعمطقلاا اوغلأ لقتلولا

 ىوملا |

 ذا هك يملا ره هناك و1 تل 0 ا ل 5 ْ
 هدد ا اوءلاتركذىتلا نأ ىو 0 ابر ةنو 7 اكعبرح ن فرص أنهم نيب رح ن أ ىلا !اورعوأو هدسمعأ

 9 رشلالاقف)

 اووراللع اكن اوعمد وأ

 توطثام ا هاو_سقىل

 اودّشنأ و

 (بارتو أ لاقف)
 اًهدعماه :ربغ كبح ناك دو :

 ىوهلاو ثدح صالاو

 دز

 (بارتو ألاةف)

 هعيتو ماسقلاردب هب نت
 06 رشلالاقف)

 هب تمقت د-اح نك لفاأم

 دا "ىف ثاو نك 9-

 (تارو ا لاقن)
 م.ةرقرطواذه ىتمملاف

 ةرتماه امن فءطو ضْعم

 ف سلا لاقف)

 ناف لاصولا يجي ايئادانأ
 تأ

 اوه>أسف امم 0

 (بارتو ألاشف)
 سلف ب نالذو عضد

 ةمد ولاشد فن ىوهلا ؟>
 (فيرسشلاا لاتف)

 -ءاوسمحلا عمنوكيالاذ
 اهعمن لم“ طواس عم

 رجالاناشلا(فانأ) |
 رعلاوب أنيدلا حبات ةمالععلا
 ءرنزجلاا نسحلا نديز

 1 نيدلا اجب مي لاو
 مت ندوهلادمع مسالا



 (اهيدب فب مثلا لاف

 ةعرطقلا اوغلأم-هلبال
 امله

 | ودعبتفامهوزتاوغلأ
 (بارت رو :1لاعف)

 م دوذلاوريصتمالاق

 احلا ىف كؤامتشا ىللو
 لو وع

 6 رمثلا لاف )

 عزاب تسساف داح ىل مادام
 تقاوعلا فى ريص ناك ذا

 دوم

 (با ارتوأ لاقذ)

 ىوحلا ناك تنسحأ
06 

 دمام ني علا ءامناك ول

 (فيرعشلالاف)

 ى داق ىب-_ةدناكنأ
 هعومدب

 للم رأى اءاساعللات روظأ

 (بارت ول ألاف )

 ترحاذا عو_مهدلا مهف

 امهم

 دعصتت هسافنأل لاقي
 (فررشلا لاقف)

 ا اونطد كك ع رس ئدعأ

 امنا

 عمدرمملا ىلا كلذ نم

 (بارب و أ لاقف) دلو

 5 لويعمسم هلئموزوحا رنه

 2م ةحاب كهدح و ركل

 (فيرمذلا لاقف )

 اد_هاسش ىبح وناك نا

 افى 26

 دصقأ ة.كابنمىلاك ردي

 (بارتو ألاف
 نونظلاس انلا مد ردو
03 | 

 وفجاو

 ىلاعملا ف هنازه0ترهط *+ نكحاو ىو رعش قوه

 نموه ىذلا ىلا تدب هسا ىفاموب دشن أ ةيليبشاو ةيطرق بح اص ىرمغلاا دايعنيدقعملا نأ« كو
 وشهو هرو ع ثملاهب دمصو هلج

 همزارو ىطملا ىعمامببانأ * ةرطابنو.علاك:مترفظاذأ
 الاعتراد.ثناف ىب-لدنالا نو ,هونب لاجلا د,عدتوبأ هسا ىفوهلان| سكسا هدّدرب لعجو

 اهللا فت اهللاواناطعلا دمت * اغعاف نسما نبارع سداح ع ند

 اي هر + سهما ” كور كنان 93 ىردول صدر 0

 يي نير فج راصقلا د يعسوبأ هلا دق ل ثءاذهو

 اهللا مفتامالاو * هدو< ىرعشداح اه سلا ىلا ىف غلب ب رب . امى<ينال

 هدي_صقيىدصنا! بناكحلاوهللاد_,ءنبدئاضرأ ءانثرو قالا ةاهل مج معلا ىوأناطعلا مذلاباهللاو
 اهنذ 1

 دسمان م هذ تند2*املاطو « هعرمدم مو ىداعالا نومءَترو

 دفصلاو قافنالا,ركشلاىرتشمو« اه«راذواص هلا ىتن عاض“انأ اهنمو
 د_>-أىرذت3هةحخانءاعمك #« هديوعتءاح دشاوس يد

 دررلا ند 0 1 وعش «* اه-راوقن مىبنتملا ىلع ت طس
 درب ل صد نا هس ىف ريسسا 5 ةعد فو نمأ قوهو نأ تح

 دأتلاو برتلا نير هترداغذ هسمنا و ريغاعا 8 هل تا

 د_سجللاوحو رايد قرش | :ءط يع هتسأ يف تاع امد م

 دعت نمو ف وكن م ةلرددنل © .هدضعت تلزام ىتفراشب ىلطاو

 دصرلاب راطوالاو ضرالاق ءّضو * | وكسب أموءاعنويعلا ءلرأ

 دسالاوم اوقالادم_س ىلع ىنانأ * اهلعا اووال شو. م_هدارش

 ىفلوة.دسأ ىنبو كتاف ىلع ةلودلا دضعا هيفريثتسي ةديصقب فارم هنلا قرلانوراهنيتدان اضن أ ءانارو
 دجأاب اواهال شعتنأن ماع 1 1 ءالاو كسر هدلا اهلوأ ْ

 دصقت سئاغنلاو كلثءالخي « اهسفندتا ًارنأ اك تدصق

 دةفيالىرولا فكل دةذهي ركو# اهتدقفو ةتغبةهيركلا تقذ
 5 مكداط+ة ىلا داوفلا يص# ىتناق باو للا تعطسا نا ىل لف

 دصقمنامزرلا ىف ل دعب قد مم 5 الهثلاوار ءاش كدع تكرأأ اهنمو

 دا عمدأب كاع ىكمت دع ميرا امناقم ل ا

 3 فون ىسالاب هانشدع ٠ نمي # ةوءددي يلا كلا اهبأ

 دقرفلا ل ورم تعقوأ كغيضر دسأ اودىزه

 دكوالامامذلاو مّرلاى > « الءلااذابهدصقب كيلعهلو
 دب يم ميركلا ىلع مامذلانا عاملاط كدنضأ ن'ومامذلا عراف

 ناكلا | ذهءانث أ ىف هرعش نمو ممم فرط أ سو ةريثكهل ىرجامو ىنتملارابخأو

 (ىقب رخربو برق ل لو * رغق ناك برحريةو )ا
 هولفالا سغ“ د_.عن ة-.مأ نب ب زحف ولات أرعش نم مهنأ لاشي و هلئاق قر.ءدالو زحرلا ن متدملاو

 ىأأ ىلا سا درملامفاصمروك ملا برح اكو ةديعب ةيداربن دوه. ف ناك ىذلا لْفَقْلا ا ىامو مهنم ةمدراثد

 وأ( (رك ذ)اهراعشأ ىف بر عل اواهرام . أو ا ؟ذدوئ ةادهوا عج نا[ .واذقف 000



1| 

 هباصحص نم هع ىف ىد _سالا لوج ىنأ نبك تاق هل ضرع هدنعن 0 ىلا يوتا ا

 بتال ن نم همفاصلا هللاقد . عضوم ىف ةيئامعتلا نمي برقا مهم يمالإ ود ش# هندأو ىفتملا لتقف هل ام ْ

 0 :هلصو هيلع دقو ال هنال هل ةنم هيلع سدقتلودلادضعى شلات لاقي ودادغدا 0 نمىبرغلا |

 ىف ةلودلا دذعىضخغفاعيط ىطيناك ةلودلا فيسو ف اكتم ءاطعهناالا لزج اذه لا ةفةلودلا فيس | ْ

 زوق نبأ همالغهللاقف مزمن مادي د شالات لت اتنأدعب هول هذ ةمضىن:نهاموق هماعزب و> قرصتا ّْ ١

 ملقلاو ساطرقلاو برضلاو نعطلاو + ىنةرعتءادمملاو لمللاو لمحل 1

 هعنؤ هعماو ريسلامهر دن: سجنه ماوملطو هواحءارغذتا نا لاسقيو لمعف لد 0 ! ١

 نيقلملل ل -.ةونيةب ثالثل لبو نقي تسل ءاسءبرالا مون هلت :ةنلاكو عقرامما عفوف ةو هلة ربكللاو ع _ ٠

 ةلحقةفوكلاةث التو ثالث ةنسىف ناك هدلو موةئاؤطو نيسهنو عبرأ ةنسناض مرره ن ماممعت 1

 بقلب ناكو ةفوكلايءاةسناكمانأ نأ لمقو ”ىعحو هلد ه3 9 ىغىتلا هدنكن مو هسلوهد:كى 3 ْ 1

 لاعؤهودث قءارعشلا ضم زاشأ اذهىاو هدو ماسلا ىلألقنن :ام نا دمعت ١

 ا ةراالا نمل تملا تلطن رغاش 0 ىأ ]ا 7

 نو هريكستو هبل ةاعأ ضو ةلولملا . لما كو هلضذ لع لا 1 طل وو ور جعفا ارعمش ضب ماوأدقلو 0

 نوحلاو فضلا ىفهثداعىلءابراجلاةذ جات نب !كلاذ ف شخ 7

 ى هد ريص) ىتح ا م2 هاغفانو ىنقنملا اهو ىلع د ىلا :

 ىف رك شالدرقااف #3 ا تيان اهيفلوقيو ىبه ه.لابس ىلع دع ىنطد حيران ت عكر 0

 هريدأ ثنسحلا ه.اغىف «ي ىذلاازه كدا طوىل لد ةدمصق نماضدأ هيف لادو 3

 هروع“ تدار «_ةنأول ع سْلا لص ةءاح ذأ هرمضأم 18

 الامن ع لأ سالو اهم-ةو>واهس رغ ءىلعنيءلطملاو هللا لهن ن مني رثكسملا ع نم ىنتملا ناكذةلو ا 1

 نمانل كامو هل لات كافل ىلعانأ حْسلا نا ل#..ةىتحرخنلا دمطتلا عمو ءلاملاك هبفدهشةسوألا

 لاما ثالث ةغللا تك تعءلاطف ”ىلءوبأ ميشلا لاق ىنرظو ىلح لا 11 ىفىنتملالا ةف ىلهفنزو ىلع عوج 0 >

 نبعتفلاوبألاتو ةلاعملا هذه هدد ىف "ىلعو ألون ن مليسحو دجأ لفاثلاب ل ا

 ىد.شخالاروفاك ىفهلوقىلا تغاناسإ ف هملعىب ملا ناو د تأرقىنج 3

 بتعتأالو أاموف تذل « ةديصق لوقأ ل ه ىرعشتيلالأ

 بافموقلا «فاأن ىف ]و 4# هلكأ ىت-ع رعشسأادوذنام ىو

 تسل عفناف ءانرذن و ءانرذح لاقفةلودلا فيسريغفرعشلااذهنوك” ىلع 0 هتاقإ

 هلئاقانأام سانلا”نيطعتالو 4 كلامتنأامسانلا طعأدوجلااخأ
 نموما-ةىلأ ىلعهةجرب نم مهنذ تاقيط ىلعد ١رعش قسالاو نقترب توسفاما تار

 هنامل-.ةىت>هوحرسشفهناو دي ءالعلا ىنتعاوةداعسلا هر -ثشففدزرو هءلعمامتانأ جرب نم مهنمو هدأ

 دنس ىدنكلا نيدلا حبات زيشلا هاور لب هناود ف سلا هرعشن مو أحرمس نعد رأ ىلءديزبام هلدجوأ] ظ

 0 ىنيط لي ةةنمنل ا مهوناتد هب لص م متت |

 هلوق ىسطلا )برغل قلاوأءانررتقااوأ]

 ىبنمملا ناب سانلا انام 4 ناسللا كاذ ل شمىقاناهدذا 2ع نامزلا اذ هبرس هللا عرال |

| 
 ا

 5 أ

0010 

 هفلئاقل

 اسال> أ عو رلاةادغتولاوناك

 ىو ضرالتاعطاقلاانإ ءاطع. نمءاطعلااذهنبأ هلأس نم هيلع سد ةرْضفم بايثو دال ةجرمسم سار ةأةثالثورانيدفالآ ١

 ناطاس ىذءاب ربك ىف و شم ء> ىف 5 ريمكلا 4سقت نم ناك + نامزلا 2 2 ناب ائأ

 دوم وقلااملع دامحلا 5

 أود

 كيمع لاو

 قلط

 نيرسداموحابصلا لف
 اساطرق

 (سقلاو سالاةف)

 ىتغلا نكرت:"ىنامالا الت
 اكلم

 اسارهب عفرت مو ءاممدلا نود
 (هيمعلاقف)

 هنالو مهمالدنوك انام

 اسانلا يمهد عصفنا.سلالو

 (سرقلا وح لاذ )

 اهلزن آن حرلاو نيزاوملا كلت
 تايعمسانلان بن ةيريلابر

 ندام تواغتناوا ذهل ثم و

 باب نم نكرمو راصعالا
 في.رمشلانأرك ذامزاغلالا
 نسحلا ني دوعسمر معجاأ

 تايعلادلو نموهو ىسانهلا

 نب هلبادءمءنب ىلءنيد < نا

 ىغايبلاب رعب وسايعلا
 دادس كو قشعتن تاك

 هب راج فرعتو رودياهعما
 لوب اهمفو كلما ثند

 ىشحلا ىف هتلظ ىلقلااكش
 ارودب هف تنكسأف "ىلا
 قداد_ءسلزنتتذاكو

 ونأووهاموب عجاف ةعمطغ]ا
 ىتحيرسأان هللا ةءه تارت

 ل أرعاشناكو

 5 :رشلا بطاع

 دانت مأر ودب ب تولسأ

 كنوفحمأ الل ترهسو

 دقرت



 اهلبانس ىف قست هريعشلا كالت

 ُثكملا لوط دعب ترا
 اسادكا

 (ديبعلاقن)
 ءامسالاو ضيملاودوسااام

 هدد>او

 سانلاّنول عيطة سال
 اهاسع

 (سقلاو سها لاقف)
 نجلا اذا بالا كإت
 اهلسرأ

 ضرالالو< نما ىور

 اما

 (ديمع لاقف) :
 اهك |ىسه لو ىلع ةاحت سهام

 اري١سىدملال وطن :رعطقب

 اك

 (سر.لاو سها لاقف)
 اهعااطمتلاحاذا مودكلا كت

 اسانوأ لمللاداوسىف اةوسش

 (مهيبعلاقف)
 اسد أ اليضرال تاعطاغلا ام

 ا

 اماكنا نعءعجربامواعا 0

 (سقلاو ها لامتذ)
 اههصا ءتيهاذاحاب رلا كلت

 اهانكبرتلل ايذأب نك
 (هيمعلاقف)

 | هم: العىفا راه>تاه>اغلاام

 اساب هءوملم قلم نمد ثأ

 (سدلاو ورا لامتذ)

 دحأ نم نومي افاياتملا كد

 اسايك أنيمي امو ىف جنتذكي

 (ديبعلاف)

 ىريطلاعارس تاقداسلاام

 لهم

: 0 

 3 ءائعشلا لتامح داوغلا لع ىغواو فر هل ىتااهندمصف هئلمل ءانملاّقف ادممقالالوؤأ الالأ لاذ

 هلوقلا غلب ىتح هد.شن أذ ءارعشلا هعمو هيلع ل خدو عصأ

 ءامحالا فهد وهو نورمشع 0 هياصل شويجلا عد رىذلا ام

 فرعأ انآ ف دزرغلا لاّعفهءاروام دْزت الف تدملا|ذ- ه ىف تودص تنك نا فونا_علسوأ كاد عهللاد :

 هيلا عقدا هدلو م هدلودلو ناعاسوأ كالا ادمعل ||| اقذ عبردت مولك ةعيرأ هدلودلو نمو رمش عةّتس مهنم

 كلووتدأر آخ رفلا نيل. :دعلل مدع او لاق لاق ىمصالا تحول ذوي مهلغفلاةمالغإبةب راجلا

 0 3 < كل ضب ال #ىبد جاف ىأنابشن 00

 قردصيامىرددتل « " ىرعش ىرمشوميتلاو أل
 ةيمأ * ىب ةلودرخ آهنافو تناكو يذهاو مضلاو أك سمأف

 6 رش ىثرحلا يرك )
 هملا ذهن أ دو باح ى>اص نا دج ن ةلودلا فيس ناكوبراةةملار ع نم هادمصق نم ىب ملا بيطلاوأ هلثات ١

 ةدمصقلا هذ يبهباجأف هم همل اريسملا هلأسو نامأب ةفوكلا ىلا هطذئاراتك

 هن احاهتناو هل اعوطو *« برعلا ريمأ مالا عه * بتكلار أ باكلاتمهف

 بذكلا د رطهاشولا ناو «ءاشولا فوخريغىفاعامو # كيراتع لعفلارم هقناو

 ه-هعل ماظرصتب ناكدقو د بسلا و ائشد مه رددو * موال هت وم .وف ريثكح) و

 بهذلا تنأ سعات اوالو دع ند اردءل]تلفامو د بدسحلاو ه4باو فقرمدندو

 8 اب كعب ىتفالامو ا ىطبلاهنمبضغو# ةانالا د_هعبلاه_:م قلقمف

 سعغلاو هفالطاركنأد « ١ اوملادعروثلا ا بروىا#:برنمتضتعاالو

 هدعحا موتمع# تنك نو د با - ىف نع ضد 0 ع ون داللا كلواملك تسؤامو

 بدالا فم ةعاصشلا ىفمأءوي اًضسلا ىفءأهمشدىأرلا فأ# بشكتااوناكو ديدحلا ناكل
 ىساممدخ برحلاوخأ «بسنلا مدرس ىلا رك بقللا ار غأ مسالا دل اراعم

 بهيالا عمد ال ىتسف 3 ار ا الاب راخاذا ب اس1 را علخحي و هاف

 حودمملا مس 1 مسالا كرايم هلوقب راشأو سغنلااروصقمءا ارلاو مخ ارمسكم 00 4 .وطىشو

 كراممواعلأوولعلان 1 ىذكربلاطىأ نىلءناكملهب كريت كرامم مس اوهو 0

 ريعمسأ ضانملا ىو هْرغ4- هحو ىفىذلا لخلل ع الار ول فيستا طرود ,ءأىنعمو

 «برطلا او ًاوؤباذه ىشر اك تيبلا فنوكت ةظنلا عملا ةهار ك(هيفدهاشلاو) فورعم مذاو لكل
 ليقاغاور وهملارعاشلا ىنتملا"ىفوكتلا ”ىدنكلا "ىنعجلا هلا دمعنب نسحلا نيني سحلا نيدج- أ همسا

 ريمأؤلؤلهلاحرش 3 مهرب غو بلك ىن نمريثكق لخ هعبتو واهلا ةد دانى ةومنلا ّداهنالىنتملا هل

 ىدا وبلا ىلعأر ق دة ناكو هقاطأ و هباتتسا الد وط هسحو هبادح أ ق رت هرس[ؤةب د تش الا بان صد

 راطخأ ىنارفاكلانا ,ناهتلاولمللاو راؤدلا كلفلاو رامسلا مدنلاو ( هنذ) هءلعلزنأ نآرقهنأرك ذام ذاك

 نعلضو ندلا فدل نم ند ملا عماد هللا ناف نيلسر ما نم ثالمق ناك نمرثأف فاو كد: سىلع ضما

 قاطأانوهدعو هرك تيقمااكسلا|ذ- هنءهوريخأوةلودلا م٠ .-ساج ىف ساجاذا(ناكو) ىل مل
 حدمو ةئافلو نوعي رأو تسةنرمهم لحن دوهقراف مث نادجن ةلودلا فسريمالاب قا ن 4

 فس ةيطس 2 ةوناف+ هماح لق ور روفأك ىدد ن 3 : فق ناكود.ثخالان روح ونأ وىد._شخالاا أر وذ

 ها و رافردا مك هضرملا لو قطاذملاو فو .سلانامهو هكملامن منييحاح ب كربوة-ةطءموأ| اسأق اهتج ا ولونيكششت

 (سقلا و مها لاتف)
 ةلودلادضع حمو سراة دالد دصقو حلا !ةىل>اور هدعهفاخروناك >  وفة امام ناس 4: سر تلا |

 11 2 سس ل سل اسس لشتا فا حكت هك نهد موج حس 6# هيام 15317151515 دج يف نان اوممو لح ج53

 1 ١

7 
 -ه
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 دعى ثعتأواذهدنءىذ تأت نكلاك كلاعتجا كو لات رافد «ناوعواتننكنإ لو 1

 لاك ادح أ كتاذب نم ت>رخأ له لاّعف ناس هللا ”ىببو تانبثالث ىلفداولاامأو ىللامالذلاملاامأ |[
 هارب ىل مد تفر رم ما اك انتاسأ قزم هدحاوت نقب ونتنثا تو عا ذأ[

 ايفا اواري_ةباكتلاب * ارر>الو هرب نم تنصوأ لاةفءارلانأ ١

 امد ول عر دب هان كرار سم فاننا
 ار طريشن ممم ىحلاو « اردواهذْت_سكناو 1

 تاقلاقىرخ ل ا]تافافلاووماشه كدخذذ

 اهشيكر للاب ىعحوأو 5 اهلا دزاف تندناو اهءاعى-ماوهاجلا ىبس :

 اهيششاهبر هدلاى ريحت الد اهءاعالىددلا ى :رغاطو *« اهمنحي ؛رضاو [.ةذ هو

 ءداو ال لاهل نوع هيما ولاعو ءامد ىلع طقس هذ _جاون ثدي ىتح ماش ا 1 !١ ش

 بغاسلامب ركلا فيضلاو راج او ب رانا كد نات 5 بهاذىناف ىلا
 2 ةالاه>وقَّن هل د بهال_ا رات دع بُئاخوهونيكسا| عجربو

 تاقلاتاهيوز ا 0 ”ىأدحت زتتلواذه تاةفيكف لاق
 نا .-اهادلاوو هلع # ناسشتخأ ةمالظن 0

 ناطرخالا نيف س || ىف سلو# ناسصو ل كحرلخسأرا

 هي ناط شلا اهتم عرفي ىتلا كلت

 هطعأ لاكرا-:.دّةما هلت لاق كَدَفْت نم مقب مك ”ىهغلل لاو هكصخا ءاسنلا كصخ ىت>ماش هكءع2ةلاق

 ١ ه|لادو ةب راجهل ب هوتارذح "ىلا نرظ:.وارْزرمشّنهيلار اهذالىفا لاقءاسنلا ىف . رام مابشه ل لاقت هن 0 نوعبس هلت ض ءدقو ماه ىلعامويمكلاوبأ «لخدو» نيطيخلاناكمةمالظلسجرىفاولءصلاهابا أ ٠١
 : تللذ 3 تلقا. 5 ىدىل قعر قر[ تدم نق ديلا دع عضال كاس "ىلعدغا ا ٍ
 املابرمس ىف تر طاو هس ند # اهءردىىذلاامعأف ترظن اناسأ 0

 افاحم ى 0 هلاثدرب- ء لك ضءرافيسض

 اان مثج أو هفداو راثعو 0 اهرمددم وىئنالفك اهَتَأر 0

 5 ءلاباداجو هل_صاقما اوحخر ادلقمناهأأرمثتنمتدأرو
 |.ءاف ًاوايراقعهلا قدا ع كاملا بكرا هلىفدأ

 املا اول كتريسخ دقول ٠ ناعاق ةءادسلاو ةمادنلانا
 اسئاروةاتفلارح تأت ننظأ «اءلاطىءارو نملسأ رلانام

 سلامات رعولود سن الادبأ #4 ىّئر تال تمكنا سهذاف

 !ييقاش ءاعار نافارا ناك ا يرو اذارورذلاتنألا

 امانءاتذاخأد وعأىتد> 03 هءقنىحربال ىربأ نكحل

 ل رع لن ناك هنأ همأ ىف نء ملا ىنأت نب نئار هزالاو أ «ثّدحو » ىرخأ ةزئاوع هلرهأو ءامش هلم

 مهيفمضاوأ ناكوءار كلا 4 ءاجب هد_تءوامو كلملاديعنب نا ءاسد _:ءلاقي وناو يه نيكل ا

 اوف ردد هداصقب ىنكد ن 0 :ءيذن كلم اد _.ءوأ ناواسسأر ىلءةفقأو ةد راحو ىفدزرفلاو

 دهاعم 1

 !| لاق لاملاو دلولان مكلامو ناعةل سرد وت ع تيزدت سم نأ و لاق رخاالا 1

 ةمالعلا بش ثلا < لءىلمأ :

 زحرلا نون هنهناعطقمانءلغد ملا انآ نااولاك مم ثللذ ىلعاوماقذ لاق هب راخلاو زله هةءهوهر 35:ققدصو 3

 هغرز

 ديو ورنيدنامش

 )ع رحنا لوقد)

 مذدم ىاتران 4 .ورلاران ْ

 . واتت اذران ة ميددللو

 .عاجاعلم ا

 رلا عم م ىضعلجاعا نكمل

 أمأ برب كءس>-و

 م مهكت اكو ردا

 ع : الا كنطناف ةييدبلا

 رهونمتناديعناك اذاو

 وحي راودلا سر ىمارلا ظ
 هولود,ناور-هلامو
 درعلاو ميدقلا ىوديلا

 .:لا ىأرلاو كابا يي رصلا
 اوه بيضقتلام زاكلاو
 زاكلا قاطمىف اذه

 او نزود_.ةمريغوضو |
 ا زد زمنا دكف هن ذاك

 3-3 ماها .هنا َّى ةرمعلامهب

 ل دو عاملا هذ

 0 َو

 وجا

 لاعهللا هجرىر نب د<

 لا أس عا صرب الا نيد سمع

 ف و

 بحأام الاف دياوالا

 دءمعلاهف

 لمع مدح 1 7 ا ةمح ًّط

ألم ءادرد
 0 1 



 حلا اماما رمل ءافاناضدأ
 اماقم دشأو هدمو حدم

 ناو ةهيد-لاولاحضرالا

 لك اوزمم ةءاذندصلا هذه

 رخ الا نع ام-ممدحاو
 ىللصفلا قدرك ذنساسع

 ىناشاا
 هي ىلاثلا ل_صفلا وي

 سواق ماتت افرع كلا

 عرسأو فقراسلا فاطتءاو

 ذوفنو قشاعلاحاتلا نم

 هيف-ةدد لل_هتالو ةباَنك

 هم ضو كاذد_:ع درهندو

 نزولا عارتخاب لاما
 دوه-كلامهو هيفاقلاو

 عوجرلا بج نيذلا لودعلا
 اودعلاممءز وح الو مهلا

 هةعاطتسا ىلعهداهشلاب

 ار مودال كلذ إن
 نأ ة-بيددلاو « ا

 الِاق ةقيطلا هذه نعلزنر
 ال_.طمال ارمصةمركشرو

 ة-بيد-_بلاوذ لاطأ ناق
 هيضقلا تسكعنا هركفلا

 كلذذتعو هنو لاذح لا

 [لحت رماذا رامكملا كلذ غول
 ءىدرلابا نم عنقي هدادلاو

 ىورملا نم عند الو ريسدلا

 كافكو ريثك- لا دجلابالا

 ندع اودع طعأ * لزحلابوهولا لضذلاىهاولا

 لضفلا هم»ا معلاوأ و ماغدالاب جالا سامقلا ذا ىلا>' الا هلوقىفىوغللا سايقلا ةشلاخم( هيفدهاشلاو)

 ىلعدؤو ممم ىلوالا 4_ةءطلا ىف نيم هاا لوح هاو هلل 1 نموه لعل تادسعن ةمادقتا

 اا ىبالاو كلنعلد لاق ىرمغع نءوأ ىنءأ لاق ىبثذ- من معلاانأ اانلاقف ّن ّن -لا ىف نءط دقو كلما د.ءن.ماشه

 ثودص قمح رفنلوألذللان هتمقن هفلو أش ”ىل_در دنع تءضوف لودلا ف ضر ءتربكسم

 هللاوالت لاق أيشتععىلهرامشلا عاب تاو وو ىوهارف ىلإ ثد ,وأفرخ توصى :ح ركن تدع متتدةستف

 محنلاو ألاقىت راح ارم: ءارعشلا- تاازاملاق(ةديمعىأن ءو) ماش هك ذذام_مهةد_تاوالو

 قرا ىواخ قامعالا متاقو ةهيورلدو « ربخ هلالا نيدلاريجدقوعحاقلا لة لاحالا "ىلعلا هللدلا

 مهم سادديرملانةنو زاده م هلا اللي ر منامةفلاع د5 قام ىشلاو ريع ى أن و م,نماوغصتناف

 نم «ئذب فودثاف لاق مناولات كلذ نوبحتوأ لاق يق نايف هملا عمه وساتلادشتيوهر هس

 ىناهثج ىذلا تشتم * ىنتفر ءاعب رآ تم طصااذا لاهؤ ضمنا مت هب رمد

 مهدش أفمهد شتي نأ هولأسو برعلاز اجرا له ل دو هناك ن نعءهلمانو هماغعأة و رهارات

 لاقمرجرلا عا هذه ةبو رهل لاق داهم عرفا قا داشنا فاعلا نان «ناكو #* ىلا>الا البلل

 ل ءثتيم> هنأ هلع مهو هب اولحر زيدا ما عج ذأ اه أع ص ثد :راق مد علاانأا

 نو كلام حان ىلا 0 لقبتشلا ل وأن م تاق

 لمدير أا غاىأهباشتترمكللا تاه مدفأاوب أهل لاف هاذ «ديز نب هملاهدح نب كلام نيىل شندي ربهناأ|
 نم .ج هيلعال ةتح بالا برش لات هىديرملا زر ىنأ نعو ةعمد ١ رن م هلم .5 لس منو سدق نب ةعمب د نبا

 مهدشنأو هماع نو ءقجتس' اودي اي تقر حقا اجل ا ادق هل هدا ىو ردد نعول

 مهنا يأىلا لئاونب ركب ىنبن م لل_جرءاخ مها ف4 عيبراه يفرك ذ و ب ريس هلالا نيدلارب ريحت
 || هلاح ىف ف_صرلا ف سانلا هلع عمتجا دةدب رملا فانوعمجباحملااذ_هو سلاج تنألاقف ه-ةدفوهوأ|

 هلل ارم مءذخأف لج اء ءانهلا نم هءاعرثك أدقانا طال ىنذيالاةفهلةصوف هفوهىذلاهب زو

 ىتح ىلطناق هدوقدن هىلا هما طخ عف دو لا كرو ىرخالاي رز 38 ىل وارمسلا ىفهيلجرىدحا لع

 لع *« رك ذامالهوتاقلاركذت دشن أو هعافنهماطعت عاخا لات حاملا ن مانداط فدي رملا قأ

 هوك عاب ىخ نإَو طقلاب هل>رو هبات دفن المل حاقأا ه#: ءدعامت , واو عني وةفاقلاع نمودبل جلا

 . ماش هب 0 هنمحامتلا برشو تدملا اله سان ل 3ع رك ذى طمشو نأ هناطمس

 اهملار طظنأ ىف كىاهو ردص وا هودر واوا ةواظمقفالد ءااوةصماشه مه لاهفءار ءشلا فكلما دمعنا

 قفالا ىلع 0 ستارك ذ ىلا غد دىد دع لااد هلا "ىلا هلي دجلا د مضضلاوبأ هدشن آو هود نأ

 نيعكلاَعؤْزحأ ماشهل اقف هملع حت رآوتدملا ع : لف ما_شهلوح 0ك لوحالا لوقي نأدارأف نتءكأ|

 در ا ا وةهعنعءحل ولم ءا سه ص أف ةدمصقلا ا ءهلإ

 ةيحطأ لوض ل ا اصرساتلا هوجو ملكا ذه ىرأنأو كانا

 مهاف لاق ل ا ها ل ا اد
 ١ نع رادموال هه مرسم وب

 ىبعد ا دكر ءاشح وهأاسا ارعأاند< مداخن لاقف هثدح ان 2< دارو سفنلا سل ىدماوةلماءاشهأ||

 0 م5 لاثو هل حرب هب رمذف مدخ لا ىأب , وهاذاق دص- | ىلا مداها حيرفن :رعشلا
 قلعاورصقلا لخدأ 0 دانون ءشلا ىور له قل كانا لاف بي رغفأر ءاآل>ر

 ىيوررتس هنا سنزببو هذيبريغص تددىف ماش ه ىلع هلخ د :ًأف هب ىض*مت رئاامك مهااو 0 نياق دىباملا

 ها 2 كدر 0 هاب عن لاق مك لاو أما.مههللا#ل>دالفر رك زتعملا نبا لوق ! 2 1

 7 لاو



 »ل

 ةيؤ رالاواولانو كسوءارلا مضن عبجاو ا حب بع دلما ىج 0 ارهاق ا 1 فا ءام اج ْ ٠

 له ر عش امهلاث زاحرلا ني خر لا ةؤسازلا اره شأ نم سنو ءال قو يمال 0

 و ىهذ *« ريك هلالا نب دلاربج دق حاملا لاق هرعشأ هدوحأو مالكرعشل!اهئاودمدقللا
 نءو اعريجار آةماعكلذكوةن ؛ وص:متناكللاولك اهءفاوق تةاطأولوىفاوقلاة ةفوقؤوم مدد ىتدام ن 5

 لكأت ىلا ارو ة>حاودن مماظن أ هللاو ىم لاذ كاذ ىف ,:وعفرأفلا لكأت ةبور ناكل اة همر 6

 ةهيورلخدلاق رار دارا ماعطا|باماوريلا"قنالا رات لهو ردا اعلا ||

 هناكنرب ىف لضفلا كوشنوزرغدو ه نوثيعيناءدصلا له رمضخا 2 ماانبا

 تدور ى غد ءاولاح ةنامبصلان او ةءرولا 2 ل_-رأ لاف ىلاولا ىلاءاذ مو ا م42 ٠

 لوقدو هونام ء.صلا ىلع ُسفانا -آ هعمل سرأفقوسلا

 7 ار نمد روعأ ه# مودر انكم ىلعىب ما

 نملاظلا راو لاما طرم)!هل لا عؤةفرا مصلا ىفار اداولد'د تح هندي نيب نود: .داول_ءذلاق :

 ةرمصملا قوس ةقراتصض قوهو ةءورلوقل لا ظلار اذن الاىا تعسف
 برعلازسرأانأ لاف ءارعشلا وذ ةّماح ىلا ساق ةئب دا ازاجر نءزجارةرصملا م د5 ل5 ( ىنئادملانعو)ا|/|

 عورخ دمءسو عمن نأو رم 5 عنع ةيعسو ىطءدنأو ره د ىذلااأ

 هادو ىذا تءج هرمصدلا 2 هزحرأ نأ الهزناو شناودما دي زحرلا فسح أن مناقش ارىلاتددو

 لا ةفحبا علا هءاعليقأف لحرلا كذصن أدق ل ![ةذ همد أ ىلع ةيورلت 30 .قرهنباو رضا حبات ادلاف

 لد وطلا هاد بعوأانأ أ ىريغىن :.تكذلخ املاك تنأتحاعلا * .لافحزو ل وذحباهلا اذانأاه

 اغا مندلا قام وأ لاك ىم“ابتغتهد - ةوفيكلاة كد رأ الو كل _تنعام ىف املا هل لاقذ تللْذب ىنك ناكو

 فورا د ةغمهللا لاك ةنورىبا ,ااذ هذ لاق تدنع هاباو لعأ ىف :؟21ولاق لعام ل ه1 -

 نبانيهاشحب رخ ألا ةمقلع نيد كت نب نجح رلادمء(ن ءو) هنءانكوةقااا نهأ كصخف لاقاكريغىداح ا

 هقهنورلاقناو "ا :

 م رالاواو:الثامر :أم « عّقعقتا 0  اوعفرات ناوكتاءاح وخان

 نسما نها د .ءنيميهار اهب روظا لف ةرصصيلابا فتم هب و رناكو ماعطلا مّدقواها :ءعفرو ةكعقف لاق

 2 هل 0 هرو و تلاةمساولاة رو رد املا ىلع ه وجو هللا مك | ام ىبأ نب ىلع نبا |
 نسعيرأو سو همام ةودفاهب هلجأ هكر دأاهدصق تلا ة.>ان || ىلا لصو_لف ةئّغلا ىنتدلةب دال
 انفدهتلا د_يعانأابلا مف هرصيلانامو دج 1 اهلنا تقل لاتدواد نب وقعد هاو رام فلا اذ هوت امزإ

 دونزاكو حباقلا نة و رهزان> ن*تفرصننيح لاةثالذ فيك تاقفمويلا ة-اصفلاو ةغللاو رع ْ

 ىو ردوو ىوقلابو هس لوا 0 ةردرب نانأ عمتموراومابا دورا ا :

 -ىف مل-هو هم لعدن رسبت

 ( مك 0 مدن ى جم ألام ع اهم سا اف ننس افا َُط

 ا ةادنذاقاس 5 امرمص: نأ هبات كب رجم

 انآتم لا حاشلا نيت را ::3-لاتدادحلا ةديعو أثّد>و 0 :رالو عم سو هياع هللا ىبص ىالاو

 ى ةرهرب ره ىبأ نم عه” هنأ ىلءلدرربختااذهو ماعطلارضو هذيلا سلا لقب ه_فعفللا ىذرهرب رظ

 ذا عمان 25 لاع هذعهللا ىذر درب رهىأن ءءائعشلا ىل أ ن نءحامملان:ةءؤر

 ود هاحوأ|

 اراذتفا بأ املا ٌّنلكا بكس كارريعملا ماشلاامي ا هرعش ن مو رعأدللاو هذعهللا

 اناعما و باس 7 83 1 00

 (( ىلا الا ”ىل#ءلا هللدججلا ])
 هدعب و هلد وطةزوحرأن مزحرارع « .رموهومذلاوأ هلئاق و

 20 تت ييجي يح

50 
 ل 0 هنس> ىف سد رغلاو

 هل و عهلاس>ا ىف سي رغلا

 سا

 26 و اة

 مدادب ىف (فاشلا بابلا)

 هزاجالا هئادب

 عئادب ف(ثااثلا بالا )
1 

 عئادبف (عيبارلابابلا) |
 لمعلا ىلع عامج الا هثادب

 د>اودوصقمىف

 هيض قى (سمارخن | باب ١

 هما
 نيلصفة دقن م ديالو

 ع ًاباواالا ةقامس لق

 4م ةححللا قاع َّق

 ىفىاثلاو * لاجترالاو
 امهنيقرغلا ف

 'لاحتر الا ىف لالا لدغلا)
 نم ذو_2أم لاعترالا

 ريالا عراسلالا

 00 اذا لل>ر رع لق

 السر تسمو دعحربغاطمس

 نم ل-ىو ضدق:هريسع
 الزند نأ هو رثبلا لاحترا

 لبحري نم هاجر لحرلا

 رادتقا اوه. ممعأكحف
 ربغن ملوقلا ىلعرعاش ||

 لزانرا دار ةيهأ الو ةركف
 ريغ نم لو زنلا ىل رب ا
 مي ءلاو بدل ! الو لمح

 ىن هطمد د هدب نم همس ©

 ءاه ةزمطا ولدي أ أدسأدب
 ْك:ملاولافاتا مماهب رقل

 ءاهلا اولد أ ونال ىنءع



 ١ هل 1 4 - 3 - ا ع ا - [|

 تراطووب اهدراوش تراساو

نا هل لقو مال سا! هماعأر قا هل لاقو ةدوه 4 نزح هعم الجر هعبتأ ماش > عم هج لضملا ولا ؟ اهدنا ا
 كما ثعبد ةكلما 
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 ةفح< ىف لم < ناكوهندي طفت ل عفا طفاهانا هىبلأف عب رخاذاق ماحلا لحد وا مك مركلاهسلدق لك

 : ا سدلتام ةءاد نم ىنمضإل م هضرأ دعب ن«حامطلا معط دق لوشي. ثمح كل دف

 سها نامت هب يسد ن اهب يمت دارأف بر وذ هب هسف هموق نم ءأ سهابث دع دو إذ لءؤحامطلا ناكو

 هنن الريق هن اج ىلاو لج تناجىلا هلوزت ناكو هبا مص ا4_-ةعسشضؤراو هطباىفن عط ةرقنأ اناا سقلا

 لاعفريخأف هنع لأ سؤ كولملا ضءب
 باسع ماقام مق ىباو 3 بو_::بوطخلاا ناا:ةراحأ

 * هما ىذطدقهساعك

 « هعامع بكسأو هماكق شو

 هعامد :أو#هضانر أو

 ”ىلو همايأ هللا ءادأو هو د

 0 كلملا ثراوو دهملا

 وو د ٌثاإإسلا هطسأوو

 «هبلا كدناصق تراسىذلا
 «هبدلهمق كلامآ كتاحأو

 هنمو # تجرح هبادىلعف
 تنالميلاو #0 تك

 هيماك_:امرخآن اكو ةرقنأد نفدف كللا ذه تام ,
 هرقنأبادغ قت د هرب هد صقو دع هرخع دم هذغحو د هريضغسم ةءاوخو #3 هرذ*+م ةنعط بر

 000 0 ١
 تءدحرف#تحرعدالملا كد

 احارم م صوا_جاقو

 عا-طاىذلا باتحلاىلا

 1 اردبراصىت> كالاله
 ع

 ١ داعىت> كلود> ىرحأو

 اهوأ ةليوطةزوجر أن مزحرلارحب نموهوحادقلا نب ةب ور هلئاف
 امنا "ىمحتالكللطنم * ا 2“ دقاودتو اناصم أ جاهام

 اجأنم تاخنانلاهتذْحاو *« احردمتاسمارلا ىفاط ىبدمأ

 اج نوفعدق ىللل !نم *« ا <متنمنو#لزانم
 اهلقم|صخاو تدب نامزأ ه« اج رنمءاجر عاطق ططدلاو

 اح ُصايحاحو ةلبمو * اح ربأ اقرسلطو اقارن رغأ

 اءرحرت اذا ةءوالؤكحو هدعنو تسلا هدعنو

 اكلم هنمتدأرو «ارجن

 هناالاادسأو «رشنهنأالا

 وطسءهنأد مسار و »رد

 تيقلو# رهن هشم-س نم
4ماوم ةغصلا ماق أو فوصوملا فذ ا جافارعشدارأو دوتالا مجالا رخد.ىذلا ءاطعلا رح هنم

 اهرسكونيسلا خفن نسرملاو 

 ادي رمت هج رس نم ىلءقذ هد رك ىف فات اح سامو ناس الا فن“ الريعتسا م نسرلا شد ىذلا كذا ىذلاءاطسلا 3 1 3 55

 0 5 1 2 2 0 تع ءدلم

 هقدلا قف دااهب همس رم٠هل لاقي نسق ىلإ ب وسنم هيد رس ف ومس مط وق نم لوو همبسسحو ة حمم تق اتنقا ورق ردص

 فيسلاك ا هنأودوسأارعشواس ْوَماَةودمامجاحوءادوس لدم ةفوصوملا ةأرملا هذه نا ىنمملاو ندمجاحلا
 فالت+ اللاج يسم ىفةبارغلا (هيفدهاشلاوإ هّثامضو هّقد رب ىف جارمااكوأ هناوتساو هتةدىف ”ىيربسلا

 ع دعشلا"ىعمتلا ”ىب :رمدملا هللا ديع هعسأو حاملا نيد و | وهتملااذهلئاق(هبو ر 0 هد رحت ىف

 ءاهاهدمب و هدحوملاءايلا خثو هززم_ملا نوكسوءارلا مضد ىهوءانالا اهب ب عشد بشخلا نم ةعطق مسا

 م هحابصأ لن ه-امصمرانأو

 هل هدحام عمج ولما "د

 الوأ هثادبلا عادي 5

 «اطسو وارخآو «اطرنو

 تاناكملا سرت نم لالا

 بيترت ىلع * رابخالاو

 ام-هو زيجارالا ىوسرع_ث همف ساحر ناوبدهلاه_مهلكناروه_-ممنازحار هونأو وهو ةنك اس

 دنعتنكلاتىودكلا يدم نب سر « ىكحولا مب رغوا و ثحوعامق ةغللاءاريصبا ذه ة يؤ رناكوناديجم ||
لغيدماهلىقل او ورعو أهلا ماقف ءضلا ةورعنب لش ءاخءال_ءلا نورت ىأ

 ليقأ هيلع ساخ هت

 كإهأ ىف سنر لاب ور ىنعد هفرعا_ةهع#ا قاقتشا نع كش و رتلأس ورعانأانلسش لاف هثدح هملع
 ع ع 5 ىف ةفرامإلا دج را ءالأ

 ةيورلاو ةيورلاام تن ف رعتفأ همبأ نموهنم حدفأ نان دع ندعم نأ نات كالء) تاقؤ هركذ دذع ىدضت دلي و 10 ا

 َ ' 0 ٍ 0-1 0 : - . ا همس هد

 لجراذهلاتوورمعو أ "ىلع لبقأفايضغم مادواباوجرحي قَد و رمالغان و هن ورلاو هدورلاو هدورلاو ئى -

 رك ذدنع ىف: كل ءأل تاقفهبهتوجاوا #تاعفا مف تأسأ دةوانقوقح ىذةر وان سلاح دصقب فد رمش
 ةيورلاو نيللاةري- ةيورلالاةفهلاتام سنون رمسؤ مت سانلا عوق ىلع تطاسوأورعوألاقف ةبو ر

 * هلثئامتوةيراقمةدانزو#

 «دح أ ىلب هعمل نو هو
 * دن ىدن ل 3هنرط سالو
 علا هع كلوا ءملا دقو



0 

 2 أو ىنثام هريغورعشلا نم ىنثملاواهاسرت مءاوثلا اهف قيد ىتءاهدتمتملاهيولتفةأرملاا| |

 زد ىولل» صوقعمهضعب و لسرف هضمن و ندم هةضعن و عوذ سه هضعبأشه عش ةريكل همم يح نأ تلا

 اهبقطناارم هءوناسالا ىلعاواةّمءا]تارزم :سمةظفلو» و( رفانتلاّس بلا قدهاشلا و لس راو ٍ

 ميد :> هيد أكإ م ىلءهنرمدتقا هنال كدب 0 روصقملاو رع نب رعب حيد :> هء*ا ) سقلاو رهاو) ٍق

 !رصخ حاد ران ةعمب راش لاق لقوم هاد اناولأآت دنت هم طل مردغللا في دنحلاو

 هلوقل حورق ةلااذ_ةلبوش راوي آو بشلو نأ تالا صرحا ةمنكو لما

 اسودأ ناوحت اا 5 ةدكدعبا.ماداع نا

 سّقلا أ صان هلوةىورب نأ ه ,ىجعجالا ناك اذيطو رئص مس |سقلا لءؤوهدشلا ةغللا ف سقلاو هدْشلا

 ءأر هل ارعشأ هيف لاقهنأ سو هيل عهتلا ىلص ىلا ن ءىورىزذلا اوهو لزئاف هللا [صاان4نوربو لزناؤ

 ا نءلوأوهوندكرمملاوةياهاجلا ءار | ه4 ىذا ارااتا هملد ءوأت :”قلدقو رانلاىلا مهدياقو

 بيسنلانيدقرفو ”ىدعلاو نا.قعلابلم كنا هيشو ضرملاوا وااو ءاماغلابءا فلا همشو لوا اولطلا ىلع فةوّتسا

 اغئاو رعشلا لاتا1هدرط هانأ نأ (هثيدح نمناكو) هيشنلاو ةراعتسالا داجا و ديصقلا نم ءاوسامو
 قلق هدد تاكود ره أ قلو رضاناك ىلاءروطلا قرر و مدودر طا[

 ناكو باث :ذلاباهممشت ناب وذلا صوصللا ىلءقاط7 بر ءلاوممابوذو مهكم تي 1

 كرت ير ار الل هلو ىلعأو "الا فار. دشاف -عموهنسءفدسأ ىب ا مهبريغد

 موملا لاق لد :لمقو الت داما راق ها دعو ىذلا | كرا هلالقث ىناجو | ارهعص ىب :عمسص لاخر جلا

 عجهنأ م اهعطقاذا مالا مقنن مفاقنلاو رمد هذ وشو ملا . نمناعتلاو نان

 مويلا هجورذع م.هاكم هريفن دسأ ىب هدب ربح جوبر ءلاكملاعص نم مورا اواب لح

 ال55 مواتقف مْءاولحترا تم هيلااوأ دق دس و نب ناكوةناذك ىنب ماد ةوأف يس ءقلاو رام ععيتواواحتراق 8

 30 5 اعاو كراش ن نام كلا ااهيأت االاومممزوخعت ا

 اواصدلقءاذشلااوواك م م دع موقرتا 0

 تاقعلا ناك امزعشالابو د ىلع ند مهدحم هاكو

 باطولارص هةكردأولو *« اضدرحءاباغمافأو
 ىلا نعلا ىلا حب رن ملظو ارب موش تعقوأ هلاولادوةناذك ى ندد عقوأ ني> هيلعاو فاتح هبا ص أ نأ ل- قو

 لوح ب لل 0

 ك1 وعلا هعار يوفر انتدانأ ا

 أرمديشب تنال نعي و د هنود بردلاى ازال ىحاص كي

 اردت رو دا اعل عك هل اعد

 الفن ردلازواح ىت ىح .ريبللا ه:ءىوطدو ناكو ةماعتن سدو ىنن نموظو رعاشلا همن ورع هم-اصو

 4 4.“ :ءارمصتقل ناكو هحولا لمه سدقلاو رهاناكو سدد هدفرب نأ هدعوف هب ٌتاَْعَم ارمدرو ىلا لصو

 كك هتناحأف [ماس ارواهم قلعت فاو أ ىلا هلو دىف سهلا هااهآر ذاهرمصقن ءامون ترم أف هل بج

 ينو تي دلل افلا

 سس
 اهذخأترع كلا نم هلصالا ىهو «ديقع عج صاقعلاو العلا تاهيل دار آو ىلءالا ثين أتءاياع عج 1

  لجر سلا ّىرهأ ى مو ليلضلا كالا هللاقد و ادارذ ىنءىفا اوقلادوذأ هاوشلا تيادتاذا 5

 ْفاَمْدلا ةمودملا «فاطقلا

 مطعما دبارغلا كال: ىلا +
 دورملا دعما «دوم علا

 كانهم نا تاق
1 

 دياهتسقرو « ةيناسنالا
 رءاهصرحو * هدابزلا ف
 هطاشغاو هن هياغلا غولب

 هّدا_صحاذا ىتسح عدلا
 أ ماا تدشن اوهبتر هاو

 م دل لا ]ام همف

 تداطو# للعلا هته اما
 تطط#و #* هنععمترام ان

 5 هم هتيضر تناك ام

 لهذَملا بط نوهت ىبسقنو

 ءلّوحْلاو لّدمّدلا ىعصو#
 صقانلا مق ىف ير
 مشتنملا مضو قرتشتملا عججو

 لكادبال لوقتودد ملأ

 | منا دعتوده هلا نم ةمنان
 هعزعلا هدهدقعىف دوعت

 ؟اعلا لوقدشنتو# هثفان
 ءما#ماد معتناجارثناعراو
 ال_أو ماظنلا ىف نسحأ

 ةضسلا كإتنابرذعلا مقتو
 ضرالا عم“ نيد ٌتءعقو

 فوو ملثم ياهرمصدو

 ا هريذي مه: لواهرثأ ىلع

 ىاطلا او باعلان نين ءاضو

 دي قاهنالول او.شرفطةمو#

 نازملنا ىف تاصح تناكولو
 هي ه-هناطاسلا ه.ولوملا

 صصانلا ةملماكلا ةمكلملا
 تصخو ةلهللا اهف سم
 ني اهدوّمعب هبلاكرو دص

 هنرك اذمفطاءمتن.زنو

 «اهسوكت را دلو#اهدوربب



 ىفمارك ذى ع اهمالعا

 ةعوص-“ تناك ناو طف

 َّى :رطاخ ىس وام اهءصسق

 «هعثا دب ىدنأو دع و

 ه-:مع-ة>اامىأرا!ف

 ا
 رغص ىءىبذ سمو طءتراق
 َن :*ىبصغ هراضنو ا ىس

 هام>و د هتئازك هضشتا

 لزب لو هتنامصو ةطظفحي

 رك ذلا ”ىسنم ىنعءزنجلا كلذ
 «ردقلا لماخىد-:ءو#

 ىلاعلا تاثجلا تام ب

 ناطاسمتلاز ع ىفرممالا ل

 هناعسو ث ال: ةنسق

 لمع كسعأ نأ لمقكلذو

 ىىرخ +« لظىلاىوآو#

 نملااذ_هركذه_سام
 هعصومو هرطاخ نم نس

 دي كعو وه هد-:ع"ل>ود#

 قالك دقو هل هن ىف مس رق

 ارامخأ تهمه ىترتف نمُز
 لوالاءزيلا متح براق ةريثك

 ريثك ىلع فاق و ياهع وح

 تعمد +اهعومسم هم

 يدماَْلأاِ فراطلا ىلع“

 8 اودي دبجلاب 6ع دّقلاو

 معو هيلعهت دؤوأو يهبل هب

 ديارفتطقتلا كلذ د هنىنا
 « طام«الااهاثعر فظتمل
 هه شد ريت عئاشوو

 قابل عئادبو هن طافسالا

 بنارغو# لا ةغالا اشرد
 م لامهالاا همم زم
 حومطلا سفنلا ىنتعدف
 « ماظنلا كلذ رثن أ نأ ىلا

 مضأو#*ماوقلاكاذرمههأو

 العلاو تحنت ناد ةهوهبازترمسكن ا مزالهنم لعفلاواء.ج عافترالاو عفرلارارمثسالاو #: اوذلا هريدغ ةينجلا دئارغلا هذ_ه لع“

 2011 ا 1 1 ا لل حت و ا ا ا ا ا

 انماموّنموىب-ءامو تاعأ د1 هل-طب نيذئ الان منا املو

 انيصخأف ثدحت هادناندرو ع انشارفنب رتقم هماعاندرو

 هرب وهدوج ىلع ءانثلاو« هركسشو هدج نءزمملا ىف هلو قيام ةل + و
 رد نسال 0 ها هلا ع امو 1

 ١ رو 01 اغاو لاذ ا 0

 ىلا لصو نيح وهب اقر . رمدلا هرطن «فيلأتلااذهلم”نأ«دجلا ثءاوو يدهسلا عاود ول نمناكو |[

 ارحب ه_مالعأ قفا اوخ هررحلا نت مقوف سصنو هيا ترام هبروظأف « فدنملا هدم م هرمؤد>

 بحأ « عملا كاذلهنا سارع « عملا قر طنش «بويعلارك سو «بواقا ارح ىف ةسفنلا هثداع ىلع

 د.شىفمادامريقذلا لا ةر ؟ ذمنوكشل هنمةضتن ب هيت بلا هتدسو دن 4 ماعلا هيرمضح مدخ نأرب هلا

 لا عر د رذو# هكلس ىف ماظتن )الة ليسو نوكم ها سءو 5 تامملادعد هملع 0 د ماركا

 «رحبلا ىلا لشولا ىديفيكو «هرصوداشد وأ «هرك ذعاش نأ ن ملوأو جذالاو دي هكا ىلازاصنالا

 *ىل-ءلو ىسعلابذأت هإ] |و.وىةهكسم“ د لفالاو طاوخو ركفلا س -اوهنأريغ « رطقلا ىلا لطلاو 1

 سن هيلع ريتا وحر وظو « هيضاراا هلا انهو رمشلارهيقلت «هكا الا ومس ب اغلا ىفىوةدىذلاو

 لآ متيالاو عارمضتلا فك أ عذري وهاهو «بورمعلان مهيفاعوفعلارتس ليسو نأ ل ةويو# بولقلا لوبق

 هنع وهنع# لام . الا ةباغىدق أ كلذن م هغلبد نأ ه«لال1اودمطعلا ىذىلا#

 #عهمد ةالادءاوشإ

 1 اللءلا ىلا تارّرم د :سم هربا دغ

 هدم _صقل أ ع نملد وطلارصلان موظو د ىلس رعو ىنثم ف صاةعلا لظت #*فهماعو سقلاو صخأ هلاك

 اهلوأ عمسلا ثا ماعملا ىددا ىهىتااهر وهشملا

 "ل ا طةس# لزنمو بدبح ىرك ذنم كءناغق
 لأع#و ل ونجح نماهتصتنم * اهععر فدل هارقملاق مكوتف

 لهو ىس أ كال مال 00 دا م-وءطم ىل _عى_دصاب اقوقو

 | هوامد ماربال رد-+خ ة-ضمسو

 5 ىلمنو ربو لاصار "ىلع

 لصفملا حاولا 1 ضرع

 لطفل هيسلالا رك_سلاىدل امام موسنل تضند- ةوْنمد

 1- هياوغلا 1_:ءىرانا مو هلع 3 هلئا نيعتسلاقف

 دع

 5 ارمثءءواوملاا سارح تزواخت

 نب

3 

 اين

 0 ص لادذأ انرثا ىلع « انءارورح ا اهب تجرتخ
 يدب

 ان

 نإ

 اننب

# 

 تمد ةءا ىسلاو ايرتلاام اذا

 ىلة نقع فا 2 ىذتم_+خن طامي ىحناو 10 ىلا 0 انزحأ لف

 2 [ فاو ارىدوه. ترمه ىذه اير مشكلا همذ ع 1

 هك طافم ريغءاضيمد ةقهزهم ىل_كد كاك ةاوق ص ما رب

 ىلفطمةرجو شحو نم ةرظاذب
 ليفت طعالو هنمصن ىف 5 شحافبن سر عراد دحو

 صكصكعتاا ةرضكلا ونقك تن د مدح اقدوسأ نتملانيربع رشو

 عج رئادغلاو ىلا هتهتلاءامش نا ءانشنالا هاو. ىفا مفرط قأسو ةليوطةديصقلاوتدملا هدعبو

 - ٍِع 0 - -

 0 لمس انع ىددءدو فاد



 وحب
 ا

 هدمع أ هدمه "و9 للهسلاتزحلاو «لز :ل تا رف تذل وول تالا الا اوىّرح 2-1 1

 مريدي «عارتخنالا محي «عادتبا 1 رغشادودكءا ذي صرةتلادها اوك ىلع *« صرصتتلا دهامو 1

 سنح نم ناك لاهو سلا مال منك بدالا ّنةىقادرغم «بيكرتلا عئار هسترتلا 1

 رطاخللا ناك ة.:مأوهذ 3 لمولا مسةىفلسخا ددو..لا لو, وهوأ د ىلعسناعرىذلالوضفلا :

 »# هدر رس هنطأ اومنعء ةتكنو# هدي رف ةداق ن موا الهنا ىلء«اهاضق بوعد سة:ىفةحاحو دعاها نعد 200

 لوقي بنا ل مك ا 0

 0 4-بعتو 04- ةلأا 0 1

 همضارلا هل -ةلائىوح دوام 0 ىربنأ ه 1 ظان  مىللضفلاو

 ه«-.فاولا ةسالاب هراوع ع را همع دخن او

 لوصولا هللا لهسنم>و# ىذق 4-ةكدو فصولا زهق د صب دهش * ىذرلاو فاصنالا نيعب هلت نمو : ٠

 نمتلارال# ن مظعلا هم ذمطخ طسفاهنمن َُط ادع 4م هراكسملا ع نمتلازال د ه.مورلا كالا ملا ىلا منان

 مال ءالا ءا1 لا ةموه مال سالارادو«ءايطخلا ةماحو يءايدالا مسومو «هدامسلا قفأو دْيهداعسلا : 1
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