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 نسحو صال | نسسح مهي ىرومءادتالا نسح ه.قعمحاو هب ودشلا فاسوالا نمةردقلا

 0 تدع اضاع ايدو قاسنلا سح ١ ١لاوولو برترتلا ىلع ماكل

 اهحرشوة سسدنلا ىنعأ كلراملا فدصملا اذهىلاعت هللا هجر فاؤملا لاو ءاذتبالا نس>وهىدلا

 عاوفأ نماعون تكرئامىناو باد" ال ارك اذن نم هريغىف ةرطنلا نع هش كر بدأت مكن اماذا
 هدسح نم عقوام باعدسا ىلا | درط سم سورطل | نيداسم ىف ملقا نانعتقلطأ الا عبدبلا

 نايمعلانأ ناعّمسملاهللاب :لوقأ ىنأد ب نيدملاو نيرمهةىلا نيب ثلا هم تدصنو 4-هدوو

 نيدلا نس خيشلاو هيلع مهراسي دخاعقوامف مخل اوذا انكر يذبل ماريبك انناج اورمدتخا

 ىفناهياع تون عضاوم ىرصق هذ :كلو عونلا ةممس ىفهيروتلا نم «دالك لاغلا ىنداجأ ىلطا

 ةاعا مو ىعن دلاعوذلا هيمي همازتلال هت ديبلاءىفرصق هللا هجر نيدلارع شل اوامناظم |

 دةودراولا عونلا كلذ لعمان دار | دنع ةرايصشت وهرداسا يا ل د

 ندسحف تدروأوامهنب ىرغلا ىنولالمتسالا هعاروءا دب الا نسحرب رق: ىفباسنطالا مدقت

 عييماجم لعشب قرغتيامو همظن فرصقملا عم شملان مررت امو هعن دو هنارغ نم عقوامصاخل |

 تيقخالام هبفتدروأو مالنا ن ك2 لاهلك ةياقلاتيتايقدهرت انس ١

 حودمملاةكربب هاما ن تسي ناعتومن اصسدتلا لآسأ انو باكردس ةمعالو قصأ ل1 قلع

 رو ىف بالا اذه ف يلأت نمت غرف هلبا هجر فنصملا لا مال_سلا أو ةالصلا لضفأ
 لوحالو ليك ولا مت اوهللاانيسحو هئاغاممو نيرشعو تسةنسمارحلا هلا ىذ ١

 ميظعلا هللا نادسم معو هللا ناكسو يظعلا ىلعل اهننايالا هّوقالو *
 ان ديس ىلع هللا ىل_صو هيلا بوي أو ريظعا | هللارقغتساو 8 !

 هلآ ىلعوىنالاىنلاد#ت

 مسوهبككو 4 هلزيع

 يي ىتكملادجأ هريصقتب رقملا ىب د 0 >

 فانا رطو ظاغلالا نساحايىناعملاعبدنن ءاوهعذاو فئاطالا نسا ءايد'الا لك ناد

 قنيعب الاوهّتادكوهلا ىلعو نيحداملا هءع ؟هعاربلا لم ل 2 ا

 ىعدوالاو بيد *الا لاعلل برال اةباعو بدالا نازح باكعس. .ط خد ةفّيدعبامأإل نيو تكلا

 ىبلئاسرامهدجأ نيلمل نيب اب اهشماه ىلخ هتلاهحر ىوهلا هةح قا نيدلا ين : يشل بيرالا
 امهجر هينوعانلا هشئاعتساا ةعدب حرش ناثلاو نامزلا عب دس فورعملا نادل! لضفلا

 تاذ ه.حلارصمةلاوه ع ىطعشو<ةأ ملا هيريطايةاهعملاةديدخلا هعبطملا,كلذوىلاعت هللا
 ىلاعةروك دملا ةءطملا ىحاص نيدحت الا ةمذىلع هقسانتلا فورحلاو هقئافلا تاودالا

  باشللانيسرعدبسلا ةريض-وىبواتاادحاولا دبع دهم خيشلا ةريضح باذملا
 هعبط مات ناكو ارك ذنيقفالا ىنامهل ىلعأو ارخذوانو ءامهل هللاناك

 ىلع هبرع» ١م.ع هنسوساثلاىدانجق

 0 اص ل ا

 هت ىجاو

 اذه نساعك ةلخلابو

 ةرتادتحت لخدنالعوذلا

 جولتلا اذه قورممملا
 هعح ىلع ةلالدلا قةءافك

 مقتملاىتبىف عونلا
 هلل دجلاو قضوتلاهللابو
 نيملاعلابر



 ديحةيرللاوقوط كدوُحَو « مهعم كلامملاوراوس الع
 هيفرشأ ةدصق مامن ىف هدن ننا لوقو

 نامزلادح د الا قزوحتم ه همعل ىف بونأ ىن متمد

 نامضلا ىلءوا رعواو دمت 0 ىرولا لولم تلزالهلاو

 ىرغطظم عدم مادخ ىفةاهحخ ومش خشلاقو

 ىرخالا كلوفصتوانندلا كل نيدن .« دوم ديد كلماذتازالذ

 ارمااكل لمط.نأالا لوطااامو .« .ىرولا ىلعلوطمايالا لازالو
 / ىلداعيدنم مان ىف كاملا انس نبا لاكو
 رسفالاوأ اذهوأسايلاونأ اذه ٠ ةبطأتسانلا لوقي ىدتسقب ا

 ىديؤم عدم ماتخ ىفهنلا هجرت اين نيزيدلا لانج يشل ١لاقو

 ءاينالارهاط سال ارهاق ه اناطعلاىنادماقملاىلاعقداق

 ءاقيلا داو دماهلىنعأ ٠ ىدشعلا كلودع ىنم
 ىون يدم ماّتخ ىفىلاءتهثلا هجر ىطاريقلا نيدلا ناهرب يلا لادو هيلع تلا يراعلاو

 ءاشعلا م مبصلا ىنمالسو ٠ الصلع ىدهلامامااب ىلإ كساطر او لع مالس
 ءازغدلا ىلع ىملارك ذ ٠ بدباةل'اصأ ايدام ام ىتفأواركسا< شدعأ
 5 ىوبن د يصق مادخ ىنىدرولا نير مج نيدلا نيز يشأ ا لوقهلمو ادحو

 جدلا كح رمضنمروفرانام .« ىرولاريخاب هللا كاع ىلص اضأهلو
 | ىوبنلا عدلا ىفامهماتخ نم عوضأ مانكلا اذهل سم نكسلو ىورن جيدم مان ىف ىلوقامهاشمو || دبع نوكأ نأ ىلع ىبسح

 مر#وهرامئسمكح,ايىلع ٠ هج نالةدعقوأهفةوىدع وهرأ] دحمملادسلاهلتنأ
 مظعأ ةهعافشلامووىف لردقو ه تماظاهت بو ذ نموكش ءاحدقف

 ماع رهط ,يلابسسو عو يي ٠ع بابل ناومتعو هلايدقو
 د بعصلاضراعلااذنمْكب ىدع» امصلا نمزوباشدق هضراعو

 مو>مدضلا ا مباناماذاك بلع . انولقروبط ىفاصلااندرواف

 ماما نسح ىفهدعب تلقو
 معد لاو بطلا ىلاغش هب 5 ادبانطك هرمشن مالس كبلع

 مالا نسح ىنيدلا ئص خيشلاتببو

 معنلابحومىندفتدعشن او 4 هدحوم كبة جدك تدعس ناو

 هضنانمعلاتننو

 ىمتتمثرا رقالاورذهلالعحاف ه ادب أى أالجدملاطناو نكل

 هلوق ىلصوم ا نيدلارع يشل تبدو
 متو هم تنم نسح ىف 5 هالر عق نما دلددل لعحاو

 بحومو همادخ نس- ىق ىلا نيدلا ىف خيسشلا تيب نم عمأ مالا نس>ىفنامم-هلاتدبو

 تيب نم عدبأ نيدلازع شلات يب وتيبلارخ ىةسفاقلا نيكعو عونل اه-مىش هيروتلاكلذ

 ضلختل ارك ذ مدقهناو بيدرغلاهنافن كلو متدنحلاو حا. ةفالاو صاختلا ارك ذب عيشرتلا هبفذا نايمعلا
 ىدع دب تيد وجحاتفالا ىلع

 ١ ىمدخم نسحالهو ميخعارا' «٠ نمصاختل او>رأ هيىا دبا نسح
 هلا تاصو امله متاح ءاج هنوكلآ كاسم همادخ مل-سوهباعهتلا لص ىبتلاحدع ىماعلاتيبلا اذه
 11 01 11 5 دا ه1: شا دلال 0037ة1ةلاقنا# 31ه 11ه فج تالزا © 337 كا تقلق ١
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 المع نكس هيمو ل (اهنم)
 ىلعدرو: فد سثمهمىةسورحا هب رذدنكس سالارةثىلا عيراتلا كلذ دعب (تهحونو) ارو رسابندلا

 فد ثلا مامتملا داود هه ئرضاتلا رممتالارقملا دن تداو عب رمش ةراشن سورحم ا رخل! بنان
 ىد_تءءاجنأ ىلا سور ار غلاب هب ثلا ةنطاسلا بئان بكرذ هك رضهللارؤن ىدب ملا
 ةبدهت ف _فعاممركأ (وهو) اهنمعدب ا اهماسنع نسحوةعدب هن ممتنةكف باو لا ىنلأسو
 ىدوهو مهاربا فص لوالا فوعل ا ن نما ابق مدت نماعرمشمتلدو اسؤنأم باق لكاهب اك

 هللاو دو ىءرمو يهارابا مكربتمعو د أو داح لك امنا ىتلا ىتابتلا هد هرئاوو ىلع هللدجلاو
 هفيرشاارطاوللا تحرالو هددسعثي دح لكل تاب دن ؤملا ىناهتلا ثيداحأ ل_دوب ىلاعت

 ىقارعا || نيدلا ىلو هاضعلا ىضخاو دما ماّمخ ىنىلوق ( كلذ نموا) هداومو هدب د>و دوعع ةرورمسم

 ةنعأهلقاطر ىلاعت هللا (ىهو) همالسالاكلامملاو هب رصملارابدلاب ه.ءفاشلا ةأاضق ءاضقن

 تهذامدعب ىلحت دقو رهدلا دحدي ىل_< و لاب هعوقو لبقرطةعإلام همعن ن :مهلشو لاقالا

 لاح لكىعهلل د4 !لوقب ىتح هناهنلا قدنلان 0 دبادلا 0 لازوهعنور

 عفرب هللاو (وهو) ىنيقتلبل ا حلاصنردلا ملعءاقبلا بأ ةاضقلا ىضاتديل قت ماتش ن سما ىف (هلثمو)
 دقو) لاس اص قاح اس ميركللا هعساو همكحو هلع ن مالكل هو حار وداع لكىلع هلع راع ا

 دوب و هدسعلقأ ن نءٌكسملا باكمان اولا ن س>- ىنةلثمالا نمىلمد ةناممتخأ نأ (كنعءأ]

 ةالس كاع ىدهلا مامااي

 تمد كا اجبم نبو اود بح اص وللا منذ ى م1)6|ىىوح -رملارعملل تنم :؟ىاكلذو هدوقع كإس ىفمظتني نر دلارودنم

 ءارغصلا ىلع قتلملارك ذ ىثاشاا دوءسم نيداا نرش ةاضقلا ىفاوناسا ىلعناك ة.مالسالاك ل املا, في رمثلا ءاشنالا
 هد نبالو كلت لاوهأ نه هونياعاسمارمسةرصلا ندب رصملارابدلا ىلا اوم كوذقو سورا سلف 1 نامعأو

 ىدباطكهرمثن مالس دلع ةروك دملا ةصقلا مات كلان سوه _بورملاس انا ارط ىلءىل غن هللا اهر د3 ىتلا ةروومملا ا

 متع لاو بسطا | ىلاغش هنأأ | اوءقوو قالطااباو -رصنأ ىلا مركلاو لياعتل انين قرغب نم مهمهددة كلا ماظن انموقلاوىلوق

 0 0 هعالا ىتاوعنمو نوةقانملات هو ناغتلاف

 ا مهطحالو نمالارةعلطو ن<رلا نم 0 كلو ةعقاولا هذه ىف ديدلابا اوءزذامل ةلداقك

 تارع اواخدا1 فانىلاه ادعلا منع تدرطو عوهدل!تايراذاوغكغكو ةاحلاروطاوذءدو

 ةلثمدلا ةعاخ ع هاا, به اذملا لسدعب ناطاسلا ان الومن ماوطظحورمدم

 هييعاج قلاق ثدح ساونوبأ اهمف ن 0 رعسلا ةائمالا امأو بابلاادهقةروثنملا ١

 بيعألا امم حلم دمصق

 ريدح ل :متامأ اع ا ىلا: ةءلب دار د> ىناو

 روكجحرشو رذاءىاوالا + هلدأف للا كم ىئاونن اذ ْ
 ةديصةرخا ىفار دعم ما ىبأ لوقهنمو

 دمع ىلع ىرذعف ىنماطخ ىلع ٠ ةوفهكتوأ نع بن ذك ناو
 ةديصق ماّتخ فب بطلا ىبألوقهمهو

 انارذاسدلا كل تةاذالو 2 احرمس ءادههلا كل تط>الف

 هدصصق مادخ ن «ءالعلاونأ لاقو :

 رمعاازءادعلاو لال اول <الا, . ةعتما.:دلا كب لازنالو

 : ةديصقٌةاتخ قىقاجرال لوقو
 ديرف نامزلا اذهىف كنان ٠ اكشاكرهدلاكل أ الو ت دعب

 (ةارخ - ه)



 *"”غ

 ىلارظن نمثيدهلاىفو ٌريصصا |كلذكوباءلا ىبسمثلاو 30 ا و تدرح

 ءاضأرغسأو فثكن ارفسو ءامطارفكلاو تفشكن |ترمسناو هندعتنعف باز اريد نم موق

 توصلا| هريقعل اونيب رطملا نيدرغملاو لحر ىبعال-ر عفر روروط لعذتر لسا رد: داو

 ىدقو ىم-مس جدقورشلاو ريللا نع ناناك انهرجلاو لإلاو ىرعأ ةقيقح ىر وغهنكو
 ظانفلالاريسسفت ها اودكشىأاوووتعلاةدارملاو ىتاعلاديرملاو بيمتلاهىهأ جاردتسا
 ىف (هلوةعاوملا نسح ىفلضافا | ىذاقلا تاعانص نموإ) ةماقملا هذه نم نايل ةحادمما

 بولاق تاديوسدوسلا هتابارت>ربالوهو قماخلازب زعلا ناويدلا ىلا م بتك ةلاسر همتاخ نس>
 ادونح هلراد_ةالاتربالهلوقهلدمو رانملا قفأ نمءاجتلاىلا ىاحملاءامدلا هحتحأو ركاسعلا
 بعسلادرهدربىلا»:هتناوةلوقلثمو ادسعوءاما امم أ مار امهمانأ ىفةسلا تاووس نادي دللاو
 نفاهرةماسمىلا ةرسملاو بونذلا عقاومىلاة[ماشلاةرفغملاو بودحلا هنكمالا ىلا ةلطاهلا
 هفيس مال_-ذالا اك لازالو ىرصان باكباو-مامخ ىهلوق (كلذن مد بواقلا عااطم

 ىلاعتهللاو (هلوق4:مو) رمان الو هنمةوقب نيذلا هنمدنلا ىلخأالو رهاس هنغكهذفح ىذلا
 دو#باهشلا همالعلا لوقكلذ د نمو) هئاقس قلطا هدقب نع ىنغأ اك هئاقلب تابتاكملا نع ىنغب

 ل_ه> دقو 00 ل ل 000 0

 ايفلأم ب ل 1مل هي شلا رسل ىلا عل اما انا ىفنيدلا لا خشلا لأسو

 ىنتملا بيطاا ىبأ لوقو
 احرسءاعهلا كل تط>الذ

 اهارفاسدلا كل تقاذالو
 ىنعملااذهىفه هدب هلاسرةنابن نينيدلالاج خشلا أ كناق بحاولا نم هعرمد اعف لودقلا ثيملا انسنبا لوقو

 عابتابهسدقملافقاوملاءالوىفالولمملا عتعناهناكسلؤملاهللاو(وهو)عدب أ اهمامخ ن سو أ سانلا لوق:ىتتمقب
 نمو) .هعنعو هرئاط ريش الا هم هلو هند ىنورئادايندلا هتمزلأ ذاع اهنالانهعفش ناو هقرط ة.طاق

 ثزملا قاطاماا نعرهاظا | دمعنب نددلا ى © ىضاقلا هأشناىذلا دهعلا مام نسح (كلد وبأ اذ_هوأسادلاوبأ اذه

 سل (وهو) لح اد نيردلا حالص ف رمشالا كاملا ه هدلول نو والةنيدل|ف.سرومصذملا اندللا

 فد يدب بطح لكران هفومسءاع مط و اماصفنا نيدّعءمألو اماما نيهدءالا ده هفالعسا يتلا تاكل

 ساينقالاٍبا,ىفاهرك ذم دقت ىتا اىبا ار اقع ناسا ( كادومو) امالسوادربه.عهراز تميصأ

 لصوف(و»و)هريغو قبر خلا نم ورحملا شمد ىلع ىلاعت هلا اهردق ىتا !هنئاكدلا| ىلع ةل مشل
 داعاو سفالاو سر فل اريغب را هعقو ىنهلملس لو سمالاب لدبي وأهمودودق وداللاىلا لولمملا
 هعاذلا نس هر“ الا و نمالا ةعاربب اندلا ىف أ دبوهَعاَعْناةماسقل هذه نمهدالبوانال وم هللا
 اياضولاو (هفي ريثلاةراشالايديلقت ىف وقماتحللا نس ىفلاثماهل سيل ىتلا ةلثمالا عد نمو)
 هع, ىلاعت هنلاو ريسألا ىلا ادّيملا نمج وح أ هترو ثهىلا اذنارسش ىلا رمت ىد محال نكسأو ةريثك
 اظفل هر وشما ف همالكح ربالو همل اسس وهلوح سانلا نو ط7 ىذلا في رشلاتيملا اذهل اكر
 كاذرشاسلف (ةو-كلارظن د لقت ةئاخ فت اقوال هيلع توكسلا نس و هب ةدئاغل ا متت ىنعمو
 هعشو نس تبل | اذه ةح ابن هلريصن نأ د٠ الوزاو دقق هوس مد هللا ىلا برقت نم هنأ انؤاطع
 0 رك الو دفم 7 ل رارطااراد

 تلازالو مزال افردسلا اذه دوت سا الا ىفداوثم ممزكد ىلا ءنهنناو ديعساا ىضاقلل
 0 (كوقهلثمو) هرابخأ فاهصقب نساحملا ثيداحأ لذتو ريسللا ين اوذع متت هرب لمانأ

 ديرب ىلا هللاو( وهو) كسانملا ةدمعب ىملا هياك ىلع ىمشرقلا نيدلا ىلو ةاضعلا ىذقال هّدتك

 اولا نسح نم ةلومتملاة طاصلا هلامعال هلععو مظان كح ىلءهع + كالا اذه ةعانص
 | ىديؤملا فيرثلا مامتلادإو ىسوم ىدس فر مثالا قملا عشوت ةراشن (ه: سدا رايدلاب لمد :9)

 همول قب روبأ ىبمتمد

 نامزلادح دخلا قزوحت
 ىرولا ولم متلزال هللاو

 نا.كلا ىلعءوابرغواورس#

 ىطاريقللة بويل ا دئاصقلا م
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 ع

 ىردب سيل مآ عدملا ىفو ىروغ هنكىرد لو
 ١ ىركعو ىلح هب ترق دن مكحص

 7 نيرخآو 5 ظعوب اموق داطضا

 ىرمجلوطةفولأم ٠ الدس تيكلسولو

 ايقالا 3 5 هردع نم لس ل امه نيثرحلالاق)

 37 0 1 ّ ىناتنع ىبادكأ ىلاتينُمف ديربامالا لعشنالو ديتفتلا عمسال ديرملا هناطنشنا تاع

 تعدم (تلق) زئاعلا ةمر < ىلعاو دهاعنو 3 اولا هع ضلاوج وف ىنايعهتثأام مهثانأو
 ١ 0 0 ا

 لاو- : بااعقمد ىلطاسلا نم هتفرشز امو ز وهلا هده تاهرت ىلعتدنت هه دنلاةماقملا هذه نأ لمأتملا اهعأ
 1 اف اهمارك ١ىفاوغلابناىلا نيعماسلا لوةء باسو بولا | امه:ملكسلخ ىذلا اهرثنواهمظت

 0 0 ةعيضل اوجوفةفاللا تناك ل طابلا ىلءىنب هنأ وقف تو هتقفام عج نع ءاطفلامها فش
 0 5 . || ىههماقملا :دهىقلحلاىلا ةحاتحملا ظافلالاو (تلقإ زئاعلا هرم ىلع اودهاعنو زئاوخلا |

 همير : رولا عاوخ ىف لاقي انتدصقانترعو لز و-اهدحاو ماهناخارف لزاولاو ىدانلاترض>ىأ تودنهلو

 اده هل ثم ا نمو ىهحا مه أب لوقي نم هموعلا لاو هفرعملا نم ةبناثلا قراعملاو هوحولا ف راعملاو هارتعاوهارع

 , ساونىبأ لوقعونلا ةارس نوكينأز وحال ةارستاورمسلادحاو ةأورملاوءاذهلاوهورسدلا لئابقلا تاورسو
 ىفلابلنوجردار دج ىاوأأ ىأ رهظلا نوطعو ركسعلا باقانهبلعلاو ةيضسلا ل قعلا ىهو ةيرس عج تايرمسو مفلاب
 ريدك نهتامأاعتنآو ْك_ءاموهودضععجداضعالاو كلهأ ىدرأو همعنلا ىأدنلانولونو عطقذملا نولمع

 ليجلا كنمىناؤناف || سكع هيدارملا نطيلارهظ بلمناوهلوقو حرت ىتلاءاضعالا انهحراوطلاوديوقيزو ىلا
 هلهاق نيهلاو ع تفوو د تا عمدراابشو لاخلا

 روكشورذاءفاثالا» !لامروزاو ردكت ىأ شعل اربغاو ةنسملابانلاو ماوعأ هتساهلىتلاةقانلا ةينثلاو ةوقلا
 قرزالاودعااو رعفلا نع هب رجالا ترا زيع م ىداودو را نوه رغدالابومحلاو

 اشاطع ىأانرزدع مون نيمرملا رمش ةفو ىلاعت هلوةرمسقهبو شطعلااهءذلدالاو هرادعلا يدشلا

 هنانعىأهرا ارذهن.عداوملانالثملافو هراسخا نعلتتش هنانغ امراة ةنيتتالا ل

 سفنلاةيورعلاو هحولاىأرلالذنأو تفاح ىأ تسل و ه صارخا ىأ ه رهأ ىراصقو

 بشنو ةيدحلا« امنهشلاهنسسلاو ةيهادلا« امعأن 4 سا دردو مكلاندرلاو هقوذامراندلاو

 اطملاو ل الااناطملاو ا ءطالاه اسالاو ضف شرقا عئاج ب غاسو ىرط ضد رغو دون

 تاوعلا نيالا كرك ىلد 5 ضرالان مرارعلا مك عافيلاو رهظلا

 راشعاو ةعرج ىأ ه دعو لوم ضسحر و ىذيغأو رب لعب رمدك ىذلا ضدهملاو

 معوعفاو ىطعي هنداعنم اهاطعأ ىأ حايتمالا هني د نماهحام ىتحو بولا اعطق ىأ بولعلا

 مهملاز ومرملاوجارختسا طابنتساو اهراسخا اهريسو تعءلاطت تنآر شاق حونغمرغاوو الما

 تضنرءادرلاوهو هتدعاباءاشلاتطامأو تفطءتداعو هلملارامعالاو ماحزلارامغلاو

 بحب هللا هجر هناا

 نأرثانلاوأ مظانلا ىلع



 أ صال الار تدم تحدم)

 ىزئالم
 كف ج ادم |ندحو همق

 او
 ىلع

 هريغبتكق دو>وموهو

 ١ ناومسالا اد_هريعب

 نسح هامس ىماقنتلا
 باهشلاءاهسو عسطقملا
 لاوو عطقملا ةعاربدوهت

 هللا هجردوجت باهثلا

 1 مالكا ارخآن وكي ناوه

 لسرتملا هماع فةيىذلا
 ندعا كنار بيطللاوأ

 | ىهتذل ىتتلايزءتسم
 ١ همالعل الاووعامسالا

 ىعسق ر أ اسما هّنلأ رضنف ءابطلاعسان مكناب ءاروملا ه-ارذىتانذاو ةلردلا :

 امرامع هعاربل انوهق (مامهن.ثرحلا لاقل دوطلاامذميو دوج امة. نيعبىلار ظو 1

 ْ عسم_صالا ىبأ نبا رك ذ

 اهتاجرخسم نمدنا هللا هجر
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 ا احا

 ىلا (عس --را ةعاشطلان 1م 1:توةرعدنعاوم منع بعكرك د5 ن كلوريصأاب تلقل ادع

 ىذلا دا لصفل دعب لاواهماتخ نس> ىلع هبنتلاوةبريرخلاةماقملا 46 مهنقاكام
 ىودوسا رغسءالا بود اروزراو رصخالا شعلا ريغ ادق تان الو“ 4ك. ل 2اذل قب لو هرخآ ا

 نمكولتو رجالات وملا ادخل قررالاودعلا ىنلىثر ىتح درطألا ىدرت داو ضدالا

 ب هدر ههنما ىراصقر هدر مهدد ةنغن ىوصق هرارفصادهن اجربو هرار 5هنعنور ١

 كد_:عدجو نأب هنو رغلا ىةحاب دقو رسذلا نمتمىنأولو اردللالاز ك1لذأ النا تس 3

 ىعس و قدصو

 اهلانلقذ رشنالورذدلارسفبتلاقذ كماأطا فيكم مالك فدق اهلانلقو اهتراعتسا ملصو
 ىراعشأ كن :ورالمث ىراءشالوأ كش راالتلاعف كتاسا نا مل كناور نمانئاعحنا

 لوقت تاك او سددردر و ءهررتر ربو س :ردعردندرتزرأف

 صل ىدعملا نامزلاروح . نش رمل ءاكتش | هل |ىلاوكسشأ
 ضضغ مهعرهدلا نفحوارهد ٠ اونغ سانأ نمىنا موقاب

 ضيف-سم ىرولانينمميصو « عقاد هل سل م-هرافل
 ضرأاضورءاسهشلاةنسلاف ٠ تزو_ءأ همخفاماذا اوواك
 ضرغاح فيضلانومهطو « ممئاريس نيراسلل بشت

 ضي رجلا لاحلاتعوراالو « ابغاس مهل راج تانام
 ضغت اهلخأمل دو_-راخ و ىذا فر رع مهم تضّغق

 شضبيرملا ه انأو ىاكلا دسأ « ىرلا ثرطا ليد تحذاأو

 ضيضالا عافملا دعب ىطومو م اطملا اناطملا كا لدم

 ضيمرمو لك ىف هلاسؤب ٠ كدت لئتأ: ام ىترفاو
 ضيفي عمد هودانهالوم ه هل-ل ىف تناشقلا اعداذا
 ضهملا ريسكلامظءلارباجو « هع ىف باعتلا ىزاراب
 صضمصحر قب مولا سن دنم « هاضرع ن م مهللاانا حا

 ضخ وأ رزاح ن م هقدع «اولو انع عوحلاران ئفاط»

 صضرعلا لد وطاار ككامغو * م-جانامفشكي ىف لهف

 ضي ردوس عملا هوجو موي هلىداوتلا ونعت ىدلاوف
 ضرقلا مظنل تيدصتالو ٠ ةعفص ىلدبت) مهالول

 اهحام ىتح بو.حلاانامخ تدرعساو بولعل اراشعأ اماس 0 ا
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 ارب انملكاهالوأو اردد اهمحمعوعفاالق حارب هل نم اهدقرل حانراو حابسمالا هس دن

 مقاومول.] اهريسولا اهرعدعب هعاجلاتد ًارمساو 0 رك اناهوؤو رغاصالا اهولد 8

 قوسيوىلا تهت اىتح رولا ةاوذقآت ضو زوم هرمارمسلا طاششمساب م 4 تاوحكحصوو اهرب

 ثحاعم رامغالا هدصلا نم تساهاو رامغلا قت سمغلأق مانزل ةصدخ مانالاب ةصتغم 1

 بابلا صاص+ نماهحلأ ناو باعنلا تضنو تايلخلاتطاماق لاش د_عدسم ىلإ لارواخ

 نان تد-ههف رفسدةديز ىبأ ام تبأر رغللاه ه5 ترسنا الف بامعلا ع دا

 عفدنأو نيدرغم ا هريعع عفر مم نيدرمملا اعلجس ا قلمساو هيلا ىرحأ ام ىلع هفنعال هلع مس

 رد ع 1ع طا 6 ىرهدأ ىرعشتسلاب



 ابا

 سضاذخلا هملع دقعت اهعاود نس>و رئاسلا لش ا ماعماهلاعموقت تاماعملا لضاوفنا ىلع كلذ

 ىدلادصع. أم جفواهل الهتسا هءاربىلا لمأ الارظت اذاوةا ماك هماقمانهدروأ نا( ىل نعدقو)

 ا دفو) هيلع توكسلا نسس>و ةدئافلا هبت متىذلا ماتا نس ب>رادةمفرعىريرحلا هيلا .-

 مسيراعم عراقنا لصاخلا عاملا نع تينا اروزلا ىهو (ةريثع هثلاثلا ةماقملا تراخأ

 اس ىذلا هماقملا هده لصذىلا لصون أ ىلا 4م: نس لصفب لصف لك امْممضراعو تاماقملا

 ود لاذ (مامهن. ثرحلا ىكح) هلود ىهاهدار ,ايدوعوملا هماقملاو هع ضوم ىف هءلعهبنأو

 رامدمىفراممهءمىرجالو رابغ رايممهل ىلعيال ءارعشلا نمهضشم عم ءاروزلا جاوضب
 سوفنلاتدصو راكفالاردضاءا1ف راهنلا انغصننأىلا راهزالا عذشي ثيدح ىفانضفأف
 نمفخغأ هسص تلتتسا دق و درحلاراض>ارض#و دعبلا نم ل_.ةنازوغانمل راكوالاىلا

 امحتلاو اننسذ>ام اذاىتح اننرعنأاننأرذاتدك اق لزاوللانمفعضأو لزاغملا
 تاورسسنم ىنا لمارالال امو لم الال امان اولعا فراعم نكي لناو فراعءملاهتلا
 نول ىلعب وىلهأل زن (وههنعلخافلارعىذلا لصفلاو) لئاقعلاتانرسو لئابقلا

 علو داضعالارهدلاىدرأ اذف دبلانولونو رهظا !نوطعو باتا! نوريسنو ردصلا

 ىذلا ىلصفا ١ اذهو تلق) بانالو ه.نئانل ىمملو قفارملات ناب ونيعلا تهوودنزلا د1دوهحارلا
 ىد ” الان نيدلار 4ص اضع ا ىضاوأن دسسىلا تنثكو هاذعم تاق هتضراع نع ىضاقلامحأ

 سأرلا نمردصلا لح الر يظنل | اهمف تبعار هدح كلذ ىلع ةر ّهثم ه.دسحت لاسر هر مض هللار ون

 ىذلاعصسلا اههف تمزتلاوهريظن. ةلاسر تةخام ىذلا مامن نس نعابفجرشأ لو مدسقلاىلا
 نس> نم هءفاك امىلا عمجرأ ًاواهلاك< انهةلاسرلا تدثأ نا (ىلنءدقو) هلصةىف هنمىرب , راارف
 (ىهو) هب ريرجلا ةماقملا ىف ماتللا

 ىسمتشمهضور ملعلا لهأ حاورأب 2 تدسحت دق العلاباضرأ لقد 0

 اهباحرشنمنيدلارد_تلازالو ٠ اهلوبق مولعلا سافناب تيهو
 لازال مايالا» امحىفةرغلاكوهو ماهفالا ىلع قد قرف نمهلكو مولعلا س 1 ىلا ىهنيو

 ىلا هس اعمبادهأ هنيف لئاسملاهو-ولانمع هلعب حربالو لماشلا هدعسانو رةمابحاح هلددملا
 هلثاضف غادصاو نافحالا نمتزراذافوبسلا نم ىذمأو نالزغلا نومع نمردسأ ىه

 موهغلاس نمهرك ذدنعتسنأ ىوةرطاملا ضراوعلاك نال دوحولا تانجو ىلع هفطاعىهىتلا
 ةوالحو هافشودئعدحوبراشلاهءاحاذاىذلا هدو>ىدنو دودخ نم ءادععالا بواةىناهل
 هفاصوأو تافتلالا عيدبلا نمت فلا ىتلا هم راكم قنعو هايانثوبيذعا ارك ذان اسن ا ىذلا همظن
 هتحار مركب رقفلا بعت انع فك تانسح هن“ ايس تلدبت ىتح تاماشرهدلا د ىلع تدغىتلا
 فا لست راشأف هع [م-سصن ضع هب رع ميدان نأب اندهمو دعاسمل لامتب نأر يغنم ديازتملا

 ضاقّكو ىكمماشل دال: ىفهي لولمملا لزب /ىذلا هنبعىدنهلق هعباصأب ةداهثلا هذهلوبق

 ارهاظ هيحراصف بواقلا هتبحم ىلع تابج ىفواف عارذلاو عابلاب هبفوب نادهجو لبذل |بلق هنم
 مفرو نك اس لكتكر ذ بناج لكىلا هبقانمتراسال حراوإلا هلا تنحو نطايلك ىف

 جازملا كلذفطلا لا د_:ءار م ركحلاانددلا مين ىلاعت هللا ءاشن ا ىهىتلا هتسعدأ كولمملا

 |فادرأ هلع تاقانتنكل جاهتباباقلكدامبو .ناسحلارو صح ىلع قطانملاك ىهىتلاهتمنثأو
 ىفراج نكلو هد-ىنداز ىذلاهفيسس عاطقنالاهدقو ىوحلا هبلق طسوفتنكسأو ىونلا

 وهو هّعاو ههسن لمادقالا لبمقتىلا قامتشالا نم دبا اهلا قاسام كلوا مار صحولو هدقأا

 ةمالعلا تيب وعشوم ىأ ىف

 هج نا

 هسحم قىناس دقع مددق ْ

 مهرععربغ ارعسل هذمناو

 ىنل ا!لوةوهورهاظهدقع

 نم تا رملسو هيلعوللا ىلص

 ىببو ارعشل ناببلا
 رداطو دقعاض: أ مدقتملا

 دمعلا نمهمن دوصعملاو

 هلع هللا لص ىذا !لوق

 نمعم ءرملاريش لو

 عمءرملاةياور فو بحأ
 ملعأ هللاو بح نم

 #يمادخلا نحل



 فيكف كعمل ست فيك

 اولوة لامتف ٌكلع ىلصن
 لا ىلع وره ىلع ل صمه/الا

 مههاربا لع تما داك دهم

 ىو ميهاربا ل !ىلعو
 نم اررزكححا ثبدح

 هلوقهذمو ىلع ةالنصلا

 اونمآنيدلا ام ايىلاعت
 (ىلس اواسو هماع اولم

 رك ذه نبالاو ىسهتنا

 ثيدحلاوه. الادقعدهنا
 دععل | اده ل-ىلرهظ لو
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 امفصوىتلا هغالملا نمادهو هنءص قالو هيلع دي ريال ثم ىنعمللاب واسم طفللا نو

 كلدكزي زعلا باّكلا تايامظعمو همن اء1بلاوق هظافلأ نءاك لاف ءاغابلا ضعب فا صولا ضءعب
 هلوقكفزا<عالا اماواعم نيمسقل |ىفةريتعم ةاواسملاو بانطاو زاحي ناسف ةغالبلانا ملعاو ه
 امولظم لق نموىلاعن هلومتكى عملا اذه ىف ب انطالاو بايلال | ىلو أ اية ا .ح صاصقتل | ىفمك-ا و ىلاعت
 ىنعملا ا هريغ نهزاحالا مق ىنىلاعنو هناك لاوو ىلدقلا نفرد الفان اطلس ه.اول ا عج د قف
 | لدعلاب رأي هللانابانطالا ىف لئاقنمزعلاقو نيلهاملا نع ضرعأوفرءااب ماووفعلادخ
 فصوبال بانطالا نا لمأتملا مهوب ال لصفلاانمبنابنالا نمدبالوةن"الا ناسحالاو
 سقلائ رمالوقةاواسملا ىلع دهاوشلا نموةاواسملاب

 دعقنال برا ااوثعسناو ه هفخنالءاذلاا اومك-: تاك

 دصقنال مدلااودصقت ناو ٠ مكجا :ةنايولدهت ناو

 معن سانل | ىلع نحت اهل اخ ناو ٠ ةقيلخ نمئرمادنع نكت امهمو ريهز لوقو
 دور: لنمرابخالاب ل دانو ٠ الهاجت نك اممانالا /ىدبتس ةهقرطلوقو
 هلوق هسيعب دن ىف ىلا نيدلا د جيشلا تيدو

 مدخوهنم حدفم نسح عم 26 هبعد ديلا عاعتدمدقو

 هلوق هتسعب دبى ىلصوملا نيدلارعجشلا تيب رمهتس دب ىفعوذلا| ده اومطتام ناممعلاو

 مملاونون ىفهدهاشنسلاىف ٠ هتروصوهانعمةاواسمتطخ

 قوق هاواسملا  ىتيعت دب تدب و
 مهعد امىلعديزبنكل ٠ هبعبدملا عاون أ ةاواسمتعت

 «(ماسخلا نسح مدعي تلقو١»

 (ىهتحم نحاذهو يخل ارا' ٠ نءصاخلاوجرأ هيىئادبانسح)
 ناذ مسالا ا هريغب هريغ بنتك ى دو>وموه ر هناجر م نمهنا عبصالا ىبأ نارك ذ عونل ا اذه
 ىلع بحب ىذلا عونلا اذا هوهمتاحلا نس عبصالا ىبأ نباءامسو عطقملا نسسح هاه ىئاشبتلا

 قييامرتاهناناسحالا هياعهيفانس نادبالامْأ عمامهم الاكل همتاخ هاله نارئانلاو مظانلا
 هريغ لع توكسل ان -الفلاوحالا بان ىفمالكنا ارئاس نود نم ظةحامترو عامسالا ىف

 ىلاعت هلوق كلذ فرمان «عركل رولا عاوخ يفي زعلا باكا عطامقم كلذ ىفتاياغل اةيباعو
 اهرامخأ ث دة ذئموب اهلامناسن الالاوو اهلامث أ ضرالا ت-رخأو اهلازاز ضرالاتازازاذا

 هرب اريسخ هر د ل اعدم لم-عا ند مهلامعأ اوريلات امش سانا ارد_ص.ذئموب اهلج وأ ٌكنر ناب

 هعركلاةروسلاناوهزملاةغالبلاهدهريد تا اهأرظنا هربارسشةرذلاقثم لمعت نمو
 لاقثم لمعد نمو هرباريخ ةرذلاهتْدم لمه نة ىلاعت هلوقب تةخوةماسقلا مو. لاوهأب تئدب
 هبي و هتبحاصو هس أو همأو هبخأ نمءرملارغي موب سع ةروسىفىلا::هلوق (هلثموإءريارسش ةرذ
 ةريغاملعد مون هوحووةر شب م هكحاض ةرغ مل. مو هوحو هسسغن ناشد ئمون مهنمئ رها لكل
 شرعلا لو> نم نيفاح هك الملا ىرنو ىلاعت هلوقكلذ نموةرسفلا ةرفكل ا مه ءاوأ ةرتق اهقهرت
 ىلع (نينمْوملاريمأ م لكن مو) نيملاعلا بروين دا لبقو قار مهنني ىضقو مهر دمع نو سد
 باوج ماّخ فرخ اوودبلا|ءاسغلب ىلع ةغالبلا نونف ف مدقملاوهو ههحرهللامركسلاطىبأ نبا
 دعب تكمضأ دقاف فيلا الا كل دنءىب اك الو لسانا تركذمم هب راعمىلاهبستكت اس

 فوبسو هيردب هب ردممتيعصدقو راصنالاونبرحاهملا نم لم 2 كبلا لقرمىناو رامعتسا
 دعباومجأو ديعب نيملاظلانمىهامو لدحر كلاخو ل .خأ ىناهلاصن عقاومتفرع ةيمئاه

 كلذ



 هه

 بلطااب بلاطلا حولي نأوهو رامعملا باك ىناجنزلا نيدلار ع خشلاتاحرذتسم نم ع وذل ذه

 ىنامرهشن لبعرصتلاو ىاملالا نم.لاخ حو دمملا يظعتب هنرتقمة عمن مةينهمةيزع ظاغاأب.|
 ىنتملا بطلا ىنأل وقكه غ2 نود سفنلا |

 باطخواهدنء ناد ىقوكس و ةناطفْل فو تاحاحسفنا| قو

 هدهد هضرغ حم ديم ىناعملا نمىنعمر دعب نأ جامدالا نأ جامدال نيب وبلطلا هعاربنينْقرملاو
 خيشلاتسب وهياكل |نيب وهنيب قرفاضاًا وهو طقذبلطل | ىلعروصقمادهو هدي لهن امهونو

 ىمشب 1 ىركذ نممرك ؟تنأو « برأ نمسفنلا فاعتطعدقو .هلوقنيدلا ئص
 هلوقدنلا هجر ىلسوملا نيدلازع خشلا تنبو متعدد ىف عونلاادهاومظنام نابمعلاو

 موالب قطن نممرك ؟تنأو ه ىللط ىمنماهفنابةعار
 ملكلا ىلا حأ مفحرصألنا ٠ بلطنمدوح راامهعارىو ىتسدبت ينو

 «(دععلا ىقهدعب تلقوا«

 (مهرهءهريغار عمل هنمناو »+ هيقانم قىناس دعع م١223

 روثنلاذخؤب نادقعلا طثارسش نمو موطظنملارثت ل اوروثنملامظن دقعلا نال للا دضدقعلا
 روُنملا ندم ضعب دخأ ىتمورعشلا نزو ىفلخ دل صقشي و هفمظانلا دب زيف همظعع وأ هظفا ةلمح

 ناو همر روثنملا مظانلادخأ اذاالا | دقع ىعسالو تاورسلا عاود ن ماعوو كلذ ناك هظغل نود

 ُ واسملارك ذو

 ءرم ا تشم رهلع

 ناالصخ هعم بشو

 ل-مالا لوطو صرحا

 سلط 0 قل نفرد ع لا ير هلق ىلا ناك اةاخطخ او رطلا نماقي ١ هنم 0
 0 21 نشثعءشالا هنهحو هللا عرك بلاط يبأنيىلعمامألا هبىرع مالك ماغوبأ لست

 ٠ ا لاعفارعش ما عوأ هدقعف مث اهبل اًولس تولسال او رارحال اربص تريد ناوهو ه داو ف سبق

 حرشلا ىف م 5 3 م'اهيلاًولس سول: مارسؤتف ٠ ةيسحوءازع ىولبالريصتأ 0 0 0 : ممكاملا ل: ضعب هءلع ف اخو ه ثعشال ىزاعتلا ىف لع لاوو
 1 مهدها ىقو# اع 3 هلوقنيدلا نصخشا تبدو

 ا :لع دقهلبا لوسراناولاو
 ىبره فو ىدش قلع دم ىوس 5-5 ىلمأ نمو ىدرح ىتاص نم تشام

 هبفبش و مدآ نباسيش: لسو هلع هللا ىل-<ىبلا لوقدععل !نمتيبلا اذهىف دوصقعملا

 نيدلازرع خيشلا تيب ومهتبعي ذب ىفعونلا اذ هاومظتام نابمءلاوىل ءالا لوط صراا ناتلصخ
 مأسالب ىمامتاددجت 5 ىلع م السا اوىنالص نيعرلادهع هلوقهتس د ىف

 ةياكح همفرك ذ نكلوال< ىورنلا ثيدحلا دقع نم هتيب ىففدادأ لىناةنيدلا د خيش اامأ تلق
 هللا لو راباولاوم_معهللا ىذرةباععلا نأ ه-رسشىنرك ذهناوهللط ارفغ نيداارع جيتلاامأو هلاح

 دهم ىلع لدمهللا اولودلسو هيلع هللا ىل_دلاقف كاع ىبصت فيكفكيلع ملسأ فنك انلَع دق

 كلد.عدجم ىلعل ص مهللا اولوقرخآ ثيدح ىفو ميهاربا ل ؟ىلعو يهاربا ىلع تم هاد ل 1 ىلعو
 ناىلاعت هلوق هنمو ىلع ةالصلا نماورثك أ ثي دخلا ىنو لسو همعحو هلآ ىلعو ىتالا ىنلا كلوسرو

 هن الاد_ةعدتارك ذواما:اواسو هءلعاواصاوتمآن يذلا اهسأان ىذلا ىلع نولصن هك الموهنلا

 مهرس ريغ ارصشاهنمناو اه هبقانم ىفىنارب د قع مضدق

 ءأهلنارارعدل نابسلا نم نا لسو هياعددنا لص هلوقانه دقعلا

 ء(ةاواسملارك ذا«

 ( مهعب ذب ىفام ىلع دي زن كلا 5 هبعددملا عاولأ ةاواسمتت)

 قاوهلاو نأب هس نفل عم ظفللا فال | نم هما دق هعرفامتةاوا ملا ىنعأ عونلااذه



 يس ا رمح ال ارث د

 عيجلا ةروصةيقبلا
 اذه ىلعرأ موى- ما

 دهاوشلان هه ًايشعونلا

 ىهو تانعبدباناساالا

 ىدرح ىاصخ نم بشام

 ىلهأن مو

 ىره

 ه4

 هقبيدصت رت لسع: ؤسجامدا همف تيبلا الاه

 ةاملاك .وهنعر وأملاثب دحلا

 فسوك لذ ىفجدأو ةلراضشلا 0 ارفعجوبأ يشل لاق

 ىلسوملا نيدلازع خيشلا تدب هضاب رلا
 0 اا لمح 0 هند دع ىن اذ مى او كاش تخذأ

 هج دأ نبأ _ءأال ديلا جامدال عون ن ]هبة ن مىوكش لا عدأ هنارك 3نيدلازع ( 5

 ىعت ديثدد و رمعأ هللاو

 معلا همن. صدود راع ىلع 5 اهل عومدلاو فوش جامدارعدق

 ىريكلا فصوه دصةةياءزتعملا نسا نادرخ ١ 1جامداو ةدابز همفو زتعملا نبا َتد نم عدبأ تيبلا اذه

 نابرح هطساون قوشا!جامدا ةرغىفلاملا حرم ثتد_صقانأ و قاشعلا ناولأ هفجدأو ة ةروصا اب

 هفاخريغ عوتلاهنهش ةيروتا ان -اثو اذه عومدلا ةرجو نوللا ةرفط كلذ ىفتحيدأو عمدلا

 ءأهنلاو بدالا قاذح نم فاصن الا لهأ ىلع

 مهتم دبكن ماه عن ١ سرتحأ مل 5 هبرعح دو رطهريغفقأ ناو

 كلذ نمهصلخغاعىأقهلن طغش لخ دهنق هلع هحوش ىتءع ملكتملا تأ نأوه ه سارت>الا

 هناعس لوف سرت اوءوسريغ نمءاضدب ج رت كيمح ىف كديكإسا لح وزع هللا باك هلاثمو

 هفرط لوةرعشلا فك ذلاثمو كل ذريغو ىولاو صريلا ىف لخ دنا ناكما نءءوسربغ نم ىلاعنو

 ىممتهعدو مامغلا بوص 5 اها سةمريغ كرايد ىسف

 لدبكللا وميهتلاو سارتحالا نين قرغااواهملاهمووهو هلب اقم نم سارتحااهدسغمريغ هلوقذ

 مقتل اوىنءمو ادئاز نقباما هنسح لمكت ةدانز ر ليفكما ناي مت مان عيمص ليمكلل !ليق ىعملا نا

 امان ناك ناو ىبعملا لا قرطس لخداوهاغاس ارت>ال اواعم نزولا صقنو ىنعملا صقن يمهل ىتأي

 هلود هنرعب دب ىف ىلإ- | نيدلا ص مشا ات راعكرعشلا نزووالماك

 ملا نما اغضأ كابور سلق 5-5 ىل دوعور وما مربغ ىنفوف

 قوق ىه" الا همن ىهو ها ىلهذ تملا ىف ىنفو هظفل ناقروم [هريغ هلوق ىف نيدلا قص جشلا سارت>ا

 مقسلاف ءربلا ىتعسا 0 5 . لقرسافملا قى 0

 ل سل سال ل هدو امتنا اذه نانم ا

 مقسلاىفءربلا ىثمك ء مهلصافم فت شف
 مص دك ن ماه !ءل سرت أل 5 هبرح< دورطهريغ نأ ناو ىدعست لب تبدو

 | هبلعهللا لص ىبنلا ماقمىلا همسنلا,حداملا ماع قمل ىذلا سارت-الاوهدو رطهربغ ىلو قف

 مهةغد كنمىلوقب لممكدلاو عرو اهنسا اهدعب سرتحأ /ىلوقىف عونا امءاب هيروتلاورلسو

 م(بلطاا هعارىفتلقو)و

 (ملكلاا ىلا تح أ لة حرص لنا 5 باطن باط نم هوحرأ ام هعاربفوإ)

 انه



 ة6ةع/

 عور زو نودعو تانج نماوك رتئمنلايرارتغالانمرذحب نأ دارأ دةوىلاعت هلوقك ميركلا |
 ناذ_عولا نعنيبب نأ دارأ دقو ىلاعتر هنا هلوقكو نيسهك افاهيفاناك ةم_نو م ركع امو
 نيعجأ مهتاةيم لصفلا مون ناد .عولا نعنيبي نأ دارأ دقو هنا سهلوةكو نيم أ ماعم ىننيقتملا
 ىهر ماظعلا ىح نملاو هعلخ ىنوال_مانل برضو مدخلا عطاقل اجاصح الا قىلاعت هلوقكو

 لد.لا نع نيس نأ دارأ دةو ىلا«: هلوقكو ماع قاخ لك, وهو ةىملوأ اهأشن أ ىذلا اههمحح ل قريمو

 كلذ نمءاحاسمو نارقلا ىناهعمتت نمل ةريثك باللا اذهلاثماوه:عاوماملاوداعلاودرولوأ[|

 ةهاتعلا ب لوقرعلا فا
 اركفوأ بيضةلاىءوم رح ٠ اذاءاحرلاو قولنا برطضد

 لئانو باتعاهفاهرك اذا ٠ ةربرسابافخىف تاظ هل رنتالالوةكو

 مظعوه ملطملا ةر لهل ايامهفصوو هفال1نا, نيدو دمىلا بده حدمادا رآنب رعاشلا نيذهناف

 ارك مقرطأوأ ةرهبيضقلا كرحوأ ةرظنام-هدحأر ظناذاو ىلاعتو هناكسدللا عن ةناهملا

 نيدلا ص غيشلا تيبو ةنابان سح اي ىناعملا هده نعاناياق سانلا بواق ىف ءاجرلاو ودنا برطا
 مطنم كيف حدع ىضاعتلا عم ٠ ه,بتعئوامىتانموقىتدعو ىلاه:هللا هجر

 هلوذنيدلارع خشلاتبب وممدعب د,ىفعوذلا اذهاومظنامنابمعلاو

 مههللا محاولا ىذرلا ىنلاىده 2 ىكنيب هللا دم ناسلا نسح ٍْ

 ةلوهمسل | قهلمق تلق ىتمعي د,تددد و

 مرهلاةدش قيرتعن نأ لبقن« ٠ هترايز ىف قب رط لوس براد 8
 نامبلا نسح ىفهد«: تاقو

 همظعتوأ هطفل ةل وع

 صقتني وهفمظانلا دي زيف
 ىتهورءشلا نزو فل خدم
 نودروثنملا ىنهم دخأ
 ندهاعو كلذناك ه-طظغل

 ىعمالو تاورسسلا عاونأ

 مظانلادخأ اذاالا ادقع

 0 هر رولا مهزاح فودشأو ناببلا نسح .٠ هنساحم ىف ىمن دبشدي ىح
 لف نارطإ ا 0 : يجامدالا نهدعدتلقوإي : أ

 الرمد كارلا مدل درر لح 5 اهل عوبم دارو حاب ارا :

 نمرثك أ هنم قيتملا ناك ||| م وبل ىناءملا هل نمهاحن دة ىنعم نمض ىف هلاضرغ ماك ملا جدي نأ و هجامدالا ىنعأ عونل ااه
 هللا دس ءنيهننا مع لوقك ه د ع5ىدلا هانعم هين همذاك قضرءاءاو هدصت: مهنا عماسلا

 مركدو بن نم ىقانفعسأو « انسوفن ىفاذفاعساانرهدىبأ ناولس

 مدقهتملا مهملات اان ىعأعدو ه اهتأمهف لامع هلتاقف

 كلذلن طف ن املس نبا نأ مرحال لاؤسلاب عيرمص لا نع هسفن ةنايسص عم ضرغل ا غول ا لل متلا
 ىدعسلا هتان نالوقجامدالا فرطا نمو هلهءّدساو هلصوو

 هدنع للا عدوأ يلح نم لهف « هلادو قةله- نمىلدب الو

 مزعاعا وةلج ه4سفش هنعسغ :ريالو هلا هقراقبال هلح لعحةناو لزغلا قرخقلا جدا ةنامن نبا

 لكلا نعمهفتسا ٌمداعتشسست عا دولا نال بوسحلا اد لدو نمهلديال ناك دا هعدوب نأ ىلع

 نممدعاهلحاسقب باطلا موه منوكمقاي راكن ااماهغم_ساةعادولا هذ هل ملص! ىذلاحلاصلا

 (هناثم< ناوخالاة121تامزلاى كلل ارغلا ىفهدأ ىذلارخفلا نه ىفندأ م هعاد ولا ملص

 ١ ىريالا فصو ىنزتعملا نبا لوق هنمو ناشلا اذهل ملا نم مهتم سيل

 هقرو ىلع محاولابر هدد كلا عنصام نوةشاعلا ضقن دق

 هلوةجامدال |ىفىللا تدب وقاشعلا ناولأ ىصو هيف عدأو ةرغصا ار ىريذلا فصو دصق

 (منارخ - ءم)



 هله دنع ةريبعملا هطورسشد

 معأهساو مدا ىتبب ىف
 ء(دقعلا)

 رد ءرملا نأ كبح ىبسح)

 (ميعم ريغ ىلانهقهياحأ

 هجردخ نا همالعلا لاو
 نال له ادض دقعلا هلبا

 .لطاوروثنملا مظن دعا
 ط؛ اردن مو موظنملارثس
 روثنملادعؤي نأدقملا

 د

 هيراعالاو هبه ه ةلسقب ىلنع مسنا
 ه_هاكو اممدعل 0 ال نإ اهدنعأو

 هيضارىدفنواهذخو ةدايز تدرأ اذاو

 كردعبحلادهم ٠ كره بل ةلااكشنا هلوةهنمو
 كى تيدعنام ه٠ ىدع اع محول

 كر-عهللا لّوط ٠ افلا اذرمع اورممق

 عر دةهللا فرس ه هرور وو رس

 مره رمش :٠ يناب وسرأتنك
 رك ذ سنأ ملاثأ .٠ امعاو ميضسادسق

 ٌمكرسا ىداؤننم ٠ مكل# متبأرول
 مرض ناكىذلاام ه مكي مادو ول

 هلوقباما|!دهىف صقرملا نمو
 اًمثعتمىذلاانأ ٠ قسوتنأ شا
 قلاانأىدلاّقلت ه٠ ىسع روب كانا

 اورف ره نينو ه ىتوهنيبدحأ لو
 قشأ كف ىمىلا 3 الابسانلا مسنأاي

 ب اوددناك البراب 5 اًددح نع تحعوس

 3 اقلخ سانلا مركا نمو الا كنده-عامو

 1 اق كشال توهأ ه ناك ةانملا - كل

 15 اهقرىالومفاااب « الهمىالو«فلااي

 قياوري سخهللاو ٠ ىتمناك امناكدق

 هلوةةلومسلا فنيدلا فص خيشلاتدد و
 مالا نم ىلبقدحأ هلانام «اغلسىنءاح لوقا دهتلقو

 نأالا ىصوملا نيدلازع ءحشلا هس قديدنحو الومهتسعل دى عوتلا اذه اوهظاامناممعلاو

 ىلع هس ,قهداقعلا مد هنيدلارع شلاوربدعت لكىلءوا مم تلعن ىلاريغ# هس ىف نوكجر

 ىيعلا دبتدد وهل اوهمسلا

 مرهلا ةدشىنب رتع نال بقنم ه هنرابز ىف قيرط لمس براي
 *ي نال ا نسح ىو دعب تاقوؤ

 ْ (مهزاح ىفودشأو نال نح « هنساح ىفىع دلدثدب ىت>)

 هتمدارملاذا سدلل | نع ةدسب هغملب ةرامد سفنلا نام ةنابالا نعةرامعوهاولاو ناسبلا نس

 هنعةراعلا نوكت د ةوقرطا ا لهسا,ببطا#لا مهفىلاهلاصا اوه اولا ةروص' | ىلا ىنعملا جارخا
 وههشسعنادهو لاطاهيضتةامسس<بانطالا قدر طنماروطو راح الا ىد رطنمةران

 نم نعل ئسدتو لقاب نايك عةالافه ندد طسوالاو يقالا نابيلا فو 2 امه وةعاللا

 نموىبظلا تافأةهناسل عا دأو ه- «ب ادأ قرف ىت>ىجل ادكردأة رمش دحأ لومي نأ دارأذ هدنىف ىطظ

 نال لقا,ناس ن ءزسوأ ماهفالا ىفزا !الهناوامع لا طالك الو هغالد زا ا لك سل هنأ لانه

 دحالوقب نأ نس>الان اكو و هتان قىعلاب لثملاهب برض دقو هد> اوهرظأ درع هع مهق ب تطاذلا

 نآرقلانابببا.لا اذه ىفنينملارونلاو د-اوو ةرمث ءوأ جوه سلوق نأ طسوالاو هرسدع

 121 يا ا يي ا 1 را 2 ا ا 0 0 م ا اولا ب ب٠٠0١ ب جوُاُْسُبل7بب
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 هلود هنمو

 هلوق هذمو

 همارغْل فداز دق ٠ بحمباتك اذه
 هالو قرا. نانتعا طرق ءالشأ
 همالسربسنلا لثم . ىكأ ف مكئرئامأ

 همسم بابحنمتسقند5 .٠ هفىفمادملاوىنتك

 همكحت ىفطت ثنا اركس ه هلباعقنصغلاكس امو

 همسذن نعر ىدحوران نع ذة له راب هتان

 ه ف ىلاىقنمةلاسر م« هغلم ىرس ميس لهو

 همركنمسانلاةركذ « امو"ىلعهل نم تمنع

 هلعم نم قطادخدبر 5 ىنرعك: راصق هولعمه

 وهودل اوهسو هقر لم: داك ولاتو

 اهبكتشأ كقارذ نمارومأ ٠ ىباك ىنوكشأ كلان

 امليامن كحر اذنكم مناف ه:_سىلاه-عو لهف

 اهنف ىأرلا ٌولع انالومل ٠ الوصف ىقوشنمتبجأ دقو
 هلودةلوهسل او ةقرلاى هل دم

3 
 انأرأ و

 هل اوقه:مفالأو

 هلوذ هنمفطلأو

 هلوذ هذمو

 هلودهنمو

 ميدل ىردق طفغاو ٠ اصخرىنوةكلم

 مكيبلاهنمتلخد هه اب اب هللا ىلغاف
 مكيلعمال_كاالو . متنآف يك الوىتح

 ميدل ىمسقلق ٠ ىننأبىردأانأ
 محلا ىتافتلاو « ىلطت م كاف

 ملعمالسو و انس ناكامتاك

 انع ترشأت مف ه. انارّر_فقت اما
 اندمع دفامتلا- ٠ ىتد> ناكىذلاامو

 انزع نوكللت ولو * رذعكل نكسرلو

 نلف انفو الك ها اناك ايلا داك

 ىمتلق ىنمبلظتاملاد « التل ىنسع ع>رئاملاو
 ىلاال نعهتلاهانثو «٠ السخ ىنمرمع ىتناق

 ىلعناك ام لهفأوله١ «همثلأ نأ سانلا نيب تدك
 هسحانلا كإت تعطقو ع انصلا نع تريك اولا

 هيراعلا باث علخاو « هلحرل امصلاعدف

 هقان لئامشلا كلت ه اغار تركح منو

 هيشاطاقءقربلق ه ايصلاو_# ىنليعو

 هدازلاف ةسبقبم كي د-ةلا برطا |نمهسذ
 هلق رلاس .وهشاورانزولاقو

 هسسأعا |بولعل ا!نم نفر رتشأ باه ىلنم

 هلاحوكشأتفقوح ه الما كلمانْلنااو
 هاك دعت سل ٠ ةحاح تباطال ىنا

 ل هدم ةيدع ظافلاب

 ُح ودمملا مظوعت هن رقم

 حبرمدنلاو احلال نم.لاخ

 سفنلا ىف اعرعشي لب
 ىندملا ل وقك هغفثك نود

 كفو تاحاح سفنلاق و

 ةناطذ

 اهل-عء ناس ور

 تاطغو

 ناوذالا ىوذ ىلءىعالو

 عوذلااذهعودو ةيلسلا

 ل



 (ةلوومدل اركذ)

 ءاهللاو تعش هطفل ىس

 يباطملا هع اروع

 كؤوس لسرلا مرك أاي)
 فخريغ كف

 (مركلا
 تت رسم نمعونلااده

 ىناضزلا نيدلازع خيشلا
 ناو_هو رابعملا هناك ىف

 *6+غ

 معو قطنملاو هقفلا لئاسمو”ىوبنلا ثي د_طلاونآرقلا نم سابنقالا ففاكردقتلا اذهو
 ىنامأو رثنلا فثي دحلاو نآرقل ا ىلعروصقم ساينقالا نا مد 2:دقو هريقو ضورعل اودس رعلا

 قصخشلا تيبو هتارقلاريغنماوستقي لتامعيدبلا ماظنو نيمو دةعنع ةرايعوهفمظنلا

 هلوق هسعد دب ىف ىلط ا نيدلا

 ىمنغ ىلعاروطا+شهًادقو « ىلبر امام ىتلا ىاصع ىذه
 نابمعلات بو

 مكتحاو تريخدق طعن لسلمقو ه٠ ىأرفان دىح ىوتسافةيوذ

 ني.دلارع ميشلا تيب و
 مطالاهدهنمىربسابتقاالو ٠ مهن اسمالا ىرتالاوعمصاو

 قوق سد دا تيب و
 مهس اتقان ىف وطولن ىتاندق . انعنو لعب ىوتتملانتاقو

 عيةلوهسا ارك ذي

 مرهلاةدشىي رع نا لبق نم « هنرايز فق رط لهسبراي
 نانسنءاهرك ذو ماحس الا, موقاهكرسشو هفارظل با, ىلا ةفاض *ىمثاغستلا اهركذ ةلوهسلا|
 دقعتلاو فلكتلا نم ظفللا صولخوه همالك ل < ىنلاتفه_حاصفلا ما لا
 اع كا لع ةلهس ظافاابرعاشلاىتأب ناةلوهسلا ىشافشلا لاووكمسلا ىف ف سءلاو

 نمو ةيورلا همال_بوعبطلا نسس>و هش املا هقر ىلع لدن ىهوبدالا لهأ ن م قود ىندهلنم

 رعاشلالوةةلثمالا فطاأ
 بونت ىلإ نعتستاماذا ٠ ىنأ لقا تدعو س لأ
 بوذنترك ذالك كلاق ه ىلد بح نعي ئانان أ اهف

 ةيهاتعل اى لوقهنمو
 اهلايذأر رحت هللا ٠ ةداقنمةفالللا هنأ
 اهلالا ملصد لب مو ه هلالا 2 لب ملف

 هلو: كا ذ نك هنا دم سراوو عونل اذه نان دئاوري هزء امل انا ىهذمو

 انانث نم باب 3 باضرنممادمو

 اناقب سفنلا دعب ٠ هنموناك امناك

 هنمب أ ىرإم 8 برمتا ىرهأ نا هلوةهلثمو

 هن لاسأ تاع « اهفىل ل

 ايراوتنلعاك/ . ديدش كلا قوش هلوق هل مو
 دهش لريسمكدي ه ًايشركشت فيكو ْ

 كرأل هلكىو تعطق ٠ ىكلامان هللاو ىتثحوأ هلود هلم
 ٌكريغنمفرعأ ىنتتيلف « هتدتعاام ك:مءافح اذه

 ٌلدبعت شث>وأ ىدنس كدنع ىبلق ىدنس هلوق هلدمو

 لي داب لستم "2 ىديعرك دكر
 لدو ظفحأ ام ىل-مم «٠ ىدو طف ىزرأ

 دنع تأشوأ اعرسم «ىدذعتئش نا ان مق
 كلدحو تنأ لضفتف ٠ ىدحوىرادىفانأ

 4.مو



 نا

 لعافر-هلاورسفلا تعفرالهف « .ىراانل امصنزيمعلا كتله

 مظنعملا كلا ىلا بنك ض هني نع نيد جم نيددلا فرم نأ بابل اذه ىف عق رام رغأ نمو تأ

 نينيبلا نيده |
 ىفالتلبةىالتوىدنلا ون .«٠ لري لىلوم نيعب ”لارظتا
 اولا ءاعدلاو ىانث متسسغاو ءهجاتحامجات-أ ىذلاكانا

 لوق ه-_ذمو ةلصلاهدهودئاعل ا انار ىذلا تن آهللاووراند فلأ هعمو هداوعن م ظءملا كإملا هءاك

 لصولا فا ىنوك هللاب .٠ تلبقأهدقنماغلااب ريهزءاهاأ

 شهاراباء'اكو أ ىاصع ىناعلساا ىلع نيدلا نيماربمالا لوق هذمو

 هناكسهلوقف ىمذغ ىلعا+ رهحلابصخام لاذ الولو لاطق «هرعشنولىلا ىنءماحدل | ف.ضأ
 زعل ةديرذ شهأ ىلاعنو سدكلا ن منوها لعفاهطرسم ىلع» تقوامةداوولا نون هس>احو

 اهلثعنامتالا.اهعفلا ىلع فيفعلا نينيدلا سم“ لوق هنمو
 لوقمظنلا نهو اماكم ىناثهاوسهف سلو « ىنعملاىاةانكحاساب
 هنعلعم قهرتدع ناك اسهفقتلاامو 2 قات رتل هم ”ىال

 ىماكت ءاوحلا[ةليعراداب ||| نينكاساانأوهو انس> ادار اض اا مهلعاودر رأنكاوفطلااةباعغ ىناههمئاقناتيملاامأ

 ةل-.عراد احابص ىمعو نءاالوقهنمو نينثالاريغر وسكملا نأنيشيلا فهمك لوالاوهوامه دحر سك |.عّمحا اذا

 ىأساو فر-ءنأالفزابخدنع « الغزافصن جرخأر عاش ىدرولا
 هديرقاح امد ىميوهلوعقف قرص الامرع اعلا رمصم ٠م هه لاما كه فرتصت 0ك

 ىةديرفلاو ىمتنااماىف || نأ الا كاذاموىدرولا نيندلا نيزتيب نم عدب او هاع هتكنلا هذه ىنعمف تيت أدق تاق
 نيواود بحاص ىفاشلا ىنهملائز راسا نبد_جثىرصانلا ىوضاقلا فرشالا رقما انالوم
 تكف ةدمامبلطمواراني د نيسم ىبهذلا نيدلا باه ىلع ىنااحأ هللا هجر في سلا ءاشنالا

 هريثك تاء.هىرولا ىنمكلو «٠ ىنعرينان لاف رص متعئمدق هبلا

 هرورمضلال>الزئاج اهفرص ه٠ ىمظن عرس ىفورعاشاناو
 ىلامت هللا هجر ىدرولا نينيدلا نيز خيشلا لوقةياغلا ىلا بابل | ذه ىف ىنبدكن و

 ريطاواد-ةملاام 0 قلنا ددغأو

 رمقلاتنتلقذ + اعرشيمنامهاشم
 هناكمدجأ ىلو وهلم نعرعلزعف دجأرت" الاو رعهمس | امه دحأ نامالغقارعلاب ناكمنأ ىكحو

 كلذ ءارعشلا ضع. ل اهتهنز رلام سد

 نئمطمةبالولاؤدأف ٠ !ذهريغا دعت سارع انأ

 نظ.اكةيففرصلا عنمو ه مي ركءفك كنه لكو
 نزووةفرعمهيف دجأو «لدعوهفرعم لس فقدصمف

 ا لخافلالوقهنمو
 نوهرملاىداؤفولاطن ها هلله نكلو نيد مدنعىل :

 نبوذتلا ك|صودعوم ناكو ٠ ىوهلا مالو فلأ ىن "اكذ

 لئاقلالوقضورعلا لعن مساشقالا ى فى و

 ليوطو رفاوو طي.سو ه ديدمءاقحلا نمىلقبو
 ليلللاقارفلاببلقلاعطق نأىلا كلازءانملاعنك م



 هم

 عرازلل عرزلا نا مكحلاو ٠» اهفطق ىتفش متمرس لف

 دا, صللااويلطاواولاع# تلاوو + تسمنقاهتابق همئانو اضأهلو

 درااىوس بصاغف اومكحامو « بصاغْل د ىنا اهل تاقف
 0 ىنتملا بمطلا ىبأ لوةهذمو

 0 هتان برتل | ىفعاض عي فوقو « امفقألنالالطالا ىلب تملب
 همراغئدلا فانملاو هسناشب ه«ىتسقم ظدللا نمىلوالا ىيرغت ىتق

 [ةمرغب هيلع اش فانأ نمدهنال هن ان ةرظنب اهمرغ مزاف ىتس4متفلت | ىلوالا ةرظنلا نا ىنعملا

 ىلإ عن هلي ا هجر ىسل دنال ارراج ني دهم نيدلا سم” لوق ( هنمو) هد اقعو قاق بسكر تلا فنكللو ا

 ىمدكردن سلا دهذ كسلا ٠ تبواخاهذم نسحلا ةاكزتيلط
 ىعاهطة د نيذلا ناوداكر 0 مرت الق نودعلل نود ىلع نم لزنن.ايرءلابرعلا

 لسكو لا نينيدلا ردص خيشلا ل أود هنمو نم ءديرقلا ةلزتم مالكلا
 ٌكلوفسموحوفسمياعلاونيعلل 5 ىبدو ىعمدم نم ىرح نا ىدءمأن هحاسصق ىلع لا لهعلا

 كوامجياقلاو هيراج نيعاف ٠ هبللنم صتقبدو5 نم شال تطقسو ثدح ملكدم لا

 ىناسملالا فدفعلا ند ند دلا سهم لوق ىطنملا معىتاسابتقالا نمو لمالكلا نم هظفللا كت

 اعسههتلف سفر نيع ٠ ادن كدا نيسقطذملل ١ لوعك اهدسماهريغ كسا
 امر ف ردع اس ل ناو ىأن هلع نت مادرداط لوك لما ناش
 ْ اعمولذلاو علا هعنام «تلصفتاامواءادتدغ فيك -اسن ىلا ثفرلامامصلا

 هذهنمبعتلا هم الكر هاظلاوواداربا مهضعب در وأ تاو نسلا هياغف تاسالاه لهو ةديرف ثفرلا ىلاعتهلوق

 كلذو ل معمسمةدوحومهمضقا |دهو دعاوقلا نع جرخا "بهمس ناا ده لم ىفدار ااوةمضعلا اهماقماهريغ موعبال

 ناعمتعال هن : درفلاو همحوزلا ناوع-ه ا هءنامةمسضقلا» دهفدرفاماو جوزاماددعلامهلوة || ىه للامن الر ةكر

 مهضعن لوق هنموبهتلل ىنعم الؤ امه دحأ ن نءولعال ددعا |ناوولكتاهعنامو

 هلصام سيحلا ءاعل دنع ٠ تدؤف.؟سقرلاتامد2م

 هلصفنم كح كاد امتاو « اعمول_للار ع -جلاانعنمع

 ةلصفنملا مكس ىنوهامتاو ةلصتملا ف نوكمال عمجلا عنمنال هسنمبعتلا غوس ا مبععتاذه
 فريفعل ا نب ند دلا سمملوقهنف لدملا لع ىف سابتقالاامأو

 لسا: هيو رود هزلي و'اها السمرا ن-لا ناهرلابامو
 ليقي كامن مهارآىركسو «تنذاودعلابسعشلا ناىدنعو

 ىنألوق هنف هبجوتلا مهيلاغ ىلع باغىتح هفمهلاجتعستا دقفوتنلا لع نم سابتقال اامأو
 نءاهماهفتساتئحاذاىطذق م قاح مهنم ناكملك ىلو> تنطاا
 ءالؤهو لق عب نأ نم نال نعمهفتستال ماوقال ا ءالؤه» لثم نع ته هفتسا اذا لوقي ب.طااونأ
 هلوقهنمو اعمهنعمهفتس نا مهقش لمد الام ةلزنعىدنع

 ! مزاوطاهملع ىلتنا لبق ىذه م اعراضمالعفهنونءامداك اذا

 ||| هسنمو لعشر لاقيف ني وأ لعفتال هل لاقي و هنع ىهني وعنعن | لبق هعقوأ لعفب مهاذا لوقي
 : ل وزغم قنيذع نبال وق

 هفرعم الو كف لدعالف م تقرصامادا نيضغن الذ

 كلذ ىف عيال ىبأ نبالوقهنمو
 لئاصالارىمضلا هياء "لظو ٠ اذاهّتنحو ن-نم ارقانأ

 ٌكملعد



 :6ةاأ

 ساينقالا نم عقوام انه درو: ن | نيعنرب دل اذه ىلعو مولعلا نمهريغ ىف نوكي لب هقفلا لأ اسم
 رهاظطلادإف بئارغلانمبرغااحرشلا اذدواذكال ثمحب مولعلاهبقب و ىوبنلا ثيدخلاىف
 لوقىوبنلا ثيدحلانمعقوام4 ثيدسحلاونارقلا ىلعروصقمسابتقالا نا مهمالكن م

 ايلاةليغم نار_-4) نم هاياعمملتبًارذدقو لوقأ تابع نب بحاملا

 انملعالودودصلااءلاوح هلطعامداوغ تعم دوو

 اذيلاو مهللا مظعرطم لوز لص>و قستسا ني> مالسا اوةالصلا هلع دلو نم سددقا ب>اصلا

 سدعةروصن.ه.>ولارادتقرتحا امل ملا جر غملا نب ىلع نسملا ىبأ لوق(هنمو)انيلعال و

 مرضت جراما مفراللو ٠ ةروصنءارادتنياعدقولوقأ
 مدع ٠ ربا فل اقامعق هو شواه نمهلدلاملكا دك

 ما ا هرعلاطرفاكحالاوهامو

 نونلاب شراهنلا ربا ىفهنلا هكءاهأ شوا نمالام باصأ نم م لسو هبل عهنلا ىلصهلوق نم سدتقا

 ىلصوملا ميركلاديعنيد# نيدلا سعمثلوق هنمو) روم دحاولاكلاهملاراهنلاو ملاظملا

 هلاح نع ْئش ههحوو ه« را ل
 دل نمل ع د ارا هد نممدلا نولنوللا

 نمر ملا عر حيرلاو مدلا نولن وألا دمهشلا مد فدو ىف سو ه.لع هلا ىلص هلوق نم س قا

 دوقعلاداقعن امو تاينلابلامعالاا.غاتاماقملافى 4 ,ركا لوقرثنلا ف ثيد ىلا تاسابنقا

 ملسو هيلع هربا ىلصهلوق نم سدّتقا هوحربن مو عكدألا قو هوجولا!تهاشهلوق هفمو تابنيدلا
 ميشلا لوقاذه موظنملا راما افكلا ىيردقو نينح موب
 ىطانرغلا ىسادنالا كلام نب رفع ىبأ نيدلا باهش

 نطولافبيرغ يربالق «معاطوأ ىف سانا اداعتال
 نسح ىذىلخ سانلاقااخ ٠ مهنباشعءتئشاماذاو

 اهسمت ةنسحلاةئيسلا عبت ا وتنك امثبح هللا قنارذىبال لبو هيلع هللا ىل_ههلوق نم سنقا
 موظنملا ىف هقفلا لئ اسم ىف سايشقالا نمو عيت ثي دح ثر دحللا اهون > قلخي سانلا قلاخو
 "ىمكلابلقهظابدمص» ٠ ىكان سلا ىفنداشالوقأ مودع لوق

 "ىلا لرظنم ةاكز داق «باصن عمان 1 تك

 ”ىبصلا ىلع ةاك زال نا ىرب» ماما فينحو أ لاذ

 "ىفاشلا مامالا ىأر ىرب 0 نءوأ ىأرلا ”ىكلامْ كن ناز

 ”نإولا ىلع هاك زلا جارخاو وه هأك ”رىمانلاط كيالفق

 ىرعملا نا ملس نيدجحأ العلا ىبأ لوةهلثمو

 لقعكدنعىلنموتودغ ه هراج عنسململا تببلا ةراجايا
 لسا ئرك دانلاحماك ن6 نكس ناو لاح شا اكل

 ا هللا هر ىعفاشلا مامالا ىلا ب سني اممو

 دع ىلع هيتاقمىمهس ىنامر ٠ هناةلازغلا اذهىداوذخ
 د.ءلايرحلا للدقيال ىهدمىو . هدسبعاناىنن اهولتعتالو

 ىكلاملاب اه دولا دبع ىداعلال اوقهممو

 علاطاارمقلاك هنحوفف ٠ ىرظان ارضان ادرد عررب

 | ىلعر اصتقالا ىن_عمالذ كلذياناقاذامهضعب لاو هقفلا لئاسمفنوكي سايتقالا نارك دف

 (دئارفلا)

 تعثثالا عرلا تيهامإل

 اندقرب

 هعد نهاطع لب و ه-فىل

 اا

 هجره نا همالعلالاو

 فيطا ع ودئار_ةلاهشا

 نودهحاصةلاب صدخم

 هنم دارملا نال هغالنلا

 زانلاوأ م-ظانلا ىتأينأ
 مالاكن م هةعصق ةطظفلب



 اانثأى لافو

 الألب وطلالمالا اهأالأ

 ىلنا
 ٌكنمحام-_هالاامو جل

 لثماب
 هجره نا همالعلا لاو

 هذ سل عونل ا اذههنلا

 اولاغت ةرثكل |ىفاونغرامل

 عونلاوىبتنا صخرلا ىف
 معا هللاو ىدبب ىف مداو

 وه

 ناك دلو ةريسعرسسااو لضللا شعلاكلذدعب ةوورلا تاووأ تحضأو راطو دوع ىلع برط»
 ىضامان الوم عبق ىفاعدقهنأشنأام (كلذنموإ ةزيثك ههكاؤو بوكسمءامودودمهلظىناهاهأ
 ناتسراوبلارظنب هدو-وندوحولا هللا لج ىلينأا ىلع بلا ىبأ نيإملالاعن :دلاءالعةاضقلا
 براشم تفصو ىلوةهعبدلا تاسامتقالا نم عييقوتلا ىفهتدرمأ ىذلاو هسورحلا :ام2ىروذلا

 اذله نا تاريذلاب ىزسو كلذ ىفمهل سن هالو اروهطابارمثمجرمهاقسوردكلادعبءافصلا

 ساطااب ةريضحلا كإ:ل-هأ ىل_عهسقاعلا بارشرادو اروك ثم كنع_سناكوءازح كل ناك
 ءاقشهفهناولا فاد بارشا وطب نم جر ىتلا ىناريلا كإ: نم ءربلا مهل لصحو ساكلاو
 [|| تدقو مهريصاقمتدمماو ربصاعمتب زوح مهل لم ةو هن اغءعض لصاغمىنهحتلا تشو سانلل

 ريما انالومدهعةحاس دىفهتستقاام (كلذنمو) متيطمكلعمال_ءاهتنزنمهللافواماوأ

 ىسمأ نعدمال | هدهد ضع دشىذلا هللدهح اوهو اوظءتواؤرش هلل |هداز للابد ضتعملا نينمؤملا
 ادهت في رشلا هيب مدع ىف لولملا عش حرام هفيلخ ىوبنلاتيبلا نمانفعساو ادضتعمدب
 ىلعهدجرركتو ادشسالا نو مانكتا نحب :مرك اورمدتلا ىاب لمى دعب ىسانعلا معلا مادأو
 نامز اذ هلامتفة حمد ةرهازلا همايأ ىف م-4علالطرهظو مالعالا» ءالعلا هيف أ ديؤمناطاس

 الور ماكالا ةد_عّفال- كلا نوكت نا تضنقاىتلا ةمكخ لعود ما مالسالا اشم

 (كلذ نمو ا مرر الا ىةمالخ كانلعحانادوادايىلاعت لئاةلاوهو سانتلالا

 بامتحال تنبةاغءلاناف 4_:مىلوعب رططرهاظلاكإملا ناطاسا اانال ومده عىفهتستقاام
 اونا جتغل اىبالمتا فد ةعدسلا لهال لمةق نانغطلا ىلع ةسسسا | ذس هع هطاسلا

 فسوبارقلاباوح ناكى دي ومش رم لاثمىفهدسسدنقاام (كلذنمو) ناطاسالا نوذفنت
 تندو تفنش هور لبق عامالاب لح دقو ىئسوملابرهلارري ثاادو رومي ريثلا هطعل ىد نو

 ىبوقعيلا انةوشلاةقىف-سوملااهريثن عاضو فهلتا!نم بولا | ىنام تأغفطاوهلوق تامسس
 رمملا ىلع نيد دقو انيلاداقنم ةودخالا مامز وهللا مذ ىنانتلو + هلا هذلهو ف.سوب عر دجال ىنا

 ن.دلاىلو هاضقلا ىداودملعت ف (ىلوغاو) انءدعهللا نمدق ىنأ اذهو فسوراب لومي نأ

 ان وةلطابلارادومتيلا ىنفعضا دق ب بر بسال اذه لاتكو (اونم) ةمعندب تاسايتقا ىقارعلا
 0 تاو قطا نوععس موق ةيالونم هللاانذاعاو (اهنمو) املوْكن دا نمىلب هذ
 رةملاناويد ىلعهشتكأم (كاذنم») تانريلا وه ءاحامده»نم اوغاتخاواوقرغت تاوشرلا

 || فيرسثلا ءاشنالا باكن امعأ دحأ ىلا غئاصلا نيليعمساىدامعلا ىبردالا ىلماكت!ىرابلا

 اذه ىلع تققو وهو هللا هجرة ىبأ نب نددلا باه ثلا ةباسصلا ناودهن ضراعىذلا

 ركذاوملقلا ناسل لامتذ هنساحترك ذ ىفتعرسشو لبجلا اره ىفبدالا دام عفر ىذلا باككلا
 فورعملا لضفلا اذه تارع ىلء هفةولا ىلا بدندةذ هح نءااماو(هنمو) لدعمساباتكللا ىف
 ىركف ق؛ادح نم توذدقواذه فو قيرطااورف_صف كلا نكلو بحاوانهلاثتمالاو
 رجد#و بابى ارد مهشسفشنم هلع ا ءاوةناس نب لاوأكىناداقدخاو بامشلا ةرهز
 0 اد اربنعو سورطااروفاكى مد نع ىأنو لام-١١!نهذلاكاذدجو هحرقلا

 ىذلاردقلا اذهو لبعماربكلا ىلءىل بهر ىذلاهّيدجلا للا ف صولا اذه ىلعتامأو
 اناكدرفأ نا ل نع ندودحاو ةلالملا باب ىذخأ ىناونآر هلا نمساقالا ىنانه فاكه ندروأ

 وهف موطظنملا ىفءاحنادهنا اضأ 00 فلو سابتقالا عد دب نع نياتلالا عقر هنمتاو

 كلذ لالا ن ملا ا عسوأ دو ساسقاوهةروئدملاو تناكناو نيمضصاو ع

 ركخدد



 2عآأ

 اقمظالاءارخافتوأ ىنانغأاموهللا د مح امصلا رص -نمكىنرعهأ اق بدالا ىلعادسحأ اذاملو
 ىهللاوىندهزأ اق هءاعد كام طافاالارهوح ناكن او معن قاع اعكلامملاريب دّب هنع ىناغشأ

 ٌكلوامملا دع موقي هناف باوذلا (.هدحأ )نا ىعأ هنا سحا نملؤسملاو(اهنم) ىنافلا ضرعلا اذه
 هدرلا فبلصت نم لو ار كبانأ ناو ىلاعا | بادلا نع ساو لكدررخ الو هدشل ا هده نه جرغلا ماقم
 ىرخأ ةره هلاددرتو ىمكاقهدهك ة.مربباككالا ضعب دصقريرمذلا ادهن لولمملا غلب و

 ىهجودعب هيلاراثملارخقلا ىحاصلارقملا ىلا ههبتكام(كلذ نمو ىمحالا هءاح نأ ىلوبو سعف
 كالا لق نمراصأ او قب رأسا نم ابءاعهللار دقام د هاشمو هسورملا قثم دىلا ه#تهدخ نم

 سابتقالاعدديلءاجو ناكرلاامتراسىتلاةلاسرلاهذيدو ةئامعيسو نيعستو ىدحا هئس رهاظلا
 حرالف دحلاور شقا اهل )ص امءارتب مهتوأ اهمعنمىتلا ضرالا لقي (ىهو) تايب اهناعمىف
 ةنعأ قاطتءارعثا!لوذ تاازالو دحناب رىلا برا نامه نمرثك ا امءاونأ ىلا دوفولا مايه
 تور حئادملا ةدمعأ ىلع 4ف عفرت ناب < ىذلا اداونميهتو راهفملا كلذ ضكرو اهظافلأ
 عمدلا تالسرعاج ا سن ارقد لولو هرثع«نيعلا ىراحت ىفامنيعل!تسما قاوشا دع ىهذ؛ ور اعشالا

 نال .ةض.ةهتلامفةهورحلا ىشمدولا لوامملالودو هرغك المنان الا لّتق هقحىف تاق
 (اهنم) لوخدلاكاذدنعحورلاجو رخىنعدةلهلناواملا هلو دو لو دولا كلذه.اعستك

 دقلو ديدطاربز ىف وبا ده ناكمنماغاسابرانلا مدان دماو نيدادخلا ىلا كاذدعب تقرطنو

 ةرايع مدرصتلا هللا

 قءزحرخا ءاودسا نع

 ىف ءزحرخ اوتيءلاردص
 ىورلاو نزولا هزم
 نوكدام قيل وهو بارعالاو

 اهطسو قو دئاصقتلا علاطع

 ادهو عامسألا هععاعرو

 سعاائ سا هقل عم ىف عف و

 لاذ علطملا عرص هناك

 بيدح ىرذ نم كن مق

 اريهسوالالغأو الءالسارأر دقو ةفيكلا نم هنفنوململا مد اريرطو اسودعامو اههيرح مون ناك

 ةنسلاةئسالا نماوةلسواهاهأ بولق تخيطو داوسلام املا هده قشمدتسلدقل ىالوماب

 كلذو ىؤر# و هيداغلا هسئاراوةشني لفاوقثنتساو قد رطانممموبع تفدت دهاو تاع

 ىب أى ديت: هديب سهل 0 التلحر مو ه.ماحاران ىنصت ةيصان ةلماع هعشاخ د كو هو>ومودلا

 تماودقو هسورحلا هعاقلا ىلا كلذ دعي ترظنو (اهنم) بطالاةلاهنأ هاواي راه جرو بهل
 لزنمو 1 8

 الوخبلا نيباوللا طقس سبل نولوةي مهورئانسسلا نإ قراطلا نم اهجورباورتسو هفر التقوا الق اا همانق
 قر هباونأ ظفجو برحلا ل ءىفلضفدقو فرشه اروسا|ىلالواطنو (اهنم) هفشاكمللا نود نم اهل

 نمهادنأ املاصرالت حاتفملا بح اصل هفلخ كرب ملءاندحوالا باب ىنءانفقواك تالفسقملا
 روصلا ىفؤ منو تلقل لاجرلا سافنأ هيفت دعاد: دقو برها مويهيرطنول كساوالذ تاللكتملا

 سفن لك تءاجو تلت لاتقل اوده-ثلال> ارواسراواؤاح دقو نب صا لا ىلاو ددعولا موهكلذ

 لجرأ تت نمىهوءادهكلار وبقىلاو ت رثس |دةوهنسالا بك اوك ىلاو د.عهثو قئ اساهعم

 تا و(اهنم) ترخأ او تم دقام سفن تدع تا 2لاهرؤو سراوغا اناا رربعا لق ىل_.1ك |

 مهو بالا لهأ تلهانو اذى كش هناتاكو وصال _. ال ايهتذوعفرمهذلا باي هحتاو كلذ دعب
 اود لو هكفاونلطكو ادسمهيديأ نيب نمانلع+و نير صامللو مةلاةروسدلبلا لدال نول 1 0 3111 7 3
 مواذه (اهنم)باذعلا هلق نم هرهاظوةجرلا هيفهنطاي باي هلروس مهني برضو هقااعمهل
 موةداعداواكحو رارغلاباطو ةاحلالوقي وهو توملارد_>هران دنم جرخ مو نهؤم ند

 ىلا ىننوع دنو ةانل ا ىلا كوع دآ ىلام موقان رايطدالا مدعدقوم_هادان قب رخلا ىلءمعدعا حل

 بوقعاج اني ارركف مظ.لانارقلاوىناملاع- لاب هعيسلا نمىبامدبعاو (اهنم) راثلا
 ىلاتاصونو (اهنم) مظكو هن نزاا نم اذ. ءتض د اوهنولرغساو ةرسدا س ىار نزح

 ترباكو اهاب رم هاردلاوراهزالاك|ةرينان د نم ترقتفا ادلريصلا سيك ت ةفناو ناسك هاظ

 (اممم) اهاصحأالا ةريبك الوةريغدامممرداغن لرانلا لذا تد>وذ ريغسصلا بابل !فارطأىلا
 ناك امدعبن جرخريط ترطمام ناك و رارقتاذةودرىلا اهبواذب وامودلا لبق ضئاخ مكواذه

 سس ا صدا

 (هنازخ - 50)



 اب حلف ىمث اولا ىلا تخاصأ
 رسما

 رخالالوقكو
 تظاففاموتدرتحااذا
 1 اهؤامد

 تضاف:ىبرقاا ترك دن

 ١ اهءومد

 دوصعملا رعفتللا اذهو

 مضاو وهو عونلا اده نم

 معأ هللاو ىدب ىف
 «(عيرصتلا]»

 نم ئشىلا تسمط الو)
 7 .ركدا

 266 .رآىدلاقوذىنةانوالا
 هجره نا ةمالعلا لاذ

 0 ءءم

 الأ اهاجوتلادءلاةيرداشىذلاهندجلا ( وهو) هسورحملاباكدووثشلا ضع ةلادعم قون
 نم ماكل بولةىفة قرف نمهمدعو اهاك ز نم لفأ دقو تكزف هسفن تفر نم همه اهلعجو
 هبخأ نعو هنعهب بتك ام (كلذنمو) دوم نينمؤملابنولءفيام ىلعم_هو دوةو مس دنيرات

 ظوحو انلهاريغو انملاتدرانةعاضب هدهانولت اناس اواقفرخالابب>اصلا ىنعاذاوفم سو
 فسوبل انعبحاصل ادالوأ ل وةنىتح لوح رم غولبب انو مانغلبي و كولعبانيلعبهللاو اناخأ
 ىمهلاركبوبأ نيدلانيز غشلا فالااةقب هببتكام (كاذنمد) انما ىلا تح ا هوحأو
 ظرقتلا ف ساشقالاوهساسا روب بدالار اطةأ تقرأ اظر: همن اهربا | همفاكل | ىتدسصق ىلع
 | ئرمابام.ساتنم ىلع هملات هقرطمءامملا نم ةعانصل هذه نا.عأ نودعدر د .صقنمهلايف
 ىطاريقلا نيدلا ناهرب مشا اه, بتك ام /(كلذ نمو) هاعملاك اهورد.تف ليما لك اول الف سيقلا

 اهتاببأ نسللا ىناعمهشاربعو اهتاسبن ءامسلا تقسىتلا ضرالا لبقية نابن نينيدلا لاج خيشل اى
 لكىتلا هلئاسررودنءقاررال!ترهزأو عددا هظفاب نامزلا عين مخفناورغالف (اهنم)
 ىفتهشني-سؤكلاتلاقو موقرملاراذعلازارطب همخمثملا را ةسفصتلخو عبر اهتم لصف
 اهسقن لس !ىفاعىرسأ ن«ناصسف (اهنم) مولعم ماقمهلالاانمامو هظاغلاب فاطعالاةلام
 قمتو هحاصفلا!ض ايرىفامتحودتدنأو ىدىال ىذلا ل_-ضفلاباهايحو ىدقالا للا ىلا
 هتحودءاعس قلعح ىذلا لرامشق ه>اووا | ىلا بسنل اهندع ىف هندع س> رالا تول ىتل ا اهمت ادح

 هلق عاري ماوأ ىت> اجورس ةلهالاوادادح ب مشلا ىغرتال ىتلا هممهىلعأو اجورب هّتغالد سمشل
 ةعيسلاكت راسو هيتعلا لبقدباب دساحل ا ماذا تيب لكم دئاصةنمداشو همصق بدالاقوسا
 دود#لاومسابملا|تيدقو هتاورمثهروطس1تانيس د._ثملاهرمدق نم تلعو هتافنصم ةرايسلا
 اممساحمتقارو دامعلا تاذ هعوفرملا هتوستدداق ةيديؤملاه-ادماتهزو ةناثللو هنانعم

 (اهنم) داولابرخعل اوراج نيذلاريصعل ءايدأ عنمهملا اهلهمسل تحضفو دال !ىناهلشم قاذعمل ىتلا
 اهدجوةىتابنلااهرطقهضراعل باواالا مفةركسناا مارو هرظنم اه انس ىف رظانلا حرس ملاط
 ماداو هلاسر لكابع ايهنود ضم ىذلا لسرتملاو هلاحمالءايدالا جاخا لهنا ىنتملا لعو هركشم
 تارفبدعادههردبوللا اهرع لب اوامدنء ىخملالاقو جاححال ا نيهارباهريغ ىلع اهعدعت

 هللا هدمغت سناكمن. نيدلارفن بحاصلا طخ نم هةاةنام كلذ نمو جاجأ لما دهو هبار لاس

 رعشلا مظن ىطاوتي ىغزلا هللا دع ىمسإ ريرضناو ريقلا لهأ نم صخش ان .لعدر و(ىهو) همر
 جيشلا انيحاصىلا ىشوهنا ىنغلب مم ةقرفتم سا اك ىن”ىلا ددرتفىناعملا نءىلاخلا_ نوزوملا ىقملا
 تضغو هةصعتناو هناح تمضتداىناي فيرثلاءاشنال باك يسع ىمعل اركي ىبأ نينيدلا نير

 لقانلا بدك نمتيذأتو كلذ نمىذأ فاريشكريغل |مالك,نيعتس هناو بدال | ىلا هرسنلاب هذم

 ىدقأ نيبتاكلا ماركلانيعةرق نيدلاو ايندلا نيز ها بتاكلا هم'الا قةحنارئانلا مظانلا
 هبة ني زلازالو سااحماوءاسؤ رلارءالوالارو دب متو سفاملا سفانت هناا ىهتذنام
 بيغلارهظ هضدتلا ىثخالام» ربرمضلاكلذةبسغنم لئاقلاهيدأ حانجت حت لظو لالدا
 فيسلءاثغال ن كلو بيرلا نم هيفاملهذع :راذتعالاجات<الامةعركلا عما ملا ىلا لسقنو
 تقرتي كوامملا ناكو للعتلا لدس ىلعراذتعا لمن نمدنالو لصنتلا نمليلكلا كوامملا نهذ
 ةعانص ىلا ل_سوتلا نسل بسلا ناك ذاادوهم هدنعراصن "الا بانغملا دوف حراطملل امس
 مهل لاعل ساحرالا نمرهطم ةءانصلا هده ل هالماما ىلعءاردالا فاس اولف (امم) لسرتلا

 مو فمكو اذهريغىع دينا لولمملل غوس فدكف سانلا بلص. لفركانأ او م هغالدلا ناسا

 ادالو

3 
1 
1 
1 

00 

 اننا خو
0 

8 2 



 5 عءال

 رطا اولا تدمج ىتلا سو هيلغ هللا ىلص هس :هنسو لطاسلا همتأبال ىذلا هلا تاجمقردي هر : الادأ

 نا هلم نم هغب سلا هدي ىلع ىرحام هبسحو هسلاو باكا اهرخاشي ن م نيد و هديدق لطاوخلا

 صاامعىراطاوهواذه اهكلمر هاما :سىتكلا ةريسأ تلعناو اهكلس للام ولعل ادئارفذتمظن

 دعبلا ىلعل:اواملاط ناسناىأ ًارلانيءلوهامتاكفرظانلا دو ىملاو ناسح>الاو ل هلا نمدي للا
 هسفن هق_سنمالا هيداعن.ال بعرااورصنلا ن ماعو تازجملا ن 5 برملاقمراوصااو

 انالمقف هسقن نم عرك اذا نم ى داعب فيك هبرغن م لادا لفو هبلق ىلع عم بطو هسل سدلو

 ظانو الع ف سل اضم كلذدنعف رسالاوهكتن ل وكلا كلان يطغأ
 سانلل عفانم وديدنشس أي هيفديدس ل انو مي>رلا نجرلا هللا مس لاقو الت هل 00
 ل الط تت هنا لعح ىذا هد جلا 0 ىوق هللا ن ابيغلاب هلسرو هرثصني نمهللا ملعبلو

 واطلارب_*ىلاءملااوداس 0 3 5 1 0
 ىاطلاري حي ىلاعملااو نولتامتد نيذإا بنا هاه دمشو نوتملاءاعممتصغاو نامصعل !ىوذ قا هد> ع رمشو فوسساأ

 انلاىفوأ 0 ٠ || فولالا مزاهد_ان ديس ىلع نبا ىلصو فوص هد ةعو صوص نابذب ماك افص هل دس
 ن2 مدل بفيسل ناو د.ءءامأ لسو فوفصلار وطسنم مراوصاا قير باو املاطنيألا هب اكو هلآىلعو
 1 ىلا نيدلا صخش الو ءافخ دقو م السالاهليارهظأه» ىرولاهدنزو تل

 (جاودزالا)«
 00 دلاهتلجو ءافح بهذفلطادلاامأو 58 قالا امافطابالاب هلوسس ىرجأو ءافح

 ىنذفخأ نا ىذلا هطإ اجاهاجارسكشلاو عقنلا ىلايل ىف هتعاطأو هيزملا هزم مالقالا ىلع هتصخو وبتاةيرشلا

 تنيز ىذلاد لا امسو بقاثلا مزعلاوذوهف اناودأ نس انلا4 ف تلخد نأ ىلا نيذاا بار ضف و

 لا ءاوذا هبممسحت بئارتااو تلصلا ني ن نمجر قفادءامهناكىدلاد1عاو بك اوكلاة ني زبراث ا

 4 0 لمفبرمغلاب ماسعلا» ءاهس نم ىبح و هلعلا ف ورح ههزاخلا هممهفاكو ةاضملانفلا

 .ال كلذ مللالث ان هءاحشلاع ءانباعرصنو ارهقءادعالاس و ر ىلع ساد هلعالا نع كنولأ سب

 نيب ملك لا جوارب نآوه هيانب سو رضا !برطا تضعو هيا ىلع توم لا فقو نمرشافي لهو اربد هع عطتست ملاملي وأن

 هبتدأ و

 نم ىناحو فود تنمأ

 هللا نااهنمو هبرغ نم سهلا عولط اهنم هقي رمش تايآ نم و ةهدهشل مارا يلا خلا

 2 ىمل-ةلاماعف اعمظواوو قربلا مك ربهتايآ ن مو اعتىهدئارللو اعرضمدرامالناكو هقربأشتأ ىرتعملالوةك
 ىبو ىهاذلا ى-عامادا هعبط سلا اا لاتوفيسلا ىلا فرخ او دعتراو ساطرقلا هو ىلع برطضاو دءقوهتاود
 ىوفلا | ىزلاتارسلا ًانقشيعلا لالا نمهرسسهب طمانلا هعطقب سنالا لح ضقانلا هعابرغملا
 هرس دئاوع هلع تداءاملاطىذلا سيلا ايشدود_<مل هءاحاذا ىتتءام ت7 امظلا همس

 كانع عطقاو نيطنم هتقاخوراب 0 دودسلا ىل هاولىذلا سيلبالا نيمكلا

 هللاو جدممملا ةرواتماصلاب نسق هرم ”اكملا هده ىف كنان نمرتساو هرخافملا تن تابسأ

 همف لمة ىذلا تساوأ مضلل نمدسغللا لعب

 مرا ىنجاخلا مدل و 5 ةلفان شملنا تاولدصلا ىرب عيش

 تاق ديد مونلا ةلرمم ءفءاطغلا نع فشك اذا ىردق لمأتو ديدملارشغلا اذ هكنع عدف

 هساسشقار و نمردقلا اذه ىف نكلو اهلاكب لقلاوفيسلا ةلاسر انه تدروال ةلاطالا هءشخالولو

 لانج خيشلا تاسايتقا بي بيرغنمو ءاشنالاةفالسنعهئاشناب ىنغتسس و ىشعالاهبىدتمام
 ىلامالا ىنتلو هنراعم تدجاملاط (همفهلوةوهد) ساخدقنم عمديبتكاماضأن لا

 ران 0 0 هن ىها سم

 ىف هفيطخ ىفىدرولا نينيدلا نيز يشل ساسقالا عد دب (كلذنمو) نا ارمدتتم الف سامغو

 معلا ةحرد عم تيضر ىف لادو نظلا ىبءاسأ نم ىنغصن ام ىرمعل (وهو) مالغةئاملا ىلع مالك |

 2 : 5 : ىنهلوق(كلذنمو) نورءشدال موق نمهللابثوهنو نورثنونومظداواك ةناععلاو نفلاادع



 ناريسغ مف بعالو

 مهقويس
 عارق نم لول-فنع
 بئاقكلا
 ىناثلا برضلا ةلثمأن مو
 ىدعل اهخانلالوق

 هنأربغ هفاصوأ تلك ىّتذ
 لاملا ىلع قساق داوح

 ابق
 ىعذاو عوذلاو ىسهتنا

 برضلا نم وهو ىتبب
 هلابو م-عأ هللاول الا

 تبملااد-هو ىمقوتلا

 مادتت الا نم دود عم

 معأ هللاو

 ضرالا امثر وأ ىذلا هللدجل ا اهله لوقك تلقاقز ر اهتم تقزر اماكتف هنا تارمو ضع نم

 ىنشم ةضحخأ ىوأ تراد عال متطبناذاكئاللا منؤكد نا تداك دقو مهسأ ىسهف ٍ

25 

 تاحاعللا من اكتدعأو مخ ىهفجوريلا ف تنكس تلا م اهلا هس رت هنن امتار ةؤقو)

 نكااصوصخو ه.رخغاجاربالا ىلا ا اوف>زو هسا ه>ربال ااوا_عو (هلوقو) عايرو ثالثو

 ةودقشس نأ اوردعب لف تايذلا ع نمىتالسالا فيسسلا بابذه أجل ن نكلو بايدلابف رعت جرب

 0 دا 0 اال لكك مهحاذرأ ماض هلعاوظعتو

 ريم ىلارضانلا كاملا تاطا |نعهببتك ا (هلوقوإ اا ءاببثك لا.طان وكن موك مونلا
 كلول_ح معن هتحوناحي ررحورو محربر نءهالوقمال_س ودوهنلاب: ىذتسملا نيممؤملا

 ةلمفقر هناك سفللا نأ ى-م» اهدوراهؤ الوهرطاخ ىلع لمشا ن مو اهدمعو هفد سل |تابتعلا

 رهظاوةرفكلا باس هفيس ماقأ دقو لودلا ىلع نينمؤملارمأ ةلودو لامحلا ىلع مال_سالا

 مهل عمسوأ هضاب نم مهاىر لهف اعارتنوط.ىلا امترسأر وهط ن.ءاهلقنو اماسد> في رت

 قوفاهضعب تامدظتدهوشو انابرغةالفلا نايرغتحت ماح ىنب فاعقأ تاظو هاسغال نم
 سفنالا ممم تننوعو نيعضاخاهل مهقانعأ تلظفمالسالا فورس تزعو اناولأ وال اعفأ ضع

 هع د_ءارهاظا ادع ني نيدلا ىداقلا تاسابم 3| نمو) نيعناطانيتأ اما اف سؤرلاو

 اناوحىناورافلارقتسق!نيدلا سم ىلارهاظ. كلما ناطاسلا نعاهتكىتلا «ءلاسر نم (هلوق
 ةممثهللاءادآ (وهو) ةيرصملارابدلا نماهيلا هوت املةيوذلا ح وتفب هل_سرأ ىذلا هباكن ع

 بوذل اىنكت ىده اظخو هاطسو هيوء#وهب واع هئاذغو هيوهرمهعارع تلازالو سالا

 هخامركءادعالا كالهلاهلاماو هدةشمرافكلا ىلع هنأطو ت>رالو هولا صدأ خت لذلو

 ةدوسم م ههوحوهللا ىلع اودك ن نيدلا امم ىرب ىتلا هةودس -ضس ةلودل|تمدعالو ' هليل

 لك ىننعتنأو ددشر أ لكىلء تلد ىتلا هماز ارع ىلع ىدن سا | ىلا ةيناكملا هده تردص

 1 : هنباو 3 .يعلل مالظ كيرامو ءوس د علك قفيساا 011 هب توكحو دن ءراج

 00 د6 لك نم هفشر اج عيدا اذاو اهاوأوهتاوزغ :رخاو اهذجو ساحلا همه لمست اغت

 هأشن!ىذلا فن رشا اذهعلا ةمسدو ىف (هلوقو) اهلرعت_-لىرح سمثلاو هرهتسم ىلا الاس

 هللا هجر ىكلاصا|نو والقروصنملا كاملا هدلاو نع لسلخ نيدلا حالص فرم الا كإملا ناطان#ال

 زامعورامعن م كاست هد مجحلا لضالا نودافو عبتملاو ولا نوناووهفيرمدلا عرسشلاو وهو

 سشاسقا (كلذن وز زاودق: هنطا لخذاورانلا نعحزحز ندقران ل-طاملاو ه-ةحوطو

 ال اكرر ريردز نروقا اتناسر قاواهقمألا تاز ا دبح نلف عس ارعاطى [همؤاعلا

 00 وأام (كلذنمو) مظ»ب ؛ طاتخااموأاياو او أ اهر وهظتلجامالا مظنلا بنك رت نم
 داوغأ ىلع ل 0 0 1000 ا ال نيك نيا لاح

 ردةامهب طخو ا رقاب لعئذلا هنادجلا نوذعع لير معذب تنام نورطسامو

 لكونيملا للا ىوذه هكر هل !ىلعو ناعوهامزقل افلا اعلادجعتان دس ىلع هللا ىلدو مدقو

 00 تاب 10 ا و و سل هكا ةثلد ا

 كلا قينغر بيلا كاملا يغسو ىبعأ نا !فرخأ نوال ا عاغمزب ا انإغ ارا ترة

 اسندلارئاخ ذ ىلا ةريشملاىدهلا ةلغأو هرئاطلا همدضح [ همداوو سادس تلاةرومأ مامزو بحرملا
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 دست تح خو حمال ل ل. دم دس كتم عد واط عت تل طحت م عم قا اا طق لس هو فسم عسب ص ص وص عدتم ص

 موهنلاامو اهاوضبكاوكلاولهامثالات اوهام نولوز عل عمسلانعمجناو نولوزومل

 صرخلا(هلوقو) ىمببم لحال ىر لكو ىمعم ره“ ال ىرم هد لك اهاوقدللا نمو هس لك اهالا
 روشنلاموينوسني وةايطا بط نوضرب اعقالب رايدلاعديلظلاو اعقا ردات ةوحو لع للا

 راصن لاو نئودللا رك اللا ند رمز روسلارعنولهؤبوةازبا | كتف نوكتشي و

 اسندلاامعاو ضسي.ناليبقم>افلا كدوقمخ :ئغا (هلوقو) رام الاه لمعت مويا هول ا

 ُّى (هلوقو) يهب مةابنرافكلا بأ ث دوه منا |اهفظو نرغب الذ ضقني نأ دي ريرادح

 انا .رمفاقشت تاولدلاى هلا اورك ذتلخ دقدمأ كن قايطال نمةلاع مرسلا

 ناياقبواقااصاخأو ناجزت#ناحور حا وراق دضأ (هلوةو) تاوهشلااوءيتاوةالصلا

 مهبولة ىفسيلام مهتنلا نولوقي نورخآو مهب ونح ىلعوا دوعقوام اق نومحاصصنن ناجودزب
 محلا تزتراذا هللقو هفرش ىلءريكسملا طبغتالو هفرت ىلع عنتملا دس الا ذهاسق هردهلنهلوقو

 ىكمو تبملا لك اير ازح نارمس خلا نم سبيلا (هلوقو) مي ركلازي زعلا تنأ كنا قذ مج اهلمدقو
 ارافسأل مح رامجلاك كلنالو ارافسأ هريغا لمع جياطلا لج اكن كن تالف تييلاروزاال
 غسل لعب بطأالا ظعاوم ملت ىتلا تاساشقالا ىف فاك انههتدر وأ ىذلاردلا اذه: (تلق)

 ةلولممسمناذ نيلسرتملار ف ةاكثمنهساتقالاروراهظاالا قدمو بدالا لول سا مم ءابطخلا
 ةمزاكلام لوق(كلذ نمو) نيبمرعسالا!ذهنالات مهسابتقار هس ءاضتسا نمونأشلا اذه
 معلا اال دملا هعامصل هريغ ضامعم لك تبأ ارو ظر رقن نم للض املا ىذاقلان فلا اذه

 مادا ىهف هثعن ىلع 4-بفرط نم لوةلات ماجر هشءري غىفاءراد هعرشلا نءاجراخ

 لكو مال اهولخداااوضرلال :+لا ىلاتهحوولة غالب دوفو و مادقاهنعمهف نردامو
 مانج ةزمهلكو فا ندغلكت مالغازهىارشبايهيرط ناسا حاصالا هركفتعلاطامركف هبا

 حدمه فص ئثل تشي نأ

 ءانتةسالاة اداب بعد و

 هلوقكوتا رخاح دم ةقفصايلت

 َظ السو هءلعدللا ىلص

 نم ىنأ دس برعلا مدفأ
 ءانئدسالا لصأو شرق
 ن وكي نا برمضلا ادهىق

 هلاح ىلع قاب هنكل اعطقنم
 كفن الق الصتمر دعب م

 ا قو عانقلاتقلأو عامسالا تبلو نساحلا هدهتبلو اهمذوأ الو لوقأ ناقاخآو اهفواهمفو

 تاك 1 2 نلّزالا ريخالا ع نمزلا ىفلّوالا اهاضفءاحو رباسمعم# نإ :رعرتق قاض نكلو عزنم هبسشلا سوق ىو عيه سو معلا

 ل (هلوةو) ناستفت: همةىذلا الا ىذقهناو ىنأو ناحدقلا هغالءلا فستق ناناحد-ةو
 ةلثمأ نمو لضفألدالا هرهاظو ةئطابهمعت هلع ع ساو هيوطعل دخت فوءسلاو هيك كول هاوللا تلازال

 هم انلا لوف لوألا مداخلا ف ةو(هلوقو) هرهاسلاب مهاذاو هنادع أ نوع صغو هرخ "الا فوة نسحا.ندلا فدل بتكو

 لاو ىنادذلا |ادارم تديساافهرطاخ ىف تءاضأو احردهروطستناكوتامركم ا امعىلا قتراتاكل ا ىلع

 هلله لبان مانا لولغل االول بي نمهنفةداعسلا قد رطل تسمنو اه ا و

 هيلع داعأو ايلعاناكمه عفر واجب رقوهركشت ميركل | باكا مداخل ىلءدر و (هلوقو) ادوع
 تدفو اهلافثأ» ءاهسلا تحرخأ قوم داخل اهتك(هلوقو) ايتعربكلا نم غلب دقو بابشلا رصع

 ججسو ليسغمامغلابلءالاب وو اهاالحمم غلا نمهس الدوعرلا تضكر و اهااغقأ ”ىلازعلا نم

 دعرلا مهمهو عقاوفاهلع نلت راس كل لشقق وربلا فس مالطاا

 املقريلان "اكو ١ ارطقل اللا ىفباذدةحابدلان'اكو عك ارودجاسنيبامابق تلبقتساف اءراق
 اناطاس هدعالب تدفغنو (هلوفواار طق هيلع غرفأ نونا لاوراهنااو ليلا! ىفدص نيب مامغلا ىو امس

 ناكول باكهنمءاحر ة داحس ىلع هسرط نمو بار#قهديرم مملعلا ىلصو امام ردعس تُمفنو

 هحسالا نمتلجو اهفرخز ضرالا تدخأو هدادم ىواسال باك ىو هدازاملاداذمرصلا

 ةيونلا (هلوقو) رفك ىذلا تهبولسأ ن ءاهل سف سديلاو عمل | ىلع ةراغلا تنشو اهفرحأ

 نولوةب مو نور مدع ىبأ نباو صلاخوبوشم | نعريألاو صقانو دئازا,مف ثي دحلا هب دادغبلا

 اهضعب ةيرذ ىهىتااهسنحلا ظافلالا ك1: ىلعتغقو (هلوقو) رز وال 5 نولوة:موقو رزودق



 ىلاعت هللا هجر هتان نننيدلا لا. مش ا!لوءهلمو

 ىنسولا هنافح نافحالا ترهساو « هظاذؤبولقا!ىفتراح د.غأو
 ىندأو نيشوقباوهنمرعسلاىرت « هفرطو هسحاح ىفارظن لحأ

 ىلامعت هللا هجر ىدرولانينيدلا نيز يشل ا!لوؤدنمو
 هّودغلا لهأ ابلاق 5 يام 0 تبر

 هوَ ىنونمعأف 85 ىرمدخ فءعضأ لفك

 رامءملالوةهنمو

 ىذداو هنو ىنبجر ها اعد تام ىلا. جلا نبا

 اذهلبق تم ىنثءلاب ٠ ارهح هل ءارقأتحرو
 ىنالق لارج نب نيدلا باهش يشلا ظفاملاةودقلا مامالا ان دبس لوقبابلا اذهىنىن.قدو
 وهو هتجرهللا هدمغت ىىذاشا |

 ىثدس نادو#باهثلا

 نع هضئم مذ هفص نم

 هريس ةعرسر وأ اك ىرحام * ىعمادمثد دح ىف لذاوعلا ضاخ

 هرغشثب د>ىناوضو*< ىح ,٠ مكحاوهرس نوصال هتسخ
 ىلاعت هلوةول هضاواوخد

 الو اوعلا كوسا

 ام السام الساق الاامث

 نم ةفدسك اتلاف لاق

 ْئّدلا ىوعدك هنأ ههح
 لسدالا نأ ههح نموة ايس

 لاضتالاءانتت تالا د

 همحةقرفدعب ىىمدنول: م تأردقوضايرلاة قّوطمتحان تاق
 هيتاذفاع هقوطم تدغف + تلخ اس تدمسا ده كحاإ

 لبس تقبال رعاشل انا اولاقب ايل | ذه ىنءادعل! نأ ىهو بالا اذهىفاهرك ذنيعّتب ةدئاو انهو

 عمس نملىبو طف ىرب رخا لوقك اذ نإ ب.طا1لاو ئشنملاكس دقي ىذلاوهفرثاذلا امو نمضذ ودمع
 ل عا مرافلانا لعو ىوهلانعسفنلا ىو ىعدااموةحو ىوو

 لوقكو هلملع نم لوقا عيعصزيمأو هلي وأس مك 9 هلودو ىري فوسهيعسنأو قسما زكا لب نادازكو

 000 0 هيو صت  د ادع متااما هناويد فى مكب ا ئمثجارخا مهوب اهدعبام

 ب> اصىناهفصالا نمؤملادمعاماو تلق نوعطنت كن ااملمقطدن اضرالاوءامهدلا بروق هفضصاياواذاواهلقامم

 نيول:نياعزف قابطالاىفهلوةنذ بار |اذهماماو بالا اذهناونعهناوبهذلا قارطأ
 اوضكرال موقانف هرهظ ىلعح رعال هعمضم ىرثلا نط نا لعن مو هرهد.رتغ الرامااولمالا

 لذحلا /ءولوهلوةو ض رالا كب فس نأءاهدلا ىف نممتنمأأ ضرعلا ن اددم ىنءالسملا لخ

 تنك ثمل لقدعملا لءاملا لوقمسو اريك لي اذالو ارش لواط:الراثنملا هضعو رادلاةلوص

 هلودو ايارت تنك ىتتبلايرفاكلالومتيو اءارغ

 الالحارقفلا ءادرو مهافخأ 5 ةفئاطزسعلا باق تدك هيد

 الا.قأضرالا كلولم . ناو د .عتسا « هكر طأ ىف نيطالسلا مه

 "لا تاند 2 اداعفاصق اطمخ «ه ندع“ نمتايونأل مراكملا ىذه

 الاوادعب اداعف ع ابيش « نيل ع نهنامعقال ب ةانملا ىذه

 عيسنلا لهأ (هلودو) ففعلا نفاع لعاطا يذع فاكتلان مءا راوابح نيذلا مه

 هط-الم نع لح سما اواءدع ناسنالاو طنا ينقل نون دال سدعتلاو

 نمباب هناهكلايناعالا موعتلاو عزلان :عالغشل م وعلا نيدلاىفناو سعلاودعسلا

 مهراك أف هفساكلاهوحولا كلن ع لرمدن ضغو هم _سالغلا نع ضرعأف هناهملاباودأ

 نعبد ر سو ىنحالا نهاكللامو ىغلامهكمللاف عمسلا ب تكااوكلاهسرحو عمبطلا ةدبع

 هبلعىر<ىذلاامو هموق لاح لهجأ ىها ناو :لافطالا بولقالالافلاب عدخب لهو ىنثلاريغ

 سعثل !ةصرة نمنولك ا اموقناو هدءسوكث افلا سو هدعب ول |لاحف رعب فيك هموى

 1 اسست

 1 نولوزهم

 ىائلاوديكوتلاءاجح دم



 هع

 عرزكىذريغداو 84 قاحام تلز د

 هللا اهفرمش كم ضرأ ةعركلا ب“ الا ىفديذارملاو هعفن ىجربال ىذلا لجرلا نعد ىنكوعاشلا ناف
 لادب اوأريخأ:دأ ميدقتوأ ناصقنوأ ةدايزب هنمسدقملا ظفاريغ نآزوهنا ٍل-ءاماهمظعو

 رعاشا |لوةكرمذملا ع نمرهاظلالا دب اوةداب زلاو كل ذريغوأر مضملا نمر هاظلا

 انوعحارهللاىلا انا + انوكيناتفخىذلا ناك
 هيامدا صوهلنا ىلا ان اهلوق فر مدملا ناكمرهاظاايىتأو عابشالا ههح ىلع نوء>حار ىف فلالا دار

 قرر !لوو لم عده اب ناضقتلاو نوءحارهنلا ان اوهلبان | ىلاعت هلوق ىهو هيصملا ىف هز عملا

 وهوا رمدبلا حب ماك اهظفل هعر ا هن ”الاذاوههظفل نراها ارت ا

 رعاشلالومتكر ريخاتلاوميدقتلاوبرقأ

 هرادف قلخلا ئيس 2 ىبءقرد ا ىللاو

 هراكدملاب تفح هن اناهحو ىنعدتلق

 نآرقاا نمساننقال از اود ىلع عاجلا نا مدعت هناو ثددحلا نم ساستقالا اذه

 نم سابشقالا ف ىبيظلا انهداز واس امة! ىو.ذلا ثيدحلا نممالكلا ىف نمذملا دع نم مهنمو
 انه نمو هراكملابةنللا تفح ثيدخلا ظفل نالونأو ثي د بلا ظفل فمدقرغاشلاو هعفل | لئاسم

 طفل فرفكللا مه مزلل كلذالولو هنم سبقملا سفن هنوكن ع سابنقالا فى هرظن عطق ا نيش

 ىهاجلالوقةيرعشلا هتاثمأ نءونآرقلا ظفلهنا ىلعهءنونأ» .مكلو هنمصقنااو نآرقلا
 رك اوال 3 تلا نل 2 عف اشلاوهولسا مع تمراذا

 هرثارعنلا كم عون قبرتارمم « ىدطاوب 1 ار فدمىفاهل قيس
 اهودرفوأ اهتمنس>اباومح « هتحتدعب ىءوكلاا ئىدهأ هتمو
 هعلاطم ض»ب كاملا انسنا لوقانه ىننعن و

 مهراث ؟ىلعىسفن عخاناتأ « مهرادنءالءاسمتسافاواحر
 ميسنلاب ىعسملا هةوشعم ىنرهاظا | دع نينيدلا ب ىذانقلا لوقبايل!!دهفئاطا نمو

 الوسرت يلا ىلا يةلااولوح ٠ مهقاوشأ نمقاشعلاتناكنا

 اليبسلوسرلاعمتدحتاتنك ه ىنسةيلابمهلول-:5 ىذلااناق
 ىلاعت هللا هجره سو رحلا ةاج ونش خش ل أوو نسا ىتهلثمو

 لحو ىلءىنتمادأو تضمن اىتح ه هتعلط نس>- ىلت لحام ةرظناي

 ل نم ناسنالا ىاخىل لاهذ يه هعرمد) ىف ىئبع نأ سن ١تنناع ا

 ىكب ال نم ىلا ىلع كب ٠ اهلجأ نف ىنبع تعمدنا هلضوأ]
 اكرغامنانالاامأا» ٠ ىوهلا قاغاسنا ىنءقوأ ْ
 اهال-ح اذا همسمراغو ٠ اهاكوهنح سعشب انهت هلثمدأ] ٠
 اهاشغ اذا همغددلللبو « اهرون عشعشملاهيدخر انو :
 اهاكز ادب نم ملفاو تقدص م هنحىقانؤاود ثنعدادقل 59

 اهاوقتاهروسشب تمهلأد5 ٠ ىرذعوهلع ىلادع سوفنف

 اهاقشأهل ثعبنم لذعلاو ٠ هلل دميقماه دعس زنغلاف

 سصانرةنينيدلا بح ىضاقلالوق هو

 هرضاي نيعب اولرن © اول-رتنيدلا نا

 هرهاسلابمهاذاو » ىتلقم ىقممازنا / ا

 لات ىنعملا اذان ىلا
 ىدفت ناو داوحلاوه

 امهراش

 اهط هل هفرلاكد ىلع

 ناك امىلءهاقمسس وأ

 لهم نم

 حلا -نمامدقام لثخ

 اقيس
 #مذلا ضرعم ف حدملاو#
 نأىوس م-مفببعال)
 مهل ماضل
 قدفرلاءاولتدالو دفو

 مدخلا
 لّرالا نابرمذ عونل اذه

 هد_-اك امهاضذأوهو



 اني

262 
 1 110 ا ا ع تا سس حصص ملا

 بايلااذهىفنيدلازعخعشلالوقىتبدتاو |
 ىنانر وادق سيشملا ضاس ن-سعلا نم كائواعل اوغدصل اهرمضدخ

 نامزلاتانول-: نماذ لك ٠ ىد رفص عومدلا رارجاو

 هلوق مين للا ىف ىل1-١ نيدلا ص يشل تيد ون سلا ىفةياعههب دنلا باب ىف نامزلا تانولت تلق
 ميشااو لعفلا ضد عئاوولادوس « ىيومويرهكارج غب ارملاريضخ

 هبعل دن ىف ىلسوملا نيردلازع خيشلا تببو مهتسعب ىف عوذلا اذهاومظ'امنامعلاو

 مهفصو جيب دن عهسإو ان اضس وه ىدردوسضيسلارج غد ارملارضخ

 هنا قل اوهانعمو هظفل دسخ أ نم نيدلا قص خيشلا تيب ىفهد_هعاام نيدلارع شلبى مانام تلق
 وق ىتدعت دب تبدو ىلإ ا ىلع مرتو ىصل | ىلع مب ىذا باب ىفنول#

 ىجهادعإا اقرز نمو ىظح ضاس ه هحدنيح ىشيعدوسارضخاو

 (ساينقالارك ذإ «

 (مهساشقا ىنوطحلىتلندق .٠ اعدولعي ىوةتءلابتاقوا)
 عامجالاوهازهةصاخدتلا باك تايآن م ةباوأ ةبانم هك هم الكم لكسملا نوذي ناود ساينقالا
 طظءاوملاو بطلنا ىفناكاملوالاةدود رهو حاممولوبقم ماسقأ ةنالث ىلع ن ارقلا نم ساسنقالاو

 صصقلاولئاسرلاولزغلا فداك امىناشلاو كلدوثو سو هلل عهللا ىلص ىلا حدمو دوهعلاو
 نع لقيه سفن ىلا هل ةنب نم هللا ذوعنو فن ىلا ىلاعن هنا همسن امامه د-أ نيب سذ ىلع ثا اثلاو
 رخ الاومعاسح اشيل عنا معايا انبلا نا هلامع نم ةباكشا هيف هعل اطم ىلع عقوهنا ناو رمى بدحأ
 لئاقلا لوقك كلذ نمدنناب ذوعنو لزه ىنعم فة عرك هبا نيمذت

 نودءاتاتابنهتاهه « هذ ةرط هقاشع ىلا جوأ

 نولماعلا للوعءلفاذلثمل «٠ هفلخ نموطنن هقدر و

 لضافلا حدمىفهدنلا نبا لوقةلو.ةمريغ ىهىتناتاسانقالا نمو

 يس ات قالارك ذإ#

 اههدحأ بحرب كلذ دعب

 لضف داي ري رخ-الا ىلع
 رخ'الاح دمام صقشال

 نا« يح رتاا لحال ىأف
 ةيوسلا دعم فااذت

 نامل سودوا دويلات هلوقك

 داثر-لا ننؤكعذا

 اكو موقلا منغ همفتشفن
 ند_هان مىمككحا

 الكون اماساهانم_هفذ
 ىهنا اكعواكح اش 0

 ادهىلعدهاوشلا نمو

 النتز ءركذ د نر « .الدقالادودصلا ليل تق لوق رعهشا!نم عونلا

 النجار عه داورلا ترسضو « لصو مقًاأداهسلاتاصوو قدسسن+ل زو دو ريدز

 ال_فئالوقهملء قل نيح 5 لوذدع عامس نع لكى عهدم

 الب واذخأ بابحالا هتدخأ « ىولض نيب ناكدةىداؤفو

 الإ اماصس عومدلاراتىف ه. علنا نوفا ىقارا لق
 البهمايثك الو اهاطان _صغ ىأرامهناك ايكس ام

 اليف زاهجا هه« ناك «٠ رغثساكه ب نع ىجو
 الملقم_هواهمو ىنوجرا سمعل ارثا فت دعق ىذَع ناب

 الشان ءان تانندق « ىلعنب لضافلل دنعانأ

 الودغمه دعو ن اكحودلا 3-0 لاوراغ دعوه سال

 تاذدعب هلوقنمهللابذوعنو
 اليزنتلاهحدمىفانعرتخاف « الضفقئالطارئا-نعلح

 ماكل نكي لف ىريرطا لوقكءاذعم نع سبتقملا هبجرذعال عون نيعون ىلع سايشقالا نا ملعاو

 ُ هن الا فوه كاذكو برقل |ةدش نعدهبىنك ىرب را ناو ترغاود شن ىح برقا رضنلا

 ىررلانبالوةكمانعمن عسدقملاهبجرخ عونوة في رشلا
 ىنمىتأط+ ام ل-مح دم ىفتأطخأ نل

 دها



 ا 001

 ءءا

 امو ءاك1امالكامو همكحالامدادإورارسأ امهننا ال اهلاالماللكللا ولم كولملا مالكو ماكحأ
 لدأ علاطمالا مه روددءاعنامو ممالاةداسالامالعلا كإملالوسرةمأامو ةمرسالا» 00

 امللاعلل لصحو علاطاهلد وعسا ادعس راهلاد لاله عاطأو عماساهلمام وهرعشللا لاطأ مكملا

 عمال ااهداعأام رو دهم مالةدعاهماكحأ رودصلا اهول-ًاراهلحاومرك أو رورس اهل الهله
 هءز->-لكلطاعوهراهُرد هداك عسل اهروداولساس دج دوعلارادالا

 هللاهررك هررك اهاوسإ 5 مالك الاهاالا عامسال

 هما اكلكمسحو هللا هدعاسو مكطاروط دعص ماوه ها سم عمتناو هاوروأ مامهدلو هاكحام عو

 يعبد تل اركذإل لطاوعلا كإإماهءمسولو لسالساارودور ودلالسالسهروطسو هشورطل لساسو لاماوءل ا ةدام

 / تيب ىف خضاو عونلاو 00 هر 0 ه- الساد لكو هحامر سورلاما

 هللاو ليل دىلا جات الف 3 نما دعنا خو 0 ص ل. حش دل درك ل وسر عم در دالو هلماكلاهروطسلوصلايكللام 9

 2 08-05 هلل1خ اوهرعدرباد ما هالماواه دهعووكح أ امسرادو اههمر موس ىف عمو اهمكح صاوأ

 فاتاغاو فلتؤملا عجإل ١ ١ ىهولطاعلا لعئدخلا تاي ةننس نات االل
 : مالالدعأ اودعرالاهلل اومكحامملعاا ل لوسرلا لآ

 الطاء فذحلا مظن انما عر دهن نيدلارع يشل اوانآوم تبعد ففذخلا عواومظت امنايمءلاو

 000 7 7 ا

 عا

 صيصختاو زاو ى.سلاب )
 يمدعت 0 : 5 : 5 .ٍ : 8

 قيدصلا ه2 هو لإ لكفالوأ طرشاك عوذلا همته روت !نمدبالوءاقلاولاذلا هبفذاتيبلا فعوتلا همست لحال
 3 ) 1 هددت اروذلا فورا نم هيب مظن هنارك ذةناو نيدلارع خشل ا امأ ةهج ىلا ىدسلا باي ىف خانم

 0 , لاقفاطاتساه ]قى دلال
 ادهش هجر عبسالا بأ معلا هقي دس لعود# «. ىلعةالصلاب نت ذطاقسا مورأ ظ
 ىلوذ لعل هتمطا ىدلاوهو تت نم طقنت بلا رحالا هم تفذ>- ىتتعدب تانو

 ىمقست أر أ دق هن اذه نكمل 5 تلصح ٌه فس نما لد ىمقس نيك

 مضأ لورقح أ لوٌؤدعل اود 5 اوذ<مفوهلالازوتنمأ دقو تلمذ

 يعدل ارك ذؤلي

 (ضبتادملا ةرز مر لش تاس هي هيد ا
 دصش ان اول ثانل اوأ مظانل اركي نأ نعةرامعوه و عبصال | ىبأ نبا تاج رسم نم ييدلا عوو
 ند ضارغالا نمثل ذريغوأ ف صووأ حدموأ بد شت نم ايشأ نعاهرك د دة اكل ارةيروثلا ام

 روزاو رضخالا شيعلاريغاذكهيئاروزلا ةماقملا فىريرخلا لوقةيروتلا قيرط ىلع عيدنا
 اذف قرزالاودعلاىلائرىت> دوسالا ىدوؤضسباو ضيبالا ودوسا رفصالا بويحلا

 نم نرزالار<لا ىفرف-الا ىنب ظ- لعج ىذلا دهاخل ا هناقنامثع نيديز. ىبأ ني دهم ىرصانلا
 نمو ددي رضخا شيعبالهأ لوي عيب دل لاكورجالا توم ا هيهشامهقاذاو دوسأ هقويس ضي

 4 سودح نبا لوق يب دتلاباب ىنهي رعشلاةلثمألا

 لازئوا لز انمى مهعلاو 85 نيقي نعم- :ااحريخدرب نا

 لاصتلارج فاك الارضخ عمنا اراثم دوسهوحولا ضد ىاذ
 باحررارمض+اوعقنداوسو ه مراوصرارجاومزعضايدب هلوق هلثمو
 تاببا نمىدرولا نننيدلا نيز عشلا لوقانهفيرظو

 قالا عنسأ فيكى ردنالوقي ٠ هيسكوسملاوحدملابب>اصيلو ا
 قنعاورمضخوأو ىلحر .4افرزا 5 ىدياوضسامو ىه>واورجاذا

 نفو وهلا رعاشلا
 نامع ىنامف ني حو دج
 دير وامهح دم ىف هفلنؤم

 ا ْ

 ديا تيس



 رضزل وعد هيلع

 اهدمصودس ل ءالخ ضراب
 رك مريغام فور عمو ىلع
 نا نطاسلايىف هدا هو

 لاو د سف د.د و اهل سدل

 هللا هر هج نءاةمالعلا

 هده اوشنمت:ًارامفطاأو

 دءاولا نب ملم لوو

 هيدلسع سلا ىسعال

 هقرقم و

 لكلا نم هيندع عيسمالو
 قبع ىنأ م الكل ار هاظ ناو
 نلدكلل ١ حمو بطلا

 ىبتنا اقلطم لسكللاو

 از

000 
 ١ تت كاكا 335538157 كن ك3 713 21 6 3 72575 27: 7/15 تنس 7127 ف قل: 3715و 1 77 5 فت عام ل“

 عاطملاو دوم او « عاعرلاو لولملا همكح مع ٠ عماسل اوعمسملا ءادراو 3 عماطملا ءادكاو

 لضروالو ه لام الاس كعو « لامالالّومام و داس" الاودواسالاو «ء داسماو دو لاو

 عقرو * ءادلادلوالا محدأالو 5 اسآومؤلو «اسوالارسالو « لاصوالا م-لكو «٠ لاصوالا

 رارصالالوطو ه ومداةاصاومو ه وهللاةموادممىلا ء هللا كاعر ه هللاهنلا ءءادوالا
 الاملاو مداصحم .رهلاامأ ءاهسلاهلاةاصاعمو هب ءاكنألا مالك ارطاو . راضالا لجو يو

 لاوهأ اما ؟در وم ةرهاسلاو كدع ومةعاسااامأ مككلسم طارصلاو كر دم مالا امأ داهم
 اهطوكلاح مهؤاوروكلامم_مسراح هدصؤملا ةمطط اةاصعل ارا دام هذض ضمك ةماطلا

 هاوه كلم هاهنا هجرال ا ددعالومه اجددءالودلوالو ه دعسأ لامال موهسل امهو اوهومووسلا

 اهداومرمعلاو اعواطم لمعل مادام ل عوهاوأهح وراح دك هالومةعاطمكح ا وهاده كلاسم مأو
 ماهل اموجومال“ الا ماملاومالاكتا ارص>ومارملا مدع هيمهدالو هللصاح ةمالسااوةلماك ةععلاو

 || دمكما/سرامو دمرس اه دما ودك ؤماهلأ ةريسح اهلاها,سامرالا سارمو ساوملا ءودهو

 مارك الاءادرك درو ماهلالا دجأ هننامكمهلا مصاعهارعاسملالومحار همدسل الو مساح ههلولام
 مالسلاوهملاوما اركلا مه سوهو مالسالا ةاملهالو مكلةجرلاهلأسأو مالا اراد مكلحأو
 ةرورضءهناللا نكل اوعنتمملا لهسلاب هبطخلا هذه لطاعف أى :رب رطا مساق اانأ هللا مح ر(تاق)

 أ تلاطلا ىبعر دعت الئلاهريسفت انهنيعت دقو لا ىلارقتفتظ الاي ناستالا ىل | عض اومىف لطاعلا

 معلاوبرعلادوسالاورجالاو ةدشلاةاواللاو ماهفالاة ؟رهىفلاكشالا اذه لصعالو ماىه

 سشلاو ريخلا نمناسنالا لعحدكلاومك ١ رتملا باصسلا ماكر لاو بص ىتهع رمهو لع ىنععمسوو
 عاعرلاو خامدلا قيضثاكسلاو كإهوده ىعع مط ءط و ةيثاوملاةرواسملاو جّوعملادوالاو

 هماقلاتاصرعاغالبقةرهاسلاولقءلاوهو رصاعجراص:الاو تايملادواسالاو ةلغساا

 ردب يشل اهلل امتي ةسورحلا بلح معلا هبلط نملجر (ىنفق واوإ) ىسمتناضرالا هحوا+السقو
 ىلع طظءاومو مكح ىل_ءةر جشم ةلاسر ىلعةئاغاعو ةرسشع عد رأ هنس فرعضل | نيد نين يدلا

 مرن أ ىلا ل صوتفكلذ نمتعنتماواماعةب ادكلا ىنااسو ءايدالا قد رط ىلع الءاهقفلا قد رط
 نيواودبح ادىعفاشلا ىن-هللا ىزراملا نبد_تتىرصانا !ىوضاقعلا ف رشالار مما انالومىل

 ه>وبصو هقوبغ موتا قدحرلا نم لعحو هحورهنلا حور هممالسالا كل امملا,في رمثلا ءاشنالا
 بطالا ناوتال_-ملا نم عوذلا اله تاقفالطاءاظ رقت ةلطاعا | هنلاسر ىلع هلبتك نأ
 ةلطاعلا هظافلأ ليصة ىلا لصولاو ظ رقت اامأو فوطقل ا هسناداهظافلأ تارُم تامظعولاو
 تلعو عوجر موسرملا نعل ص ملف ف وقد رطااو رف كلذ نم لوانتملا فكنال نكمربغ

 رئاط ماحالو هنلارثان ىنقيسامىذلا ظبي رقتلا اذه(تنتكف) عوذمهلاثتمال اريغىلا فرمدلا نأ

 اهعمسامدنناو مكحنلا اهم الاكل ةءاطلا وعملا كحأ و مودم ةلاسر كول مملا علاطوش و هيلع ورك

 رادو هلصاو> حالصلا دع ًاوالماعداعو مارملا هرك الا اسملالألا اةرصم عدرالو ماهوالا لاع

 دعسة عاسداولام الهسواهكلهةلوهلالهأو ىلا اهلطاعر رك اس ىلح ام هلم اعم هنا عمدل

 الو هطهرواهح رمد صاعةرامعلالو ؛ اهماد «ساكرادأامالا ركسرمصعلا ل_هأ الو اهماك>ا
 ةعومسمةلاسر ةدالولراصالو هحراطمررغلااهحرطعمحورطمداولالو هطوءواهؤلواكر درمصلل

 لالطا الارامل هسأام صاعامو ل-الاك الا ه1 ول اءاملاحراسمالو ه-راسمارا اه-رستلالو
 معطلامو ه>داصاه-ودلو>الاحداصا|مالاك-ل|حداوصامو هطامال ااهعم هولا معاطملاامو

 لواساالو هحاردأ لطاا لطكولوةوالطاهعمدرولا لساسلالو هحاراهدرو وال عم حارلا

 همكط واكل هراصةتلا هس اهوكواللو اهكوسمرطعةرطاعلا لاوسمالالو اهكواسردردلا

2 



 عمو

 اهناكم ىةنكمهفاقلاهءىنأتادهمت هّنب ةمفاقلمظانا اوأ ةرقف هعصسا رثانلا دهع نو هوهنفاقلا
 ناثسح هانعمو تيءلا ظفلب قاعد هل سلا عةاعد مالو قلقالو ةرفان ريغاهرارقىقهرقّتسم
 لطاوةرثكأواهيلع ظفالا نمتلالدب هعابطب عماسلا اهلك ةفاقلا نودتكشاذا تيملادشنم
 برطلا أل وقبانلا اذه ىفرصانألا هءلع نوم دنلا دةعىذلاوةرودلا هذه ىلع نارقلا

 مدع معده ئثلكاننادحو 3 مهةرافن نا انما عزعن نما 1

 لاق ث مح ىناسسذلا هخ.انلا نيكمت نمدشأ هيفاو ناك هارعش مدقتمل عمسن مل عبصالا ىبأ نبا لاقو
 ىدن هلفسأو هسسسلاعأ تفح ه هئامس بغ ةادغ ناوق"الاك
 ىدصلا شطعلا نم هّدقي ركوب ه هناب هقذأ ملو مامغلا مدعز

 وهو فرظاو فطلاو نكمأهناىرمعلو قل اد معن. نداارددلوق اند ىنمت وتلقأ|]

 هقيل هللاكرشا ه ديؤكسا هنفنسا م هتك ىيشاشما اه لس اطل ْ
 ه0 لب ىلا ى هعمل هتداكم م هل رطأ هةسالش ىف اجا

 هلوقهضامتلا نيكة ىلع ىللاتددو
 ممذلاىدربلالانفدابعلابر ه اعدنيحهللا لملخ ثاغتسأهب

 هلوق هتمءا دب ىف ىلصوملا نيدلازع شلا تيد وممتع دب ىنعونلا اذه اومظنام نائمعلاو
 معنموبرعنملكلاه بح « هبتضس ىلق ىف يح نيكمت ْ

 مسو هما هللا ىلص بنل نع همن لوقأ ىتبعندي تببو
 ىمقستأرأ دقدست ادم نكل « تاصح هفصخ نما دب ىمقسنيكم

 ,  ء(فدطاركذ)#
 (مضأ لور قحأ لو ٌودعلاو لذ و اود مى وحلا لاز ,تنمأ دقو)

 .جوأ ءادسهلا نورح نماورح هم لاكن م ماكتملا نذحي نأ نع ةرابع ف دخلا ىنعا عونل | اذه

 هماقملا ف ىريرملا لعفاك ةي'غلاوهاّدهو ف سعتل ارفاكحتلاا مدع طرش ةلمهملا فورخلا

 دتو) اهدقعةطساوو ء اهدحو من اغاىلعسانلا عمجأ ىتل |ةلمهملا ةيطلغارهي دنةرودلا

 ٠ هلوقىهو ه اهلاو:م ىلعنورخأت لا جسام اهعمدر واو « اهلاكب انههاهدر وأ نا(ك نع
 كلام « ءاواللا ممطوعدملا و ءاطعلاءساولا ه ءال الادوجلا « ءامسالا حودمملا هلي دهلعا
 « هلعترسلك كلردأ « مراوداعك عمو « مركلاو حام !لهأو 9 مهرلار وصمو 5 مالا

 هوعداو ه متسمل>وم دج هدأ ءهلوح درام لك د هو + هلوط ماعلكجعو 5 هلحرمدم لكع سوو

 مالساللا دهم لسرأ ه.دلوالو هلذلاوال «٠ دهدلا دحاولاوهالاهلاالةلئاوفو « ملم لل هؤمءاعد
 ماحرالا لرواد. سمرجالاودوساللو #2 ادك و ملسرلاةلدالو ه٠ ادطوم ةرمللو ء ادهج

 لكو * هلخش هلا رك « مارحالاولالال امسرو » مار اولالخلا سوو »* ماكحالا معو يآ

 حرسو ه ماجردهوو ماكر ر مهام + ءاجرلا هلهأو م ءامركلاهل[م>رو ه هلمالسلاو ةالصلا
 , ءادحالا حدك مداعملاو-دكاو ه ءاحلصلا لهم هللا كجراولعا « ماس>اطسو عا 1

 « عرولا للح اوعرداو ه ءادع اداذعا ةل-رللاو دعاو ه ءادعالاعدر مءاوهاوعدراو
 مماهوالاو روصو « لالا سواسواوصاعو + ىلهعاادوأاووسو * عسمطلا لاعاو وادو

 » ل” الاولاملاةهرامصصمو 3 لامعالا ةرواسمو ع لاوهالالول_>-و 3 لاوحالا]وؤح

 كزااو و هعدو«ةدحوودعللاو +٠ هعلطملوهوسمزلاو « هعرمدم ةءرسسو ماكاو رك داو

 ٠ الغم سمط مك « ةركمو هلانت ءوسو ه هّركمولورهذلا اونا ه هعلطمو هلاَوسةءورو
 اة *# عماسملا كس همه 5 امركماك-م صالو ه أم صرع جيط نطو ِ اهعطم رمأو

 12 و ا م م ا ب رسل ع صوص مس ممم

 ه(نذحلارك ذا

 هلوقكو اةاطم عيفشلا

 سانلا نولاسال ىلإ:

 مالكل ارهاظ ناؤاناملا
 ةلأ ملا فاحلالا قب
 هنن ةلأسملاقن نطابلاو
 نيرسفملا عاجا هدعو

 سايعنبا نع لوقنمودو
 اذ_هوامهنعهللا ىذر

 نادر رةىدلاوهدلا

 لامفةدمعلا فقمسشر
 هتلمأتاذا احا ئثلا قن
 هرهاظ وامفت هنطابتدحو

 اودهشتساو ىستنااءاحا



 نال

 مكي حورلاريغب ىدنعمسلاو م هتحدع ىنعملاو ظفللا فلأت
 مهسمريغىحعدمنوكاق ه افانثاهفاصوأ ىفدزولاو ظفللاو هدعتلقوأ|

 *(نزولا عم ىنعملا الئ ارك ذ)»
 (ملكلا ىقردلابىناف هح دم ىف م هقلأت ىنءملاعم مصدزولاو)

 رعاشلارطضال هععرغثلا ىفىناعملا ا: نأوهنزولا عم ىعملا فالّا ىنعأ عودا اذ_ه
 درولان:ةورعلومتك ام تنءاهحورخ ىلا الواههحو نءاملق ىلانزولا ىف

 نوفي هتع-4عدغها2ع# داعس انأ تد_م.دول ىناق

 ا قطن امالا هولاامو ىامو ىبقت ه سف تردق

 ' |١ ناك امهموىتوملا ىلقىلا تزولا ةر ورم هتأ أف كامو ىبسفنب هس فن تي دف لوي نأ دارأ هناذ
 || ىلط ا نيدلا ئسص خشلا تيب هنزو عمهانعمفانث ا ىذلارعشلا ناك اذه ل ثم نماهلسرعشلا

 عراق داصن اا همس نع «٠ هردحةاشلاعارذوهلثمنم هلوقهتيعي دن ىف معاها و ىف وبلا ادع
 هلوق هني دب ىف ىلصوم لا نيدلارع مدل تيب ومتعب دب ىف عونلا اذهاومظن ام نايمعلاو 9

 مدنا ظافلالاىرتىناعمالف ه٠ هسئاده ىنعملاو ظفللا فاو وغدمهنمكشلاجرعال)
 الواىتأ نيدلارع عيشلا ناونيدلار عشنا تبب نعرصاو عوذلا | دهىفنيدلا ص شلا تيب تلق دقدعم

 ”ىص يشل |تيب ىف عر ظؤل ناو فاقلا نيكمتو عونلا هيج هنروتا اعمةلوهمسلاو ماتت الاب

 هبفتاق ىتيعن دب تدب و فال الا هي اع ىلصوملا تيب ىفىنءملاونزولا ناواضأو هنكمريغنيدلا
 مهسمريغىعدمنوكباق ٠ اغلا هفاصرأى كزولاو ظفللاو

 1 ١ نزولا عم ىنءملا فال ا ىنهدعب تلقو

 ماكل ا قردلاب ىنأ هح دم ىف ِ هفلأت ىنعملا عم مدن زولاو

 مدالاومللابقنلا نيشبالو سك
 هجر هج نءا همالعلا لاو

 ملكشملا تشي نأوههللا
 قش وهم اذاكرهاط اش

 ىذل اوازاحت 4هدس نهوض ع

 م (ظفللا عم ظفللا فالتئارك ذ) ةقيق- ماللكلا نطابف
 (ىجعيدبلا ناكس تيب لك ىف « فلتؤم سيسانلا ىف ظفللاب ظفللاو) ىلع هلوقك هسثا ىذلاوه
 عوالااده هعم عدلا ىنعم مالكا اى نوك. تأوه ظفللا عم ظفللا قالت؟ !ىتعأ عونا ااده الو ميج نم نيملاطالام

 ةلمستلا لبالا ىف ىرتسكلا لوقك فالاا مالكلا نيب واهني هظفل امراتضف ناعمة دع دأب وأ| زرهاظناو عاطب عيفش

 راتوالا لبدب ريم مه بالا لب تاغطعملا ىسقلاك عاطبىذلا قن مالكلا
 / ةسانملا نكلزاجلادلاو نو-رعلاك كلذ ريغ ا همشولف اهل اره نع هباكىسقلاب لبالا هسشن نأو

 ٍ 1 هتيعب دب ىف ىلإ! نيدلا ص مشل اتيد و هسشنلا تنس> ”ىسقلاورانوال اومهمسالا نيب فالس الاو

 0 مطالمتوملاجوعبرجر<ىف . ةحاسل يم. لاو ىعولا ب ا,عاوضاخ
 هدمعن دب ىق ىلصوملا تيد ومعرعب دب ىف عوذلا اذهاومظت امن ا معل او

 1 مهسشمدخ ظفلب ىمدنسانم ه٠. فانؤم ظفللاوىوتلااود>واو راس

 " ]|| عونا |ادهنيبو هنبب لصح اق ىنائاارطثلا امو لوالارطشلا ىنعم عوذل اذه نم هّمهف ىذلا
 هل.ةتاقىتس دب تب وقال ا

 ملكلا قردلا,ىأنهجدمىف ه هفلأت ىنعملا عم مدن زولاو
 ظفللا عم ظغالا الت اقهدعب تاةو

 ىحعندبلا ناكس تيب لك ىف + فاو ءسيسأتلا ىف ظفللاب ظفللاو

 هالو
 (ىمعست أر أ دقدست ادله نك « تاصحد فخ نمادب ىمقسنيكمت)

 1 فالك اهاعم نممهنصو نيكممل ايهاعس نم مسهنم ةمفاقا ا ىالتث اوذو نيكمملا ىنعأ عوناا اذه

 ةيقاقأ



 ترش

 م> دره هف عسل تشهددقو 357 هبرحو# ىزا# ىداؤةىدحأ هلود ند دلارع

 زاحنا قهدعب تاقوملسو هيلعدنلا لس ىنلا حد تدرت ىنا وق همدقت قيعب دب تيب و

 مذلاغباس وبقي هتاسأ 5 ترمع ناتانإ١ىلاز ا لاودو ٍ

 0 ديفا يكدر"

 هحرشو هانعم نيب و ادرغنم هجر علا عما طفللا فالتأ اان ظن شا اذه

 الز ظفللا ناكتنا ىنعملا كاذب همن الربغ 2 مق نسبا ةيولطملا ىناعملا ظافلأ نوكلا نا ةيهتذلا

 ىلس بأن ريهزل را اس ؛ رف ىعملا ناك | ابق ا ,دأ اه ىنعملا ناك

 اس راين اعلا »* اهدي راتلقرادلا تذرعاملد

 هبكرف بي رغريغ ىنعملا نكل بي رغىنعم ىلع لدن ظافلأ نم لالا تيبلا بيكر دصقاريه 14

 لّزالا ٠ نم نيبأ ىنسعمىلاىئاثلا تيبلا ىف نحاملولامعتسالاو ةبارغأ نين هطسوتم ظافلأن

 هلود هتمع د ىف ىلا تسد رتقو زعمت نمااقلا نمار ١

 مصعنغو ضقتم نم ىرالا لك 5 ارثتنم ىدعسلا قلحا ءاك

 هلوة ىلصوملا ني دلاز ءزيشلا تيب ومهتيعي د, ىف عونلا اذهاومظنام ناممعلاو
 ماكل ا قّردلا ىثشنمهنبا لرامت 3 هتحاصفىجعملاو ظفالا ف لون

 ودي رتل حلا صريغدنال باوشنيدلا ئسخيشلا تيب و يماعع ونلا انسه فني دلازع غ
 طفالا نيب فالك اوش .قلص#< مريدعتلا اذه ىلعو تادلا هن هسشملاب ىف ا

 ملسو هلع هللا لص ىبنلا ن نع هم لوقأ ىتمعب دب تدب و ىنعملاو

 مهد لح ورلاريغب ىداذع مس ىطاو ٠ هتحدعىنعملاو ظفللا فلات

 ه(نزولا عم امالا الت اركذ)»

 مسن مريغ نع دم نوكرأق 8 افلدثا هفاصوأ ف نزولاو ظؤللاو 0

 رطض لهمان لادقالاوءاعسالان نوه همادةلاةنزولا عم طظفللا قالت ا ىنعأ عونلااذه

 اذه لام مهنمو ريخألاو سدقتلا ىلالوةدايزل ىلا الو ةيثبلا قاهصقت لا نزولا قرعاشلا

 قعملا ةروصداسق 4-:مهمْزل الام ىلارطضدال هنا ن نع ةرايعهنال هنيعمةرودد هللاثمال عونلا

 , ىدزرغل!لوعك ظفللا قنو رب اهذو

 هيراقي هوناجهماوأ 5-3 اكلمالا ساذلاىق هلّمامو

 مهفنم عنعد قعت مالاكملا ف لصق كسلا ةءادر ىلع هل »نزولا زارطضا تاو هعاوخاةءاورقو

 ىدخشلاتبب رهلواش برقو هدخام ل مسا هلاخ برامتن ه هورأ كاإمسالا هلمام ولاوولو هعرمس هانعم.

 هلوق هع دب قنددلا

 مغااوب'ذلانيبفلؤبلدع ه هلءاوالاروصن م ملأ لظىف
 هلوق ىبصوملا نيدلار ع خيشلا تيد وتسمى قواونلا ا3: رمل نابمعلاو

 لا نيد ودعمذدوانال » ومهحدعنرو مظفللا لوا

 مدع ق اسس نأك انالومةحدعهلوةدنعدزولار برا فوقولاو فاْوا هظفلىف ةزمهلا ىلدت تلق

 مسو هملعدهللا لص ىنلا نع هيفتلق تبعي دب تددو ني دا ارع خعشلا تيد يف نزولا عم طفالا فالتتا

 ىعم ا عم طفللا التت اى همضىلوقدعب ١

 لا

 هج نا همالعلا لاو هنع

 ةغالملا نمادهوهنبا همر

 ضهدام اهتصوىلا

 لاقفءاغمللا ضعن فاد هولا

 هناعم بلاوقهظافنأّن اك
 مهضع.لدهاو م ندو

 َّى ا اا

 هعدخ نم

 ىل-ع ىنخت اهلاخناو

 ملعب سانلا

 ةقرطاو

 تنكام مانالا كل ىدبتس

 الهاج
 دورت لنمراخالا بكم أي و
 قودلاىوذ فاصنا ىو



 كرب

 اعاهقن ةيراداعارطخ ٠ هيطخاماظطةءيدنه

 نيدلا د خشلاتبب و

 ملع ىهاش ىف مرعقباسوأ 3 مأق رام مذخ قرا

 هلرةنيدئارع خشلاتينو مهتمه دب ىقعونلا اذه اومظنام ناءوعلاو

 منغلا عم ىشع م لات ىف بندا ٠ ةيرعغلدعىدةيدنا لضفئد

 طرسى رب رقدلا ىلا ه١تنلا,ىناثلارطشل ا ىةئرعلا ةهسرنعتبما ل

 و يرعلا دلل ا مهدت أ امىلا هبقريشأ ىدغت دبتنبو ةهينرلا

 ىميلكتسلج ىمكح نمتددبأ ها ىعست نعتز ىلك ىفتنرد
 ء( ديركلارك ذ)و :

 «(ديرجتلاركذ) ض ؟ لكهبف دما ممتدرح 1 دقو عمدتلا قدودح قاعملاك)
 ىنهغلاسملا هتدئاوو هلة مرخآ فص ىذ ىهأ ن نم عّرتن نأوهلاةنأب صرخت ا بحاص 45 :رعدنر ملا ه(زاغارك ذإ.

 ةكريلايهفصتمة جد لحرلا نم تدرف-ةكرابملاةمدنلاو مي ركلا لحرلابتررهكلوقك ةفصل اك: || بابنمدودنعم تيبلا
 رعاشلا لوقةب رعشلا هنلثمأن مو ود ىهو هريغاه اك هيلعا,مفطعر || كافاهرك ذرمدقو يالا
 اتانحو نمدرولا ىنت-ىنحأو ه اهذقنيل نمنابل | نصغقناعا ى ضام ضسأ برضب
 هلوق هميعب دى نبدلا ند خيشلا تين وادرو اهمهنحو نمو ان صغاهدق نم درح هناق اقشءاغسا

 ىجسطؤلارحاذانيرعلادسأ ه لرتعم لكى مم ىرت سوش مهو دع نمىورتلاب هل لع
 0 0 (ةاواسملا)

 ىدسأاق مولا مه
 هلوتىلسوملا نيدلازع يشل |تدبو مهنا اطم
 ىزتلاوديركللو ىو سفناب * ىلدرح حصخلاب ظداو هظفل نم مهدواضنبلاهتلم قفأىف

 ىوق ىوبنل 6 تددو هعرفام عوتلااده

 د 0 قدو ا : هنن جذملاهمتدرع ه دقو عد دملا ىفدونح ىناعملا ىف نوكينأوهلاووةمادق

 ثص حملا انواع متنقل
 صقشنالو هيلعدازال

 هناجر داو

 (ممنلا غل ءاسلوبقب هناسأ » ترمناتانملا ىلازاحناوهو )

 ف راس قايل ملل اكتمل تاب ناهنمدا ارملا ناو هتيم ا زو نع ةراعوهزاخلا

 ةرابعز احنا تويعن ديلا لاوونامسلاو ىناعملا بادجأو كت اكس !!ىأراذههغللا لسأ ىه قتلا ىف

 نأدعب ادرغم هلع نااماهصخق ىءملعوضوم مسا ىلا ملكشملا أي ثدح ةققطاز وت نع

 ةراعتسالاك ةريثك ع اونأ ىلع مش سنحز الاو صاصتخالاهوحو نمكلذريسغوأ اك ناك
 ىعملل هعوشوملاهقملا نءهيفلدعامكلذريغو هسشتلاو لشعلاو نادرالاوةغلامملاو
 هققمل ارو نعدناز ىعم نع اهولك ةددعتم اوك فزاحملا ن متناك ناو عاوالاهدهو كر ما

 درفأاراصتخا هل از وةريغنكيلالف عاوالا نمهرك ذامة سعب وهسشتلاو ةراعتسالاك
 نمو هن افدسا لبق تامؤارعا 0 سلا لمعو هريغهب ىملت الذاز احلا مساب

 : ىباتعلا لوقهب رعشلا هتلثمأ

 ريفاصعلا عبصلا ىفملكت ىتح « ةرهاسنب راو<ىلةلملاب

 هلو5ن.دلا ص يشلا تنبوزاجم هرهاسهلوق

 مشي لءاصلا ىوسىف قرابب * مهدا هن «ىنامالااولانةاولاص
 .ثلاتببومهتتعي دن ىنعونلا ادهاومطنامناممعلاوىراب هلعفا ىف نيدلا ئص يشلا تب ىفزاخنا



 من

 هلوقك ف ولا نعل عضاوم زي ز علا بالا ىنءاجدةو فلكتلا مدع عمهترد-ةىلا هيسنلاب

 اذهىفمهرثكأ ناكءالءااونافءارعشلاامأو قت! اذا رمقلا و قسوامو لدلل او ىلاعت هلوق هل ثمو نونمع
 هناسا تارتع نم هسفناالاةعبديءايشاب هيفءاج تامموزللا هام واياك ع نص هنا ىت>امازتلا عونلا
 اوكس نأ هظمسلاناكساقحو ه٠ ةهافسانم لدغلاناكو امك هلوقكاريثك
 كبساناداعال نكلو جاجز « انناكنانزلا فرص انمطع ْ
 لز-غم ظ-حريغ غسلبلا مق » هعذر كل ةلآا نيلطنال هلوقدنمو

 لزعأ اذهو عر هاذه ٠ امهالك املا ناك اهلا نكس

 نساهم عمج ىو متنمهحو ىف ه اهلكن ساما قلت نا تئشاذا
 هلود مزل».الام مو زل ىلع ىلحلا نيدلا بس خيشلا تيبو

 مهام برم ارابغ قرامىف #2 مهممتومللردّدرم لكن م

 ناهعلاثدنو

 م.دلاك ب رتلا ليزي يمد لمسو . ٠ ىهش نمبرقلا لل ىعس لبمو
 هلوةنيدلارع شلات يبو

 مصفنمريغ طابتراوهبرب « مصتعمريخ جدع مازتلا ىل

 هيفلوقأ ىيعندب تيب و
 ىبزل نم سيل هاوس ح دمر همق * ىزتلمهللا لوسر حده نال

 «(ةحوازملارك ذإ«
 (مهنلا نمىناحتو نم حدملاب و٠ هلتدرفنا ويذجياراذا)

 قران براواذا نيئيشا نيب جوار ردصمهغللا نوهد جاودزالاو هحرازملاهوعس عونلااده
 لوةكءازل او طرسشلا ىفنيسبنعم نيد ملكملا جوازي ناوه همت نمو ىتاكسلا لاق حالطصالا
 رسل ام جلف ىثاولا ىلا تخاسأ ٠ ىوهلاى ملفىهانلاىهئاماذا ىرتملا

 اهعومدتضاغف ىرقلاترك دن « اهوامدتضافغئاموتي رتحااذا هلوقهنمو

 هلوق هتبحيدب ىف ىلإ-ا نيدلا ص خشلا تببو
 ىمدمعمدملا ناكر توف دم ه .هلناكفىرث-ىفتفخاذانمو

 ناممعلات انو

 كلاب نسللا ىرب ودوسال ا كمت 0 مم حاصو برس قمنا ذا
 نيدلارع خشلات يبو

 مهحدم قنا نأ ترك ذ و ىدلخىفسنذلافو+جوازئاذا
 هشضلوقأ تهدي ت يبو

 مقبلا نمىناجثو نم حدملاب 5 هلتدرغناوىنذجراؤاذا

 .عتضتاكذإ» 0
 ىمع لكت بلح ىمكح نمتي دبا ٠ ىمنقنمتيزح ىلك ىفتيزو

 نيفمل دش نينز و ىلع اهلك اهء يمس وهضورعءازحا هعبج هئزح و تدب ملكشللا ىتأي نا ىهةئزدتلا
 رءاشلالوقك ثيملا ىور ىبءنناثلاو تببلا ىو رفا ىور ىلعاههدجأ ءزحب ًازح

 فرح نمرثك اءوأ ىورلا فرج لبق فر هم_-ظت ىفمظانلاوأ هرثن قرئانلا متلي نا حالطصالا 1

 ريغارحال كل ناو نودع لير ةمعنب تنأام ىلا عت هلوةكو سنكلل ارا ولا سناب مسقأ الق ىلاعت

 ا نساريسغ ىذلاءاملاو حارلا ىو »* ه1 نيعاإ ناتسلا ىف نولوعي هلودهنمو

 ء(هح وازملا ارك ذإ«

 ٠(ةئرعل اركذ)»

 هيكس لاصت دس إلا

 ىدهو هريسغ قف تس

 لكىلود ىنادكو هنرك دام
 نكمل ود.سا مت تاةولف مع

 قالطالا ىنءم ىنتوش ناك

 تببلالامشا عمادص

 عونلاري رت عمر وك ذملا

 هيعل دمل ا همسانملا ىلع همق

 لوافلاو ىئاملانيد

 هع نع ةباكلانسحو

 نم كال ذريغىلا مئازعلا
 ١دهو ملع أهللاو عا والا



 ء(طيهسل نك د) 1

 ه(مازتاالارك ذه

 نمو ىبتنا ركذلاب

 هاسنخلا لوقةلثمالا
 سونا عواطىنركذي

 ارصد
 سع#بورغلكل هركذاو

 نال نينقولا نيه تصخ
 تووسءشلا ع ولطتقو

 تقوامورغو تاراغلا

 ىرمعلل نارينلادوةو

 فاق تي ىف ماو عونل او

 لافمسالا تسع د

 قة<وهو هموهفملركذلار

 داوم محو نيكل اةلرد

 هدهرب- غتاقول أو هلأ

 لا

 اهضغ. وأ هم الكوأ هشيءازحا ىف ركجللا ىنأب نأوهعمستلا نأ مهحورسش ىف ةعامملا
 لكمهنز وىناثلار طشلا نامه اللك لب لا ا ل ولا كر

 هطرمش نم ع-صرتلا ناو هنمعب ١ عصر اوهاذهو مْزئامو مقمو عصسو غجو يظن ميم ولت "اهو لتاق
 قست ناك عيبصرتلا ىلاتيبلا ادنه لعن هتسلواب ور واعروب تببلا نمةظفا لكلب اهدنا

 وهووشلان نه هبف هعابرصق عم هرهظأ !ىذلاب صقان عبصرتلا

 ' مهلعرس ىناكحاوعدبأ < « مهظفارد نمالك اوعصرك

 وهو" ىلا نيدلا ص غيشلا تيب فرط هنا عم
 مدتعم هللا مْزتلم لاوه ال اممم لاوحالا مظتنملاعق

 1 وممدعمو مزتا منيب نز ولا ف الّدخا ىأرو
 مدقأ اوبرعلا ىعلاك ترصصو . ىمكح ارهظأ دق ئمظتنمو يدوم

 .( طرمسلارك ذو

 (ىمظ لكل ىو هرثوك فشرو . هرخخاب قأنهزهوج طمس )
 عمد ىلع اهنم هث الثماسقأ هعرأ هطوعم تندد لكرع اشلا لعن اود طممشل اىنعأعوالا اذه

 : ةصقحىبأ نبناو عل اوقك تببلا هيفا الخ دحاو

 اولزس او اواطأ اوطعأ ناواوباجأ ٠ اوعدناواونادأاولاوناموققلا م 0

 نوكو تدل كور لع نو <7نا مزتلمريغ طيعستلا ءا: اأن وك عسم عسل أ هطول

 'ىبأن |لاو طىساا تدد نعيم هليوم وللا قوفلا وارودءاهددع نوكفةنزتمها ازحأ

 ةعمسملاءازسالاو طمسلاك هيقاقلا نوكتلالا طبوستلا عاصماو تيبلا هيفا نيب وفلاخامعبصالا

 لمد مالا ازحا ضعي طرعسلا« ءازسأبدار او ا طمدلا نال دمعلا ت> ةلزنع

 ليعمل ءازحا عج عرض: ناوهو عبطقتلا طبه ىلا رخآ عون طم | ن نموض.ىهدتلا طيهشت

 عبدالا ىأنبالوقكة ذاق فلا ىور ىلع

 نس>رظنم نعرفسمرمقم نم ٠ سنرد من مرمثمر هسأو
 ءزخا هعف» قال ىلع ههمسما ساو ا معاش نهتددلا ادهنم لسعفتلا» ءارحا عج تءاخ كن

 طيمتلا ىلع هتيعي دب ىف ىلطا نيدلا نس خيشل |تببوتيبلا ةبفاقوه ىذلا

 مرحىفنيدلاوقرذىفرفكتلاو ٠ قفنىف كرمثلاو قذأ ى فقالا
 هلود هدنعن لن ىقىلصوملا نيدلا ارعيشلا تيب ومهتعادب ف عونلا اذهاومظنامناسمعلاو

 مزتامرمدتلا,بتلغ ىد ودع ه براىدميظنت ب تبدأ ىذطيمس

 هللا ى دز هنن اكو مسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا حد. اعفرت ىرثنو ىمطت ىلا هسف ترث أ ىتدعن دب تدد 0

 مها او برعلا ىف لءلاكت رمدو 5 ىمكحارهظأ دقى .ظينمو دم لوقت مهدع

 مظنلا ىلا |ريشم هدهد تاو

 ىمظلكل ىور هرثوكف شرو ٠ هرتاي لي هرهوح طيجسا
 لمعلا بح عمو ىذلاوهطوسل انارّرقت دقو رهاوملا كس ىف 0 طرشااىقةيروتلا

 م سدي سي ص كنلطر رعد 5

 ه(مازتلالار د٠

 (ىزانمسل هاوس حدموهف ه ىزتلمهللالوسرحدمنأال)
 ' قوهو قددضتلاو تانءالاو هنن نم ممجممومرلت الامموزأو مازتلالا موقماسممىذلاعونلا !اده
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 حالطصالا



 عسب

 امتذوعف ىدلاداوسب تعمتت يصةلغاو نيذرطلا هلعمباضنلاو باتلاباال نيهحو نمتاشلا

 امم فرءامومجنالا هعشاتركشتف ليللا تانظ ىدتماقربناسلو ىصساذا ليللاو ىدعشلاب

 انرعب م حرلاو فلا نا مولعمو دا اهب رضضورعفزوان لذا نوزوماهعيطق:واذه ليهس

 عرلاوهزحرت هلعفتالكو لخدم طقاهش ف مسلل نسل ى و اضهىق لخدتاذلحأن مم دا اورزآاريغ

 ىلء دا امب تزاح هصاخ ن ءاهلكو فىرطاان هىذمأ تناك امم ثععهنا لوطمهدسقعت ىف

 نا لخادلا ارض عاقب ا,ترحلاةلا نع عىنغلو لئاطهلوطارهظ الفلاسعلا ةوالح ىبست فسلا

 مناد اع هلداكث هعقاولا هده قد دلل عسا ١ لو هلطاغ ل ةلعملا ت11 ر ىلا اهلكشب تره

 مقلاس أر ىف لاطام باضتلا لمكتست نإ لق كل ذمته كو تاوصلاىلا هنم برقا امنا

 الع دعم تناسالا سأر نمط ش ةكلاب هطاغتلا زال نايك تعلاطالو نا س>ارا,محرسالا ةرعش

 نيح عقنلا جاع ىفمهن"اك
 اود

 سدس >ىفتان عر ودب

 ملظلا

 دا نع ىتغعونلااذه ىلاتلخدانا هدحب تماكتو (ملاسل تل اطأ الا ةضرق ىف تعقوام لانو هدعوه: دعاممالرصانخلا

 قمفوتلا هللاب وهترهشل اهتعشا,فرطت لوبقا,معاط ىلع ناك همدغنمتزرأوأ :لودلا ىلع تكبسد5 تناك بارقلا
 تيكذتلا) اميراص ب اعنماها و سلا ةيظاو# ىلع مالقالاتظؤاح طا اهتمادابو سهُثلا نيعةرهابلا
 تافامو اواف عملا لرعارهاطوأ اهضراعولف قدرطنا | لجام هبرمخ ى.ةاهن عم ممولو قدرغلاكهدمعر ع قفسسلا لود

 مهُعارَع ددع ديك ناكو امتمواعم ىلا تب دح ناو نينرقا ذاياللاسر تدح د لاتو نينذالا هسوق نم

 لاصاةسا قع يمال نهوأ| | روس نيكح -اادناء:لهو دخلا اذهىلا كلرعأ ىنتنا ار عطقُْل لعرا صو مظعلا ىلا نيكسل | تاصو

 2 قمل لخافل ااه ولو مظعي طاتخااموأ اناوملا اوأاه و وهظتاجامالا م طظالا بكر نانا

 هجر هن نبا ةجالعلا لاذ كنا ل قاطأ هلاسر ل21 لاو لؤوفيسلا اةلاسربرةأ امةنادن نبا اهكردأو أ لكم بكسي برطاخ نا هلود
 ملكشملا دصقينأ وهلا الا اهمظنو نيكسااةلاسرىفزاالا كوام ادصقامو كيرادلةعاطلاصلخأو كيلاومركش

 ماها ئش اعىنأتو ىرقفرغ عنراع فذ ادهم تاودصتلازال اه.-ك ةرصتخم نوكتل
 .نالبحاولا نمناكريسغلاءاشن اوىئاشن !نمانهههتدروأ ىذلا (تلق) ىربي و لوقي ةيروتلا

 مدعهت دقوءاشن الا لعن عةرابعوهو ميا اوهناس و ه-رمدث "ىلع متت ىدلا بابلا

 ترك ذو عصرماورط_ثملاوى ءزاوملاوقرطملا يهوماسقأ ةرآاجا ٍلعوهماقأو عسسل

 ةلاكلا ىلا ه.نلاب رظن هضىذلاءاشنالا فثحاسملا تدروأو لصاوفلا ماكح أ اممم ىتلا دئاوفلا هف

 ريغل اءاش :اوىياشناع نمىهىّتلا ةدشلا هده هن ءرغوءاشنالا عيد ن م تدروأو بوملطملا ىه ىّتلا

 دارأن نمو رومضلا دئالة ىف طرق عدو رونار هر دنع ليام كاذ نو تدردالةلاطالا ب الولو

 دالدلابهتأشن أدلت امم تادلحم س#هناو ءاشنال اةوههب ىمسملا ىنص ؟هيلعت كا ذ ة كن ءثدل |

 هيمالسالا نأ امملاوةب رمصملارايدلاب في ريشلاءاشنالا نيواود شن .رمعتسأ نأ لبق .ةيماشلا
 رغطظملا كلملا نع هتأشن دلو هارهَّسا قسدؤملا كلملا ناطا آلا ان الوم نءاهتأشنأ تاداح ثالثو
 نيدمؤملاريمأ انالومنعو نرشالاكإملا ناطاسلااانال اوم نعو ملاصا كا اورهاذلا ثاملاو
 هئازحاةنز فال تخا ةئزرمتلاو سلا نيب قرفغلاو ىسّمنااهظعراو رم هزي هداز هلئان دضتتعملا

 ىلع هامه هد ىل+ !نيدلا قس علا تي ورو د#** نيعم د عريع ن هةدتحاودت فاق ىلع هئمحتو

 مدتعم هللاي مزتام لاوحالا م ممملاوحالامظةنملاعف هلوقع_ سلا

 مسالزامو مسمال سعلاب « مصتعمدبلللةسعىلنم  نايمعلات بو
 هلوق ىلص وما ني دلارع يشل | تيب و

 مزتلم عصسلا| يظل لئاقو 8 مههقم عملا مهدت لئاقمك

 دنعو هد ءررست هنال ع ىم هثنعل دب مظت ىفشعمنيدلازععشلا نى رهظ ىذلا تاق |

 7 أ نودرك دلاب أم اش

 هاك الزل 1

 (هنازخ 0 ه6)



 ضببلارج عئاقولادوسإب
 تبرح ىف

 لغفلا ضب عبارملاريضخ
 هي ميشلاو
 تاحرذسمنم عونا! اذه

 نآوهو عسصالا ىبأنا

 رثانلا وأ مظاناارك دب
 ام ةناتكلا صب اناوا

 نم اهركدب هيروتلاوأ
 امهريغوأ حدموأ فدصو

 ناالوق لل_هاوشلا نمو
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 رار_+جاو ضرع ضاس
 مزاوص
 رارمدخاو عت داوسو

 جيدتلا اذه نساحمنءو
 نيدلارعجيشل ا|لوق

 داوسلاو غدصلاةرمذخ
 تلعلا ا
 د-و تنثألا "نخاس ند

 ناار

 رفص عومدلارارجاو
 ىدخ

 نامّرلا ثانولن نماذ لك
 ترسهظ ةعمللا هدمعو

 مدهتملا ىبىفع والادك

 ًاهناو

 (نيئبشب نيكرش همدشن)

 عام

 نادوسا|اف5قد ارو .كحمىديؤلادعدارممالاا ذه حرام وز ور وش هانعس و اروح

 قاطعا تلاةولالا هفقيراهفشرأومال_سالار وغث لبقو هلع علق لكن 7” ءاضسلا 4ك : أرااو

 0 0 صقل بدبعصلا ىفريرخ تشو 1

 ْ 0 0 راث الا ىلع أ
 ميطغلا ىلع تاعضرملا وح هلع ىجوهرذ د ىف هضورلا ىبمشم نصحو

 ميد رئاةمادملا نمذدلا ٠ الالزامظى لع هغشرأو

 تاينل د وا تاسالا كإت هس ءاعتمظتت ا الهر ديد مقارو

 تاهمأ اهل ىحأوتينلا نينح عراف بااوىولاقلاو بانءالاو للا تانح ىلا لدأو
 لاوو همي رمد درولا س دلو ةصيقعلاة عا وذ اهمدخفزوملا وفك هتقاصو بالارفصعلا

 ؛ارعشلا هبت ماهو ير را اال رطل ىو هني رت كو ترك تاور

 نوبدلا نمىرلا همذ اها ناك امراعشالا تقودساو اوهلاهدشن م «.لعاهعورفرتاغض تخراف

 اعوةنكلو دتماوداكلا 4لابذحناو نوهللاو ركساابسانلا ماهفهنوالحنضماوملا جزامو
 خذو جاتلا دعب سدلن ا ىلا عذرتو ج رب الا شون رمش س دلو دربال مهس بس صنب هزم ىطحا1هسوق

 مسرواهمالقاي لعو رينسشلالاعم لوانتف جاروهرهأ دفن دوو :قزرلا هعس هم العا ضرال اروثنم

 لحما لدقىلا ةعباصأبراشأو هزات قش تع نمسلا ىئاط حرسو جار الاب دس لكس وب

 الارعلا ىلع نكسالف هانم نمأ لكن م غاب و قوشعملاب ىظحو هيماوأ لاثتما ىلاب صان ار دابف

 دازو رولا مذلي.م:ىلا هحاومأ هافشدمو .هاءملا با, نتا او هقفتام اهب ةءااطملل هنك اس كرت

 لجو هدعاط تت روركلا لخدف شدحلا ةكرلزنو روغل | ىلعه دئاز نوبرمدملا ىبكتساو هّعرمس
 ةاملانيعرضللا دعس ىفرهظأو هتماهش ةل.وأطلا ىلعالعو ةرومصنملا ريمكس: ةبرعلا تاهللا ىلع
 ةوال- ىف ن عطور د دلايهدر لاما بلطو هنيبوحلاملانيب خزربيف طاس دله رادو هن. علنارقا#
 هفطاع ضرالا تانحو ىلع هرئاودتاواوت سمأو هل-اس و لزو هلع بكر د ةوالارهشاخ هلئ امن

 ليقرهعلط ملف للا ىسار هما | لامو هغئاذنكتب رطضاو ىراوطاروص+ ىلع هفادرا تاهو

 دسريعفالف هتان--ىف هللادازدازاطكو هيانحوةر حى تان_طاكر فلا دوست سمأو هفلاوس

 ترجا هذكلو حورلا هيت دره شاعالا عيلخ تيمالو حونفلاهن امعن ضيق نم هللصحوالا
 هعولمالعا ىل.دلاريشنف عيصأ نيعلكةلامق ىدنءساسقملا هللاقذ عفرتو ةدايزب سانلا ىلع هنومبع
 دقوهرسسكوى دولا! رع ارداف هدالب ريغ ىلعمعه»ناماروهرحثررب رذنا كلذ نم هلو لجر

 ار دضوالاح هلان>ر هدجرحالررعلا نعهانث '>وار<واراهاضفمعىلاىرمشناا:دمرعملاانرثآ

 تابدط نم هنت + د ةذارشن اممط نم ق ثنو هرفاولا ةدابزلا,ةيردصلا ىرشنلا هده نم هظحذخ أمل
 تقولك ىناع ريصبل يي ركلا هعمل ة قي رشلاانرئاشن لصوي ىلا ءنهّلاو هرطاع اسافناميسنلا كلذ
 اك دره اهدار قنيااخكلا داك ىنع م. رسل! انم اعناو كاملا نلمس ع نمحربالو افنشم

 رهاطوبأ همدةنوإ- هاو رفيسسلاةلاسو ىلا بسس ةناين نينيدلا لاب خيشلا ناو (نيكسلااةلاسر
 ىهني وت اذ نيكس نم مهل د: الءاشن الا باكو سوما ةلاس .ر ىلا ىناهفصالا قازرلا د عنب ليممما
 ءافثلاوءربل !!ملصخ هيودالا ىلا اهفاضأو ءاؤللا لاصوأ اهب :لولمملا عطق ىتلا نيكسلا ل اوصو

 ءاسرخ ناولااهنمضيبللرهظمكءاتزر ءافطلاىلا اهرثعت نم مالقالاتلصوالا تءاءامهللاتو
 نادءب لذو بامن)!بارىدعمالا ىموماهد هاشام ناو:ءلكنا لاما بنادقلا نمو
 مكو طقاهلتم ىؤرام هعضملا ىلعو طخامد»ب ملتلافرطتاظفيأ < باقرلاوسورلا هكتعضخ

 " م دع صحم دمج و وس جس يس وجب ل اج وو دوب ممم ير م وج ا و و و يوسوس ودع

 دحو

 دقو اد ب نحس حج ل ىوكت
0 



 ةا

 هنا هباغلاتمتناهلاو مهحالسناسرفلا نادم ىفةلماكلاةدعل| نمر مش ىذلا تامهملاوأو

 بابل راس ابا قام رعت هناي را سلا صر نصح بامعلاب هدد رهتزيحو قانا ًَ : حر بام

 قلساستو رهط دقوط اهو نيكل لعن ةقرشش لزاتس كا 1 نا هغب رثلا انؤارا تضّقا

 ىوثوملا ىلاعل طفي رمثنلا الاب مسر كل ذلف رسعنبا ثيدح ةاورلاد_:ع فب رمثلا انمانأ

 عش رت ىمهلال< فب ثلا همايأ ىف ةبعفاشلا تلازال سلا ىديؤملا كلما ىناطاسلا

 جاهنم مدوأ ىلعاهيف هبعرلا ىشموريرصتلا ىلع 1 «ىفاهماعأو دعاوقتلا هللا تدثو جابتباو
 دنءريغلانيبو هني قورفلا ىفهيوّلا عقودقو اذكوادك هفيظو هملاواشملا بانا ىلا ضوغتنا
 هبسذبتىذلا بهذملاواهسؤر جانو لئاسملانوءعو باطملاةياءودو ةيادهلاو ة :رمدتتلا لهأ

 طمسسل اىفهناةير وتلا تلاقالا طوسملا هطمس انلخدامىذااردل اوهوةءافك ىغاقلا بدأ ىف
 ىل_ءهانزيمدقو للماك اهرونبحايصملا نءانيزغالا هيلاللا هّتسلح ىلاانرظنالو لماك

 رك ذانيغلاو زييعلا اذهب هعرسخهللار ون ىزرابلا نبا نو دعت ردو زبخمتلا,هلاو ردأ املهبوظ نم
 ءانثلارثكت اهتاعم هاوفاوهرك ذد:ءمس:ا تانيسروغث نكلو هبل ااهتيسن نع هردق ل< مولع
 انرك ذاذاو هقردحاس دوهىذلا مي رشتلا اذهل ىتنملاوان دنع :زي زعل اهناو كلذ قلّساف هيلع
 بحاحلا نا شاعولو هلع عد دب ئصتسملاودمهتلا هلع دمتءملاوه رةظوفم لول
 هبحاح نيعلا ىلع عفر ملف مالسالانيعانل الحنا .اعو هينا ضم ره لزغ' ام

 رهظموا# ارمصتتخ عماج وهو هلامأو ةئالما نه طقتل:انرئاخدذ رهاوج نكلو ةريثك اياصولاو
 ذوأن ملحأحربالو ددسو هاورلا عم لساسنب هلضةثب دح لازال هنناعمو هناساهدئاوز

 تأهنامغاةوهرشع ع هنسةيديؤملا ةقيرشل ا مايالا قىل(مسرو) دج اودع دس والاكل

 رقما انالومرضحأو !مءركحفزئاطماحالو اهلا قسأ لكرانملاليتلا :اؤونةلاسر ْئَدْنأ
 في رشلاءاشن الا نيواودب> اص ىجفاشا | ىنهملا ىزراملا نيد _هترصانلا ىوذاقلا نرثثالا

 لل اووول_ضافلاى كاعااءاشنا ٠ نم ةهعطقن اوذرلاو هجرلارهللا هدمغت هيمالسالا كلا مملاب

 تا نافامن اعمواهظاغل نم مئشىلا ضرعنلا نم ترذ>و ةيديؤملا هقي رمشلا عما ملا ىلع تئر قو

 عمابدأت انهه هظقأاناو لاط دق لقلا ناسا ناك ناو ميدقتلاب لضا:لكىلءاهب ركب ىبال كح ةلاسر

 ىهرظن هزنشإو ني-ةنملا ىنح ىفلمأتملا هكفتل نيتعطقلا لمشانههانلصودقو ميحرلا دبع

 هناحسدللا معن (لضافلا ىذاقل لاق نيت>ودلا ماج عدس برط و نيتضورلا أ ادح

 رداهدمأو اءوفتماهان_بأو اعوشاهافصأو اغوسساهافضأو اعوزام وصأ نهىلاعتو

 هدماهضيعقيولام“ الا طسب ىلا ىرصمحلا لكلاب ةمعتلا بقاوع نس>اهنهُذَأو تبهاوم

 ةييضألا هل ا اضسلا هنضفغ ضرالادا اوس ىلع ىرخ و هرح تاشااىبريو هرزحو

 ايطوتا» كا ترالا كان ىو نا ملا عاوأ هس ءاطم ىبحو ىبرلان م ترا بهن

 بنت د3 ناك ناو نمرألا ورم سان اذا اذكى ا كرامملا ]كل اءانوداكو .امءاوقأ | اهفردقو اهيف كرابو ىلاعت هلوق ىعم مذويو اهءاومرمثتي و اهرب رح ىوطهرعشنب و ناوئص

 تقققح دوو ىلاعتو هن اس هبا فت اطا نع ةنابالا ايار بقرت-. ائاخ ناكن م هارشن مود نمأو

 نم «ه>ىونل لانطعأ دقو نونمؤ» مول تاي الك اذ ىفنا نومكملاقزرلاب تفوو نوذظلا
 ريشل اهدروأ امرهشتو هعاطل | نه كؤرمدنام ىلعهدق فرمد:تو هعاضالا نم هدعبتو هعاذالا
 روهظ هلعا ىددنو (لضافل ا دعب تلقفإلن داع ىلع همل ا ههمر لاصن اب هدسعو هنن اياب ىرمثنلا نم

 هداعمل أ ىلع ءاوولاقرطىنانل هارسأو هدايزو ىلا هفهلبا انلماعىذلا كزانملا ليتلاة يآ

 سدكلا اذ بلق لك سان ىرسعرممك هداهشلاينومبسملا نلعاذ ماهبالا لي زيل هعباصأ قاحو

 هع

 تيأرو ههون دهاوشلا نان
 نأ هصخ هامركذ مهضعب

 تايثاوقنوهعونل اذه
 دنك ان تارايتعا امهنفو
 ىومملاومالاب ةفرعمو

 الفىلاعن هلوقب لدتةساو

 ار حاف سانا ارش
 باهشلا ةمالعا اهدّجو و

 باشا ١لاقذهنيا هجردوم

 عقينأ وه باالاو

 نم ئس ىنن ىلع مالكلا

 ههح نم هتاشاو ههح

 ف شكد قاف هرددلل ىرخأ

 دهاوشلا مظعا وعانقلا
 ىلا«: هلوق عوذلا اذه ىلع
 امهر متالو فآ امهل لقت الذ

 هنمواعرك الوقامهل لقو

 سيقتل ئرهالوق
 ب لا العالاشإا يضه

 اهرمصخ

 امدو لح لك اهنم“ العو
 لعءوهدك ا لوقو

 سانلاىلءانئ ثناركذنو

 مهلوف
 نيح اوقلانوركشالو

 لوعن
 لدام تبدلا ادهىو

 ىبب ىهتعصو عونلا ىلع
 مسعأ هللاو مدقتملا

 (جهدنلا)



 لفسلاولاذنالاةلؤودىرأ ىتح ٠ ىنمز ىو دع نارثوأ تنك ام ١
 ةك اياهروطس نومعوتل اقفرلعلا تنك تلدعاو

 ىللعىءربلاميسن اهتميدي و. هتان عذاب ةماملا لعل

 هنا دهيرققوطق ومالسالا شلاح ناسا دشنأ 1

 لهم ىلع ىمأو ىوطخءارو ٠ مهطوش ناكل اجر ىدم دقت
 هضارهنراشابهفيرثلاانرطاوخولاووانملاراشأو

 ىلهينتوأ مهتعمان هنيعل ٠ موصقنو ىلضفا دن نا هلعل
 ةيلاعل ةمترلا كإ:نمهانطمها دقوهدضلا ل ةوهلانمذتف

 لزةعاوّؤللا فاد وأ ض رالا ف ه اقفندختاوهملات> ناو

 هج نءاهمالعل الاف

 رك د.ناوههنادجر

 "| ء ىدصلا ان راح ىرلاانوعداذاو ىءامبارمسلا لءعزأ ىده ةدماخرات ملط: فيكو || نم ضرغ وأ مذوأ
 ١ لحاربلعلا سراىراح وأ لقا نايدم ىباطت نأ هللا ىباب د || عيتتسيف :رعشلا ضارغأ

 نمنأىلا ان دلا هسس تلظ الرع ناكو هراد ةمولعب طع لزعل امودعى همس ان داز دهقل هللاتو ||| فدو ةدان ز ىدتمد

 هما طورشلاء ل كه ىفوةساو ىئبناك امكاذههالاتلاوو هرادباب نيإ_-سملا ىلعهللا ||| ىلا لوقكن غلا كلذ
 هريغهجغظوادلتا بحوملا:مامالا اذه مدت مح لد علا كلا نااناءعو بعوتساو || ولام رامعالا نم تمن
 ترا لال-انرهطأو اهلاقثأ ضرالاتحرختاواماو ىلع فئعاذاقو اهاازاز ضرالا تازازف 1ك

 ريف لهأ تدحانتو لخافا الوقبانه,هقحأامو هحاصفلانيداممىف.متغالب ةفنعأ اوقلطاو || دلاخْكنايامندلا تئنهل

 هللادس , لضفا١ناو مدعتلا لل- ىبرعلا: انباهن لفر لضفا ده نا[ :!عو هح اصاب حاص لكشف | ىلع هعاوشلاب هحدمهناف

 هون دوم لاهو ىرشنلا هده هزاع هعاقلا عماج ن هج" التماو ميطعلا لضفلاوذهساوءاشن ن مهسؤد || هنوكب هحدم عيتتسا هحو

 اودشن اواو ريكف هل الملا هّمعاطاو رك ذو || ثبح انندلاح المصل امدس

 رينملاّ لما | ىعدا هعسوف « امووةف اكن اوام-ثشهناول ىو اهدواخ ةأنهماهلعح

 ناصو 0 0 / ىتس ىف حداوعوذلاو

 ا عقانو للا ن ماا قول ماسلا يش راف سيخ ناش ارنا ان اهناثكىحالل هللا لضف,نوبلسالال
 اياه كلارعرد» 00 اامأو 0 0 0 43 ثد 1 00

 تامدعق قطاملااماو حاتغم ريغ ااولا انل نودمو اهلال-روذب اني دنهاو ل سورعء #ئيمدعل او

 الولو القعهدملا هدهىناهفهرظان نملان ا راق تاما ةءااامأو انعي هاش انترأ تدعلا هعطيمأا ت رذهسم نم عوذلا اذه 1 1

 أ« دمر و هنونع ل هلا ضم امذعب هلغغلا هن سنمهقفلا همن دةوهاهو انيدالرانللءابحلا ١ نو تسلالا ىلإ

 | هلهقئادح فترهزأ هضورلاو دلحتو ىمأ كادناك امدعن ملغلا نم هاو-امرهظأ ىواخلاوأ حداملا دصقي ناوه 1

 قىئفارااةعفرترهظو تعرفغتنامحودلوصأ هسعفاشلا تدمو تءن:اواهقار وأ نيبةرمسملا || ةفصحود# دارؤا

 : ميركل بانحلا (ناك الف) هلالح ةء4:وهحارسرودب ىفاشلا عرضهلاروتو هلاك ىفا ا مالكا لوأ ىف امفنمف

 مع ىلعران نمر مشو هو هعرشلارو:لاقفريغلاب هانرطان ىذلاوهىلالاعا || جني سانا ع
 | ىمتناكلذدعب هحودمل

 لازأالا سرد وذ نردنأ امو لاؤسلا ىهتنمهنلا و ءاصقتسالا هنم ىذلا ىعفاثلل هح هنا انلعق ١ رظن هءفىدنءدحلا اذهو

 مهحارفا مالا نمدلوىذلاءادعلاووأوهو لاك الاو هلا نع هرادءارغساو هراوابْ ثلا ملظ ||

 ونار

 مظااوراوالاهددعتوتسااذا 5 هرظاشبايندلا ىنأ عافتناامو



 صام ةكعر سم“ ل هالول ه نمو ىمقالاونيمرطا احا
 رظانمنيملاعلا امو اذه و رظان كوخ هللاناهثلاو و
 رفاورحيمظنلاىف هسعاطأو «٠ اركسعمظن نودللا ىلعج رف

 رعاش عئاووا|!لاوحابنماي ٠ هعقو ىقهفاحز همن متنا

 رااود لاطسنممهاعتراد 5 مهرسايةاغبلا كن اه عبجو

 رباقم جورسسلا ة ساهناكذ ٠ هغضاوبامل كلا روهأظ ىلعو

 اوءدو ىدهلايةلالضلا او رتشاورصانلا دعب انتءببا اوضقن نيذلا أ مركلا هلعنع قخامو

 دنعفي ريثلا انمزع ةرارا نكيرلو ادصلامماجأفئلار كلا مي قاحامل ةلبقصلا مهفويس

 1 ةرمصنلا ناولأ عوردلا عيب دن ىلعمه؟ امد نم ماشلانولت :انرهظأ ىح هرتةدراملا مءامصع

 ردح تدّث نم اوحرخ لو مهد شر كحو عئاوولارابغبالا مهضراوعءتباشام برح نايش عد رم

 نيتلسقلا نيتامالا 4«مبارغروظ لو نينلودلا ىلعهب ميخو كاملا لالظ لا غسبسأ دقو عماقملا
 انههقدقو تلمجاما هاوس نع بارعالل له اوعلاّتق رمد تلدقام امهريغل قومسلا تلكواو

 قةهع ماكحأ اعااذلطعو هدوملاىفاصب هحو رممانزي:ءاشنالا سوكرا دينا ىلا تافتلالا رك

 ىلاهدا هما مس ىسوتلا ى_دقلا قب اسدقلهلباتو ةدمعان ددع ماكحالا هدهو ةوخالا عرش
 لكب لاصوالا للجش لاصتا الا قدي لو ضوءا مع سدا بوقته سفن فه اح ىذدقو ضرغلا
 تد-رامه فسولا هصهلا ناو باوملاى هصةبامقندصتو هعق + اهعاور قةو>الاروطسةلاسر

 للا | تيبنم انهكفيو هرايخأ بيطو هنلثمأ ةدهاشعراصبالاو عابمسالا عنعيلاعتهنناو هقدصم

 دارقألاا ن نه هنا ىلعهمالا عاجحا لص > وهب ردملارايدلاب هناشنأ (امو) 0 ىهش اهقاروأ

 ىورهلا كر عدءب هت كدا اوف يعلبلا لالا عدلا لالخ هاضقلا ىدافان الوم د

 هللد#+ل اوهو هريطن مون ريصم كاع غد :لهنأاورك ذو نور ؤملا هخرأىدنؤملا ماج ايهنءارق موب و

 نسب مدواو رينملا مهح ار مس لالحرهظأو ةئسلاو باكل ا ىقمععلا ىلع برعلا لضفنايأ ىذلا
 ىلعهدخرركتو هنملا هده ىلع دلال ةلال+لااذهرونب لهما لطظلازأو هنملا نرط ةسرد
 سردا نبام أمس ضرغلا ىلد نع هركشنو ةيلاغلا اهلز انم ىلا بريح دوعو ىعفاشلا بادكأ ةرصن

 نيعسس هداه هلل برسمثال هدحو هنداال اهلا ال نأ شنو هيضاو هملع تسمأ ءاضقلا ماكحأ لهح نك ْ

 هرهطملا هس رش لباتنم ىذااهلوسروهديعادهم نأ دهشتو ردقلاوءاضقن | ىلع اعاد ن حي

 همعلك هس رعلاممتاصفب اولاز أ يذلا هب اأو هل[ىلعو هيلعدللا ىلص رقكذ ف لهدا سن دب
 ةالص همألكى لع عوف رههصنزيىلااذهواد رعان ارقهانلعحانا ىلاعت هلومب معلا ىلعاوزيتو

 ىذلا ثي د> لدن نم ىلع اه دو دح مم عبو هلالض عوردب لب رمس ن م ىلع هنسسلا وسلا ْ

 ميلا نيذلااذه ةرصنب انها دعبامأ رياك السن اسم هلاجرءامعسأ لهجو لبو ه.لعللا ىلص

 اودشنأوا ارمةمهلالحرهظ دقوال فركو كلرتشم الا هذه نيد

 كروعر سلق « لطن الوأ لطلاب

 هيروتلا قاوم اض :1[تلحَو مالعالااننْمَأ ىلعهي دي ؤملامال_عالار شنب دج ار ركمال> دقو

 اودنأتىح ثيغلاو ثوغلا من مهعاما ىلا ءاملعل !امظل ناكىذدلاثمللاوهف 0 هرمصملا

 ان :ًاران دعا-دقواتلقولزعلا مومغ نع هانم ثسللاوىفاثلانمهراصن اشار اًرعأو,هديؤع

 هراهظا ف ميرشلا

 لاطعلاىدلىنثناز لضفلا هملحو .«٠ لطخلا نعىنتناصىأرلاةلادا

 هراهءوض لظأ لاعلك دشن اوهريغ ىو و

 وه حاضبالا هللا هج ر

 امالكم_اكتملا رك د.نأ
 ُع سالهرهاظ ىناهدك

 همالك ه قب ىف هدو

 لروةدهاوشلا نموىممنا

 رعاشلا

 هاكرمشلوريذلا كترك ذب

 مللاو مللاواذلا لبقو

 لهالاو
 اهرْنَم اهذوركم نع كلاعلاو

 كلر امومت ىف لاقلأو

 خلا
 ىلعم_ظانلا رصنقاول

 ىلءلكش ال لوالاتيدلا

 سالا لازأ هنكاو
 ىاكا كلا" هكدب

 ىدب ىف جضاو عوذلاو

 ك- دع ىتئسأو تاقاملىناف
 م لضفلا العاوز اح نم
 نودوصعم ا مه نم ملعب

 ارزات نم تلقا إفحدملاب

 ضب انيمي فن رهتس
 هللا ىذر هنباعتلا مع
 همزكو هنع 1

 (عاضسالا) معأهنلاو

 لاملالّدب سفن اولذابلا

 م
 دهعلا ظفح را اوظفاحلاو

 ممذلاو



 مرأ ملفم م مورأ امتغلب)
 مرعلاب ىمم ىلح نمع

 (مههل او

 ءازجأ هير وتس اكملا

 اهلك اهعحس راهمض و درع

 همالعلات ةاربانسأب الو

 قعوتلاةهكك معتلانه

 لاوهلا

 ْى تاز ىلك قتيرو

3 2 

 3-3 - ىمك> ىف تا د

 ىمي لك
 ماكتنالا مالا ل ام
 ناسلا نس-وةلو مدل او

 اهلعمالكل اوائاسأ
 هتمحم ف ندصة عزم رعت
 الك غلب او لدا هلت
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 نمك>دع

 نملضفلاال_ءاوزاح

 (هتضادزاب
 دوه باهشلا ةمالغلا لاق

 أ باص فسوبارقن مدر در كح لاثم نع 0 الؤمنع

 همايأ قار ءلاء اروزت لازال سولا ىلا لا ىلاءلا يركن ارق اراصنأ هللازعأوهو نيقار لا

 قارعو نيعماملا ىفاعم ام نيدلا لوشور املا ةيلاعءاجفلا اهتلحو نينناملا همعتسمهعوعلا

 لوقت برعلا ةممالق نيتلح ىف هيغسونل !هنساجم نم نيزرايمخأ اوبرعلا

 لك أمو”ىدلالاهبشاعب .٠ برمثم فاي ملمذلا باننا الولو
 لوقت م علادصالو

 لزغلاة قرةنمسألاةذشن ٠ تحزمدقد1ا هه داكفل اولح
 هاوذأ تاعملا اهل تحتو هيفسولانساحلا لاك سورطا!تانجو ىلعارادنيمألامسممرك اف

 نسلاو اهقاروأ نيب.انثاايدرغت اهعحاوسور هما ىلا اهانرددأ ةيديؤملا نرحالا نما خالركشلا
 نمبرعت ىلارودصل|اهناو اهقالطن ادن عانقاو د ءاه سورطرودهتعدوأ دق مالقالا
 قالطالا ىلعءانثلا كلذب ا محا تففخ متلنا ضف نم تقاطأ اذاو قاوشالارثامهض نءامبامفن

 ىددو

 ةانيس- رس 5: تت نتي يي

 تاكجب "72: ةشضنج ع

 تبهو فنشن هذي و ر لبق عاسوسالاب لح و ىئسودلا برقلاب ريشبلا دورو هلع ميركل

 ىناىي ومعنا |ةةوش لاعف ئسومل ااهرمأل عاضر ىتوهاناا٠ نم بولا! ىفام تأفطاوهلوبق تامسن

 ماحو ةدوملا ىناعم ىلع يخو هللا بانطادمدق هان دجوقهلاثم برك انلمأتو فسون عرددال
 تالظلاىفقربلاضموأو هدروءافصا !لهانم ىف ابذعأ دقاهنم هدحوةقاوشالا ىداس هيلع
 هبطت لصق ن مىدوا دلارمسلارهظ نكلو ىسوب لا هوهف هدرب مظن هنا اك ك شاق هروطس مقر نم
 وهاماهن ءانصنتقاو ساني الامارآ هر وطس ساكن متنفتلاو هيام ركمأن ءاجاملهل لوسرانقدصو

 دراي دن دهح ى دك ادانج نم ءادعالا تبر ضن ءالولا ىلع بول عملات او دراشنيعا | نع

 هللا من ىنانتلوخ فلا هذ_هودكارلاءاملك هبحملافال_:امهجازتمال لبنلاو ةلحدلا تسماو
 انيلعدللا نمد_ةىنأ از_هوفسوان أل وعي نارقملا ىلع نيسدن دةو انيلاداقنمةوخالامامزو
 اذهناانإاعو ضرعلابلوطااهقب اطموءاد_ءالاضرأ 1نمنيكملاب ةعركبأ كارلؤر اسال !نزغسو
 كاع رتاج, ضال | سوبل عمك دكو نات هلوقي اي دقة ءلاهتامشدق ركلا منالا
 اعاددع س> ىفتعرسالا هن وو ترك ذامانتتسأ لمانأو اهنافحا ىف هةنع تصمت امانفوس لق
 لج ال دي الةالفاس ىنع«ناكناو .هنلا ناريطللاهتةجأ ش رض: تحرامانماهس حراوحو
 تناكناو .نارملالماوءاهفسرغتوهترايانرهةناطاسلزننو . هيلع مخ نا سو. لا ضرغلا
 ضرال اريهطت فلوخدلاب نينلودلالاغتشالالا لممملو ناطاس نما هنناكلزنأ ام ىتلاءامسالا نم

 نيب نوي العا هلضنآدةو جراخلكف ناد علا سح دعب لخادلا برضلا عاقباو. جراوملا نم
 برحءانب ارصنل ا ىب أن م همه دنو ابيرقكلذىربو سكعلا هسن اح نأ دب الوامقر بودحلاوبحلا

 دود 1:1ترثك اذاو مهدرفري كسلا ىلا هصمتلا عودملا درو مهدح عئاوولا باسن ىففرعشت
 ةروسمهنص+>م نلالتدمأ ىلا اودتءااذاو مهدى عرضخالاديداا قرون تدرغ ءامادلا»,تدروبو

 ممهلااوؤرصاذاو لابقالاوحوتفلا ةرثكب هللا هضم خش مسهلو نودي همها لاتعلا لبق جملا

 اومداذاةلذاجت اهنك أسل عمد لو هعئام فصلا كلذ د دعم وصح مها نكن ملةيدب قوما

 تلاوو مهفوسسهنسلا هلك هدمهنعتب(ءانانملا تناك ناو ةعءقاولا وصلا كإ:تانودي داب

 ||| هلعمركنعقخامو ترطفغنادة جورب اك: ءامهسىأرقراط .هنمه-وربقرطاذاو ترم

 كلذن ع تاءزانلا فمهأر دقو لأس لئاس و امسىدبأ هللا اهق مه ىتا اعودلا نم هرمدانلا ةعجام

 انهدصقلا نكلو ذ.دماهرح ىلءاكدبصقب كلذىلاهفيرشلا انةلودءارعش ضع راشأ دقو الا

 ان ديصعلا كلت تائب 1



 ع

 هيزاخلاامتمغن برط: هناد-وهمال لاراب ودعمهان دعادقو كرايم ابن ةرب اسلاتمنل | نم لرش

 1 امتي ملىذلا مكلوسر دب ىلع كاذباو>ان دعاو هيلكو ملا هعل طاارك نياهبشت دنعاةامتشا متو

 0 نعاباوح هّستك امهنمو ه لوسرل اتاك ام | در صلاح وكلت لوبقلا ريغب ام

 م رالوهو ناهٌدع ندب زب ىجأ نيد ى :رصانا |ىلاعل !ابانلانم تدر و

 نمتسسب لكى صال+الاءارعشو ميدقتلابةدوملا عم ىفاطظوف#ىنامثعلاهريسو ميسا فرعشب

 هسو رة هصالسالاهدالب و ماقتت قولك ىفةنونسملاهفو.س داهللاضورفو ميت هتبحت ىناعم

 روغش هفوسسن كاك ةلودومرافكلا رود هلماوعتاز ههو مالسلا هم ع ىدهجلا بائحلاب

 نمهنان هلييسرعلا دخن وارهللا لسس قدها حربالو ةلولدمممئامد ىايرأ ف شر نم مهدالد

 اذهىف سلاوةيدب ؤملاا:ةكشعىدتقاو هماظن ىنامثءلا فلان مص او هماقمد ةءعالع ىذلا
 دعبى_يملو كبري مش نمدالولاةنملوةبكسماملةداعسلاةيرورهتدعاسو كلبرسش هلءادتقالا
 تردد هلوسرو هللا ىذربام ىلع لو بعل | ىنةكراشملاو هلوبقملا تاحوتفلا الا هخشملا هذ مءاددقالا

 اهرابخأ نملوبقلا تاهست مشو هءلعمالسا!بيطن جر أد ىدخحملا نانا ىلا ةض واغملا هده

 سؤرتهحوتو هتييج ىف ةرغوهو لفل تيك نانعانعاط أ ءانئاهانلجو هيلا لعام ةيبطلا

 بابشل ارمضخو هنا سل للقلا عه مدد قطا ىّولملاءاشنالا نموا هتلبقىلااهءوكر لبق مالقالا

 هلقناسل سرخام ىذلاءاشنالا ال هرصانلا لذاغلالاقو هتاعدم نساعتو هسفن:ضراوعىلع

 الانع هقاروأ ىناعن انة دوملا تارشنمهاذهأ زورو م ركلاةطايد ند دتاودتلا

 فاكاب سرغام ساب الات ابن نممدادقو هقاثموهدهعلناونعهناانإ<ةصال>الاراعشف

 هضاير نمروثنملارهزانةطاقاو هتار شه حلا عورفؤرهظو هن !نوطقتندو هتابتالخ لدلا

 عومهءانعلاطو دودكناو ضراوءلانبب هسورطضاس ىلءهروطس مةرىنانازغاو دورولا دنع

 قشهدلملاان:أر ف همكح نمشهدأ اهفانرصدتو ةرك ذن لول ءالذنا انطعق سنن مل ىذلا هنساخت
 ىضاقلاوأ هيوقهتمرح كلولملاجارس لاقرهنا-ارمدقتل جارسسلا اهكردأو ل هع هدهانلقو ةرمددتلا
 ا:مزعدوبعتظقست دقو (اهنم) هب دلاراوال ا هدهد: ءدسسم كإملاءاندلام لاقل ذبعسا
 اهل ىنكت دقو نيكرشملا لاقل درتتو اهافحأ فوءسلا لقمرع# برر قنءو داهعلا فيريثلا
 ناسلالت ارانرافكلا ىنعردلا بابعىفنيتلودلاف وس تخدقاذاو اهاطاسدبًأف هبات صتلا
 ن-ساما.نهرصاناانء لضافلاءاشنانمو) ارابدزب رفاكلا نمضرالا ىنءرذنالرصالا

 (ميقتسملا طارمدلا اله ىلع ىشمىدلا تاحودفلا نأ نعهناذ م ركجحلا هعمس هيف:ش نأ
 نءاظلاةل [ىهو بكارملا ,هاطعأو بتارلا يقملاةل ؟ىهودالبلااناطع أ دقهشا ناك اذاوهو
 بانجلاو رانلا ىلاءامملا نمحوف موةلاقتن |ىلاعت هللا هلقشي نمو رادلا ىبقع نملانؤعدقف براهلا
 نسل تظاندقو نيرادلاىفنيمركملا نمدنا لو نيلاطلا ىف ل” املا نسح ىلع هسفن نطو
 حراو»تضفنو هركذ عام دنعابرطانحامرناددعتكرتو هرصن ةوالخاووشانفومسم
 هنرت ب ادحالا لزانمىلاةيدي ٌوملاانن اسرق تمادو نابرغلا كان صانتقال اتعحأ شرانماهس
 هفويسضس نم قرزالار جلا قرغصالا ىب ط> ىذلاد -هاجلاهناو ناسرفلا لتاقم هئادعأ نم

 هدنعا:ةرصن داودتو دد د: رمضخأ شدد العأ لوب عيدنا لاكورجال ا توملام هتاذأكو دوسا

 زعأل اللا ناسا هللوق» ىت ه-ىدب ٌؤمل ا انرمدتز عب دياسإو راس هيام تفر نا

 نيدعاخا ءاماتو ءلاوهو ررقتوان دنع تثدققاةدسال ا ههح نمىنامثعلا هعدقنف كراصن هللا

 دئاوغلا لأ ىلعهير< هلنار ربك اهللاريصتلا قيهلاوالا لاّدتل !بار ىنهفومستلصام ىذلآ
 اياو> هتتك ام (هنمو) رصعل ا ادم هذومس ةعراد نم ةلزاز فن و رفاكل اريصدل رسدفلا اذه نم

 معأ هللاو مدقتملا دب

 مديدرتلا»
 ىلاءانول اب ىاعدءاقول ارع)
 ( ملا نمفارزو:انول الب

 هجردو#باهشلالاق

 قاع نأوهديدرتس اهلا

 مم ىنعمتيملا قةظفل
 اهعلع وامدع هنفاهدد ب

 ريهز لاورخا ىدع
 هنالع ىلعامو» قاد نم

 امره
 اذئلاوهنمةحانمسلا قاب
 اعالج

 رخ' الالوةو
 قوه اى ىلام ظفحاو

 هناو

 هبث احم >رهدلا ناومإ
 ساونىألوةكو

 نازحالالزنتال ءارفد
000 
 ءارس هةدسمرخح اممول

 مع هديتلاهدهدارانو

 ىنبىعونلا از_ههحص

 ملعأ هللا ومدقتملا



 ء؛

 هنمو « هدحو مسالءاشنالا ةعات_ص منال هلاك في رذلا دي1ةَلا انه تدروثالةلاطالا
 كاملا ةبتاكم نعاباوح ههرلا ثدغنمهارثهنلا قسديؤملا كلما ناطا ءاانالوم نع هتأشنأام

 ضريىناملا هفيسو نملاو نمل ا نيب ةكرملا ديعسو دحم سانحلازالوهو نملا بحا هرصانلا
 ءاعنصت هع انصتدرالو ندءىفن دع تان ًانمتاه دجار م ال او نري قىدنوس ةساسع الامح |ىنعملا ن هنيهحو

 سؤرلا بيشاهارتءالت كر ولوهحدعممالادوسانثلا مالقأو سورطلار وطس ىف ىتح ةريد#
 ىعب د نيب اهروطس ىلا ل ىفةرفاسهتدوهرودبو مياستلا فرشب انمهدوصغ ة هركملا هتامحتو
 صالخالا تامد,ةمتثآو بتكومندامشمسر عضودقة دوم ا دهاشواهانر دصأ ميهتلاو لممكتلا

 ءانثلابطنمو هتاكروهلاهجرهمءتاممالسلا نماهانعدوأو بحوملا, هما ىذاوهلك-خ
 نء«صاخملا نس دعب هب مدبامةدوملاصلاخ ن هو هتاسفن بارلا لدذملا كلذ جاردأ نيب جرأتيام

 اؤهو قمنا ةريغوا

 هناولهاو_ثاهرمهحتال
 امك ةدي عن اعمى ىتأب

 هعفلا دعاوق نمهضىأ

 ماثل سمنلاداوسريغاهل سلةنو هملك قاوشالا تاعد» نمو مالا ن_-> هفارعا بط 1 1
 اهقفاردقاو س.ةصواه دقي نأ ميسنلا دو ىلا نداعملا كل: بطب ىلاعلالاثملادورو هملعل ىذرتو ||. تان محزلا ىلا جحا
 كالارفخانارأالا ثمدن مرك أف سفش ملكت و اهفرع ب بط نم قرم نكلو فيطالا باستكاالا 0
 00 1 رار لسد ل ماهم رخو رويس هعالبل انج نم اهل هني نقلك لع || ترس تل نم
 ال 10 نخر دولا تاز ةقار و نمرهظأو اين لثعت لص اغصلا تمص در و: روفر | يعدد قلت نأ لبق نم
 ل اوخدلا باوبأ منذو مارك الايانملب وقدقاو مرك ا ناكفىدج الا مرا كلذ نممدقو ابن 3 0 نمو

 اد 1 دع وعو باشن |ساكلن 1 لقلو ..مالسب اهواخدإ اد اوك املقو انلب قم السلا ىلإ || ب” بتال تندد
 ىنانازغنو رصانلاىلا الاب سنبال لضافلاو لضاؤنمالاردددالءاثنالااذهنا انثعو رئاد : 1

 بنمالاردصالاهانلقفهتغالب سمتانعارو معلا ةريحانلزغتدعب نملا ةريح هنساحم ||| لها نم كلدسعا تلاع
 د-ذعضررأضورلكلغطتو هروط-ناح رهقاروأ س ورط العدأح ودلكدوو ملقو فيس ريخىوهلا

 انا ىتفيله . ناسلار كس تءامىتلاةغالبل كانو هتحاصفتلاتو هروئنمرهز ىلعهدورو ||| منسعلا كاذب ىلا تلقف
 ندعمانقرع سطس فم: اذهف ناتف:ست هءفىذلا الا ىذقساقا امها لاف هما قدصب فو رعم
 رصم السهو نيقفاخلا لهأ تأشنافاتإسن اطاس ترادءاشن ا ةفالسءدهو نبآ نمل قن لف هبمط ||| ىنيعنمعمدلا لسلست
 ردم نم لباب محام لال طاردسلا اذهل ط.او نيكلملا نيب لوبقلاوفطعل ا ىفهئازع تقدص هلس رهو
 اعدقامهلتلاوةغالبلا نئك اناعا ولع ةنطاسلاراعئانبًاررثنو ,ظ ىلع لكشاو نيكذملا |!فوقوم اذا ىحدم ىلع
 هعبذب قابط عرمشتو نعاطا كبف نعطال انلقفهتاهمدرز عر دن لا منمهلاف اناطاسكل لعمتس ||| ملعىف هسحوتلا نمو

 هداعسلانحربام عار نء امن انع سافناببرطأو نك [سمهرثأ نم لسنلا اك أ ىنعتناكف ||| نيردلارمددل ضورعلا

 لاقملااذ_هرثك ًادقاو الس زاهحا هناك تاع ساكب همي ثا انترض- ىففاطو الودوم ىرممملا همقفلا
 باوحلا اذهو باتكل+ الكل انلمفاهلحأ هشولاهي تضقو باطلا سانبانمنينملاهءاتكى || ديدممومهلانمىلتب و
 ملعأ هللاو هريظتةي رمدملارايدلا نماملا لخدام نمل ناودلاكب هةعوتسال ةلاطالا ةمشخالول اضر ||| لي وطورفاوو طمس و
 نمتدروه.:اكمنعاباو>هارثهنلا يس ديؤملا كإملا ناطا سا اانالومنع هات اامه هز اا تالا كلادباملاءنك أمل

 هعازءفوسس تا ازالوهو هللا همر زي زعل اء سراووبأ هللا ىلع لكو لاوهو سنت باص ليلخلا قارغلابباهقلا عطق
 انلوهمالس هصخخ برا اولا ىفنيقب اطتمهمادقاوهدوححربالو برمذلا هيضام داهدلا ىف | ىنهمانةبافكمندروأ امذو
 دنعاج قطنت تامحتو ماعملا كاد ىلاعت الا اها وق ميس ممرءامدادوةباةسو مالسودرب قوشلاو فع وألا هكىلعلالدلا

 نايقملادئالةىشو نامزلادبح:دوةعصلا<داقءانثو مالقالا هنسلأ سلا ةيظاوم

 | دقانهناذ كلذ لوقا انردابف برغملا جاحي هم صولا ىلا كت ضوافمتدرطتساو (اهنمإ) سنو
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 دو#باه_كثلاءاثنانم بانلا اذهىف ىبعاو همالقاهل لالهلا ناك لصالا ىدبأ اتضخ

 ةروز نمخأ هملاطهىفو فيض ةأطو نمفخأ هد اقم لازالة ب رس مدقم صو هلوق

 قهلوق نس 1١ هلّدمو فيس ةلسن مادعلل عورأو فص هب ام نمد ثم ةلغس قف فيط

 ام رقنم ترفنو دوم-غلا ن 0 سل 1 انا م رم لاك

 ١ ةبجلاتمرضأ دق فقودسلاو اماقنمءاورالا ىلاتةوش: وبول ةلادراو مىلات ئمطدو هئسالاو

 امش بيطوروغثلا درب نعت ترعاق نياسااروغُ ىلع قاف_دالارساها دعو اهيضغرات نب دلل

 ردعااددع.٠ علا 1 نممهفاملاطب الاو هناكماةوقوهيو5 ناكمأي اير هطتسا ن نءالا مهنمام ةاهلاو

 رو«عااطوطشن م هلهش ىلع ا بط؛نالالا انههءاشنالا نماريثكت در وأ امتاق هناكم نع ل»

 ىوذاقل ل الومادم 12 قهنأشل ًاام كلذ ند روثنملاضاير قهزن_:لاىلا

 هسورملا همالسالاكلامملاب قي رمثلاءاش ثنالا نيواو دهب اكتن ىعذاشا!ىزرابلا ند ىرصانتلا

 اذار وعلاوة ضوامو
 الفاض أ هلوقو قسنا
 سنك اراوإلا سنللارمسقأ

 ران“ الاى هدهاوشنمو
 مسو ها ءاع هللا ىل_ص هلوو

 كيو لواحأ كيم-هللا
 هشعاضأ هلوقو لواصأ

 ايغرز مال ااوةالضلا
 5 هد_هاوش نمو امحددز

0 

 ةقرالو قه وفشلا نال لاكل | تاح رديلاءانبقرو ىلاءملا بتر نم هقاقكسا 4ستروىلا هانلضوأ د_ةوىلوقوهوأ||
 وكي قاما نارا راك 2 ا اوهدىلالوخدبحاصللام ىذلا ئنملاهناو ىلاعلا هّتبب نعجرساملاكلل |||

 0 0 فرش لضافلا ىذاعللالو ةديلتو هقراط ىهلكىهاس نادو#باهشللالو هناطإ1ةوقو هتعالب 1

 هب هطول ةداا وكت الو روثنلارهز لويدان ازاوألا هر در هسر ط ماك رثنام هدوقهش هرثك ىلايولو ةزيسعو يزرابلا ظ
 7 : او اهجا هناك ظافلايداحأ الا ارينم ربا مح سل د الو روعس دربغل اس لء>دوتدقالا مصملا باوبأ مآ

 لغو ءلاو دلع قدك اقن إن نمر 5 اتءاواضرلا الام امن ع كا اغالات لاو ملسن نم

 ةيمالسالاكلامملابفي رمل اءاشن الا نب 0 مظعىلاكلا نرشالارةملاانالوم
 جحياشم نم ل كم1 ”هناو لو ةودو هسورلا

 عا رنملوأ م ظعالا كماماناقخامو تببلا اذولهثنا ةيهركذت لهدا ت دشان مال_سالا

 تكرئىذلاعرفلا | دذهمهاو هلكدسثوهدعاوق عفرفعرشد هلاثم عقر ىلار دايو هفوعح

 هرينباع ركن ال هنسح ىوجلا تابنلاوانسحان اين هللا هنأ دقو راف برقلا٠ اهءانمسإو هلع
 هلللاكلا نا انلعو الكا هدازفان لاما ىلا اخو هاعأامهلكقرديلااذهوهدعبر دباو ريك الا

 امهاذةلاحتال لام لكىرأ

 د-جلا ثروام هلضفأو

 ةيساك

 هضرمضو ةددلاهدهقو

 هللاومدتملا تبى عونلا
 عا

 06-2 8 3 ىوهاهو همظن داق. بدالا انعدخأو ديرما ممن هفب ثلا ا:نذشملناكفهدلاو ءاسيت مال *(هيحوتلا)»
 هد. سهم لكن م هل ىتح تدرحا١

 1 0 "انزل ناكن او لاثعىلا اقن نأ لحت هسا ودلك 1 0 ل زراملاتونبلا
 دا ن او نامّرلا هيف طّرذاذةعهدلاوناكو لاكلا ادمتهزانتء.شاذ هةيشاحاهز لاكلا 50- د ا ل

 نسا تدتماو .هطساولا معن هيزاصنأ ىلا. رمشلا اكل سد_ةعىنءانهظن دقو هطراو كر دتسا
 تلاقو اهتامذرروطسرانع اه.ةقاعوقاروالارود_-تحرشناو اهتامعنرباحملاو وغثىلا مالقالا

 ةوهقبةيونلادعبانح هو ررغ ةتهملا ىدتالاالا اهل سل ىتا'تادبرعلابالهأ همالقأرجل

 ادلة: بتكراىذلام امالاءاحو رهز دةروثنملا رهز وداعدقنامزلا بام ناو ءاشنالا
 هدصأو فب ىمشنأ :ارمسلا لع مطارد اهو هديلقت بحت ىذلا مامالا اذهءاغابلات اأو

 فمر لادرطساو ا هولا ن نع نيفيا دع! ال نايك الاوبشن ىف سمع نا هدشر وةنومأمو

 هجره ناةمالعا لاو

 مالكا | لمت نأوه هللا

 اديد عانعبنكوأ ١ هروة:هرهز دن ءريهز هعيدح اخام ارغلسروأ اح صراجرد دار جرم ضرر

 ىذلا ئشنملا هناك هربرخ دنع ىدألا عم طع هند ءازوطلاتعيمولور_ةدعلا د ماح لاس

 كرحالو هزرتحت ىتا ودنم ىلإ عبصأ تلخدئ ةنم لكلاوالا هزه هزهو هنسعب هد عر ل تلا

 رخأراهمدقل بءاصل|اهكردأولف همم تارعقاروالا نيب طقاستال اعرف همال-ةأٌ حود نم

 دلَقتلا اذهوهلاكب فرتع ادقهدلا و ناكو لاتتقلابنونمؤملا هلبباقل مثلا هيسابولو هنردنلاةكاوفلا
 لا لان دن فتسم رخل ارو رق مهو يذلا مال ادن لاعسا ىارتعالا كلذ تو.شل

 (هنازح - 0ه)



 نيدلا جان ةمالعلا لاق

 ىناملا ىئرقلافابلا دنع
 ىالكلا به ذملاهللا هجر
 ادروكحلا عمدرونناوه

 ىهتناةصعت ةحركنمل

 تببلاىف حضاو عونلاو
 جاتحالف سمشلا حوضو
 لملدىلا

 يمازتلال اع

 هب« تح ىرولاثوغ)

 ىزتلملام الا
 نضراض قافتلاب بنو
 (ىزل
 نب دلا جان ةمالسعل ! لا
 ىناثكا ىثرقلا فان اداع
 تاوهمازتلالا هللادجر

 وأ علا ىب مزتلي

 ىورلا فورح لبق ةيقعتلا

 فرح ء ىحم نم مزاد.الام

 سا اصفنيفرسوأ هلع

 بارت بعصأ وهو
 مزاي هباكال ةحاصفلا
 هزم دمحال وهمزلن الام

 ةهفاكلا مدع اماالا

 ىف هدهاوش نمو ىدمتا

 باكو روطا اوت ارنا

 للا اوىلاعن هلوقوروط سم

 اذاةلغآو همامع همامغلا اهلدماهو باقعىباقعو باعس فم ىهو مج هعلق انسفاوو هللا |

 2ك

 لوقك اسعمناكى رخال نمهريظن ىععهنيرقلا نهناك اذا ظفللا نال ىنعملا ىناريطنل هفلاذغ

 || روهظلاو مهرو ف مج الدابو مهرودمهروهظ نيقاواو راط نيم همم فص: دابع نيب حاصلا
 ااوهوريس وحرب الوهو هنأر ,رفاس ىباصلا لوق4-:هوروذلا ىنةع رودصلااو بال_هدالا ىءع

 عابالوط, ىلا ءاشنالا د ئاوذن وكل كري_سورفاس ودس>اوىنععحزني وجربي و حزني الوان
 | زاعالا هنك [سنوكت نا ىلعهعوضومعادسالا تاذكو ف قولا ىلع ى.معمسلا نا ئبثنملا
 ||| رهطواذافقولابالا كلذ هلمثيالو جوازب ونئارقلا نيب ئثنملا سن ا نا ضرغل نال اهملعءاوو ةوم
 كلوقلثم بارعالااونبب ولم منا ىرتال هدصات ىلع لاحملا كل ذقاضو ضرخلا كا ذتافابارعالا

 ةنونم ةروكمهناثاو ةحوتغملوالاءاثلا نوكت نا مزال تاوهامبرقأ امو تاؤام دهدأام
 قفاوتل ةرصافلا هظفاريغتنازوهفري.غتلا ىلع ىنبم علا نا كلذ نمو قاف: الا ضرغ توغسف
 ىنيوكو,دةلامالاكاذنف دارفنالاة لاح امفزو<الام جاودزالا ةلاح اهءفزوصف اهتخأ
 ءانلاببتكتوواولا تاوذ نم ىهىتلا لا تفواولا تاوذ نموهامو ءابلا تاوذ نموهام ل داو
 ]| تام ىعماذالللاو ىصتا اوىلاعت هلوقو ةقفاوملا->الءاملاتاوذ نهوهام ىلع الس

 اهاهو سمثلاو كا لكو ةقفاوملا لحاالءابلا تاوذ نم ىهام ىلعال_جءاءلاب تيتكو ىدتتلاو
 وح لوعفملا فدح كلذ نمو ءاملا تاوذ نم ىهام ىلع الج ءادلا,تنتكوواولا تاوذا مف تامأ
 فرص كلذ نمو لصاوفلا قفاوتل اكلنا |!تفذد.> لالتامو لدالا ىلاموْلِب رد ءدوام ىلإ هن هلوق
 ةروسلا ل صاوفق فاول هعيسلا|ءارقلا ضعب هفرمص اربراوقارب راوق ىلا عت هلوقك فر صنم الام
 هللا ىلصهلوق شي دسملا نمءاجامواريثكمد>ول زيزعلا باكل فكل ذ لهأنملا عستتولوةعركلا
 لحال هنكلو ملأ نمهنال هلم نيع لدالاو همال نيع لكن مو هماسا اودماهلا نمهديعا ملسو هدملع

 لصالا تارو>ًامري غ تارو زأم نعحرا لو هيلع تلا لص هلوق هنمو هال لبق هقفاوم ا
 اوعد ٍلسو هلع هللا ل سهلوةهنمو تاروحأم قفاوبل نكللو رزولا نمهنالواولاب تار وزوم
 قافتالا لصصلفلالا ىذح نكلو كوءداوام لصالا كوك ام لرتلا اوكرتاو ىوعدوام ةشبملا
 نمدارملا نا كاذ نمو. لصاوفلا ماكحأ ىناغل اؤم عنص:اشنالءاطع ضهب نا تعسر كو وك رب عم
 الب زاعا عممدا ىه هسنك هترابعب ملكتملا غل نا ىه هغالبلاو دصامتملا ىف ةغالبلاءاشنالا لع
 ىناعملا فغالبا !ل.ةودقعتلا نم مالاكل ا صولخ هحادغا اولالم اريغنمةلاطاو لالخا
 ةلكلاقي درغملا عفت ةصاخ ةحاصفل اوغبلب ىنعمو يدق ظذال اعف ظافلالا ىف ةحاصفلاو
 ةحاصففدبل هلك اولادك هلكد لا لامتن هناقدرفملا دب رتتن اودغملب هناك لامي الو هدف
 ةملكلل هفدنوكت هحاصفلان الة غالبلا نممعأ ةحاصفلار فور ار فانت نم هصولخ درغملا
 الو خيلب مالكل ايف مالكلا الا اهب فصورالهعالبلاو ميدف مالكوهصدقهلك لاقي مالكلاو
 جيدلاءاشنالا نق « غسلب عيصف ملكت ملاقبف امهم ملكسملا فدو ىناكرت شاو ةغبلب هاك لاق
 لاواذام لثم لسعف عمل ىلع ف خام لاف عصسلا ن-س>ًاامهللمقدةودابع نبا لوق غسبلالا
 ه.ىلتت امي راوشثاوداول اراءث همن اسار1 اروهظد نع دمج ديعهب بنك ام هنموا له لثم
 ىبعل ارصن ىبأل وق هنمو لالا هبآى حمو ىلسلابصنيق هركسلا هذه وكتتو هرمغا هذه
 مهنعراطقالاب ويش ماضعأ قد رافتىف لشولا ىرسو مماشحأ ف.عاضتىف لثغلا بد
 | ىتلاق تدتماو هناطسشدب غر ىباصلا لوقدنمو هرورخ م هلع نال دخلا لوبدو هرورْه

 أ هلأ /ناوثيالاو هريختعمسدةف هرأ /ناوركل ا ىلا نكن املا عدد. لوقهنمو هناطشأ
 هجر لضافلا ىذاقلالوةهنمو هرثك اأىأردةذ هرثأ ف.لانمىأر نمو هقلخَترّو ص:دقف

 ل

0 

 دود سس سدس يو ل يما

 00017 ان



 تاراررا

 ةسمخ هس هيفتاب اوىناو نيترهوح ةدايزب همظن عسصرت فاض هسذل ا نبا تيد ىلع ىتب زيعدَق 1

 ىذلا عونلا هرم: ىفاضبأ هسنلا نبا ىلعةدايزلاوهعب رابةعبرأ اولباوموقلا ةمقبو هسنلانباو

 عبسصرتلا ىلع لهشهتيبلا اذدو اهريظن دوقعا | ىف عصرام هب رونامنا ىرمعلو عصرتلا و
 ةلوهسلاوريسظنلا ةأعا صون زاوملاوعمص رتلاو نيكمت ءلاوموزللاوةوحاللا سانلاوةيروتلاو

 ملعأهللاوءاصمنالاو

 ع لارك ذإل

 يملا برعلا قلعلاك ترصو 5 ىمكحارهظأ دو ىماظ نمو ىيصسإلا

 هعنم نم مهنفالوأ عاصما نآرقلا لصاوف لاقي له هففا او مالا عضم نمذوخأم عيجسلا

 انا سلو لل-صاوفهامس دق لاقفهناب ١ تاصف باك ىلاعت هلوقب كسع مميذلا وهزاحأ نم مهنمو

 لوالا مدقلا عشرا اورطش ااوىزاوملاوقرطملا ماسقأ عب رأم دنهذت عصا كلور نأ

 عاصم اياهضعب وأ هم لاك ءازح [ىملكتملا تأ ناوهو تاسدنلا ماظن 3 : هلاوم ىلع, راملا

 هسفاعلا ىور عاصمالا ىورنوكي نأ طرشي نيعمددع قةر وص#الو هلضورع ةنرب هنزتم ريغ

 ميو لاحزلا طغهبانح مهلوقكواراو طأ سس ةلخدقو اراوهللنو>حرتال كلام ىلاعت هلوقكا

 ماع ىبأ لوقهب رعشلاةلثمالا ن مو لام“ الا

 ىدنزهب ىروأ و ىد ٌءهن ضاقو «* ىديهبترثأو ىدشرهب ىل2
 هلومقك ىورلاونزولا ىنامربطت عمه نب رقلان م ةريخالا هطظفللا ىف ناوهوىزاوملاىناثلا

 اي ا مسهللا سو هلع هللا ىل د ىنلا لود هذمو ةعوضومباو 51 ةعوذ حر رس لاعت

 عنان 0 طل هرهد كح ىنأللا تاماعللا قى رب را لوق هتمو افلتاكسع ظعأو افاخ

 هب رعشلا هتلثمأ نمو تءاشلاودساخلاى ىثرو تماصلاوقطانلا بىدوأو هلوةو طساو ضرأ

 ىنتملا ببطا !ىبألوق

 ل قرعلاو لغشفربلاو *# لحو ىنمورلاو لد> ىفننف

 فصنلا ىتسفاقل نانرباغم نافاقتيبلا نمفصن لكل نوكيناوهور طم ا ثلاثلا مسقلا
 ماع ىنأ لوقكمظنلاب صرخت مسقلا اذهو ريخالا

 بعت ١ صل | بمن ىحدلل * 1م رب كب

 تأ ثنا رمشلا ءاشنالا ناويدئشنم تنك ذاو تاق هيلع مالكللا مدسق: دقو عسرملا دارا

 ىلءلد,ت ارق _ هلا رمدةناف نا || دهع ءاطع ٠ نع اهتدخأ ىتلا دئاوغلان م هلا نواح

 رهطف كءامثو ربكف كير و رذناومةرثدملا اهأاي ىلاءن هلوقك ن يدلك ن منوكءام لقأو مما ةوق
 نم رثكي نامزلا عد دب ناكو رثك الاوهكلذ ىلع دئازلان كءزيزعلا نارقلا ىف ةريثك كاذلاثءاو

 اولاو نكلل ريخ 0 رز شرالا لأي ةهم هتك ادن 6 ده تيكهلوقك كلذ
 ةفاتأل ارقغلا امأو ه_هعس ىلع اديازتم هنمدر وامىلا هقوثتارثك |كلذ ىلع دازامع عماسلاذاذتلا

 ةسيفاقا ادوحو عهاسلا ىلعدعس الثا ريثكر يغر دعب ىلو الا نمديزأ هن اثلا نوكت نأ نسحالاق

 تداز ناو نيسلوالا نيتي رقلا ىواسستر مضي الف نيشثث | ىلع نئارعلا تدار ناو هدلال|بهذنق

 ةدايزلا نمد..الو لثملا نمرك !نوكالو سأ: الذ هسناثلا ىلع هل املا و اريس ىلوال | ىلع ةناثلا
 تاوعسلاداكم ادا ًايسش متحد قلاداو نجرلا دخت ااولاقو نيني رقلا ىف هلاثمنئارقلارخآىف
 ةثلاثلا ىفهلاثمولوالا نملوطأ هن اثااو ادد_هلابملا ردقو ضرالا ق شنت وه :هنرطس
 اذاواريفز واظ.غتاهلاوعمس دعب ناكم نم مهتأر اذا اريعس ةعا#لاب بكن ملا: دمعأو ىلاعت هلوق
 ةلداةلكن وكت نأ ءاشن الا د_ءاوةنمو اروبث كلانهاوعد نينر_ةماقيض اناكماهنما ولأ

 ء(جدتلارك ذ)»
 لحراىْزيزعلا عاصلثم
 وهلا

 لاحرلا قام تولي الوم
 ه.دقىلاةراشا مماتلا اذه

 هللا ىلص ىلا ف سونان ديس

 عاصل تم هيلع

 مهنوخاو هبخأ لحرف
 ىنهيماسل اوثال: دياورعشتا

 ىلاري-ثم مدسعتملا ىس

 نأ نهروهشملا رثالا ىنعم

 ميسو هلع هللا ىلص ىنلا

 قوأإف هلك د سلا وأ

 هيلع هللا ةال صف سوي

 دودعمو معأهللاو ةرطش

 ماد الاو ةلوهسلا نم

 ترم عازنأ نم كلذريغو

 لبةاهياءمالكلاو اهتاببأ
 هسزنو د عد دب ىعم لكو

5 

 قطادنءقلطلا ىلعا مس

 مدقلا ىف

 «ىالكلا بهذملاو#

 نسجرلانم بيبخلاوه)

 هجر

 (مدعلا نمداح اب نيملاعلل



 عيبا د
 لو لاخلا تاريصق تدنع
 كال

 ءانفلا سناطللا راصت
 ناطا
 ام تينلا ف تنثا هناك

 ىهن ااماطمراصقاادارا

 ىدبىف مذاو عونلاو
 مع هللاو مدقتملا

 ) جيل 0

 نس> ىناش لاهل ازاحإل
 تسوس

 ديس فام ضعب هرطشب
 4م
 هر دح نءاةمالعلا لاق
 مظانل اريش ناوه ىلا عتدتيا
 م همولعم هصقىلا هنوف

 رعشتدد وأ ةر وهدم هتك

 رئاس لم ىلاوأ هرئاو 1 ظفح

 نمو ه-هالك ىف هير

 رعملا نا لوةدهاوشلا

 اوعادنننذلا ةريخلا ىرتا

 تفو' تنمظا رش دع

 ا اوزلا

 ىلقو ميممىنتااواع

 لالا ماما مسوق ل>ار

 ضررعتلا تيد قىلوقدعي همقل وأ ىدعت كب تند ,وهلالاكلاو فذ نموقو

 كرز

 الا بجو م ئرث حاأ ضقرلاو 5 مهمظعي ماس ضارعن لب وطن

 كعب قوقوه هفصو قتدنطا ىدلا نو

 مههشفاصرأن ءترمهقواح لم افانو ه4تفاغلت وم تعج

 مماص وم عمت اك م ماج ق قدس «عىمدع ركب ىبأ لمضار 3

 ه(عصرئلار 5 د)»

 : ء(ىممجتاحتاو ىردق عفرتكو 3 ىممهتانعأو ىرعش عصر من )*

 ىلع ةظفلبرثتلا ةرقذوأ تدملاردص نمهظفا لك ةلب اقم نع ةرامعو 1 ول :ءأ عوتلااده

 هلوقريزعلا باتكلا ىفهفيرشلا هتاثمأ نمودقعلا عيصرت ةلب اقم ن مادو اهوهواجورو ارو
 مهاس> انش عنا م معايا انسل اانا ىلا»: هلوق هلثمو م 2 قاراسقلاناو ميعَن قلرارالا نا ىلاعت

 | ةرحادر عامسألا ع رهيو هظفارهاوح عاصسالا ع عاطل تاماعملا فىرب را لوقهنمو

 هتلثمأ نمو ”ةنسع ف دايزكلذناك ساذحوأ ةلبإ اقموأ نابطك عددب دايز عسصرتلا عمتاكناد

 سارقىبألوةهبرعشلا

 بان نييلاطللاذلاومأو « همارك نينغارالاناعفأو
 رعاشلالوةهنمو

 قؤاومفاومن مك اهلملابو ٠ قفانمفانم نم 31 اهموناسق

 ىتلا ظافاالار ارك ن نءةرابع هيفوش  اووشلان مهن مظن ل ىذلاوه عونا اذهىزربملاو

 ىق ىحراعلاق اهل امةتخ أ اهلوالا هظفل هش اردتص قنات ال ثم عصرتلا نم تسيل

 هسنلا نا ٌلوقكبرضلاو ضوردلا

 قدعملل همس ةرخ قدحرو 5 ىدتعملل هفس هرج ىد رقم

 ةرج نيبو ىسحر و قرح نيب ةاصاح هيف ةلن املا تاق ا ل تل يلا ادهق

 0 ضورعلا عيصرب نم لاخ ه-تبب سارقودأ و قتعملاو ىد تملا نيد وهس.سو هقمس نين و هرتو

 || نيدلا ص خشلا تيب ووشحلا هيلع ل دقءاد لا فرسه ماب هنضرركىناءلادهاشااوبرضلاو
 هلوقعسصرتلا ىف ىلا

 1 ملم بر ارابغن رقاسو « فام ىضعلارارغب سماح نم

 || هتررقامهياغلا نكلوام_مفاو است دقو برمذااوضورعلا مير لاو هتاو نيدلا ىند
 || مدععم وشاب هترب ىىتأهناذ كلذ نعزساءريغ نيدلا ئد شل ا ناواضا او عونلا ادهمظن ىف
 وهوم.متسد د ىفهومطنودلا اورصس ناممعلا ناك هانو برمذلاوضورعلا عسكر

 ىعمتعم عيجلا لادلىج رثو ه ىغسغم عد نا لادا عبر رحوذ

 ةلئاقم ىف اذن كلوتسملا ظافلأ 0 يصرتسلا ىلع نابمعلا هيدوشتسا تيبلا اذه
 ةراشالا ناو فانتم ام هانعمنا لاو راش ارفعجوبأ نيدلا باهمش خشلا امسممعرذتعا لاذ
 ىىلدوملانيدلاز ارغخشل تيب ولاجماممفرط :نارب دقت لك ىلعو عملا ةيناثلاو عد :رالىوالا

 . مهلعرش ىفاكحاوعدباك مهظفلردن مالك اوهصر هلود همعن دن

 درا هلال نر 6 لفل هند قرركن كلر برضلاو ضورعلا ىفىتح عصر نددلازع جشلا

 ىم+ تاذاوىردق عفن كو 5 0 اوىرعش عصر معن

 اذه قوه -> قو همظان تاف هيسل |ننا تدب نشا ىلع هداك تدبيل ١ ادهن ساحت ىلع هيينملا

 هتدب, ىف هل دأ ا هه ضعب هس نمالا مهما هعمنوروك نملاةعامجاامأو همظن ف عوذلا



 أ١كء

 نيى>ود-نيب هب ولارعاشلادب ربتان نءةرابععونلا اذهناهدنعررت ىذلاو عبصالا

 صقمن ال ل ضفةدابزبرخ الا ىلعامه دحأ ميحرت ,كلذدع مو رب وامهح د مى ةفلتؤوم ناععى أف

 ناهلسو د وادوىلاعت هلوقك ة ةبوسالا ىنءم فلات ناعم ميحرتا الحال ىتامفرتن .”الاحد_هاجب

 انين الكون املس اها ه-هففنب دهاش مهمك-ط اكو موعلا مغ همف هش غن ذا ثرملا ىنناكحذا

 لاقت ناملسع ور مم كلا ةيلهأ قامهشب د ىوأس ةملعلاو مكملا ىفةأو اسما تاصخ اا ءواكح

 للاوراق نرسل تاصخ العراك: | 1 دكولاةفدلاولا قو -ى ارم ناملساهانمهفف

 0 هةداي ريدلاولا ى> هاعا ىف عماهبب ؛ايهتاواسمتدارأ دقو اههخأ ىنءاسنكلا لوقكو

 رخفلاةءالم نار واعش + امهوالقاند انآ ىراج داولا>

 ركو ىلءاط> دق نارعص هه امهماك ازردةوامهو

 ردعلاردعلا لاه تزل دكر تولعلا تراذا
 ىردأال كانهسحنالاو هامه ضرالا قابطالعو

 ىر هئاولغ ىلع ىذمو +« هدلاو ه-وهعفصت قر

 ريكلاو نسلالال>الوا « هيواس نأ كراف ىلوأ
 هلوق هنعب دب ىفهللا هجر ىلطسا نيدلا ئص يشأ |تدببو

 محرلاورك ذلا صنوءاخالا قوس« اوم دعام لضفلا عج مهمه

 ةيافك قد هق سك هنأو همظن ىلع بدؤب ناب < ناكو تما ااذهمطت ىبدالاءاسا ىلآاتلق

 مهنع هللا ىضر ةيادعلا نالاوو اه انثنسا ىتلا ةنالثلا فبدكو مس و هساعدللا ىلبصهللا لوسر

 نمنناثلارطشاا ىف لضفلا مهبلسدنال حدم همم مهفيال لضفلاعبج مهم هلوقوأدوم دع

 تبيلا | ده ىلا اريشم هنسعب د ىف نيدلارعجيشلا لاوا دهل وتيبلا

 ماكلا ف لدنلا ىذفارلاهلاقام « اوهدعءام لضفلا عسج قمهمه
 ناممعلاو لزهع هع ف انؤملا نال فان اريغصلاتيب ىفعمحااق دسافلا بيدرتلا اذه ىلعو

 ملوك هي, هب ق نيد ار حا ىمبخ ب عونا

 مدقىذمدقت عم ملل او ملعا | ىف 2 فلمتو مق فلتؤمل عج

 مهنع هبا ىذر هن امعلا نع همق تل قىناو هريغب عونا| | ده ىلع دهثدس النا بحب ىتدعن دب تند و

 مهذش فاصوأ ن ع ترمدةواح دم 5 افاددثو م مفافان وم تعج

 ييضإ رع ارك دو
 * (ملصوم عم مهءا- قبس ىف 0 ىم دعي ركب ىبأ حام ضي رعت ه

 المخا نعئشب م-لكتملا ىب :كي نا نع ةرابعوهوهبايف فرط عوضررعتلا ىعأ عونلا اذه

 تدرك لل دل انتل لومك هس دو عملا معي وهسفنل عماسلا هذخأب] هن حرصا

 ضرغتل اوه: از همأ ناب ضرع هسن از يأ ن نكن لح اللمهضعب لوقكو ل. تنأ هل لوقت نأ

 ء,ا ل ضرع جاخلا لوق ةيربهشلا هتلثما نمو ةياتكلا نم عون
 مضورهظ ىلعرازءالو * منغالو لب . |ىعارتسأ

 كلسىف مظانملا ترب ىلع هسفةدمعلا لعحأ نأ تدرأن نكلو ةريثكع ونلا اذه ىلع دهاوشلاو

 نيدلا ئس يشل !تسب ادت نكلولاثمهلعوذلا اذهىف سلو ةعدملا ةلثمالا نمهناف دعت دب

 وهو بيدرتلا لحال نا هحرأأا'

 مصللر معلا ىفادجاس نككملو ٠ ةتءاس ادحاس تنمو

 م« ضرعتلارك ذاب
 غلس لو ىطغأ ىذلاو»

 ماتغبوهف ال1١ نم غلبم

 هنواس ىتح دوحلا حنانم

 نيمسعل ا نيدها ثان الو

 اد ثالا طا رح ف
 هللا لص ىنلاوه ىذلا
 اهيفنوكيآل هناو لسو هيلع

 لمشاوسئايالومورغ

 هطرمشل
 )لا رتشالا)

 هلريظن الهالع الر وذلا ىف
 ندل نمان ارقنارقلارو

 مكح

 هجره نا همالءلا لاو

 ىأيناوهلارتشالاهللا
 ةظفلب هس مظانلا
 اك ارتشا نيسنعم نيد ةكر تشم

 قدسف ايعرفوأ انلصأ

 ىبعملاىلا عماسلا نهذ

 ىتامفمظانلا هدر. مل ىذلا

 نادكؤباعتيملارخآىف
 همهورام ريغ دوصمملا

 رعاشلال وةك

 لك تدبح ىذلا تناو

 ةريصق

 رئاصقلا كاذب لعن لوىلا

 هلوقهننا هجر ىلصوملا نيدلازع عشا تيب ىمهتيعب دب ىف عوذلا اذه اومظن ام نابمعل
 22000 ا ا ا
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 مهدفو مارك !ىوسمه.فبسعال « لقذحدملا تمر نامذلا ضرعم ىف

 يطسلار كذب
 ا (مهضرأف انك !ىفشيعلاريذخأف ٠ انحداقسادوجاوطسب رمثعم مه) (مسلاك

 ١ || نعةرابع هيوكلزاحالا الخ طسلاو عبسالا ىبأن اتاجرتسمنم طسلاىنعأ عونلااذه | 1 |
 ا ليقف ةصهصنلا نيدلا لس .و هيلع هللا ىل_كىبنا ال اوقك ةدئاغلا ةدابز هط ورش نك مالكلا طس تفابؤملاعجركذ)

 ١ ةعالادرغيل ةعماطا هظفللا هذه طسق مهتماعو نيا همتالو هيدنلو هبامكلو هلل لاق هللا لوسراي نمل (فلند او

 0 ركذيالا نوكرآل هما.عذا ىنعم اص متن لحال همعالا:ىلعراصنقالا نيرو نيمسملا ةإ_ج نمرك دلان اسأكاضتدحاذاتنأ ل

 | ةلثمالا نموركذلار هصيصات بحت نم صسصخت دعب ىنعملا ميقتدفيل طسبلا كلذ. ىتأف نيلسملاةمام || نيعلا لماهذاج اذاو
 رغصالارو.نملاوهو ىريللا ىفىرتعلا لوق طسلا ىبعهنسعسملا هب رعشلا

 هقرو ىلع مم خاولاب رسه ثلا عنصام نوقشاعل |ضفن دو

 هن لص-> ا هبلعرمدةةاولىذلا ظفللا طسفىريكلا ةرفصب رابخالا ءالكل | اذه لصاح ناو

 طظفللا موهفمذاهنيرقالوهدثتلا ظفاريغب فصولا فل زغلاجامدا نسح نم طسل !ىناملدارملا

 4 تاق لل نال وم عكاش ونبرو-441ناولأ هيشتروثنملا ةرفصنا

 موناوالنعهلوةهزنم ه اهطسابفكلا لا ممم سقت ال1 لوس
 تحال لكرل نيد اع عج ثااتس "د مهبس د ةومظنام ناسعلاو

 لوقكف حدا ريغ فامأو

 را
 اريئماردب هلا. تنسد

 لاجل لاذنمردملا ندأو
 ىلع ل دام ةءمللا هده قو

 هض ىلع هش ود :وصعملا

 هللاو مدعاملا ةنىؤعونلا
 ا مظعلاب شرعلا هلا هيلع ىثأ و قلخدناز ا هوذ 0

 نيعجأ معهللا ىذرةباععلا حدم ىلع فره سمانأ ىعيدبتنبو (ماسقالا ةص)

 مهضرأ ف انك ىف شعاارمضخاو * ايحداقسادوحاوطسب رمثعم مه مينامأ ةافعلا ىطعن

 يعاس ال ارك دوي ا

 (مهيلعىف عاستا ىلاعمالو 5 مهتلات نب رونلاوذلئابتاارون) ميمو وتمر هج

 هظافلأ لمتحتامسسحو هنق مظانلا ىوقر دق ىلعلب وأنا همفعستب عاستالا ىن ع عونتلااذهأا هدهاشو 0

 سقلا ىرها لوك ىناعملا نم

 11 كار تءاباسلا للا امهنململا عّوضتاتماقاذا
 عوضت لئاق + را لا وضن لثة نؤهلي وأ: قدقنلا عستاتيبلا اهنا
 وهوايصلا ميس داخل ىنعن يملا عب هب اممم ملا عوضت لئاتن موأم صلا ميس عوضتاممململا

 ١ اا ماكل درسوا واعد عبصال ا ىبأنبابهذ هىناثلا ه->ولارهوحولا فعضأ

 قلخلاتنوروسالع ءامسأ انأالا كلذ نمحرتسي لواهلد وأ" َّق اوعستا معاذ اهبهنلا مسقأ ىتلا

 هلوق هتمعل دب

 دوو ةليعل وهو مسعتلا ّق

 قدوصقملاب نع هللا منذ
 اذ_هدهعع تياااذه

 وه حود مهلا ناو عونلا

 اطل تالا ذا
 متستغم او هجاح هلىبي ملف

 منالاوعابلالاوطفؤالاعش ٠ مسن ديراعالقراغملا ضس

 هلوقهىد د ىقىلدوملا ند دلارع شلات يبو ممتع دب ىفعوألا اذهاو هظنامناسمعلاو

 مرا ىذرادلا دمه م قوراف ث لاك ةياععلا ىنىلاعملاعاسنا ناي

 نيعجأ م هنعهللا ىضر ةءاععلا حدم ىلع هيفرهسمانأ ىيعت دبتبب و

 مولع عاس :١ىلامعالو مشل انا ن نيروئلاوذل: :انعااروت

 يي فادحلاوفانؤملاعجرك ذب

 يمه ش فاصوأ نع ترمه ةواح دم م املمحمو م,مفافل وم تهل

 هولثموة دب 4_سريغةريثك الاوقأ هفنوماؤاار 2 فات او فادؤملا عج ىنعأ عوفةلااده

 | نأ ني نيدلا ىز شل ريغ ةقئاللا ةصصعلا ةزثمالاب هسقباطن ور ردعلو هقب | طمريسغ ةلثعاب



 |تيبود .عب نون عوج الهنا فيضلا نع ناءمعلا ْ

 ءا[8

 لاوولو احماض أ نيدلا نص خيشلا هرّرق
 مهفك نمل بتسمايخلا ذل ٠ [كءامطايدحو لامهل

 نمالخو قاوذالا ىفةوالط هّنمل لص-و هروصقم للقث نم صاخو سانا نمدارأ امدل لد
 وهون.دلاز ازرع خيشلا تيب كا دكر لاحتانه نزولا نايصاز ا لمآتملا ىقتو ةداقعلا

 معالاوسنالانيبقرغلاادهاوان 5 نمو نونمؤملا ادعو هعاطأ

 ترد _ءنونزولاها صعفنب رذاكلاو نينمؤملا نيس قابطلادارأ هنا هحرنثفركخ ذدهنأك

 اضبأ نيدلازع خشلا هرّرقىذلاوتاةنزولا هاصعوهقب اطل هةعاطأف ىوان هظفلب ىتأقةةباطملا
 لايرتفالا

 مهعم< لف لونيرفاكلاع-* .جونوئمؤالاه اصعو هعاطأ

 معذلاو سن الا متو ىوان لقت نمص اخو ند رذاكل او نينمؤملا نيب هعباطملا نمدارأ مهل لص

 هه ام_ماللصاخلا ليصحت هقباطملاو3_هفهاصعو هءاطأ هلوقامأو هّسب ناكرأ تازاز ىتلا
 نب دلاؤس غيشلاتيبو بطلا ىبأ تيب نزولا نايصعن ادصقلا لجبوانهدار ااوهىدلا عونلا

 نيعجأ ممعهللا ىدر ةياهعلا ن ءهمش لوقأ ىم هد كد تيد .ولاحم ني دلارع شلات بنو

 مهحدعهس افولعلاهل « مهردقنايصعا ارهقت :مهتاعاط
 ىلاتادءكاذىمءالف نزولا امهبفعط: ملف :واغا اوولعلا نيد هسف ساحأ نأ تدرأت لا اذه

 ناصعءلاو هعاطاا ىلع لمد« 921 ةراشاب ىونءملا س انا لصف هب اح ةظفل

 نايمعلاو ىونعملا سانحلا هعاطأو نزولا هاصءف فصعتلا سانح هقدارأ مظانلا ناو هقيقح
 ملعأ هللاومهتمعت دن ىفهومظت ام

 يملا ضرعمىفحدملا اركاذإ#

 ىثنسا مممذه فص ىذب نأو هو زتسعملا 3 نباعاوأ نم مدلا ضرعمىفحد ملا ىنعأ عوالا | الاه

 عوتلااده ىلعدهاوشل ام ظعاأو فيضلا مركج,هنأ ىوسدوز ف برءال كو قكح دمه فص

 لوقهبرعشااد_هاوشلا نمو امالسامالسالسقالا اممثانالو اوغلا,ف نوععس ال ىلاعن هلوق

 ىناسدلا هغباتلا

 بن اّكلا عارقنملولة نهب ٠ مهفوبسنأر يغم مف بسعالو
 رعاشا|لوقهنمو

 ناطولاوةبحالان است باعت « مكفونضنأ ريغ مك ببعالو
 رعاشا!لوةاض:أ هنمو

 منمدخو ند| ف طعمهل» هنأريغاشرلا اذهىفبسعالو
 ىلا نيدلا ص خيشلاتببو

 مثل اوناطرالارلهالا نعول 9 م6 ليزنلا نأ ىوس مف بيعال

 معن د١ قنانمعلاتننو

 مكتهعاراحالو عو اغمض * ا ىرتال نأ ىوس مهبفبيعال

 لوق نيو مدل او ناطوالاو لهالا نعول: هنا فيضل | نع نيدلا فص خيشلا لوقنيب تلق
 نيدلازع يشل

 ملل مادعالا ىوسمهبفبسعال - مهف حدملا تمر نا مذلا ضرعم ىف

 ىبعيدتسسوأ]

 هديمالك لب كاذلددعأ

 نم دادماىلاعت هللا نم

 هماعهلنا لص حج ود.وملا

 ممسو

 يي قيرغتلا»

 تلق ثسغلا وه اولاف)
 ةنواثسغلا

 لازرال ها دن ثيغو ىمج

 (ىمخ
 دبع ندا جان همالعلالاو

 قاعلا ىثرقلا ىقاملا

 تاوه قدرغتلا هللا هجر
 عوب نم نيئيش ىلا د_هعدإ

 حردم ىف نيا امهنيب عقبف
 لوقكفحدملا ىفاما هريغوأ

 رداخلا

 عسر موب مامسغلالاونام
 ءاوس عون ريمالالاونك

 نيع ةردبريمالا لاوذت
 3 0 لاؤو
 رخآ الالوقو

 مامغلاب كاودح ساو نم

 اق

 نيب محملا ففصأأ
. 3 8 

 يي



 ءا4م

 هلامنمهظافلأ امناكف .٠ هظفل كل عسل ههدبلا حس 2 ىجز راوذلا
 | ده ىلع هدد دب ىفنيدلا ئد خيش !تيبومركلا عمت سا هجو ىلع نادل ةقالذب هحدم هنأو

 مرخاوراطلا نوصضرعلاواصلاو « ىرقمويدازلا لدن سفنلاولذابلا  هلوقعونلا
 0 5 م نان علا تفند و

 مهفوفكن م ىرت بهاوملا لدم « مهفوسس نم ىداعالاءامدىر# ع
 نيدلا زرع يشلا تيب د[ نمو همالعا اربرقت ىهتنا

 مهضرع ظفح ىلا مملانوظفحيو ٠ ىدئلذب لع !لذس نوةيتتس لوقاضيأدهاوشاا
 ىيعدبتيبو رعاشلا
 مهيد ظف> مهاقونوظفح و ه اورفظ ناوفعلا نيعبتتس«نومع اعدصْك سااك دوساذ5

 +(تابصعل اردعاطا ارك ذ)و اعاد كسملاكت اطدقو

 (مهحدعدسن اخقلعلاهل « مهردقنابصعا ارهمتت ممتاعاط) رخاالال و
 دج عم اهم ىذلا ه-ر ىف ىرعملاءالعلاوبأ هطتتسانايصعلاو هعاطل !ىنعأ عونلا اذه اهئّوضىف رانلاك كه-وذ

 ( 1 ةلودومر تنطلاىنارعش و هرطتلاع ا او رافال

 دقارودواهفمط ىوهلاىصعيو #2 دمنا ندا دضرب لف هىقو

 ثسحي ظقش -وهواعوبنعا ديدر,لوعينا بطااوبأ دار امنالاوو نامصعلا وةعاطإ ا هامسو لع انو ا 1

 لع ولاءاصعء الو كاذىفدز ولا هعطب لفدقا ارهلو هب تينلا ةفاوىق هب اطملا هعمطت دما 1 1 1
 هلل نا

 ردادنيد بواعملا سلا هع اطافهداير وهطعلا نعم نما مقام ظهدسمناكماهاع>و ردات ا 0 00

 معونلا اذه نا لمقو بدن ىنع«نعهنيب ل لذ طعدسمو دقارنيب هعباطملا هةصءودقارو 5 0 3

 عقواهنارهقافتاردعدو هعوقوةلقا عيدبلا بتك رئاس هدعب الو ءالعلا بأ لبقلاثمهلعجس || 5 8 1 ١

 ىبأنينيدلا ىزئشلاوهو ملعلاادهدمال_عبهذم عوالا اذهىف عيداتانأ تلق اردان ىنملل|| 52 26-2٠
 لابحياقلعتم ناك نمد ثرأو لاكشالا هحو نعفشهناوهن اوضر و هّتجحر هللا« دمغت عبصالا 1 1

 رظناا نعممارضالاونيدلا ىز مشا نالرهاطظوهو عونلا اذهنعاورضأ موقل |ناولاهلا لبا كاك تارا

 تأاماو ومسلاواطإلا نم ة:دعلاه فم هداقتعاوبدالا نمهعضومو ىرعملاب مهمظن ساما همف 0
 لو هاصع ئشال و رعءاشلا عاطأ ئشتبملا ف سل ذا تيل اذذه ىف هءلعّرمام بياعممنوك لسس ىلع مولعم هسا |

 لتقل هن سمف ادا طدقار ةطقل نينو اهني لنصل !ظق سم دار ىنملاتا ىرملال ود كاز || بدس ىل_عاماو لاجالا
 لومتدن داراول ىنتملا نال لا اذ. هو نزولا اذهىف لوخدلا نماهعانتهال ظقش_لم هنالز دمعت لءصفتلا
 ا ا مالكلا طس ىلا جات

 ةدايز ورهاسردالا نالرداةىلارهاسةظفل نعل دف سانحو قابط هتبب فدوكس, نأ دوصمملا نعج رم كلذو

 نااكىوذعملا تم عاوبأق ابطلا نال سكعلا سانحو ىونعملاقابطا ارداتو دةارنيب ل_صحو || اما راد ةخالاوهىذلا
 نعلود لابو اهسالو ظافلالا ع ىناعملا يح رتىنتملابهذمو سكعلا هنم عارف سانملا هتكلسىذلاجذومنالا ىلع
 اه٠سانجلاو قابطلا ه.فناكامو اعمسانحلاو قابطاا تيدلاىف لد> ىظللا ناش ىبني اموهف تيما !اذهىف
 اذه هتافل ىرعملا ركذامىلا ىنملا لدعولو قامطا !ىوسه بق سلام لضفأ || امو ماما اذ هلثمىف

 باملا اذه ىلعادهاشن وكي نأ ملصا ال ىنتملا تينا ثعبلا اذهنمتثدقو معأ هنناو لضفلا

 هلوقودو هسعن لب قنيدلا قص ِ 5 اتيبكلذكو هربغ هعطن مو ئث همك ةصعن ملهنال

 مهفك أ نم لهتسم هروصقم ه«. كءادجلاب هحو لا. تمهل

 ىدلاو تلق ها هءلاهقدرهراشاب ىونعملا سانملا حاط افانلا ةلئفل ندر وه رو هعم ةظعل

 0م هررد

 [[| كال دعسي:ةاارذ_هتونزولاهاصءاملراسلاوءاملا نب سانملا دارأ هنأ هحرممثىف رك ذهناو

 ت٠ د مو... د وو تاس

 7777-2 لا و 777



 ءاا/

 انسطو ارهظ اذلتناك لو «٠ ىلصمتلع> مل ضرالا تلاس

 اممحناسن الكل تبوح « ىنال ه-فطان ريغتلاقف

 جرحالة بسانمةلعجارذتسا ففطانو ةلعلا نعضرالا لأسهنوكلْىناه نبا همف قوام صلختف
 (فطعتلاركذإ) ْ قمر نبا مس لاوذملا ادله ىلعو بالا | ذهىنةلعلا ىلع لولعملا مدمني دةو اه دارب | ىف هيلع

 (ةاتسالارك د هلوق لل «ّلا ىلع هّترع لد ىف ىلا نيدلا ىدشلاتيبو
 . عااب الا لي 6 0 3 ةأم 3 1

 البل نس العر اراغ معاي مسالا ىديراصاهاجأ نم ه ةيفاخريسغماوسماسأ مهل
 ئدنلا ىف قرت 0 مقيم نسحتدياةهتالظذا «٠ تحرفامأالا بحسلاقربتم اقل و قريفلا | ةود :١ نايدعلا بلع
 تك ةوىدلا 1 1 ا

 اردهش 0 1 هلوقنيدلازع خعشا| تبدو

 لوهب عون 1 مسهئانثنم اضعبلانهنأب « ىرس نيد ضورلا يسن بيطليلعت
 ةءاكعل | نع ه.ةلوقأ ىّتدعب دلثتدد و ىسحع#

 5١ ةذاأذعا [4 ع ما 5 9 1 5 او 2
 انقارفةادغاب اعم ددياشد مم ريران ا قمهنال 8 انلرينلا ليلعت باط دقو من

 هصق نو ددصق فهدماشم «(فطعتل 00 5

 عما دل اوبك اهننح وذ )ع مغص باو: ىلا ازامريكلاو « مهنذملا ودنأك ريما فطعت)

 هرخ أ نأ هطرش فطءتااناامنيبقرفلاو تيبلا ىفا معي هظفللا ةداعا ىفديدرتلاب همشفطعتلا

 نوللا ةردجو سك نمت أ ىتلا عاونالا نماض.أ عونا | الهو تاقرخ 7 عارمدم ىف ىرخال او عارمم م ىنهن”ىدحا نوكش

 نكللوةلفاسلا عاوالا هذه نم ىلعأ عددبلا هير ناو أر يبك اهتت سنا نا تررقوتمدقتت 35

 دقو مزامهض راعملافعو رشلاوصنخ .رلاىناولاغ ةرثكإا ا قياطانطكو مولان اىلوقمدق:

 ىنتملا بطلا ىبأ لوقب ف طعتلا ىنعأ عونلا ذه ىلعاو ددّدسا
 مهدمريغحدملاهيلاتقسو « ردكمريغفرعلا"ىلاقاسف

 نيب عج مظانل ااذه

 قرذُ هسشن قنيعمدلا

 ضسدأ اهعمدن ا امههْس

 راصاه دخ ىلع ىرحا ذاق هلو5صيخرلاعونلا ادله ىبعنيدلا نص خشلا تدب و

 اد هبي بارحا مهلضفتاياغنعرصقيناام « اورذتفا اذار: مهل نم هيعتو
 ا ا 0 هلوذ هع لب ىف ىلصوملا نيالازع عشلا تدب متاعب دبى عوذا | اذهاومظ:امناسمءلاو

 رغصأ لول | نم هدخو مذخلا مراص!اباوغطعمئادعأ ٠ ىل_عو مما اضرباوفطعت

 1 ىو ةب منع هللا ىضر ةياعصل !فصو ىلع هيفرتسمانأ ىتيعهدب تيبوو
 لوك هئمو رجاهريصد مه-فص باوأ ىلازامريذلاو 8 مهن دملاودبأ ريا م طعن ١

 دعوم اتئلاوانسقلااملو ا عابتتسالاركسن)» 0 ريةدع ىرتعللا ا ملا اريشم هدعب تلقو

 للا مهيد ظفح مهافودوظفح و « اورفظ ناوفعلا نيع.ةتسمنومح
 أ مظانل ارك دينأ وهحالطصالا فود رثاقنقااذال>رلا عستت نملا عقتسا وهعابتتسالا هطفالوانمردلا ىئار بعت ١

 داع هوا واوا نق |١ ةدايز ىو هه سنح نموشا ى عم حسبت سسف رعشلا ضارغأ ند ضرغوأ مذوأ حد م ىنعمرثانلا
 ! 4 ىنمملا بطلا بأ لوقك ن فلا كا ذفدوىف

 ثيدحلا دنعؤلْوا نمو دااج كناناس دل تندهل جاه ود لارا الا نماسس ع
 مالم تيهوامفمماك « هباونأ اعف لسرل ادرت كىل ا هدواخ ةأنهماهلعج ثيح ايدل حالصالابب سنوكب هحدم عبتتسا هحو ىلع ةعاومشلاب هحدمدناف هكا || ٍ :

 مهل سرعنواتناو ممولطم نعمهد_صودن اوأا.ععل-راادرىزغلاو ءاعا ةعاصشلاب هحدق
 ركجب ىأ لوقانه ىنحمدو تاسهل | ىنمالملا نايسصعل مكمل اب هح مث يبل ارش آى ع مل سأو

 (هنارخ - ه9)



 لهئلاوهاوفالاو عما سملالم 2 دحت همل ارظطن اوهبوطت اوهنعلس

 هنموريسغتلا اله حوضوو يسقتل | ذهباعيشس او هيف ب. كرتلا اذه هعكو ىسنلا نسحطااو / 1 نك :
 3 .٠ 000 5 0 1 0 5 0 . 9 5 ّ د لله أ

 ساكلا ىفهلك كثيدحل عجاف « !مرشومادملاىلاتسلحاذاو 2ساو:ىبألوق 0 0
 سانللال عزتنلا لاذهل ٠ نكملفةياوغلا نعتءزئاذاو ٍ ا فا

 ار اص تحد هزلاو نوحن اامهو نينيبلا ني ده ىنيداضتم نيف نيب ني ىعال انهى سنلا نسج || نلملع مسا فيرسشلا
 هلوق ىلح | نيدلا نص خيشلا تبي ودحاو نذام ناك ا هدسجل | هةذا_ا ترثك

 م>رلاىفتاومالاو ءاكنابعشلاو مسأ ىن اوه سبئذلاو | علما ا دخ
 هلوق هتدعب دل ىفىلصوملا نيدلا رعي شلا تيب ومهتس هى عوذلا ادهاومظت امنايمعلاو || نادل قيو كو
 مهمكح قب لصت ىفبتر قس لاو بيس قمفوتلاو بهذأ قيضا او | مظع قاخ ىبعل كنا :
 لوةب مماعهللا ناوضر ةيادعل | فصو ىلع هءفرم سمار تبعت دب ثدد و | هحدم ىلع همما ىداطق

 مركلاةل-ىفوهقباساذنم « مهقباط اذن همهقساني اذ نم | وهىذلا قاف: الارهاطو
 ديدعتل ارك ذإل |روك دملاتيملا فعونلا
 (مهرك ذدنءاووشواةرذرادع « هعماسا ى دس مهاضفلي د01 | از_هفةح ناتو

 ةرابعوهودادعالا موقهأهسوهريغو ىزارلا نيدلا ةةمامالا هرك ذديدعتلا ىنعأ عونلا اذه ا هدارباب سانال عونلا

 وأ سن وأ هم.اطموأ جاودزا كلذ فعو ر ناقد او قاسس ىلعةدرفنم ءاعسأ عاقدا نع ||  ه.لاهبترشاام حوش

 صقتنو عوملاو وكلا نمئشب مكنوا بنلو ىلاعت هلوةهلاثم قسنلا نسح ىف ةباغلا كلذف ةلباقم | هلوقو»و
 ىنتملا بطال! ىبألوقهي رعشلاةلٌممالا نمو نب راصلاريشب وتارمثااو سفن الاو لاومالا نم | ا هيعس ءاحدق هنال هفصو و

 1 مقلاو ساطرقلاوخرلاوفي.سلاو ٠ ىفرعت ءادسلاولمللاولبدللا | مهقافتا بسد نسحهناف

 هلوةعونلا اذه ىلع هتيع دي نيدلا نص خيشلاتببو |! (قررفتلا عمعجلا)
 مدللءاقيالا ولضفااولدعلاو د ملء هلع نماي لس .رلا ماخاب : قال سهكلاكه العب

 هلوق هد دب ىنيدلا زعتبب وممتع دب ىفعونلاادهاو ءظنام نايمعلاو سد ىلع
 ممهلاودحناواقنلاو قتلا لهأ « انزع حدملا قمهفاصوأ دب دعت واخ ررسااك هنولاو
 ىلو هب نيعجأ منع هللا ىخرةبادعلا حدم ىلع هسضرهسم انآ ىتبعي دب تدب و 1 اناا كلاح

 مهرك ذدنءاووشواوو دوا طع 2 هعماسل ى دب مهقاصوأ دي دعت هجر هح نبا ةمالعلالاو

 يي لملعتلارك ذب رعءاشلا عمن اوه هللا
 م رئرات !ىقهدنال 5 انلمسنلا لردع باطدقو من معدحاو كح ىفنيئيش نيد

 ةلع هرك ذل بةمدهف عقوتموأ عقاو مكحرك ذماك لا دب رينو هلماعتلا ىنعأ عونلا اذه محلا كاذ فام هيب قرم
 م ات < بسلا نم تاكل اول ىلاعن هل اوقك ل اول ملا لا رن 0 هعوقد | ليللاانلعوىلاعت هل

 00111 1 هللا لص هلوعك و بأ ذخا | نم افلا هلع ىلاعب' هللا نم بالا قبسفميظع باذع ةيآان ودق نيش اراجلاو
 مهنع فيفنتل | ىفةلعوهه.٠الا ىلع هَمشملا نوف ةالص لكدنع ككاوسلاب مم ىعال تمأ ىلع قشأ | راهنلاةيآاناعو لسللا

 ىرتعلا لوقهي رعشلا هنا ثمأ نموةالصلكدنع لاو -ااب مالا نم 1
 ايوططاوكشأونامزلامذا ٠ نك !ملاطاس نكن لولو

 ىسلدنالاناه ننالوةهنمو ٠ رعاشلا ىوكذ ىف دلع وه ود هملا طءسدوحوف

 ىذا هلع ىدنع عصام 5 ىرثااةدفداهادر داصن ولو

 مهتلل ةلعر دي لهن |فيك بدأ ةءاساو مةواغلا ىف نشاورلا 2 ا1كىلعوىردأت نك املدياورىفو

 لاوثمح اروهطوادههمضرال اىلتلعح ملسو هءلعدللا ىلص هلوق لملعت 2

 مثلا لرش
 اذهذ ناكوكرم-ةلاو

 3 ىل ل ادهو ىرا+
 مث ناكوك امهذا امه

 ءىت اذه ناب قر

 تلاس
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 ءام

 ماى بأ لوةكدحاوتبب فلصالاو عرفلاءىسحدقو

 برها اهعب رنمابر ىمعأ نالبغ « هيفيطنار ومعمةيمعد رام
 ترئلااهد نمىراظان ىلاى 1 3 ىللسخ ن نمنيمدأن او دودخ1تا الو

 رك ذام عم ىلا مسالا اول لص الا: ىناثلا تينلا قكلذكو عرفااو لدالا لوالا تيدلا فرك نيف
 لهس نيميهاربا لوقت الا | له قىنصعا وهب قاعتب ام عم ليضفتلا لعفا وه عرفلاو هفاصوأ نم

 وهودمصق نم ىلدشالا
 هدنروزاخلا نا,ىل|ت نحو ه. اهزادناب ةسنارعا دخوامو
 هدرو:عومالاو هارقراتب « اهقوش لفكتاكر تسن ؟اذا
 هدرو مالسلل تش هذا ىع #2 أورابهودط حابصملا اودقوأ ناو:

 هدولاسذ تدنذأ ىننأ ىرب *« اتوا د طعاب

 ضعب ىف دييذعل ان نمزلا اهفذق لفط م امو هلوةبابل اذه ىفد ومش نيدلا باش ىضاقلا٠ اشنانمو
 رقنو اهمونخرصواجبا ضهتدةووامارمس 1دقكلاسا |ةلملق كلاسملا هث-وم مضر ديلا

 بذحولا هتساحأ كالهلااامظلا نم اهدلو ىلع تفاخاملف أههست تاغو اهموهمرضحو اهملط

 هضورىلا ريل ماوالا هلع ىذعي الث مالغا« املا باطتيهذغ كانه شك

 اهئاضءألكو ه- 5 رطاانأ ىلع لدن كراون ىطمران ار او ريدغو

 برذلا مفىفاهدلوتأ ًاربيثكلا بنج تفراشا-ل5 هعلطنم نويبع هيلا

 ام ه4 -ةرح ىب#م مظعأو « افهلتو ةرمدح ىمرزكحأب

 اعم زهد عبلا ىلع ىتض أ هيت فاك « ىذلا لل .قامدنءاعءدرزغأو

 باصعأ هلاونم ىلع مس الوهري غهركح دي لانا 00 حاضنالا بحاصرك ذو

 اذهتدحو نكلوالاامسق عرتخا عسمصالا ىبأ نبني دلاىكز ثا اراض أ هتسغل اق تانعب دبلا

 تانغ :دبلا باص ثم هنن ىلعر بواقلا ىف عقوأوتاوذالا ىف ىلحأ هددصب نغىذلا ع وذللا

 ىفعونلا ذه ىلع ىلا نيدلا نس خيشلا تيب ودنلا هجر عبصالا ىبأ نا هعرتخ ا اماضبأ تنغلأف

 نيعجأ مهند هنلا ئضرُدر احعلا تفصو

 خهرعسرات (١ ١انم نسحب امو 8 اهتدرب ىعسولا عشو هضو رام

 هلوق هتسعب دب ىفنيدلارع خشلاتيبومميع دن ىفع وتلا ادهاومظن امنابمعلاو

 مهرك ذفي رهن ن مسيطأب امظن 5 ىلتمرهرلاب ةعنرغن حودلاف

 نيعجلأ مهنعهشا ىذرةءادعلان ءهشلوقأ ىتدعادب بو

 مومطو عع رش نمل لانو ٠ ايرطادشوأ ارشن حاو نادوعلا ام

 ريظنلاةاعا مو مادضتسألاو هتيمسش.ه ب ر وتلاوانه دصقل اوه ىذلا عبرغتلا عون هبفتببلا اذه
 معأ هنلاو نيكملاو ماكس الا همفو

 يي قسنلا نسح ركذإ#

 (مركلاة باح مهقباساذنم م. مهقياط اذ نممهقسانياذنمإ
 تاملكلاب ماك-لا ىنأي نأ هو ماللكل ا نسا نم قيسنتل ا ىعس وقسنلا نس> ىنعأ عونلا اذه
 اهلج نوكتو ادهبت مان مس ما ملساجالا ٠ تاج الدم تانلاتثمرعشا١ن م تاسالاورثنلا نم

 فرس لوقكه ظؤلب هانعم لقتساو ه-سفن ماوتيمل ااهنمدرفأ ًااذاهسلاوتمدقستمامنادرغمو

 ىناوريغلا نيدلا
 لسالا نعلأ:القتعردااذا ٠ هثدا< لذتالواءدعرواج

 «(قسنلا نسحرك ذ)ه

 حدلاب ىنذللا هولا

 لكفةلجلابوىوستلا
 هنكمم ماقملا اذهىف ةغلابم

 تازعمىف ةامضسم ريغ

 هلع هللا ىلصحو دوملا

 هللابودر دقمطعومل--و

 ىقسقوتاا
 (قافنالا)

 امه تعن هعسأ دم

 ا فه 1م عمك هلق

 موقلاو
 هجروه نبا همالعلا لاق

 زيزع قاف:الا ىلاعت هللا

 ىف ناوقو ادح عوول |
 ءامماوةعقاور_ءاشلل

 هلعت ةعقاولا كلن هه اطم
 امأ اههشنىف لهعلا
 عامنلاب اماو ةدهاشملاب

 قافتالا عبدب نك ىسبتنا

 عسمصالا ىبأ ننىكزلالوق
 فرمثثالا كاملا عّمج دقو
 وهورهاظا | كلاب ىدوم

 بوبأ نيف سوب نب رمذم ا
 ىطاشنب رمملا مجم ادغ
 ا
 قاد هفىسومرتملا

 ارمللا
 مدقتملا ىتبب فقافنالاو

 هللا ىلص حود_هملا ةكرب
 همس ناورهاأ م دو هءاع



 ء(عبرفالارك ذه

 ل وة رو_شاا ةلاثمالا

 م4 كعب
 نم هعرم جرم داك,و
 هلط

 قاردف ُْى بغرب ناكول

 قبرف
 معلا ا ده دهاوشنمو

 ساو ىبأ
 ىتح لرششلا لهأ تفخأو
 هنأ

 مىدلافطنل انفال

0 
 لفل سما نعد
 اذه نمدو_صقملا ىلع

 قبب ىف حمام اموهو عوذلا
 مع ا هللاو مدعتملا

 (هغلامملا)

 هبشنلاو لثملا نع العب

 عمسمم

 لمعلا ر ومفقوهةصرق

 يملك

 هجر هح نبا همالعلالاع

 نمدودعمعونلااذهدهنا

 هامموى تاروهجلا

 ىطارفال اًرتعملا نإ

 ىلعهنلا عفدق رةمصلا

 عونلا ادق نمدوصءملاب

 ىلعىنأو مدهتملا دي ىف

 0و
0 7111 17 

 ا

 رعاشلا لوقكه مالك همقب ىفهضوب

 لهل او لع اوما او ىلا لبقو ه هلكرمت! او ريل كبنرك دب
 ا وحى لاقلاو « اهزنتماههوركم نع كاقناو

 هلوعت هعضوأ هنكلو مدلاو حدملا ىدتقيهناالا ٌكاذامو سدتلملوالا تدملا ىندم

 لضفلا كلواهب ومكت ىف كاَعلاو ه. اهزنتماههو ركم نع لامتلاو
 د> اوريذخع ماكتملا ري نأ كاذو ءاس هالو حلم يواصل ىلا نسولا ىحاضإلا نوككاذكو

 نأ 2 ىس نع دللا دللا ف ثك هنم مهفباع لاكش الاكل ذ م2 *لوتشالا هييلامك دعارو ِ

 4هعد : رانعوى' هاو اكنع » هه-ون مدخلا ىغل ى كير

 هقيرو هبينحو ودعم ىف » اهقا ديمو امبولو مادا لهو

 نعميد- تلا ىتغبالا سح ناكت او هناو هجولا ةهج نم ىحالا لكشأ لوالا تبدل ا ىلعرصتقاول هناف

 تدبو ري-سغتلاو حاضبالا نيبقرغلار رعنو م دعت دقو ههتوأو ىنادلاتيملا ف سلال !لازأ ةر هللا

 هلوقنيدلا ئص مشلا

 مدطصم لك ىف 00 اهلاثمأ ٠ ةلماج لام>الاكبذاوشلا اوداف
 هلوقهسعب 1 برملا نال الع حل ع وم معلا دبش عون :!!اذهاومظنام نا.معلا

 مهدنتا بح ى-6 لاذ نعو ىهأ 3 ادق هياحا ضن : ارمثا اوريخلل

 ىوةمدعت ىعبدب تدبو ل كالا ريغ هدنب ىفومدم 0هلهللارفغنيدلارع عشا! نأ هلوقأ ىذلاو

 قتاقدأ ىلا مادقالاوريصااو عابنالا نسحب نيدعمجأ م-,نعهتلا ىضر ةباعصلا فصوف لبق

 مهفوء.س قهندراواهمونو * ةدهسمقادحأ ماهل انغقاك

 مهجر شط ن رم كرتعم لك ى 5 ممفاختاحاض ادادزتواده

 الق فصولا قوق ىه ىلا هعاصتلاب مدقت دق مهنع هل | ىدر باجمل! فدو ىف ه غاامملاو بام طالا

 شط نم ىوعب ه:كترأذ سلا ارهظ لري_ءملك قاحاض ادادرب موق ا نأ تدب ءل١ اذه ىفتلق

 ل ل ا ل ااومهر

 (مهفضوعد رت ع 0 5 اركاب ةىل رعت سم ادرمللام)

 اع ىنم مسايه- مالك ملكت لاوأر عاش كارد نأوهلسأتلادضوهو عب رهن :لا ىنعأ عونلا اذه

 م جتا ىئاماد نا فاما ماهملل هم_ساد ماهفاصوأ ٠ نسحب ىتطا ععالا كلداجم م هةصاخ

 ريغوا 1 بيسنوأر خثوأءا -هوأ حدم قلعت هن هقاعتمر ورجثوراج نمةلج 4-:م عرفي الصأ هلع

 امهريغوأ مذلاوأ حدملاب دومصقملا ىلع نم لسخ دي مث ليضفتلا لعفاب مسالا كلذ نعربذع مع كلذ

 هدراو ملا

 | هلع لخادلا مسالا نيب و نعرو رجا مسال نيب ةاوا سلا لصف لمضفتلا لعفابر مرجما قاعبو
 قس اذارهزا امل وعن نأ كلذناسا راسملا ىف هملاضفالا ىن ل-ةىنذلا فرح نال هفاذلا ام

 طورسشلاب هسا انههقال_-خالاورهزلا نيد ةاواسملاوديزقال_تأ نم نس> ار دكق مامغلا

 ىثعالالوقةيرعشلاةلثمالا نمو ةر وك دما
 لطه» ل.سم!لعداج« اذ هيشعم ن للا ضاير نمهضورام

 لبتكم تنئلا يمعرزؤم # قررت يكزك انمرحزلا عا

 لسالااندفااهنمنسحابالو ةسحيئاربيطاهنمبسيطابامو

 22101010 10 ا



 عال

 ارسأن ملالغات<-دًاوادوو ٠ اهبسدف هم ضاوم باورلا ىوجت
 هناا ةدراوملا ىلا ل_دووة سعيد. امظن ىفعاونالا هل ءتددعت الف هلىذلا تيبلا طقسساف
 «(حاضنالارك نإ)ه . 6 اذه نءولذتال ثءع هتمعبدب دهاوش كإسىفامظةنمموظنملا تيبلا نوكمأ اهمظن ىلا ةرورضضلا|

 : ىوس 0 ا 00

 هلع ىناملا سطل اونا ووهدراوهنأ هح سدت ىف نيدلاز ع حشا ارك دتيملا اذه نملوالارطشلا
 دسدتااءفراعلالودو [| د : 1 100

 ى 3 3 و رعت >دم تنكىنا ىت.هدب تيب ىقةدراوملا نعموم ملعب دب عوتلااذ_هاومظني )نامل او

 عى دنس ندلا قريش 1 0 3
 2 1 8 ل تاساكر ودىلعئ 2 ءادش الا ةوشنو هضغ هسشلا ني>انر وشاطنع ريمثلا ىلضفال ا ءاغب

 هللا 4 م١ نس . تا 00 0 01 6 00 1
 5 در 0 ا اهتساحت عد دب تراسهبت ارةدم-صقبةب وجل ا ةكلمملا لفاك ل اذذاهسلاراثملا ناكو تدالا

 7 5 كاد ف تا | ىضانا لو رد 8 طال ايليت نو ل اهلا ق.سأ ناعم ىلع توتحاو ناكرلا
 ِ 4 5هتيعحال 5 2 0 5302 0 2 2

 ىيورل نودعلا د لذ تع هند ثناو تاسأ اه:مىرطا+ ىلع دقوهللا هجر ىذا ىاضقلا ىلع نس اونأ نيدلا ءالعةاضقلا
 دنام ةعمللاهلهقو 5 - 0< - 0 | |[مكررت

 : كلا 1ع اهنمىلوةوهو ىرطاع قاعام قولا كلذ ف
 ىن هحو توو عونلا ىل ارطسقةندرالا سرطقوةاذعلا مد ٠ ىر ني قرشا هسا

 0 0 ارثثدق تاماهلا اب رضتاععس ٠ هلئاسرىفاشنا موقلالساردا د١ 1عالا نعال بد
3 8 8 ِ 0 2 : 4 
 0 اريكلا مدون فتح مهسأ لسرلاو 7-3 مهل ىطخلاو فيستا ياك

 ين سالول دكه رك ذدإل 0 ا
 - 7 ارمدن ادعلا تاور الن كلو العم 5 انا تل ندسملا عبد ب هنال

 0 ارو مهئاشحا ىف فوللان مابا ٠ مهلرودصلا حاول ق وذ نم طخو
 6 ا اج ىردوارقدق عاصم ل_هقىطغكلاي مهن و ىدستها اببتكي راصو لا ىلان عرركتاذا ١53 5: تاكض هذ طوع ) 0 21

 هجره نباةمالعلا لاع ارهال_هاحان_صغ هس رثلاب و ام ع داما اردد حمرلابهارب

 ىلإ رت او عراه ارتولا لسنا اهصقرب لسالاو «٠ هعماسلام برضل ادوع سح نا

 ىلوةىلا تدهن ا ىت>هتداعاب ىلمسرب اريك رتب تابال هذه نماتيب هند كن أ الك ترمدو
 ١ سالب ئدلا ىصو

 وهو ىسّمناهداعو دا ىركس بطب رولا فهفاسأو دهس #2 اهّرضأق ادحأ ماهل 16

 ريغو لوسعم نامسق نكلأو ىنعملا اذه ةرذاعوب ًاوهب طا اود أ لادو هلبق ىتلا تابن الل ميرتاك مرتي تيل ااذهعمسالف
 نادبال لويعملاو لومعم نيتاسح نيتداي زا مفناق ىركس مط ىناثاارطشلا فكلوقب وده سام ىضأ كلو قب عابتالا تنسحأ
 مهللا بيرقتلا ةادابنرقيإ | كلذ فت نكاموريغلا د:ءهتعلاطالو مايالا نمامو ىنتملا ناوند تكلمام ىننا نيمب هلت مزّئلاف

 ايون عدملانوكي تأ الا | انالوم بصتق ىلا نيدلا ند يشل ا ناويدو ةناين نينيدلا لاح خيشلا ناوي دريغ علاطأ تقول
 دهاوشلا نمو واغالف || حد-ةنمافوخد.صقلا نمتيبلا تطقسا ىنكلإ او ءانثلاو ريكا ىغلا,و كلذ نمهاضقلا ىضاق
 ءىضاتي زداكت ىلاءت هلوق تن 2| ل اهعاوأ كإسىفهمظن ىلاهرورمد] اتاخلا هدر اوملا ع وو ىلا ىتم»: د تلصوالف كا

 ةءاضاناوران هسسةءملوأو هلوقهي ةدراوملا تاد> ىذلا ىنتملا

 مهفوسقهندراواهمونو 5 ةدهمقادحا ماهلا اع اك ىمعت دبتيبو

 ىنعملاةدايزو عونلا مست ةدراوملا هِي رون عيشرتلاوةدهمىلوقىفرهاظانهاضبأ عيشرتلاو
 بدالا لهأ ىنعفاخريغ

 ميسالاستط 0
 (مهر شطب نم كلرتعم لك ىف 5 متفااح اضادا درواده)

 ىتحةلهو لوأ نم مهغي الف سبا هرهاظ ىنام الك ملك ارك د, نأو هحاضاالا ىنعأ عوالا اذه

 نك و القع هلك سم

 تراصس رسعتلاةدام

 نم والو.ةمر اكل ودعم



 «(ةدراوملارك ذإ

 رخآ الا ىفام لم بابحلا
 لوقدهاو ثلا نمو ىمتنا

 رعاشلا

 ع ريعم ا هتدل وأ .راكمو

 اهروةسماهتفلا مك ارو

 رخ الالوةو
 ىدتعملل هفس ةرج قد رد

 قدعملل هبيس ةرهج قيحرو

 رخ الالوةو
 ددجلابلاج مهبلاحورب
3 
 دفرلاتلاظمياعو دغباو
 امفاع
 لديام ةذ.دلاهدهىفو

 قجتداووهو عونلا ىلع

 ملعأ هللاومدهتتملا تدب
 يب سشنلاو فلا
 هنريسن اوذءهيروصل اج

 مالاةيآىدهو عبدي اذه
 تع وتلا الضد
 هدهاوشوهدحزك دنع

 «قارغالا
 ارحرصلا اد -غولو)
 اورواضغلاو
 اوان كامرا ردح ىف

 : (ممد عيب
 هجره نبا ةمالعلا لاو

 نودودغلاملاقوةوهدتلا
 فدو طارفاوهو ولغلا

 دبعيلا نكسمم لاب ىلا
 [[دهاوشلانموهداعهعوقو

 ىنتلاّل وق

 اذهىفعزونامهناو « جزا سالفاعبايذلاالخو م ةرتاعلوقالا 4قمهعمةكرشلا اوبلطو

 تدبو م عارتخالا همال_س-تببى كل ذر َرقنو مدشاو ني دما ضعب 4م اردةوهندو> ىلع ىنعملا

 : هلوق عابنالا نسح ىلع ىللس| نيدلا ىص خيشلا

 مك الافران الاىلاناعجريف ٠ ترحنيحفرطلااهفعمسلا عزان

 لئاقلا لو نمذوخ أم نيدلا ص شلا تيب

 تبيصت هفعامم الل نكأ و هنان رحى نرطا توفي فرطو

 هلوق هتبعب دب ىف ىلصوملا نيدلازع خشلا تيب و مهتمعب مىف عوذلا اذه اومظنام نامعلاو

 مرخلا عب رالا كإنل عابت ا نمسح ٠ هتقرفدءب هلا نح عرطاو

 نب ىلع نب دءاهلا نب ز مامالا عدم ىنهلوق ققدزرفلا عبتاهناه حرش ىف نيدلارع جيشل اركد

 ,ادهوهو مال سا ا امهماع ىلع ننيسآلا

 مرطاوتيبلاوهفرعن نكر لاو ٠ هتاأطوءاسطبلا فرعت نم ناا اذه
 نيعجأ ممعهللا ىذرةباععلا ىس ىف ىلوةهمدقت ىدعي دب تدب و

 ملظا !جدىرودب نماو سيفك «٠ ومو ض.بلاهوحولاب هيعكو

 ةياصتلا نع عابتالا نسحىفهدعب تلقينا
 مهعابتانسح نش لمهءاسدأ « نملمي فيسااوممب رطن ارك ذ

 هلوقوهوهب حرت ىرغص ىفتنكو ضرافلا نين.دلا فرت خيشلا هاى عي س ىنعملا اذه

 مادصخم ىلدعهوح ولو 3 هغ.دلكىلعءول< اهرك ذىلذ

 ق> ىنغلب أ ىلوةو لاذعلا نمماصخ لحم ىفناكو لوول هب وبرك دناررقنيدلا فرسمث خيشلا
 مهماسحأ نم ىلم:فوسسلاو مم رطب مل سو هيلع هللا ىلص ىتلارك ذنال منع هللا ىذر ةيادعلا

 ةنسااب ميلكتلا نمنسلالاب همداغلا نيو ماعملا كلذ فوا_ نم ماقملا| ذه ىبرطا |نبأو
 ملكتو برا ةدش ناو مهعاتا نسح نش: /ىلوةدن زمن ماهنسح ىلعامىتلا ةدايزلاو فونسلا

 سو هيلع هللا لس ىبنلل مهعاسا نس> ناشام سفن الا باهذو فوسسا | نس ناشام سوفنلا

 ىلع الاهن_داحم عوتلا هوس نمدارملاوهىذلا عاتالا نسس>ىفةبر وتل او مايالا نماموب

 معأ هللا و بدالا لهأ نم نيغصنملا

 يهد درا اوملارك ذوي

 مهفوسقهتدراداهءوو « ةدهسمقادحاماهلااغءاك

 ناك ناؤه انعمو هظفاب تيب ض»: وأ تيب ىلع نارعاشلا دراي نأوهةدراوملا ىنعأ عوذلا اذه
 ىرحاكةمظتامامه:ملكلذالاوقدااردل مكح مطنلا ىف هينر ىلعاورخ الا نممدقأ ام-هدسحأ

 ا سعلائرالوةوهو امه,ةعاعم قددعلا نب هفرطو سعلاّى رمال

 لهو ىمأ تاالنولوقب موبطم ىلع ىدك اهباؤوقو

 مظن موهىأى هدب لهأ طوطخ دبعلا نةفرطرض- أوكا ذ ىفاسفانت الف داحتو ىسأ ةفرطلاق
 تيبلانزوفل انت بن ىنهنودوأ كاذ لثم عقب دقوا داو هيفامظت ىذتلا موملا ناكت بيلا اذه
 هلوقهدراوملا ىلع نيدلا ند يشل تبدو ىلصالا|

 مدعلا نهال الغا ناك اه ديد 3 امسدق مم ضاوم باورلا ىومت

 وهو تاسأ ةل+ نماّدرب مظن هنأ هحرمش ىفرك ذ نيدلا ص خيشلا تبدو

 الالغااهديدح ناك لبقنم »م اغءاكباورل' كءضاومىوهمت
 وهودهلئاق لعب الاتي كلددعب عمم هن اركذم



 قرابةباصسلا لعق ميسشاك ٠ اسرفت ىنعبالا هّتقذامو
 لاقوهزاحيابامهعامتادرنيراشب نس>او

 لب واسملافازرطأ ةداهشالا .٠ ريتخحريغاةبر سانلا بطأاب
 لوطةفم_اامآههركسو و انلاتلاحآتوملاب-بر-ة. لاوعدالاقو
 دوسالالاقو ه٠ عزملا مهاقبأذاريصلا مهانفأ « لاقف نسا ةدانز هعابتاراش نسحأف

 انضمام اجيب سن بجبل ل يي ا ا

 دادرفلانمهلمانأتأنق ٠ امن'اك نيمو وذاع ىىس رعب نبا
 لاوو نسال نمةدان زر هعاس ا ساووأ نسحأو

 باذعدر ولا مطانو ل سحر نم عمدلا ىرد ف ىكمت

 هبي ةدايز هيلعدازو ساو ىبأ نم ىثمداا اواولا هدخأو تيد فصن ىف ىنع ملا ساونونأ وسسا
 دربلاببانعا | ىلع يضعو ادرو 03 تعسؤ س>ر نماؤاَواإ ترطماو هلوعت

 د.لولا نسم لاوو
 سكتنمءاضعا ىةاناعملاىرحم ٠ اهقشاءبلق ىفا تم ىرحت

 لاف هعابتا سانونأ نسحاف

 مقسلاىفءربلا ىثمتك ٠ مهلدافم تشق

 ىدعتال ثمح نسم اهعولطو 8 سلاف لعت ءاعبلا 7

 سفنلا فتوملاماجىر ه امءامدلا دك ىلع ىرحت
 هللا دبع دورا ه نب ركب وبأ ىثدح لاوهنا ىلوصلا نءنيّتءانصلا ف ىركسءل لالهوبأ لق

 تاقلاقفهللا رع أاذام لثم هبسا* ىفلحر هل لاف

 قدالىمرككلاو-ربوهبلا « عفاشب ىلا ىدسا ها نا و

 هلام ندا مث اكف ههاح نم 5 ةعددصدلا ىدسأو مااذاو

 ىنعملا امك ةمس ناكن !لحرلا لات هللا ا عقهنناو تب نك لبعد لامتذهنناو نس> أ لحرلا لامتف
 ماتو لبعد بضغف نيل ا1-ا ىلع ك نم هب ىلوأر اصفداج د قف نم هذخأ ناكناوتن س>أ اهب هتعبتو
 هللا كينافلا تاوبطلاب زافو « هتا<رفظ لسانلا بقار نم راش. لاقد
 لادورسامللا ٍلسهعابتا نسحأف

 روسملاةدللاب زافو 1 اع تام سانلا بقار نم

 هكدسنس ناسك نيم دعما ىلعداز نءوىيس هلع اغل !نبابهددقلاوتيبلا ادهراش عمساملف

 هلوعب هللا هجر زتعا ا نبا هطفل هبودعو

 رغطا| نمتدةدقهمالعلا لم 5 هعدقي داكلالهءوض حالو 1

 لوالا لوقنمذوخ أ موهو

 هسنماك هراكملا ىط ىفهلل ٠ اهركشب لقتستاله معن ك هيهاتلا وأ لاوو
 لاعذ هعابتاماع :وأ نس>اف

 متنلابم وةلاىندأ هللا ىلديو ٠ تدمظعن او ىولايهربا عمي ل5 ا

 نورخأتملا هانا م_هعزانالا في ريش ىنعمنيمدقتملل رعب امو ىنعملا سكعن ىنأ هناالا هبلعدازف

 0000 ا

 هجره نا همالعلا لاق

 عمم نم ذو أم عجسلا هللا

 ةعبرأ ىلا سقت و ماخلا

 ىراوملاوف ةرطملا ما سقأ

 ىسهتن اعصرملاورطثملاو
 ريطغتلاوه ىذلارطشملادح
 تببلا ىلع مالكعاا ىف
 اذ هامأو اذه لمقىذلا

 هطربش و قرطم ا وهذتسسلا

 عادسالا ىورنوكي نأ

 لح نمؤ هيفاقلاىور

 ىلاهن هل وق دهاوشلا

 دقو ارانوهللنوحرال
 نءواراوطأ ,كجقاخ

 لوق ةيرعشلا د هاوشلا
 نءاشلا

 هبت رثأو ىدسشرهب ىل

 يدب
 ه.ىروأوىد هب ضافو

 ىدنز

 * جملا
 ناورغاا ىقرك دااد)

 ل
 نامدتلا ى مالا دال

 (مكح نم
 نيدلا جان همالعلا لاق
 ىناعلاىثرقلا قا ادمع
 نبمذوخًامهللا هجر

 تاوهو دهعلا عير

 نم هدنامدحأ ىف نوكي



 قاما ىىقر قظطالاكو
 اطقرلابهقورعملا
 ديرفرغا فام فات

 فون أى ز لضاؤ هان

 ةذنلا هذ تحضتادقو
 ىببؤعونلا اذه
 معأهللاو مدقتلا

 (ريطشنلا (

 ىلا ف لغم ثم قابل

 لمكم
 (مزتم هربلايمصخع ءربلاب
 دوه ثاهشلا ةمالغلا لاو
 مسقي نأ وهدللا هجر
 م نيرطش هند رعاشلا

0 
 ىتأي هنكلو نيرطشلا
 افلا هدب نمر طشلك

 مسملوقكرخ الاة.فاقا
 دل اولانءا

 ىدذموي ىف سهم ىلع فوم

 و

 لمأ ىلا ىعسسب لح أ هن اك

 ماى بأل ودو

 مهشنم هللا مصتعمريب دن

 بقت يه هللا ف بعت ىهدلا
 ىف عوالاو ىسمتنا
 ءاهتلاو صخاومدقتملا

 لكلا
 متمرشلاب متغم لذدلا)

 (مظتنمردلاكمةةبعومس
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 نس>- ىنه:سطادهاوشلا نماوداعو « ريرحتببىفسانلار ؟3نممعأ ملاعلار : ذناف

 وهواجارتا او جانا تخت از زىفىريمالارود:ملوق

 الا .رعطق نيغذاو 5 ىنامكن زرنا ىناوألا نهو

 هلوةبىورلانباهعابتا نسحاف

 ملأ نهعزنو ماهسلا عقو 5 تضرعأ ىهناو ترظن ناه البو

 وب لاهو هباايالالطا ىريهسنلا تيب تك ربى ورلا نناتبب ىفهالب ودلع نه عرب رزوماهسلا عقوتاق

 ءاضسلا ىلا كازت اننا أم و تدوسف كدذب ىدسأن ىبن 2 ىرتعلا ةدايع

 ءافحوهو حارربو اينع ٠ هعبطقىهوس انا! ىفتدغةلص
 لاوو:العل اونأ نس>أو

 رصالا ىف طارفالارس#بذعلاو ٠ مكترزناسحالا نممرمدتخاول
 حاضاالاوزاحالا عمرتاسلا لاما جرخرمملاج رخأو هب رد ص ىف نيدما | ىنعم بعو:سادنال
 ةرتمع لاووداسلا نس-و

 لصنملاب ىرئاس ىجاو ىرطش .ه. ايصنمسبعريخ نو هاى
 هلوقب همأ ههح نمال هسأ ةهح نمهف رمش ناكو هم سا رش ىفريقفلا اروصنم هعابتا نسحاف

 عابتالا

 همهش فص نع تكسوالط ىعشمارو 76-32 أب ىتفي لف 2 هين ىتاقتا

 هرءاج ىذلا ةرثذعىنعم لم هنافزاح الا اه دح ا هوحو نم ناس> الا ةبانن_سحأ هسقفل |! دله ناو
 1 ىو تكسر قامت ةيوتعملاه- ةباطملابىتأو ثدوملان نمت ىقلماكتاا ن م مأن تدد ىف

 نبالاووفسولا ىلعدي زبام سارتخالاو مسو ةملع هللا قصشال ور عم ىيدلا بدأت هلا نمهضف

 اهلاصن تنكف ىنعادعلا لان .٠ اوعفدتل انيص-اعردكتذخت فورا
 اهلهم نيملا نال خ نيح ىلع 5 سصدارر يخ مكنم جرأ تنكو

 اهلالواملعال اونو 5 'امامد ٠ قدوم منوطفمت الم 1 ناو

 اهلانو ادعلل ىلا اولخو هو لزعع ىدروذعملاةفتواوفت

 هلرقب هعاست اغلا نانسنبا نسحاو
 هلملكن وع متن 3 انوع « هام لكعاودام 9 أ

 در ةقنو وبلا طلال و اع ”اكفةنح ىل وكن دذتو

 تدملا بارت ن«لمان“الا ضفن» مكنماسأي ىدن نضفن الف
 لئاقلا لوقانه ىصعلو

 يداءالل 0 اهواكف ه اعورد مميسح ناوخاو

 ىداوذ ىف ن كو اهواكف «ه تائاص اماهس ممادتو

 ىدادونمنكاواوقدصدقل , ىولقانم تغهدقاولاتو
 دود مريغىنءلاطامذ نكل ٠ مكس رامعىقدادسلادس ىبورلانبالادو
 لاف هعابماعسدالا بأ نينيدلا ىز نس>أو

 قطنم نعءرمهةم لكل ىعثأ ٠ قرورضن ا لاق تكسىبه

 ةكل سنا سلاقو
 دريلاوةب ودلءلايانانملا قدخ و جلمم هاثللا ىملا نع مستو

 دب نمةباصسلا فقري ميشاك ه اسرغت ىنسبالا هستقذامو

 قباعلكلارخ آى ىدنلاءاع .٠ اهعشرملا اهمابنأ ىلعداك . بيصن لاقو
 امو



 م

 موحرتايرخالاوجدلاوادت ه حجاصمو ىذهلا لاعماهنم

 نمو» ةاعارهنسح أ بيترتلا هع ارهناوةيرعشلا ةلثمال | نمريسغتلا ىف عقوام غلبأ اذ هنا اولاق
 مدتعملا فبهو نيد هت لوق عونل ااذهعد ل

 رمقلاو نصساوأو ىمغل | سمس َ امهم م دلا قرمدن نال

 هفالدلا سمش نيدمش لوقن ..سللا قهلثمو

 رجلاو ىلقءاوهىذلاباق ٠ امهنءةواسمتلابثدجن- ايش

 «(عابتالا نسرك ذإ« :

 حدقالورجاغاكف

 ردالو حدقاغاكو

 رخآالالوةو |

 رطالاو مطعملا كإملاور لا 3 مهنع ثدحدولاب 50 د رو ناسطأ فرادسلا

 ىدع نم مهنق ءام نمةيا دلكق اخ هنن او ىلاعت هلوةوهو 0 |باّملا ىءاحامر ستارك

 سانحالاب كلذ دعي سنألا اذه هنا عسرسف مج ردو بدام لكس انح [قرغتساو با دلكل او ثسح الوأ ىلعالا سنملا هناعسرك دذ عد رأ ىلع ىشع ن«مهنمو نيل<ر ىلع ىثع نم مهنمو هنطن ىلع
 ْ هل اريغ ىلع ىشعام مدقهنا كل ذو بيدرتلل عا ىهمهنمو مهنمو مهن لا ثيح عاوفالاوهطسوتملا

 كلذلفةل اب ىثعامم بغأتلآ ا سلاسخعتو ةردقلا ناسا تقيس الا نوكل
 ٍإ وهو نيلحر ىلع ىشعا_عىتأ 5 ىل_ذفالاب ىث : مهب رشلاه ب الادوصقملا عال مهعدقت ناك

 هفخلا ىلعلادلا ناريطلا سخن مريطلا ىناملو هترودلاكو ناسنالا قاخم (هلريطلاو قال
 هاوقاو ىمهبلا ناورلا ن_سحأ هنال عد را د ىكعام تقوم رال هناك نم 4 بفامعم

 مسعتلا هفكو ري غال هك ىهو نسال نم ةدعةنآ ضع ىهدلاتاملكلاة 2 0

 اضالاوريسفغتلا نيبقرغلا و قسنلا ن سو ىنعملا عم ظفالا فالتئاوةراشالاو بيترثلا ةاعا ص

 اهلو-و
 ىرطا١!ضغلا سحرئلا نم

 دودق |

 نولعام دود + كإق ا

 نيعا

 دود نهلامنودعكلدو

 يت اذصا |قمستت 3

 لاا يت ن نم هيمظعأ) ا

 ل

 ةوفدص ريذم جارس داه حا

 (مدقلا || لاكشا هيف دوك ال مالكلا نم هرمسغملا نال لاكشالا عفر حاضرالاو لام الا ليصغتريسفتلا نا
 ئثلارك ذوهعوذلااذه | هلوةريسفغتلا ىلع نيدلا ئدتدب و *

 هتافصاليدعت هسقعنو |

 هلوقب4_لعاودهشتساو |
 هلاال ىذلا شاوه للاعت |

 مدلا بيص مو مالظاا باحد وه مانالا ىده مم موكل مه
 هلوق ىلسوملا نيداارع مثلا تيب وعمد ىف عوتلاادهاومظامناممءعلاو

 مهرك دنمرك !نانسملاو ىلع ٠ هرسغي ةيشباومامالاركذ
 را عرارحالا يل 0 ددبتنبو < ًاشانهريسفتل اىفان داق امنيدلاز ع خيشلا

 املاوهالا هلاالىذلاهّللا | .. تلا دف زد سايرف# ه قوي سلا اولا
 1| نم هري_سفش الا تيماانملوالا رطشلاى هاوذ هفر هعمدهقلا لقسسمال ىدلارب تملا

 : تيب ىفمالسلا ماعد يدل اورك ذ و ههجوهللأ م ا ىلءمامالا ارك ذ ذا ووبينرتلا لعىناماارطشلا

 ملعأ هللاو ريسفت ىلا جار يغهناو هللا هجر نيداازع يذلا

 اب الات 6
 ىنتملا لوق ٍ (مهعابنا ندسح نش ملمهماسحأ 9 نملهني فيسلاومم رطنهار 1

 3 -ةفاون غون ٌْ ثدي هنق ةعاس ن نسح<قريغلا هعرتخا ىن«م ىلإ ملكتملا أي ناوهعابنالا س-ىنعأ عولا اذه

 1 0 ْ هل راصتخاءاما مثلا ىنعمقاقعتسا نب .رخأتملل بجونىتلاةدلا زلاهوحولا نم هحون قا

 نءمؤملا مالسلا سو دعلا

 رابخلازيزعلا نمهملا |
 ةروسلاربشا ىلا ريكذملا

 ةبرعشا اذ هاوشا| نمو ا

 0 قاهعسالا بدو عد دب هلا نم هم ءاحوأ صقن ميك: وأ 4: فاو نيكعوأ ظفاةيوذعوأ نزورمدقوأ

 7 هلوقىفاريرح ساونىبأ عابتاك
 اياضغ مواكسانلا تسح ه معونبكءلع تيضغاذا

 دحاوىفلاعلاعمح نا ه رك سعتل ىلع سلو : هلوقب حدملا ىلارخفلا نءىنهملا ساونوت ل قنف

 اضأو نيقملا ىلا نظلا نم هم لاكجارخاوْ.-!!نس>و نزولا رمدةاهنمتادايزربرح ىلءدازذ

 (مارخ - 50)



 رومثو نار 5 ةماعلا ىتح 5 ع كوعد»ىالوم

 ريفقو نسالالو روهلا نع هو هرحزيف م ١ ارك ١بيشلل هبفام

 ربك دنَو ثدد 1 هسبق 0 5 11 لتشمل مالا لو

 رد ناضل ىرشلا ادع » اهاخ د مرو ىت أ ةانقاانو

 رودلا , مس ىدالا ثعب ةادغ 3 اهلمنع لدأ ىنىتلا زوتعلابو / ىلا.ءنهلوقك نيج نم

 روطان عرزلاف فقاو اهرطظنو ٠ ةيلادب ىساهتساعرز لابز تنسملا نم ىلا جر
 ريودنهق لي وطرظب هيلع م هةرفم باشدق طمءئارحاهل ىألانم تملا جرت و

 روطرط قولد هسأر ىلعيش ه باح نم ءاجدق رعاش هناك يضل

 دقو نراظا اوفطللا هبات قوهوب.طل | ىبأ ىلا هءؤدرط:_ساريخالا ث يملا فدارطتسالا اذه ترحل !ةوسذ نان دا ىر

 هلوق بابلا ا دهىهتاءارتخ ا نموهنث املا همها تاسالا فهروطرط ىلا هنراشا تمد: ادوعس إن دممرادعع

 ندقل ةيصيتف ناك اذا م ةلبيف» سكلا نم بح اضسدوساا| نهروعشدرف

 ساطع ىدمقب هفناترقن « اذا ىلا هم ىنصحميو ضساا نههوحو درو

 سفنلاقيشكينلااهسماذا « اهتساوكشت مرسلا ةعساوو ادوس

 سرح هش .صخنم قاعي « سراح امتسا بردل ةاتف ىفناتلك عقي نأ اهنمو

 هدءصق نمدل أود ىسعا و ىلاعت هلوقك نيةاج قرط

 قسافك 1م نمىلاوعج م اهوضفناذاةردسامتساىف سايل متن و مكل سايل نه
 قدشضمحت هكلاذات ٠ والادوساىونالب قدوهو لوق مظنلا نمو نها
 «(ريسغتلاركذ« ىننملا

 (مظلا جدىفرود»نماورسفإك ٠ ىو موب ضبا هوجولاب هبحصو) لقنمل ايندلا فد الو
 رعاشلاو أ ملكتملا نأ, ناوهونيددتلا موقهاعمو همادق تاحر دعب نمريسفتلا ىعأعونلا اذه هلام

 ناكن|تببلا ةمق ,قوأرخ : الاتيمل اقاماهريسفت نودهاوذهف رءعمهفلا لعتسال ىىععتس ىف | لقنمل اسندااقلامالو

 رورخل اور الادب و هانءمىنوهامو طرمشلا دعد ىتأ» ريسفتلاو هلو ىفريسفتل ىلا جاتعمالكلا هدحم
 عددب نك « الصفمرسفملاوال_ممرسفملانوكي نأ طرشب هربخ هريسفتنوكيىذلا ادتبملادعب وأ | اذهنسا#نمو ىسهتنا
 ا لوقدحاوتد ىف عقو ىدلار يسم 1| ىد.شرلالوقعونلا

 لايحأوراقاونزمودسأ « مهفاوش- اواو اضواودا-واولاص مكرارسال موتكى ناسا

 هسفنب ال ةّسسم مق لكى أ ثدح ردصلاق رسفملا لعحو هلكت يملا زعغقسسن رثلا نس>!ةنافأأ] ءدزم قرم طاق كلو
 ها 3 5 5 ١ : 0 00 لل

 قدررغلا اود درس هنأ ىعم هنهدم فر رول نم قر ام لام ىوهلا تكي ومدالولو

 موعملا مشولاب ارزس لءارو 5 انعاطمو اهطعمم-ممم تءفلال عاومد

 مثالا برةوراوحلا نس> عم بيترتلا مدع مهدنع ناو هشب فبيترتلا نس-حارامقدزرفلاو دانعن.|بحاصلالوقو

 0 1 48 يس وه وح و لركنل مي : 0 6 1 1 ن 8-5 دال رمت قروجاحزلا قر 5 دلااماق ه 9 7 0 1 [ءد هل 5 || ال الكجإا 2 ع 2 1 . 5 -

 هعقاولا ثم الا نمو مههوحو تضرب |نيذااامأو كلذ دعب ىلاءنوهناحيسلاو م مههوحو تدوسا صال لك اشتواجباشنف
 .٠ - . . - .- . 5 0 و 6

 ىناوريعلا نيدل' ىرُ لوقريسفالا | باي نر ور اوراخلا دعي

 5 نةهلادهو نذدلا لهق هي هيابب عج تاءاحخلا قام

 نمل | الو ىبقعلا بنذملاو 35 لا دعمللو العلا لماخلإف

 ىورلانبالوةىدّتملا د٠ ريسفتلا نمءاحامو



 ىمنملا هناك ةحا.م بدى ةنان نبنيدلالاج .ثا|لوقمد_ة:دقو و هريغ هيلع مس :املاونمهناف

 هس رغهمأ هنأ جاح ننىيسط اهلا دعى راعشأامأو 5 حاط نارغ نس راسل

 د هب رذواه دحو ثعبت

 اضل

 هلوقبايلاا ذه ىف هتاباغنمو

 هلوقكلاذ نو اهدشروهللا ناعتاب

 ىذنملا افق ىلع ه ىصعفصلا هعداي

 ىههبرادسغ ىل_ع 5 ىنبط عرابتناو

 ىنحيالءاقدعقاو . مد-فقتت هافق ايو
 ىسس>ناوقتالق « افلا كمفص ناو
 /يكهجلا ار وطوال 5 ىنعم تهشم دقو

 ىنتلذنلا اندش لف هه نع ىه ةسجلا
 ىاقي تعقو دقف «ىنطب نوح ىل+ دا ىبوق
 ىاصنيع نمداوسلا ناكم ىد-ذع ت تناو

 بنعلا س ص مركذوقنع « اهرغنم روس باياعاك

 بنك ىل_ء ةرامج بكار - اهصعصعقوفر.الا اع اك

 تلاصلا اهمرمس ىسنج

 ىبناح ىلا تمان دقو باسل اهتسا س< لملل !ىفتذخأ
 براضلا|امتسالافقنيعنم ه٠ دساو مد جارخا بحوأ
 صت م« هسند دوسالا اهرظنل

 بغارلا بطاخلل تمعنأف ٠م اهتسااملعس مالا, تيطخ
 بصانلا اهرعنم اققىطعي يه ىدخلا ىذفار ىرباتايو

 جرش ا,مسا نموضع لكشف يا اوطواهمرس بابا اودفااوموق

 انت شارفلا وف لبللاب ٠ مكتيؤرلا سا نيعفاوموق
 جرا هك لوذااب مك 5 اهصعصءرغمكعسم منا

 جس ه-صقو ىلحم قوط ه هبلولل عاخاهتساىفو 2

 علا لمد: ضينلابو
 داهتحا فهر هلا اناف « ىداؤذ نم تنكح نمىبا

 داعموق اهرظي نكلو ج « وجأ, موقنءسايقل |ىفاهدق
 ىداوةلمشغ تدر هسو #4 دو-<5 نم اهتسسف ىل تففو

 دادملك ضعصءواضان نعكلا دنرءالو هرعت اينو
 دايعلاو كاستلات همهبق ه ىلا نيراد_علا طوشارحو
 داوسل|ىقهراد امون ك ه املا هندكح هقوذاهرظ

 دا ىب اناكأ ضع . الاكتر هند عر
 داصفلا طرسش لثع اهارخف ه تس اال فاهتاماح مون 8

 داعملاب راك تا 3-2 انآ تلاوو ىتسمل تبدح

 داسغااب هضرأ ىف ىعس و هعلااىلع والخ غنم تن

 داد>الاوءانتالاروبأ اذ ته ىلع اندحوانا نكحنلق

 دامعأ الب ىصللافويستنو اك ىتسم ىنيربسخو ىيفرع

 بناسلاىبأ ىفاقلل

 /ا٠ء

 عم ناوه هللاهجر

 راك وأ نيكيش نيد ماكسملا
 ىلاعن هلوقك د حاو مكح ىف
 هئ.ز نونيلاو لاملا

 ىلاعتهلوقو ات دلا ةانلا

 ناءس< رمهلاو سوُلاو

 نادعس رخشلاو مدنلاو
 اردعلاو سمعا ني ممن
 رشا اومدلاو ناسا ى

 نك<و ىستن ا دو_هسلا ىف

 لوق ةيرغشلادهاوشلا
 ارعادلا|

 غارفشلاو بايسشا١نا

 هدخلاو

 هدسفم ىأ لقعلل ةدسفم
 ثالثلاءايشالا ةدعنيب عج
 عونلاحوضووةدسغملاىف

 جاتحال مدعتمللا ىيب ىف

 هللاو هلع ملكنا طس ىلا

 ملعأ

 (عيلعلا)
 ردبلا لاك ل اكلار دب
 بستكم

 سلا ءامسخو هر و نم
 » (ملدعاو

 دوه باهشلا ههالعل !لاف

 قمدقت ناوه هللا هجر

 رخؤن مم هشزحدحأ مالاكلاا

 نااهنمهدوحو ىلع عمتيو
 لوقك_ةل4 فرط عمي
 تاداسا| تاداع مهضعنب

 اهنمو تاداعلا تاداس



 اود كلاطس نم مهيلع تراد 5 مهرمسأب ةاغمل اكيناه عسجو

 لوقاهيفعرتتلا ى +ءملاو

 رباقمجورسلا كت اهناكف“ # ةفضاوام لم ل اروهظ ىلعو

 ىلوقعارتخالا هم السى اهنمو اموفاطص مثال مهضرأو

 راهم نيعرادلابولقالا «٠ هلامل#رعارب تددماذاو اوعسرا

 1 رحاحمتلتقنهمحاجالا « اهلامونودعلاكك اي لاعنو لتقلاو اودك-:امىبسلل
 بوطشم م عام ىنالرغتم ىلوق هذمو اودلرام

 1 نم اا راذلاو اوهام بهئلاو

 مداد 0 5 ا وكلا اوعرزام

 طاغا ده تلقو « هةوقتءطش تئح ىدر ناس> لوك ع جلا

 هسور# | ةأاج تاهزنتم فصو ىلع هل هش معي دية دمصق نم«ىلو هنعهشا

 نيدلتلا ىنريظااديزن املا « برعم لكش اهطاضب تينلاو اوريذ او:راحاذا مودق
 هدهد ىلوق عرتلا قعملاو مهردع

 نيونتااكءاملاىفهلاخو هم هنالصمىفنوذلا ىكح نصغلاو مهعايشأ ىف عفنلا اواواحو
 : دمصق عاطمىفتلقو اوعفن

 هرمه غدصلا هفطع نماهماع و ي هرعب ىلاهدمدعلا فلا ريغ مم كت ةسحعم

 هاو ةدمصق نمتاقو هثدد
 فرك هفون م اهدماذا هغدصو مال عضولا ىف هضراعو اهرسث عاف قئ السما نا
 1 ىلا هبسستلاراسفاواردةبابلا ادهنمت رك داةلاطالا هسشخالول رلاطدق حرمل !نا ىردمعالو عدبلا

 . || ىنعم ىل-ع ىلع ىلا هينا ايتافطت امىناهللا ةداهشبو هعرت# ىلا تلقو ىداهت>ا هلا ىدأام نسح أ لوال ان > نبا لاق

 ىص خشلا تيبو ريبكلا علا هنن كلا ىلع توكح دق ةدراوملا ماكحا نوكت نأ الام هلا !ىريغل نادك ىثم هيلعواعقوم

 هلوق عارتخالا هم الس ىلع هسعا دب ىف نيدلا

 مترلاب لاح الا تبباشن ىتح 5 اهلفاح ىدنا هرذاو-تداك

 اا اكوا د

 دقو ى-تنا تا.عبدنلا
 نمدوصقملاب ىلع هللا مذ

 لود هس دب قدنلا هجر لصوملا نيداازع جشلا ملعأ هللاو نينع ىذا

 1 مه«*«ردذع فرك ىف وى مسا « ىممهالع قعارتخال همالس 4 30
 ٍ نم دودعهو هىذدلا ىلع ىنءملا|ا ده ىلع امهم هرشملا فرح او الع ىلعذوالع ىمعس ا رمل ىف لاقو ا 5 ٌ

 ١ 5 20300 2 ١ - 0 ًَ 8 قو ىاس نس تارك
 , عارتخالا همالسناوىملاوبرقأ ناكدزاغلالا بانه هلادام نيدلازع ثلا ىلع اول تاق را فورح هلثامع

 : لود حرابزاغلالا نو ةهمدقت ىدعلا لد ,تدبو لزءعهنع ىءملاةنارغو ماكحالاو قلذطناو قافلا ىف

 8 مهمه ىرزا هد معن لاطدم ه نسال هر اكو محلا
 : 0 2 1-3 و
 ١ وهوزاغاالا تدب ده: برطااوصقرملان اا ها تلقب جلا نس كو هى نال كالو

 : ىك لكس أر نم هس ورتب ودمي 535 فلأملاس عارتخاب هدو 0

 : ةرثكتمةلج نيرخأ لاو نيمد ملل عارتخالاةمالسن ا درر لو

 هناددزل ع تسلا ىب ءءملا نمت” أ امدروءف هعلاطملا فى عرس نم فيما الا كل نع ندصب لو

 جاح نبا تاءرتذث نم هدس انهدروأو ضارتءال ا اذه نمصاخأ نا تدرافورمم نههملا قومسم

 هنأو
 م 0 * ا لا 14

 هكقنع يف 1



 '«ض”سا نبا نيف جلا ل نوح

 اهدادمةاودلا نمباصأ لق «. هقورةربا ناكنغا حرب

 رصبلاب ممللا شو هقاقرلاو> دي « هيتررمازابخ سمالاب سنأمل

 هرك ه فكح ىفاي ءر نيام
 ةرئاد حاد ةامرادقعالا

 روعلاك ءاروةاّؤر نيبو «

 راب هيقىرءاملا هنسدعصو و

 هلوقوهوا مل قيس لىتلاتاءارتخالا نمس.طلا أ لود نأ لعاوعجأو
 كاب باقلا عج وم ىبشتقراغل ٠ ايضا! ىلاتددر نا امفوتغاح

 هم ؟ أر هلمصق ن نمىلوة كلذ ند املع ىريغر كفر أط ماح

 روعشموهو مادمس'اكتلخ ة « هضراعطيخ تديأدخلا ةرجو
 ريسكس نفطا لاذءاضغابادب . ٠ ةدرايرغثلا تامس تدبالمو

 معلا فصو ىناهنمتلقو

 ريداقملا هتعاطأ اطخ طخشا ج هلت ىف ديعس عاربهل

 راد شرطا قوق ىررلا كاهل «أ هترخ ءاضسلا لوو 21
 ريسعاش ما كرت اافحأ تدهو ه اهظولن دوما عتاب

 هدنصعلا نمىوةهلثمو

 روخلا نيءالاىهفه.دادأتند « ناف نوسلادوسهراخماذك

 هبعمة دمصق نمىلوق هنمو
 ماهم ]حبو تلخترثأ ٠ ىومدب هدخ تلباونيح

 ةمث طة دمصق نم هاج فصو قىلوقهنمو

 طمءاكمانب ًارىصاعل اهلادوقع « اهرامث ردنيط_كايمظن»

 اهنمو

 ىرخأ ةدمص5نمتلقو
 رذصلا ىف ىف تاقلاكهيالودو 5 اع اطرح دور دصلا بر صاعو

 ىرخأ ةددصق نمتلقو

 اسطمروغثلا كن :امىصخأ .٠ ةكارأدوع لكم تززهو

 هدعب ىلوق ع رتذملا ىتءملاو

 اينطممامغلا نافحأ عومدب « ادغدقرهزءامخ لك تلخدو

 ةيديؤملا حئادملا ىف ىلوقا مناك رلا ترا سواهنلا + أ لىتلا ناعارتخا نمو

 راو 1 ل ءمظت نودلملا ىلع جرف

 رعاش عئاقولا لاوأب نمان ي هعقزق هفاحز هنمتنناو

 أ[ نيس هقاورلا هسشت ىف لاوهناواسلا قيس ملىتلا تاءرت لا نمىجورلا نبا لوقاؤد-عو

 : قىمعاطا هنلعهدر دأام قخامواريثكن يمد لا ناعم ىلع تاراغلا نشهناف بيبا اوأاماتلق :

 رك ةتعرشأتن 1و همدعت : ناوهل لر املاح رمشلا ده ىدر وأ نأ لن ع دق ناكو هم تاخلا

ىلع ىرايتخا عقي نأ تفخحو ىالطا نا هيسنلاب ع عارتخالا همالسنم ممن : أعم نم ممسهل عقوامج
 5 

 1 ه4مدعت : نم هريغل هل ىبءم ىلع هعالطا ىفرعت نم نأسف عارتخالا ةءالسنم هبحاصا هدعأ ىنعم

 الوا ملا يدش ملا قارسالا هيداكتنارم ىملظن ىفى عقوامرك ذات ةجوكاذن ءتنارا ا

 طس ىلع ىثعتنلا شعنب حار و 5 احلمدماواسرهنلا لاذدمدقو

 طشلا هقاس ىلع ارودانا تدنأو «توتلاوريعاوناا لخ ال+ اند ول

 نينيدلاىدزةمالعلا لاق |
 هللا هجر عبصالا ىبأ

 ءافدسانعةرابعميسقتلا |

 ىذلا ىنعملا ماسقا ملكتملا |

 لثمكلذو هسفدخاوه |

 مي رب ىدااوهو ىلاع: هلوق |
 سيلو اعمطواتو>قربلا

 فوالاريغقربلاهيزريف |
 ىعمطلاو قعاوصلا نم

 نيدهلثاانالوراطمالا |

 نمو ىهن | نيوسعلا

 سمال اومو.لا ىفام ملعاو ] هب رعشا|دهاوشلا |
 هل

 دغقام مءنع قدك :

 ىم

 0و فاو عراف
 معا هللاو مدقتملا ١

 ميتا عيوجلا)
 ضاؤ 4. ع.مصأ نمءاملاو

 ىدن ضف

 مدعم اذه دود رع هنضك

 مدعلا

 ه-2< نبا هةمالعلال اق

 م-2 ناوه هللادجر

 ١ نييش نيد مظانا 0



 ىكك|ماووقو هف رط لاقو

 مهيطم ىلع

0 
 لهأ طوطخ دهلا ننهقرط

 تببلا مظن مون ىأ ىفهذلد

 فلا تبببىف هنودوأ

 ىسمن ا ىبصالات ملا نزو
 دوصقمملاب ىلع هللا تفدقو

 هدراوملا تدصقو مدعنملا

 انا نك
 ترك دنت يملا اذهتمظأ

 ميشا تدب هعارقللا_ءد

 هجر ىريدوتلا همالعلا

 لاوىلاعن هللا

 سملالاب اننصو تأربأ 3

 ههحار

 هقبرنمايرأت اطأو

 5 ملا

 انا|تدراو دقو ىتب رق

 قحالو ىنعملا ادد ىلعوهو

 ندساحلا نمتيدلا قام

 ءاهتلاو

 (يفتلا)
 كلم هاعاطأ ناريسألاو

 تدب
 مظلا ىف قش اذ هولوفالا د

 لثاةلكىبءرهاظ هل-ظ ٠ ززغلوهفهلطتحت مقاو

 لئاسزغللا تأ اذا انغد هت ءلاو للا ىنزاغاالا مد
 اميلع تاغنيمال+ب هلا اًواحدا دغس فوطا | ةالو ضع نع ك-امزاغلالاب ه وهطااموت لق

 لاقف لو نمامهدحال لافركسلا
 11 ورا انفاق نارا . ةردترهدلا لردال ىدلا ناانأ
 دو_قراهاو> ماقم-مُك «٠ هرانءوذىلااجاوفاسانلاىرت

 لاف كلون مرش "الا لاقو ريمك تيد نمد وأ اذهلاقو هنمءىفمظعو هقلطاو

 اههساهواهمو زن نيبام « هلباورلاتنا دنمنئاانا

 اهمدنمزاهلام نمد, ٠ ةرغاص ى شو مغرلار هن
 لحرس ل41 ىفناك اورمدن !ان1ذامهقالطاب ماناءاد2 كمه ناكدونأ اذه ناك ُثأام ىلاولا لاف

 لامفكلذ هنمىلاولا بءاناماح هواناك ىناثلاو الاّوفهودا ناك لوالا باشا! ىلاولل لاف هسن

 بسنا | نعهنوهدذم ْكهنغت هابداس ستاك اوتنشنمهنبا نك
 ىأناك لوةب نمىجغلا سل ه اذان اه لوقب نم ىتفلا نا

 هتيم دن ىراغلالا ىلع نب دلا نص خيشلا تب و

 ىمظلمقملا در همضاذا ىتخ . هتلغركللارح عقلي نا رح
 نءدب ىنك ىذلا بارقتلا لخدا ذاوءامدلابركدأ ارسيف ىورب هناوف سلا ىنانهزغا أ نيدلا قص خمشلا

 ىلسولانيدلارع خم شا!تيب و مهتمه ديف عونلا ادها ومظتامنايمعلاو اًءماظ ناك لسقملادر

 مزرلاهررالالثك ىمءملاوهو ه٠ لغز هبلقزغل قفانملا نا هتبعت ايف
 ةيمعتلااماو ل_غزوزغل ىف بول_هملا ساتحلاريغد هتين ىفتآنمل هله ار فغ نيالازع خيشلا تلق
 ةزرالاو امل امز رل! لاو دةهندحوف رش ىفترظن ىتح .-مءدارملامتلءاق مزرلا ةرزالاب
 هياعمللا ىلصىنلا نع هفلوقا تع دب تيب و هيمعن ريغ ةنمعتلا فتددزا ارب وذصلا | ةر صم

 مهمهشب ىرزاهدق#لاطذم م نساهلح هوز غل انكو ملسو
 تييلا ادهرامابىفةعدب هي رون نعلملادعب رغسأ امزغللا ىف هبمعتلا نسخ ا نار رقتو مدقت دق
 ||| لئاقلا ناسا عراانا-انال نا ىف هروتلاو خرلا ىفزخالا نافبايلا ادله ىنعم دباضدأ
 || للا نيب هب سانملا اما وحرلا دعو رغللا دعت نيب كركم لا ديقعتلا فورمياكتا هيروثلا ىف

 ىلاعتو هناكسهنناو بدال ا ناد ىلع تال اساس زاغاالارك ذدعب مهفلاب ءارزالاو دمقعتلاو

 باوصاارلعأ

 » (عارتخال ا همالسرك ذ) «

 : (ىك لك سر نمهس ورتب ودس ه فلاملاس عارتخايه د ةوإ
 ||| فصوو ةرتنعلوقكهملا قدس /ىنعمرعاشلا عرتح ناوه عارتخال اهمالسىنعا عونل ا اذه

 : 6 رتملابراشلالعفك ادرغ ه حزانش سيقام بايدل ا الخ 4 بارذلا

 : مدحال ادانزلا ىلع بكملا حدق# هعاردب هعارذل-عاحزه

 ||| هذال امل بارذلا الهنا لاق هناقهباب فاس رغهدح هركف ىف هلمتو بدأت ا هلمأت اذا ىنعملا ذه
 ا هارتعاىذلا برطلا نم هءارذب هعارذ لح اغرتماحز هراص !مهلوق ىف امل اريوذل ا داعا ىتاا هضورلا

 || تيءلا فرب دةتلاود_لاعوطقملا مذحال او ه.عارذب ادانز حدقتي دعاو ملجأ لحرب ةرتنع ههمشف
 فشلا نرق هد شن ىف عاورلا نبالوق هنمو ىهتن ادانزلا ىلع بكملا مدجالا حدق



 ااا دوا لع وع 23 يلم ا دويل ٠ع

 ناودختلا

 تاقف كا ذىفرلقلا

 دبالا ىلا انقراغت هءلعىننع « تعقوذق انمحاصنم هقلأ مل
 ىقازغلمهللا هجرى 1 الا ننن.دلار د_دىضذاقتلالوق بانلا اذه كرد لىتلا تاناغلا نمو

 مارملا حوال لعاسعم. اقل اسس
 ماهالاة باغ ىف هارثو « ىلحو حئاونيعللوه

 ةهرد.ى ار غل ماملاوم ضعب لوق فرظتساو
 سالذالا نمشاعل ادَقْد اهععاو 3 سايعملا ن عىغاههحو ىو

 سانيالا لقي اذهو روفن اذه هسانحالا نيدضاودحتاوسكعتنا
 نانع مهل قلطاو ةمركى ازغل مهل ماظن | نادي رمصملارايدلاب بدالا لهأ ءالضف نم عاج ىناًاسو

 لضاولكىلعومس عورفو « لوصاب لضاف نعىنوريخأ

 لحاعتوملاىناتأ نا هّتحت ٠ ىنونفدالوةيندوأو
 لزانملافاريذخأ شيعلاريص « ايدنامك دمدقاشللا <
 ل طاعوهرهياهعبقو دنع « هئتعو هةوقلطلا طعن

 لضاالا هتفتو هتفرح ٠ نكلو نيعبانل ىد.تام

 لزاغ تءاجنافحالارو-تمد 5 نيع مسا همق ككل[: هأرق

 لطاهفكلا نمىدنلا نارا 2 قدم لكشل افرح هرك دن نأ

 لم احوهوىراذدء نمول هاطا قءاهلا لمع هّدنود :وأ

 لصاح ىدءسكعلاب مه كل 5 هم هنأاعنملهرطش لقيو :

 لثاعملاهسكع فيردت دنع ٠ ود ل رههيضوواح وه

 لصاح الات هنملعفلابلقاو» ىهأ لفىر.لوأ البو
 لئالغلا يقر ودس الأ زاح «نكلو تاد:سمبثخوهو

 لباذوهو اذد هل نمهارتو « ىت دب ضغا | همم>زعلا نمو

 لئاصأالا عنوهوك:ءلم « هارت نقع

 لافقملافايراسحاراحرف ه٠ ىلا داو ةرجو ضاد وذ
 لمان اريغب اهكلستمظت « شب دوقعاموب هارتق؛
 لثامىى->رغثريغاهلام « ناجدومع وناس ءار

 لصاو-اهفباسحلاردلو « حار ةفالساروط ءارتو

 لبالبلا عه هب ىمعأ ه انيلعى غي هدوع ىلعو
 لصاو هالتك لا ضغ لك ٠ بارشو هكاوذ هنم كل
 لماحتاهللرسكاوهورمسك ٠ بلق لكا م هتاوالحو

 لصاوب لازبال ماكلابوهو ٠ المل ةرصمم هلصو ىربو
 لئاز ريغ هللظو عنىف » امعم قرع تاذ هارتو

 لئاق قدها هبف لانيارر ٠ وغاابي لا ىف تلق اذاو
 لزاهوهنمل هفيصع دنع «٠ فيطا بتعب انءاج دقلو

 لئاضفلا لكباري_# ىتادق هه.تنح نعباكلاوال فيك
 لحاروت الكل تابناد ٠ فوطقبهلح نم هكفتف

 هرفام اذاو

 هل سب ردصن رعاشلا

 اًرغوأ ناك اردص مدقتم

 نس دعب هم ااكهب لص غيل
 هلل ل1 تمي رعلا
 هللا مةدقو ىرتنا هعالملا
 اذ هنم دوصقملاب ىلع

 ةدمصق ن متن قىلمدقت 1

 دودعم(١1 ملعأ هللا رو

 ةلوهسلاو ماده الا 0

 امهفمدقتملا تيبلا دع ىلوق
 هتارخمرصح نم هلوادع
 مهلك 7 مب زعملا

 قد درا اوما

 سمللاب ها ارتيقعأك

 هتحار
 مهبهلقيرهن ىم و
 هجره نبا ةمالعلا لاق

 دراوت نأوهةدراوملاهللا

 ضءدوأ تب ىلع نارعاشلا
 ناكن اها ءعوأ هظفاب تب

 رختالا نم مدقأ امهدحأ
 هلركح مظنلا تبتر ىلعأو
 امهنم لكلفالاو ق.#سلاب
 ئرالى ةرساك ةمظت ام
 قددعلا ننةقرطاو سلا
 ا.رتعلعم ىف نيدللا نيدنملا

 سقلاو عا لاق

 مهطم" ىلع ىححا ماو وتو

 لهو ىسأ ثامتال نواوقتي
 نم دودعم هلوق )01(

 لصالاب دكه لا ماس الا

 انيدب أب ىذلا



 لممتسملاعمنوكي دقو

 لازلا
 صقعنتو هدعب نم لامتذ

 السثع هدازو ظافاالا

 اددلونو
 تن اهفدصقااءكملع

 هدصاو

 هنود ىنأب فلداتلا نا
 فاما

 تدب ىعم تينلاردص ىعف

 هر ىنعمو هلاك ىتاطقلا
 مد-هنامو ليدتلا عون

 ى-من داو موهو هركذ
 هانعمتدلو مدقتملا ىتبو

 بحاص ىريصوملا لوق نم
 هدربلا

 اه اع ىمحت الو دعت الق

 راثكالا ىلع ماسنالو

 ماسلاب
 تارذاألا د :فاضنا ف

 هيفبا:طالا نع ىنغام
 ملعأ هللاو

 «(لليصفتلا)«

 هلراح اع ىسهتني ىذلل لق
 رهاطلا ةطرغمرهح نم

 مشلا

 هجر هج نا همالعلا لاق

 هلمهمداصب لمصفتلا هيا

 كادبتنالاب لييحر عر
 ىف ةالاغملاو عيدبلان ف

 تائعو ربدصت] اكهماظن

 فارطالاهباشتو سفن ءرملا

 قاد ناوهو كلذ هيشأامو

 سدح وى لظ درفبهناف هى :ركلا هن سمهاشغت النومانب

 رثعو ىثدع ناوشن امىداهت « اعاضرلالز نم هةغشرأ ناو

 ربانم لمانالا قوفهبطخ م مهاكفداوسا!اوةعااذا امو
 ريس مانملا ىف هارامتو ٠ ةهابنلوطو لءنعقطذيو
 سدقد لوطلا ىلع اذه عمواومس « تخغغاشتىبلا طل اروم لواط»

 رمعنو مانالا ني اهب ماقت « موس قلن باد الا ىن لكو
 رفغغم كاذب اهفك وتبرو' ٠ تاشناو هتداودقاممركأف

 رق سل اه دنع ى هاجر ىهاحت ءاهه-وو تساحن ا ىهحو همن
 رذعن لاذ ىهفتلاقتساىنأو «٠ ترصقوتلاتفاهاو تةدقو

 روم ظ-وهف ىلهُصقنلاىدا ٠ مريخولاجلالهأ متلزالف
 رسطقتةاودلاهاوفاروح ه امن كن مالقالا مكحدع

 وهو سوق ىفىوازغلانيدلا باهش لوق هي رول! ىزاغلالا نم ىتمدتد و

 لاحرلاامقتتو اليوط انستغلب ةريسكز وام
 لانردق رايك اهوئيو ٠ م.قوموسنيئيلاىفاهلو

 وهو نوكىلئ املا لوقبابل ا اذهىف ىنبعأ امسي رغ نمو
 كموسىفلقئشمسا نع ٠ انل برءاراطعلا اهأاي

 كموىنبلةاابىرتاك ٠١ هطظقيىفنيعلابهرظات

 وهوقرو ف ىتدهل |نيدلا سمج لوق هلدمو

 رافساوروض> ىنانيح عطقيو ه ةران باصد مرحالب ئثو
 راعلا نع امون اامهنا ىلع 5 ههحو هللا ضب د3 مدق نمو

 م( ىفهلوق بابل | اذه ىف بح صل |نينيدلا سم يشل فئاطا نمو

 ضوغلا كل لصحم , هطط ىفهنكل ضرتعالغذل!ىنماقام ٠ اذاكولعدَن

 مق ىفارغام هللا همر نان نينيدلا لاج يشل !لاقو

 مهسالو ةإاسع هبامو » فندلح انا مساامىالوه

 مقوهف فورا ضهءتفعص ه٠ ناوتفذدح ناتموةناسا

 ىلع ىفازغلملاوو
 لوألا هفيننع ضوعت ه اذا ىلح مساام ىالوما
 قوهف هفت.عتعلق ناو « املاسه_-صخش نمفصولاكل

 وقو طثمىنازغا«ىناحرملا ننالوق بالا اذهىفىنممعدو

 ءاذلا له لرا رعاتم طش هع ردل لح هكا ساماملاب
 لا دئاوءاح هر .« باقوءانةعابثلثلا لمها

 هشرق ىف ازغلمنيدنا حالص مشا |لوق ىنددتدو

 ءارع 2

 هش.ث> نم هلصاو ضاس وذ 0 الكا سانلل قورب ئمثىأ

 ار هسقايوهل بنفق »* انزوتاداجلا ل مث هس
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 د مش ىعس ىعسدو ىجفنل ىيسا 85 هعرككر ه دلا لمأ ال يح اصو

 0 ا



 ص000 ااا لا

 انوهعم موف ةلحراب درؤاب 5 هقدار , ظفل هسوكعم فرج

 انورهملادقالاب دما لازال 0 احر هلح نمرظتنم دايعلاو

 با وطاوهنا اغلا ىلا داح ًاوهنلا هجر هملاراش ماهل

 انودغم حاردق ةركسزيا امم 1 ىلمظنلا ىمنمالس عاب
 لصق 5 م ل

 كى درج 0 انيلحب رتب لمظتلا ايضصوحتو 3 هيوالد نماراص كرد هلل

 ىداوفاوش-وناتنمأ

 (اوشح)تالو ىتاقماوسن اف
 سن اكم نب نيداارخذ لوقو

 ا وةغم باعالاب تحر قئاواب وه ادلف هّتسجأذإ كلرْغا تما>

 اع لا ءاضيفتكيلا « هرئاودف انيأردق كراذه
 انس كاوا نا هنعيقكلا ٠ نااناسكسف رامءا ل
 انومام لععلا دبشر انممأ انف «مدوباو صالا بوصانداهاذل نكو

 نم نيب داما قانعا ىلح و ٠ ىل-أ و مازوللا ندى هش اوهامديرك اشءا اوفأ ىلءنعىلاعت هللاو
 هزهحو ةاردىفازغلاضرا هيلاراشملا نيدلاردب خيشلا بتكو ه. ىلغأوردلا نم سفئاوهاع هلك
 اذهوهو هركذ مدملا ىتسمال ا ىوحرملاّرقملاىلا

 رهح رمل !بتاك انا ىمطتو و ررقت كلا ىراذعأو ا

 احدلا فخ راز ىظ هلل

 نأردقعال ا مقي لذ
 ال_مسو ا هإ تلق

 (ام>) صو رر#وهوطظفا اريسحتكحو ه« امتضرف ناعما تاساْكتنا

 سى ضار وعوذلاذهو ردنخد قع ن الاه لعف مهل ءاعاختنك ذارصعلا لهأت ملحو

 مع منار مدع رسحادع نم انيأر نكلو ٠ هبابع شاجرحلا الا تنأ امو
 يددلوتلاإ ري-غت اهارع نا ءاود امفو ه« اهلالتعامادليدفا هلك اف

 سلو ىل. لوول وى ركدشي سلااداع نم كلذو «٠ تشوىتا ا ىهورسااوذاهظةعو
 هل رهظر سنا اردو هعملا ىربفدكو + اهسعنب تداحوالا اهسمامو

 هل ل وهو لدم رطذت نيح هس امع نمارلا ىلع : ٠ ؛اهكلم تايار طلئارعمس لمَدعَو
 نال ريل اماذ) اها طن سشسكو ء ةاهطكش نفل قه
 هجره نااةمالعلا لاق رك ديئثلا,ئثلاوا.صلادوهع ٠ اهنولب انتركذ ؟ هئنؤم
 رد صمودر و قودلا فهيد « للاسم نءاهقيراثارأ دقكو
 رحت ىلا لاهملا اه تداعق «. انسام اهنمرابحالاتقالكو
 رج كشال توملاو تبضغ ناو ٠ رض شيءلاةضرت نا ةذوسم
 ردو الا درومامملهنتف ٠ اهاضرقاقرلا ارمسأل بلكي و

 رطسملا باملاءاحدق كلذب ٠ ا<أدلاز نام زم ءذلاو تمكح أدق
 رع سول اه دصق نع ىنغىذكوو تدنن ةيرتمتاذالا ىهامو

 ريل | انارتسءاو لاوس همت ٠ مو ةلئاسري_غ اهاراتساو

 ردجأو ىدجأ هتلاوهتنأف ه منم ريخايزغللا لحب مناف
 رصقتالىدملالوطاهسأر ىلع « عركشل -:مالةالاتلازالذ

 هلوةوهو مايأدعب باوطا ىنمالا وحرملارقملابتكف
 ريت اعلا امبادآ ه- ضورو « سدس“ لضفلا اهلمالقأ عقاوم

 روما رد كسلا النبق ٠ هدحورمسا هنسح ىعمرر م

 ردي اهادم نع عسل نم : نم مف .ب اهدا هعش ماهقالا ىلع قشن

 رّوستيال ءاملعلا نماهاج مارذلا هعونمظافلالا ةلهدتنأ
 ريقت ةنحالاا بو اهؤاشحاو « اهعضوزعىتلا ىلحلا ىلاريشن

 ىناعم نم ىنعم ىلا رع اشلا

 احا نوكيو همدقب نم

 نمدس ىف كلامودكحسالا

 دلو و هدرو هله دسعو

 لوةكرخا ىنعمام-ميب

 ىاطقلا

 ها ضو ىزملا كرديدق

 (هازخ - ه1)



 | اعهقومىلح أ هنكلاكلسم
 | عيدبلابتكىف هرأمو
 ا نيمدعتملا رعشقالو

 ا اد-هدهاوش نقف ىستنا

 ١ ةملكرا اع ءافتكالا

 حورطم نبا لوق

 (ىاوعرأال نازل ت1
 ل الوهاسملاد.3ىتمدام
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 فرش هللا, فراعلا لوقو

 ضراشلا نيرمم نيدلا

 هحور هللا س د5

 ْ ىوهانموبندىوهللام

 ىعم

 ىدع ناسنا نع باغنا

 قوهف

 ءافتك الا د_هاوش نمو

 كاملا ءانس لوقضععبلاب

 غلا ىوذا

 اعرو

 اي دنو هفع ىمفن تهنج

 ىننع نانعت مفك دلو

 ادهاح

 تقاطاتيمعااذا ىّتسح

 انعلا

 هام خومشلا عش |ودو

 مسسسسسشسس سس

 : لازغا اوةلاَر
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 نيست ىدنعتان 0 ديك رريغ نم هسوكعم فيصعت

 نيحابرلا تن ىردرب هيه ه هلريصع ن 5 هتنم هاج

 ىنيضريفانيضرأ ءاشحا لح 3 هسناكعاز عغلاناهنم لخ

 ىتتايدنعلاقهقصعتو اذه ٠ ىنيرط وهفبابرممافدارب
 ىنيش هدعىاشلارطقنال « هعئاذاوش>الب ى.قرولح

 رق شيع كسا ىربحت كل امغربت>رالف
  كلذنو فت اطقلاوهناكلاىف هوزَعلا اأم عما د ن نماتش انهذرؤل نآوا رطقاارك ذىلءعوتاق

 1 تأ | هز 1 ١
 هلوقوهونيعونلا ىف ىطاريقلا م هاربا نيدلا ناهر ل ١

 نأ مدخن ادهامهب ربلا ىذاو 4 [نا داك ااا

 ناورح ل شالام_هف هورس د تلك اذا ماج لك ناعما

 نالءمىلهالاىنامدو هروصو « ارظناداذاكشىرولا ناش:

 ناوخا نيد ناكم ىارم 2 امهرعم بوسنم نيصل !ىلا اه

 ناذثاكلذ قى عت مب اامةسشكن مآ هإ نسل سانلانيب وهو ىنك اذا

 ىناثلا هس ىامرعلا 2 8 د هنع تشنةناوىليربلا ىف

 ناريس و ماوروهل بعات ه اوروهلتدبأ دقرانلا ىرأتنن
 »  نائههنم باعس .داحو « هلي اورطعلا ءاعسام اذا اح

 م0 نامك<هرتساوهنمهفاثك « ترهظ هتفكاذا» ةقرود

 مكواذه
 ىنالاةوطساهءكعوط_قريلاب « لغضسأ رك طخ اهدعف

 ناؤرسوطئاايانلاهنم دس لل ٠ هنساأتاذمسا رت الازغالاو

 ناساملكنماهل عدملا واح هاموالح تصخا الأ اهتسحاي
 ناد تلقا مةرششتلاو ىطلاو «تغصتادةلاح فرشنلاو ىطلاب
 « 2 ناحايانتماتناعاوأ ٠ اعلوخدلا,انصفذتركس مك
 ناورعدعب اع اهم هلحلاو « مهلكدقعلا لهأ ع جأ اح

 نامعءاد ع مارح لاكوا هبق ا اهلاصو

 نادتوحاضااع ىح 0 مل ادحواهل س اخ كنا اقل د

 نات ريغ نماهعساركدباودص و تقطن دق ساجالا نمتركذامو

 نارفغب ازوف ىحترب ةكم ىف « اهتسقب نكل لبح اهو
 ىناشاهلىلاتلارطاخامو  اهنع ه هسلامأ ىلاةلا نموار لمام

 ناملق صخشأ !فو<نوكيالو « تدج هج بواةاهنمفوملا ىف
 نامتايادهعمفصوي وارسه- «فرشاذ سل نماهحرطب لظمك

 ن'اهظءاورانمليعسمادقا «نمْئطاوملارطقلا ىس منأ لالاب

 ناصعنب ىععمل رهشاارشا ىف وتعلط دق هشضرو دد نم

 ان ل سرصعا | ةمال_ءىلاهلا هجر قنحلاىد< الا ني نيدا ار دص اضعنا ىضداوان الوم بنكو

 وهوه اغلا ىلا داجاو منزول ىنارغلم هللا هجر ىنيمامدلا نيني هلاردد جيشا اانالومو
 انيكعوالضف ام لسلك اق او ٠ دي”ىأ م-ظذلا مول دع ىفهلنماب
 انيحلمهتسماهرد تولثلاو د تفلت ا اهمظن ىنهرئاودمسا ام

 انويختواب وطم عطقي واذه « تملسدقوشلا فاحز نم هؤ ازحا



 م

 ىربقماي كلزئاجت اص اماذا ه اهعطقو لصوتازمه اهتازمهو

 رصعل !ىفىهوىوملا نارين مرمضتو م امظلا نم ىورت فارعالالوأ ىنو
 ىرصماركسلاوهاذهىرولالوقيو بلاوةىفتغرفأ نا اهلح نمو

 ىرطقاذهه نملاق ىتانئلاامأو 5 ىور ةركس نبا اهنع اذ لحأ نمو

 رهلا ىظاهندروأ دق مكواري-سك ىرباهعم هيلق ىواللانءا اذك

 رع اثفانان زاغاالا دة ع ىو « ىعن ادب ل راووذال_- نءاق

 ركشلاربنم تفر ىدح اهتوالدلا م تعود فدك لطا ده تاكل

 ىرك_ةتلغشأدقهشاواهتب رسغو ٠ تبر: ةاح نمركف هش
 ردلاةريح قف ىهف اهور_متالف + تنأدتركاب رهغلا لاذ طش نمو
 ركىبابىرولا وأ نم داو ٠ ةمدخ دج الركب ىأ نمتعس

 رع-ثاانمىتحءاجبيرغ لكل ٠ المؤمنعظول>ىف تازالف
 فرست مشل | هب ب> اك امثااذ ن4 للا ىفهوزغل امش انه درو: ن او < ركسلابصقدعي وتاق

 وهو ىنمامدلا نب نيدل ارد. همالءلالاعلامامالا ثلا ان دي سىلا ةلاعلا ىسع نيدلا
 همظرهاوطاكاحدمتغلأ ٠ هلزموسئرلا ىلوملا امأان
 6 اعجزاغلالا ىلع ىذع . اكتنارع ًاريذلا تعمس عمسا
 همعطكقوربازغلا هيمرك 3 ٠ هلصأ اترادطالان م اولاك
 همذات او ةكحاو اشر ه الو اراقنم زاءام هنكل

 همأ هعاملاضعب ىف هتلكأ هاعرْئش مساامفرعن نبأ نم
 هلوعب نيدلار دي كل | هباحاو

 هيصخازتتع لذدم هزلغلاوا م هيلق نساشارط الشان 0000
 هعمر ىل-ضاؤالا نيب الع 4 0 5 طلو

 هعسقر كو ل5 لئاضفلا ندو « ىد امم : ادبا| ضارعال قرش

 همها مدرد سفش .٠ هنيل-لطاع مساىف تزغلا
 همسا مدو دقلعفلا اذ انلق « هلصاله:هباقلاتغضأ اذاؤ

 همكح لهح سيل نط تررعأ .ناوهفهنمىلدالات سكعاذاو
 هيعظ اندلاع د توذ 2 هلخ هنمناهذالا تناكذدد

 همهوةرارملا ريطقت ىذقذ « همعطةوالح ةركسناىأرو
 همهفه_ةراك قاذملا اح ء ىنملاولإلا لَرغانيعب ىأرو
 همظن ه-اصفلاىفالع ىصخا ه« ذا لمتلاريمأ ىلع هذاعاو

 همحن ىفأ ريخىناعلاطاي «لفاسباو- نع اضف مفصاو

 ىلعهنا 5 لقو تيدلا

 «ذه ىلع مدقتملا بف
 عابتاتنسحاو هدسنلا

 هناو هب ىف هخ نءا همالعلا

 هبتيتاواظفا عوتلابىتا

 5 نبرد.ملارطن قوابوذعم

 مالكلا طسنن ء ىغدام

 ع اهنباو

 يءافتك الاي

 انفباكلا
 لكن هنم سد.عط ىرش
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 ىتأب نا ءافتكالا هللا

 رعدشلا نم تيبرعاش |
 فود عع هعامنم 4_فادو

 فوده ارك ذيىلار متم مف

 تدبلا طظفل ىاب ةلالدإ

 مولعموداع ىتكو هيلع

 ماع ىضعي امم نهذلا ىف

 هنملكلا عم كوكي

 اهضعسن وكح م و

 بءصأ ضعنلانءاقتك ال او ىرصانلا ىذداعلا ىودرملارقملاانالومهز_ةلأامانه درونا اض اولد لسعل ارك دىلعو 521

 وهوىلاه,بتكو تاينر كس ىفىجفاشلا ىنهحلا ىزرابلا نيدهت
 نيب ىلع قوو اها مالسح ه ىبدأ اذذىلمكحابدالا ىذاقان

 ىندكزي نان هسوكعم فرصعت « نمرت هده امةداهش لسبقاو
 وهورطقىف ةرالحلا دئازازغل لاا عمتزغلاو باول اوزغللا لحب ىلمسرو

 نيكمب ىاقىفل حلم لاو ٠ هرركماوودال> اًرغل تن دهأ
 ىنرفكيت اق ناثب هنم ءاحو هفمعم قركشد هم تزفو ا



 ىرولا لكس ودمملا لعخ
 هموواندلا هرادله>و

 (ياكزطلا لعذر هذا
 م حودمملا نأ الو

 اماورهدلا نمءزح موملاو

 ماس> | نعةرا يعملاعلا

 لدصح دوو ناكمو فور و
 بءدعونل | اد هوكلذ

 رزع همظنت ّق ثالسملا

 ادوى-تنا اد> عووولا

 قدح نا همالعاادروا

 ع ونلااده قه ةليعل كب

 لاه

 هيءابدنالا عج رص طا
 مظعلل ىلكلاب قدلي ءزحلاو
 ىلا هح نا همالعلا لاو

 حلاص سو هلع ةللا ىلص

 واعلاء اك اذه نوكينا

 هف لوقو همظءوهرادتم

 هلناتاولص اسنالا نع

 قدي زملاو همالسو ,ملع

 قال معلا ىلكلاب
 هسغاانملا ن-ه هسفام

 حودمملا ف صو ىقهالاغملاو

 ادهرل_بو هيلعدللا لص

 ةريشكم اهفا ىل-ءلدب

 يحاول

 « 2 بنتن اها تقوقوانامز ٠ اعصبملا فلأي لكشةجلم
 بيطوهو اهيلق انيأر نكلو « ةقيقحضايحللا م غلبتو
 او.ةطاواناوزلا لهأاهركشو « تقوصتاماذااهودد سدير
 بأ دن عفنلايءاحالا ىفىعسلا ىلع» اهتيأرقاس نكل عنبرا اهل
 بريش ةقيشعلا كا نمداشأر ه٠ امدعب هيطاعت ىامثا لانامو

 برع دصقلا نعاوستقطنامو ءالئاسجا ارك وتفملا اهقمشو

 بغرب حاراهلج ىىتف نمو *« اهعضر ناحامواب اما عضرتو

 بكرملا طسالا اهنم اذمداش وه امرل ةامملاهشضام لمتو
 بحمتةناورلاه-دعالس نفادغ ٠ لساسم نمهلب تاو هلسرتو

 . 2 برطواوهل حارلا اهلادع « تقتعتذا هم عباخ نم كو
 « 2 برق, نمفيرةلابرألو ٠ اهظفل فيردناب دبعت دقكو
 تبرغمو قرم ةراطقالا نم اهاوح « هاليرهدلا ةمحاب اهقيععو

 بمس وىراوملا ضءاهفلادو َّة اهل همااع لالفالا قد_-وبو

 بهدم هايلع وحن الا ىلا ه اكلام بدا لضفلا قر 0
 بعت هفرط نما دغ لكحو « ىنأدةليانومتزغلا تفلت

 هحايسلاة برق ىتارغلممهضمد لاق

 طقاهجبتءارحابستكتلو « اجريت اروط مق تاذو
 طهراهلطولموةاباقب نءاك ه ىوهلاهرمدم ناسصلا هقن اعم

 بهذ نم ةدامتعىلا هبف نب لهنأالا لا ذامو هدحو ميسنف هب رقلاىنيدلارد خيشلارغلامأ تلق

 سلب ارطبركسا !بصةىهبرغلأ ارغل نرك ذآ دقو ةيرو:لابلاوقريغىف هكمسس مران هذمريسغب
 ركسا|بصقىنازغا ىرمست دل ىباملاىوحرملارقملاوهو مداخلاضعب ندشن ادقوةسورملا

 توقتيو هيرم ىو ربارشنو « هدلرهلاىكحاردةلهاحو وهراضدا

 توت كاذزاق انسهك ها ادتاناتمد اذا شعت
 توةراهرد ىسن قالا نم « اهل اثم ىفاعض ص ىندع رت مف

 في رتلاو ىتتلاود قعتلا نمملا سن الرغللا اذه لثم بابل ا !ذهىف لعأ الو داشنال ادع لاو
 وهرداشنالا موىفزغللااذهتمظنفلادبالاو ندللاو سكعلاو

 ردصااةزخادىهوامفنعطالو ه ا ريغب وددت ةلاسسعو

 رغقلا همهملا قنارالا حرطل هب 1 اهقاذموا-ءافص هةق_عم

 يقل [هقرم دق نان داكن و .اكطا همو تهمءانل ةيعتم

 رضا |اهانالغىفتنثنام اذا ءالثاه#قاش ءرلا ضسسلا ىلءولتو

 ٠ ىربيىوجلا ملأ نم اهاادرو هاهفشررهظلا فرصعلا لبقذاب
 رشنلا هبط ىهو جارم بيط ٠ هفالستعسءامتقس ناو
 رسهلا نمذلاوايرأ ف-شريف « اهتابنوا-رغئلاوا-- تننيو
 رغلا ىنءانانث عرمي ال>- نا عد * تدهس واهر_غث ىف تء1لناو

 صرااوىانلا نعى: غاهلودومو ه عقاومبايرالمك اهدوع ىلع

 ردصلاة لغؤشاميمشت قوذلاولوأ ٠ هبتدش اهاوصوماوعطق ناو
 رك ذا نم ىسراغالام مردف ءاهررسكلاوبصالا دعب عفرتو



 مو

 تاماتوودرغلادحاولاب هثالثلا ليد دنعهتذّوءو» درولاربتعلاب ىدرولا 4 غن نم ترفظدقلف
 مهف ىلع ىوقيال هنأت اقيتو «٠ ىناسا ناسلار تل د قعناو ه ىنامالا دره تكن ىتحار رودقب
 رقلوقعلل لئاضفلا سعشابوهملكلا هله فرع تد حوو هرظنلا دب د> لكالا دربلا اذه

 ناطاس ىلع ىو#بالرطاألاناو « هيور لئاضفلارح نم هتهمدب نم ىراحالركفلا نا تاعو

 نوكلل هفصعت دز و .. اغئاسابا رش لمثل هضعب در نهذلا تلقووهيوة هتكوش نالزغللا اذه
 مودا بانح نعدعبلاترك دن موهئملارهدر ونمتعتمقو « اغلامهانعع فيرعتلا ىف
 اذه رعهرتو «طقلايردلا|دهةلب اقم نعم فصل اان الوملو ىقد> نمدرولا ءامنيدلا رطقتسساف

 هيلع تفقو مادا ىنازغل انهدرو نان >درولاو حدمتل اركدىلعوتلق ٠ طقالملا علا

 1 هطغ ىدؤصلا نيدلا الص ومشلل
 ءاوس هرخاو هلواو « ءاد4_فداشح ْئشامو 4

 ءاضملاوهيفدحلا نوع م« عمق هرخآلازام اذا

 ءانمعا بصنلاو عفرلاب هل ه. لعقفهلواتامها ناو

 ن.نيدلا نيز خشارغل ىل_ءةيرصملارايدلابتغقو وه--زامملا ثيحنم ءامنم ماده الدبال تاق

 نك /وهقدصلا ىندإ ظحال لئاس نعهللا كلزعا كَل اسهلوةوهو ىنداؤءاملا ىنهزغلأ ىمهتلا

 ه«-تورغعو ارم هلئاسدر ك « فاح ن ًاريغن «نافحرلا ريثكارثوهفارشالاببسنلا لصتم

 فرمهتلا قاطمم ض فلا عب رس طاسنالا فيطل « ضيم ار يمكر ك دم «ارسق بارتلا ىف هداف
 هلودتوعر ود:ءوج و عبو هرسكشو بعشتب ءرعفل | اذا ىددأ ءاشعلا ل.ةاملاطو ورا هملعو
 تبثي نا لقو هلاكسالا عير سو هرا لجن ءزمهبو و هرطنقملاريطانقلا لمح هرثكاو انيعوودملا

 منوءاريغلا موت ىف نكسدو هرادك الاب هداروءاغص لاعبو هرارقهل سال صوغلا لعب هب هلاح ىلع
 *« مخ !كوملاوهوال فيكو» مدع لكىلعبلقلا قيقرصوغلاددعب هب ارثنءامسأ!لاوحا ىلع
 ىتطكو ءالبس ف اخو اقي رط عطق ووالد رع كمالمؤمدادننمدربالو « ىلحلارفنايدو<
 عج دقوا دلت دربلا ةدش لعرهظو ءا د دااول< لمةدوقاملاريثكو هوءافطارهظاو و قرتءاو

 دايعلل هجر هل_براوودادضالا هذه هفعج نمنايسفوافصلاو ردكل اووءاحرلاو نوذلا هبف

 نزاخلا نبل ضغلا ىنالوق هيف نبه و
 اروصم هاشح ىف ىدذش تمغلاو 8 ةععش دعب هنر زءافص لخو

 ارهظاوةادغااىشفاام نس>امف «ىرولل ها شفاف ىرس هتعدواو
 ىرثلا ضفختم نطب ىف لماحدب « 4مارايرثدلل فيلح هوبا
 ىرحاذا تايرادلا حايرلا ىرامب « حراوح ريغب محمل جطس

 ارزدماب و لبللا بهشوسكتو ٠ ادروءايوحيرلا هماعرزت
 ىلا ىنمامدلا نيدلار يشأ |!بتك ةيرقلا ىفاز -غلاانهدرونا ن-< ام لارككذىعوتلق

 ةيرةىفازغا ماشا ايءاشن الا ناو دس >ا.ص ق ثم دن رسلا اك ىبدجلا نيدلا نيما ىنيمالارقملا

 هلوةوهواهنع هيوارنوكي نأ دوءالدلا عد رمص شاعولو« امم برمشسلا ىلع بدالا برمس محارب

 بةرهضرفراكفالا ىلع هانث م«ىدلا لضافااو كاملا ريس بناكا

 بعصهيوريزغلا هان ااماذا 2 همااك هاور لمس نع ثدحب

 باطتوامعرافسالا فته وو اهب مكعلاطأ تاذام كتردف

 بتكتوىلعلقاماذاقدصو ه اهلامأرانضرالا فود

 بذءبووا<قوذلاىفربخاها ٠ متوةيوار قيقخلا ىف ىهامو

 دا ليهأ ثدحدحلا وذإ#

 ةبطات
 ول هاول تحتريسست

 يمه درسا

 امون سنملا لعجوهو
 هلاهظ# اعجدرفلاو
 عبصالاىبأنبا هراتخا
 ماكدملا تا, ناوهلاعذ

 ميدطعتلاب هلعصف عونيلا
 ماسقارمص> دعب اسنحمل
 سانحالاو هنمعاوالا
 كرعي هلع دهدنساو
 رعاشلا
 هطيسلا ضرعىوطثشملا

 لا
 حواينا انأطملا ىراصق

 سدهل اا اهل

 مالطظن |قىزعوتنكف

 ىرامو

 سلا عهجا اك ءايشأ هثالث
 وه كإع قانا ترشدو

 ىرولا

 وه موي وأن دلا ىشهرادو

 رهدلا

 دصق هح نا ةمالعل ا لاق

 مخ وح ود #ملا مظعت

 اهلد دق ىتلا هراد ىعا
 هبفهبقل ىذلا مويلا حدمو



 عيشوتلاو ميهسنلا لعب
 امه لرش وادح او امش

 ناورسفلاو هيوسلاب

 الاهلوأ لديال عشوتلا

 هل هيفانعلا ىلع

 ىلع لدد ةران م4 تلاو

 قودام ةراتو تيلاَرَع

 نتاوهةهفن رمتورمعلا

 لديامءالكلا نممدقتي

 ىنعملاب ةراترشأتت ام ىلع
 نمو ىسمتنا ظفللابةراتو

 رعءاشلالوقدهاوشلا
 مرحري-ع نم قداس

 تدرحو

 ىالكءاقللا مون بيسالب

 لاسعتال- دق ىذلا سداف
 تمرح 5 ىذلا سيلو

0 
 دربلا نم دوخاموهو

 ىذلا ططآملا وهو مهسملا
 دقو فاتح ال ونور اعد ال

 ىدبقعونلا اذه مد

 اذاكنا هطرسشب مدهتملا

 لوالا هرط-ش تدعم

 ىربالو هماّءهنا تفرع

 ممغلا فف شكلا ىفهريغ

 قيضوتلا هللا و
 هقاملاوىنزملا رصح)و

 ء(ىلكلاب

001 

 ىطاعتملاب ام عسكعلا ناك هلوأ لاز ناو م امادم هم. راص فرطلا لع سكعناو «اماوق |
 رجالا هفيصعت دتعدلاناك انعرو « هملول قتلا ءافشلا صاشس|فخرأل »ب دعا

 درو ىنزغلاو باولاىد_هلابازملا ب تكف « هعمرو هد هعمل ىنانيابم م هممالافانم
 نيلالا فتمظعف هعومدءارحا دعب هنكرا دو 2 هنامرحءاغطابتلاطأ ىتاا ضرالا لمتد هإوقب

 تلامو ٠ء اركش ل ان ء هحدقب برشو ه هلع مد ىذلاز هاا ىلا كولملاى تاو ٠ هناش

 ىنادهت# «٠ سوفنلاىلا ابيح انالوم لا اكمدحوف « ارك غرافاأحدقلاب هفاطعا
 ةاراح ىعش ال تلاوذاهسفنفلاخو «٠ ارغل باول اىفبتكو مه سؤ ارا ناار

 نمهتانحورمل سلاما قهيهكفش و 5 سلاخلاهب ىلحي لطاعام (وهو)إ ازاداوملا اذه

 هلاح ىلعهتك رثناو « اجانهتد>وهتباةنا ٠ برقلاودءلاىفهرا 1دمحتو .٠ برشلا

 جرخس هم« ىامالا درهلوأتلدب ناي ربو «ىناحلا هريغورادلا,بب 23ه: ٠ احاهتباكلداز

 هلام عمهضدتالو 2 هطرغ ىفددحربتال 1 لطاه ه-بلقران نم هعهدىربو « ل-خادوهو

 هنا ىقاذك تاءفناؤ ٠ بارمثلابارهأهناحو هيقا,تفرسوهلوأ تفذح ناد م« هطقن
 ركفلار ىف صغو « ىرونكهرخآ تفد>نازوو « بايحالا نيب ةبسحللا داوم قبامتيأر
 دعب قرطالو + باحاام همنا الولهناو مقصلا لاس كولمملاو ء اردج رذسل هرثلث سكع ىلع
 باول ادورو ى-مني ضرالا لبي باوملا نيدلار دب خيشلا هيلا بتكف م بايلااذههسادقف
 ضورهد>وف « هدو رو بمبطو ىلا نايهدور ون ىبسن ىذلازغالاو « هدورو بولعلا ئشىدلا

 تناغم سجل هند #لا لمان الا نم هنرطما ثء>هرهز عرعرتو * تئاعلاوبت اعلا مدع هغالب

 زغالا لح لمأت م 5 ال-ونّولتا بدالارهر ىءاصوا « دادح رجال ىدرولا نناهدهاشولف 2

 * ىلحاالو لملاكلذنم بطاةقوذب رغم هنافرتعاو « ىلحولكشملا فشك د ةهدحوف
 لالا نا ادق د لرانتر « اسانيا هاضفب بدالا ماقمىف كولمملا عسواانالوم نا ققتو
 لان ىفودغلازخالا ىلا كولمملا ىمتناو ه اساك ةركسملا

 ىدصا|ىورب هفوفكدوحوىورب + هلضفنماب هللاد#ىالوم
 ىدنلا ر_طقوا ظفللا ٌردب انيق « هل لطاع عسا ىف تزغلا
 ىدروااك الهى اشلل تاكد: « هلانثاق فيرذغلادروا نا

 درولا نعاضن هلامسحت لاقو

 سافناسطاممنوكلارطعد5 ه هلئاضف ىلوماب كْرْخا هلل

 ىعمالح نيبام ىنسماو هب «٠ جدق ىلع ىنابخ دروب ىتا

 (ى) ١» س الاودرولارك داءادقلا جور « ىل لبق أ نيح ىرمسكح رحاسا دقو

 ىكلاهدرو « هدرو هفورسناصغا نم فطاقاولدوو «:هدرو فيرتلاب لولمملا ىلدساو
 , هرغرانب ىلعت دقو سقالةننالو5د2ناو + هزعس المن عءايراعر وصقلالذ

 ميهشلاب عنداوضغا ا اهانح « ىلا «للاراصما كدعنماذا

 ك:تالعو «٠ د_با11فتامعر ىلعممثلابعنتقاو « دساكلاىارلا اذه جرم ىلع حارف
 اهلمالقاناصءاالااهحرذتال هك افلاهدهناو ٠ هرمضألاكإ:نهالاجرذتالدورولا

 * هعيعملا ىلعري رولا نيتاسقزغللا ادد نم لولمملا ىدعو «هرمضنو هع هود اذنلاب

 هسرغرامشب ايعمدر هكفتو « هقسشش ما ةدرو ىهأر يضف رجلا تانحولا ترجاو ةقرو لكئأرو
 هسرط ىغسضعك قرظنلارركنحلادثنم و

 اروثنمديدخىفدرولا ار ظناو « امعهدخ قاممعزت تنك نا

 دعو



 موو

 1 هلوعب هنع با> اوىمعلا نننيدلانبز مثلا فاسلا همقب هل-وةيرمدملارادلا ىلا در وزغللا اذه

 ْ دقرفو لامس هاقره نودادغ ء ددوسو لثاد_كهلنمانا

 دوحأ همامغلا ىسعنمءارسو ه هع نبرئةااراس دسفت

 دش وود ضورلاىفاهدوع ىلع « لوو بو رط ثنا نعكلاؤس

 دفا ىمطأال ىبادألا ومتل , اهدمشنل:ءقوطلاب ىبذحتو

 دصرتب اهل نمم ىدرلا فاخت مءاهسكعل تسما|فرطاا اهنمنايذنمو
 دهشت وحوان لب قاخ سكعا !ىلع « هناوريخالا ىنا تفذح ناو
 دصقعي ةهيقىذلا ىمملايةاوانل « اهقرسو هلانام ع_هاهلوأف

 م دعت انمطمداو امل5

 (معب
 هجره نا همالعلا لاو 5

 نا كوشن ا ىتعلا هلأ 1
 0 دسم لاذ قف سكملاب نما فاو :ه قطان قررنا

 ةردىقازغلملاوو

 نمهلضر-ءىف ماكنملا

 وأ مذوأرغفوأ فهو ١
 ىتايمم كلذريغوأباتع |
 ظافلاب هل.مكتدصقل |
 رافال اناردع نوكت 1
 هغااس صصقوو ه4مدعت:م |

 اناواذد دع ندممارو اه ىلإ داما نوفا عا

 اناصغالا كرك فدقوف « اموهدوعلا ىلع ادشام اذاو
 عونلا انكهو ندد

 أب اهدريصد هعادسا انع 5 در ناو صقعم قى اديوا

 ناب سكسعلاعم عيراوذدا . هيثثث قورئاط لاكح ناوذعودها تلا هريصغالا
 اناجلا لمدستو دو لك « ىلةهن لطاع هلك هى

 ان اهم اريعد هممعم و 5 اهظع كلولملا دنع ءارو

 تاريخ مدعملا اا
 هيلعدللا لص هنن امفطصا 1

 ناطق لكم ا :5» ىمعللاق « صقت دز هفرمع) قهسكع ىنءادنالارثاس ىلع ملسو |

 اناسااىردبوهفهيقىدلل «٠ هردفميحاصتا ار ديماذاو

 اناقرعلا لو< ناك اذا سكش نم بدؤن هفيرختنو
 نيسطااوءاملانيسمدآو | اناحر_لا بعت ءاحاذاه كثهفىو سيفنرد هاثاث ه
 هللا دعىنا ةءارىفو | انارتعاامهفصعن نع بذ «شحو ف صن هدنع شالا نكآ

 اناسنالا فلأي دةهورضح ه اماذاورفان ريلا ىنوهو
 انابادقهل_ضفنعزغلوهف « اثيلت نكن اللاب هسرتفاو

 ' ١ ىلوقوهوصغقلا فتزغلا امانه تدرواهّتخافلاو ىرمقلارك ذ ىلبعو

 مدآ ناو نيسنلا عامل

 لمشاو ه نمط ىف لدم

 ادهن اونعىلع تلا

 معأهللاو قداصا ار يذلا قةصباقلارو برطمصقىه م« ودشتس هداوعاىنغمىا إن
 (ميهستلا) قوطملاععس هضع تزف ٠ نس ىتابناا هعومو

 ىلا مش ثمح هاخلاوذ) عجب ىنارغل ناورحلا ةايح هداك ىنىريمدلا نيدلا لا يشلا لقنو

 مهرشخ بعسانلل حولي ٠ هسبلق ىفرئ اطام
 فشكلاق هرغىرالو | بنذلا ىفهزمنيعلاو ٠ هطسوف هراقذم

 لاقفحل5ىفارغلم سن اكمنبهللا لضف ىدحنا ىلا ىنيمامدلا نيدلاردب يشل ارمصعلا هالع 2
: 1 3 

 هجردو#© ناهشا ا لاق : نيعلا نم هلقل ناك ب اقنا #» سووشلل فيل ردا هدد 0 سوقا ا كيخال

 نم عددبلا لهأ نمهنلا سكعلا دعب فعكص ناو 5 هيذاكلا لاوةاللا دض ناكل عفلا عم هبلق ططسوا هسانملا ناكم

 هبقابحارمص ناك ه فرط عطق ناو ه ديك اوركملا ىلع هنبعم ه ددصللة ل [فمعتلا عم هاتيشاح
 2اس م مس م و م وم مم تو تر تو وت ووو



 مو

 هلوقب باي ىفازغام هدلاو ىلا بتك ةامح خو شلا غشنا ازاغلالا تايىفعقوامفت اطا نمو |

 بالا ىفهدلاوهملا بتكذ ا

 أ نوك نأوه مشوتلاهلبا
 | الاد مالكا لرأ ىنعم

 ١ هوعماد ناو هرخآ ىلع

 ىنءملا لزنتي هنافعيشوتلا
 6 دولا ةلزنم 0

 ْ لزنت و

 هفهرخآو مالاكلا لوأ

 جششكلا و قناعلا ةلزنم

 ١ ا ادهو

 هجحردج نا همالعاا لاق

 دسعننيدلاىحمىذاقلالاوو ٠ مال_سلاو هموص باباذ-هرمثو نوخوء ىو باهذ
 بابازغم هرهاظاا

 قمم لاذو انهار ات ع :كلاور ودلا ىف هارن يم ىأ ٍْ
 ' قرط» نيداحالارثك 1 قوهو 2 درفوههرانوجوزوه طك

 قوكلذد_ع نم ددحعم ه نكلو هاش قىالطو

 «  قمرتي نه فيع# ناي هءاروىوتس باقل فوهو
 ىمس لثاضفلا هيل تسل « اعاطم تمقب هدع ىندحاو

 داج ا ودنهذابىف ىطاريقتلانيدلا ناهر خيشالاقد | أح ٍ

 هفلتؤم ته أدق 5 ه4فا:21 انواوعأ ا

 هفنأ ىلاوعلا ىلع ه هفنأانعاشىف أ ةلثمالا نمو ىهتناةمادق

 ه-فلاريط لكحو م رطل حانح ىذو ىريفلاىعاراالوق

 هفقرفراة اع ىدم و اد-الوط هت انح ا تنووو يدلل فرن

 هه  هفنعهاوهىلع «* نملوةعاضحرلا ىف ا ىوق

 هفند ايولق قش أ 0 ملا لدع

 ١ هقر*مدنادو 353 هفسطا هحاو رو ا 5

 هفرصد2 لق اوهالاسح ٠ ىرأنذلا ةلق نع

 هفطعنم هفاطعأ ه اوهلاعم نكسب مو
 هدرصءا_ ى.كح ٠ هعوط تخت هاوه

 هللفلادم ةاربك اس ا تك اشرد لازام
 مامر تاج دنا . ىىرش أ(

 هفطات انجم ٠ تعدوأ مكهسافنأ
 هفيفهم هماوو 5 نصعغع نم تخثر ملكا

 , رختالا لوقو
 هعدؤ ايش عطتسولا ذا

 ا عيطتساام ىلا هزواحو

 ١ لصح امةديشلاهذهىفو
 ٠ ا ل ا

 2 7 ا دق هللادم<وهو عونلا هفرعدف نهدنع .* يعااوه هلم 4 ! 7 نمدؤصعملاهب
 ىر# ىنازغام نيدلا ىب + لاوو 1 )0 1

 »2 « ريما دادع « هسأر وىمعمام | ىف 0
 روم“ ن مهل اك » محرم ن نمهلمك ا 0 8

 0 ا عا 0 ,ةفاوح م 0 1! 7 نملا ءعاتملالا اي تال هلق و كا ٍ تاو
 0 5 د ناد م-عم مد ا ا 000000

 ا * ل ا

 درغمتلمأت نا قرح هاسمنو 5 أذ دلهذن قورح سمج هس ءاسف

 دهشتو نيس ىعقا دل اناس * درتنا هدقاب فصعت امهدعن و

 دشروتينعدقام ىلعلدت « هتخأهنع تر: ناخأهمفو



 مو ١

 ا مح نمءاشااعاضر عنم يهون . ىفكلدل-تب رعأ ادرغمارئ اساب ٠
 ىنلا حدمالو هدب اعالو هل بقاع قلعت هل سيل ذا هانعم "لح نعتز كرامملاتينلااذهتلق

 نم قدشم ملإلا لاودقهت -وف فنصملاح رس ىلع تفقو نأ ىلا ةريح ىف ل ازآملو لس و هما عللا ىلذ |

 دودلاد>و ىأ اهعدأ محو تاح برعل | لوقت ةدودةاشل ا داح ىف ىلص<و ىدنلا سأر ىهو هللا

 ىبغربال سانلا ن نعه_سفنب ادرنمى رطلا ىفار , اسبطاخأ ىناتنبلا ىنعمولاو مث اهدلج ف

 عاضر عنععارلا مهوداك هرهظنال ىنعم سانلاب كءادقحا رتب مهو تن او هلت اقف دحأ ةقفا ىه
 اخر ةهريحالا تددزاامهلئاوتاق بيدالا لحوهاشلا لح نيب لحو تاحاهدولح نا ءاغاا

 ىتعيدتيب وناهر ىسرفك ةدئاقلا مدعو ةداعملا ىفمظالاوح رششلاناهلوق أىذلاو حرشلا
 م>رلاونابقعلا ىلا جرا ا ىوكش ه تكشف مهماسحأ ىرثللاوعدوأو وهو هلق مدقت
 ميهوتلا ىهدعب تلقو

 مهومدنعممايقدةرجدلاو « اوحرطاو يهوتلا نماونامضعلاو

 دوهءملاوهاك ةلبقلا ههحىلاممترادادقرمسلامهءاسن نا عماسلا مهوب تيل ىفتوملارك دف
 ا.ذهلزنت ىتلا هاوذالا ف نعطلا لستلاب رحامرلارهءلايدارملاورهسلا فول سهتلا فانه ميدوتلاو

 اوهمشو ناسللاب م رلانانس اوهيش مناف نسما ةياغىف حامرلل لمبتتلا ةراعةسساو ليبعتل |ةلزتم

 حرا ىفنيزملا نبا لوقانه ىن.ت» وروغثلاب نعطلا عقاوم

 «(زاغلالارك ذإ«
 مالكلا تاكنا تيبلا

 هلوا قريسفتلا ىلا جان

 طرعشلا دعن ىتأد ريسفتلاو
 راهلادعب وهانعم قوهامو

 ًادتنملا د_هدورورخلاو

 هر هريسفت نوكي ىذلا

 ارضا كرك ا طرش
 لاوالض ؤمرسفغملاو الع

 ىدلاريسفتلا مدد نك

 ضعب لوقدحاو تيب ىفمذو
 ةيراغملا ناءمشلا نملسو فو.سلابال « ىلءاض بلا ةنارلاورسأانأ

 اوتحءاواؤاضوادداحواولاص نار-ملاب محلا موت تد دوب 5 ىنالءادغلا شع لكل

 مهف ناسا اك هاسمق مم 00 لمسح هاكلا تجاغتاذاو

 لايحاوراقاو نمودعا

 نسحأ دق] ةمالعل الاد

 ءاكتيراازع بنل
 ارد سلا قرسفملالكو

 لقتسم مسق لك ىنأ ثدح
 هذ-هقو ىدّتنا هسفنب

 عوذلا ىلع لديام هعمللا

 مد-هنملا ىس قهندكو

 هزعىف سترتلاناوهحتاو

 م5 لكو هردص قرممغملاو

 «(زاغلالاركذ دا»

 (مهمهقب ىر زاهديقعت لاطالم « نساهل>» ورغل ًااملكو)

 ةدعن ماكس: ما ىنأي نأو هو هام معأ ىشو ةيمتلاو ةاحالا ىعس زاغلالا ىنعأ عوذلا اذه

 عدباو هدلعاّْْطان و هريغ ىلع اهرهاط لدي تارامعب ىتأي : وفودوم ار ك ذريغ نمدكر يشم ظافلأ

 هَ ,رونلاب ماملااهل سيل ىلا هقرغلا ف سعتامأ و هب رونلا هوريغ ىلا ىذأ فرغ لهآ همفام

 ىبألوةكلاذن + ءابارتامريغ او ورام عت اه نعل ادم اما را لا هاف زاغل الا ىف
 5 مسدس أ ن نمفاشهللاوارث دب 3 ترداغف ىدمق ىمستاذ تعس هراء العلا

 0 0 اعنو لالا بوارصنقت سسك"

 ةمخ زار نبا لوقو
 تلظأ مانالا هللا ىدهاماذا 5 هبتنآ بن ذريغ ن نءةب ورمدمو

 طورمثم او هاكه سفنب لقسم هذمو نار ادو ادد كا هولا اممفرغستلنيدلا حز غلو العلا ىنازغل تلق

 ملعأهنلاو نامدع همس ا نهفزا ارحنبالوق

 ء(عشوتلا)» نا. قمت فرح ىذ هاذا 1 هسة دودعم هفورس :

 هكراش نان الذ لانواند معلا ىنزاغلالا فطلأ نمو
 صيصخلا نم هاو>امف ىراح هنفح نم هعمدو و داس عك ارعوضخ ىذو

 مركلاو ىرابلا همدخى عل مم « امتاقوال سهلا بظطاوم

 ريزولا روك فهي رش ىفرهاظا ادع نبا لوقو

 3-5 تاقالب باقه 3-0 ععسالسب ن ذأ ىذو



 8م

 ىلئامث تلعاكو ٠ ىدنزءرصقاامانأ

 ع وذلا ا ده ىننيدلا ئص خيشلا تبدو ا
: 

 مظلا ملا ىراسن نحن مانح ه مهلئاقلاهىداعالاهآراذا | ء.(مهوتارك ذ)»
 ىناثلاهرطشوىنتملاعلط«نملوالارطشلا هّتبب ف نيضنيدلا نص خشلا || هيأ مملا لاهو نيسعالا
 نايمعلاتيبو « مدقالو فخ ىلعهارسامو # ا سوفنلا لعانك لمأتملا

 منن مول نملاملا مئارك م هترابز ف لدن اوك سفن ممساو اتاومشلا فالّتخا نمدبلا
 لوالا هرطشو ىذرلا في رشلا تب نمىناثلارطشل | اونمدنادمعلاو ١ نالتخاىفنيعالاذالمو

 ن.دلارعويشلا تب و 5 هلت ادينى دب ول شعلا نمضام 5

 م>رىوذاوناكن اولاحرلا نيب « مهفرت ناككالا فلضفلا هعادبا
 نبدلا قص يشل | اهبف نعص ىتل اهي ديصق نم ىبنبملا تي نم ىنامل ارطشلا نمد ن.دلارع جشل او

 هلوةوهولوالارطشلا |

 أ ةغالبنارعتا تائئرملا
 أ ادح لداقلا ظفللا اذه
 للا ناعما سعر
 امورنا نموا و١
 م>رىرذاؤاكن اولاجرلانيب ٠ هعطاوفاصن الا ةلقلزتملو ْ يهرب ]وت

 وه ,وىل وعل عد انى :و.نلا عدملا ىلع هيف :رهسمار أ ىتدعي لب تيد رأأ انهض

 مهحدمتدكنت اومهئاةمهفوفك « ىدنب سقي نا لاردلا هلو 1 ءامإ ركام لكل ناك
 ماكلابوطنلا لحم ىفادعلا نم .. اًمسانقلانسلاوفدار ولا ىو ل تلا كان
 مخرلاونابقعل ىلا را ىوكش 5 تكشف مهماسح ا ىرثللاوعدواو ٍ ا هديل دلع قنا
 ٠ هتمشتف قاخ ىلا ثتالو» لوالارطشلاو ىنتملا ةيممنماسن انارطش ىدب فتنمخاضرأ انأو ْ مدعو سل
 ملعأ هللا وع ونلااذهن ساكت ىلذسملرفاسانه قام عسالا هدو و ا م ردعملا قس ف عفا و

 «(مهوتلارك ذ)« | ىنحأ ىلعالا الف
 (مومدنعم ما قدقرعلاو ّ اوحرطاو يهوألا نماوءامضءبلاو) ا 5 معلا ارم

 ةبر وتلا باب كاس ىامظنني نا امم قدلالا ناك عش رتلا بار همدقتو مهوتلا قع عوذلا اذه تلق 2

 ىسم ىلا وهباب ىف مدقتو نيعوذلا نملكر رعت دةو هه”رملا عم عيش رتلاواهماها عمميهولا ارك ديو ا نيل

 هلوةوهوهب رولا ماجءاوه اذه نيدلا ئص خيشلا هلع ا اندالاب تالا ةسيترب

 ممعلا فاسسالاتلصامدعي نم ٠ هعاصل.كاواو ردصادا ىح ا راع

 توصوهو ليملكلا هدا يهوةالسصا!نمتاصفويسلاناعماسلامهوبانه للا مايصرك دفأ| سانبالاب هللا ةيؤر

 سلا هلوةدعب نا دس رصشلاو لاو ىلاعت هلو ع وذل اذ. هىلعدهاوشا امظعأوديدملا | ماكلاب
 هيدارملاوموكلاد_امختاايدارملا ناعماسلا مهونان هرمقلاو سءلارك ذناو نايس رمقلاو ا تاحرذسم نمريسسفتلا

 ىلاعذ هللا هج .رما.ةىبألوقك ةقباطملل يهوتلا أي دقو عبصالا ىبأ نبالاق هلواسال ىدلاتنذلا ١ نا ةمال_عاالاوهما5

 ٌ سدخ سد:س نم ىهوالال ملل اهل .« ىتااخ ارجتوملا باث ىَدرت | ىتأبنأ وهشادجردح

 هنمع ٌرفوريذخالا قراط الر جالاذا قباط سالو رمد الاو رجالا نيب هقب اطملاب ,هوأ هناذ ٍ ترب رعاشلاوأ ماكدملا
 اهفصعتدا ار ماكملا نآ مالكلا نما هد_هباع مهنة هلك, ملكتملا أب نأ ره لاعفرت !ان رد اهفرعع مهفلا لقتساال ىنعع
 بطااىبألوقك كاذ فال هدارموأ | ىناماهريسفت نودهاوذ-

 سفؤرالااهلحرأد سل « هلوحىتلا مائقلا ناو هش قوأرت الاتيبلا
 تاءاسجلا ىهوءاملايمائفلار_عاشلادا رهو ىناقتلاب مائفلا هظفل نا عما سلا تمه رآلحرالا ناوأا

 ىهننا عجل لقأ هيلع قدصي فاقلايمايقل !ناف هيضتقت هغلاملاوتيبلا| ذه ىوراذكم ةريثكلا |
 ىلد ولا نيدلازع تدد و

 000777 اس



.- 

 لكل
 د. 51 1 ا 0 70 ا ا ا ا ا ها ا ا تعدل ا:

 5-5 هياّتعا مل ىلا ءاغلملا هاوفأ لصن /ىذلا حورطمنباتدد نع بدال | نا دح ضعن ىباًاسدقو تلق

 حرطا حورطم نبا هعوسول ا :مخن هتنمدق هاب : «لوخدلل هقاطاودحو الو «هيانح ىلاروضحلا الو

 هلوةوهو +اعأ اطهسإ ا عب اغمىلا لسوو اعضاخ هسفن

 ىمماملاب هصصخو جسوأ لسعلاب ه هررره 35 قانعلا بائئانكل

 (ملظعلا لكلا د و اككم او نادلا اسرع ال تاقف

 ةمادقهعرفام ةراشالا لسبعلاب ةرزرع ه قانعلا بايئانسنل
 ىنءملاو ظفللا فالثت | نه لل صح دل اي ع دب بحاص هل ناك هنا هن اوند ىف هرك ذام ئدوولا نب نيالا نيز ثلا نيماضن نمو

 ءبثلاهلابتكمفاهدوابداوهتور مهل

 اهاهمشا دملا ضرع تلثى 5 اهادلاو نيدلا دم هحوز

 اهاياع دحملاىفاغلبدق « اهابآ انآو اهانأ نا

 ةهيبرعلا لوذ نمداو- ىنقيسالو« هيلع همم از اا نهذنمركف ماحامىذلا ىنهذت نمو
 ابعاد مىلوقهنلا

 ادشا ىلاهءؤر ديرب وهو ع كلت تود ذا ىربأ تنصت

 اكد ًارحامناضملا وو *» ةمطما 3 ةرعللاذدعب و

 ناوه لاذ هد رشو ا

 لسلقلا ظفللا نوكس |[
 شكل | ىنعملا ىلع لممشد ا

 [”هلعلدنةكوءاعاب ا

 ىه هغالبلا هفص قلق |

 لاوو ى-من |ةلالد د4 ا

 هللا هجر ه> نبا ةمالعلا ا
 2 ا انالومداك نيتي بالا اذه نمر نينيدلا باه هاضعلا ىضاق ميركلا هس طظفا . نمىندشناو

 اهب مرتي نيدلا» ةلعهاضعا ا ىدكاو

 لهاجهنا لمل دىوقأ 7-0 هرج عم نال تدك ج

 لك :اطاهمتام عقاعق 5 هقوذن هلل هلايهيوُثا

 نول ناض؟ لاو
 ىلد 0 _هاسذا فلخن ماع أها قاس اورتعاشت

 هن |حرشلا اذ-هصمخل» '

 ىناعملا ىلا ماك ملاةراشا |

 هتلقب هيشن ظفان ةريثكلا |
 ناف ةراشايهراسصتخاو |

 هعقدريث» هد ريشملا

 ريعولوءاشأ ىلا ةدحاو

 ىلا جال ظفللاب امنع |

 قد ذو ا

 هكراشعا نمور اشالا

 ناسلا ن-س>وةلالدلا

 ريشملا نالراصتخالا عم

 راشاام-هفغي )ناهد |

 هنراشا تناك هانعجهدلا
 ناكوشسمعلا نهةدودعم

 ل مس مل سو هاعهللا ىلص 1

 لس ناك ام هراشالا | مدقمركبابأ نا د> [كئامرء سدقتلا,ىلاوعلار وصقل مهل تفرتعا نيب سلا كاذ فت مظنف

 دهشتساو ىمتناةرانعلا | حدملابدعدروىلع مودع ه« اًفاسانحارفأريطادغ رمعىلع

 امفو ىلاع:هلوقب ةمالعلا ْ متم نمدصو كابشلادمو » دوت>ا بامحلار الانا قف

 انو سفنالا هسمتشتام |

 نال ارز رخل # ارد تعد هومتاعاذالاقو

 5 هس رغلا ىننماضت نمو
 نضر ةشكم قطأ لف « مكلااووش ىرعتثتح
 ىطظح مولأ ناىتراغف « ىقال-:لابط-أ لثيحو

 ىرابططازعد5تلقذىاوس #23 ريس ن-س>ىبدهملوعب ىوقو

 ىرايتخاعقوىتوقشا كاع نكلو نسح نم سانلا فو

 ىدرولا نءال نيب هسورملا ىشم دينيعةوم ا نيع نب دلارمصان لا ممنيد#*ىود>رملار ملا دشنأو

 تاماقم لاب اصىر.رعلالصالاو

 حملا ىفةفمةيررس «٠ ةطنوكحدابسانجول
 سنمدصو لايشلاذمو ه٠ دهمتارادعلات كلوت

 هتعاعم قةرتنءلوق همنمكام هس رغلا ىتس .هاضن نمو

 ملك ل رفاو ىذرعوىلام ٠ كإمتسم ىنناوتركساذاو

 ىركت و ىل امشتلعاكو ٠ ىدن نعرصة اف توكاذاو
 كلاقوةيديىدشب « ايرلا ىلع ميلاد اج تالقذ



 م

 ىوحلا قرح نم هال امءاغطاب 5 داكوماعه ذاب ىد_ز|جورب |

 ىوهلا فرعأن الئقاهاوهىناتآ ٠ قباوط 4 :هرطاقتخفاذا ا

 باطخ نسفو امدتاغد « اوهلاانل همق صداحضهذارايا همقلاموأ| ةداوال 4_فاّممت نكءلو

 باودلاوهف ىثعناىلع » ىلذاو_عءعلدآنأالاتىشامو ا قادها ا رارهو كيكوتلا أ

 داج أو هل ىبأ نينيدلا باهشؤمشلا همةلاقو || 1 ا

 .  للعادأ همس نال « ىنهذانالهءارعثشلا اف

 هلوق ىطاريقلا نيدلا ناهر يشل دئاصق نم ىنحمد و

 ابظاومريثكلاءاملا ىلعادنأ ٠ لزم ةراهطاا دنع سوسومو

 قدقوتلاهللابو

| 
 هس صرع نعاهاصغم ىلي

 | لو كر دن نيسوق باهنم
 انراش كم سل هل>د نظو 3 هنقذلريبكلار ها ارغصتسا ْ هجر هج نإ ةمالعل | لات 00 : 1 / مرت

 0 ا 1 ل ا طل قدهناناع نمو مظانلا عدو ناوهدللا ل ا
 2 2 ل ل و ْ ع رش ماس ل

 هبقاث عرطامظن ىح للكل اجد ٠ هماستبا دنع رغثلاردءءاضا

 داحاو ىراعزلا نس>نيدلارد.لاتد

 اهراداخ لتي نماهلوانت :ي اغاك هحوترادةدروم

 1 ضعب وا تبدا صب وأ

 ٌئظو نأ دعب تيب فصن

 | طباو رهمسانت ةئطوبدل
 ماسلا 0 ظا ثصح هعالم

 م هله هاه ( ف سمر م

 رارغمةكلااذهواوخهوعس « انسهذمردملاراعأ ىرماسو 0 1 ل ا 1 هلدعجا,تيبلا نأ
 رانهسأر نع هناك « هنتعتخ نم هبماو زتمت كاري 0
 ك1 جل طرد هلو و احدت ىرارد ع اهسدقا ١١ عونلا اذه دىممتاا ردص ىوجلا صانرق نينيدلا ىبم نيماضت نمو أ ةراماار رد ل
 مد_نملا ىبودهاوشلا جارمسب اجدلا فى تايرع ه هنيبج قوفرعشلا نيب قرفلاو | ركذ نع ىنغت هيروهش

 ةساملاهرطشلا هسشتنمص

 ىريصوالا هسمم نم

 ءامتبارانمت ةدردلاب ةموسوملا
 انلعّشاداعأ اهمظانران آ
 | قدفوتلا هللابوهتكرب نم

 ء(ةر اشالا)»

 هملا وأ نمهللا كراست

 ع

 حرعووهلي ن صغلاكنداشدب م« ىرظانل ىدبتدقاذورهللا اض أ لاو

 عفش ه_سقىذلانءانالكو « هدروءامنمهادخ تدك دقو

 لحاك ىنهلودو
 ايهاودلا عيصصلا فرطلاىلاقوست « هفكف نو غلا لكنم سم لاا وعد
 ابق”امو اهفلخ اضايب تلخو « هداوس رظان نمتبهذأ كحف

 هل ىبأ نينيدلا باهش ما لاوو

 اك ار ةرسملا ف ىشتتنسمأ ٠ اهتكس ؤكلا نم تسطتما ىتمو
 ايهار وأ ايغار الا قاتل « اهريدسن ؟ىدعت قرط ىمو

 امهوامر اععىتعاالو اههينارامهمكحأ ام نيب راهتشا نم تمعن ىدرولا نا لاقو

 جولثلا ىلعروصقلا ناسنبك ٠ ضرأ لكب بيرغلا تاماعم
 جورالا ىلع بيرغلا مزعدقو ه.ايانبلا مدهنت ثلا بوذي

 تلقذ ضرالا هفاثكن ما.متاعنوءامدلا نم ىعما ام.ماعحو ضعنلل 1

 تلق

 ةقمسملاانانملا تمدها وجلتلا باذقىف :ركف تدقوأو ضرأ لك, بد رغا|تاماقمنم امهتصلفن |
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 الوأمظنلا فدشامسب تآدس: « هرغ”مظن نع رتشي ادالف
 ىدم الا نيدلا فيس ميشا | ىلا ىراصن الازيزعلا دبع نيدلا رمش يشل بتكو

 ىن نياسرملا ريخ ملفت كف « انديه سرصع موقمدقت ل

 بعلاف سل ىنعمرجلا ف اذ « مهل علاورق هلع نكيناو
 بتكلانمءابناقدصا ف يسلاف ٠ ةفلؤمبتكه ل بقتنأ ناو

 بحاصلانينيدلار دب يشلا لوقبابلا اذه ىنتاياغلا نمو

 هرهازارج ىلعاوغطن: ضورلاك « اوءجد_5سانلاواوولا مون هلل
 ةدر شاملا ال قلع «٠ 4_هادأن م دومعاءانوللو

 هنيعدن ىف ىطاريقلا نيدلا ناهرب شا |هي داجامجو

 نابا|نوصغىلععسرلا عاخ « هماوقو هرادنعرارض> اق لآ

 ناثكلا لع اهلصاوفالل>- « هفقادراقلازغالا نمشناو
 هلوق بابل | اذه ىفةإ < ىبأ نينيدلا باهش خيشلا تاب اغنمو

 جبليه ودأنمهاطتدكح ه هرتس قفالامغو لالهلللق

 جوع نمد فام لعُم ترك ذ « دف لعام علخاوةراشنا اكل

 هلوقهعدملا ىثمدلاّ كنا نيني دلا ءالع نيماضت نمو

 دود_آلادرو ىلع قرعهل + ىحهجووتئمظدقول وقأ

 دورولا ىلا لسسال نكلو « ديدش ًامظىبو ءامىرأ
 هلوةرهاظل | دمع نب نيدلا كت ىضاقلا نيم اضن نمو

 لبقمذاانماسؤوكح ثحأ « هةر رخ نمت حرذا ىللاتدقل
 لقنتلا ف ىوهلا تاذلفلقنت» ىعسم لقت د ىهافشؤلب

 ىحنملا نينيدلار دب جيشلال |وةباملا|ادهق في رظو

 برمدا! نءانبفحارلابسممْزغدقو « اننيبةرسملاواولامخالو
 2 برتلاي ممن ءامدحت ل نمو « الطلا نع شيكا, لك ضو

 هلوقهعبذبل أ ةلح ىبأ نينيدلا باه تنيماضن نمو
 هناعمل انهوم قلأت ارب ٠ انادعب نم سوال اانس كح
 هناقحاهنتحمسامءاملاو + هعول ضهءاعتامشاامراذلاو

 هعبصج داؤفلا اهلبرذينقرح م. ىتحةعوىئوهلاقلأاجدلاىفانأ هيقلاقو
 هعومدهملءتشوفىوهلامتك ه مرغمبصلنللا ف ىنأكحو

 سان الانرعهلا دع تيظ»و 3 ىي:موبارمشل امدح دق حاصأي داحأ  لاقو

 ساكلا ىفهلك كثب دح ل هاو ٠ ىنقسافانسح دالاراذعلا !سكو
 ىطاريقلا نيدلاناهر ميدل نيماضت نمو

 دساوبلاةىفاددىتح *« هتاذفط نم تعمت
 د>اوىفملاعلا عمنا + ركستسع هللا ىلع سلو

 فئاطقىفازمذملاوو
 واحكام ك_-سفنارتةافا تري م« فئاطقب انئلارهز تقطن د-قل
 ولت نسلاكتثدحناىاكو .٠ ىلس رم حئادم ىنماوعمسا لوقت

 ريطاز اخ او قرارانس

 ىعملارب رمل هب نود دقو
 لا داود قام ةذك و
 مودلاعقاوع مسقأالف
 ميظع نول *ةول مسعل هناو

 فاطعةساا ءىدكدقو

 ا
 تنك ىتلانيسعلاب ىلنذ

 5 يح
 كْؤادق ىسمفنامم ىلا
0 
 لوقك ءاعدالهب ىولدقو

 صل اك

 اهتغاب ونينامثلا نا
 ىلا ىعمس تح د |

 نامجرب

 قاك هينتلهب قؤيدقو
 رعاشل الوق

 هع هرم لعد ملعا

 اردقام لك تادف وس نا

 ءانثأ ىنهتمست ةلجلابو
 هناعم داكن مالكلا

 بساك اردارص#ال نأ

 ا هلا ري فللو دصعلا

 ضارتعالاوردعتمه>ولا

 ادرغ هءاج مدقتملا يدب ىف
 ىنعملارر قتلو دكو تال

 لكسيل ذا لسرمةظفاىف
 نمتطةسواوالوسر ىن

 هيبكرت ىلع قبل تيبلا
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 لزغل ىلا هسا | نم لوقنموهوهلوقم_صال ا ىبأ نيا نيهذن نم ىنبكتن و

 لمانالا هلع تعدام ةنمىلو «ه افاص هرفك لشمىدادو نمدل

 لسالسو تعرشأ حامر ر ودص « هراد_ءتننو ىهازلاهدق نمو

 مظننملا ىىعمد قاوادامرك 5 هم تعمسدقان أ ىذلا اذه هلوقو

 جات عالق مدعتملا تدب ىف

 ملعأ هللا وهسنتىلا

 يك ضارتعالا

 لس صه ىن نم هب مظعأ

 تلر

 تاي*الا مه حدمىف

 (مكحنم
 نيدلا جان همالسعلا لاق

 ىةرعلا ىقانل ن6

 مرعانقلا ىلع ركلاسل ٠ هذقرعسامخ ىنومرحتال و
 هلوةهعبدلا دوهت يشلا نيماضن نمو

 لّثملا برمدب هاوسال دوخلاىف 5 ه-بقحرطاو هنعد عم اح نم

 هلوقة عب دل لا فدقعا | نب نيدلا سود نيمماضت نسا دش نمو

 ركسا|بلغنذا هدخىف ٠ همثل نغم ادغاولاو
 صااد_عورخمونلا « مهعد همسمىللاقف

 ايانملالاب لا امقوس ه ايانثىلعلطاو ارسغثالح لاقو

 ايانثلاعالطوال-ناانا ٠ اراختفاىعبي هرغثدشت و

 هلو3هدعد اهبلع سانلا لفطن ىتلا يعن .نيدلا ريك نيماضا نمو

 برطلاهن ىلوّساوّل رغب د هبمسثشن ذا جاوالا تف: هان نا

 بنشلا كتان نكلو تنكح دما اه-ةيمهيكع امد نعل لقف
 هلوقهعب دا رهاظا | د عنب نيدلا ىحت ىذاقلا نيماضت نمو

 نأوه هللا ه_جريناملا

 ىلع لّوالا ىما طهسول

 عونةداوال هييكحر

 هن ءانتعالا هع صوصخ

 نعءاذغالا وذلشلاعقرك

 ىنعملا ريرقتوأ لاؤسلا
 م>رتتو اهدتعامريسعت ٠ اهررمأنعحورلابهقطانو
 ملكش ىوهلاوتوكس نق «٠ تب رطاوبولاقلاتلاوو انتكس

 هلوةىدغصلا|نيدلا حالم نيشلا نيماضت نمو
 دلخع هرهدوف د>ًاامو ه هم*ررهدلا قلخأ اياك تكلم

 دلحتو ىسا كإمتالنولوقي + هدلح ةديدملا ىتك تنباعاذا
 ىسهشم ىدنعقوشعملا عدأام « ىكلعنمحرتسم بيقرلل لق لاقو

 ىنا دحلا هاب نيثلكخو ٠ ةظاط قوسس نعىلق دنراو
 ريا ىلن كت مف ه اواح كقيرتفش .ر ايفتكموانمةملاقو

 رطقثغلالّوأو + لصوبىظ- أف وسو
 ىلدوملا نيدلارع يشل ا نيماضت نمو

 هرشاعيو تدحا هءلعدوعي + سمك هسبق كرتسال ىرىاعو

 ةرواشب ماسك اون هرط ىنت ٠ هل دو باط ىطوللا هءاجاذا

 قوددقو ى.تادصقملا

 ىلاعت هلوق هلام ادرغمدن
 تاننلا هلل نواح و

 نوم-شاممهاو هنادعش

 ةزرعربشكل وقهلاثمو لجو
 مهنمتن أو نياخابلا ناول
 الاطملا كن ماو كوأر

 كشلا عفراهي نؤيد ذو
 لاؤ_للان_ءءانغالاو
 بيرملارظناايهنطط « بيرلا نداشااك انلداح اض ًاهلو بيصن لوقك
 تيدلا نم اهلسبراب « همودنعةركسلا قلاقف ريطلا نمقلخأ لو تذكو
 راممالو برطىلالس.م « الوم_هاقالخالامو ةتمدان كاع ادننا

 ىقاشعلا اهم تماه ةزوالطو 4 هوالحرادعلا ىف تننثندط لاقو

 1 ناس ثيدخلاانهوكلا# ه اواهعتاق در لا ىناجناذاف
 0 هلوقاميفداجا ىتلارامعملا نيدلا ناهر خيشلا نيماضت نمو

 1 اليقا ني- ىعتلا تاياراوأب 5 ههحو نسا ىهر ىلع تمهرع

0 ١ 
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 لاقهلو اعرشمتباطو تقار ةكرنم « ايراشهغب ىوهآ ىذلاىد-ةا

 بيقلىرهانا اعمتقوىفنيرملا ىنترأق « هلابخو هسهدو ىنسعاتدا

 هنمبخا ىرام رقناتننامدعب اهتم ترصدقو اهعامس ىوهأتنكدقةياسشو اضأأهلو
 هذى مون لك رف ىهواتةراواهلثمكو « مدانري_غامتقراودق انأاهو

 هنعلاسأ بئاغ اههو ةيراغملا نمنيمدقأ لا ضعبلام ممكن تااورك ذ نيش ممميعب دحر ىف نايمعلادروأو

 اذه ةرشن ةلثفالاو اههوىنا.عا نكدآو مهتقي رط ىلع

 هلك اهفو عونلا رار هلسدل بلقلا ناكو 3 رسأب ىند-عوب ناك عرفو

 ىعضاو عونلاو ةياقك راهلاهودع للا مالك ٠ نكساو ف وخال هه>و ىدانف

 قيفوتلا هان و مدقتملا ب ملف نينيمأ نب زعببطا |ىبأ علطم لع دق وميصالا ىبأ نينيدلا زل اوقهع دا نيماضتلا نمو

 يتلئامملاو هلوهقب لزغلا فراغز ىلا سمهتلا ةماخت نم مهلقن هناقا هيف قدي
 تاح هتلالح تزع) قرابو بيدعلا نينامترك دن اهرغثواهاملىلىدأ معولا اذا

 هّناكم قباوسلا ىرتو انلاوءّرش «٠ ىعمادمو اهدقنمىنرك دو

 ىلغلا هئاده تمع ميت نبا نيماضت نمو
 (متنلاب رغسملالالهلاكض سقوف نم م اسثاو دوسأ ماجلا ىف تئياع
 هجره نءاهمالعا ١لاو ريسعنم ةلوج هتاعثأ دق « ةهسسضف نم قروزوه اغاكف

 1 ا سواغلا قلاقو
 لثام ناوهدلث املا هللا : 0 ع 2 4

 ةئزلا ىف مالكلا ظاشاأ وعسل حولا نيران ةسيلكافو #2 ماو نيح نوال للا 1 *

 1 ارد 0 مك ىدسح ىبض كاورطست توتلااوغشك ما

 ىلا قر الل امالاردأامز ماما انينأي راهزالانم « رهز لكل تن ًازوللارهزأ هلو
 املس غن لكن ابقاشلا اول امو كاك م ىح دال

 ضعب تأ: دقو ظذاحاهماع | ءال الاههاومأ ىف سءثلل ٠ ةراوف اهبرمدبأ ذا تنك ول لاو
 ءاملاماقو م راضنلا لاس 0 ةكرب نسم ىرامبعأ تدر

 باقل |اذهريغق هكسوهريغلاقوأأ
 ءال'ال هفمسطو هفاطعا 01 ىل-ءانإاو مالا ىف تنكاول

 نءةافقم ةلثامملا ظاغاأ

 ىف هضمتلا نال دصةريغ :

 هر كس تان[ 5
 3 0 3 1 ءاملا مأقو امراضألا لاش 5 ةماق هلم كسسامتد ار /

 امدلاْن ىضص ادمان اي ا 1 ِ سيعلاىيهالوعك | قرم يئابحلا ىل فكر ناب لوسين ماي لافو
 ع 7 قدو ىنعت كنع عد ِ هب ىىفنعبا دعو

 رط 00 1 احوصدق مالا سحرزو ه٠ ىدعاسؤردبلاتيًارامل ا ل[ ردعتر ىارط

 تانلااذ_هىلعدواملا ]لا يعل رسمت يعبر نا لاك نو «ي اهدلاوءر هنفافشرتئفا
 ل 0 ودةنْرلا ف - تا تنلغو « اهفالستغش را رءاسهص هلوقو

 هلوققارولا نيدلاجارس يشل نسادت نمو ا اعلا امناو لوقتامإعال ىنا ه٠ لئادوهنمللقأ تلءساذاو
 اذانبز رمبرك حوفص

 !شبط ىدالوقعلا ننأر رخ هن مداو ني حنمهل ٠ بناودللب ىماولا نمتراوب 5 ّ هاه ص رضأو 1 كلي او د للملب (سارولا مترا
 0 3 ردلادةّدفي ءاذظلاةلمالاىفوو همالظ اهرعشابلع لدق

 هاواض|اعونلاو ىهتنا 7 7 4 2 000 1 6 7 .

 2 2 هلوعي ةيروبهداز وع ادملاىلا غئاصاا نيني دلا سم جلا هلمن

 ردءلاد هدفي ءاجظلاةزمللا فو« انهىلا تيدالاردبل اىنادانف



 ىسسىفره ظ طءوستل او

 حاضالاىلا جاتعالف
 معأهللا و

 يةلوومسلا
 العلا باقلأب ىدانملا هط

 ورم

 ن-هىناسالاب هريغو

 ميك
 اهركذةلومسلالاق

 با.ىلاةفاضم ىمثاقنتلا
 هريغ اهكرسمو ةفرطاا
 هريغاهرك ذو ماد الاي

 نيااهرك ذوماصس الاب

 باك ىجاف1نا نانس
 واذ ىهلاووهحاصفاا ٠

 فلكشلا نم ظ_فلا|
 ىفسعتلاو دقعتلاو

 ىهافشل الاوو كلءسلا

 طافلأب رعاشلا فانتا ىع
 اهاوس ىلع زيمم ةل-مس

 ققودىندأ هلزمدنع

 ىلع لدءامهىهو بدالا

 ةمال_بو ةهسشاطا هقر

 ةيورلا نسحو عبطلا
 د_هاوشدلانمو 2

 مهدعبل
 ىنا تاقان ىنةدعو تساأ
 بوت ىلدنمتناماذا

 لملثح نع بئانان اه
 بوذن ترك ذاك كلاخ
 ريهزابللو

 باضر نممادمو

 ا
 هنموناك مناك

 اناعب سفنلا دعب

 ١م

 ةحرسسمرعشلا ةرب زغفنالإلا هةمط نا هدارمو حرس ملارعشلا لل هرملاورعشلا نم عجامو هو
 اهملا اريش«لاقو

 لصفملاحاشولا ءانثا ضرع « تضره:2ةةلج اهمضىدلا نم

 لكشعتملا ةلختلا وذقك ثينأ ٠ صقرع«فنأ قوفرعش عةاسف
 ه.4.ثىذلاة لكل اونقازكهو ىلدنو هترثكل ضع فهضعب لد ىذلا لكثعتملاوريثكلاثيثالا
 ةقف-صلا هدهشىلا هلن قرحتلا نمعاذيإالا اذهناىرمعاو فنالا ادهنيدلارخةب>اصلا

 هدعب لاووهس رغلا

 لم مداح ىف سان اريبك « هناكفهرشىفانشحا اولاقو ْ
 هب همش سلا أ سا ناقهباب ىفتاعرتذلا نموهوؤلغلا نم عب فن ال اريك ىلا ه.سنلاب هسشتلا اذه
 لمزمدا< ىفساناريبك « هلب هنينارعىفاريشناك لاهفريش لمح

 صببإالارعشلا نم ططخعء اسكداصا اورطملا نم ماظعام لبولاو فنالاوهو نينرع مج نينارعلاو
 ىذلا دوسالاوضسالار عشا | نم هؤاملفن ال | ىلا هعادب ا فني دلار خف تح اصل اهل ةنةدوسالاو

 مده: دقو ف'لم ىأ لم زمداح ىف سان اريبكبر عشلا كاذ ىف تا املههشو داصلاك هغن ىف منن |
 تاورت#لا ن.هناىلوق

 لظ:-فقان ىبطاتارعدىدل « هن'اكن نال ا|ةاكصلعم

 لظنح فقان لحرب بحاصلا 4مشفالك اسحربي لفنالا اذهناف بئامما | نماضنأ هيبشتلا اذهو
 لاقوهترارسةدشل عمدلاريثك لظنلا فقان ناو

 لسفلف بح هناك هناعبقو ٠ هتاصرعق ناييصلاو لهقلاىرت

 لصنع شبان اىوصقلاهئادراي# هنأ اك لي وطرعش ه-فوحىفو

 لتفملا سقمدلا بادهك حولي « مظعمفناقوفارعكلاسف

 ىلشسل مومهلا عاواب ىلع ٠ هفنأبئاودىنرأذاتلق مكو
 لثمايكنمحايسصالا امو صن « لخغاالأ لب وطلالسلاا اهنأ الأ

 ةيورلا نم اد_هىود>اوتبب فصئبال_ماك امد وار عانه نوددهللا هجر نندلارخقت> اصلا

 ليوطااليللااءاالا هفناسث اوذلحرلا اذه يترأامدءهلوةاماو فصولا لعدد زيامهّؤملاو
 هلوةبا.لا اذه ىفهطرغملا هغلانملا نمو هنبعي رعشلا لب رعسلا نم عواده ناو لحنا الأ

 لفنرق ةلاان ربتءاحامصأ | مسن أ هفناعرعم سدةنااسغلا ناك

 لأعشو بون -نم اهتدسامل «ه هدودخ تدسفنالا تارعشىر

 لّوعم نم سراد مسر دنع لهف * ههحورانفنالاب تسرددقو

 لكاكانوزاعاب ىو ٠ هفنافصو ىلءانالوع ناك

 لك.هدباوالا دنق درع# ه« انءاحو هنم فنالارعشدرحو

 لعن مليسلاهطحرذصدوماكو اعمريدم لبق ةرقم ركم
 ىرمعاوهناوضر و هتجر هللا هدمت نيدلار خت بحاصلا عارتخا نمراشخال اهءلع عقو ىذلا اذه
 نيدااريحريمالاناكو ىسهتنا * مرا و «هملا قيس ل ىذلاعارتخالا نمهنا

 نيمدتلاب هفغش نم لاه سئ ارغااو بن اتلاب هفىتأ ًاواريثكع ادنالا ع ونال جت م نا

 ىريط نيمدخلا ن نعرحزأ مو ول مار ناود لكح علاطأ

 ىريغرعش نم هفصصل ىرعشف + .ىدع٠و هسسف تدب لكن عدا

 ننكر ةنسم ادخل

 ىذدفا



 ىل_ نعام اوه نعى داق سلو « ابصلاو هبس شابا اوغ تولس

 لهسهيفنيعلاقرتام ىتسم « هلهال كف دولا اموا>او

 لحدءهداورالادق درع ه ادئاعةءانحلا اقل

 لمسك ةلوةسصم اهئارت هاعاوكاهنم سن الا تارفخد#
 لجاف يرد تعمزأ دقتنكناو »* اوولا د هءمىلا عحراوا خلا لخو

 لطظذح فقان ىلا تارم» ىدل «دعأ دعت ناو ىذاملا كدوال>

 هلوقب بدالا قاذح ىلءىنذت داكن ال ةباغ همف مك لاو عاطملا ىفاكسمم نيدلا لا.ج خيشلا هياحاو
 لادتلا|اذهضعبالهممطاقأ ٠ ايتاعتيلقأ مفالو تمسطف

 لصفملا حاشولا. انثا ضرمعت + امم-دع ضرع ظافلأ جور

 ل.ءوخ لودلا نيب ىوللا طقس اسف عم هرلاكن اك ادو تدس>اق

 لأهشو بونح نم اتصمن امل « هموقرْك :هرذعلا حاير نعت

 لمحعملا اهلحر نم اسعاف ه«تضقن ار ةدوملا نم تضو# عن

 قمنعل ناعم ىو نع نط انب ءافطاوملظنا نم تكلس ال ىالومأ

 لثمابىم حايدالاامو مصب ه« احدلا عدصت ةيفج ىتنم سثتالو
 لو ةريشعلا ىف ممم دع «اطع بح اص ىلع ىولا النبك
 لزنم لك قمدعلا ه4- كاكلرأو 5 مانا كلدوءاندا نم تالواحو

 لقشت بد رعدو ناحرس ءاخراو « قن اسطوسهب ىد>وىل باعني

 لعمري_غامجوهل نم تعتع ه٠ هن راي ا

 ليدمءالمؤقىراردىراد-ع +« ام اك -:موىنمرط كس مكو

 ىلاالا لب وطاالع يللا اهيأالا م همهدولا دشن 1 0

 لاح لةفلح تلآو ىلع هتدغذاهاوعدتبدك دان كو
 ا ىلع تاهل الا 2
 لهفلف بح هناك ااعبقو « اهتاصر_عى مار“ الارع ىرت

 ل->ىع طرملايذااهرثا ىلع «ىتبامص نمايحاسىركسا تعزز
 لكلب ءانوازانعا فدرأو ٠ اءطتم هرذع ىدت نأ ىلا

 لست كباشن م ىبأسُت ىلسف 3 لسقألو هتلاح احق 4ئظالف

 لحس الر واسموا أ ىبظعيراسأ 5 اهعارد طك واطسسا نكس
 لظنحةبالصوأ سورع لادم ٠ هظفا ضرراعم نمىجعس عرقي
 لتفملا سةمدلا بادهكمصشب ٠ هدوعباقلا "العدول اندعو

 لبذس تدشلتفااراغم لك, « ةدومدوعنيدلا حالص تدعأ

 لط»ءالوهتصت ىهاذا « شحافب سل طفللا ىدع ٌكيودق

 لزنمو سبح ىركذ نءك.: اغق» ن“ كفره شأن هبح تاداعو

 ناوري_١ اونيسنل اا

 ملو بتزن ملف العنو دل_هع

 م
 هجره نا ةهمالعلا لاو

 تاحارذتسا نمسيدرتلا هللا

 :ص نآ وهو ىثاغنلا
 تارا ىلإ رعاعلا
 ادئاز اغصو اهفلخ ديال

 نهذلا ىف هلع دحو اع

 بيدرتلاو ها نانعلاوأ

 لععل ارك ذ قوه ىف

 ىفامهل ثلاثالو لقنلاو

 معأ هللاو هلا

 1 طرعسل ادع

 مهاك زآ ايست مه انسأإل
 أسسدم

 ئراب نسم ابرق, هالسعأ
 ع مسلا

 هجره نبا ةمالعلا لاو

 لعح ناوه طمىستلا هللا

 ءازحأ عيطاقم ملكتملا
 لع ةهشرعلا وأ تدنلا

 تسلا هيفاوما ادع مضي

 لوقك هفاقلارشاوأ

 ةصفح ىنَأ نناو ىه

 اوباصأ اولاون ا موقلا مه
 اوعدناو

 او-طعأ ناو اوب اجأ
 اولز ًاءاوب اصأ

 هله نيمذ ىنهملع ىدمو س: احح ءنءنيداار ة'بحاصلا هعرتخا ىذلا عمهملا هلوقأ ىدلازأ] هعوسم تيبلا ءازحأ نا

 ىتأوفنالاريبكن اك « هب هنادعأ نملحر هيعادم ىفا متع هنأ 4 هياء تاعاعملا نم - هل ةعلعملا |

 هلوكوهو « ثبرامملاو ستر ووجع 3 بدأت ةءردص و لتخاالامب

 لس صو صاقع ىذف: أ هس د ىلزغت لازغلا فدو نع فتات

 ةصيقع ع مج صاق»لا ن رافت أ هاب هلوق ه:فطاأوان هفنأ:فطلأام بدأ دلااجأ رطنا

 (ةناؤخ - ع5(

 نوكتف هسفاو قالخ ىلع

 طمسلاةلزنمع ةفاقلا
 ةلزنعةععمملا ءازالاو

 نإ يللا ندم
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 1 رغد ا ىكتالا لقت التئشوا ٠ نكمد ربام عفشت عفا وطعن لس

 ا هتدمصق ماتخ ىنءالعلا وأ لاو
 ١ رمعلاوءاماعلاو لاطلارل الاب ٠ ةعتمجمانالاّكب لارنالو

 )ا هماتخ ىف نيدلا نيز يشلا لاق

 رمءااوءالعلاولاطاول الاىف ه ةيضاعشرعلا ىذنمْب ىتراو م الئمةعامش نانا

 [متيعو سال ةلاطالا هيشخالولو هنسانمةدودعم ةديصقلا هدهنيدلا نيز خيشلاهللا محر [ اع راض ثلا نأ

 ناوه-ةلعملا4.ماللا سلا ئرما ةد.دقزاعاامأو ىبتنا عادنالا بابىفةعب دناجناو اهلك 0 موكل هع 7

 1 عاونالا هاندا رقىفاهوكبسوا نم ضعبلا نيمذنر |ميمضت ىلعاو ران بدالا لهانم ةعاجسأ] نود سانلابوأ لماك

 ١ ىلا هسورحملا ىشمد نم هارثهللا ىسىنملا ىد-الا نينيدلاردصةاضققلا ىفاوان الوم” ىلابتك | دهاوش نمو ىهتنا ملا
 1 هتااسر ردص قهسورملا هاج رمل لوةعوألاا ذه

 1 لزنموب يبد ىركذ نا نينح ه٠ تأ: ناراياهسلا كا ىلا ندا 0
 ١ لفنرقلاابربال ىصس كسع ه ارطعم الس نماملا ىدهاو نسف تكا اح رع نول

 ' لس_ةح ةرادنال بيحرادب ٠ تمرصت دق تالدل ركذأو ىعفلا
 : لم-كو ىساكإمتالو قذرت هىل لاف ىقاسششا ىريدىلا توكش قفومدل نع ندسملا ف
 1 لوعم نم سر ادمسر دذع لهوو» لوعم كلع ىناهل تاقو اهلاضعا

 لوقت ةلاسرلا تردصو هتبحاف ||| ةوسن ةزع مولب ىلا ىعسو
 1 لفنرقلاابربثءاح ابصلا مسن ه اهناك ىل مكجزمة مسن ترد اهلاعن نهدودخ هلالا لعح
 1 لخذاالاليوطلالسللا اماالا اهسرط مهاد, نم ىلسلا تاق ليمكمت قذوم هلوق ىف

 1 للعملا كلانس نع انيدعتالو ٠ ىبرقتتلمفاقوذالحامتن> ما نملك سيلذا
 ' لعنملل.سلا هط-رغك دوما< وه اهدنع سقلاءىهاراعشاوتقرو لوقاهنمو قفوههسلا
 ١ لزنموس.حىرك ذنمكينافق ٠ ىلع !متةرل كمضناغ3 تلقف 0

 . || نيدلالاج يشنا نكللو |ممريثكب ناج ىنانا بق نيدلا الص خيشلاو نيدلا لاح خيشلا حراطتو || مسهنع دحدجملل ىل قول
 : لاقفةياغلا ىلا ام لزانت مهلخو
 لزنموسدحىرك ذنمك منافق ٠ ىللاقذ ىدع لبطصا ىمرذىأر امان دلا نم تمكستحا اع
 طرفملا بتعل | ىنعم ىفنيدلا لاج يشل ا ىلا بنكهناو نيدلا حالص جشاااماو ١ اداح

 لعنمليسلا طرة دوما<# ىنءوسس بتعلم موي لك ىفا امهوقىف ليمكلا
 لمقُم ىلقراشعا قمه ءب امنعمىدملالوط لسع ىو قو انندلا ف تيكتشملا
 ىلتتيل مومهلا عاوناب ىلع « همال_ان ع+ لاطلساب ىبصأف ىلع لديامةذبنلا هذه
 ل> صىلء هج هش شاحاذا هىولاة دوو نمسيلقلان اكردغاو ىف ل.مكلاو دو صقملا

 لصنع شراناىوصةناهئاحراب» اماكىردصيهاياظ_ريسطت دجأ ىلوةوهو مذاو تب:
 ىل# ىعمدلب ىدردلا ىلدع « ىتعووىومدهنمىعومدتلاسو كاذولعبل فهدا هرادخا نم

 لمحتو ىسأ كامتال نووي « ىءالا نمىبامناوخالا نياعاذا (بيئرتلا)
 لوءمن«سرادمسردنعاق « اوولات نان ىلععزحخحتالو قذر

 لد مص ىلا ناك سا رماي ٠ هتدكثدقاملاطدو كف ىلو

 لفافمىدحر نم افالس ندعص ىخارسا مم كفتارطخ ىلو

 لل#ريغعاملا ريث اهاذدغ ه«ء ةمادمسو ٌوك اناما ناك

 ياو



 دي د 5

 مر

 ردح نمىطلا قورووذىناك ٠ اهفلاوسرك ذأ مبوذىلو
 هسحاصبطاع ءالءلاوأ لاق

 رفتغمريغبنذكاذناف « ةيئانمونىتعريسلاابوطتال ا
 تود ودل او5ده نددلا ندز خشلا لاو

 رفنغمريغسن ذكاذ ناو 5 اهكرش لرسال اا يمطمو

 ردحلارئاطلا لثمءانحوداؤ ه هب عورأ مكى طوسفللا عوراب ءالءااونأ لاق

 لاقونيدلا نيز خيشلا هلقن
 ردح ارئاطا | لئمءانحوداؤذ «٠ رسذمىوسرذ فت ىتمداؤذىلو

 ءان>ولا عور دعب صلى لا ىف ءالءااودأ لاق

 رسمى د4 ا ناكى همصقل االول 6 اهل تا ةفانان دع ةرهع تهاب

 هردهلن نيدلا نب زغشلالاو
 رضم ىذا ناكىصمص#لا ل ثم « هبطا ضرالالهأنأولهنلاو

 بدالاءاسأو هحود ىلا اريشم ءالعلا وأ لاق
 ردملانعىننضريسنيلعت نم « ىتفرعهنا ىردةنيستدقو ْ

 ق<لاووملسو هيلع هللا ىلسىوبألا عدملاىلاىدرولا نينيدلا نيز خيشلا هلقن
 ردقلا نعىيض ريس نيطعل نم ه ىلف داعم لا مون ىسانتال سفناب

 هلو5 ف ىديصقلا نعبذكو ءالعااووا لاق

 روسلاوتاي”الاز عم هفصوف « تازنىذمرمدعىفمدقتولو 1

 لاق ثدح هللا همحر لادو ىوبنلا عدلا ىلا نيدلا نيز يذلا هلقن
 روسااوىتالاتازمعم هقفصوقف « تارئدلا ىداهلا نمىرعشندأو

 ه-ودم ىطاخع العلاوبأ خشلا لاو

 ردا ىفردملالثمنهولافرددلاو ٠ مكنامز نمفالدخاىفممتقفاو
 هلوةب لوقعلا ىبسو ملس و هيلع هللا ىلهىبل اتطاخ لاقو ى وينلا عدملا ىلا نيدلا نيز يشلاهلةن

 رعسلاىردملا ل 0نهولاىردبااو ٠ ىلب لارتعاامجربعلا ف تناو

 هحودم |طاذءالءااوا لاق

 رشلا نيعا نمال سه ثل |نيعا نم 2 هقلاخ هللا مع كد ذاعا 1

 هن“ اكو هن انع دئادو هنا دم سراو ناكن كلو هلاكب ىوبنلا يدملا ىلا نيدلا نيز يدل هل قن تييلاو
 وهو لسو هياع هللا ىلص ىبنل ا بدم نم هين ىف هز ربد ىتح هي ديصقتلا دعم ناك

 ردقىلع هادلعصفىلا الو « هدلاوهللادعل ىلوقدلل

 رشا نيعا نمال بمشا |نيعانمو هقلاخ هللا دمع دحمذاعا
 هحودمبطا ءالءااوأ لاق

 رفسنمدسعلابايانوبقارب « مهاكسانلا ”لظفانعترفا- 1
 ملسو هلع للا ىبص تلا بطاذع لاف دما ىلا نيدلا نيز خيشلا هلهقن

 رغسنمدنعلاباب|نوبقارب « اكمودقلاكنمماتدقار
 حودمملا بطاخ“ العإ اونألاق

 رغص لا ىضضألا لقت الكرد م فعبان داو سوم ارضا
 ملسو هيل عهللا لص ىبذلا بطاح نيدلا نيز يشل لاق

 تحسن لاوذملاا ذه ىلعو

 عوالا لصف مدقتملا ىتدب

 ريغ نم هطرشد هسق

 لو فاكنالو فسعت
 هللاو هسنحأ ظافلاب نعاطن
 أ

 (راركشلا)
 رذاولا نب مظءلارفاولا
 بامظعلا
 رفاولا نيمظعلارفاولا ن
 عيمظعلا

 ىيبىف عونلا ىضدق لاو
 هده ىندلسصق نم مدعتملا

 ىأوهع مالكلاررقو

 نم انه بح ام انههب

 نمهئايارك ذي هب وستلا

 00 لا
 عالسلاو 5 الضلا

 (ليمكتلا)
 صوصخملا تملا ىضترملاإب

 نمدجا

 حوللا لبقهللا هراتخا

 ممقلاد
 دو#باهشاا ةمالعلا لاك
 نأوه لممكسل ا هلا هجر

 ردعاشلا وأ ملكتملا أي
 هريسغوأ حدم نم ىعع

 هضارغأو ماكل ا نوذف نم

 راصتقالاب هحدم ىربمث

 ريسغ طقف ىنعملا كلذ ىلع

 حدم دارأ نك لماك



 (دارطالا)

 !اوبأ عيبذلا نيئطصمل ادا##)
 (مركلا ه سف ىريمأ دحءارهز

 ىلحلا نيدلا نص جشلا لاو

 نا ةهشسعلدب ح رمش ىف

 ا
 دما

 هلوقهش ا هر ىدرولا نينيددلا نيز خيشلا ٍ

 لوااملعشدجلاو  الوعاانالاو نىثر تح
 تاعادبالا نمو هلهضرأ لاس اج ىدرولا نينيدلا نيز يشل | عادي نم ترمدتخا ى ا!ىردعلو :

 نوضر سو هبل عهللا ىلص ىلا اجحدتما ىتلا هندمصقىدرولا نينيدلا نيز خشلا اهةزرىتلا ١

 وبأامحدتماىتلا هيئارلا ةديصقلا ىهواذر ود_دض»ب و ىرعملاءالعلا ىبأ ةديسصقزاختا اف
 لس و هلع هللا ىلص اهععسم ىلا ىدرولا نب نيدلا نيز جيشا اهاعن و ىديصقلان با ىرعملاءالعلا

 هعادب ا قرهاظأ هناونيدلا نيز شا اهي رهط عرفلاو ىل-.الا نيبانه ءجأ ناىل نعدقو

 وهوعادبالا نملاخنيدلا نب زوجشلا علطم وبئارغلابىنأو بنانعلا

 رطعل اهنا وأ ىولل ارك ذب مسهلاو 4 ردأ ىجل او عسي داح ار دأ

 ىرعملاءالعلا ىبأ جيشا عاطمو |! نايثالا نع ةياكدارطالا

 هنعلو حودمملا مسا

 هعنزللا هيفصو هّدنكو

 نم نكمأ م مساو هل

 رولا ىلعاناوعأ عزلابلءل ٠ روسأ ادقار ظقب اقريلارهاساب
 علطملا دعب نيدلانيز خيشلا لاق

 رهسلاىلءاناوعاعزملابلعا ٠ هذك اساىنرك ذاو عزملا ىلع فقو

 ءالعلا ىبأ عا طمر ده عادا ىف لاوو حود.هملادادْزيلهدحو هس

 هطرشو ىسبتنااغيوسعت
 دحاو تببيف نوكي نأ
 نم عطقنمريغ فوتسم
 دارطاك هفلكر وهظريغ

 أ هماحتاو هتاوهسل ءاملا
 ١ مهنا ىلا ئصلاريغامأو

 ْ حودمملامسا ىلع اودي

 | هسبأ نم نكمأ نم معاو
 | هلديدؤملادهاوشلا نمو

 1 هندعدب ىف قىصلابهذدمل

 | اياك نيعبس هنن ىهىتلا

 | مهضعبلوقملعلا ا ذهىف

 | رفعجوبأنيدلاديؤم
 | ريزولا ىمقلعلا نيدهت

 1 مهضعا لوقو

 ىبأ نبى ذا ميظعلا دبع

 مالا

 بطالاو ضدرقلا بر عس

 رع ادقار ظم[قريلارهاساب ٠ همسك لقالمل مدتاذا

 قربا اتطاخءالءلاووأ لاق

 رطم ىينمامحرطاوملا او 5 مهاكءامحالا ىلعتايناو

 لصولا هلل قاعلا ىلع لملل ارمصق ىفءالءلاونأ لاقو

 سديلاوبلعلاداوسةمقدن زو 5 هلمادليللا ءالط نأدوب

 ملسو هيلع هللا هس ىبنلا نع لوب اغلا ىلا داسأو جيدملا ىلا نيدلا نيز خيشلا هلت ْ
 رسدلاوبلقلاداوسهيتديزو ٠ هدوسأتاءقذانكرلا فرمثت

 ءالعلاوأ لاق

 مرصالا طارفالار#بذعلاو « كتر ناسحالانمخرمصتخاوا
 مسو هم عدنا ىلد ىبنلا بطاخ لاف ى وبنلا عذملا ىلا نيدإ ا نب زوجشل | هلَهْمَق

 رصللا ىفطارفاللرعس#بذعلاو ٠ رمد ىلءرعس م ةادر وتبذع

 هن و. #بطاذءالعلاودأ لاق |
 رقعلاومار“ الا قركشاا,تزفو « هيناغدةعداهملكتداق

 لاقفهيح ودمملاو حداملا قا وبلا عبدملا ىلا نيدلا نب زوجشلا هلقن

 رقعلاوماز الا ركشلابتزفو « تف تءمشنااملةلازغلا نا
 ءالعلاوبأ يشلا لاو ْ

 رطأ لفك ى مس#تريطلاو «٠ اهندعاب ىنمرت شش>ولاولوقأ
 لاوونيدلا نيز جيشلا هلعن

 رطأ ]فيكى نم بخ :ريطلاو #2 اسهتيمدزبا لوسر حدمتنعد

 ىلو

 ماتخو لدعأ هللاوردقلا اذه نهلحأ ه2 دنع بوءلاودارخلا تمانع ذقن او عا

ْ 
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 انيك

 هقااتغ انه ف راسارك ذب هدا هو ( طخ هيدخ ىلع نسال رحال هتان نينيدلا لاج خيشلا لاق

 نسل هدخىف) نيدلانب ز يشل لاو طقف ماللا فرس ىهامتاو فرحا, ت بلاها ىلعةلموقتلا

 تاي الا نياول_هثالوعشوم طقفماللاهماموقلاقو هلوقب هفلاخ نم لوما قد لف ( طخ تايآ

 هداملاتبب نمزعلا نيب وهذيب ريصر ربدقَتلا اذه ىلع عادبالا اذه نا ىرمعلو ماللا نم طة ىتلا

 نيدلا لاج جيشلا دعب تيبلا اذه عاديا نءضارعالا نيدلا نيز خيشال ىيلالا ناكو هن ام ضعت

 ىلاعت هللا هجر ىدرولا نيني دلا نيز يشل لادو ماعأ دنلاو هفال احم هريغا كرس لهناق

 طةسج رد. ّتملصولافلاذا «

 سيلري_- غب ضام هناف « ىنفن تلنقهنفسفيس
 ادنأريخالافرملاطةسأف « ىدتعاامتنبانالازغادف
 دشرلاتتاتاريذلاىلاعساو « دذفلا لخ ىلرك د لتلق

 نبأو هبل ادريغ قهكمسو نيدلالاج خيشلا ل وق نمنيدل!نيز يشل ا هس اضأ عادبالا اذهو

 هحودمدصاو ىلا هتاراشا ىفنيدلا لامج يشل لوق نم اذه

 دشرلات قت! تاريملا ىلاعساو ٠ ددج فرسه دصاةابتنأو
 نيدلا نيز خيشلا لا

 طرف ىش الف ضغدهنامز

 ثسعلالاحر ىناخ اهل ىلتف « ثنؤملا فذ دع نك ناو
 ةياغلا ىلا داو امم

 فاتخالهيتكتاملثك ه. فاالاب ئثثهيشأ هماوق
 هلو3ن سا اىنهلثمو

 جرمأ انز وفخأ لستالو مه منملابزفهفدر نمهرمصخاب
 لثك هلاملات ب زغىلاقولوالا ففاال ارك ذم دقهنال بالا اذهىةياغنبملا اله سبك رت
 طقفماللا اهناموق لاو ة حلل ا ترب زعىفهلوقو تاب ؟تدبلا كلذ ىفهلوةن الخ فاعل هبتكنام
 همسر نم ىبامريغتالو « همثلب رذوقرلا هراذع لاكو
 «هعناىوساف ”لانضعقفراو «نيدلا لاج يشل لوق ني أو لثمأ نيدلا لاج نيشلا موس ىه نكلو

 نيدلانيز شلال وةنم ٠ هممرنم قبامريغالو « ةئطوالا دعب لوقي ىتح
 لوالا هيب دعب نيدلا نب زجشلا لافو « همي زفمقرلاهراذع

 5 هريزمهرانلوةناك ه٠ هريس ةريضخ هيقلوقت

 تامسمر ريش د مكحو 5 تع هب ههحو راند

 لاعفالافلخديدةفطعلاو « لاصولاب فطع هتئلاب
 لبقدس ىذلا لع فلاهمشا ٠ لذعلا هاوهىنىلالحامال
 ىقاوسلا ف لعشتاندكهو ٠ قاشءلارثك [تنفأ هانمع

 ىل اللا هموظنم امتولح *« ىلاوغرهاو>هرغ5ىف

 نحمس ارظن املار ظنا ٠ نصغلا قوفرديلاك هنر ود
 زالطلا دسف اسع دك ناو « الدعلالودءابكذعللخو

 نيدلا لا خيشلا ناف ديعب اوني نويلاونيدلا لامج خيشلا عادا نمخ ونماضإ اأتيدلا اذهو
 هلوقبءارعشلا ةداعترحاك ريصقتلا نه دمصعلارخا ىفح ودمللردتعا

 لارا دست اسعد ناو 3 ىلتحت لوبقلا باب اهل مذا

 د احأو اممم

 هلهلوةو ل ذاعلل نم دلا نب زجشل اراذتءاامأو ةباغاذهو بانلا اذهىفدسلاب مذل اهقب اطمعماذه

 ىونلانارلاءوهى ذلاوال

 ميرك نيس اايأ نا وره
 : ىنتملالوقو

 ريغ ىرا الينا ىل_ءاخ

 نعاس

 ىمو ى :وعدلا مهمم ف

 دئاصقلا

 مويلا ةلودلا .سنكلو

 دحاو

 ةريغملا با لوقو
 لع ع امكنععرأ

 هذالوقامهنسالا ىذمأ
 لدكلا

 ماسلا كلت مس تءاض

 كس
 رهاظا ادسع ه>ود تءاض

 لودلا

 موضع لودو

 ىلع حاؤرعثلا مسقو
 4ة:فسادث

 ردلاد هاو دئالةلار دش

 هيعبدبلاصلاخلاوةلهلابو
 هلا انرشأ اهذوةريثك
 يرد اضناو ا ةناقك

 دهشي ةملسلا قاذالا
 ريدعم ا هطرش عونلا هع

 مدعتملا ىس ىف هلهأ دنع

 ملعأ هللاو

 رمق



 ىحامهس ماكلالاو

 دحاو بااوقاغرقأ امن اك

 نيدلا جان لاقو ىستنا
 ىناعلا ىثرَقلا ىقاملا دبع
 صلختا | نس هبا هج ل

 اممحدملاىلا لزغتلا نم
 رءاشلا ةعار , ىلع لدن

 لاكو هفرصت ندسدو
 راعشاىفلءاقوهرهرادتقا
 راعشا ى ريثك نيمدقتملا

 نبالادىسمتن اني رخأتملا
 عوذلا اذهدنا هحروج

 نودنورخأملاهب ىنتعا

 مك 1 0
 مهنكل لو نيم 0

 ا

 فصخخلق هدذدع 00 5 ىلا كايد كفا امسساناب

 ايست ىوهلا با.سأ صاعو 5 انو ىحاام كنع عدل. تابه

 ”ىتاارهاطلا هاضعلا ىذاو 2 ىلع حاد_.ءالارركو

 مذ د اهاررا د كل و ومسار يمان هم يعم لك
 فقنالو ال,اتحردنا اذا ٠ فدوىلاعلاىسجلا كلاذانب رداب
 ادذهملا ىذاقلا تقلوغ « امهمااكز حدسملاو كنود

 ىنمأمم مصأ اركحهو « ىمرأة يلع ملسعلاو دو-ملاف
 عئامداج ماح ىلا عرفاو 5 عقاب هارقراقىل اع رهاو 2

 لكرو برشاو طسناو لخداهلثمو» لحو بحدأ دن فيلا لوم

 ىدب هتداوأ لام م تحلوق: ه٠ دعوعهدنعترؤظ ناو 9

 اط_ساذا هقعسسس نكح امو و اطءلا لع هنمل أ امدلل 2

 ا بطاخ ظاكحع ىف سق ماتو « اسشارغلا نيب الوق لاق نا

 ديلا عورذمو نزولاولمكلاو 2 ددبتعلا ىدردع أ اعم ناو

 * لاح ريغمهلاق ٠ لالعلا نع عمجدلا لطعم
 ىسةساع ىذلا هعووو ٠ انهملا هب سنح ىل-ضقلا

 اهرعت الو در الو عفراو 5 اعج العلا لهأ هن ماس

 اهسلا ىودت بكوكمكل و بصن او« اعدت تس ىفا تركصحز ناو

 ءايرسعلا برعلا 8 ه ءالعلاو دخلا مسظع تسد

 هلدتنع احرلل ترثتسساوأ « هني.يحاطعلافتملحااذآا وه مالكحنم 0
 هلاك نه2متدملاراهنم نرخ ا نيهدعتملا
 اهعانراشتسملا تدحودقو ه ان اللالهلاتاخدق لوقت ساونىبالوق كلذ ني

 لئاس تأ باسلابفقاوو 5 لحار ىويهنعىغلابمك ةدمصق نم

 هلئاق درال ءاضق ضقاو + هلوا تام ضما عرمشلا هللاو ةلحر لي دساحرث" | ىندعد

 دشرلا تقل تاريخا ىلاعساو 5 دد> ريس )هاون كنار

 ل ل يل كيف امرا اه ل راما عنك لبعتالو ١ هوقو
 5 ل ا ل دكر ادار نعملموقيدمتدرأاذاو

 يكد لا ايل اص نسلق« رطل ثيداحأ قلن أ هيدوح ىب حل هاو مه> دم ىف
 ردلا ءاغتبا رعلافتصغو « ركذلاهتيحرعشرعذخ سايعلا

 سدا انس تطور 2 انها يلام ماقىبأكوقو
 تارعالا هع هحوزم 5 تادآالا ةلوسعماهكتود الوءاوولا نس نع تازام

 تدع

 موت لاوسفا| ىلع ىمفنت
 مم ارهاس دير تارو 5 مالا ”ىضمهلللا ام ىذم

 دخلا د__فاسعد اك ناو 2 ىبتحت لو.قلا باب اهل جتناف

 نسساالا ىف ةرئاد ةإت اح #* نيمادانثلاعودهمتارال

 مالسلاورسسكلا الا سلف ٠ ماقتةبار لا د_عاام

 1 زهشلا لاقو

 بدالاٌقاذج عم هفثعأ فرطا 0 0 انهو همدعم نيذلا لاه خشن اتاق
 ا-ل--الطلللل طل طظصسسللللل_ كتل تلا

 لاو
3 5 



 ةيسوئ يك ني بح #

 مار

 لحران اركخلم كان © هغب رعب درت نا ىتباس هدعؤ

 هدارفن ادب ؤب ىذلاو هداملاز اعأ نيجذت ىلاعت هللا هجر ةتاسن نب نيدلا لاج خيشلادب درغنااممو
 ر رغىلعا ارههسم لرب مل اوداضعلا ىداتح ؛4م ىلا نيمصنلا ىلءشاموهولزغلا نه هصاخت نسدح

 هقملاراغأ نمةذمنىدرولا نينيدلا نيز جيشنا نهد مالا نسح ىلا ىضاقتلاب هع اللا حئادملا

 بايلا اذذ_-هىفتال.هفسملا نمد للا ىلا لزغاا نمصاختلا ناولزغلا بااوةريغىف اهغر غيرو

 لم ةعاسجلا نا مولعملا نموهد._>و مست رصعلا كلذ ىفناك هنابن نينيدلا لاح خي شلا نكلو
 مهريغو ىطاريقلا نيدلاناهر حْشلاو ىدغصلا نيدلاحالص مكاو ىدرولانينيدلا نب زجشلا

 نءةدبن انهدر وأ ناك نع دقو هتابنلاهتاوالح دئاوم ىلع لفطت نمالا م_مممام هرضاع نم
 شل لاو يالا قوذلا باعكأ ىلع اس. افقو نيضشلا تاب أ نم الكل -ه> او نيذيشلا نيمضتلا
 علطملا ىفنيدلا لاج

 لوطاديدشا!لوطل!ىذ ده « ىلوقو ىسالا ىف ىلعذتذرص

 عاطملا فيلات هنا هجر نيدلا نب زجشل لاو

 م.قىوهأن م ظفاىفىذلاوه « مظتنملا مالكللا نع ىلئاساب

 ردصاايهعاطمر د_صسهناف ىدرولا نب نيدلا نيز خيشلا عاب هبفرمصةىذلا عا ديالا نم علطملا اذه
 اذه ىلءهعاديا منوزاعالا نيمضس هم دقت نيدلا لاج- يدل !ناودارملا ريغ هنكلو زئاحوهو

 هلو5با.لا اذه ى تدع دلا ند دلا لاج خيشلا لازغأ نم .ولاونملا
 هلازغلا تابقأد-ةلثمىف « هلام اول_-ئمالا زغ ىدفأ

 قبايل مالغ بر مهارهكح م قرتس_او ىدقكلم دملاوأم
 عبار نهلام ثال ىهف « علاطم هيت نروح
 طقف ماللا امنا مو-ق لاقو « طخ ل-2 ىلع ن-سحلا فرح ال

 اند هن زو ناذلا هانم... انهلارادإو لصولا درشتت
 نوكدلا لبع ئىدسم عالاوا أ نوطلل بع الطن ىف ١
 بهذلانود هضفلا 43و يه ىسثن ناه ىرتشتلاهدخ ىف

 مال_م اهفراص ىلع ام «٠ ماس ةورث هماع ى رصاو
 فاالاه:مبوصنملا لعمةو .٠ فصدف ىلاعلا ه5 تدأر ناو
 هتفّرعدق ماللاب نكت ناو ٠ هتفصنأام ”ىنولا ضرامعلاو

 فانعالا « كخحم لثكا و فرش عدم 3 ونفرح نم هلا هاو

 ماللا ىنسعم ىتأي ةراتو ه مانعالا ىف لالا طقنب ىتأي
 برشو َىسو2 هلوعفم ٠ برط لعفركح_لا هظءلا

 فرصنيال ىذلاناريكسالو . فلت امشوع هف مالو
 فنتكملالالّعالا ورح نه «٠ فندلانفملاورصصملا لاذو مح
 رغصل اماو ناوه ال اما ٠ رمقلا ترنأ هنعادلءامف

 ىتالغان مالسغاب كلوق ٠ ىباسلاىمس ىلحأ افررك
 هدر نم قام ريغ الو « همسا ىوساق لام ضع قفراو

 فيمعضل اكن اس لع مفطعاو ٠ فوقولا راد_-ءلا ىكح دقو
 قسفحه ثنأتام كحفو ه٠ قوشعملا ل-ظط ىمعرذفاو
 ىركس لا منزولافءاحو ٠ ىرزأداعس اظل كلاب :

 هباخالا ل. لود هلثمو

 هِلاَدت صيمقلا هنع قرختو

 ءامطا نمتوسلا طسو

 ائعس

 نعصيم#لا قرخت تنك
 قرخل دوهلاى طارفالا

 مهماحدزادنع هل هاقعلا

 ةلثمالاواطعا اذخال هماع
 هبافك ترك ذامفو ةريثك

 حودمملا ةكربب عوذلاو

 عصاو ملسو هماع هنا ىلص

 تدنك ىناومدعتملا ىدنب ىف
 مهرب جاوللارارقا نع
 هف هعاضلاب هنلا

 ملعأهللاو هطرشب عونلا

 ء(صلخلا)و
 اوقاذام سل افملامه)و

 الو مارغلا
 هللا قلخريخ ىجاومأ

 « (مهلك

 هجره نا ةمءالعلا لاق

 نوه صاخلا نس> هللا

 نكمملارعاشلا درطتسد

 رخآ ىتءم ىلا ىتس«ه نم

 صاخب ه>ودمع ىلعس

 1 2 ةضاخ لوح

 ثمح ىنعملا ى.قداعشر
 لاقتنالاب عماسلا ع

 دقوالا لوالا ىنعملا نم
 هحزامملاةدشل ىناثلا ىفعقو
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 ىلاعت هنا هجرةنابن نينيدلا لاج ثلا نفلا اذههمالعةيروتلا ىلا هلقن ىفعدبأ نو هييشتل او

 لّوطم لسقثةرعش نم كلابق « ١دكنم”ىسانابلا"ىلعىنانأ هلوقب

 لعن مليسلا هطءركت دوملك 5 اعمر دم ل. غمرغم ركحم : ] نا بالا اذه ىف غلب الاو

 0 ظفللا نع ملكسملا تكي
 ىلي ةرمدملا سر-عىفناكمي « الزينم ىلخ باقل بامح بيمح كلا العلل 2 هلا

- 0 
 لزغهوبيدح ىر 3 نمكينا 2م دع اكلار ذل دقركحألا ىداسابف ا ىلا هن هلو5كاذ قزمعملاو

 ضرغورللا لعفلا سب رغوهب رولا ن نسامح ايه عاديالا فن يعوطقملا نا قوذهدنعن مكشاامو أدب انك ماعطلا الك ًاياناك

 عفصلاىلا هولقن معاق دو باومشلا عاديا ىفلاج رلا قان أعطت كل ذكو ني هظانلا نم لك ىلاعتهلووو ثدلا نع
 : لو كلذنم و هما| نب رشأتملا تاباغت متنا ىذلا بهذ اوها هو نسحلا هياعوهش رون تءاحو ىلا مكض» ىذفأ دقو

 ١ رمواها نان ن نيالا لا عشلا || د نر
 حالملا ىلع نيفك اعاونابو هاوطالراو داحر شع لوقأ | يشار ارا

 حارنوط؛نيملاءااىدناو ه اياطملا بكر نمريخ متسلا

 مسن ىهو ىصقاهلاتوكش هم اهظاط فويس ىللةتلك ذمو
 ركحذ ام ىلسف رثمو 5 اههحو لبق م اردبرأملف ١

 ةتاسن نيدلالاج يك الاتوأ |
 147-5 72 و 5 - ه 3 ٠ .٠

 للالذاو تودامل ىتلخن اسف ه دقا رخرفل اكو هوالا توند 1 هرثكنعهبانك هفتك
 ىلالا فشلا وبانعلااهركوىدل « قنلاق لمان الاب هكعما تلقف | رفسلا ةرثكو برضلا

 | الامةيانكلانمهيوتلا

 يا 7 ا لا سلا 5 هيلع هللا ىلدهلوقو ىدتع

 كودو

 نعاصعلا عضال ممسو

 هس ل تعج

 07 ا ا

 سكو فطاب اع ىتثكو .«سق ب اوذلاب لمللا لواط كوتدأ|
 سعب ا درع لدا ليل لاطامد الا لالخ ا هلودعونلا
 هتان نينيدلا لاح خيشلا لادو | اماطرقلا ىوهم هدمعب
 رانودو ه:ةاعول و2 : | هلت 123 ىرب ا ىلا ىدصت أ لذونل

 راص تناآهضعن نءالوهدلع ٠ رداوتناه 11 /ىذلا ثنأ 1 | سمم دع اماو انأ

 ايرطاتلا ىرصافلاى و -رملا فرسمالار عملا ان الو ٠هعركحلا هس فنا هظفل نم س ىندشنأو |! ماهو

 ةسررحلاةيمالسالا كلا مابقي ريشناءاشنالا ني واود سحادىعفاشلا ىنهط ا ىزرابلا نيد || قنعاا فر طيلا ريشي
 || اهفناو هعاديا ىف ةتاين نينيدلا لاج عشلاووهفاشخا ام م هتجردا د_.غنناكح ا كلذ نمو ههاخلا ماو

 ||رمملا ىنيىهيروتلا نا ىدنعف عشرتلا اماو لب ةنير وك دملا نيتنلا قى عا او هانعمق ٍ لطخالال وق

 هلوةامهو حرأ ىرمدانلا ا اماعمدلا ىرذأ ةلسسأ

 عومدهرحاكحت ن متااسو هن ىربادخأ نعيبأ دقدلوقأ ْ اهحاشو

 عيطتسستامىلاهزداجو « هعدق ًايشعطت_مولاذا اىرحأف اهتم لخخلااموراذ-

 : ااكنا هلوقأ ىذلاو هاك ال نيدلا لاج يشلا لوقن هد_ءقاهرواءوهلوةنأ ىد نع جرب ىدلا تيبيلا ادهق ةبانكلا

 هناس نب نيدلا لاج يشل لاووبي رغو عد دب هناي ىف اوهنم | هفص ىهوعضاو «هثالث ىف

 درلتا.) لولطااب له « هلئام دشتي عمدلاو اطاغلاب نانا اودحلا
 ىركلا ىف نكلوىقناعمتناب «٠ !-دلاقىلمافارطمهساوفق ىوقولثمو

 ىرحا.«بيدقرلا لاذىردىرا 5 اهلا .ذع + .صقر ىعمدل ىرحو

 هامل زاغا نمىلوقةبرغلاىتاعادد | نمو

 للا ندراغل هيلع لاس ه امدنءانمءلاطاركنت

 3 -:- جم حبك عبصع

 تا لا ع يوب وسل نس ساد يعل م

 - ا” سب هوس امس ياسو ا را

 تل

 7-12 ا 7 ------

 7 - :- > صامل #7
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 اا

 2غ ]1 ]1 ]| ]| ]| ]| ]| ] ]| ]| ]| | “© |

 ان

 مكمل او وذهبك< لمعلا عضوم ىف 3 هب ل<فادرا برمدا او نءطلل

 مهمركق ولغلا ىلا | ريشم ملسو هلع هللا ىلصىنا! لآن ع هل.ةتلق تهب دبتدب و

 مهحدمت سكنت | اومهفانمهفوفك ه٠ ىدُب سعد :نالار هل اهلاو

 ةءادشلا قىلوقب هتفدرأو

 /ال ال قادعلاو 0 0 نسلاوفذا دخولا فو

 ملعأ هناجسهللاو عونلا هيد هيروتلا

 ء(عادبالارك ذ)»

 مخرلاو نايقعل ىلا عب را ىوكش 2 تحكم مهماسحأ ىرثللاو ءدواو
 | بع ا يرسل رعب 1 كفا عادالا ىنءأعونلا اذ -

 هغل ذل لوةكمدعب ىذلا تبملا ىلعهانعم اقوم ترملا نوكي نأ ًاودنيوكنلاب ىم-ملا

 ىنا ظاكع مول باعك ا مهو 5 ميع ىلع رافملا اودرو مهو

 ا 5 تاوداص نطاوم مهل تدهش

 نسحًاوهلهعجابتيبلا نا عما سلا نظي ثيحب هسمالتم طب اور هيسسأتت هي طوهلُئ طوب نأ د- عب

 بونكما,مذاذاؤريز ولا بايدنعاهقلطأو

 داءلاقراعلا هتسسلا هيز ه« ىأص ب صيملا نادادغب لدأ اي

 داطاو شطرلا فمءعض”ىرح ىلع« ا"رتخم لبألاب هتءامم ىدأ

 دحالا د-اولا دذع ىب ابالامد ٠» تسيح أم دعت ن نم همأتدكنأف

 درت لو ىتنبادأ ىدبىدحا 5 هلرس وام ا”سفنلا لردع

 ىداوا ذر هو عدأ ني- ىنأ اذه 5 هيح اص دعب نم ماا

 نم معتمر هبمل-:كلذتل اةفاهتب | اهوخ أ ل_:ةبرعلا نمةأ رمال ناريسخالا ناتيبلا
 دو#*نيدلاب يك ىكاقل | لوةكرعاشا اوهمم تيد لكو نيدند

 حرفا

 عداصيلقللمهلاوىندشنيو ٠ ةمالم سوك ىنبطاع ىلذو

 عما ملا لاجرلا قانعأ عطقت » اعاو لصوت ىلما نم عمط |

 عقان مسن !١ااسنأ ىف شةرلانم ه ةلمثذىنتروا- ىناكت سف

 ناك نارخا ىنعمىلا عادبالا فلوالا ىن ءملا اولةند نا لئاوالا ةباغتاقدهغبانللريخالا تيما

 رطقاا,تل و ىلضافلا ملعلا تحت تشم ىتلا ةقرفلا نكلو تيب ف صنوا دحاوتدب وأ نيّدن ىف
 ىلوقديؤبامتوعددبلا عاونأ انماهسان ءاموأ ةهيروتلا نمادرت هلعنب اوضر مارح -مهوىبابتلا

 هرعش عدوأ

 ةيروتلاك هتك لصالا ىلعدازام هنسح او صرختلا ىفىنيوزقلا نيدلالالح ىذاةلالوقاذندألا

 (مازخ - ءدز

 «(عاديالارك ذإ«
 كوب سات

 اننس ىوهلا تالاسرتدأإ

 ىباعكأ نيب نم اهتفرع
 هلوعي طابخلا درجلا هاراخ 6 عم 0 ل 0-0

 عولولا ايصصلا ميسناب |

 لدم تر صول تنأ ادمح 1

 هللابف لادش ىنباردقلو
 د لالطابه دهع ىتم

 اهتةرع لوالا لوق نيد ِإ

 لوقو ىبادكأ نيس نم

 ترد لاذ تاوفاتلا | تيب عد روأ تبي ف صنوُ هريغرعش نمانبب هرعش مظانلا عدوي ناوههدد ص: نف ىذلا عادبالاو
 ةلح ابورهاظ حملا لدم أ

 هريثك عونلااذه فئاطافإ اردصءزع ل« < نأب نمكملات يلا سكعزو ولالا منال رع ل ءفرصام عاديالا
 : سكملاب وهراتخا ضرغلار دس عدوملااهلم ظني واهل اكب ةدمصقر ودص ف دحت دواز ع هردصوأ

 1| ىدلا» اذعم نع هرعش فه دعوا امرعاش !!فرص: نا با لا اذه نس>الاناررقتومدقت دقو

 ١ مىرخأ هغبص ىلا لوال | اههانع« نما ههلتني نأ طرعشن نيش |نيهتزو ولزالا ه.حا ددصق

 ةصقامتقر ىفقملءوهءاكءار هثلاضع ذة ًاقنار كسوهو باكو رح لتق صيد صا نا ىكح

 ءآ]

 2 هس اك هعمالاهدهو

 عونلا ذه ةعصو دارملا
 ىلعالا ىختال ىننسىف

 هللاو معلا ادعم ىنحلا

 (ةيانكلا)

 هوحولا لدن نع كدصالو

 مهل
 اوعاصامو ىءاوللا مدن

 ينك

 ىنعم ثارثا ةياكل هللا |
 هرك ذيالسف ىناهملا نم

 هغللا فهل عوضوملا ظفللاب |

 ىنعم ىلا ءىجي نكلو
 دوحولا ىف ه-فةدروه
 الءلدهلء حو هملا ومذ

 عدبالاو لاق هماع



 ه(فادرالاركذ)»

 ثدد-> ىناوضوذ ىت

 / بارت احلا اولا

 ثلا سب

 لدد امهدشلا هلهقو

 هللاو مخاو مدقتملا تب ىف
 عا

 تءاسو ب ارم

 «(رداونل ا

 مهؤزح

 أ هحردح نياةمالعلا لا
 مهضع اهاعممرداونا اهدا

 وهو هفرطااو بارغالا

 ىمعر ءاشاا نانا
 اللا ختس ا لفل

 نكلو 1 هراتخا

 اورادخا 0 ددلا الع

 م-ماوةمادق ىأرامريغ

 | ايرغىنعملانوكيالاولات
 ها هلع وسل ملاذا الا هجر نيدلا نص خيشلا تيبو فايضالا خبطلا ةرثسكى مو 4و رام ىلا هله: هذا يهودامرل اريدك نالذ :

 ساو ىبالو5

 نك

  هنمغتملا ةتكذلا نم نيتقولا نيده ىنامل تقولكدرك دنت ناكتاورك ذلان نيتقولا نيله تصخن
 تقوامورغوادعلا ىلعتاراغلاتقو سءشلا عواط نال مركذاو ةعاصشلاب هفدصوق ةغلابملل

 تمكتتلا ىلع هع لد ىف ىذا نيدلا ىس شلات وىرقةلانارينلادوقو
 مظعاايببازحألا ةروسمهردل د تدهشن مهلنأ# انمأهلآو

 مالسلا موهماعتيبلال 1ح دعاح رحت اهفنالرك دابا: 0 و م راع 2

 "اص حلا !ذالولواريهطت :عرهط,وتببلا لهأ س>رلا مكن ءبهذدل هللا دب ريا ا ىلا هلوعب م

 نيدلارع شل اتيد وممدعلا 5 .ىعونلااذ_داومطامناءلاوروسلان هاهريغحتنناك :

 هللا هر ىلدوملا

 مكملا ىذءاد ىشنحرشلاىفدانعم و هن رع تاكحن ةءار قف

 نينثا ىناث ىلاعت هلوق ىه ةدار.ةروسىنهسب ىف ةدوصقملا هنكذلا نا هحرسش ىف نيداارع كلارك ذ
ىتمع دب تيب وانعه هللا نا نزحت ال هحاصأ لوعي داراغلاىف امهذا :

 1 هنبأ ىل-د ىلا ىلا هيفريشأ 

 مه-دم تكل :اومهفاقمهفوفك « ىدي ١ سعد نالار عل أ هلاو دسوؤ هيلع

 قركلاب هس اهمدنعرك دلاب ىدنلا تصصخ ىنن 011 ل تلا لك اا

 راعاتلقفولوءامن' "ام-طلا هس< ىذلاوهل“ الاول“ الكم_هفوفك ى دن د:ءرعلانا ىلوق ١

 امهمق تسيل هتكتاددلا ىف نكلو ةدئاز ةدايزبه دسم اممم دحاو لكد سل مهنوفكلواد-وأ مهفوفك 1

 ريظنلا ةاءا موولغلاوهب روتلاو انه دصلاوه ىذلا تيك::لاتيبلا اله ىف عمج ا دقو هريسغ

 انك نانا ْ
 ملع هللاو سامح او [ناس>الارن هلا دهاشو

 «فادرالار 1 دل

 ناسا ل قادملاو 1 1 ن.لاوثذار تول فو

 ا فادرال هل رولي دبلا هم اضادامعراصخا

 هلوقك هعبانو هغدروه طفلب هذءربعت ليهلع وضوملا هظفل هذعربه: الذ ىنعم يلكنملا 57 ا ٍ

 ' ١ ]| نم فادزالا طئلوه ىذلت ءاوتمال (قاملة م ملا ظل نع لدعا او هشيدروه ظفل لا ||
 هب رعشل اةلثمالا ندو تد.ءةو تساح ظفل نمل صح ال ادهو لمهالو 2 2. ءرال نك_هم سول :

 هنعط فص ,ىرتعل ا ةدابعىنأ لوةفادرالا ىلع 1 اهاذهو هلع عم جل : منال

 دقط او بعرلاوبللا نوكي ثدحت هب اهلصن تال>أذ ىرشأ هتزحوأف

 00 دارا ا نكلاو 1 م 0 ْ

 لام ع كو شملان اوك" 0 رملاوموزامىلا مزال نملامتن | ا فادرالا

 هلوةفادرالا ىلع ىلاه: هبا

 مكالاو نغضلا ل ةاكلا نم « مهرعسفارطأ اوذكسا هدفي
 انه هفادرا فهد صق لح ىلإ هزدنع نم هبلق عزت نا ىلا هيب فىرتلا مار نيدلا ئص يشن

 ا م ا ا ل ناكو 0 ١

 نعطلل
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 وتل طا نال

 اننفح

 ا رب رت وةياصالارك ذب هي رولا تدر ي_مستلا ةظفل ناو هدمرملا هب روتلاثل اثلاوةعندنلا

 ىناثلا ىلع لوالاةلالدرهاظ عوذلا

 ١ ء(زيرطتلاكذ)»
 (مظتنم ب.طاي مظتنم بيطاي ٠ مظدنم هدف سد هزي و طتب ىلعمت)

 ةل-صفنمريغتا وذلا نمل حرك ديرعاشلاوأ ملكدتملا ئدتني ناوهْزي رطالا ىنعأ عونلا اذله
 || ىلوالا ةلج !كلتىف هر دةوهررقىذلاددعلا يسع ةرركم تاؤصا | نمةدحاو هْغصن اهنع رع

 ىورلا نبالوقكريغتددعال دا اور ركن ددع تاوذلا,تغدوىتلا لج اددعو

 تالص ىب ال هىتالص 5 هو-و سورى نورد

 ىيعقىفعو ىفع ه اهقواهدبوساكلاناك هلوق هلّدمو

 قءهش ى قع ق قيقش هب ىد*+نولومادملاوىبوُدف زتعملان:الوقهلثمو

 هرغصملاىدمصق نم ىلوةفطلاو علا نم عدباو

 ريدم قر يدهس ىف ريك# * ىهظن عم ةلقملاو كيظغل -

 زير طقلا ىلع هنيع» دد ىف ىلا نيدلا ص خيشلا تبدو

 مكن هل ط ىنمكل ىهلظىف * مك ىملظاا تدق عتذلاو شدحلاو
 تيب وري رطن مهتدع ل, ىف سل نايمعلاو كارت ضعب هيف ةداقعلل نوكينأولذعال تيبلااذهتلق
 هلوقه تمعن دب ىقىلاعن هللا هج .ر ىلدوملانيدلازرع عملا

 م رت نرمصت م راكم صن قف « مرتب رط عنلاونيدلا

 مو هماعهننا ىلصىنلا
 مظتنم بيطايمظتنم برطاي مظانم هدف دمزبر طش ىلوش :

 ةيروةلاودارملاوهىذلازيرطتلا نيب هبف عج دةوهناكرأ ىلع ةرهاظرب رطتلا هه: تيبلا ذه

 مالا سان او ماحس الاوةلوهسااو ريظنل | ةاعا صو هراعد_سالاو ميريل امرها
 هيلاو

 يكفر ذا ملعأ
 مهد دمتكذت اومهفانمهفوفك ٠ ىدنب سقي نأ ل ارعلاهلآو

 عمدعب نأ هبل ءراغيو عددبلا كالسا ىف مظتنينا هبتبارغا قس تيكذتلا ىنعأ عونلا اذه
 تيكلاو عاوفالا هذهةلافس ىلع مالكلاا مدة:دقو عسصرتلاو زير طتلاعمو ةنزاوملاو ةلثامملا

 ئدلا كلذ تكد الول هدسم د: اهلكءامسشأ تودرك ذلار أسم ماكتملاد_صقي نا نع ةرابع
 امبدرغنا ىتلا هّتكشلا كات الولهنا ىلعاوعجأ نغلا اذه ءادءوركذلاي هداصتخا جب رتدوصقملا

 هلوقزب زعلاباتكلا | فكل ذ نمءاحو دقنلا لدأ دنع ارهاظأطخ هريغنودهملادصقلا ناكل
 لكبروهو موجنلا نءاهريغ نودرك د لابىرعشل | صخهناصسهناف ىرعشلا بروه هن أو ىلاعت

 هللا لزنأف اممدابعىلا اتلخاهدو ةشيكىب أ نبا, فرع ناكو ىرعشلا د, عنه برعلا نم نال ئِ
 مظع أوهام موجنلا فو موهتل ارث اس نود هب ونرلا ايف تيعدا ىتلا ىرعسلا بر وههناو ىلا:
 صخ ىلا هةوهن اديس هناو مهدعبست نوهقفنال نكماو هد هع يالا من م ناو ىلاءت هلوق هنمواهنم
 مالكلا | اذه ىنعم هيضتقي ىذلا دارملاو لعلا ىلع ةداي ْرلا نمههفلا ىفاملنوا»ن نودنوهمفت

 هدوحو درسع هصخست ىذلا داحلاو تاسلاو ىلا ناو ملا نم ميستلا 4:5 هفرعم ىفهقفلا

 ءاسنكلالوقّهي رعشلا ةاثمالا نمو هعرتخيو دحوم ةردق ىلع لادا
 سه#بورغ لك, هركذاو ٠ ارغح سعثلا عولطقرك ذب

 ه( ير طتلارك ذه
 (تيكتتلارك ذإ«

 8و

 فورملا عبجواةهعملا
 مد ءطرشب هلوهم لا 1

 ادهو ف سءتااو فاكدتلا

 [”بابلااذهىةباغلاوه

 ةسن دب ىف ىريرخلا لعق
 لمملا طل (متاماعم

 هنأك هتنع دب ىفروك دملا 1

 ايعتن ىلا قرخال |

 هللاو مدنا ىتب هلاوذم |

 ءأ |
 || نع ه-.:لوقأ سعد, ت يبو عوذلامءاوهىذلازي رطتلا هظفلريغ هنممهفأ ل تيبلا اذه

 داخل
 روط اذهوميركلا تئا

 مهيضح
 نياولا فذقالو لدقأ

 ملكلاب
 هن نبا ةمالهلا لاو

 ناوهساسةالا هللا هجر

 هبا همالكملكتملا نمد

 رزعل |باكلا نم تاناوأ

 عاجالاو هاذه 4 تا

 اذه نسا نهوى- منا

 هللا هجر ردح نبا

 ثيد-ى لذاوعل ا ضاخ

 ىعماذدم

 هريسهعاسردهااكىرحامل

 3 اوهرس نوصال هت
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 ١ اًم-ملع نسط ا دس اذخا نيسحلا انضم مس و هماع هلل | ىلص ىذلاجرخ دة ناكو نيب ذاك-لا ىلع
 || اواهاسال ىراصتلل لاو بقاعلا مهار نيذ نيعجأ مهءاع هللا مالسامهفا سى ع ةمطاوو مالسلا

 ||| ةيزطا اوابقو اوؤرصتافاهلازال لا. اهبلد زيناهتلا ىلع مسقأولا هوجو هعم ىر /ىناؤا د
 هلوق هع: د. ىف ىلصوملا نيدلا رع خشلا تييو مجتمعي ديف عونا ااذهاومظامناممعلاو

 مدعلا قدادداهلك هلفو « ةيوعدن او . سأعمل ىرشلا

 سو هع هللا ىلص ىبنل ا ن نع ه.فلوقأ ىتعدتددو

 مهردم ناوذعت م دقو ىسوم م اهحاصلا ازعترغااصءلادب

 تخم ةظفاب اهعشرتوناونعلا فير وتلا نكلو حرم ىلا هف مم لرهاظهناونعتيبلا اذه
 [ىهذ ترغأاصعلاهيىلوقامأو|'هدل_صقا ارهىذلاعونلامس ا تسال نمامفامىعال

 تىسانم نسما اهل سل هةمسانم

 م لقت ارك ذ)»

 (نيكسلا)
 1 نم ص ىلا كلادداوَو ىلف)

 (ممب هدسوىناعروا ا اال -
 هجره ناةمالءلا لاو
 دهعن اوه نيكمل اهنا

 هترقذ هعمل رانا

 اديهع هب هيفاقل مظانلاوأ
 ء(موم.تلار كذإ»

 0 ران رس نمابفومماسأ 6 هع عدلا ميس لما 0 1

 0 ل «نيفاؤملا ن مو 1 كا للاب رب كيال كا

 | تييلازحم ىلع لدي ةران ميهستلاو هفاقلا ريغ ىلع لديال عيشرتلا نأ امني قرشا اوا دح اوأيش

 انو ىلا ترام ليام مالكلا نم ودق ريتا همي رسو رجلا وداع قع لذيم رام

 هريغ نود »+ الام اد كلما اذا 5 ا 5 زاهر د مان و 5

 ءادلا ناككا كلذ تسب ءاناموأ الودقىفاوأ انو _ضغاثنالاضعءاد ناك ملاوولهنال قاوعلا نم

 " ل[ فرهامأ# ده لءاوداللاذءاأء ادلاوه:مقوتلاو هتبلاغم نكم اممنملكذا غلب الاضعلا

 هدعب اهلوقوهفةظفا ةلالد ىناثلا ىلع لدنامامأو
 الامراسوفن ادنفم ا 57-3 هس ٌرعثنلامناذ ذا

 ال الاكل كش: فرح ءانجوإ 5 ةلوه# تزوات قرخو اهلوةثكلذكو

 5-3 ه4سه# هب راهنلات نكشف د

 ىرصل ا لوذردتمر يأ الالهلا هيقللإلاحدتلكو ه..هولتن نا ىذتقي
 ىالكءاقللا مو: بيسالدب 8 تاهرجو مرح ريغ نه ىد تلحأ

 ةنكمم ةنفاقلا هيأت
 اهنزارفاو تقتل

 الوةقاقالو ةرفانريغ

 ىقاعت هل سيل ام ه6

 ث.حمانعموتبلا ظفاب
 تكساذات يملا دشنمنا
 ماسل |اها.ك ةيفاقلا نود

 طظؤللا ٠ نم ةلالدب هعامطب

 ادم ىدكملا و اهلع

 ىبب ىف دودة ضرر عدلا
 ةد.مسصقلا ىف ليمدقتملا
 ملعأ هللاو اهل اك

 (فذحلا)

 راونالاو هّنلا هتدشان
 م لاحعتال>دةىذلاسدلف ه ةقرشم
 نيدلا ىص جشلاتبو * مارب تمرح د5 ىذلا سلو 5 هماعنابد املا فره انه نمو اماكسس نم ملاعملا وان
 هلوذ هع لد ىلا ا (مدعلا

 هجره نا همالعإ لاو
 ةرامع فدل ا ىلاءعت هللا

 نم ماك-ملا فذ نأ نع

 فورح نماورح هذاك

 مهتلمميا !ىفد توح نط: نم .« ىسجتفهير جان سنوي لاذك
 هسبف لوقي هتبع دب ىف ىلسوملا نيدلازع عشا !تبد ومهتيه دب ىفعوذلاا اذهاووظنامنايمعلاو
 سو هملع هللا لص ىلا نع

 مهن لصرا ضرلا قهماسن « لصتل مم عولا قهمهست
 قيمي دب تيب وهيذاحتب نيعونلا نملكراصذا شو ثاف سكعلا ىفميهمستنا ءامر نب هلارع خشلا تلق

 سو هيلع هللا ىلص ىبذلا نع همفلوقأ
 مهرانرسن مانو مهباصأ ه هيءاعدلا موش ليلا انك

 ةراعتسالاىنالاو عوذلا _ىساه دحأ عاورا هثالث اهفرصفاتيبلا اذه ىف ميهستلا ةظفل



 ديس

 بدووشووب ندر نونا 11و

 اوبل كت اجا روج
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 سال

 نيهحو نم امهشبقرغا ١تاقاد> او[ مهمل اثمتاعج دقو مُثرتلاودب رولا نيب قفا ااملبقاذا
 ص رتلا ناىناثلاوهضحلا ةدرحل اهب رودا | ىهو 2 .ر ىلا جاتحالام عد دنلا عازنأ نم امهدحأ

 باوبالا نمريثك ىف امهريغو ةراعتسالاو هةباطالا مب لب باورالا هب. نود هب روتلابصتخال
 ىنتملاسهطلا ىأ لوقىلاىرئالأ

 امنهجهبفتيأراىتنحاي « هييهلتي ارو بلققوفخو
 هلا هقباطمت يملا ىف نك لىدنماناغاكملاووأو هقب اطملل مهح هظفل تحشر ىتنحاي هلوق ناو
 برعلا ضع لوةكف ةراعتسالا عيشرتامأو

 ىسفن هلتراطهيركو ف ششعو « هبأدن.اىزعرستا!تنراماذا
 بارغلاوهوهب ًادناردوسالارعشلا هسشو ضايسلا ىنامهككحارتشالرمدلاببيشلا هيشدنأف
 2 ذىل اهب عمت :رو امين هاهساملسكارئابطلا ند ششعتااراعتساو داوسلا ىف امهك ارتشال

 ةلاطالا هم_ثخالولو ةراعتسا ىلا ةراعتساب عم رب عقرب اطل ا نه 4_سفتلهراعتسا ىذلاناريطلا

 ىلا نع ه.ةلوقي ىلل ا نيدلا ئص خيشلا تيبو عاونالا نه هريغيشرتو هسشنلا شرت ترك ذإ
 مهرزو طحنممهلحايأامع ٠ مهرزأدشساناضرأ لنا مسو هياعفللا ىلص

 لواملا ىنءمىناهلاح ىلع اهامتبًاولو هقب اطملل لح هظفل تدشر ني دلا بص خيشلل تيبلا فدشهظفا

 قنيدلازع شلات ببو مسعد فعول اذه اومظنام ناممعلاو هَمملا هب اطمتيملا ىف نكيمل
 محرلا نم يشرب سدكل اربح « مهاعثراصتالا نممض فلا ىف هلوق هتيعيدب
 هي روتالمذلا حشرو مضل اع رصبة ب روتلا حفلا مشرهناو رهاظ نيدل ار ع مثلا تدب ىف يسشرتلا

 ملسو هبملعهنلا ىلص ىلا نع همفل وقى دعب دب تدب و رسمك لل ارك ذب

 مقلاونو ىفهحعشرتنابو « هتمكح نامعل ىلع تداز سن
 ناب وىوةني:قرفلاو هي رود ناهقل ممر ا قلاو نورك ذوهب روتلا س مر نامقتل ارك دف
 بيكحرت اةلومسامورهاظ محرلا نم عيشرتب نيدلارع خشلا لوقنيب ول-هلاو نون ىف هحشرت
 ملعأ ىلاعتهنلا و لل دةماو ا ىلا | هعم جيحا مف هيفاقلا نيكس رماح الا ةبوذعو

 ه(ناونعلاركذ)»

 (مهرصسنا اونع تلق كر ىد وم »٠ اهاصلازعترُعأاضعل اهنا
 باتعوأ مذوأ حد مور تفوأ فصو ن«هلضرغ ىف ملك لاذ خأي نأ هن اوذعلا ىنعأ عونلا اذه
 لوقكه -غلابم صصقوهمدةتمرادخالاناونعنوكت ظافلاب ل مك دصقا تأ: مم كاذريغوأ
 داودىبأ ندجال ما ىبأ

 دانز نع كل قنامعنلا تأ « اروزناك الوقناتنثت

 داصمىنب نيب وبرحىدا « حالج ىنب جنيب ثأف
 داصالا تاذىب-ءردب ىتب. « ىلئةرهالارودص قرداغو :

 املعتوط:اايورح كلذرذ نامءالاىلا نوشاولا هب ىمثو نيح هغبانلا هصق ىلا ريش ناونعب ىتاق
 ىنب نيب و سدع ىتب نيد ىرحام ىلا «تقراشأرشآ اناونعثلاثلا تيل اىفرك ذو رهدلا نم هعطق
 هنيدي دب ىف ىلا نيدلا ص خشلا تيب وداصالا تاذرب دغ ىلعر دب

 مدقتلاةلز ىقعلهابتلا موب . هلحال نار ة ىنربإلا بقاعلاو
 ملسو هيلع هللا لص ىلا مهل لاق نيحىرادنلالاع ميسملا دس عىل هناوذ«ب راشأ نيدلا ئص خيشنا

 ىهو ةدال>اهرركأ نكي ملة دئاوانه عشرتلار رك ىفاور ذنكلوهدرملاةب روتا !بابىتاذه

 هللا نعل لعضف لبترن م كسفن أو انسفن 8 اسنوان ءاسنو كءانب اوان ءانب أ عدن اولا هت لهاا م :

 معأدللاو هطرشب

 *يديرخلا وب
 تاندب ىل_صم دصقاو)

 2 فقومالساا

 (مدعلا

 هفصىذ رأ نم عرتني نأ

 هغل املا هن دئاوو هلم رخآ ىلا

 كلوقك هغصلا كلن ىف

 ميركلا ل حرلاب تره
 نمدرذ ةكرامملا همعنل او

 ةمعتلاعركلا لجرلا
 هناك هباء ف طعر ةكرادملا

 هب رعشلا ةل مالا نمو هريغ

 نيل نمنابلا : صغقناعا

 اهدق

 امانحو نمدرولا ىتح ىنحأو

 ىمتاادروامءان-و نمو

 ىدب قصخاو دي رخلاو
 ن«تدرح ىتناو مدعتملا

 ماقتملا نمو امانتم ىلصملا
 ك4سق هف ماعلا ْىَط .

 ديرو هطرشب دب رلا
 هللا وهيل ءةدانزدير ملا
 قدفوتلا



 م (دئارفاارك ذإ

 لوق ىوذعملا دهاوش نك

 م(مدعل
 مه:م قا ليقي ملاذا سانأ

 فو.سااياوداع ةوطعب و

 بداوعلا
 لوةىطفللا دهاوش نمو

 ماقىبأ
 بذهااركشلاةنبا اهذخ
 امدلا ىف
 با.احلا ةءةردوسأ لدللاو

 جاتحيال للا لبللاو هلوقف
 احدلا قهلوةنال ىنءملاىلا

 لوقهلئمو هماقم موقد

 نملا كيد
 تح ذات يدل | قت سفن

 بهللا ادستلّساو ءاسملاب

 ةدايزءاملاوجْزملاهرك دف

 ريغىناهسلاجاتح الدنال

 ميعتلاو ىسمتنا نزولا ةءاقا
 ىمد_-ةاملا ىتب ىف عضاو
 تينلاناوافطع :مىلوق
 هد-هتنو دب ىنعملا -

 هيفاهتمسع نكل وهطفللا

 دئارغا | قوهدعب تلقو تببلاناو ىوذنع٠ مت

 ىلع دعسةل ال د ىلع ل قشم

 جيرعتلابدصعلا قيرط

 ءىحب ىنرءاسعولا ةعاو ىلع

 هدايز فا طون الار هل نعالا

 امساع ىدال ةلالدلا ىف

 تيبلاف عونلا مصاب و

 ةضس قاسى ذهلوق(1)
 ها مسن م

 ماب
 هاو

 مظعلل ىلكلا بولي ءزملاو ه هيءاسثالاعيج رص قللأ
 ءزااوءاسنالا نعىلوقفهمظء ودهرا د مّواعل ا ءاك اذه نوكي نأ لادم مو هيلع هدا لص ىلا
 اذهل بو هنملع لاا ىلسد حودمملا فصوق ةالاغملاو هغااسملا نه هسفام قال مظءلل ىلكلاب قد»

 هببك رةلوهسوه-هءايةيروتلا عمهحاضن اوةريثكماهثا نعقديىذلا عوذلا الهريرت عم
 جيدملابه-هيرسثنالا انسس>وةوالطهداز و4<«كوأ امو اريظن بالا اذ_-هىفدل معأام ردماعساو
 ىودثلا

 م (دئارفلارك ذ)»

 (مدفنمريغادقعك ين ان> مظناو « هدئارذنمقوربضءمو مو
 ةظفلب رئانلاوأ مظانلا ىتأ, نأ هنمدارملا نال ةغالءلا نودهحاصفلا,ب ص فسطا عوبدئارفلا
 ةحاصف ىلع دنو دق علا نمدئارفلا ةلزئم م الاكل | نم لزنست:ءاب رعلا برعلا مالك ن مة عصق
 مكل لحأ ىلإ: اوك اهد..ماهريغد-د م الكل | نمت طقس .ولةظفالا كنا ثيحي ا ممالك ملا

 ىهىلا هن هلوةكو اهماقم اهريغ موةيال ةديرذ ثفرلا ىلاعت هلوق مك“ سن ىلا ثفرلا ماسصصلاا ةل#ا
 ىلع ز عن ة دير ذ ىم -:غ ىلعا م شهأ ىل اءتو هن احس هلو تذ ىمذغ ىلع اهب شد أر ااع اكو أ ىاصع
 ا هتقاعم ىف ةرتنع لوق هنمرامناكمىفاهلثعاوأ» نأءادعفا |

 3 ىلساوة ل عراداح امص ىميو * ىملكت ءاوه اب ةليعرا داب

 : لاةفاحا سم مع لاف ل_سو هيملعهللا ىبسص ىلا ىتأر ذابأ نأ ىو روا ماكم ىف ةدي رذاح امص ىمعف

 ىد خيشلا تيب ومال_سلا لادىهام لاهتفاممريخو هام ىنل دب أ دةدلل ا نا ملسو هبا عننا ىلصىنلا

 (1) مسىدءازعتقروأ هفكب «٠ نموسيببلا عزملارواج لنمو ىلحلا نيدلا
 عونلا اذ هاومظن امن امعلاو ة دةعملا اصعلا ىهءازمتلاوءازدقلا ىه ىلا تيبيف ةديرفلا
 نيدلارع مشاا|تدبو

 مربالب ايثاذب سيطولا فو « هدئارف تفاوذا قا صعتحك
 لوقأىبع دب تدبوا ىهأ اهفمربأاق مربامأو سيطولا هطقل ىه نيدلارع جيشلا تيبىف هدب رعلا

 هلق ىذلا تيبلا فتاقىناو سو هيل هنا لص ىنلا عدم مار نا ىباطخ ىلعر مسمن او هدف

 مظعلل لكتاب قدلي طلاق ه هيءادنالا عيجرمص< قالا

 مدفنمريغادقعْل نانح مظناو هدئارف نهقو رب ضدمو منو

 باوصلاب ملء أ هللاواذل ل اص ض.مولاو مدغنمو كلت انحو مث ىهو ةنالدتيبلا اذه ىف دئارغلا

 «(عشرتلارك ذ)
 ْ (مقلاونونىفهدشرت نابو « هتمكح نامقل ىلع تداز س)

 ||| ةظفلب ىتؤي ىتح نسا نم برضل ملصأ ال ةملكب ملكدملا أي نأ اوه عشرتلا ىنعأ عونلا اذه
 : ةروهشملا هتنثرهىفىاهتلالوقك كاذلاهلهؤتواهعمشرت

 راهريفش ىلءءاحرلا ىدت ٠ اان لصتسملا تو>راذاو

 اذاوالوأ هلوقا ىهالا توحر نمناكءاورث_لااجرب هب رونءاحرلا فداك املريغ_كلارك ذالولف

 نااضي أ مده:دقو ةصشرملا هيرودلا بارزه ركحذمذة:عونلا اذهو تاق لمص سملا توحر

 مزاول نم مزال امفرك ذي ىتا !ىهدصمرملاو نيمو ةأرهمو هصم مر ةدرث عاونأ ةعب رأ ةيروتلا
 مد#وهب ىروملا مزالرك دب اهتي وتو اهصشرتا هش رم تيعموهدعب وأ هب روتلا طفل لمة هب ىروملا

 اده



 نقل

 ىتنأت دقو ظفاح اهلعاملسغن لكنابقاثلا مل1قراطااام كاردأامو قراطااوءامءلاوىلاعتأا]
 ئرمالوةك همزالريغباءلاالهىفةمفقتا| نال دصةريغ نم هاغقم ةلث اهملا ظافاأ ضع

 رطءلارمثتو ىتازخلا جرو 8 مامغلا بوصووادملا نأ كك سعلا

 رعاشلالوةكفه مفعل نودّدن "لا ىفبايل ||له لصأ ىلع :وهىذلا دهاشلاامأو
 اهشيطاذب لوقعلااماذا « نيزرميركروبص حوف د

 رع اهاوك دلو لاس !اعوذلام ظ د نأ اهوهس عب دم ءلاعاوأ دوةعقدسنامةلث املا

 انههدشنأ نأن حدو ةرثكلاريغاعب ديهدعو هجارختسا ن نءاكر وام

 نم ةدمصق ىف هعصرأ نأ تب تأ: نيد ن هىركش ىف حتا امدللب و « دالقءاشولو تس انراورثكد

 ىلا نيدلا نسل رو كلذ بخ وأ ةضراعملا كح نكمل 100

 مملاو وكلا ىف هيئارغمج ه كار عساه دلت
 ىلسوملا نيدلازع عشلاتببو اومظنامناممعلاو

 ملكل او ماكلا فهسن ا ىزح ٠ هبسانءىطع ةلثامىدب
 ما ارركملاى هاج لدعلاو «٠ هر راحوفعلاولثامريفناو ىتيعد,تننو

 ىلكلار هقالاو نر طارمد>ركذ #

 (مظعلا ىاكت ان ولي نحلاو «٠ هيءاسنالا ءمجرصم قملا)

 هلع صف عون ىلا ملك لا تأ, نأوهو عبصالا ىبأ نيني دلا ىز خشلا هعرتخا بي رغلا عونل |اذله
 بنغلا امم هدنءو ىلاعت هلوةكح سانجالاو هيف عا اونالا ماسق مص دعب اسنح هل مظعتلاب

 تاناويملا نان دن مردلاوريلا نام ل: ىلانو هناهسهناوردل اورباا نامل ووهالا اهاعنال ْ

 نظينأ لامحال ح دسقلااهب لمكيأل كل ذ ىلع راصتقالا ىأرف تاداوملا تايئزِطارصاخ داسجلاو
 ىلا هيسلاب تامزؤح تن اكن او تاداوملا ناو تايئَرلا نود تايلكلا لعب هلالح "لح هنأ فيعض

 لاك لاةةفانصالاو عاونالاوسانجالا ن مهتعام ىلا همسنلاب ىلك امد او لكف ملاعلا لج

 حّدمف كلارداىذل كهف هكراش ١ كلذ اعنا ىلاءنوهن اسم واهلعالاةقر ونعم طقساموحدتلا

 تاءاكدا,تاسشرلا هده ىلا ضرالا تام ىنة.ح>الو ل“ اقنم هرعلاةذدحأ هضيكراشالامع

 رءاشلالوةمطنا ١ نمهلاثمأو نيمم باك ىنالا ساابالو بطرالو لامتف

 رصقلااهل حولي تأاياطملاىراصق ٠ ىلءاجةطيسإلا ضرع ىوطثبلا
 سلا محا مامثاهثالث ٠ ىراصومالظلا ىف ىزعو تنكف

 رهدئأوه عويوانندلا مهرادو + ىرولاو» كل-ع ىلامآ ترين 7

 اهبفهدصقىتلا هرادرعأ مي ةغتو حو دمملا يظ»ن د صقرعاشلا ناو مل !اتدبلا عونلا نمدارملا 3

 ءزلا لءذ.رهدلا هموي وامن دلا هرادلعح وىرولا ع: < حودمملا لعف هءق همقل ىذلا همونحدمو

 ايندلا نم:زسرادلاو ىرولا نمءزحح ودل هملا نالف الك رملا هلعجاما ير ماسق يصح دعب املك

 هيف ىلا نيدلا ىنص خيشلا تيب د همت نم نابمعلا ُِ

 0 5 فرش ىف ىلكل املاءلاو 0

 : يمنا لموت ةذا 5 ارمصتغم ى لكلاب كَ 9

 || ىع أ عونلا| ذه تاقه._ساذملا قاهقرفت رة تامل ل اودسانهلاوةلثامملانينقرفلاو

 ا نامز فور ظو ماس نع ةرابعملاعلا نالف قزرملا ماسة ر صح امور هدلا ن نمزج مو ١

 ٍ رفدقو لم_صغقلاو عوةولاربْر ع همن ىفكلاسملابعص عوذلا اهو كاذرمد> دقو ناك فورطظو

 زار مص>رك ذإل

 ىلكلاب هقاحلاو

 فادح نع هرا.عىدلا

 قابلا ةلالدل هظفل ضع

 لئساويلاعت هلوقكه ءلع

 هي رقلا لهأ ديرب هب رقلا

 رعاشلالوعكو
 ادران' اموات ا مفلع

 اهانع ةلامه تدغىّتح

 ادرانءام اهتستسو ىأ

 ىبب ىف زاعالاو ىسعتا

 هربدعت ناورهاظ مدعتملا

 تدنعاد نادىمسأب

 تعمحاوداعسالانرادقالا

 تئحو ىامالا عسبج كل

 ضعب تفذدل-ف ىلا كلذ

 ىقانلاةلالدإ ظاذاال اهذه

 قعونا ا!لوص>راع

 دذعد عملا هطرشبتدملا

 ملعأ هللا وهلهأ ْ

 عرتتاو
 ءاسعولا هعاو ىلع جّرع

 امفطعءنم

 ءامرط ا ىلع قرقعلا ىلع
 رمضان م
 2 رفضا زيدل نا هايس
 هانعم متي مالك ىف مالك

 وحَو هممت ملكسملا دو مح

 ىواعم نيس رص ىل_ع
 ىناعملايف ىدلاو ىطفاو

 ىىدلاو ىن-عملا يهوه
 نزولا مي-ةةوه ظافلالا



4 - 1 
 7 سس سس سس سس سس سستم مست سمسم تحمست تس متحمس ستسمح سس صتسسوأ

 ! ْ ع عادتإلا بدو
 5 (مهواهب عجسافارعشلا فرخز ىف ٠ هقلاخعادبا هقالخأ عاد 0 .(عادبالار 0
 5 (مبرورثنلا نمةدس- اولا هنيرقلا ىفوأ عاولا اةدعبدسحاولات بلا فرعاشلا أي ت أوه عادبإلا 055555
 لقوىلا«:هلوقك عادب اب سياف كل لكن كيل ىتمو عب دبلن «نابرم ةد.-اولا ةماكلا ىف ناك ساوىبا لود هنمو

 ادعبلبقو "”ىدوططا ىلءتوةساو ىهالا ىذدذو ءاملاضغوىلقأ ءامءانو نأ امىعلد ,. ١ضرأأب مادملايىلا تساحاداو

 1 نم ةريسثك اءاونأ عمصالا ىبأ نينيدلا ىزاهنمجرضسا هفي رشلاةيآ الاهد_هنيملاظا اموهلل : ام سدو

 0 ءاهعلاو ضرالانيب هفمطالا هةعن[طملاووب ىلقأو ىعاب !نيب همانلا هةيياتملا# اممعددبلا ق هلك كي د-> لعحاو

 0 هلوةىفوةراشالاو« ىلقأ هلوقىفوةراعتسالاوهءامءارطمهدا موءامءايوهلوقىفهزاحماووأأ . نسكلا

 | 0| رالا ىطقو لاحت لوقف « لئثقلاو ه ةريثكن اعمن ءربع نيتظغللا نينا هناهءاملا ض غو ىلامت ||| ةياوغلانسع تعز 2
 | كو تاو لات لوك «نادرالار ههلعوضوم ا ظفلريخ نيحانلاةاجنونيكلاهلا كالهنعريعهناقأ| ...٠ .. تش

 |[ هلوقنال هلبلءتلاو م ىنعملا ظفل نم بي رقظفلي ناكملا ىفاهرارقتسسا نعربع هناف دوما ىلع || تملا عقلا لادن
 ' || ةلاحءاملا لاوحأ ماسقأ هناصس بعود ادقذاو ميسقتلا هدو ,ءاو:سال ا ةلعءاملا ض.غىلاعن مام

 || نوقعتسممهأب رعشم مولع اعدلاذانيملاظلا موقلل ادعي لبقو ىلا »أ هلوقىف«سارتحالاروهصقن || حد دجلة م ىلاعت
 "||| ىلعءاعدلاىدك اف وكس ال نمو قدس نم لع كالهلا نا مهوتي فبعض نم اسارتحا كلالهلا زئاطل و412 0

 1 هنادسدنال و« ىسنلا نسر واهانعم ىلع ديزي اله في رشلاة ب الا ظفل نال هاواسااوو نيقحسملا لادا 0
 "|| لدبال ة ظفل لكنال ه ىنعملا قالتئاوهبيترت نس ضعب ىلع مدعي ف طعودصقتلا صقيلاعتو 0

 3 0 00 لا سلا سئل ترماصت تال قاعإلاو ءاغيغاهس عيراحالا»

 ون 1 .دبملاو ه اهربخا ى اود ىل ْ اك كان هير ري طاتلال ا كلدا رينال ء تب درت اوه اه [ىطصت ىلق أ هلو ىلإ || .دادسإل دعاس ن ادعشاز
 لة رمت سم ةلضاغل نال و نيكس كارو ريخأتل | د اود.معلا نما تسال باه املا 0 و
 3 عو#ثىناروءاملا مع هعمل :اك ةلومد مالكلارد_ةتوهو و مادتل الارو اعاكم ىنهنئمطماهرا ارو ىلا تاحو ىامالا كا

 نءتوهسوهسه:دسلا عاونالاراركت عم انهدارملاوهىذلاو عام الامومة اع الا : مآ نع

 ا هده 000001 رك الو دال سالف رعمزو فيقوح ال ضان تآوغر تابيلا نس دقن | همر هح نااةمالعلا لاو
 عادباال ىلع هتيعي دب ىف ىلا نيدلا نس خيشلا تيب ورمابلا ةردق هنعزمعت مالكلاا | نهورئاظنلا ل
 مرك وملء ىلدبلاولضفلاب ّ مهلريظنلارعاكراضنلا لذ هلو 0 برعلا

 مركلان ءةراكلأو سشنلاو فللاو ع.صسلاو سينجلا عد دما عاون أ ن٠ هننب ىف نيدلا ئص خيشلا زا | نيب مذ ىلع و هر لاو
 زعيشلا تيب م هتيعبدن ىف اذ. ها ومظن امن اسمعل او ىععملا عم ىن :«مللاىف الت اوراضألا لذهلوةىف راحات فد راح اورمدق

 هلوقوهوبدالا قازإإ هكر توا اعيتسا ديعلا نكم اماعون ريع هس ه.فرك ذ ىبصوملا نيدلا طافلالاراصتخا سدقلا
 مهلوق لق لضفضو>اوعرباو 5 مهلواط دعب لدعضو راوعدب امك ىمكلو ىلاعت هلوقكوهو

 مسو هن .اءهننا ىلص ىثلا ن ءهمفلوقأ مع دب تدب و ظفالااذهفةام- صاصقلا

 مهواهب عصضساوارعشلا فرخز ىف 5 هعلاخ عادا هقالثأ عادا زاك الاوهزهملازيحولا

 قاطملا سانإبا ىبعو فصعمل اس انح ىلعو هيرونلا ىلع له-ثمتيلا ادهن ملرالار ططشإ | | |هياكلاوةراشالاوحاضنالاو

 4 :روملاهضىبائلار طكلاو ةلوهمسلاو ىنعملا عم ىنعملا نالدت اوعيدمسلاوةلث امملاو ع. ءصرتلا ىلعو نسور قامطلاو فادرالاو

 ١ | ار لا وهال عامالاو هلاك تيبلا قرهاظ ماده الاو ضارتعالاو ريظتلاةاعا مو راحاو عادب الاونابلا

 ًاهنناو ل

 يةلثامملاركذإل «(ةلئاهملارك ذ)ه
 (مكحلاوركملاىفهناجلدعلاو ه هرواجوفعل اوهلئامريطاو)

 هلوقك هفغقتلانو دةنزلا فاهذعب وأ مالكلاا ظافلأ لثاقت نأ و هةلث امملا ىنعأ عونلا اذه



 م

 | |رهاظحدملا|_-هفرشودهجلا نم قدم ةدو#ااممتفصودجأ و ده نمالكن اانه ضرغلاو ٍ
 ا معا هللاو

 .(قافنالارذإ
 ْ (مهق اتا بسح نسح هنأو ٠ ةاييسل

 لا ب قدا رابعا كل هلع ا هعلاطءابهشاو مدار رعاشلل وت تاو او رانا اهلا

 حاضب | ىلا جات الف م قوام دهاشم قسانلا كلرت_ث عئاوولا ىناعه ىلا قمسلا ناو عامدلاب وأ هدهاشملاناما اهمسقن

 2 ىداحلا غرتوهلوقب ناكر لا تراس ةداعس نارق كلذ ىفرعاشال لص> ناو دال لضفا هعامم
: 1 7 5 

 م (قافنالا 3 دا+

 « دارو ا 9 ْ "0 و 0 0 را قل 34 و

 مهم هدوذاوداس) | 0 0 1 0 رفا ارغ نيح
 مهلذبو َ دال تح رحل فردا عاهل تصور هلا دوا راقت 2 رفا
 ا نعل لا نيدلا دب ومر ذولا قيطعاولا وكلا نيدلا سم تلا ىشسااه عة ل
 ( ىمظ ا مههبسملاب لحام ىلع انزح + ىمطااوجونمالسالاهيصعاب لاوشنح

 ْ ىمهلعلا نيالراصةتارغلانءالو هنامز ل.ةناك ةرازولا تسد

 نم ىسنلا نس هللا ١ مهند مظانلا قىباطد قو نافو رعمنارجنا.مب ىروملا ناو نير زواناكنيروك دملا نا قفتاق

 نأوهومالكلا نساحم | نمبوةسغب تيب رصانلا كار مضح دقو ىتاعاسا نبا لوق ه-:مورملا مهاعلاووأ لا تارفلاب
 تاملكلاب ملكت لا أي |

 هجره نبا ةمالعل لاق

 ىبأ نبا لوق هنمو 2 فسوءاح د23 بوه تين اوعد 5 غرفابطاخ ماش! !نوصح

 ارضإلا قلد قهبفىمومرتملأا. ٠ انتارفىطاشنيرحبلا عممادغ
 !| ىرتسمر م ىف ل كل ارمسك د قومتد_ثن أ ىناوهمسردبلا تاواغتالا دهب سانيام كاملا عمىلقفتاو
 1 تاقفهب سدملارايدلا دصقو ةزغىلا ماشلا نملصودقز ور ون نار مسك | مونىفهغلب و

 زيمع بصن هكلم قامصتنمو 5 ادب وم ىكأ هللاب اكحامانأ

 زو رين مانأر مسك له عدو هب ىذقنت ء رمدم لدن ىرس ترك"

 نودرمدلا هنووسا و رشم دسك لسع درو رسكن |تيبلاادهىنبيرغلا عد دبلا قافتالا

 ا ىجاشارعملا ناوهوةيديؤملا ةرمضل اكل ذريسظت كقفئاور سكه دع قد لو ىزز ريثلا ركل

 |١ ةمضحلاهن د أفهتئا أرب هبفتسشن مالك هفبرثلا عماسملا ىلا هع ىلقن هد سلا هنطاسا | بنان

 ىلوةوهو دئازلا اضرلاه في رشلارطاو خلاه ىله>امةيديؤملاهقب ريشلا
 ىبش هو>ولا قام وقت 5 سهم جاتا 0-2 06000

 هدو درفد جان تا 5 ىعم هو-ولاوذاندنعو

 نمتاسالاورثملانم |

 تاجالّمتايلاةةمرعشلا|
 اسيعمال السا حالم

 اة رانتوسم ١
 ةيلاوتمهقتةاهتادرغمو]
 ماق تيبلااهنمدرفأ اذا 1

 هازءم لهتسساو هسفقشإ

 مهضعب لوقكه ظفلب
 ل_-فخةالواماءرواح ١
 هثداح [

 نعلأستالفتعردا اذا |

 كنا ْ كانه 16 هتعمل لد كف ننذلا ص سلا 0 ا
 اوه وال ممل رئاس نمنع نال مالا هم دا د١ ت0

 ٌْ دخلا | تيبوممهد ىفعونلا ال هاو .ظنامناسمعلاو ةنمآوةنمآىطفا كارتْدا ىفتيبلااذهقافتا

 ها يابا مرا ١ هلوق ه”.عي دب ىف ىلصوملا نيدلاز ع شلا
 ِ : لقملاو : معلاهمس |ىفهاكاشب فصو < هلقاغتالاب هعساودجت 1 ٠
 هصوىسنلا نس ظطاو | ن1 هنبالشي رثلا هقصو هيقرك ذاو لسو هباعهللا ىلصىنلا نع هيفلوقأ تبع دب تب وأ

 لاو ه فس رتلا ادد | مهقافتا بح ندسحهناق 95 ةمسل ل2 سقط هتعتشا ا

 || ىلاراشأ ملسو هل ءهللا ىلص ىبذلا نأ و هف.ولا نسحو نس> ىف ةلارتغا فتيل اذهقاغتا أ

 ها نياسملا نم نيدهظع نيوتثفةيب هب هللا حلصدسو دس اذه ىنب |نالادو هنع هللا ىذر نسا |[
 بديصتتو

 (هازخ؟- 0)
 يدع 0

 هين دود



 ه(قارشالارك د)»

 الأ لسو هيلع هللا ىلس :

 ىلا م هجرمأب كربخأ

 مول لاختي رتأ
 االخا مكتسا# ةمايقلا

 ثيدخحلااواك ا١نوئطوملا

 ىتاياغا نمو ىهمتنا

 وخل الا
 مالقتملا تر ابلغ لعشا
 نااةمالعلل ع :وم صادم

 ةاضعا | ىضاود حدم هج

 ىباضقلا نيدلاءالسع

 هليا هجر

 ىكىوريفملاولام-ةر

 هدمسع

 برطاي مح ىتقر نم
 هدروم

 ل-.ةىىوردقاهرغو

 تءضا ام

 مايآاقنلا كاذ درنع
 ةدهعم

 لاو
 دريملان ءءرقدرلاو

 تارهاكدح ىورب

1 
 لادو
 قادمنهاق_-عاانع

 لسعنءدهشاا

 فانا ورا
 ىلع هاضهلا

 هيناك ةيودعملا ة.سانملاو

 9 م

 | ىلإ -|نيدلا ئصتبد و لفسال ىلا ىلعالا نمناسن ال هتلخ باترن ىلع عب رالا فاصوالا ناف
 مدن حعولا ضرا ةناهىربص يور تفصع نا توملا حاير ه:هراذلاك

 اومظنامن اعل اوبارثلاو ءاوهلاورانل اوءاملا ىهو هع رالارمداذعلا ىلع نيدلا قصب باترت

 نيدلاز ء مثلاتيبو ممتع دب ىفعونلا اذه

 مد1لاكسدرتلا ف ش>ولاون لاو »# مهعجأ تاسن الاول: الملا هل

 شحولاو ناو سنال اون: اللا تادول لا بيرت ىلع هنأ هحرمش ىف نيدل ازرع خيش ثاارك دذتيدلا اذه

 ىل-ىنلا نع همفلوقأ ىتمعادب تب و ىث افسنل هر رقام ىلعم 0 تاس

 : مالا ىفرذصلاداج ىتستدالاو ه هلمالسلا تان اولا بترت
 ]| نمداسنالا ةقاخ برترت ىلع ثالثا وداجو تارنو تاويح ىهو ةث الد تادوجوملا نا مولعم |

 || جر هتداراب ل رتم مان مسح انلقا ذ اووهيالهنال داما جرخ مان مدجااق اذاو لفسالا ىلا ىلعالا
 "| هللاو هد اذهونا الا قبو ناودللاىفاب جرخ قطان هتداراب كرم مان مجانا اذاوتابلا
 باوضلاررلعا

 ملسو هلع هللا

 ه(قاعتشالا رك ذا«

 مهقاقتشا نيت دهلا نملك « هثعيمدو#ل ا دجأ دهم

 نم عمدملا عاونأ خآ ىف هركذوىركسعلالالهوأ مامالا ه-رذكسا قاقتشالا ىنعأ عونلا اذه

 ١ ضرع ىف ىنءممل- عل ا مسالا ن نم ملكت ا قتسشد نأوهلاق ناب هفرعو نينءانصلاب فورءملاهياك

 هيوطفن ىفدي رد نبا لوةكهريغوأ ا هوأ حدم نم هدصقتب
 هيلاىزع معلا اذهناكام « هيوطغن ىلاونلا جوأول

 0 هيلعاج اص ىقايلاريصو « همنا فصنب هللا هةرحأ
 ' | باهشلا هرك ذالو حاضدالا ىنالو ص كلا ىئبورقلانيدلالالع ىماقلا هرك دام عونلاادهو

 ا نيالا قص شل ريغ تابعي دب ءلا باغ نم مهريغالو ناممعلا هنمظن الو لسوتلان سح ىف دو

 هلوقاباكن يعبس نماهعمج هنأ ك ذ ىتلا هتبعلِل + تدوىلطا

 مطالاو نصل اد ه دنع همس ا دض »ع ىأروابح يه هدم ب> ع ىاد ل

 "||| هدارأ ىذلا ضرغا اوه الهو هد_ضب هلب اهي ىتح باحرتل بح رم مسا نم قم ا نيدلا ىند غشنا

 هلوةهضراعملا ىفنيدلا رع خيشلا تيب و مطاذلا
 م الاريخلا ملادلاوريملاو 3 اد ءوحم مسالا قاقتشا ىفاحو ميم

 ديرععلا ل ويقل مدعو ةدابزلاوىسعتلان رم هبداموك ذاو هقاقتشا حرشأ نا ىلع ىشر تيل اذه

 3 هبوطفن معانأالا كلاذامو ناقش !اريغب تأر لف قاقتشالا ىفدير دنا ق ىلإ رط ىلءىشةعنأ دا ار هناق

 || اذهو احا.صيفاتن اواطغن لوال فصلا لعح نيف_صن قامت الا ىف مظانلا ههسق ىساد هم
 ءذلا نبأ نهىابرد_*ىفوهاولاوو ليصفتل لد ىلع عك قاقتشالا
 < هطفل هعم مدل ىّتح

 ع ممهلوعب هند ؛ ردصو هدد د/تو.د نمتس ىفدمشتسا |دح ادد ةاض ًاوهئادءالودغ امهيفراسو

 "| اكاص ن 595 نأ همعن الا تيب نمدارملا نافنددلاز ارعويشلا الا اد_هودش م هلا فاهم فا
 ىبلا نع هبقلوقأ ىتيعبدبتبب و عونلا كلذ ىلع هب داهشتسالا صصبل ةداقعل|نمايلاخ دير حلل

 سو هبهكو لا ىلعو سو هيملع هلا ىلص

 مهقاعتشا نيس دهان ملك + هثع.مدوجا دجأ دهم

 هد صقب ضرغل ىنعم ماك ا قدش ناوهو عوذلا اذهىف ىركسعلالال-هىبأر برقت مدق:دق

 | ادهدهلمشا ارقغنيدلاَر

 نمءاخاو يلا لاودت »وذ هحرم ثتعحارىنا عمو
 : هيلع للا ىل_- دهم مسا

 دوق
 ضرغلاو ل



 000 0ث <77 7# ذة ]0

 د 3 ذهن ديه

 سول

 بدالا لهأ ماوعالا هلا متع لوه.هاولاص اانا ن مكاذاود عم مناو هةرمدت هلو هن ورفعءض

 مر عدت ندا حالا

 ء(عوجرلاركذ)ه
 (مشملاو ناطوالا نع عورات 5 ىلبهاج نع عو>رنمانلاموإ

 اك ارد سا مهضعب هاهدو ىركسعلالالهوبأو زتعملا نباهرك ذ ع وح رااىنعأ عوتلااذه

 ىلءدوعلاوهحاضبالاو صرختلا ىف ىني وزقلا نيدلا لال ىضاقتلا لاق جمعي سلواضارتسعاو

 ريهز لوقك هتكنل ضةتلايوباسلا مالكلا
 ميدلاوحاورالااهريغو ىل ٠ مدقلا اهفع:ملىتاارايدلابفق

 ملاقفريغتلا نءاهل ل ص-> امتي ور نعام لهذة ءورهترعرابدلا_فقواملهناكهسقةتكدتلاو
 هساجلا تبب هءلعو تفءىلب لاةذسو ردلا نم هءاع ىهام قة وهل قعىلا عجرم مدعلا اهقعن

 ليلق ل :ءسل لكولملا « اهترظاناةرظتالءلقسدلأ
 ءادسلا أل وةانه ىو

 رصنلا كدنع نمناكن ا ىل "ىلع ه ارئاحرهدلا ادغناراصتن !كامو
 عو>رلا اذهنالوقأ ىذلاو ةصكتريغ هتروسفاضارتعاواك اردمما عونلا اذه ىعم نمامأو
 نأوهباحالاوباسلاناىركسءلا لالهىبأ لوق مدت دقوباحالاوب ادا نيب هبةقرفال

 عوجرلا نيدلا لال ىضاةلا لاوو ىرخأ ههحن مهيأ اوههح نم ْئمش ىنن ىلع هم الكم لكما ىدي

 0 ءأتمللو نيعوتلاب قثالنيرير قتلا ن نم لكو ضعنلاب قد اس !١مالاك2ا ىلعدوعا اوه

 ىلإ ا نيدلا ئص يشل | تيد وهقوذ ن سل كاذ

 معيمردعلاناتامهوئىردع « اهم اقِدىريصةّ:نمكابتلطأ

 ىجلورلاب عم لقامو هن 5 مم ا برغاولغذر دساولق تانوعلاث ينو

 نيالارع ع شلاثدبو
 مرت لوقلا ديد س ع دله ىوس 85 اهمظ احادمالا نععو>رلا تدر

 هيلعهللا لص ىنلا عدم ىناهتماخفو ظافلالا هجشح'نعالا ع و>ر نيالارعخشلا تيب ىف سيل تاق
 هنيمال ىنةنابن نبا لوق ىن.ت! و هفاصوأ ىفنآرقلا هللا لرنأ نم نود لوعلا ديدسهلوق ناو لسو

 لي زلت مح تح دمام دعب نم هب ةحداممولاءار ءثلا ىمعاذام

 تعج عوجرلاوه ىدلا بدلا عونلا فوقي نا نيدلازع نيسشلا ىلع بحي كاكدنا اضبأو
 2 هلا ىلعو عمجرب نأ ىربهناك تمر لاقاناو ىناثلار امد لا نضةنلا مدن ىتح حادمالا نع

 سو هلع هلنا ىلص ىلا ىلا ةشريشا ىع لى د١ تيب و4- و لكن مرصاو تيملاو

 مشط اوناطوالا نع عوحرانل 5 000 للوعي

 حد -_هىفذا نسا نم هيفامفصون سوراتاا نيدا م ىنلقلا نانءقالطاىلا م لتيبلا ذه
 معأهللاو كلذ نعى غام غل !اذهءاذع نمقوذلا لهأ

 ء(بيرتلارك ذ)+
 (؟ الاىفرذدلاداج ىتحتدنلاوه هلمالسلا تان اولا بترت)

 نأوهلادومسالا ذل مهاعسو هناك ىفهركذ ىمثاغمتلا تاحارذتسا نم بي ةرتلا ىنعأ عونلا اذه
 اهترت نوكي و بيترتلا ىلع هد عب امو تدب ىفوأ دحاو عوضو هىفىت-ثىاصوأ ىلارعاشلا جنح

 لوقكناسعلا ىفوأ نهذلا ف هلعدوباادئاز افصواهفمظانلا لخ ديالو ةبعسطلاهقاخلا ىف
 س.دلا اهنل فق ىلع سيضق ىلع ٠ را ىلع ل1 اهعرف قءافنه ديلولا نيل سم

03 

 عدرا 3
 اذررقو لسوتا!نسح نفلا

 ىه.سانم نيب رسخ ىلع
 اظاغلالا فةمسانموىناعملا
 دي رب نأ ىه هب ودعم او

 هفالكت عى عم ملكتملا
 ُظ مل نود ىدم هيسانياع

 ل كان لوش ديشنساو
 ىنااوريقلا
 هانورام ىوقأو جدأ

 ادنلاى

 مدقذنمرؤزاملاربللا نم
 لوبساا|ا+ورثثي داحأ
 ا
 ريمالا دو> نعرعلا نع

2 
 نايتالا ىه هبظفللاو

 ىلع ىهو تاىزتم تاملك

 ناىه و ةمان نين رض

 عم تاملكلا ن 100

 هلو صك حانتم نارألا
 امق مالسلاوةالصلا هملع

 نيسلاو نسا هب ىقر
 هللا تاماكب اك دعأ
 ناطء_ثلكنم همانلا

 نيسع لكن -مو هماهو
 هلع هنا ىلص لاذ همال
 ىهو هام لقب لو هال لسو

 ةبسانملا ناك ساقلا
 فماتلا ريغو هماتلا ةدظفالا
 َهفَعَتلا نودةنَزلا ىف نال
 . ىنلا لوقاهدهاوش نمو

 «(ببدرتل ارك ذ) 0
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 سو هما ع هللا ىلص همقح و هملا ىلع ةلزئلا ةروسلا|

 «(عب رصتل اركذإ»
 (مهلكس انل ا لبق متغلاي هاقلي ٠ مهتم: مون دعباونأ عدرمدت)

 نزولا ىف هز عى ءزسرخآو تيبلاردص ىف ءزجرخ !ءاودسا نع ةرامهوه عد رصتلا ىنعأ عونلا اذه
 عامسالاو قاوذالا هستامعراهطسو ىفودئاصقلا علاطعن وامى ملا وهوبارءالاوىورلاو
 هلودتب عاطملا عرمصهنأف ستلاى ىها ها عم ىف عقود هو

 لموذ لوخدا!نيبىوللا طقس م لزنمو بيمح ىرك ذ نه. ن افق
 ةدمصقلاهدهءانثاىفلاقو

 لثما,ْ نم حابصالاامو مصب « ىلُثاالا لي وطل ا ىلزلل ا اهأالأ
 الكموقلا نكلو عبدبلا عاوفأ ن مدعي ىتح أر يبك عب رمصتلا عون ىف سرلرب دسقت لك ىلع وتاق
 ىلإ |نيدلا ص خيشلاتبد و ةرثكلا ىف اوبغر صخرلا ىناولاغت

 ممولق نم عوردموسملا ىلع 2: مهركد دع ةاك مهاقال

 ىلسوملا ني داارع جيشلاتيب وهومظنام نا .معلاو

 مهلا قريطشتلاب دضا | عرمصب « ممهلاورغلا تامزعلا,لازال

 مسو هيا ع هللا ىلص ىبنلا ىلا همفريشأ ىتيعي د, تدب و
 مهاكسانل لبق مةلارداقلي م. مهتعب مون دعبا ونأ عم ريع

 اذ-هىفحوةفوه متفاا,باوبال ارك ذد نع اههثرتو هب روتلا عب دب ىلا ف صنملال٠أتملا يأ رظنا

 ةيفاقلا نيكو مادسن الا نحو بيك رثلا ةلوهس عم بابلا
 *«(ضارتءالارك ذا«

 (مدتعي هو>رب نمو عسف كااوهو 9 هم قانماع ضارتعا الذ)

 ضرغ ىنع٠ ىفةدايز دفن نيم لاكل | نيب ضرت»: ةلج نع ةراسمءوهضارتعالا ىنعأ عونلااذه

 امهشيبقرغل ار يمص سلو جينزولل ارد ه:ملوسقملا ف اولادوو تللاوائف نءممهنمو ماكتملا

 نزولا هماوالىتاءامتا وشل اومظانلاو ماك-ملا ضرغىفةداب ز هن ضارتعالا ناوهورهاظ
 هزدثم نمو ةريشك عا اونأ ىلع هب زيه امة دوصقملاىفاءملل ةل وكلا نساملا نم ضارتعالا ىفوريغال
 مقا الق ىلاه: هلوق ه:موةراخلاو ساذلاهدوةوىتلارانلا اوةتاواولءفت نلوا ولعفت لناف نارقلا ىف

 ن.نيدلاجات همالعلا لاو

 ىناعلا ىثرقلاىقابلا دمع

 ةداعانعةرامءراركتلا
 د  طدرلا وىنعم لا ررهتل ظفللا

 ناو هنم ميسقلارك ذ ف
 ةئسلاق ءاحدقلو لاكمت

 مسو هلع هللا ىل»هلوق هنم

 ةريسغملا نيمهاه ىنبنا

 الند آالذ اءلع مهنيا

 ىلط نأ الا نذ !الفنذ
 معلا مكنت و

 هسلعدللا لص هرركذ

 ىرمن | قعملاربر قتل سو

 ةريثكع وذل ادهدهاوشو

 تمعع ىلا لمقدقوناعب

 ولاسلا اذه تدحواعع>ح

 لا لا نها تامتذ
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 نيدلارع مشل|تددب وهومظت ام 3 8 31 6

 مرضلا نموحنن ىكدا لوسرلا ىنعأ * هبلاؤسا|قانباعضارتعا الق لمد هر نع مهنم ني
 ىنلا نعه4فلوقأ ىتسع »تدب وهدارأ ىذلا ضارتءالاوهلوسرلا ىنع اندلاع مثلا لوف . 0 ٠
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 ىلع ل دان الف ىنعأ هح دم صا ىنرعاشلا لوق كل كو بيكر ما! فءض ىنع ل دنةكر لوسرلا
 ىيعض

 ا -
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 ةيسانملا ةيفو عوتلا ةمستب ةيروتلا همفو ن اغلب نازاح | هيقلرالاتيبل !اذهفةكم لهأ لسو
 تابببالا فوتابثالاو حدملاوزاحالا نيباضن ار يظنلا ةاعارمومرطاوتيبلاو كم نيه سهندبلا
 رهاطظ ةشاقلا فنيكمعلا عونو ىرخأ هيروب

 ه(ةكراشملارك ذا«

 (مقللا مخاولا نيبملا باكلارح ٠ كراش ةنالفداسرلاب)

 بورعل ا نما م منامسقماسقأ ةنالث ”عسبصالا ىبأنياو قشر نبا هلءج لارتشالا ىنعأ ع والا اذه

 ايلصأ اك ارتشانيشءم نيد 0 لل هيب قمظانلا ىتأب ناوهو نساحملان ”مانقو تعزل

 دوصقملانادكوب انعتيبلاوع :[ىفىنأف مظانلا هدرب لىذلا ىتعملا ىلا اهعم اسن هذ قسسف امءرفوأ ا

 ةزءريثك لوقكع ماسلا همهونامريغ
 رااصقلا كاذب لت لو ىلا « ةريصق لكت مح ىلا تنأو

 رتابطلاءاسضلارشاططتاراصق ٠ درأ لو لاخلا تاريدقتينع
 كا ا راضقلادارأهنا نم عماسلا مه وهيلازأامىناثلا تبءلافتث هنأ

 نو ك.ميهوتلاو ةكرتشملا هظفللاالا نوكرآل كاراعالا تلا رتل هعمل ع نه ىلع ميهوتلاب

 ىاعثلا و اسالا الشال نا 34 درا ذيوأ فصتوأ فد رق نم اهري-غ واج

 هلوقعوألا اذه ىلعنيدلا ىس شلات وهظفللا لارتشا عونا دهو طاف الاب هلىلعت ال هصاخ

 ممللاالدنهلا ضس ضءءل!بئاوذ « مهمد نمبرعذلا ىوربقراغملا بيش

 دنهلارك دب ق وسلا تناحاجب حرت ىتلادذهل !ضبب الولف ضيبلا نيد هيف لارتشالاتيبلا اذنه
 ضعب نم لس منيدلا فه خيدلا تيب نكلو ضيبلا بئاوذلا دار أهنا ىلا عماسل ا نهذ قيسل

 0 وم مميعل 55 ,ىعوذلا اذهاومطاامنامعلاوهداقع !

 ملظلا س>رنعرت ىهىتلاعم ه تكرتشاهبمياسن ةلازغللو ا

 هد ار مغأ نيل رع خيسشلا نافىوتءملا سانخلا ىف: ةراشالا باب نمدنعب نا مكن تيملا اي-ه

 تبدءلالوأى ةلازغلارك ذهنات ىونعلا نم ةراشالا سانح .->اذهورخ الارهطا و نيدنكرلا |

 ىنيدلارع يشل حرصولوهريإ 'رممدقت عوذلااذ_هو ىناثلارطث | ىفدب_سعلاةلازغلارمكأو أ
 دا ارملا نأ عم اسل ا مهو لب زب حم روذلاو نارمثالا اهعمرك ذو ةلازغل ا هظفاب ىناثل ارط_ثاا|

 اصااخ هب ىف كارتشالا عون ناكس كلاب وأ همسمثل |ةلازغلادارملانا قت وةمشحولا ةلازغلا

 ظفارهظأ هذكلو سو هدلعدتلا لس ىنلا لع لنا ةلارغلا نمالكن اوهو رطذلا نم هيفام عم
 ىلع ه-فدهثساىذلا هش نمنسحأ هنا ىرمءاوان ونعءاسانحراددب م اًاةلازغلا

 هنيعب دب لوأ ىفىوذعملا سانا
 ىعىونعملاذنعلملل:ةلطك .٠ لدعىنا>الا عنرفاكو

 ناهّنلاتو لما اود ىذا ار فاك هظفارعفاو ارذاكى مس للا او رفاك هظفل تيبلا لوأ فرهظأ هناق
 نممعماوهو ا .قوذاواه عسا ىونعملا س ا آلا ىدس كا رتشألاعو قعادهاش هبل كالا

 سو هملع هللا ىلص ىلا ن نع همف لوقأ ىتس»» دب تدد وعاممالا ىفعقرأو ىنعملل قرأوتببلا اذه

 مقالا عااولانيمملا باكل ارح ٠ كراش, دنالفداسرلاب
 هييكص رامي لسلارذلا لهأ ىلع الو عونلا اذه ىف هيلعدم» ناس تيبلا ذه
 ىّتنب لارتشاو هب ق- أ ىونعملا سانا ناررقت نيدلازعتسب وممتع دب فدومظنامنايمعلاو

 تاقاملف را ةروسو لمعلا نيد ةكر تشم هظفللا هذهو داسر لاب ىتب لوأ فتلةىناورخل ا هظفل ىف

 دك ون 1 ضيا تى ند ا ا نا ل ا

 | بناج هد_ذع مرتو دارملاملعو عماسل!نعسايتلالا لا زنيملا ب اكلارحىاثلارط كلا ىف
 ا. 1 د 0 ا يت ا كة : هرم ا: 2065017 لح هت ما 1777 تشق 52 شا قلك 7-77 222:75: تن دوج نو هوو كج عج ع عت تت

 ميةكراشملارك 0

 ندرس مهل ل زم ىلكو
 مهنمباقلاواخ مهوب نم

 لآ كوش: دشن كهنادا
 ىلقو تلقاسإلف م-هرايد

 مهونلا تازأو مهل لزم

 ىوشلا كلذنا تاو

 ةيور ىلا رصنلا قود

 ةريصملا انآ مهدهاعم

 م هر ومعم 1

 ةفرطاهنع نويضحال

 معأ هاو نع

 يطفللاب ظفللا فلأن

 لاح له ىرعش تيلق

 مك
 ىلع لهو تاوفلا لبق

 نع
 هجره نا ةمالعلا لاق
 توه عوذلا اذهدللا
 ىنعم مالكلا ف ذو
 نمهدحاو هم خدت

 هةطفل اهنمرادخق ناعم

 مالكلا ضعب نيب واهنيب
 عونلا اذهوىهتتافالتتا
 ىلوق نمر هاطظ تببلا ىف
 د محتلم و مظتنم

 ملعأ هاو حوضوىلا

 برك
 هقداصى مو ىدت كد معن )معن

 ريغ ادي وح ىرمس نوذظ

 مو
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 ] ةقشم هعضاو ىلعهإ بص ىفسبل عونلا اهو عب اراهل نوكينأ نكءالاضي أ هث الثلا هذلهو هللا ىلع كلذامو دب 1->
 مازتلابالا كلا سحلا ةماع قضن ملهنادهل اوةأىذل او نيدلارع جذل لم الانا ىلع ةشاز تافنلالاو نتن 7 ْ
 ١ ٠ ْ معا هللار عوذلا همه قةيروتلا انيطحل 5 داو

 ( قاع ل : ىذلالوالا مسقلا نموهو
 ١ (مرهلادصاوايةكمللسرهبف «٠ حدمنعتادالا لو لسوزسوأ) نشل

 || زاالاارد_هقاذا اوناكم جافا ريثك اهؤاغلب وبرعلا ءاعتفمب تنتعازاححالا ىنعأ عونلا اذاسه ]| توتي اانا ىلارامخالا
 " ]|| كلو ةنكلذريغو طو رثلاو ماهفتسالا تاود' اك ةريثك ظافنآنعاددحاواونغّتسا مامر 1

 مقينمكلوقو نك امالا عسج ىرغ 5# نأ ىلا دحسملا ىفمأ رادلا فدي زأ كلو نءنغمدي زنيأ مينسارتحالا 9

 . ][|| المدي زاهبق سيل كلوق نع نغمد> أ نمرادلابامو «_عممقاورمعوأ دز مقي نا نع نغم هعممقأ || ل زنمىاقو ىقوشلاط د5 )

 ' || ةرايعلقايمللكلا نمدوصقملاءاداوراصتخالاوزاحالا ىلع ىنبمبرعلا مالك ل اغنورسعأا 90

 ١ ىلاه:هلوقكوهو ظافلالا راه خادم ازا ات فد زااو رص ةزاح ا نيب رض ىلع عونلا اذهو اوم ىلا لولطلا قا

 ا ةراشالاوحاضنالاو زاحال ا ىفةباغرصت#ل ازممملازيج ولا ظفللا اذذهتةابح صاصقتلا ىنوكسلو (مهعساي

 ءاتياوناسحالاولدعلاب سها هللا نا ىل عت هل |وةهنم وعاد, الاو نابل نسحو قابطلاو ةياثكسلاو هع نا ةمالخإل لاذ

 . | فطلا, كلذ ظعو زن ور كحد معا مكظ»» يخبل اور كتشملاوءاش ملا نع ىسمي ءىيرقلاىذ ا سات 1
 | ]| ىظفالا نابظااىىتاوركتملاو فو رمملاماسقأ عبج بعو:ساو ةرك دتفطلاب رك ذوهظعو» م ع

 1 هكر ةاواسملاو ءانعمو ظفلل فال ارز اح الا وناسل ا نس .وميهستلاو قذلا نسحو ىونعملاو هل طفت لعدة

 : رعاشا لوقا ذنموةلصافلا نيكو ةلبااقملا |] كلذ .مهصاخ اعىتأف
 : قلخلاهنودىتأي قلكلانا ٠ هنمشنود ىلكملااهأاب ررفلا ونكمل مالا
 0078 ىل اةيرقلا لأ ساو ىلاعت هلوقك هيلع ى الا ةلال دل هظفل ضعب فدا نع نايعفدطازااوأا مرتو 1

 احروافيسادلم2م ٠ ىئولا حو زتيأرو رعاشا|!لوقكوابذ ا

 : «ادرايءاموانتامتفاع» 2 رعاشلالوقهلثموا<رالقتعمو ىأ هلوقف 0

 , زا الا ىلع هشيعب دب ىف نيدلا ئص خيشلا تيب وادراب اماهتءقسوىأ نعءوسري-غنم 3 :

 ١ مرتغمىز ىف مدغم مرعب « هيهاير هام: توملامددساو صرل ا قلخ دييتارذاكما

 : نايمعلاو ىهأريبكز حالا هغال» ى هّتتام هنكدلو مرتغمىز ىفهلثمو مدغم لسحر مزعب هريدقت هلاثموكاذريغو ىرلاوأ

 : نيدلارع شا !لوقومهتسددب ىفع وذل اذهاو هظنام مهضعب لوقرعشا | نم

 ْ مسق سعرك لا ليوا ىنعمزاجيا .« ب واربتكلا فات كنامز لسد اهد_مريغ رايد قسو
 ' [|| تيبلا ناو ىعمهلم_هفأ الفتسملا ةقباماو كنامز لهأ ىأ كنامز لسوهزاحتا نيدلازع جيلا |! ىممةعدومامغلابوص
 ||[  بتكلا ةياوراماو هلبقىتلا تالا ثأ ف شام مل-سو هيلع هللا ىلسهىبننلا دع قاعتمهلبقىذلا [] اهدغم ريغ هلوقف

 . [| نع ىلوةوهف ىتبعب دب تيبام او ماعأ هللاو تا.معملا نم عون هناف مسترملا لب والا ىنسعملا اذهزاعال | اهملاعمود# نم سارت>ا

 : مسو هماع هللا ىلص ىلا |! مدةّثملاىتن ىفىلوق و ىوتنا

 3 مراد صاوايةكم لسوهمف « حدمنعتاببالالوأ لسوزح د 3

 8 لدوىلوةىفبيرغلا غسلبل ا عبدي ازاحالار ملسو همل عدنا ىلص ىجنل | ىلا دئاو هيف هظفل ىف ريجفلا | 2

 3 ىأ هكم لسوىلوق ىفىناثلاز اال او سانلل عضو تيب لوأ ىلا ةراشا هنافتادبالا لوأ 6



 نت بس يفشل نط قا يت

 2اس

 5 "مع لضحت»

 ميسقت يف مد ةندرطملا فعمطلاو قع اولا نمفوألاالاقربلاةيورىف سلو 9

 تسقب أةتقد_صنوأ تيلب ًاقتسلوأتينفآف تاك أ امالا كلام ن نم كل سال سو هلعمللا فد

 د ىف ةدايزلابا,تيأروةثالثلا هذهل عد ارالو |

 ذوح أم ىلطا نيدلا ص تيب نا مدقتو ارس لهو نيدلاوهعانقن ار ربسصا اوةعامشلاو مال ءاغياد |
 ريس وأ براهوأ لمشتنم «٠ ليدهفاهب رس امارس متهالا نبو رعتس نمأ]

 هللتناك ناوانوعنالاشل تناك ناقلاومأ لوضف مكب ديأ فو مظعلاتقنأ هنسومعللاتاكأ |

0 
- 

 زيزعلا دبع نب ريع لاف نيق د_صتملا ىزح هللا نا اوق ددّذ كل تناكن اوهدارع ىلعاهوةرغف

 نمهللا محر لاذ ىرمدبلا نسحلا هقا> ىلع” ىبارعاف قو واردع ةد>او ىف”ىبارعالا انل لرئام

 ارذع ةدحاوىف:ىبارعالا كرئام نسا لاوتوةنهرثاوأ ف افك نم ىسا ووأ هل ضف نمقدصت

 هتقاعم ىف ىلس ىبأ نبريهز لوق م ظنلا نمو

 معد غىفامملع نع ىننكملو 37 هلبق سمالاو مولا نام لعاو

 لاقف لزهل ا ىلاريهز دج ساوبونأ لقنو

 سم نع هلاو تاو دق سءاو « سلىف هنم تنأ دغ أ

 سءثلا هشبان سه شلارك ابق 7 اذموبنأش نأ كلانا

 ههسقت ىنداحاو سودح نءالادو
 رعشرطا نعيدام كرس اذا د 2 درج هناا

 رصنل اوك فيسوىنءملاو كظفلو ٠ ىدنلاوكفكو ىوةنلاو كريمذ
 ٍ ه-ور هللا س دةضرافل | نيرمم نيدل' فرش يشل لوق هنمو

 معاهفاص واب ىددعل>ًاريبخ م« اهفدو.تن افاهغص ىلنولوي

 مدحالو حورو راثالوروو ٠ ىوهالوفااوءامالوءاقسح
 هلوةوهو بايلا اذه ىلع اعي اد هن ويس كنأو

 ىردتنامهللا نعأ قدر فو معن ه٠ مهقي رفرالموقااىد رذلاقف
 بايلا اذه ىفىساجلالوقىنبتنو

 رباقلاهتمغ نموأرادلا نع ٠ حزاكوأ نكمل ئدك اهههو

 رانلاب و رحأ ىسو# ىنمامتىبأ لوذ ىنبحتد و
 راق | عماهلخ ديو اممم « اهدوقوناكواس اهل ىلص

 متهالا نيو رم لوقهنمو

 ريسأو براهوأ ل .:3نم ٠ ليذدهفامب رثاماب رسمثا

 : متهالا نيورمع لوق نم ذوخأم ىلإ نيدلا ئنصتدبو

 مرمو روسامو ىلسق ىو « ىرتسافاورغادعلا شو > ىنفا

 مع دب فناسعلا تو
 مدي/نزملل ىذلاو ادق « هلغأ ضف نم ىذلاامناثمغ ٍْ

 نيدلازع مشلات يبو

 مثذلل اهيالاردوملاو للا ىف ٠ دكه مأامورهدلا هجسقت
 ةثالثلاو ثلاث ام هل نوكي نا نكعال يسقتلا فنينثالا ناررقتو عونا اذه حرس مدةتدقتلق
 اء-هطواؤوخ قربلا مكي ربىذلاوهىلاعت هلوق نينثالا فمدهتدقو عب اراهل نوكينأر وال

 ىبلا لوقهثالثلا مب

 دوالاو ل-1-ا لن هناو احودغمنيدئارع يشأ |١ تدد ىف

 ناىلاعتهلوقو كا نكسع

 اهسكستتس نأ ىنلادارأ
 نودندم ثا ا

 رعشلا نمهلاثمو نينمؤملا

 ريرحلوق
 ىدب مالا ناكى تم

 ا
 مايخلا اهي ثبغلا تمعس
 نمملكشل ا فارصن ا 0

 وهورامخالا ىلا باطما

 ىلاءت هلو كل والا سكع
 كلفلا ىف تنك اذا ىتح

 ةبيطعر مس نيرحو
 رعشلاان م كلذ لاثمو
 رتنءلوق

 هريغ ىنطن القتازن دعاو

 مركم ا بلا ةلزنع ىن
 تبما !ىناهنعرت لادم

0 

 2 درب -ةورازملا فك

 اهلهأ

 .ةااراناهأ و نيتزينعب
 نم ملكتملا فارصن اوأ

 هلوعا ملكتلا ىلا راخالا
 لسرأ ىذا اهنلاو ىلا»:

 هانقسفاي امري ف حاب رلا
 فارصن ارأ ت.مدلب ىلا

 ىلا ملكتلا نم ملكتم لا
 ناىلاعت هلوقكرامخالا

 قايتأيو مهدي اشي
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 سيفلاىرهالؤق ||
 00000 « اهرمصخف كلا 'الءالاشملا يضه ا هي ميةناارك ذب

 وت هلم هدف سات ا

 0 ا اومظاامناسهعل او ا

 مسلاب رهدلا هم تدقاعوالا 5 ىتف جد لابا  ايامذ فنيل

 مشت بلس 4:م نا باسو 8 هبل سالاباطءاانةياحنا ىيعت دب ثدد و

 «(مسقتلارك ذ)ه

 نياوالا نيرا نودد
 انلروعشلا عد رندا

 مهلالط ىنانمعنف

 0 ىوقنيب ناش نكلولاق

 نيو ِ 000 اعذلا ىلعاقللا باط
 ملا عارعمو انسمواح 3-0 تدك ص هي ىلاح هيسعت أداه ا ن.دلازع خشلالر

 هدشتفلتخا حالطصالا ىو هنأزحاذاّئ كلا تعسقرد صههغللا فو هو هما دق باوأ لؤأ مسعتلا ٍإ نالىوه كد ىوهل قار

 جرذل نيبعتلا ىلع هيلا لكل امةفاضا غدد عمرك ذوهو دحاو دو صةم ىلا عجار لكل او تارابعلا ا ةدياغإ| هنت ال اذه هرب

 رك دين أودى اكساا لاوو حاضبالا ىناهضعب رك ذو ص. لا بحاص ةرامعهدهرشثاارفللا هيلع توكسلا نسحالو

 نأوهلاو نم مهنمو هد دع هلوهام هئازحأ نمد> او لكى لا فضا مرثك وأ نيأزحا ذأ ملك لا 4 زعو-شلاتببو ا

ملان مدحاو لكل ارك ديم ددهتملا م ك- ىقوهاموأ ادد عم * ماك ماديرب ْ عونلاادهىنيدلا
 نييعتلا ىلع همكح تادد.ت

 ىنعملا ماسقأ م ككل“ اقيقسأ ن نءةرابعميسقتلا لاوهنافعبصالا ىبأن بنيدلا ىز غالب ىنمعد و ١ عسر شن دأ را

 اا310 !|ةل رف سل اعمطوافوخ قربا مكب ربىذلاوهىلاعت هلوق كلذل ءوهيفذخ اوهىذلا || انالودعلا

 هذ هىفءقوامفمطا نمو نيمسقلا ننذسهل ثلاث الو راطمالا فءمطلاو ةئىراا ا
 0 راما و نيم |نيدسهل اان الور مال ع طلاو ىعاوصلان فوألا نمل دمام ىف ىوهكو

ناك ذا عمطلا ىلع فوذلا دقت هغال_لا نمةلحلا ٍ مح
 ةقرلوأ ىرطملا امة ل_صعال قءاوصلا ت

قرب نيعبسدعت برعلا تناك دهلو بدك,داكءالاهرت او. ناو تاقربلار ,ءاودعالا لصح الوأ/ اذه ىلعم الكل |لاطدقو
 م

 هل وهب ىنتملاراشأ ىنعملا اذ هىلا و الكل اوثيغلا ئطةقالف عمت 1

 امغلاقراهل ىدع ىوس #« داهريغب هامملادرأد قو يتاغتلالاب

 الو الّوأه ءركلا ب الا فن وذ تارك ذىتأ هقربلوأ ىفعمتيقرلا نمفوأللا ىهالا ناك انفأأ مي

 ايناثةمركلاةب الا فعمطلاركذىتأف واللا ىهالا دعب قربا | نم عقب امنا عمطملا مالا تاكأ أ 1 ل
 اما .قدتنا نورك دين يذلا ىلاعت هلوق هنمو ةدشل دعب جرفلاء ىحن ىو خلا امان عمطل !نوكحل
 انثر وأ ٌىلاعت هلوق هن هو تاثحمملا ت "اسهل عسج هع ركلاةي"الا تفوتساف مب وذج ىلعر ا دوعقو
 هللا نذاي تاريخ ابو اسمهنهو دصتقم منهو هسفنل لاظ مم قان دامع نمانسغطصا نيذل!باّكلا
 هده نمول حال هع.جملاءلا ناواهدوحو نكعىلا ماسقالا حج هع ركلاةن الا تفوتساو
 ةعماج في رثلاةي”الاو كل ذنيباموانفلخامواني ديأ نيدامهلىلاعت هلو 4-:موةثالثلا ءاسقالا
 هيدارملا اني ديأ نيبامهلف ليةتسملاو ىذاملاولاخادارملاو اهل عبارالوهثالثلا نامزلا ما سقال
 هلعهللا ىيصهلوقىوبنلاثيدحلاىفو لا كلذ نيناموىذاملا هيدارملا انغل امو ىل تملا

 ادا 1 .ةلردفمو تصرط ند صتوا تنل اةتسلوأ تيدقأة تاك !امآلا كلام نم كلام لسو

 قبفوتلاهابو عونلا

 مس معتفتاتالو حرفاو

 (مهريغل

 تافتلال اَمعملا نبا لا
 نسم ملكتملا فارصنا
 هلاثموة مط ال ىلارابخالا
 رابخ الاب زعلا نارقلا نم

 نيملاعلا تر هند ا ناب
 كاياو دبعن كابالاق مم
1 00 1 8 1 5 ّ 2-6 4 3 8 5 

 ناكشاالاهلاال نأ دهش نموانغ ناك ةاكز لا ىت 0 نمرلسو هيلع ما هوو

 هريطت نكن تنش نبع نغتساو 00 0 نر من هيرست نر لا ن.ىلءلوق

 سس ن االالاوحأ ماسقأو تاحردلاما 0 'بع .ودسادهناك هريسأ نكت تاشنمىلا تحاو

 هنعهلنا ىذرزرزرعلا دع نبرمت ىلع م ”تيرتا دوف ندع نإ ىو د قل تاكل ال كنلا

 ناكو

 مامضرالا ىفمهاتكمنرق



 مل نا سألا ىفرمقلاو سهلا نيب عمذ نادوعد رصشلاو ,ئااو نامس < رمعلاو 1

 توةون ديلا ةاواعمو نمالا عمف اهريفاذ_ اين دلاهلتزيحامغأ اكذ مونت وق هدستعةدس- |[

 قس 9

 1 نيا راوبو ل نيج اي اج سان تيوب *- يدراس 1 07 00001 < 3 ١ ساحتم

 لامتفا دئاز اريصمتت هنعرصق كلذ عمو 0

 هدد لكو نودهملا غلب امواهاوةوءاس دكلاتدد ىف ىاوينطأ تاوهتان كلر ءاسنإلام لاكن يع ةطئاذزه 1

 ا مل ْك فىذلا نيد و ىنع : ىدلا تن اقنيبقرفلاو ساوو أ اتعرممقتاغلاملا[| :

 م1

 كلا ءىنكت نسلاهرانل 2 وطاولاك -
 نكلوىرقلا ريكس ءدامرلا ةرثكروةماقلا لوط نءداخلالوطرا وش نا تاو

 هدقيقلا ماقم موقت تداك ىتلااهتراعتسا ىنذتال ىرقل او مركلا ةرثكع رثكن ءرانلا ن 8

 ( متم هبفوج ن عفة صم 5 00 2غ

 لاملا ىلاع هلوةكحددح او مك ىنرثك | ني بش نيد ملكدملا عم نأو ه عج ا ىنعأ عوذل | اذه
 هلا ىلاعت هِلوَو 4-مو هند لا فدوذبااولاملا ىلا هنو هن احس عج اندلا هأ مطاهنيز نوذنلاو

 جمارك ذإ
 نيلوال ا نيئرا نوديتيبلا|| ت

 مج ماممسملا شيع فار
 مهلطواوداحام دهب

 َن

 ضورعلا نمتي.ءلاادهو
 نمدنومحما ةقوذحلا ةثلاثلا

 هدهاشو ديدملا

 هب شبعت لقع ىتغال
 ه5 كان لو تح

0 

 هب ىقىوريو هندب ىف ىئاقاعمهب رس ىفانم عهبتأ ن نم لبو هيا ع هللا ىل ص هلرةهنمو دود لا ىنردشلاو

 هز ا ىنقاو عدم

 لاوو هج نءا همالعلا هف

 رعاشل الو ه:موراوذلحد>اولاو جاونلا ىهواهريفاذ<انن دلاز و2 قلل

 ةدسؤمىأ ءرملا ةدغم 5 ةدخلاو غارفلاوبايشلا نا

 هلوق ملا ىف ىلذ-نيدلا ص يشأ |تيب وهد.سفملا ف ةدط او غار لاو بايشلا نيب عم

 5 ك1 هنعدب ا
 رب 0 .ت مهلكس اذ الهجرهوفغعو 5 هتمعنوهاناطعر هزارا

 ىلء كلذ ق نيدلازع جيشنا

 .شاانآو هم لعتم

 هل ل _دهد لني دل| ص

 الو لوالا تيملا ناس
 خيشلا لاق ن كلو ىسدنالا
 ادهنا هس قنيدلازع

 مهتيعي دن قناممعلا تن و

 ملا كردلا لبق ل_طاواعلاو ٠ ىدنقناس>الاوى.ساازرحأ دق
 نيدلازع شلات بنو

 مرذمريسغ عج مل-طاو ملاعلاو 5 ىرب ه:مفاطاالاو لضفلاو لصفلا

 قيعب دب تبدو ما دهمست الاّوو الط بهذا ىلصوملا تيب فىر هظفاوش> تاق

 معالم هف عج نعد هيص» 5 هةلقتفأرو هاباطعو هبادآ

 «باحبالاوباسلارك ذإ#

 (مثتهباسهنمنملابانو ٠ هبا سيلاباطعلاب هباحا)
 نكلو هناحرذكسم نم هناريبحتل ارب رحت ىفعبص الا ىبأ نبارك ذباح الاوبمل-!!ىنعأ عونلا ده
 ئس ىف : ىلع هم الكم لكسملا ىب ب ؛ داوهو عونلا اله ىلعانس>اريرقت ىركسعل الاله 0 تد ار

 وهو نيم دهّئمال عقوام ظفا

 هيلع بيدالل سيلو رقم
 ىوعدلا طسوةردق

 ' الن ا|تدرافهس

 ةماللعلا ل هاونم ىلعالا | ه-ودمعدا ارفاحداملا دصقتي نود عبصالاىبأ ناهرّوةى او ىرخأ هج نمهئايبثا و ههح نم

 0 0 لوقك كلذدعب هحو دملاشي وسانل ا عسمجن ءهمالاكل و لو ”ىناهمفنسف هريغاق ةكرشال ؛ هعصل

 وعهشلا عد سثندلاعلل | باط اهم ىف. اي

 انل
 لوطأ تان ىذلاوالا »41 نم * الواطتم ءرمءا فكحص تغادامو

 لضنأكةىذلاالااوينطأن او «٠ 4 دمسا.نلل نو هملا غلبالو

 0 ل نينيدلا كر أ | لاو

 نشب ىقالا همن كم: لنكل لو ىناثلا تيبلا نعم ساورو اد خا ودهاشل !!ذهانممر ةياورلا هذه

 مهل الط ىنانمعنفاقنلا ىلع

 ا6الا باط ىتيب نمجرخف
 ىدب قايراصو اعنلا ىلع

 يئيباحالاو بمالسا اركذإ ىفن ىذلاقوفو ىثناك' تناو 37-3 حلاصب كاءاننثا انخاذا

 يعن ىدلا تناوان اسما لريغل 5 ةهحدعام م ظافلالا ترحناو

 (هنازخ 5 51)

 يي



 هللاو نذل اب لهاج ىلعالا
 عا

* 
 ماهتسملا شنعقار افا ولاقد)

 ممم
 اوداحام دعب افحالف

 (مهلسو
 هجره نا همالعلا لاق

 ىأ,نأوه عد مشتل اللا
 نينزو ىلع هتسمطانلا

 ضور-.ءلا نازوأ نم

 نم طقسأ اذاو نيفاقو

 نازحوأ ءزحتيدلا ءازحأ

 راو تردلا كادر اح
 ى-منا لوالاري-_غرخا

 دهاوشلا نساك نمو

 مهضعل ل ود

 ادنااىنأريمالل لق
 ١ لأ انلاو

 داصقا اوءارعشلا لاطه
 ادعلا م ردك تلززل

 لا لبباذلاب
 داك الاوءاشح الا فلا س#

 دو صقتملاب ىلعهللا تةدقو
 نمجرخو عوذلاا ده نم

 ىرخأ هيفاقي تيب قب
 وهوزحرلا لوهنم نم

 ىتايراصو ان الفافولاافو

 م

 ىلاءىحح نكلو هغال (قدلع وضوملا ظفالاب هرك ذيالفىناءملا نم ىنعم تابث ا ملكملا ديرب تأ ىه
 دامرااريثك داحنلا لي وط مهلوة ثا 3لاثم هءاعال_ءاددهلع د وهلا يودقدوحولا ىفهفدروه ىنعم

 هدلا اول درو نكلو هبصاخلاهرك ذي دارملا اورك ذب مةىرقلاريثك هماقلا لب وطدنأ كلذ نوذعبإ

 دامرلارثىرعل ارثك اذاودانلا لا طتااطاذا هماقلا نأ ىرتال ًادوحولا ىفه-غيدووهرشآى عع

 رءاشلالوقعوناا اذه ىلع ةإثمالا نسحأ نمو
 ماهو سمديعاماواهونأ » لذ و ذناما طرقلا ىوهم ةديعب

 ةيليخالا ىلدل لوقهلثمو طرقلا ىو همدعن وهو هعب امر ىتأفاهدمح لوطرك ذ.نأ دارأ
 ا هةسءامطلا نم تودبلا طسو « هلادغ صدمقلا هنعقّردتو

 ءاطعلا ذ_ال هلعم_جماح دز اد :ءهلةافعلا بدل صرمقلا قر دولا ىفطارفالا نع تنك

 هلوق كلذ ىفزعملاو نسما طظذللاب عيبقلا ظفللا نع ملكستملا ىنكينأ عدبالاو بابل اذه ىف غلب الاو
 دي ريض عن ىلا ركض«: ىذف ل ةوهلال>ح ل-> هلو ةر ث دا نع هباكماعطلا ن الك أب اناك ىلا
 ظفلبالا زب زعلا باكل | ىفىناعملا هذه نم ىنعمد تال ةإ هلا ىلعو نيحورلا سس: نوكامكلذب
 ةهج نماببعم مالكا |ناكدل ع وشوملا هظفلب هذع ملكت لاربع ىتم ش حافلا ىنءملانالةياكلا
 ,هلو3 سيلا ئرها ىلع مادة باءاذهلو ىنعملا شذ

 لو مثاعىذ نءامتهلاو « مدض صو تةراط دق ىلح كف

 لوى لاهةشىتدقو قش ه هلتفرصنا |, نمىكاماذا

 وق صاراعت_ساولو كلذ نعهزغهنارقلاو ىنعملا شذ ههح نمرعشلا ادله بدع همادق ىنعأ لاك

 هب وبثلا هنسلا ىفو هلم ىلع دقني ر دقلا اذ هوبسعلا نم لسا هب اتكلا ظفا شحافا | هامعملسقلا
 | وأ برضلا نع هب اكههتاعنع اصعلا عضنال لسو هلع هللا ىلصهلوةك ىصحع الام تاباكل ا نم
 دشن ًاواصءلا تت تنأ هنياهءن1 لوقت تا اكبرعلانأزتءملانباىكحورفسلاةرثك

 ا حلاصجوز كوز

 "|| كلذ زيزعلا نآرقلاءاج دقو ضيبلاايءاسنل ارئاوس نعم ماك ثناكم متريسغو برعلا ةونغ نمو
 : هدقلعم ىف سةلاو ها لانو نوذكمضس ناك ه ناس لاذ

 : لحعمريغاعاوهل نمتعتمت و اهوا ما ريال ردد هضدو

 ١ تاناثكل افئاطا نموانمتزعل اهؤابخ ماربالاهتن امص ىفة-ضدلاك ةأ ما ىتعنردخ ة ضد ىأ
 برعلا ض»لوق

 مالا هللا هجر وكلم « قرعتاذنم ةلانالأ ١
 ماركلا ههركن كاذةانه ه ىنوريذن كنعسانلا تلأس
 مارا هطلاخ لوهاذا . « سأن هللا "لح اعسلو

 لثم نعام ىنكت تناكب رءا!ناق ثفرلا نع ةانهلابو ةأرملا نءةل خلاب ىنكرعاشلا ده ناو

 00 ا
 هلوقةناكلا

 مةلاورانو الاكمراوصلا عفو « هي رطب فيسلا داجحت لب وطلك لاو راثو الكتاو شلاق ل للامر
 ىلدوملا نيدلازع ع شلا تيد وممتع د: ىفعرذلاادهاو وظنامنايمعلاو

 مس دلاررهظلاو اهنطر هناك 0 تفغضونأردهلادامر ريثك عاد

 رهاظلا مسدلاف تيبلا همت امأو مركسل ا كلذ. دارأ هنأ مولعمردقتل ادامر ريثك نيداارع خيشلا لوق

 دم م عأ
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 الس ,دنواد كووالش ءدازو ظافلالا صةنوهدعن ن هلاوو

 قانا ودان قلعاانا .٠ هيلاطتن أ ا_هفريصا ايكملع

 دلوموهوهرك ذمدقتامو لمي ندا عون هز غ ىنءمر هلاكبىئاطقلا تيب ىنتعم تاءلا دهر لص ىنعُخ

 معلا ضعب لوةدلوتلا ىف تعمسامبرغ أر يبكتل ارب رت ىف عبسالا ىبأ نبا لاق |
 داص بِدعلا ىهشلا هجسمو 7 مالدكلا فهراذعن اك

 هدشا ىعمو هانعم نمدلوو اصاداصاارمفلا هسشنو ماللاب رادعلا هسشت نمدلورعاشا | اذه ناف ١

 نيدلا ىنص عيشلا تيب وجامداربارغاود لو تيما ف لصق مونلاةقرسرك" دل-هللانةرظأا

 عونلاا ده ىلع همس دب ىىلا 0

 معلااوناسرالان مديدحالو 3 المماها طوسىربال قدس نم

 1 ا نمريثك ى دقن ١!!ذه هم ءرركعت دقو دب نر دلل اص ريغ انه نيدلا ئص تيب

 ىف رنيمدتلا ن نفلاادهءانطعهامم سعلا ا دهو ول .ةىذلات يملا دكني :/نا ىت-ه٠هلرهظ»

 نأ تام دلاتببنمدار ما نال تابعي ديلا ف نوكيام عيقأ وه نكلو هعضوم ىهءلعمالكلا

 دلوه نيدلاندتدب وهدعب ا.عالوول_ها قامت هلسلروك دملا عونا |ىل 1عاقل هاشهدرست نوكأ

 جاخللا نيهّنلا دبع ىبأ لوق نم

 نانعلا بوعّدم طو سلاحا م 5 دهن ب كأي مهةوفص تون

 لوقكرشآ ىنعم ه-:مداوب وهدرو ف هلل يسدق نمت ىف هلاهعتسا ىلا اجا نوكي وهم دقت نم ا , :

 للزلا لمعتسملا مءنوكي دقو ٠ هتجاع ضع ىنأتملا لردبددق  ىباطقلا |||

 هيا لسا فل ردللرل [دانهنيدلاز عاسابو

 ىندملا ب ىطلاىنأ لوك ن نمهدلوهنأ هرسش ىنرك ذهناوملخلاب ىدنهلا اوهشرمشعمل

 انام ناس ال ن نمهارااع 08-0 مهتيأر ءوقن ملععأ سرعل او

 نمدلوم طا[ فسسلا هنيشت ناانا نبأ ن مرتأق ىمجا الا صقتملابفيسلا همّشام رشلا فلام

 ميسو هما عهلنا ىلص ىنلا نع همق لوقأ دعب دب تدد ولمأ ملل ةرهاظامناعمواهظافل أو ىنتملا تيب

 مهلمر داونامبهشاا هعيسلاام 3-5 هّعلطد ردس مرسل :دماو

 اىأ لود مهندلو تيماأ| ده ىنعم

 بهشاا هعمسلا الع سومكلا نيد 5 ةعمالحامرالا ب مش نمرمدتلاو

 دماوتلا نيد هرغوتسملا |ادهر دس ىت دج دوورخ ١ ديلوا مى رلا ؟ دودبلو !!ىدماوتلا هناق

 م-هلمر دءاونام ةدناقلا همن دعت ىلوهي لل هدماانح و وذلا هدهسا قهن رودلا نمدارحلاوهىدلا

 59 ءاو ل | ىوسق نيب تءجوةرمصا لاو تهشل | ةءمسإ او لمرااودءاوألا ك ديريطالا ةاعارمنيدو

 ىلع فاخري-غ ما. ىبأ تند ىلع هدئازلا ةرهاطظلا ساغاد او نمام ىدلاز ىنعملاو طفللا ىف

 معاهللاو تصنحلا لماتملا

 *ي (ةباكلار 0 01

 نيدلازع 00 تاءمعلاو

 (مركلا نع ىنكت نسل رانل ٠ موتاقفياداجن لي وطاولات)

2 3 ْ 

 مم - 1 5ن - ترام ١ 3 .٠

 2 3 .يجنبل 1 ل 1 7 6 5 6 3 3

 5 ند . : د . 0 1 - 508 . - 5 ار َ ب َ -هإ

2 
 |ةباكل اواهنع فادرالا اودرفأ عم دبل: طع امتاز تايبلاءاذع دنيمتسا فلادزالا هةياكلا || 3 ظ

 ىو ا ىف ىنوظقيأ اذا ىتح
 اودقر

 تق الف ىنوضمتءاو

 ع
 اودءقمهنمىقولجام لقب

 ىدر 'فيب رمل الوقو

 نجران ىمفن ىدخ
 ىلا بنام

 دخنابر مسن الءاامىف الو

 هن دهعافلا ىلا كاذب ناو

 هبلوطب نا ينم مغرلاب و
 ىدو

 من م باتل ىوا دئالولو
 ىوملا
 نم تيضفانيقإل:ر ك لد
 دولا

 ىناو>رالا لوقو
 بكرا اأ مهما ءاحوع
 بءعاا|دع اسد ناراعال

 ملأ الو باةىلناكدة

 باقالولأ كمو.لاو

 بحورراثك الاو ةاهلابو
 هير فايفو لالمالا
 رصف لع لك هياغكم

 ىسب لامشا ئخ الو
 ةدليصقلالي مدلل
 عوألا اد هىلءاهلاك



 انتل

 قدبالو ةريثك طاقلأ ىلا جامدال ظفاب تعري عولا اعشأ ىلا هدحاو هعقدريشا هدسإ ريشملا ناو دملا

 ١ هيل اراثملا مهغي ناهد ريشملا نالراصن الا عمنايسلا نسحوةلالدلا هةهكرا.ةعانم ةراشال ا

 أ لهسناك اك ةراشالا لهس ملسو هءلع هللا ىلدص ىلا ناكو ثدعلا نم ةدو ل «مهتراشاو هاذعم

 دهاوش نمو دلل مو نا لل مسق ناهسق راشال وهب حدمع هع المل |نمبرضا د هوةرامعلا

 ءاملا ةدام عاطقن ا ىلا نيةظفللا نيتاهب راشأ هن ادعس هناوءاملا ضدغوهل وقرب زعلاباكلاىفةراشالا || املاء ا,ىكخالا

 مولورابخالا لبةضرالا ه-و ىلع الصاح ناكئذلاءاملا باهذو ءاه-لارطمو ضرالا عسن نم لارغلا
 لكل. أنما اهيأ ملا نيعالا ذو سفننالا هستشتامامفوىنا هن ةلوق ةنمو ءاملا ضاعامل كلك كك فذ>الاننسا.علا لوقو

 نا اهلل ٠ تانئرالاق الةة!قنيعالاذالمو « تاوهشاا ف الت+ |نمهءلا سوفنلا لام مكنت اءامل كت يعالول

 ىراقىلاعت هلو هنمو «٠ اد ءرمص ال ىتا'ىفا ىلا نعتربع ه٠. اد ليلقلا ظفللااذههغالد ضءبكى دنع منكلو

 عوذلا ده ىفريهز لوق مو ظاملا نمو وأ ام هد .ءىلا ْ سادلا

 ءاقلةركشم لكل ناكل ٠ انهو :-ةلولىناق ادم قاراغطلا#لرفك
 سلا ىرهالوق عونلا اذه ةل مم نمو اهلثمع ةزركسنم لكت ادا ىندلا هلمال

 هلوق هلثمر لذلا عاونأ نمالان أ امكلان أ هلوة تت كرظناو

 لعفلاكزءفو ىيضاادنع ٠ اولرزمهاذا عاصشلا تنأ

 حاملا فانصأ نم توه ىتح همه: بي رغركش هناب هرابخا دع: لضفلا هل ضذو هلوق تحت ك ظ او
 ىاهلتم عمم ةسرغ هتمع لعحذا حدملاةباعه معن بي رغدلوق ىفو ركشلا ىلع هل ضف محرتو

 مهريص ىلع لادلا قءضملا د: موقلا لوزن هرابخا دعب لعغا !كإة فو هلوةتّت مكحودودولا

 ىفو ىتت اح لاهل ١نا

 هقداص

 قز-ءلانأ ثدحاعمذ

 لعيلا
 ىوأملا فرد ى ناكول

 01111011 177ب7777ببببببببب“ببببببببب1707“7 ىنم عولب

 سرفلا هفص ىف هلوق هم ةو مهنا ع هتع ادن حرت نم كلذ ىفامو مهتعاصشو ةراداموت ا

 ىاوالو زكريغ ىرح نيناقأ «٠ هلاؤس لقا .طعب لكدش ىلع 0

 0 1116 الع ولو تتسولا لاك اذهوكح الو تل ظريغ نماوقع هنم تناك ةدولا نيناوالا|| دلك ىم نم انيضتالاو ناؤ هلا :لبق هلوةكلذ ىلع لدي ىذلاو ةدو#ناليطلاو دع فونص عج ىلا نيناعأ هلوقن راشأ هناف ]| 0 002
 هتمعب دب ىفنيدلا نص خيشلا ترب و ةريثك ظافلأ ىلا ةرابعلا فتح اّ>ال اهلي دوضوملا اهظافلاب ةحاج
 مهسوقن قاما دعاريبك اكلم 59 هنعاغش ىود> نفنيلاوملا ىلوب وه نم تاكرالاب ددصو

 هممعن 2 ىف ضوملا نيدلارع عشلا تدب وةهتسس ل: ىف عوذلا اذعنا وءطظنامناسمءلاو | تام
 ماسالو نمالب انو ىطع 7 هتراشا فى دم سفنلا ىبتشتام ثيداحالا فارطابان دخأ

 مهرمصن او زاب ىنءمزاصناالا مهذ [بزطا ىفهتراشا نمو ىيعب دب تو اننيب
 ه(ديلوةارك ذ)» ىطملا قانعاب تلاسو
 | (مهلمردباوامسهشلاةعيسلاام © هتعاط ودبي مهترمعت دءلوت) طارالا
 ٍ نم ىدلاو ىناعملاوظاشلالا نم نيب رمخ ىبعوهورمارييكه ته سل دباولا ىنعأ عونلا اذهتلق فنحالا ننساها | لوقو

 1 رعش نم هظفل بدعت:مظانلاناالا لادامو هرهاط هقرسمهنال هلام عتسا نم ىلوأ ةكرت ظافغلالا ىنوقاذا نذأا قدما

 سرفلا فصووؤ سقما ائرها لوقكهرعش ىفلوالا اه انع هريغا مج: وا مضتقمف هريغ 1 2

 لكهدب اوالادبقدرصع ٠ !مناكو ىريطااوىدةغأدقو
 لاقث لزغل ا ىل اهل قذف در اوال ا دسق ما. ةونأ بدعتساف

 بلاهترافشفوذغيوحورب « لر.مدناوالادقرظةماهل
 ىناءم نم ىنعمىلارظا, رعاشلا نى اكلذ وادهذ ضرغلاو هورتسالا رلخالاوهىناءملانمدلوتلاو

 نم
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 || تباثنيناس>لوقكرشأتيو مسقتلا مدعي دقو

 اده ن_ساحم نمو ىلا ىلا !نيدلا ند شلات يب وبا.ه دبا باعك أ ىدم هبل ءوبوملقلا فعقوأو ن-سحأ ل والاف

 سعلاءيهالوقعونلا هلو3 هسعن دبى

 ىلن اه كبح نا ىنم لرغأ مةخرلاداسحالاو فيلل حورلاو 4 0 لالا تيبلق مسهدانأ

 اعلا رحب اههم لئاو مهتي»د دو نايمعلا تين و هيب فسيطلا ىبا لوقبابلا اذه ىف صسم نيدلا ص خشن

 هلوق هع دب فني دلازع شا تيب و

 لعغت

 هلوفو :
 مرتخم عفن | ذهو رمغل اذه 5 هيسعب عج ىلع امو لع

 مرمدلل تاومالاورمس اال ىلا * هقرغي يسع ىداعالا عج قبعات دب تدب و

 (قيرفتلاعمعجل ارك ذ)

 (مهعج قدر فت ىفقربلاكمزءلاو ٠ ىومالظاودبأ نا قريلاكهانس)

 ىناوميب قرغب ٌمدحاو كح ىفنيئش نيب رعاشلا عم ناوه قد رفتلا عممسجلا ىنعأ عوتلا اذه
 ةرمدمراهتلا هنآ انلعسو ىل الاه ان ودق نيب اراملاو لالا :ا«-وىللاعت هلوةك مكلا كلذ

 تايؤرذم ناكوك ا.هذا امهم علف ىلبلا دهر ىرا م اذهف ناكوكر هقلاو سهل !لوقي هن اكف

 عوخلا | ذه ىلعاو دبش: ساو عجل اهب عقو ىذا يذلا فقرفلاا عقوف الاء ىذ: ا دهواراهنء ىذا ده

 : ىسعرخفلا لوعب

 بيست بسب رغلا ب رغ لكو
 دلل لوقو

 امناكيلملا مسقام عنقاف
 اهمالعاننيب قئالللا مسق
 ىف تعبق ةنامالا اذاو
 رشعم

 اهما قانظ> مظعايىف ا

 ريهز لوةو

 اللهم «هتئحاما ذا هارت
 تن ىذلا هعطعت كناك

 هلئان

 ناس> لوقو

 ىلامي ىذرسع نوصأ
 هسن دال

 هسصق ودة ضتقا ماكم و .انفارفداك سل اناجفو هاش
 ىتن>ونوللا ةرحو سك ىمدو «* هرج عما دااوسكت اهتنحوف

 راصاه دخ ىلع ىرحاذاو ضب ا اه«مدنابام مب رقم هبسشلا ىفنيعمدلا نيب عج مظانل ااذه
 هياعىرحاذاورغصأ لولا نمدهد_سحوام دىكس هنالرجحأ هعمدن او اهدرارجا تعنت ا

 ىرتسلا لوق هنمو هرج عمدلا
 هطقالو انمردلائارس#» ٠ الدعوه اعئلاوانيق:لااملو

 هطقاست ثن ذا دنع َؤلْول نهوو اهماسش دنع هول ٌولْوا ند

 مرت لكىنغبرانلاكمزعااو ٠ هلظملكول < قريلاكمانس ىلا صلاتبد و
 اولاوثدح ىاق هينك رق نايمعلات نو

 مهم الكفر وفكالا ٠ اورتفاامرهلاو هفكنعذاف
 هلوقب ىلل-ا نيدلا تس يشل تب ىلع ةراغلا هسف نش نيداار عيش |تنف و

 مشغلا ةاظولح روذلا هو-ور 5 هقرغي عج قراثلا همزعو

 سو هيلع هللا لص ىنل! نع هيفلوقأ ىتمدن دب تين و

 مهعج قيرغت فقريلاكمزعلاو ٠ ىئومالظاودب انا قربلاكءانس
 ء(ةراشال اركذا»

 (مهرمدنب اوزاودن ىعمراصنالا مهن برها ىفهتراشان هوا

 نروعلاَو ناد هنحرنشو ىعلا عم ظفلل!فالذتا نم همادق ه_ءرفام ةراشالا ىنعأ عونل اذه
 هن ىههغالملا ةفسد ىف ل. قاكةملع لدن 42 وءاعاب ريثكلا | ىنعملا ىبء الهش ىلدقلا ظفللا ن وك

 ةراشايهراصتخاو هناةل همشب ظفاب ةريثكلا ىناءملا ىلا ملكتملا ةراشادناحرمشلل اذه ضدلتو ةلاد

 قضرعلا دعب هللا كرابال

 لاملا
 ىدوأ نا لاملل لا.>أ

 همسك او

 عدن أ ىجرخلا سلو

 لامسع
 ريهز نببعك لوقو

 ىدلا ي_هعلابكل_سعءامو

 تدعو



 ن_ءىناحتامحارطاو

 هظافلأ نمهقرلا عجاضم
 راشاام نس امو ىوتا

 هلوعبب
 بنهم اركفلا هش ااهذخ

 ىدا اى

 اىجالاي ركسفلا بي دهتصخ
 ةامكأد تاك س هنوكل

 كلا نوكمف تاكرملا

 هللا نعبر دهتلاو اعجحت

 ءأ

 «مامسنالاو
 ْ اهل ليج اب مهنم دئاوعىلو

 ىتءأ عوذلا اذه مظن ىنمازتلالام 5 هضر اءملاورن دقت لكىلعو ضارتعالا اله نم اوضاط ا

 هيلعدللا لص ىلا ن نءهلوق عونلا ا ده ىلع هس د ىف نيدلا ىنص خيشلا تيب وه ظفلل ا هاك اشملا |

 مهغمريغلاصتا مع

 هجره نبا ةمالءل ا لاق

 الخامود ماختالا هنبا

 ةداقعلا نم مالكلا نم
 | ىفءاملا ماصتناكن اكو

 ةلوه_فداكبو هرادغا ندلارع تاتا

 لهأو ةقر لمس نا مسو هءلعهللا ىلصىبنلا نع هفلوقأ سس دبتبو أ

 | رودب همارغلاّقرسألا

 «(ميسقتلا عم عجل اركذ)»

 ءاشامأ|

 مس

 م7

 «(ةلك املا د)»

 (مهتنمريخاهبف وهومك-لط م, هلك اشناودعبةىدتعانم)
 ارك ذىه هلك اشاا نا نفل اد_هءامدع دنع طصملاىفر رش ىذلاو ةرث اهلا ىههغللا فةاك اشملا ||

 أ ةققللا قةئيلا نعءازطاواهلثم ةئيسة كيس ارسو ىلا عن هلو قكه تك ىف هعوقول هظفل ريغ ئثلا ||
 و ىناملعأ الو ىسفن قامت ىلا هلوقهلممو اها مةنوعع ةيسعا ارو لدالاو هن بسريغ

 سفنلا ظل ههح ىف لمعت_سال سدعت و ىلا عن ى .طا ناو ”لدنعام لعأ الو ى سفن قام ملعت لدالاو

 لصالاو هللاركمو او ركمو ىلا ه:هلو5 ه:هو سفنلا ظفا نممدقت امله اك !ثءانهت مل وعتسا امأالا
 هر.قاعف ىأ مكس اع ىدتعاام لمع هءلعا ود ةءاوكمل اع ىددع ا نة ىلاعتهل أود ههو مهركع ءمهذخأ

 اولع ىح لعل هللا ناوملسو هيلعهللا ىلصةلوق ثي دما فو هيظفللا هلك اثملا لحال اذه نعل دءف

 |قعببا وثلا عطعل العض وم لعال عذ ده ام عاولع ىح هلضف مكنع عا طع ال هلا ناف لصالا

 هدءاعمىموثاك نبو ريع لوق هنموالوأ هلك اثملا ظل د - رهدوهةلك اشملا ؛ ههح

 ار ل يس ايدل نايعدلالا
 فايانو رعاشاا لوقهلثم ولك أشملا لحالدي زاهنف عض دوم له هظفا لعذ هلهح ىلع هيز اف ىأ

 اصقوةمحىلاوذطاتاق ء هذط كل د أش حرتقا اولاق

 0012117 -عوذلا ذه تار رقت دق تلق هجط ديك ىف هجوقولاوضطا طظذل .هرك دةاوطشخ دارأ

 ىدحا لكحا ادن نيعضوم ىةكر يشملا» امعسالا نم مسار هم اللكى  ماكتملا تأ نأ همظفلا ا را

 ادهىىز رشلا تاداشن | نمو فان. هوهغمو ظفللا وطنا قىرخ الا نيديظفللا نيتلك اشملا :

 : عممدهنملا ب لعشدق

 | الف اهمامب ةديسدقلا
 1 ىوزذملا دعسىبأ لوقبادلا

 : لاةةرمللاوهلاو ٠ لاجآل اج الاندح
 هلك اثمانمْنب ورامعالا ىبتنمةبناثلاو ةبث-ولارقملا بارسأ ىلوالا لاح الا هظفلف ||| هللاو ىنجبأ لعالا ىك

 هلاثءاودهاشلا| دهريصتا ارب ردن ىهملاهياكىف عيصالا بأ نبنيدلا كرز خشلا لاق طاتاوظذالا ىف

 000 0 تايسرعا تبدل د تل الرقاجاف سن معلا باي لخاد ا

 0 ةيوذعملا هلك اثملا ىلع ودعي دبلا دمتءاولو مال | سانحلا ىلع دهاوشلا م ىزيربتلا

 مراىلعممتمايداعنكيملو م ةئيسن مهيغابةءاساىزح
 : نامعلات يبو

 مثنالت لأ نا هيفكريفف « ايهذىسذاءامثغلا مه اقس

 مهتنمريخ نم هلك شم ىنءم 35 هئيسدضلا هئيس ىرع

 مهةنمزيسخ امفوهة مك 5 هلك اش: ناو دعبف ىدّعا نم

 (مسقتلا عم عمت عس عسل ارك ذ)

 (مرضلا تاومال اور سال ى 1او 5 هقرفت مسهل ىداءالا عمج)

 تنطا | ىنأ لوقك حق تهل , مرثكأذ 5نيديش نيد مظانلا عم ناوهم عملا عم علا ىنعأعونل ااذه

 6 :ضوفاطصم كل مهضرأو 5 رص: :مفم_ءلاوردشءمرهدإا

 اوعرزامراثلاواوءجامس.ملاو د اودلوامىل“ ةااواو كام ىبسلل

 ىنتملا

 دوو



 موو

 اهماتطلاكسمنوكس ةدئاغب هي روتلاب اب متخأ نان نعدةورخ الا نممهفلا ىلا قيس امهدحأ ||
 حرض اناك-ف نيمزالب تءاحاذا هب روت11نا اولاو نغلا اذهءاطع ضعه نا ىهواههاملاردب و 13

 ةدحاو ةحرد كاذب دس٠لا ىنعملاو بير قل! ىنعملارادوارك ني ملام م اكفرش < الا ىلعامهدحأ |[
 ناد ىلعاودهش:ساورامتعالا اذ ةدر<ريصتوانات امسقارقذعتر ةدرحنار هب روداا هلف قلتو

 هلاهطا دعب نم م معلا انارأ ٠ قفارسقاركفم تودغ رعاشلالوق»

 هلازغلاهترهظأناىلا . قراردلا شدت ءوطاخ
 ىفهلوةام'تلق ةيسعُلا ةلازغلا مزاول نمىراردلاو .ثحولاة لازغلا مزاول نم كمشلا نا اولادوأ|

 سب رعقهدز لاي ةيروتدلاري_دارخ ل0 هدأ ججرتي ماو“ اواك اذا نيمز اللا نا هرب رق َ

 ىذلا قالا اًدهَرس قزكمتلاو ودا تسلا اركفه تود غهلوقب ر دصدناف رطظ هضفدهأش امو 3

 ةصمرمةراعتسا كمثل اامأو.سعشلا|ةلازغأ !ب'اح م رب صاخ مزال ةلاهط ادعب نم ملعلا. رأأأإ
 !مايغمظانلاهيدارأ ىذلا اهبطل نع سهلا بناح عربا ماض ىهو ىراردلا مودل نسالاب
 اذه سمُلا نيعو هيراقم ضءب ه.ثحولا ةلازغلل ناك اعر ىراردلا نمةدر<ث سمج لا تناكولو

 ميم نبني داري لوب اده ىلعاضا ] ًااودهشت ا ورلعأ هللاو عيجرتلا ىلع ىطغت ام

 مرهلا دن نمىبامش ىلناحار ٠ اههانغُو ىسأ تب ةل تلو

 ملظلا سحرنعرت عيصلا ةلازغ « ىلا ترظن ىتحاجرسشأ تازام
 عيصااامأ تلقهيشحولا ةلارغلا مزاولن مىرلاو مي مشلا ةلازغل ا مزاول نم ععصلا د :ااضدأ اولاقو
 وهامغاو ةمشح .ولا ةلازغلا مز اول نم سلف ملظلا س>رنعرامأ اولادك هيسمشلا ةلازغلا م ا
 اهل سيل ه.ش-ولاةلازغلاو ىراردلاو لا .ثلا ةراعتسا لم ىهو مول ن طاب هش ص ةراعتسا

 ىلءىلوقمدقت دقو لعأ هللا ومو هلا نع ةرابعوه ىذلا مظلا سحرت ير نمةسنحأ اة انه أ

 رظن هسفتلةو ل ةنم هنعىروملا مزالرك دب هيبملاةي رولا فىرتدلل هودروأ ىذلا دهاشلا |
 بد ءنو بولت | ىف ملمت نسم اب 2 ةبامحاشولاة ب دس ءاروو هلوقودو

 0 كاذامو ةدرلا ىلا برق وهو انكر نامزاللا همن ضراعت دهاشلا اذه
 ه١حالملا نم نو نأ لمد وابن , رعت ا ىءااوهفو بدعت همزالو ه->ولملا ٠ نمنوكينا لمتحت

 طهأشلاوهاذهونامز ذللاض راش دون طا ةيلةهصرالوهنعئروملا دلال ١

 نبز عملا لوق هم برقأو ةدرللاهبر ونالايناثاهسق نوكي نأ هو راما ىذلا مقل ذه ىلع

 ىروغن ىدكتو ىسأ ٠ ىوهتتنك اذاتلاف ىدرولا نينيالا
 ىرو-> تيدانروحأ « الاو ىدخ درو فد

 هنابن نيني دلا لاج هْدلا لوق هلّمو َ

 هصحا ملىذلا م الا ةرثكن م اقرزأ اصف هيف عام تلج

 هدغب ث بدلا لقن عاج نم * 00 ا

 قدي ةيروتلا ىف "افاكتراض ر اعنا ذا نيمز اللا نا ضرغل اوريثك عل | له ن رب اظتلاوهايشالاو أ[

 اوث» نيذلا عاجلا ملت نمت.دقدةوغي وذلا لعمالكلا ىهتناةدرغاةيروتلإمسقلا ذه

 قرعو بابلا اذن هىفرط نيب عمج اذا لمأتملاو مالعالان هرعمماوهامن ر وهشملانيلعلات تأ

 تاس أامأو هب روتلا هبو نع ماثللا هل تف ثكجص ناو هلم ىئن لكعضر ماسةالاد عاوالا||

 رم باوبعأا لع هم اذاويلا مدعمة تايه طا

١ 

 تاياغلا نمبايلا
 دال نوشانل
0 ٍ 
 ىل_ءاهاناسأ تاستولو
 لالا

 انلزانمىفالا لا لزتيال

 قوس ىوأمهلس يل مونلاك
 لقملا
 لدبام ةديتلا هدذهقو

 وهو عوذلا ىلع دشرتسملا

 مدسقتملا ىب ىف 34
 معأهشاو

 مبيدأتلاو بيذهتلاإ

 دةناسحالاب ل اه مهلا

 تاوس

 قالخالا مرك تلعو

 (جشلاو
 هجر نا ةمالعلا لاو
 هلاوررتام عونلا اذه هلا
 فدودنال هص اذهاش

 ورم عمم مالك لكم

 راظنلاددرت نع ةرامءوهو
 ه-ابع د: مالكلاىف

 اما هدد ىف عورشلاو

 بجامريبغتو ارثنوأ ناك

 ىيبنيام فالح وهريسف
 ىعبتيام حالصاو هفذح

 لكشأ امنشكوهحالصا
 هنارعاو هسرغ نم

 كمن أهم نم - دئبامز ردو



 انين

 دقو لبق نمهيروتلا هسفأببتتىذلاوهو ةأمهملاة يروتلا نملوالا مسقلا ماسقأ ةنالثرابتعالا
 ةاج ب حاصر غاملا كاملا دعذاملاءانس نا لوب كاذ ىلع اودومثتسا

 بركن ع ت>رفأوباقنءتحورف ه هير ةري-انيف لريسو
 بدذا|كلذنمضرفا ١ لاذترهظاف ٠ هنسلىس نمانف ترهظأو

 ىنءملاوهاذلهو ه.ءرسش ا ماكحالا نمانوكي نأ ن المح مهوب دذااوضرفلا ىفاذه دهاشلا
 ءاضقىف عبرمسلا لجرلا ةفصبدنل اوماظعلا ىنعع ضرغل |نوكب نأ لمت دهب ىروملا كيرلا
 ةيروتلات أمته :سااركذ الواو هنءىروملادنعتلا ىعملاوهاذهو رومالا ىف ىضاملا اوما

 نمىناثلامسقلا« ةيروالا ام تدك ناذللا نامعرمشلا ناكتملا بدنلاو ضرفلان م .هفالو اهي

 ىب أن ىلع مامالا لوقارثت هتاثمأ نهودسعب ن ههطفلي هب :رودلا هنضابت ىذلاوهو ةأنهملاةب روتلا

 راج نق لحب لاب لاو نيملا,لاسمشلا "لوك تاكسدنا سدق نب ثعشالا ىف ههحو هللا مركب ][ظ

 نيددلاىدحا ىهىتلالامثلا امدارب نأ لمتعو هنعىزوملا دمعتلاى :ءملاوهاد هود :

 هنمودلا ىنعملعماسلا هينتامللامثلا دعب نيمل ارك ذالولوهبىروملاب رقلا ىنعااوه اذهو
 اضاصدو_دال ض ماولاو «. ماو زال اريطتلاالول رعاشلالوقامظت

 اضررغم ىخقاب ردنمنوكال 2 همدخ ليانح ىناب كك تيضقل

 لى.ةعودار ااوهو هنع ىروملا دسعبلا ىعم اوهاذهو هناع ىكش ىدلا تملا لوح اذه بودنملاو

 هبنّي لهدعب ضورفملارك ذالولو هبىروملا بي رقلا ىنعملاوهو ة.ءرمشلا ماكحالادحأ نوكينأ
 رارطانيسملاىبأل وق ل موهرك دبه بروتلا تأ مترك ذا 0 و بودنملا ىنعمل ماسلا

 حيرصتلا نما. الوامهشب

 رخآىف هي درطة_بملا مساب
 قرفلاوه ادهو كمدك

 ناو صل 2 |نيب وة

 هيف طرتش دارا الا
 لرالام للكلا ىلإ عوحرلا

 درط:-مادعب مااكلا
 ىنامودعمنا ىهالاو هب

 ىلا عجرال هناو صاخلا

 مالكلا عطقيالولوالا
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 وهوىبرز لا هعسرىبأ نيرمع

 ناقتي فيك هللا لربع ٠ الييسايرثلا مكستملااأ
 ىناعلهتما اذا لمم»و 7 تاعتسااماذا هصاش ىه

 نا لمع نب ىلعت نب امد ار ن وكي نأ لمح ايرثل ناو لءهسو ايرث. فلو الا تيملا ىف دهاشلا
 اذهوءامتلا ايرث بي را اودارملاوهو هنعىروملادبعبلا ىنعملاوهاذهورغصالا ةممأ ننثرحلا
 الحر ناكل قو فو ءن. نجر دبع ني ىل.عماض أ لد لم سو هب ىروملاس رقلا ىنءملاوه

 وهاهو ل مس فورعملا مهلا لمد و هنعىروملاد.ءبلا ى-ءملاوهادهونعلا نم اروهشم

 [ههتمد_او لكو لس عماسلا هنتي لمدلا ىه ىتلاانرثلارك ذالولوهنىروملا بي رقلا ىنعملا

 توكيل ني.تلاو مشرتا نال ةنيممالوه صق هدوكدت نأ مت ال انه هب رو اره روتلا حلاص

 ظفلل ودب عئرتت ىذللا ظفللاوةي رولا هبأيبتت ىذا طفللا نيب قرفلاو صاخمزالب الا اممم لك

 ظفللاو 0 ةنرودا تلا < دي لوله ةأيهمةي روثلاهبعب هت: ىذلا ظفللا نأ هب نيت ىذلا

 نيدهمظن بيسو هدوحومهيروتلات ناكل ارك ديلولذه.روتال نانو ةمامهاغا نيمملاو مءيرملا
 تناك انرثلا تاو قلخلا ند.»ب نونامهنبب تاكو ةروك تملاايرشا روك دلال ست يالا

 نانقتلب فيك هللا كر عهلوقب مظانل ادا ىماذهو سكعلاب لممسو لالا, امامز ىف ةروه-ثم
 ةبروتلا عاونريخ [ىه وةانهملاهب روتلا ىلعمالكلا ىهتناىنا علسهسوراالا ةمماش ىهاضدأو
 كنحر وص نينعم نيد لرتشم ظفل لكس يل اولاد ملع' ااذه عياشم نأ وهو ( 5 دئاو همق همش انه 2
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 تييييوو ب عسيري و2 هبج 2

 اب حلل ل7١

 ب ىو

 ىلا نودعا | لمت و د_سكلا مزاول نمهنال قاغن المهر دوهو ميشرتلا هه ىلع همزال مد:
 نملوالا مسقلا ىسهتنا لحاكتلا مظاذلادا ىموهو هنعىروملا ىنعملاوهاذهو لكل اءاهفطالا
 ريع نم عددبلا هع 0 ؛ لوقهفرطالا هتلثمأ نمو هي روتلا طظفا دعب همز الرك داموهاممىناثلا مستلاو هصمرملا هب روتلا

 بو رم ىل-عو لدلحا١ للا ىلا هم لصأ لو 5-3 اهلاخق ىدحو نم تمهدم نعاشلا

 معأهشاو [| دعب هم زالرك ذدقوهبىروملاب رقلا ىنءمللاوه!ذهو بنلا لاخىله”<هنالالنا ىقدهاشلا

 يراخاإب رعاشلا:لوق هنمو ملاوهو مشرتلا ةهح ىلع هب وتل فا

 لصولا تان ىقوسلاو سالارغث ىف للا 031 الطاا فشر نعت: ءلقأ

 هةلعم تعتلا بلعلل قوست 5 ها ار يدك 2 تلقو

 ىرةلاىفاورقأو مرش
- 

 وهاد هراهل مشرتلا هه> ىلعاهد هابعتلا ارك ذدةو بعتلا دض ىه هىتااهحارلا نانهدهاشلا

 ىروم اد.عبلا ىءمللاوهادهورهت اء ءامسأ نم ىهىتاادحارلا لمتحو هبىروملاب رعلا ىتءملا

 مظانلادا رموهو هنع

 و هدعل و : رولا ظفل ل.ة54:ءىروم لا مزالاهمذر ا ىدوهنيبلاهيروتلا تلات لا

 : لوق.بهلعاود_مةنس اولقن مهمزالر ك ذا امودلرالا مسقلاو نام قاض ًارايتءالا السم

0 

 هج نا ةمالعلا لاق

 دارملا ناو هم ةطازوت
 ةسملك ملكتملا أنا | بذدعو بول ةلاىف لعن سحلاب . هيلمحاشولاهيدستءاروو ىرتخا |
 اس يال ١ رقلا ىنءملاوهاذهو ةيوذءلا دش ىهىتلا ةحواملا نمدوك نأ لمة<هناذ لع انهدهاشلا
 ىًراذه هغالا لصأ قهل : ىروه اد.عبلا ىنعملاوها دهو نسالا نعةرامع ىهىتلا ه>الملا نم نؤكي نأ لمدحت وهن ىروملا

 ىناعملا باكحأو ىتاكم | |١ ىدلا دهاشل || دله تلق نسحلااب هلم نيستا هه> ىلع همزاول نممدقت دقو مظانل ادا يهوهو هنع
 تل ل كانا || دهاوشلا نس نمو هعضوم ىف هلع مالكا ىتأ, نكل ور ظن همف ىرتسل | مظن نم هباو دهثاسا
 د عال عوتلا : كاع هناجر اج وشو“ ريرعلا دبع نينيدلا فرش خيشلا لوقم هعلاا ده ىلع

٠. 3 : 
 ١  35 5ك0

 ههزن قا>ىنامأاولاو ٠ ىتبب ق4عوةووهمومعل | ىرغمهيتن نمل سنت

 ءاهتاورهاظمدقتملا | (ى) ارطسهضراءنموامهس ه هظاننم لنودلذءاي ْ
 يدارطتسالا» ([ تاهزتنعناروهشملا ناءضوملاامهديعبلا ىمملا ناواو طسو هشلا اه نيعضوم ىف ان

 نر ةرفاكذم نوار و١ | تالا لاباس تسلا ىوتسخيب رقلا للام ادوار لاح ولت وا ضر
 - |١ نمو هيروتلا ظفاد عب ه-:ءئىروملامزال هبفرك دبىذلاوه هشيبملا هب روكا نم ىناثلا م.علا

 ْ 1 رعاشا!لوقةعددلا هتلثمأ

 ضعف ىقاو 000 ْ علطتةلازغا !نأ نك< له م اماناس و ةالا تارا اس عر | :

 د.عبلا ىنعاوهاذهورسملا ءوض لول مهنا ناحرمسلا بن ذا ههدس> !نيءضوم ىف اذهدهاشلا عياض
 هجر هج نبا همالعلا لام 1 ناودللا سن دلم< واعطاس هلوقب هدعب همز الزل هش دقو مظانلادا ىمرهو هنعىزوم ا

 هر و دارط الاد وهر كاملا انس نا لوقب مسقلا اذه ىلع اود. مشتس او هب ىّروملا بي رقلا ىنءملاودا دهو فوردملا

 ك طهر ىقاأام ”ىل-عناهل + :كطخس ىو الول هتلازاما

 نطرقوىاةىوسامهسيلو , ايعتهتةنيقفاذلا تكلم
 ا هنعءىزوملا دعا ىنعلاوهادهودب وب طرقو ه.لق دب ربنأ لق هناو نيقفاملا ىف انهدهاشلا

 مهورء-ثلا ضارغأ نم

 جرم هفوتسم كنا |
 هنا ةريعقاهقلم

 || نأ لمتحي و طرقل او بلل ارك دب نيعفاكلا دعب حرصهناو هم ءضنلاب هنيب دقو مظانلا دا يموهو
 هدنئزولا بي نقلا ىدملاوه اذاهر برغملاوتزتشملا كامي

: 

 ظفالاب وأ اهلبقىذلا طفللابالاابهتتالوةيروتلا اهيفعقت الاكلا ىهوةأسهملاةيروتلا عد ارلاعونلا

 اذ أي هلاورا الادب رولا تأرخماملاهجم لك الوا نيظفل !ىفةيروتلانوكتوأ اه اهدعب ىذلا
 ( هنارخ - غ0)



 انت

 اناداراوءام ن ملامقفلئ اسلامه: نادرب ملف متنأ نممهل لةدقو ردب ىلا هور ىف يركع
 امدفاقلافالتئا نع 0 ولأ دارأ ىيدهيداهلا فاه نه لمقف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ىلءسدقو ةر سهلا ىف هنع ْ هللا ىذر قددصل اركب ىبأ لوق كلذ نموءاماها لاقي برعلا نم ةلسقب هنعىروذءام ن«نوةواذغ ا

 ىذاقلا لورق هذمورغسلا ىفلمادلاو هىذلا قب رطلا ىدام هذع ىروذ مالسالا ىلا ى:دمايدا» ١ تببلا راس هتلعلدب

 ضرالا هدف ترهزاؤال د ة«منوناكرهشاهبف ناك هنسىفضابع | !نوكي نود عشوتلا لاقو
 للطلا نماعاونأ نواكرهشل 5 هسبالم نه ىدصهأ ناسن نء اك

 لحل اوىدخلانبب قرفتاق ٠ تفرخ ىدملالوطنم ةلازغلاوأ | هفاو4ئمتمهفمهف

 اهدعبالوةلازغلا لبقرك ديلمظانلا ناو لاو ىد1ارةلارغلا ندهاشلاو ةدرثانه هب روتلاو ||| ىبأ نبا لاقو ىسمتنا تيما
 تافتلالا «عرسو قذعلا لوطن مد. شحولاةلاز غلاب ه صحا فاصوالاكمب ىروملا مزاولنمأسش || . "1

 ا اذا ىتعمتسسلا لوأ ىف

 5 5 5 6 : 9 م-ظعأ نم عيسصالا

 نم هس مثلاةلازغلاب هصدلافاصوال اكهذع ىروملا قاصوأ نمالو نيعلاداوسو هرعذاا هعربسو ىلاعت هلوق هلعدهاوشاأ

 انه ةلازغلاو كرت ثمريغ هظفانوكي ناهطرسش نمد رونا !مزالن!باوملاوةلازغااءناصم أ 4ك 0 "1
 3 8 - - 19 : 3 . . .٠

 لصوملابح اصل ىدهأ دةوقال» ز نننيدل | حت ىذامعل !لوقهنمولخل آو ىدط] كل لكودك رشم 1 5 ناف 55

 لجروثلاك | ىدهأ ءاملاردب نكد لول ٠ لمأل كباس ٠ ىذلاىلوملااآاب الج ملعب نير رك دما افظل : هز 5 0 03 3 0 3 1 0 ] ىسعم كاف ني 35
 مسا نيد كلرتشمردسلاو امزالاممدحاولرك دلو اورولاوردملا نيب تعقوهيروتلاق : 0 ةا املان 3

 ئرتشقتملا اهلا رظان 5 ورهظ ف اخ هل .نسول ناكو ناكن م مهضعا ا نماعلا م

 قارا اى تح 4 راش يذرلر أ ديرما شمالا ٠
 ايداوفصب رداظلا دبع نينيدلا بح ىضاقلالوقهنمو أ 2 ا رز 3

 رفعج ل شالودو ىح شءلاهب ٠ ادغىكو ع رااووددي لضفل اهي ترودو ل
 عونلارهاط ه عب رالا نملك ىف لارتشالاورفعحو ىبح و عسب رلاو لضفلا ىنانهتعقو هيروتلاو ْ 0 00

 مزالرك دب امي ومد كلذ تمسي ىروملامزال اه. فر كح ذرى !ىهودحثرملاة ب روتلا ىناثلإ || ©" 227 1
 م.علاو نامه -قرارمعالااذ_مىهفهدع ةرانوةيرودلا طفل لقمر ذالارك ديد ران مهب ىروم ا :

 ناق دياباهاهتبءامهد او ىلاعت هلوق هتلثمأ مظعأو ةيروتلا طفل لبق ههزالرك ذاموهاهنملوالا

 اشرر

4 3 : : 3 1 2 : ١ . 

 شرت اةه ىلع همزاول نمرك ذدةو هبىروملا بيرقلا ىنعلارهذهوةحرالا لمت ديابهلوق || يا نا فك دم
 هناكسهللاناودارملاوهو ه:ءىروااددع.لا ىنعملا ادهو قا الا ةمظعو ةوقلا لود ونانثنلا |لاه ىلء نيم 000

 . 3 2 32 1: 0[ ا ح

 هسا |ءارهشن مرو صنمننىع لوق 4:مولرال ا ىنءملا نع هزنم 0 1

 . ع 2 0 3 كعد ا ٠ 9 جدعلا

 رهدا|ىلعفوسسا ١ :كلاذ اذا ه اهاك ةريشعلااذعتانالق 0 0
 - : 3 3 50 : ََح 2 3 8 آ2110 : هد ذل2 ءوممل ةهرو 2

 ةولع نوفاطاانضغا ., غال هع رك هول دع لس[ ح 5
 || نمامزالمد:دقو هءىروملاس ير قلا ىنءملاوهادهو نيعلا نوف>- لمت ماو نوفل ىفدهاشلا ا ا ل ا لان قمل 1

 || فوسسلا نوفج نوكس نأ لمدتو نيعلا مزاول نم هنالءاضغال اوهو ميشرتلا هو ىلع همزاول ||
 مسقلا ادله ىف عقرام فطا أ نمومظانلا دا صوهو هذع ىروملا ديع.لا ىنعملاوهاذاهواهدامعا ىأ

 لاسكلا !لابنادنيريكللا نيدلا سع.شلوق
 ىسءالفاو مهسضىتعنصو « ىرولا ىف ىؤرح ن عىل اساب
 سانلانيعأ نم هدخاب « هقافنامهردنم لاحام

 مدعتملا ىتيب لامشا ىلع

 ربدعملا هطرششب عوذلا ىلع

 ا 1 دقوهبئروملابير قا !ىنعملاوهونيغلا ضو ديسلا لمت اهاؤسانلا نيعأ ىف انها هاثلا |

 مدت



 م6هأ

 دادغ.. ناويدلا بحاص ىن وللا نننيدإ!ءالع ىذاملا لوق ه:هو

 رمل هوس هلل هس ف: ىف! نب ريس اذار ان مالم
 ردسلا يسن ءاحام درأام ٠ ارصس ميسأ انقارمن ىفاو

 ل.كولا نينيداار دص يشل !لوقبابلا اذه ىفتاياغلا نمو

 لق لاهتوام نةرسضيبلاو « لسسالا اهتكح قطاعملاقك
 لمتع انعااودحت ضسنلا

 قوا_ذ* ىلا لمأ ل كدعب نم
 قووارلا ىلع تملاص كدعي نم

 *« تمكح مهءاعىرماوأ ن“الاو

 ٠ قوشعم ايو ىتينم ةياءاي هلوق هلدمو
 3 ىُسنؤب ىلناك ميد: ر يخأب

 لثاقلا لوقبابل ا اذهىنايلاوملامظت نم ىتمدعن و
 * نيبلامون نايم ىتب ومو ىبح
 0 نيز محلأو هني ز ىلار اظن أ ترصف

 نسال وةيضظللا ل
 نكك ىنعملا اق تان لمر دشنت نعل | ىفاهراد لخاد ىهو ابتءم#

 نيخلا لبق نينثال اة كاش عاوزاز

 نينثال اة ل ىلحاامباقابلوقأو

 نحلل ا ىلع لخ دبع دورحأ عفرت « نسحألا بيطو اهينغت عم اهتيلاب
 رخآ الا لوقةلثمو

 انعجا,نحناهلت لاو وكلاام + انعوس ىدصق اهتأاهلتااك

 ىنعملاءاحفرحج و زااورعلل » انعم نمو ىتن اوان بصنلاو عفرلا

 ه هءرملاو مادللا اهل ةريبكلا ىتسس هلوقدنمو
 ٠ هلكنم لانو تضشفأ ىثثاوطلا اهاج

 لئاقلا لوقفطالا ىنهلثمو
 ٠ اهفشن:ىتاوها تدز ىتبنماب
 اهفشكو ىتامال_ظرظن | هللا, ٠ اهغثحت نافحاو اضس بحت

 كاكا دءاح شا |لوقىندعدو
 دماج هدهعاتنكىذدلاىمدلاسو م« دماخ ىته حت ىنىذلا مارغلارات

 دماح اهلاناو تواظع ىتمصم « دماىقبو.جلاو دا دغساناو

 عقوام كل ذد  تدروأأو اي دحو دق ىنكيآم نساحما نمةيرودلا بايىفتدروأو حرمث!لاطدقو

 ههللابو فمسملا ,كسنلا ىلع فاحت

 همرق ىلع هسقاوعلا نيم تدار

 اهفشراءارجلا فشلا ىنتمرحاو

 ةيروتلا هقفنمبا.ل ا اذه ةحابي دهب تدءوام داربا ىلعنيعت دقو افماكدو اوفعمظنلا نماهف

 عحار لكل او مدقت د دود ا تارابءفال-خا ىلعلوةل | ناقاهءا-ةاواهعاونأ ىلع مالكتاو

 ةلالدو بي رقامهدح أ نيمنءمنيداك رتش «نوكي نأ ةيروتلا ظفل نمد_هةلاذا دحاودو دة هىلا
 هنءىروب ودنعتلا ىنءملا ماكسملا دي ري همفخ هملع ظفالاةلالدو دعب رش“ الاوةرهاظ هلع ظذللا

 اماما عوذلا اذه ىعسادهلو كلذكسيل وبي رقلا دي ربهناةلهو لوأ عما سلا مهودف بي رقتلاب
 ةأيهدو ةئييمودعشىموةدر(عا اووآة«عرأةيروتلا 59

 بيرل ا ىنعملاوهو هب ىروملا مزاول نممزالاهمفرك ذي لىتاا ىضوةدرلا هيرودلا لوالا عونلا
 شرعا ىلع ن>رلاىلاعن هلوق عوذلا اذهةلثمأ مظءأو ديعبلا ىنءملاودو هنءىروملا مز اول نمالو
 ىناثلاو بيرقلا ىنعااوهرناكملا ىف رارق:_ءالا|ىهد ا ني.نعم ىلعءاوةسالان ال ىوتسا
 لوالا ىنءملا نع هزنمهناس لا نالدارملاوهو هنعىروملا دعما | ىنعملاوهوكللاوءالتسالا

 مدمس

 لئانوباقعاوف ةرك اذا

 هفاللاب هحدمدارأ

 مظعو ةهردهلابهمدوو

 ةرطنرظن اذادنأبةءاهملا
 هفلظااركم قرطأ وأ

 ىف ءا>رلاو قو اددرت

 نايف هرمض- نم بولق
 مك ىناعملا هده نع

 دم عونلااذهو ناد

 ىتب ىفهطرمشب ىتأ دقدتلا

 ترشأام هعحو مدهتملا

 حوضرىلاجا هع الهيلا

 ةك ا1لعالا ىدعألو
 معآ هللاوروقلا فرعبال

 ع ودلا#

 تن 1ذم ىنوسلأو)

 مهران
 ارو ممترض-روط نم
 (ىلظ ىلح
 هجر هج نا همالءاا لاق

 عيدا الع قف اللا

 نوكي نأو ه ميشوالا نأ
 ىلعالاد مالكلا لوأ
 جشوتلا ومما دهاوهرخآ

 ةلزنم ىن-ءملا ل زن هناق

 لوأ لزاشو حاشولا
 ةلزنم هف هرخاو مالكلا

 نيذللا مشكلاو فئاغللا
 حاشولا اميلع لو

 هم ادقهعرفعونلا اذهو



 ىثمادصه ىلعو هك

 | ممتعبناو ءارعشلاتلاغ

 ١ تابعب دلا تاعكأ ه3

 ىطاشلا نابح نينيدل ار يخت لوقهلدمو ا 1 7
 عونلاعقو و م-مهفاوو
 : ىف مه ددع ريدعملا هطرمثب

 ا هذ ىلع مد عملا دب

 وهو هطانرغب هع اهلا ىداو نيد هت فر.رثلالوقهلثمو ا نب زها هارظو هديا

 ملعأ هل اربانطالا

 ي نابلا نسحب

 | نمور م مهلضشب)
 مهلضاوف

 (مهركش
 هجره نءا م الءل لاو

 ةرامعنانسلا نسسحهللا

 ]1 نع ةد سعت ةغبلب ةرام»د

 جارخا هنمدارملاو سلا

 |هحضاولاةر وصلا ىلا ىندملا

 بالا هقول لاصنإو
 ن وكن دقوق هرطاا لهسأب

 نم ةراث ه:ءةر انعلا

 اروطر زاخ الاى رسط
 بس بانطالا ىقررط نم

 1 ١ دهر لاحلاه._ضتقدام

 هغالبلا فصو ةقيفلا

 ندع و ى-نا| امعيعح ل

 هر رس .اغخ ىف تاظحلهل

 مو.

 نانا دينيا لولد 7

 جاضريغباهدحاهل بعاف و اهلومش يشتمل سأاك براي
 جاحزلا ىلاهانبن الج ٠ اهلاكشانمرعسا اانيأر امل

 قينعلا كتب بلقلاناب ه متل عامر اراك نلمس
 قسفعلا ىتلهم عومدو ىنس--:ملاىلضاو بيذلعلا ىظاغلاو

 ءامااهقئاررودلابورض « ىداوغلا اهمفتتسأ قد ادد
 ءامسلا ءامىلا ةأميسسا د»# الانا وعلا ا ود اق

 ماك-:> اولا ىندربلا لضفاو : * ىرولا ميال ىلوملا ساج

 مالسو درنءونلا اذهتاق « انموب نع اولاساماذاف
 ىوفدالا نيدلا س:هرهشا!لوقهنمو ||

 اد ناىرولانيب ةليضفو م« ةمعت نمايرلا ىلع يسلك ا |! قحنسعهتزعام
 ادنلاب لئامثلا اهلزهرالا « ةقان هيلاتكثراهرازام

 ميكا نيدلا ىذوم خيشل !لوق فطللاو نسا ىف لدم ٍ

 ارءشامونرفتلارطاخهبامظت « محم لهثلاو انمانأ هلل

 ارص ةراشاهعومتعطق و هب ترفط شيع ىلع ىاقفهلاو

 ىدم" ال اريزعلا ديعلوق هنمو

 لذعلان م هوركعتف> 2 هنح ههحو ىف و ىدلانا

 لزفغلاب لكأت هضم تدغىبلق طسو ىف هدلعم

 داحأو لئاقلا لوقهنمو

 اهطخع ميسنلا فعض ىلع تلد و تشءرأ دم هيشعلامثلاديو

 اهطفنب هنسح ةما.غاادبف 35 لود هفصع ىبامعس تيك

 دادغيب شيل ارطان ىد رطبلانينيدل ا الع ل وق نسا ىفهلّمو

 هنكعريواصت ابق م هعدب جارسلا راد

 هدمد ىهو اه ارأآىتك » ةلساك باكىك- 2

 ران هنأو اهل ءام ىأ 00 اهسفن ىلا ل اك

 (ى١ل راخملا بك هذءاشورو 5 نيعم نبا ىلع اهفاء ارث

 اىمازواداوعءوح#: ىطساولا نيدلا سم خيشلا ل اوةباملا اذه ىتاءرتلا نمو
 جقانلا معاذلع تقاض 6 ذايهازلاو داوعل ل اذتبم-ش

 جراخ وهو تن: مقراو 35 تك اسوهو برمذي برب

 تبب ود نمهلود ىتمفكلاو
 ىرابل!تركش ىمظعىربو ىح ه راك ذتلا ةوذ< ىنمرضنا

 هنمو



 مو اكمل م
 0 ا ا

 ردعسهل اوةعمطعلا دع ىقراز دوو ٠ ىندعم هحو لانع تدهاشاذا هلوق

 ركبىبأ طاش ف :ىلسع فيسو « ايحره هيقلت نهىلقبت أر

 0 هريمغلءاعق نوكيوأ ةياعقعونلا اذه ىلع ادهاش هتسعن ىف همظن تدب و لزنءهتاسأ نهلزنت نأ ضرمو لزءع

 ىرسنابرا>وأ ادعو هلوقوهو ةلاغكاوةهداععلا

 ا ققل ار قر دعما ْ مكتحاو كاهالوو سارلاض فخ لب ٠ مه عنيحارلانيعلا عفربال

 ةريثك عوذلااذهةلثمأو تبملا اذه تار د نم نوكت نأ ن علت روتلاو طفلا اذه ىلءلذاسابلاغ ةمعيدملا هذهو

 رتشالانب كلاملوةاهنم بايلا اذه ىف لوةنموهام هدنعن دن ىلع هبتكىذلا 4حرسش ىنرفعحو أ خشلا هلدر وأ نكلو

 ”دلا بكسن عمادملا وبكر ا١ل-ر ٠ املينيز عادولل تفقو هلوةوهوأ|| ٠
 تفرد او ىرقوت رعب بني ز عب اصا ىل_عىعمد بكس 5 وادوىعمدنام لاب ضم

 هوب ىفامضأ تيعلو لوقدكرسغ نم اردس لب اوغعاهمظانل تعقو ىتلا ىراولا نمو همضارريغتحرخ الا هنوس نم

 0 0 اضم يلوح ساد 5 ىلا نصغلاب كلوساو لئاعلا

 ةراتبرح نبا ىلع نشأ لنا فالخالبنصغ تنأو + ىديفالللان صغلاذف
 سضوفن باهذ نماموب لت م ايدقنيدرامرغاش نيالا لالج لوقا ذ نمو

 ةلاوس لمأ ىلناك نا اهضرقولا رانلا ترك ههدرب نمسمشلا ذو موي ظ
 هدعأ دعنم نين يدلا فرش لوقهلثمو

 ىلا كتوعن 5 2 . اسعسعو لا طفارهس هةهطقو 0 همك هقدأنللسل براو

 ركل اسفنت هاما دق ىف ناكول 5 ىاحاو هدعص نع هل اسو

 موضع لوقو 00 هسن ننالوق هلثمو

 ا اع لع ل
 يلع نك نم ناذالف م | ةيفض رن دلاازب م راع

 0 ىزراملانننيدلاريهظلوةهلثموأا
 ىتسهك ى دنع نكمل ناف ى 7 هل ل * 6 : 0 ّ ْ
 2 1 0 تن لسمتنا له «٠ والرئااكسمتن اله ا

 تعمسالو ىنبع تراظن: 2 5 8 م ش 0 , قاملفلانيدلانمال رتل

 لئاعلا اذا رسب رسكل ان «نومحلالءفاهطرست ىلع ٠ تقوام ةبادولا نون همداحو
 ا م ءاوشلا نساحت لوق هلّدمو

 ١
 و

 هوق ةالم هللا بدسم ضراعو تا2ةنيعهاولاوو « اهاس نوأراملاو 2مدقو

 نال كد هاوذو مالكلا ىقراغلا نيدلا دعس لوق ه.مو

 ٌ مدلاب ىللدخ بلطف جور ٠ ىوهلا ضبق ناو دخت ىلع بفق
 3 ململالتق تالحأ ارفاك اب «٠ هدانف قارسفلا ىلبلاحد اذاو .

 فوألا ىبأ نينيدلاباهشلوق هلدمو

 ىدوصقم لك اهلصودوخدنح ىلع «٠ هنسحفرطلا لهذأدقءالوقأ



 اق
 ا

 ىذرهيادكا م الكو سو هلع هللا ىلص هد ثن دحو هللا تاك ن مدي روتلا بايىهتدر وأ ام ىسبتنا

 ا أو ىلضافلا ماعلا عفترا نأ ىلا نيدلوملاوبرعلا لوذ مطظن نمو نيعجأ ممعدللا

 ءامل ا الولو تلاقرمدعلا لهأ ناءعاي بلا | ذه ىلصت | نأ ىلا ىد.#لا هلع تحت ىبثم نم نساحتو
 : رطع بربطم نماذه تدرراو ثلاثي يادولا نمنيزعلا تزز.ءااهنءاناوةمتامنلا هياصعاا نم

 " || اهقيدعوهقهبروتلا ترك ذاذاو تدذملا اذهةدادحأ هناف ثااثملاو ىنادملا نعىنخامهنادرغم

 لخ الواهردقّواع نع لفسو ةدعاقلا شرة: نعجذاست نمساذلااوةة>واهردنمة.روتلا

 ريسغتناك هيروتلانأ الارثانو مظان لكىلعهظافا أ ىندمد حل ادو##ناكردو##باه_ثلارك ذب

 نكلوهللا ل ضف نينيدلا باه ىخاقلا اب بهذ متورداونلا نههرثنو هما قاهعوقووهصهذم

 ريغ همظن اهر وطس ىلا ل تناكو بيمح نيني دا اردن اهمقر دنبأ الو هررحالو بهذملا ادهىف هعفاأم

 لدالاىنرذا ممم نسحارالو

 اهيف سجشلا كحاض

 نقرسبكو 1

 لمكم تنئلا ميد: رزوم
 عقيام رخآ )و ةهمداكلا لاو

 رثك وأ تيبىفلسدالا
 اما كلذدع عب رفتلاو

 دقو دسعاو| هنم سرد

 رهشلان ىذر نماو دشن ًاواورباثوهمدشلا ىلءاوطظفاحو بدال قاد حاهمدخا فا-هاوةرمقم ||| ىبالعرفااو لدالا عقو

 1 رعاشان امو نزاوان ل تذ ٠ هدحو نزولا ىوسىردنالت نك اذا نوزوملا ||| هلوةىف دحاوتيب فمات
 اوفعهلت دوو ىتلاتكنلا نمدللا هجر هللا لض نب نمدلا ب اهش ىضامتلا مظن نمهنريخت او تاق هب فرطن ارو وعم هم ' رام

 هلوةفاكد الو دكريغ نم || اهعبر نماي ر ىها تالدغ

 هل و3 لاحت هللا هعئر سيح ني نيدلاار دبمظن نمهترتخااممو لخ

 ساواو ملا بائذأ .ة 0 5-5 تتكامل ارا 4-ن>و نم ا ل ا

 كلاهمىناهلء-ال هب.هدمريغةيرودلا تن ع ملت نة انهدر وأن أ ىننءدقوتاق

 0 2 3 3: بادكأ سسأ ادهىلعو

 : : رفتار تاشد_ 1 ريصننأ ضرغل انا مدقتوأ ارصءرخأت نم ىلعامو هبلطم ل+ةداقعلا عناومولاكشالا
 هيروتلا هلت عقو نم بدال ا قاذح نم نأ ىف ؤءامو مظنمام رع-شنم مظنس وهو هير وتلا دعع هللاو مدقتملا تبي ىف ماو

 أ
 يهباوجو مسقلا ع

 نسم ىلاعملا ىتتنكمال)
 ادامس

 هل ن4مهل نك !لنا

 اهرري للف ةفلكتاا امالظ ةملع سءبفواهتع بعت نم مومو ةردقا اد:ءال#ومءااراصواوفع

 صانتقا نم علم ا يو

 هلوقكهيواطم هركف لأ ابحاه دراوش
 ناورلا عم ىلع هي هبنأ 5 لغط ٌلارنالا ف نمقاسو

 ىتاسوهدو ىتسعيهيدذاو ه قروهو ىدابق هكلمأ

 نار الا ىءملابو مجرهاظو هوحارلا ناسهي روان مدد>اولا ىنعملارهدا هنا كشال تلق
 ا

 را نم كاسم اذه داىروعلو نكمريغوهو نيدلا ئص خيشللا وأ ناد برك 00 1 :

 هغالملا نم غلببأ لئدتمم كلاذذااناونيفرطلا هلعم اهتز ربأ هنكستا ا ءهلهو لدم ةيروتلا 0 ل
 ديرب ناوهدنلا هردوعم

 انمهكمرابروهىلوهي ىدشرسدالاةاضةدنعت؟ الو ع 8 1
 0110000 ٍ ئمث ىلع فلملا رعاشلا

 ا ا ان فلملا فىأيف د ناك لن | يك كك ادم 2 "تينت ١ كوفر ذاع نكات ا
 قاس ىلع ىوها|بورحتءاو 5 ىعسرأانل هفاس نع ريش

 عونلا اده ىلع ادهاشهمظن ىذلا هتمع دب تيبانلا ادهىفنيدلا د شل ا هرهءامرتاق

 ملسو هيل عهزلا ىبص ملا حدمىفهلوقوهو
 آ مهتللا مصاوالقنوالقع ردا و حدتم ناهربلاونيسنل اريخ

 هيد ةلوهنرب رسم حث ىلع امفهلب اهي ىلاعتهنلا نا دنالو هضنر ىلءا مدهش: ب ىتلاهي راو نمو ثلق

1 
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 ١
 ا
5 

3 
 ع

 أ عع



 غال

 ني.هح قود هللاو .ه-ةاسو ه تنّوات هتحواذ ادعو

 / 1 همارهدوسالاى ْدَدَغ .٠ ىبظ ىل ةمار ىلوقو

 حاولا نيل دريغو سانلا همارو بيذعلا نيب ٠ ه-فىلقماه
 00 ديرغتدحولا شايف هماوق ٠ ىلع بول هاارايطالانصغتيوه ىلوقو

 يمد رغتلاو (د)اودوسنيءأ متنا تاقابظااض.د ٠ ىلع دو_سن انا" هظحاولتلاق

 قا الا فس مُشلا هحفبام هقشرهبعدامهسدمسشم و هتاقمنئحناهتلق و
 هقرمشم هقامىرح ىمدمىب:قباس و هقامأت حر كدفلا نمت فخ
 ءال“ال نم جسم اباموب اديصدسالا صني وهو هظلطل ه٠ ىدان بلا ةلمءادبوسؤ

 مسح اديوسا!لاحر نم مو.لااناق ٠ لاحراديوسا !قاماولوقتال

 باهشلا ةءالعاالاو ىدف نأ جور هلو .ه اروفناظ ىدتنأ جور
 عدرفتلا هللا هجر دو اد_دوافح مث هفتمىل_صوت ٠ مودرف ىملق اد صلال بد

 ماك لارد ص نأ وه ١ انهءاير وهىلوقو
 نم مساي هم الكر عاشل اوأ مست ىهو ىصقابلا توكش ه. اهلظاط ف وبس ىهدحتأك ذمو
 ما عسر سانا ٠ ماك اشم ىلبقر مو « اههحو ل بقاكحاضاردبرأ ملف

 هقن لالا هفاصوأ مظعع ىنملا ىل لاوو هيدب ىدشس ه٠ ايرلا ىلع مدلاداح قوذو
 ممميسغلاوأ ندسحلا ىف هن ىلا مشت بعامكحو « ىدن نع سدقا امانا

 ةلج هم عرفي الصأ هلع هئنبوردغلا نيبامردا لو 2 هحاودضعبر وثنملا عممتدأر ىوقو

 هن قلعتمر ورحت وراح نم هتيعرمخ+و اذصقههحو ىلا . اعب اصأدسم مث هنم نوت

 رذنوأ ءاسفوا حد مقاعد رغمل | حح ه مدار ه-ةرشم 5 اكس اك اهرصاع امامح ىنوقو

 مهغي كل ذريغوأ همس وأ

 روك دملاةاواسم كلذ نه رّرحم هلايرس_خمظال « ارعاشثىء كب اح ادغامل كوكو
 فوصل قلتم هسنإلاب رهوج | ل هدتئاو للاسقف 3 هماظن ىلعانء قاس تغقوأ

 ا رم جاحزلا كمل نأ داكو ٠ [لايالس ف جحارادغامل نكوقو

 دهأ وكاامأوعونلا اذه

 ارثنوامظن ةلجا مدر واق
 ىذدعالا لوقاممم

 سنال ا ضان ر نمهضورام

 جالعلاب هنصاولاو رو و هنارع ىلا ءاملابزاحو

 جارملا ل دعم هتد>و »* هضارءاامصعتسمهنئف

 ىتلاح ىردب سيل نه ٠ ىنمال ىساك بح ىف لوقو
 ىتءارامتد->و ٠ ىنا ىتسعد تاقؤ

 همشعم 3 5 . براشلا ىلعامةاوفرسو ٠ اهءاماومرسنا مكانعأ انحامحىلوقوأ |

 ليما دعااماب بلاقلاوباقلاب هقشعأ ه و رماىنا نيالا نومرحتال
 : 2 2 لطح لتاعملا هذن تمت لضأ 5 هةسسددق قر 12

 00 هم سمطاب اموب نس اد ديباو ل اعف 0 ار دل
 5 1 0 : 0 مركل ا امهاو- فرظو فال 5 ىعملاو رب وكلا نبا اعلا

 ء الو ةنابال تلقذ ٠ ةفسهف-هم ةنان ىماقو 32
 ىثماهقرطىروللام ٠ هراءشا نيدلا ئص اولاق

 اشنأام هللاو مهل تلق ٠ ركسسم هؤاشنا اذكهو

 تدعم هظفا ماظن ىدءقرب ٠+ رّر-وهو ءاح ىهسطن ناويد

 بيطااريثكلا «بفمكتانحو ٠ هم القت تالىداذاو



 ١ سس ولا

 م1
 مس

 ارامحنارسكلاىفوفءضا!ىفقلا « ملوبلقلا ضرسدمم ىناغ نم  كوقوأأ
 ناك اذه لثمنم ا

 فاثثاىذلارعشلا نم

 ا لامس او ىهثن !هنز وو هانعم

 | ىنعملا فلأوه ىذلا

 | ىح ال_فرهاظنزولاو
 كوةوأأ (عادبالا) معأهّساو
 ا دود ىل>و ىلعي اواحؤ

 ْ م
 |ىمسىدارالاركشو ىدنح

 ىلوةو

 *ىثو
 لوقوأ) باهشلا ةءالعلا لاق

 | رهعادب الاهتلا هجردوجف

 كودو : تيبلا فرعاشا ىتأ» 0

 ا 1 ةرديحسلا نمدحاولا

 ىكوقو ا نم هدحاولا هن رقلا

 م 0 بررضهديءرثنا|

 | كلذ نك ملىتمو عيدبلا
 : دقو ىمت اعادباب سلق

 عج هناو هطرمثد عوذلا
 ىف قلطملا سان ا نيب
 د.طاودول او ىل-واواح

 نسسحو ىل_حو هظفل ىف
 ماه الار ةلوهلاو تال

 نزولاو ظفللا فنانو

 ْ ىسعملاو نزولا ف لابو

 هلع ىدذلا عا د.الاو

 ارادق باملا ضرع ىراد ترد « اذا ىسا ان ضراعلل تلق 5

 انهعهوابرومىلوةو

 َِتند ودنم ىثشمد هم ىنالدت ىهىلوةو ا

 هن وهطقن دللاىف تركتأ م دقوبحأ نملسق:تيلط

 0 و ىدد تابق # اذالاوو هساةىلقرف 0

 ضرأب هثكمو-طأ ملف ٠ مكلااووش ىرعتنثح

 ىدح مولأ نأ ىتباغف ه٠ ىقالنلاب ظ>الثيحو

 لالدىفرءشلال يلب ىثدع ٠ اهستيمدهرغت مجم! ءاج
 ىلابللاو مايالاتءادام ٠ اذكه ىباقاتمدهلتلق

 رانعلا فوخ كلذ ىلع ةانملل م راؤالاب هيلا المال 9

 راقالالزانمنم ةمطاو , مك:دلب نمتعساوةرمدن ا لاق

 هنالسكلا ةلنقملا كلل تيدان ٠ هنار اذل هدر ورهظأدم

 هناسعنانأتلاوىهتنا بوق « هتنحو ىلع هرالعبددق

 صقرملا مظن هذ ىادشا نسسح ٠ قتمدطاو اردأتم ه-ةدحأأ

 ىصلذت دعب نوكي مالا نس> ٠ هتمحأ مالا نسح ىفراشأو
 عام ١لاطاذاىنريعي ٠ نكلو تاس انة رضا ع

 (ىي) عادولاتابانىنحراط «ماللاراعشأ تدشن أ ناف
 ديعسلاةدحاتتىف «٠ ادبذا لاغللتاق

 د لكل ديعأاتا 3 ىلاود:عاب تزف

 اك افحاذاىدق نصغب ٠ ضّوعن ىجلا كارأ لاق

 اكارأى-مشاام.هللاو « ىحدقد_هب نمتلقف
 4 فه ضو لاح ه لعن نمىربل *ه هفقو هنم دس عل امونتمر

 هفقورطفلادعلامىنعماب « المات لوو باقلا رطف
 رهحبر. 2 صلارردصلاىفادعاو ٠ ادغ2هىنف.هباادج لاو
 ا ف ل أ 1 فقم قر كارصإت

 اهدح تزال « لئاف طل امسأ
 اهّدرف ىدساتلق ءاهركس نمتدد رعو
 ادد نأدنالا م ارومىللاوو ِه

 افشن ىكا|لوط نمىعمدنال « ةيراحريغىعومدو ه-ةناع

 (ىكو) افكو احدا ار دب ان هللا ك سحب هلت اق عمدلا فكو رأل لاقف

 ىدلت نم صالختو ىريغىلاودصت * اهدسح ىف اما قدقو تلاق

 ىددةنو ىدو ىذو+دنهاب + ىعمادع تدلقتني-تنحاف

 ىناعاب كراثلا ةررضخو .ع ىمللا عطو لانا هطقنت
 تزاشلاو بورسثملا,تاةووب قتلا دعب هطقنلل تامدق

 نيسبلامون رع _كلاىفاا1 ه٠ تاقاثتدقءاوهأنمفادرا
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 جنس بح

 غ عم

 تاةضلاو نسا ىف هعب لد و قناود رض ريغب ىدح

 ةاج الب شعو هتنماش 5 ةعنب سس ورع قاعسا و

 سابارطهنب دمرهاظ هنعو نيعشر ىداو ىف ىلوةو

 نيري-ذل | ىلع ةهطقن اها نسعلا هحوتغم نيعشر ىداو ضرا

 ىدع را ىلع مه وساحا «٠ تلاووالا لانهانال-ام 3

 اضأ ًااهرهاظ سذانملا ىداونءكوةو

 همك اقن ىدنأ هسسافتا بط ه. سا ار وع م ساما ىداو

 هسؤا:هىوقاذا اوءول_:الفق . اهقلب اوارقشلاب يدي داكحو

 كرلءس نيدلا سر ىلوقو
 نيلالءتاصو ىقاوذإىوبع هه تيكضش يلع الراكب 0

 نيعلاو سأرلا ىبعتلاو هنريشخو « اهح ميو رامو !هتيلاطو
  ىلوقهه دم !ىلازغا نمو

 هدروم دود بخ « ىشناو ضورلا ف سام

 هدئسسم بتشخ ىنهو « هنوصغان ارفق وه

 اهفتكمواستةمرابرومتاةو
 نعت هلدوب ىرامو + ىريصت قتطرفدةواولاو

 امىلع اريسحانمهلتلق ٠ هقيرءاعى-:ىمعرتصا
 ىرسس مهفرعملا قرفواريثع «٠ اهرعشنما.ئاوذانل تخرا كوةوأ[

 . سئعلام نيبادبال «٠ اذّوعءاهل رسقلاب ترصف

 نيمضتلا عددب عماي رومىلوقو
 ارفق ضمانموشادسغدقو « لدسنم هرعشلملو انرس

 ىرسلاموقلا دمك حابصاادنع« امستيم هرغث صد لاقف

 ىركلاى نكلو ىقن اعمتتاب « اجدلاىف ىليلفاررطعمتسارفق لوقو
 ىرحاع بقرلا ادهىردىرتا « اهلابخح ةهصقرى_٠داىكرحو

 : ةرشلا فو نماةالاؤ ىلامللاةلط ىف تدك ١ لوقو

 دد_ىلا ىلع نمهاوا 5 ىداني ىنحو ىف عم لاو :

 ىرابطصاز ءدقت لهو ىاوس ريت نسح ىبدعم لو قكوقوأ|

 ىراتنا عقو قوقل باع ٠ نكلو نسح نمساذلا فو 1
 ه-ةدلا نم ىوتاد همص>و «* ىنقناعو هقر ىنفشرا لوقوأ]

 هقرلاو تارفلا نيدميبهأ « هتقير و هرصخ نمترمدف ١
 طرغموهراهدقع «؛ عادرودنعاور صدا فوتوأ|

 طرفاو قوشلا حرب +٠ تلاق لاذ ىف امته ١

 باح ريغب هبحاج بارغ « ادب ال هبه ىنوقح تدم ىلوقو 1

 بار-هلان-عجرخأ لوابرح ٠ ىتسهموزغب وهو ربك أهلا

 ىضاملا ىسنأ فيكو ىل:اناب « التلق ىظا فس لعفتيسا
 هدم نع جرف ىءاذتو « هد شىبدرعامل كلف

 قاور با هذو ىنعملا ١

 قدزرغلال وةك لضفلا [
 الا سانلاىفهلئمامو أ

 اكلع |

 هيراع هونأجهمأوأ

 هلج نزولارارطضاناف |
 لشد اكل دارا لع ١
 عونلا اذه ىلع مالكلا |

 قاوذالاىوذفاصن١ىفوأ

 ىف بانطالا نعىنغبام |
 هذهىلعمدقتملاىتسب |
 فيلأت) معأ هللاوهذبنلا ا

 (نرولاوىنعملا :

 مهالو قد تمزاإب |
 هبتمرتلاو ٌ

 نع الا هول_سأ تسلف |

 يمهولس |
 هجردح نبا ةمالعلا لاو ؟
 ناعما نأ ناوعدسا ١
 رعاكاارطضال ةصخ |
 نع اهلقىلا نزولا ىف |
 نءاهجارحا الو اههجو |
 نةورع لوقك اندك ا

 درولا

 ىنامو ىدمت هسفن تد دق 1

 ق.طأامالاهولاامو
 تيدسف هلوقندارأ هناف |
 هنأ اة ىلامو ىمفن هسفن |
 باق ىلا نزولا ةهرو رض 3

 رعشلا ناك ىّتمو ىنعملا

 م4



 اير نيس ادا
 جاتدسبع سأر ىلع
 هلا
 هنيش لذدمةرحل>رفو

 ادهىو ةريثك ةلممالاو

 دوصقملا ىلع لام عولتلا
 مدعتملا ىتبب لمشاد قو

 ىل_ءةد_فلادهده ىلع

 ةعضاو هفةلباقملاو عونلا
 دودصلاو داعف اددى

 قرع ىدع ولسمو
 مواسم مهراودو نعنعو
 ةسخةلءاقمنماض وهو

 هع
 ينزولاو ظفللا فأني
 م-هريغ ىاقلامهبحأ)

 تت

 نءوب ري لرب مهحو
 (مدقلا

 نوكد ناوه ةمادقلاو

 همانءاممالاو لاعتالا

 نرولا رعاشلارطضب لو
 نع اهصقن ىلا ضأ

 هدا رلا ىلا الو هسشنلا

 ىلاالو ميدقتلا ىلاالو

 لاونممهنمو ريخأتلا
 هللاثمال عوذلا اذه

 ةرامعهنال هندعم ةرودصن

 قارعاكلارطض نأ نع

 ةروص داسذ نم همزلدام

 اكان

 ىورلا ىنمامدلانينيدلار دب يشلا ىفهلوقهلمو
 موظاملاوروثنملا ىلعىتح « هماكخاىف راح ضاقلامت

 ١ مور اك قاسفلل دان او 35 اووىد , عاطاذم ةعبرمشلا نام

 هلوق هن ادم نمو

 ان مودس لسنا اواةصوالح ٠ ىذلا كلئ ان لسا ا,ىرولا سافو
 ااكاموب ماعلا ىفاوولاب نع ءاقولا هقلخ نم ساقي لهو تاقف

 ناضمر قىنالة علا رح نينيدلا ب اهم ةاضقل | ىضاوان الوموان دمس هملا بّكو

 اع موصلائذأ نم كت كالو اموص: انان اسع سلا
 اهدطتوارثن رز لن خاذا « اكن ق ةللاو بعسو

 ارطق بذعلا.ءوانرطماف « العلا ىفقراباهمانالا هلوقب هباجأف
 ارثنوامطت تلقنانغتسنو « انرقفانك:مةرقفيلا

 ىوقهيروتلا لهانمقءالضفل اع الؤه تاءامص نمىل لضفا#و

 معلا قرسأ ات ءذوع هممال 4 هتنح وقوفاسم-عأ هوه

 معلا هممال ف جرش لاطو هتقطن دقمالقالا نسل, اهفصوىف

 0 لا كوقر
 ضراعا!ليذت < ىباقمادغف « هد مارغلا ىف ىضراؤانأ

 ضرا#ت هضراوع ىننءاف. «ىردهلوطاواسلا لعتمزع كرد
 ضراوعلانمتلسام نكاو ٠ ىّولس ل .ةءرذعلا ناكو

 هعيشم هنف> نمهعشر هتمج ىع ضراءل|ةريود قوقو

 قشر راو نلن اتاك كا 1 كو دعا يال كرا
 فرطموهو غدصلا لا ذبناحو « ليدمودهورعشلاىفاراملو لوقو

 افصاااخأاباشل ادر ىلا السس ٠ دحأ لو تمبطار_غث لوقأ ىلوقو
 افقرقتدقهدر.نمورت لأ ه ةل قرر نمفشترا لاف

 اريص نا قطأ لف لج اريس دلارلعتب> نمرذ تامل ىكوقو
 ارذعت هارتاماتلق ىشعلا ف ٠ دعسممظع أر يصلالوذعلا لاق

 ساننكالا عدد عمىلوقو

 هدح هقرذ دعب عمد نيوأ: 5 تاردقو امانا هقوطم تحن

 ه,تاخ اع هقوطم تدغف 5 تاءاس تسحساإ هر نكحجإ

 ىحشو نارين هدأ تو « امونجرملاب ىتبحأ تلك د هاجحدم ىفىلوقو

 جصوجرهىسانلال كو ه ىد>ونازحالادباك تب و
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 هتضور فس اسعملا ىلعدار 5 هري_عاوشب ةانج جه اًضدأهشىلوقو

 هت:ظدغى ركفأال تلعذ هي اذل قشمدذورغطاسغاو

 | لهأ نم هعاج عم مال آت ١ هقوصوملا هضنغل |نيع ىلع ل>رفسلا فاطقق اموتساحو

 قوت نظاف ةماقمردق لع ماقملا كِإَذِب ؛ ىدلب اممم لكمظنف بدال اوولعلا

 ىتاح تشكن أو اهنيعل د تازاعاملم اشلاتسلوع»

 ىتاسن هنآل الد ادم 5 تزراو رم و

 0 2010011 1 1 77 137 57 كا الاهم هدا:

 ىدخ



 (ىل) 'ناوأوتعرتأدق سؤكب « نيحلكىوهلارخانب رسثو
 انيلعهابتشااذناكامدعب ٠ ىباصتل اانمعواشن دماشرو
 انمعوادخ ماشللاتحتهنم ه انارآىتح مارسغلا انلهحو

 كراني ىو> ىلصأ عبرلا ىف« ابي رغىةفاخو ترم
 كرادو ىل:ءللااك-ءدرى * امارغتقرحا اثح ثغا

 لال دلاب بيحم ٠ لبج ردو هلوقو
 ىلا دهاوهولسا 5 ىنابتممهاذا

 ارسس ىذلا لاصولاب تأ كل «٠ ىذاوععسطانا ىيحىناجن
 اىهأ الو ىها همام دامق ٠ ةعاطواءوم سفنلاكةدفتلقف

 ىلال- مار ارنا هعير نمو 1 هلادو تنطن قانح فيهاو

 6 لالموةوذ>نء ىتهزنو « هقبروارج نيس اكلاقكرادا
 متكملاد_لارهظ او مولي « نمىللاقفب>| نمدرت

 لهاجهنألمادىوقا ٠ هرقفءمندلا نالفدبت
 لئاط اهتقام عقاعق ٠ هقوفنملةصلايهيوثل

 هلوذ هقيطلا| هضارغا نمو

 هلوكو

 يبول ضهتو>امو « ىبام هللا لا روكجش ا

 عوامطو ةلزنن « ىهه>معسسلاىباطدق

 قامركلا عود ىنعه ردك امتوهوهلوةو

 ىزع اممساتفاو ذا لضفلااها + دئاوةنمهنرطسامل ترظن

 ازحأالو ئذهنم فرطفكي مف . ىرطاللاْممترطسام هللذ

 زريربالا صلاة عورفلا لع * َْق وان لودالا لع تئحد

 (ى) ربربستلاوناس>الابىزا ه رلاىلعادهىواذهقتزربو

 هلودهناطعو نم ىنمتد و
 ىدرلايادىتادقةيادلا ىته وه عدداوه عاملا شالا امأاب

 هلوقو

 الو نيطاصلالاعفىونتو ٠ بتنوانهرمعلا و”ىلدلخ هلوقو

 (اشت) ىتنتامود متانم انرامعاو « ةدمشمانوس شن ىتم ى ا
 هلوق عونلا اذه ىندللا هجر ىكسشالا نيدلاردب يشل امنت نمو

 هردق نسا قرش دق 8 لبج ه->وبأ دب ١

 هردب لد دوب »ع بد لكة سوم ىف

 هلوةهنوح نموبانلا اذه ىهلازءا نمهيترفط ىذلا اذه

 | ىمواول_> هنيساو 5 نأ دعب نقذ.ىفاو

 ارح لهو هسا فىرسب او هدم تضيعف 1
 ناشمعلا ناش عفرب ىمسملا هناك نهلادو :

 روهدلا ىدمنيطت كلا ىضرتا هد ال همههدخ فنانا لوكا

 (ىإ) ريرملا لثم ةبملب كانت ءامكك نع ضراوعلا فت: عدف

 اعفاا21ىفو قفاواع

 اطورسش طرتثتوأ فلاخ
 نينعملاقالاوحأدعتو
 لثملا ىفىأتنا بسف

 تدعو وتطرشام لثع |
 ىطعأ نى ءامأةىلاعت هلوقك |

 ىتسحلانقد_صوقناو

 امأو ىرمسلل همسي: بف

 بذكو ىنغتساو ل نم |
 ىرسسعلا هرمسد سف ىتسالاب

 هلوقىغتساهلوتل لباقملا |
 دهز هانعمنال ىتاوىلاعت |
 ىغةتساوهللادنءعأامف |

 ميعل نع انندلاتاوهشب

 مدع نمد كلذوةرعكألا ا

 ن-هو ىهننا ىومتلا |

 ىبألوق ةيرعشلاةلثمالا |
 بطأا |

 لبللاداوسو م-هروزأ |

 كوفي |
 عملا ضاس وىنشناو :

 ىئرغب |
 داوسو ىئنايروزألباك |

 جيصلاب لبللاو ضاسب |
 ىو ىرغس عفشتو |

 نمل اذهو ىةلوش |
 هك ىلع دهاوشلا ,غلبأ ا

 . ةلباهمنموهوةلناعملا !

 ىيدعلاو سم ه_سجت

.1 

1 
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 لصأو عرفباك داسدرو 5 ىدح سدل هفورعهان رمسأب

 (ى) لاري زعلاوهاذهتلق .٠ ازعل ىر ولا ىف ال_عذم
 ََق راغلا نيدلا باه ىلا بتكو

 ةراق اضغلا هل غلاف
 لاوا 4 ةرعشلاو عضودال

 لمهعتسا هبنكااش او

 وذو طظفالا ىعم 0

 هللا جف دقو ىسن ارصشلا

 اذه نم د وص ةملاب”ىلَء

 ىلع مدهقتملا ىتبب ىف عونلا
 هظفلناو ةذملا هده
 باقلا ةل_فة رسلا:

 الف عدوتسملا مالكلاو
 تمدحسا مهلزتموهفتلق

 هلوقو | وهو ظفللا تعم دحأ

 ىلع هن رقلاب هتاالد

 هلوقو ||| هوفأ الو تاقامإو باقتلا
 هلودو رجالا قىعملا تمدخسا

 ىلع هنيرقلا.هاالدؤهو

 هلوةو ||| هللابو عدوتسملا مالكلا
 قضوتلا

 يئيكةلبا عملا

 ىدعس دودصلا ادب)

 مراوح نع
 نمىنبرعب لصوداعذ

 (مهلحم
 دوج باهشلا همالعلا لات
 نممعأ هل اعملاهللا هج 2

 اعامهضمب رك دوقانطلا
 ىناعمعض:نا كل ذو ضخأ
 نيب واهب ؛هعقاوملا ديرب

 قفا وللا فقأتف اه اهريسغ

 قحال نم هدوذس- سل لوو 5 انقاحمظع ىضأ ىذلا لق

 قراقلادوحو عمك سابقاطخا »ع 5 امز لهأ حام ه:-ةنا

 هلوق هع دءلا هضارغا نم ىو

 اهدوقعموركت أ تن. تدمعنئل

 كر

 دئار,هلاو مهلا قت لج ىلع *

 دقاعزوالاووهللاءاماوأ ىلع .٠ اهدقل ماقملاف دوه-ثندخف
 هلوقهنو ف اطانمو

 انس>داز ئذب لهم ىلع 2 هنمتوودف هدول -صتنمأ

 (ىنما) انماو انوخىأرذالزناؤ : ىرباىافن ببقرلا ىناجاعو

 باعس نمدنلا ىو رىنالق_سءلارخ ندجأ لدضفلا اونأ ةمالعلا ملاعلا يشل اند سس راخااعو

 دقعلا اذهلةطساو نوك( :ناىلمسرو ةبروآلا بان ىف ىلاعت هللا هو هسفغنل همظن نمهارثةجرلا

 ىفبتكو لالسالا هذه دوقعىفاهمظن'الد معلا اهب فت او هسا ارك ركل هس كادر
 هعلاطا دع سأب هلوقهساركلاةحاسد

 اضرلا باي هلمفاو
 هنحاح و هظاط نمتلاس

 هط-اول نم موس اقوغف

 ءانسدان رق ١( (ةىشاك نعاولاس

 ىللاقف لوسر ىئابحأ نمىتأ
 انيحن ناوهلا ىساف ىشاعركف

 ىببح ىباصاوذ ىو تينض

 2كلاو الاصو د أتلف

 سابتقالا عي دب عمهلوقو

 ىعمادمثن د-ىقلداوءا١ ضاخ

 مكحاوهرسنوصأال هس
 ىةشرت ظللا ءاه-سو ىلذاعاب

 اسس ىوهلا ىف 0 لا

 هضور سيم ارازذا سن و

 هل ةرجخدرول اد تحالو

 1 أخا لصاو هن س>- قاعدنماب

 هناتسشمىففدص له لاقف

 لءقواذعم قاردا +

 دسفا..عدحت ناو 5

 انسحادعوم مهمدلاو سوقتلاك
 (انرتفو) انرت-ةاو نابحانإلا سوعناو »

 هافُشلبالت اق هو هاتلقم هدمقسأ
 اناضررفت عضخ اونهوقذرت «

 اناوه قادزيلح اًيزعراصد ه

 ىنامداعق ءافلساىلا داعو ه
 (ىبىوخلا) باوملادرنمتيذانأ اهف «

 - نييويجحيا زارع ل ل 0 نس مني 12325252 يبي ول اواو

 هريسةعرس رخلاك اوأرامل ٠

 هريغشي دح ىف اوضو#ع ىتح
 ىسبق هذخر دب بحاح سوق نع 3

 (ىءدق) سفر مهس نم ىولسلا طبن ساق 5
 ىذرم ا اهننعأ قوشعملا نمتراغف 5

 اضغاهسحرت قرطانبأر ءايح
 لصاوامو ماعدل هد

 قش مومه ىو ممن تاق

 ع ا

 علاط مسصك داون ببحا
 ىلذاءدناءن الو باهشلاانأ و

 امدقءانزاب ىوهلا لهأ نع

 ىداؤف مارغلا اضر هنرا ه

 داتولا كوكل اوف تالمنا 5

 تامأو هلهأ نم نوخ نيد 5



 ىلىلا نيدلا ناهرب ىلا بّتكو 1
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 درغم نسا وهف ىح نس ا اودرو هج 21ناوندب لوقت هود

 درومتاقدللا كلاود لاف 3 هذق ىلهاع ن ناودلا فتدروف

 اهنوكن سلا عدبأ تاغ دتدنأو « اهوافدداز ءارجة ووو هلوقو

 (ىجع) اهنولو اهاغ د ىلا لان اا هده- تأسا نع ىدمد ىعالعدف ١

 ارفساملراتوالا رح 5 براطم نغم قى ودان هلوقو

 00 ىروهنم عمتامدنع ٠ ايرطهنمفطعلا زمتك

 هيد نهر باهلاوهلتلق خاص ىوهىناش>اباذا هلودو
 هيلع ىدعن دعقي ىرتلهف « اقاخىرأ كف ىلءىنا

 هلوعب انسح هتكتلاداز دقو
 هبقاىه نم قاخو 5 قدخا ناك دقوا دن

 هسحاحو هةسامعل 8 لتاف اذه تاعف

 ىناث نامزلا فهل مام ٠ ملماب تنأ ىتسينمأ هلوقو

 09 نامالاةءاتىف تنأو « انو لافح ىدبت فيكف
 اضرف صأ ىل-عدهاوهو ه« ىلذبحوأ لاجلاريزعو هلودو

 (ىضف) اضرأل الاب هنمحاصابترمص ٠ ءام«لاملاو ندحلا وهف
 بركلا عج بالا نع قش ه٠ هلصو نمفادوأتيسانت هلوقو

 برمغلا قاشترابصلا ببطن « هرغث نمو لسه دذلا ىف
 نيللاىف بدلاس ل اىلق « اهقوأامه كيراذعامال هلودو

 نيمالب ماه دق كذف ع هب مح ساو لصولاب هل 1

 باطت_سالريصلاو ةدو## « ىتومسد هيراط#لتلق هلوقو

 بارشلا ار بفنموتبذ ه. هبمارغ ساكى تدقسأ
 مرغملل ىشعلا هيف باط دكا بنشأ ملم هنمدلل هلوقو

 متلملا ىف لازامىوهلا بءط ه اوسمن الك اذنعا تلق

 ىلعمترعذىح ه ىتأردنلا ةلماىف هلوقو

 ىتليل ىدهت اعف ٠ مقردناب ىللافو
 مادمالاق.س وهالافرطسكر انبمق هلوةو

 (ى) ماهو تيمكل ٠ ىنانءجاصاينثاو
 هلوةةدفرطالاهضارغا نمو

 باذعس اكس انلاقسأةىبارو ٠ هلام طرف نمن> لكن لوقأ
 ه0 ىبارتتناولاموذل ناو ٠ تضقانت ىرمعل اذهابْت اقص

 هلودىسنتلا نيدلارصان ةأضةلا ىضاو ىلا هب بتك ام هس ادم نمو
 ىنغلاتثروأكنمدوحزونكك ه٠ ىلاطمةاضقلا ىذاتابتلندق
 انمأ لدو> بانل امءاد ىن « ةردق مولظاارهدلا ىنفاخأو

 رمءلاىذامم ىفدوقعلاهغظو هالو دقو هلوقهف هن ادم نمو

 دوحولا ىف هريظ ٠ ىو سلامكحاحءاي
 دوقعلابىنتداق ٠ ىحلضفلايف تدزدف

 موق ضرار :اسمسلا لنا ذا
 اءناضغاواك ناوهانرعر

 انمدا أر ءامسلا هطظفلق

 نيمتعملا 0 وهورام ا

 هيدارب هانمعر ريمدلاو

 تانشلاوهورخ الا ىتعملا

 كلام نبا هله ررط ىلعو

 لح لكل ىلاعت هللا لومتن
 تا وءاشام هللا عج باك

 تظفاف ناكل مآ ءدنعو

 دارب نأ لو-تحت ب باّكلا

 باّكلاو مودل لجالا ب

 تطسودقو نونكملا

 تءدؤتساو ل-أ هظفل نيد

 دمالاوهو اهموهفمدحأ

 نادال هلم رعب
 5 وهسدفملا تمرددخساو

 نانكحإا اوهورخ الا

 ع ةشيرع بوتكملا

 لوقب نيريصتلا ىلعو
 ىرتعلا
 هتك ااسلاو اضغلا| سف

 1 مهداو

 ىخناوج نيس هوي-ش
 ىواذو

 جدلا قوه ململانهلوق

 هيروتلا مها موءاشلاب

 '  ىتاعرلا ف فورعملاو
 اة ال بع
 ما"ةبرو الو هءلعوءانلا



 ١ بحاص هقيرطيلرالا
 ا ىششموهعبن نمو حاضنإالا

 2 لشد ىلا فراغا اوولا ىبأ نبلضفلا ىبأ خيشلا مالكنمو ظ تاودو س ل هيلع أ نآوهو سالارثك أ هنا
 كلرتشم ظفا مادد٠سالا

 كاذب كاد رق نيس دعم نيد

 مع نيسنعاادحا طظفالا

 ديرئارب_د ةهبلع دنع

 امهدح اب ديرب ني ريض

 : رخآالابونينعملا دحا

 ةقبرطلاورت<الا ىتعملا

 خيشلا ةقيرط ةبناثل
 هجر كلام نيني دلاردبب

 ناوهو حابسصملا ىف هللا
 نيب كرتشم مادخسالا

 نيظفلب ىتأت مم نيسنعم
 دسح ا امهدحا نم مهفي

 ”الانمو نيدعملا

 لق نيطفللا ناممرخ“ الا

 ظفللا نع نيرخامنانوكت
 نارك دقو لرتنملا

 ظغللانوكر دقو نيم دقتم

 امهنبب اطسوتم كرتشملا
 نامء>ار ناتقيرطلاو

 وهو دحاو دودءمىلإ

 ادهو نينعملا لامعدسا

 هيرونلا نيت قرا اوه
 دارملا ناؤمادةةسالاو
 نيشعملادحاوهةيروتلا نم

 ىنعملارش

 ده ثدساودا هنينعملا

 هع نم ىلع همالعلا

 لئاقلا لوقيحاضالا
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 ايداهدبعلا نيلاطاىف تازال-ف .«٠ هذسح ل ةءلاريحام بتندهأو

 اضرحو هلالا ىخرب ا قاعد 5 ا ل

 اضينأ طلال الامل تكسمأو امئاتتصلخأو ىنذ نع تءلقأف

 هلوةهتجر هللا هدمغت ناهرنلارهظأوانامإلا اهم

 هقاذو رهفلافرع + ىنعملا صلا كديع

 ه-ئانوارتذاكشاح «٠ اممم رخاو مكلف
 هلوقنيمدمل | 2 كن مةيروأ | تان قهناعرتدش نمو

 لوسكمفرطا|ضيضغنغاالا 8غ هجسم ردى هعاو م 6 ل 0 5 ّْ هلع د .مةوارشتالا ىدملا

 (ىلولعم) لولمعم حارلابل- زنمدناجص 5-0 ل ىلا هابانت عم ا

 هلوقهناعارتخا نمو
 اجازئامفسانل انودعا ىر » هععتاذ هنح هدددحو ىلع

 اجاجرادهلا ناكر نس>امف 35 هرادعةامج هب د درو ى

 هافح ىدا دق نمى د نيد 3-3 امهيعمدب نع تلسرأ هلودهلشمو |:

 هاغطعد ١ ملو هالع مل-ف 5-5 هاف هق َق ةلأس 0

 وا مطل بدلعتسم ٠ ىدر فشر اهتلأس هلوقهلممو

 ىورتلا دلت لعق الار ا ىنفصقتلاو

 هلوقباملا ادهىف هةكد فن اطل نمو
 امحىلق دادراو «ي ارعش لدخدادزا

 ىبصراصق هك اه ىرج كدروناك ذا

 كرف هن طال
 قاحىفحارلا اهس اكنمتردخءااذا 2 علمع تساف ىنومول_:ال الأ

 (قسو) ىساوىللماوه دنع ىسارملا طحا عرتمرجلا نهر ىلا ىو اس

 نسحعسمريغ ىدنءموللاو 5 نسهسمموألا ىف ىل 0

 (ىف) ندتال طةىوذ تئ>نا ه همول ىف برعسلا تاق ك

 0 نمو

 ىباتكان هوعءزاو لأقف « لاعاعفدهتءس لو

 باورلا نع ناهموهلافك ٠ 1١ هدءزاو لمثلا للا اذا
 اناكن ًاوزعدعب نم انللذو 5 هيبطغ انقل

 ان ادرأو انللءالابذ رو 5 هنورب> فلا < ىنثناواسق

 هد تنعت هلوقهضارغا نمو

 هرج همسا ميلم ىفهلوقىنتملا نيدلا سممث زيشلا هسفنل هظفل نمىندشنأو

 ىقالبىرظنيو ى ىثربو »* ىبام ضعت هر و دب ىرت

 (ى) ءاسكلاو ةزجنيب عجاو ه هاملنم دربملاب ىشاو
 هلوةىكلا لا يوزملا ىمامدلا نيني دلار در هدلا دير دو ولا همالع فءاطإ نمو

 قالتلا س2 ىفنزمثو م "لوم احدلاو هل تلق
 قارفلاب هش الق « ىببحاب يصل | سطع دو

 هلودو

 جرخاو بدال ااباو زىلادكواسن

 (ىجىح)

 (ماق طع ١

 ل ل م د

 ايلا ير ا

 هي 717 0]1101|0||70 1010 --

 امم تس ااا تس

 سا ممم



 ثن دمىاخل ارقلخلا ىف هلكو 4» هععلاهدازدق ىدلوىرا

 مع

 ان هطول لف كلذو 6 هت تن ] كى رركتأل
 هللا هجر قاريثالا سقت نيدا ار خف دمج شلا ىفهلوق هحادمأ عئ ادب نمو

 ىلاعت

 ىفهننال ءامعتلاهل تماد ه ىرولا فهكن.دلار ف باذح
 ىدرلا هي ريشلا لاذهقاخو « ىذرملا سلامي رثلاوهق

 هيو هللا مركب ل اط ىبأ نب ىلع ىضترملا مامالاحدعلاوو
 اوزاوةداعسلاب كولاودق م« اسانا نا ىلا معنااب
 زاجم لاوس امو امامااب « بارهق.قلسا ىف لءلاتنأ

 هلوق ههتاوخ نسح نم نبهت و
 رارقالا ىوسه.ف ىدلختام «+ فقوسع تفقو اذا هانأواو

 )ى) راقلا هسّش اهف ىلطتو 5 قفص خأ دنع ىوه-وداوسو

 هلوق هتجر هللا هدمغن هللا لضف نب نيدلا دحت دلو نساهم نمو

 ىلواهنقث ءراش مهاهنم تدمعاو

 2 ىلبنو تومي « امهس ظعللا نمر
 انمعالاو مسمتاماد ٠ ان تمعدقو اولاق هلوقو

 انقلاوقوءسلا نيب « جفاناقلت تمرنا

 انممهلانلق بول_طملا < انمو « هروربيبملا نهلهنولوقي هلووو

 انصغمهلانلةزتهااماذا كك اد « اموهدق ىلءاودوءانااولا#ف

 كن: ىوهاكه عتمو « .ىملا لظعد هللا قي هلوقو
 ْكسماوهرح# تحركمود « ن«يىالومايدصلافكو

 امرغم عم ىعخأ ذق لب « ىف لص ىببخ ل خلاه هلوقو
 الور غش زاوناتاق « هتاساونا لوءله لاق

 تيوىوهلالهأت بلس هغادصأ « رقىف ريصلا تدقفنا ىمتالاب هلوقو
 تدنو هتانحو ىلع راعلا سا « ادىني> هنءىرابطصا وس تلك

 ارافناااودازو مهقاشعلر كهل ااوفلأ ةداس نم ىريتت نم هلوقو

 (ى) اراحب نلانبحىف اذهلثم ه اولاقدو ريس نا عمدلا لأس
 ةفمطالاهتاعارتخا نمو

 ىركفو هذ ىرظانريحت ٠ ضورراهزأ ىذشانمواست

 9 سّشنو 4مل« بنط فرعي «ءاافح حاورالا عدن تلعف

 هلوقدفطلاا هضارغأ نمو 0

 رغسلانمهدوعنهدلاو زم هس ادم نمو

 رافسالاّل ب تمظءدعا ىتح ناعن ادم بتكلا نوط, نجا

 نسحب ده لىدهأ دقراضت أ هبفلاقو ||
 اءراسىئل!ىفرهدلا تنك الولو ٠ ىتتبد هنأ ىلا ىربؤتيهانت

 ٌ نودع ن هللا دسع

 مب نايلعن نادل
 دضتعملار زو نيح بهو

 دقهنبا دبع نءاناكو

 نا ىلاس كفهلاخ لمخا
 "7007 لاونايلع

 قافام سا ايرهدأا
 انضوَح
 بن نوف انفغساو

 مركشو
 اهمتا مهف لامعن هل انلقف
 مدعملا مهملاناان ها عدو

 قنامزلاى ا جحداو

 !2 او هيخلا نيح
 هسفن ةنايصعمتلأسملا
 لاّؤسلاب عيرصتلا نع
 ىلع هللا تدق و ىسمنا

 عونلا ادهنم دوصعملاب

 ىف لاملا حرش تحمداو
 م م فيرعتلا ىف مهاوه

 فطلا ىف كلذ تز راو

 هننابو كس ىشراو هرايع

 قيفوتلا
 يماددسالاوب

 ىنم رسل اونطوةساوإل

 مهلراموهف

 يمهريغلامودهب هوذأ لو
 هجره نبا همالعلا لاو

 ىف تارامعل | فاما هللا
 د نيتي رط ىلع مادتسالا

 4 320100 هل
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 لسجلاب ءاجام لاثمو :
 دساولا لوق ةطسوتملا
 نوديز

 زعءوريصا لطتساو لممحاهت

 ندأ

 صو عمسأ لقو لبقا لوو
 عطأ
 لسحلاب هذمءاحاملاثمو

 ينتملا لوقةريصقلا
 لسودجا عطقنا لنا لقأ

 دعا

 ندا لضفن شب شهدز
 لصرس
 ةمالعلا ريرقت ها

 عوذاا حوضووروكذملا
 هللاورهاظمدقتملا ىتب ىف
 أ

 يجامدالاو

0 
 لكم-مف عمدلا برعأ دق

 مم
 باهشلا ةمال_لالاك
 جام دالا هللا ه-جردو##

 اضرغماكتملا عدي ن أوه
 ىناءملا نم ىتعم ةاج- ىف هل

 عماسلا مهول ها د3

 ضرعاماوهدصق مهنا

 ىذلاءانعم ميتَتل هءالكف
 نهللادنع لوقكه دصق ١

 معو,

 اك لا تبااكف شر او يمت نط هع كاب
 تقر ثدح نم اهتعطقو 5 اههشرو اممثلف

 العردشلاهبنتلخ م و ادحوتمهذاىداغملوقيب 2 هلوقهنمو

 الهسوالهأ من مهل تاقف و الهاق_ثعللهدلخ فرعا
 رطعلا دش ىبانئ-:2ى ه' هفوفلماذشلا ةرطعمتراز هلودو

 سنلاوفالاىفاومطانتف م مك-:ةواذهءايدالارمشعءاي

 اصصخدةنسطاراهعذا م اهعدااهلاخ هقوشعماهتاع هلوقو

 اصخرأامو ىل-غأام هلل ٠ اهيسحاي وىلاغلا اهادوان

 داحاولاتو

 نالعىقو رن يف مسكلاو حورلاب « اًديعةقودعماب نيءاوهلانا

 نفك قروصقملا/تيشو-مسطاو « تفلت دقدود ملاك دهن حورلاو

 مهلاهءلازب قشر هنكلو . اهمهسبلقلا قشربىظةلقمو انهةمهلوقو

 مهسالو بيصن ممل سلو ٠ هرمع عاض نمكب لف هسغن ىلع
 ناود1لاءافحو 01 وذنمبو.ىلا شراع هلوقو

 انهدمهنودث ىهلوقو
 راشفلامالك عدبملاىوهىف ٠ ىلاملذب ىلعىمتالابتلق

 رانيدالو مهرد ىل_عال ٠ ىكس وح اش اذ ساق ىلعذ

 ىكتهالح هيف وها ره م هتك ذا تملا ىلا ىكش هلوقو

 نب هيل 06و12 هير لعشلج ات

 ايايشؤشلا ىمهتشاو كر اياطو يلا 0 هلوق

 اياب حارلادسجو ه اياد ةركت|بسح

 هنععطقن ادقو ىردنكسلاجارمسلا حزاعهلوقو
 امساك فناتلشول ٠ هن.هبجارسلات نأ ىم>اموقلا,ثيحر شك. كئاذاجارسلا لق

 هسقهلوذ هلثمو

 امحو ىذلا قلل كلذوىلوأ « هبتنافى رب |ىرتشا جارسلا اذاي

 ايصتناوماتأماذارانملال ثم « اذو جارسلابىيدنو ىردنكسس

 ىرخعلا عما اياليبسأ كن أدق وريزولاوشنااننبحاصلا ىفلاقو

 هرزوفهتدازةرازو « قتراادوثلا يطةلاأشنأ

 هرمعمود هذعاذل لاك و دقوا لمس ىرمحل | عماخلاب

 هرعق نم شرب هربرو 3 داو لاح لسسا ده

 هلودة»١للا4.تارغا نمو

 لودج لك قاطءاولساسام ه٠ لباو لاسحلا نامزلا الول
 لساستلابورودلاب لوقي ٠ هضايروبالودلا عيصاو

 ىلا هت هنبا امهجر هللا لضف نيهللا د2 هدلو ىفهلوق هس رغلا هضارغا نمو

 ىراآ

 تانك مسينتويو ننس ندويس ياللا



 سرس

 هروعشمهارلاهسلكو هبل هلردنلا كتشنلا هلودو

 هرؤذلالمعّتساوهلانلق «٠ ىرولااذهرعشأ ان لاق
 هلوذدعت ادم نمىتءتلاو

 هبا عيضبال ل ضغي ىو »ا ةزداخلا؛ نمهب 5 فص أن

 هنارق لع نأ و>-رأوبازق ل ىسقو مراسص ىناسا ناذ

 هدسصصق نم هوم ىف ىس عروش نمو

 رعش اللوةلافئطتئو « ىفقئ امهنواعد غسص

 رجأ ام-مأ ردآ لف ٠ هنقذؤفو هن تركفت
 لام:الوءاطعلا ىفرثكو ٠ ىلدح بح رلابانملا برانأ هلوقو

 لاهفوأر يك د مسلاراه ٠ ناكشخ نمىلهسطعتامو
 ىسماو ون قذرنلا سار« وكشأهللالضف نئاانكإضْملا ١0"

 سعشب در, نمزوفل امورأ ٠ اسم شاشلا نوك,نأو>رأو
 ىلاعت هللا امهجرهرك ذى .الاراطعلا نينيدلا باهت خيشلاهب مدعو ىسع نيدلا فرسمث خب 2 ممنز |

 نكلو هيروتلانوبعهلزغب لزاةبام ع.طاقملا ن«مهلازغا فدحأ 1لىتدتلا نيالا 3
 راطعلا نينيدلا با م. خيشلا لوق كل ذ نفض رغلا قوذ ىه ضارغا ىلع مهل َتعَعَو

 ب* ممومث ةلدودجت ةعيرأ دالوالاولاطب تحصأ

 بعاللاطدلا دمجولا ٠ مكحد «قزر فلست ناف

 هلوقب الا اذهىف هماما نمو
 سي. ىأرتاقسسشومح « ارظان حر لبقاوزرتيلط
 سدس ىاىنا اولطام «٠ ةطاسؤماكلاىذناول

 ١ روك دملا ىسعنبدلا ف هر زيشلا ىفلاقو
 اسيكرمبمفتعشام « هوحدمن هى مع

 (ىء«دعو) اسيعواريج نكل «ب اسانا تآر امو

 بر.ح نب رهاط ىف هلوةو

 رهاط سانلانيبث حلا اهو وه كلام عم ىفاش لدات

 رهاط_ءاكل ا ىناملا لاو ٠ سف باكل ايفاشلالامقف
 اسوفنلاىى#ةولخ ه ىسومنالبلااه  هلوةهنوحمفئاطل نمو

 (ىسو#) اسوم لمعتست لاق ع اهبفعذصاأم تلق

 هلوةةيروتلا باب ىف ىسولاا هللا دمع نيدلا لاج ميشلا نسا نمو

 ىردءوهوسحلاىف نايدق « ىريدهللعءالارغىوها

 ىرمسأب هكسوامندرف ه ىلق هانقم ترسادق
 ادعلارهظتامىاءتأى رهظأو . بحاضوهوىنيدلا سم نواب هلوقو

 ىدذلا عفبري س ملا عواط دنعو 5 علاطوهوىدنلا ىتبادي تاز

 ركن اواطاغىدعوعرقا « ميدل لذن نع سفنلا ترحز هلوقو

 ركزيال ثنؤ-ملاتابهو « ارارههنعهترك ذ دقو
 ةعاس اكس جانلا ىلا نع :. اًئيزحاصلاعطقا بنحت هلوقو

 هعانضاا ىذنع هفك اودارا ه الا ل نزلا د

 م

 هلسق شماهلا ىهلوق
 لصالاىف انكهنالزخ
 هيععم ها الز هباوضو

 اق.قراةشروأ امذ ىنعملا
 ىهتنا ايي رغ ىنعملا ناك

 بع ود سم مدعتملا ىسدبو

 هطرشامل

 يآ غس وغنلا

 ا

 بحأ نغ ن“

 نمربم-ءرب دج لس لق
 ء(مد

 باهشلا العلا لاو

 قتسشاهللا هجردو هت

 بوكلا نم فيوؤتلا

 طوطخ هءقىذلا قوفملا

 ةهعان-صلا ق وهو ضن

 ملكتملانابتا نع ةرابع
 1 حدملا نمى-شناهع

 نم كلاذري غ وأ لرغلا

 نذلكن-عءضارغالا
 نعءهإصقتنم هعيعم قف

 ىلا ىواسن عمابتخأ

 لما, نوكيوةمنزولا
 ةهطسوتملاو ةلدوطاا

 ءاحاملامف ةريصقلاو

 لوق ةليوطلا لجحلاب هنم
 ىناسذلاةغانلا

 لهأ ىأرنماسع هّللذ
 هش

 الإ رك د اعدأ ناربما

 ا 5

 : 1 اوامالحأ مظعأو
 ادس

 هلااعوف شم لضفأو

 اعفاشو



 هباعوهناكحارئشا ظفللا لتناؤ ناركسدب تفقس ىتف و ةماذمركسو ىوهركس ناركس مهض»لوقكنس>الإودو
 هملكلانوكتناعوالااذهىرثكالاو بئاوذسوفئلاانماهلحأنف ه٠ تاسرأد.قانعلاكدوسِئاوذ رعاشاالوقك

 قفاوامثلاثلا اظفلر دصلا ىفةملكلا نيعزمعلا ىف
 اوم-ظنام تاعنعدبلا

 اموهو ىناثلامسقلا الا

 لرالا ىف طر 1قفاؤ

 كلذ مهتعبتارهنمدل
 اذ_ه ىلع مدهتملا تب ىف

 ع ه . 3

 عاهنناو فن رعتنا

 , (ساكتن الاب ليس الام)
 ًاينانل عرف نقرع لن ىفا)
 (موهقصو همشحو مالا ند

 هتاماقم فىرررملادر وأ

 عونلا اله نم ةريتعم ةلج
 قلد كنار ا
 كيف ىفلكريزعلا بالا
 مالكن مو ربد كف كنرو

 لوقوارسذخ ضرأ سانلا

 هلع صدقو دامعلا

 الفرس لضافلا ىذاقلا

 هباحاف سرسقلا كاك
 هلوةاروفلا لع لضافلا
 م الكنمودامعلا ىلع ماد

 هاضملا يداه ر و

 روس ىزرابلا نيدلا فرس

 ىدلاو سورة اهب هاج

 غلبأ ناعاجالا هيلع عقو .
 ىلع هيرءعكلادهاوشلا

 لوبت عوجلل ا
 ىناو-رالا

 لر هلك مو ديهيدوم

 مودنهن دوم لك لهو
 تحس ىدلا تنبلا

 لوقهلاونم ىلع تابعيدبلا
 الاله هلال' انارا مهضعب

 ةعمألا هله قرارا

 ةةروو دشرتسمالهن 1

 مع ااوعسن لاودمل اده ىلءو مدعنملا ىبد :نملوالار رمق عوبلا | ذك نماوسض هاا يلع هلنا

 باس اوناكم_تومىأىف هنالك ضعتيءلاىةلكرشا (مسد)

 ناعم ىف ىوربلا فيسبا5 ه4: هراصلب قريلاك ىنانمو
 نائسلاب هالعامل حاص ٠ نك ب سني نيدرلل هحمر

 هلوةهف.طالا نيرملا نيدلا سوم يشلا ضارغان مو

 قشاع هما هه: مك اممرقد اودلا لج

 قئالب رايدلا لق ٠ ايتنأام نذاتااق

 نيللاءاج اذك . ههجوهشا ضي
 هل اوةناكب را اا دا تراسىتلا هعيطاقم نمو

 هاردق نم”لححاراك, ٠ نمدوملا عض ةاودانأ
 هاودىناةرقفغلا نمءاد ه٠ هسمنم ىدو> ىلع اولد

 ١ .هلودةمرطللا ةضارعا نمو
 ىرزأ دنغلا ىراذعلابادلم و ىلفمار_فري_كةلايانلز

 اردعوخن ناو+لاوىداؤف ٠ هنعلامردعت ناالق

 رو: ىنحلا ىاضقلا نينيدلاءال_ءةاضقل ا ىذاوان الوموانذشله دك أام ةءرت لا هسئادم نمو
 هلوق هفحم ففي رش ازاخلا ىلا اهحوّدم ىشمد ىلع ىهدقو هدع رمضهللا

 دهاشملا ىف ءاود-رسنت هب ىتالعلا ساحلا هفخم
 د_ءاووهوسانلابجو ٠ ىطعأو ىنقاذه لوقت

 هللا «حرهلوقوهو هةظفحوربقلا ىلع هنأ قام همظن نم هربق ىلع بكن ا نيزملا نبا رمأو
 قيدص نم م>رتلاب ىظحال ٠ ىربقتاءه> قدرطاا هةءراقب
 قد رطلا ىلع توءنمهجرب و ىلوأتنا ىلاوملاىلو_هانق

 ىلاعت هللا هجرهلوقي رولا باي ىفةيلاءلا ىسيعنيدلا فرش خي *الهتررقامو
 ارهساىتد ىدعنع هون ه احدلا تحت ىحاضمهوأرامل

 ارعشملاتيتأاموعادولا لبق « هدخهبهك؟ قوفالاختابق
 روعذملاكل وة: ىهو ضدحلاب ٠ تالعد ادوار ه_عامو

 ىرودود_ع:تسلىضاوت ه ىنكسا اهل تاهقف لاخ عض وم له
 هلاط هن ,اك-وهوهلوةهنو# فن اطا نمو

 نيسلعب ك فدا ى 1 ىفد مقهورفلا ا

 ل 0 ٠ ىهتشتامهلاباهلتلق
 ىكدشتلا نيدلار دب خيشلا عمهنوكش نمو

 وك هارد 2 ىدكلاىشلا

 اذنك تدااخلار' الحر كنالدمدق

 كتي نممأ سكو ىلاتم ٠ اوعم»اىنهبععلارسثعمايا
 ىكدةشلا براشىلءاولوو ٠ شيشلا نيلك ١ اونعلاوالأ

 هلوقو
 عدبصالا ىبأ نب !عوذلاا ده مدوأ (مان مقوشلا ل لعل داع *» امناق عرك دلا كمالم جرمأو) مى .ء«طلاو ظفالا فلأت)

 ناك ن الز طفللا ناكن ا ىتدملا كلذبهع5 الريدغ هطفل ابق سنل ةيولطملا ى ا نوكد نا ةيعستل اهله نع ةرامعل ادو



 92 وملا 1 سل ىئعملاوهاديهو روم الا قىضاملا جاوا ءاصق قعد رسما لخّرلا هعص يملا او ءاطعلا ىعع

 امش , ىدلا ىناثلا هيروتلااهمتكتن اذللا نا.عرمشلا ناكل !بدن ارض رغلا نم مهفالدامبمذ: «روتلا ِت ا هيلا

 لاق نملوف هلق اشو دعب نمهظفاب هيروتلاهيف (سعم) ودنمان ااهف ءانامللتم

 ل ا و ع و م م ل م لا

 هسفنا هظفا نم هس دشن امه. رولا بابىفند زملانينيدلا سمس فئاطل نمو
 ثيمطاوكسؤكنمكلثي» ٠ انعدوانثدح ساكلا ريدم
 ثيدحخلاىوسمان الا ىسنالقو ىغب حارلا يدق ن علمي دح

 اضأ هسفنل هظفل نمىندشنأو

 الالب جدلا فرد لاكوهف ٠ انس هيك مالال علمو
 الالفالاو اذ كه اركعا » جام مان الا نمىدصقت لق

 قالعدحولاىأرنا ٠ ا1بد>اللثاق هلوقةف.طالا هتكت نمو
 ىاق بد اانكلف ه ىدحوبو قنا

 ىدفدااحالسصلا ىلع ةتابن نينيدلا لا ج خيشلا اهقسارحاتلا ىفةتكتللا نا لوقا مدقت دقو
 ىهوىدرولا نيدلا نيز ىلعو

 رادا :ذباعف ساكلاو 5 ةفرط نك ركشم ًارحانو

 رحاب اع لاربع «ىعسات و كرس ىللاوو

 لرغناو ليدح درو © نمضانرلا درو باش هلوفةعرتخملا كت نو
 كركلا درولا ىّشاو ٠ اودثاسانلاهل ف

 ىلع بتك/امهلاومظني نا ىثمدءالضفل هسماشل اذكل مملا لفاك كا ذذاوهو ىنايولعا مسرو
 ل نيالا ىلا طاف حامرلا هنسا ٠

 راوأ سء.ثلااموطا .امظأف هو هريئءرحلاىفالعرابغلااذا ٍ

 ران هسأر نع هناك و هيءاضتس مخ ىنانساده

 راهزأن اذ.ءلا ىلع مول اىوسو اهل سياو ناصغال حامرلا نا

 ناوفنعى لا ذذا ناكو ه_ءرض هءارو ىد”الانب نيدلاردص ةاضقلا ىفاوانالوم مظنو

 همظن ىدايموهيامش

 قرع فرب ضيموك امنادم 95 ةئاسأ برضا نورقمرمدنلا

 قرط دناعملل تقرطنو «ه قرام مدخ لكك يستلم تكرس

 قررالاودعاااهمدنمرم ه داءاعم6لا ف ضملاقوشنقرز

 ققحم نهر فرابغلات حت ٠ ةييتك لكبرملا مون ندي

 هلوقب معلا كلذ ىفهنارقأ ىلع هربل واطن ني زملا نبنيدلا سعمت يْشلا نا ىرمعل ًَ

 ناهمثشلا نملسو نويسللال ٠ ىلءاضسلا ةيارلاورهمأ انآ
 نارملاب علا مون تيدوت ه ىننال ةادعلا شع لحأ م

 ناسا لكك همك ٠ لفعح ةاكلاتقناعتاذاو
 ىنايوملا ةوطسمطظءمارهق ه ىدرلاىلا قام اف ءمهلاكف 1

 ه4 ةأج٠ نمتدتكو 7

 ناسر هلا لتاقم ىباكف ٠ ىطقنرم# نا طخلا ىفانأ
 ىنات عسسل قر قت ىف هلام *« 8 ىشاذاىاوقو

 ضورغمهيحوقارذب «

 دهاشلاا ده ىلع مالكلا

 هلبقىذلا ىلع مالكلاك
 هاف عمت : ىدلا ثلاثا

 الوان يتظفل ىف هيرودلا

 تال امهم لك
 رص األا قف هيروصلا

 لاوهدهاشو

 ال مايرثلا مكسنملا هيأ
 نامل فيك هللا لزع

 تقيس ام اذا هاش ىه

 ىناعلعتسا اذا لمهسو

 لهسو ايرئااق دهاشلا
 ةآ هاما لمت ايرثاف

 دمع نب ىلع تننابرت ىهو

 هبمأنبثرلانيدنا

 ىنعملا وهادهورغضالا

 هتعىرولادمعنلا

 هقورعملامودقلا لمتحتو

 ىعااوه د_هوايرتلاب

 كلذكوهيىروملا بيرقلا

 لحاوا مالم لربع
 دسعنلا ىتعملاوقادهو

 لدمح و4-:ءىر وم لا

 وهاهو فورعملا منا

 هينىروملاب رقلا ىتعملا

 ئهاه-هنمدحاو لكى

 فاير ةيروتلا تحاج
 ئمدارب |ىلا دارطتسالاو

 2 جري هير وتلا نساك ن

 الفور ععودوصعلانع
 راثك الان عىنغت عونلا

 تدكح دقودهاوشلا نم

 ىتبىةصنرملا هيروتلا
 5 اذاهمهن>ده اشولودعانملا) (رىدصتا) ىسفوال ا هللايو لل دىلا حاسمت القر اهنل ار وهظ ترهاظو ةذلبنل ' هله ىلع مدعملا 7 ظ

 ةسناحمتناكوأهرد_دىةلكرخاتيبلاىفةلكرشآقفاراملوالا ماسقأ هئالثزتعملا همست (مدع.موالاتعطتساو هيدهاش
 ه:«هلكرخات يملا ىفهلكل وأ قفاوامىناثلا م يصرع ل غب ال ىأر شبح ىف ٠ ميمرع موبناك اماذا قل رعاشلا لوقك اهل



 ل ا يسال 1 بع دا انوع جمس

 (ممع) هنعىروللامزالا فرك ديىتلا ىهو

 لمت هناو م*ىندهاشلا

 ىتااه- الملا نمنوكد نأ

 ىعم اوه الهو ةب ودع' أ ىه

 له وهيىروملا بر رقلا
 ىتلاهحالملا نمدوكي نأ

 ندسطانع هر ادع ىه

 دعبلا ىتءلاوهادهو

 مظانلادارموهنعىروملا

 هه> ىلع همر اولقمدقو

 نمو نسحلاي4لمنيستلا
 رك دنىلا قائاافهاوش
 دعا هنعىروملا ءزال اف

 رعاشلالوق هب رولا ظفا

 ىناحرملا بنذ ىرأ

 اةطاسؤفالا

 علطن ةلازغلا نا نكمملهذ
 َْى تيداا ىف دعاشلا

 ناحرسلا بنذ نيعضوم

 ءامضالوأ للء-ة< هنا
 دسدعبلا ىنءملاوهورسفلا
 ه-نع ىرواأ اوه اذهو

 هيب دقو مظانلادارعو

 هلوعب هد:ةمرالرك ذب

 ناولالمتحو عمل

 قعملا وه ادهو فورملا

 همهم او هنىروااتيرقلا

 ىذلا ظفالاب الا أبسهتال

 اهدعب ىدلا ظفللاب وأ اهلمق

 ىف هيرودلا نوكنوأ

 ا.هامهنملك الول نيتظغا

 رجالا ةيرولا تلد
 ماسقأ ةنالثنذاىهف

 هْسف ايت ىذلا لوالا
 لاورغطملا كا حد كاملا ءانث كركم نهار ١ مرايا نم هظفلب ه :هيروتإا

 نك

 لوط ْئماذلامَف و٠ رسمقه-.3تلقف
 ناكو ى-ثمدلاْ ب |نينيدلاءالعةيروتل ا ل-عتدت ىشمو ىل صوم ا نيدلازبع شل ارمداء نو

 نةرظت هلنهتردصامةرظانملاهذ- 1 يا

 ىناطاسلابفر»د قىكمدتاهزتنمن نم هزرانم ىف عيل ؟عمت>| دقو هلوقهع ملا هنكد

 ناطءشلا ةرظن نه هذيعاو : ىراطاتبهيدتفان ص ناطاس

 ناطا اايموملالاذتيضق ه ىراز  زوللارهزبامو ٠

 بهللا هش ءارج هةرمشم 85 هنحو هلامح ن نمكحا هلوقو

 بهذلا لملات ف درلاو تلد ىو: هفاطت ءاهيدسلا اول اولاد

 دود ادرو ن-ءقردعدل 05 يد 0 لوقأ هلودو

 اودرهظلاك:٠نء-وأ ناو .ه 1 رق
 ىلم انندلا قد هلا ناو « ريع وعملا ى اننا لداحو

 هلوقهب زوتلا بان ىفان راد مط نبا نبدلا لالج شل مظن نمو

 فلكت هدادو ناو ىبم 5 ةلالعىبدع»نومج تدهش

 فيعشوهو نفل اورربخ 03 هنال«:نءأنأ لىندكحا

 حول !ىظلان عهريذت 5 موبتا ذىتنأ دقو لوقت

 ىورولامىذدخاهاتلعن ه ىرحأ همااحورأ نا كرم
 دودو انت اطل نمو

 هود ةراظتساو قا ليزي ىأر » ىلن ءدق بادعتال ارمشءماي

 هوغفشخ مك سس ىلد اشك نضو » مكفاف يالا اورد ال

 ىبارملالخ اردسلا نمةيذل 3 دحأ لذ ”ىدااناويدت عض

 هلوقو

 قارحوهف "ىلا اىيرهت الو ىو ةنان نبا كنود ىىل قل تاقف

 1 ا ا اطار صلي دارأ ىلاعت هللا هجر نيدلا لاج خي ثلا

 ضرعتو مهسنملاجذا كارعشلاب ىضرعنا هتياغو بنل  ملعلاو ىل خال لس الادع هررخا مظن ىف

 ىنكاذ ىلع مالكلا ىتأ, و هعابط ىف نكي ملهنالاهملاةريغ ىفاهكمسسن 1 عضاوملا ض ٠قةنرو لل

 هلوةموهغموهدا مى ىنعم او هلهئاارغغن د دلا ل ال> ثلا م َظ نو ىلاعت هللا ءاشناهءعضوم

 هدعاشا ماسقىف 0 5 ايدزتالثطصلا ذ

 1 اعدللا ىلص 1 ا لود ىنمتتاو

 هراّص طشو هع ارمتأن انو ةرادو تريل ادع نا نيعاي

 ةراث !هدنهق هنريملنأ لثاط؛نامزلا نمت ظ-د 2 5

 نمو « هب رمع ةريسانبف لريسو

 ىندهاشلا بدذلاكاذؤضرفلا لانترهظاو ٠ هنسل »سمان ةترهظأو

كمان | للة وهب ى وأ'بب رعلاىن مهل و ها بكر هسا .ءرشناماكالا ن هانوكت نأ ن الم: .ب امان بدذلا:ضرغلا
 ضرفلادو 

 ةكييفةن

 ظ

 سول 3 00 الا ا



 هقاذلا فرحلاب هدا ىمنالبي رقلاب هذعىروملا دبعبلا ىنءملاوهوهريغدارملاوبيرقلا ىنءلاوهادهو طقنلاو مس رلاب كلذ عسبناو
 راما طقنلاب ورادلارثأمسرلاب و ريسلا ىف قةراذاواديالد نم للعامل مء'ءارلابوروهذ' او سر ومتَدلا هن ةقاملا هسشن نوذلابو

 لئاقلا هم امونيرخأتملا (سسس) ةحابيدىلاة .سنايتيبلا اذهىفةيرولاب بى ارتبدالاناذح تلاق
 . . 3 رمسيس ا 7772 7 221 “ “ “ “ سسٌَشاش2ساٌ 58ه #“©آ 92ش 221 22552222 يمل

 نيرا الل تاما نامزلا تانؤات نماذلك ء ىدخرفس عومداارارجاو

 هقاششاى اقل ىددت هحوأهل ٠ هقاسودا,بطاراذعءثيدح

 هقاسو ثددحلا ل ذانل ىدداو 5 اماكن سلا ىلا يسن اذناىرد

 نسصعح

 نكلو ىنعملا نه ىل-
 هي رولا نمولاو عقرفب

 هلودو

 01 ناس ىلا ليف كرا تذخأدةذ ه الهمبحلا ةلقماي هلوقو

 1 1 7. كراش ىمقرحتال » 0 و
 ل رول ارم ل رولا لعوب كك : يمد اراد هلوقو

 معي تادرب ف متن نغ ىرحالو ثيدحلا لاذ نكي ل ناك « 0 ىدح هتليقف
 كاز اءاماو ل ٍ 17 ا انانام ل اعف نانا نيبودصلوط نم » ىومدتضاؤأ ىندع هلوقز

 ىروف ءاملا نمقول انا يعز 0 تذاع ا 00 ١

 نا ه1 لاش هب تا ب هةرثن
 ا نا يصر هوس ل

 هل ةرعو ةدرح عازأ ت01 4
 0 قاس ثيدحلااذهركملاو» اوله تاةدرلا ىناحت اذاف ْئ
 ا ةهسوهمو ةسنمو لرمذف عسصلا لصت .«٠ املخسلا كلورده هلوقو ْ

 هيلع هلبأ ل هلوق لدم كر راد ِ يطا ارهدلا فتكا 5

 رك ديرلاهتاومدقتملا سو سصبتاب ملك الا « هيسلتةسيلف رظناملهنيعب ه ىنباداروحوذ ةلوقوأ
 ىروملا مزاول ن«مزالاهبف هلوةدنوجن شالا

 الوب رقلا ىنءلاودوهب ىراظنمن سلا ناز راذعت ان « فصلومي نيضراعلا فتان ىبو
 هنع ىروملا مزاولنم رركلملات اناا ىف ناسالوقي ٠ ىذلاام لئاهكلاولحا,تيدانف

 ترادقدءعملا ىنءااوهو ضغئلابكنم ىدتاطناو 2 هدا بو.ملااف-امل هلو5و

 رايتعالا السم ةدر-# ضرالا قكنم ىهحو لاقو» ههحو ىلع مان اه دذعو

 رك ذى لاى ه ةعمرملاو نمريد كما تاويدلا ىلع تفقو نأ ىلا ىلد وما نيدلا ارعزمشلا عا را وح نطأ تنكو

 ىروملا مزاول نممزال هذ رفاح ىلءرفاح مقودوك. نأ الا مهالا اه دذب هنماهذخ أ دقدت دوف ةتامن نب نيدلا لا جملا مظن

 ب نس يا يني تيس جميح - >> ينم 5 54 9

 هدعب رأ هيروتلا ظفل لبقدي ا هتكللا هذه ىفنيدلا لاج خيشلا لوقو
 لوالا معلا دهاوش ند ىدغم ال_خ ىضاوءاسطب 3 هك 35 ىبودحم تنناع

 ظل لمق همزالرك ذامو»ر ضرالا قلم ىهحو لاف 5 املا لخو ىتس رد تادف

 0 ركل غادبلقلاىفبلتلااذءاوك ه ةكتحاذغازلاباويعلدسق لابناد نن:لوة هبروتا هلوقنيدلار ع خمشلا نود ف اطل نمو
 ىرولا ىف تفرح نع ىلث اساي عاروطا ىلا انتنزذا نككل 0 هموت و توا رع 1 7 000 3 ُ 0 0 . /
 سانلا نيعأ نمهدخ اي 6 ى ب كاب د 0 » ا ع 01- بدو 20 0 ل ظ ى مم ع و2 داع 7 5 5 ١ 3 0 8. 4 ا

 0101 لع ني ماقلا لوصولابىظح هخأ ٠ لكلاقىرباماندم لوقو
 . ام 1 0

 مراول نم هناومدر هوهو حسزتلا ه-يع> ىلع 4.هزال مدةوهب ىروملا ني رهلا ىءملاوهادهونيعل | هعيسضو د_سملا ىل؟< هبا ساثلا /

 و:وىناثلا مقل ادهاوش نمو لماكللامظانلادا ىو هنع ىروملا ىنءملاوداذنه ل هكلاراهفطالي ىتلانويعلا لمح ود سحلا

 ٠ هةحاريذهتاتو 2 بيطارغثىفئللاو ٠ الطلافشرنءتعلتأ رعاشلالوةةبروآلا ظفادعي همزالرك ذام



 بعلالزهلاج جرغلا مقملا 2, ذنمجرطف همذوأ ناضن حام 1-6 ١1ل صعب ؛ناود عوالا اذه شاهر هج نءاةمالعلا

 ٌؤيمابانلا اها لاوبدالان ةقدكلم هل ناكوهتاذت غطا ن مالها رقد يش ب ع رحا ذم ,لاولاخل او : لالا نولاو

 هللا هجر عيصالا ى أنبا لاو لا١فغب سلو ىومىتفلا ناب 35 (مسسع) اهلعن ناك ناو ىإس ف 1ءدقو هلوعب سدعلا

 هلوة نم نسحأ تدارام
 ا هلعب ناكناو اتفتلم
 نيرتملافاصناقوىسهتنا

 نءىنغامنفغلا اذهى

 نسا ىف مالكل ١ طخ

 «ىح نم مدقنملا ىيب
 هنةرو هطورش ه.فعونلا

 هكبس نحو هنلوهسو
 بلاومقلا نسحأىقهزوربو

 معأ هاو

 ء(طسلا)«

 لفقو فنعو لد عا

 ىنرال تعطساام

 اظفاح ىدح وءاشاك آلا

 نمد

 تاجرذسم نمعوذلا | ده

 وصهو عيسصالا ىبأ نب

 مالكلا طسا نع ةرامع

 دقو ةدئافلاةدابز طرمشت
 هطرشن تيمل | اذه ىفىتأ
 بدالاىوذد:ئعريدم لا

 معأشاو

 ه(ةيروتلا)»
 ىلن عربصلا ىنموست

 هجره نبا همالعلا لاو

 رك دينأ ىه هب روتلا هللا
 ناستعم هلاظفل ماكتملا
 زاجئو ةق.ة>وأ نامه مق

 ةلالدو بي رق امهد_>أ
 ديريف هسغخ هل اع ظغالا

 كلدكس لو بي رقلا دي رب هن اةلهر :لوأ عما !امهود.قسرعلا ىعملاب هنع ىروو ديلا ى ملا ماكستملا

 هيرطاونوزامتلاب بعلي نههد:ءرمضح دقو لادو
 سلال فطع زم برط ن را ادغىتح نواداا ىلعىنغ

 سرسراهاوهنم اهفناكو ٠ ىدالا ىلع نءاب واةىواد

 رس راتب [ىوتاعلا اداب »نابع سال تحاصف
 هلوقماثلاب في رمثلا» اك الا ناويدب> ١ «هنوك-ل هريغ نما ق> وه ىتلا هقرطللا هك نمو

 هلصمأ ةرهدتبرق و٠ ىدد مظنلىنامف اك

 هنيعم هب دن ىف عمل ا 5 ت.ءاوما اواهتمكس 3

 هنيرقالىناؤا سل ه ىعصسناقرولا لعنم
 با اوقهدعد ره>و ساكعت الابل. هسه الام ىهوبالعل الأ رهبان أ ضءيلزه>دقوهفئاطل نمو

 بهاذلا نمزلاقتمدقت « ىمدخاع باقل اةلاسر

 تحاولا قركسا!بلاوق ه٠ اهد.ب نملسرأان اهو
 تلاقلاو باقاايهمدخأ « ؤرماىنا مودخلا ماعبل

 هلوق هب ةرامع ىلع بتلكو

 2 هن

 مفالىكرد_.هوىاوأ جفاف ه 2 دا لا ل

 ىكىلءزارطااراداذلح؟نمو ه ىذيز موم نمو دبد كلم ا انس

 ىام«نيزأ لب ىئامس نيزأ ه افرفرهفرتلاءاشاملةءفر فرذرلا ىلع بتكو
 ىانحتتو ىلظىفنوثعو ٠ ىتع مج توومساثلان ا عدالف

 هندن سلخ ىلع بتكو
 ىلاثمُأ تقذدقامبتافص مع»ا مه هرظاون ىنس> ىفهزنب نماد
 ىلاعا اس2 ىتاقتمردة نودو « ه2 ءناحز_ءّرقم ماقمىنا

 ىلاعت هللا هجر هلوق هي روملا باي ىف ىلصوم ا نيدلارع تلا فئاطا نمو

 نيلبافنههن__سحوايح و اندغوارق ادب دقو لوقب
 نيبطاقرعنمس.طاااذهف ه الالحعادصأ سمنت

 دردا ل درولاك هدو ٠ هغاد_داموظنملادر زلاك

 درزلا تمد السمن دكا ىف 2 ه-ئايقو مللا فتغلاب
 هلودو

 هلوق هب رغلا هنلكذ نمىنيمتمدو
 ه امدىرحأس 'اكلاىف.>احو
 2 انتى ناك

 هلوقب هب اغلا ىلا فطاتهناىرمءاو
 5 هنوفح ماعس ىدعا

 قاعد ب اناس ناس نم
 قاسا | ىلع س'اكلاركحو

 ىركلا ىنمدعاو ىنفح
 ىرساذاميسنلا للم 6 هعرمد تالثعا ىّتح

 2 ددلا باب قهلوقىم عدو

 ىناثروأ دةبيشملا ضايب نه دعلا نمداولاو غدصلا ةرمضخ

 )ىر

 رارداو

 طمش | هريغممرلا مود ل رادب »+ ناك مد ارت نوذك ف رحو ءالملا ىبأ لو ةكاذ لا مرام ابا عوذلا اذنه ى ع لحالو

 فرالارك دب هردقب يال ٠ احول فرح ايدل دي دير هيامهودي تي لا ادد عماس صخلمام تيب | اذهل هحرس ىف همالعل | ياو



 اعايمزنمتنأ ةبكالا مالك ىف اهنعرب ذا مذلا ظافلأ كان د وااظلام_هك'اوأ لب هلوسرو مهمل ءهشلا ف نأ نوفا مأاوباثرا
 لوقم طنلا ىف ةسعن ايلا ةهازنل | ن ندوة رلاو رفكلالاطب | نعةرامعءانه ضرملا و ءاسسملا ىف شدت ملا ا ا

 ترعءىبلاه 01 م (سعد) دوءلاةنرىالدوءلاةبرىف 5 مهتمغ موقلا ناكل لقأ ملأ روعاشلا

 خحرسم فا عرداعت 0 1

 دا
 بكسةوال> هلىدهادقو لادو ١

 بلهلنم ىلع تال بحملا ىلع 031 هب م ةاضعلا ىذاوا كإضفل

 00 نكس هلأ ىلا كاذن ثرعو . دك فرط علا هرب ندكراهسةىفلوقلا اذه . 5
 نولاس اواكمها مظانلل

 000 نت تت 1# آ 6ا6ا

 ا
 ا

 ل ىربنلا ىقعباقعنمةفبخ ه ىوطخ تانق بألا قيرطنع
 0 ىرحاو قا وىننا ىدماة مق دار : حالاذا 5

 هلزق كلذ نة اهتانع دئاوو اهنا دمنم سراو ناك هنافاكاوملا نمهلهذبن انهدروأ نا نعدقوأ|| . تدل سلا نع اافلالا 00 تالا كاسب
 وةامخ كقول ةءفهلدقب واد- ٠ وةلبذاىذلا لانءماولاو بعل 1

 وتابقوويردام قرششلا تامو ٠ واللسسودلاناولمسقا لاف ْ
 اهفةلوتهضاعمةامرتش ل ١

 ودح هيايصللو د*2 كدنحو ضورىف ٠ ودهىفادن رمدخالا كضراع شيشح

 ودب ىف علط دف وشيش> نال الا ٠ ودشلا ميخراي ؛لدخزضام مهولاو
 : لسةالوىدنه لحال قوهلم ٠ ليمتلاهعاسترمهفلمالااودش هلوقو

 ىغامةملسلا قاوذالا لضاتعتغنائركلا لكلال .٠ لسكشلا فز دباتفلح دكاديمعلا
 واع دل طاع رفىنءو ىنافحا مووبلسدةو ه رحمراك لالايذاقلخلاىلعنماب هلوقوا

 معاهساو ربلاتنأورصلا ىمدورارةولام ه ردلازبرغاب ىيلقنا كلل :
 (فراعلا لها#ت) هلوق هنؤ ىلا عت هللا هجر >> ديهشلانينيدلا تف ىضاقلا 2 ولاا ده هل مف نمو 0

 ىقمأ ٌكاوغأ ل هلا) سامه ماوةن-هخغأ اهاو « هتار ع تعدي أ كن .ح ناسا

 ىعدن مفرط

 دقو ىتن كلذ ىلع سدو

 نم دو مصمم اب ىلعهشا مذ

 مدعتملاى بق عوتلا اذه

 تحعقوو فد رعتلا| ده ىلع

 ا هطرشب ة- قه هازتلا

 ىوذ فاصنا قو ريشعم ا

 سانلا ارو نص ىف سو سول ىل> 5 هناز ١م نامر هردسص قو

 برذمأ كدر باغغأ اهقاششا اهقأس نسكت ه ىوهلا بور حت قاس ىلا ىدقا هلوقرأ]إ
 (ممللا نم اهقاس ىلع بر |تماعفو 14:بسد> ىلع ىلادع تلداح ١

 هجردح نا ةمالعلا لاك بيصن قو قروزىفىنيح ٠ نساق ى قرش اللاو هلوقو
 فراع'ا لهاحت هللا ىبقر ىنبع ىمجو ىدودف «٠ ةلفغتناحر ترزناتلق

 ملكذملا لاؤس نع ةرابع مد ا ٠ ىتاتفل ل عبلتيتأدقلو كيبلعب نيعىفهلوقو
 معن الاملاؤس ملعب امع مركد نيعفلأ نيع لحالو ه مركمان أاهلحأ نم اهلهالف

 هيشتناةدشتا لعل مكتامحو لطاب سابقاله ٠ مهتبحاو ىاحي ةامجاوساو هلوقو
 نيب-سانتملا نيب عقاولا مناجوانسورعنيبناّدش ه٠ اهلثءام قا -عماج سور هذ

 ىلوه كلذ نعبر انلا كاذ ىف هتبحأت

 هديازتم نساتاهسو رعو 3 مماش ا حك جنا هلباو

 عك هدرابتسمأو امسشتلو 5 86 ىتلت ا ا اهراذع مكقشدو

 اللا ند ادلب بحاشلاةراقساغبر اط مس اداوعهلرمض- ا دقوةلوقديهشلا نينيدلا تف ىغاقتلا فئاطل نموأأ 1ك

 : ا ليلش اثطاوزغ: هدوع ىلع 5 مدانع هلك سنا ىراج لكوأ]

 ماردح تن ىارتما ودنا نأ ١ لكوشب هتلص- ىنكحإو ٠ الط :زعارئاط هارأ تنكو 5

 ةغلاص نمدنكلا ىنأب انئاوه ثمح نمفراهلا لهاخت نا معار :لاوم مالكا ىف دار طتسالاو ىنعمللا 4 :اامملا هن دناو نر ميرا

 قىتادةودهاوشلان ءىنغ هترهشل عوذلا | دهف هللا ىلعو يمال ؟ةلدم نمرأربر فنوأ خيب ونوأريقختوأ مب طَ ةرأحدمهىف

 لاو( مهد ينال ىمدقلبلا ىنم « ةرالعمو ىلع اسمن تبعت أ) (نااهيدارب ىذا لرهلا) معأدلل او هطرشب م دعتملا يدب :

 سابثلا ءكنع تثددح 1

 لوقكدي ه.شملابه ثملا



 تب ضف رعاشلاىتأ» نأ نعد :رابعوهو ىلا ىضلاريغ هيدي ديوهمطتلو عد ديلا نمم.طاى دبع وثلث بريض ىلا عت

 هن اكس هلو ةوةغسث اك هللا نود نم اهل رسل ىلاعت هلوقكمن لثملا نعام كل ذريغوأ تدنوأ ةمكح نم لثملا ىري ىراع
 نمواهلف أس ناوركسفنال متنسحأ متنسحأ نا ىلا هت هلوةو باحسلا| (سم.) رءرقىهو:دماحا ميس لالا ىرتوىلاعتو

 ىلدهلوقةفي رمثلا هنسلا كة ا
 رومال اريخ لسو هملع هللا
 ءراااضاأ هلوقو اهطسوأ
 اضن أ هلوقو بحأ نم عم
 نامت نعومراشتىلا

 درطتسار وك ذملا ةمالعلا
 ىفةرثكشسمةلج دارباىق

 ا
 ممدعب ل اوداهم وظذم

 هل”الاخأ قيتسعتساو)

 ٍلاحرلا ىأ بعش ىل-ع

 [ددملا
 رخ الالوقو
 ارارمبرمثت تن اذا)
 ادعلا ىلع

 وهصن سانلاىأوتئمظ

 (هيراشم

 رخآالالوةو

 تنئشثح لداؤفلقن )

 ىوهاانم

 (لوالا بيبحللالا بحلاام

 داك لد قد. طارعشلاو

 حواتلا ادهقرىلوطاا

 لذعلاهتامهأىتحدادزاو , ىتسوعملأ دقاثي دجاودخو

 لوأ نان لكحإاو ه-> ىف ٠ قشاع لوأ تنك ف طاعملا ىناث اهنم
 لسعم ساعنلاب ظل لاذذا , هظاط ميتملل واكف ورب

 لامثلا ا.متكرح 2 ةلووشم 0 نمردأللئاممه:ملسسقو

 لقسم هرحه نكذلو ضام ٠ هظانط فس ىاصوالا نولّدم
 وهو: انعمىلا هتان نبا قيس هظاوملوقاهنم

 لضم كلذ عوحر هنظأو ٠ هلابخ فيطب رهدىدوحأ
 لفممةبايصلا قرأن م فلاب ه هيابانتقج ف يطا ىنأ,فيكمأ

 نيدلا لامج خيشلا لوقو
 هرور لامكلاداحول مقأو

 هلوةىحاطلا ةدمصةنمو

 ميج ف يك فلا نينكااسأب
 ىداو_ع سام ىب متاءذو

 ملارغنيب و ىنباويسحتال

 همادم 0 ىنالعح اصاب

 الغقم متفلاب نفملا باب فداصل ه

 لفأالىذلارد لا ىرظان نع ه
 اولعفان رد لهأاب متتشام »

 لة ىلام د_دلازاخ ىلعف 0

 للعي بحل نا هركذ نع ه
 لدن ااهاذشوءافشلاىهف ٠ اهرام ىتفلا نح ناءامهص

 هلوةباسلااذهىف هفئاطل نمو
 ىوهلاوايصلا مايأ سنأل
 ىنطاوا ره نامز لاذ

 بذدعلا هإهنم نمرفظا /ىناققاروال ارودنىف ىدحاكلا سن ارع ىنعس-- نا ىلعز عدم هبات

 هلوق هي رولا باي ىفىمعلا نينيدلا نير خيشلا ةب ورع نمو ةلهنلا هدهريغب
 عطخس مهنانحو ىن>اموب » مري نم لصور رعدو د1 ا لهس

 حامتلاو الا مايأ هلل »

 عندم لهسلكف نعمطتال ٠ لاف هنهدلنا ما تءرك ىلعتلالدلا ىف ةءاؤكحم
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 هماث تح بشد هيايح »* ارد اثر ه..كح ىو ىاو هلودو م
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 ةراسلالاثمالا نم وهو

 ىف هعوم نسح قالو
 هلزه ىلعتسل ا ادنه

 | معأ هللاو هع ازص

 (ههازنلا)

 امههازنلا هننادجر هج نبا همالعل | لاو (يعنلا نمدودهمىدنعتنأذا ه ههزرنأ ىناست كلثم مذ نع)
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 اذاو ةدخاؤملا 4ع هحواتو هيلست : هش ةنل ءركشام نهفشام ماكتملالوقيناذي راوملا ةقمق> هللا هجرة ح نبا همالعلا لاو

هتضارأه ل ف رضاما هدخ اوما كلت نم امصاختلان ركع ا هوحولا ن نمائحو هقد<رمؤ ساه باعراكنالا لصح
 ا

 كب ناف لاكارءاشنا قفتاامعطل نموىرمتنا كلذريغوأ ص قنوأ ةدايزبوأ )29*(
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 ىبعشا لوح ناحب رلاركتال , ةهغادصأ فتن نمل تلق
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 هلوقهلارغ ا قءقر نمو
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 هؤقفعضاايدادزت «٠ توفخ نما هلاسق
 ىريس لع فطالاي ريس «. هفطل نمواكوامتب تك
 ري ىلعاريخ نكي ربالا لخ دين او اريخ هجم

 هلوقروك م ا ىراغزا نح خشلا عمهنانحامم نمو

 هعفاون ىم م سكنات * ق3 ىراطولان جا

 هعناخالا باكل * امو اوه ةكفسج

 ادقن ةهافسسلابىمظت لاكو ٠ صقوممظت دنع ىراعزلا عن هبفهلوقهلثمو
 ا دعلا عضن لو هعرمصم ثن داو 2 ىروعاملاهلااص»ب هب رضف

 ,ىزاهراك الا لاو_قاب ىسهأ # هلهح نم ىذلا ىراعزلل ل-5

 زامكلا دب نم كريحب اذنم .« هءادهت عمم دقةصرق نء'اذه
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 ىف هيءكربفنطاو هتقرو هتلوهسو ه ماع | ىفىر'<ام هاو اهنع صا اريثك ىنا عم هعبطاقم

 تكحاب نيعىلو ةا كم ٠ وزغولز_+اهلنيعاهل هلوقبابلااذه

 تكاحوتازغ ةل-ةمكلامق ٠ ىضاواااهاءاعفؤتكاحو
 حار فدر ءافخا +٠ ىدلاهرمدخ تفصو

 هلوةهنوك نمو

 هذهلوقو

 هلودو
 هاو كاد تاَفق و هيج فدو اولاد

 اوراسو اوعدو ةريحاب 5 مكملع كب داردوع

 رار-ةهلام ه4 بلقو ه ارعداع هس يععمدو

 هلوفو

 اهاوسش اد ىععم ىفباطام 5 ةنع ام-صلا ريسغ اوئعشال هلودو

 اهاححذأام للاذا

 اهملطمتي رونا با قررت اهأك ناب حاس لضفالا الام دتما صالة ديت لأ

 ىلاسنت اهرابخا ىعمإ ل3 05 اولأ : ال ىيمدأ نمىرحاع

 عملطملا دعب لادام ىل>ًاامو

 رست هتءعّوضنو ىو وهلا ثد داح آت ظْفح

 (ةازخ - ؛0)
 1 'وةدخاّولان متصاتو

 هنباوناو رم ناك م كسنم

 مهاه كنمو و062 ١
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 بذهنونيطيلاو نيصحاذق

 بيبشنينمٌؤاربمأ اذمو

 اهناهرعلاغاباقف

 لئاقلاتنأ لاوهب رغظو
 بيش نينمؤملا ريمأ ا

 تاقام لأ تو

 صلخغف سشنيئمؤملا

 الواههكفدعءارلا 53

 ساون وبأ اعف
 هل وهب دش ,رلا

 َْس : اب ىلع ىرعش عاض دم

 هصااخ ىلع ىل> عاضاك

 ركن كاذدشرلا علباشف
 الا تلقاملاتفهددك هيلع

 مكباب ىلع ىرعشءاضدقل)
 ( ه-صلاخ ىلع ىلحءاضاك

 هنراوم دشرلا نسعساو

 ده ردح نمضعب لاوو

 ريسعأالا

 هب راج

 سصبأف هانيع تحاتي
 فاكجيوالا ا ذهفةلحلابو

 ةيراوملاو بانلا اذهىف

 فيرعلابتعقو ىلوالا

 امأو فذملاب ةاثلاو
 هد_ه ىلع مدقتملا د

 هيقةيراوملا ناو ةدينلا

 فيرعلاو فضعتلاب

 قدا هبعب دي سالو

 هج نبا هعيدنو ىلإلا

 فيعتتلاب ةيراوملاالا
 ىدبنم هيراوملاعشومو
 ناو ىثع وهساتغا ىف

 هجملا نيثلاراهمضرة تلاه انمداع انلاب تين أف ةلمهملا نيسسن اراهكقو هسضوفل ةانثملاءاتلا ىطايلادارملا

 ةيقندنلا ن نساحنا نم بورض ىلع هلاتشا عما ذه ىرشأ ىلا ةغيسعن متيلا لمتنا هن راوملا ىل .ةىب

 هللا هجر 422 نبا همالعل الاد (ىلك ىفعصنلا هجر كنبعب ىرت 2 ى.عناهلالذا ىلعرومالارحا) (لثملا برص) معأهللاو



 هللا يثاب نينمؤملاٌّْ ب رفنع لذالابو مهي رذنءزعالاباونكم مات نينمؤمللو هلوسرلو ةزءلاهثلو لذالا اهنمزعالا ندر خل
 هريرغت عمم اكنملا مالكل ج ىناثلا واهي غنل الو ةزعلا ةغص»جارخالا تو.ثل ضرعتر يغ نم نيم ْؤمللو هلوسرلو هلل ةزعل تنم لات
 ىداباب ىلهاكتلمتثلات ارارمتيتاذاتاتثتلق هلوقكهفلعتم (سعءو) رك هلةحامهدارمفالخ ىلع
 75 اوطن لب ىللاد تاوط تاق
 ىدادو لبحلاوتمر ارت

 ربر سقت قرود ملا

 م->ريلكل اررخأدها ا

 نيشسلا نيده ىنءمىلا

 عطمسمل بصل !هياواإ * ىمالاول_حرمهسابتننق

 عسطقلب امو قربىيمدو ه ىلزرامو ىا-قع-طقي

 ع : هقاح سوقهدمب ميلم ىنهلوق هنمو

 هنوفح ماهسامنانسوق « هفك ىد.غأ هشعلا ادنو
 هنية وطمموسوفنف ٠ هقاشع ىلعامقيلا هستلأسف

 مايالا ل دعب ”ىلع تمكح » امدعب ىلءاخاي لياتك ىفاو هلوقو 0 ١
 مالسلنمهيفوىلعادرب ه نكت لىقابتشاران ىرأ نكل لافوامهد اراب تفتك اف
 كرد رولا هك نمر ل
 ٌقرولاو نو صغلا نيد لسن و ادغماسحلاكرهزلا يرئامأ لوادىناثلامسقلا اذهو
 قرطا!قرافمىو فذ ىش ه٠ همراص لم ىرخلا قس او بادعأ همظنو سانأ ا نيد
 كا تالا م ندع دال ابا مر |
 كعأ اظريسلا نم ىرس> تحصأ دقو 5 امصلاة سمن ىلرادلا دمعي نم ترس ادهن م دوصعملاب ىلعهملا

 4 عباتيم ا عسانا بعت نمو ه يدنلاببلا ةلواصورعنمو ىبب ىف ىناشلا مسقلا
 ادق |امل قاورلا عمدأ نم هىرحوهللا سان نام بأ هلوقهغئاطا نمو ريدعملا هطرسشل ميلا

 تيلقنا ىتج نمد انثبام ٠ ههقهق ىف هطيلالزتلل عيد يلا لهآ دنع
 : ىرخأ هتك ةدايزبافطادازو هلوق هلثمو معاهاو

 تبندقمالملانع ىنذأف ه٠ ىنلخ ىباصتلا ىف مولينماب (مكسلا)
 تباقناىتدوطءلاتكتأ و يراوشىف تاساكلاةمفصت روذدعسم تن ىلذاءاب)#

 براثإ فاك دكحرمأ « ىذلا فربص فل قعلا ليلقلاانأ ىطغام ميلا دي اذا هاما . . .: َ لاوو ىنعملا اذهب بعالتو ىرتساف
 0 ل 57 هنعضا ام لنألو ه(مطلاىشغ

 قار هيحارنأنُم ةهاعا مف لان انح اص 3 هن م 5 0 3
 00 3 5 3 »* : 0 لازامأب / ا هلود هنود نهو هجره ناهمالعلالاو

 ىقاتل ا ىلعام عوطةاارهظ » دعل ىد ىتبحرفتعطقدق 0 يالا 7
 300 ءاع 0 0 ا 1 هوو ام م ل

 دءعولاوراذنالا لس ىف ىدسح لاهم فىهدسصقو » اول-ر :5موعلاو يلودعلاو 8 3 ع . 6-52 2 2 * 5 2 هر هنم) ن 5 نع هلوة كل ذ نق ىومازاب1لا ىبحح عيشلا سادخنا صاخب ةيروالا قمقدىفىتأ نمد || ةرام افلا داسالا
 ِ 5 نإ - - 3

 ىف هد ىلقو ىنع ٠ ىثناوفرازافءيط سأل ا 0 0 ا دلاوددعولاناكم
 قطامزىرحت هفلخنم ٠ تدغعومدىتح كامو ل

 مول: تنأو ارذبع اهل لعل ٠ اهلاؤ سلة موللاباهدبتالو نيقفانملارمشب وىلاعت هلود موشينيبملاردعلا يع اهاسف « تفاخأو ىلس ل صولا, تدعون... انهغمهلودو د 0

 1 ا و ا ل
 بُئاسا|ىحدملا لكحارو 5 طبترب لف ىدهج هنح دم

 قلخ نكيرامدعبىلاسومارو م ههحودوساوهاوهأنمردع# ٠ هلوقو

 ا دهاشو املأ ايادع مهلنأب
 هوثد || هلو دعولا ناكمدعولا
 نماد_غنوملعس ىلا عن

 لاوو هناعبسالا أن ارك ذعوذلااذهولاو ميركلاربرعلاتنأ باق ذىلاهتهلوق ءازهتسالا ضرعم ىفحدملا ٠ 00 : || دهاشورثالاباذكلا
 | 1 ادلة يروكد ا ىو الع تعرأ)» . ةيراوملا مع هللاو هعانصلا,ده نم ىنحأ ىلعالا نحال 0 0( ملعسملا ىثي نمع ونا اذه نمدوصقلاب ىلع نبا نت دقو يسمن اهناعر# نم كلذ وضذوود ءءولا ناكمدعولا ظفلن هدفمك-ملاومدقتملا 2 ا 1 536



 ثيب لك لوأ ىفىنثملا عقوذا عونا افرطم هيب فام ىعس نا نسس< ودو# باهل! لاق ركفلاو نوشلا نايدرملا بىدوأ

 ىوعرااولاو) (ةعجارملا) قيفوتناهللاب و ةذبنلا هله ىلع مدقتملا ب ىفعوذلا اذه نم دوصقملاب ىنعدللا هذدقو ىسمتن اهرخآو

 نيهدنلا ن> عمدلوقنهذابلا ىنةلح ىبأ نينيدلا باهش خيشلا مظن نمو ا

 نيس ىلع ودس هريس قو ؤنم ًه هردطظنمولاىف امنادخس مهدارو

 ىنكسايو اهل نه حيرلا شن“: :ساو « هتءعنر بو سحمان دفرظتاو

 ىلا نان ىلعولع اذك كك ىِضه مه ذارا هلودو

 اهنللكسارتعدرو ه |ذنازا ع تدنأ

 نيهفتلا نسح عههلوق هذمفطاأو

 أهل يرده تعا  كاوذ تعلد 4 هقوغ_شملزت ل ك.<ىراد

 ل-تلع ادبا ة_هجس نال ىد2هذا, الهح ءارعثشلا ده | :مدمهلوقو

 اولودي مهع د ىوهلا عدا ذا »* 6 0 1 لاعذ

 مظناذا مودلارر د4« -طنو » هي || ءاشاب

 مي را !ان لوعتو 3-0 هدص#الاؤلالبق هس و

 ماشلاىلا نيدلا لا جيشا !مدةدةودلوق اوقو

 بذدع!وقورباعف مَع لمو مكسش ا د ءاردالاريشعماب م

 اودأنو ةنكس هلاوقأ 5 اوههغؤ 59 ةنأسن نبا مك افاو

 تاسانمهلوقو

 اك ار ةرسملافىشهتيسمأ « اهتنك سؤكلانم تاطتماىتمو
 52 .هار 0 انغارالا قدام » اهريدسن ١ ىثعتق طر

 هلوقكلذ نة ىراغزلا ن نسح نيدلاردبخيشلا هركش لئابعبةيروتلا دراوش صن نمثو

 كذب مود مهلا اذرأم 5 ىاقست ركن [دقوتلاق

 كْيع دعب نيعال تلمذ وه ىريغ نيعْك تب ادا نكل

 جارفنا طق هلام احا مس دع ىفقح تاعح مث عمالا تسساح هلودو

 جايسلا قرذغاو عمدلا ىرت + نالااكحروع مازاق 0

 ىهلت قرطلاءامس اودي نع م "عرافا تير ذا لكم هلوقو 4

 ه حولك نم عد دق ىناعسف م ىبوعدت لو كانضأهحوىا 1

 لال قدك دير اظل م لتعصلا دانا طلو هلوقدأ| .
 ليوطىل-ملو داوةفقرعهش « احد ىنداتفدر لسه 14

 هضارغأ نم بصااس!ةداو سو 7 اهتادىرب نكلالا ىفهنذقا اضأهلرقو 0

 هضايب ف شكت نياءامو مسوس ٠ ىنباحأفهوح ىظاتقلطأ ْ
 داحاوانمكمهلوةوأ] ٠

 رادعلارعشنم هيذدخ ىلع 5 ادامرىرننولذاعا !لوعن

 هلم ١ دل 5 كك اي

 اهلوم رايدلا بح ىلع ىل-ةم ٠ ىوهلانم ت>ربال ىدفهاذابا

 ادت سيل ةم>ارملا هللا هجر هح نادم العلا لاك م “ (مهفنمري _خىدهع تلق ىنااولاد 53 ىعواطاامىلق تاق

 اهايس نم مهنمو ىهأر يمك

 وهوباوحلاو لاؤ_لا

 ةعحا ىهماكستملا يح نا
 ىف ةرواو لولا

 هربع نيبو هني ثيدحلا

 كس ىشراو ةرامعزسواب

 له_ساو ىنعم فاطلااو

 كح و تب قاما لحام

 نمو ىستنا تاب أوأ

 اراد ند: الالات لاق

 رئاغلحران انأ نا

 راع كلاط قوتك

 اننود نمرعاا نانتلاو

 رهام حبا -ىناد تلق

 انقوف نم هللا سلات لاق

 ركام ال ردو لب تلف
 انيلا لعرمدتل | ناوتلاق

 رباط هقوفىناو تلق

 رهاسلا ععفاماذا

 اد:لاطوق سك 2

 صا الوهان ال ل

 ا هفو ةريثك ةاثمالاو
 هللا متذدقو ةيافكانرك ذ

 ادهنم د وصعأم ار ىلع

 مدعتملا قسى عوذلا

 مع أهللاو ةذمنلا هذه ىلع

 (بحوملابلوقلا)
 ريصلا تل ةةتواساولات)و

3 0 

 اا دقاق اان ر للا ا ءام مال وهلا عودشت هلع صاري هرقل فت ا 6

 هأ بسام ىنوم ىلع هلفقا لوئسنلا فاك ن كلالا ىف هلو 3



 دفاوشلا نموىسّنا هفدحأ هعيش لو ةملا قيس ل ىتةمرع اعل اعرتخ نأوهعارثخالا ةمالسدلا هجر دوه تباهشلا همالعأا

 المأ كك نع صقع بالا سيلوخ-الا لوقو ىلاءا |ناكمال برح لل سلاو + ىنغلا نممركلا لطدىركشتال مهضعب لوق
 ىتب ىف عارتخال ا هم الس ىوعد هن ملعب هلل اوةيافكمانرك ذامفوةريشك" س 1( ةلممالاو بحد نيد جرت ل ١انأ

 ةذينلا هذه ىلع مدقتملا
 ىلا قيسأ للءأامفىنناو
 ار
 معأهللاو

 (عيبشوتلا)

 هك ىبابوىلاحتتك (

 ع

 عمدلا ني_كافلا ىمكحي

 مقسلاو
 تاهسكلاهمالعلا لاق

 نسعموههللا هجر دوجت

 ةقب رطاا ىهو هعشولا

 لمه عاشلا ناكفهررلا

 قاف هرخآ الا هلكت بدلا
 نمدعت هع رطب هسق

 هده لهأ دنعوهو نساملا

 قاينارهةعاتسلا
 مسايرعاشلاوأ ملكنملا

 ىلاي مرا اوشح ىفىنثم
 نيد درغهم نينملك ه دعب
 ىلا كد ع
 اوم ىرخالا نورك

 هماللك ةعدسوأ هثب ةمقاف

 ءاح دقو هانت الرب ا
 هش امالاةسلا فكل

 هلوقوهو غالب ىدن الام

 بخيت هلع
 نائاص+ هدقسشن وءرملا

 نمولمالالوطوصرالا

 لوق رهشا!ىنكلذ هلم

 رعاخإلا

 كراك ذننم عبسأو ىدسمأ
 اماق

 هفلاد5اورادلا عن ىبدمأ نءملاحام ىتلاح نع ىلث اساب هلودو

 هفرصونامزلارو-نمتمدق ه ىتلال قربال ”ىريدصو
 باصملاهلاولاك» ىرولا نينام تصصأ هلوثو

 ىباسحىف ناك ام ٠ ىذلا ىطمقلا ىذر كف نم
 ظ ىرانوىتقرسىأر دقو « روح دعب نمىراج لو تب هلوقو

 ْ ىراحتافراحدق كلللع ٠ اذ نمو هناشام كعمد

 : ائودمهلوقو
 لهسىوهلا ماشحلاب لساوب اوه م ىسالا ىكتش هبلق ب صالوقأ
 واح ام كفن رتخاوىفل ا ٠ ىرأ ىذلاو ىركسا | نبا فك :اذع

 !ءاارواودأ نمدعاطتنكح هه رتس قفالاميغو لالهلل ل3 انمةمهلوقو

 « دمف لعام علخاوةراشنل اكل

 العمى دمالغ ىهلوقو

 * قداصب# نع بعت نماي
 و اعللاب لبعت ةسقموس ىلنم

 ىوهل ا كح عدن ةيراحيف لوو
 ىوملاو ةبايصلا طرف نم ناهلو ٠ اذلحال تيفود.صىوهلا ا مكح

 ىوهلا كح ىراذكواضقلادفن «٠ اح ىفنىسمتال ىلذاءان

 اهنمرانخ نكلو سونافل او ينهذابلا ىفةإج ىبأ نينيدل !باهث خيشلا تاعطقم بلاغ تيأرو
 نيمدتلا نسح عم سوناو ىف هلوة كل ذ نق كاسل | اهىف همظن نسدعام

 هعولط مو هلا نمم الطلا عنم 58 رين م-غ سوافلاا اكو

 هعواض هيودحت رانرسنم ٠ هقرك عومدلاىرحأ قشاءوأ
 نيهذنلا نسحأو لاف يع نب نيد/ اريكت هفةمدقتو

 هعوم بيم ادقفىلع تفرذ ه امتمواتسونافغاا ىلار_ظتا

 جوعء نم .ذام ىلع تك

 لاني نيح لكه-:ءلازام

 ل_.عمْك حاده ىللاقي و

 تصف >2 ومس حج دونش

 هعولض صيمقلا تحت نم دعنو وم هعومد ه5 بهاتو دس

 : نيمدتلا نس> عمداجأو ةل ىبأ نبا همفلاقو
 هناعملاتهومىلا:اور ٠ انلدعب نم سوا غلا انسىكع

 هناقحادب تدهامءاملاو ٠ هعولض هملعتاجشا ام راثلاق

 3 : نيمدملا نس> عمهلوق ىنمدتد و
 هعج داؤفلااها|بوذيورح ٠ ىدسفعو ىوهلا قل اجدلا ىقانأ

 هعومدهبلعتشوذ ىوهلامتك ٠ فند_٠بد لسللا ىفىن"اكف
 معن. نيدلار يم لوةانهاضنأ ىنمدعد و

 اهركتي سال هاوهنم ةلاحىف ٠ اديني-سوافلا انااراذدعاىدأ
 اهرتسس بوئلايادغف ىوحلاران « هعاضأ نيبام امريضمىوهلاىأر

 داطاوريصلا نادعملاىناخو ٠ مكتيغل جون ىاقم نع باو داولاو لهالا ناقفثملا  ىثرب نثد

 ساي نمانه هتلقرعشب امو هللا هجر عبصالا ىبأ نبالاو دسحلاو حورا!نانقابلا!كإىدف ٠ ىدسحىحورلا ةريغ قمل

 ىماوةينمأن مداه فشلا الوا رار بحلا نايساقلا ل ىثر ه امم ىوهىنمالمناتنحمىب ردو
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 هسفن ءرملا بامع ىنسن ده هللا هجره مح نبا همالعلالاو ( مهن توه ىتوقالوأ دصقلاو 5 اولدد ناوى د>ىنولا اذام سفنانإ

 نموهو 1 ا ا دلاق هناوأ نمهدع دعو عد ها بالا 0

 0 ١ قاما للا طابت . ناابية تشر و |
 كلا نا امد نع قاضوأل رصف م هناك جرا لالا اع

 - 5 51 اهدلح ىف ةاشإاهنمتوع و قدس ىلنارقالا فحادنا

 (ةرباغملا) هلوقهنو شف ءاطا ندو |
 لذعلا عمسر اص مهرك دل) افاكنوامشعت هنفتددزاو #2 اوولابالهأ تاقف بيلا باش

 ا اولا هيلع اصيل اةرارلإو مح هيك 1 دلو تعملو

 1 رااوللا نع ب فرج هير سرا هلوقو |
 7 مركسكلا ىتش رءهلناوهلتلق 2 هل ىسش نم ىلا ١

 ةجرةح نبا ةمالعلا لاق هلوةنيمدنلانسح عم هعب دنا هضارغا نمو |أ]
 موق اهانه“ ةرياغملا هللا هرهازأر م ىلعاوفطتضورلاك «. اوءجد5 ساما اواوولا موب هلل
 فطان نآوهو قلطملا هراشب ايندلا الت ىلخت ه هفباصأ نمدو_عءاووللو

 نامه نا لضم ناكل هات ىءارج ٠ ةلح سلأ ل يتلا هلوقو

 ىسبتن |هريغوأ وههمذ هقيقعي تعخدق ٠ بنيزعباصأ هلو
 هلعىننعونلا اذهو همالعهرتس اوعلعذا ء ارمدمءابولا ىدانمىدان هلوو

 درو ددكذو تارعاشملا ههالسلاورتسلاؤفتبف « اق-تاسدقالغلا نم
 ةهسماقملا قئىريرسحلا تلخ قود هلدنلاب » ةرتسرصا تناك هلوقو

 حدس ىنغلاب وهي رانيدلا تامرته د_عبق ٠ اهلجوزهن'اك
 مم نموهمذوزاندلا هلوقهعيدملا هضارغا ن مو

 مودع, لوةدهاوشلا بوتكمماسةالاىفدعسلاو ٠ انعلارمس مالقالا ترخاو

 دنعمومدمادهو مويلا بوسنم طغلا م الكح . لطتستال ”ىطغلا تاقف

 تلك تانلائاخ هيهتشادوسأىف ه امولداز مئالو هلوقو
 هع لم هلنمع تلقف « ى وع دوس لادو ْ
 دقءارمضللاةبقل اد واب هلوةلاوغ ميامى ةضارعلا فئاطل ل

 00 سلا لمع :بعلاردةلاداموريثك « هران عط#ت ليللا ىفىذلا نياانأ ٠
 عفشتي داكحورب جور لوب ريثكلا ريطاب عضو 8 ىرولا ىلع ىناوعلا حادقا,ف وطب

 ل الحال صسخراب ىذرب ناكدنا لود م دعت دقو ةل < ىبأ نينيدلاباهششلاوم اظن نمد اه

 . همارءاظ ظطوظللو , ىلا هءاعىرهظا دغ نمىب هود ةرثكلا
 1 رهدلا هقالسلا ننال هك ىو اديدقَو هراذسع نم تاقكأ ْ
 مول نك بارشلا هنلا ىدهحو نم نسا بذي * وا عرخر أ فسلل لو 1
 2 0 هلا كس هيسفسب ماوو ٠ ىدخ نس> هف ظوىف ملكد 0 هلودو 0 ١ 00 5 ا

 ه1 لة قارقلا تام امدعلو ىلايلب جاهامل لاقو .٠ ههولىيفدازدقلذاعو هلوقلا)
 لب وط:ءرها ىنعقارغلا موب كاولاوثيشلا.الوكلت ه قبتتام بولا قوراع 1
0 

 تحلا 5
 2 ا م7

 دوزتم ىلع هّدؤ اسم ترمدق

 ملهحذا مهحدمىفتغطااق سانلار ,اسدنعنومومدمىجااوللاناو هعحاو م دعتملا ىدب ق ؛هرباغلا و لد عوت امص نهرا هدم

 ىغام لسا | قاودالا ىوذفاصت او ماكس الاوة قرلا بلا ىف ةرباغملا هله نسح تزرأو طرا تشو 3 ىيرطاامس

 لاو (مدعلا ىلا نشمابسم عيلخالا ٠ * هردي سا ىرمىشعلا فتغابإ (عارتخالا همالس) معأ شاو مالكلا طسب نع



 رذؤد هغطعو ةروسقك 5 ىف .٠ نعادتو نعاط نيبكدنأو رفعالالازغلا ظاشطلابتنرو م رطاتملاانقلادانك ترطخ
 تظن ىصضا !يهازل ااهذخ ىلا هه سرتفغمفك ساك لكل وو 4 سرت ظا ب رملكىق وتزاز ملا لوقو

 بيسا نيب «بق تعج هد _.نل | هذه ىلع مد قاما تب وةريثكنهاوشلاو : 6 ف نرش ناهي !فودسم

 كح حبس” 239إيس-لٌٌّ 2: ت>ت[ْلبججلل هاو كلذوهداجلاو

 هماممع غد هلاهلو « ىتاسدق الال_دان هلودو

 همالقرادقم كنم »* اط- تلدول ى-شا

 رهزلاوضوراارغشب ىرغث دعب نم ه ةلبقم تلازال ضرالا لبق

 ةاعاسه) مسعأ هللاو نيد

 (ريظنلا

 ىعدلا سمشاورزا)
 راما لزناماي لئاو هسعمدو ه اهظتنمل مثلا عجشا لأسو َ 200 0 او ِ 5 ًّ ١ 7-70 ديلا
 اهتتذدقهقرح ٠ رهاسل لع ىنف> هلوقرلا | نمنربل ضهراد)«

 ا 1 2 يدلل سدو « (مس م

 ا انجاز 5 ةقع صيص تحكم ق8 اج وهلوق ف 5

 فرتلا نم نسح ىلع لان اراح ٠ تح ىو ا ميف نهلوق عما ريظنلا تاعا ىه هللا

 فلكلا نم ىبام لزم هيكل قلع نمردملا ق'اردد لا مدذعول

 ريس [مارغلادسق قانأ اهذ ٠ هد ضراوعنم تش تنتف هلوقو || 00 غايب

 رود راذعلا لبتىوهلابالو ه قلعت طق شعاب ىلداك الو تا
 مظنم بابح انجب .« ىماكللاولجاذا هلوقو || تناكءاوسوهفقتاطملا

 مستبوطةلادعب م .ىامزدا .تاع اظفاوا ىعملاظفل هيسانملا
 همركفرخافلا ل دوقنء « ىلارداب رصاعل اهأاب هلودو || ذا ىنعمل ىتعموا ظفلل
 همأىلع سخااببزي م ةعاسوكرتت نأ ابا ىائثلا عج دصقلا

 هرسسح نان دل أ سدح لعل نم اهدرئال ساكنا نس احاب هلوقو هعو نمهيسسانإام

 هرفسصراطتنالاهثر وأ ٠ افيطااهلاءازه مثدغاو هو>ولاد>١نم هئالعوا

 هلأس لعح رتغنم ٠ ىفشمانرطأ هلودو |[ صيختلا حرا شهدحو

 هل-صيلارقتقيا «٠ هللودوم ن سحاب هل عدهشتشاو كاذوخ

 نو.كللا كإت تاذل نم ركسسلاب ٠ الطلا سؤكنعتنغاةتنغ هلوقىنبع وأ سمثلاوىلام: هنا لوب
 نوقذلا حور قلطا اذ لشم ىف « اتوصىنههذاتاقذ 9 هناحسدناونايس<رمقلاو

 اهلوطانقلا لوطوكمحارفسص ه٠ ركسنمباصقالا ىدهماب هلوقو ||| امهور.لاو سمشلا عج
 اهلوصومباصقالا نس سحأف « ةءاس اهعطا7نأ ل ايا نمو نيداضتم ريغ

 اهقوشنماهؤانعامردأ ل ٠ ىسأت هان مأ نابلا ماج ت حان هلودوأأ ىرتصسلالوق دهاوشلا

 اهقوطنم هقونخت ا+ءاك ٠ ىدمنئاوسرهظالءامسغ هو ءاضنالالبالا هفصىف

 كهنسعا ىهذد فكن س> ماوق * رك ةاهغالا لع قوطتاو هلودو : لازهلا

 كةنعىف ءاوروانىاتداوس ه اهل تاعفاحوناهه-وتدّو سدق سالا لب تافطعملا ىسقلاك

 كرخ مهدعارسا تفخو « ىقاوبيباان ا ىل_ باي هلوق ىبحت). و | راتوالا لبي ربممه-

 كايذتحت للاب تاخد « ىناحابضلا شغو لطف ىنلالآىفمهضع؛لوقو
 ل 1 ملسو هيلع هللا لص

 ا اسوي تال لذار ا ه ةلودرهدلك.غرطشلا ىرتلمأت روتمل اونو هظوش 1

 امظعأ |ثعينو ىحت انقلادعو و ايد 2 رواه حرب كلا ناكلا ا كانو

 لطايلالقان نمهولشاو « ىسنا !لهأ خرطشل لبمأ انمضمهلوقو
 رعاعللو مطابالا 2
 0 8 نب. ريظألا هاعأ ره ع هراسضعوه ىذا لوالا تيبلا فعج مرو ىسعلاتنءلاو نك رلاو »ه امصلاو

 ىلعهللا جقفدقرهبافك ةعمللا هذه فر ,ةريثك ةلثمالاوةيزاخلا تاهملا نيب ةيسات لامس ىلاثناتيءدلاىفو روسلاءام*ا
 (هسفن رملا بامع) قيفوتلا شايو هدخاو هيت نامل لغو متم يني عونلاذله نمدوصقملاب

 ” تنفع بف نمشنل
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 ناصغالا ىلءانأ نم تطقس

 تلك |ام 1مل اريغب نوفح ىل و)(فادرالا) ملسعأ هللا وهسنتلاىلا جاتح الو

 اًرؤتح رو ادربمتلخد « ىت> "ىلا ماركلاوةغ اف

 نيجذتلا عد دن عمل اص نبني دل | ىن ىذاعلا ىهلوقو

 حنادملاباطعمىمشاو ل اقيقر ٠ ابرهد مص نيدلا قندو<
 حلا ص كل ءاننثأ نغفاذا ٠ رختاورخافملا تزحانرهدامف

 هلوة هضارغا نمو

 امهلتو امها:بوذتتدغف « ىرولاداك أل ذلاقارتاىدعا

 امط دفوداامل !فاطةناذاو 4 هصقن نم انناريس تديازتو

 اثنكى كالا اع ىنءار زولا ضعن هلىده أدق ودفبطالا هتكش نمو

 ليجلا قاللا اصلا تناق ٠ دنعفلأ دع كلملارزو
 ليفكح ناك ىنغلاب ىلم ٠ شك ىتضالا فتينمدقل

 هلوقهنو# فئاطل نمر

 » دقو ىصد ىعضأ ل>انو

 . ا قطا اساكه تملأ

 ٠ ةولخ ىلع زازيلتلق هلوقو
 « هقفدولو قؤصأ ىنلخو

 ىمداعلا ب نعلا قهلوقو
 > همعطادغ د5 ىعداعو

 لايرح ىو وار هلا

 ةقرغلل بسن ىتفلصاو
 ىهفذ قرسةءامتناو

 مالا ىداءاملا نمىورأ
 مكأع لمسه نم هلسعاو » هضره هلك أ ىلخ ثروأ

 هساطم رعامدد- 7-0 ردنعم ىوذغ ءاح هلوقو

 هيد و ىأ حر, لظ 3-0 تيمرالا اذتاق دع ,

 رخل هيأ دهسح ىلع كن ن مو م دجأ لفمالظا ا ىفارح تبااطت هلودو

 ردنلادةتفيءانظلاةلءللاىفو ٠ انهىلابدالار دما !ىنادانف
 هلوق ةلح ىبأ نيدحأ نيدلا باث يشلا عم هنو فئئا طل نمو

 هل ىلا ىقلملاانرعاش .« ىلا ءاغبلابستي نم بكي
 هل-هاءنروديرو وهل » انالاق, امكهاغ وهام ١

 د.علا قمقد نينيدلا أ ' خشلا ىفهلوقو
 لضفتو فكل اءالق « نكذ نيدلا ءالعل

 لخناو دمعلا قيقدل ٠ !مملْخملا عاف
 ءامام فطلب :وهلودهنرو“+ ل1 بايىف بح اسلا نينيدلا زد خيشلا فئ اطل نمر

1 

 ىلايللا ملط ىففيطااب ىوس 5 فرز 0-5 تيمح

 لاما هرو عىل ىدهاف قوش طرقن مالحات ىناو

 ناءدادنلا نمتاحتو « تادغ ني-ضاي رلا انت دق
 ةياغلا ةذلمملا هله ىلع َمدَعملا ىتدب ىةراعتسالا حوضو وةيافكء انرك ذاهفوةريثك ةلثمالاو

 املرهزلاغا اوخانناوو

 (م-: مهل اريغ موسر لو. (ممام)
 هجره نبا همالعلا لاو

 وههنا اولا ىلا عت هللا

 لات د اوئث ةياكدلاو
 كلك الا ناك اذاو

 راصتءا بح>اولا ناكذ

 ةعااعاو ام دد دخأ

 ماحو همادقكمدابلا

 قرفلا تااولاتىنامرلاو
 فادرالاو رهاظ مهند

 الؤ ىعمماكتملا برب نأ

 عوض وحلا هظفلي هع ربعلا

 وه طفلب هع ربعي لب هل

 ىلا: هلو ةكةعبانو هذدر

 ىدوخلا ىلع توتساو

 ترهتسا كلذ هعمت> ناو

 نع لدف ناكملا لع
 لا حملا صاظتإ ظل
 ءاودسالا ىفا هذ دروه طفلا

 نفادرالا ظفلو_هىذلا
 نذممسولءراعشالا نم

 اذهولبعالو هيف غد زال
 تسلح هظفا نم لله ال

 طفلو ىلا تد-عقو

 مدقتملا دبى ففادرالا

 فان تلم" [نودس

 افا وه ىذا نلسكلا

 راعشالا نم فادرالا

 كلذو دما اهمومع»

 هريغ ظفل نم لصحم ل
 (نانثفالا) معأ هللا و

 اي ىدتلالا ناعو
 امظو ل

 ل امانمهقرط روزي « لاي ى تدعو يه هلوتوأ|| ٠
 قولا مماطلاو انقلش تعب اعب هلا راطلا كلا اناكف 9
 ء(مهرعل ع
 هساجلاو ب سنلا لمرعشلا نونة نم نيداضتم نين, رعاشلا ىنأ,ناوهنانتفال اهنا ه حر دوهتباهشلا همالعلال 9

 رهاط نبهللا دبعا ىورو فا دىبأ لوةهساجلاو بيسنل ا نيب هيفعجامو ىسمتتاكاذوفوءاسهلاو عدملاو .

 رخل وذونامزلا ةرداعْ ماع تغلط ور ل لو أ ىن ولو نام دس> نمحورلا لت 5 ىنمتن أو مولظايثابحأ /:



 الكوب بلا ١ روووولا بك ١ (هراعتسالا) قيفوتلا هاب ومالكلاا طسب نع ىنغبام نهلا لد ف اصن | ىفو هن تاع هيلا
 ىةغلايملل ئدلا ىف هعيعإلا ىنءمءاعدا ىع هراءدسالا ىلاعت هللا هجر دوه تاهشلا لاق (ميدلاكم هذلا نويعوءاشحلا 1

 ظ
 لوالاوهسثتلا فةغلاسملا

 و مل لا ىف لحال ع ئشلا لعحوه تاق تئش ناو اريدمتتوأ اظل (مع0) ا لولا

 راسا هب تاوبتخر 34 ًاىلع 3 تر كر جوملا كو دع لوك هلوقو م لل
 اهنيبوطألنمىوهىلع ٠ ىلذاءىلدينفتلا ىفداز د5 . ددبللوقكىناثلاو ايرحىنتتدزدق هعاوهلتلاقف 3 هد-كراذعاا حالد- ُّ ا عا ال حرلادي رب
 عدلا ى داو هلودو لامثلا دس تس[ ذاو

 اهنمعىأرنأ الرشد 5 مراصاهظل نهاد ىدح
 جرتتلا هعولب داؤقلا ا 0( 1 ااوزكسمال 1 0 « اهمامز
 : او.تطأامدعب فطلب هلاولات» ضراع فلا ذلعلا ىتشراع 0 ورنا تراصتلا رداع ْ حير سلاب رع ءشاا كاذتلناق ل لح هيفصا رهاش ادام «نخ قيفلام لاخلا
 دحاوى دعى طلاق اكان ه ثلاثالبانرصذا تدان امم برقام تاراعتسالا دراشىو هلافىبط هبلا ٠ ىتسهمىثفطعلا ىثامل هل نم ايد ياحامو رظن ه-ولا فىدنعاذدعبو» 4فرفغب ل-طاب سادقلات اق ايايادام درا رفطاوهو امهنبي عمال ٠ رمقلابىيبح هجو ىرولا ساد 00 دوضفملا نم رو لوح َ او.عتال بيشالالو تلد « قيس ص نراعلل تام مالكتلاوةل جلا ىل-عو
 مالكلاباموب عمت هلمتيأ اراذنمو مهدهج مالسلاب نيلخابا 00 نيراشس# راعتسسالا ىلع ىنعد تلهتذ ٠ ىرولاىفت اة نع تدار هاد هسشتلا ىلغش قىندهاش + امدنعلودعاا لاو 0 0 ا
 اذ عنكحيب منا جبشو 2 هنعاثلاووراعلماب ل ١ همرااىد مالسلاو ىنعملادسهق مت 1 ىتداسمالسا| ىنعاوهنءال لوق هلتمالا ند داخ
 (ىنعم) انعهرهدلافدوكت نا غش ه ن كلو ةاورلا عم ظل ترط دوعلا ىوذىّتحا مت اقأ
 ىثنااذابيضقلا ترمدناضرهدو ير اد 1 : ىرثن | ىف

 امنعاما, شت تمر نا ه هول-اذلتره ةللو : 0 رخ الالودو ىضلا ةإ)-> ه>رط نمىسامق 5 ىلع ًالدلاب نع ىعرطو رجة اولا
 ى-مشا ا هوطرخ نمتانو و ةضور ىفقوشعملا عمتب ايرلاو مطابالار مجاذا ىت-
 انروءاعهحيسرءاجو « ىج انانلمز شا غرد نيءارطق هل نالاو اعطقنا يد هقرلاىفداز «  ىذلا شيعلا هقر ىمنأ تسا 1 راوتلا نيعا كلارك
 ىلامللاريغتال ىدشعف « ىولس ف كوذلع عمطتالف امرقأو تاراعتسالا لااا ىنان->ر دملا قوم رد د*رادعلا للا هلوقو نيش نس اا
 لاك كاد فر دل | لك ركساأ وب و در عشل |نه لخ نم لوا نالو ىسْمنا نوسعلا لاسلايهيدقاو ان د !|قانأ نمو ه هدحخقوفهلاخ ىدفأ جور 5 هش روذلانال اهقبلأو
 تحاطدقاعادحواذدعب نم و. ىتدفم يي 1 ىبل دنالا هحافخ
 5 ار نم ىلع تل>ر هةع4مىه * اا لود عابْل_.ءالملرئاو لدصالا سءم تراظ' دعا
 هللا لضف ننندلا ءالع ىدامتلاىفهلوقو "ا
 7 1 (لبد الادسملل 1 2 ارتفاوبيرملا ارطحا دملاهركشب فون « ملامنيدلاء الع ىطءأ دل فردط نم فعسضأب
 اذعءاا | -. 1 : 0 : 3 رعمأ سوشلا طقس* نم سعا ىلع « ىنفووليصالا لاوسم ةوذصو
 د 686 لاذ م #» مشي دحدر وتارهز ىطةلشل لالمربغب ركع امهفمسم 2 ىتام<لوذعلا لوقىلاىغدا

 مح لاا - حا سوقلاءادر م فقرر بصتا نو نم هعمددخلادر وقوف ىطاشلا تان ادبلولا ىنالو 2 5: 8 00



 ليا |1038 اذ ياا ميم الا

 لصع امهم الك ىف ىتايالورتكالا نغامه لح ًازيقيالنيداضتم نينعم لم امهممام الك ملكسملا لوقي ناوهةدحومء أد
 ]ح هظافلا نم مهغبالوكل وامه ريغ وءاسسهل | وجدااكن ونفلاب صنم ماهمالا اوامومق سصالاءاجب ادصعب ليدعت اهقزيبقلا هب

 نوم أملا, ن ارو هّنشب لاصت ا لهس نب نسا ىنه سو ١ ءارعشلا ضعن ناهلاثم نب مالا اذ اص هظفل نوكي لب هئنلا» اسهالو

 نلذلا بانا زنانم نير حس
 هداهشلا ىبعه نعال ىهلا جوهر هداهشلا ىلع ديوع

 قامرح ىلع تيدا. نا هنيتاهتلاب نيكس ةنامر ء انميس هنا 0 د
 : ىنولسوارهق ّقثءلاىنودهْزدَعل «ب ابواطرةئلاوسالفالا نم تبا هلوقو دحأ مل»الاتيب كيف تلمع ل

 1 1 نوللاه--.-3ناولالا نماسحا ه التاةروءلاو ضءسلا ب اولادو كيوحف ما كشحدمأ 1

 0 ايلاوملا ف هلوقد
 كيطعأاللاقةفرتعات || معيرصتايرسهلاىمموىدص(قسوا « جرمتاوحرةسارنسح مل فرط
 لاعف كلذ لعفنوأ :رلاىفاوذذَمَ:لذاوعااور دن اىعمد « حيربستلا نمىنالخو ىدرعأ يذق

 نسعلا هللا كراب دذلا نددب هلق ىلع ىهآ تلقو « دقلاقيشرلاب ل اعمامووتح ره 2 هلوقو
 نئكللاناروماو دحلااذىلا ى-ايرهالا ىهتناتاق «٠ دح ىلةةاوظاخلا نم هس لسف

 رفظ ىدهلا مامااب نيملالول-ىشخاقلقىنضمتحصاو ه نيزلانيزبلملاميمصباصاىبر 2 هلوةو
 نم تنس نكلوت نيعلا باص تش دشسعلا نم ماس ها نيبلانسو لخلل ]تل

 قنمتنب هلوقب لعب لذ موكل ااناوضرالا فنملكؤفالو ٠ مولنمىشت ال اهحو زاما لقبي هلوقرأ
 ةعسضلا ىفوأ ةءفرلا موذلا ىف ىربال ىلثمودقرأو سعنا « مودلااذ نمقباىنبمءطاوىندتاو

 كلذهنم نسحلا نس او لحانلاقشاءلااذىجراو رك كلصو ٠ ل-انافأار ىدكحر نم تلق هلودو

 مأ ىنعملا تعمس ا هدشانو لحاسلا نلخ نكحجاولاجىلام « لءاران اها تلق لج نيتمعتلاو
 الا هنباوال لا ذهيركشا ىادقوقلامل.طءاىنةدصاو ٠ ىباظاا ىإةىوروربخا ىلتااق هلوقو

 رعاشرعش نم هلق: ىنأ ىنان لزب ىرباتاق امندقو . ىبالقالطرث قدقر كربابىدهع
 ثيلاريثك ناكعورطم || نابمعلااوفرع ىماذوىمعكمدص» .. نابعاعرصدقكانشلاق ف اولا: هلوقو

 هنأ فناو عوتلا اذهب ناير_عىصتمول ىتا ىسحع تلق « نادبصلاعمدبعل عدو لا ضغا
 طاسخ دنع ءابق لصف هلوةةيروتلا باب قىلاعت هللا هجر ىلا غئاصلا نبنيدلا سعمت زيشلا همالعلا فن اطل نمو

 هللاعن ديز ههتاروعأ نارءهلاوقوشلا ل ىوتي « ىرب نموت مسام ىملس سرعه نم
 ثيعلاقيرط ىلعطامللا ١ (ف) نا ىماهد_ةنم | ديرعلف « اهاضر واخ اموررتفال

 ءابقأ ىردنال هيك ن أسد هداسال_.ةءهتآرامل ه انرانوصغتاظنداشو هلودو
 رعءاشلالامةةعارذ ماوه هدرابةلئمىذلاذ « ةبرشهفقيرنمهتلأس

 نيبال كاد تلعتنا الدو هنمباطأ نيح ىظك ا :رف هيلع لموانصغ ىث هلوقو
 نمدحأ لءبالاتيب 38 الصاعرعلا لاذ لثمرا ملف .٠ هنمىادرالا ىلع هليساو

 مأ ثلتوعدأ هتحعوم عربا لد هدف تفذدق »م اك ك اوهرعف تنكر هلودو
 طاشخلا لعفف كءاعءتوعد عيرلا فتءلقأ و ىلذاوع « تاقأو ىمادم تردخناو

 رغاةلاهلاقف هرتاودمملاف تسلو اذ-ه ه اهرجدت وىناش>او ترعه هلوقو
 ءامق دز ىل طاخ هرساهل ار انل ىوشي ىلا صو «. اغا ناريثب ىنةرحت لظاو“

 ١ هيعمل اناريحمملا لثملبللا يفلظف ٠ ارحاوءدوالباقا اوعدوأ دق يح
 عوذلا اله نمدوصقملاب "ىلعهللا مههدقو ىسمتن ا هقدص نسحلا نستساو سكعلاوأةمهسلاىواست (ةنازخ - عوال ٠ ةعملا نادح العاق انارين مولا ترعتسا ىن !لاهتفو مودع وضلا رعب هنذواز 5 05 ١ ب دن 0 2 # 1 5

 حاصل هاعءاعدمألذا» اوهءاءدا مهفي الذ يحال اماهعارعنلا ىلا دح الب ىعسن تحرب الفىلوق ناوهدبنلا هده ىلع م دعملا ىتيب ىف

 توبن امرا مالا نيعإ تامأتاذاو اهغ ولي ملعب مأ منلا ىف يلعتلا ماو ديءاعد لهي د يدمملاام ملعب المومنم هعضىمالاو نب يالا



 لوع ؛تمفتك اودهاوشلا ىفدرطتسار وك ملا ةمالعلا نا مث اريك وكذب .اوالءلةاوكح لاو ىلاعت هلو ةدلا “مد ..كعال وى »ف عم م

 ايطخسر واطا مكن همأآو ىرتدلالوقبو 0 مكدنعرمش ضادو . هندعب كبف بخ طسابو 21

 (ليثعلا) ملعأ هلناو لع ىلعران نم عدو أ ةدسسلا هذه مع ١: ىلع مدعملا ىتيب ىهقنب اطملاو اضرب لدعلا نسح ميصاوأن يح

 باقال راقتفاف كناذ ٠ ىنعدلاةى>-لاصوتلأس هوك هلتلةفىناواس مارلذاعو)
 باصنت ىطسو قورقذىذد » ىدأ بالا بيمحهلتلقف قد صاادوجو لاغاىد
 ىمرح ىلع شذا تنضغ #2 هعفصىلزنأ ب>اصو هلودو 0 ! مجدا

 قيقرىفدهءااوالتلعذ ه ىذا رهط قلاعف م
 دب ه تمام هعفصلا هب اذح 5 للاد ةعمس ق ةتلاس هلودو ه-عرفام لثعلا هلبأ
 ندر عاف اولا كلمه يلح ارعلا نم عاص ظفللا نالت نم همادق
 امان تالباد ٠ ا روطلا تممهف هيلع ل ديالو ىنعم ماك-ملا افنعو حا نمف * ىمالولودعلا ل هلودو ديري تاوهانادد ىنعملاو
 اغقلا لصأ ىلع تعقو» ىدنتقاز ىننكل الو هلع وضوملا ه-ظفاب
 نام[ |[ لكل ىرتعا فلطإلا للنت رلرةر|| .«_ظفلنم بيرق ظفلب
 لخلا مهرعوادن لاك « مروهب لمد ى.دعيف نم دعبا طفلب ىتاياعاو
 جيملاو هاله كةالعف الهح باسلاتعشع او اا ةلزخ نا ص ىادرالاظ ما
 جيلم ةهجو ىلع اب ٠ لك لسقدقتلمف همالعلا لاق الاثمنوك
 ماس” ياابهلفسسو ه رهشبملا دادب هلوقر غلب أو هللا هجر هج نبا
 معانورعشم اذ هملعو ىدانيذا خول لاكناكذ د هاوشلا نم هنعمعام
 ىدالادذان كوع 7 افدلا ىومن>اعو هلوقو طورممل هيفودسملا ةغبانلا
 نيغ هل حارفو قالا ىنع هدلس ضعهلوةبايلااذ-ه
 ىنذا ما 2نمهذكل « اضرهل تنذأناام ءاغلملا
 ىنعف كلاي هنرهال « هل تعيس ديالول هّتيصم نع هركا هوهحرخأ
 اتوب. طاقطل ىنطسابت « لزئلوتو2#اىومتةحزاممو هلوقهلثموأإ| رمضان ىظاتتد-ةرانلاو
 اعوصرعش نودقمىلقو « اهماوق نيل, تهان دقولو## محلا
 اهنيمح رود, ىنضملا امص ىلع ٠ تمسقأ مة عفدىلبهك شيعي ولوقوةعلارج ىلع هومت طوأ

 جر لثنالا جرت
 م>الا نم
 ىذلاو ىلا اذهولاق
 بابلا اذه ىنااع هلق

 اهنيمل هكسف ىافق تددم و تدك ًاونيملااهنم ىرحاملف

 هلوق هنن ارغوهش ادع نمو

 1 و ا »* نيسلا# نذ 1 1(

 ني .هارأ همه 0 4 فلل ُمةلع هله ىلع مدهتلا ىتس نم ل اصمم ءاط 0 هه : 1

 لشقلا تحرش أو ةذنلا
 فاصن ا ىفو لثملا جرش همف
 هيتس فاردألا فرد

 نيدملا طسانامتحأ ه اغفلأ رح الل لوقت
 نييرح ه-.ةتقرع «٠ ارح هءلاع ىدصق ناك نا

 مانع هنءدعبلاو همراكم 0 ىهترب سل نهمادخلا نمناو هلودهممو تانطالا نع سام

 مشاحتلاجرلا نيب مهل سلف « ةمشح مه. ندم كنالو ا ملعأهللاو
 (ماعالا)

 توع ماال اهللا هجر هح نبا ةمالعلا لاق (معذلا ىلا د> ذاب ىعسن تحرب 5 الوهم هنل اتعداوىةلدع)

 ىو ئمسذلا عج ىف اذكه هارتام ىلع ىهر تا ىم تس ناو ن اعاق ناعفتسم هنز .و طمسلا عل نم ىهتايالاتءاجهلوة(١١)

 معصم هااعا هنازيم ناك اعزر ان 0 اراد 2 نمهنن : لاو ثاام ل| كش ن نمنوالا 42 طلانأ الاراجعملل تن اكن او



 ىل ادن هلنا هجردو *با.شلا ةمالعلا لاو *مم هع طرذ نم لن ىلع نك 5 اوفطعدتو الضف اوفطعب نأ منوحرا»

 نمو ىتن اهمدقترال مسقوهلا دمككحورو ملكلملا هب ربخأ املارب رقت هيف كلاردتسالا مدت: مق نيعسق ىلع ْلا رالا
 تانئاصامامس ممماخو » ىداعالل نكلو س 1١ ١ اهواكف د اعو ردمهتدخت ناوخاو مهضعبلوةلوالامسقلا 2هاوش

 هلوةهنو#فئاطا نمو |

 هلوقو |
 ىدسواضي أت لقف ه تسب عيشل قف

 هقدجلا ةوقنم ادهلكو 5 اوأرواوةةحوىنوطااغف

 هيصخلارثعم هولماع 00 هرم باخدرملا عمىربا

 هيقئابماتوهورمدك ذا و هلصاح لام سر اوعيضف
 ىبصت# ةحامل ٠ هن دناذا ئربا

 ىصعالا وه ام » هسفنب اهل ماو

 يد: اهلتاق « اهرذعلترخأت
 مدلا كعمل خدي «ىصعاذه ىرا

 <ىلعمات هتيضرأاذاو ه هتضرآىنضغأالك

 انرتكا اك ةلةغنم لاذ « امثتلمءاحذاىرأتخعو

 .٠ امم هرعق ما تزحام 5 اىسق هتملنيح ىللاو لب

 5 اند للا عقراو ءامبلقأ 5 اهم وقراهطا ذو فيك

 .افاحااعار لفك و اييحصت ليلا
 هد_ءاو هيلع ىهو 31 مئادىربادومم

 د_ءابكب وتلاقفىرأ 5 [ذاحكح ةريهصو

 هدئاو ال تاق كح لاوو 5 ههحو ىل-ع مأن ريغ ص

 هدعاقلامركتاللاقف . ىدسايدومعلا لخدأ مق
 .  ىدارابتلقمتداح ه ىد كُن ىعشي ماوةريسع

 ىد,ت 2 هاصخ ىناصعناو « ىنءواطت ضيق ىفتنأاه

 دردل> نم ةرز للام ت6 مثت ال ىل هةّرط مق لوهت

 رمتساافّرقتاقوم ٠ اننىىراتمعطأ

 هىران نم رونتلاكروفأ « اسنلا دقفل بركن متر ذدق
 هنراج ىلع دولاب لجأ 35 ناد ىلنه ءاملا ىعط د-ةو

 همس لذ ساب 1ث ىف ىل<2 ىهو 0-0 ىل ذاعى> هعقف ىأرول

 هسدقت اضس ىلعاناصا غنو 3-0 ارذاع اهفلذاعلا ادخل

 ىداؤفىفنكلواهؤاكف |
 بولقانمتفص 8 اولافو

 نم قكلو اوددصدقو

 ىدادو

 ىناحرالا لوقو
 ىعسح تسك ذا ىنتطااع
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 دل ا نمترعأ ةوسك
 اماظعلا

 ف ىد_عتن تلاد

 ىوهلا
 نكل تقد_د ىننعلثم

 امامس

 رع هتف ءلاردسسالا

 ريهز لوة ديكو و
 هلامرخلاكإمال ةقثوذأ
 هلئان لاملا كإمدق هنكلو

 ىتيب ىف كارد سالاو
 ةدبنل ا هذه ىلع مدقنملا

 نموهر لوالا مسقلا نم

 طس نعىنغحوضولا
 ممعأ هللاو هيلع مالكلا

 «(ةعباطملا) و

 اًمارع دثاه--١١ ناداه

 ىنةلقأ همف
 اد جواركلا نءعو وش

 ”غأوف
 دو#باهشلا ةمالعلا لاو

 هب اطملاىلاعت هسا هجر

 نيدض نيد عم 2 ناره

 راددالاودارءالاكنيغامم

 رت اااةة1للسلل._!الى[ 1[ إ سى 2لاسظ5ُسلظل ببسي جس هي و دس سس د ا م ع و رح ب ل يمس مص سبح 0 داوسا اوراهنلاوىلللاو

 مسن« ىح الذ لياعتلا ةأعاره عم نب داضنملا نبب عم نأ هطرشوٌوذاكمل اوداضآلاوقامطا اوهعب اطل اهنوه» ولاوضاسبلاو 7

 هرغىذلاو فكلا نع هياكمنا سوما رس ىفورك ذلا نعةباك هنأ طاغرعاشلا اذهلابب ر طخ دذو هنبغ كوه ةريمج هلو
 معم ها كلذكس لورك ذلا نعةياك ةريعنااهنممهففدلا,ءانهسالا نعهياتك ةريعدلح و لاوثءدح سوماقلاةرابع .
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 لسثمونيضبتن خوقوت هأ عوقو طرسضاذا ارهاظل | ىف هسفن ضان ماكسملا ن'اكقط ورشملا عوقومدع قلعتل ارؤمل ع نكمملان وذ

 ىل_عيبطاخلامك> عوقو هعماعت ناو با ارغلا باشوأ ت.شاماذا 7-3 ىهاينوأ كت هوس ناو ىباددإا هغباذلالوق كلذ

 لبهس هبارغلا بيش ىلعو نكم هييش
 ئلا ىن نيبو 4-ظقانملا

 سيل هضقانملا ناهنادعاب

 باحيا الو بلس اهنق
 هيف سيل هياحاب ئثلا قنو
 هللا فدو ىسمتنا طرمش

 ادهنم دوصعملابا ىلع

 مدعتملا ىتب ىف عودتلا

 قلعت ناو ةكمنل ا هذه ىلع
 نكسمملا لع طرمغلا

 فاخريسغ هيفلمتسلاو
 نع ناعم ه4 ودوو
 معأهللاو هلع مالكلا

 (عوجللا
 نع عو->ر ىامإ»

 ىدجاو فنادمالا

 راص وحر ىواس نع لد
 ه(ىزرلنم

 نيدلالالح لافتا لاق

 صيختلا ىف ىيوزقلا
 دوءااوهعو>رلاحاضنالاو

 ىباسلا مالكلا ىلع

 هيلا لوقكهمكنل ضقنلاب

 ريهز
 مدعل |اهفعن /ىتاارايدلابفق

 مدلاوحاورال ا اهريغو ىلد
 رايدلا ىلع فقواملى.3

 هناك هلع تطل

 قمح لاعربخاو هتاهذأ
 بآ ٌعمدعلا اهفعب لل 2و

 قةوركاذتف هلهعهملا

 اهريغو ىلر لاعذ مالكلا

 اذ_هف ميدلاو حاورالا
 نباسلا مالكلل ضعن
 ادسلاى بأ تنبو ليلقْلل مسيل لكوذملا .٠ اهترظن نا ةرظنالءلق سلا هساجلات يب دهاوشلا نمو ىسبهتنا

 (ماه) نيب قرفلاو كحتال كنا لوب نا مكرم نال الزل ناتلا هدا مو

 ىدبساي رتسلا "ىلع لبسأ + افولابىنتحرفاكبر
 هراسم تاكاس عومد « الاهسضرال نايضغىبو هلوقو

 هرطقرس-هلا دعن ىنعفو ه٠ لسدو هفطاع:تغطعاف
 1 هلوق هغئاطل نمو

 هرطواهلصو نم ىضقام ميثم « ىلع ماللا,تراش' ال تفصنأ ول

 هرشعلانموغصن د>اوالو ىتح « اهلمانأ تضعامما مايصأب

 مسلا قىلداع 0 هرغثرو :ىأرول هلوق هلدمو

 مهردرودؤ لبق ٠ اكهحور تهذ
 هنحأ لادبدر و ٠ هتبحأ نم دخىف هلوذو

 هنفجىةوالح . اهلتقذ هماشو
 نيمدتلا عمهلوو فن اطل نمو

 اليقأ نيح ىصخل !تانآراوناب ٠ ههحو نسا !.ةر ىلع تمزع
 الوأمظنلا فشلا مسب تدب ٠ هو غثمظت نعرت شيا دي الق

 هلود هدم عناد نمو

 قورلضفلار مع ٠ لل_ضفهللالضفنال
 قخاورسلا لع ٠ ”ىل عءوهو الفك

 انمملاعلا نيب عاشالضفو ٠ ادوح تح نسال ار ديابأ هلوقو

 انستاكلاماركلا نفترصف ه اطخ تزف ماركلا نمتنكو
 قامز لوط تشءامهل-_جو 2 ةناسحا نم تنلوأ اع امسق هلودو

 نان لاو تنك الادوآلانو هناملع ىل_ءىبش نم تدآرو :

 ايرغموأ اورمش ءهونطوتساو « نسحسملزنمالاريصمام هلوةهضارغا نمو

 اسيطاد عص 4م اووف 0 هب رغس ىلع منك ناو ازد

 كر ممقلا نادر مومهلا انعم تحرفن ار ىل.:ل | ضاقوءاخرلا ءاح هلودو

 ىمج مع هضسع ىو ءام ارك 1 هرظنب لس .دلاهنازش حارو

 ل_-والهس معد هانا #2 ىأر نأ انك نا اركللا نزح هلوقو

 لبشخاو ب>-تاذ تال س 5 تحرخأ دقاذ !١ ضرالا ىأرو

 ه ل.سو اوورعهشااهداز ةسعأ تدمر ذا ىكنو

 » ىدنعا دار فاو لشلال 5 وعي ردم ل ساموت تعجس هلودو

 ىدسلانعهيورأ تحرف ه اًةداصاربخ اذه ناكو
 بانعلاب هعورب نم تسل ه«ىواك نع عدبابشلا ىفىمئال هلوقو

 بابشلاريغب واح شيعىأ «٠ ىلإ ف هللابتاه خشلا اهأ
 هردط هل ليراد_ءالو وه براشهل سل نداشو هلوقو

 هرح ىلع هم ىرسحاو » ةنيريش هقدر نمىتبافك

 نءو

 مدقتملا ىبي ىف عوذلا اذه نم دوصقملاب ىلعهللا مذدقو سدذلا كدذع نم ناك نا ىلب ىلعو ارئاحرهدلا ادغن ارادت اىلامو

 ء(ئلاردتسالا). ملعأهللاون سانا نم هسبفامثن نع ىنغبامنفلا اذه ىف زي رصتملا فانا ىفو ةذلبما | هاله ىلع



 ا 70-0

 07-2 ا

 هلوةهغئاطانموأأ

 هلوةهفئاطانموأ|

 لج اختعلا ؤ ءايهس هلا هوما ناك مأ اطلس ثأبو تباندعبارغنشلا مك ت دفا دو ف سو ام تلت

 ةياكنمرهظف لوزهلا ققرلاوه لذلاو ىل-1 ىلخ دع ىمجحنا ه٠ ورعنيداوساباماقسا رعاشلالاو تراث دءباهمسد
 نبا مساي ىتأ طاطلكو لاف هس ىصاادخأ اذه مس ١ «) نمولاو لو لخو اء مدوا مص ىف ناروذمناسانحرهاظاا

 11 10 01 مم م7 1 716 يا اانا فل ا 1015:5717 ف ٠ 6 1 17:77: ل ت7 7 70717 7ك 112 ا 7 1 ا هسا اح سطام ساما“

 بايلا اذه فم اطللا نماههو
 ىناطلامأ هيلع الهمواقفر ٠ هلكات بطارازع ىديتاا

 ناحب رقرع هيلع طع ناب ٠ لم دإلا فاق ندختالو
 هلرةباىلا اذه ىهفناطل نمو :

 هطو رشم تلدق مداخو

 هي دانفول- معان ن م

 هظاط ؤر ني>ىبهعالو ةأ

 بعلاتيأرنكلهدخىف ه
 بطرالاط ورمدم أي تك

 هلودو دقلا فصهأ ىمالالو .عمدتهلا نم ه«

 ىذ علام راص”لسدقمكردحا 0

 ايعدإلا غلتك 00 ىنارمثلا بو .كثراذدتوثل

 ىبرملادرولاعيضتتحرو ه انععساكنومسنالا تظذ>
 تبسنولاد:!نسحلا ن مدل ه ىف برعلا ىنم ىدازفداص

 هلوقو

 هلودو

 برءاب تح ارو تاض مكمح ىف < ةشاش» اودس كاد اكع

 هلوقو
١ 

 بعصأ ناك اممهقارذو ٠ ىةملاسب ر_ءاولحر

 برقأ لاذ ن هىل توملاو ٠» اوحرب نأ م-مامأ
 برمذم”ىلسا ىف 0 ملقم « اللا ىرال ىلا تن

 ىذاوب نيهشاهلل هحارضو ه هن سح عودت خاطب كك داحاو هلوق هذمو

 قذاوشرودصل!ىفبولق هنم « تدغم وهافج نم ىنا ذم نكل
 امدوا+ لراص وه هاوهرازح بر

 امدمىبق الّتماو . هنمةيلالا, تزف

 هد ىلع [طمدىلو « ىلناقىوهلاع رم قت هلودو

 هدذع نمهنتفلا قدح هلاطاكا اطامهمجاف هه

 هدقعملامىويبحذق ه ىأرا1 ةقللاىلالام هى
 قاعنعل ه4 طالبا و ىناطخ ىلا باصأ

 اك نا ووسا
 ىلباد 6 نمتالعف

 هلودهنموأ||

 ٠ ىتادطرف نمتحرذ

 » نيعبتبصأ اولاق
 ىئاطللا نيعكالمق « اياوصاده ناكنا

 ىنس نامزلا ىضةذا ةرممح « ومدى رح قارغلا م ونت حر

 ىيعدعب نمتاقعمدلا فةوأ ٠ ىم*ك دو هدىراذ؟ ىلإق

 ىدح ىشنمهقالامو ٠ ىرحىمتتمبعلل توكش
 ىدبك ىلع اهدراب تاقتف دو ارم ىتعي رىوا دنلاو

 ىد:ءمدساح نم اضن « ىدعو ٠قواملهلت اق

 هلوو هفل اطل نمو

 ناودلا نع ناحراخا تارك ذوراهعملل نيب هطخ ىلصوملا نيدلارع خيشلا ةرك دن نم تاقنو
 كلت ىف « كرب ىذ

 وذف مره ىبأوأ ىن-عملا

 و و فيس هةمسأ نري

 دوو لاونانس هه* امره

 أ ريشا ثلا امعززع

 هلودوهو هنمع لد تحد

 تاقءاسن1 لاو ذاعموأ

 م-4)
 مهرو<ىودهاو ىو ماب
 ١ لح هعس اذاعه وأو

 مم رص هسا اللا
 امهو نارعدم ناسانح

 ردو ردو لجو ىل>
 ىضاوانال و_معقولاقو

 اذه عر نا ًءاضقلا
 يْزع اذه كاتعونلا
 دعب هقىبد دن اودودولا

 كاملا دمع هسغنا مايأ

 ١ ديوؤملا
 تاؤاصلا تافصلا عمج
 اكلم
 ادنؤم هزم ىطارصمب |لخغذ

 هد _كوهبأربنيمالا ناك
 ىف ىحيب ناو هحون ىنا
 ادذلا

 هلا وعدام ىستت |
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 هللا ةدقو عوذلا اذه

 ىتب ىه:مدوصقملاب ىلع

 ةنلاوزع لع مدعم
 ىثنهوه ىدملا ناو

 واول اذن همسا ضورعلا
 تييح هميعارعاشاا ماع

 نساعع عاج ةانرشب عونلا ىلعهلاهجتسا عمتتمل اوبيمحو بنحو ىلكخو للا خا :هو نارمد*ناسانحتيبلا اذه قروش 9 7

 1 تاعردمل اقر و«ارع٠ايص تره نات لقمهاسا لبق) (هضقانلا) لسو ه.لع هلا ىلص حو د مملا ةكربب كإ ذلكو مادعتست الاوهقرلا 0

 لجسملا ماك ملا دا مو لب س“ و نكمم نيض هن ىلع ط هرمذلا ىباعنوه هسضتانملا ىلاعت هللا هجره نبا ةمالعلا لاو «(مهربمم 1



 اهلك نونلاو افلا نإ كال دل ناك هنعقو ونيعلاب لوا رك كا ؟دروم-هلوةو رمت الذ لا !اامآورهقن الذم نا

 نم ني_هلافاواعواول-ىنمدقتملا تب ىفقداللا سانملاو مهاوقن مءاثلاوع املا كلزكورحخ ."الاريغ جر ن م هع عركلا هب“ 58

 معاهشاو ماحست الا وهقرلا هب اعف سو هملع هنا ىل_صحودمملاةكريب هلاك
 تيل ارهريغ جرت ن مهي ارجرخم
 (ىظفالا سانخلا)

 مهناو ىظتاسحأ)«
 ىاتاولواح

 نمهسف ىضورس تو
 يش
 هجره نا همالعلا لاو

 ىطفالا سانا ىلاعث هللا
 هانكحر لتافامرف

 فلاخنكلاطخ اسناكتو
 لادا رخ الا اههدحا

 ةيظفل ةيسائم همر
 ءاظااو داضلاببتكاك
 كا

 د'مهوب ةاوحو ىلاهن هلوق

 يطا امرا
 مدعم لا ىسب ىف هدهاشو

 ىتظفل نم لكو ىنضو ىظ يف
 كلذ كو موهغم هيثالا

 هللاوتيملا ىتظغا نملك

 معا

 (ىونعملا سانجلا)
 لكما ةوبأو ىدمجلا)«

 مارغلا انام

 (مهلجأال
 هجره ناةهمالءلالاو

 نيالا هند كلا

 سند نابرضىوذعملا

 ةراشا سرذتو رامدا

 ى ىلا ىلا مطن مو

 رامشالا عوف ريغ هتبعيدم
 اهنا اهحرشق رك ذو

 ىساقىلا

 تفيشش حاده قانأاك نعيش ةحتن

 ناوههدحوا د دو>ولاًريْرع وبدالاىرط نك“ هذ ةرطوةراش الا سامح ن 0
 رمت

 طانلا ا نموغملا ىلع لدن هغيطا ةياكهمف ظفلب أي, دار ملارذعت ناو هيلع ةلال دللرمض ملا فدارءاعرهاظلا ىفىأي وسيدنا أن
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 قفالا ىفرهزلا موكلاىرمدم ه« اهثيداحأ ىرست كفادوأ
 قرطنمداكر ااهدزس ٠ م دنءىدنلا ثيداحأاك

 توما قن الا ىفهلوقو
 هطصغ تدغ طد للاكل غلاب * تعش ركش وذ نيدلا باه-ش

 ةطردسلا كمه عاشوا ىو . ا دعا

 هانمىصقأ كرف ىا:كءلع ه مداؤك ةزيكطارطانق
 ءايلابصوءطوال لرهظ م« ىنحاو ةطال موق الانأ

 ىعملا ا دهىتاقو

 ىرحادك تاقوءسلاقولح هماع ٠ ادغدقو ىر ىلدلا تءك اولاقو
 ىرطنةتفامعمالعىّرت ه ىتأذارطانقااوخهنكلو

 هلوقهفرطالا هضارغا نم ىنمكتد و

 هثكملوطرقفلاف ٠ ىكتشادقلاعك
 « هثرحفهلطز ه حراسرو لكو

 نيدلا حالص خيشلا ىلا بتكو
 الي و افصاا ىنأن عىرال 2 ىدادوءاةصالعلا حالصاب

 اليل مانالا ىف نوعاربال «٠ نمهتساىننابتعلا عذذ

 هساط ىلع بكي مف هلوق هقثاطل نمو
 ىبست ىتل|ىناوغلا شمن ىلءقاذو ه اهثقن مص هسا طىناو ل

 برمذلا ةإتادتاساكلا ىفىناك ه هلوقعمسلا برطا ىنس- فصاوو

 دراوم موختللةرحملا رن «ىضوررامس ىردةهساطانأ ىءملا ىفتلقو

 دعاو ىُدعَن هماعءو ةيرمقذ و هنسطريتملاروقلا حراستو

 ق'ارءاع ىلقمكلا اه دو 3 دنع ى ه«-وتض. هساطانأ اض.أتلقو

 قرابوبيدعلا نيناوهزتتف ه٠ ىتع-مقراسهدراومتيذع
 ا.د« هلوق خه ذاب ىفهفيطلل اهض ارغان مو

 ىو اقرحنم هامليامءافطاب « الكوماهتهذابىدفأ جور

 ىوهلا لجأ تاب شار ىننا ىلع »ع اذشنملاو هذاصوأ تحدماذا

 هبدك عم صقر ماعم ع ادغنأىلادوعلا اني رطأ هلوق هضارغا نمو

 هيعك ىلءرادانساكو و هقاس ىل_ع ماعانعمشف

 لزاناهاوسنملزاتملاردق ٠ الزا:٠تفرسدقازاخلابرد انهذههلوةو

 لزانءبولعلا قلزانمابكا ٠ ادثنمةكمو ف اههفت رس
 هلوقهتلا هجر رامعملل ةماعلا تاسالا نمهترتخا اممو

 اها ىف ةريثااسمشلا ةر سولت ماقنا
 (ىه)) اه ال:اذاريماارمق كل | هن'اكف هذ سحاب

 تاع و

 1 تبايريغ:دهعمطانشتأ 5 همادم ساكو هاا لبس يالا لات كيرعا ةرمم عطصا :ةوانو ديم ن زكى أر ## ىلا



 نا ردا .ا مهوب 00 مكاو 2 0 00 [ةطامأو فرتءاللع لضفيو

 0 ىرقلا نعنيمعا مار )0 |[ 4 برع 0 رهاوشلا م نءهو هل تاوس ا ا

 هلوقو

 هلوقو

 هلوقو

 ةاوقذ

 هلوقو

 هركج)امه-ءفام سا ىف 0 هسظاكلا سحر ىلحانأ

 هرمض1 ا ىف لكل لاقفاضإأ .٠ هيىلد-د1لادروتاةذ
 اذالمنوةطاابظ نمدحأل « الىلازغىسجحلا.ىىللاق

 اذالوذ ىجلاىلعتءاجتلق «٠ ىتف>فايسأ كيلا تءاح فنك
 قسعنارداون-س<ىرزت « رداوؤ ل :مرغشلارج فصوفف

 قيشر نااقانل ماوةلازه ٠ امدنعْل دق .ثرتفصراذاو
 رصماي كل نمنيفصو م ازرحأ دق بلا نفحو ىنف>

 سيكل اهل جاسلا هئفحو « اللا عادولا مون هلىنفح

 رهابلا هئسحىدتتال هباونأ لازغالا,تمدخ

 رطانا|اهةلطاةيارح 5 ىمدخ ىلع عمدلا نمىلو

 قرد تادمهاشلا هفنغملاو عمدلا
 ىفح حر عمدلاو 5 ىمدطةس ن ماو

 دمكلا,توعبض ىرد * امودصواف- ن ماي الدمع

 د>أ ىلع ىرحالام با ىف 5 هتان مدخلا لع

 اه دن هم قدنلاام 5 هماشد تمد نمد+خىف

 اهديعاس الا ىنع دنال# الئانادغبطرلاربذعلاو

 دهشتةح الملا لياخهلو «هدكراذملا تين لب اختو
 دوس هش ورادءلالزت ه هلام اوىنارامل
 هرهاب انادلا هم هود هئمهلا ىلا لام

 ةراداهل ىكضأ هراذغ «٠ هطقنهذخىف هلال

 طهالا لثمتاماشااهقوذنم ٠ تديرادعرطسىلارظنأ

 طاغهمفحاورالا تحاردق م نا رس هضسن هب تعج
 هلازغدحوهيداو بيكو ه هنوصغنيلتيوُك اةمإا تزح

 هلاوكصرهماش همفاى مادندقو ه:هردملا نس-تذخأو

 000-0 5 ىنءاقن هيفرطقلا او َءوَو

 نطفلاددع ىمال|لوسمت اينو « هدم لاعلانال كاك
 دئاز شف لضتال حورلاب « هقشءىف هيصْمربتنماي
 دلاخ قوشنلاو ىحدحولاو « رفعح ىعهدناىلد-لضفلاب

 هبعصةلاحف هلو و هرسه ىنءقوأ ارساهاي
 هيحالو هم همك تناق 5 امو ىنكتلاب اة تدخأ

 كن ام متلارو دن ىلع 5 هك خرا! اذ

 نزشحخأ ام ,ءانلاهدخ ىف 2 قعالا مدلل تاقو

 هوقهسئادمقئاطل نمو

 ا

 هجرىراصنالا خعشلا لاوو

 ىلا: هللا

 مارغلا لو ىبامش ىو

 ميرغلا موزل ىدش مزالو

 هيزاب ىندمصا لوأو
 مير ملا هاهم ىتةمراصامل

 ىنسعملا ناعحرب ناك

 قدمك كحار لدا لا
 سانح أ ءامءأ اهعيجلب

 ىنوةريثك ةلثمالاو

 ىلع لدام هدنلا

 نللا سان اًوُدوصقملا
 مدعم ل ىدعت كب تسدد ىف

 قا-طملا سانملاو م

 امو مكيوطو نيعلاط ىف

 هلاك تيبلا هلع لجشا

 ماحس الاو هقرلا نم

 نمكاذريغو ةلوهسلاو

 ىلع وال عبدبلا عاونأ

 ءادتلاو ملءلا اله ىفرمص تم
 عا مانا

 ىما هس ءاولار لهبحأ)

 اويحوأ ىءانئلابومهناو

 (ىملا
 بتاهشلا همالعلا لاق

 ىلاعي هللاهجر دوميت

 ناوه فااخلا سينحتلا

 نينكرلا نمدحاو لكل شد
 نودرخالا فورح ىل-ع

 حصاو م دغتملا ىتبب ىففلاذلا سان +كاو ىهتن اسي رلاوكشلا« ءال- نمو مو ىف : اعلا دوس ال حافصلا ضس مامتىبا ا

 (ىهةسايفىربس ىنفالالداردازواعأ اويسادس -اوا>الاك" اولع) (ىجاللاسابخا زرع او ىلاجاة< الذ ىملاو ىلءاىف

 اماتىل!هد هلود ده اوشلا نمر ىهتنا هدير ريع نم درس رد نمل دان تحولا ا ل هج ناب 9



 هد> قفاملاو ثب راكم د هاشو هدح فرحا: قفلملاو فرملا ساذحلا هيذاحت تيملا اذهو ى-:1 هلع امهدحأ قالطا نكمالذ

 نم بكَ ا له ىن.عي د, تيب ىفنينكرلا نم لكف بكرملا نيبو ه-:ب:قرفل اوهاذلهو ني#تلكن مابك نينكرلا نم لكن وكي نا
 نكرلا نم ميملار مسك ولوالا نماه هرمدكو ىناثلا نكرلا نم مالل ا عتف ىف لصح (ساو) فيرا نكل طرمألا ىلع نيتك

 نكرلانم اهتفو لوالا
 نم نيسءلا هتف ىفو ىناثلا
 [هرتسكر لدالا نكلا
 نسموىناثلا نكرلا نم
 لوةكعوذلا اذه :هاوش

 | 1 ا
 هرثاد هلع ىدو 5 اهمتك قوفءاملا ةرئاجو ةناهلو د هروءدمةروغعان

 هلودهس رغلا هتك نمد

 اهاهبشا ذا ضرعذخأىف «٠ اهادلاونيدلاد هحوز
 اهاماعدس-للا ىناغابدق ٠ اهانأ اأو اهانأ نا 35

 ىرح اهفامت نا 5 لوط هم هلودو مهضعب

 ايدعالا تكلل عنو فعماب لا لوغ نء هبل نييغارلا هابلكو
 هلوقنيمدنلا نس> عم عدلا هضارغان مو دو> سا ا<* ىف دودم لادث

 مسسم هر ددطتن وأ اباعرلا امد نمقاسن ةانق نهاوضو تهرك لوالان قنكرلا نيلاو

 مدلا نم ةانعا اردص تقرسشاك 5-3 ا بالا موب فورس اس اذا قو هسعوؤ ره

 هلوةىلاعت هللا هجر ىطاريقا اررعب هدعمو ىدلا قمل انت نما:ههتريد امو هرو16

 هنالاه هرالسعو ه« هه>و ةعلطردبلا «(بكرملا سانحلا)ه

 0 رح ه لج سو 37-0 اوهىفىباق نوذخو كانع ترمدبأ نادعساب)

 مدن نم نال 0 0 95 لمْ ايذقلا عر ىنعتلمدا اهلهأ نعل -فاعاستئحو

 هفقو لك رح ا قاط تمت ملأ م ىَدسأ هلوقو (مدقلا

 هفطع مورأوةلغغلواحأ « اقاز تربع مونمكحو . || هحرذح نا ةمالعلا لاق
 نيعل ارطانل ةايحاحو 5 هاو ماو ىدسامل هلوقو نابكرم لا مادا للا

 نيسوقباوو جردسق نم » هرطان فيس ىنومتدأر امك نيذكرادحا نوكيا

 هظارخا الار ني-ةلك نم

 نساحم نمو ىهتنا !ذرغم
 2 برا+.لل جار سوءهنو 5 علاو ُّط ىضوراشالال حانرا هلوقو :ا١١ ذه عدوا ثلا

 حموم ميظناارهزلابضورلاو « اهنحب رويطلا لحز قزم و هللا هجر كسا | ءاهنلل ميظناا أ ١ ينقط رودطلا 3 ِ 5
 8 مما 1 « لق 08 ا 0 هلودو 1 2

 للملا من جما حاصاي 00 هيراضمفم-سنفح ىف هلودو ” 1 ْ ا

 لسحلاو لولا نيب راسل 35 ريخ ىكفدرااوهذذو 3 لالا د 7 3

 ال_عسا مانالا نيد ىلتعا نم 5 ىدع نائسلاو فرسلا همش هلودو 5 3 هل

 نكرر تا دنود ا دس و ةلادو قاس اوتيسلا ها أف 00 1 ١
5 4 , . 3 

 ا رللا نا رمال هسا ان تر رع لا :
5 00 5 3 

 1 : 0 5 ص

 ا اروع تار + ها هدوم فا طخ عا هوقو | ىلع نيعلاط مرامق مف
 ادئاوم نمد -هاشاذااهماع « ىلفطت مان الا نيب ىنصتبو ل

 (مو كزئاومهمح عايوط
 هلودو ني-ةملكك مظانلا ىنأي ناوهو طللا سين هللا, فدعملا سنع اهلا هجردوة#باهشل اةمالعلا لاك

  لوةاهسأ فن نمود هاوكاارك ذى همالعلا درطتساواع:دنون_-ى مما نوع مهو ىلاءتهلوةك اظفلال طخ نيتماشتم

 » فرتغأ لدوحر<نم ساونىألوةو هيااطهللازتءرلاوزمجل م ىرسذا للان زتعملان كلو ىرتدلا

 200000111 ا



 ماقبل وفمظنلا نمولاقروههلا حلاص#لفاكاكرومالاءامعال لماح ماحنالذ كوكي زملا ساد اوهوامهرخ

 اظفل نيتقفتم نيدماكب ملكتملا ءىحبناماتلا سانملاو لات بضاوةضا وةقاسأب لوصت ء مصاوعصاوع ديأ نم نو دع

 ساونىبألوقامهنمترتخاودهاوشلا سووم) رك ذىدرطتساو ام متاكرحىففالتخاالوام دك ب ىف توافتال نعم نيتفات
 عسب رلاو لضف لضفلا و ٍ لدييعتت مهاب اعف مانالا مه 5 اهنك اسواستدلا ىهرمدهرايد هلوةهضارغأ نمو

 ْ درا لينالحرشااوهمدةمرمعم+ !هتاجدودا د د ىهابي ن ماي
 لو ل رلا اشار خراصاناوهنءتبره ٠ دوساهمةركماج هلوقهنوحم فئاطل نموأ

 راح وهورهاظ ىسدعل دب : حلاس دوسأ اذه موقاب 9 هراغظا ىعسح تمس دق
 ىوةقوهرماتلاوحراجو [| : | ةرقومارعا تل

 كلذريغو ةلوهسلاو دمتديلةلاة بتر ىذترنأ « ادءءاضقلا دياقتل نطستال مادسسالاو هقرلاوراجراخاوأ . داوالو لامآل ه نموت ءادبجث دخلا الط ادغ نمان ظ
 هلاك تيبلا ىف ةرهاظ ىزرايا | نينيدلا ف هرم ةاضقتل ا ىخاو ىلا بنكو ٍْ
 حور ىوهلاىف ىوهللاي) أ نيوخالامدؤفرصتلا كلف ه انتيبحأ انرسهدولاعتجاب 220 ه (فرلاسانجلا) نيفادغ نيشرح اننينكو 58 اضنلا لا سا 0

 مهنمىرش حو ردجأ لو تاج نكد ,٠ اَهدِيِح تدعوا ظ اهنا 0 يئاسلا للا نيمدي كيلا
 هجر هج نا همالعلا لاق 00 هوةزاريش اصفر ةضارمتاسلا ا 9 ىرئاوفربأ صاب . صيدم الوصول

 نأ الدم ناكر نكاام د_#بزح نمانآ . اهفثكمأال تلق وه فراس انحلاهللا | دا2ىضاقلا امو ٠ رانزاريسشاما :
 هلوذ هضارغا ن
 راك رووا 55 ماس 0 2 0

 1 حزاب ىربصو ىراك دن ماعأو ٠ مث ىدو عدو داؤغلا ضرره

 حداك كنا ناسنالا اهأ اب .. ىكيمكذ اسك ىيع ناسنا
 مالسلا مهياعتيبلا ل ؟ىف هلوق ملا نيمضن عمهعب دبل هّدكن نمو

 انيغاقهحور مح ىف 5 تلّدب نمىبنلات يب لآ اب

 انا ثيدطاوتيمااهلاولوق + متدحب هب نعءاج نم

 , بسةىفهلوقهسب رغلا هتكن نمو

 رئاسلاو فقالا ضرع 5-5 ىلءريدد همسأ ا ىلو نم

 نياعفوأ نيعساأ نم تناك

 نموأ لسعقو مع |نموأ
 دصضعلا ناو كلذريغ

 00 ردا
 ىلع دهاوشلا مظع ١نمو

 الا لسو هلع هللا لص 3 0
 قل نس حتما عيسو سانلا ٍلظ ٠ ريمالانبعدق هوقو | 7 0 0 راصلابستحلاىوسمهف ٠ ىغلاو ىملابىطح سلف

 امظن دهاوشاا لم نمو ل 1
 ا 7 0 بلح هن ي1مقهلوقوأ]| دسفللاب فراعأ لوك جذي دا رك + مت فرار دع 007

 نمراعل'نيرمك نب ش 6 تامزلا ةيراحم اهنشو< « قلتءامعشلاةوهصب كيلع ٍ
 4دح . . 0 ّح . .
 أ 00 2 نانا با, نمهادشح وشب 3 حر سودرغلا قناورءالذ

 1 ار كا كاف هلوقمهاردّعب رأهلاو.ةر نهةهنوحنهدأ|
 ءاعشب منمريغ ف لدم 1 0 : ع 7 ا

 0 الل 3 هعصعوص ازماعتددزاوكا 5 هعرا اوسر مو لك ٠

 0 ودو 1 1 0
 100 3 : 00 الا طَو 2 تلق ايدو تددفعساولف 00

 رظن فو وروح ور نيظفل فوهر هدبنلا هده ىلع مدهتملا ىدب ف فرحا سانا ليس نءارك ذاولاجهاكز (هنازخ 2 ١ ع نك ناولا نم ةاكز ريغل : ساس هد 7 -
 ىدعن ملاح لاط ناك ىفو) «(شوشملاسانملا) , ملعأ هللاودلاكب تيبلا هنملء لش ااه ناب نءىغنام نغفل ادهىفنيرصبتملا

 ةفيصلا نمناةرطهرذاكت سانح لكش وش ملا سانحلا هللا ا هجرهس> نبا ه_مالعلا لاو (ىدعن1ىدجأ انارب_صتقفل ِ



 كردوهر رنال ةيامن ىلا تلصو بابل !ذ_هىفىرتدملا لوقىلا تاصو اذا ىلاعت هللا هجر عسمصالا ىبأ

 هلو 5 ىشعي ولودعلا ىو مولىدو

 شأ نينءاظا'ىأردأ لف

 ءالعلا نأ لودو
 دقار ظّيأقريلارهاساب
 رعهتلا

 ىلعان اوعأ عزملابلعل

 رولا

 اهفوةريشثك ةإ-ثئمالاو

 نع نمو ال د

 ىتتيدنا هيلع ةّينتلا
 َْق تاع نأ م-ظانلل

 هتمريسطتام عسل اطملا

 لوأ هناك هعامتةركو

 عاملا هي عرق ْئد

 هتان امرت لكلر او
 حدملا لزغ ىف نيعدو

 هبق مانا ىودذلا

 تاهملارك ذءببشتيو
 ةمارو علسنمةيزاخلا
 مس ىذو ملعلاونابلاو
 حرطو اهانعمقامو

 قدرا لو ارك 5
 ٌد-كظلاو د_ةلاورصالاو

 اذه لولسن او كلذو#فو

 ىوبنلاحدملا ىف قدرطلا
 تسحب .وبدالاة لعب رعشم

 ىلا.ه: هللا لوق لقاعلا

 وهفهنلا تامرحمظ»» نمو
 نمدقو هيردنع هلريخ

 حود_هملاةكربب ىلعهللا

 ىف سو هلع هللا ىلص

 نمدوصةم اب علطل اذه

 َّق عددبلالهأ طورس#ت

 هوعس ىدلا عوذلا اذه

 نسحو علطملاهءأرب

 «(ماتلاو لب رملا سانحلا)و معأهللا رتانطالا نع ىغام هعلاسلا قا وذالاىئىوذرظن ىفو ءادتالا

 8 هلم ىبرعسهنام لوط نم - ىمانتكح اداصح تنوه هلوذو

 هلشسإ |!ىسمثلات نى الوم 31 هلو_> نم لشسا اولوقأ

 غوزبلاىف اسوعشاب « ضيقن ىلاح ىفانأ هلوقو
 غوابلانود ىتملاو 9. مكلعريصا | مزه

 رصبلاعجرتاذك مك ٠ هرمصخددب ىللاو
 ركطلا لوا عدلا ع ندرتعسالا كف

 سه هل لاهتي ةرعملابهل قد د صف هلوقةفسطالا هضارغا نمو
 ىداره ريغ هاضر ه سمت ةرس_ملايىل

 ىدالب سعشب ىردأ ه٠ ىنا هومز الف
 عداصالارشع كنلع 5 اعمم تلعشأ سمن اب

 عئاض سهلا ىفعمشلا ه ىلبقلات نملامغر
 باح ىيصنلا ل !ىنهل ]ود هذمو

 ىدغمو كرد فمه ىدوو ه لئام ىبصألا لا ىلا ىداؤذ

 ىبصن ناكدرولا لصأب اطاذا« سناهت عون موتا نيبو ىنيبف
 لمادلا”ىلخبح ه ىلاقي ”ىسدةملل هلوقو

 للاخ ”ىمدقملا/ ٠ لماخ اذنك نف
 قيلأ يشلاب دهزلاف ٠ ىباصتلا لخ عشاي هلوقهضارغا فئاطا نمو

 قادأ كلدو-ف ناذ ه« انك تهت الو

 قاد, عنصأ ف.كى ردنأ لوب ٠ هيسكوس-هلاوحدمل|بحاصيلو هلوقو
 قةعاوربدخولو ىلءر مهلفرزأ ه ىدباوضسامو ىهحواورجاذا

 رارةهدنءىرقام 3 جارس هعهازبح اص ىل

 هلوق هفئاطا نمو

 هلدفز ىفهءلابتكو

 هلوقهلمو
 رانجارمسلاناسانا « ىب-اقل قرح هناسل

 هلوقهف.طال اة ضارغا نمو

 فاطةاادرو مف الذلامأ ٠ ىزأرهزلاءاماانل دات
 نالألا ىلعقاوولا لص> دقو 05 انحلطط ١لدللاكاذىعو

 ردقماءاضقاذه ه ايضاة وب نما ٍ
 ىمدالاىمعاشقلانا «٠ اننامسى كوردغ

 هنود فن اطا نمو

 هلوقهعبذدلا هذارغان مو

 هلسوأ هب رح ٠ اورهظاو ىتيش تام د

 هلعب ىدةدعذ «ء هدع ل_هخ اوشنع

 هلوقهسذملا هضارغا نمو

 في.طلابخ يك هاحلاو ماعتن ا ىلع ىف ل ال

 قيس نفحو ىر دع نيع 3 ترقق سن دم نع توفع

 نمو

 ببطا نبأ لوفاضيأ بابلا اذهل دهاوشاا ملم نمو ىهتنا قلعت فيكى وهلا بابسأ 00
 اوعدو ني> تعدو سفن هشا شح هلودو ىت املا ها عمدلا بست مسا ف »* قاشعلا ركل اهارنأ ىنتملا

 ليزملا لسوتلا نسح ىف ىلاعت هللا هجردو#©باشلا همالعل الاف (مهتم هيف لدعب راجراخلاو هىلتمحراج راج عمدلا اولوقأ)
 نمفر< نافل: ءامماريغ تاكرألا ىقفتم ظفالا ىتسنن اقم نيتم لك,« ىج نأ اردو اض» ص كانلا او دئازلا سند! هللا



 حدم نيبملا تفلاب تاراشالا لهأ دمع :وهىدلام اهلالا ىفتقع تايورنلا دئاصقلا نيباهموسوم عادسالاقفأىفعلا وطلا

 ناوهو هدئاوف دغتسملا دنعمظعبو هدراوم بلاطلا قو ربْئش ىناهمساتوبثو اهمطظن ماعد ىلاعت هلئات ررسا نيمالا

 ىدبك تباذأ دةكضةكرشلا « ىدحوىلاهتل نسح ةضوراب تيبودنمهلوةو |[

 درولاءام نون أب حاولاو « درف ءاعوست نأ لرضام
 باذمباذعارشىلو بدع ه اهقير ةسار_عاتيوه هلودهنمو

 بالك اهفلانعلاو نابت ٠ نمفرطااونابيشون ىمأر
 ىاةعصلانمىدنع ٠ هتقناعدقوتل هلودو

 ىلفنا ىحمنتلق ه اند لهولاق
 ميو-هتلاهنودرمدقي رد ه٠ هر نمايلاملذقميوقت

 ميني وهو هنم لن رغثلاو « بأ ىلو لافح نم كال ىنا
 كدضباخرصقا تلق « ادرولرتلا ىبظمار هلوقءتاءارتخا نمو

 كدخ ِتاق ىنات لاك ه٠. ىبرملادرولا كدنع
 هّوَنْعِلا لهأابلاق ٠ علم حالف بر هلوقو

 رقي قونيعات ه ىرصخفعضا لفك
 ارجهلاطوادصدازو 95 ىعدأ ىرفاّرغل تاق هلوقو

 ارذتعشءدم ممنالاو 8 ىرترذو ىريصرفدق

 هر اوريوددلا ههجو نم ىكح دق ز ابخ فيغر هلودو

 هرهزااونازيملاانهلاو « :يرتشملاهنازيمىأراذا
 ىربع ملم هلو هنو

 ان اولأ قاشعلا نم تكح * هع هل ىربع 1

 انارعل1نمىأ لهف ه ىعضلا سم رونلاب ىبسدعل
 [ةثمداؤفلا بولس تودغف « رزتلوروزتنأب سمأ تدعوو

 ىتأ له ىف ةركسةو تالسرملا ىف لآ ةريعو تاءزانلا قة4مىل

 نيدنثاماقمتماقةدحاو « ةلقمهلردبل اكجروعأ هلودو |

 نيعبالا ل _تحام لاهو « ىرظان نمةدةرلاقرمسدق
 نيعبمتلاومتلاردب لثم « نئاونيدع روأ ىباب هلودو

 نيشالاظ- نسا ىهلف ء رك ذبضءدحاولا هفرط
 نيدث نس> نع هتنغأ ةلممهل « انتاؤرو ءأدقلا قىوكشرتيأر
 ىنيعود تن متلارديهيدان « ىتماق نبا تنأ نابلا نضغلاقاذا

 كد تااودهلاقاممهو « اهقاشعء تدهاش ةمكنح هلودو

 ىكتح ىتلاباذكت لق ه ةيكنح ق ثعتامأ تلا

 ةزماد ةعمدب 6 ىدحو ى دع لسغت هلوقو
 ىتلساغ تودع « ةلئاع ىدنحوف

 ه>زانانعتنأ < « ىلا ه ملا هتددان هلودو

 هطاصا نومحلصتال « مكدال تحززتلاو

 هلودهنمو

 راصتخالا لمس كلذ و او هملارعتفي (وب 1 ١ اهم كلذ ناقه دهاشرقاو هلع تيب ىذلا عونلا دح تدب لكدعي 0

 ..ت105 170100 ا اس ا 71157001111-1٠ ج7 ا 77301 ا 15.777 7٠17:12:71 تال تا اس هاا 7

 هناو بحاوب لخأ الو

 اد_صقةهذمد.الام ىلع

 لؤرسملاو بلاطلا عفنل
 ىلءاه سات حاتفلا نم

 مفرتنأ هللا نذا دعاوق
 ههاحوت اهعقر تّدم نمو

 نا عفشملا هولا حدم
 اهلعحو هيلع مل ساو ىلصت

 ميركلا ههحول ةصلاخ

 ىيردلو ىدلاولوىل ةإمسو

 ىنالاو نمو ىانجالو
 نتاع
 انلش ناو ميظعلا هلضق

 هندل جد دمملا 4-هاجوب

 لامالاة ان هياع هقح و
 نمل ىلع انارطخ مامو
 رايمو لاصولا حانم

 ىاوعلاماودو لاصنالا

 وم_هلالوعءشو نامالاو

 مركداوحهنا ناوذزألاو

 دوساهلبا نموميحر فقر

 قيقؤلامو دقعا هيلعو
 هبلاو تاكو هيلع هئلابالا
 (علطملاهعار) تننأ

 ىراقأ عاطم نس>ىفإ

 مسىدب
 قاشعلا ة رز ىف تدعصأ

 (ملعلاك
 هجر هج نبا همالعلا لاو

 علطملاةءاربىلاعتهلا
 ةلهأ نوك نع ةرامع

 اهلالهتسا فة او ىناعملا

 بونج ىناحال ناو
 عجاضم نع ظافلالا

 لاوو ىسبن | نزابا مت نم همالسلاب اول ةل فكم ةلوهسلا قرطو عامسلا لهأ دن ءاصق رع امن بيشلا نوكي ناوهقرلا
 ةديصقلا هدا ىه ىلع دنهني رقوأ تيب همالكءادّت ا ىرئانلاوأ مظانلا أي نا عونلا انهدحدلا هجردوهباهشلا ةمالعلا

 نبالاوىسمتن!ىناثلا هرطش نماسنحأ لوالا هرطش نوكيأل ثسحب هس.هسق ب سانت هدفا اوطرمنو ىسمت ادا مم ظعموأ ةلاسرلاوأ

 ن دش



 6 ميرا سلا ا مس )
 رهاو نابل | ناحبت عص هو عسيفرلا هرك ذر ركعناوذالا همالس ىلكو عيفشلا حد مدوقعب ماهفالا داح ىل_ههنيدجلا

 ناكفالا سنؤمو هتافدهنك كاردا نعلوقءل از عمو ىزسالا ةردعم 06 3 رهاوزبهغالبلاءانمم نب زهو ىَساطا هيريس

 هتاباوهصن اصخءاصحا نم "1111 7 و ٠٠ بج م 177ج 97 770153575797022: 355512277357237
 نير رعم لسرلا ثءارو
 تكلا لزتمود ردقريظعل

 هركحذ عفر هئيم
 انئلابدو>ولاءاحرارطعمو

 3 .رمنمو ميظعلا هعاخ ىلع

 مأ اركب هلصرصخفا ١ ةبول ا

 ميركتلا لأ الحو ليلا
 تانطالا ةنساا ىاطمو

 درفملاىاطملا هفرسش ىف

 اةافصالا لاك هدرغمو

 ادجد_>الو لدم هلاك

 ىناامآلا نيس ىل عم
 ىدتعيو نامالاو

 دوهشلاتاريمنمديزملا

 هلاالنأ دهشأو نابعلاو

 هلا رساله دو كناالا

 لاصتاب هعفاث ةداهش
 ىدوالنابةلذاك ددلا
 دالاىلا ناورعلا تانح

 نامعادنستادهشأو
 ةاسح نيسعو نين وكلا
 هدامغا د © نيرادلا

 هلتلخو هيبحوهلوشرو
 ةالبص هلع هللا ىل-

 ىاسحاو ىترذو ىاصت
 سن اقشإ سفن لك ىف
 ماودىذتقتو هتالص
 هتادادما ىلاود طسلا
 لوبقلا محارعانل عفشتو
 نوصولا مث اركبانفعستو
 ددم اها عطقنيال ةالص

 دحمأ انهل ىذعن الو

 ءاسال ١ عج ىلدعو

 |هلست لو نيطاصا ارئاضو لك بك ولكل !ىلعو نيعجأ هيعكو هلا ىل-عو نياسرملاو

 ىروح تردانر ودا 5 الاوىدخ درو فص

 ىوش ىنعبادا 5 ىتةنملبال تلق ىوه نهاد هلادو 08 ىعمدمىح ركنا

 هلوقرتاسل | لثملا نيمذت ىفةقمطال | هدكد نمو
 تقرت ةلزنسمبم تلا ىف « اهاتناك ةاعمو

 تقرشس> نفابتعطقو « اهلا دوت غعفتقر

 لحن نان نعالج, «. هان !ىأ انينأس هلوةو
 كِحوْزرب جورتلقف « خوزىنامتلاق

 امالع ىتقرانمال_ع » ىبيبحىل لاقذالوتأ هلوقهلازغأ نمو
 امارطارعشملا عسادق « نكلوافدلا ناك كّدخ

 ىناقلت ديرثدوخلكزنع « لغشىلت لمن ىلاصوتمار هلووو

 ىناقلاة هلا ريثك تاق « ةدساكدودللا ن'“اكت لاك
 ىءاك اود التلك, ءاونافت ئيمداورصأ كلوت

 ءامسلا راطمأريسغ ٠ عومدنمركلعام
 هقلقمةحاهتذرعاذا ٠ هلضفنم كب ردّشا لس هلوةهنمو

 هقيدض نيدآ مهصاف ه هخاخف كرتلالأ الو
 ىفلا عدونا قفرت ه لو ىبعتتشامل هلوقو

 اًدشلاههكاورانلاو ٠ هد_ت نم اهتيندأ

 كلاهلا فاكلا ه_ثدنم 2 ةيضاقللا دنعاهتمهذ هلودو

 كلايذاتاةىذشلااذهو. اقالاوتكستتلاق
 لالدهنملاذوو» افعض ظذلا نمىكش هلودو

 لاثمجكاملاقذ» لاثك نمسا تلق

 هلود هدمو

 رمقلاتنآت اقف ٠ اعرسسمىلامهاشم 2 ربخلاوادةمملاام ٠ ىاأس ددغأو
 هل اود نيمكتل انسح عم 1 نهر

 جولثلا ىل-ءروصقلانا.ةمك هنم قاسلاو هفدر ام

 جورألا ىلع بي رغلا مرعدعف 0 اييصن ىناقا اد تنماودخ

 هلوقةفرطللا هّتكس نمو

 ةرلا نمتلك ودق .١ قفتااماذا تلا فهقهم
 يدقاقنلان غابت ساو .ه اقنااتسثك ايىجتنأام

 درولاب ناحل نيزت  ةليبق:هيدخ نم تانول هلوقد
 ىدنهانهمرادة بكر « ةلقفاهل ل ضالا ةمور هوقو

 ىدرولا هكضاو هنحو ىف ه٠. .لقفاهادنحو ىةدكفدق

 هلوقو
 ٌساخأ ىلع ةملم نا..لا نس همعنم عابطلا همالسب ةدهاش عانق تاذنع ةردا ص هادصقه كهف (دعاد) اعرك و

 1 ةقرمام عاوالا ةيهدن دوق نم ةسقاطم عيفشلا بيلا حدعةيماس عيدبلا هوجو نع ةرفاس ناوذروهللا نهىو#:

 . 2. تل زليتن: يتلا

 "ا سا



 تااد_هاث ثحلاو ثءعيلابانقوم ثءاثلالوقاان ه تشب و هتح هئقاب نأ ىف ةسبلا اغار هاموأ وهم هللابا داع 1 فو

 هبا نأو اهفقسرال؛ همن 1 ةهعاساانأو امأ رغ ناك مانع ناو قءراثلا ناو اهاعموا ارض مك قدح هنملا
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 اهعلخلا |فودشإو نامك من ىدانفتاغذارك دن

 ىدكتىف دازواباوصىمب « ال ةلاةملادراب لذاعو
 ىدبكىلعاهدرابت اذ « ةدراببيبطا نةذلاقو

 لدول ءردد دامو ء ةدلج -رهذلا ىلخ أ اك تكلا م

 داو ىمأكإمتالنولوةي « هلاحةديدب للا ىتك تنباع
 هلوقةفاقوانز واهيلعنيدلا لج خيشلاووهدر اون ىتلا نودىلا تكمن نمو

 هلودو

 ىبات البحت نم لدءو « ىايدلا ىف لربا ماقام اذا
 باو_-صىلء”لدال 2 إ55 ٠ هقنتعاوىمثاوطلاوذ لهو

 ىباصتلاو ىثعتلا ىلع ثحت ٠ تافص ىرباايباوصلا ىرأ نيدلا لاج خيشلا لوقو

 باوص ىلع لديال كام مو « ريبخ هب تناك هردابق

 وهو نيدلا الص خيشلا لوقب تانوحلا هذه مت نأ نس و

 سيدةلاوهو”ىتلاىهتءابا + ىوهلا نامصلا ليذام>ا سان

 بيشملا عقو لبق نم هعنو 5 ىلا تووني'لا عم دب لسغاو

 كان وج نا .ثااووه ناكو ني رثك-ا 11 نم ناك هللا تاس ني دلا حالص خي ما ||

 هرامتخاو همظن نمىلاغااريغ انه نيدلا حالص خيشللدر وألوةدخرلاءا.شالاب ةرثكدا ا ىفامهتمغرل
 نم نسح أ ىه ىتلا هعيط[ةموةب رو. لا باب ىف ىدرولا نينيدلا نيز خيشلا نساهم نمو ىر امتخاو

 لصاوملا تامغن نم عامسالا ىف ىلحأو ّح لدشلاتاءطقم

 دحاسن صغلاىلت لاو « ندغ لَدَقتاقنا
 دراب هيسشت تلاق ٠ جتكقير تاقوأ

 هلوقكاذنمو
 لسعلا لاذنءريدلاب ٠ ىنادت ىصسام ٠ ىلسال هيشملنع ٠ اربدت ىلت اساب

 نامزلاعد دب ىل_ءهواضف 3 هوأر ةاحتلا اذا ميلمو 5 هلوةكلذ نهو

 نامرلا نع ىورت دو-مو « ىروريدربم ان ءباضرب ١

 بيضقااكلادتعاىفنكلو ه الاله ىكح ع وك رلاىف ماما

 بولقل | ىلع تاةّتةخلاوو ٠ امسح سلا تاق تون لادو
 هلوقباملااذهىفهفئاطل نمو

 هلوطبددمم ه همادقأىلعوهذ » هلوبقنعلامذا ٠ هرعش عفش
 تعدشإا امناالا ن_سحلا ةعلاد هرهمم نمناضمر فت .2 هلودهذمو

 اهل تامفالءلانر حس تماو

 ريغشالد لاو « ىباملدأ هديك م« ردت هلخت ٠ ىحرذعت اذا هلوقهقئاطا نمو
 ثكيطمأام لاق هبل ال , هنيددو_طامرحاتو
 كادي لارلاملاتاهلاةف «٠ نلوأىل لد. هلت

 ىروفن ىث#تو ىمنا « ىوهتتنك اذاتلاو

 هلودو

 تعءلطدقس هه لاىذهورودسلاف اك هب

 هلو هنمو

 هل اودر

 هلعدع_هالنا توم اهافوبو

 دخ مطار الو هانم

 سني الودحو شمعالو

 ىثالو بو نزعالورهش

 الو عقن لاهالو تدح

 لي هى ديالو تودص عفرب

 قرعالو باب دوسالو

 الو سرسغ علقيالو عام
 قرط الو ءانب مدس

 اةيرط هبلا ناطيسشلا
 لذ نك | ىها هللثعالو
 ىلا: هللانم سلف كلذ

 ىلا نمالو لح ىف
 كإذلعش امتاو ل-ىف

 هب راعةاسطا ىربال نم

 هدودرههبراعلاىربالو

 راداسندلا نا ِل-عنمو

 نحس توما تاو: ناهح
 لف ةرهشما زاوع
 هلورتتقو هعرب مو هلولح

 هنالث ننغفكح.ناو

 ىط ابق ضي ب اونأ

 ىل-ءجرحو اهيففرسال
 هنرقي نأ هيهأ قود نم

 "ا داع
 ل مس راوأ ل-عموأ

 جاتمل هنا بهذن جوسنم

 همسشن ونيكسشسسا نأ

 داعب هلدب ند نيك اسم اب

 نيذلا ىلع هما امو هععسام
 عريوم هللا ناهنولد

 ةالحدلا كودي ناو ميلع
 ليوعل او حارصدلا ىلع نها محق ا الو هءاع ىد الوددل» ناو هنعسلا لهاوشب داب ا_صأ هلع

 ارخاأو الّوأ هده اوهتحرهلبا هدمغت هناساكمو هنالسرت نمد>رامرخا اذه

 ٠ (اهتيعب دب ىلع هينوعاملاة شناعتسا|حرم# هيلي و ىنادمهلانامرلا عد د لضفلا نأ ل اسرتت)و



 ىلا مدت لكلا ساملا ف ىدكملا لثم للا سامتاا فشلا لثم م(اضيأ هلو)« مال-سلاو نيعملا معثو ىوملا معن هناف ىلاعت
 لسعلا ظفللااذنعتيلطاله لسكلا نبا نءالاليلاهللاقف للا مالئلقءاملا اذهىفسد لامعا حوكتمايلاقف لالالا

 (ةيسد و ةدخنت هل 8

 هبانمةه سلا هلك رمال

 أيش كيلو هقلخ هنت امو
 اردق هةزرو اروك ده

 ادمأ هليرضو ار ودهم
 ةاسمنو هرهأو ادودع

 هعطر لو ادعو ةعاطأف

 ةدننع نم قنقوتالا

 ىلع ادامتعا هدو

 ىلءالاكتاوهدمعب هفطا
 ةءارحال هوهعو ه-هخر

 الو هنقمو هتنءاىلع

 4-دقوو ه سفن اًرم_عم

 هدسبع اده# نأ دهشو

 ىدهلاب هلسرأ هلوسرو
 ةلاسرلا خاف ىلا نيدو

 همالا مد: وةنامالا ىدأو

 مهر -وةداحلا مهار ا

 مهرهأو قرطلا تان

 هنئشلاب ازد ا نإ

 دح اونلاب اهملع اوضعبو
 هعمل هلا نر
 البح نارقلا مهففلخو
 ادودعمارممحو ادورع

 اولاد الو اماما هوذختسلا

 مث امارحالو ال ال> هنرد

 دقو ىلءالا قفرلاب قد

 لجامةد-هع نع جرش

 ىل_-دفرهأ امب عدو
 م وهل 1 ىلعو هماعللا

 وهو ىصوأف اهلا

 ىكسنو تال _<ن الوتد
 ركحذلا هلننب ديوهو ىدوأو نيدسملا لوأ انأآو ترهأ كإذبو هلل رمال نيملا.غلا بز هلل ىت مو ىامدتو

 عدبلاوءاوهالان ل ب نايا مهوعتت ١ نيدلاورادطنالاو نيرحاهملا نم لرالارديصلاو حاصلا فااسا اهب ناد ام ىلاعت

 ريقلا|بادسعل انمؤم علطملا لاوهأ ارذاح عرفلا دب ديكس اهناح عم-طلا" ىرقا.>ار عسللا ُكِفإلاو عرتسلاىأرلاو

 م تي وي .

 نيمدنلا عد دبع٠ىطاريقلانيدا|ناهر يشل لوقامه ىمدتاو

 وادام 00 رتءاوامربخ مه فناطقتامالارهز تفغطق دل

 واش نسلام كد تا اذ م ىلس ره نا دم ىنماو عمم لوقت

 هلودكلذنف فورعمىتامالار طقلاورطقناةيرونامأو

 تبعت ءاملعلا كس ادمتلاز « الوةافعلا ثغاب ل بااركحش

 بكسي عرطةثمغلا لوأو عمط ىفت دز ى>رطقلابت 2+5
 ىايص قولا نع ىْزغ ه٠ وكشأ ةاضقل !ىذاددوط هلوقو

 مامغلان مج ريرطقلا ه بدعالو وح رارطقلاو

 رازجلا نيسللا ىبأ لوقانهىنيهتد و
 ارعلاوثنغلا ل أ دقه:ءار .٠ هفكحدو- ىذلانيدلا معابأ
 ارطقلا تحارب دم نماهلوحرال ٠ ىنناةفاكلا ضرأ تاغ نسا

 نب نيداار دص ةاضقلا ىضاوان الوم هببنك م نرولقازغاانهترك ذرك دب ئشلاب ئَُدلاتلق
 هللا مهجر ىنمامدلا ننيدا اردن ىذا قل ارمصعلا هم الع ىلا هلبا هجر ىبدالا

 اننكموالضف الل اق اف ٠ ديىأرعسشا اضورعىف هلزماب

 انيح لمعت سم اهردص ىمةلاو « تفلت ا هاتفل ىف هرئاود مساام

 انوبذتو ايوطم عطقت دقو ه تاسدقوشلا فاحز نم هؤازحا
 انومعم موق ةل>ران درقاب ٠ هفدار , طفل هسوكعف فد 55

 انورعملادقالاب كلدع_سلازال » ا هل - نمرظتنم دسعااو

 هلوقتب هملاراشملاهباحأف

 انويغمحاردق ةركحسنااهنم ه انك ىلمظنلا ىهش نمال سهاد
 ا. تمل حرب مظالارهوحو 32 هتوالخ ن رم ارددص كد هلل

 انوضم تانغالاب تد-ر ىنتاوان 0 اذلفهتمعاذا لرغل تدءا->ح

 انمكع له ا يلا 9 هرئاودىفانأر دق ,كحو اذه

 اني اواو نأ هع مشكلا 5 مدأف ان ءدسو راها سلو

 انرمأم ىأرادمشر انس اشف 5 مدوباوصلا بوصايداها:]ن دو

 نك ةيروتلا با, فىدغصا |نيدلا حاله خيشلام طن نمهراشخا امم هفاكام ا عوجرلا نآدقو

 هرعش ضعب ن مأسشق رس نعف هلوقهنو<# فئاطا
 هدفاك ةلج ىرعش 31 5 نادال ىالومانناكنا

 هيقاقالب را 0-0 ٠

 هنطقب |مْغصأ مر مو+ جار هللا وغدو نر
 نسكح اهف حارلاو 5 اهومدقةرحو هلوقو

 هزنطناركحسنءرف »ع اهمذ ةنمط تمعش

 اهقشءىفتمهنمف مالو ٠ هنقدىلزهداهل تاق



 لداو>ريغا ماو ل صاوح ا امو هثوصو هّيص قيامهثومهادغام دوما لمافلا ولا هفلت هرمضامو لكلا ىفدشا كراب و لاا

 لصد مر دعتلا نماسْعاَو حوربب كلا: نمايرثىرثفداص:ملناعرز“ هس ؟ادخدكلا ( هنم ةرقب ىدتس هلق يدص لا هلو)مالسلاو

 همطظعلا نونالا » هناودح ىرباق

 هلوفت مهل رتل ندا

 هملك, هغي لذ « هتثدح هنانو

 اهايرلالظىف انبوهلاى مَع ه ايطااهاي- قشمد يسن ىضأ هلوقىنمدكاو

 اهابحو انيعأالا سادام « اهباضهو اهئامزم هنءاكف

 ةمومغم سفنلاو ادنأ « ةروزه هنعىتواس
 انايلأ لاستلا نم ىس « عراب هتسس>اناب تادحأ هلوقو

 اابلا متفأ ىنارت لهف « ىغرلا باب هو قاغأ
 هشاوراك الانين ه٠ كر مل ه«فاظللانا هلوقو

 هيشاطا ىدقراوزط + ىرولا ىف كلرمع تيأرأ

 هلوق هله ره ملذاجرمس تحا د نم باط !بحا هناسل ىلع باكو
 سرفنلابأ دءاعااوهدحو ٠ حرس ىلدحت /فيك ابع
 سوبدلاب همعباد اراسةار كما لوأ ىف هتعسرلاذاو

 هلوقفث اطق نككهلىدهأ نمىلاساكو
1 

 رطقلاب تين دق ضور ىدوتدغ ه ىلا كغ: اظق نه نكك انآ

 رذىبأ نع ىلهب رراهركحسو م« اهي د>واح تقدص ناورغالف

 هلو ىدرولا نينيدلا نيز خشلا مهنماوداجأو هيملاس| هذهىناو راحت ةعامجلا
 صاغنااهرطقاهانح ه٠ تلح افناطق تثعب
 راجاهنكت لنمو ه رذوبأاه .ركجمو

 ىنلاةياعاب رطفلا ماعاد بستع 5 الا اجدقو لوقأ هلوعب

 نيمصنلا عب ديعمهلوقو ||
 رطقاهل تاينلارطق نم هن اطق 5 اهاقأ نمىتلا لامع هللا عر

 راطقلا هلإابروهغدعلا ضفتن اك 95 ه-رفزتهاو نكح اهلدمأ

 هللاو هسفاووانز وهتكللا هده ىلع ىطاريقلانيدلا نادر, خشلاو وه م 5 0

 همظعلا نوم نكل 5 بحاىنباَخَأ

 ديشملا عسفرلا ىهازلا اه ديغع ,. اهريغرتاش داقثهدلو2: هلوةهلثمو

 (ىإ ديعملالاويسلاتايسهدقامو « ىل.+٠ لكذ: سح ىها أ رس

 هرداريش ىلكضو هلادغو 5 هضور عب رلارهز اهرامل هلودو

 ىمطنيح مارهالا علب قل ىتح هندابز قرمدم ىل د ىلءاولاو هلوقو

 امرهلا غاب رع همسنانأ «٠ مكدالب فم .غادهتاقف

 همو- ريغ تاعسهف ه. تمضنهيحابطبر هلوقهضارغأ نمو

 ةوالطاوءافتكالا عددي ونيعذتلا نسحو هي رولا نيب عجو انهةنابن نينيدلا لامج ريشلا داجأو

 (هف) مك ١ ن مىنبع دو ىو م نم مابحو 00 2 ١ اطق ندكت اخ ىل لدةشع

 دوالا يهب امفلاتجالا ىلاترح ىحرلا 02 )هس اطع ءاحرالا هعفتمءاوهالا هغان دعم لع تعمحا اذ ةلاو هعنان نع لوهغلاب
 ااا ب7 ااا لمار

 جت !نةمودسعلا سو

 با ةرعب ىلارادلا ىف

 عم تاؤوفص نكئافاهرد

 او ا
 هرم ني ول د نيس مظنت
 اك اهفصو نيعلا'الملو

 نزيلو اهفلخد ملا الع

 اك عرذلا هه اهمشم

 عرضلاه«_ساهردنب رب

 نيب نسااناوع نكشلو

 يار ا ءوحلا
 حوهر ل_عفقااحو رط

 اهولفديلو لحزلا
 اهنمث نكمل و اهنملءاغص

 ةصخر نكاواهنممءافك

 8 ةريثك معشلا هج محللا

 مضهلا ةسعل رم معطاا

 هعتاوزوطاك هتفاص
 ةيطونطيلاةعساو نوللا

 .وهصا|هةمعرهظاا

 قيض ال هوهالا هده_سف

 امد ودماعلا نعاهنطب

 الو لوهلادرتفلت ا ىلا
 الوىنرلا برين و هفا خت

 نوكد نأ ده>اوهفاعت

 0 نوك_ق احلا ةريبكا

 قلملا هقيض سس هأ نيعلا

 نذالا ىف اهتوص نوكيل
 توك نار لاو تنطأ

 نالاباؤاحوابوأاحوطذ

 اور وأ احواساهثعبت
 دعو عواطم نكنلو

 الوامسقن عنمتال باملا
 اذا هتودل هيسحماهاعرب ىذلا عارلل هذولا هدكبلا نم نم نال هعنلاك ضوما ىلعءاقج يس برقال ىرلا ىفه هادو[ مسطرثكمأ 1

 جحمانتلا ىأر ىلعوهوةرقد ىتاعلا مسعن اال ا مهلل اهدجت ننظأ الودا_ةريغب ىرملا ىلا هبه ا ذداهربخإ لزنل ا ىلإ هب د“ 4 اهاعد

 هلناب ندم_ساوّبد ده نس وتل: هس ىذوب ل * هادق كس درحو ل ءاما كلها مداىل-هحاو لد: املواد هع د ديس



 ابي

 اعانأ (ىناذثمهلا ىئاطل ادعس ىبأىلاهلو) ماللاوكلذ عيل ىناذم هلا فرظلاوهودترثآ ئذل هتريغ ىئعمو هثصأ ضرغل هاك

 بغاراهغلبي باحر اهاضرب لاح نم هيلوبا.مايالل دتعمرهدلا ىلعرهظتمرهظلا ىوقنينعلاريرق خيشلارابخأ نم "نا ىدص

 دقننالذوأ ه فلوقلا نسح ىريص درو هلع« اذثلاب ىعمس ىتف نمو هل خ اهذ م . 1 هداب زااوهلوخام طفح ىلاعن هلاىلا

 دار و ل, اذ داعاوا دا
 هلوكو 6 1 :

 ىارو داجأو نسحأو

 فطام ىلا ازد لاتمالا
 نمهناكمو همدخ هظد نم

 ادعبدعبلاقمارغلا لها دازو اولاّةذب حا نمودلا نكس
 ىديامل هشام نع باغ « رد متعمس لد هللابتاق

 هلودةنسرغلا هتكن نمو

 اذالذاىرولا سهمتدغ ىتح « هنوفح فيس ل سةراذعلا لاس
 اداصلالئاساا كارننان 2 ىنغقاكهشاو هغد_صاب

 ىدودالو ىلدق غب 1 اثلا تيصنو ادغ هتاقممهسض اهل لوقأ هلودو

 ديف هيلع 6 هعدق 5 بن اتريغهدنع ىلةناك ناو

 هد-ءاهدتل قرحالا

 ه.دانوكجرو ةعرذ

 0 ءرالاممكتا ا يحل رد . .تالاسو اريظمت نا تاغل درع | ام اس او
 ىرحاذكرامدجمدهلىرع ٠ 0 لا ها لام
 ارطاوخواسفنأ ىدم نككبو # م1 كره لمذا ار_هدلا جيجس نال هلودو رار كا

 ىرحام لعب نيعلا عمدلتلقو ه مك سو ناركش حورلا لاذ آت لعج نم الطالب لاو

 ىرغن موألاب نعم هلع ٠ ىن مضأذ هضرامدشلا ىفادب 0
 ىريستلةرذعت دقللاقو ٠ اًولس نم ىربتأ لواحو ريدج اهب ىدادماب
 وردت لدنع نللانامعزتأ « هد ةسامذاناصغالاه لون ١ هلودو || "تلك اه قرشو
 ىوهلا عمانم لام نم ىلع ىذقنل « هجسا لاذع ضورلا ى مكس معف 00 0 00 . ا اهلصن لذا باوملا,ةيدلبلا

 ولاول يلع حلاها © باص تخوعأ ىدأا ىءان ١ .هلوتوإ] "مال تتل# حاتقلال
 ىوذلا ديل تمرذاربصتتلو .٠ ماوس تمرذا ىفرطا تربص هنا ساو هيدي تار نم"ىلإ
 هققرابلبللا 3 قدع » ىرظانبداهسلا ىدوأ دقو ىناتأ هلودو هركشأو هلا نكسأام

 هلق ىضر ىفاوركلا تدخلا ح لكم لضإلا ب طا همدان نالفوأ عشا هلع
 هكر ىوكشلا نع ةأريم 3 ان تلك وفلل فاما هلوقو رذدلاراو- ىنأمظىل فصو

 هرلا كيت لاهودقاو م ىمرم شم لزوغ ىرقأ اخ دلللا نا نجىف ايغسو
 هعانلا هتاطعأتقروء .انصلا 435 لقذ قت ءاع هلوةو || ضرالاءاضؤىافيضو
 هيناثابصلا عرهلتناك « اذحاو هئيا ىفادغلمو وا-عوم->رلا برق ىلع
 لمدنتام4فال:ريغ هه ةعول ىرحاهنمبلقلا ىو هلودو || كلذ بنذلاو نسلا

 لم#امتناهفدرابو ٠ اًفطا اذه ضعب هرعشابف ءاضقناو لحالا مال

 نيبلابب< نممتعور ه ولوقارفلا ىلعاريسبلقاي هلوقو || نم جيشلا لشمو ةدملا
 ا عبضب لاش ىدعن متطعسا دحو هم ع امتعأنا مدانتنأو الا

 اماعسلازأالورازناكام ه هدص ىف هرعسش 0001 هلوقف أ( لضةدن ناكو رانذالا لهو
 ىبارتب همادقأ ىلع 88 -غو 5 هدنعةهعافثلاىفلو اطن نكل لدللا ىلع اهل الإ

 اا اما ربما ديلا وانلعد آلا رشا 0 3 نايم
 ْ مافعرخ نم ملع] هنباو ماع ىدرولا نينيدلا نب ز خب هينا كل 6-5 اريخ لءقناتراهنلاو

 رذ-ءقئاعقأعناوركش

 خبسشلا كلذ ىلا انآو

 هيدا" عفش ثااناكوهو ه امونىحرعشل ىدنأ كفيك لاعق نب سد اعدم

 هبملقىلع4>ورىبرذ »و ىلتقم اردنارهشلا ردم

 هلظأام بحاح اللاوةرزتلقنا هلو 0
 : ا - 3 ماعطلا لكان م قاوشالاب

 ا مساقلا ىأ ىلا هلو) مالسلاونامزلا باسأ لفتونامرلا ةدهع لق انرو هللا جري ىتحق اوسالاىف ىمتو

 هردقا نع لح خيشلا ملق نعر دصت ىتلا بذكلا هذه نكسأو ريخ نم هقز رو ةمعن ن نم هللا هلوخام ىلع ادحأ دس الان (باكلا

 جشلاد عشار بأ هسخراب الالاعبب رلاراث ادحأ الو بأ ىلع اضومالا هللا دم<هارأ الوهردص هام مردصي نأ بحأ ال
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 تس ينيب بع مع 3

 ديد. تاع [كماطغاو ديل لهعفلك ىفربلار ةدامالااهنمد : ىحأو ةداعل اهله ن 0 هةبنو لضافلا يشلاو اهانا هو قوم"

 قردان جوعا هوعدلاىلان هو برأ اديضن ناخذ. ءااو بأ او.طم طقالاو ه.:رتىفناشلاول ه-سلضفل اءادشإ او

 0 ٠ه) مالسلاورمض< ةلمل ىأ ىفو كلر دير دنقل تف ديزتسأ الان ارنيغبال

 صقنيو ديز ايش ىكاذات ٠ ةفلكمه_لعامقودصأ امانا
 اطسااوض.ةلا جورمهأىف ه كلامولا امون فاش نم هلوقدنمو

 اطخد_ةضرالاىف هرع-ُسو 5 هدح ىفسانلا ىأربوص

 فيطااةروز ىف اهتسضغ ٠ ةلبقهنركحن أ ذا لوقي هلوقهنمو
 فيسلاو فمما لعفاحاو ٠ معتفىوفحو ىراذءاذه

 فصنت تذكنا لاذ فرعاوّىلا نع ه غزتالذ لالها هاك احزولومي هلوقهزمو

 فلكت هلعاذه عمو ءاكجد م ال_هكارديراصاماذا تاق
 ىرحامريغ ىرولا فىلاج فل تت « ىللاوهسلافتفرسادةتلقاذا هلوقو

 ىرثلا ع داون 23 ىرعش دوساو »+ هدح د :عفقاو قرط ضساو

 رد ٌصهيدود 1| ضو رادغ 5 مد دن نس س> هل ها هلوقو

 رعشو اهكحمزف هبهذم ه اىنثثا اولا كإت ىأر هضراعو

 لبيس مي_ستلا "م سىلا ىلامو + هدقودار دة لل-هرلارحو لوذأ هلوقو

 ل.دعوهوماش 1| هب ىدهعق « ىضقناوتام دقوا يسن نظأ

 فلا هياغ فل ءلعوهو ماشل ىقهبي ىدهعف ىدغصلا لون نكلواريكدي اوسعال للعلا ميسنلا

 الطيماهرواصتل نكف « افدلابى مادملا سوك هلوةهنمو

 الطلاب, تدهذام نس>اق . اهشعن نمجذاوس اهعدو

 ءانثبوبي.هللابىمتكاو» ىببحازواىوشاملتاق هلوقو
 وعلا نسا ناطق و ةمارع تامرازكا سك ١

 ءامهساوح قردنلاك 2 منا دردبب قاك هلوقو

 ءالطلابهوع 500-50 هعب ربسخلار 6

 هطسد_للاةرجىف ٠ تحاوزوالاىوش هلود هذمو
 هطب نرمدت تنكمأ ٠ از واىوشت تلف

 سا » ىذلعنم حرتس» لوذعلل لق هلوقهنمو

 احدلا ىغشلا فلا-ىت> غدصلا الو. اذكحو لدخ ناك امهللوقا

 امرترا لس علاوىدرو خنت ٠ ىكلاةفرظااو نسحلا اذه نبأ نك

 ناكنا م | امبهشنالاطأ انا ء(اضإأ هلو)»

 ءاقج هيرظن لوأ ءاهللا

 لارا ىلعلاحرلا دوق
 تح ءاضم ف سس اكءرملاو
 دقفه دنرذ ىأر نؤ هامش
 لدت) هد-:عامفر-ع

 ىبح ميسملا نا (”ىنارمصتل

 اذك ايرحاولاهتذ ىتوملا
 لدتسا لوا اوءاياهيشأ نم

 عانطارالا هلضف ىلع

 اقيلخ تنكل هللا كلذ

 لهفاقيرطلضاالنا

 همدخ ىف لرتشن ناىر

 نوك-: نأ ىلع ثلا كلذ

 ىلاو اهننمهلوا وم "ىلع
 ىأرنازا هذ هلواهشاك
 نسحلاف باوصلا كلذ
 نوك ال ىنذرهدلوبانملا

 وأ عحراذاهسن املا هعقرلا

 5 تسلا مو ىلع

 ساحلا كا ذىلا ىتقوأ

 ىلا ىن>وح امو ف.رمثلا

 قىفول ١ هيأروفي رعتل ١

 ىلاهن هلناءاشن |كلذ

 نيىع أ ىلا هلو)
 (هيوكشم

 ناكناولضافلاذاتسالا

 هكنح برا غلا ىفالذاب
 3 0 انالا مدرةنماهلا مخ هداعو 53 هويسد!مارغلا غاب تديصأ هلوقو

 تمتزج ين لالا 2 1 3 ا : 3 5
 ياللا و قراما نع هدرعملاو نامعذلا ىلا تاك ةمىو.سواه دخ نم تاج دق

 نان هد دراش ىنعملكد ةتعجو هرغث قىسنادمزنكتمغنا اضأ هلوقو

 ا درابلاىفكزغتحاروىبأن ه ةلبقكلذءازسهنمترلطو
 رظانملا ني-عنم سدنا :
 3 هدناو الب ى هاا هاقتلا نضغكت دام هةوَتااَو هلودو

 هاج ديعالءوئاذهو هدئاملاهلتدمناع.ش ٠ نكي مىوهلاموهنم تلتف بعلي نكب أ دين مسدلو 9
 هيضغن اطلس /1-ا نكمأو هند مصق تيب وفعل !لءسملفهتدنرح دب سحلا| ىلء> دوو هّدعاو دمعت الت سدو (هنازخ - لكلا

 مسقتو قولا ثيدح ىلا نال اد_ءوالب او هفووال_ئاوهننا ىنسعفو اهنن هول !الوادو هرسذ امل اف هس وهل ىلعءاملاشريلو
 طغاتيءلا نوال>رنو ىنناخالا سانلا نم 5 بحاصعىن أ لىناكاذو ىىمدأ تدةءاذا م مايالاة داعهذهره-ورخ ىركف

 53 : د ا



 تلصو وه (لامثرارىلا اضدأ هلو)و .ماللاوكلاخ ىريغفكلاخ ا الوت مقدام ارئفدلاوْ ملح ةريهلاو لناكمةسردملاو
 تمملاتامدةوىئغلا هباكد ثر ةزع الا نعع زعلاوردجًاريصا اي دكلو رب دج عزملا,تنأو ريبك هلنارمءا باصملاو ىد سان تعز

 كاك وكمت” كايكوهنلا هجر يشل كا ناكد ةسمالاب كريغ مولاتنا (عو4) سهلا بكلام لعدد هاو ىملا ىمماف
 ا ١ ل 10505 ا حس ع صم .

 ِ 000222027222222 ل ا لاا عا 1

 ْ 0 . 1 ع 0 اريقفكفلخ وهريسوما 2

 نيب واف>هاردقو ه ىدعمانم نع ملاس هلوت نيعلا ه١ روب قهلدمو 1 3
 نيعهءلعىلعةيرلو « متيغني> باعدةمودلاو منيدع نع اينغ هبال
 ى- مي راهاركى د عسل ىهأب ٠ اهنع لصد باعدم ىننعنا هلوق هل مو دو ناعشلا وو

 امم د1 ا ىلع ىرجام لسنال ىداوغلان مناك عومدب موغب كامر هنالدسا ناو
 ىدعحرقىكملاو ٠ ىناصتلق هءمقفو هلوكه:هو فانا املا لاريخ نولوةي
 نيملعا انو دوه 0 ئشب رخف»ال لاو بايسلاو تارشلا نيد

 لبعي :لوىوكشلاىلا غصب 0 مو ىتع ض درعا ل فو تلد هلوةهفن اطل نمو ا نيد د قار

 ىلأست ال نيعلا عوم داب و #2 هلصو قف سفن ان ىعمط: ال نين شسعلاو تايحالاو

 لل ازا لالا هيف فر دز «ىركلا ىدصت ىقدصت لنا هلو همئاطل مو | ملف حادقلاو جاذكألا

 هفعيانو دى دب و بيدحلا هنع لمع فيكس انا لومي اضااهلوكو ى مودلاف م معطا ناو

 همطعفا أمساونلا ع مول لك ودل سلا باركلا ىنادغو بارشلا

 مر 2: ىوخلابب هبا قدي 5 !دغلةفرطاارئاوىوحرو-او اضدأهلوقو ساك-الابردطاو مو.لاو

 مهسمهاوه ىف ىبا#سدربف #2 م ا

 نم جرا كاذىالوماب

 لاين ىداؤدطشو قومر ء اعاقجأ ا رمق لقاعلا همس هولا

 لارا دي وسلا قابس م قواس لع قرطلا عطب و كلذو ارق: لهاملاو
 هلوق,بلاقلا اذ هريغ ىفاهكيس نكلو تكلا هذ نيالا نب زهشلالاو |[ وه ىانلا نم عومسملا

 لاهلاتاذةوسنلا ىلا ىل م 5 وه !ىاو درم ا,لاق ن-م سار ناد“ الا ىمونلا

 لاهرادب ولا ىنامىتامحام » اسلاريغب اعلا ادب وسىفام ره«باوالاىف ادعو

 ىرسأ ىوهلا نمو بولق « هدح ىرق فيس هزفح هلوقهنمو تال الاهده عمرمعلاو

 ١) اًرفدقرو كلا اهنفحو . هظاط ًارمدن بسمع نمو اذه قراطنعلاو هعاس .

 رخخم لكى ارذا ىركفراحهل 8 اهعدب ناس 4 .: اعم ىي-طو هلوق هذمو د لناو هعاضا لمعلا

 ىزرطد | ه-ورشم هذراعب [ 1 "يري رجلا تاماقمتأر 5 لدوعقار رمغم ناطدشلا

 هلوقب ةنكسلاو نعله فىدرولا نيني نيز خيشلاو ندلاحالص نيشلا محار و || نمر اب لامر ه-ولا اده نم

 رربس“ هركف هسشن 5 ىيبحدخ تمس نذمغءانحرهفلا نولذع

 ررط_هلا اهحرشو »ع ىرب رع هماقم ا كءاقد_هداحق

 دلوق هنمو طعنا ور سل ] فالطسما كارا قودلاهيدهش ىذلاز
 كانغ سفادتو كذطت

 ارءوىدذنءالع دق ٌْلر + دقنافتئش فكن 5 :
 اد ىقءوتو سفن عنعو

 ىةرخ ال |ىفهارروك دروب
 نكلرال كري غنايم

 ارع ريصل!تياراما تما شيعت قاتلا تاع

 هلوقباءلا ادهى هفثاطا نمر

 اودد رواوةقمهلتلمذىومت « ىذلاه> واح دلار دن ىكءاولاو المو نيتي رطا | نيب ا دصق

 75 قهنل نكمإف همفوهام ةغ.2ءرملا لن ائاو لحاءريضو رضاحر مذ لضلاو نارسا الو 0 نيعي رفلا نع

 تناحق توك نأ ن نمل ل نالفتعطقاذاردقو تعطتم اام.>رلا ل-صقمسةةأورملاو طةكلام

 ى < ايجاسبللا | ذ مب وهطلاباناريصةركسشلا ناس ار ةلب وط لضفلا دب ريصح نأ و ىنزح «( قيببلا نسحلا بأ ىلا اضاأ هلو)» ريدبملا



 هع رثةماطاهلاد3 ٠ ىرازتهلا> قو ادن لفطءانرىفلاقو |||

 ةرهظ امانءلعرتس نأ هلأس نكيش اد انناعتما نمذ مالو ضره هملذ ىفوأ ضرغ هرد صل نوكينأ الا :هللا داهملا

 لدعأن وألا ءه(اضيأهلوا» 2بعتامتحرتساو نطفام تلفغىنا نطغيلفىناهتمامار وياما دارأ ميىرعشتسلو
 نا الار هلو فو مس او قوفخر بلقلاو م. هبوعمو نوللا ىنم ل لفدقان ىنرعأ ني-علاوده اش

 هللاوفاهضوغوراكفالاو هقيقع اهل ىنبع عومد ه الاتلمعامةرهو>

 ىلادجو تامحت دفن ١ ' 1 ١ اضأ هداوءانر قلاقو

 ديدحلاوأ هياط رذدلاى ال هس داك الف ضن رقلامظن ٠ هراكفأتفحدق نالفاولات

 وأ هباشأ ل_فطلاوأ هبا ذأ كنس وف دنلو نارتلا نكس. ايده ةنفرعتلا لك تار
 توملاوأ هياشلرثوكلا || بايفهعئادروتتابن نينيدلا لا. ج يشلاٍبئارغنمهداربابتدعوورايشخالا هيلع عقوام ىسهتنا

 مالسلاوهناهل || ةط_ساوو ه اهد#ةءارعوهةلضافلاةءارلا نا ىوةمد#:دقراهءاونأ نالتخا ىلعةيروتلا

 ء(اض اهلو)و انس نبا نم هماضافل اهيا رلاتحت ىثم نماضن أتم دقو« اهماّدخْك سر جاهمامز دئاووو اهدقع

 ةرشعلا اطأ ال هللاوال ||| اددعرثك اعلا اذه تحت تشم ىتلا هقرغلا هذه تناك ىتابنلا معلا عفراملوىعادولا ىلا كإملا
 همارك ديرأ الو اهدعب ]| هلع تحت ىدموهرضاءنملكلانهرك ذأ نأ ننعدقو ه ارثنوامظن ةششر ىلعأو هارك ذرهشأو
 الو همارغ لم-:#ال || قدصرهظلل» هتان لصالا ىفاهتوالح ىتلا هعيطامت مرات نمةذس هسدال ا هتكشب لو ىئابثلا
 ىراسال هم ل_بقأ || « ناسحابمهل نيعباتل مظن نمةذبنداربا فكاذدعب عرشأو ء هيد |ةباصعلا ليضفت ىفىلو

 مالسلاوهدح || تحت تشمىتلاةباصعااو ناوالاورصعلا اذه لهأ ىلا هرودل سا :ب ثم ساكلا اذهربدأو
 ء(اضأ هلراو ىدرولانننيدل اني ز مشااوىد غلا نيدلا حالص عيشلا ,ههتاينرطعب تاو ىنايثلا معلا

 ةرطغلا ىلعداوب ناسنالا ||| عكلاوارثنو امظن نيدلا لا.ج خيشلا ىلا سانلا ب درق أ هبا ىهذمو ىطاريقلا نيدلا ناه ريشلاو
 نمو هفرطتسا هفرط نم ]| مشل اوةإح ىبأ نينيدلا باه م _ثلاو بحاصا|نبنيدلاردب يشلاو خئكاصإا نب نيدلا سمت

 ىعسال نيد هدامتسا هل نيدلا باهت يشل اوىوجلازاخلا ىحب جتلاو ىراعزلا نس> نيدلار دن شل او رامعملا يهارا
 اكس سال لهأ نممهدشن ًاوهودشنأ وميملا بتكوهيلا اويكو فنصملا مه رصاعو م هكردأ نأ 'وىجحاحلا

 اليوط ارهد بعتاذاو متف ىذا لاوةي رمد حلا رايدلابفي رسل اءاشن الا باك ن يع ىمعلا نينيدلا نيز ميلا ماشااو رمدم

 دل اضن سل ونهب ويثلاةريبسا |مظانو ةسورحلاوثمد, فن رثلاءاشنال نيو اودسح اص د مدل نبا نيدلا

 , || نينيدلا لال خيشلاو ىشمدلا كب أن نيدلاءالع نيشلاو ىلسوملا نيدلارع يشلاو هد رمضدهللا
 ناك ب-ثاذا بضلاو

 مل ىمعد انا نال هدلوو سن اكمن ني دا ارق: بح صلاو ني زملا نيايريومُملا سدا نيدل | سهم ججشلاو ايرادسطخ

 اا! كرا راوقلا خيشلا او هني رام نكلو ه>ورهللا س دةءاوولا بأ ننلضفلاوأ ىدسسو ىدهلا ىبودخلا تانحلا

 لاج يشل او هن :رمضح ام نكساو راطعلا ننيدلا باهش خمشلا و سنوعن ريهشلا ىمفع نلا فر

 ىناوزافف لمعلا فاوصلخ اوةعنددلا هقب رطا اهله ممتمخو «ةعافامبدالادع اوك تدم

 هيشوأر الا درب بقاوأ

 دادلا لالطأورادملاب

 ههفر ىعم ءاش ناو

 بارئالا هني زوأ باحالا
 هلج أ هللا مسق ىوزذملا ىكل املا ىنيمامدل | نينيدلاردب ىضاقلا مهوو هعاذلا نس نيئلاخلا

 ردب خشلاو ىلا«: هللا هجر ىناشلا ىنالقسسعل ارح نيزيدل|بتاهش همالعلا طفالامامالا حجشل و

 تارالا ةحرفوأتارحلا نيردلاحال_هيشلا نساحم نك الواقالوأ هرك ذم دقت نعأ داو ىلاعت هللا هبت كت ثلانيدلا
 ١ هلوةهللا هجر هي رولا با, ىنىدغصلا

 نينيلادلت نا مالا ىلعو
 تل فرع نيمهس اللا ىمباصأ « انرنيحويعلاجاسديدذا
 ليللا مهتكتورانلاوءاملا نيشلاك - 2 رك

 ايا نان نامحار نيبلافقومنمباشىسأرنأا5 ه٠ ىربءضنمباقلارجبشدقا_هلوقهلثمو ' ْ ملا فقوم نم باش ىس أر نأ ريع ضف نمساقلارجبشدقل هلوقهلثم

 نالفنع ىنغلب دقو اناسلهلعىناطلانموعأ « اهعوانفئرمانمتاامو ءارعشلا ف ووأ تمر ناو ءارعلاىنف

 لناشيعلاوتمدامىدلوتنأ م(هتخأنااىلاهلو)و  مالسلاو ةعرصصلا نسح نمربخ كانسمسالاءوشو شحوب داك ام



 / رافالا اذهدهاشولو هساملا هدهدع ١ هسامثل | كثر باطا !!ًدهولت برها !1كلذو رارسغلا كلذ تقعر ارغلا كلذ امهاز

 1 روبل مهدارأو هأ اوه غلمي مث هاونام ىلع همولأ ى 51 ار تدوخ او طرب طاسن ىلع لضا غلا اذهب امد راقلا ىسنل

 أ لاذو هقءاودنيأفهةراونىذهو عانقيالا نيأفرذناو عامالا نبأ 5 برضدق 06 9 لوقكاف هما علب لع همارو هدانز

 0 ا 1537171 هب 911 1970 15 ت11 32515 6 2 و ا ت2 16 7-3130 19: 1251 شل 15 نا تالا كح عي ع هس عد

 كإتو هديدع ناقه دعو

 ىذهوهدونح نأفهدودب
 اموهدوهعنءأفهدهاعم

 ردطمأول هد-عرلوهأ

 هلعاف نارفك الو هدد

 نا سرغىل_ع ىعشا

 راطناو هراوعرهظطد

 هناياعم نع كسمأف هزاواد
 دءودصعاا||ادهدصقناو

 ث.> نم هسفن ىل | ءاسأ

 هلضفب فخ أو ىلا نسحأ

 مهوأو ىلع قآثح نم

 نأ ارحل باه هنأ لساعأل

 هير رتادسلا د

 مسلاو هقوطت نأ ةسلاو
 ريغ تننظو هقوذينأ

 نأ د٠ هلضفن نودظخا

 نم معلا ساكب تقرسم
 نم داسولا ترحهو هلحأ

 دشن أ انو هفوخ

 بانل شارغلا نعىنجنا
 تدك 1

 ىبارس# همق باطو ىلءا باط

 لوقأانيبو

 حب قم سبل كل علام
 تلك

 ىنعأت الئ ات ناكنم نب أ

 ان بةكيملامع عقو نمو
 امو بسن ل ثبح نم

 ادهىف ارانم نس

 فلخ دحو نأ لضافلا

 رهطظو هارتماو ةسفاعلا
 نمودهاطتنماو همالسإا|

 نموىلا.للا لبق مايالا نأ

 ىخذرب وأ ضرعلا مول + ىد<هلوطاذنط

 ضرعلا ىف لوطا ١|حارو # ىدحًاامهللاوالذ

 هلوةهنو# فئاطا نمو
 ىاصردكنمبيشالا عا ذو ىشيعردك ميش نولافد

 ىناك أ عطقب اميشدل اهداف «٠ ىربنمدءغب فاتكاالا ىلعرادو

 تعهسااعنامزلانض ٠ هقرىطفلا تناك هلوةهف.طالا هذارعانمو

 تقرشيح نم !هتعطقو « ىردقنعاهفرمدف
 تاغوأو اهتاحاح ترثكو « ةردق خيط نم دي رأ تلات هلوةهنو#فئاطا نمو

 تاغرانلااهست نأ لبقنم « انتسايردةىذد تادف

 مالا بادعلاى ىتعةرات « هناحاط قد ادىباعد

 ميجا سني و قيدصا | سنف ه لقيءامو ديزي مالك

 خوسةمامايشدععداوسف 5 !متاسن ةيبيش علقأ تا زام

 هلودهنوك# فن اطل نمو

 هلوقهنمو

 خو_بنمالو ام جحسانال ا ل

 هاد بح ا هديؤملا كإملا ى ربهلوةةعندنلا هثاره نمو

 اد.غمضرالان طاب فادغ لدنك دب« كل هللا لد_سىفالأ

 ىدصطلا هش رن لو>- نم انبواحو 5 عمال هن٠ىتأ ناانممغرل اىلع

 الو> غاب موداو هل رند قو هلو 5

 هو صرب اليا ه تلبقأ امدعب نمال>اراب

 هودالو لو->الفافعذ ىتثروأوالوح لمكست م

 مي>رأا دمع هدلو ىف هلو هلّدمو

 ىتادايوىوجتابوهملاقوش ٠ ايو مي>رلا دبع ىلع ىباقفهلاب
 ىئاش-أنوناكابرانلابتقرسأ « دقل مالا اواو نوناكر م ىف

 م>رلاد.عبرداذ ناكو ٠ هكاسىهودق لمثل اهآ هدقدلوقهنمو
 مي اردردلا لاذ شاعو « ىدرلا هند تقال ىةملف

 قمح ءاكبلاب ىنفحنا مع : « ىلا, كدفستقلخادق نول هلةبراج ىثرب لاقو

 ا ل امخاؤمعرعلان هع !لعمدلااو كد

 تيدي رعت دعب رمشعلابء ىنيلاقو
 دذاورهدلانمموبفنيرمال « اعماجةيربلاىزااب تبا
 داو ىزعءأذارشد ىها ٠ ىئتالدفسعءالازعو انه

 ْ ةاجبحاصلضفالا كاملا ىثريل تو
 هناووهادعلا مغر ىلع تدكو 4 ىدتل اوم انلاو>ر 1ا لضفالا ىذم

 هن جدال لان ازحاب تدامو +« هواسن نر 2 تنام ذا تامامو 5

 لاعو همالملا بلاط مدن اوابور همادذلا لهم ىساينه ةمالسلا ساكبرشتمنموىلاوعلا عاطأ جاجرلا ىدع

 ىلسع مظني نأ ىو ةذا-عقن ا ءاالو5ود- أ نئلو ادوع ناس د هل ا دءاسانئلواسورعه سماد نلا بطاخالواسوبع

 ْ تانوابوط /ناداذولا ف ان رمش و ةرسماكملا ان ماتت ان ل ناورمماعملا تاب مان اف لاضدإلا ءمددن الو لايضدلا
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 ةماقمدُث امه .رأ ةيدكلا تام اقم نم م ىلمأ نم نأ لعبت هنهودكرادشيو هيعسرمقي وأ ح رخل ايان الما ىلعو حدي القت هج

 هناوخا ضءد ىلاهلو) ماأس !اوهي ويع فشك] جان الا قد ق-رشع ىلع اهنمر دقي الوهو ىنءمالو ا ذا نيتماةملا نمد همدانمال

 جرفو باكل الزنىنادو دعم نسل ا اأ 0 1( ىنك الضان نأ ل اهب هلا لاذا ىتغاد (ىساحاى طا بأ أش

 بادتالاول_ضغلا لغأ
 ىدب وىناوالل بدت ||

 هموت مالا ىطعأ ورع ىفو * ىسولج قريكت ىربا ىرأ هنو فتاطل نمو |
 هموةفصدنفز زعلارازناو « هيرئازا موعيال ىتماو

 ةلمجةأ ها جوزتواك ولم عابوب دصىفكاقد |
 رادقالا ىوذ نم ةمهلملا بح *« ىفداعو جياملا لرث بحاسص ىل

 امو ف 4ماهم ه4 و

 اخر راد 1 كتكات

 ل>ا م 0 تئارو 7 رادلادمعءوهو ىصخأت نس>ح م« ىفبوسملا به شالا دمع ناكدق
 مءارقاناقلتو هلئاضغب ش ٍ 00

 ا هلثاسع بالااهىدلوك ع
 0 3 لماحت نأ ةرورضلا اهجوتتو *» ىربافاعت داعس تدضأ دقل

 0 ا سا نقرا لمانالا قارطاب هدخأتو .٠ اهد|باقالب هكعتت ع ٍْ
 بانآلو ع لاضن سوق وهر عرتلا نيمضتلا عم هلوق هنمو 1

 نساك رامو حرت لا 52 «  ىلالداوتودامللة2اق ه دقارخرفل كودو اهل تود
 00 ىلابلا ف شيل ار ثاعلا اهركو ىذا م !ىتلاو ل فانالاب ةبكتم تك اكو

 لذات هترصنو فا>ا م اهل أ ةههرتتناك5تداح + امد#«تةحاسشذ ىتوم# هلو هنمو

 امل هزارتهاو لدخ ىتح مئاقلا عمات لا السهو « ايصلانامزربالا عم تناك
 امله ءايقو محأ ىتح مدقأ امدالاو هنمزيللا ىرتشيل «+ هتلغب مال قادس عا هلوقدفث اطال نمو

 امهقوءاوو و دعق ىتح دعو امدللا كيع لاذ ىلع وهف ٠ هتارستءارهلغاهاو
 هما ار لاعتسلا قع كاد برهم لمهقبلكت نموسل '« هلئافنمثوغلاىذالماب كوتانوفلاطا

 رذتءاىت>رذنام ىلع اولطد ل قانعق مار اودعن .٠ دقوا مش لحرأ قاويلط
 ملتاو هللا هدبأ ووذ ىتقواماذلتنءطدسق ء اعاريحونيسلا ةنينح هلوق هنمو

 دف هلوق ناسلب لهدسد ى2 نمؤقوف نم نيتلاف + ىدتشأام ىدءترثكو
 مناو هلعفناسلب لاعتسا اند ىعست ةحوز ولطهلاقي دص عا دن لاو ا

 دقذ همر هاظ ىف رذتعب هرساخ رولا نيد هنرك « تحيدأ ىذلا نالغب نال لق ْ
 الوهرمس نطاب فردستعا هرخاالواندالتحرو م اهتقراوو كل اند تلظ

 معأالاكءاج ىذلاام لأ هنفح ن ثم عمالا تخول ٠ ى-غاانقدببيشلا مسن هلوقو

 فرءأامو هارغأ ىدلاام هنقذىلعس كلك دهذ:نأ ه ةلذاسدلا دعب تقلا بح

 الكمزوشن ىف بسلا هلوقباتكءادها قةفيطالا هضارغأ نمو
 لعاو هزوريىف هفرعأ رشلاتريغت اذا س املا من هئاسرا

 دلل كالا هر قيل رظنلاب .اعيوادبا « اوولا نيس ىنع بي
 باطنمو ناك هرذن اهدع2قتارطلاىدورك « قدور هل غش صن هلل .٠ هلودو

 يس ريغل فره تراازشل اهدلا-ىف هيهلل تؤع « هدنءىرولا فين اضن تداك
 لق هعيسس ر هش نمو 0 53و ردنىص ةماك ب ع ةولاقو ا 0 ا ا -

 برضلا ل.ةهدمعأ ب رملا

 ه-دحاري_غل تراح نهو
 ديه_ٌةردمىا قرسو »* ىلذل ىننءطقولو لان اك 5

 امو هده رابغ حلاد لعن لو ضرع هباعجأ نماي ددح بعا ديلاوو ا
 ودكم تقج د حصم هححدسص صمم يرعب مدعم ميمو سم مب رست دهم جوع لس تمل ت06 2 تا خل تماسك تدك الخلا هيما ١ع تل هدم هج دا ا هممت

 هسقن رط هبضف لاو ىلضافلا ادد عمىلاح برض دقق طاطا هللا تروم د حاولا تست نقلاصلا عكار لا ولا ا

 لعحو هبحاص نيس نيدعت نماحرتش نيرة نا ناوسجلا ع ابط باك ىرك دو ةفيطاةبو ع ضرعم ىفاهاكحو

 نمس<ع ناكد و هر ىلا ىو "او لي هبات نرجو هذرأ طبك وهردص ءفرب وه سأرز م



 :اهنع باوطارعأ امو ىرتت هك تاصودقو ار دقؤن: اك دلاو ا ارمخ عع رءا.ملاو أ ارذرغسأ ىأرااوأ ارث طرد. ههلاوا رع
 لكلا هةرخامل باكلا اذه نوكيناورأو هلضفاوغاسملو هلم اوووكي ناو هل.ةناوخالا اهياع ىتسبل لك +6 راع

 ىدو ا

 ءاود براشءىنتمدلوق هغأ طا. نمو هدضا+مهولابالنأ همعفلا

 لغش د د صن هنأ هدغا رو

 6 ديىلا هدب عمد داما

 اعو هددد» وهاملكىف

 هرمذ< تن رحأام هب هريخأ

 هتأرقو هثبيد> نم خشلا

 تذدهضو هناكن م هتع

 نم هس ةهيارثتن وذو

 ن دهم ٠4رع

 موقينالفونأو هراشخا

 هناك ١ ىنرسأ امو هقدو)

 اداو هلوسرو اذراو

 ةلاصشو ايراح هبد-و

 أهتمد_-ماق اوراظ

 اعدوم لكل نا عاطتساام

 ىقرتاءاراقت هعمل
 قاس هنناءاش نا دادسلاو

 ىدروا هلاره اد ىلا هلو)

 (هلزباي همام

 لايقالز_ةأدقا اةج
 علاطلا قفاوو هل

 اهعا ناشا١ ناو هدعس

 لالا ادرك
 ثنغلا كرونو هنعزنو

 ضورلا عسنيأو هب ن-و

 تعطاءامم |اديحوهرووو

 ادسأ تز رأ ةباغو ادةرق

 ركذو ادنسىتاورهظو

 ادلو ىمس دحتو ادبآىس

 ادسو هل قرمشتو

 هبوادلاو مايا سدعأ

 اكو اموبهنرابز به ال نأ هّتيدوأونيدتلاو نيعلاةلزن:ىتموهو تالفونأ (م. .) ضم دقواوسأ نوابتلا هنحاد

 وذغلااودهب حاورلاب بطو 5 ىذالا تا ثءاودلد طما

 ودءلافنا معرىلءن و 55 الدلتا تيب ثيداح ارركو

 هنابعادم ىلا نيذلا ئصكاستكو
 ىلدوأ انو جردلاب لحد 5 رحا هعمىدو ىدءقرا

 لح ىدولاتاءحالو . اه لعن ن ول هللاو

 ه:--رك دك ةنمال لد حوو » هدوردذ هنقذتاداحا اولاوو هلوذ ه:هو

 هنقذ مر كح و هاو. م 1 1 لزان ىلاعب بس مك ١تاعذ

 نةداد حضأ كنده اولاو 35 ةبوناق نان حرم امهر هلودو

 5و متاق م هعاح تعطقرو هةءط

 اكوبدهبادك أ ض ةء١هملا ىدهأ دقو بتكو

 هداحسم هل بج هوو « وهز كرب كلود اننادو

 هداعواورغنوكست نأ ىحترأ « ىنارا:س>قوربف رعلك
 ىنعملا ىف هملا ب

 ساناو نس سا تاذ ةتاه تحرال نيدإ| لج 0

 +« الءعمكن لا قرع ىاحر لضاو

 هلوقباءلا اذه هفئاطل نمو

 سانلاودنلا نيبفرعغلاب>دننإ

 انوقيضازام تاو الذ « متفغذ املك اند_هد-قا
 انوماطان اوان دع تا « اوقيفأوأ كك انضى اووقأ

 هنرسث ام< نع فرص ذقوهلود ه:مو
 كتمهىوق تلازو تلزو ه نامزلاراخةنارننساانأ

 شدو الق . تدعناوهمدخاذتنك ددو
 بايلا اذه ىف هلوذ هة.طللا هتكست

 لامملا دءةياموالاةم ىداخلا قدّوأ

 لاطيلطايركلاوانأ ٠ نكلورص# مانالا ىف ىلك

 كءمدخ نمهلا

0 

 هللا نا

 ىتققوذاكنالاب هيف ىذقأ ٠ بسعر عاذتحدأ دق هلوقو

 هداعلا نعمماملاجرت : اموزوةكلاب حارلا او.ةلدق هلوق هغ' اطل نمو

 هداوقزوحلا نأ حدف : 0 ا

 ا ما لأ تلا

١ 
 00

 100 نس س> هيار ىجشا لعتشلاو ا وغاب ا و

 الر ىبعي الىلولاو ريدعلل ملصاال ديرولا ماويدرلا رعبرشال قيدصلا مدد هللار هدعاو ىذر عن ن*لوا-:اريثك ىذغ
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 ايدي

 قبغرتلأ نئاقلل طثن الىنهو  ىالمىاذئامأ كلاس لاا ىئيه رىتاشع لت ملأ كمردُشب معأال ىيهرخأ الانأو

 مالسلاو كراصنا ىاكو كلراصح ىرد_دوة محال كحإو بلكلا عمل طررل بلعلا نمكعفضش فش الو هنباو ىالس

 سدح دقوءرخ "الا لاكد و ابتدلا ةعضقبيطللاو هر[ ملايالا ببطبال بيطألا ءاققب هللا لاطا ساهل ( هح .زاعب طلت ا ىلا هلوإل

 دصسوادمعانىلعردق م« هنا لرذدعل ىحام هللاو

 دحوتناواندلاهذهىف « هةدحو وكشت تسا لنوكلالا
 ىناهقصألا نيدلا سول بح ١ نيارمصةةث ح رس ىلع بتكو

 راستنأ امنح اهانس رمق « اهؤاضداب سمشلا نا معلا اخأ

 رئاودلا هماع تراددةسىطتلاوه ٍَ امتافْل :ءزاريش ىتف لو

 زعلاىلاتادوذاىلذتقراتو . هلطوزعملابا,ىلاتاصو هلوقهغئاطا نمو
 زيها باطن مىدعااذنالو « انثلاودماحملادنح نمت دصأو

 ىشمد.ىومأل ا عماملا ىفهلوقو

 حورشمهحالملا ىنعمهردص ىف و « ى'> عماجت اعو © نسحلا ىرأ

 حوتفم ةدايزلابابمسهل لقف م سئعم عماوجلاب ىلاغش ناو
 هلوقةيروتلا باي فه فمطللا هتكنو هضارعارهنوحتو هةرعاذم نمو

 هسفن عمدك اوهبقثت « الو قاءا نك رئالربا ب
 ه_لفىلا جام كنا ه ىربنم دولا جرئالو

 هلوقانم 20 ىراعزلا نس نيدلار دن يشل عم ةفسطالا هتامعا دم نمو
 سؤك الاهلعتاعتشاوهامدن « تعاشد5 سان ع اناا
 ساحملابناكاب كلد_هببتساو + تدقوأ ل د»رانلانا تْيدن

 سانا هوما ام قهلوق هذ مو

 ساوسوىفه.لعنامزا لوط « لزأماياربا ا ىنا<ام ىدفأ
 سابلا عطقءرملابا# تاحار « نمتاقاريثك هعطقتأ اولا

 نيتلقلا عرقىصضأ ه٠ ىذلا ىسرف ىلع ىهل هلوتوأ|
 نيملالا ىرثعت 9 هقر كإماو ورءبكحي

 ةلجلانسحادجوا دق «اذعشسملحاسلل ترف اس هلوق هنمو

 ىتاغب ىوس هيف تعفنام « خارر فه نم هاو

 نناكمفقرقماا هل لاذ + ىل ىلا لطاعلا ىنازي_ه هلوقو

 كناسادب لرحت الو « اذهد:ءلاملارك دال ١
 ءاذعلاةيالو مورب هلاقي لص بعاديهلوق هثمو

: 

 ءاسملاو هد ىف ىسعمرسكفلا ماه ماع نبا نا بر
 ءاضعللاهباستوملالع>او مه هنمطعت الفا ذقلا ىه

 هبادكا ضعي بعا ديهلوةهنمو

 بانغلا اج نم هنتكو ه رضاحهروصناودلا قنالغا
 باسحر يغب هقزار ناس 7-5 هديرحو 4هوز-ثامر ديل

 لدعملا ىلا د اهل و)نينثارقبلا نمو

 مانالا انصت (دجأ نبا

 وبر ةردانب « ةحبصلك
 ريطنتناكو اتاوخأ ىلع

 تراصفو امتاكو نعريطلا

 «اهتانكس نع ماهلا لب

 هنيه ىعحارلا ل سوه لع

 بهو نءقءامعلافلتخا

 هلال- نم ىطعأو هلام نم

 لاو حبق هوركم هغنح

 لف حام نسوا او

 ليوانو عحربو لصأ

 ةفشوبأ لوغي عيرملا
 ناكواعسحرناكناوءىلا
 سدلق اعينش ا دعبش هلكأ

 ىفاشلا لوقيو مارح
 الو ىسئاادرومريكلا درو

 نولوعنو قلل هبابىف ئم
 هءاشنملال هءاو نمل ءىبلا

 بلكلا نم ه.ىلوأ نو

 باك كءلعدرو 0 اسناو

 بلاط: الوه>وب ىا.ضا

 ناتيأرذ ئثب ىنركا
 نمفصناا ىلع لا هأ
 تد>وو تاذدحالا لام

 ثاريملالامىفازئاج حلصلا
 تبدأو صلا!تيضمأو

 ادوعتسس>ر مم فصلا

 ايقنم رينان دةئالث كسلا

 لوأتلا ىغبالام ىنغنو ليحنالاو ةاروتلالءفيالامل عفت اهنا ريثكلا اهنمانقز رو ريناندلا هده هنلا سرق ريش
 هللا ناعسوالمجارتسدتلالأسنةلي وطل امهر وشنمو ليلا يشلاو ريمالااماو ليئاكممو لربح هال را ليزتتلاو ١

 ميركل ك ىلا قباسلا هيقفلاو هو رم ىفدصقوأ هؤخا ىف م خامسا نم (فيرطظلا نسحلا ىبأ هيقفلا ىلا هو) مالسلاوالمصأر ةركي

 رحرءاغملاواار دب علط لاجل ارك ذن!ءاردع هش> اولكنعلط !«ناءارغت رم لكن ىلا كا لأكل !نم هدب لك جف تبملا لاصخلا نم 1 ْ



 اله ثدربف دب ربلأ تدلقذ ا هلا افا تنأ كباب سا ءامسلا بابسا,تاصتاولو كلب اممال يعلا ناطاس نا كانلعأف اعلا ناطاس
 لسدس ىلع لساذاو عفص نملوأ تنك أعددت تنكامةرازولا تدلقولفن اوال اتلتتلن اوهدلا تلوولْ لنا نذؤد دب ريثلا

 ولوهمقماهلل ساو همعءانالاةتءفراذاوسانلانيبةريثءوسارلا ف (عوم) همشح شاي هلا نق ةفماخل وهو عئاطلا
 بفهذلا ىفردلا تدسأ

 نمو كئاطاالاتنكام

 نمت حرا و كءلوأ ةج
 ليعمسا خيسشلا سلم
 لسقثلا كمامق تيأرو
 تدعصليماءااك ذوو

 ىلعا 6 أ عطا

 هرانمتدا 0 اوم ا

 علاطملا فرمشتا عماجلا
 اهدنا نأ تردق

 اذاواه دعدأ نات ونو

 ةهحردلا ىف اهنه ترمد

 . اسندلا ىلع تيرخالعلا

 ىباىلا هلوإ مالسسااو

 ىممعي (مصالا سراوفلا

 حيسصف يسشلا ن وك 1

 ندسسح هلد وط ناسالا

 ىبهي الو هلي ناساا
 ىدح هلاسا لوط» نا

 برعضن وه تيح هي سم
 ريفن هافقهيكدع وهردصدي

 مامأو اهطاسور ومالا

 ةياغلاواهطارسشأ ةعاسلا

 نانمؤاءاصهتسال اومؤش
 هبراج ىلع بشرالا

 فارغالا ضعي ةراثق
 فارصنالا لكح:رانو
 فاك الا تحت ةرانو

 معرو فالغلا ىفهمعوب مث

 لّوا ىف ءاشول هنأ راما

 هياب نم ىهالا ىتال هيايش
 ناكوهبا صن ىف ىالارقاو
 نكالوهءاننا اذ_ه

 هجر هزات ||

 م. دلاعولاباندلاتئنهو ع« العلا هّن ور ترق ىدلاتناف
 لاكلا دب ىلع ةيده همل! تاصو دقو لاق

 لاطموأ لاؤس نما رب ٠ اوفعدادنلاكلا نمتضبق
 لاكلايو مانقلاب ىتتأ ٠ رتاداعنمهللابف

 لاله نننيدلا ىن بحاصلاىلابتكو

 اهلالحا نم نيشعلا فكل ٠ هشنر نم ه-تنوأامتئنه

 اهلالهنبامأ ملقم نا تنأ و انللقف تغناسنالاةلقمىف
 همراكمادئاءوأ همالقاب « ادّو#نينسلا نئااب كاني دق هلوقو

 هعاخ صقىفططلا دنع توقابو ٠ هفك ند مخ

 اياريلاف هك ان تئشام ش

 اناعقلا نم نرخ انور-5 + راو لا دععمجهي تر

 امت>مديو+للالوق ىناسا نع « ىناك ايل قوالءا | با. فق
 اتدعقرلاك لام نمىثبإ ت١ ٠ ىناريغ تناكمديعانأ

 سعو 5 اددعسا دع ةهدوعل نم دعلاب ىمهلودو

 تاعةيفصنىل « تاهسرك دلاروس ةيفدنب هيلع من أ دقولاوو
 تلصف ميما و » تدوع نيساسف

 هلوقب هيغصنلاب هيلع منن مىلا هناي فطاتو
 اهيطيق نع تنغامتزمحعو 5 تاصقدلو ىدفصن ىددسأب

 انو دنمهناطإ تدخت االول ثي ديامعن ىدن نع ابق تا>ام

 ىلا نيدلا سوس ىذاقلا ىلا بتكو
 تابهلا سمن لاحت شتا و ىلا كيدانأ هللا ركش
 تاينلاةامح سمشلا اذكو ٠ هنيمحأ دو قورعملاب تنأ

 ارد.داع مت اياهشج - مداقب ادئاز تررمماولاو

 ارعوام هااكممن 0 5 هفاحوأ كلام هئم ل صفد

 ىوت هلاعأي درارغ هيلا ىدهأن مىلاستكو

 تايحأ ىونلا ىلع نو قاب « اندوقم را ا و
 منة لاق هلودهنمو

 ىخضفوهفالاوىدفتلق « مكدنعىئيد>راا فيك
 ةرمشع ة رهاب ىرمعل اهلنا لضفنبنيدلارصانريمالا دلوءىنملاقو

 هررلاراك الاةارمسلانب'اب < ةدد2 ةرما [ منه

 هرمشعلا رباك نم عدو 5 مكن اباذو اذنم مسقا

 هلوقباملا اذه هفئاطل نمو

1 

 0222 22222 22255555-225 سل 2 ري يي يي يي ببي

 هللاو هللاورراكلان موبادرخلا نمرخلاناوىربغ لدس ناك لعالو ىراجن مرجأ نكن الفهرالاض رةوةراظالا

 : نسال ىبأ يشل اىلا هلو) ميخلجا طن اد كا : وميركلا عع هي انعاو نيمآ بت !هلاتيب قصالاوبث,بايذ رداوذلان مو بدي ىلهفط

 ' ردص:وزعشا الان اودرتةرقيلا موتا علا اكلت ن نكت تطل نا ىلا واهثيدح عشاي تن د تنك هل .] ةريشع ىدحا 07 ا



 نا تاع ١ اوله كرد دءانذاهل عسفار كذاب اج اهل أو ءاودلا لمعءاعمالا ىف لمعت | مناوءايضمرلا ىجءاضعالا

 ىأرلاءاطخاو كمدة: نم ةرمثعا ارد جاز نم بدال !ءاساركصمنا م ناطا او كس ا ءرهدلا كيظ دف دش شع تنش ناو
 هللاذسعو كلديعمداخ ىمدع نا ىلعو )ئ 4 7( لد ناتبس قارعلاداوسو لدحر مسن لنال جو ل رعأ ىلع فرسه مل نم

 بك اوكا اهتكح ىناللا هؤرحاب « هددعب تاك كل منمك دي دف ظ
 بناكموسقرد _عاذات أ اهف ٠ ىءالاىنافاوىقراهب تكلم

 ةعاذ نيدلا نيت اصلا ل
 سنالاةضاومايالا امان دجو ه. ىتلا عاملا مايالا ىدمأنج
 نيعشلا علطماهقا اوطأ نموال لو هلهأونامزلا ه-وامءاضا

 سدس ةوزرغ نم داع دقو نيدلا لاج ىذاملا ّىنمهلوق هذمو

 سيرواعللافمهشد ماها « ةلودلالاج ان دلا ىدمتسقب
 سيسي انل ان تا»لوأو ٠ ابئانححو:ةاادنعاهل قوس

 باع ىروالهيرح ىف 38 ىسمدذج نوللا مهدأو داو>ىقهلو5 هذموأ

 بئاذح هقلخ يك هنع حاب رلا ىهسرمصمت»

 بوعي نيدلا فرم ثب>اصا ىلا مبتكدةوهلوقهنمو
 اهاز دل او حاصلا رش. اهل راعى ل املك تاب

 اهاشم نرعع هن قدح م اما ناءال
 انفدءادرسعلانم جزأو هىدئاوحرأك لاعمتدصق هلوقهنمو

 اثيعلا كيلا تددقن ايو اه ناسلا نب ءىدب تاكاذ
 بقترتام كإبذف ماياب ٠ تكردأ ةيسحاج أدهت ا. ىنجهلوقو

 تدسدال ثيح نم قزرتو ٠ ىطصب ةرسأ نم كلناو

 ردخلا ده. ئه هلوق هنمو

 سال دفان اللا تاس هلاّمماي «امتعود اورلا دب ادع

 رلا ىف دئالقلاودتامنسحأو ه من أ دئالق هفان دقت
 رازغد م ارنمى الا ىداوغ ه ةمهسانلا عفرأ ايا دأ اذ"  هلوقو

 ناعلس مو قاروأ ىددف وابدا عمرا طا
 ةعافش بلاط دب ىلعءاقبلا ىبأ نننيدلاءام.ىذاقلا ىلا امببتكو لوق هذمو

 باغاةءاسنع اهتروأ « مراكمب اقثاو كل ه4 تدسرا

 بارعالابوحأءاقيلاواف « مهباسحا نع تبر:ًاناورذال
 : ىسنيلا نيدلا نيم ىضاقلا ىلإ ستك ل

 هدغىفو ليزا بيهم ٠ ديسدي ىنغلاب ددمأ براي
 هدي ىلع بست ةيراجبصسلاو « هيايفامداخ ع: ردلاق

 هيلااهبب بّتكوهلوك هذمو

 اهتقو ىف ةلما- هب ده ىنارمسل | دل خ نبدا ! فرع. هما !لسر د قوهلوق هن «و
 دماجلا ىلا ث.حاع: د دجأو ع همه رشاوى نام نيا

 | ىناعحاو سرعلا )م معأملا نم امعنو سنالا (هازخ - 8م(

 لصفلانمىدايدزاىف ىلابحتاف . ا,ممةأملانثنم نهد “ىلع
 لد طفاش او امعان؟ اهو *» تقرأ سل ادن أ اذ رمسعأو

 نيةسايرلاودو ل دب سرغ
 كر ىفنيلعلاوذو كك ىف

 كدهع"ىلوهللاب رددعملاو

 دهب نم يمال كافلاو
 ري أن مايال ا|نمةوابغو

 رادقالا نم لهحو كلم
 ىمعو كإ ضف ةعاذا
 ةلفغو كلش نع هالطاب

 نيشو كس اع نع لولملاب

 لردع دوعةرب رمسل | ىلع

 0 دادزت سمشن او

 زتسم رهدلاو نهاطد

 نيءاامأق لهأ نم كوكا

 دميعلا نسح او دنمعلا

 كبانكى ص ىلهملاو كباس
 رومأتيرطشاامتاو
 اهلدح نيس ناسارخ

 تمام سامو لرضالا
 تئشامو لريهذ اهعسو

 تاك او باسلا اذه نم

 نمرت+ان بار! ادله نم

 ان أوك دلاامممح'نيلوقلا
 ىيارق نمىرئام ىل- ع

 قءض ريمذدلا لو ثم

 الق لالا جرح تاووالا

 الغش ىبدبرن ال ناكماع

 قرع ىلع ب درح ترك ذو

 اهم تئافلا ىلع فساو
 5 كل تاو سالم
 ةريشعىف كل ناو سأن الق
 قال-خابو اهسته ىريغ

 ناد وهاواءمهسم ىاوس

 نءخال طاخاو كب نوهأ

 اك مت لا ماا
 تاعف كارى قارثالن|تأرناو ل[ كلاطخرش

 نأ ناصناالا نم سلو هماركو لص اااو ةدايزو لضافلا عشا كنا ظ أ الدناوال (اضيأهو) ىلا هللاءاشنا كلذ

 باهتال تقفط ل نكملو اهلا, بطاخغ ناءاهنال لماع بح امىلوأو كباعءاجنالارادمو كلا ديربلا ل عنافاكلاببطا مت



 َّ ةمذزت ار ىلا لع لعضو اذا هكشن الو ءراذا هركدشا غد ضوىلا هن> وحاوثلءفديلاهنأِلا العار تولع ناو هرعهل
 :_صاناك امرابدلا هده ىلا دروراشلاك مح اصناولتبًارأ كتر ثمح نمدعبأ ىلا 4 ههومسفا كإمردق كيزو اكن و كد

 ظ دعمي نأ مو رتتنكن با كنازخر اشلا تاكو لنازيم ناشر غ تناك ىل (247) تبأرأرب رسلا ىلع هسا ناك اريمالا اذه

 ميظعرك ديك دحو موقنو
 ولذةلودلا هده قه

 ناساب ةلودلاهلهتاصتا

 باسمحلا كَدكقانل منو

 نمد كمح ىلءايأ ابتلاق 1

 طظ_غةالاال طقف معيش لنا

 ىأرلاالو طللاالو لدعس

 الوف.سسلاالو كاععي

 سفناا الو كدضءع لدالا

 نيدلاالو كعءةربلاملاالو
 حرم لا الو موعيدحلا الو

 ىملا ادهاق كإضغد

 الئاْلارتتنكامميظعلا
 ةسمعلا الا ىه له

 بلقنتف ةل.ةثلاةزي وطلا

 كمْزا فلولا كمل ع
 مفاهتبعص كل مزليامرثك ا
 ارزااهل دد شن لو اهتنف قرت

 لو وح تعيشاو كدعح 2و

 لصاحخلاو كوخ تنماو

 هذه"ىلعابأ كلالك لع
 لولو ق>اهناالا ةرهتالك
 ولودق تنس نمت درأ
 كل تدزاوأ اودع كل تنك
 كدب ضرنال تاكل اوس
 قلاولتيكك قد بلاطو
 نكو كلال داريمالا اذه

 كلذ تاعفولو كلالذاب

 تيرخ كلل ارب هترسطخ اوأ

 تبستنكو كلاس ىلع

 كتسن ناواضب اودناذكلا
 عون لالملا ىلا كمه: ىو
 نال لالخالا عاونأ نم
 ههلخ قرعن الن مرغش كلذ

 ١ ضرعت الف رانا لح“ الا ىفو راءلل لحاعلا قضرء:ورارحالا نم هدصقدد رب نم عدرب هراوزلا نم

 - ىلاءتهشالأساو نالفانأ ذاتسالا تينعتنكتن ا هفرعأ الوهنذ هغصتىذلا لوخأ امو تععتن انا دمعت دقو ت>رسدا#

 2 ىلع تنج ناو ظافلالا هذه شاب انالوم ببتر باطاللا نهب ثنا باءا!ىاملقأ هللانا«سدوس.الاه>وود ةعارتس

 مح اروفع هدعب نمابقت صو اسنام شعلا نم لح قىنوعد هلود هنمو

 اولا نس> لامع الل لاساو 5 ىتاعمرواسالا تاذىلادما

 قعر د تحت ناك تودع نملاقىد_ىامل هلو5 دذدمو

 نينحىف ردس تءاح « هعقو نماها باق
 لاذ ى طاريقلا نيدلا ناه رب خشلا دخأ اذه نمو

 نيعب نيزذطلات< م ىح فداورتد

 ظ نين لاجل امح م :.ىذفرداب تلق
 هلوقنيدلا لاج يشل فئاطا نمو

 ارجرافنلا,_ىتس4مىف ٠ ىرلازغلا هيشاوعد
 ا ل سفك نطو 6 فاما ساما هنأت

 ] ىجورولعب سلوءاوهىف « تحارقرطلاىلعمئانىأب 2 هلوقهنمو
 ١ حوتفم ركسم نم هلاب «٠ ايركساف ىركلا ىف تاو

 اغصن_سهلا|هالمدةدودخنم « ادحسعىن.عناسنات الم هلو هنمو

 ىتط:ناسنالا اذكهتلاومم ٠ تنانير ف درلاوتلق

 فرطىلا لادواده ى تال ٠ قوثتوافحلانااقشلا نمو هلوقهذمو

 فردن اهةنحورانيدالواموو « ىتركش نع هماوق ندغلامأم
 اهعودصد ىمالا هللازخ الذ 5 ىمالا اهعدص ن اكد هس4متاس هلوقهنمو

 اهعومدنمىرح دةاسعشاافع ه ةوف-وداعب ىلا ىلءنيعو
 اطلنانموهوهشف فاو باوص ه اهناعمىتولسىنثا كرتلانم هلوق هفئاطل نمو

 اطر غمردصنامر ىقتنالو + د.غأ فطعنعتل>الىوهلاواما

 هلوق حئادملا فةعيدلا هتكن نمو

 انمانثا امظن وهنماطءاارثنف و هتاهانتمناودق كلمانا

 انعمانا ىشني واظذاهلىشنذف « هدوحت نعمراسخأ انرك دب
 هعل اط مر دصق لاوو

 اهلاوقأ ىضتمرذنعاود+لاىف «٠ اهتامنىضتقم لد دع نمد

 اهلاصوأ نمدهلاجوردتشع « مهموسح كبلات ءاطساولا جسق

 قازرالاب ةافسعلل انراح ه اعارب ريثالا ننالا نمد عال

 نادرا لع ىالبلا تيار نق طقلاك نراهملا قام انك

 هابشايهلاوسيلوهن ه« اذس-اومشتموقهيدشي 2 ىناكامْزلا ننيدلا لاك ىقهلوقو
 هلللاكل اراب رالف « اولءذوأ لمجلاباوةطن نا

 ناس لضفو قطن اذتنكدقو « ىطنم لضفلا,بتمذأ د2 ىرمعل

 1 ناسالكب اروكشمتلزالف ٠ هناسل ىنثأةىنازرمنكحرو
 ةاج بح اصدي ْوملاكلملا هملا بتكدةولاقو

 (ىعم)

 هلودو

 هلود هذمو

 كس دف



 سسوس يس

 ب سب ع دهب

 لمي تن :اوهنلقاؤرطملا ل كغناو سيؤتن اوهسالاو دربلاك سرك ناو ف.ص)اقعطنو ءاّمشلا فروورفلاوةداعسو ىهسعغل

 خر !اهمدرسود تل اسر ىذاقت او در رضحو خيشاي ل تعقر تاصو (اهمذ هبل ارذلتعي اهمتك ةلاسر ىلع اباوجىراشل | ىلع ىنأ ىلا هلو)

 ترذةءااماما هرفغمانا هدف مرحاعطقالو 46) هردعة انعم شحو انتقتفاغ تنئاناع سا نانا دقو ل تاقا لأشب

 هضقت : مل ى قد نم ها

 رحاتابك_:بعىلءتلق ء اذكهاولتتقا مال-علاق
 يشل نم نسحأ اهلمعتساو نب زملاب ريمشلا ىرمدعلا قشمدلا سيئرلا نيدلا سعمت يشلا, تاص)او
 هلوتباحاضد اوةَوَةلثملادازو ىدرولا ننيدلا نب زأ

 رئادانتيبامكساكلاو .ه هفرط ىنركسأرجاتو
 رحاتابُك بع ىلءارهج ا ارس ىللاتو

 هطشغن للذدعلا قى ن 5 98 مدري ع اقجو ذأ هلود هنهو

 هطقن نا نءىورأ ترصفو ر<نانعىورأ تا

 كضرقأ لو | ضرقريصت ىت>
 نا ائتازابرظتنا ةمركم

 ىل اهذخأ 5 اع كل 0

 ىرقأ ىع-سلا ىلسءىناق

 ىناحنمرادتعالاوردقأو

 ترك ذامامامرد>او وأ

 ناتاعدقف ماسلا نع

 مبفرلا بابلا كلذ ىلع
 مواريفغاج واريمك املاع

 مامق اكن او نودول<«م

 اريثك فااتو هلوةهنمو

 اف.نعتىنديزبلولسعب ه ىنالتباٌمَبيِبط ارم فخ
 اففخلارثؤر مدألا ىوه قو« ىل_ةم همالملا ف ناكول تما

 قرفع بابشلاس كلا م>ازاذا « ىتس4م لرتيىشعلا نظأ تنكو هلوقهنمو
 ىلب آف لأن عفوزغ قدعلاىنأ « ضير عشلا دوسأ عما دياسلف

 هقي رش ءاضادقو بت خيسل اد اامحاب هلود هذمو
 هعيعشوهت ضورلا س * هن نسا ىف نك لنا

 لاووىدغصلا نيدلاحالص خيشلا هذلخأ
 ىقدقع بوذهر 1 ىلع ب دو 3 ههجو نسا ج .رضأ دح تيدق ١

 قعشو ىنأ ادهانل لوقي »ه هدخ جد لاضوراارصب ا اذا

 00 3 لاما لا رغلا عم مرقد ا هلو5 هذشو

 نهترك داماماورضدال لالخ ارح 2 افيشن ه 5 هتلبقدةةهبطلالوأ ن :

 دنع تناك ك_زنم ىلزمبملا فلوق ٠ ن-هذقذاطاد] هلود هنمو
 !هراعباو له سرخالا
 بلع نامزلاناون الا
 ناولالاف.كةنا.عالا
 هعيطو قدتعلا هينعازه
 للعم انمسادقو قد درعل

 كد هن اولو ب علا اذه

 ىلقبلخ نمتنأام « قدطراذعلا لاك
 لئملإ نييصتل | عمل |ود ه مو

 هنطس قوشو رده ىلازن ٠ الودرمال اتش نمسانلاىف

 ا ادر نينا ىو 3 مهكر م :امواوخاشرخاو ١

 نيردعلا 0 ىلعك 3 ىعذلا سمور دلا لوي نماي هلود هذهو

 نيهحونمتأطخأدقل اهسق ء هسيقتكإت هحوو لاذهحوأ
 كب متِع ساو ا

 17 و 0 1 1 آل
 اكهنكل ول ر شةريغام هنيس تنمرال بسند ىطلل 5 هن.عولالهلل اًنسح هوست هلوقهم»و

 تابعا كد هانا هنمعبلازغااوهفانراذاو « هلصأ لال_هىلافاساذاو
 هكر امرنا هناهلو ىرظان ىف » هم س>- قرشا واورب لقا هطخ نمو هلّثمو

 ىدلا اذ نمو كتر نهوأ اع مل م اال لاو
 10 لايران اهني انةتكتلا هده نم ئدف لانا[ الس تلا نعل

 ىلمضح دةوريغت الز عان 2 َن 3 8 ع

 ىرا سها ءاقلت تهون دقواهعدف | مضرتلناراهعمماو هسصا لسمالو ةححرقةئادلا ن كلو كرعةبسالو كم ظعال ىلدمو

 ناعم ا ناك امهولالمىلا همسنتو لال دب ريمالا اله لت كارأ ا ددغ ا ءوبام ن“ الا ىنعحوُ دفا دي هيلا دقو أ هيأت ال ناكل

 , تخرعءافهرج قف ترمدألاب دارت وردنا لنا كلالعااذا عضاربو كلا دااذادعاتو الوم أ نيس كراصق لم>افراشعلاب

 هدب و هلمص ن نم تبدو ََ ىنامرهنافحأ مسمع

 ةد_ بشع ىلد داق هنال «عدخ هاوسىلامت هنأ



١ 

 « .6ه
 ش انلناورقلا اذهماعلاو ناةرعلوا ماغماثللا نكل مايالاوكستاامو ماعن الا نكل ماعلا ىدةاامو لوا ماعلكا ءادغل تن ا« ىتباردق ظ 1

1 
 سمشلا تورغ ىددساماط ىتح ءايدشالا تادبل عن اض ضرعلاو (29) هلام ظفحو عئاجراذلاو هنطب الع ريمارارقلكىف

 - : اك قتلا لإ 0: كت وت مد همس عمم د 7 ٠  1 121577 1:71س11 ا ا
 - 301 2 000 ا تناك اطر ثسدح نسم

 هلادحنا نسال اريثك اي « ارقف شئعالوةل يم فختال هلود هدمو !نراضن ا
 هلاَق ىدوةلاز .غ كات اريلا ق هماوونيع كل 1

 ”ىدر 8 2 1 3 اراربل 0 0 1 ,ترثكن ل دجثا ئطاطملا ىف

 ىو+لاوقرغتلابةو الل ا كالت 5 ترّرحت ىوثلا دنع هنلمق هلودهنمو ك0
 8 ١ ١ : ١ تلق دقا ,ءرا

 3 5 0 : 5 1 4 ا ّّ ر 21
 ىوالبىر كلا هاقهدلا تنطر و اد.ة4.مودعلا دنع اكد 1 َء 1

 نيعمسس هاعم نم لسس 5 افطعءنم ماوعلا ندل هيدقأ هلودو 500 اع 1 0 - : 0 تمم نألو مكعراشم
 مسبق تازهدقل كسفنا
 ن-هزلا ةلاذراب كلا فأ

 ىنبعنمتاقفاضدأ كمون ٠ ىسعلاقفهلىلقتبهو

 0 ْ ناملادباغ نك نيعارلاو

 نيعالا نمل كسلا قرم ند 5 هظا ىبظا ' برع ىلا ا ١ هلا ا 8

 ىبناع اهبسحىف ىل لاقف ٠ الطلارادأ دنا ل ةبف ضد
1 0" 

 براشا اريضخ ان ءالو تلق 3 ىهتتامبورسشم ارخأ نع
 ا

 ا 5 0 :هزمر || ىرالا لوق ةماللا نب
 ا دساطلالذاءلامغر هبا « ىمالادروممللاب تلقك و نع كانا نبع ندا:

 )لإ نسناغ كلل لد اق ىدصو :
 درابلا ىبعظ امغي بلا فو ىلذاععدو ىباق ىدصور ةاشلاربخ نعو اهمق ىريخ

 لوق يداصلاولاكسم نا
 ناك م وأ ذكى ثعالا

 اوداز مهنكلو ةفاعداورف

 هروشةملا واصفا كمر

 اذاإلو شعنممر رمادا 5 بسم ىمالالوسعم جور هلوق هنمو

 ىذالابنملاعبتيبيقرانانأ ه هقيرةوال نمانمتقذداو
 زاخ ءافعلل كنب و ىنسب ٠ ىلطتال عنمملانسحلاةبعع اب 2 هلوقهنمو

 زامد ماكح اهاقاىنثي ه ةفلأ هماقن ماها ىئئاح
 ىساوسو لوط نهىنخرأدملابوت.مكلاب لكلا فصاواب 2 هلوقهنمو

 لياكلا نسم اللا تكالو  ةضاراتسل نمالا دعا نباناأ ىديردنا لوق ا , ا
 لاقو سن اكم نب نبدا ارذ'سح اضاادخأ انه نمو 0 لاكم
 ده قرف لس ءاواتنكت رشاو « نادنملا فلسا ترك ذناو 2 ا
 شهد هلع ىقربلق « ىدبح ىوهى ىلو تلق دارة نبالوق هنا اواخلا

 شوعماذؤ قس اذه .٠ .قانتعابعدصلاون ملا 0 ايفورلا
 كلر يود كيما وأ الجد هيو لات عفن هزت
 مك :طرضلاباماطاسقالاو
 ردو اوفعءاهظاير لع
 اورد» اطاير دش كمه

 مكر ددَد بملا طارد
 سلفلا .لاؤحتلا نع
 اوعمساووأ اطاريسقلاو

 ٌمكطارضو كلاوشإ

 اطاشن لاوذلل خسإ تاهه

 هسطقنااءلوقأ اهبلع ترص «٠ هقسشع٠:هنحدراهلاف
 اضرواب ار عار اكس ,٠ هنمكذو قوه نع قولاأساذا ٠١ ٠ هلوق نمو

 ايتو الئاس ىع_مددلف 5 ىمادم نم لت اس ىع بواحو

 هلو نإ علا ميم 1 ها شل اهتامارتش ا نمو
 ددصت هةقشع ىلقلتأرو ٠ تابقأدةاهدو متي ارامل

 دهتملا ات سأف تددهتتو ه هينمىزارفصا تاردقوتلاد
 رءاخةرت د باهباةقر < انر ذا هل. تلق رخاتو هلو ةهنمو

 رخاتاب نامء ىلع اهنم ٠ ىركلا ببط بهن: ةلقمو
 2 01 1 دعاو قع ظزفا ككل

 ِء : 3 ا 9 0 -- 3 2 1ك
 رئادو_هنيب اهق برألاو » هقاشع تدهاشرحابو 00

 لكتف جيد هناالا فوصلا سفنورقلاو مه هناالاو رمل سفن فوصااو سانل |فراعمم نع ت>رخالو ساسعلا قتدعام

 ' ناكفةداب زءانوصورفلا تنأر ترطظت ناو ةعد فودصااو ةرطفور غنا تد>و تفصن ناواو رةفودلكس دلو فو.ءورذ



 ناف هعاطلا او عمسلارخ ديالو هعافشلا عاط» ثدي ميشا هالومنمهن دو وهاضرولا زي دعو ىلا للا تلقته راسك

 اف ىكاملا اذهةزج حشلاص م ةاامدشو 0 ِيقث لب وطتلاو عقومهلن نك؟ملناو لد وطض رعهولتي اف عقوم باكل اذهل تاك

 هللاعتما هيلاوح نمالا هاما الودي بن مالا 0 كر فرشلا ىربالو هيدلالا نئوطنالو ه-لعال !فرقريالو هنلاالا ىعشد

 المقامموءلاكنع" لغو * هتقو رخأ لاوامل غصأ امملاهلوعب

 المصاومالا لقتالو « تب رطأ هلاعيطاقم عمسأو ,

 هصحأ لىذلا للا ةرثك نم ا زأاصن هفمماخ تاج هلوقكلذ نك

 هصفب ثب دكا ىلقن اخ نم « هلامت بدقرلا ملعام هالول

 ثنعىوهل ا ءاش5ك نيعشاعلا ىف 5 هل احلا دن ىلع لاخ هلل هلود هذمو

 ثرال لاك انا ىد-هعناكو 5 هب لدعلا باعلا ةمد هتثرو

 ىسولاهناذحأ نافحالا ترهسأو د هظ اط بولعلا قتراح ديغأو هلوق هنمو

 ىندأو أ نيسوةباوهنمر<ءكاىرت ٠ هفرطوه.حاح ىف ارظن لحأ

 طخغساو بنا دعب قوواند 5 ره دنا ىلع طورشه جور هلوقو

 طرمشلا كلذ يعامل هلمقف در الفاتط ريشا علل ىلع لاح

 لك "ام بيضعلاك ل دد«م 35 ىءشر ىو»ن ءايرحاو هلوقو

 لم داس ب.ال ىلا اسوا ىمدسخ ال رادع

 هلوةبام: | اذه ىندعدملا هتكن نمو
 هلئاقيال م ظاحلالا,لئاقي ٠ هلاق هنءريصتا حالس تءعضو
 هلئ اسهللا قلق ىتس-4م ىلع ه٠ رئاجدب 2-1 قوفراذلع لاسو

 هل شارغغىدرولاننالوةةشحافلا تارمسلا نمو

 هلمانأ هعط: لاذايقن ادارأ ٠ !-مالداولهدم نمتيمعت

 هلئاسللا قلقا هب داخل ه هيص سفن انو لراذدعلاسو

 ب.طالا نيد عم نب مرش |ط نب ىبد نب ىلع نب حلا ص نم ن سلس ا ىبأ نب ن سيلا نب د, نب ل مش نيل جت

 ءاعدتسا نمهن دروأ امى هنع هناا ع ىرمدملا حىفاذخلا قرانا ةنابن نيميحرلا دبع نبى بحي نب

 ىنيتحردلاقأ اودت عناد عب هتزاجاوني الا لاج عش !|باوجوهلاؤسونيدلا حال خلا

 عتمو« هاعروهنابن هلنا ىسةتابن نيزيدلالاج خشلا نأتيثوامهندب قرغلا مدت اورثنلاومظنلا
 ارمدع نيم د.ةنحلا لوذ- نع قم _سا ا ىنرشأت ناو هناووهان>و تامل | كا ذةو الح ماسلا قوذلا لأ
 اهكلسامبه اذ ةملذاغلا قد رطلا قهعفتو « اردموان اس هد رغو هعن د مملع مدقت دققو

 لاعفوعيب رطااوذه كول س ىنرلاءهلأس كر« ارنوامظت اهاصاوح نمىدعس نفغاهو نومدعتملا

 نم ”لحأ ل_ضافلاناىل .ةناو يارب هب طوق لام ىلعريصت فدكو « اريد ىعم عسط سن نإ نادل

 لو لوقا |اذهودامتجالا ةحردىلا هيف لو هنا هّنلارفغتسأ ان آو ىهد# بهذملا اذهب بهذ
 تسد الو هيومألااملبآلا فرك الومظان اهماامد هد رطلاهذهناؤ ب دأتوفالطلا عفر نمدب

 نوط هنسرغلا هلم يضغلا هذي ىأ لداغلا ىلا هب هناغل اتبتناالو ةيسأ .علاهفالكلا ناهروغن مهل

 هداوشوةداعابمركأ اق هعيس او دم هلام دعن اهي نب رخأت ءملاءاخاب تداتعاوو هداقمس 1 هدابزلا اهتم

 امد "هل دايبلاووحم لسا فرامد» اهب وعيا دحأ هتان نيني دل لانج كتل ااملو#

 هس امثلا هعورف ىلع اهءاشناعاوست سمار« هاد هنب رق لكم ظذ ذلا عب هنمهتابأ ىفنكسأو#

 قي كلا راشأوو العدا ارغل ا ىف عاجلا لص ىتل اهنا درغم نم هدبن دروأ نا لن عدقو ه>داص

 امهداز وضعبب امهضعب

 : ىلاعت

 لمعمس ا ىللاضاهلو)»
 «(ىناويدلا دحا نب
 ل ىفحتت لازنالو
 عازنو قوشريمالا خيشلا

 رك ديف عاطت ىئ اوعلا الوأ

 ىسعوهأي رر عملا مستو

 هناهاياو انعم نا هللا
 مراكملاوربدق كإذ ىلع

 نم اوك يشل ارعشامادألا

 راذلا نوهككرارحالا ىف

 ىنءاملا نوكوراح الا ىف
 كإتحدقتال م راسمالا

 ءاملا كلذ طنب الورانلا
 لامعالا هده لاتع

 دنلا نك اهناطاسلا
 هرهلا نيعواممط س نم

 نالا و اهدا نه ىلع

 لاك.مناا ىلا اضن هلد)
 هب وغا(نونا سنت س در

 ىلصت ىج >> هب وعل اكل

 نعلزنتو طاش كنب ىذلا ىلع

 ا :ثءناثب دلل ا قاست

 بكر نانالات بارت دعو

 دسحالو حو زناحطاا

 دوعلاودحا الو تودو

 قدس ا,تنررةىمودجا

 سؤدابو مدس وعل فاو

 ّق امال قدص دعا هيماللا فىرت#)!قدص نال دما هرشا كره در هودقار ىلع دؤاب نم فخ ايوكلا موه>وحارصع

 ىلا بتكلاجوحااف لرال ارخ الاك ناكناوةرودلا نعريسهالاريغن دعاف ةرو-هعملا ىف ىدي ردلافصو ناو ةيداصلا

 لوق.اوقلاو هءاطن ىف رلا نبا ل ظنا حاسمسبلا ىفا دسصقو حا دسم الا يبا طارفا ضايتلا ىلع داو! !بذك اوضارقملا



 مر سيئرلا خيشلاو ىباكر يو نيدجماه دعو زل سيئر ىلا بتكو قاسم ههفاولائالف #4 موبلك ةياورلا هلعأ هءاعهقنس

 هدود_> حماس فن اب تسطعو هدو دح دل ىلا تهمنا نمو فرم نم فرط هلول_ذع الولوأورخآ لغلاف هلو لود هسارلا ىف

 قفضلا ىلعرودن ه.دفحتل ازاموهناقو د٠ هسلع ماوأر هتارمد 2م ىلع اندلا )2 4 9 فقو هدوع لذا ١ سرغم ق تننو

 تربع تح فسصلااواًنشلا

 همم ت'مراو ناس

 دئاصقلا مهمفريحو ناسالا

 نامزلا اذهف ناسإلا

 كلنو ةديدح ىهو قاد

 ىرثلا ىف ىلبت ماظعلا

 نيب قمت نسال ا هذهو

 ناهنناىلعو>وىرولا

 ناسا نم امرك ىل*ءال

 تثأامو هتثودحأ ثني
 ىبرب سدر لا جيشنا ةلود

 تاطغخدقو سوعلا هدهىق

 ضارعم هناسلو ىذاقلا

 ثدح همضل يجافحلا

 هردكتال ردو ءاشن

 ءانهدلا هناكريدوءالدلا

 صر الا هن اك باقو

 هنود فرشو ءاجتلاو

 ءاغاطاهلودو ءازوحلا

 روصقإاونلماوالا هفلخو
 افروصتملاو حافدلاو
 نءردص» ءانش جذل انط

 ةارهرمذح دةوةلجل اهذه
 اه'المواهناكس سن آواهنازف

 مع هسلعءانثو هلاركش
 الاج ابل اهنع لسعر

 ىلعءانث نماهل قيأامالا
 قهلو اق هغفاخ سيرا

 تعناىتلاةداعلاءث سهلا
 ىتلاةمشلاو ةداعسلا هذه
 ةعركلاة شالا هدهترثا
 هللاءاشنا قفوملا هنأر
 (اضأهلو) لاك

 ججيشلا هعلط نم تدهاش

 تيأروممعتب ور نيذلاءايدالا وءالضفلااماو 5 ريثك_ةراصمالا نماهريغو رصم ىف ةزاحالا

 ا 2لساااللتببْْسسسمصصصهْصصبهبخع ئ  صطسطسمعشتمهصهفاستعشستخمب468بجتخعغع6ش6سنشستش8شنشنتنشستنتتااااتاهبعال#وبمسببب لا 01

 0 8 - - 0سم

 ناوشن نيرهاظلا دبع نيدلا دشر يشل نبا هلنا د ع د توبا نيدلا ىبحت لضافلا ىخاشقلا منك مهنه

 ىومتلا بالا سامتلا نيميهاربا يدم دبعوبا نيدلا «1يمامالا نيشلاو .« ىرمصملا بتاكلا
 ىنملا نب ليعمسا ن.نيدلا فر مبحا هلا نيدميرناد_.ءوبا نيدلا سمت لضافلاريسهالاو د

 1 تاهقليتلا هدابز ىف هلإ ظاانا ”ىلعح رتقا

 ىداعالات 1 ا 0 رجلا

 ىدانأ ىذ عباد ىذام 5 ةلج لك تنأو

 ةفرتتسك هلع تأرق بيصخ نبا ةنم ل-هأ ن نمىرصملا تاطاس نب سدق نيدلا ملعملا لا خشااو

 ىوةهند شل أنا ىلا ىفدشتةاماريثكن اكو هس دالا بد ]|

 بطر هللاو الو شيع بعطب ٠ مهغل انيعت نيبثاعان
 بعت ىفباملاوهحاروس اكءاذ ٠ مكلابل نك س'ءاكلاوتركذ

 رمسفملا ناي فور للا دسم نيد جحأ نيدلا باش ماعلا يشلاو ه حدهلا كاعزسهللاو بعنأ لاف

 ركلابىديعةذلتينهذ « ةحارىتامح ف1 ىرأال هسفنا دشن

 زبس نم لوا[ تن ىلا ان“ هه هريس ىلا توملا

 كم تنكح ىالاامصا!نامز ىو دقو يلملاةنجو تاب لهتدشتأو

 كرمي لخنمنامزلا اذؤتاسا ىناو نعد تنحل رادع اب

 هسفنل دشن هتعمس ىرمدم ا قارولارمج نيدلا جارمم لضافلا بردالا يشلاو

 قارشاىراربالا فتاححو « ةّدوسمىنئاعكو ىتاخخ او

 قارولا م تاصنوكتادذك أ ه٠ لئاف لعومل وو
 هسفنل ند شن أى اجلا ىواذملانيدلاريصن افلا بيدالاوو

 3 د اك كل د لاروع ور توحاشو ىلا اهدا نم عل
 قع لك انه صل !نميحأ ه ىنن اوهللا نسل ت دوش دقو

 هير 1 تلع « اهراط امده تس اذاىبا ندشتاو

 هعسعو هنن دح نيد تدعنف دة كو ملا ظافل توعدو

 ىه ىلا ىتاف:_صمامأ و مهرعشن , الاي رمدعال نا "ىلع رعيو مهر كذلرط هعاجوو

 ترس اماهربحت ةبديؤملا هم ةكلملا 4 :اطاس ١ قي مثلا نئاز 1 الولو» اهعج ىواسن ال نيس املاك

 نودي زن اهلا عرس ىتورعلا ارش ىا.نلارطقلاو دئارغ لا عجم باي ىسهفاهعفر واهم أ

 ١ رام الارازا «رو:ةلارهزو لضافلا« اثنا نم ىلذاغلاو هندي ؤملا حئادملا نم ةيدهل ا بختنم و

 كولملا دئاصم ىف لول لا دئارفدامسملا ةزوحرالا ٠ ن "الانا لت د م/ىوعتلاو تدينلار كا

 كواءدن_سا هحرتقااهسح كلذ لهب هعجأو هنود امتداور وىعاما وردهللا كزعأ كل تزحأو

 لاظولا ةئهاملا لا طفلا نونف كن عتعو هلي زاك مركوةلزجلا ل ناطكو و للجلا كلدهعركشد
 هشكو كا ذ لاو« لملخو ب>اصريخ لع موّلمسا نم باد الاو باس>الا مدع الوو لل ظا المد

 دج ١ ادهىلءه:هنامزلارصةقاوربلا سؤم هفالخا نمىا ى-مئاورمألا بط هثي د نمتبنحورمةلا ةراد
 ىداوعن دعو رومءملا لرتمدواءف عحرو روربملا هج ىذعف ىض مونيرخ ٠ ادئاوفنموقسُن !.مورافسألا كلت هل عصور ادقملا

 اذه تخون ةاما | يع ريلاونربابلا تدسلج تدقناف ىلا( يئمناكرارد:همهبتاك اوأاثةه«هردزأ ناد نءعنكا هذه
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 2 د تح طا وود

 دردألاه طا 2 هطلاختودوهعلل: اوولاةبراممهنراةمودوءللدو>ولا هد الم هب :المودوعللرانلا ةروا< هر واختان ارعكشت مامألا

 ام اوهللا اهلحأ هترمض> بن 1 اول باح ااهح اخ نع اهلزنتساو ىسفن دهاحأان ًاودو«سللردملا ةرسمث اين رثامو ذولا ا هتك

0 

 دنع ءانضتتتا# ولان كلارا ل ليل مودال ا ىلعالبل دلوالا لوق لطم د كب
 ىلعرتنلاومظتلاد_باكنإو « هسمش ةءدرأ ءافظلارهح :رذعارز نظاف ةالاراعتواو هك رق

 تنآلق اغصلا ل لخ) لوقا لواح اذا ام مم لكد_ثني وه غاتتلان م هقطنمتامد قم متثئام

 اضع هبل باودلانءالجو ه هاذقىلعد سلا نم لاما نا طوع بتكنا ( جاعرادلاب

 «ارتسو فورملا قاطعا تن الو . ارمثءءاماوتلا ات ناو هابأ ةبنسسأا نم مظامالئاوهقلا

 ههندينيب ىسرافلا مالك لحرس ِ* ارنعديز برتضناورغآلفةلسشمالا هظفأ لع ترحاشتو

 داو لكى نهرك د.ءارعشلا تم اهرعش ناوو هلع لطملا ىزابلا نم ارذحر و ةصعناا ظفاريطو
 رعشة نم ىو وها دل ذلن املاط هداوتألا تونب تنضن كف رثلا عاقن ىلع هماقأ توب تضنو و
 تحتالا ديلاردلااقرثن قاوافاديلز اسف لد رملأ هظفل ىرتكا باد" الاتلاووو ادي رمش لبتم نبا

 ةيالو فرص نمالا نولسرتا ا الو :«هرطق ف السخأ نم عضتراامالاريضنلارهزلاالووهرخ

 ىبدلاك ظافلالا ىناءعمال>و ءامظا ا ىوربدالا نونذ ىلع ماكس نار :« هاو همت ةغالبلا

 لل ىلع لئازالا لع يدق ىنثأ كواذ- 5( كيفدشنا كراب امه ىلم اخ ) هلودم-أ نال ضد راعالا تلاقز «

 همدقلاو ثيدحلا هلضفب دش ن رفيع اهردتسسا ىو تبا باو تك هر
 ىناسا ىاطش الوىر طصىمصن ىلهخلان مداكو «ىتاكم ه4-:ع لقا ع فصولا ن نمدنا كلر عَأ ىتأدن

 أ ىتنأسو هعطقنتال ةملماخةبون قاف الا ىفىرك ذا تب ضر ء عطتس ملام املا ص ىلهاك ت لجو
 نزاوأو ريو ك.+أ نأ هاهسرغ نمرعو ءاه.سفن نق برط اهل ىتلا نساحما نم كل دنعام عم
 ىلع لءامدتساتثأو هر وصلا ىناسلن و طملا كنا لباقاوو كرت ربا ديدللا ىلك لامتثع
 نير صم نيءاد نيد ميعسسلا ىنهذ عقوو 98 نبّرهأ نب رغأ نين تريدق ّة روسكملا ىطنلامتسب

 نمانأن مو « ىلاا ,رددلاو هو ىلاءلار لا ذه باي زا نمان اق هبت رماامتاعت نأ ه

 ىناو ه زيجأو حدمأ نأب ىلعراتقا عملا طا فدكو هب زنزعلا كل. اذول مدقتأ ىتحرصمءانبأ
 دعق تءنمناو « تايد دعم 2 5لثا.عىناو ه تابثولا هذه ىوطخ خا

 ف عسرقلا حراطتكا عرقأى ل١ هعاطاا|تأ ىهأو * ىنمبدالا نس-بولطملاو بدالاتأسأ

 5 لاؤسلا ب حأ نأ ى دنع خرتم ىنطةلاوو والا ضوحهب "التم ىذل ارك نلا رمش تار

 ةنحملا اداقنم ٠ ىلقاعت ل ةكىردقامظعم ء ىلئاس كت ىلعار اد ٠ لاثتمالا.لباقاو

 عوعسم نم هنياورىلز وام ىنعىو رز نأ كات ْؤحأو ٠ نسال سار وطلال تناول
 ضامو + فد وقنو د مضتتو « فدصاو لقنوةلوانمو ةزاحاو « روثنضووظنمو ءزوأمو

 نءنوكيام عمجاو كؤاعد ساه: مكنأم عسجو ددمو هاو را ضءب ىأرىلعتاو ٠ ددرتمو

 ىبرعابئالونق نكيلفربتسعملا دلا كدعاطرتشم ٠ ىطخ كلذ كلابتاك ء ددبتملا هظفل

 ٠ ىطخاالو ءىطن|ناوحرأو» هك نب تر ىربخ مل نمارك اذ ه ى امرسث باوج ناببلا

 « ليدانعتا ناورانلزمءَدَتاهسو نين اشو تس نس لوآلا عسر ىفهسور ل اريصمذ ىدلومامأت
 ءاجههل ا اوبانيدلا باش يشل | مهمدقا نقار وضحو اءاص»مهنعتي ورنيذلا ثيدملا خو.ٌكاماو

 ىبانيزيز ملا دي عرصن وأ نيدلازع خيشلاوفدارلا,فو رعملا باهولا دبع نىلضفل !ىبا ني ىزاع

 ووذامأو ٠ ىهوةراالا ىدسا دهم ىبا نيد_جا نيدلا باث شلوى دا ديلا ىرصالاجرفلا

 هل ثم داكيامو هلدعمتب وهللموقيامتاو 291١( يم اهلها ءاطاعتتامو انناثلا نه قتنلدنا لوضفوك هن ى الغل كر

 آو ٍىل ثم باكي عنص
 ا ىل لا دالا تنأ

 ا نالذ امأو لاضرالا

 ريل او هل ضف ىنع ع

 طع ناو لهاوهىذلا

 مرسل عل نما انضغت

 هحاقع ىعمررعمو
 نا بحاولا ىف لسلقو

 قرسدظتاو لدا غلبأ

 لصتاهناو ىتك هللا

 ىف كيأرو بيرق نع
 هتك ام هفرغم
 ةداعلا ىلع ةيطاوملاو

 ةءارةوذما مدجأ ىتلا
 ناوحالا ىل_عمال_بلا

 ىلإ ءنهنناءاشنا اهفوم

 (اضأ هلوإ

 اعراوايلقتدحو ىددس
 نم القمعمو تنكجحمف

 فكف تنصةق ىردد
 مأ لراصح ىلقودعزأ
 نطو نايلعا بق"
 ءامظ انمدامو لراصنا

 ليرسشن نكفهامانل تنكو

 نا اني رقالات فراق
 مالسلاو فاعناندروالو
 بحاص ءاوولا ىبأ ىلا هلو

 ل_<ول تس ناوبد
 ام 1 اشار انسار
 روس هش وىدب لاحولو
 اي هدصقنتام قارعالا

 ةعضاوم ىلع تفاخا دلو

 نسال ايةيرابز تدراو راكب
 .٠ ١ - 1/10 ك1

 ىبأ هقفلا ىلاهلو١ مالسلاو ىلاعت هلنأ: اشنا هرعذ> ال هرهعسم ىنةرع ةإملل | - دد ىلا طشن ناو معنا ىثامبارطضالان نت عم

 ىلا لاي أأ دتز دامو صامحلاوضاعلا ترك ذوصالاو ماعلا تممشل 4.ىدتسا ان اوهدوالولو هيقسفلا ةعقز تاصو (ديعس

 بر< ىريغ د2 لأ لطالب ىم' ار ىلءأ اطال !انو ركاهضرع ىتااهحاصفإاو اههاكتلا عاصسالاذغاملابعلاةرخ ١



 هاه ود ىهأذرئاحريمأ ىلا ماق لحر باطملا د ,ع نبا ٌةزجةمادقلا م .وبءادومشلا ديسلاو لسو هيلع هللا ىلصنلا لوسر نا مزاجي ىتأت
 - سفاعتو لذلا فاذتو لغلا ىناعتود لا هركتو برعذلا ملأت تن أو ةدامسلا ىف ههسقو ة داهشل ا ىف ةزج ميس وكت نأ دي رتفأ
 هلهأ عدو نا كلذامنا كرا دقمددع فقف كل_بفن ىلءاقفشم تنكن اوالك (مو .) لام" الا لب طانت نا كبه وضانلا
 ادءتسم هش نم جرخو

 ه4 ساك برمشل توملل

 ناو هسار 4م فيسااو

 هثيدح خر ود ردانف لس

 مسقتد يشف لتقناو
 صالا لرئامتاو هثب راوم

 فورهلا هدهل فورعم اب

 اذهبلط.ال نأ باوصلاو
 نأ باو_للاو تاوشلا
 امتاباملا ادهرداغال
 نإ مالا ادعس

 حجرلا وب ورح ارباسص»
 تاعو لوقيو اضرسع

 فرعأ ام ىضكرتل برذلا
 برق ور اثعلاب قاخ امام
 راما بارتلاو راثلا نم
 ىفهموهتي ىذلا ماقملا نم
 الوه4هوربىذلا مارملا

 هفللخار وشنم لنرغب

 ةهفيدعلا نيل -حلارك ذو

 كلذ مرح هللا باك نأ

 نيب سلو روفنملا

 روشعلاو سشاخإلا

 صتالا دن ةنومنالا

 فووهلملاهثاعاو فور ماب

 مهرووظءار وهوذنن دقو
 ناوالءلقانع هباورتشاو

 لاسدحال_صديرثتنك

 الانا كابو رريعأانأق
 اناحر كاف ورسلا
 اًيصوأرثك الاموأ ض 0
 هحأ نود لتقو دعس

 ناوهللم باو هل طرح

 اه<بباشو ةرخ< الا دارأ

 اناسنااهدنعةلةمننا سا ء اهعضو ىب اهّولعل ةياتكو

 اناتسةتان .نيالقار والا ىفهانبءتأر لسذف ىننا كاف
 لها تاتشهيهللا عجة ناننن د_جث نيدلا سمنت ظفاملا خيشلا نيا ده هلل ادع ىبأنيدلا لاج

 دامعدب ماقأو ٠ ةلو_تالومهل نودال نيذلاهئانباثءشهيرلو و ةلودلا هده ةحردىف بدالا
 محق رخال هذه بتاك ةزاجا « ةلوخلالطأ نمهيهرادتةرءاملاهال او ىلا رهشلاتاسبا
 ىالخاىلع ٠ ةسدالاتافيلاتااو « هب وتلا ثيداحالا فت افنصملا هاو ربهتدم ىقهلهللا
 عامسنم هيلصتاوهلاكاذىدؤدامسس ءامهعاوأوامهساذحاننايسوام_عءاضوأ
 هنلا هللا نسحا هلام راجاوم_معْذخ يذلا معلا غي اشم نم هذ زاحو وأ ة.صووأ «ةزاحاوأ

 جرراتل | ادهىلامداصتا|نمهلامتابثاوهداخةزاجااعذو وااغل أنو أارثنوأ امظن لوقم نم
 ضايرلا ناو هِلْملا ىف نيلوقلاد> | ىلع ةماءةزاحا كلذ دعب عقب هلعلام ةزاحاو ميركللا هطخع
 م.طاعملانم هر'>ال اهذهىفهداربانس<امتابثاو « اهردد فمن: الراعلاواهرهز عطفنيال

 نيلنملخ ه.يدكبتكوكاذقالضفتمهناكموهدلومو هم_نرك ذو « هقئالا!تاسالاو ه هقئارلا

 نيرشعو عسن هن-س كراسملا نا.« شل متسمىف هسور#لا ةرهاقلاب ىكسالاهللا دع نيكس
 ليك ولا منوهللا انيس وهن ا هعمسو
 ىدفصلا نيدلا حالا ص خيشلا لاول اس باول هناس نينيدلا لاج عشلا بكححو)»

 زاولاؤلاوذ هلا ه-وباذا ىذلا شادج دعب امأ ميحرلا نجرلاهللامس (ىلاعت هللا امهجحر
 ىلا دصقلا هبعكد جمان درس ىلعم السا اوةالصا اووزاجاو باحابل طااوذهمرك ىدتسا اذا

 قمزاداذو زا مهدعب نمل ضغلاو لضفلا قة هبعجودلآ ىلعو « زا مجنلا نيرواممدب سيل
 املوه._سانملا فرسثنمامهشبامسس<لاؤسلا باو ناكوه ةيطانملابسان:لاو>الا لك

 رايدلا نم ىدصلاهم-ارملوالا« اعف ليقالوو# رابطال انماعو هراطا رت اهلا عم ىضر

 رباك الالوقن نكلو « راكفالاه يدواىفةمئاهاابولهل ادرةسيحالا بحاو>ْر م مذقالوو
 ىدعتنالو قظنملا فو _سلثامالا درو ه اهدنعام قةنتواهدهحةيوجالا نملذتءاملوالاو
 اذه ضور ْئشنملاووهناذنبءاعدتسالا اذه دور مقارلا اهأ تنك |. !رو اهدح هعاطلا نم عابتالا
 لومعا!بتايراترحسو ههلئاضةراكفالا ترمب ىذلا لئاسلاوههناد نم بهما رانانلاؤسلا

 لإ «ىرابيالىذلا بدالا نفدي رفوهلئاسهتلا قّتملف هله نم سلام اقم لؤسملا ماهأو ٠ هلئاقع
 نمسن ام ناطىدلاهيفءاضسسلاد_لااذو ٠ اراك الاّردلا دإةصئاغىدمالىذلاهرحو

 |[ زغملا نبا حراطولىذلا هسيئرو ةقيقدلا هرارسا ىلععلطا ىذلاهإبلخو ه: اران نهذلا بناج
 ١ | روثنملا هلع ت2 ن اشاطلا ىريس ىذلا همظانو و هقسالا ىلع نيتمؤملارب 1 ناكل هد الوتعو

 اردقواليجاهح ولعل ا هنم هفاشاملاط هي روأملا هقر تى لوخدلابناددعلا دن ىدلا هنتاكر و

 رصد ىدلا سرغل اوهف الاخاب الذ دع ال ىنتءل لوقف همكك ىلع مدشإال نمىنالو 2 الما

 3 لوهباذهو ىءرغ لوعن ا دهف هظفلو هصعش ملعلاو نددلا خم و ىردثلا هقفصرىامأن ع

 نموهن هركش تان نمرمدمل او عمسللا دي كوه لمح الضق نع هصخن درفع ىنغا عك 5 قرع

 | ت2 0 222725555652555 ت5 2ئت>ثى[ ى[ى[ ه9 9 ؤ ؤ[ى[ؤى[ لإ 225255555222222 ب

 ىد ىوةيادح لل !اوةزيزع كيلع اك سفن قهثلا لدشت ا انأو نيكر ملا فبكت رك ذا اذمنو تددعا.مأش

 ىلع مهع دينا كلافطا ىو قيرغتلا هضرعت نادوسلا ىلاللاو ضردبل ا مايالا ىلع هّتعجودوسالا تاوهل نم هتحرخأ كناكلام

 ! 5 ْ كركشاماوك بلع من. نارذحاف يكتف نيب عبس هنا كناسل عطقار ل ئامز فرعاو كياطمح مقاو لناطاسرادوق:رطإاهعراد



 يع .

 2 فسرت

 هسناثلا نعرضقت الىلوالا ةامسسولا ناىل لع هيالهأذ نالذىدس باك , هإسونو ةلاماتم د رىذلا عشلاامأولوزنلا ا اعوةرحهلا

 نءىاك (اضإ اهلو) ليك ولاممنو 6 سوو هلم سوةدهعن مجرام ىلع نيعملا هللاو هسلع الكوم هللاراريدكس هدريلف

 قلك ذا ال تس ءامدودخو 3 قس ىدورب 284١( كياك داك, كن اعل تعتمول هنقاعوٌكةارق نم امدغئنامالولةمالس

 قناكومهأ نار الغد هعم ص دع

 تاسفد وروطس نملمأتأ

 هرددمنا لعاو كلردص

 باغ اهانسام ضي فداور « رز . امْنَ ماها ىف تلمأت

 بلاطملاد اوسفاناطعلاضاس ه« رظانْ تاهو ىذه نم ىناك

 لاووىدغصلا نيدلا حالص خيشلا هذلخأف

 تئادعا انى اه ىنعار 0 ىقارفداوسلا فىثبح ىدبت

 تلاطألا داو قاياطعلا ض ءان « هدرقوط قد.ملا لاذترمشو

 : 59 أت اقنيدلا لاج يملا لاق

 رغث ىشاع ىلع عملك ٠ اًئاهد ارغث تاذا فتذكدقل
 رتسامودنم تاذللاىفريخالف «٠ براوش نم اهنودرتسو امأف

 لاووىدةدلانيدلا حالص خيشلا هذيخأ

 رجلا ى هى لقولضتالو كمشب ه اهمعطذاةر مخ نم ىنقساؤالا

 رتسامود نم تاذللاىريخ الذ ٠ ىف نع للا بح اماثل طحو

 جيشلا ةلب امو ىتابذلا ضورلا قءاد> نمىدغصلا نيالا حالص خيشلا هان> امانه تدروا دق تلق
 لم عتو ىذاوناو 2 لقتل | ىلا ه_:ءه>ار لمت ىلا حا ىنست ناو ءانحام ىلعهل نددلا لا ج

 اهسعىتابنلا رطقلاىلا ةم_فلانةيدغصا !ءاهءقالاؤالاو ٠ لقعلادهاشب ىتك ادقف نيشنرلا

 رغاصت هللا هجر نيدلاح الدم *ااوقاروالا هدهنيب نيتحودلا تار تزرا دقانااهو «قاوذالا

 باملا كلذ ىلعهفوةولاطوء«هزاحالار لأس  ريمذ فودو يشل باب ىلع فقووه راك اموكاذل 5

 ناء ءاطعلا لمقدو ىذلا لئاسلا اذه لاو رك تاع 6 هزاحاو حوتفلا هل لصح ناىلا ىلاعلا

 5 ركلاءاطعنأب العاوازردلا هلئ | ىلع ران ىذا لؤسملا مركحرسشاو « نسا ىه ىتلاب عفد

 امهجر ةتاين نينيدلا لاج يشل بطاح هلوقنيدلا حال-صخيشلا نم ةزاجالالاؤسذ « نزوبال
 ل ةمالعلا ملاعلا مامالا ميشلان دس اس> ا نم لّوسملا هتامعت ىلعهللد_هلا «٠ ىلا عت هبا

 لَو يرص ىناعملادراوشتس# ىذلا و بأدااو ليصهنلا فني_صحتلا ىوذ ةإسقوبدالا لها

 ىذلا بيلا هلو ىسمأف ,هلم تو بكرتلا ىفلوت عوطةيذعلا ظافلالا ىسقو ههلخت ةفاطال
 هليش ىذلالزغلاوو ه_:عم دع هنعمىلا ىناوغ اعد رص يعي وو هنقرىف سابعا نملدض

 لالهلا بصناملزتعملا نا ها دولىذلا هدشتلاو ٠ ديبعمالكن مرا قرت ساو ِه دملولا دوف

 غليول ىذلا عيدملاو * مورلات تباغبلا عمتملا هلل بقل عب رج دمفح هاطاعتولو « موا ادمصا اذن

 قرابو ب دعاار تح ذنءىلءةشال ىف ماب هؤمن للدناواو ىتادطا:دهنماناأم لاعلاريهز

 لالزلاةيودعهدهلاقو 2 1 لاو قرمشلاءاوا هل عفر نا دعب ما. وفا هدنعص هن ىدلاءانرلاو «

 عبطاا”جاحز ردص نع

 هيرك ذامامأ هرهاظكه نطان

 ىنءظو ىتماوا ثي ل> نم
 ءاتشلا ماقأام ماهملاو
 ءاضعلا دعاساذا نعظلاو

 ىلا مولا ارصن | اماو

 ىلا تاوضد سس
 ءاوهلا نمت سس اذا

 مهو لحار بيطب
 امامأوهللاءاشناةلادعال
 داغنا نع تفسدو

 داقر ون اسدن

 تعتباام عاشو تدفن ام
 تؤفرعا ءالع ىنتدزاق

 سمشلا فتك كشاذاىنا
 تكرضف ىف شأ لرا+ ةوكض

 نرعولف نالذوتأامأو

 رايدلا هله هلىرجام
 "لا ط_كولو انعرمل

 ىبأثي د>امأو اريخ تاك
 رك ذرهنربخأ دءةنالذ

 اوضيقلاجلا باعك ؟ نا
 ىأر ناي لالا نم .هلام

 صالاتج رح ناباودلا

 ىلاعت هللاءاشن اهنلا
 ادن

 هّتح 0 00 دومغلا هيشاملف وتلا س اكل افلا يس ىذلا ل-سرتلاو ءرفك ىلعءا للا نمرسم:امال
 لل لا كلاح نم دفارحلاو بقارملانيبلامطلاو ىل 11 ىنهمعلا هلت كح ىت> هلهداوهراهزالاب فوبسلاو مئاكلاب
 تاذىشغولامقو كثيدح اناكوامسورطااود_خ:ىتلاةبادكللاو ءراوالاوءانآلا نيب دخا ملام نارملاو ةعستا ل00
 لدور انشراح هره لما ضأب ,ضرالا فدوكت نا ضرت لنا ه هرهاز موجخلابءاعمو ا« ةربحم ضاير

 لوا كنية اناصقنلالضافلا ىطعاوهنمو هداز ذةنم .ناحكسل سرتو | تعضرأ امم عض هلك اناولا ىلا 0 0 م
 ثيدلحلا لاذ نملوقعلا تراطفيكرانب دفا ىئامراضتلا هوجو :رايدلا ىلع هفيظونو ناطاسلابضغ موب (هنازخا - مال

 ٠ ع عاش ألا ناد ادخ مو لعفلا ىلا لوقلازواحتب لواذه سوفنلاتحرسش>وبواتلاتشاطونودعلاتغازو 0

 امقتنأ اأمىرمعلو لاوهالا كت قلاخلاك رت ضرع نكعملذ ماهباهرخا نع ىل_صخت مث مايأ كد را قاههوحوه-ونراذي دفا



 ىكلتوذاو قهدهداناب ىددع كيدابأ ت لوريس و ىرمت مسل او ريطنو 140 ش.ا:رانلاوهاعا قوش ىدساب
 ماسه |قاوطأ نهو داو

 ماظعلا نم نهنكل دئالةو
 اهنع ىريسهدقت سلو

 نمءام> هنكل ريدصقتب
 اهفكخح ريغ اهتناعم

 ىف قاكأا١ سبا تاهو

 تاجدتو قاد تامركملا

 ىغضت ةلاسر نالفابا ىضش
 ىلع إي كت, ىتحابجلا
 مالسن الفىبأ ىلعر اهرثأ
 حاولا مصمم قوش هكا
 امظءواجل ىربب واهده

 | مضذةو ا مدخ ىتلكابو

 قااو امطار

 ءارغلا هتدمصق هدهع

 دقن اكورغلا هيدانأو
 مالسلاو

 باكباوج قد د ىلاهلو
 هلودو رك دي هنمدرو

 ديلا مو هيلا

 ال نم باكىد ساي باك
 هلدياغالو كير قالا هلذ.ه
 كيلعجرخ تئيدنحالا
 ناءاوولا الا هلال مارحو

 0 هلق َّك ارظدع اسميعت

 نود ْئث ىل-ع جرسعل

 اذبحوجورخلابهأتلا
 هل هللا كرمت ىذلا مزسعلا

 موب انت يعو هي ص
 كي-وىلا هاووشاب ودناعإ

 معنو نادع ليرعب ىلو
 كيعل هناالا ددعلادعوملا

 مايالا نملقأ لحارملاو

 اهترنوخاو تاضفولو

 اهنم نسحأ ءاورزلا تمت سدا 5 ماقرديك ةعلطالحو

 ان تلق ةناسن نينيدلا لاج شل لاو

 لالطالا ىلع ىتضحلا ىمدح نم 5 ىتعول فقو هو ىع_هداب رحاب

 ىلاخو ققشل !ىنأ لاو كسملاو ه يجدلارد نعدولاس اذان ماي

 ا لاو نيدلا حالص خيشل ا هذخأ

 قدفع بوذ هب ا ىلع بدق 5 هد نسا ج رض امسم> تبدف

 ىقيفشو ينأ اذهان لوقي 5 هد جدملا ضورلانءاءادا

 انا تلق نيدلا لامج خيشلا لاوو ماعأ هللاو سن ار لاخلا كامل ممثام نيدلا حالص خيشلا تلق
 د--اوتملااءا_ءمدو ىعمد م« ىوتةسال ىمالا ىوذ نيب تاه

 درا, ء:دث.د>وىظالاى اذ 3 ىلض ا بهلت نءىعمدثي دف ا

 لاتونيدلا حالص خيشلا ذخأف
 دعاس ىلوهو ىك |تحرو 2 ا ب نأ نخ توك

 د->اواناكرامى-دنحانال ٠ اكلاقءاو__تنخنافه لافو
 دراب نيع عسمدو ىرحاذا 8 ىذغلارج كح عمدىوتسال

 انا تلقهتابن نينيدلا لاج مشلا لاو
 75 رهزاام كلدوأ أومهحولو مد د.هشل الا منه

 هرهوح ىراولاحدملاهتلمعو هت .ةعديداتلمءام لبق نم ١
 لاوونيدلاحالص ئيشلا هذخأ

 هقيرطالعلاىلامهموقاو ه اه>وو افكىرولا ىدناابا
 هقيضمل ايابلع لت الف و ىناعملاةرهوح كتءاج دعا

 انا تاق نيدلا لاج مشل لاو

 اقردبلالثمءاغيه ىلع ه الدعهنمعمساتسالوذع 22
 اهكءاشءقلا نعنذأىلو « اهانسن عر رذ ىرطدل

 لامتفوشحلاب لثملاةغصريغوىدغ صل نيدلا حالص يشل ءذلخأ
 اتاذارينملاردللا كح هحو ٠ ىتنااذاميضقلا لثم هتقشعت

 امصاولقناملكرعنذأ ىلف « هلاج نعاومىلاذعناك ناو
 انأ تلق نيدلا لاج خيشلا لاق

 قشراودسأام ظللا مهسا + مارذقلافهفهم نم ىبرح
 قاغي هيابعرصس نمىنامر لسسولابهللا متذي تاق اك

 لاووىدغصلانيدلا حالص خيشلا هذلخأف
 قفرتت لو ىىسا « تعدأ كؤرط ماهس
 ىلغي ىلق نهرو 3 الان -فحلا ءشنام

 انأ تلقنيدلا لا. شل لاو
 يل ف ا اص ل سسسسسسل

 تلمات 2 رادؤورادؤف.كفرازا قىمتنأو لدعرتساىناهللاوةد داب لريسمل دامت رالا نم كباكق تركن ام نءاس و

 لب قفوأ هب وانك سمن لف رعأالو دن صابماع نكعال هن اع ىلع امترعواهروعولزانملا قيد نم ةرمد !هدهوراو>- ىف فكشف

 اهلاوباو دلل طا صاج فوانعست هر ىنان و نيب احتملر ادتقاضاموفدد نمل خو ل ىوأ ةفرغالو ىرذدص نم ىبقفرأالو



 ضع عع وص

 هلح أ دقاو ادمان ىنكلم دلهي رطىنارئشا نئلوا دق ىنقعتسا دهتلاثي دس سيئرلا نيشلا ىنةرتسانئل ايمسف ءلضأهملاهلداو
 نذآتسا اذانم دو هانغأ نم ىشلاوهدعب هبقعو هانغأ نمدبعسلا و دمعسو قس مهنموءوس دح ا ديهلانن القي داعأ نيد هللا
 ىلا ل صواذاو هفارصنا ىف .هلوذأب مم (عمابإ) هفاعذأب هعبتي ىتح هماعن |نمفاساع ضر مل هدلب ىلا دوعلاة اس ضفاوذ

 مهعم ساب مق بردلأ ِ

 رصضاا امم ى سم لمامد « نمداك ًاامهللاىلااوكشأ سانا مهعم سانوسارذا

 اذاو ساك | مهعم سانو را الو هسساهلاع نم عدس لاو ٠
 لوألا لرتملا ناو 1 ا ير لايزال جالس ع كاهذخأف

 ا ا رسال ىتيعرد# .٠ روبأ نمدقالا اوكا
 : ْ رك تيبحام امهلام ٠ لملماود عملمدو

 ىهوهب اغلا ىلا ىنرعب ظعولا اهانعم تايب أ ىناضي أ ىعملا اذه نيدلا لاج مثلا ماظن و
 هرد.ةءاضا نعرف فوساف ٠» ضراع مي-غكمه نم شال

 نورخاولاغب مه«ملاحر و
 اهعف دب د _.عءاو ريج مهعم

 ريصقت عقو هنا ى رب ريبك

 اذاو ريسسد لجام ناو و

 0 ل هركشب ر-ءام ىس> لوزتو ه٠ ىلا ىلع تاثداارمتدلو
 هر-عفب ترفظ ىدح هنراص ه٠ لمدك مومهلاى لما براو

 انات'ةهتابن نيزيدلا لا يشلالاوو

 قىعموهو طفل نسحلا ناك 5 جاسن اج الارئاو جورب

 كش فر نمهللاسف « ىنللا ناتقوهودر_فت

 نه سفن ةراخلاو
 قافن الل نان فا ًاوالعالا

 ءانئار ذاعملا نم ريثكو

 ب .ءاه 9-1 .٠
0 

 اهؤوط ضرأ لكفةكلمملا لاقونيدلا حالص خيشلا هذخأف
 هع ندهو هعاط همم ىنعملاهبفراحدق « ادةزاح فصأو
 لاق زعانف لان دع سيقس ةئليطما 2 1 رق نسلم قادت

 نيسملا نيدلا ىلا له هلاصخ ىرايطصاوىلةباوأ-ردقو ه٠ ىيومداوعبا ةريخ ىجورب سدا دوما نا عنطاقتا 2 انا تلق نابت نينيدلا لاج خيشلا لاق |
 هال تضمدقل هللاوف ىراج عمالاو مهراجى اقف ٠ انمسشتا ةرواسحالاب اكح

 قوام ضعرعشد مودوقرلا| لاو وىدغصلا نيدلا الس خيشلا هذخأ
 هناساب سد لوز وريثلا ىراوا ىراو!ّتح « قرط هدم تتكسأ
 ودمار ورك اما ىراح كلراح تاعح 2 ىع-د تر واح نيف

 نا لاو اهذصداز نمفاطع وأ فداور « ىرظانل ك< نصغلا واقتلاتلأس تاقةتاتنءا || ا لا هنكذلا هذهىلا قبس نم لوأ ىهدلاواول نين وي نيدلاردبنا مدقت دقو
 هذههاهزند ق3 همعاو اهد_قاناامنانلابيضقلاوو « اهاجانأاملمرلاب كح لامف

 هللا ده ريالا هنسلا 0 لاهر ىدغصلا نيدلاحالس خيشلاهذيخأ
 اهسن اورام سلاح نمعو امنع ىذنلا هيلو ا فدرلوقي
 اهلامقاوةلودلاو هساسو ىسرني قلخلا لع ىتا رق « ىايم طءاودللا قررا انك الاو هتسارحو كلما 1 ا انا تلق نيدلا لامج غيشلا لاق امأوا,سراعو اههسالنو فزو كدبُدك الو ىدتن صعاب بنا|

 1 انهنهن حهاور ل! تخعيرسل , ء دودو فلاوس نءاقلاب
 ىهفةدللاامأو اهلادمأ ١ ه لاقوىدغصلا نيدلا حالصيشلا هذخأ

 ك1 تار اولا اهنعنسط !قدروزاللاىوردق» ىراصتللةمامتموسلأا ء
 5 2 4 3 1 كا مم

 ءامىًأو هول ىأ تكرداهثوغم ىأورغق ىأ ىلا قسرطق ىأو لبل ىأ حضفر ا عىأ لب لبخ ىأ تفشكل يخ ىأو قدهز لطاب .

 ىذنت او حايرلا كلت نكسو حارأ ىذلا هللد_+جلا:ةارهةيرومسلا تعا ءارةملان عذوت حاب رلا تحس ابق امظىىلا ىدهأ



 نأاو رهأذ سشيعل | انماع قا شر ةتلا مذاب رالنأ هللا ىخقهنأ ثماقامملالاثموال ثم برضأسو ترفك م لو لاك تاسخأ

 امتا اولاواهمالحال اه. غ تراهم الاكل افضس هنا سد الرأ هذع اة ىتلاكةبان أ ىدلان ا 4ع علا اعداوعد هيواورتشد

 مارال نيب سيل هنا سانل | عطلفدلنا ىهأو ساسقلا بذكوهنناقدهايرلام مرحو (281) عسيلاهللا لح ًاواب رلا ل_ثم عسببلا

 فقل لالطاو ين رملا 0170011 1 ور
 لهو هسفنل لملارظنالا
 باء الاراذلاو هللا نيد

 نمزاجوأ مالكن
 نين لهو مامدوأ ةقدص
 نينامالاحاكتتلاو انزلا

 0 00 اءرلا

 في فورم لوق
 ب ' أامزنس>وهللاناوذو

 ارادوهللا هنعارم» نوامتو

 ةارهو باوبأ هعيساها

 ةنيدم هللادوعمونلا

 مالسالا هطو مالسلا

 رانواهراد٠وهنساارادو

 دسةولواهرانمو ةنادهلا

 نهوولو معلا ادسفل ململا

 انتاومدملا نهولسأرلا
 اهماما سيئرلاعشلا

 اهحالص متر الواهماوقو

 معثيالو هحالسد متر ىتح
 هحايد من ىتحاهج ابص
 سأرلا ةمالس طن اكو
 طين كلذكد_-هلاةمالس

 حالسد سدئرلا حالصإ

 لعفي اع لكس لكودابلا
 امم لكس هللاهديأوهو

 هللا دعو عمس دقواولهق

 هلبا نخآَو دود-لا ىلع

 م-دهان !اهقدو,لا ىلع

 سانلل هتممل باكن م

 ىلع دخأ مث هنوقكمالو
 دوهعلا نم همالا هده

 ذولا ىلعدخأ ام قاوأ
 ىسفل | ىلا ط ذيل لا ناو

 ا ا ا ل ياا ب م مبمسلا

 و اا لح وعاش نا 00

 نيزأوذلأ ىتننناو لاجو « ةليجراملا سمنت ىلذاعاب

 نسح أ ىهىتا يكل مالم عفداوإ 05 المأتم اميمشاسخ ىلار طلاق

 لاووهمفاقلا عملكلادخ أ لب ,رصلا عمنيدلا حالس يشل كلا نشات

 نيءالاراحت اهتسهب لاجو »ع اءافصلامكحن مةاتفىأب

 قدح انه لابد الا اههحو نم ىلداو

 0١ الل ا ©2000 داع | | اذه 11

 ا ا

 ءادعذد 0

 ل ا تاو : نر تر تدب

 هيلا ندعم ئذلا هيو » باذن ا ك.>احوف كسول

 ناتي ذل تاس حلا ا

 هباع عز ىأر دةولامتف 3 اد_حوتب لف بحأ نم م

 هلاب دم ئشلا همشو ه ىدخ باصأةىرح بد قدقع

 زيح ىف ناك امزيشمأا نيده مظنونيدلا لاج يشلا لوقععسا 1 نيدلا حالد يشل نا نظأ تلق

 لب باذخ الار ظفلت هلو دولا ىلا مدلاب اذ نم ب> اذا ىلا سول اباد ناو لادتتءالا
 انا تاقنيدلا لاج يشل لاه ىد + باص أى رح يد قمقع لاق

 نيح ىلا نم- نمكءةو رادو 2 اءردرطت او هعد مهلا ىكتشماي

 نيسطنموءامنمتنااغاو ه ردك ىتحسااذادناعنالو

 لاوو ىدةدل ا نيدإ االص مشا اهذخأ
 هللا ندنساو نة :ساوءاقص ٠ مهنهىان لنا ناوخالا عد

 هلدمللا كلاهلاةصىأو « نيطو ءام نم ءرملا سدلا

 0 تلق ةئابن ني نيدلا لاجح خيشلا لاق
 بزعل لرالا رضا اد الق 2 هتك ق ىوه نءاربص لواحأ

 بلغأ ميطلاو عمدلابهلسغاف 7 | ه-طمبيشملا بوهن ىاأ او

 لاووىدفصلا نيدلا حال مش

 بعت تيشا |ةَأدغىقو بام بونت سن دوركم لوب
 تلغأ عبطلا نال ىقشامو 5 تقولك كعم دب هلسسغاو

 تلق هعساو هجر ىاعن هللا هجرةنابن نينيدلا لام خيشلا لاو

 ة ا قراس ةتراقو هىخكمدق ىلا ىقاشإت غشا

 هشاشاوعفد مهلوة ىوس « ىرح امم ىنام هللاوو

 لاقو ىدغ هلا نيدلاحالس خيشلا ءذخأ

 ةد اق هللا هرد-5 ه اموىللدط ش

 عفصا ل ىسأر ىلع اش ٠ نك ملىذلا هلل دخلا
 انا تاقةنان نينيدلا لاح خيشلا لاق

 امةكاف

 مالا قرعس د

 ظ اركشا

 لادسهلاو لولا حا هقفو و ريكا !هللار 0 قالو باص أ دشرلاو لبق نان عاض# ااا من درو + اياد 10

 2 تس



 هلرشب لصفناو العاتةلاثال كيناعرفلاو ٠ اذخآْك ب ناناصءالاىوساله ىلوف هتمءزلأف رامعالا هبثرذناهالا
 ادرغنمناك | ىظن ىهوأره دلا لوقت تخدرو الفاس ثوارز لغأ هدم 5-3 انذشمباصأ اذاءاشالا نا

 )ى 86) درغنمردنلاو ادرفنم ىسنا هلوق لياوودرطمنسحلا ديرفان رثلا ىو

 تاقةتابن نينيدلا لا + نيشلا لوق كلذ نف اهقوقح نم ق> هنالالماك انه هداريإب

 لابشو اهّدع ٠ خاغفب علومو
 (ى) لارعتاقديص « اذامنيعلا لتلاو 3
 لاوونيدلا حالص خشلا هد خاف

 ى/ءارودبلالازَغ ىااركملا ىرامددع ىركلا حرب ىلعراغأ
 كلارك داص ف هب ر ظمأ « هنسحدرو نع نيءانىىحرات اعف

 تاقةنابن نينيدلا لا ج خشلا لاو
 براغلاوعلاطلاةديعس « ةزربىرملاب اهيدعسا

 تجاولانعتيدءناق اء اشالاتنكسواريطت عرض 1
 لاو نيدلا حالص خيشلا هدمخأف

 بئادلاّق ةمملاب هعرمد 7 هقوذنمريطااوهإت لق

 حاولا نعجزخأمل لامتف « هتكرف ىبلق تنكس
 : تلقنيدلا لا. عشلا لاهو

 هشفشنمناوكن هناكذ ٠ هماوق س عاشر ىسفعو
 هيلع بدق هظحاول تسعن ٠ دقءاروهذخراذدعلا فغش

 لاووىد غدا حالصلا خشلاهذخأ

 هنلا كارالا تاماجح ىلع *# ىثنااذاسطرلا نصغااك فضاو

 هيلع بدفارسهدخىأ ٠ اسعانقرسطلا ىأرامل ضراعهل
 تاقنيدلا لام خيشلا لاو

 سدبلاو عهسلا ناكم ىنم ناكو ٠ هم ردغألو ىنارداغاب

 رح ىلءاشقن هتاخامءاخ ءاف-لاخاى م اقلا كما نمتنك دق
 1 لاهي نيدلا حالص خيشا | هذمخأف

 رفوىوليلا ىلا ىناساو ىف « ىنضلاقرفوزي-وكش ا تارام

 رج ىفاشقنتيأرف هقول «٠ ىتعولتياكحشنمرثأت ىدح
 لاوهن امان نينيدلا لاج- يشل بالا ده ىف عقوام نسحاو

 نيةنحولا ىلاء نس اءىلم « ىملأس افنال ارطاع جورب
 ني-:.<بولمعلاهل عابت 4 د -رانب دى نالاخ هل

 لاوو ىدفصلا نيدلاحالد

 هبحلا طرش ةماش هيلع ٠ تدفار#لاهذخ جور
 شخ اهدخاق اق 38

 هحو راشدب هدطقف هو اعدق هعشعد نسكلا ناك

 تلقىسبدلا لا. خشلا لاو هم> نيتبحلا

 | تت ]آخ | | #-؟# #آ#آ#آ
 الا ةءروتلا باب ض ريل نكل و باكلااذ_هلئا وأى ةدمن ريع ازيخ نمتدر راسل (لاق 1

 نم لامتياكنيدلا الص خيْشلا قرمسهندا الا هلا ال لاق ني يا نيله ىلع نيدلا لاج- يشل |فقوا إف

 درعنم ثللاودرفممفمسسلاو 5

 فخأو لاء لاب هأ لولو
 دبأ لاووتاقل لالا

 ناكول سدئرلا جشاادشا

 هللان رك دينأ نودد أ

 هللا رك دين وف دحاو
 08 هنكلو ناكو ككل

 هللا ركزذاذانم هللا
 هذخأت لولعلا ذب هتمذه
 هرك ذآانأو الابةزعلا
 لبق نم هقلخ ىذلا هللا

 3 اروك دمأيسش كيلو
 هتاسق برع ردح لسج>

 ةلمسقتلا كإن فرشأ لعح مث
 نم هاغطصا م هتلمصف

 لحج م يلع لصفر مب
 م هلوخمملا كولمءانبأ

 هبقعبرعلا ةداساطوأ

 معن نم ريشكلا نينا
 هنبا ءالب نم لسلعل هللا

 اركشالا ةمهنلاه ديزتال

 قيضوأ اربدالا ةبيصملاو
 نيشيصملا نيتاه فدارتب
 ناانظ هناي ءوساو اعرد

 هدالوأ ثرو نم ديعسلا

 وحرأ انأو هناحأ مدقو

 هباصاايتدللانلَوأ نوكي نأ
 هناحاةرش الا ىلاانرخاو

 نمقوأام لصوت ناو

 ىفهنمرخ لحاعلا ىةمعت
 11 لخاألا

 ء(اضأهبلا هلول»
 خيشلا| ةزيع ىلع نوعا معن

 ضيبإلا هايد سيئرلا
 قداصلا همالساو عصانلا

 هللا ىسع همس هي د>وامنن دندالو 6 مادام نلوقال هنلاوذرمسكملا بط هن دحوةني ركسم نب ىعأ ىف هدوعت معد قا عفانلا

 ثادحالالامربغرخا امءاوأ ناوملا لامواراثنلا لام ىعسو ثادحالا هلءفجرذس ىذلا اذه الراو هقفوب و الثاو ىةنونأ

 ملوسملا سيل هنامغار ناطشلاو ماس مالسالاو عفترب دارملا ناكل ىفرغا درفكلارىوةرفاو نيدلاو كردي هحاللا تناك ا



 دف ىل-أ هللاو نا بر1اوكشأ كدلاوابرحاون الغلا ىأ ياىف عقاولا طاغلاو ىبابشم>ربال ل1 ىبامهينالثوبأو ةعجن فرخيف
 ضع نع هيزعب هيلا هلو) نيملاعلابرنيملاصلاب نقلا ام-مىنفومهللا امو ريغ ةأ.للا نمربخ هتكوىفتومالهن اب وبرتقا

 دشأر ودصلا ىفموةعأمنا هم-عنلا ىو ةكراشم نع هنغرالو همدؤلا (285) ضرفغن لالخاالو ىك (هتارودسم

 رودلا ىف نيرخآ أمن م
 مو5نمىثنا هبيصملات ا

 مو3ن مو بو.خلارهاظ

 ليلخلاو بولعتلا نطاب
 ليعم» | عيبذلاب ميهاربا
 ناو لمءاوالا للعفي د>و

 سأرلا ىبعبارتلل نايم

 ضرالا ىلع نيدمللو عقن
 دوعقلا نا انلع كلو عقو

 ىغلب أف قوما اذه ىلع
 ماسقلا نم همدللا

 اذه نم توكحبلاو
 مالكلا نم مدقأ باصأ
 مود فعم دقل ىتح

 لاو مالحأ تهقفسو

 قدررفلا
 مقتنر ردقحالس نحو

 ا
 هلع ثعبألو 3

 اكاونلا
 ود مرادنم هفو> ىو

 هلق
 املامل هتأسن ؟انانملات أولا
 برععلا نصشلا اذهرانأف
 بيرغلا ظفللا اذهراطأو

 بيرطالا ادله بردطو

 هنأ ىلع ببعو كلذ عممباو

 ثعب أ مو هلع أ للاو

 ىنتملا ىرءو ى اودلا

 نع ةلودلا ف يسسمالاب
 ىتدءقهنارو سم ضعب

 همأ ورلا نبا ىثرو ةياذه

 ضروعوضةونامم رض ةونف
 00 ب ا 1 نمتعمس مث ضروعامب

 لاقو ادهريغ نامزل|تاداحدءاولال>الاريغ تدر امو لالخ ١ اىلاس اناتيثة ماعلا رمض>و املا يقأ هنادعب

 ا. سس سس ه7

 لاسع نب ناوؤ_ص تدندح 95 اهاسشنءعدعساناناوراو

 هلوقةبي رغلا هعمل اهناعارتخا نمو

 الاتاوكلااننتشنا «٠ ةمادممركل امقس
 الددو ا رتكح هنود 5 هركتل انملع تعاخ

 هلوقدس رغلاةعبدملا هتكن نمو
 ىطب مو ىنةمداو 5 هدع دوس ىنءمر

 ىطغال لللا ماه 03 عدب نم لادىامو

 لاووةفاقلاب نيدل الا. ج خشلا هذخأ
 ىطرش ىلع ىول نو هاغاك ه ىبهي هبفئنلكحد_.غاو
 ىطختال لبللا ماهسو اهماهس .« تقشراذا ىطذتامدولاهنافحأ

 ديصقنمهلوق هس رغلا هتكن نم ىو

 لولمىظريوغلاب هداص . ايش نودفت لهدخ لهأ

 لولطمهدخ ضو راو 5 هاوهو ةلول_طمءام د6

 لوسكم هفرط نعهاوردق» حي ماعسا | نع ثددحو

 قوطن.ثلام هبحرارب زولا هندعدقو لاوو
 كلاسااب رهذلا اهل | تسل « ةهمحرللرأ: 2 نا لاشاح

 كلام ىلا ىزمعناجنورت ٠ امى ظاتراناالا يه
 هلوقاملع هريغركتف ماحام ىتلا هتك نمو

 هبعلع نع هريص ىور د هعلأ »ع طظفاح لارالا.ناسأ ىو

 همركع نع هعمدثب دح ىور يي هماج هبتحان ل

 ىثمدنم ه-ودةو هلوقاضدأ ةيارغل | ىفهلثمو هماملل مس |هناؤاضد أ همركعىفو ةمقلعىفةءروتلا
 بنك نايسسحولا هول 13هل>و: اقاملا ىلا لصوا.طف سعشلاب بعاد هلس> اسصةراب زل اعلماىلا

 ىناصماو قوشدادزاو كرأ مذ ٠ مكحاقا ىنبأءاقايلا ىلاتينأ هنلا
 نابساولاتسهكلاتاقهايؤرا « دصاتتنأ نمماوقالا ىل تلامتذ

 ةيروثلا باي هسهدبلا هدكن بن ارغنموعادولا نيدلاءال_ءشلا هجرت صدتدروأامىسمن

 لوقأ نكلو هن ارغو هعئادب ذئاوم ىلعةنابن نيزيدلا لاج عشب |لثم لفطتب هتةرّودهتديأو

 باج لذشإو هنوس ىلا لخدرىعادولا ىلع نيدلا لاج- يشل اراعأ اك ىلهعلا سذ> نمءازلا نا
 عرتح ناك هللا هجر نيدلا لا ج يشل اتاو ىدقصل | نيدنا حالص يشلا هلولنا ضف هركمق تانب

 .نيدلاحالسد مشل هن ايف نسا اي ةيهاعل اهنا أ نمانيب هنكسد و هيلا قيس لىذلا دل

 لامءتساووث اا ةرثكىلا هيفرهمفي لد وطرخ ىفهب ماعاع رورعل اريغ هفريغن لو هظفلد ىدغصلا
 نيدلاحالص يشلا مظنو همظن نم هفل اياك ف مدو كلذ ىلع نيدلا لاصج خيشا اريصن ملف مأ الب الام

 ىرفغا برى :هلوقب هتيطخ لهتسساومو٠دل٠لوك امدنا ىنعن ريهشا اريخءاعمو ىدفهلا

 نيدلاحال--خشا |لخأفاناتاق) هلوقىلعروك ذملا هياكبنروانموهىتيب لخد نملو ىدلاولو

 هفرصر نامزلا ىلع ن ينحت ال «يندشن اف فارسشثال الزان هوالعلا الا ٠ ىدتنيال هةرمدونامزللام هتدشن؟ لا دا فتو يد قتوملا

 اهمكح ىلا ءللا ىلع نومهتنت له ىللا ف رادقالاهي تادأام طرفا *» د> او ماع مايأ يف ناورمد هلكاهذ فارطالاب لدم عاقب ا دامي



 ةسملاى لك نم هللا هدنأ هلو لكلا هللا ريذهسأ ىنا مرح الا مخ اهعبش ىتخ فهن نم ىتتفاامردف ثبايال ع ب نا ني 7
 رطفلا تايد سالف سيئرلا زيشلا: ءاقب هنا لاطادنعلا ىذم وه (اضأ هملا هلو ىل اعت هن | ءاشدا غرافبعشىردص نموءادوسلا

 و م زب ماعألا اميشلا نادولوقي )ئ 8١ سانلا عمم اورك دلاتا ظفاالورطةلاتالضفالورطءااتاودالو

 رحزابود كلاب راطه ١# !فرصصن نابحاولا نمىرأ

 ريصلابر كسلا نيدو ٠ نمل قوذو فيرمدت ىأف
 ةد.صق ع دمنماض هس رغلاهتكن د نمو

 رثأالو نيع ىلع دع 5 مو ءاهكلا املاطاب

 رخام اكعادار كعطلا هانت اع اغار

 اهلالذاب ىرسفن ىلع ىذه «٠ ىذلاز ,زعلا هللاو زعان

 اهل اسوا تدقرعت الا ا م ترطخ هل

 اهلاذاتكحةالا ٠ مكضرأ ىلا نم ترمسالو

 هلوقهنوحم فناطا نمو

 اعيط هيف ىلع هبصاع داو مغ هرعش عطل بلد دق رعاشانل

 اعمس نا هلأد رع-شل ىح يه هنسطدصقلا سائلا سجخاذا

 نيمضتلا نسح عمهلوقهبب رغلا »ديلا هتك نمو
 بدقرلا فو هيف ىشعتمك هه ههحوىعقلا لثم نداشو
 تندالاراجنلمللاو تحف و هلراذ-_علل ادب ىّتح

 هلوقا مدقت ىتلا هئاطل نمو
 قينعت ىفديز لودع نم « ىدراكن اكءفت مراتك
 فيرعتلاةل [ماللاوْلِب ٠ ىتارغراذعلامال هتفرع

 ديصق عل ظمىفهلوقرسلا نم عون ىه ىتلا هتكن نمو

 محي هيفعمغدصلاو ه مورلاب كرتلا مردمعا

 ةيرومل هب اطم نم جرذ ملوهدعب لادام ىلح امو
 ىموقت جؤعملاهراذع ه ىفعددققرمثملاهدخو

 هلوقذي رطملا هنن رغلا هه دلا هتكن نمو
 مسعلل نغاو ىواولاو « فص ىذ فرطااجاسّنغاو

 ىف.لمقاسلاءامو نظن ٠ ىنكحعأ هل خال تلاو
 دمصقن ةهلوةهس رغل !هعنذنلا هك نقو

 تلحنةسهمل ءافشلااهبف ٠ اهتقيرللاىبرن“اكو
 هنيشن سدقر نملاخ همشاو- 8. هعهدرنترينااباذل موو هلوذ هفئاطل نمو

 هنوضغسؤرلابانلع تدرذ ٠ ةركبحودلا ىلعانكسوانغقو
 رس 4 0 هلوداضأ هفئاطل نمو

 1 ريل و حن

 هلوقةبب رغلاةع يلا

 ىلاكلا ىدهعددحو وش ٠ اهاكس و رضع ور

 لو هنتاطل ردو ان د انا سيكو ةنابن نب نيدلا لاجح خيشلا هيلع لفطت ىنعملا اذهو

 ى

 لوقلا جاو ميلسانأ اوىم

 انأامغاو ةشلاو لعفلاو

 عساا النا نمدا هيحلاك
 عرشال نا نءذأالو

 : مالسلاو

 م(اضدا هبلاهلوا»

 ءاقب هللالاطاقد_صلا

 لو نس سانا جشلا

 بذكلاو هداعم هنخلاو

 هداعمه نم اواو م

 جسو راعلا ميسسف نمو

 راوبلا ئاودو رايدالا

 تاحومورادلا تاش>ومو

 ناىل_ءقءرملا م ا>رانلا
 نامؤهللا عمسات ىفادساا

 نيتتثاو ىدحاهنس تناك
 ةلماو مون ىلع ىلعن اناا

 مشلا تماخا ةدحاو

 ءاعددرو نهأ همق سرا

 اناق الل ءاعددرورارا#

 :ىرانا تركو كوع نم
 كاملا رالبعم لسع
 ىناادعردةعااموء رح

 طظومحم فارطالا نوضمل

 ىالصأ مانا بابسالا
 قى# اعمو هدأت ٌى

 هيفا ىناقب و هتسحان

 حلاص نمرثك الاب قتل
 ايرثنادملا تلانولو ءاعدلا
 ىلع نا بأ ىذلاو

 قروضتبو اروكحش
 جار هنوسا ىبامواصاخت

 اناامغا عايضلا ةئمهتو
 الو ليقلا ىنيفشرالءرملا

 ىد نم كغ اس تد ورول مسقاو هجم ه دعن ام هب ةيليلس هيدر يدا و1 1ك تا نك-اولسنل |يورب

 ءاقب هنبا لا ءاهعفلا ضب ىلئس ء(اضيأ هيلا هلو) .دبعلا مندلىفا ىلع رعش | طارفا ىلع للارغغتساوو برك تلا دولابرق'ال !

 سييئرلا خشللالو دحام ىلامىفناطلسل لعاالانا يرمابنه هلك أبفاي ر طاح اهتشا نم اقف تملا بايذلا مل نع سيئرلا خيشلا ١



 نم غلي هثلعامودروملابدعنطعلاعساو هللا مير كة لها في رظشلا فرعأ تلزام ء«ماضيأهبلاهلر)و هللاءاخنا

 بصوأ ا: رسداعا باسثلا هيىفرولءانث هلعاون: ا وجال |ةلفات ثافقدقتل هتلق نمرثك ادسحملا نم عسسو هّتباغ قوف لضفلا
 : : اداؤفوارهظ ىوةأواداضةعارثك أهيمونلاان أو هلعف مير كرامثاو لضفبادتعم (9 تازامرا«.جالم#بلقن ال قارغلا ىلع

 هلوقهبب رغلا هةكتو ىادولا نيدلاءالع خيشلا ف اطا نمو را
 هلات تم سف تفاو مون » اهيفدنغملا لذاعلا لاق هبق عستا لو ناطاسلا

 , هلازغل انملع تسد ةفّو ثشعلا ىفةؤرنلا عدن اني مق ا تان نام

 هيدلالاب نرك العر 5 الا ل 0| لية
 0 0 هعقوم نسس> وهدفنا أم

 هيلعلازغلا لسدقو ىكشعلا ىفةوبنلا ديال فدك

 فيعض اهميكرب تامأ هثالث ىفلامتف ىلا نيدلا قص شلاهدخأو
 لالض هنعمهدصبول3 ٠ تبارتساو ىلق كبف انت
 لام مز_عمنا اولاثو « ىباونمودنأ ىوهلامهدرو

 لازغلا هلك لبقو ىلا ٠ اياربلا تاس تاسدق

 ةّوَدو نيعلاةر قاما

 نستل «بشنورديألا

 ىدلو هن اخ لمالاه نمو

 ىلاعت هلبا هسرح بلاط ىبأ

 تنك امربغ هلت و دقو

 مايالا هلرف_سدسو هءاع

 بطاويلذ داره لك نع

 هسدانو هس دمت ىلع مدا

 نمدري لو هيلع مالسلاو

 ىباك اديس خيشلا
 نيف هللاوو هنسلا هذه

 ةؤلؤا هسذاىد>|ىف جامماه

 ردوقلا كد قطرقم » ىلره املتلقمك

 رح ناايدحوم يا ةزا ل وااديف
 انك ما ام ىفاضدأ هفثاطل نم و

 دصبوأ كدرب نم كلداره ٠ ىناسحاي ىلتةناك اماذا
 دعس مراوىأوىبأ لادف ٠ ىلقوةفكةرطمهسزوفف

 1 ىود. ميلم فاضوأ هت اطانمو

 ىاونلارئاستقرممثاذ ه٠ احوهمح نم لسفأ
 حابب سى نم ىل لاقذ « .نمىنم هجوابت اقف

 هلوقد.ي رغلا عدلا هتكن نمو
 ىناقل |مدلاكتحارراضس« ىعمدأ تد_غامل اورد

 ناشىف وه موب لكذ + ىووهلا برفرطاوبعنال
 هلوقاضب اةببرغلاةعندلا هتكن نمو

 عاما ىناي رثلاكىدصو , ءامسان سل تلخ ةل_سلو

 عارذلا ةلزنم لح نا كا مَمردبلا عربفرطا!تابق

 تبب ود نمهلوةاضن أه... رغلا هعن د لا هك نمو

 هدإو نةحللو هدعو

 نعطت الوأ هدبعب سا

 نس أم هنباكجم

 لو تنعبام4:1-داومو

 فسونب ةوسا لعفأ اف

 قدصقن ام مالسلا ةملع
 الان نيه الكاب
 ثدع همدخ هزمدخال

 ارح وار ناكرلا اهب

 اهرسش رامخالا اهبريستو

 1 ابرغو
 «لضاأ هيلاهلو)#

 هللا مادآ ىسفن هيشأامو

 رامغسالا هذه ى جد شااَرع
 عطب وق راطلا لا.خلا,الا

 0 قب الا عالفلا وأ قرابلا
 0 برعراىداسااداولاوأ

 راعشالا لق نم هدلو نم ه« ىنم ىدذلا كرادع ناءعر

 اًضأ تسد ود نم هلودهفن اطل نمو

 دعب نو: تييملاو لصملا نيب ولا اورهلاو لاغبلار لم اولاحرتلاردثااوهاغاو قراخلا مهسلاوأ قراسلا

 ءارغا ديىنغاس لازيال نالفوأ خيشلا وهتاءاشن | دفان باكو د اق لو سرت قو لكو مدةلاهللا دمع ترتسا دةوناكم | نكمأو

 دقورع همم ندص ناسا ىلعهلوةةب رغلا هتك واضب أ ىادولا نيدلاءالع يشلا فت أطل نمو

 راعسالاة مسن نم فطا انه راهزالاب عنيأاقن نصغاب

 ىاشعلا ىلع ىدعلا عم داقناو ه قام الان ءىركلا ب جامل

 قاروالا,ْك:متيضرنصغاب ٠ قاوشاتدازبدةو تيدان

 - -ييبياجتت؟#85---

| 



 نود لك هرثسسأ ل ىؤرتس لكو رض هلع ةنامالا الو عع هل زعدعل ١دولامىرمعاو جور نمءزحو ىددكن مهعطقو ل

 هنربالو اريخ يحي هللاوةنامالا عصابو هجم عفانوهورملا مدنو هونقلا ق !_كود2 للا مركوداوم لابي. طوهاغاو هرمهاءاذو

 هلباو هتمالاسإ نرش وند اذمالس هسف ىنغابأ ىذلا (عم0) . لصفل اكهراككح نملصف قرءامهتجرأو هيلباعف

 تددتعأو هءلعاهغ سم [[-

 ةمالس نمدهادهأ اع

 ىبال ناك او ة :ردقنالا

 هناثبلفسكلهب نم ه تفراشن | ناعظالا ىداحاب

 هناسناكنيعلارح ىف «٠ لزان ىلع ىنامحت ار قاف
 ديبصق نما دولا عيدا ءالع يشل! لاو

 لازتو ةريسس> نم هللا اولرد ةريوغلاب ةريحاب

 (ى) لالا نعا تنك او هعمات نم مق رددت ىرطلا ركل

 لاهو هنا تنينيدلالاج خشلاهذخأ

 لاحسا ىتح ىرتصاولواحو +« مم نسحلا دهعب اولد

 لاح لك ىلع هللاد-_هلاو ٠ ىكذمريص لطاع نم هاف

 هياغل اىلاداحإ اوعادولا نيدلا» ءالع يشل لاو

 اهَو_ثواهاصثتف ٠ ادشذا قرولا تلاك
 اهؤطم اد ل_.5 ٠ اقط ر_ةماشأرام

 قور-ملاهب اضر ٠ اهرثوك هنحاب نقّوطملا هيرو ىف هلثمو
 نّوطمهراذع ٠ هدقنصغقوفو

 هحوردللا سرح نالذ

 ىلاقنم عسوالا بعءشلا

 نم رفوالا بيصنلاو
 ىتبداس نم لكل ناو ىسفن

 انيكم ىددك نم ناكل

 انيصح ىباق نم اند>-و

 نس نالفىبأ ىدم مالو

 اراهت هلل لعام ةمفلا
 ىبأ ىالوع ىرعش تملو
 ىلع رمدتقا فيك ن الف

 اال, ناكمنا ىلع لصفلا

 ايانكدرفأولو 0 ءلس نمهشو رىأ 6 .ىوطمةخ ل كو
 نم هماعراياو- تدرفال أر: ىفىتح ةنابن نينيدلا لا ج يشل اهءاع لف طنوىبادولا تاعارتسخا نه وطال ىةتكنلا

 م ال مولا قّوَغا هحدمنعتسلف هئدرزوولادوج ىوط .هلوقارفةمظن سر
 نعارب | ال قوطملا عصس نأو رعاه هدا قدا : :

 اهثيدط تحتراو ىتهض ىه ىادولا نيدلاءالع مشلا لاق

 0 هلمأ داؤضلا اذاهسلاق « وشلا تك ناك  رطلا نم ىل

 ناذ ءاحرالا اهةمقتأ الو

 ةانلا نهفنكىق تناك
 امل ىالوم هللا د_كنأذ
 اهلعرفو واهلا نسس>أ
 ةدكق اهم نسف ضطحو

 هدفك ندغلرهر 0 هسا م نم تن د هلودهلممو

 هلقمنباتالساسم متي ا رله ٠ ىدخ هفيكجىفعمدلا لاس

 هلوقب ةيفاقوانز وهدخأ هنظأو# ريمك بلاوق ىف هكمسوا ريثكى ادولا دعب هنا نبا هلق ىنعملا اذه

 هاكشعمدلا طقنوالا طق ه هارأام ىذلا تاكا تلق

 هلهم نا طخ لاعت ىيعسام 9 اطخدللاىف عو.دلا طخ نا

 درصةنمعادولا نيدلا« الع يشلا لاو

 فالخ نصغنسالا ح و دنس نم 03 ىلتنأو لاوه ىفعسطم ىلق

 دكمصق علطم ىفلاووةناسن نينيدلا لا خيشلا هدخأ

 فال نصغنيل الا داو أ 5-3 ىاطءالانيل غاوملا ىساو

 كاع # ن نمعادولان ددلا» ءالع يشلا لاو

 .٠ هاهوعت لع اد اهعن ىلع جفسلخ ىنادبو اضرنم ناك امدعب ه دعب و طس لهل ىوقأ فيك

 ل نالزغلارناصغالا فاملثم ٠ تافالاو ةفطع مركشف
 100 ديبصق نملاهتف نيدلا لاج نيشلا هذلخأ

 تدنمامالولو لدكولاو : ا : 011 0
 عا همع 6 دادالااد مدا 5 دب فاطءعنمريغ نك تابن *مصعو * تغن مريغنكلو لمرلارغ

 ءاش نا ثعأسو اهتاح
 ٌةَقفن نم ادادساها هللا
 ىلاو هنوعم نم اداد_مو

 ىالوق اهاو-دو نيح

 نالقو جالا ةلج ىناد هه ماعلا اذه درو زركخأ دةدي ود ن ركملو لم طأ نأ تد.حال ةاودلاو ده لوصنو (هبازخ - م / 5

 لضافان 5 لضفل اوباام او هتاح ا هضرعنو هم هلا هفالتخاوهلةوقح ن_سدعاف ناسارخ ماماو ةاره ىذاو دج نءااماق نالذوبأو 3

 قذو*هنأحاح ىلع نار مددو تقو لكف..: او مىفيشا ا ىأروا دئاعو اها ذةرايزلاب هتح ضعي لفةلال- طا قاعدو اعمر ةاره 1



 4بطاغب رَظ همدح اغيطانالذ عم هباتكدرو ديربام لعشي هللا نكلو لبا ل_بصتالو لمشلا مجال هللاءاشولو ىهالا له ناغمأط

 همالس نم ىنص+خام ىلع ىلاعت هلب ا|تدجو هعدومتدهفوه4-ظفاوو انعما ديدسةه طخ انس> هر د تاراس هناوذع ااهلك ث اعلم

 هدنعوتذت خشلا ديس تلعاف هع يبتكر (80) ١ نهءاكشام امانهإاضفنم هلديزملا هانت

 نأ تلعالو ىلوعذ

 هنأ الو ى تكي دنع ىالوم
 للكل انتل هئرسامف"

 داسصق نم نيدلا لج يشل لاق
 ىلغملاب ليقاكيد :عءىوهلابطو ه ىوملا ملأ هر وكشأ لغملا نم

 ارمدقي نا اهب رسم نعهنأ ٠ ىند هاعىذلاو ىعدناب ى ادولا نيدلاءالع ئيشلا لاك

 4002 اهروصقىف بتاعي

 هلواغالب لصفلاتنذظو

 امأو دعب نم ىبجعلا
 ارمصخع ىت>ءاملا نوورمضي 3 اناا دع ع دراورص ىنعسا

 اًحمسهلات تح « ارلانمارصىنتسا لاووذت اين نينيدلا لا يشلا هذخأ
 ىحاملا نوريخب 3 ايمفلاذسعلا عدو

 ديصق ع لطم نهى ادولا نيردلاءالع شل لاق
 ءالخاهلصت تانعطلك ه ءاولا ملع ةدعص ىوللاب

 ءامصاهل اولاو اذدهلف ٠ ىوكشلاءامساهدنءلختال علطملا دعب لاقو
 ديصقعلطم ىنهنابن نيندلا لا خشلا لاو

 ءافغا ىّتابقم نكع ناك نا « ءامس ا اهل اخ فمطب تد_عو ا
 ءامصلاةدعصلاىهوهاوكش و اهماوةلىوملانمىليط: نماب علطملا دعب لاوو
 كه تيس وو ىتنب رطأ ةونراب يادولا نيدلاءالع نم ثلا لاو

 تذحو فد نيدام 2 اهفحرباتسادا

 ىوشا|لاح نم فصرام

 نع ىنسغفاناف هدح رو
 هل4ءع ىوطن || هح رس

 دوو هقرطتب نأ بعالو

 دوو هدكي ناو ىنطسو

 هللادم<ناملقلاوىنده

 كلذ لع ناعورلاو تاذ
 هبىفحتااملصوو ىلأ

 اهلثم ىف مسرلاو نتالا نم
 لفشو نطولا نادرا
 ىذلاتنلو نمأملا قا

 لاق و4 ال كن اننا ل امس شل | هسا 3
 اوو هنا نيني دلا لاح خم نست نف كلاما

 ْ اهغطلب قوشراص#أ فدي « ماجى ثمدىن+نمكذحلاب
 1 اهفدرو اهكذح هيلع تنغ « هس'اكب ىعشلا اهلراشأ اذا

 هفدوهكن> ىف ادولا ىلع ىدغدلانيدلا حالط ملا اب لغطت 1
 لاف

 ىكيامتاذللا نمدحت « اعنمس هةونرلا ىلا ضهلا
 فدلاونإلا نيب ضورلا ف « هدوع ىلع ىنغدقريطلاو

 دوعلا ىلع ىدغصااووهم> تو ىدرولا نينيدلا نيز عشلا اضد أ ىعادولا ىلع لفطتو

 ىكام ةولرلا نعل س>او ه اهذدو ىفتئشام لققثمد

 كذطاوفِدا!نيبضورلاف « هدوع ىلع ىنغدق ريطااو

 : رسم نامتك عممدي وم هقوشران فصد دمصق نمعاد «وأ | نيدلاءالع ميشا ا١لاو

 ءام لرسااظف-هفبو ٠ ىظاتران قوشلاهاشح ىف

 انس هداز نكساو د5 نملاوو هيفاقلايةتام نينيدلا لاج مشا |هذخأ
 ءامده3 قوىرا.خ[ثدحت ء ىتاقم ناس ال ىنماسعامف

 هدرومقفطاو هعةوم

 نمهيىنا_هدامن كملف
 نيطا بط رايدلاكلآ

 ق'اقو بي,زلار رب مو
 نمبرقعدامو نارفعزلا

 عاوأاماو بابلا اذه

 هئادها فةغاكلاو بالا
 بحال هللاو ةرد اطظ
 نال وأ , اوأولو نيغلك-لا

 لك١ تدرفالر مم ىلا
 فاطى أ ىداو نمدحاو
 1 ةعاشنالفوأو

 لاح ةرك دولام هعلسو
 لابل سنع ماقأ ةلركلاو

 تاره ثالث اهم ىنممتلو

 ىضتقم هتءدصاولاسخ اقل
 ىداحان ”ىطب لدغل | ذه متخأ نأ تدرأ لل, اقن اهنا ءاش نا دع وملاو ل اولا هعيشب لطااودو همايأ بحومو هماقم
 عطقي ىتحهدلو نعادلاو ىثب ىاننا تانظامالد وطثب أ /ناالءلق ثفن أس فريصلا ةبماح تل خورد_ هلا ةشاجتنأ م باتكلا

 نم هق_ث ىلعمرتس لش امناو هبعرلا مركوةناصطل البم<ىالود نم قثاوانأ ناعتسسملاهللاواواغتاالا همسا من وهجر

 نيدلا نيز خيشلاو ىدغصلا نيدلا حال يشلا هنمهذبخأ ىذلا دوعلا ىف هتك ربعادولا م ءاطا نمو
 هناحرو هامازخا رمل ه« امدلا يسن عم ىد + ضورلاو 2 هلوقراتو أ النه المعتساو ىدرولا نا

 هنادعراتوأ ىنءاودش « هءاقروىرم#ل1ىل- بارو

 كيلع نيعاا سأرىلا اريشم هل أوقد لمصقلا هله نمىندممد و



 ناكل هلم ىباسكتكار وحس رذائام ىسقش هنا ة:_هاللارهالا : ملار>الاءنه عشامو 'اوللا لوا ستر برطااداسذوزومألا
 تفصوام ىلع ىهالا نا هلا هتسا نع ىرشأ ل شحودسالو هتاعل ىفهنلا ةمعنرادقع لهح ىلع اذ نام الذ ةرهاظ قناوعلا

 (295) ”رشب دل ا ديوأ ءوسب قرسطت انمع تحرش نا نماألو

 انال ةنولودنا هتظرفطا دنع 8 نثخرمثع :ىرمدذ ماعلا ذا

 ديصق نم ىعادولا نيدلاءالع يشل لاه

 السعمساعئلابهارتاموأ . هظاولحو ل ةمبذع

 ديمصق نملاوو ةتابن نينيدلا لاج ني ثلا هذخأ

 تا>بوللاءلك ى ا اهارئامأ ٠ هظحاول ىف ساعنب لسعم
 ةروك دملاةديصقتلا نم ادولانيدلاءالع خيشلا لاو

 الوطأ ةلملكلا بيعت نوكي و ه ةلملك ف ومسلا ىهو هظاحلا
 ديصق نم لاو .فاقلا عهنيدلا لاج شلا هذخأ ْ
 الوطأ ةالكا !بيذهتلازامو ٠ اهلك ظاسللا جاسهب تمل 1

 ديصق نما دولا نيدلاءالع عيشلا لاو

 دي صق نم لاووةنابن نينيدلا لاج خيشلا هذخأ

 ادصل اوااذلحالذ ٠ دريكهضرمنلاو
 هند ىفاعاكم ط>- نيدلالاج ْمثلاّناو ىع ادولا تيد ىف هدربب هم ب نع هدردم لكو هرج صن نكل

 د.دق ع لطم ىعادولا نيدلاءالع مبيشلا لاو ن اًمشوا ذ لحالذ

 مركرافنلاىدابلخابنم « مو رح مرغملوأ تنك ام (
 ديصقنملاووةنامن نينيدلا اج ئيشلا هذخأ

 ميركل ب نمىودعملوطاي « الفلام رهيش لضم
 ىمعأ علم ىفىادولا نيدلاءالع خيشلا لاق

 ه٠ ةهنحن سلا قحارلازغجور
 ه هتئيسادتاو ىدبنام اذا

 ميك يت ل 2

 دحولا نمت وهذ ىمعأ هتقشعت

 لاور ةيفاقلابةنابن نبنيدلا لاج يشلا هذخأ
 ىدرولاهٌدخىفى تريل ٠ هظطادم+ :ىمع ادب ذأ
 لاكلا هن-ىزهتلعف <« ههحو نم ىاذمعتنكمت

 ديصق نم ىادولا نيدلاءالع ئيشلا لاه
 تاكاعةهقوطمتدغف ٠ اهمسمردب ىلعت لع

 دصصق نم لاو هن اس نب ند دلا لا. يشلا هذيخأ
 هيتلخاعهقوطمتدغف 14 مال نعا هرغثؤاؤاب تا

 تدز ىناذ ةنابن نبا نيدلا لا. خيشلاو ىادولا نيدلاءالع خيشلا ىلع هستيمتدتسا ىنسعما اذنه
 ىوهب هيرو ثيدحلا نم سابتقالا

 ه.> هقرذد»» نولملا يمد « ىرحد ةو ضايرلا هقوطمتحاب

 هتاخامتهقوطمتدغف ٠ تلخابتعومدلانيواتب نكسل
 لغملا نم اعلم فص: ديصق نمىعا دولا نيدلاءالع خيشلا لاو

 0 ءدروهللاءاش نادر واذاو 4ماةكاذل قس ضف
 ىثموراصنالاو عامسالا

 لصوو ماهلاو قورفل | ىلع
 ف ضشعو كاوفلا ىلا
 ر ودصااهبتسظ> وم اظءاا

 رفعلا دللا ةوظح

 تدروورطلا تناصن

 ةبوهشم نالذ نكح

 ءانثلا نم ة وات هركدشم

 ةهماوا-ها تددزاؤ هيلع

 تركشو همتا+تدز و

 لي ةرام لسع اح هيلا

 هيدينيبفنحلا نم حشلا
 تدروو 4_.ل!برعتلاو

 دقونال_ةط*بتكلا

 ى دن داع فرح تنكأا
 اطاغواوهس هنلابتكلا

 مشا |ءاكذ تد_:عا من
 ناكفرومالاق هتنطقو

 . بتكتدروو تننظاك
 لثعجاجلانم ةداسلا

 نالف باكي دروام

 درو ناك لك نع تنخاو

 هللاءاشنا لصوهو>رأو

 نا
 (اض اهلا هل 5

 ىدنلاهلطالزنمانلزناملو
 روذلانمان امس واقننأ
 لاح
 ناكملا سطانل رك

0 

 [.نامالا تاكفاذينمف ىنم

 بارءاوهلاوقاطمودلا
 ا اال قا لاس ب علل 0 ل 1 ع ناكملاو بدء ءاملاو

 لا مسق ًاوالياغد ريبءاملا الوالياطءاوهلا الو الحم ولام د هشأ جتفلاوبأ ىدمسني أذ ءاخرحيرلا ود_.كمءاهشلاو بحر
 سلو رطقلا هلإب روفصءلاض تناك ٠ ةزه كلارك دافور عتلتاوال_.الا نامزلا الوالسخدالا سن الا الو الممثالا ٠

 رمغللالو مهلا! ده ناطا_سمدكلامو مالا س'اكوهامتاريدب هابقل نعربصلا الو ماهسلا عقووهامغا قوش ىالوىلا قولا



 اناحوايهاذ هن ةباع ضر» خيشلاورموبلاو عجدل دل لزم .عىنموهو دالفوأ هارفشنم ماعلادرو *لضأ هلر)و
 اا لعب هارد اعمعم هحمدخ نسهاق_.مسثرااوخأو هونالؤ م ساو نم درب وايدابو ادئاعدنؤش لو

 0 اومهمئاريكو ناسارخرودص نموشو نذاق هدب ن نددرب , وممهالاب ايةبانعلا ن نم ا 8( هصصخلف علا ةلزنع ىلوهو نام عونأ

 اقف هدمدخ ن_سع

 دربو السس هلادحو

 وأ قىمعت ىلو ار

 جيشلا نبا وهو رتعح

 نئاالا يأ لدلدلا
 متتغللو هيدس موو

 اريخهيبتيطدوأو هنمدخ

 ناو اريخ ىبدوةساو

 ضراع ىرلابهل ضرع

 غلب ويشلا ذه هالو لغش

 نم نكي وهنم ءادره

 الذ هقاطااردق همدخلا

 اعداعك هس فن ىلع له

 ون دربو اهابقماوءالا ىف
 درعلا ماعااودونالف

 لصيوذفلا بكوكلاو

 تمدخامهللا ءاش نا هعم

 هيتلصوف خيشلا اناليس
 هتمد_ نءلفتلاطابأ

 هماعمالسو هن انع ىلضف

 هج هل_جشن نم ىلعو

 ريغسص نم هنا دسق همدنو

 اق هبا هدنأ هلو ريبكو

 هبشك نم هب 6

 هراخأراس نم هنقَر ءاو

 هللاءاشنا قذوأاهنأر

 مسالا

 أعلا دعسأ ذنمانأ
 هحرتقاومايالا ىلع همواسأ

 2 |ءاعل نمنامزلا ىلع

 همددعتاراثشلا تءاحو

 ساقنالا دعأ اكن_ثو

 دراج !شيعااودراولاب اح ىو مداعل بالها ىلامال | ىرس ْئطرتسا اومايالا باهعار 5

 0 انمار ملاريخ ابو انعج هيا ىل- مه هارب 5 دمامحو هارآ ماتو ابو لسد اولا حورلاو ولماكلا س د الاو 0

 لالخاو شوا با ارطغار عوهلا« ءاعنا امفومسساافالدخا الولو لامكلا نيل ةفرمعم نوكم ىذالا ضدب هيابنام يشل رع

 ى ادولا لوقمد عام ىنعهيفطعن امموراعأ هللاوهنسنيث ال عادولاةافو

 ىقذاءانهنك هنحويف ٠ الساسماضراعتيًاراذا

 لسال اي ةنءلادامتت ه هما نمىتنا اذيقي معاق

 لاوو هنفاووانزو ةتامت نينيدلا لاج مشلا هذخأ
 لثاطنسحتحت لي وطعرذ « ىدقماهلاقاس ىذلاىدفأ

 لسال_ااي ةنعالدا ب «. 1مدلطلا اهغد_صبىلق

 ىادولا نيدلاء الع .ثلالوة كلذ نمو

 ا . موس انل نامزلا عم 5

 "”ىل_عءىف لعن 6-6-5 طبخ رسما انعم

 لرد ارز اها ١ هلام اجلا هدأ

 ”ىل> نسح نمدلل اذ « ىنعموارادعموا-:ه !تولع

 "ىلع لع ىلع « طبخ برضةنالثلا مكن“ اك

 ىادولا نيدلا الع خيشلا لاو
 مرغم لا دمهشلا مدن 3 هدد نم دخ 1نم

 مدلانولهنولو هع «اسملا عر حراق
 لاووةنابن ننيدلا لاج خشلا هدخأ

 مرغلارادلا ديهشلامد « هنفح نمرساكلاركديال

 مدلا كول نوللاوىرتاك ٠ هدرخ نمنلسملا ع رحرلاو
 كيصق نمىعادولا نيدلا« ءالع مشل لاق

 راحايدرابلاهعيرو « هق 00

 ديصق نم لاهو ةنابن نينيدلا لاج خيشلا هذلخأ

 تل ىَتلا ئاضعأ تملامراحاب 9 هلبعم نمبا ذردر,تقذول

 ىادولا نيدا | الع خيشلا لاوو رئ امثل ن نءرتفنيدلا لا هج خيشلا نا عم

 انينصلا نم م نكو جو رتف 32 امنغ نوكس نأ تئش ن البق

 انمل-هلارهظأ نيد عضال مرحب هلالا ع طعام تاق

 لاقو هيفامتلبنيدلا لاج خلا ذخأ

 انسقيىةتسورهفناىذأ نم م حرت جور ىل> ىللاق

 ام. ىسملار وهط نيس عد أم « ىناملعاردمعت عدتاق

 ا ا ل

 نسح حداو مق ىرد.ءةردعاو 5 ىلدعحرطأ شب راكشلا ىفىلذاعاب

 نشخر شعم ىرص ماقلادا ه٠ مهرع-ع ىبرحاواواح تادرالاو

 لاةفةنابن نينيدلا لاج نشا هذلخأ

 ايامه تدوصأ دة ش راكملا ىفذا « مهر ىلادع ىتند اول

 ير - - هه ةصصسل 5



 وهوه شحو سنؤاو ةلدشو ةلظواح وةلعؤش ىتءاظإلان ينج رفدو همادق هفازتءادعملو هماماهماتها لءداق

 اساراهمسأر لع اسايتا|استلال ناليخلا هعدوأ ة.#نددتعدوأامدأولو ة(اضنأ هنلاهلو)ه اركش تحوم كلذ

 )29717( هن لاو هلاثمرو هنا ناظقي رك ذالىفاو اساسأ امه.ساسأو

 ىلابلح نم لدعتاو « امولعهنانازم سن فرتشرك ذاذاو اخ اذكواهسقو صاو لد

 ةرمشع تس هنسهناوووهنا.سر نيه» رأ هذ سهداومؤ نيروك ل | غال ارنداءوهسورحلا قكمد
 ةتاممسو ريشعسج هنسقارولاجارمد|اذلوموهن سنيع.سو |: دهناحد دمتن اك-ذ ةثامعمسو
 ةئسرازملا نيسلاىبأداو هو ةن_تنيناعهتامحةدهتناكف هنامتسونيع تو سجن هنسهتاؤوو

 ريصن ةأوو و هس نوغبسسو ىدحا هتا.حة دق ةثامتسو نيعيسو نيت: | 4: تنهناؤوو هثاّمسو ىدحا

 هناهسو نين اعو عبس ه:سبسقتلا ن.نيدلارصان ةاو وو هن امعمسو ةرمدع ىتنث ا هسا ىاجلاندلا

 نيرشع هن سرهاظلا 1ع نينيذلا ىحدلومو هثامهيسو ةرمشء سلام ذا دنميك-1اةأووو
 خ ىيشلا خشدلومو هم -نوعيسونانتثاهنابحة د هاه سو نيعسو نيدتثا هنسستاؤوو ةئامهقتسو

 نوعمسو سجهناس> هدق هئاهو نيدسو ىذا ه:سةناوووهناهسج و نينامو تسه:سىراصن الا

 نينامث هنسى هذاا فسو نيداار د.ةاووو هنا سو نين امو ىدح ا همس مي نب نيدلا ريد# ةأذوو هس

 هئاهسو نيناسثو عميس :سمناوووةئاه سو نيدسو نيشثث اه سفيفعلا نيني دلا سد داو هو ةئامتسو

 سج هنس هناووومي ا.جسو نيدثُ | هذ س دهم لا نبني دإ | تس داو مو هخ-سنورمدعو سجن هتامح ة دق

 اذه ىلع فقاولا قعدت كلذ نمد_ه)1لخو هس نونو تالث هتام> هلك ةثاست سو ني سنو

 حيشلا نا هدحوتن |با,ىفىلوقمد#قت ذو مهلاغوأ ةءاجلاريصاع ىادولا نيدلا ءالع نا حرمشلا
 طعسالو ٠ اهلا عاجلا هذه نمد اهقم سملبلاوةىف هيروتلا ك.-« ىعادولا نيدلاءالع
 دعب هبطاوبدالا لولمتثةهىذلاوهو هنانت ن ني دلا لاه خيشلار ذقوأ ع عمو 5 اهبل ءهركق

 نمةبيرغلاعاؤنالاىلعو « هبناعمو ادولا تكن دئاوم نعل غطت همالعا تحت ل_افلا
 نمق>امجالةل هاك انهاه ذاربانإعت نكلو ةدبنردسقلا اذ-هسلانهتدر ءأوودب راو
 عونلا ال_هدرغي نأ دارأ اذا لاطل | نأ ث.< هه تمريغىلا همدقت ىف ا دودي روتلا قوق
 ريغؤةيروتلا عاونأن مهتدروأ انكو « اذ.ضنادقعو ه اديرف هدارفا زاك هب رولا ىنعأ

 اذاىننا نعدقو « هباسناودب راوأب تيرغ لك عمم لانه هلم مظن ىلعتءزع هه .هباي
 فشكهصساوادرفمافنصف[ .ياعاومادخسالاو هب روتالابابدوفأ نا حرمشلا اذ هنمتغرف
 هيامك ىف ىدغ هلا نيدلا الد ميشا ا ناف « مادختةهالاوةيرولاهحو نع . ماشللا

 لاج خيشلا لفطت ىتلا ىادؤلا دئاوم نك «هبي رغو هعب دبى همغنالو « هنيئرت, بولقلا فش مل
 ديصق نم هلوقاهماعة ياس نيني دلا

 ءاسعناجال اهلعمتاالو حارا اميع تذغن |

 ءادوسوتاةفاد عام + اولادفىنونحاهتشءىداز

 : ددصق اطه نم لاف ةتابن نينيدلا لاج يشل | هذخأ
 ءادو-اا,نونخلا ىلع * ءالك ةلقع وفرن ماو

 هباداآقويسناعاو « هبابشناوفنع وهو عادولا كردآ ناين نيريدلا اج خيشلاو

 نا. 4: سىقووذئامسو نيناع وتس هنس نيدلا لاج عشنا دإ اومرهناوووىئادولا داو ممدعت دقوأ] ٠

 دذعةناين نبا نيدلا لاج خشلا نس ناك اد ىلعو هن -نودامثو رانث اهنا ة دك ةئامعبسو نيةسو 1

 1 31913 1 هت ع ش3 سلا لسا شح 1 تا 0ر٠. ج15 55+ 3105 30 7 طف شل: 2 كتان 5 ه1 63: 161710955 ل ت3 :٠.0 و مد دس تا

 هبروتلامظن ىف دن اذق نمره شوشو ىادولاب ريهشلا ىدنتكلارفظاا نيىلع نيدلا ءالع عشنا

 تقر قار لكى لع ةلوهلا. لصاو ًاوامئان

 بوسع ىنارظت لك ىلعو
 اننيب لاا قد دي الو

 قوم تاكرخاش نأ

 ارد كلذ نعوانغا
 تثأىاماعلا انلاك عقو
 قطنو رطسالا هذه

 اهتنكو همهم ىلب اول>ار
 تاوولعا اود ثان لا الاو

 كو 4 اط
 باردلاو مارب ىراكملاو

 مد لاجلاو 3 رتل

 ءانئاىفو مش لاجلاو
 لض:لاوحالا هذه

 دراوهللاءاشنأاب اوءار'آلا

 هارهىلا اهنع عحارو ةرغ

 را ا ا

 نمهبرقيو لاخن مالا
 هاح ندهضمف و لام

 و
 هندسح و لاماوزامأ

 امو ل”نورادنم ىلا

 ريرعب هللا ىلع كلذ
 تاع اره تلاطد_و

 بأ اط ىبأ ثب دحفف خشلا
 وناو ه) ا1-ةهللأ ى-اعح

 نيسغل اني ب ةدلح تا اط
 ىدحغا سءالو فنالاو

 ودق هناؤاهرتك ان ئمالا
 ىد*و ىرمد) وى-.2
 ىو سن أوىدنو نا او
 كلف ع دنع  هريدادو

 نم ةفعطقو قدك

 ىلع ةدايزلاو ىدس>
 سيلو لوضق ماقلا

 لارا لوح اا دي
 ل :1

 اماه عش !قالح ا نم نادي و نيدلا ف ةمدق صارو ملا ىهوأشدعبي نأ كلذ طرشفادارب الاهد_:عدعركل تب اوهيشلا 1

 ىنتعاهئاعلب راو ىنبب واهنبب هللا عج ه عر كلا تثعب ناقاماع هراخذل نردرب ولخفلا قال رئاشو هيىد_هو برا 1

 هسقديونأام لع هللا, تنءةساردللا هةسحر بلاط ابأ تاصرواه:.هدا يمل حج تررقاراهرهأت + مةراهر دق توظ دأ 1



 متسشا ىنغم# اغاو هاضرىلا ة«ردل غلا كلذ تنخناود احان ءنا.كح ىنأرك ذسايقلا عفريامما سارلا دب الو

 اذااماهبحاص م-حرول ا 1 ىلا او-مع لو ”ىلاعحربملو ىلع عحرب) لوقأو طءلا ب غزنءاأو ط:الا ضرع

 انغعاو ا لا ) 5 1( ىتعال-فناك ناوبتعالو عجرم

 2[ ددتعلال م عمل كد 1

 ا

 ْ لاعرل طقاشند > اهنع امصلا ىلع سان الا ةمكسم
 لذنم لا ن>نمىزامو «٠ اهفرعىرس نامل تننح 7 ل : امآونيف 0 ىسحجاو
 مولهذ هقوش نم هوام'

 مالباموالابةهلسءقرنمو « هر دك ش او رهقار ساكو هلوةهفناطا نمو ءوأ هلا ثمنءريدلانال

 ما ناحن رلاىوسىبادنلا ىلع « هب سيلوفاسلا ىوسعاس همام كوس ثيغلاو
 انبي ريالا ن نكلو ةعاجلانماب ملعراأ ن نمترك دوىهدااًواْوا نير دمال تملعت تكلا هله 0 ىلا نر

 هلوق هفث اظل ن نمر هعاجلان منسحأ امعمساو هع دب عرشأ د 5 : اهدار نيدلا | ٍ | ليصفتلاو ناطخةلجلاو

 را رورو با ع هرغ م ىندروأ نداشو 1 كنس نال

 هقر4باقنمىلت لق هقير ىلا نار تديصأ أ الا 0 هذ - هن داتلد |

 هيدي ولا مانالا ىنةيرضملازايدلانالا دشملانبالوق ىلع فق لور معلا ىداممىاهتمطن هتك اهذه | ب 2س
 1 5 0 1 0 ...|) ددسن دير وك ادودع
 هقدلا نمىوتلن هريصخو هب ىقناعو هه رىغشرأ تاعذأ' غلبتو در د1 "لع ايدخ

 هقرااوتارعلا نيب رمضأ ه« همي روهرمصخ نمتيق 1 نا نول فاعل
 ءادنالا تناطو مالا ىنغ 35 هّوح هذادل نم يغمون ىف هلوقهفثاطا نمو أ ل نماهلو هر

 ءاملارخوهب بيضعلا 8 »* ءضاورو ربك نينضورلاو ا ةد_ةعكامزلا لعالم

 مولا مومدنع 3-03 اهقىرمعلانذا هلوقاضت اهف' اظا نمو أ قاالام ةمالتا

 مستلا تان وه ىلصات ن نصغلا ىنثناف ٍ هتدح مايالا

 اند # 7 هلوةهفناطا نمو يآداوركفلا نأ هوز

 فتم تناوألا ٠ اعرك كاقتعااَمو (بلاط

0" 2-16 . 1 

 ىلع نموىلعنمتانىذلا ىلع » ىلح صولحىفشدجلا  هلوقهفئاطانمو [] نب د._هلارتس# ىارت
 ىلب هش. ناوردلاوت غضا مودلاو 0 ا. ناويدلا ىلا تاك سدالاب ا سهلا ككلاع

 هدقنم ناضعغالا هقاشر « نداشعمخرط كلانا  هلوقدغئاطلنموأأا 15 وأ ع رلا
 هدخ نم تاماشاا تلاو « هرصخ نمدنبلا اقءلحا ظ 5 ! 4 ١

يدلا فيسدعب نورخانم اامدخو تاماشلاهبروب 1 ارك 0
 ةتاسن نيدلا لاج يتلا اهدخأ نم ودشملا نين

 تاعشان دا ىباعمن .رم اكشف # تعمجا دقغرط هبال هيديؤا لاعف ّ 5 5 0 /

 تاماشسغنلا لاق هاودك د دلكاو ةَسيلاؤباقاَدب وسصتمو انع ها نس ام سلا
 ةهالح ماو هاير عي رالو

 دكا تسرع ىتلاةباصعلا هلله 0 نء:هيروتلاباب ؤهداربابت ةسدو وهنريسخت م ىسملا ا 0

 م-هماماتمدقو ٠ ةيورمظءأةيروتلامظت ىفهدسع نم اهلزادو ةياضاقلاسئ اصعلا ا 1
 مشلاوكيملا ان ندمه-سلا ى ةاعلاهدعيو ىلضاقلا ىضخاعااوهو 0 0 00 0 00

 هللا صلكى و ةأدنو
 بيهنل ا نب نح حني دل ارم كانو ىباسحلا نيدلاريس هنو رارخلا ني_سملاوب' وق ارولا نيدلاج

 تمدعت اا ةقرغلا هده ورهاظلا دس ع نب نيد | ى# ىذاعي او 0

 ريزعلا دبع نيدلا فس يشل معاجم اما هماشلا هقرفلاامأو هب رص ارابدلاب لذ تاغل ادعي

 هنداح لك ىفو ءاركراف

 هذدشاو هاسن أك هارأ

 ىبحنو ىهدلاواَول نى دون نيلار دب و معني ني ةلاري هدب و هانجخ وش بت ىرامصتالا ىدع هاقو ك1 3 97 ِ 1 00 1 نأ هللا نع ةاقو
 : متسغ نتتاو د ثلا نيد |فا.تسو ففعلا نبنيدلا سوم و ىو#لا ضان رق نندلإ 1 أ و ىعمتخ 5 م .٠ مب 1 0 | .

 ل 1 516 3 35 2 1 1 .٠ 0 ا 5 0 3 : 7 . 3 ل «(اض هملاهلوز

 رك دب مادخسالاوةيروتلا نع ماتحلا ضفب ىمدملا هياكىف لخخأ في ا افلا دحت هذهف ىطملا اوثدح
 يشل | الوريدهدربال بلغ دولا نغو احر هل عطس ال احرقوشا | حردو دءسلا ءاطوىوهلا بلغ

 هقرف نم همع ور هم دعمق كراو ثلا هع طدللا اه رايدلا نمرايدلا تكاد #2 امون قوش! نوكيامح رباو راسك 4 عسل

 ارك هنيدجلاو اريد ول | اهدو اللقءاجدلا ت هجأ دقو بوم لكرع هلرغ ست مسا سما تاس همددىا

 ميد >> هدينجحت  سسسونا#



 رم ح2 وعجبني عن هيرو دس دة دوس ويلا سا

 طوفحم لكل بق نار عناب ادار لهكح تن اوتم نلف طتن 1 :

 مايالاهلىدعو ماعلا كدصق د داو ىلا لوقلا هب وان سي دام ثي لو بارْلا ىفا:منوبغملا دي ىتع ّ انغلا ده لك:
 ل-.:نيحاهزاعأىلافوشو « تهتنااذارومشلا باقعال ىركّشو
 06 07 3 اريسح ل_هال !تأسةفهباكنمهسلاخ تدروةلفاقنا برها

 هدو هم رغة تك داو هلوقهنمو

 ساكتاوةنحولاو ءالسك-ل|ةلةملاو ظفالابىفركسأ
 (ى) ساو هملق قاس لكصو 3 هوسق هسماق ىنب ربإ قاس

 35 ريظن اهلامهماعب »* اراشدناهرعشامع ايان هلوةاض: اه فئاطل ن مو

 روشنلاو ثعبلا لرعشنم .٠ نكلكيرانان نمتوملا
 كلام همسأ ملم ىنهلوق فن اطا نمو

 هنبعطىاقحارو ه:مدق_لا عرب ىلتتلحأ دق كلام
 هنيدملا, كلامو ىّتفي فيك 1 تبدى 3 ىهاوس ىف سد

 نيودنلا نسح عمدلوق هنمو

 ايانثلا عالطوالج نبا انأ « 1 0
 قارشالا ىفنيريالا لس « هم هحولا ادغنداشىلأب
 قاروالابهوكشت تاعقاو « اظ غىهفا ملل ب ذقنا باس

 هلوق همن اطل نمو

 00 اوى ى! انللابجا 5-5 ًاهلباو رهاظا ادع نبال مدقق امءمو لظْؤ ا.ىناثلا تملا

 هلوقب ىدرولا نينيدلا ني زئجشلا مم نررخأتملا كلذ دوب ةمكدلا

 ندم وكمل «٠ الاد ةعاراج ل

 وكشتقاروالاب ىهذ « انمل نا دغالا ساس
 هلو هس رغلاةعددملا هتك ن نهر

 رس « ههحواذس نم رتاسسمو

 تهممالا+أ ىنفرعف ٠ راذعلا مالب نمباقلا ىوكا

 ض ا * هتيم ىجاوللاو ىنأ ضأثذث

 نيفيس ىساننيب هظلبو ٠ ةقفاوموأ احله باطي فيكو
 هلوقاماعهدعب سانا لغطت ىتلا هتكن نموو

 امار_غباقلا ين ٠ ابييحىدفأىباب
 امال ضراعلا ىأردله 1 ه.ةلذاعن اردع

 بهلوأ ىناقلا هذخ ىفناكام 3 هقىفدوعنعلا هنا نكست : مول لاوو

 ىطالا ةلاجالدرولا ةلامح « هدنحوف هسفىلذاعادب تن:

 بطلا ةلاجاةنلا نوصغتست « هتماوجابيدلاوىللاةلا> لاقوتتابن نبا هذخأ

 هلوقهفئ اطل نمو

 ع كا هدهو لع اهشاو هد. دالا ةيسانملاث - نمهن ا د نيا جاب دنم ىلغاه مءلاننادر وتلف

 هلوعت رامعملا اهلعراغا اضنا

 بضغلا,ق شن اواهسكنم حارف « هنروصن-> كك ردملا ضر.

 باطخلاةلاج تعد ا دقو تدنأ 3 هتماوىلممتسام عرخلا هنابو

 هوة ةيولاوع ددلا هدكحجن نؤدشملا نينيدلا فسس نهب رولا مظن ىفهرسمث املا نسح |نمثو)
2 .0 

 نذالا تنطو ني-ءلاتحلتخاو سفنلا تشاء الف
 هباكررخأت نمبعأ لو اريثك كلذلت معو

 هياتكحرخأت نمىبع

 مويلاكد يعسابأاب تيأرأ
 تضقن ىتلاب تعممسأ

 هدقت ًارقااثاك:ااهلزغ

 انان |اهدحاول تدهو ىتلا

 اناري-م اذه دعب ىعبشأ

 ةدقع عبتاىذلا تيأرأ
 تبعأ امالث حاكنلا
 لياعااقىيرغلا دعو نم

 كيضقناوورغ انامغ
 لاحو فراظأ ن_.أ م

 ىسع بأ كعم كدخأ

 هنأ لسعثلا عم نأ هللا

 عَ ركرب دق

 ء(اضب هيلا هلو)»

 امو ىنبغب كلامخ داكب ال
 امو ىنرمسال لياكلاق

 نوكت تأ ناي ب هنالاكو
 ىبمنال كلدك طعفهنبا

 ظظ6ً ىنأ نوكت نأ

 اهفلردع ىنفقاو تاهف

 مالع كلرعنم ا

 امو تدفنأ ميفو تعفنأ

 نأ معاو تدؤأ ىذلا

 هراكملا نمامهسءرملا

 نء ابيسدنو ارو-ةوم
 دالوه ارودقم بصنلا
 ىلعل كي خاكن كف هس قال
 امص ىنامهكمشوت كابأ

 مل اريغد كير ل ناث
 ارييك لب رمخن ن مم دعت

 كيما دصد بعت لناو

 تعسناو املمر_هدلا

 تم+رامم هغللا ع هريسدف ىو هللاو هريسفس مم

 يلق ةءارس نم هللا ان 6 ىل-ع خالاوىناك ءااشبأ لادا 37 نارا ا|ىقتسدل هسغل قريخالو نامرلاه عادا اهففكلل

 رااز راجت اعاد ل اكل مطابال لاخر ع اهداف : لاح الرقي و هاشح الفد سالا ىلع م دعي مقود ا- -إطسس و مدقو



 اهرخا نا ىل-ءةمالماهاواانالب افلا تو ةموكللا نودذا يمر هموص1لا ىوسرسدواد ىلءاوا 3 بارهلا اووومسلو

 قوشكلاوان امس نع هني وزو كءلعتاة5لاترمدقو كل |اباط1لا تفرصام حالو ملص همياخ اهل نا ىلع حددحتاو اهلو ةمالس
 هلتققروارودصم باكل ا اذه تحضتفا ىنكلوز عا هنمقةكملاوزيزعلا ققشلا (مغ) تناودشاكريغىلاوه رديدش لا
 2 0 : نأ وواظدغم را

 355 اع - 6 8 1 ١ ...] هب 5 9 - -

 لاعفا ءؤاعب امهل هللارفغ ناد نب نيدل لاج غم |[ ل ده ا ا 1 2

 ىريص نعافشض#و

 ىداك ظاخ نأ تشق

 ةوالارعشقو ىلق ىنطبوأ

 لابو هلمتعال قيقر
 دسبعلا نيبقيضبتعلا
 هدلوو دلاولاو هدل.-سو

 ىكلذرنءدللا ترسو

 ذاكلا داو اهتنادبتص
 كءاعو سناك ىةدحو

 كقو كلمأ كلو ردقأ
 ىرحاوأرحأ كءمو قطنأ

 الو مسمع نأ ك_ءلعالف

 كرلع جحالسربكل او رعت

 ىبأيْك:هىربذعنسلاو

 نمزوذأوأظ < لدا نم

 ثكمامعأ هةلصن لح

 كراهصأ ةودقءافطا ىف

 تاودك دارس ور

 لاعالاك هبنلاو كراكلا
 ةسرابلاك ةلمالاو اداسق
 لاكملاو نا دارس

 ريصةرهءااورحاجتو لم

 بشااوردم ةييبشلاو

 فرع الريغصااو رقوال

 طعن الريتكتلاو ءريتكلا
 رودلاو هريغ-ص ىلع

 كعب ا برلعلاو ةدنعل

 ىقالخالاو ةعيض لاملاو

 رهعنعءاقللاو قءضأ

 ناك ولو عازتلا |دهميذو عابطلاهدهاملوصنلا فا عامم>الاو مورلا عتفماستبالاو ران

 هن ولات هب وذا! "ىلاتهتنا اذا ةريشعلاء شنب نظأتنكو اعءنضسئبو اعنشناكلهرامالا اربارمس وأ هفالسإلا ص,قىف

 !!ىرقفلا د هلك اهلصىلع عددزا افلخ مكب تددزاالكو اهرس نوت الوافغش كي د: |ن اهلل ىفأ ةوغل|تمعد ف

 بناعلاك لبقأنم مغرب « العىدنعتددزاو ىنتبح

 ىجحاحا دغؤىننع ناكنم و ىد.س نممدعأالتاقو

 هلوقب ب لاتل|!ذهريغ ىفاهكمس نكلو هدكدلا هدم ىدرولا نينيدل | نب زيشلاملاو
 اناينيقلغم مكتفلا «٠ ادورةككترز
 اياخلا لهأّسأ هلع 8 نوذح مكمار ىلا ىبعس

 هلوقهلازغأ ىف هفئ اطل نمو
 دءاوبنيقشاعلل اهترتشب ه هنوغ-ىذهرانودعديكو
 درابودوهقيرىلاعي كو 5 لح انوهوهرمص+ احن و

 لاقام هيلو ىلإ نيدلا ص مشل دخ أ اند نمو
 هعيرريعدراب ئث هنفامو 5 هرمدخر غ صان ْئم همفامو

 لزان كلدخ طخقوقشنمو ٠ عااطرد لا ةعلطايندعسسأ
 لقايوهوا.عتنن هزسعال م« هنو: مفصاواةنأولو

 هلوقدذمو

 نكلوامب ملأ همّدقت نمادحا د | لىناوف.فعلا نبا تاءارتخا نملقارىف همكنلا نا ىلرهظ ىذلا

 انهدم دمصق ن ملا قفا سحلا ممع نيدلا لاج ميشن اريصام

 لواطاملارمدقب ىهانتلا دذعو « هماوق ك2 ناصغالاتلواطت

 5 لقاي ههاهفلاراسةريعو 3 هرالعتد:تقولا يصف امعاو

 لاوىتحامهتءربصام ىدرولا ننيدلا نيز خشلا كاذكو

 لئامبرغلا نمحنلاو هسفن ىلع

 ل ١ لقاها تلال فرعل

 « 20١ ىرخغهرميتم نعأ تسرح
 ارمدحلا سريوحالا تناله

 رعقلانعجدلابوووثناف ٠ لد ممالظلابمحوراز هلوةه.طللا هتكن نمو

 رسهلاو شيشحلا نيب

 5 فئاهرددلا هنس> نمدغا ىبو

 « هدذجخ لقا, فصو سد مارولف

 « هضراع ةرضضخ هلاخان هلوةهفئ؟اطل نمو

 ه اردتقمنيقشاعلا نع شك

 6 هوسمو هغ لص نمتدو

 لاوواهانععنيدلا نيز يشل اهزن >أ ةنكتل !ءذه

 ىثيعسانلا سوفناي ٠ اردو-لاو مالمو
 شيش>ءور-+ نيد 5 ىرادءوىاضر نم

 هلوق ف دفعلا نات كن فئاطا نمو
 5 ءاقصه هنذنصغ هماو نم »* بكرم لال_علاكه حو ىتأو

 ءادوسنعنوكنونالااذكذ ه٠ تنردةوداؤملا قؤخ ةلقعو
 هلوقهتاءارتخا ف ئ1 1 نمو

 :- ىفبئاوذلادوسنمحالدةو « هاةر_ك*أقوذنم4هحو ادن

 حجر ىلعر املا سم تعاطدةو «جدلا بهذي لف دكت م2 تاهف

 هنمو



 خشاالاتمأ]

 ا تلنانا م لبا هد رسماعل_ .مالو كليا اج ليما هالو أنما لوبا ناك ام لالي تلعي نيرك اذلا ىفىفنرك ذل

 نع كد تمل ا ىّتح كقارو نم هنةعرحا.ع مايالا ضرت لو هءادرىناثغو هءادنبيسشلا ىندمسنيح ىلع ةءازلللا

 )21( هدهععو 'هعىاد وةورع ةورعىن-ضةني )نادك ٌؤمرهدلا لع جرحو

 كاسرفلا ل امم قامشام' م١ ءانلعم 0 ىرد

 قة مارغلا ىفىنعملالا م ىنعم فك م
 قو كد هنلا ةحراج لكلا 6 هلوصراح ليقدقام لدم ى مه

 ىومالا عماجلاب نذؤم ملم ىنلاوو

 سوفنلا انم اح عماجب ه هيلاا ويصناب دوم تدق

 سورعلا هقناهتناىومتو « هملاقوشنمرسفلاريطنا

 ىفام-تأرو ةتابن نينيدلالاج يشل او فيفعلا نينيدلا سمت امهتنكت ىلع دراوب ناشيملا ناله

 وهوريبغت ضعب هدف ىناثلا تيبلاو هصنب لوالا تيبلاوهناوبد
 سورعلا همن اعت نايداكت جادهلم انا نامزلا فز دل

 رهظ ودك أ
 ريشاد دقو

 ٠ ىلع و ربع
 ٠ ىتعول نحت فيكو

 »# انس>قادحالا “الع طاس اطاس فص اضنأ لافو

 * ردص لكط مسد ني> حر شدو

 هلذ_عى دعك اوهعوطوف 8 هلولاه ١ -ءمكب<بدلا

 هله#ىوهلا لصفم ناكذا « ةلمكت د ادغ همارغحاضيإا
 عيرلا ىفمهل ىرطظان ةشحواب « عزطاىداواب رعىدفأ

 0 اسم هل تأ ا انقرف قىدنع اوثدامل

 لب الغا١ قروىف نصغلاز هوو ىلطظاظطخ نءانرا اةولوقي

 لياذلكلانادتاع تلقف ٠ 0 مق رطب كلنقأأ
 لاووابترفاقب نيدلا لا يشل اهخأ هتكللا هلهو

 لب اذ لكلا لبقتلا ىلع قءقر « فش مو ماوقلا ندا ف طعمل
 هاه وناب-ىبأ نيدلا اريثا عجشل !ءالما نم هعج ىذلا هاك ىقىدغصلا نيدلاحالد

 رينم يلم ىفلاقو

 ارورممهيبومل_هلأ ىدمو
 ارودصلا ىذرام طسلاربخو

 تدب ودلادو

 اضاألاكو

 هلوقهذمو

 نبد_#منيدلا سون ىند_ثنأ لاق نيدلا ريث أ جيشلا ند كن أ رصعلا لهأ بدأ نم رمدهل اىناحم
 ريرغفرالااززاو * 2

 (ىه رودقلاب هولغش « ن ك1 مد ىكلام
 هسفنل ففعل | نيدجم نيدلا سمن ىن دن ألام نيدلاريثأ خيشلا ىندشنأو نيدلا حالص نيشلا لاق

 لءلطارانءاشالا فمرمخب ٠ هنكلويل الخ سل

 لبقثالا تنأامهب اهفر 5 هرمدخ ىلع ترح هفدراب

 خابط يلم ىففيغعلا |

 ضع بجح | دقوهلوق4- ةتاطا نمو فيقع || نبادعب نيرخأتملا تااءاع تعالت هكتلاة لل

 كلاوح أر كح ك.اكدرو

 اف تنأو [متماَمَتساو

 دحىفرطنيب ترك ذ
 قدلص ىدحو بعلو

 احا مه 4215 او بذكو

 ةرحأ حراءالعرغلاو

 بذكمأل دئارلاف انذكوأ
 ادح ناك ناو هلهأ

 اودصرو ترككذام

 ةل.-ولامدتساف تدروأام

 ةل.سضفلا ام تلت ىدلا

 ىتلا ةسرذلا قدتساو

 ةعبضرلا ةلزنملا كه نكسا

 ىتيصوون ال دست هذهو

 ْك-.ةىسحهللاو كالا

 مالسلاوك ماع ىتفملاخو
 «(هيخاىلا هلو)»

 كءاقب هللالاطاىباتك
 رادلا تدع ناو نو

 ىدعب نيسحت الذ هعبناءرف

 نوحعالو كيرق ىل-ع

 كملت نم ىركصذ
 ناكهتناوناوخ الاو

 تاسارت اهمهدحا

 ناعم زاخلاب رالاو

 ناورتفم 4-همملا ىلع

 قناتنثالاو زاجلا ىلع

 ظفللا فود حاو ىنعملا

 الان و ىتنامونانثا
 ىيحاص ناو رتف هلوطرتس

 نيعتللا ىءذو هعسا ىدقر
 اعمج 2ك ةلواعبر مس بحاولا ضب تابتعال ملل »# امضاوك انج ىلاتيثأ دلو هنعهيادكأ
 تاعح لومأملا ىلوهنلاو بحاح كانه ىتنعاب تددر 5-5 اهنا لة رو و دو تلا 1 1

 ليس از كتر ةوخالا الامي ارقالولارانا ىلا ىدنو>اامو نطلا:ىمقمسشلا لاذ 0
 هدو هللاب نءدساوْك دف ىىس-وهوك خا نم لي ىلوا هند او سحاب أب انس دوام سكدمسا لا : ناررهألا ةمصاوورهدلاةلزان ٠

 بايلا ا وكرتذامهخلاو راهم سنع اهنالودعمل“ 2 ,هللا لاطا ىاك » (ديح سبا هبخاىلا هلو هد سعف اك هلاس إلا ١



 انام لحم ضر 1ك: ىن> نال > اردرط”ئرقلاب ؛كإ>ر ينل: لحرالالاز مال كادذهشل اى: :اهد و( هدلاو لضذ ىلع اءاولد سف

 قلاع هلئا شدا لص, اذا تثعب دقو ةدصؤم نانو دءاجرلا باوبأو ةدةوم ل ا كة |تاههو اهاعرمو

 رظز ز ا هح هلع تئش نا

 ممنو ىسسحو هوي َر
 لكلا

 ء(اضب اهل و

 ةونملاو ق>اهلطاي ةونالا

 ناتلعولو لطاباهقح
 ةيسحلاب دلاولا ةرظانم
 ةهشاارهيرداخو قوقع

 نهرب ىقلي ل قوسف
 لرت نم ن سحأو لودقلا

 لوضفلا

 هللا افعهيلا هسالو)ه
 «(امهنعىلاعت

 امل رابحألا قات
 كد_:وعلاضالاهذم خرب

 كن | ىنغاس عما ملا هزم

 ةفاسمو مئاه كرا ةياصس
 هلا لاراصق مئان كامل

 اهذورتةءادو اهغوصت
 امراهضرغتسس: هن راحو

 ثنعلا اذه نم كم
 ريثك هم تناامريسالا

 ليلح هعمتنًأ ام للقو
 رخآف رحال هده لعالو

 ىو نم هن ىذأتاه
 نم هعاجساز ىدذقت»و

 ىلظفل
 رمعع هربق نم كلاي
 ىرفصاوىةسفؤ+لاكلالخ

 نا تنتشسام (ىرمعتو

 ىرعت
 زواحت اضرأ هلاهلو)و

 ه(امهنعدللا

 تزاعوكد ايتام ادرك اليخو كةوهع ىلع ضمأ تشن اوُكةارمدت ا ) 1 قل كعب
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 هدخ لعفي حارام « ىوهلافوكشاليفأ هلوقاضرأ هفئاطا نمو

 ا جفت نكل «٠ افطاامىرد.ناكام
 ةنكد هداز نكلولاقةىدغدل | نيدلا حالص ميشلانخ أ انه نمو

 اهدلا فشلا فلا ىح غدصلاالو « اذزكه 'ار_ ناكحامهللوقأ

 احز- رادع لاو ىدرو 2 ىلاةفرظااو نسا اذل_هنأ ند

 ىناعم ه.فىو امفالد تقثعت دق رد داو
 ىناطوه_فلذ اعلاىناداح انك
 نارودلا ىللدب « هضراع نم هما

 ىلامخ جا مىندل |وةهفمطال |هتاعارتخا نمو

 ىادوفبغرهاراتساو ٠ هنمرسهلا احا ىلابخ
 ىابخ نم عرفا ترص لاف 2 عاف رد يدايع تنك

 زوالارهز ىفلادو

 فصول ا نع ل< نس> ىف لبقاو « ةرمدن ببط نسعزوكلارغث مست
 فصعأا ملكضارهزلانوصغتناف ه هذلوم_دةنيبهنلا اوله

 ىناقتلا نابناطغاهدقىل_ع ه ىذلانداشلاعمادلا نسب ىثع هلوقهلثمو
 ندعلا ىفةوالحلا ىذهاورظناوالا «٠ ةوالح هماعت حال .-ةوتاقف

 : ىكىوخلاود>ولا هنو *» ىارغ نعمان ىذلا اذان لاوو

 ١ ىلالهلا نه-وىلااووُش « عومد هبطىرح ىنفح

 / ةلومةس نمل دناغارتخ ا نمو
 اورعشت لهليادب مكدظاو «٠ هرعشةر حبونا ىلع ميع
 رفضم بولقلا بايراءامدنو هناند:هرجا اماركحنال

 رف اناابايحتدل ٠ ىذلااذ مكجاجزلاولو-ق جاجز يلم قلاقو

 ركش ال كةورءءناكو ٠ ةراذةعنصلا فتنكنا
 ١ 5 اهحادعاةادحالا4

 ١ اهرسف نم انما امون تنكام « ةناعهببظ داونلا فاك اضالاقو
 اهرصخ نماهةيةدوىمدا نم هاهزاف مارغلابىداؤذتنع

 شيشالا مذ ىلاور اداخ هقبق د حربام نكلو فرفعل ا نا دعب ةسعاجل اهب بعال# ىعملا اذهو

 ا رع ه اهلك دنع ل ضف هششعللام داحاو

 هدلسد قع ادة حاب 2 43 قءارذخ ه-هحو قءارفص

 هنبع تمص عيل م ىلاوو

 نيع ىلا درهرحصس «٠ ىع-طالف نينعب ناك

 نيغسد هللا برمضنام ٠ هقاشع فطل نم لاذو
 علم ىفلاعواهملاعت رك داةلاطالا ةسثخالولو فيقعلا نبادعب ةعاجل!اهاوانت ف.ساأ ةيروتو

 ىردد

 اهتغلب دعفةءاعقارغال تناكنا كادفهللا «(ىناعسامهنءشاافعهءلااضأهسالو١٠ مال_-لاوكلذك كلاخىفتيأرام
 نأكلو نيلي نأ هلنآ د_ةف رد دواط- كياقوريد عوني كرَدَح هناك ف اوت دكوأ اهتيكردقفة مط نوقعللوأ تدز و

 ىل## قت ععس دةوانسوفن طعسمرانسوعس نرغماماناسار مث تادنلا كد_ثنأ كلادفهننا ىناعح
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 هرظان نيعناولز 5 اور نيدلا نا هلوةهلازغا ىهفت اطل نمو

 اى قرد دم دقاه * هدو كل. : ىاقد_ةنعنال ش

 هلوقاومأ | قست ملىبلا دعب دسلا هنتكست ن نموهريغو نيدلا لاج عشا اهلمعتسا عومجلاةتكتو ١

 نال اكل هقا خو ةال_هصلانو نه ا هرو ىعأ أم دن ىلعم دانيارطفهننا نأ ال- ةدقعلا هد هل ىدنعناوةريحالوباملالا اولوأ

 ريصلابو ىوهلا هلع 1 ولاةرالاه لاو هركو حاب رلاملا هيلا بيو ةاكزلابوناوهشهليحو ماسلا و

 هداخو هب رنعدامجو هدلو بح ىل ل عنادنالا قاذوىوفقلا هنمعراو

 هرهاساابمهاذاف ٠ ىتلقمىفءبلزأ
 فدفعلا نيد_جمنيدلا سمنت تافارظ نمواريثك اما نورخأتملال ذنبا اض أ هنكنلاهذهو

 هلوقفي رظلاباشلابرورشملا
 لح الاناجهفطاعم «٠ تلاودنبلا ل >تاراحاذا
 لرورودهراذعل ىرب 5 مادم همنحو تنل> ناو

 هلوقب هبارغلاو فطللا هيا ءاحورخاب لاةىفرودلا هيرو اضد أك بسو

 لزغت لهارالا لئماومعزاك ٠ اهلافروك ذناسأ كظالط
 لاس هسفورودهمْزلي و « املسم راذدعلاناه ريلابامو

 داحأو ساكى بلعب: اهذهلوةهذمو
 قماش او ضاذاب ل سطس دوح أ 6 لوا لر ماسلا ل 07
 ىر ساكلاب ىبوبعا اذهلحأ ن 025 اهدمابو ترمثلا تفكااو كو

 امض ملاوو هل + ىبأ نينيدلا باهش خيشلا دخ انه نمو

 سانالابرعقلاد هب تنظحو * ىتئمو بارما ارضح لف حاصاب

 (ىا ساكلل ١ ىف هاك كدب د> لعحاو ٍِ قمسافان_س> دا اراء اانسكو

 اعو# ىده دقو هلو ىنبهتنو

 عودسطم رظذع ع نارةلمله ء العاا هحو ىذلاردصاااهأاي

 ىلا عت هللا كءسح 0 ضرعملا اما الاووالمقح راطاق « ًالازو ناك امناك

 دمصق نملاهعذاهصنب سن نا وحرألا اني> اداهدخ | هدو

 الام لاو هىىن_+ج ه الام ضان رلا فان صغاي

 لاعاعملا ترد.سح « ىتانسام دعب احئاراب

 هلوق اسر رمام ى هفئاطل زهو

 2 هراتاق .

 هلوقهناعارتخاو هفئاطا نمو

 ةيسدتسلا ضأاب رلا نيد «* امر--هزلا بورح تماو

 ه.نحلادرولا : هذور وز _غتل اهعج اي تناو
 هبوق ه:كحوش درولا نال ترسكنا اهنكل

 ةلوقاضرا هفث اطل نمو

 ىنان لاوس هيقساو ٠ ىنعملا ئاتاكااب
 ناك اسهفقتااامو مك للم ترسل

 مسرت نيحت اق ه٠ هيدا ىتملاو * مر+هداؤفلاّكد ع

 دلاولاد هلع كلذ ىشا 91(

 «ربم نم كام اعم

 نملعغام لعفب داولاو

 ريغ 4لءرطفا1لافلاغر

 هيونأىلا اىدئاعدتم

 اس مفدعل ىرتفلو

 ام للعفو ىعأ ىف هناذ

 مث ىربسغب هريغ هلعش مل

 ه4_جرتف>و هناقاسق

 ان لح هلع اكس اطعناو
 كاف ةراي زلابهتادع ترئاوب
 ةالصاارىكتشملاهللا

 مل وهل او قطصملا هن ىلع
 ه(اض أهل أو

 ان دنس ءاعب ؛ هللا لاطأ ىبا_

 بوهعس هوسأ شوب نم
 نمهسلا نعطذا هدلوىف

 روس قت اعلا سلو :دلب
 ىل-_هر الو فار_عالا

 فاقلبحالو قاقحالا

 عيضرأل هللاو طشنياللف
 الااه_هردناكملا كلذ

 مدهالو ارانيد هتضوع

 ارايدهتدقأالا اراد كانه

 قوتومأن اهتناو ناخأ
 اهضقأل هحاح سفنلا

 امدذعبب ظحأ مل ةسلمو

 نءمىوأ داولاب نسضلاو

 تيمردكو دلللاب نضلا
 نا اذه ىباك لهوا

 طرعشل راش ددئام هلع

 هل بتريناو جرن ا
 20 ا ا ا

 ا نبعجأ 10 ١ ىد : اماو دمع _سانأ 0 والحرب و اموعسلو ال_ضف لف علا ل املا يشلاو اوهعبسل لكي د وعشر اع

 فلأو نارين ناهس ىلعدري فه هنب رخأ رالف موقلا باصصت سا ن نكس م ناو قارفهدعب لصوالو ءاقب هلس دل ءاعل ىنمعي

 نامل ن نمل خاؤالااهأرق لهدلاوىلا |مساووهاهأ شن أ عار و باك هملا هدلاولو) و هعقتسمبابسأو هوظان«لاو>ًاوراكأ



 هناك !نمدصةعوتثاام هدايزلا نم عقريل هداك اناىن ماو ى>اولوان ود هياع فعضو لذاونو عب او ه- ار ىلع داز نالذانأ

 ىلام نمد خْود مهردلا نا لعب ال اناط 1 بناك | فءكو ىلصارةوبال نم ىل_ضةرقو لهو ىنمشتع فنك ارفغ مهللا تاهت تنناام

 هقالسا نم لواملا لت /نيحارخد حو كإم ىلا اهو هناك نم ىنيفعي نا شل | ) 7 6 ١ىأرنا هثوغمل | للق ةثودحالا ثدي.

 يت ا تشات ا ا 0 ا ل ت1 1 ا 17 ا 027 11 2 3 سس و ملا عال م تت وو كس مصل يعم 34

 لوالا نوه واممنودأتس

 ىناثلا قنولوأّ والصا
 امد رو جدسلا / الد 11

 دمعة[ ذرقرخ الاواضرف

 هفصحق ل والا جارذلا ىلا

 اماوهفدف رخ-الاىلاو
 بوصّتسا ناقنالذوأ
 هاعضره:نا جيشلا

 ضرءىلاك نملهفلا

 هبوشخ نم ش-ود سالو

 ةنوش نم ىهف لاوقالا

 ناو ه.هح نم لاعفالا

 ناانازاح لعفي ناهلز اج
 فنأنسسا نام لوقت

 ند سحالا ىدرع ىلا

 ثبخامفرءاو باطالا

 ىلعهللا بود وباطانم

 باب نم
 « اضن هلو ه

 ءاش ال | ىلع ىل عد هللا مطع

 دلاولا ناي هللعل ءاالا قد

 الو انينح هدلو ىلا اومصد

 ادلوه_ىشنو نيا

 هيدغب راعيضر هلبقيو
 ند ملل هبنربو امطو

 اهنايمار ا تانجو د
 هلصعو راسنا هلم كل

 اهي ضبا
 هقدصاو هناقو دعب هلع

 داكيال مهتالاح ىف مهنا
 هسانمرانملا هده مدعت

 لببال ا هذهردانلاداولا الا
 ١١" لن ةر لا كاع اهخارفل قرئاههال>ا هفخ ىلدريطلا ناو !ةذالرال ط5 اهداك ١ ظاغ ىلع

 هيلا هليمو هفاطالم 5 ىعبشاع احومسنلا هلورذ

 راملا سعت هرهز كحاضد د ضور.هانع 53 مولد 0 اًنامعمطا:وهلو5هذمو

 رادعلاريد# هحولا ماض .« املا قاطانرام+ناكف

 ق.ط.الام كل>ا نمىلج 31 ىك-اامانحودلا ناقمعت أ هلوق هنمو

 قيرطااوةراهزالانيعأو م« هركو ىنعريسطلا كدقر

 لاف فاقوانز و سن اكمنين.دلار تب اصلا هدأ ىنءملااذهو
 قيرطالهننع ن*ذالق م اصخاشا دغضغلا سحرتلاو

 عرتتاهرايطأ هور ٠ هتيحأ نهتم دانذاتنكول ءاشامفطاتوهلوق هّدمو

 مسني اهحافارغنوانع ٠ هنوفح ضغب اه رتتيأرل
 سذنلاضراعلا لاذرم الا هبشأو ٠ !مرجدرولاك تدغدةهّسوو رذعمىفهلوقهنمو

 . سدا هلي ذا ماعّرح اراب « اههسقأ هللا ياك سوم نءاك

 وهنم عرتخلا ملعأ منكم رلاقفخ ران هرعت قموضعب هلمعتسا ىنعملا اهو

 رطملا هغاصراصنود>رز ٠ بعرظنىفتزرهخضران

 سذاناهليذاهلعّرجواران ٠ اهسقأهّللا ياكى موم نأ اك
 مادملاوىتادنل اهيبيط» «٠ ناعمهشتنادةضورو هلودهنمو

 مامغلا هيقسو هاج 5 تنغن اداميسنلا هيهاسن

 عاف”راباهبققرولاءانغو اهراخأ فقرقنهةهضور لوف نمو
 عامسو بارشنيبامىهذ ٠ تصقرنااءاصغأ مال

 عرس هنارعسمىلق هامالغبتكمو تيوه هلوقهلازغاىهف:اطل نمو

 م ه4-اكش امناو 7-0 1 بف ىعحأ ف.هأ

 لاب شيعأ لاذ دعب نم 5 ىنكل هرح-مبتومأ ادنأ

 ساسملاهماوق نيل ترددو ٠ ادباملدرادع طخ تامق

 96 س'الابنءاقىاوةقؤشإ ٠ امرا هدخنمىلتماطو

 لامف هيلع فيقعلا ني دهم ني دلأ سمووه در اون همك تلا هذهو
 نا ىدهعءلوهو هركذا 35 ىراقت اذهب لق ىو فطعن نم

 (س) ىس الاهماقسمندوكش ه اذكو هيضراهل ىمقسوكشأ
 ْ لاف ىدق صا | نيدلا حالص يشأ اوه دعب اهماع لغطتو

 سانقلا هج ففيسلاك 5 نفح هنميباقلا جرح مك

 ىمآ بمطلا نا صدق + ىرحرادعلا سآ بطو

 تصف رتفا منح نم ىرخأ هنكن دز نكح وار اهتم ظنوا اج مهد_هب نورمأملا لذتاو
 ىوةىهرانس>تدادزاو

 ارامارسبكلاو فعضال قاأ ٠ مو بالا ضر ىنافح

 هلوق هدمو

 تلق

 رابملا هد ماووف<دلولا شاذاو اهئطو هه والفااحرب راوذسا أ طت ايا ىلد هتانلاوا ماها ىف غنت الق امان اياهدالالا ,

 ريب ابلاادهقوردانلاذاشا | ال | اهردقاهر دهب وهدلا ره -هخن فر: داك الق ه- أ نع هسه>و فرم درا سملا دياره



 ماطن رعاول_ش ومر ايدو الذرلظا /اىقاوع «_-سلدونط | نمةل-ج كلذ ىلع هشراطو قودلا برضو قوجتملا عفر قوقعلاو

 هنأنع اعزو هياحرتك أبل داعلا كلاما هعبت اوج رخو نال ااذه وأو جردومهتبب ناط.ثلا بدو عدرلا لأ هياعاونم انو عرمشلا

 ةليدلا ناعما وره عازم سانام لو 0 و8) هدحاوادسه- «ماوراصءركسعماو غلب اة هناكم ىلا هدريل هناملغ نمرغنو

 نوو ماو ىلع نا.صعلاوا

 م4«دوم هه كلامو مهمعأ

 كراك نطل لسنا
 فواغلاو ريسط: لوقعلا

 نس ندمؤد مو شط

 اولا ماك نع « رثاط مولا كسيلق

 حراج فك وهو 5 هاصالخ جرب فيك

 روك دملا هةوشءم نعالسدنا هغلب دقو هملا ستكو
 حورب وهبودغن حراجنم + ىرتىناعا |ك.لقرث اط تصلخ

 عماونوكي نا نيرضاحلا
 نحالةنييهاذلاك اووك 1 ْ هر هس رغلاهناعرتةة نمو نا نيمعلا نمو نيب . ا , 0 حورهيفو هم هتضاخ « دقتلكن ا هطالخرمد داو
 ايم ند رآلللا ءاهنمومي«نمررح ناكدق « امن ->اواطخاهل بابا ىدنأ
 ءاملا لع شرءاهل ناكو تناك 5 اهتح ضورو امءاذ هعدق

 ةحرسلا ةدمصق نملاةذ سناكم نب نيدلار خذ بحاصلا ل أ[ ده نمو
 ءاملا لعاشرءتقرواي رلا مغ « تشرتفاو لذ ااهحود تداهمتساو

 ىلا شورعلاة بسن نافنيدلاو دب ميشا ىلا ةبسألاب ة ةيرو» كارتشا شرعلا هظفل ىهدعاس لنكلو
 | راج ميلمىهلوق هنموةفورعممركلا

 نانسوفرطاارو>اىن؛لاقمشر « هذقن_دغا !ىكعراخح جور
 ناصغأ ىهوهدذقنمتقرشامو « تنحاعاعطقداوعالا ىلعلدع

 لاةنملاووسانلا عج د خ أ انه نمو
 فالخ ناصغأ ىف عطقير اهمال ىلعو والا فيهالا اذتملدق

 ىناطعأ نيل نمتقرساجنال « هيدحتران: اه دع ىللاقف
 ع هت>ر هللا هدمغت ىو4-|صانرقنينيدلا ىدث ىخاقتلا ةيروتلا موسر نم سردامامحأ نمو

 اهتاروأ نمدارالان لات ء هنودغدودقاضورهلا.ة-س- هلوةدفمطالاهتكن

 ىلا ماوو بار ءالا نم

 هللاد__تس بارا

 هلآ و هدلو ىل_ءىلاعت
 تقلا اهفهديى هلع نأ
 ىلا ءنهللا جوا نانئفلا

 4 ته د ناسبءرلاىلا

 ه-ثحو نا لمرلاىلاو

 سيقوم جلا كلذ رهعف
 تافاورسكو ه> اند صقو

 تلفانماطو :رسأو لكلا

 براحو روس نءاىلا
 نادى !١القهركس عى

 ةركس قوةازه باس
 امر راق بجلا رارداهراقعءاقسامل + هركسنمهضوربيضملالام هلوةفئاطل نمو

 راد طالاهبت-ادهك نم »ع اوهار دم_سنلاقرمس طداىتح

 مارك الاودوط ران ام انهدق ع حودةرايز ىعدنانيتأ [ قع هلوقهلغمو

 ماكالا نمانلابترخأ ٠ ارا دو صغلاىديأئانتلوان أ
 4 .,روكاو هع ديلا ةراعتسالا نيب هه واشعار هلّممو ا 1 7

 نام ىدنا|نمتلحتو 5 تاحت ني-ضاي رلا ان أدق

 ناصغالا ل مان نم تطقسو املرهزلا اوخانيأرو

 هللا بأ تب نع هادا هنأت

 اًعَووف انيك لانا

 هدحوا هممدحاو لكرمءاو

 امهعم ناك نمرساو

 ديدخلا ىف اولي كةهدعإ
 املفمهالو مىيلاودرو 1 0 1 1 0

 ادحو لزتسا لل[ دست 2 ينابفعانوتق قونج #»# ادغدق ةضوراّْس>انأ هلوق هنمو ملاظاب هللا تيأر فك نوصغلا هفشرىلاتاام ه. ايذلعهنمقيرلا ادغامل أ لاقهن دن نيب بح اذا لم نوسعلا هقصو قرا .ه نوع هلرسج تتوو هلود هذمو |

 دود هباعىسابوذير ىلع ه ابعراذارعاندغلاىنتت هلؤكدتموا تالا النول رأوا اهنا دغأمادقأ لبيبقتل .٠ هياروعا الات
 م : اريمحْل_ءفرأملا اريمف

 امل توكسلانم .دفار باج | اق اري لق هباع تا | اري دح هيتسلا اريسا ىن:أنملأ اريصصن نيملاظلل نك لا امم نرعلا
 مر هدخ نمةهيداع نإ: وير دق نع امءقهيوعشل ىل ر4ءلعوقطذملا ساو ودعي هءا-رىف ديدسملا لد لداعلاكيملا عصا

 نادالفولاخشاارك ذو داسفب ةلودلا نسب ناك نم سحو هدإو نءيلطا هنا مث اددرع ولو | ل-ب>و بسم نعو 95 الو



 8 0 2*2 5 1 5 ٠ 5 4ك

 هنادعأ نم هؤلكم ارو نهةللاو ىسقلا هءلاتن>و ىدعلاءا12الاهل تاح مح هرث' هللا اشو هر هةوهن راذرطملاةعحر ملا عحرو

 دخت الاوركموذفانلاهديكمهعبتونب رشا اوملقناو نب رغاداوء-روءارسأ )د 1 84( اوثلوءارعفاوداع«ؤءارهأ هؤاحن ا نم

 عسكي ومده در انا اوقفت

 ةديرحتامعشاو مهرايدا

 ءانبا عم بورما نم قلام
 توردلا دالوأو بوذلا

 ايرحر دع هعضب ىلع
 فاًار شع هعضب عماهفخأ

 اهعيجىفهلدنلا باكو لجر
 بك كإم قه داعرمدالا

 مورهنا برش: لذ رهذلا

 رقذلا ف رعت لو عزلا عدس
 رود نعش رمقلابعا لو

 هزار فراغك" كرام
 مسلك لسن ايواشت اعلا
 نارقااب هلو نانقلاب
 مظااةلحمماوأ ف لأي و

 مهيدي ثيعتو علا ةلجدباب و

 بعا:ودوحلاب هدنو دوعلاب
 هلمانأو ىهازملاب مهامانأ

 مهاردلا توخي افلا
 نونتقي ومراكملارندنو

 رب املاىاقي ورهاوهلا

 قالعالا سيفن نؤدعن و

 قالخالا سفن دعو

 ىلشسام ايتو
 مهارد ن,تعج ادا نهف

 مراكمن مقر فاذا نقو
 هديه قهدشاا هدهولا

 نيثالثب عجرف نالف دما
 اذه تاز دقور ان دفا

 مايالا هده ىف ماقللا
 هلوق هت اطل نمو كلذ ترك دل حرمثلا لوط الولو همطاذ نورخأدملا هنمدر در6ماااده لواناو لكلا نيب تا

 ليسصفت علا هيو

 ايم" ىلإ اهحو هنن_سحانق 5 ههحو باشا |ب>اداوافو

 هلوقةعبدبلا ةقبطالا هبي رغلا هتكت نموهتكتلا هذه عرتشا نملوأ ماتانأ نا لوقلامدقتدقو
 طشندق ىادذل نيد ه في.هأ ماو ىذو

 طقىطا١تبأ رلهف + ةعمن طقماق

 هلوذ ه:مو همكسنلا هذه ىلعم دعا سانلا لفطتو

 قانعو مزالت ,نيببكرلاو ٠ ةيشعءتولمدملا ىحسهعو

 قاثعيف بكر لاءاروتنغ ٠ امدعبازاخ تدخأ ممادحو
 موضع لوقك نيدلاردب خشلادعب سانلاذذخ أ انه نمو

 ناهصأ ىنانثمل ٠: اراح ىنغذمت اق
 قاؤلننيدلار ديه شا |لوق هممو

 ىداىهباضرلا لات سودر * نءرتفي ىمللا بد ءمسم كل

 داصك موت ني عهلوح مك , هناالا ميلا ىكحاح مذو

 ثيحةنابن نب نيدلا لا. ج يشل  مهنمنيدلا اردب خيشلا »هد نورخألا هيلع لغطت اضد ؟ىنعملا|ذهو

 داص لاما درومىلاىفا «٠ تعمعسا اذا ىلاما نيعاب للا

 لامف همس ا.لؤالا اهتيب ىف ىّرو ةدمصق م هلوة ىنم#» و
 رادبادع ىلامللا نتعحمو « ةهجارريغىداوغااىنش فاد

 ىراواش ل اءانثاتحت هدانز * ىسأوىو> نمامارغ ىرارأ مكسذ

 ىراجمكد عى مدراص دعب ٠ 3-2 نيةرلا من كح انناريح
 لاووةتابن نينيدلا لاج يملا دخأ انه نمو

 ىرابط ءاوىلمباواحر دقو « . يومداوقةن أ ةريجح جور
 ىراج عمدلاو مهراج ىبتف «٠ انهتقا ةرواسمالاناك

 ' لاقفهب رولا نم هنا عج رع موةرجلنا ىفةروك ذملاةدصقا ا نمنيدلاردب لوةىلحأامو

 راودرانوالا ىلع ساك ث-ىف ه٠ ت<راق موةنم صقل تراس

 راتوأبه ممتد أامناو ٠ تلظامواهالتقد_نم مومتلاو

 لاف ناك سورا ماشلابفي سلا رمل بتاكى دجلا نيدلا نيمأ ىذاقل اذ انه نمو

 راتوأب ىلق ىلع تابلاطم ه هلذاكى محدن هدحاح سوةو

 اعمهإبلتدنعام>الوطل ه اكااموىناك انقرفت ادق ديدقنمهلوةىنب رطنو
 اكوطا مفسلا ىءانفجس فتيل خو ٠ ىضغلا ىلعاعيطمااقهتع.تاو

 اردهواد_دهتنلبا « مرغم بص أعور

 ارلالاقدتددرذ ه هعمدلث اس لاواو

 هين رغلا هغأ اطل نمو

 واسأ فيك ادباذا « ىكلق هشضىلذاعا

 واحب ص انو ه تقو لكيرم
 نمو فثكف هنسا | هده ىف عقو بطخ ى كا ذريدعار باح الد دعصدب ادهسمءاعدىل اعد هنباد دع كاملا اذهلنا ْمتلجأام

 نم ىلع هصققرب#لا هغارقرمدملا برس مثرسلا فبرش ىلاعت هنا مهمرك هدالوأ ضءن ناكو هنادسعار هذ ىدكلادر رهثاعدنهللا

 نايصعلاز اهأذا نمركسملا بوك راركسءل | بولق ةلامتسا ىلا ىذفاو اضعب هضع ثيدطارسرا كرعوالوط ةرغنا|تبهذو هصتخا



 ان دقو نا: سدس ام دح لعف مداىانيلا ضغبيو ملاعل | الع قيضلو هأملا :تاسعاكو اذوءىكمام لكن عو الخ تنافلكنع

 دقكامملا ده ناكو باور كاملا اله ل ءةالع نس> ا دقملاعلا ذه ناكو ال كوامالو الان دلل قاخ ام اكو ناسحالا

 دل او نيا-ر ىلع ىثعر لاو هفهنافص ) 31 7١ مراكملار هناذهناكوهتاقع ضرءلاو مسح هناكوهباهعملا ا | اذه لعف الدم بن ذأ

 ديصق علط مهن ان نءا لاو

 تبصلل نيلا.لا ىلع ثراك 5 ىدلق سن اع كاع ىمد

 كفا ةوا_سىلا ىنهبلقش لو « اوولا تس نع تلحام مكقحو

 بصانأو ىرح نا ىىمدركنأف «٠ ىوهلاوةنام_صنايرغان امو
 ةد.صقن موو ننف سور نيدلار »لو ىنم#»و

 ماسي عصا ىناهرغتف « اهلصتست هضورلا لاركحاب
 ماقساهضاورط ضغف « اسحلا ءارتعاضغلا سحرئ.او
 ماتعرورهشلاو ةكبالا ىلع جيف حودلالبلب و
 ماملاو يع اش اهل « اهفعض ل 0

 ماّون نوشاولاوءاردع « ةلووشم ءامنهصلا ىنطاعف

 مامتضورل!لالخ ىف ه اننيب ىوهلاثيداحامتك او

 نانا | ىتحعبجل اذحخأ انه نمو

 ماملا لو> ماللو ”ىلا » ص*+ اش ضغلا س>رئل افرطو لوقأ

 001 ىلع ٠ نيععأ ىناذملا فى حبرانأ

 لاف هن .هذم نع جرت هبا ني نيالا لا حشا لت ا و

 ماس ضورلاك ههحوو # انحاورأآس هن: ف صأو

 ماعر درو هل_-بخف ه ىرولالثعب هادخملت

 هاو ىرخأ 0 اهداز نكلواضدأ اىدرولاننااهذخأو

 ىراملا ةعندايدختلقىتنحوو كبس فصو عراد كاع لاك
 راألاف ماهلاو ليد راب 5 ها كرادع اذه

 مومهلا ترثاكت اذات * + رام ن نأ ضورلا هلوقهنمو
 مسنلاه فى قرو م هنومدمع لعو اخ

 لسزملا يدملا اهأان ٠ ادسةارثللاف ىلو دق دربلا هلوةهنمو

 للهتءا اوك د ضورلاو ٠ .هسحو عب رلا هحو ىرتاموأ
 هلوقهنالزغت:فئاطل نمو

 رجالا :دخ ىفاسامل « ىلذاءعان رعشلا تا.نال>

 ركسا|نم ىل>أ هتان م ىتلاراذعلا لاذ ىنةاثف

 هلوقفاطالا قهلْمو

 ىبالقأ ترصقر ىاطخ هنء ٠ ترصاقت داعلا لعدم لا قوش

 ىالسذد ئااهلجأام م« اننيبامف تانهسل!تلتعاو
 انشأ ف شارملاىوحأ ىمالاى+2 ٠ اًمهفه«ماوقلاندل هتششع 2 هلوقدنمو

 1 أ ا

 مهلاو مسن دوذساو مسعسي
 تشرفانمتلا 13 ماكش

 تثقنو اشرف ىدد ضرالا لاق فاقلقا بكر اهيكر نكلو ىدغسصلا نيدلا حاله خلا اضنأ اجماع ل غطت بحلاةتكتو
 |اطو اشقن ىمقنبت ارئلا

 ضرالاّت :اكتاوطخ" ىلا

 هكر الملا تداكر اهعسنال

 ىابقلب فيزمناغاهمفز
 تفيزاك مالكلا دوفو

 ىندسف او مان الا كول مهامعاد
 -.ج نم سانا ىل-_ع

 هريغ ىضرأ اف سانحالا

 ادنأ لم دحأالو ادحأ

 هقالخأ ناكلمت ملط ناو

 ىناعركرأ هقالاملو م

 هدوحو لبق تمد عودوح

 كزم نمهناطاسهنلا سرفم
 ىنالخأ قيضو ىفازرأ عسو

 ىبراشاف ىع ىلغأو
 ىنعساف ىرعأ مظعودحأ

 هتلطأ نافصوادهر داب

 قرغتساو لايدالار شنو لاط

 علا ل سطوع
 لبرا.مالا د فنتساو

 راشعملا غلب مْورادعالا

 مالكلا لب مالقالا ىذأو

 جيشا ١ نظام ماهل ١ لبي مو

 هسارفلاهل تدهس كلع

 اعيذو نوكيأل ناب اعيضر
 توك, ناب اهطةلفاحملاو
 دهاوشااو انعرك اسحس

 ايلعاب اكم لزتي نايايدص
 نوك. نأ امالغلئامثلاو

 كال! لسس ىلا كال ارب رمس ن : ع ماهف ١قدلنا ضرق ىدؤد : ىح انندلا ضر , العلا همهلا هدم يااط عفتراو مفي ااذف اما. هاكمام 1

 هددعر نع فاخسا ناكو .ردشو ثنا نيمو نوط | 110 و بالا مان لسع تح مل- نيد تلال

 رمل ةركم ماع ركمن | مكسر مراحل اراهيقسح ملاطملا ىف دي ىلا ان كذط ناريس مياظالا سا ب مرأو 0000 - ضعلإ ١



 نا دم لكل فرن تالا ىكلذاثمو تادظاا نمانه ىحناونيطنم هتقلخ ورا نم ىئتفلخ لاق ىذلارخ“الاو نيطقي نم ةردمش

 نما.لو ىند_عاو نيعلا ضراعنيبل ىف ضرعدةناكن او دولا فنا .ءاقب هللا لاطا سئرلا مسبشلا ىلاتمأ اناو هتمدخ قدح
 اهئاقب ىنيلالو ردصءافش عامضلا كلت بارنو بامسالا كالت: ىف سمر لا يشل سيل (2313) هئادعانماودعن ”الا ىنمهفهئاملوأ ١

 عاطتسا ناوردق ةداب و 0 م ب بتبب ||

 ةفالللا اف ن-سعنأ
 لعف

 مامالا يشل ا ىلا هلو)«
 (٠ لوس بسطا | ىبأ

 رتفايو ريكس || دهامربشاب
 اذهامدرةابورتسلا اذهام

 ىتسم جوحأيايو دربسلا
 مك عامفابو جور
 ىنارت ىتمىنارفابو عاست

 كباب ن لخختا ةمقلاب و
 ىتأ نم ةل.غنلاةضسانو

 نءانو هدحاب و ةيدانوْك

 امل هدابو ماما هن

 ثيدحانال قامو ٌكعحرأ

 تنذاتنأر نات كغم

 (اذيأهملا هلو)

 قدام ناار عقرامل و

 ىرحام ىرحو برح نم
 تيرط_ذاو بط نم

 فوسا|تفادخاورومالا

 نمرفظو عوجلات قتلا

 سدخ نم رسهخو رفا
 اماقمنيلعالا فشلا ىنتك

 دادءمالا نم ىمهلا مم

 عالقالاو دالملا كان ع
 انتضرت ار عاعملا كالت نع

 كارالا يرطب
 نءعافدلاهللا ند

 ضرمل عر لف سابللا
 عب صولضفلا ةحاسو لدعنا هصرعان درو ىتحانرممو سؤرلا ءاقن عملاملا باه دل نرخ و سوفنل' همالس عملا ا

 ىقدص 25هلوق ىف ىذلاوهوو ىل لاك هتبدحأ نمحاشو

 ىاق ىف ارئاد ىبارتامأ ٠ ىنثنا اريد 1 نا ىنمعاضدق
 وعجل ايهدد منامثع هسا صدم ىقلاقو

 ىل سلهراءعاو»هكءلودس ه ارعاشرءهلا,نامثعا,تدعوب
 لع نم لسا هط-رتدولك 5 دمت نمتنأ دا دمصق'هلخق

 هدوقعْىل النة ىهذلاًواْؤا نب مو نيدلار د. اهثا ”الدوقعمظنرةي روتلا قذا فر دن ن مند

 هوربخ م أولم هرمضام # هدر اذعلا بد دةواودص هلو

 هورعثالحاملمهتكأ ٠ الح دقدخ تادنريغلاذ له
 لظلا هلظ ىلالمو ه ىعدنايرهزلا ىلع جرع هلوذ هنمو

 اهلا بصلا هوست تشع 5 اهراعشا تفقو ضايرو داحاو هلو5 هذمو

 اهملع قرولإت عوو نادع «ىععل اسمن اهقاروأ تعلاط

 فقوامل مادختسالاو هب روتلا نع ماسلا ضفب ىمسملا هباكىىدغهءلا نيدلاحال_هيشلا لاق

 ظذو «رذدنلا هيلع علطاو علطن كلل رهاظلا دبع نبا ىدل | انه عمقوتلا همك ن نيديبلا نيه ىلع

 3 هلوقهنمو هردصا| كلذ هعاضأ امل هرس

 ايرااراهزأ قد رف شرت س+ءهلاو 0 اترك اب ةلولا_طم ةعدحو

 ايخشن ضايرلا نيب ىرحا ذات « ىدحلا ىلع لالزلاءا ملا رمدكس
 دمصقن ملاذ ىطاريقلا نيدلا ناه ره شل نخأ انه نم و

 بتكمو شقنم يسن اد « مصعمهمفرمللا كاذناكو ا
 يبعث أي ةضانر نين لاما قا« هترصن ١ هام سدكت ا ذات

 اهلاكاهتدروال ةلاطال ا هسشخ الولورر ءاهلكذ .د5 نم هلو ىرحماو

 قاوشا تهنفنينداولا حانملاتاذ تهننو

 قدما نع ناأآل اربوقعي
 ىقافرو ىت اي ىدك نود نم

 35 هةر

 5 نءندزإلا نوف تذخادةءاورو

 و ةلاهح مارغلا ىىحراطت تءاو

 ل ا اش
 قاروالا نم ىل مه ىتا ا ىهو

 ه ةبابصو ىوح ىتررايتىا
 ىراطاخ نم ىرلا ىلماىدلااب او

 همهادص ىناعلا مولد 5 ةهضورىلا حاصأي ئه هلود هذمو

 1 هك قل_ك اهرهزو + هلبدقرثع اههسن ٍ

 5 بحتلا اهراهزاتقْعدق «٠ ةذورىفحارلا سؤكردا هلوق هاهو
 تصاهءانملالو رلدطحو 7-3 مرغم قش اهفريسطلا

 هي دراط نمةاجريءاونىفلادو ناس ني نندلا لاح مثاازخ امد نمو

 ب'الاو هه. صعتاهءأو « برتلاتاق_-ريءاوالاتاذ
 فيهاع رفتاذتناكمابأ ٠ فهلا ماجلا حوت لع

 اهلكف
 1 فلخ د_جاىبالداعلا كإ1اةريض>رهفلا عمم مور ثلا عرف مو ن:دلار عش هوىلدالا عرتمو دولا عاطمودحملاعرشمودجلا

 نوكمل امنا ىمس اع اكولداعلا كإملا اذ هو (:ةرقأ اناكمان دقفام ناكو لل. انس عبستإ: اف :عرزان "اك هأنعضا ام ناكف دجحا نبا



 اناو ربطو ضارأ ماطوربدت امدقةىاذنخناو طسوتل | نكي ىت ثؤرطنو ضيقأ نا ىلا تصنقو مدن نا ىلا تهذك» انتعالا

 سرغان اوانأ (اضنأ هلو مالسلاو طشن ناهردقا اف عيطملاعماسلا همداخ ب حاو حيز علا م ركذا هةيدصدهعو هللاهدشنأ
 روظتسأ حرزولاوريمالايدضتعأ متريزغلا (م7ه) ءاملا ىف عسأ مد مات لابح اهلقت ال لوصف ىلع همامعلا فلأ سيك رلا يشل

 تبدصت اهموىل سل هب ىححارلا تره دق

 بساصتشعءام لوط ه٠ ىتمقووارلا ىل_عو

 ىلاءت هللا هجر نيدلا ب طةربمالا ىثرب هلوقهس رغلا ةعرتأملا هتك نمو
 بر غه ف ىنفجالو مكملع ه ردم درا نعىاقالف مي

 باطلا مدعاذا ىرمس كإذ لهو «* اهريس لطعت ىتاذإ كل الفاو

 هلوقهلازغا ىفهتكن ببي رغنمو
 ارقشأاراذعهيلاجلاىدنأ + امدنعىببحاب كد تهبش
 ارهئثمراضنلاب اقيقداطخ و« اعاودتك دقءارجة حافت

 اهلاني نااهصانق ىلعزسعو 2 اهسلام َدِلاَر هلا انع تمحااملو هلوقةبار هالك

 اهلاخاب دصؤر ل6 مل اهيلع ديه اح سرالا فراق لاوس

 هتادمارغ فت اطا نمو

 لبج ”ىلعاهلف وك ضرأنم ه ةسحتب ابسصلا ريغ اوثعبتال
 لوا_.ماعووىلاممع وه تدرءونيةشاعلاعومد تذاخ

 هلوقب داجارن الا نا ىرمءلو قب -!! نم ملعأ هللاو هريغل هماعتغقو ىنءملا الهو
 ىلاملاداؤفلا بدوام ومهم « تنكسف نوساو نمتندامدو

 لايذالاةإاكط ىهولتأو « ههشعنب ريشا هانم تِداَح

 رظنتانملااهسحر قادحا « ةضورببحأن م قناعاملول هلوق هفئاطل نمو
 رثعس هل دميسنلا تاب « الوا داهم مش بصح قشام

 هتاعرت نم ىهوءارج ره «ءادها ىفلاوواريثكىنعملا اذب عناد سانلابعالتو

 لسج ه حو قاذلا ةلج ةره ككل امان لتي دهأ

 لد وطلاض رعلا فىداعالا بلة عقوأ دة قنءلاواهرخؤم

 4 لصا اهايأ نا اري « هل- قفش نم تسال

 هقرطللا تاءارتخالا نموهو لوقهذمو

 رافن كنمدعولا لادبمعاو 2 ةليقب كْنم ساكلا تدعو ىيمح

 رافض راظتالالوطلاعالع ٠ اعاربغ اولا عب اكسح
 لاةفبحاصلا نينيدلارد: شا ادخ أانه نمو

 هرمد> نان دل سدح لعد نم اهدرتال س اكلا سداحاب

 هرفص راظتنالاهثروأ ٠ افيطا اهلاجا نهماغاو .
 هلوةةعدملا هس رغلا هتكن نمو

 قلعت اعاد كلرعش تدخا « ىتلاكقطانمىن.ع تأرامل
 قطني ةبابصلاب ممح لولو * ةرفد اهتلع دةورعتنال

 لاوو ىدغصلا نيدلا حالص يشل ذبخ ا اذه نمو ا

 ١ (ةنازخ كث . 5

 ماهمصت لتساو نار لاو ةلاح رلاب

 ةهءاد م.2 وهءاذنا
 ادم 0 انأ عمممل

0 0 

 ”خيشلاغ ىذاقلا لكس

 لود ال م ىذاغتملا سدئرلا

 راهلا هلي نبا عم هلدحالو
 رامدلاولّتقلاورانااوهنناو

 زءراثملابارتلاورانلاو

 هللازاعنا هليج نباهللاو
 هلوس كردأ مم هلو_سرو
 هففكحوع رارمانا

 هفدخايبف هس مك ىلع

 ناطاااو همكحو مالسالاو

 هدعاذشور زولاودرمأو

 روذول هد انعو سئرلاو

 ناو هلالملا نم ظالا

 ب سخلا كسعتل هودخ

 كذا امنع هلالضلا ىف
 العم ننام تلدطلا

 اهدعب دواعأ الو ثيدملا

 مالسلاو سييئرلا يشل

 سئرلا خيشلا ىلا بتكو ٍ

 دهن. ناب دع

 هللا لاطا سائلا بع
 نم سيئرلا زبشلا ءاقب
 داّوَملا ةحرذ نهو ةنال

 طاشنو دالطا هم_ضغو

 كالردعساالاو اقل

 ثايغن.ن سلا ىبأ ىلع

 ثالثلا هذه نم بأ

 ايطح منهج ديرتأ ابعاو
 قنمامنمأوسأ دير أ ابحتاو

 نسا ىبا ب رامهللاو
 اىبا هعفش ىلعالو كار

 ََ ٠ رقلا كإ: تك دك ديوءءاصعتسا هينايزلا غلبت الوهءاصحا ىصت كد الملا نطاامو د
 انووافهل_كاام لعدمفن لى تاطلغ لمت تالا دبا هساعالو ناسحالا ول ب

 هيلع تنثأ ىذلا اههدحأ نا دع سيئرلا خب ءثااءاق هللا لاطاىدا (ادبأ هيلا هلو ُ



 لثفت 3 انواهر و »بج: ةيهوا>ر وس مد مهنه ناس ارا نمو ف سا اهيل ورادكألا عنو صيصخلا هلك أ متلعج ةلاقملا هده

 نيررعني:مؤملاريمأ طتخ اانع ةفوكلاهذهو اديوراه-ردةسر اا ادمصةارهد.صنال ناطشااو اهلا“ كمت ىرشأو اهلاجر
 ن.نيسحلا ىلع ةحاسنلا هلوأ ناك امنا هعقواببذدا1الا عقوالو هعفدا مب ضخرلا ( ١ رهظامو هنعهللا ىخر باطالا

 كل ذواممنعهللا ىذر ىلع

 ما مانالا هرب ىلإ
 موقركن افي واعماولوانت
 نورخآ لبسه استو

 كد : الو بضم ن م هلرع دنع بضغ نءذهلوذ“ هدد د رغلا هيد نمو

 تلاع ع حجرا 5 و اطءغضافام تاق 3

 ل 5-5 4 بطظادغ ن نم5راو نا اوصال

 هرعت محا قراهلمء ساو ىيصنلانيدلا فرم هبملأ ىن :ءملا ادهو

 حريب لسلة ن ع نأ اودع « ايصنمثكإه او طعدا كلواو

 خبط بسانلا ىلع ةيولدلا انكر ٠ اذدعب كرلق لزعا ارانب اوذط
 هلو دير هرثك ىفهمودذ# نعرذت»»لاقو

 ادم«: ناوراانود ىندر< 5 لزب /ثدمح ى>اص موقمال د!

 ادرحت ىداءالا هحو ىفرهدلا ىدم 7 ىنماواوامضام امالد قار

 اره ناكر الا لع فاو "« دف درولاة ارو ملا تلكدم .١ هلوذهنمر
 روةنملانّوادو همود_ه 32 ةرممم ناو ال ارو*ث تعدد

 ه.شلا ىف هزئملادر ولا كذ-> ىلع ٠ لضفمىناروثنملاتلةدمو هلوةهنم نسحأو
 ىس-و>و ىلا اموأو ه سفك جتفو ٠ هرارغصطادازوىلوقنهنّوان

 كلر_ءماهفرهزلل هضو د ه٠ هتيحأ نم مللدسلا فدك هلوةهلثمو

 نام عىل اورد انف

 تن و عابطلات ار5

 عارقلا ناكر عادم الا

 كلد ىذه ىتح عاق هلا

 مهدعب نمفهاخونرعلا

 دود_ح اوطفح ل فلخ

 ىلا تلا قترافرمالاا ذه
 نيشلا لوانشتو عاش
 راطنلف ام-مع هللا ىذ دو

0 
 5 0 ذا : ثط

 طلاس نعت هللأ نامرحال

 عطاسقلا فسسسلا مولع

 ناطاسلاو لماشلالذلاو

 0 أردت ةرخ الا

 نأ هأ ههللاو دسعأ

 ادذهاهلاناطمشا ادع

 سئرلا كلا دعو زاحلا
 سالا 1 ا جا

 1 ع ا د اذ نويعو عبساي ريشب اذه

 سرا نوع تماب دقو يودأ 5 نيد يلبث نال يسلمك هلوق هل مو

 هنيرقلازال ن قوش طرفنم ه هناو لاعل ىو-مىخل 10 هلودهنمو
 هنو-ع كلا ىد- هاهمار أ 2 اعاو ٌكيااه_سح ردم

 1 هلوةهلازغأ فهفئاطا نمو
 هاير انا ا تلمع 25 الدنا هيدختدنادياولاو

 هأعرت ني- هل و هش ًاهنبإ 5 تبخغالو تننهد_تىحال نا

 هلوقب الا ده ىفهناعرت ن مو ميت نبا دعب نيربخأتملا ن مهعاجام بعال:عرااو تنئل اهب رونو

 نودع ىطملل اهةلّدعت م ىتءطمر وك تولع ني-تنكول

 نون ى_كّو افا اهةوفنم .م ىتبس>بارسلاركتطسوبو
 هلوقهعرتملا هتكد ن نمو

 هطعن ءاممدلان م برأ لو 5 ريطدلافا ى اك ناك تعد

 ناط._ ثاادر ارازتها

 هنعع ىلع

 (اضبأ همااهلو)
 جشل اءاقب هللا لاطًريخلا

 مل: ونيملا لع حورلاو

 هقفنل اضن ارق نءىلعام

 مل اك ةءورملا لفاوو

 دق قوم>و هيناويدتاعبتمهلعوادكعضوم نمىئامرغدرودقو عفاش لا باوبأولدلا هوجو نم ىلام

 هطا تن ردو ةروا تكا 0 ىنأ كاذو سماك ىوبامو

 لاقذ ه- علا لكلا ىلا داس عما ازخأ

 هط_س 0 كلا هر جى 5 تخاف زوالا ىوسش

 هطن برت تنك ما 8 اروأ عودت تاعذ

 :هدعب ام سانلا حا ىتلا هتاعارتخان "رهو

 1 همست عج

 ا مشان ىدهع نا ىلع هعحن ىذا تريصاارخآ م ع , ًارواو عرس ناىرت ميدو عنصان ا ىهأت اذا هيد طاش

 ضع ,سوئرلا يشلا يندم ًاوءال دلا فىولد تيتا ناو ناويدلا نوح نع قطدععي الوناطاسل الامن ءىلامرخؤ» الن أى. لطا



 جحا دقشاناريثكتاودصلان مسرحىلا ةمهذلا هذ هرقفأامو ق.ءوركشلا نمدامعىلاتبدلا اذهج ودا مو نب لم لكم
 مكفرعوري-غلا ني و عنلار وا فيكريمالا فرعريمالا اذ ريبكلا تيبل|اذله ىلع تحا وريبكلات بدلا اذ ةمالا هذه ىلع

 ىد ارقداو هصغل ىردصق 06 مما ناوال ا هري-غب ظعو نمدس<-لاوأهلاوز نءؤن ؛لركشااردمعن لنا ةمعنلا نا

 اب. را سم لكل ناو هديل ..]) ]
 هلا دز هسرتلا عدلا صح هك ىنع قلل م باه# يشل دارو 0 000 د هدبلا قافتالا اهب ل تك ملا اذه هلح أ ىنهّنلا مف دلا باه زيشلا انذيشداز 3 نا داوووغو يتم ناكاام ه. اكوك هس ق نانو

 2 اض داق ةوىفل اعف يركلا هبقلب
 ةلوددضءرامخأسدئرلا

 ىداؤفمار-غل ااضرهتلزنأ « علاط مسك دارو ببحأ
 داوولاب كوك !او تلمنا ه قذاعدناءيالفباهشلاانأو

 ىنامسسد 5 نم 00 5 1 ىرزالاه د ه2

 نم قوأامو عاصن ىبأ

 ىدرو عابو كلم ةطتس

 . نأ اس - 3

 ناكن عاسوبو طالا نإب نصغ ىدسرادا ه تيثك قوقلو د >

 2 0 اديلمكو ىنهلود هس رنا هيلي ضرالاىف ناكاملوةمل ١
 0 نانو د[ لل> ققدوهفهريسخت ٠ نكتمللاذاعرشلابرسقتال

 ضرالا ىل نأ ضريلو لسلدىوقأ مالا حان ىلع 4 ىنذلازعلال/كحوو
 0000 ل-كولا منو هللا انن_س>و : هربس-غىلا ةهنع ل عالو

 2 دعأف هنض .ةاهاعح تناولك ارك ذىلعو

 عن اضمربللو بكا ىه ليكوه-هلع ك_هلاغرفأو « هءاسام مولا نالق ىقال
 مهوداكو دياكمنوصعلاو ليكولا منوهللاانيسس>و . ىمعلا ليكولا فك نمقاذو

 ةردعااوز عمت تارمعولو هضور ف صد هلود هقئا طا نمو

 نيب رتاارمعي نأ هذه نارود علا نمر رطاهاتكر م: سد سة حرطقلا اهانه نعرا

 نيت دليلا ملصا وأنينيحللا ناكم لك هد كن قرولاف ٠ اهذايررمشت عاضأ مي_تناادقو

 ةقوكلاو مةنيستمؤشملا ةعرتذملا هّتكت نم ىهوهسو رحل وثم د.لاملا تيب لدكو راكخلا نننئدلا لاك ىلا بتكو
 امها ثمن كلذ نا لءذ لاوتلا ل3: قو بكازريف ده نما ىالوما نذلا لك

 ضرخ مم عيان و ىسا نأ مهف ىلا باو ىركشو امك بلع « ىئانثم-غاو هاه تينأ
 اووي وأ ميلع ةيزملا كاكت ا عقواهسجتب ك_لع «٠ قاذاهل لاوس لسسعحتالو
 ىحاصع جرو عوارتلا ىلابضهتن ل ةحابطل تينآ ٠ ىناسانلالوقي نأل_هعأ

 هنارك دفةأاره نماغن ١ لايكلا ةه>-نمصقنلا ىناتأ ٠ ىنال الثشمم_م حيسصأو

 دشني يد قوسلا ىفعمس هلوق تكن فثاطا نمو
 ايدعوامت انعلاءلعوا دج نا ادعم ماوأدق اهنمشيعلاو ٠ ةسي>ىهو قرولالوتسنأم
 تلععولةمابعلا ناتاهتف اهفقم لاذد_باهنمت سلف ٠ ارضخأ نوصغنم سلا تنك

 د د ١ سا
 قو دياعشلال + بش | برطااوتاذسالا مبسم ىفواهذ « ركشف هريسغا. هلا برع تكرت
 ا ل لد هما بهتاد ساكل!تادو كءااووش * هعمدأ قووارلا ليسا دم عحراو

 ناطمشلا ب صن اًةارهمأ هقفاودةوكلذدعب .دكنأف
 مرطض ساكلات قود لااووش « ه4_ءمداقووارلا ليسادةناك نا

 و ملال دعا 6
 ا 6 مدبب ساكازغثو اعمدضيفت :ه ه-تحرفطرفنم هنعأ موملاف

 هللاو هلاطاهذ_هاوكشن :

 مهسانمهنيب قل اومهسابل لذلا هللا لعحالاةدلب له أ ا ىضرالو هلملا امعتذنو هلذلااهلعتبدالا ةذلب ةملكلاهدهتلخدام
 اذر اقساط داسقو دا سك ق امهتاوسأو باهت: اوباهذىناهلاومأو با ارطضاو بارخ ىف ةلاةملا هده أ مق تش ثةدنمو واسنوده

 اهيفتشفدن منام هةهدهو نورك دمهالونون ونال منيت وأ ة ره ماع لكى نودي ءالوءالب ىناهلهأو ءالخو ءالغو 0



 1 : ق هت رالي ستار لوو نير عز وب ءونيرهشةري سمالا نيرادلا نيب سدلوفارعان ًاوىناسارخوهراوح هم هلع

 هل هىدأو ةقرعملا ىوطب ودهعلا ديدن برغل وقرأ ناد الودول1لا ىف هةكراشودوذ1لا ىفهترسثاعو رقة سملاو عدو“ ا

 ىقاعفرعلا ن نما شالو نامالغ هفاح دوهالو نام انس هلال (219) ةلسولاتسلهنا لآ اسلاةغاب لث اسولا

 ةيريشعلا ىهاعارغاا

 1 لاو ةيدلتلاو

 اندخدقاناو ةسصعلاو
 نو ط لكن م هللا دمع

 سو درمدن ىبأ جيشنا عم

 همرك" ةعيسن قة دصق

 اعرو معزامفناس>الاب
 هدنأ ىضاقلا ىلا تقرا

 نكملو ما نظلاضعب وهللا

 ناىنغغلب ومزح مالا ضب
 نادير هلا هدنأ ىضاقلا

 لقتال نأ ديرأت لهس
 ةمدذ نظاما 2

 فدكراظن او ه-هوصاللا

 هنار مكاو هموكسملا
 دعسأ سأر وهو لس

 وهو د>اولا عمن اطبشلاو

 مالسلاو دهب أ نينثالا نه

 سيئرلا حبشلا ىلا هلو
 ريم نادم صاع ىبأ

 سبئرلا شل اريخولدهشأ
 راخا ا. هءاقب هللا لاطأ

 ىنالوهلريتةاامّوو-ذ
 بنملا ىفامرثك ؟سنغلا|

 اذه قلامنسحأ قنالو
 وبأ ةلودلاةد_.عريسمالا
 نيقارعلا كلم قحسا

 نمامم رهشأو سمالاب

 ىلا«: هللا نظام سمُدلا

 هتدشردعلالا هت دمرشأ
 مولا هيههلالا دازو

 ”العدمج كلذو ادد

 ءاوهلاوءاملاب شيعأ « عو- ةىقىناتلعف

 روسكم جدلا قبله و عدن # 0 لا ادًارذاح هلود هذمو

 رودشنملا عباصاب امدلا 0014 ا رج فاما هدر ىلاذ
 هلوقب انهاهرركمال> نكذ راهانعمم دقت دقو همك فئ اطل نمو

 ريرعغ ضايرلا نيباموعمدو # ىرحذا رهئلاو بالودلا ىلا لمأت

 رودي كادو ىرح اذ عبصأف 5 07 عسل و لاو 5

 ميقنينيداا ري ىدزالاريدناووأ ىند شن أناي-وأ نيدلاريثأز ءثلالاقو

 انمملسملا نماموقل: داعب »ي لغه قروغل اهلا ادار

 انيضتاخلا عمها انضةو» معرس ىفةعب مشل اانعطق
 هلوقهبب رغل ا هعددملا هتكذ نمو

 هك ى قركذقئاةدتراح « سرافنم ىئولا فبعال ىنا
 ه-هحو فه تحرس نيح ءاص+ هل | سرافىنأب ى ةداهشلا ىدأ

 : هر رف تامل قر
 عفصلار ظعالا,ىفرداب ٠ هتئحاذااءاطت تي وه
 عطنلاو فسلاب ىتاباو مدقو لصوب ىظحانامو را

 هلوقتاب رجلا ىف هتكت ن 0 ىو

 ناكر كاملا طخ و | عاش هما دمر
 نابيلارصمتنقتاوم ه وهنلا لعتمكح أدق
 فامالا م-ممعةوأاون ف ورراشلا اهاش>اذاو

 ناسلل ادقعهدعب ورق_.ضلا جارشاب تأدب

 هلوةهنو كفن اطل نمو
 اههمسش ةيريدلاف رأ لاف ٠ ىراظان نعاهه>و نسا تطغ

 اههحوعنمتلا دعب نم تفشكو ٠ اردانم ت.-ةفىدناقتدغو

 هلوةدس رغلا هتك نمو

 اًضسرمهاهح رج ىناودسردقو م ىدبقن نوغتش اان او دهأس

 اللا مههوحوىفممرأ نكءأو» م-ممبغمناوأ ىفال ملهخسأو
 ناحرف هيرقب وهفضورألل م همودقبة لاه مسلاث عب هلوقهفئاطا نمو

 ناصغالاهلتلاما غوصعم 5 هردشب رازهلاأرقامسءطاو

 هزم نسحأ مي نبا اهامءتساو املا جارمسللا هقمس ىتلا هغن اطل نمو

 هتنحو»ءامدلارث أ دو 3 ايظطدللا فيس ىبدقارأ

 هيلع ادرز هراذءرادأ ه ىراثلىى-اط نم فاماملذ

0 

1 
 يدع

37 
1 

00 

 دادز,موللابهبحو ٠ همحىداوولا ىلءاومال داقومالغىفلاقو

 ل 2 داعىنأ نءاةلودلارعم نا ةلودل ارعوخأ ةلودلا ةدمع ادغ هغلابتن ًااممموءلاامو يلم تا ومحل ناسا

 1 رودجلاو ل- اعملو 0 0 0 يدل نكرو ةلوداا



 3 ١ مالسا اهيلعمذآن ءىورو كلذ لبق مأ نامز نامزلاو سان شاذلاذا امانا اهسذألب لوي دامو وكاذ

 .:فريخ:شرالاه-وو 5 اهلعن مودالملاتريغت

 لسال_سااو ةرانر ودلاب ل" نكاروىأ ىل-ءالءداز 1

 ا

 لن 1 نما مصغاهقر 5 ء ردا ا

 كمصق ن نملوةاذ ًارودلاةير ون ىفىمظت نءمو

 طس ىلع ىثعتبملا شةنبحاوو 35 اهلمدم اوأسر ملا كادلم 20

 ط.لاهقاس ىلءارودانل تديأو ٠ توتلاقري-عاونلالمخ الخان. ول

 جزئمادبضورعلا لع« ىذلار يطا اهسأ اي

[ 
1 

1 
: 

 ىاذ ىلظ تحت اهنم شءعأو 5 اهذس>و ضايرلا ىلا ليم المل هلوق

 قاص تاعب ىناعان ءاملااف مسأي رغب ىباعاب ر_هزلاو

 0 اهوا ا 0 ةفاقا رز دعا لآ هلمغاو

 هقاشع نم تحد اهلحأ نم 3 ةلمضفب ىملا د هشالىفا هلوق هنمو

 هقاذنحا ىلع ه-ساحأوالا 5 ىف هسحز مايأ هرازام

 هلوق هنموا ريثك هكذا هذ عنورشأ لا بعالتو

 ديا ع ودخو ما لد مرمي  دمتساج هج رع جن وعم

 اركشتم ىرحاعف اب تع 03 ةكريد ١ ىذه د- مترا ع

 انكشف و خا زم ه سار لع . ىوه دقوأ مف: اناا ١ ارى

 ارصنان م 4 تدع قل ١و رب ىها» 5 قة د مولوزلع نوم هين احلا هلوق هلدمو

 ارث_هفباد نأ ه.ءاءاووخ « هلو انوبعهرظن أت ازام

 ارسكسف قهاش نمىو»ىئح ه. هيرح ىف ايدامت دازو ىناو
 هلوكة نو غلا ةحب سلا ةتكس نمو اريثك يع نيا دهب سانلا اه: بءالت سكت هيرو

 لز_عه-:ءتوملامفةومىف. ٠ ىئؤلا ىجدقو ند مشت تنكول

 لطسقلا لظت د نمامدىر# ٠ ىدب ىل ءةانعلااتيبان [ىرتا 0

 هلرقهمكت فئاطانموأأ|
 ءانغلاربرعشلاييبع ٠ تقولك لاني ًاراولا

00 

 ىلةعذك اكرىلعىنانال ٠

 ىريغح لا نيدلا مست حث كانا قع اهنا ىهوةفطا هتك انه اهلساستو ر ودلا يرو رك د ىلعو

 هتودجزهلابو ءاملا طيسلاب دارأ هن ال بالودلا ىفاذه لاو مهل قط ةعاسةمقةبلطلا ضعب ركفف
 اذ_هدودب رولا كا ترهات ىتءانامز بالو دلا ى تردكناالابتةسرعتلا انا ا

 كلذ نف ميقنبافئاانا نم هبفاكك ام ىلا عجد «ىلاعت هللا هجر جيش |١ نم هفارظا هباغىمالكلا

 انو يهل واؤلنيضوردب ا تايفولا تاو تكل حالصل دار ءناتملاناذهو

 ةركا دوال 1 0 صادرق نبنيدلا ى .لاضنأ ْ

 لويس انحارب سال انه ىلع ىشلا يا مارا وحاب راجيىناطاو رام-حرااوب ملكا ط ةسو معلا 1

 هللا لاطأ ىضاقلا ىلا تمأ اناا ( ىلع نب ىلع نيس سلا ىنأ ىذ اقلاىلاهلو) ىناذ,هىنناتاق نا «

 لدأو مدان مالسلا ه ماع مد" أقم - را :دهانع د ناو لدتا ارم !هنعو ىعو ليعم» | هيأ ياو أن رع ن نكيلناةيار هب ةءاقي

 ءامدلا كغ و اف دسفي نم ارمق لمت أ ةكن الملا تلاودقو كل ذ لبق مأ
 لاى دعو جالس نعءالائثلادسفيلهو (11) مالظنادتماامناو مايالا تلظأالو سايقلادرطااغاو سانلادسفامو

 نال ىرمعاو حابصنعالا

 درباياكدسهعلا مرك ناك

 بررقل هارد صا اباوجو
 ندب و لع فاو لالا

 ىلع قم غش ناقل ىلا رقم
 هّيالو ىلا ب_تتتم هنا

 لحال هئال“الرك اش
 فقأالو هرهأ نعادب رح

 هحساأم هملق نعا لسع

 هللاهدبأهلذا هاسنأالو
 هللا اماوخ هوعن لكىلع

 امنطع هلك لكىلعو اران
 ىاكلتفر_ءولوارانم
 تفتغال هلق نماهةوم
 هلا تددراوهب هةمدخ

 هسافن أ لضف وهساكر وس

 لومي نا تيشخ ىنكلو
 انملا تذر انمءاذب هذه
 ةدوملاو ىرملاهنلا هنأ هل

 هلانامو عابرملاو برقا ىف
 دلما هفض امو عابلا

 تسلو طشملا 4-زذهكو

 كام ام ل>هنكلوىاضر

 الق هللا هدبا ناتثاو

 هن اسارذلا ناع.دحت

 مناواناو هبنانالاو

 فاو هنيطل ا ىنا سار نك ١

 ا

 تبيح نمال دوب ثيح نم
 ثسص نم تاس الاو داو

 تبني ثيحنمال تبثي
 ناسارت ىلا اضن ااذاف
 عهرا نادم_ه ةدالو



 .ادهاننقو فام نب ءرحاهملاوراصت الل لسو هسيلع هللا ىل هللا لوسر 2و2 ىلع دي سلا سيئرلا مشل ءاقب هللا لاطأ نكي اضن
 ,ءاشواف ئت مهسؤوردر الهغان رزتمهخردغ ان تغب :لقوباعملاجاوزالن الاز وعام بتادكالا 1-4 ءازا>امو نيرحاؤملا

 يابو ءاهصا ذأ الا مهري هب انف نالذ ىلا باص د دزنرثكدةو مع ىنانغاو )0 ( ”مهنم ىنحارأ «ءاقب هللا لاطأ سيئرلا خيشلا

 0 اا اا اهراس نوت ار
 ك0 نع لك ةلاض ىدفعت و ىتاف ىاوحس ىف نودع ضف

 00 00 ل و تالا لو:.0نمو اهراق كو
 : اهراضملوتر مل اهعئانم
 تحاهنمدنالناكناو

 نه ىريغ ىل هق ل-ّدي
 ساءعلا اذهىلعساناا

 رودب واهلا ىكسام هريكحصجا 5 هعوادضذ دع تداك امالودو

 فسوبنيدلار نم مماهر ود ل_لستو ةعال ا نيب ومي نبا نيب ترا دعاضىفورو د.ىنهتكذلا

 اكشدةنوصغل اىلا 5 اهالوده-ضو رو هلوعب ىهدلاو اول نا

 ىكنو اهلع راد »+ اهرششن عاضني> نم ىلاعت هللاءاشنا
 هلوعب هنابن نينيدلا لاج يشل م مهو ىنا ريسشلا ىلا بنتو)

 عماس ىلعو ف_داوىلع * امسح تعسن هرو-عانو سزاونندجأ نسا

 ناك نع اناود

 مدي هم هلعدرو ناك

 هللا لاطأ معن (هسضنامزلا

 اجلادنا مامالا يشلا ءامقب

 تنظ ناو نوتسسملا

 عئاضلا ىلع ىكس ورود 9 تاكل ةغافان راارمشت عاض دقو

 هلوعت لرغلا ىلإ دما لنو ىدغ صل !نيدلا عالس حشلا م ممو

 رذاعىل كف له »+ هرادع لوى هك

 رئادهعاناو ا < عاذدرولا

 هلوعب رودلاب ءذقو 4ص مدعو

 هلينلا 3 8 راد . 00 ْ نوبسنيسانلاو نونا

 لاقذ ىرخأ هوا ا ثاادازو ْآ 1: هاعرودااناوىه_مىلف م« ىرو بوعلا بلان مىنا دقدوعلا ناكناومد”ال

 مقسلا نم دهن تداك اهعاضاو 5 اهءاقعاضدقو تلاوهروعءابو

 3 ىعسح ىلع ىرت ىهفعومدامأو» هنتد.-عذىنال ىاةىل-ءرودأ

 1 هلوهاض ميت نبا هلا قدس ىنعملا اذهو

 بكسلاةباعىفاهعمدأ ٠ ةروعان رذعلاب انا تءاق
 بدنلابوحونلابتفعش 7-0 دل ةرىلق عاضامل لوقت

 ىلا لت ءاملاقرودن #2 انمعأ هاك ى جدنح تريد

 دادضالا تكسر اومدامق:

 جل اودالملا طاتخاو

 نامزلا دف لوة.مامالا

 الا -ناكىتملوةءالذأ
 دقفةيسابعلا ةلودلا ىفا
 ا.:عيسو اهرخآ انأر

 : 27 هلع تح 3 اهباقاتم عاضالمةر وعان هلوق هل مو ةساورملا ةدملاعأ اهلوأ

 ءاملا فام عونعر دن تاج م اذل > الف هئاقاب تلاعنو عكمال اهرابخأ ىو

 ودلابىدرولا نينيدلا ني ز زجشلا عنقو نينسلامأ اهرايغابلوشلا
 : : لاقفر

 ةرئاخو ةنانهلو 3 ةرزوءد٠هروعان قزكر عرااوهسيرملا

 هرئادهلعىهو ه اهفتك قوفءاملا قدمغي فيسلاو ىثكلا

 قر تيبمو ىل-طاا
 الب ركو ناتراو الفلا
 ىلع و هيفاولا ةعبسلا مآ

 نيدلاردب يشل ىلا سن بكذقو سناكم نا ىرخفلا ىو>رملارقملا ]وق ىنمم» رودلا بر وبرك ذ ىلعو

 لأ يال اور ول دلو ارنب عتاراد دقو هيعادن كدشلا

 لماوهنوبعلا عمدأ ت كرت * لب : امهلاقفاوس قر دنلا ةو ود

 لبابرعس همالكنمرسوطم ٠ بيدرو ضاي رسلل نموا ّس ذم ةرشعلاتءل لود
 لطاهلا "ولا نع ىنبغأو د ٠ ولا ىف لعوب ىلءامعسس قاف مآ يزن ارم ياسا

 دار لوزيلا دع لدولوغب اهبحاصوتيودعلا تارامالامآ زاختالا ىلا نويعلاو زاخا ىلاريفنلاوةيومالامايالا

 ( كب لبق حفلا موي وةلاسرلا دهع ىلعمأ ًأمالسالا ةأنأن ىفتام نهب وطلوةياهجحاصوةيمتلا ةقالطلامأ لوزتلا الا

 0 لسقمأ ب 1 هج و رمال قرئ ناهز لوقي دبا ود. له اللا ىفمأ ةنامالا تيهذد قف هن الفاي



 ةعيرمشلا هر كلتوهعبسشلا هيع دن ىذلا مامالا تكل امام رعولوه .سسوواطلحوو هيسوطوبو رس نماوع قالو

 ةاطوو ةديد> كلا قوش اىمتد>و مث كل الخ نم ىنت دوعاع كل الخ ا ىلع َكإةب وقعاماع تاك اال نا نيه مزع تهزعتنكو

 كذم ىظ> لاردتتال نأ ةاورهو انيدكءسالوةعزعلا (؟05) ضقنىف ىلاعت هللاترخساف ةديد_ثكنعماطفلا
 00 2 مالا اا اا ذآ ]ذة م ا تت ذا

 حار-حلارضام لا قف بيدع ثلا نيح تقشةحارطاوك
 جايا[ قكنااذانعالو م اريسماعع هاك ا

 ' هلوقهفثاطا نمو

 لخملا ثقشانلا اكو تاعق محا موق بي-كلاىىفريبعو
 لمح سأرلا ىلع كنمىتأاههمو ٠ مكرم بيشملا ىسأرىلا متعب

 هلوةاض:أ هتكن فأ اطا نمو ءاريثكم يت نيادعب نورخأت ملا !مبعالت اضدأ هكا |هذهو
 صالكقاهلاعوظاد-غ و. ىّتحءاوهالا فلاح ردو
 ىر«واهذخ أ فاههملا م« تقلأراهزالا ىل-تقرساذا

 اعمار طاف ىهواهانأامل ٠ هرعس نوصغلا ىلحميستلا قريع هلوةهلثمو
 ا م ىرحو هفوخ نههر د صف «ياهمذف ريدغلا و امم ىرو

 مرهلادبنمىباب لست اجار « اههانغفىسأتةليلو هتكن عئادننمو
 مظلا سرر عيصا اةلازغ ىلا تر ظن ىتحامب رشا تلزام

 هلوقهلارغأ ىفهتكن فئاطا نمو
 ةاوني_.كاردعهب لازغ 8 هن_س<داؤفلاداص دة ىلءا

 حراو>دونعلا نأانلعنملأ , هظالب داؤفلادادناررغالو
 هلوواضنأ هلارغا ىف همك فء[طإ نمو

 رذ_عمرهوا1 ادعس ىصفأت . هد راذعلا طش ادب اولاثو
 رو صو_4فطخلا لاذ مدنا من ردقام رعشلال امج تاهف

 هلوقب ىرخأ هةكن هداز نك-او نيدلا حالص خيش اذخأأ انه نم
 اراك رادع طقتناو « ىلع واب ةنداوج هذان
 ىراكسدوهثلااوروز طالاو « ىدتقودسالابانامك احاب

 هلوقدس رغلا هتكن نمو
 غئاس لا ذامرقغاافوخ دولا نع « ادماءه_.مغفك دق ىذا اذانا

 خباوس كيلعامعتلاولبيصت هو اقفنمتمدام رمغأ اماه شتا 1

 اهلادوامادودغيوحورب ع امر*«عصأضورلاب< رهنو

 اهلا ذاعن ان ىسماوادافح 38 هرب كش ه:ءتدعداذا

 إظ510

 اتافتاوابرقدعبا!لوطو ٠ الصورح#لا ديعيداوةو هنو#فئاطلنموأ|
 . اوامنلا اهتمزأال.دوقب : فاطاو هبفةمكط داك

 هلوقةيروتلابابىةبيرغل اةيعبدبلا هتك نمو أأأ ١
 سانلاىف لماخ كنان ىردأ « نك ألو عدملابْك سجال ْ

 ساسج ىدينماهدخ بكا« اعهلاب كةشسح نا اء تيدا َ
 عفديال هلودو ل اور وزمٌل|سحرئلافرطروثنملا ظ-الدم هلوقدنموأ|'

 تدحوا.عىنمل_ظ-و

 لبق كلذ لعفاو الس سهءلا

 كذيبو ىنيبلاملا مكدا نأ

 د الو لاعنم اهممراق

 أن الق تغاك دوو اناّفالا

 تأكل ف الاخشا

 يق ولان دلو كل ار ودعت
 ىلاعت هللاءاشن ا هنوعم

 نأ نالفل تءهر تنكو

 باكنماءو.سا ىءلعال
 داز درب نا عاطتسان او

 ةناسنالا نعهللاهاز
 هءارع اف نر طح وو ارح

 اف ةبتاكمللالهأرت ناو :
 هللاو سابق ءاءاهءارو
 ىدءس ثني ارو ناعدسملا

 نأ ىلا كرتكب ىداعساىف
 نااقؤومٌك يرعب ندع:
 ناهس كح

 سئرلا يشل اىلا هلو)<

 و(دجم نيناب دع صاعىنأ

 براضإ عفشأ ال هللا ذاعم

 ري-غهلىغرأ الو باقلا

 بر اراداهنأ برضلا
 اوذها نيدلا اهمأاب ناو

 اونيتقأ دب قسافمكءاجنا

 مثلا ىلع ع ىرأامو

 قصات ذم هيحاص ىاخورارص الا الا ىباق هبمهنو هللا ديأ ن_الاونأ هاعوهريخءام ا, بردا اراد س>اصهد دهْفهّنَوق :

 هيلا بنكو) مالساارهلوب (لةىنالوو هب ًارام ريغ ىأر ناو ءزعهللامادأ ديلا سيئرلا خشلا عوطاب أ مث ةعسلا لهذي ْ



 اا مهل قثراماوذأ قاخ ىلاعن هن أنا ناسن الا هل ه2 ام بلح ىقري_سا هنمسعت ىذلا نادش اجرك لع ضف فش لم

 توحلاوءامسدل او> نمهولزاورت اطللاولاّح اوهول_صر ىت#> مهلا, اولا لودو 4ص ىت> بهذلا قرع كم امب اوداغفاراص» 1

 ىتحشيكو نيااولاةفمهعن اد ةدقانلاناهذالاوةد؛اغلاراكشالا هذه عماود#ج ُحءاملا فو> نمدو>رخاو

 بعت لف فيسلا اوأر
 الضفاود< نا هسقفاب
 ةلاصإ يرالا تتح
 الو هطامعأ لابملاالو

 الو ةطاشلف احلا
 رابنلا الو هطاير لسمللا
 مولا الو ه-طارس

 هطاشراذلاالو هطارممما
 اذاولغت هللا كديأ كارأو

 لص ةاهودو ىنتفصو
 ىلاعت هللاءاشن ادارملا

 ديمعلا خشلا ىلا هلو)

 « (نيسحلا ىبأ
 ديمعلا مشلا دعو هبشأام
 ردش آلا قالسللا وف
 نيعاا ىف ةرتضخ قالثلا

 اذه هةر ادعا تعدل -ه2ل تابواعي_جاش 5 4زم : 0
 ظ 8 ا هر 1 0 17 00 5 : 0 ُ 8 1 هلوذ 4 2 عفش الاونيددلا ىف رثالو

 ؛ حايصلا هطظدغ نم شن او 35 اظءغمالاظإ |اىنمتاق 1 ذاحناإلا 1 ١

 3 ره برست هجرس م5 ردو 35 ىادألا ىلعر ودب ةهيقاسو هلوق هنمو نت 7 ول

 لغم دعول !لددمو لعل
 سك 2 ةهفاس 5-3 ىذعت د- ةو-ؤا موبركشنس 3

 هداك دل دهب رخل هك نشرات ا مان !بعالا ةككلاء دهر ملام راطخ هل سال ذ-عرلا

 هللادبأ ناكر طم لش

 ل ران اريج قف ملا
 نطانلل ارشاد نس ارخأل راق
 نيطت الو سانلا نمدعبال
 قوق طاس ةساسنالانا
 الو ىنوطالعس بوالو

 ناين مراكملا نأ ردة:

 نمزاععقالو ندع نم

 فصل |اًدهءارودلا نيل
 تدّماو ىافلاطتو

 نم ةركذن الذ ىبانأ
 لوةنم ةردعمالولعذ

)2058( 

 2ع عبس ىلعز اج ىننال 0 ال>و افتاخ عي_سلا فتزحو

 هلوقةفمطالا هتك نمو

 نود. م_-ععامم نم تءظح 5 حارىاما دن نع مهلا مرد

 نودعلاىفمهدودخنمتدمفو افطا رهظت سؤكلا فدك
  هوقدنو# فئاطا ن مو

 هرحىديكن ماج قطا 5 هن ريس كود رمد طلاس

 هرلا,ةيرمثلا عبتت نأ 95 امهظاا هد ثان ىشخالاقف

 ةام<ناطلسلا ماج نرس ىلع هتك امةغ.طالا هتك نمو نورخأتملا ل خأ انه نمو
 هول_طاقاصوأ نهتزحام « ىلءارادوو اغفآذ!| تارك

 هواكلاىفناطاسلا سااجا ٠ نالالهأ ترمص اذه ل>أ نم

 هلوككل ذ نف م نيني دا اري ريم الا ةداقعلا طظاغ نم ةيروتلا قدقررام ا نمثو

 ايراعىرابطصا بو نمتودغو « ىتضلا|بوهدعلتنللال

 »  انراجةيلعافقوهتاعحو ٠ هده نمىعمدأ فقاوتيرحا
 باك ىف هلوق «ةكد فن طا نمو

 م-اكلاقئارنمتوحد-ةاملا «٠ اهءااطموهلي ةضسن اهتسحاب
 مقسلا نماهاشاحو ميسنلا طا » تكذ اهواز ا تفطادقو تدك

 مسوناه.فدهزلاو ىتلل ىرب 03 ةعسدس د خدم ةدادكس اهمتسحانا

 اولسو اهءلعاولسمهمامأ « انخلاووذنوكسانلااهاراماذا
 لاقو هما نينيدلا لاج يشلازخ انه نم 1

 ميظعتلا لاء ىفاهتشي ل ه اردةةريقملا ىداصمنا
 ملستلاو ةدلصل ااهماعو 5-0 تسماوْك لا تعسذا تفر

 لامذاضاأ ؛'ىدرولا نينيدلا نيز خيش |اهيلع لفطنو

 معأتنكىذلا ذم 5 رت دا ةهدادس

 ملسو اهلع ىلص 5 بها تيدهأ

 هلازغأ ف طا نمودو هلو نمو

 امشاا هنمانط>و معنلا بط 5 انم> نم هظح فصأ نسحاب

 اعلا ناري_-> مودققب امح هاب 001 هنانحواهت ىلار اذ ءلامل-5

 ل 6 ا و لا هيك نمو

 اة تضل
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 ارك كلا قوشوةب راج ماظنلا ىلع لاوح أو ةمعئو همالسن ءىباك *( ىدوط ]أردت أى راب كو *

 ' لسرملا دبس لع تالصلاو نيملاءلا برهللدلاو ثلهقمصواخو زم شادعتساو كءف قاعو ليدادتعاول اعد حاورو

 . ديوداسا مراكملارثك أى نكإو 1 يموفن ارجل نع را لا لدي ىد .#بساب كلو ني_هجحأ هل اود_جت

0-7 

 همك

 مي ا و اخت نيمو 3



 اسم ةراودل ب ده أدق ةل- ةعم ةناكع + ىىسهط ىلا دوعمل هدناعن نم ولان دسودرفملا باكل او مالسل اءاد ها ىف هلضفةداععطق

 (اضد أ هلو ) ىل عت هللا« ا سا : وهبتنتك ام ىلع فو ةولا ىفان لمسار ةرذبعم ىتعسوبو ةرك دن هعسوميإ

 زب طال_تخا (عها) عجوو طايموطاسه ىفايأو لساملاخشلا٠ ءاقبهبنالاطأ تيك“

 لاققتفةديصقت اهاطم هل عسوةتاسن نينيدلا لا ج مشل ا هذخأ
 لعغنمناسن الا قاخدةاىرع « ىلمدامدلا لسع ىننعناسا

 نزول ارمدق عمءاشامفطاذو خوبشلا عيش نيدلازعخيشلا وة هنمو

 هرمد# نوع +« اريضات ضورلار داق « هرمز وقورنب ٠ ديردممامعو

 بج لبح املا هةثمنع «. هلاغد صبرقعدقو تلق هلوةهنمو
 برقعلاونو:!!ني؛فلأ « ىذلالاهلا برابتدسدق

 ةتكذلاهدمىرو نملوأ هنظأوءاشام فطاةولاقو
 بين ىلعيت# فطع «٠ هم تةزراسح ىدفا

 ىيصن اهدروادغدتو «. ىسحر عأام هنو

 ةنابن نينيدلا لاج خلا لوقو هريغو ةنابن نبنيدلا لام عش
 سبب رغلكت اس دل ا فن سا نم 5 ارمثم حربي سيلانسصغْلَتب دف

 ىيصن ناكدرولا لا ذتيلانف
 :١ ىنابجأ ترين اهنيح

 باب نم كإصو ىلا ل-هذ

 دئاح ىمدك قدشرلا نع

 دئاءالو ىلإ الو

 تااذخلال ءذ نمو 0 0 0

 . ارت كرولا هتانجوىف ف

 « ايداشاب كب ىددو سنتال

 « . هتاط نم لرسم لع قام
 ه٠ مهاك ةريحجىلو تضره
 «ىدلا لثمصقنلا فتءديصاو

 لادو ىبصوملا نيدلازع خيشل الخ اند نمو

 * مه ل هع ىدح صدق ق نمد لدأ

 هلا تالر دئاع فال 6 ىذلااناىتنامهلععم هه
 ىرغمهيتنأ نم كيت ٠ ههزن قلح ام اولاد
 ١ نا يا هظا نم لنود ذاع

 ابرادسسط+ نزيد لال> مشا اذ انه نموةر ووهشملا ةثمدتاهزت-:منمىرطسو مهسلا

 ارمزللاةطوغلاوءارقشلااهثباءو «٠ ةركماشنا ا هتح نااكتلأس لاتوأ|[
 ارطساي_فتالو ارقموكل ىعهدن « هتك انك ىنمارقاوافق

 هلوقهنمو

 هلك سع مهو تدضضفامو

 هلوقهنمو

 داحاو هِلَوو هذموار طا 6 داعم راسو مد ءاضًأارقمو

 صصح نمريدااورمخلا فقتل ه امهسوب نسح نم هثروم نايس
 صصقنملفلا سدد نممهل مكف و٠ هضراعردعلا ءارعشلل ماقا

 ملطمملا رادعلالبلاجد الذ ٠ هب> قىذاعلتمغدعاو

 مظعالا داويسلا عمل دم ىفا ٠ ىه رطو ئتنسنمىرداموأ :

 لاوو4.فامرانز وددخأ هناوهتاس نيااماق هريغو هتان نينيدلا لاج مثل اًذخأ اذه هنمو ١

 هلود هنمو

 _دعىوهلا ىدد-_ع د علو كك «باضرلا لوسءمهار أ

 مظعال ا داو دا اذه ىلع اريص 5 هنوق>و هرعشادبهبلقاي

 ىعب رىح -ارنمىبومهتلا 5-3 امنيعراواتستلك | هلوق هغأ اطل نمو 1

 (هنارزحش د مس)

 ب

 لاعِسو طاش ةعج وز م قارب

 طشن ناف طاري نودتم
 ردها اوةلاط هذه ىف ىل
 طشنيم ناو رذدقلا

 البكار ردللر دخت
 ه-.مفىلاهلوإ

 «(توا م
 ةتركاشو كتعدر تلصو

 كال دمو كاضف ىنع بذلا ىف

 نكمأ بحأ نمع بذنم
 ّى ها لكل باوبأ بالا
 -1لاترث اواوباو-+
 ىل !ابحأو لب ىلوأ ناكءا

 ىطعت نأ الا تيب أ اذاو
 ناك اه دارم ةأورملا

 ثاإن طف ناباو_صلا

 هناملعت نأ اهلوأ باواالا

 بذلا باوبأ ىف سيل
 اذاو بسلا نم فهضأ

 لحو زع هللا لوق تول:

 نوعدب نيدلا اورو

 هللا اومسقهللا نود نم

 حال_سنأ تلع اودع

 سادلاو ىوقأ ثيدخ

 لكف مئلو يركن ال->ر
 نا قيقح بسال ناب

 لضفااركتبال مركلا
 لدعلا ملأيال كا
 هاذصد ١ ملاضرع هنذم كده

 ضرعىف كنم 6 ربو

 كلض ضرذأ ل-هو نوصم

 تايدلا ف بذلا هلك م

 ةبكملاب هءاقتا نارل_ءتل

 هاب كديعاوءاف.ةساو ماتا نمدن ال ناك ناوهلذملاب هيذ نم غلبأ ةلظملايهيذ ناو هيلا هتان | نمريسخ :
 ةماليعومدىللا فك دج رتوأ مدالالاعنا ا هتسلأ نمالا عمس الناذ ؟ىهولادقلا ىف لاذنالاناذ ؟نأ له نا

 ل



 رك النالذوأ ىالومىفاقلاو ام يهل صوامجب هلصدو ةءلا امهاصوب اند سوارعامهئمبيطأ مال- لا نمامسهندبو

 ىالوممل !مالسل !نماهتخأ اهعمك سم ةرأف هلا تب دهأ دقوم دامو سفن !اويدحامو با1اوهوا زئالاىنيتأب .الوارسالا

 لاس لم هراش هتف | دقو هدبع لع اع هنعر دتعيان دس ناكن اوضكرب 257١( قوت رم ةعسقرمساقلاوأ

 اذانالف ه-.فقلاهنلا

 اذاوهرك دا نسانلاتن

 ربلاهرمشن اعسجلاتيوط

 ةرافهسلاتثعبدةارخآو
 نم تقشاام”اك كاسم
 يىتلاضنالخىدس هقالخا
 ىلا قد-ءواهتد كن ىتلا
 ُك-_سماترافهلو اهترضد

 وأ ىدسا.هلاويقهملعو

 بعش ىردص نم هلنالؤ

 صاع لح ىلا ق نمو غراق

 انرافدلو مال_سلا هدلعو
 5 دس أمم لع 5

 هنعركو نالذوأ قدس

 ىدعل ال امم نادهصن ه هةمعلأ

 لد قرأذ امهلتب د[
 نسم بد عو تاطامو

 تاصوصخغ تامعا امالساا

 نوني مسقي كسم قرأ ب
 قرسدةنالفوأ ىديس

 هطسوبو لعل اىلعهلابقا

 هبىدضعدة:ثاوددالا

 كيل هرافدلو ةنقمدإ هلل او

 هللامهرت_سدءارو نو

 ساحم تهد دوو اهلثم

 نب رمش ءو سمار لمس

 ا ا ىنعش تفل او

 قى : ان نأ راطءاارمصت

 سكوران دنع « هنوفحو 1

 ىو ا ىراصت الازيز علا دبع خويشل ا خشة مالعلا مامالا خيشلا ناويد نم اهترتخا هب واز هذلهو
 هخومث عاشعان دش :رآو ه انانخ ىلع بدال اباوز نم انعلطأ ىذلاهللا د د هدام هارثهللا ىس
 ىلعو » راسا من ناكف ءراخ ا ىذلا هندي ىلع مدا-سلاوهالصلاو « انارملا نمهءقام لواسولا

 نم ةيروتلاقاعونمهتدروأام ىدتن ادع 8 رانحال اذ 0 يملا هسركو هأ 1

 نم«|فطتقاو ٠ هسصاشلادك اوفلا,كلذدءب لمأتملا كفانا نيعتدقو و هيرهاقلا تاواللا
 كهانو بدالا ىفةنطا_تلاةردقو ه ةيوجلا تارمثلاة ب نمدي رهظنامخويسشلا عش عورف
 ه بيتل | !مولدعام هعيطاقم لمصاوموهدئاصة تاس أن م ترتخاو ٠ همضشلا ةنطلسلاب
 لمءااريذت نع انلع< ىلاعنهللاووبب رغلا اهب لهأتي هي واز اناا طع خومشلا خشة از هتيعمو
 ةديصقنمهلوقكلذنف ٠ نسحالا هنم عبناةلوقلا عممو ه نسحاو اصلا

 ددملاىلمنم هاو ه دراما وننم هالو
 دربملاٌك قي رىوسىران ٠ قطن سبل نسحلا لماكاب

 هلو5 نسحلا هباغقوهدرصلخلا ىلا لصو وامنم

 كلاععي داكب سدخ نيل « ىرياددةع لح اقن نصغ

 دهم ىلع ىل_صغغاصلاح «٠ اشولا كلذىأر نسق
 ةراتدصنو ةراث لصاوت « هراج نيلاكلاّةبر نمانل دمصقنمهلوةهذمو

 هراصولح ىف سل نكاو ٠ ىولس ىل< اع ىناماعت
 كدصق 0 وهو هلود هذمو

 ءاعدأ لاعف أ ضعد ىمعسنأ ىل 1 ءارغاف رح اهلك ىتا ارغفورح

 لاقو نيدلا لا. ج يشل ذخ ا اذه نمو
 ءامسأولاعفأ نيبقريحاو و ىقاثءابامسا اب كلاعف تدوأ

 هلوق همك عد دينمو

 فرطااو باَقلافلازامه-ئكلو « همسك لقت ل جد ردو
 فرسملا كاذ ىلع ىقالخدسبعاو ه هغد صنوام_ثامىنعل حولي

 لامتف اهانعمواهظ املأ بلاعو ا,ةءفامتب ىدرولا نا اهذخأ ةمكتلا هذه
 فر طلاو ٍبلقلا ىفهلزتسم « رسهايهر ون متردباب 0
 فرح ىل-ع هلل معلا ن نم « هعشم ق نوذلا قرح كغدص

 هلوق هنمو هث>اوهقرمء انا ىرمعلو

 ىتن وهو ىرا ذعىصةأ مو « ارانعىرانلا:دنماقأ
 جرصو جره ىت سائلا ىثماف هسماقع راذتلا جرم ىج

 سارتقالاعد دب عمير وتلا ىفهلوق هنمو
 ل>وىلعىنةمادأو تضقناىتح «٠ هتهلط نس س-ىلتا>امةرظناب
 لك + تاظنالا ناد لا لاقك + هدعارسس ى قع ناسناتنناع

 هدا لص و لطرفدن امبطزلا ىددهل ادوعلان متنا :ردواهل اضد . اواهذاغن اىقطان+عراهراسخاوا 4 اهب أ

 خالا ىلا ىنءردش» ا د. _سوفيطا ىنانشخ ديرخ الاو هللاالاهلاالبإ سشوقنمامهدحأ عام جوز وه نيعمةلحهسحاهلوصوب

 هلامىد سرقوةئامهكتيدهأ |.متدواذاو تقولاةعسولابلا غ ارعب لص ىهأ كلذ ناو ىئ اظل بيد ناان مسلطامريخأتىف
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 ناوقل اثيد ركل ارا دو نيكس ةلداعلا هند ملاوي دم سأرأ !نةودل معمم لاهدعفدعس غاوديز ل :ةوورمم لاقوةراكم ليللاو

 الو باص نم ىئشلاو بلس نم دمعسلاوقرحام اهرسّثو قرم امقاوسال ار يخو راسها ةناح عما او رانجلا نالفسودمغل نيِهلاو
 (عمه) ىضاح لاذذاانأوحالصلاو نوكسلا الا ىلا لكو حابصلاوحاللا الا

 ىرح هسنمامو ىرح دةاعرسش ناار طاخ تثد.->ل3 [هارئام

 هلوق همالكف يطل

 ه0 ركمثغداجنااءعسالو «٠ اصور كقورداوف ءانجطبو
 5 رع < كلانه «كتماهقرقرب و عمدا ضفت نيسع اهظءالت

 . رعت :ايرلا نايك ل ايذاب ٠ ةل-لع ىغو حرلا اهترخافاذا

 رفد الوهو ى< ضورلاامب «ي ادغدوو عسب رااوودس لضفلا|م

 ةدرواهمساهصام ىقلاوو

 نانا !ةدروراهوعدن م بجلا هدلو-ه» ةدرو ىبأت

 ناهدلاك هذرو نولو هذ « قلي سيااهاثم ريواصتلا ىف

 بوطشم مياه ىفايلاوملا ىفةميرغلاهيراوؤن نمو
 هعهسصى قاشعلا ىلعراعأ دةمكح ٠ ه+جرسلا كس نمىجر و> أف رطل
 هع ىلعوتيطي شذ تق هسسداع « هممألا قب اسوا تطعامل 8

 هلوقهلازغا ىةبيرغلا هتكن نمو
 ىباسثنان > هغدصرضخال 2 هلا طا نمعم-ساابا.ذ

 5 ىبابدهذ هز غد_هدل 5 اذهلمقاماذا بعالو

 هلوقهس رغلا هنأعارتخا نمو

 5 ىّتبلابصقلا نيسعأ نم ملتبتك

 رك دباهف بيمشتنلا بر-طأ ناذ

 لاق :رامدملادخأ انهنم و

 58 ىبحرهلاج « اسشم4ه سس وه

 برطا سفن نمو مكي ان نملها

 بصقلا نودع نمز ه الاب ىبلس :

 هلوقرهاظن اد .ءنبنيدلا بم ىذاقلا تاءرتذ# نمو

 كمراكع دو ث## تصبصأ دف 25 اموحو العنمىلامالا تأ الم

 كءاوخ نماهفك ىف ىذلااذها « انللعق ايرثلاب اهلعتمخ

 كوع بمو حوفسم بال اونيعلل ه ىدوىمدمنمىرحناىدءساب هلودهنمو

 كول_-مباعلاو هي راج نيسعلاو + هن صقاشي.دوقنم شال

 قاشعلا نمد نيعط مكص 5 لاد-ةعءاهانمرو# ماوةود هلوكهذمو

 ناروالاب هوكس-ثن تافقاو « اطدغ ىهفا ميل بضقلا بلس

 ىوشءم وبر ىف شرد_هبنم .٠ ارش نمترممساك براي هلوةهنمو
 قدرلاىلع ه-نم اهننرمش « نال ازان ءاش-الا بهلم

 هلود هنم ىمدقنو
 لاقف هيلاةريغ ىف هكمس موةنان نينيدلا لاجج يشل هيدتغارسكلاو راني دلا اذه

 ر-ةفرهدلالوطهآره « ىلا ىلابيح ىدسفا

 ضصكتر انيددال 35 طاو هحو نمتنأ

 هضفارلا همقلا ني ىر دو رواسدن

 بعرو ددسن موب لكو
 تلقف ديدج

 سدي ىذلا مط اوأ نكلو

 الزان
 دصقلل وهو الا تطالادي

 هل و

 ةوامن رود صترقلذ

 ءالنلا اذه مامح تاقو

 دخاملا بيرقجالعلاو

 مهرز او ةاوغلاءالؤه ىلا

 نملؤأ ان اوحالصلا لدأ

 ب اح او ىهال ااذ د ىلااعد

 قفن اوهشلذدنوهنلا

 ناك امو اولعفذ هلع
 ى هلك تاعىتحةلملداوس

 تاوداسغلا لهأ دارو قالا

 دلج رس اضنتل تار

 د كح٠دنداوءافطالا

 عمسأ مفيعض نا طمشلا

 بارخ نم نادم منكالا

 نءاهلاومايوبارطذاو

 تا ساو تارت اواناهد
 اهراعسايوداسكو داس نم

 ديشر ل>ر مف سيلفأ
 حالصاالدأ ةلكعم |

 نيدسفملا نواعت نما.ع

 مهل سلامدخ ىلع

 عنم نع نيلسملا لذ اذ
 كاذنم بعأو مهلام
 هللاو هناناسارخري د د

 هله تنك ن اوىنارا حلالا ماؤمال ارايدلا كات نعىندرا-ة لوغقلاب لبق نمتم .هتنك دقو عم امج ىنقطنمف عمم ام نزح ا
 مما | ناكراطم لك ناطوالا ىلا ريطارا ملا حان ص هوصقم ماوعلا دنع داجو ونا طاسلا دنعالوبقراصبالا ىلع ىثمارادمالا
 ةدلا اذه ىباكل وصوب ناله: كاسم ىقراوهلتن ده دقو هردصهف.كك نم ىعم | احم ارأو هرب داع عطق مب باكي ماع لكوت لص



 قاثيم كل ذيىلءءادشاالو اردني الءادنوءأع درظ:: اوءا دف هز عهطلا مادأ ان دي سلا هلءجأ ال ىلا نلت ن«لح ىف سزاق كلذ عمزالثم

 نم ىنفنل سحأ امهءاعدنلا تاواس ليعج# | مييذلا ىفميهاربا للملا ةدقتأرقاذا ىندحأو ظفحلوقأام ىلعهللاو اطءغ هللا نم

 (20هغ) ةعاطلا كرتو رعدتلا مادا ان دنس

 نينالانع هنتصانينولا

 مءءاوولاوناهةلا نيبو

 نم ا. ميبوط.لا هللا
 عيب دلا نيب ويتيبام خجوللا

 ادذهىباكىرظ اعرو

 نامكلادعب فرعت نم

 نيباما مهني وءافولا نم
 ىارقءامسلاو ضرالا

 هناقرعن ةارأ امو قرغأ
 موةفلتخا لثملادعب ناو
 ريزعلاد_ع نب رع ىف

 امهأراسد نب نسملاو
 زيمعلاولو أ لاةف ل_ضفأ

 لاوور زرعلاد_.عنرمع

 ننس راصبالا لهأ

 ىلوأبتدرأامناو راس
 بولاق ةراظتْريسملا
 ةراظن راصبالا لها و

 نءنسكسالكسةنؤ هعلا
 هنالىمريخر لاقت كلذ

 فءةاودحوو معف كم

 ذخال دوو نسا لعاو

 سل هللاهجرقددو

 دهازلاك ةد- نعدهازلا

 لعق نم سالو هدع نع

 دشو لعفب نادعو نك
 اندسءاعد تاكربفرءنأ ام

 ىل-ع اه ةنهطتتساو

 رايداامب ىندملق بوطالا

 موهنلا رايداو تاولصلا
 ادوهشمناكرسفلاءاعدنا

 هللاءدنأ انادسسسل ىلعو

 نم ءاسمو حايصدرو

 ريدة برس نأ ىلعهلناو ردح لءفي نان وهو ريعفهن | اكل تاكرح ىلا ىنا ىقريلف ءاعدو هذا

 ء(اضبأ هاهو

 عطقو نيملابىنماخ وأ نيبسلل ىناتول هنظأو عسوأ ةبفاعلاو ءالملا عقوول

 اليسلوسرلاعم تذختاتنك ه ىنتيلايمهلولت[ىذلاانأفإ
 : ميقعلا عرلا هرمهفد « اوعنمىلا د سغن ماي
 محسالا قر ىللاعيو ٠ ىو-ولاىلبرطا ىرثا

 ةلسجلاهبلعتزفو ةرفو ٠ ىنرأ غدنف- نماغيسلس هلوةدفثاطا نمو

 ةليوطلا كابا اوكشب ليمتل «. عدم ريغ اهلوطرصغم اكسش نا
 لاقذفيفعلانادملأو

 لاوغلااهنموبعتايشاوذ م ههاهجموب انثالث لسسح
 لاوطااىلامالاىذىفىروسانو هتاناؤذ دهدقلاو تاقف

 نكلو كاذ ترك ذا حرشل !لوط نم فيانا الواو ني رخأ لا نمةيعاج هي تعالت ىنعملا دهو
 ش هلوةىنبعنو هعضاوم ىلمأتملا ىلع درب نأ دب ال

 همغلا هظافلا تذل ىل 5 أسمع هس وه جور و

 ةيقلا ةرالتللاو ىلغ 6 قلتحاة هت عالس
 هلوةهنوك فن اطا نمو

 هس فخالو ه_تهءانحالب و اهفشك لط نيدعا اروعأو

 هسذوشكملازتال هترودع وه ىفد_:ءءاسملا قلب فيكو
 هنسس>ىفقاف ارباهيرأ ٠ همئحدقو قاعلاىل لاو هلوقهنمو

 ه-لدؤتملاةءارك و ىغاتاةتاماذ كرا
 هلوقهناب رت نم ىتمصعتو

 هقلخ تامركملامركتن ٠ هقيقشت سم قق-ثال ةرجخ

 هقبع-ثلا عنف ةرج تغبص 9 ساكن تءاحو هحرف تدتنا

 هلودةيروتلاب هسا. قاع دن نمو

 نيعالاراعتابتسم لامو 5 امتاقسص لاك نم هانق ىلإ

 ندسحأ ىهىلاثتد.نامل ٠ اهه>و نعول ذاوعتعنددق

 هلوهاحا ضد اهدا زن كلو هسفاقب نيدلا لامج يشل | هذخأ هب رولاب ساستالا اذه
 « 2 نيزاوذلأ ىتتناقلاجو « ةلسج راجهنلا سعم ىلذاعاب
 نسحأ ىهىتلاي د مالم عفداو م ال_هاتمام_مسح ىلا رظناو

 نسحأأ ىهىتاايهانعفدو د هيفا نعانءجر و

 ىردي سي! نمد-ولابىتتق ٠ ىغىدزثادو قوطتاذ
 ىرقف قب زىلوىنغلاقدزكا ٠ انلقف انتفشاك م تقيز

 اهارئام

 ىلا ناسارخ دالب نعل .ةرااملناطاسلا !ده نا هلة عم ميال نم هلع فهو هدهس ىلار لمس طاسب



 7 تينت ضنوسةنرحب
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 رزءشا و 4يحت اناملك او هريزاباب هقفلاو هديت اسان ثد , 1-طاوهريساف”ونارقلان كل: '-داذ1لاةاي>و الار ءورهدلا ناطا مسا :

 زازيلاو فارمملا همدقو قو سل اىلاهب أذار و>وارح باد" الاو ارونوار وف لعلا ن>اؤاهاو دايهغالاو هش راصتن وعلاو هد رغب

 )2 هان لاوو لعب هقأب ن نع همواسذلاقمل اىلا ىسمتت اوبادملاوزاكلاوراطعلاو

 !فةمظأ نموا اذرع نيالا حى ضاقناا سخر وطار ولا موسر اس 0

 كراشتناهلضفىىمعانلقو « ةدمصق ىئلا قبعك لاودقا ,

 لرابم بعكوهذتعك هجرك * ا واب انماع# ناف

 هفاحتدغماغنيعنع ه هئيداحأض ورلالمنيال هلوةهفئاطا نمو

 هفاصد:دتئعنيعأىلا « هراسخأ لة هناف
 ريسقي سلاهلشت . ظاط قلئاثا هلو هلْمو

 ريصملا ليتقلاوهف «. ىبلقذ_:ءاوربدنا

 ىوعلاو لءطا نذاو ٠ ىلا ح ىزرول نا لاو

 ىونلاوب حلاق لاو « هرمبك كفاك م
 ةام< ىناطاسلا شمشملا ىفىنءملا ادد ىف ىمظن نمو

 ل ودصلا ىنمهان أل« وسلحأ « امذ_ةءةاج ىناطاسلاو

 ىريز و ىصخأ دقوهف عقن 'مول « هبلقىوعي ماشلا شونم

 هلودنيدلا ىدت ىخاقلا فن اطا نمو

 هت ىنع تغابمكح م مك درأةمملا رك
 هكذا ىوهةىوهلا شيد« احأ تظف> ناورغال

 لافرىدغهلانيدلا جالس جيشنا اهدخ هنا
 ىكتممو ىتدعول نماك ران او ه موس ن مى ساهرا تدطاب

 ىتذرمشن اذن اك اذش ىورو ّ مكفطل هيشاو كب قت ىدهأ

 هيرونلا نم هبق ن خان جرذت ودول ل >< ىبأ ني نيدلا بام ثااةقرمسا| هدد ىلاراشأو

 دقو ه4-ه3 لكم لأ 6 هتاورمس لزت م كنس 1 نا نا

 حرلاف همالك حارفال-هح 5 هسغنل ميسلا ىف ىناعلا بست

 هلوق4 رغلا ةعيذملا هتكن نم

 هردشو ردع همس لق هما ا ىاقشعلا لأ نع اسال

 هوو لال 20

 56 ص رانو 0 5 ىلذاع لذ دا ماع يرسخ

 قثمدنمبرقلايةهفطقااةلزنعهلوق هغقل ' اطل نمو

 القنو المقعىنمتشنال م« ىتلا ةفيطقلا ىده

 ىلعت ولا كاذل> الف 3-0 سان دراسب تداشح

 هرفونطقلاكهفلخ «٠ قلأورعسشلا رغسض  هلوقهفئاطا نمو
 هردو هلباو تاق 5 بيشلاو ادام حا 05

 ميسنلاب ىهسملا ىنعملا هقوشعمىفهلوق هغئاطل نموأ|| '
 الوسربيبحلاىلا يسنلااولعح « مهقاوشأ نمقاشعلاتناكنا

 1 0 ريس د الط |

 عيتامنا لاف و لاقتلا

 ةريدكحملا ةرسكلاب
 ذخ ا فةرمسغملا ةرو.لادال
 هعمذوو هدسارارتدلاولا

 نااانلاووهدلو سأر ىلع

 ب تيهذ مودم
 م2 ال وطالما تتح
 لعب هقان ل_ةءوذام

 عاملا هدعااو

 هعم ّيسصق ىهف مامالا

 ىجوروىرعتقشنأ
 ةقادد ىلع ىمضنو ىلقو

 ركش باك كرمثي ل ن*
 نيعاجلا ف لوأتأ ىبه

 رجأ توقان صفلاكوةاق

 رهزار_هو- ه-ذفلاو

 وخذي قلع جز وريسفلاو
 داك جردولوةأاق

 خلاب أ لمأ هواسا /لوقأ

 8 االول هواشهنتك

 تعسا هقال_ه قد دص

 لى هقاي سن اءعلا اذه

 سارح ةدقراىردع
 كراش دولا ناالول عمطلا
 تاكذعإ كرا دءفنألاو

 ةلفاقلا الاةمدآ سا دوب

 زجبلفهدعب وأ ادغةلحار
 اتفوههدسءوباّتكلا ىف
 ىلاعت هلا ءاشنا هبأز

 (اضأبتكو)

 ىبام يشل هللادأ هنا
 الوناطعاا نك ناطملا

 كدو ناكسلا الول ناكرملا
 را 00000000 هادم 0 7 -

 دالوالا هوال- قدم لنا ىلا ةيفاعرمم همم ًاواعمط كلذتركد ٠ هدلاول همخ«بحأ هدول نا ف الانانولوقي سانلاعممآت ذك 0

 بس>-وتداو ىح نود لا» اهلابنو طملارشقلاوةهنمطلا ثيخو همتاخللاءوسو هرطغل | موا ىلا كاذ بسن اودثونولءللوقاو

 ةرشءالوال دى نادوأامو د>اولابدلاولا تتغس# اهب ىلن ا ىرعلاجر برق أو ناك ريخ تاما ناك باكل صن لقاعلا 0 |



 نرادلا ىف هنا هعشنب نأ لمآ زب , ور حشلا ىلعثر وز دذو نيبلا تاذ عال صرب وا |كلذ باحو نئزيمالا نيب لاخلا تحخلدو

 مالسل او رلع ىلع اهلصوف ثي دا رعب نأ بحأ ناو ىلا هللا اشناثيدحلا هفّرعأ ادغو

 (عمع) لثم مامالا خيشلا عم ىل ثم لعل

 تدسسا كإصأ ةراهطو كإقع

 امناطلسوس فنلاٌ يلعن مآ
 اهناط.ٌثودو-مثلاو :

 كرا امماع نعتسساو
 هنامونلاب كإءلوموسصلاب

 عو.خلا هنراهظ سوا
 امو عودسسملا4تناطدو

 هتروست نال ال ارثأ هنسل
 ةمؤسشملا ناابامم-هفأ
 عع نسشذلا للطب
 لريصختو مردعلا هنأ

 هللاقي ئمنءءاهغسل ا
 لّوالاتب رح دقو مركلا
 لاملا ف عرسأ هند حوف

 ىلا تر ظنو سوسا| نم

 نم مأشأ هند--وفىاثلا
 نم ى-عدو سو-ساإ

 اعركمثلا سيلا م-هاوق

 الوان دي رب همركن كلو ىلد
 الو انعمْس و هصعنب

 هدهتناك نءهو ةهريدن

 اماوهلاصخ مركملف هلا

 ىصقني تحل دي ريال مرك
 ىنربي ىح نشر إالو
 ىرقبعلوقأال الدفن
 لاملا هنا ىرقب نكلو
 نةفن الف هللا كاقاع

 ربخا,كماءوعرلانمالا
 لهيلاىف كلو جمملاو
 اوهقدن لام ةدخر لاو

 لارأامو كه مللاو

 امتاذةيبحلا نبااي هلكأت
 نيا و فرص ةراحلا

 هلوقتكنلا ب ئارغنمو

 قدعت امروصةالور 5 وصقااك كرعش تادبأ

 هلوقهناعارتخا عد دس نمو
 قدغلا لب اولا انهو مامغلا ىهو 5 ه-:-اررانلابتقرت->ا دقاولاو

 قرتسح للبنلاتلق لدتلا| ماب » اومههوامواول_-ذامو موةلادو

 قماولا قثاعلاازهفرعب ه. اجدلاىب_< قاو-ثالا دااخ
 قداصلاهنأ ع عسمدنم 5 رفءح نع دولا ثي دح دق

 هلوقهلزغل 6 دب نمو

 لاو يح ااه تلا سنان « ىعفاشىلذ كيداو ىكداماب

 (ى) لازغلا نفح نمىتباكشو « ىتابناناوسعنلا كذخوف

 هلوقهلرغ عد دن نمو

 هود ىسح سل 4 ركحإاو و هقليسس هنفح نللوقأ

 هودفعضلا نم هفجرخأو « روعفلالج كنفح فلك:

 هلوقدس رغلا هتك نمو

 بائتكاو ىنضطرفىبطزفأ ٠ د-ةوىنممسملامقسلتلق
 بايثلا هنلع هلباو سماد 7 نك, ملاممقسابوبتاعءذ

 هلوذ هفثاطا 0 نمل اين | دنب نيدلا سدت مي يطا هتفطالءةيروتلا نومعل» ءالطا لصح نمو

 ىم«الفاو مف ىعيسضاو * ىرولا فىفرح نعى" اساي
 سانلانيعأ ن مودا ه٠ هفافنا مهرد نم لاك

 عولط ن نم :سمثلا دبال ٠ اسم تمعدذاىل لسق َّ

 ىوا_ط نم مطسساا ىلا ىئرب ىهءاد عولسطلا لاذ ناكف

 هلوداضاأ هفغناطا نمو

 قى نمو ىظ- نمىلدقأ ٠ ىتلطعوف ىانمع تاباءام
 ىد خالو ىقوفال ترو ٠ اهمىراجو ىد سعته دق

 هلوقهدمو

 هلوةداحاو ف الا,برضت هب راج فاض اه غأاطا نمو
 احد_صرئاط4لعامون هول ه امن نصغزتمىذلا ماوقلا تاذ

 اهبلا هش ناذي هرمنا « اهصعم هراهلاكف الا ىلع ى دنت

 اعمر نم لكالا طعْشاق 7 هحرسع ب منخلا ى_.ةرباه وانغ

 هلوقةع ددلاهناع ارتخا د نمو

 امارعتسمهواد_>-وهبتندق «٠ ىذلاى وم 23 نع ىلأ : ١ سانأ

 اماوق لاذ نيب ىحضأف الاوط «انقلا ىأر غنا دغالارمدقىبأ

 "0 1 يي ا ا ما

 70 21 مال رت ارمادا دارا جرا و4فرأطد نم هز اانلفهملط ىف هيكصام قفناه لعل علا هوه

 ء(اض هلو ء

 ةنادعثقثوناوان اىبانلاولامن 0 هصحأ انعددابن موره>ذأ هداو عمر انلا



 ثارممح عطقناو تارفذ عد_صناف لادح نم هعزانئ, وثب ددح نمهيذاعتناك امو ٌراصفلا ىلامللا كلتو ناسملا ميثلا كانو

 قىءاوللاحام ناتشو هددن ىثيع عقأاف هدعوانعامت>١ىهتنازحناو هدهحو با <كاوفع هدهعدللا ىف تانملكت ومو
 ىودغ نم هؤا.عم تدكاو 0 1 ىلودصق نم حارتشاوجرخو تصاو تادعو بان شيءبتثمل هلاةةراو

 لا 5390 ا 12 ٠00 210 د7 ارز ا ت1: ت1 1 1 11000053-10153: 1111395 1 00 ا. 17 تاج هس ووو او «ههسس هس سمت

 36 5 7 5 2 هعس نم قعد لاَدإت ةدصاولاو «* هر نم هتافنا م-حاو
 تاع> دةودئاوف نب رخ ل

 1 ل الفا 5 نمعسن موري زلا نباباي ىلع فةودقو راز +1 نيسلبا ىبأ لوقهعسلا هب رون ىف عقوام فنا طل نمو
 . 3 هضإ

 0 اهمفاذانريب نلا نا ىلا اهلسر أوه هقر بّتكف هريغ نود لوخدلا
 ماقمهتخأو هتمدخىف :

 بابلا ىلع يام ىدمللا لم ددعل او م-ههجاربالاك اول ددق ساذلا

 ىدخاب لدا ىداني و بالا ىلع ض قي نأ مدخلا ضعب أ تيبلا الد ىلع ريب زلا نبافةواسلف
 هلوقهنموةعسا ا ىلع لادا هلوقي وهو لخدف

 ركش و هللاىكشالءاسل ٠ هلفس قا ىضأشركمو 1
 رصعمو ىلة#وهو لاس <« هسئدان ناو ه_ت.طصقنو ظ

 هرادىهلوةهفثاطا نم ىنمختد و ١

 ةسنعباسلا ىلا تل نكلو م تازئدق اع بار رادو
 اش راوللا اسم ل دكا ع ىرطال نمر
 هصرامتلا ىلع نوك أوأ ان. « نوك أىنا نينامقرسفالف

 تنكامف ىتفالخ هّئءاوو
 الا ه--سكث نم هالوأ

 هنك غاب الهنا ليصتلا
 نمكلذس داو هراذعم

 دسلا حشا (لاس اوهام

 ظفحو ىدعب هيلارظني نأ
 هلوديو ىتيب وهنيام '
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 ه-:عء ضرس الوان اد 0 2 . ٍ
 هطاس نم هنكع رانا 5 هعماسو دا يضخ 5 م |||

 0 تقولك هعك ارلا اطبخ دصستف « ةال_صلا ميقا نأ امىثخاو ش
 0-0 ورامتو 0 ا 0 0 5
 ليل ريرراتس 00 ه-:ةاولاار-مت ناتيشخ م«. تلزار اذا تارعام ادا

 1 ادهرس كال_ءىلع حكي دملاب عوسلاو دو>ح هلود هذمو 1

 0 ىدنلا عقب اام د_لءدرغاام ند سحر يطااو 0

 تمول يترشب ودل 5 هلوقهلارغا عئادبنمو
 هيباءاشنا هسه وه هاب ب. 1 كلذ 1 5

 3 - ىبرغو نودعلاب ىلهذ لاذدو #« آ مدس ترن نيغىوسىبامو ||

 نامت قرظو نسل نعاوةدصدقلم ..ةرظنو نيع ناساف .ةباولاقو
 «(ىرخأ هعق رز هلا بتكو 5 هلوقهنوه*فئاطل نمو ١

 ماعلا عش *ا |هنبا دبأ تاك عزاعزلاحايرلاوقربا|قمست « .تناكل خلا نم سأر كت عفن |
 0 ا هأ نيد كا نعاهلقاق-ش) «٠ ىوتار_عاشملا هلا ىل- تاو |

 تاكسااءىطب سو جاجزلا عراوكر يغب نكل سأرتاق ٠ سأرشل ىبمكح ل قاذاو
 ةلماخحالوه_بتاكمالو هلوةقوطملا هير وو ىناضبأ هفئ اطل نموأ | 1

 لضفباطلحرثعمناو ضااماده الك اركشْل 2: * هوسأو اعنفص ىتتقوطتنأ 200

 1 نمرو نم باب عوو.ملا قّو-طملا كاذانأ « ىلاو ىىدعس لاحمام اذاو ا

 هسدف ل وع. الالا هتالزغت ةباغنمو عسبطاق«ةدعدب لسصو و قوطملا عجم ةناسبن ني نيدلا لاج خيشا اخ انه نموأأ]

 بعتفولل_دوعةباتعلا هذآرقاتملا لدخات لو ٠ قوشتاردج ىعف؟تعءمر هلوقأ|

 هوو كلادعم هلتاصحامو « ىدخ قوف ىنبع عمد لو ره
 نيب هريخو هءلا ب ودك |

 وأةلصالو هنعوفعلا : هلوقهنو<2 أ اطل نمدأأ]
 ناك ناو لاخلا رعب ٌكفصو فرعأاملثم ٠ ىكفصعساولا ىلا
 1 ار هيكم لذا داك كا قرخلا باتا د راق رسل بابنآ

 وأريمالا لاف بلص رخ ال لاو برمضد مهدح [لامتف لحرلا اذه ىفنو رتام هئام دن! ريمالا لاق لالا قرعتف همدةقاراو همكح» نيب باكل ىل هوم تريخد ةف كل ذ ىف حالا ف رمد نا كلانه هلبك و كا بنك ة لاذع |فرعتر وزملاراتاز م3110
 هستتباهحوز نأراتءناوربمال | كا ذءريخوريمال || نه هَ دصفةبوثموأ هم هركم م دعن الف ه_هكح ىطعيل هقدصأ ىننا كلذ نماريخ

 ما

1 
1 
|| 



 نمانخاصثو هسناحؤدشزلا س اذا هيحاصباندسحأ قد نأاندعؤيو ةرمثقلا قءةرنامزلاذا, ةرمثعلا ىدئانع اضترأو
 لاو>ةثالثوأ| اروهس نيثالث و هذهع برقأ ناكن مرك اذ لهو دهعلا ضمني النا دعب نمان دهاعنو لب امرصيال نأ لبق
 ركىبأ هدرصق ضقت :ىقهلو) *

 اللا نيت رو يدسف
 اح لدفلا بخوال

 ضعايبدرسادااننهدعبو

 ناىرمعاو اسمةراهطلا
 ناكول نيا نيده

 ضر قانتنت اه" نيستا

 نم اينجام ني”رسعوأ
 اناك اذا كلذكف ن-صغ
 اردصي نادعس نيرعش

 نسال دارت نع
 تااو ىلع امسصت وأ عبط

 ىسفن انومسوأ بلق
 رعاشملا نمي دعك نصا
 مع لئاعلا د وثغا مم

 ىف هارتاك ال نك-او ثري

 تنكامو ركبىبأرعش
 رارسالا كا: فثكال
 راتسالا هده كدتداو

 راؤعلاو راءلاهنمرهظاو

 نم ه-ءاتغانامالوأ

 انام اهفانملع ضارتعا
 اهف انياعحدقزي-هتو

 تاماهم نم انور

 اناهلوةنم ىردتكسالا
 فقئاناواهاوس نسال
 فصناولو اهامتنمدنع

 هعبطض ارل لضافل اذه

 رشعوأ تاماقم سم ىلع
 ىلعامدرعمت تاب رتفم

 اهاده ا ورئامذلاو عامسالا

 رئاضتلاب زاستالالا
 الو اهامقت تناك ناك
 اهسمالواهذخأ وأ اهحْزت
 00 تاما نم لل !نمنا معمق هنهودكرادت و 4.ءسرموعد ؤأ حرخلاب ا“ هلأ ىلدو جدقلاب هلع حوا

 مالسلاوهبومع فشكب ققحر شع ىلع اهتمردعب الودو ىنعمالراظفل الن يتماقملا نيب ةيسائمال ةماعمةئامع رآ ًاةيدكلا

 «(هتلاهلو)

 د->الىناتلقورعشو ىز راومللا نع لهل عّتمأ تلأس «(ىزراو دنا (ه :

 اورثك ١و ىكل-عاورتك .٠٠ رثعم نم صنم نم

 سن ةقادصلا نم ج «٠ ورسللاىرأوم_ةداص

 ردا عت هوو س ه٠ ورطااىف ل-مس طالاك
 اراوسلم ”لاذ( ننكل 6 هتنطئتحص تدرأ اذاو

 ىامجلالوةنمباقااورودصلاحرشامو
 برم ملكنم شيعلاامفردكت و ىتلا كت.غب ىتاج تردكو
 سبط اهق ءاملابلق ناكالو . امباحرشنمضوط اردد ناك اق

 تعيلا اكفل مم ٠ ةفوزعم لزنم ىل هلرذةعب
 تنحلا رامخلا مركاو ه هيرد_ءلااذل_بقا

 هنا سلو يلم دي ىلع قارولا ج ارمسلا ىلاه,بتك ام هغئاطا نمو

 لاهسعل ن نأ ىعما ىو د1 مع قاوىالوماب كلددع

 ل ديدنأ مهفكمفو «هدوصقمو بالا ىلع وهو

 هلوقهفمطلالا هدكد نمو

 حرسفااب ارثاطو ىرولا ىنغأ نم تحبصأ
 حدقلاب لاتكطأ وه بهذ ىد دنع ردها

 رودحأ نغأىوحافع ه٠ ىد-ستذا ساكلل لوقأ هلودو
 رودملا عك اذ لاصاو .# ىري-غتبد وىتدبتد رخأ

 هلوةهنالزغت ىهفث اطل نمو

 ادقو تب ذوى: ضتيفةغ1 « هباضرلالز ىنقس لازام
 ىدصلا هيوا<ىلقاءداذا) ٠ هرب تيوراسح ىئنظ|و

 - لاق فيسلاب هيلع ىوقتوتابن نينيدلا لا.ج ٌحشلاهذخأ
 ىدصلإ قراحهأا 1 توعداذاو 5 هطاط نم ةلدق--فوسسلا اوعدا

 هلوقهتامعادم ىهفئاطل نمو

 ن-طةهسيفو قودوةاوهو «٠ هيشرك الك ١ اصخشتسأر
 نطولا بح نا.ءالانمتلق « اهلا تكلزام  لاثو

 بيعنا | نننس> نيدلارصان اهعقاوم نم س>وةبروتلارمد ناو هعاهلا كإسىمظانا نمو

 درمثثم نو ف> نع ىؤنمونلا اه * ىلا ىتخوذُش و ىرفعمتدرحو

 . درحل ار يعفلا يشلا كل دانا : قاو ىناقم ىريغى دنالف 32

 هلوقهي رولا فهن رغلا هتكن نمو
 نيملا,زيللالك ؟فناقىنوعد * ةراتبرحلاىلا اونشدةولوقأ

 هيوأآتشعامل1كنمكنالو ٠ ىتك رئاىجلاةبودللودأ هلوةكلذلثمو
 هيونريغب ريمالا يس لهو «٠ اذه كرت نكع فمك تلاقذ

 هعمالو هيدائ ال قاعلاو ٠ اوريسمقفش قلعلا ان ًاراولاق ا

 . ماركلانالدالا ن[:ركخذا ماظناا|ضمتنيو ماظعلا ضم ضقزاد+ودسلا عشلابدجأ

 لا
 9 يلح



 لذاذا همد1لا ف ثرمدتىنال هدمعتاا قر عشناها وسلا هنلدعم فيكوءالوم لعد يسدلا خيشلا مركت ني | 3 (اضااهلو)»

 حسن د_ءباهفو عدم انش امفرهدلا نالو#.ماو معإ اذس شع لوووسلا لايذأ ىفترثعو هلب امتملا نسخ لو هلماعملا تأسا

 هنح لم نيد هّدسحتساو هدامأ مون ) 03 1( هدا أساهناوىلاؤ برظتتي مأ طاناءار وع طسالو. طغلاذع ؛ءامالو ىلحر فر رادعف

 4 دفا 4 5أ . 5300-7 - - -

 3 0 بادتالارينع نم ىتذأ ىسهف 9 نافل 8 دل لاقواضاأ هلع
 ا هن ادعس تهد او

 7 0 سم مموهوالاح ار 5 دةرث_سم مه ءاحأمر شعم هلوق هلمو إ | ل اولا لك سلو هباب

 00 - اورفنالا طةىو ارام « رعب نم م-هورازحانا

 رو هملص درا ىأ ناك مآ بيصا|ضرا.ءلاك ىنهذف 5 نيساا نبا ىلع ىردق م ظاع ىبتملا ىلعاك,مملاوو

 هسارفهدهوهمءإخ سلا بسطااونأ فورسلانال 5 هيف ت مك دقة ىف ,

 هلو ةز طابا حاالا نمؤملا هتعانسنمايروم مالا نيكاربصتمتلا هي 00

 مآةدساف اهناالا فراعلا هيرادنال نم ىراد:الخ «٠ امترمذماجلا تمزاذمو
 ةمعتللاناكم ىندك سيل هن راجمنمءاملا تاو ٠ اهدرابو اشالارس فردعأ

 ةئملل اضراو اهعضن هلوقنو ارملا نيسحلاويأ هياحاف

 ةير 2 نم لقاالفاهعرزب فاتغاف وظااوىفلاقزر 5 ىلع نيعناممىأتلا ن نسح

 دافناب ةرطاخم لاو هعذد ع لال كؤد نب 1 نم فرع 01 هيراز> قراصدمددعااو

 هبط نم جرخل 0 حرف موي ىفهدبب ىلا لوخدلا نم عنمدقوعاسؤرلا ض ذهب ىلاهءبتكام هعل دا هغئاكل سرا

 نيقبيلار زن ىلا نيسمتلا 2 لوخ نم دلم نكلو * جوركلا عابط نمامىالومأ
 رفك امآ ركشأ ار ظذلد | لوخدلادذع برضلا ىرشأف .« ىدغلا اوحجرا كءاملتيثأ

 ىنكلع هقعاص عقو* مأ 0 ارطقهدم درت ءاسوؤرلا شه نا

 اذهن ىنكلمتةهادوا ارصلاو ثيغلا لسخأ دق هتحارب « هفك دوج ىذلا نيدلا معايا
 ودا ايش رالرفوملمأ ارطقلا تحارب نماهاو>رال و ىنناةفاكلا ضرأ تاحأ 00
 ناردع مارمعم قاب : هلوقلهنامننبنيدلالاج شلاق رطل

 01 ىامصقواطلا نع ىزغ «وكشأ ةاضهقلاىخاودوخل

 مامسغلانمجريرطةا « ب.عءالوودرارطقلاو
 هلوقرازلا نيس ىنأ تالزغت نم ىردك» واريثكه لعب هن سانلابعالات

 فاكلا هنشن لول كاب « ىدذا اهلاردب فلكت
 فقوامل ىومدىرحات « راذعلا كف ىرذعن ماقو ٠

 درومو 'دروم ىف لسمأهل «صقرئاحنغرتئلاواهدخ تحل "7 ةرقاسا
 درملاو ف لمصفت نعبرعأف هاهعاضرفاثنرال ىلق ماهكو َ

 هلوقةيروتلا هنو فئاطا نموأأ]
 نهذدالو ل -ةءاهل سها * هش ىأ خيشلا جورب :

 نالااهرمددتترسحام « اجدااقاجبروص تزرول
 نطقاهلو- نماهرعشو «ةمراهثشرف زاب أكح
 نس اهقىام تلقف ه امسام لات لئاقو 5

 ىنالط_لا نينيدلا بطقيشل ادنع ةرهاقلاب نيسسحلاابأ تيأرنايوبأ نيدلاريثا خشلا لاق
 هنع تبتكو هسفنل دشن ًافرازملا نيس اونأ بيدالاو دا ده نيدلا ب باق يدا ا!ىللاةذأ

 ىقلهللابو عنماذاهردعاو

 ك0 6 تكا
 0 ه4-عرصل ىبه

 هلهمأ 0 هعرمشل
 ةار-ه نم دوعا 0

 نانم لّمعا ناطشلاو

 لو-وااذم هيلا سوسو
 جيثلا ىلااناو كلذ” ىدل

 ءالؤهنعو تدرود .معلا

 اواعفدقو ترد_تموقلاا
 نودوم-هراد هم قوف

 نم ىنيععماف ترداقام

 موقلا نموأ ةرك دتلعفلا

 اناىذاقلا اذه ءماضأ هلو)» ىلإ تن هللا اننا هيعو «يهأ ىلءفرمهبلر ةرالعم 0 باهمم)

 ىخرد ىلع هنمدرب اين اك شاالذنالفاماو دو الاهحوودتعارتو دسار هللا سن ةلزتعملا د نملقأ ةلزناا قد 2ع

 شالاو راوولا نس ,شيعلا فاطعاىنانبلقتوكزهل اودي ىنانفرسصترلزغلاو ثي د هلا ىلعانعاسقجا منو 0
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 نك , و راشتسا ىوهلاو ريشا تلقا !ناول و ثنايا ر رلئقل ل ولأ غلا و ا ن ونا و جيشلاب

 ناطم1لا ىلع ناطرمدلاسبدروطش اذ موم|نايذهطارقب هرسفرالو طابنت ءادكرديال طالخا ظفل وه («ء4م)

 ءادوسو مولملا س وهو

 رط-ثتأرةوءوم-هملا

 اذامم هللاو ردأ ل بانك

 وأ ةعقسرومأ نعربعا
 4مم لا وأ نع

 ملوهريخ تفنظ ىنا مرحال

 تزوج وهريغدعأ
 اهدض نما لوومال_لا

 لجل !نطلاعمتيهذو

 ىرةهمتلاتعحر مئاوافنا

 كل هللا تلاسف اناقتشا

 ةةالس تناك ناديزملا

 مداحلاو
 اضداهلو

 ىلا ل.< نيشا !لازرال
 نم ه.لونامذ نالسفابأ

 انتا نانا قد
 كلذ ىف لعفي امر هبادحاب
 هننايو ةلضفهي>وامالا

 اموهلسأ هبلاوعدب وهلث*
 رطامألا ريفا مود
 دل لوقأ امو هلهأ

 لضافلا اًلهترشاع

 تنالو هترع تناطق

 تنس>اتاصاوو هنرمدد

 هلاصخ تدماوهلاصو

 هدو- ب رعأذ هنتلاسر

 هدوع تاصاو هممعو

 هل زادعمالا َّى تدءعنامو

 رظنالو هةس>الااورع

 هاد ىتتناا5 هتسرتفاالا

 رك !ىهالا هلادص> ند

 7 ارذلا تلاع محا
 قىلناكف هش و ىلا

 ةوخاوءاخارمدط دونا ىرمءلوادودععبلا ىلع أ وادهدسغلاقبطارادهح للا قريك ًاةيرغلا

 بحاح ال قس نأ راتخاو . هلدع قداز نس> ناطالس

 بع دعب ابصس حارلابتقكو 0 ونككص داوح قاساناو هلو هدمر

 بناذ ىلق َّق هلدحو) 5-5 هناىل_عىبلق انكاساب هلود هذمو

 تبحاولا نع جر لتنأو 5 بحاو ىوثلا فر نمىلف

 ىبارىف هلوةىف بلاها اذه ريغ ىفاكبسنكلو ةنابن نينيدلا اج يشلا اهذخأ بجاولا هتك
 براغلاو علا طلة دعس ه ةزربىرسماب اب دعسا
 بحاولا نعتيد_ءناق ٠ اشألاتنكسواريط تعرب

 هلوةقارولا جارسلا تالزغت نم ىنصتن و
 اقش رأهنم اهدقان ًاراولاقذ ٠ اهدق نصغلانتهشمهللوقأ
 اعععام_ثتبهشندااولامف ٠ اهد+تهش نامرلابوتلمذ

 قد

 ار عيعمواد_جعمن ىسا ىعمدو ا دان اسةيدال الالطابتفقو هلوق 4نمو

 ادصاااهلاسأ نيحاهنم ىظحو 3 مهراب د ىورأ ىنأ بخ نمو

 داسآ نيب تاهك اهموقىف هتدينوة1لاءالكودمء!!نمىبو هلوةهنمو
 داتوايددعل رعغشلانماشب .ه اهثاوذن_هىلاعملا اهملعتنب
 داك اوانم ةدئفال نكحإ) هىرقاال رانلا اهاتنحو تدقوأو
 ىدابال لضف !ناقوسؤرلا ىلع» اهل ن:رذ+1ن اس1 تدرولؤو

 هتينج ىذلا نكلو لماكحا عطل ىفتادا عبس قارولا نيدلاجارسس خيشلا ناويد تلق
 هناوب دنم ىدغصلانيدلا حالسص خيش |ممجو قاروالا كلت تارعود | هدب لماما تيكشو
 نيم» ىنرازملا فرطاقم نموالاة ه-.فجارسسلارون تير نكلو جارسلا ماءافسواف.طلاياتك
 هتعا:صقانرومهلوقةيروتلا

 لعأنعوىوةنع ل .. أن ىددا لبقالا
 لهالاوعرفلا مارك ه موقنع لأستد هل
 ل-عون م هاشختو «٠ باكون مهمحر

 قبدضت تمرن امه: لسوبأ د 5 مةلءامدلا لم رسشع :نم ىلا هلود هلّثمو

 مدللاةهارامفر-عأ ه التيبلا واما تدهصأ 2 هلوقهلثمو
 مشنلاب معطنا ذاذنلا نع * ىقا نهو ىرعذ نمت ذتعاو

 ع ىل-ع هللا ل ذأ #« ىذلات:كفارقذ هءلهس

 ىنذافاشعلاه نملانا « الو ءاشعامللىفلعأ هلوقدلثمو
 ىاكح قارزح قىتاك« حو ىو ىداؤفالخ

 اناد<الا ضفراو اظاف- تا ثءامدرازحلاركشأال فيك
 ايداك!اوحرا تنكر عشلابو ىف .ج رثبالاكلا ترادامجبو

5 
 1 هءلقو

 ١ .ناوممئل مؤللا ىلع عب ريملاك ميركمركد |ىلعرسةاموامه لس شارو ا ههنا م-ل_ضاقلا اذه مجدوو ةوصوءادو ةيتغلا درو



 حالصهلعس د ةفنب رابتل ار ردا 5 ن# وعملا رامذو ثسغلا باص ورلعلا بالنون امو ذيل لاجموزعلا ناسمودوملا ا

 امهنيعمءاضقلاو امه ريباك دأب م نيكل نب دس لاكش كسل 311 نأ لع تنكو نئرادلا
 جيشا داهرثأ ىلعدتلا هن شعاب و راطسالا )و ءال) هدلهتم د23 امهئانفىلا او امشمامّماعلل ارت هم ىننب ار غام متسع ريخلاب طساو

 هلاو> أ لج - ىف رعل ىف

 لمد عولطاا اذن اكو اه عولط نمد.ال لادو ناٌقذوملاهنأر اهل اقتو

 هلا لصواقاب ارش تاطد ةوهلو5 هدمو

 ىلاءتهشاءاش 1 :
 س٠ئرلا يدل ىلا هلوإ تاد 0 8 رسم شيخ ار نك طل ا

 (لضغلا ىبأ تاحارلا نمتاخ العلا اوقرمس 5 دقو مدي ورك ناحل

 نأ ىفزيشلا ءامغ نأ ْ ْ: هلوةدست اد+قفم دل هكر

 انا تاروت ىدذذو ىف ىدملا ىلع ندفف « تاساد كلوذع فوطقتنأر

 هام طنب وأ ءانبدم-ثوأ نفجربزقتلح نا كفسو « نيسعربرسقءىسملا تايمكو
 ردهاظلا دبع ن.نيدلا منفىلا بتكو (ٍ

 ف نمورفظ نم هو>رب ه« امبىمأدعاو ل دعوتحتانا

 حفلا ىلع ىنسبمنيأ عم .٠ هبي تلقدوملا ني لامذا
 ىام ناظ همف ىنظو ىدند 5 هل- عل تاقلاملابلذمو هلودهذمو

 سرغب وأانو-اطرمع# وأ

 ىءفاناىئنانع ناك امرك
 اذافةلمسو قاخ وأ هلمح

 ةصرك ركل | ن ندتددو ِ 1

 لاملاب ,وطخولو مشن : فرب ال «نكل ىنداجاف ةدمال ءاجت سل ةقاردلا ج !إ
 متغألهأ ازرخلا ترطخو ىفىناطمدقو هسورحلا قثمديىهدااواَول نينيدلا با متاحا ولنا ىلا ىنعا ا اذ -هىفتتكو
 طخ لأ مام لوطن ناكدقو هءاعامتلحأ ريناد فرص

 ماعن الا ةداعا هنضتقأ ان هريشك تايه ىرولا قوكلو ه ىنعريت اص ل
 هللاو دةوماعلا اذه قده هرو رضلا لحال ب>اواهفرمد *» ىلا عرش وو ااا و

 لدحرلاداز هنكل تردي اباكبلط: هباعصأ ضع ىلا جارمملا بتكو
 تدض|اذا لل هيطتخإو بابسالاوباسن الا ةفورعم «٠ فول مهنس مراكمملا فكل :

 تاعئو الحار ركع 4  هلس عفشلا د لاودعت ل لزت لف بالا ١ ل ثا

 افعانضم سل لعثلاو تانرع هنا ضن قهفتاطا ا

 2ك تافصاانس>هلنوطاعش 5 اودغو تاورعىفا هنطأ

 الزابامزقداك اماذاالا تاورع ىهفقو ىدنعتاف ٠ اننعفاول_-هىلاولاومم
 نمر كلا :ناك اذاو ادمغموهلفح نءادرجم ٠ هظافسحر<لئاوو هلوقهلازغانموأأ]

 ادر نههراد ءقتابف 5 هظاحل نمهيدخ ىلع قاخ

 ترهد> دوو هجر نا نسا ةياعوهرداوت هيما 1
 ىلاههخرلد و هحاألا ىو ملأ ن نمتاءعف ىلاامو »و لعملو لمعىنع فهفهمو
 لع نانو كا ىوهلا ةه>- نمتن اوف يكب ام أف« اناا نصغاي "ىلا قاعالا ل

 2 أل عكس شام هاشولامالكن كصغلا حدف ىذلا ف. لال تاق هلو هلّثمو

 كرم نأ نصغايىذخأ تاق عر ىدذعةاشولالوقلاه

 هللا ىىجرالف ه:طعدو

 اهةاذصنزو هْلَضَق ةنضقنو

 ىريضعت ةهضةب لع ناو

 هللاناشوا ةارامأ نيرعالا هحاملا لئاس رضأ مكلو * ىتتمرف ىمدألئ اسملاو
 ع نا تراش ند كاذذااهلامو 35 فقرق هعبر نم تعشع ىردناة يلم ىفلاقو /

 «(اضيأ لدا« تاكو طذلاذنو كك »ع | -احاو_ةل>ايردنلق 38 م م جل || ا

 عجرال ةرعنلا اجت ا قوه 0 ىلعهدو دره ان الث قااط 0 :|هوةدعل نما هلْرع تدهن ىتلاو -

 شرا ضقن اذالزخا|شراسداو ةو اود هع ضعن نم تسأ هود دعب لْزَءلا ضةنامهلناو ءاقنعاارهظتوأ 1

 ثك.طاخأانأ لقامرب خودو لقث قا نسحلا ايأاب فورعملا ةءاضاكف ودلاهعاذا هللا لع ملو ضف اذا

 هحابصتنأ شيعت هذءتام 25و هلءاف دا ملا, فرط تبدع هلوقهنموأأ|



 ذة ١> 00

 ١ ناموا نار بنكي اثره رب كالولي لا ا :كلوامرغلاملا كلدلزحا

 ١" ”درلاى ذهترك ذؤ هطخ همل !تددر نأ ال رح ناكل ه لامتل و لبقلا ذه ن نءلولاملا اذه هّننا يقف ةماعزا ادن: لهما ارغلا الولومرغب

 ظ نرئفاكاالولو لب ليزحلاءالولاو لد ل اءانثلاالاىد:ءهلسلفان امأدحلا (257) رواحت نع هحودنمدرلا ىف ناك ملأ هدعو

 رهاعا!نيره اعلاو رذاكلا
 0 تتم

 هللاو رهاظلاىف نالفنا
 بر اان راسل العأ ١

 : : 1 كامو عمطلا نم ه1

 ءاردزالاو ناوهلان مهب « هومرومهده>-رعشلااوضؤر هلودهممو ريدا انضر ول مرسلا

 ءارعشلاة ءاهنماو# مه-عم دباب ناك بالا ناولف ١
 ءازعلارعدقوتدتشادقو» احرلاباخدةلام الاىنءاب .داجأو ىنعملا ىفهلو

 ءاسورلاٌنناعلتم تلحو م: ىملار < لامإ الان ذس
 بيد' الامه دنعتوملاءاعل 2 سان أن ءى-ؤ>و مد نوصأ ىعمل ١قلاقو

 تيجو -هلهيقاوولو ٠ ضخمه دبتءرهشلا برو

 انينعتلام”الىراظتنا نم ٠ ىلقىأردأا1ىللئ:او هلوةهفئاطل نمو

 انيرت نأ ىثدخأتاقةدو#م همهرث" !لاوامهفربصلا بتاوع

 هلوق هّدع انصوه ,ةاريغ ىفهفثاطا نمو

 اممم وزاخلات ع مهتيحأف 5 هع رص نالؤاب ل د-:ءناكدق

 نمو هةسأ نو ىدد

 60 * كا 0
 لسغالو هس لفعت الو

 ضرفلاعازالو هن
 هللا بقارءالو ه-تةوو

 ةم-غلاهذهت اغا ناو
 ةوق اني رت دعب هغناطل ٠ مو هال تك

 هدماخلا هسفن ثعبلت ملف #٠ هبحاجىف هسحرأ تينأ

 هدراملاةل_تقملا قاعت ه سوعنلاو هن: هدو لتدقو

 هحادكءرملا سفنف حدك او « بستك اوسدهتناواني وهلاعد هلوقهنموأأ| ... م. 7

 هحارلاعمدوجوم عقصلاو ه ةلرعىفه4.>ارلا نع كحو 3 ا

 انجامهنفذح رسب هور ازا هدشنأو ىباسحلا ىلع ىبأىلاهلوإ«
 سد ىرهأ لكسف 5 ىسابلنمتيعتال .

 سفن 26 ككاو 2 لاف .مئام هللاو

 مالكل اهنعأ تفرصو

 ,(ناشرغب
 ++ بروش 1-72 --- زرع هللا مادأ داكتالو

 يك مئاسمناو ُ لام مثئامتقدسص روغلا ىلع هياحاف لمعت عيسة نس نشلا

 ند كنج ه ععاووا و ممر عابسلا لبعألا

 ار هيل خلا كرك اي يو تمرد هلوقهنهوأا ليعتام هقللالمصتال

 سزرلاىل-ءمايقلاكلى-< ٠ تلاعفاهل نيساياعتمقف هن-سنأاكو عادولا ىف

 7 1 1 1 ىنعحو ولام هنس نإ هلصوو امسي هينا ٠ هلقيبانفاضا قداو هلود هذمو

 هل>رفومضلاهجوىدمدو ه هلقسنمايدأ لقأ نو هسسفنب ىذاملا ماعلا
 ّْ ىرعشل اهنودارعش د دلتا «٠ ديمي ى دم لاس للاسو هلوقهنموأ هناوسؤر ىعجوأ اك

 : ارفدلاو ءاضيسلا او ديعبد 95 سشعم ىفتنك ذا ىلوقي ءالبلا علط ماعلا علط اىل

 ١ ارضخ هبط ىلب تلق ٠ مسه ربادتاصح له ج ىارمألا طبخ محلا
 : بعتت مكس انلا ىدانوىلوق « نمزتهااف ىدهح هتحدم هلو هنمو :

 قارسعالا عاقمت قاسلا
 نم ةادع هللاىنازنأو

 بسطاا نيالا نبأ كناف ه ىللبق ةديزو>رأت اقف
 هرضس ساسك الامطلب « اريسراصاربأن اك هلوقاضنأ هفئاطل نمو

 هردو تيدسش ىيعمو ه قع نرغنبال فمك
 : 5 ال-عو ليسا

 ىنمد#: نإ 5ك قى ةرعلا نم

 0 ب كلادو ىضررللا تدك اف. دي ط2 اوما ىنصت !لو هبدع فرضت لف ماعلا ىضم ىتحءامسلا بوص نيم وءاملا نم

 000 |تاناملا ىفمهرضحأ أو ئدبل مهلصوأو ىوباب مههيشأو ىنيعل مهّرفأو ىلع مهزع ًادىلا سانلابحأ نيب و ىنيب لاخ هلدجرب

 0 4 طا :هورعلاءانفر مغلار اوح ىف هلزإأ ثيح هيداعس نم ىمهس لع وهن داعل نم داخلا هده ىنهنلا ىناع لو

 1 1 ا
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 نم سيشل كلذ نأ لوح امراةور«مالوق ل هيلة قدصلا عنمنموىفوبال نأ يرغلا بسمو فرمصريشب معرف. افرغ

 ١  5 1 78و 0 ه 0 / ١
 ٠ نمو ساطقلان مهنهرو ساذلاىلا جا > | نمو هتفرعالا د ح1 نع هّنف :رمد حدمالو هتعضأ الاذحا ىف هةعضو لج نمام قمئالست

 كالا ثلث لوي قد دصانل ناك ا ةلادد م فصنلا قدح مل نمو قالا فصن قا قرمثلا فصن فاط
 موق ىلع هدوم ةل 4 هد هءاروواد> (2:ه) نو 5 ةباعدو طونمه خلاب طونقو سابق هبحون ساب ىرمعلا لهو هشلث
 ا ]آذذ | | | 1 10 1 1 1 | | | | ]| 1|

 عوذدب رع

 ل و٠ رو الب دة هللا دج تدع 5 دةواجارمس تدب نمت>رخ

 مسج نام 1 1 ١

 لاحم عساود .سااريمالاو ىتصالا د.عءىنرازملا ني ىبأ ىلابتكو 1 ادعى رازملا ني ىأىلاتت
 هرك دره ةو ىذد عقلاخلانع 5 ل ؛اسن اكن م مردعا | لعب ََْى ىحأ

 هردءرذدعااق و هارولال !ًاسالف 95 هدمعدعلاو رازخلا لطب اذا

 ركن سال ىتلا لامءذل اركشذ 5 هع نيعيس تزواح دل ىهلا هلوقهممو

 مدعلا ناكم تب ان مهل |

 مهم بأ [كةقك ىانأو

 لذملا حانج انحرفاو لمالا 50 1 5 .:

 يلون اونام ىلءهللدلاو رمعملاجارسلا اولاواذلاروو ء هسه تددزاتمالسالا ىف ترمعو

 1 اوس ربماعم رّو-نم جارسلا نأ ىن.اس امو ٠ نرسم ىءأرس: كارو م-مو
 نوعان الو اني لع | فوتبال دخن دواس لح

 ارولدزا ابل مطفاو 1 كا 5 أاهف

 كا 01 ىنأ مان 0 ىنا : هلوق هلثمو

 ىتضرتءا دقو لسوهل ' ىلعو

 لوصف ىذاقا | هللا دنأ

 قوشلابأ ًأدنأ امان ىردأ ال

 قدصأو مسرلا ف ىرحأو هذ
 وهفبتعلايءأ لالا ىلع
 ركشلابمأ نتكلا ىقحا|

 ىرمءاورك ذلاب ىلوأ وهف
 لوالاود ىلوماركش نا
 هدرمس با سنن ىج ىدح مف

 ىزح لوقأ هدرب مساعسو

 لضفأ دل كلملا اذه هللا

 هددع نع قوم ىزاحام

 اعنمو هملذ نع امودّكثو

 ىهذاويعت أ مهد مىةحارالب ه 0 هلوق هلثمو
 نهدالب ناسللا بطرادغاحارس« ىأرنموناسالا بطر ىنن ول: رب

 ةضورلابميقموهو ىباها نيدلار ين زيهالا هبا ابتكو

 ىراعشاتيمىحاوىفوشلبا ٠ ىكا ميركل بابا تدر دقك

 رانىباةلاوهضورفتنأو وه هل هزأامامئاخ ىنننأو

 رامثأوراهزأ نيب اهءافنأ هتقيءةذورىفىتدزتن الا جارسلا هبلايكف

 رام تيب هارأ تيب لكو ٠ امتيئثناف اهاذشب ىتركسأ
 ران قبلا! نالاةنأب ىلوأ » نموجارمسلا انمف ىف طااغت الف

 املع ىننتن أ ىهتشأ ًاونيدلا جات بح اصلا ىف ةد يسصةتاممدق قا ارولاجارمسالاموب ريسصنلا لاوو
 اممم غرفام 8 : جارمسلا لاوجارمسا اةرمم < تدشن ااننئداشلالا اهريموهنرمض<

 ريصن دعنر ءثااى ىلءدو 5 عيدبر عشري صذلل ىنقاش

 ريصذلا عنو ىل اوملاممن تاق « هيقمءا,تءممامل ّح

 هممه ىلع هناعأو همن نع

 باعملاو:ددمرعلا نأولو

 هدهد لاسحلاو هدب

 انع> هبهما.ع ترصقال

 . رعبا هرملا نالوقأ
 هردمب ١/ نمارطخ لقأ

 اهارئالو هرمض اهم

 الا نيعمنملاىلا لمت

 لبالا مج ىف ليدلا تحت
 ادو-ورث ك أ امال

 رايدلا هدم راني دلا نم

 هرايزلا ىوطبا.كارمدع ٠ تأرذا ةرايزلا توط هلودهنمو
 هراخ اك ئءالعلا دوب 7 ىتشتاانمل بعل ع

 هراحد_ب.:د نمةراح لابس ىشوبرهأتدقبو

 هرانمالو جازت ال ان _-رثسا ىّتساب لوقتو

 هلوةهقارولاهعاندنعهبىرواممو

 قاد>الا اهماه_سبولعلا ىدو ٠ ىبرذا س 5 :رغذاذرءاشألا م صن

 قارولاوهنمىره--ثتيلاب ٠ ىنع 00

 قار مثاىراربالا فئاتكتو «. تدغدو_ب ىئاحصوىتاختاب هلوقهلثمو
 ْ ١ ا 0

 همو نم هنسقءرملا امد نارولا فن اغجنو اذكأ 5 ىللاو 2 اعلا ىىل حومو
 22 ل سا

 هرمصشت ماذا ادهاشضلخ املأ ىطعن وامفحال اًوسهب لكس را فخاعرقبابلا هيلع عرقي دا هلل توك ةيصا اح هموت بعت

 فاآةهئامىلا ةحراشا نع هسمخدش ا لاملا نم ملال ديال >الفلام“ الا اولوأ امأفهل_ذف هدا لو هلمسسو



 هحرلاياىيضلاو بطلا

 ّْ لزناذ اهنا هنأ فانسالا عنرام ىرعش تيل س الا نودع سانلا ىرت نا ةعاإاطارمثا ن منا دو كلذ ىلعا' اولوعل او

 تينت انا اناج الف هح الملا هزهقىلن رد :اردقملءاوقامسرلاب دءعققار ءلان هلع اوريهلا بان ذآ دخ ًاوريمالا باس

 ل17 وت رألا تيد رايد مدا فودأ شال تبرأ ءدرلالا + 3 ء]عسم امك ااغاو ةرادلا ىف سدعل ا ىبأ

 هدسشسييش*٠*شنينينسلل ستننعس سس سا ةاموتب
 ةلفطور دقللا تدتدركو

 قيسانمو ىلاتببحدةنيموبخرفك
 هلوق تالا انه ق سساثلا هما

 هزمدكن هللا ىقورانددإ1لا ىو 5 هرب- لصولا فو عد دصنت ىلعلا ىو

 لاةئهن امننينيدلا لا ج خيشل اهذلخأ

 سيكورانيدنسعأل ه هنوفحو:د+ ىف
 لان ر املا لا لطو تارك ىدملا انج كيما سنن اذن سانلا كفالتو

 هدعب رهان نأ ىلا هتابأ ىماءواهتكس و هتاءارتخابةيروتلا فبعال-:ب كما انسنبالزي لو
 اريثك اون اطتو ىباجلاريصال اوراز : !١نيساونأوو هرصاعتو هناكش مرو امها اع الفخ ج ارمسلا

 ك_-عءانصولعل الولقارولا جارمسلل ل )فهنا ىّتح هن رو“ لآ مظن ىفمهاقلأو مهعب : امد م مدعأ سو

 هلو5كلذ ند ل ارعش ف صن بد دل

 ىءآر نعتاتسو شعلأ

 نعىنأب تنمشا شيطاا
 ريسص ن لوماعملا ادد

 ناعتسسملا هللاو لج

 هجردلو هذ نموا«

 ه(ىاعت ا

 قهللااو راكد ال ءالؤهاب

 هدارهىهودوارئالوهدالد

 نماهئروب هللضرالا نا
 اسوم برمدذ كنع قرط #2 تسحل5تدمردمىّتب رعش هذامع نم اك

 اسوناةترصفاخارس تنك ه انرثىندازهللدهللا و ه(اضيأهلوإو

 ظ داجأو ايضلاببقا:نوفتاس أن ملافوأأ ىلكلا ىلعمسا كديأ ىل

 ىئاعبان الومءاقيف شعو ه ىلم»نيدلاءايذانالوما !سالاو هشلكل نإ
 ءامضالب جارسل | ىنغبامو 5 أشتينغأ امتنا الول

 ءاسملاو هيف عصلاىوا-: ه باطخ لم ىف رياساناافو هفهلوق هلدمو

 ءايضعدراملئموه الو « جارس عد املئمانأ الف
 بسكلارسه بلا ىنسلأف < تايماقلل ىلا انبخ تكور ؟”هلرةهنمو

 دةلامهمسعلانءا ىلعلاو
 نم همن امل ةقد رافع.

 : 0 ا ىناطمدةولامهوبوذ>ح

 1 بي_كلاراع ىرو امآاف « با.شلا لياباجارمستنكو الوبلكلا ساءنلا لطم
 ُْ ءاسؤرلا ضعن ىلا تك تاو دا فرعأ

 : جارلكل حاملا كلديففو هىدصقو ىلمأ جارك بكي نارتو نت

 جارسلاردةىرولا فرعالو 5 ىرانءعفر ملتنأ الولو هلا نرخ راد
 ١ : 717 !دارلا عمو نم ضاق هلوق هنو زك دنع لل لا

 ا ىجايدلا مامخ هيب ضوعف عمشلا أطب أ دقو:وض انءلعام اي

 1 جارسلاروشب ىبيتي دكي ل « مالظ هيلع انني كلا دنو نسا 1
 1 رهنسى ا نيدلارد,و كيل ني دلا سوم عمحا دقو لادو 1 ا ا ف

 | ىايدلاامعودتلخعأ دق ٠ اعمردللاو سمّدلاَت ارامل ا تا
 0 اخ ا نا 01 57 000 هر دلو هىلءعام ةضتعبلف
 جارسلا عضوماد ماكرو ين ايراد بيصمو ىنقت ترهدس 1 ١ ا

 تانلا اله قهلوق فن رظو هلل 0 أ

 احالوامبع-سىربل حا حدو * ريرعلا باّكلاب ىدت ةاىئ ( اضن دز 1

 ىخضاقلاءاقب هنبالاطأ ناك ركل ركل قنا نم فاى لانا 3 8 د(

 مانالا ا
 تحرش نم هنامز لأ جرو هرهظ» ارو ا تورت ع نمدقعي وهرمث ني وملا لا ىوطا وهرك ذب و

 برق ىلع ىضاقل هللا ديأ ىناو هحارلا ىههتفكو ه<ارلا ىه هتقف هنأ نق ءا ارمي م ألسو هاذ ب مهاست اذاو هناهذ ةدهه

 نيعملابو هتالخأ ن نذاابو هع ةريطاي و هستعمت لهجلابالادحأ ف سانا سانجأ ترحشاعو ضرالا ضرع تءطقدسه ايدها

 البلا فلخام هيعسنم « هلءاتس اش موىف لوقأ هلوقدنمو



 برذأ ناكنم مهنيأل نا معز ةدنكوخأ |ذهفمهراث 02 مهراوجءوس ىلع هموقاييتلبهنلا ىنةهناكف نيمركمملا نم ىنلعحو بو
 اعيج مكب ىنبت اي نا هللا ىسعو هةااسح ةوساهللالوسربىلنا ىلع هنس ةرشء ىد> ال ىةنظانف لاوحاهثالثو اره نيث الث لهم

 ّناضو لاعلارثكولايذالا تااط سدئرلا )يآ 5 | ميشلاءاقب هللا لاطا ء(اضأ هلرإو ىلاعنهلب اء اش نا اعب_رمس ىب مكابي وأ

 الالاف لايدالا س5

 نموهننا ىج مار او لاني
 ايوقهللا دجو هللارغخأ
 تاهمش تعب راريزع

 هنطانييراثولافقاومن

 نسأن ىلا امدح راذلاو

 ( كلو 2 ارنا

 دعا_مريغوهو انرصو ترصد « دعاسمنامزلا واكو تنكو

 دراوملافاهكرسش أت ىمقنو ٠ براشةيردرو فىنجازو

 لاقو ىلصوملا نيذلار يشل خانه نمو
 بهاومنامزلل تناكراكو « قرضح كهحوو ىدحو لت ذك دل
 براش ل رغثدرو فى>حازو»+ ضراع ل١ درو ىف ضر اعف

 ىرعلاببقلي باو ىفاضن ألضافا !مظن نمو

 ىرهظ مك: ودهتلودقان أ اهف ه. ةليةقزرال بابلا اهنا بدو

 9 ردبلا هم ىفطشلا ىنارخ لكشف * ىنغلا جر ىدلار بلادنا بهو

 دصا.ةلنياالرعج باقلاو «٠ هناندوتحرضتف هشناع هلوقدلممو

 كول
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 ضوخ ا هفورودأ املع

 مناىهرمو>أ اهلو-و

 تسلفراخ الا هعط نكت
 نمق> او زارمالا هلاك أع

 دراب دب د- ىفاذ نهتب ربضو »* معانربرس اذن متراظذف

 هستينتففص نم ةمءطاا هماشهيلعهاغ_كاراثاو ه اندئادخمأبرتلا اذهو ب.طو بنل حلاة ىلع ناعا هبل داع لصق دم نمهلوق هريغركف ىف لت م ىتلاهناءارتخأ نو
 دو هموسعط تراطو هماظن ىتالقأريسغىنورأ « نكلو روثنهردلا ادهو 1

 ربخاده اننامز ىف ةنقهدلا هماجىمفاوو نصغام «ىرطسو ىدنش هذور ىذدو
 الملغتارغلاءام ن مفشأ ل« ىناىتعلناللق هللا اضًاهلوةهنمو

 الخ ءاكلاب فرط ناك نا ٠ دهاش هناوداؤفلا لسو

 الص نوكي نأ كربص نظأو 0 هنش مث تغلخ مكب اقاب

 ةياغلاىلاداحأو هلوق هنمو

 نم اهدعباو معاطملا

 اهراضم ىل نمد ناومواللا

 ىلناكفاه-ءقانمتساود
 د ءاغتراواه ريم

 0 0 تنيولا ريغ لع شارفلا اك ه هلو ادعالا بنو لاو

 تذخ ار ارهصن مسللا تلكأ تاب سم اديك طور راكم نفكمك اداعىذلا بوتناو
 تمزاو ان بوثلا 2 دةوالا وده راام عوقلاو نراه ىمض م مولا

 فرقا هوململا الا 001 بقر ىلا تار يس اجا « ركل نوغملا ف دويعفومسلا له
 هنا ههقبلغملف هيعمل لبق هضغ هجرلا لش لبج سار ىنمداخلاو «دربلا ١ رطملا ديدش عوف ىف هلو5 بامل || دله ىقهركن نمو
 ء(اضأهلو (ً نمل-مغو هتنعذخأ نم نالوقلا مدقت دةووةدحلاب لولمملا[» اع سات كناءاهكااذاو ايلا يشرد» نعول, تترد درلا قلبو «شاما الااهجسنس نال دف الاعلي ا

 ثلا ءاقهتلا لاطاانا هوك انا اذغ قدمت ا قمار احا | ىضاقل !ًهبذعلا هذراوم
 ا كابل و بلع ود الهو تع تإاوا 3 اطضب فو الو قاد

 سهلا نامعزاو ءاجسلا عفرلابقوشل راي فاسو *. 6 با مريد نم ىلحا ىو اضب أهلوق هنمو ىلا ليللاب جر بعارءاملا 0 م . ا ا
 عينيء املا ناو لظل جرت ال عقلا ىس فقل مارا لو هيلي لبتاعا ا رح عك :

 نمىاو لعير تحت نم ىبده ىعمد ناك ار ىد سفح ىارنمىدلا ىعمدالا سيل هلود هنمو

 5 "نمو هلا ادم ةلجح 0 01 د .و

 صرع نمر رم .٠ ىصاوفد ناوهو هن ثناوبف ههكت هوجولا لك قدنافد هلوقدنمو

 امملك ا رشا اذ_-ه

 ىنار أو اهثيبخ لوانت نم مومذم او اهببط ىرت نمدو من او هثيبخوأ هبط همعط نعءرملاب ىغ الونوب رينا م برسشثأو نواكأت

 انوك انف فنانرد فو ؤاغب امدعتات عتب او قاغب امذعب تنهمر ةعبضلا هالهو موملم كل ذ ىلعانا ولك أملامب رك معطل !ببط
 نيقرسسلا نيد لا شيع شعاىانا شاد لطاب عربيا رلاملا لعدرباشرلا هراكدلو ىتعلا دس عااذدعبأو ةيردقلا هللا نءلف



 ىركلا !اور هم رست اذر للا تلاقفمسهسلان م هروب :ورخ ارح نماهلقتن ناذرملا ىلع شرعروث لا ةعلسكروملا ةنماكروفلا

 كيان سنك افنان ريضح ناو هير قتالو هننت>او كر دعبال مهكءقوت وكردصتال مث درو. ىالوءابرظن قدرطا ىف نكلرطخ

 سياف ةنمنكمع دق , ل < هعدر أ ام ناكن او لي .ها لس ماو لدلح (6:9) قصل ناو لياسيث لسغات كيوت سم ناو

 مدا ىبعزع و 5 مهرعشدنع مهرك ذر ضحيه غادءالؤه عمو روك ذا اهي ةحابب . در وأ ىف 0

 اذه ىلع فقاول ا مأ ل_ هالو كلذدعب هلوقب فطانو « مد هرمدع تاوغل م 5080 ىلع مهرأ "ل هال نع ناس

 لطاباذنهو 5 مانالا نممهمودن مىلع « ا اس ل :ًادقلفيلأتلا ةفارث هعدو امل نطاب و

 هيرودلاىف مالكلان ١با اوملاو . .ناداع ءانماهرواح نمو كناطوال همجو « ناودعىوعدو ثّرمتسا اذاوهنعلب ةالصلا

 انندن ساما ه ناهرو لسا يي هناك دانمو ه ريسلا ىةداملا عطعنت انهنمو ه ريغال هنعاق ناطسشلا نم هلا

 ةيروالا نآرر متو مد قت دقتلقىدفصلا نيدلا حالصنيشلا مالك ى نأ د ناد.ءملاوءارعشااو 1 مالا

 دقو» نيعلا ىلع تفهذلاومس هغالدلا قاهوعمو . نيعلا نمناس الا ةلزنع نفلا | دهءاطع دمع نبراس ىلا بتكو)»

 ةهدص ةملستناك ناوااطظمدصقتال م هراكف ارو ههنا متناكنيمدعتملار طاوخ نات كانا

 نأ لعدقو 5-3 مارري-غنمهسمراجالوعنف دذ# ماهري_غنماوفعم-هل تعقوامرابنكل 01 الاد ت رايس

 اهنا هثب بدالا حاودا ىفنووكسشاملاو اهتاكش روت مه لعب ل بصح نم ىلإ ل سافل نم ند « كاملا امومذمالا عقبال بارغلا

 نوكيتأالا مهللا 7 لمأتملا عالة يروتلا عاونأ فنالتخا ىلع مهراكفأ سئارعتسلج اذاو 5 بع نا عقوبن ألح

 ل ناوريدذلا هءورق نمالا لمأت از ريت ل سئارعلاه له ناف ٠ لصاممن هلاا ذه نءهنا لوع فال 0 ده دف دس
 ىبماو هفرط ل مأّملاح رساذاف 0 باع ار هع تراوو هريغ نم م لطاذاو 5 باكا اهرودح 5

 مم ناو ريسإلا هشو

 مرعلا فيس تدرج 8 مياس ١! هقوذلا هعاونأ تاوالسح تءونتو 5 ميماهنساحم نمداو لك ىف يلف !تاررشل امك

 ءادمءعوذلااذ هكر _-قاهماسقأو ةيروتلا عاوأ ن ءرمهل وظاو د« اذحع ولكل تقاو ا 5

 نماه-قالوةيروا ا عاونأ نماعو هسة عب دن ح رشف رك ديم ىل-حلا نيدلا ئدص ئم-شلا ناو
 ةكر تشم ظفلم ماكدملا نأ نأ ىهلادو هيلع سانلا عمجأ ىذلا هن رول دج رك دلت اههماسقأ

 هدارهنااهنهرهظت هني رقب ئك نأ ىلا بيرقلا مهوباظفا رك دس 2و سب رق نيم: «م نيد

 اهمهسقو هن رملا ةيروتل اوةدرحلا هيروتلاد كلنا ادهن متلاظللا فرس ندأ نموتاةديعتلا كاونن راق ما راسل

 هناك رك ديل عبصالا ىبأ بان نيدلا ىرزوماللا كلذكو اهماسقأو ةانهملاو اهههسفو هضيملاو ناره طع ع

 ريظت هلنغل ذه ىعضرام هءاكنا عماهما 3 نماه قالو اهعاونأ نماعونريبكل ارب ركن ىعسملا (] ب داكن اعل هتقصال
 171مل ليح ف يبس ط الكلا دوككدأ ف مو هبحوا ىهشو هب رولا لاقل 1 7

 ىلا اريسشم لاوهناتصستل|بحاصامأو لمعت ساامال هلمه أ امهدا صورخ الا لمهواميلاقحا
 ىو امعي وس ر-ةناشعمهلظفلَو واط نأ ىهواضنأ ماهعالا ى مدل هنا روةاا4همهو عمد لأ

 ةغام قرمس ناو ريعنلا

 نارام كلذكربقفغلا

 ناونيأاوهنمع تقع

 ناو نيشلاو هممت فدمس

 ه1 ناو

 هةتقدص ناو سوسفلا|

 هبل ناوريتللا قطا
 ةوالطنم هدارابتدسعوامتدرأ اذاوأ.بثرد- علا اده ىلع درب لو هنت ىهوةدر ناب رض 1 500

 | هقرط ىفبدالا بكر ريسيل اهماسقاو اهعاوأ ىلع م دكا تاءرش هير وتلا ني رخأتملا 0 000

 ِ 0 . ا 5 س0 11 - 5 90 كا لضةنمولضا-ةلارك ذتمدقدقو « ليصفت ع ونلااذدهحايداريص»و ه لباد ةيعشتملا هررلن 0 00 1

 د 1 10 0 0 8 0 ١ * كد
 هوس مظأ نيعت « هنأب ريغ ىف هب روشلل أ نم مهريغلو مهل هندروأ ام لتو ااساب همظن سن رغن كسن م انا ا 3 ١

 9 00 || ريطلا ناواه دالب ىلا نمل 00 نءهلو5هيروتلا ق لضافلاى ةاعاا تاءرتث .٠ 3 »# هبات اوةيراقابتست رغلك لان 8 1 3 5
 وهوهريغردص دع لهنكن ىو همن اط ةدمصق ناروخلا ا عطل

 اطكلذاتلاق ةمفالكو ٠ هصعأ تحت لعنفابرثلاامأ ١

 رئاطلا ىباقو هةب>لاخلاو هغدص ةفطعل خت .دخ ىف هلوقهلثمو
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 اذنا ىن-غابو اهغاظم

 نيسملا نيرهاط نيزمعلا
 000 ا ا 5 8

 ال00 ىرطاوالا سراي رات اوالا روان ابكر سا نارا عاردج هقرت حايضرأ ةشورغم | م ادق ديو ريضم اهافاورت هم كرام
 رضاحن هءتدعلا رعت ور اع ةراظنااىف نيالو ذم متس ام واكف ل3 ق ال مدمج ا ىلإ شع الداعر طعفرالواؤرحوطذيال

 ل رواه سوق تيلانلام ةنملا لخدأ لدقو هلحأ | نم هموة كله ًاوهلجربرحو لدقو بذءو بدكد قو نيسأب ب> |. ةيكااطتا



 'آهحاوره هليعرقنو اه> ارسإهودع ظغتو اهرمد ا دواهلسساب هو. واهلسر هودغتل ثوغزلا

 رد>!ثوغربلاناانو غرك :اكم ىعأانأ اوان وعر هناكم ىعكثي د> ىلا عدرا م ىرو عبش غنم كب سحو | اهل ةمراطقا هدب" العو

 نمو ذم فاذا نسح هللا ىلعت سيلا عفانم ) َع 1١ دةؤا ىتيس> امو ىّدحو سنت ىةرعلاو ىرعدت العا تنكثوغب نانلنم

 مهضعبف متسثاءو بدالا سوؤك مه طاعو مهترك ا ذو م-متسضاح نم هسعاج ساون ىبأ تيد
 ىرتصلالافوو هتفلاهلا هل د لمهضعب رهتكتلاه دمج رذسا

 بدع: و بول هلا ىف مامن نسملاب 8 همامحاشولا هيد ءاروو

 ىرومأاس رعلا قءملاوهوهب ودعلا دض ىع ىتلاةحولملا نم نوكي نأ لمحه ناقحلهلوةىندهاشلا

 هنسهج ىلع همزاوأن م مدع: دقو ة نع ىروم ا دصبلا ىدملاو# وةهحالملاو م نوكي نأ لة وهب

 ةداقعلا ةديد_شءاعالاة فخ هعلب هب روتل | ىفىتأ هنأق العلاوأ امأو ن_تحلار همام هلوقنيستلا

 ا هلوقكو ما ةناك ف لكتلاو

 لاعفاو ل ءاهما قدر م« هندرا ىدعملت ع اح ىرتس قورح

 لادا بدكن او ىذحتال مراكم « ىفللملا ىرتفادِلاق :صاذا

 نم ة-ءابجلاوبال ا ىنأ نيب كرتشم مااو د عسل اه دا ىعو ده_سلار بال ا ىبأ نيب كرتشءانهدملا

 تسساا|هفو>ز ت'اةن ظاا هدا ىو نظااو مالا ىنسأ نيد كلرتشم لا ار هعاجلا هدا رهو سانلا

 ىجورعسلا نيدلا تت نشل لوق نم ذره نبأ ةداقلا ناخد, فو سكمدنا تالا ثنأ
 اهعهش ىهتشاك_موطقن ٠ اهدخ نم نعالا بناطاىف

 اهمع هئسس> نمد احو انهلاخ ) ادياملا 4 بح

 ىلسوملا نيدلازعزيبشلا لوقةهفار طظااوف الاى هلّدمو

 لاحنم بحب تهشإاو ه هءاش , مسلحو نم تاظاط

 ىلا نم غيشلا ىممماهدق و 0 اوعجساواوفقتااو

 « اه-سووماوءاطاو هب رول | قذاىلا ومس نيذلا مهني رخأ ملا ناىلع عاجلا عقوا سها وتلق

 هنالسرمصع ىذلاو هلضافلا نا ل.ةو 3 اهءوؤكاورادأ الهيل -ءاقوزلا لهأ ا وحزامو

 هللا هجرهناف + هرثنو همظن ىفاهنم عدوأ اع نيم دقنملا ىلع ماقتو * هرصعىلهال هن روتلا

 نمو <« اماطروا متاحاسب اه دمهم دعب سانلالزنأو 5 اهباحرتسٍب خل |لوطدعب فشثك ىلاعت

 انسنباديعسلا ىضاسقلا « هرددا ارغب كباس قر لطساو هنعطسا ٠ هرموع هفالس نمبر

 تءاجناىلا م اهسافنأ بطب نيكستمو و اهس“ اكرود ىلع ني هم هرصاع نمووه لرب موكل
 نيسالا ىبأ ونارولاجارسملاك « ااجد ةعىهطساولاو «امادممناسرفاو راص ةيسلح مه دعب

 ىفاقل 0 طاوس ىذا نننس> نيدلارصانو ىتاجاريسسصنلاور ازملا
 ء ماسلا ضف ىجس !'هياك ىفىدغضلا نيدلا جالس يلا لاوزع الاد .عنب نيدلا حت

 عودا دخ قدا ه مهرمدت رزاتو ه مهرص ءرخأت هد احماشلاع ءارعش سءاحو ماد م-الاو

 هلزاكى عصا! ىنهيو « ارش !تناك ول ٠ ىرعشاادون م-ظان لك» مهرمد> دعب و مهرمد
 اهريسو هدملولا | مس باشالاءادوخ هركسفتانب نمالحام وب ارثن ةرثالاوادادم ىسغل او اسرط

 ةيروتلان

 زيزعلا دبع نيدلا فرم جشلاك ه دس ءءارع_ثلانمو راو مولا نمامدننيب وقاو الاى

 ندلا ىكثو ىه داو اْول نبت ون نيدلاو دنو يع نينيدا اريكشريمالاو هاج وش خيش ىرا.هنالا

1 1-7 5 
 مالسلاوكب ناكن لا

 (احبااو)
 نم راعشا ىدمساب

 لايك لاخر ىودلا

 لالا اكمايأو ىنامالا
 ىللاوعلا ىدهعك لامآو

 ىلاكت او ك_-!١ ىريذاعم

 ترصغتسان ان دايلع ||“
 تاطرأ ادهعتمذرا انا

 ىتعلاد كلو ىتع

 ةماركلاوىرملا قةدوملاو

 ىماعلا ةلزنملاو

 ردصلاو هءلخوباقلاو

 تعسامو نيعل او همحرو

 ريخو تقسرامو سغنلاو

 ريخو كلارك ذتقو انتادوأ
 حرابو كارت مون هكسنم

 لو طو كلا ةاقوش

 تنهروهدر ومْكد هاذهع

 وهوى نا كورك أاعىناسا

 ىدحر هزع هللا مادا

 اروك ثم هلام: دهءنع
 ىلاعت هاءاشنا
 (هاشنبر عقلا !ىبأ ىلا هلو)

 عمس مل ى مددساب كذظا

 لث : اعلا ىدي
 هدأ ةعضصن عقد

 هعملاوهعصتلا عج

 وكل ناردحاو كانا

 را

 ةاعئللو داحاورعاشلاقدص

 اكايوالا نعي ىف هنا
 [بارمسلاّكد رب نيعل هدد

 ندم: نذالاهذلهراب ارسم
 وهو لنا .ثغرث؟,ان الف ىرأ رهنذاي عماسلا هنمعب قث ولا ةلاح هذهو رود سعت منو ن ارودعع تسافابا وصأطملا (هنازن مو)
 كنرأ أ ىتح هبفْكطاغ عضو مىراف كرس غضوم هتلعح و كرز هتمساو دقو هتلكث يمإلا هلدو: ىبسلا هتلمح ىدرلا هنلخد" ىدلا

 ةنطارروتلاةرهاظة عدخأ_ماهللاب اك دعا امسلف ةعاش لد أ ىلع ضرع هنا ىنةلبو كريز طالا كرغهرهاظفأ ه.فالتعضوم
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 تيولاهثلا اني ار مكف قرع ب رلاب راهظتسالاو موش شملصلاب ةفث هةمثاانان وأ 0 5 23 كافر عنيد نعالو فءضرهاظ

 لقرب اند اون
 000000 ذه دح ومو رت زلال * باصأ ثيحءاخر هيهاباهتت ر لاف انام 1

 هن م الكوهنللا مالاكن م تاج ثملا لد واد ىطاعن ىلع نوع الو عمن أالو بابل اًذهنم فطلأ الو 8 ىلا

 شرعل ا ىلع ن+رلا ىلاعن هلو5 كلذ نو نيعجأ م مع هللا در 4ك .اهكمالكو مو هيملع هلبا ىلس د

 ىدلاهبىروملاس رعا | ىنعملاوهو ناكملا قرارعتسال اامه دحأ نيدنعم ىنعءاوتسالا نال ىوتسا

 دعبلا ىنءملاوهو كارلا وءال_:سالا ىناثلاو إذ نعهزنم سدقتوىلاعت قط نال دوص ةمريغوه

 لتس نيح سو هملع هلل | ىلص ىبنلا لوك هن٠و ىو اروكدملاسي رقلابهنءىرو ىدلا دوصعألا

 لازال لاق هنأ مل سوهيلعهللا ل_حىنلان َ ءىورامهذمو ءاماها] لاهل منعت : 4-:عءىروق« امنزم

 عمطلابو اليتقءاندوف
 لعل الشنب صد لمكدسا

 مانالا هذه ىف نو صن هنبأ

 مارطاروشلا اذهومار ا

 مالسااو ماركا مدلا نع

 مهاربا نيد مش ىلا هلو)«

 الا
 7 د ااا طماظرو ” مدلكلا قنعفو ا او 000 مح ِ ١

 مالسسألا ىلا ني دهمانداه مشل مر ركو اذاوآا د يداه ل اقناع نم ا 10 ا بند .م ا رأ

 هب روتلامظت نعنيمدهةملارطاوختناكورغسا |ىفل ل دلاودوّوررطلا ىداه4-:عىروف ||(“ 3 0
 3 ا 8 د 9 .6 1 ١ 1 : 8 4سسفاعااو ةردعس ا

 ١ مهل اهيلعتمخام امك عم م . كرعع ١ و هازال ا مال د_صقريغ نماوفع تعتوا ءراهنكل ه لزنع اعتمءاما ممم مهراكفاو لزعع 0
 اهلاكشا هلظال-و اهءاطغفثكنملوأ نا لمقو بكر لا اذه ةلداون اشل اه ةالو لاح لكىبع ا
 هلوقي ىنتملا سطااونأ |[7 ين لما وا
 نارءطصمت العلا ىلع اناكو ٠ هفكفمء_سااقراف سشمغر ذخأب نا ىثخأو عادصملا
 زا

 تيل !نعزرأالكلذلف

 اماو تنكح هسف انأو
 قادصف ترك ذامهلا د |

 ىناع تناو ىسةلهفر ٠ هف.لا تلاوسانلاباةرناك
 ىناعقل لاقي فس -ااوامسق دن اك اسشنال ناعمة الف نارفانتم هفيسو سن: فكنأدي ر
 ايانا لاو نم ناكو تاقرفانتلا نم نعو سدة نيد ام مول عمو نعىلا بونملا لب لا صد روق
 ةرهخا نع هتقاعمىف موءاكن ورع لوق ملام ةيروتلا .اطغفثكنملوأ بمطاا

 انضم اهطلاخءاملااماذا ٠ اهفقص+لا ناك هعشعد م '" |[ غامالا اهلليسالةلعدا
 ىلعانيذطسف هب اهنو جزع معهدرةد_كلءادشلا ىفءاسملا نونطس اواكب رعا١ناؤانيذس ىنانهدهاشلا عال_ذالا اممم بودنالو
 هنىروملا يرقلا ىنعملاوهادةوانسءانا رن عدت, ىعملاوفوذمم وصول تءنريدهتلا اذه الو عاجلا اهب عطقنالو
 اموماتانلادا مو ه:ءىروملادبعبلا ىنعملاوهاذهو مركشلا نعةرايءوه ىذلاءاضسل الهو || رمش: الودا وعلا انف ضاعت
 لالا ىلع ين ةنو_هسلا نماني لان ملوق حاحتل ىف ىرهوملا لوق دارملاهنا ىلوةديؤر || 4١غ بييطلاامم
 ْ ةرتنع لوقك الوم انتم وانهطوب تحن عر( لااهظتا يار ناو ل اهل فلست مو رافحلا
 ماك« ملرفاو ىذرعو كام « كإمسمىنناتتركساذاو تيد -اينرع لو لاا
 وكس هسءراذمادس ىل ةناود ارقص ه._-شىدااودول اوقالاد_> أىلءنارفعزلاوهص حلاو ا 3 اهتمراد-ت مو هةسانلا

 هناهغالا لهأ ددءعاجاالاوربدهّنلا ده ىلءالعفانمدم نوكي نأزو < الذواولا تاوذ نموكسو ا 0 ' ١ ءاسال نا ةمصخح كيدعت ارلاب
 بححالو ىددصلا ام

 لام لكبؤعو قيرطلا نع
 وسهلا ةاطرامشل دا
 ناي تسلا لتقول

 نمادورم هترمدح ىلا

 ةيروتل اارتشاةردقَتلا اذ. هىلعو حامتا!ىنئىرهوطلا بهذ ءانهووذس اذمواذس اضم لاقي
 ىناسذلاهغباتلا هرعشفةير وتلا عانق نعاض» أ فشكو ىهتنا نيه>ولا نم نكم# ينص انس ىف
 امسلل ا كلعت ىرحخ ًارجادعلا تحت 01 هعاص ريغ ليخو م امص لمخ هلوعب

 نم برعلا حاّدفملا فى اكسل ادرواوماصل | نع امدللا كلت هلوعب ىرورمايصلا انههما.صلايدارا
 اس الم ناعطلاب مملع انعاخ 8 امدعب مهدلا لعءارط مهاناج بايلا اذه 00 ١ ف

 بهفتنم نسحلاراههحو هه همس ىف تندق اوما وأ لالي وط (اضإ 5 نمراضن ا تملا لدقو تاق ل_ىلنا مهد ىلع بوكرلابمهوأوم_ه دست مهدلا ىلع لمحلا,دارأ ىل 0 0 ن ه4هدع
 للطبع مخرالىفأ 1

 - لاو نا هطريخوهاعريملاةلووريدلا فلم لا برض ف.كرو دئانت لوح انوغر ورمج كالملا ناكمانا - لو لاوذا فرط

 انتينا د2. . تةرهضفمتتس



 ىلدوالا نيِدلاَرَع جشااتيبو مسد عوذلا ادهاومطني مناممعلاو مسر هياعدتلا لص ىلا ١

 مسو4- اعهللا لص ىنلا نع هفقلوقب هين د ىف

 مدن اخأ طعم مطاخأ ندم 5 همس ىف ساكمذ اب لتس مل ش

 عوذلا همهسش همازتإ ال هقرلاكلاسم هذع تصحا اذا انهرذ »د ىلاعت هنا هجر نيدلازع ١ جشلات لق ٠

 ملسو هيلع هبا ىلسىثلا نع همس لوقا ىتسن دب تندو هنبب نم ارييكح از بعودسا ىدلا

 مدعلات د ان ساكعت ان لحس مل و بحروذوادبدأوذور<

 الع هأ .فاونيكمتو هظاغلأ هقروتيبلا اذه ماس اىتائطالان :٠ عانه يملا ناس يس

 ملعأ هلل او كلذ نع ىنغبام بدال ا لهأ نمي

 (ةدوتايك
 ( ىقوا د دعب ناسا دة عو ىدمح « هيرو تاحدةرغلاهفاصوأ) ْ

 ىمملا ةقباطمنمامرةلهعسلا ىفىلواةي روت! اوريسختلاو 4-,جوتل او ماهءالا اهل لاعيةيروتلا |

 ىهوروظ»ال ث بحب .ءارو هله دع ماكس ا ناكهريغ ترهظ او هترتساذاةنرودربأ ا تيروردصمامال
 بيرقامهدحز اجو هقيقجوأ نايقيقح نان ءمهلا درفماظفا ملك ملارك نينا حالط ءالا ىف
 ىروبود.عيلا ىتعملا ماكستملا دب ريف ةمفخ هءاعظفلل | ةلالدو دعب رخال اوةرهاظ هلع ظفللا ةلالدو

 اد ىعس اذه ل>الو كل دكس يلو بيرقلا دي ربهنأ ةلدو لوأ عماسلا مهوبفبي رقلا ىف وعملا هذع
 ىرعءملاءالعلا بأ لوق كلذ لئمراماما عونلا

 طقشلا ريغ عزا وبلاد « ' نكي لوءارسحت نودكف رخو
 كلدعبت او فرر ا ارك ذب هتيبر دصهنال؛ اسهلا قرسلا دوءاربدد رهنامدووتينلا اذه عمس ند

 ىنعم لاو هوهريغدارملاو عم ا ندد الواز دابتملا بر هلأ يد طقنلاو مسرلاب

 اسلاقوذلا باهككأ فاصن اىفنأ ْش

 0 ذا قار نمل ءاقلالا ءارداخرسل

 نويل ثمان اواهفعذاة قانا اء هنا تيبلا ادد ىنعمورطملا طقنا ايورا دلارثأ مسرل ايوريسلا

 تحاتحاامةبوقتناكو لاعال هقاذل !فعذ لع لل د فاسوألا ةده حامتاو اههسرر طا اريغ

 قاذح لاوري سلة دش ىلع ثعاي كلذو هيابح ار ايديا هةوشو دش عمامىذرلاىلاو اهتلر برم ىلا

 فراخزو مهظاغلا ةوالطو نيرخأتملا هح ةحاس , دىلا هيسقاابثتيبلا| ده قةب رولا سبك ارثدالا

 لك اعل !لودوصت ود

 عقرغي نكلو ىلا نم ىلخ + صج غرافك الاهل ثمامو
 باتكحلا|نايعأوءار٠ثااقالح نمرخأ" :نمالا هنساحن هشامةيروتلا ىنعاعونلا اذهنال

 ىلغأن ههنرومل | ناو بأن ن نمهسلا اول د نأ ىلا بدالا لوفسن حى ةقاطا ااولذنم-منا ىرهءلو

 اهسعمزريأ امو هيمو ف طع باوبا ام مي وبولقا !قث غن اهر هسوةيترادالعأو بدالانونف

 اهو لولا ريغ نب رخأتملا ن نماهقمستا.دةزرحأ الوهلوزوم ىهاض ل كالا د- هنلامومغ نم. أ

 ضفب ىمسملا رانك ة حا ب دىفىلاعت هنا هجر ىدغسدل!نيدلاحالسم خيشلا لوقا ه ىلوقديؤ» 1

 وهرو عونمملا للا قدمو عوقوناردانوهام عد دبا ١ن زموماد_<>-الاوهيروملا نع ماسلا |

 «مارملا ىا مين دس ا ترد عرس ماهتالا فتي جلاس ماسالا م

 الغم ودغب ءاح باب ىأ ن م هدو>و ىبغلا ىلع ىشن عو

 ىر#و « باطلا ىف هو هغال لاو نمالا 7-0 عداوهبانعرشبالو 5 عراف هتضد عرفيالا

 نالفوأو داك الان :مةلطاعداو اوما نع هءلاخ (ععو) دا_جالا فر الفاء هدر هأ ف هتعبشرملا ءمانعو هتعبدو نعهللاىغر 5

 هصقدلم لد ىّيءقر لصوم

 آمضرفا ان ل ةحاحو [مضرعل

 1 دك دل
 نمأطو هنواح فيحتو
 جون ىلا هال

 ص ىلا هنمداتمالاألو

 2 هللا هديأوشو منش

 ناورطااذهرهاظ فرع
 معو هنطاب فرعن مل

 ار 0 تئاربكم

 بذكلا عدملواهنان 7 دو

 هنادو ةنامادك رتل هنايد

 ريغ لمت ال ه-:ةرسناو

 فا دعب ىضريم ةمعلا

 نيتعكراوبلع هللأ دمحو

 الناتسالاقةوبهللاو
 قدذرلا منف هردنو هنبأي

 مالسلاو ىمفوتلا

 (هيلاهل)
 نأدهازئاذاتسالا معدق
 دابلا نمرطشلا اذهل دأ

 ادهو روبوماده نال>ر
 ' نويوملا ةطاضإ وبكم

 نوتساابرفظااو هونغ

 هقفص برالاو هعزه

 حر نم اهلعرساخلاءوس

 حدب نم اهفحوب دملاو
 اهرازوا تعس»-ذو د 5و

 اهر 9 ناط نم ىنامحلاو

 . اهران بش نم اسلاو
 امر نأ 1 |[ دو

 ”نونمؤملاجر نيبن اذحا ينو

 دعو رالعربغ نم مذ هللا

 نءالموةلاءالؤ»كسمادقو رجدامرلات 2# ناك اعرو أ عض اوملاضءن قىبنل أ كرتوكاوأ كءاع برحلاا.ءاو ككإهد



  ء(اضيأهببلاةلزاوأ ىلاءتهشاءاثنالابقالا هلا هعدلف  (ممر) فيقرهتلاشر فيقع لطف يضاريمالا طن
 ٌ اوريص» ناءارغفالز احنا

 ءادفان افءارعالاءاد-3

 ءاوس نم د.سااريمالا

 عونلا اهو هدرظكءرطش سكعوأ ثيبلا سكع نوكين اوهو ساكعن الان ل. الاع هتاماقم

 رثثلا ىتلاخ ىفا مهدت متكرتلا له س ظافلالا ق قر نوكي نا هنباغ ساكعن الاب لمس الام ىنعأ
 ه-ظفاقرىذلاماللكلا سو (ريكفكءرو) (كلفىفلكإ يزعلا باتكلا ىف4_:مءاجومظنااو
 دازو(كا ررحأ ءاجرريك ) ةدعل | ىفدا زو( ساكبك ١-1 هناماةمىىرب را ادروأو (ارمضخ ضرا)

 ةدعق ىريرحلادازىذلا مالكا اذهتاق (لذن ةالمورلاذا لمؤملكذل) لاعفاضد ا ةدعلا ىف

 نا ةهمقرااااصسلا باهك أو قازلا ىلع فدع لنكءلو ه-سكءوهدرط ىف بدكر تلا ميك هنادك

 ه-ههرب هوركمو ه4

 هللا راش ذل تاصللو
 نا ىلع ىئاصملا هاك
 اذان اللا
 مفرش هر د هذم عزتنا

 ديعسلاو فاتللالا لصن

 بحادد.هثلا نينيدلا تف ىفاقلاة مال_هاانأاورك ذوةداقعااقوطب هديح قوط فاكشلا

 3 وذلا اله بكرت فل دو هناوضرو هجر هللا هدله-غت سو درا ماشلاب في مثلا ءاثنالا ناوبد

 ىوخضاقلاقسسالار عملا اب الوماغاو كلذ نم ئش ىلءهل ثفقوام نك-او ةداغلا هذه نمرثك ىلا نيد اراد سلال

 هةسوروملا كلامحلابفن رمثلا ءاشنالا نيواود بءحاصيفاشا اىهملا ىزرابلا نيده*ىرمدانلا ١

 هلاراشملا نيدلا متف ىذاقتلا هرثنام ىلع هةوهنأ كوامملاري_خ ؟هناش ىلاعت هللامظ ءةمال_سالا
 بنكرت نمدارملا نأررعتو لوقا امد: دقو هداقعلا هباغىف هنأرك ذوكذلر ومن لبق عونلا اذهىف

 ىذافان الومروثنم مالكحفو طورشلا هده تبءوتسا نمثو ماتت الا للاذىف الفارس .كرتا أ

 هاجروس) هلوقب هع سذهتارو ىعفاشلا ىو ىزرايلا نبا مالسالا ميش نيدلا فرش ةاضقلا
 لضافلا ىذاقلا هلع رمدقو بتاكل اداهعلالوق عونلا ا 5ىاذأ تاياغلا نمو( سور امبرب

 لاوو (دامعلا العما د) دس هلا اع دو روغلا ىلع لضافلا هباحاو (سرغلا كراك الذ رسالاك 1

 : مظعن ىدلل لعف « مطنت ناتيبخات ا تاماهملا ىف ىزب را

 اسأءرملاذاعراو «٠ ارعاذاالمرأس ا

 ةلملدسإر هشمنريمالا

 هةلخالو هشرف داح نه

 ربسصلا نم قدلأ لاجرلاب
 نصحأ ءاسنلا نصح الو
 هللالأسأ انو ريسقلا نم
 ةمركلا هءاس ىذلا ىلاعت

 قريخالو اههزعب هعمع نأ

 امآواهطرءارو نما
 هارأىاف لوصالا بات

 ىلع ةلوبقملا د هاو سمو هطفل ظملغب ه ةرلا نع ىفاخضب هنا كالا ذب مظنا | اه-هوتلق 000 0
 رعاشنالوةمظالاىفعونل اذه 1

 1 : 0 يد عفا امد احلا
 مامىرك دعدافا ل [مادعد كن رقت رع ا 7

 ارا نادم نهلما لهو *» وها لما همدان نهارأ اهنمو 0 - ل ا 71 تاوقنا عانت ظو رمال

 2 0 عود ىلءدهاوش ع تا ا م ل سوط م ل ةيققحلل | كارم سا ىذلا عوملا | دسك لعل هازوغل امل 1نإ عامتإلا هيلع قد ذل باب ا مو هلَضَق

 مو دهن دوم لك لهو *» لود لكل مو دهن دو ه نم مد | هدب و هنأ 2 3-3 1 ُى ّظ 5 0 ىناجرألا ىذاقلا لوقاهرك ذمدقتىتلا
 0 0 0 4 وأ رط | تصقس ظودت

 (ارانأ الاله هلال اانارأ) هلاوذم ىلع تاع ددلاتادأتعس ىذلاتسلارطشلاثمو فارط| تع عش دقو هنا سل

 ال 3 نكسلا جارداب ىنززلا
 عدلا اذه ىلع هسعب دبى ىل-ا نيدلا ىء عشا |تيبو 7 3 3

 1 0 نءدراه وا لعلو
 ىرفيكر دن نك هومراسع هلم نم بح مني نم له د

 مس كعلاو درطا! ناو تيملا ادد ,ظن قرو كح ثم ريغ هل هللارفغ ىلإ | سدلا ئسص زيشلا تاق 1 0
 - 0 ل ا ا . 5 3-0 ع 5و سألك

 ليه الاععونلا د. هةمش ناو عونلا 4س مرت ةريسعوهو لوالا رط_ثاا ىف الاهب تاب 1 0
 3 ا ري 10 1 1 تا تلكوت هللا ىلعو تاوط

 ةداهعلا ةباع ىف هشي ءاح كلذ نمْئشب همازتلا مدع عموتيملا نماريبك ارح ب ءومست ساكعت الان 1 ذاتسالا ىلاهل ١

 عدم ىلع يمت بيلا نا كاذ نمسبعأو هانعم ,-عةىلا (مىدتد | هعمل هدف ىل :لهيداقع هلظاو 1 _ م 0

 هلبقىذلا تيءلاو ملسو هيلع هلبا ىلص ىلا
 عراق داصن ادلب همءنع ه هلك ةاشلا عارذو هل ثمنم 1

 مدقلا ىف سانا ةرهظ«لمقنم ه٠ ترهظهناباىذلاىبنااوه هدعبىذلا تيبلاو
 ! ىلا ني._هذملا نيديمل ا نبا لف فرم نمد رعت ةيس-تو ىذحأ اههندب ساكت الاب لمعسا الام تيق

 ء( قدما نيرهع

 هللامادآ دهازلا ذانسالا

 هسا يشاع مأي هزع
 راعملافاطعااوشتف» نا

 اباةاودحو ناو اهاياوزو

 ىذلا سءرلا ناد ىلع سعال ايامه عبس ةاياق ه4 سعاي هم لهن همادار ,كواهختا در لع ارق
00 

 هه( ةتشاة تشب



 مصوفار رطلا سوف ىف ةرخاهذالتخابت فلدخاو 29 ءرقتشم ىف كاملا رابخأ ىلءتةانخلا هروزلا هذول تقفو اوت لاو

 ىدح هع ايفعماهروىف ّ - 7 5

 رامهغهرعشلا لوقلءانغلا تا ٠ هلئاةتاك امارعشلاب نغت رءاشاا لاودقفهياعأ

 نامز ىلءرع ى-2للاوهناقدزر غلا نعىو راك انامز رعشلا ةءاعىمعن ورعاشاارطاخ لك دقو |

 ثيتأي ىدهكرتاف كللكن اك اذاوا دحاو ايي لوقأ نأ نم ىلع نوها ىسا رضأ نم سرمذ علقو

 سوسو ماده ىامم تغاد
 اردقمةرذعت ناطمشلا ىلا

 ةرضالا هذه ده ةأ ىتأ
 ىلا اتاطوأ لام قاعماط
 هذه ناطاس مظءولاوت

 بيدا دمعىسنلا نس>خوبو ظافلالاريدعبو يناعملا دمع »و كاناواعوط كبل ادام واقع

 هنمظنامل:ءج رعالوس د.ماادواع ريما ارركو ضه؛قانءاب اذن خ ١ هذ كم ااكن وكمل

 قنة ىذلا عوذلا نمدارملاود ىروعلا هو تاق ىهتنارظن كاناعماردمنلا قيقدندعبالا

 قدزرفلا لوقك البيدأتلاو بيذبتلا عون ىنعأ هرم

 هيراقيهووأسةماونأ ه اكدعالا سانلا قهلدمامو

 هلو5ىنذ ريخأ اود هلانار كإملا دع ن.ماشه لاخ بورا ما شد نيميد اربا حو دما نآق

 ديفعتلا قد :رط لواسوهوأ هماوب اكتمال ا هي ران حج ساذلا ىف ل م'هوهرب دعب ناوتددلا هلثمامو

 بيذهتلا نيب وهن ىذلاد.ةعّلاو هىرم-هلا لهو :دح هلوقهب رح تاكو هوبأ هماوأ هلوقىف

 للا
 هدعلط نم طظالا لردنء ْ

 ىدلخ ىف ءاقلأام دعا لو

 مسادشنأانأو نوكم نأ

 قفرصت» نانودنطاا

 مهقفرءمىلاالا دق
 سل عونلا اذه نا ىلع اوهجأ نيس.عي دملاناىلوق مدعت دقو نيقرششملاد» انررقىذلا ب.دأتلاو

 تامصقزرحأ نم لمأءللرهظ.ل 8 اوشلا ترهدخ او ريع «مالك لكم فصول اله _صع دهاشدل

 ىرةمالعلاتبًارنكلوبيدأتلاو بيدا ىنعأ عونلا اذه ىفتايعب هلا ماظن نم قيدسلا
 انس ندع_سلاىضاقتلا ل اوقع ولا اذه همن اللا ذهاوشلا نم نس -1 د5 عبصالا ىبأ نينيدلا

 انغلا هذورلا هد دانلقفتحافو ه٠ امان رطاهاد اهملع ىلا كاملا
 قاورلا نمتيبلا ىفا ممل ص>ءانغلا نم هق_ثم هظفل تيلارد. كى مدت ملول مك هلوقو لاف |

 سرين ورب صن هسب فل ص>اهدوحوب ناوبيدهتلان :ماملاخ تيملا ن اكص رامودن نس الام 0

 ثيديلا دنت كاذب د ةيفاقلا قلكو نالتثالا مدعبردعلا ا او بدهتو فالتأاو ١

 00 نهانلمف تح اوو » اهنحولاجل اريدازأب تهز لاوول هنا

 0 .هالا ىبأ نبا مالاكى متنا ىنخت هلوقب تبا اربد. _صن بن -: ىلوالا تالت نيكعوةهفاقلا قاقرهظا
 ملسو هيلعهللا ىلص نا | ن نءهبف لوقي عوذلا اله ىلع هتدعي د١ ىف ىللحا نيدلا ئص خيشلاتيب و

 مدقلاىفسانللهرهظم لرةقنم . ترهظهنابآىذلا ىنلاوه
 ماظن نم قءسلا تامصقزرسأ نم هفرهطل الا عوذلا 2 هدهاوشن مرا " 1لىناىلوةرركت دق

 هممعت لن ىف ىلصوملانءدلاز ارعويشلا تيب وم عمعلا ل ؛ىعوتلا ادا هطنيلناموعلاو تامعن كم ددللا

 اهعدوأ هما اهعقوأ

 ا *
 هعجرواهعممأ ةحدمو
 ءلهرخذأ مم اهءرسأ

 امضصغأ هكءاممل ةلودلا
 ةستكوأ اهبسصن أةياروأ

1 
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 امأر اهلقأ ةلو دوأ ا ملغأ

 ا.هعفدر اًنيدلاوم_هردلا

 ىدد ن-هاه-هعرنو ىلا

 | ةاوركسا ال ءاوش

 ىلتاام_ملاسوكشأالو
 3و انفو هد عاشقلاو
 دعرسالا د ةءانضصلا

 الوهتدرأ اذالاملالانم

 بوكر لا ىدو#< مسو هياعهللا ىبصىبنلا ن ءهنقلوقي

 , تاعشا١ لولسو بادعلا مري لو ىازلاهيدهل< ملف : هندأو العطب لد هللاو

 لفطس واضمف ىتسح لب رسو كم ءاعهللا بص ىئلان ءهيفلوقأ ىتي»ي تدبر

 هلعفرب لك امرا نأ ىل-ع مطفنمريغ لفطوهوهدهم ىف 2 ٍامظعهدازدق هبيدأ:بيذت

 باورالاهل همن الو باخلا ةريشع بعمل سو ةيلعاللا ىل-هحودمملاو هوه دأت نسحأف هيرب ذأ ن "رم ةكر ' لهش تينلااده

 ةرضطاهدهفثاذ دعبو لأ ةلوعسلا د ماد الاوبيدأتلاو بيذتلاوه وهيل ع دهاشوه ىذلا عونلا اهلوا عم ديلا نم عاوفأ
 فوال ا الواوهغاايملاوف التت :الاولاغبالاو نيكمتلاو ليمكسلاو ميمتلاو عونلا ةمسبةيروتلاو

 نقلا اد هءاذع نم ميلسلا قوذلا باكر طن ىفنكلو هعسذوم ىف عون لكت رك داةلاطال ا نم

 ءادلباو كلذ نع ىغام

 نومأملااهملا جاتحاناو

 لمس الام ا د

 (ساكمن الاب

 (مدقلات بان ساكعن انلهسمل و ب>روذو ادب بدأوذورإ)

 تاكرابملا هؤرعو لكل | بوم اكسلاها.مءز ىوتسملاو بواقملا ياسا

 نوراواسمء نغتس مو

 نأ ىلا بحالا ناق

 لاوم د_صو اه دمصتقأ

 ناد برا فاو ردا او بن ردعتلا تمدد بدو لام عوجرلان مىلابحأ لا عاهن6 عوجرلاو ل



 نهطاضحا طتصا وادأ ىلد ندلنعو كلا لمءءاذقارفلا اهم وقافشلا 0 مَآ ااه ولد رنالطلا ا مغقني م حاكتل |ةدقع نه

 ههاحنأ ىلع اك

 رو.-ذولا هباع ىلع هرمضحلاب
 دهلفروناا هبا قهلاهو

 نم عاط-_تاام وذاهلا

 ىلا باسل ددمأو ءادهلا

 " اوه فا |تاصو ءامساأ

 ىتحالمس اهاومق ىلا دحأ

 نمل ىلهذ

 هللا هدسعأ ان و قلاع 1

 ل ذةرع له نأ

 هداشرا ىو هتلاو هدازمل

 دقواضيأ هنأ ش ىف هلو :

 * (سح

 نوقلعل لامعلا ءالؤهنا
 لايذلارانلا قاعتاكلاملا

 ناولسفلا اردنالرانلاو

 ىتحلتءااماهللسحا

 0 اًمطاواغط»

 هرعت ال اءاوولا اأن طأ امو
 ل ءافطاللب

 متنوهنلاىنرامالا ىفابلاو

 ىاولا
 ثراا ىبأريمالا ىلا هلو)+

 م( نينمؤملاريمأ ىو مده

 دقفهرأ /كاوردل اوىباك

 من ناو لل او هريخ تعمم

 ترّو-صن دعف هفقاأ

 متاولداعلاكإملاو هعاخ

 ىنغلبدمق هسعلدق ل

 ن-مىأرنسمو هيد

 ىأردعف ةرتانخاا

 هللا [تلراق و 011

 عمسأريمال |

 هادف اد لا

 تييلاادم

 ميركلاهؤانا بحرا

 هد هىد_كأوهؤانأ

 لمالإ ةلاض ةرصطأ

 هرم و4-دعقتاوعلاو

 رر؛ هلا نامزلاو هرمسحى ملا ندب رث

 ةعبرأ ىف هتاسقءادع ىلع امذرعن وروشأ دعب رأ ىناهعشني واعل_مورهشأ ةعبرأ ىف ةديسصقلا
 هنامرحالوارهريشثع دحأ ىنا مالمو اهسقشي ورهش ىف ةدم_صقل | لمعن ناكهنا ىوربو رهشأ

 ١ كيما |ومتالج عمانع هن! ىضر تاطللا رم عامالا ناك ادهاو ئندهنم طقسالق

 هلوعي سب دمها ىلا ما. ةووأراشأام زسحأامو هّقبط نم لوقا ارئاس ىلع همدعب دعالا

 بادملاةعقردوسالمالاو « جدلا فبذدهملاركفلاة م !اهذخ
 ركفل | نوك.ةتاكرللا نكستو تاودال اه. فاد م لمالا توكل ل ىدلاب ركشلا بيده صخهناف

 نيذئلاوزملا طسوامسال هح رقلا» افدورطامل اولكل لم ده سف سد ملا 1 ضصوا «مج هسيف

 راصوانهذ مصوءاذغلا لقثا اهملعفخو مودل نم مط سق لبن دعب مةحاران ماهظح تالط

 نمد فام عمرصسلا ىلع ضلألا ىفىلبللا طسواو .هدقامواطسامل مفرلألاباهباقواحرمش ماهر دص

 رثك اهاسشنا نم هبنن وكي املالا ه>ارلا ن نماهمهسسفتلادخأو ءادغلا هفخو اوهلاهقر

 ءاوضالا نال ال_طب ءاهظلا عشر تاكر_1لا سرحو تاودالا مظعم عاشفتراوقطانلا ناومحلا

 ماقوأ صا سهلو هانز ذاع لا لسبلا طسوو بلل لغسشب وركسفلا مسقني كلذ دو دو

 ىبأنعتامثدلاتكحو ةروك ذملالءاوشلا نمامهمفاملنيفرطلا رعال داعجدلاب ركشل |سيذت
 )ا جدا دبمباتت "ورعشأامورأ ىثادحىفتنكلاورعاشا |ىرتحل اةدابع
 ىفتاكتاو هلا تعطقن او مامتايأ تد_صقىت>باضتقاهو-و ودخأم لمست ىلعهلتفقو
 موهغلانمرغد موه-وؤلا لاقتناوتاووال اري ةدامعابأ ان 1لاوام لو ناكف هماع هفب رعت
 ناكلذو ردهسلاتةوراتح ناهلذحوأ ئةفد أت ناسن الا دصق اذ تاووالا ىفةداعلا نا ملعاو

 نمافدو ء ءاذغلا لقثامعفخو مونلا نماهطسةوذ-ارلا نما نطح تدخأدةنوكن سفنلا | .
 اذاو مالا تنغنو ه محا نلا تنرو *# مغامغلا تنكسو 3 ءاوهلا مسح هنخدالاوةرخمالارثك ١

 4 هن ا«محاضن ا ىف دهتحاو * 0 ىذلا هرامد هءانغلا ناو رعشلاب ن نغت فماأتلا فتعرمش

 عحونو» ةبامصلا نأ ن نم هيفا أوو» اقشرىبهملاو « اعفر ظفالا لعحاو ميمشتلا تدرأ ناف

 فررتلاو * ما ايون الاانا : امسي ىلاعتل او»قارفل اهدولو+ءقاوشالا ىاقو«ةنآ اك

 حدم ىف تذخ ا اذاو م لالطالا ىلع فوقولا د٠ لاذعلا نم مربتلاو ةعلاطلا موتا اوو ةعماللا
 نهلوواردحاوو همراكم فبغرو هءارعن مسبدرأوو هيسانمرهظأو و هيقانم رم اف دبس

 ىناعملاو ظافلال | نيب بسانو 5 هيشح>ولا ظافلالاو هيدرلا ةرانعلاب كر يشن ذأ لاباو ىناعملا

 حرافرعتلا كضراعاذاو« ءاسحالار ب داعم ىلع باث ار دقت طا خنت اكن نكرم مالكلا فيلأت ىف

 مظنلا ن نس ىلءنيعملا مهنةووشلا زاقةوومشبال مات الو با هلا غراوتن والا لمعتالو لسن

 امو هدصقاو ءالعلا نس عسا 3 نيذاملار ١ نم فاسانع 0

 ىمعسملا هياك ىف «- .بصالاىبأ نينيدلا ىزهمالعلا دروأوو ماع بأ هيدوتهتن هيندحاو وكف

 قئدالاوهام !ممترتخابيدآ او بيانا ع وو هن رس مس نط

 لبق ىنءملا لصحت نأ ليسسلا حكوأن ءلئاسلا لمعلا ىنبغارلا أكل ىعبني اهنوأولاط اب
 هركن الو لاو عسبسالا ى ىبأ نبالاو ان هذماز_هوتاق تاببالا لبق ىفاوقل'و مظذنلا ىف عورمشلا

 نود له_-ءلاولذراا نود للا مالاكلاخونو دوصقم ىورو صو هم نزو ىلء ران
 لاملا دنع ارب الواوظت لمعت الو ندعسومسملا نود نسهسملاو ةركمسلل دود بدعل اوبعصلا

 رثكصاذاو تجام قفرادا عساس رطاوخللاو سيسخ هعم سيغالاو لماق ٠4م ريثكلا تاق

 هلو قريلا ةعئكراكفالا جات ناو ضرعت ةدئاولكددقو مخس ىنعم لكبش؟ ١و تازاهلا عسا
 نيعبامجرعشلاب رتلاو تدصاهيلعراركسناب فطعتست لنار تدنرت درس اهدقت لنا فرطاا

 هيلع يريد بم ردوا ولورإ تنارتءز عال ماعنماةرو 0 0 داعملا هدرءوتد وورداعلا م اوتءز-ءالا ماع رماقرود وى عقب

 حم د ميك



 لتبني 2-36 ووم

 ؟حنوسمتما كل

 ١ : ولباقلاو همانأ ةلهع ىلماعل او هعاغل لفلان أ ملعءذقو 0

 ىفزتءملا نبا ن-سحأ دةاوريصغل ارب رتب ىمسسملا هيك ىف عمصالا ىنأ نا لاووةرهاري_غنولهلرهظ ا

 ىولعلا ايظابط نبال هلو نب هلاغا ا

 1اهعوذد نو هو اننودهتتي وني مثتأف

 امىتأالف ةيفاقلابنابتالا لق ع مالاكتلاو للا هنعوذت ع ن4 ولافنأب ةاو [سملا ىلع لة هناق

 نأ هيلع نيعي ديل قافتا عقوىذلاو دس ن نس ىفهداي رليذفتلا ىلا لن راالذا عم تدافأ

 رفض تخأ اننا لوقغلبأ اوبابلا اذه ىف عقرام مظعأ
 ران هسأر ىلع هناك .٠ هيةادهل اعآتل اركد ناو

 اهمال ضرت لهأرملا هدهو اهل قل نكس ملةدايزاهدو> وف هبفاقلا نود لماك تيبلا ةلج ىنعمناف
 لب اوهو عناب هبيبشت ضرن لو ميقت ذه سانلا ةمئأ هبرغأب ه- كعح ىتد سانلا لاه> هب عأو نأ

 ننرخانملاو هش عونذلا اذ ةلثمأ نم ىتمدتد دار ان هسأر ىفتلء-ىت>ةبادهلاءفورعملا عفترم ا

 د.صق نم ىزرخاملا لوق

 ىداؤننبًا واهل تاقف ىنرت .٠ هوذذر اطمر افلداؤفيفانأ

 رينا ىد:ءتاامعف لاوه ىلع « اها تلم ىعسح ىتذ نم تمدد رخآ< الال وة هل مو

 ملي ها ربا نات يتلا نع هنف لون هنن« ىف للا نيالا ىس وخلا 3

 متتكمريغك بمهاي ربسطو .٠ رتتس هريغردب أ هناك

 وتم ع وذ اذذلا تلاع اداب تكريس وتتسم ل نيل لا تلا عملاشرالا

 مسو هبل عدلا ىلهىبنلان 4 .ةلوقي هتمعبدب ىق ردوملا نيالاز 8 مثلا |تدبو

 مصعل ا عمافوخ ىوهلا فتاغوأو 3 ةرئاطراطقال ا هي داعأ تدخأ

 رق لالا ناز تسخر والك نيالا نانغ الا نا كح بح رش ىف هلهارف غني دلاز ءجشلا لاق ْ

 تيبومل-ءأهللاو ىلاوعلا فخرفقت ىتلارويطلا نم حراو ١ ىهمهعلا دارك ذو مصعلا عمافوخ

 قلوه ملسو هلع هللا ىلص بم | ىلا هفري شأ ىتمعتا س

 مرسم: هريغ دوب مانالا اح موه !لاغباري لا ىفدولل

 مرمص:مريغ كلذ دهب تلقامل و دوب ماي ال | ام> مل-سو اعلا ىل_ص هذع ىلوقىلا ىسمتنا ى مى

 ! امدلا' المو ىدد مارق ماتا ةدي بس دروظ لسور ةسيستلا لس«اجتلا دل

 معا شاوفيو للا تاقسلا ن نسا عع همس

 دهتلارك ذ)«

 (مطفنمريغ لغطوهومدوهمىف ٠ امظعدازدق هبي دأ: بيد م)

 ةرايعوهو ورحم قم مالك لكم مبا فصووهنال هدا دهاثهلاو ررقام تداتلاو ست مااعو

 بح امري غو ارثنوأ تاك اهطت هدعتو هس : دب ىفعورمشا او هل .عدعب مذاكلاىفرطظ :لادادرت نع

 هيارغاو همي رغ نم لكشام فثكو هحال ص |نيعتيام حالصاو هذل-> ىغبني امل > وهريمغت

 م(بب دا لاو.

 سوه قرشتل هظافلأ ظءاغ نمةقرلا عجاضم نعىناحيامحارطاو هيناعمنمقددامرير تو
 و ع د

 وأ هفلقم مالاكل كوةركسسمريغ هناء متناك ناو هترتاع د مهقنملارناو هم ب ٍفزهلااووسو

 اديس ادع مقرلو أ مدقتملاذهرشأت رحأتملا اذه مد-قتولوأ ادريغ هلو ده عضوه ناك

 بلاطملا الد لزممو دصقتملا اذه مدت اولوأ ةظفالا هله تفذولوأ اذك ف دولا اذه لمكتولوأ

 بندأتلاو بيذبتلا عون إس ىف مظضمريغ مالاكلا كلذ زاك ن يدأ ىنسعملاو نسسحأ مال كلا تاكتا

 امسالا فشرنو هنغالب ءاهس ىف بذ 0 1

 أ ماظن ناك هنا لسق تايلوملابفرعن دئاصق لوبي دهتلاو عهنتلاب اوورعم ىل-ىبأ نيريهز ناكو
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 هئاهكىقوو هنامز قوتسا نهىفاكلا:ديل>روشثمو (عمو) ىرخا
 همايأ قنا نمزحاعلاو
 قديلف هما غلبي نا لبق

 ناطا

 ردحلو نامزلا ةءوهصو

 نكتار ىفام اروعءالاو

 ةعبرأ هيدإ ةمحاتلالاوما
 هبت اذن احارخ نادسصأ
 هلصوأ ١ همتوأ هلدسحملا

 هل الصاحو ا هلجالجوأ

 رخاتاىل-عرمالا ديو
 لرأوبوللطم هءاعمهرد

 تاط نم برركحاملا

 لدن مو فادّنالا

 هللارز عوأ هدمت هتلاورصق

 ءابق لهفام عمم ةهممعلا

 مءاوشزحاعااروهو.اوهو

 ءاودلاالا همس الءادااوه

 فاكد نا الا ىأرلا سالو
 هنأ هدب قلدغلاو هنضاوت

 اهدخ ًانلابل كلاواهع دب موي

 لود طاغل اد.ءلالوزعمأ

 جيشلا ىلع تضرعولمالا

 (بيداتلاوسي دارك ذ)

 سل لاق ىوغدلا هلع

 نويغملا عئابلاءاولاوأ
 واونوزلا ىرت_ثملاالو
 هممت عابسسلاتبأ ر

 تنك امه ربل اال و
 عزدملا 0 را

 هه انلادرو ثدعسسم

 ىسننا هءلع ىوانام تاكد
 هادي لن مهاد عامو هيلا

 هلزعب اوفحرأ نولومتي و

 ننوأ هدقعالو دلاخ هب لماعلا الو بزال ةيرسف لمعلا سدلو لزهب نأ ىلاولاو لزني نب كححازا ةيامو لز .ءولاذام ناكدف ش



 هسنعر ن- ضم فنونانذالا«توالد_وباف لاو 7 ”ذنءف ردو (ممع) باككلا هقارفل عدتسو زا, .غلا هافذىفا

 لع ١ هنس كلاعب ونانئنعا

 ترد-ةامو دربال مالسو

 هبا هاغك أم لهب يلا

 ىناءال حابرب ىماقمرش

 ىلاغش ا نمهءام» تعكأو

 هروح اةدوىلاقءدستلا
 ىتعلط ىلا قا شد ىتعد نم

 تانعلا ىلع هعساوو د

 الو باه سالا هزمو

 (لاغيالارك ذ)

 قانش اك ىناهتشا هنا كش

 ىبسعلا هلو الجل | برملا

 ىب _.:.تص هد ا

 ىقاجاحو ةرلسل
 تيد ءاسنل د اراك
 تفرمن اوى نال هلع

 عسسوأ هلديفاعل ادقاع
 جوحأ هفاعاا ىلاوهو
 مالسلاو

 (اضيأ هيلا هلو)

 ىلاقوشلا سيلو ىباتك
 مظءااوهامناقوشن اقل

 ريسسعلا عزنلا و ريسكلا :

 رانلاوريس وىرسس حلاو

 ريصلا سياوريطتو شيطت
 وهافارب_هب هانؤر نع

 بامصلاب نو#مري_داا

 باصعالاو بولعلا عرشتو

 بادقلادب ىلع ديكلاو

 الماقالاه قالا تراددقو
 دحلاواريسب الاءاالاداكو
 يذل باكل هوا ريشك هلل

 اًم-وم هدرو-ما_سنؤم

 لامجالاءدهو هدعوم

 ىسهولاحرلا نب ءراوم

 هفعلاوىنةلااهداج هذرلا

 ىيمأ نمهوشعلل هءطوأو ىسفن ن نءهرغأالنا ى.ع» هفأا ول ثنال هفكل !قنوز وملا هادم جاد

 ' معأ هنا باجي! ئش هلا رمت نياال ميشلان الوم :1! ىفهدارمامتاعاف اهءبج ةيريكلا

 ملسو ه باع هللا ىلسىبنلا نع هيفلوقأ تس دبتدب و
 ماسااو نملاباطعلانيشنالو » ادب هياحنا نمريكلا ىن ال

 هحرممثىف ل١ وطلا نع ىنغا :مل-سو هلع هنا ىل_صه>ودمةكرب تيملا اله ن نام نا هل اودأ ىدلا

 لئاقلالوقب انه هةحأام وحاضد |ةدايز ىلارقتف# ملهم عونا الخام ةلوهسو

 ارمهقلا فرعبالهك أىلعالا ٠ دحأ ىلع الف ترهظدةو
 *(لاغبالار كذا

 مرمه:هريغدو مانالاأم> و مكوهبلالاغياريسلا فدوحلل)
 001 هيا ومعرتص م دصق هياععلب , اذاريسا ىف لغو لاهي هناوريسل !لاسغن ان مدوخ أمعونلا ادد

 هني رتلارخ 1ىاىيتاادار ءاشلاوأم 1ك مانا كل ذىب_هموتيبلا هءلا لاغب اريدسل ا! ىفدوسلا

 دحز راجت دةرعاشلاوأ ملكا ناكشام نملك ادن زىنءمدي ربةنفاووأ هعصم جرذتساتيبلاوأ

 هرمسدو ةمادق هعرفامعوتلا ادهود1لا نع هدايز ىلا همفهدا سه انو هفذخ اوه ىذلا ىنعملا

 نوكبلابتابتالا دارأ اف هتيفاغب ىأي تأ لبق هماقن هني ىنعمرعاشلا ل سن نأ اوهلاقناب

 ةمرلا ىذل وةك ت يبلا عم ىل لعادئاز ىنءمامدافأ ارعشمااكلا

 لسلسملا» ادرلاقالدخاك اموسر « لاب اوهنمرات 1ىقسعلافمد

 ثيحه دعب ىذلا تيبلا ىفعنس كلذلكو ادئاز ىنعماميدافأ اهيل اجاتح الف هيفاققلا لبق هم لاك م 5

 لصفملاناجلاٍديديت اعومد ه اهلاَو كل ءىدح ىتلانظأ لاق

 ملاعب تأي :ملولوا دئاز ىعمديفياعىتأفهسفاقلاىلاجاتحاو نامل ديدتك هلوقب همالك ع هناف

 مله: دقورعاش !|لوعكه مسخ جاتملا ىلا ىتأب ميمتلانا يلا لاغالا نيب قرغلاو ىستن الدم
 بضاوعلا فرس اياوراغهوطعنو . مهنم قطا لقي ملاذا سانأ

 ىنعم هضدغب والاك ه ديزيف مالا ىنءملا ىلعالا دربال لاغبالاو صقانهوط»د و هلوق تو دن ىنعملا ناو
 تير نكلورخ الا كاس ىفامهنم لكم ظنت, نأ داك ايذاحت لممك-:لاولاغد ال! نيب نأر يغادئاز
 هلوعي لا الا ىلعاو دهثشةساو سال عمتي شق انه هعرفوهراتخاام هما دودىلا اوإسدوسانذلا

 ىلا عت هلوقب عم الكل | ناو نونقوب مول كح هللا نم ن-سحأ نمو نوغبب ةيلهاملا يكف اىلاعت

 ىنعمداوأ امىتأ الذ ىلوالا هني رقلا بسانت ةلصاو ىلا مالك |جاّدحا محاكح هللا نم نسح أ نمو
 ىلاعت هلوةهل_ُمو يللا نوذلا هعنع ده اشلا اذه نم هق> لمكدلا بطول ىرم_علو تاقادئاز
 مع أو هو دارأ مثءاعدلا مصلا ععسن الو ىلاعت هلوقب حىنعملا ناف نب ربدماولواذاءاعدلا مصلا عمسالو

 لاقف سانا ارعشأ نم لئسهنا ىعمدالا نءىكح دةونب ردها وادا لاسقف ةلصافلاب مالكلا م اا
 اهبلاجاتحا ناو.فاقل !لبق همالكى كقنيوا ريثك هظفاب لعمق سيسالا ىنعملا ىلا ىتأب ىذلا

 لاوس سيقلاو ماوه ىنا ىلا باونال خافا اوف لامتذ نمو هللا دئاز ىنعمداوأ

 بث لىذلاعزطلاانادرأو ٠ انئابخ لوح شحولا دوبعناك

 رد هك ساو * لزنملكف نوعلاتانفّن* اك رهزلوةهلّدمو

 ْ قاذلح ىلع قالو بقي لىذلا لوقف ىنملا ةدايزو عملا لوقدلا ىنمنا سيعلا ىرها مالاكف

 9 ب هلا وداي رواتغل] بج هلو ةئلاهمادلك ىف نبت 5 : اريهر لوةىن-عمو نساحملا ن هاهفامبدالا

 || ا اير هال اتابع يت انهاؤرك دان ارهيي رغ هيف رب هكنايق مط لهلود
 وهءارغلالاوو دوس طقن هفورجأ ب > هرغرصم [: هلاواذفغا ا بع نوهعلا نم تتفتامهسشاريهز

 رك اذاهنال اصخجانغلاس-نوكي نأ دارأ مطع لهدبب ىنعم مات دعب ريه زلاوالةبلعثلابنع

0 

 رهظ



مسس) 2 قء_طءانقو نين ذاب صيد ىفان اوذاةسالا ىنارولو ١ هس ابالا هين اسارالاىف :
) 

 نيدللةدشلا تو.ثدعب مظعلل هيفاقلا فىلوةو مهتنب ءاجرراف لا ىلعءادشأ هعم ندا وهننا لو سر

 معأاونيكمتااةياغف ||
 (ةراتعاب ىشلا نر 157

 مأسااونملاءاطءلا نيشنالو 5 اد. هياحا نمريخلا تال

 نطاب ىف ىةملاواز راك كده ن نموهام نو همالكر هاطظ ىفأسشم اك-للا تيب : ناو ههنا اع ئذثلا ل

 مالكلار .هاان ناف عاطب عم فشالو ميج نم نيملاظالام ىلاعت هلو غصن |ىدلاود هدعنق» مالكا

 نافاؤاملاسانلا نولأ ال ىلاعت هلوقكو اتاطم عبفشلا قن دارملا رءاعف ثلا نم عاطب ىذلا ى ىف
 نارك ذونب ءسسفملا عاجحا هماعو هَ ةل#5ملا ىن نطادلاو ل 5سملا فى احلالا ين مالكلارهاظ

 دس اوهادهوام_ممعدللا ىفر سامع نبا ن ءلوممهناريممل اررعب سس

 ا هرهاظوامقن هنطابت د--و 42 امأتاذاهءا ان ئثلاى ىنلاوهنافةدمعلا قمدشر نا روق ذل

 ريهر لوه هيلع ده شسا واياك
 ركشمريغامىورعمو ىلع ه اهدصودس الءالخ شرات

 نم تيارا فطا اود سيفد._صراهل سل نأ نطادلا ىفهدا موادمسدو رهاظلا ىف اهل تنثأف
 د.لولا نبإملوقهي اان ئثلا فا ىنعءأعونلااذددهاوش

 قكتلاو م4 دنع عالو 5 هقرغهوهبدخ بعطلا قيعال

 1 ع

 1و نع و يسوع فيصل
 بسحاولا غصالوم ءلاكلا م 000 ه ام نفرعءامه الذ« ءابط ىدفأ

 تبقارعلاتالمدق_صن-هك اروأ 2 هدام مالا نهنز ربالو

 ةمرلاوذلاداذهلو ةالفلاءاطت تا وع نانا
 رشبل !نمالم ام نكنم ىال.ل 2 انل نلق عاقنا تابمظاي هللاب

 ىىل+ |نيدلا د خيشلا تيب وماسجلا لوح دبة رطن ىلا الو عنصت ىلارعتفي نت ح نأ دصقلاو

 ملا ء4همق لوم هيادعاب ئشلا ب ىنعأ عونلا ادد ىلع هتبعبدب

 متم سفن هأذأ٠ ءوساألو 5 ةمركمر ع هذه ن نأامدال 1

 نعةمركسملا عتيل سو هيلع هللا ىلص ىلا نا ىل- -1لا نيدلا ئد يشل اتيبيماللكتا ارهاظذ ْ

 ١
28 

 ناواتاطمةءاسالاو نملان ن طانلا قدار انأاو د ءاطنا ممم سفنل هن هر _ص:الو كلذ نم هاشاحو

 ١ مهتبعي نى عوذل ا ادهاومظذي متايمعلاو كلذ قوفملاحاو مركلاىف مسو هلع هللا ىلص ىننلا ماهم

 سو ةءاع هللا ىلصىنلا نعهفلو#ب هلهدنارفغ ني دلارع خشلاتببو

 ماب رهدلا هيف تدقاعوالا 3 ىف عدملا باح ابامذ نب مل

 0 و هسم الكره اظ ىف. ماكتملا تشي نأوه هباحيابئثلا قت اولاك عسا لب فرد

 5 اوس نم مدةنام كلذ ىلءاودر 1 همت :!ىدلاوه ةقق-مااكلان بق ؤناداراج هم 4

 نيدلاز -زيشلا تيب ىفىل مذنب مواحاضتاعونلا تداز ىتلا ةير ءشلاد_هاوشل او ريظعل انآ
 ىنعس ملةروك د ملاتيبلا قعونلا اًذهرن رقت ىلا ةداقملا هذه هلْظ ىفاهع يمناه لاو 1

 هبلعدنلا لص ىدذلا ناكرالا رك دملا با عار مذلا نام لاو دقه دجوفهح رن فرظن
 بابسالا فل دال اوه هناذدوهلا لعمل ادله لعذ ىذلا لبق ىنعملا كلذ ىلع لسااي ره دلال

 راو رانلا هرثأ قدةؤبو تادرعلا هدهد س ذكر تاصالإ هملخ د ناهد نمجرحاذا قال الاوداضملا : 2-5 0 5 0

 ا لوقهل-ُهمو اتلطملسكعااو تطل دا "0 ا

 ةيقك همامعو نيد د ,رلا

 جازملا دساوفخو جانا

 تارخ هلفسأو بارح هالعأ
 ىذد دعك وذر ىلع

 عدضرلاكص قري عمطقتلا

 (هياحباب ئذل !قنرك ذ)

 ناسرفاا رت فيك لعل
 ناسنالا 0 فكو

 تقراوىننا هننال-
 انا هقرافم هرمض1لا كإت

 من الرا نكلو هنحلا

 ادا الا نصوح ىلا

 ولو صوختشثا ا ىلاجوحا

 ماسالو داللا هنح نم

 ىلع هماقلاىلا هماوالا

 ءدوو

 ددواذا ه.اهلاب ةماعدلا 1

 ىكرهو ادي_صخاه>و
 تبأرد-هل هللاو ابمطر

 ءارمالاهاوذأ تش ىدب

 هنعتراظن دةو ءارزولاو

 تغفطعو هنحمالارأ ملف

 هرمسحالار أ لقهرمسب :

 سفنلا قو كد تم ناق ١

 ةحاح

 تيضقدقالا رم-لاىقو

 اهءاضق

 لوس ىلا بكو)»

 ء(دع نا

 همدخ نعتيوطانأ اذا

 5 اموبءءاقب هننالاطأ يشل

 هددعا اوىرمصد هل دراي : ١
 " 6 م فاحت لة دحاو رابع ىلع هدح قاودراؤتعدإ دنا ا ١١! د مىاعد هل سا تيملا اديه آ

 إ
 اذاهبىنناكو ىرسعنم
 همدخ ضورغم تافغا

 نا لوم هترمذح دصق نع

 لاحتو عيش دقعئاطلا اذه

 ن.اقلخ روط» اف عةربتو

 ةنا.# شارفلا هقلخم دا

 ىل_عهراسموش ا.ءملا ىف



 ٠ ممم كر_ساللثاغلا الهو ل_ذاذالاامهكلع:
 ا سم ص ,ياامماجلا نادل

 اذهو حامطلاو ضاضعلا

 نم بيجحلا ىن ل افلا
 هل تدحدقو سسعء لك

 قاعها ىرمع اونضذدعب

 هلسعتا نا ىب ةيمضم

 هتخوهضرعءلم هءاع

 ١ هصالذاو ىص دادخأ بدسح

 ل>وزعهشاءاشنا

 «(اضي هلو +
 با.شلا تطسو دقو ناك

 تضيفو تنل يفرط
 ترظنتو نامزلا ثا نم

 ترطور ومالا بمتعىف
 عم تعقوو لول لا عم

 .بوطلا

 ىسهنت نأعاو ا تقفارو

 صأتو
 نايزخ توملاوامتةراغف

 امهوك ىنىرال لالظتسالاهبسسانمو هنع هئانغت_سامدعو هلا نا .ذالا هحاح ىفعمشلل سلا اس ىنتس نم تددعور ظني
 تددعءامو نبرشعو

 تلح ىت-> اهردشأ

 ىلإ انيدلا نص ئبيشلا تبدو مد. هن دقو هبل اعلا عددسبلا عاونأ نم عونوهو هدمعل ن انةالاوهف امنسرتاسالو اهرطشأ

 اناو اهذع تيقوتسا ىتد

 موب لك ذانسالا هللا جماع

 رومالا م-ظانم دي هن م

 دهلاو رورسااروفو#
 ةالدااو هد ىد دلل

 هد سعد. هلوسر ىلع

 ول همهن ذات سالا لوقو
 ةعدذصو اضرأ تفداص

 قاكف اعضو٠تباصأول

 نناكلا ذك لو
 هانرشت ني>اناوط 4معمال

 تاقو هاتر رني>اب اقحو

 تبتكر كشباك الذ نيذس

 0 دو>و هر ءأر ىناسارح ىنالق تاه ناو سن ىدانأ نما ديالو رك ذىانأ نمامونالو مظن حدمةديصقالو

 ' اهلا ىد-تم قالا ل .طلاو كى برضيالو كشا ..
 ىناثلا ترض اور شا اةفورعملا عضاوملا فكزنت ولالا نكست اامورلا عملا هيسانمو ربلا ىف مس يس

 اذه ىلءاودهثتساوّدب نمهنارتة ١ امام-م نرةيفهنيئالمر ىنءم ىلع مالكحلا لهث:نأود
 اضدأ ىذتملا بطلا ىبأ لوة.ىناثاابرمذلا

 امهدحأ نيرهالالا بيترتلا كل ذراتخ امو ني ردصلا نمالك منال: نيديبلا نم لك نااولاقو
 ءاقبلاو فوقولا هلررةاذاهلر بطعلا مام ىنةمالسلا لم مانو هر ىدرلا نفح ىننن اك هلودأ

 عدبأ ىنعملا عم ىنعملا الثا نم ىناشلا برمذل نا ىرمعلو مد ةّدلاب تو غي ام هيدي نيب ىلك هلاطا
 قو سعي دنت تمظن ه.لعوقوذلا عقاومىلا بر هأو بول ل! ىفعقوأر لؤالا برمضلا نم

 ىىخنل اد_صق مرتو احا ضد !ىناثلا برعذلا عد دب ديزي هك انه نكلو هعضوم ىف هءاع مالاكلا

 هاياهدا 0: |دنعلاج ىتملا حودمنادج نيةلودلا فيس نأ ىك مالكلا| هيلعم دق: ىذلا هددت

 هلو5 ف سملا ئرما ىلع دان |[ك ك.لعان دقت ادة برطاا ارأ اب نيسملا نيده

 لاالخ تاذايعاكنطبتألو ٠ ةراغلاداوج بكرأ لاك
 لافحادعب ةَركىَرك ىلمن ٠ لقأ/وىورااقزلا امسأملو

 سيقتلائ ىها ىلع دقن اام مد دتف هك اح نم بوشن اياع از ازيا !نأ مد ناريمال اه ىنتملا لاممف

 ىناذهل ثم عقود ةولوال اوهو دحاو تيب ىفةذلل اب هعاصشلا نري نأ بحأ سرتلا أ ىها نا ىلعو
 هناف ىعخنالواههفأمظتالك نار ىر_تالو اف عوتال نأ كل ناىلاعت هلوةوهوزي زعل !باّلا

 سدقل |ىرها لوق نع ىنتملا باو>امأو تلق ع يشل او سدلل | نيعد أت
 لا+ تاذامعاكنطنألو 5 ةراخااداو- بكرأ /ىناك

 هلوق ع وذل اله ىلع هدسعن دبى

 مظتنمخرلا نان جو هو ه« رثتنمفيسلارارغب درغ *نم
 ديرتللطاص نكي /ناو هعون ىلع اد اث نوك, نأ ةمعيد لا تيب نمدارملا ناب لوقا اراركترثكذق
 مدعو ديردلل ل اصري_غانه ىلا نيدلا ىفص غشلاتببوع ونلا كلذ ىلع هيدا ةتسالا عصنمل
 عوذلا اذهاومظن امنايملاوقوذلا عقاوم نعهانعمحاض: ابوه دةعىذلاوه ديرعلل هحالص
 سو هلع هللا لص ىلا نع هشضلومد هعرعل كنف ىلسوم ا نيدلارزيشلا تيب و ممتيعب دس ىف

 مخرلاك ىزاملا يشأ مفلخلل ٠ اهانثاادءلاو بعص نينعموذ
 نع تزعذىنءءامهنمىل حضي نأ ىلع ا«يفركشلا تبعت ةدامت هلا ةذشا نيينعملا نيدهناتلق

 سو هل عدلا ىل»ىبنلا نع همقلوقأ ىنيعب دبتدب و ملعأهللا وكلذ
 مظعانيدلاواطعلاىففاأت « ادينيينعملاب هلديدش لهس

 - || نمقرالاف عقوأو عدبأ هنوكل ىاثل !برمذل | كإ_-- ىفموظنم عب دب تيب نا ىلوق مدت دقو
 "|| ةيزمهنارتقايروظو عالي اهاه-ممنرقدف ني المو ىنعم ىبعماللك- ا لش: نأو هو لوالا برغل
 . || ملسسو هيلع هللا ىلص هت د_ثوةمءالملا هن جل هانوءاط ءلايابتنرقملسو هيلع هللا ىلصىبنل اذلوهسف

 امتار
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 ملفي لهناىور
 عونلا اه ىفنوله استي اوناكنيذلا مظن نماريثكتدر وال لوس مريسغ مظةوهوةلاطالا الولو

 0 هلا نممهريغو ىرعملا العلا ىبأو ىفتملاو ىبسل دنالا ىناه ناو ساون ىناك |

 هعنوم قهلوعب هيدأ لعتساو ىلا نيدلا ى ىسخيشلا لوق عيقتسا ى ء دامملا ن نهتم كوهارحن ىرج ّ

 ه-ودمم قهلوقكلذو رطقلا فالس ودلا لعتراد « هلوأ ىذلا

 ارود: مادغاتسم ىأرولو« ريصنادغىمعال !لباوول

 اريعسم لبسللاه اناولو ه ارومالظااناك اشثدولو

 و مهذيب نم مساهل اايأ

 مهنمع ىلعالا تصصن

 هلوسر دالصار هناك ادبحو
 هنأ اردآ1_ةافالسماح

 نالذوأ ديلا نيشلا

 ىلا ىن-_>ردن ادب

 هبتاكى ىنطلاغو ةمعتلا
 همدد ضن ىلا هء.سساو

 ىلعقء هد عن: زوريدا

 هلودواغل | ىتعا عونل ا اذه ىلع هع دب قهتيد و

 ملظلا فسانلا شاعاحايصل! نم ه. هيراجتسا ليلا وراجع
 ىف هبلاراشأ ىذلا ه-ود مق الريغلسو هباع هللا لصىناا عدم ىفلوبةمانهولغلا اذه تلق
 رسفلا تاوطسنمهنمآ « اريحهسم لدللا هان ولو هاون هجر

 0 ا ا ظاناانأررمت دف 5

 ملسو هيلعدللا ىلص ىلا نع هبف نولوعي مهتيعندب
 م>رلا قءاشالا فطن ىرولاىلا ه هلسرأ هنلا نأ دبمشت داكن

 اذهو ةداعلاجسا الع لاحت اامو العن كمال ماحرالا ىف ىهرفطنلا ىلا ةداه_ثلا همسنف
 1 كلو داكن هب د رعت مظانلا داز دقو لسو هبلعهنا ل_هىبنلا عب د_مىلوشضمانهؤولغلا

 لوي هع دنيدلازع ثلا تيبو بدأ ةلقنمولذعامٍوب وبنلا مئادملا ف فطنلاو هامل

 مسو هيلع هللا ىلص ى بنل ن نعهضف

 مرلاىلاباهادش ىح داكب ام ئاغال تاسغن هحدم ىف

 داكب اه رقتو لودقلا نيعب ظوحم ه فاه قاغو ىوبنلا عيدملايدوجولا ترطع تيبلا اذه تامبغت

 تددو نيدلا ئص عالم ىلع مدعم ىدتعتيملاا دهوداك لوةأ الو ومءسلاتام_صقزرحأ

 جادتما دادس نيك
 ىداعت اىذاووو داجا

 باتكلا عد طا هداعتعا

 ل

 هياوذع نمترظ:وهرد+

 مامالا ىذاقلا مساىف

 ه-هبنذا هللا تاكل

 معا مث ىماناد مركلا
 هتامع لضفلا تدخ ىلا

 هدمر ةارهىلا هددعيو

 وهد نالذوأ ىنأ كادو
 هتك اىذلا لضافلا

 هتدافأو اهقارعافطا دادغب
 ولو ا.ةرسشاردأ نأ :سوعس
 سفن اىلع ىلع ترد5

 ىكادي ده هدثعبل هضم

 تن وه-:ةروهماعسا عم حب دملا سذح نم هب ىروم ىعن دابلا عونل |ةسمهس ؛هِماْرَتلال ناممعلا

 و هلع هنا ىلص ىبذلا ن نع هيف لوةأ يعيد

 مهعصت لح /لءللاوداعو 5 ىرس قابطل | عسسل ىلا قاغالاب

 هللا له ىبنلا ريغ ىف ناكل هناوولغ لك ةيوذلا حا دملا كاس ىف هماظنتاب هد :ءصخرب ولءااازه 0

 هزصحو ضار غكلا ىلا ئدؤد اهنا هريغىلا هدسن نم هللايذوعنو :داعوالمع لاس سو هلع

 تلاطرع ولع نع ونلااددم ٍِظ دذءىلوقو الهنو ال2 هم عى نم مل#سو هلع هللا ىلص ىبذلا ىف

 ةكربا دامني هناوج راك والا حتادملاتادالخ نمتيلا اندوبدالا لواسؤد رطمعلا اذه

 ملعأ هللاو لسو هيلع هللا لس هجوم ؛

 (ىنعملا عم م ىبعملا فال اركذ)

 )م نما نيدلاءاطعلا قفلأ 35 ادينيننعملا هلا ديد لهس)

 مالاكلا لشن نأ وه حلا تالا فلولا تايم ىلا ول نال اوهوعوتلااولا

 لوعب هيلع اودهشنساو متالملا,هنرعمف قالت رخ ا الما هه دحأ نا ىهأ هسعم ىنعم ىلع

 لا عمهنمةرئاطمورلاو « ةرئاط ”ىر دكا عم هذم برعلاف ىنتملا ب .طلاىبأ

 0000 :رعلا عم ىر دكا اا اطقلا هيسانملوالا ىنعملاة ي وقت تااولاهو |
 ءاملا لو شطعءل ا هيدازاذا الا نارمءا!ب رعد الو هماهملا, سن 1ع : ونارمءلانمرغفنش وضرالا |

 ق3 دادع الا _ تسعصت

 نمتوقاساا تدحوف

 لخافلاادهوراخ الا ةلج

 ردلاو رارحالا ةإج- نم

 (ىنعملا عم

 ال لص ىلآ [اودنه
 كار رستم لشافلا
 زبلاو ز-طاو فرمثلا

 اهمدحرهدلا ىاخ نيع. ت27 ت23

 م؟لذارالا امهكل نيرهوح راب وه عرالاب دو ن-علاح هل_.عالو د- هع نءنامزلاهريغبال لاقل اد هو
0 

 نس »ع 4

 و اا يصب صفي للا

 .١ ملط :عمض



 ١ ٍ . هي شو هيلاعلا مانالا هزه ىفالو هلام ٠ ءايالا ال (مم.٠ همدقتةدافلا رحت ل نكلو لدأو هديب دععأ

 3 5 مك دقد-اج ناك ناف

 قو وأدق

 9 0 ا 6 دع

 هنق ةرعو هقزت نم وأ

 ىردلا ىأرلا انه لاو

 مث عانزطضا تحوأ

 ئىدلا ثاسلاو اسف

 3 ايتبادعب ىب ىفتقا
 لدحا ريشلا ىلبلا الانا
 هلمحا الو هدا هذه ىلع

 هلعفلا هدد ىلع

 ق<ىنأ نوك نا اماق
 ىدعم نم ىتع ل٠ فرعا د
 ندحتاو 2 رطادداب

 ىفتو لع: اودع

 مدهت الو اعركمدعأال

 ءاملإ ادد عمىلواعدن

 ام-قنيب ةطساوال نالاح

 اردكرأهيرشأفاوغداما
 مالسلاوهب رقأ الق

 «(اضأهلوز»
 ءاقي هللا لادأ مردكلا
 نا ىنب ناحم مامالا ىضاعقلا

 تان دنع لضفإ او هل نطق

 سلو هنلا قدس نم ىف
 ةديبأ < دخلا نود

 باؤبالو عن راجالو
 سدح ىرممالو سعب
 نمو هلاذينمزع نكلو

 ءامط س 9 لانا لعن تاءاش

 ع ام ءامركلا نا

 هب رق نم ميتعاتسلا
 ن-ءم_هرحح ءاضعلاو

 نأ نحب له :رظطذملق هن رمش

0 

 : 00 نع هعيع ىلا

 قرر ناتاءامدللا تا والد علا كادي اد الاورعفلا كلدب هحئافلأ 5 همام الا ى ذاهلا

 ديف مج ناخرالا ىضاهل عقو دقو لوبقم نسح ليت هناالةداغو القع لمكسم هيلع ىشملا نكع
 ةنلااعأو

 ' هلوقكلذو نسحلا ل.ء!او داكىرحم امج ىرحام اهو بيرقتلاو لوبقلل نييحوملا نيئيشلا نيد
 1 قافح أ نبلاىبادغا|تدشو ءه.احدلا ف تهشلارهم نأ ىل لماع

 الأ رك ذاموهذننسحلا للا اماوهق.ةحالامدونرهالا لعج هنا ةداكى رح ىراطاوهىل لع هلوقف

 نماذدىامىةالول اما ةلزنغبادهالا لعحو هب هبادفأب ا مااهناذح أد شو تهشل اريمست نم

 ! اوى لومتك لو كج ريغؤم ىدلاواغلأ اماو نسل ليصل

 ىققاهلتاقرارسالاعضومىلا ه اهببد بدو اهانيرسث انف
 ىندللاى رس ىلع ىقام دن عل طرق و اهعا«ذىلعوطس ناهفاخم

 الوالقع نكعال هن طاب ام هعاةلروهظاوافش ههدحريسص:ثءح هماعرجلا عاعش ةوظسنا اولاو

 مهضعحلوق ههموهداع

 تحملانمهاذنا اد برمثا | ىلع تمزءنأ س مالانركسأ

 ساونىبألوق ه:مو اض أ ةداعالو اقع ن نكعالامه ا دغ برمثا | ىلع همر تيسن سمالانورك سو

 قاد لىبلا فقفاطالالذاخل و هناىد كلر الها عتاد

 هو مودعملابفوخلاوهو دو>وملا ضرعلا مادق ناو له سم رعأ اضن س اووبأ هلا ىذلا اددو

 انأ تل رعاشلا ىناتغلا نا انه ىك عام طلا نموةداعالو الة ءنكعال قاع مىتلا فطنلا
 اًضأتن اوساوو اهلل ااه تنملا ةكزتقلا ل5 تفشاوؤ كاوقرتنا يم ىلع :امادللاقة ساو

 ا كلوقباشا نفتدساام
 ليح نم ىأرلا ع سو ىنعومسضت « احرطمتوملا تارمخىتازام
 لل يد نه رآح تن ىج ٠ لدغ ند امنادلزرت لق

 ١ لوف ةثمواناؤ>ل اوس لكل تددعأ كذكلو كلوق ل سلا ذه ناتذعو هلا عانت نامي لاف

 هيت قطع تنشول موملاو 7 متاخ ىذمامف ىلن اكد ق موضع

 هنتي لمئانل |اةلسعم ىف هىبجزوأ تربص ىتح تبدو
 لؤت ناىلا توامنوأ_خا١ بنا يفوت ل ةلومةل!ىدور هءاعالو للا هلقب الاضن أ اذه لاشثمو
 ديردن/لوةكلذن ةرغكل !ىلااهلث ان

 اختها مة لح وكلا ةلئاوخ 35 نم ل الفالا توهول نمتشرام

 بارذلا نم فاخع همف ناك ضرع ىلا ه مقعدا ئذلا يظءلا اعدالاو تيملا١ نه لحال هنا لق

 هلود هنمو هماع عمي نأ

 ىسجام عيتستوأ انهمارل » هسي4مهنعرادقملا ىجواو

 ىباامهياتوىدذر ىذلاىضرت «. هرهأ تاعثاط ايانااودغت
 بسمطلاىبأ لوة هلم

 ىزع نمد خلاد ركسالاانبناكو « ام قريخ نم ضرالا تود اك
 ةغالبلا نع هدعب و بيكر ثلا عد نم ه4بقام عمل معلا هفاك» ىلا ىدؤد ىدلاواغلا نماضدأ اذه

 ةلودلادضع لوق هلك اذهنم عبقأو

 رثصملا قراوح ع دمءانغو « ىطملاىفالاحارلا برعم سيل
 رولا فنعاضت ن-:تانعان « ىد-ملل تامااس تانناغ
 رشلا قاونمحارلا تامقانس « اهعلطمن «ساكلا تاز ري

 رد ةل| بالغ لالمالا كام خ2 انكر تايفلودلا فت صع



 ءاشب تا لاطأ ىرجم ء(اضبأ هيلا هوإو (ءعف) .ىلاعت هللا ءاش نا قذوملاهيأر ىهثلاو الا ىلع قيزتصتوراطوالا أواه

 ناطرشلا ادد نمملاعلا لحرلا لا فةلئ قنا ىف داكوبابلا هماع قرطو 4 غن ىلءفرسسم لاعلان ||
 سلب | لاقف لقتال نيطامشلا ناقاولسق مالا اوةالصلا هباعلاودةوذل' 211 ىبا, ترمض: ىذللا |

 مس ىف للا لخدي نأ ىلا«: هللا ةر د3 ىف له سباب اهل لاو جرخأ-!ةىتي ورلد 5 ىنفرءدةوهاه

 لهل ا قةريوأ لجا هيف لخ دي ىتح طا[ لنا مس عسوب نأ ىلع ىلاعت هللا ةو ل3 ىفْك شذ هل لامتف طابملا
 هيوذو-هللاباذهةفرعم هقدر سانا لادو اةرمصناو طابخلا مس ىف لبخ دق طبخ تاكريصن ىتح
 عون ىلع هتيدن ديف ىلحلا نيالا ئصزجشلاتيب وىسبتن اهلا لهاا دءاعلا لاح نمري .خهلاحو
 مديهيرب ىذاوملاىورئامم هريثعلد1اريشتال لرعهف قارغالا

 نم بيرق صاعتبب وهوبي رقت | ةادأر يغب هز ربا عونلا| اله ىلع ىلإ نيدلا ند خيشلا تيد
 نأ رركتورر م: د-ةوديرتأ ل اصريغ هنكل قارغالا طر ىلءةداع عوقولا نهد .عب لق علا
 تدبو هدعب اميالو هلمقا عامتاعتمتيبلا نوكي نأ غبن الف عاونالا ىلع دهاوش ثادعب دما |تودب
 اولاقثح سير قتلا ةاداي همفاوب أ دقو ل سو هيياع هلا ىل هىجتلا نع هيف نولو هب تاموعلا هع دب

 مرت تدب ًاوءا.حتّرخ « اهعلاطمىفالمل بشل لداووأ
 مسو هماع هللا ىلصىبنلا نع هيفلوقي هنيعإ دب ىف ىلهوملا نيدلار ءعيشلا تيب و

 مضي لواهايحال هيدي ىدن « هعجأ ضرالا هحوقارغاءاشول ْ

 لوهبلعمنلا ىلهىبلا نعهبفلوقأ ىيعيدب تيب و
 مطتامهمضج وعارحربلا ف « هلدههاواننمقارغاءاشول

 ملعأهللاو هحيدمىفقارغالاب ةالاخ لل اص مسو هياع هلل ا ىلدىبل | مامر دقت لك ىلع
 (ىلغلارك ذ)

 (مهعصب لفح /ليالاوداعو « ىرس قايطلا عما نلاواغالب )
 هعوقو بير ملا نكمملابْئّدلا فدو طارفا الط هالاىفامأر رعتوهغاابملا ىلع لوقلا مله
 دسعبلا نكمملاب ئّدلا ف دوطارفاحالطصالا فوهو هدرا ىناهةوذ قارغالا أر رقتو ة داع
 مسني ودو ةداعوالقع هعوةولمخ لاي ئُدلا فدو ىنطارفالا هناوامهةوذؤل_غلاوهداعهءوقو

 مهلا بيرقتلاةادأب لوبقلا ىلا مظانا!هيرقي نأدبال لوبا لو ق هريغو لو قت «نيجدقىلا
 ىفهكبس نأول-غلا مظان ىلع سحب وواغالف لبر هيلع ا لص ىبنلا عب دمىفولغلانوكينأالا || ٠ ظ

 .ىضر اتي ز داك, ىلاعن هلوقك هل-هولوأ ىناهلوبقىلا ىلة لاو هدب ىلا هن سهلا تالمخلا بلاوق

 راصفه تر قداكي هظفل نكلوال_2 ةل كت سمرات س هريسغ نمتيزلاة:[ذ| تافران 4_سس لولو

 ىرءملاءالعلا بأ لوقهنهوالوبقم
 الابنا|مهبولقىفنكمت « مارريغنم ه._سقداكت

 الالسنامماورىلاد 3 ” لس ريغ نم هفومس داكن

 سرذ ف دو ى ىلع ص) | سد دل نءا ل اوذا:ه ىتمدكنو

 ق.فرقارف فبغرن ناكو ل * هلآ نم ةءرس ج ردك. و

 نيعجأ مهنع هللا ىخر بل اط ىنأ نب ىلع نيني سلا نن ىلع ىقدز رغلالو5 هنمو
 ملتي ءاجاماذا ميطخلا نكر «٠ هتحارناؤرعهكسع ذاك

 هحودمم ىف ىنتملا بطلا ىبألوةبير قتلا ةادأر يغب لوس ماولغلا نمو

 كما هنلعاقنع ىتاواف ٠ اريئعةلءاهكانمتدقع
 رابغلاوهو اريثءحودمملا اذه ىلعتدةءرفاوذا فارطأ ىهو ليما كيانسنا تيما ايد ىنعم
 ىتح ءاوهلا ىفرابغلاداقعناو عبرمملا ىشا اود قنعلاو نكمالاقم د هلع ىشعدن أدارأول ىتح

 ديزبالا سيئرلا خبشلا
 دير ال ىرخ را ددعرعلا

 ناتي ًاردقرانزودوطاا

 الناريافالغشهديزأال
 ماعل اانا الضقف ىندةني
 اههنعاوةيدودع قدسدا

 مو ه..طعىنصقن ناف هنن
 انطتّوسه-.طخ تكرأ

 همارغلا نامواعرذتقذو

 نكلوال_هثاهل لعنا
 كماعلا هير ةراظت سانلا
 داسكلا مغر قل-دناد

 اكوداسغاارهظريغت ناو

 هعاط هطرش ضةنال

 هع اطر ضمنا كاَذك
 جدانرلا ىلا 1و اطر
 ناوقاخ أ ام وهو جوحأ

 نسكتاذ ةدايزلا نكمل

 ةداعلا

 رصن ىبأري زولا ىلا هلو)
 ه( هدي ريب نبا

 ليلملا زيشلافرءدق

 ولو هتدوس يناثلا

 ةيدودعلا د «ءاناكمتقرع
 تدعب اماكفأ هعم هتغامل

 اطكو هيترتعحر هيفك
 ترصق همد_خ تااط

 تهذيب نمتداو هه

 عقرب نا ناطسأل نا هيلع

 امشرق عضنو : اهشدح
 نمفقأ نأ ب حأ كلو

 الاهبلول هر ىلعىناكم
 اهيكوك ةلزنمو روغا
 ىناكمتقرعاذاق رودال

 اذارهطخأ ل هاو
 هدمت أ لهد>و ىل# تبأر

 تن 2 3 011 ذم ا اذ تت ذأ | | | | | | |[ 1 10 0 1 1 0 10 1 0 0 1
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 روباسينءاسؤر ىنرضح
 ناسحالا كلذ ركشألو

 ناسح تيد نم عقواي
 نرك ذتايرمثالااماذا

 اموت
 ءادغلا حارلاب.طا نهق
 عاام رن نال نبك

 حاسشفهءاسس نم م مممو

 حارا ىدسنا ال نسف اكو

 هلوقو باطلا ىأ مامالا
 موق سافنأو تأ سحأ
 مه سوفت هللا لعح نيرشأ
 سفنلا كلذ ءادق

 رذاح ىدقي ريسعلا ةهبحي
 سرفلا
 ىلولا ىلا تر ظن ىنأ مرحال

 وددعلا ىلع تنطتو

 امهتدشناف

 همايوريمالا تح دم

 تنسو هو-و تءاضف

 هونمو
 الا سمثلا دع لهو

 ىمعلا

 هوودالا لضفل اق رغب لهو

 هلعامق تركفاذا انا

 لودشم و طخ نم نامرلا
 ىلا تعحراذاو ساقلا

 ييشاا ةبافكن م هءاوام
 هللاورهظا|ىوق سك رلا

 الوالاجو الامم هسقسب
 مصاعابأ ىخاقلا الا هدي رب
 ةحالا هذهنسحأ امو
 قذوأ وه فللا هذه ملماو
 نيدديالو اهانعمل اهظفل

 اهريغف همنكملا ىلاب هاذ
 اددامو همعتلاب تدصق

 سوهجلااادهامو ض.رعتلا
 غ0 تس سس سس ص سس سم 1 3 7

 هب 2 قياكتورابخالارا؛ ىبر هر باوااب وب رمت فس رلا مب ثلوت حرت ار بوبحلا تاقف تحرم الهو ضن رغلا
000 

 0 ركشب نارك نمو هسرغري شن سراغلاركشفنيدا ندهن ولو * (<ع1) ' بهاذلاو نب مام ىلعولو كارلا نغابتل
 1 اهم رهظا ىذلاوهولب دافت لا سمثلا قوف موقت ادوعق عانت ءاباضدأ ةل+ل | هذه نارتقاف
 ,  سقلائرمالوقبير قتلا ةاداريغب عونلا اذه ىلعهءاودشتسا امو قارغال باب ىف

 ّْ قاعرظت اهرادودأبرثس ٠» اهلهأو تاعرذأ نماترونت

 هنيدمنرثدت ناكتاءرذأ نماهروذتىتاارانلاو ماشلا نم تاعرذأ ناو مان دعب نيناكملا نيب و

 ىرتنأ المع عنتعال اولاد م- ال قارغالا بايىفده كا اذا اوثثادقو مسو هلع هللا لصىبنلا
 كلذ نكلورانلا مرح مظع نم هريسغوأ لمح نملئاحمن نوكيأل نأو هفاسملا هه دعب نمراذلا
 اهران تههو ى-هء هانلعحناامأو هقيمح اهران ىلا ترن اهتر ونت انلعح نا اذه ةداععنم#

 هامصيىنتملا ب طااىيألوةهلثمرقارغاتيملا ىف نوكم الف ىركف ىفاهتلمذتو
 نبي /بوثلاهنععرلا تراطأ ه اذال الدنا لثمىفددرتحور

 قرت كابا تس طاخم الو ٠ ل>رىتنأ الو ىمدت ىك
 ذا مالكلابالا هلع لدةسالو لالخلا لئمريصد ىتح صخشلا لب ناال-ةع عدتعال انه اولاقو

 لشثمىلا لولا فصلا ةرو ريصنكلو توصا !نالخىرالا دع!ناك اذا قءقدلاْئدلا
 ققرلا ىنعملا اذ هرمم مخ ضرافلا نينيدلا فرس خعيشلا نا ىرماو ةداع عنتتم لاسلا هله
 .  كلاوشحدوقملا سن اة هعشرو

 ىيورادوسا ادم لةت.فخ ه ىهوانالول ل شثاا لاله ىناك

 لباد نءنكلوهنراقملا بتم ضرافلانياهز رراىذلاث-ك الالم ىنتملال ون انلباتاذا تاق
 كشاالاله ىناكه شب فض رافلا نينيدلا فرمش 8 الوقب ىتبطاخمالول لحر ىننأ ىنتملالوق

 نيب قرفلاو ىتيط االول ل-ة:نم ىهوأ:الول هطل نيأو كلذ ىلع هللا هلبب اق نأ دءال ىدوأ:الول
 مهذعب لوقهنموبدال ا لهأ قا ذح ىلع ىذعال شا !لاله هوأتو ل>رلا باطخ

 نينالاناكثمح-صخشلا اوماطاق ه دبعب نم هناينأ مهم لق

 ىربال صضشلا نأ ىلع ةدراوملا هيفتاصح ىذلا ىنءملااذهدرو ىلع مودي ىركفرئاط حرام تاق
 اب تضراءىتلا ىد.-صق نمت اقنأ ىلا ةكنب هصفرأ نأ دن رأو هوأتوأ نينايالا هلو ةدشل

 مسو ها عدنلا ىلص بنل |مت> د هاو ريهز نب ب عك

 لو#مسأرلاوفسسرطااكلذو «٠ ىاتاوخرأ ىبش مسرطقوفو
 لت ماهوالا ىفمويلاان اهو :٠ ىنذلكذ-ىعس-ز راحت دقو

 اذهوناكمالا ىلا عا.تمالا نم هلل الا قارغالا فتاح «ةساامةيراقملاةادأ نأر رقت ومد:لقو

 الا عون ىلعهب اودهشت ءاامو الم ءدعسال ةداعدعبي ناكن ا اند ةبراقملاةادأر يغب هتدر وأ ىذلا

 لئاقلا لوةهداءعنتعوالقع امقارغالا نكءىااوابقارغ

 رفاكرانلا قودي /لج ىلع « ةبابدو ىوج نمىبامنأولو
 ةلياهةردقل اذا اقع ليصسيال كا ذوط اييلخا مس ىف لخ دي ىنح لفل لم بلا نم هيام ناكول هن ديرب

 ىسلدنالا ىبرغملارفعحنيانيدلا با مث يشلا در وأو قارغال | ىفةياغا دهو ةداع ندم هنكل كاذل

 ةياكح تببل || ذ-د ىلع ىد دنال ارباح نيد. ني الا سونت هيجان ةيعن دي ىلع هسكىذلاهحرشو

 دياعلا كاع دشأ نم”ىلولا هللاهفاذرغ هنملطي مفءايلوالا ضءءإضرعن سياب | نأ ىهو مطرز
 لخدأ ىتضيقىفوهف لهاا ساعلا امو فرمسملاملا علا ل امتف ه سفن ىلءفرسسملاملاعل اوأ لهاا
 [|| هيلع قرط نامزلا كلذ ف لاهطادمعأ ىلاهيقلطناة كاذب رأانأوتئش ثء-نم هنيدىف هلع

 طابا مس فلها لخ دي نأ ىلءرداو هللا ل هك سه سا تح ساب اهل اقف امهملاج رفنبانلا

 قلطا |ٌىلاعت هللا ةر دة ىف للاب رغكدق وها ىلوال سالب الاة٠باءا١قاغو ريتو فقوةفالوأ

 َح ٠
 ىلا“ هلايخ 56

 ضده هش خيم ةيبييسب

 000 ا



 مارس ىحح ناش اوالف ماع ىنأ معزي همباذلا .(مع0)١ اذه مالا باقناورعلا سكاتاام هللاودشدر انرحع ىلصن و

 97 000-0 حيرك ديهشلا مدا درو ثلذلو ىدقااو و ا ةغلامملل

 ولو تالكمالا عسنمت ىلا ةيدمحلاتاغضلاوةي ويلا حئادملا ىف هنءمظانلا نكم هغلابملا ىسعأعونا|ذهودغل امال سملا
 ق الاتتك اهعنناتنك 7 ارعم نمالس رك هتك علا بلا كلت تناك يبشر هيلط سا لكن ا فانا حداملا ناف

 6و يتشنمونالفلا مس هياط للا قاسيا ندا خرنرعأ زج يحول ل
 أ ا ناب . مرت ضيجفاس 3 ةىرولا لوعي . ه3 طرا ةرخ يرسل
 0 00 مصرع ىلوقل مظعأو هن علب اوشبانغ تلا ةدسيني در اوك ا هيلا

 1 لبن اوزع لزق مو هيلع هللا ىلمس ينل نع لرش هني: دي اا
 امال هماليوم مهدلا نماناولأ كا-أبهشلاو ه هتعلط عقنلا ليل جنح تاجدق كك !
 ديدقلل ىج حصن امهطناو دازنكلو هتعلط عتنالو م>تاحدق 3 هلوعب لوال ارطشلا نيالا ىيض خلا تعةسفلابملا َّ

 كنرثلاق وو ن_سالو مون هى تابحلا تير ومهالا نمانازلا زن تيشااووافك > اهنمغلب اوهام
 غضملا نم ىبأيل هناو مكن هقدولا ىاهلكنمنزملاو + هلغأ عب رلا ىرابتاننن مع

 0 نايمعلاةغل ام غلب الا نك 0 ةداعوالق -ةنكمهي 1.4 1فادوالاىفة غلا ملا نأ هلع عملا
 ولعل ةارابملا ىف لو هيلع هللا ىل_د ىننا لمان أ ىنع لفت نا مل ٠لكسع ناك ت زماو حب رلا نا

 هنشيعب دي ىلسوملا نيدلارع خعشلا تيب و هماقم مظعو هشنر

 مّتمربغ لقت طنالواقح ٠ هغلاممىفد> لكزس وح دما

 ةل-صوىندأ ةغلابملا نيب و «فيبالو ىوبتلا عب دملا تا بأ نم هل بقام كلس ىفمظ ةن,لتبسلا اذنه
 ليف ىرطالهنأو دح لكز واحب حد ماذا هن أح داملل هتيدوال ا هلهللارغغ هيب ىف ىلروظ لو
 لئاقلالوةبانههقحأ امو

 هانت ام دعب اب ىذغلاىداوت ه مهرادو نيتقرلاب مين

 مسو ه.لع هللا ىل<ىبنلا نع هنفلوقأ ىتيعب دب تيب و
 مهدلاريْثع نم تدمر دةبهشلاو ٠ ىيوليلروذلابالخ مك لقوغلاب

 غلبأ وداممةدايزااوىعوللروثلابال مك لقو غلاب وقنب لوال |تيبلارطش تمت ةدغلاملاف

 قاقيو قالا ىف بشن و
 نم جرعالو نطءلا ىف

 اعمالا 2 الا ىملا

 نبا نودي_.ءهالاؤاكو
 ىراهشاواك ناو ىوأ

 لكأال نأ فلح نمو
 بلكب ِز لك هريسطم

 ىف اسو ث ن2 /لدرق نيل

 سرا ميشلا كرا

 ملاذا دخأ نعف لوقي

 نيعدنها ةرك دك
 2 اعرب اع مر هد5 ىلع نيتغل املا ةحاس د ىه اذه عونلا هيمو مهالاريثع نم تدمردق بيكسل

 _ متاضالمتم) (قارضالاركذ) 000
 ةيلع دورا ىحاذا (مطالمهينجوميارحربلا ىف ه هلدم٠اوان نمقارغاءاشول)

 لضكارعشب مه ديملادا أ ىنعأ عونلا اذ هو ةداءهعوقر بن رقلا نكمملابئ دنا فصو طارفا هنأ هغلابملا عوىفر رقتدق
 عوال+ ىلسع مهيلصتا 2 | ديعبلا نكمملاب ئدااتنصو طارفاحالطدالا ىف وهوولخانودهنكلو هاابملاووف قارغالا

 ةققاخ هللا لاسأو لغتلا |١ نهود اوعوبولغلاوقارغالاوهغلابملا مهد ءسانلا بلاغوامتمنن قرذ نم لقوةداع هعوقو
 نط نا هادو لجاعر ريخ الا نسا لا نمدعب الو لغلاوقارغال نه لكو « ظلخاذا اخ عاس ه ىرب رطالوقب لمدغي ل

 اهرهظ نم عسوأ ضرالا نم كلذ هبشأ اموةب راقسملا داكو عانتماللال اولو لااا د ق5 كولا لامي رقي امين رتقااذا
 هنلعالو اهلقاب ىؤراو ويدمللا عيصفلا مالكا قالوزب زعل! تاكل ىولغلا ووارغالا نم ئث عقوامو بي رقلا عاونأ

 ناعت لوك امهارج ىرداموولوداك ل «ناكمالا بان ىئهلخ ديو ذل تسال' باب نم هر ذعانع ْ
 ةداو منع هنكاراصنالا فطتقريلا نأ لةعلا ىف ليحستال ذاراد:الاب تهدي هقز ام_فداكت

 ىلااهثرص ىذلاوهامبةل-جلا هذ نارتقاوداكب هير قتالاالاججانهقار_غالاهحودازاموأا ٠
 ريهز لوةولب قارغالا عو بير قتدهاوش نموناكم الا ىلا عانس الا نهتبلتفهقيقطا ||

 اردعتمهدحتوأ مهلوان موق « مركن م سل | قوذ دع ,ناكول

 امئانىنا ىتسهننال نأ
 اعئاحو ناظقي ىتم نكسأ
 ناغسش ىم كسبت

 اودع داددال تئدلاو

 فودَولاف باو_ءلاو
 ةتلساوعت اذا قفاطلاو ! تح

 تشثءناراهضرفتن دأوة معنل اتركش ف مكو رايدلا “نت تدرودةراخخالا لعلو ناك «(اض:أهبلاهلو)» توصلاب
3 0 5 
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 ٠ هتجتباش نمد عسانا داو-لال_ غاكتاوفلال-هن (ععد) تاهّللاى معو راقولا ءامسو راقلا ضد ىذلا شدس+لاو
 هتمط تدض+ نه ىشلاو

 سرا يشل ةناوك
 لك قاشك د تل رو د لك
 ةركدشل قءفوو هوركم

 هللا ىلصو نيمآ همم دو

 نيره اطلا هلاوده#ت ىلع

 نيعجأ انلكن ارفغمهللا :

 نينأ ىواعلارفعح ارنا
 لسقتلا ديوعلا لف
 الا نأ ظالغلا قاشمملاو

 تاقف نيءجأ الابتك

 نيرهاطلا نم تركن امو
 ةلا-ج نمنوك 'اللاقف

 نم ىنترخأ د -ةفموقلا
 دال ادم دملا هلهز

 1 مالسلاو

 (اًضيأ هيلا هلو)
 مشا اءامقب هنا لاطأ هّنداو

 ةارسف تنكشإم سلاما
 اهريغ تقراو الو ارارطضا

 انطتاعرخااعار انا

 اراجو انكس هترتخاو ارادو
 هاوس نملك قدرا نوكمل

 ناو اداجو اًرعهيدازالو
 امندلاو باقم لفت دة ناك

 لاط د_ةناك ناو ىنامأ

 ىئارو فارصنالاو ناوي
 ناوكلابارذهللاو تسل

 ماشلاو ناو-هلادنوالو

 يهركي ماداف ماشى

 راد ىةار-»و ماشه

 رادهم اهقىفرعءام

 ريسغ فر.ملا ىرآ#و

 نيم يسال
 هتافو ضرم ءاننعلا وبأ
 ايأاب هداوع ضعب هلل اقف

 هلياالادلا ال لق انمعلا

 هراح مرح دخون هراد<دالوهراد ىلا نءنامأ دعب نايفسو:ًاراص ديب ارانب دو هللان الات

 |لعف أ هيب ىتأوْل لا عر نممهفيام ىضتقم ىلع بسطاارطع اوه ىذلا كلا عر ىلع

 - ند .٠ - 3 اه - 10 2 -ً
 ه_ءوقو لصس ا عهفصوولغلاو ةداعدع وةود سعرلا نكمم لا ئّدلافصو قارغالاوةداعهعو5و 0

 فصو ىلع ىيماهعو ةغلاملا نأ الوأررقتدقو هعضوم ىفةنالثلا نمدحاو لكل ع مالكلا تأ و

 نمالاح ملكت لاركح ذي نأ ىهلامتذ هغلاملاةمادقلحو هعوقوبي رقلا نكمملاْئَدلا
 ا ل [ىوك امعزكا ذام يسهم قدي زب ىتح فقيالف تارحالاهد-:عدةووألاودالا

 ىلغتلا يرك نيريعلوقكهدصق

 الامثحةماركلاهعشو « انيفمادامانراجمركمتو
 نم نكءام ىصخأ ىلا هيةغلب رعاشلا ناف قاذحلا د _ دع هغلابملا نس>أ نمتييلا اذهنالادو
 لاقوهمادقهدح ىذلا دار ارعمهكعل صخنو هاط اعف هما عر دقي امرثك أ ىلا لصوبو ْئدلا فصو
 نعام ىدةأرعاشلا غولبهغلابملاة دمعلا ىف قشر نبا لاووهغل امم ىعس ماسقلا ىلعداز اذا ىنعملا
 لصسملا ن عجور ااو ناكمالا هغلامملا فدصقلا لف ريرقثلا اه ىلعو تاةئثلا فصوىف

 هدحزواةبال عونلا نأ هؤاطذع طرسثدةف عددبل عاونأ نمنيعونو ن_ساحملان منيب رضولغلاو

 هيقاث عزجلامظن ىحليللا د ٠ مههوحوو مهءا> مهل تءاضأ

 داوح فصوىفىذتملا سطا | ىبأ لوقهل مو هنقان عزا مظن ىح
 بكرأ نيح هل ثم هذعلزنأ و هب هةيفق شح ١١ ىأ ع رم و

 لو5 هغاابملا بانى هتععسر عش غلبأ ريبصل اريرحنب ىعسملااهياك ىف عبس ال ا ىبأ نننيدلا ىزلاو

 هلوعب هحودممح دم ىف غلارذا هسا ارعاش

 ديزمروكشل ىركشقوفامو ٠ هربرك نءزمملابىديتندر
 ٍديدش عاطة_سالام نكيلو ... هتعطتبا عاطتسامناكو لو

 ١( ىفدهردي_ءرهانأ فيكرظت اودي ز هروكشا ىركش قوفامو هلوقب كا ذ نع هسارتحا ىل> امر ظنا

 ساووبأ لاوانه نمو دش عاطتسنالام نكلو لات ثدحرت سلا لثملاج خت
 افاسامركش موقأ ىت> »# هقراع”ىلاّنيدسنال

 !| وه نمو هبره> نمو لوهل ارمسأ نم مكنم ءاوسىلاعت هلوةري-ظعلا نارملا ىنغلابملار دم نمو

 هغلاملا نمءاحو هفص أو هانعم ىندغل ايمدشأ مهنمدحاو لكل عذر املا, برا سول مال ارم دسم

 |١ ىزي أ انأو ىلهناقموصلاا الا هلمدآنبا ل لكدبر نعاربخت لسو هيلع هللا لص هلوقّي و بنل ةنسلا ىف

 ا ةدسيعلو ىلا نو هناك س هلي ا هاك ل امال | نا معي نيو هد ةروع ارا ميظعن ىف هغا امم 4-سفند

 || هلحا نمو ميركلا هوت اع امالف هللا وكام أو اهيلع باثي هنالفد عال اوكا نيرا عاب
 || فةغلابملل ناك ايغادب صص+خامهياو صيسصختو هنا<- برالةفاخالاب ئاصلا صيسصخ
 || وا ناب ريما دك أتلمسقلا ميدقتد عب لسو هيلع هللا ىلصىنلارابخا ةيناثلا ةغلابملاو همظعت

 ةغلابملل

6 
1 

3 
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 رح ىهو اه: س>رسفلا نو « تاردغ ىهو ءاعالا,تزرمشب

 تب ' ودل ن نمدادغس ناويدلا بحا د ىنب وألا نيدلا» العلوقبابلا اذهىف ةفطللارداوتاا م

 رولا تودو اذعدنبحلاو 5 رمعلاءوضن اسمراددم

 زوما مسن تءاجامدرأام مَ اردس مسن انقا اره ىدان

 هبت ارش كمصق ن نمىلوةىلى كن اامردان نمو

 ريسكل نغملا لاذءاضعانا د ٠ ةدرايرغثلا تاه ترسذمو
 رومثم ىنعمىلا هر عبصالاى بأن ادحريرقت مالعت لو ْ

 مهفدقو ابي رغام لمعت_.ملا ىنءملاري_صنل هريغا عمت لهنكن ةدايزب همشبرغشلامهتسالاريثك 1

 انلاع هصيخرت كرت قلارداونلا ن ما ارع_ كلاسعالت نمانههتدرو" اما

 3ك ميسو م-عارغن ىفهلامعتسا بدالا له ًارثك !هللاريسكل ا ةيسسواضنأ نفملاريسكتو ِ

 ريسكلا هيفرهظ ىت> ميقسلا نهملا كاذءاضعأ ىلعامب ور هورغثلل ةدرابلا تامستلاةراعتسا || '
 معأ هللا عوذلا اذه ىفرداونلا ةردان

 (ةغلابم ارك ذ)

 (مهدلاريثعن متدمردةبهشلاو 5 ىتوليلرونا ايالج كلقو غلابإ)

 نسحأ لاقن ملوهب كلذ ىبءاولدةتساو روههل ادنعن ملا ادد نساكحت ن مدودعم عوتةغلابملا 1 3

 اولدةساو هيدر نم كل_كوهيزك د كسا نم سانا ارعشأ ىناسذلا ةغاناالوق.وهيذك ًارعشلا ١ ١

 هلوةىفتب اث نب ناس> لثم ىلعروك ملا ةغب اذلادرباضنأ
 امد د4 ن*نرطقيانفامسأو م ىعتلا ىفنعلي رغلاتانغحلاانل

 تانفطل اانا تاق للاوهنااهنملوالا عضاوم هثالث قت يبلا | له ىلع ه- غانلا هدر ىذلادرلاو

 ىناثلاو عم-رأوأ نافح ثالث دة>اسق ناك اذا هغلابمالو كلرشقالف ل يلق ىلع ل تانغفلاو

 نرطق فوءسلا قتلة اثلاثلاو ناُسريبك ه دق سيل لساقضاد سس ةعمللاو نعملا تاق

 نبا بهدم هلا لا بناج عشرتو ه-غلابمالو ةهدخن طرذ ىلع ل د. الو ل_لع نو كد ةرطقلاو أ 3 م

 ناس>- بهدم ىلع كل ذى هو مالك !تام_س> نم هغلابملا دعن مل نم مه هو ةدمعلا فى قدشر

 لاقهناو هع هللا ىذر تن ان نبا

 اقجناواسيك ناو مانالا ىلع ي هذرعا ءرملا لةءرعشلااععاو

 اتد_ههتد_كثنأاذا لاقيت ٠ هلئاقتنأ تيب رعشأ 'ناو
 ميلا ىلا مظانل اري لو عما سلا ىلع. وهما ريغ نعرغ ست ملهغل املا نأ بهذملا اذهلهأ دعو

 نم ةحارتسالاكرع-كلا هعانس ىناجنال ةركشبملا ىناعملاعارتشا نع هتمهرو صقوهز لالا ماع[
 تلاحأ امام راولاوو لي وتولاءغوهاععامسالا لغشيفهس رغلاىناءملادارياءامعأ اذارعاشلا |||
 دج نتج وادا هاب ق تاغ ها ملأ اوعانتمال اد ىلا ن كلا مالكلاادح نع اهترخاوىناعملا | 8

 عاونأ نساحمن نمهغلابملا تاهلوقأ ىدلاو همشوم ىفا هد لم مالك اي ىتلاصشالا لال |

 نارملا تدر راما ,تةروهءالولوةعانصلاهددلوألالا اهقيسست ام ءاح ف درطمس لو عد ددلا 1 1

 ةغالب تلطب مالكلا تان_س> نماهدعن مرام اج مكه نمىلا انا كولودي وبنلا هنسسل اريظلا َ
 عونلا اذه عموم موهو 4« | دقىلا هب وسم ه غلام لا همجمو هبشتلا هشرتطخغاو ةراعد_سالا

 سانا ا نكلاو ىممسألا تقي اط“ هيجل اهذل_هو هفدصلاى ائارخالا تعاتب ماعلا 1

1 7 | 

 تيرعاان كممملاب ئدناعدو طارقا ىه حالط_.ءالا ىف هغلابملاورهاظ مدا لشءوهو قرفلا ا 0

 هترعممدعاولغلاوق ارغالا عم موقدكرش ةغلاتملا ىنعأعوذنا اذ - هو امد ءادقة مس قاومغ هعز

 ىرلب, تاصوولو ارعش هلت ةرسارثت كل ناقد هناوذع ىلع ترث هباوج ىنانأ ال بحا هيلو ارهفانحامراراهام اخنكلو

 مو 100 تقرس

 ارهشلاقرسأ
 دعب رولا نمهّنلاب ذوعأ
 هللا ليقتسساو روكلا
 ع مار كل تاسع

 0 تال ترو

 تيددلا الا لها 5

 تاهتك ادق ىند_>أو

 ل-هجلا هب عبق لهكلاو
 ضينلاتارعشلا ت>الو

 ضسو حرت تاعجتو
 امتاو بؤد نا بزاعل نآو

 (ةغلابملاركذ)

 هيوازلاءاكملا تراثا

 مال هدلاكلا نك امالاو

 ه4: هيشاغلا اودحو
 هده اه أأمو هنداآلا

 ةمدخلا مرحأ لول هيفاعلا
 سرد تاورو هلاعلا

 تاهموشو سر: تاردمو
 كنا! نيللا و شن
 شارعو طرلطاربااو

 نأشالو ىموم شد رعك
 كلذ نم برقأ
 ىدضت تابق نبل ىرمعل
 املاطا

 ةيطملا تعذوأو تنعش

 ليخلاب
 ةنآ عنمىرأام اماعنيث ال

 ىل-راهاذشأ الاتةراذا
 اهنااريخةسشلا هللا ىزخ
 اهناهيدشلا درالو هانال

 انصلاءادلا نستبو ءاننها
 هؤاضةهناالا هؤاود سدلو

 راعلاالوزانلا لملا سب و
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 ووو الام كل 5 (ةقوالا ل سم الزاروتواهترلا الاو ارو هعاسم لم (بدالاهئازخ -_ِ 0

 ب



 1 ن 2 و 0 .مد ه هاب اكل رعاطخ ستكر ثااناكدق ءذهناحاحو هضراوهن هدد د (2ع6) هنمنيو [يةرك دن ىلا غني ناىأرنا

 1 هنالكو ضع ىلا هطنملا

 نعم ةكرس ه.بترظت او

 لرد ىرقهقلاع حرف

 نالفاباتاجدقو اروىلا
 ءاغدالاب متنيام هانعمف

 همرك هضقىأبو هدلا
 5 نالفوأ م هسدق

 بانالاةحرفو بارغلا
 اعدك ١ هلاصت هلصونو
 ىأرلا جيشا رباك م ةعم

 زديوى أب امفقةوملا
 ريهط نيد ىلا اًضد اهلو)

 «(اهدمعو ١» سدر

 هجر سد ىلا يسلاو ىناك

 هلو لوعة سايرلا فهلا
 امون لزاورح لست ١
 ف ورم نه فراولة

 هلع> دقلو را دي هلا

 ل ءالولا ناي هضرع

 ءامدلالاسو ءانثا

 ةيضمالحأ يأ

 اهم الح اراه او

 كلذ اهتمومورالا نه

0 
 تينت اهلعف ورعلا ند

 روشلا

 خيشلا ارعدللامادأ فيسلا

 د ىتح لماخ سدئرلا
 لصتلا لك تنكف ل

 هد قراق

 هد ىف مايالا تثدحاو

 ازدو

 سئرلا خي-كلا هفداصف
 الطعم

 انزوهلنور.ال لاحر ىديأب

 انس ندع اوانس ذا
 ىل ىل-و انف- ىلددحو

 محاتفنيعئاط انودكت أ امو زعنازءلاو زينلزيلاواهتيطتسافاعصأ ىكلو لتاسالا تسلو اذمملا

 22 2 ااا

 نا لاف هند -وذ هرم ىفرظنلاررغىنءس لفاهريرقت مدة: ىلارداونلانمةرداذلار قم هقلحأ
 ىو دالبلا ىنفاهلثم قا لىتلادامعلا تاذمرا نسا تديمأ هشهدمن ساحت هنمرهظ ىنانح
 ىدلاو اهصخهنرا دع هللا ةداهمشب ىضو ةرامعلا هده عار هلا عارتخا قدح امو تلةداءاه اذ هنحاجأ

 هدي هلثملد زن رهيهاشر وه تعتد, قتيلا ادع لثمنيداارع عشل ازارارداونلا ن :مددعأ

 سو هما عدللا ىلىبنلا نع هيف لوقأ ىتمعي دب تيب دم منا هيلع ةرابعلا

 مه ىف ىل مرات افامصلا اهذم 2ك : هذاصوأ ىنحدملار داو

 «ثاارثك ًاريسذلانأالا لاذاموبدالالهأ ن ,م عش ٠ ا اللا نلوم نس نودع

 ا حادا ةمحالا فرعهدم قكثنيهناهدفاون رغأام ةباعولأ اسرلا لمت ىهلامعءسا نم

 يهتاع هنا لس ىنلا عدم فرع تعشن ا لا مصا| مسن نأ ىن وعملا اذه ام تن رغأ ىتلا ةردانلاو

 هده ْلارتشاب أ ميسألا نافاجلا ق.سأل نكس لد ةردان مي-نلل مهشلاو اهمهمت دي ارتدي تقرعتو
 ىلا مهن رعاشا | نأ ىفعبصالا ىبأ نبا هءااراشأ ىذلا اذ هوه.ىال معشلا نال هريغنمةيروتلا
 فورعملا ىنءملا كلذ ام را عل قارون او يزرع ب قام راب سئل كور »لوله ىعم

 ساوؤىبألوةاحاض:ارداونلا ع دادي د كلذ لثمراس رغ
 تاكد اعلا لانهم 0 42 لامع

 ىلع نيب نم اهنف نك 0 انتر وملا تال انرذندأ
 عوذلا 8 له عدد ىف طاخلا نيداارب ديه اراج د ةراهمل | قدسسا ملةردان ىباعصأ نيد ن ,م امقرعهلوق

 هلو هءاعىمساات ايصةزرحأ هنا تاهل ءاملا الول ىنءملا| ده ةردانو

 دذمب تر مهواتنأ اذم> »* ىددحو عولولا امدلا ميسناي

 دف لالطا, هدهعىتم هعالابف كازدش ىنار دسقلو

 هكردبام قوذ لر_«م ىباككأ نيد نم اتفزع ني: و نيدلارب-# تيب ىف لالش ىنبارد هلو نيب
 | هل ٌّةمو عونلا ل01 10 1 ندا انكر بدالا لعءىف هةوذد ١ىهتفص نءالا

 ةباغلا ىلا دكا ولئاقلالوق

 اهطغريسنل!فعض ىلعتاد ٠ تشعرأ دمةديشع لااا ديو
 اهطقني هتسعةماوغلا دف « لود - ةفى ىفامهقستءدتك

 ةلدتمملا ىناءملا ةءارغىف تاداب زلا تم تمهفدةو ليل دةماقاىلا ناهر مت لنينيبلا نيه فرداو لا

 ل :اقلالوةعوذلارداوو ميسا فطا نمهسض نفذ امم جر لو هلثمو

 ىلإ لاداؤفلاب صو اود ٠ تنكسفنوءساو نمايص تيه
 لايذالا ةل-ءابىهوثكتنأو ه ةمشع نيريسزلا هانم تذاخ

 د ثا نينيدلارصان لوق بابل ذره ىف ىنبعنو
 للعز ظئاثي دل اهنع ! © املا ىلق سافنالا هةنكش م
 كد ملا ن ن>نمىرئامو * اهفر عىرس نا املتان>

 ىراعزل ايري ملا ىرغلا نس> نيدلار دد 0 اوةرداوبرثك ًاوهنمفطاأ و

 هع اضريسلا نم ىرمدح تدصأ دوو 3 اصل ا همسن ىلر ا دل ل«: نمترس

 ههعاتتم اه-سافنأ بنمو « ىدنتلابسملا ةلول_.مقرع نمو
 عوذلا اذه ىفبئامعلا نمو

 رخ ةلح ه-مطع اهاز «٠ اهاجد تيأر ةلدمل اذنح

5 ٠. 

 ة«لر/ هنذ
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 ار



 سلا ىف ىأ ًارااو ناو الا راسو زفاوخلا ) موا المسا كح ارهم:فورلفإ ره د تو كلا دبع نكيرلاذا كيلا تي 3 7 1

 اهم دئاصقل اررغ نه ل» ىدل كررخ سدي ْ

 افرق حارلا جاّهه-:محا أرد

 افصود_ئمسلعاانا هلناو تع

 افلكل اود ءبستلا مزال د ةردملاو

 اووندهىبظلا نأ ىدنغ هف

 افكتعم هسفىف رطدباعت راسص

 5 الد_ةعم ءاح هسفةرمخ جاه

 35 هدقرءام4-هس>ال_عدامو

 5 ادس>اهذمع تراعةلازغلا هنم

 « هطظحاول ىحأ انا لاوىظااو
 «* هيحاح بارت ةادقىلراصدم
 املأ ىوهلاىفادقهنمىأر ىلق ه قلك نمتاقلوذعهسقمالو
 افع فيكريصاا عب رنياءوافطع .٠ ىلرهظأو ىت-ءامعولهرضام

 ىكوجدلار مانا بيسح ه هلتلق عمدلا فكوىنهدارأ '

 ماللكلا ىف للا نانعقالطا لم ملليصفتلا عوتال الاانهتابسالاهدهرك ذىلادرطتسا لا ١
 كلذنم خا ىلا هيلع :

 اهنمو

 «(رداوناارك ذإ«

 (مهش ىف ىذو ع دناوانصلا اهنم ه2 تعش هفاضوا ف ىحدملارداو)

 هلع برغتسا ىنءءرعاشلا أب ناو وهو هل ةرطااو بارغالاموقهاهسرداونلا ىنعأ عونلا اذه

 ارراخا نا ءامطع بلاغ نكدوهزيغنودةمادقهراّتخاامماذهو هلع عمس مهنالال هلامعتسا

 نيدلا ىز دزوأ وهلم مهس ملاذا الا ابي رغ ىنعملا ن وكنال اولاتم مانع وتلا اذ-هىفةمادقىأر ريغ
 غلب ,ًاودماد ةراسشخا نمهمل برقا ادحرداونلا عونلريمخلارب ,ركت ىجدملا هياتكف عبصالا نأ نب

 ب ا ءاشل دمعي ناوهو سوفنلا ىفعقوأو

 4 دشن ناك لذ ناس ١ وهب قطن نملكنو دهب درغش و امس رغروجشملا ىنءملا ذاهب ريسصءل هري-غلا

 نيمدعتملا ىد اس ناكوهلادستب | ةرثك هتوالط تيه ذ دق فورعملوذبمر دبا او سشلاب ناسملا 0

 هيلا ا لاوتالا|د- 5 ىلع ةريادملا ن نم سفن تفن أ لضافلا ىماتلا نيرخأتملا ةلسقو 11

 ل 1 1 ا

: 00 
 لئاقلا لوقرداونلا باي ىف ىنمعد وىتدعي د, تيب تحس لاؤنملا اند ىلعوؤرملا قرعنال هك أ

 اوضوعف بابشلا يخ تذوعتو « اوض زعاو هضراعي تيدملا ضرع

 ضيبأ هسيفنيسلا بارغنيب « هلل 6تععماموتعممدسقاو
 مسيل تال سيتا نعوض عي قول ل

 من ىوساموب هلأ | سل لعن لفة ند تالا

 دعن لمني نعم بلق تاق عشب نعم بلق هدف ةردانل ا نا ه-رمش ىف نيدلا ىدخشاار ؟ذتيءاا اذه

 عاوفأ نم هريسغو باهتلا سانجو سكمإ او باتلاب ىمملا سانملا عاونأ نمل -.رداونلا عوننم
 نأ عوذلا اذ_هىنهريغوهما دقهررةىذلاو ىظفل عون هنا ظافلالا همدخ ريغ هف سل سانملا

 ىنعوتلا اذهاووظنامنا.معااورداونلا نم ىنعملا لذ لهب ثدح ىنعماىفدوكت هبارغلا

 هميعلدب ىف ىلصوم ا نيدلارعخيشلا ثيبو متين ل

 مران م منسحلا تاذخاو تدب لهمأ « تهرو نانطلاكىناذح نمرداو

 رداونلا نمدودهم ةذخ اواو دقنلا نمه قام عم ىل_لا نيدلا نص خيشلا تيد نا تاق ١

 جرخأ هنا لاو هتاماقم ىف ىرير خلا هنعرب _أ ىذلا تييلاب ههبسشأ امو تيبل | |اده ىلا ةبسسنلاب 1

 ىلا هالاو قالطالاو

 قمكسملاو قالمالاو

 نورك !فقانعالاو نعوزلا
 ولحن م هل < نم اضدأ

 ناسح الذ كواذ أىت

 كناكَدر وو لانهنوكأ

 ثددح ىلع ه:متغقوو

 هلصصدع ىهتمدقامو ىئخ

 تاحملاىّتح ةاكنلا نم

 نيسلاو ةباكتشاا ىلاهسف

 توملاو نيدلا كلذدالو

 (رداوذل ارك ذ)

 دعق توصلااذ هالو

 عاق تاون للا تيفو
 20 ماب كن
 كال

 *(اضأ هلول» 1

 هقراقم حش ]قراعأ

 ىدشن لاعأ م دعلا

 هللا لهس اذاف ك.ءاوملاب
 دعبل ب رقو ريسسعلا
 تناك دسعلا ىلداعأو
 قراسلا هفطخ هعتملا

 هققوو قراشلامهسلاو

 قراطا|لاشتاو قراننلا
 داوطلاو قب” الاةتغلو
 هقانع متتسأ ال قئااسلا

 هقانع مورأى تح هئاقلل

 هلناءاششولو ه4-ءادول |

 هددنعو ةبعم ىناطد رأ

 هدلح هساع تلد

 ىذلا موسم ا 257

 ىدلا صد راو عبشال

 عنقيال

 اتغراذا يغار سفنلاو

 جنعت لءلقىلادرباذاو

 دغ نم ىقت : واب واذلا ىلع باقل | ىوطن اد 5ل انيك العواد ءالا نوسع ترةوادردلا ىبأ فن امعردار ادغل.> رلاواده 1



 0 ع علا لا !تال هلل ذلبق هند نلت الصا ةلمق يلا 1 8 2 له اكو فضلا ىث ىم ةهشصان . دقع ىتد

 هنكمىذلاشدجلاو مانلا
 ةمعتلاماعب هلناو هعقفوو

 ليكولا منوانبسحوهو لفك
 هقدصام هدوفن الذ عمر

 ماههارءانتعا نم خلا

 عيدملف هلضفد ىن ال كلذو

 نا ماعللا سرفلا
 ماج اوامر انةعسصلا

 م«( اضن ًادلو)»

 هلسضف ل بضاقلاو ميش 5

 ىأرولو ةعديدمسلاو

 0 هدعتن له لد لك

 ملاداو هطخ ل طخ

 (ليصفتلارك ذ)

 هفستملو ماوقأ فطن

 ةبتراهللاوت ساو مالحأ
 لاراكناو الهأزمشلا

 ىلا كلاءدىذلااخ اله<
 ةدامسلا لاحتاو ةدابزلا

 ايسدنوشخمأ كلابرسأ
 مأ كداوةضرهمأ كل
 ةراهط مأ لداوسدعك

 كرضفهمارمد مأ كزصأ
 ةحاجر مأ كإ د ًاةنا دحمأ
 كش هحالم مأ كزقع
 ماظن مأ كرضف ةرازذ م
 ريخمأ كمال-سو كمااك

 فنكمأ كمادقو لدوعق

 نسح مأ كماضخو كيام

 مشا كماماو كئارو
 نسفن كر غأ ال نا قيقح
 نبنمقلخ ا ميسمنل اي ننا

 قيلاةدايقلابو رياستلاب

 سيلك است

 ندم ءامآإ ةلاحان

 كادوس نم كناخو كادان
 لدوفقن-م قدادلانا

 1 كتم نو هر هدف معو حاول نو دنع دةوك الذ نمد شرملاِناكإ-ضذن مم ثكإضأو

 هتمعت دد ف ىلصوملا نيدلا

 مالا فاس نعانربذ و ىد م 0 تنعلزتسم ممالك ماكنت انآ

 ىلاهي راشأ هنأ ه:مىلرهظ ىذلاوىودنلا عد دما نمهل_قاسع قامت هلل نكي /نيدلار ع خيشلا تيب

 هنقلوقأ مع لد تدد ١ ومالا فلا سن ءانرن - 2و ىدم بع همادساو لزنممالكه نا نارقلا

 ملسو همم ءاعدنلا ىلصىنلا نع

 ملكات نطاب اهبفئشهللاب * هعن ادم عومدم امن اهل

 فطاو.ذ>أمبرقو ع وللا اذه ةلوهدعم هماص-ن | تيب قع فيكن يدلاز ءزج 2 نمتمعدعلو

 ىهتنا ل ارتش ال اهلومقو هةعس)

 «(لمصغتلارك ذ

 ( ىو دناب تدك حدم لصغر يغ ىف »# ىر#« نم عاضانامز ترك ذداو)

 ةدع ىلع هلبقتومن دقو همظن ىنهالاغملاو عد دم دملا ن ىلا تسلا صخر عوف مومداصي لصفتلا

 هناشتو هسفنو رمل باتصورب دس طتلاكهمظت ىفع ورمثلا تبجوأ ةهضراعملا نكلوةل-ةاس عاونأ
 ازعوأ ناك ارددمدقتمهلتدبر طش رعاشلا أن ًاوهلم_دغتلاوكاذه.شاموفار طالا

 ىفعونلا دهاومظني ل ناموعلاو ةعالملا + طوبا ىف في رمصتلا نسح دهب همالكم يل هل
 ىفهدروأ ىل ١نبدلا ىص شا انأريغ مافنسوم قدرك دنلعيدبلاءاطعبااغو ممميع د

 هتيعب دب ىهنيب وهمظت ىلا هضراعملا تعدو هع د

 ملظلا منت حالوراهنلا سمت ٠ تعلطام شرعلاهلا هياع ىل- :
 اهعلطم ملسو هيلع هللا ىلد ىلا اهبحدتم| ةبفاوو ديصقىفهلمدقتهنأرك ذتيءلا اذادر د دف

 قرولا ىناقرولا تسهم ف تدب. قفشلا هتوقابما عبصلا جزوربف
 لمصفتلا عون لج ال هلاح ىلع مسن دب ىف هند أو اهنمدر دصب ىتأ ىذلا تي ءلاو

 قسغلا مهنأ تحالوراهما سدوم 5 تعلطام شرعا هلا هءاع ىلص

 هدعب ل: ى ىلصوملا نيدلازع ءزيشلاتيد و

 مقرلا نمىولبلاتفكهلادوأ « بدأ ىذا ليم ك- دم لصف
 اهعلطم ةئارهإتمدقت ةدصقىفاز عناكن يدلاز ِج ماتين ردصف

 برالاةياغئولب ىلةرسام « بش مريغىفاضر هحونأول
 ليصفتل |عو لجال هةسعن ديف هلاج ىلءهاهب اواَرع هر د ص لعح ىذلا

 بدأ ىذا ل يمت دم لبصفت « اهيمان الانين ال- ىتتو سك

 هتبعي د ىفار دصهلع-و هر عنيداارع شلا لةناملو هعضو :ىنالماكه لإ - لم صف: ناكت يمل اذه
 رمسكو ءارلا عفن مدقرلا ناقبمةرلا نم ى يل ركل نفاس عمهلوقب صقن هل سصْةنقرهل

 ىسنلا نع «بقل اوقأ دعي دب تيب زابارت 25 راتب تلخداذا ههادلاوتاقدهادإ' ىاقلا

 سو هلع هللا ىلص

 ىدنابتعح حدملصفتريغف ٠ ىرعنمعاضانامزترك ذناو

 اهعاطم هاو هد دق فيل مدت تيملاا|ددردصق

 اةطعول بتعلا مسني هتسلاب « اًفه هم نعاعنلا نصغلام 3

 ليصفتلا عون ل + ال هلاح ىلع هع ًاوىتبعل لد ١ دمت ةاواهدمور دص تاع ىدلات يما او

 انسأ ابتكك هيلارساهأ لو # ىرم نم عاضايامرترك ذزاو
 هس مير

 ةهددو :



 * شرمهلاالولف ةنودملاةرغلا ىلاراظتلادر همرحال . .(ععو) قللعلاىلا هلس ولمالا اذه نعهدزبالتأو>راو .

 تاغتتا قلازغو ٠ قاطحاقنصعر وو
 لئاست تلاظأ د5 . ةهقدتللا تل

 تايد انا|تلك ى. الابدءاسا اك

 امش ايس و تراعط اا

 5 فتاسأ ىو +« ه:هتاماشاا قشعأ

 تاولل_1لاىفلئاد ه لازغ ظاسىباب امممدلَو ةىنضتن و

 اهنمو

 جيشنا اهبف ىم دقت ىتااةزسرما ةيمارغ اىتاماه-هنانمو

 سن اكمن نيدلارخف ىذا! ىلا هبورلا هاج نماعدق اه.تدتك ىتلا هءاادلاةدمصةىدرولا |أ

 تاركس ىنوفجح * ادقأب توملل نا

 قايعتم ىل لاو «* امارغ تمدق تلق

 تامسغنلاب .اهراع + ادو_هءلرس ذا تاق

 تاكرملا ديعساب ٠ ىر وريم حاف تنأ

 ىهو هجر هللا امه دمغت نيدلا دع ىفاقلاه دلوو

 .ثأ| تيبق بد رغو

 و هماع 1 3 ئ

 ريك اتيبو مهتيعي ديف عونل د هاومطت ام نا .هعلاوره اظ هننب ىفنيدلا ئد يشل العلا 3

 ىد_حرودوعر ىنتزهوالا « ددسن نم ةقرابتغملام
 ىد_ ىف اهلثمناكوالا «٠ هقدسغم ةباعم ترسالو

 دسهع اناهبهنقىل نات * ىخلاب انامز هللا ىيراسق

 دهملا كاذب ثيغلا كعسضرب ٠ ايا ع ذأ يمرمدمىبراي و
 دةعلاك اهردصقوفءازو كسلا ,جخأو اهتيضق ةلدسسل مك
 درنبا امءاقفصقراح « اهشودوربتك احدةضرالاو

 داظنانانج ىف ىاكى تح ٠ ارسظنم قوري لئلا ثوكو
 دنرلاتايدء تلامأ الا « اهدورب ىف رطةامد هو

 دنهل كتي مثنم «٠ اهظط ىناع نكل ةنرمدم

 دملاىف هتاشء ىلع ذاز « رئاب ظاط ف..سنم هلدها
 دوال .عراصد -ةاهل ىف 2 اعا واهد-حفانم ع

 دم م اهقيردأ ى-مشن «٠ اه-هحو صرق لل اريمالاب
 ىد عىل ”اللاراكب أمتياب « هماظن ىف لوقبادرغثو ه
 2 ىدءحايهغباناناتنأ م هلائاق دق لئاطلا ادرءشو

 ىدرولان بانل اناهدخو ه انأ ىتابثلا لاق اهقيوو
 ىّدق دان راو اا ٠ هلتااواهدق ىاح نسدغلاو
 درغا!بيثكلتاناتقتشاام« امكح الولاهفدرو اهدا
 د_ةناالوطب ىلاةتفاكو « ىرداا نع تفرص ملاهتلأ -

 د2 |بالط نع تدردقدقو هىرولانيب نمرخفلات كرت تلا
 6 .عملكىلا الاهلو.تدرط#_ساام ز 1 ياس حو فيلاط دع عشنا نإ ىلا ّ

 هللا ىل-<ىبذل دا نع هفلوقي ماج ألا عو لغو م حجف قالا 1

 هاو نون ىف رهاظ هلضفو 3 اسوق ألذ ىنادة درك

 نينيدلا نيز خيشلاو ةنا.:نينيدلا لاج

 ضوءهلامحورو

 روض ىتجرخ الو
 ضرع ىتماقانالو

 ىدس م ل هع سدأ و

 ضع, تيغاماذا

 نرش ىدصق ىو

 ضرتعم دصعلا نيعو

 لمن متضقلاذا

 ضيفنا 6 ةنكلو

 لغو ماقملاب هأدأ

 ا هناك موش
 هناطاسدنلا مادا انالومو

 مدخلا ىلع ةفأر طسأ

 ةصاخ مهتدب نم ”ىلعو هفاك
 فيعضا | ىك مح ربالأ
 فرثكلاةاوهلا اذه ىف

 نم ثبعن ال ضا يمالاو
 اما ملطو محشب هدبع

 هصقتق مظعلاىلال_دد

 هلوهصاختةفحورلا ىلاو
 ماعن الا ىفّبو دةدّنلا مادا
 هللا ءاشنا ىلاعلا هنأر

 ىلاعت

 (ىوغبل ا نسإلا ىبأ ىلا هلو)

 اريخ يشل اهلنا ىّزحو تاك
 فكو تغاسا!نطن نع

 هّتوه ىلع هناعأو بغارلا

 هلع فلخأو هعقوو

 سلف هةفنأام اريد
 لثمالا. ماعلا اذه لثمل
 لذدبلاو ماعن الا كلذ

 نمكاهارقش اولذ ماعلا

 ل_هحأ هنكلو رهتفا
 لف ءالاوىبعالامعو

 اغاكو اعسر ناك هناكف

 امو اعيج سانا انك

 ةيعسا هللار 5 ىلعلِب

 فيغالاى :«نع هل _صقب 1 رأس ار حسم عدرإك موكل ارعسشم هاذ لغو جاسملا هيب السيت سرا



 ضرارربكلا ىلعلاهنلا فخ, /نافناغنلا الا قالخ الار ”اسورها الى ناو ) ع ( اهلخ ديال ن نم منهج بابىلا عشا مراه

 ماسلا وريمإلا

 ء(اضأ هيلاةلو) »

 ةيدودعلا طرم نمو ىبناك

 ةمعزلا ىلوىلا بتكلا

 لاوحأو ةيلسروماز
 نع طس : هيف اناس

 نس بف ناكل جرف
 ديعلا نك لاضتنالا

 كى رهُأ لونا ةهرسكي

 هدمدعلاب وهو: ميه سم

 هاج هف سني را منيب يقم
 داب و هاجدق رعي لبلو

 هحعن ىلوو هارثهقفاوال

 ارح ديعلا ناكولف هارب ال
 دعس
 ادبد-ح وأ لاوحالا

 هده تحت اديدص لاسا

 ديصااىلعرعبو لاهثالا

 ةئلاعلا ةريضطادب زينا
 ةتاطال نكح رالقث
 الو موهكارح مومدحال

 عم ررر عال لبق

 ادااه_سالو رورلا

 ىلتح داؤملافانيؤه تاك
 فيعذجازملاىزان تننهلا
 داحماظعلا سايوثنلا

 ن-داا|ثيدسح عيطلا

 هك ب

 ىقكام1-ةو قاضرالا

 فار-ذالاىلا هاه

 رسالا نمرسثئابام رمثاب
 محو مو رعتسملا ادم

 هنارح ىنلاالو ناريزس

 هللا مادا انالوموزو#ت
 ىلع ني-علاىأرهناطاس

 اذا فيكف نيمو ةريسم
 ِ ا ةعان ىطسملا ناك

عس ىف هلوداعسسلا بابسأ محل هد ءةوهلدذأوه 1.6 ىل# معناولر ارمثن اه ن ارز ترمشنو
 : ط

 امي اذا رجلا ناك م اهنورو هس ىاظفا دادرب

 نمزلا فىراصت ىلع ىرصت» ه نةؤلاعلاى جا كاذمرألنا

 حداصروط-لا تاذورنينام 3 حدام ءاعد نيدلا رص اني

 ارمدانو ةوق ىرعدش تسحو < ارعاشمانالا ىف ىلش كم سد

 نيز خلا ةزوحرأاهماصس |فاطاواهلا را هغالمب ناكرلا تراسوتلا ةلكتر أ ازيحارالا نمو

 رك ذ مسغملا ناهمالا دنع هسور حلا قثه دهاهلتترا ىتلا» ارثدثلا يس ىدر ولارفظملا نيرمع نيدلا

 مدقهيل ارا ثملا نيدلا نب .ز خيشلا تأربشك نب نبل معو اع ءادغا اونا أنيث دل اماما ة«العل ا مامالا خيشلا

 ىفهسلح أفدنا وحر و هتردل | هد هه يرمى نيل خ ىضاغلا ءانأ ةهسورملا ىثمد

 اموورمذخ دوهشل اه,فذ مالا اىر ردو ناكودومُهلا هل»- ىف كلايشلاب هنورعمااهفصلا

 ىلاومسرا عيشلا لاةفءازهتسسالا لبس ىلع هيتكي ف عملا اوطع أ مهن لاقف كإ «ىرت .ث هةياكل

 هبروصامال اغراب كوس رطاادخأ:اهظن لباولاةفهبمهؤاز مسادازف ارثوأاىظن هتك أ

 ب ١

 قلذح نمارغ دةامهالك ه قرزالا نبد_جأ نب كلام نم

 21--س نب سنوي نيد ٠ ىرتشااماده اذ اهلا خاب

 ه-عماح ىهوةسطوغلا ةروك 3 هعقاو ضرأ ه-ءطق هعابق

 نمارعللا عم جببلا ف ضرالاو 5 سانحالا فانت رد م

 عازنال-؛!لوظااىف نورمشع ٠ عارذلابضرالاىذ -هعرذو
 هريتعملا دسلاب عاردوهو 3 هرمثءاضأ ضر»ا |ىفاهءرذو

 قرشملاد-_->ىوراازتاحو « ىلا لإمهلسق نه انددحو
 لب هج نب رماعداءبرسغلا او « ىل-ءدالوأ كلم «لام#ث نم مو

 ىورأا تن ة.ءطق اعأب 5 ميدل نم فر# هد هو

 3 ادع سماع طاق: ارشم ه ايءرش امزال اهرب
 4 هضس٠ةددح هنراو 8 هذ نم هغامم ن م

 هلماك فلآ ف صنا | ممنافلأ « هل_هاعملاف سانال ةب راح

 ه-_بلاخ اهم همدلا تداعف 2 هسقاو همم عام مااامهرق

 ىرحو ه-:م 4 عقلا ضيفف «* ىرتاشان م ىلا 0

 5 قاع دحالاقاعوط ه قرفتلا ن دلاب امه

 روك د-1لاه-ءئاب ىلع هسق 3 روجه-ثملا كردلا هك َخ

 فرثالا ناضمررشع عدار ه قلاب امهلعاده-سشاو

 هرسسهلا الت ةسمتدعي نم ه هرمشعو ةثامعيسم ماه ن

 بمعأاو هلاو ىلا ىلع ٠ ىبر ىلددو هلل ددسملاو

 رد | رمل رغالللا نبا ٠ رمعاذد»ن نم نودذ ١اندمشت

 نس نم مف نك مهنا قفاه تبي ةءرسو هلاحتر ا ةءعاجلا لمآتو همظت نم + شلا عرفالف
 مسرانم دحأ نع دس جذل العامداهشلا مهر نءاور هلا لضقفب اونرتءادقو اولامذمظناا

 لوسر نبا ىي ديدن اج ىلا مم صد“ نع يا

 دوش لاذيولومر نبا ه دجأ جملا دقعل امض دق

 هكا ليف نم هلق طاريعلان نيدلااعر جتنا تاناكتلا و ادتسلال

 تاثفشنا كالت ضع «» هنع لباب تد-دغ

 وهذ

 ؛ يش نط نضل

 ببي ببيت

 حج-سررنم7 2 ديميمصمرتتت
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 قف ثان لك ناك وه قول--+اهمدنم ايرلا ىلع

 ةعاطلاىراوضلاكإتتقيتءاو» ةسفاسلا شوحولل انفطع مث
 رئاوفا! ام ش-ولا ىف لعفت « رقانسانب د.ص بالكح
 اهسؤرىلعل---تالريطااو « :اه-سوفن ىلع رقعا ١م ىُد دق

 راشلاه نم دمت نأداكإ « راغماهاو- بالكحالو

 بوضخ سوك اذه لوقت ٠ بولد هنانلرسسغ نم
 قناعم نعىطلاىنغأناكام ٠ قماولاقانعىسظلا قناع

 اوال قو لا نمو انوش 6 لالالا لعوتس مف دوقلاو
 نوع ههه لكص زاك *# نوخالو >--هقلا لوم ال

 فلعئلا دك ل طدقئاق- « بنرالا فاخ تاب راغزداو
 دودخالا اصب ت>وطو ه« دودكملا براسهلاب تعرب

 ىتيم اعاد أى لتلا ه هاهمو ةاماغ :ترعأ اعوو
 رالاب اهنورسق نم طاخت « ريس_ةءنمةءالمتدن دق

 ىاارملاو ضارغالا وه بئاد م« ماهسلا ةدح أ تردستاف
 ردزلادوهشثض.+ هناك ءروهنغان اك رت
 هره ءامدلا نم هسذو روأ « هرزخم ةالفلاراطقا ناك

 رانلاوادرهأ ىقعتوملا , رافكحامث-و ىرص ناك

 ه,اقمحتو مط نماالمع 3 هن بحأ رظاما_مق ءةردمملا

 اند_عهءارذنءداعم ىأ * انوملا يت كطتملا كلذ رك

 انيبحام | ضفايركححشدوو ٠ ااندنا رد غط نم تئلمدق

 رينملارم-تلالو> تبهشلاك 3 رودنملاكِإملالوح ريس سس

 يوما ملا نا كيلا هر د ددعلا نورد
 دسأو كإملشنمءادم-و ٠ داونمو دلاو نم الس ..>اي

 بول__-ملاه ب ترغاو 3 بوبأ هلسس صاب اهز عرف

 ىلع هد _سحومت تلق ٠ ه ىلس هظد مان الالاو

 ابل_بهمهد-ه«نماهءاحو 5 اددال_لا ماسىذلا لاذ

 ةلابىطعب وفيتايدخأي ٠ ميدلا حاصس ةوط_سلا كس
 اردن داعلمجتلا بعصرأ « ارم ضافار علا سلول
 لاومالاو ةادعلا ىلعالا ٠ ىلاعلاهامح نولي مساطال

 اةشان تامهلا فكن مرعدأ ه اضئاخ +:مراشدلا ىرئامأ
 هلح>و هراوو ىف دوطلاو « هعو هنان-س قرد _لاكح

 ل-هالاب تابوقدق ةضمنو ٠ لدا ران نع فش ىأ ىه

 هيانطأ نمسوشلانوكم الأ ه هياذح ىف مخ: نهرمذام

 برس ىن-غلا مخ بابو « بكشال هراحؤسع باد
 ىرقملا دصةنءندملا لي زنىغ ه٠ .ىرولا نع هلال لى ثيذغ
 راح ن-ءاطعثي داع أ ىورأ « راولا هام نم تحرو

 ناك ذ دأ اهلقان ىدععو

 ىلكم هلعفب املزواحتال

 دبال نكاو هلكن مءزحو

 ىناكملا لعب ىتح دشاو

 ىداو مولظم هنرازتسا ىف
 مع دقو موح ىه هبط نم

 هرضخلا هد_هاندروانا

 هدرب رهاظت ال هد_اح

 نادرابرطعغال نادناو

 : معلا | ده تعساو ىماو

 لمال همعنالا ”ىبعانال اوم

 هلصغت لمد لةلصو همسق
 هعطق نكعل سرف نم
 رح لد بعو نيفدصت

 لجو نيس نين ةعنزإوا
 اد-ه"ىلعمهن ملااده

 ىتسست ناك او مرثعا

 ركسموأ «ةبكرر وظحشىلا|
 هدد , رقركموأ 00 , سدس

 دودعوأ هتيعاراقوأ

 ا ةسصن د ريوأ هن رض

 هعيلسْئ وأ هتيقن تنب
 تانهلا وهدد ىلءريد دقق :

 رععلاادهاق نينس رثع

 ةافاهطاعنا لناو مودلا

 ريغال اهلا ديأ ىدنرلو مول

 نم سمشلا عل طت نا

 ناعتسالاهللاو ام رغم

 ةرضخلاهدذه همداشتو

 اهتعىماقلاه دسك تر
 اهل عرافلاه_ةاخو

 اهم لزالاههجاريو

 وهفاوفعم اطلااه_قع و

 يي نمو دوس ناو

 راص بانك هي لصوب ىتمريسس بطخو أريبكى رين هفهح نع ىروب ريغص بن دن ءاراخ الءرملاو دوضعم هنا



 :ةياعام ىدؤ» :ى-:لادراب و٠ ءاوهلا عروماذغلا بطه اعنماوهرا د ةم ) ١ 9 هافرعوهرادهامزلأو همحعلا نناداوقلاو

 يي ا هس ا هس نا هك كت طك قط تح ٠ ع دكت اس حسم دج حيو دنع
 هللا اشناهءلحرارحتوأ

 ىلاعي

 (اضا هل م

 ىلاح دعقأتنكو انك
 ىلاعلا ساحلا ةعل ا طم نع
 رادلا همد> ىلعرمدنقاو

 نمدانو هن امدصل ا طرذ نم

 ثعاب مر.لل وهب اهملا لظ

 نم< دامو طاسنالا نم

 هكسع اعردبدالو طايشحالا

 جرف ه-تياعو جرح
 هدا قاكم تفرع ىنكلأ
 هاو ىل#و هذعتأ مف

 باتكدروالفذهطغ أ لذ

 هرازتس اىنءمقريمالا

 ىدتعي ايسهيرازت_سال
 الا تاع ىلع امواج
 ئرأاموالاةةراتمحوأ

 تسلوسغى اهزكحإ

 ىك ل

 ودع رسال ون اودصا 3

 00 مللو بوح لك
 ىبودع ىأ ىرعشتسلف

 راظن مورومشا فيكورهظ

 ركسس ال هفريخ ناك ناو

 رذع ال هفرثء ناكناو

 رثسو همومءلا ذر نبأو

 هعازشلا هدهامو هوبالا

 مدهت الهو هعاشالاو

 عسمس الهورا دنا عاقبالا

 مقا هللا ورا ةعاىزم
 ناشاحا كاملا ةمعئبو

 فوءضاا هل ىرقنا ءارقت 2 فورحهرد_-دىفثشن5ك35

 ىمهد ةبوصوراطقراك ه ىعرملا ىنهش نيهاشلكو
 هد كحو ةديأب ([ىصتعم وه هديا اهاد هاراشن

 هةنعنع#ق انا انكم ا نم اننا ارب ىنىح

 هاشعةد__ساحتدغىتح «٠ هاريس ىلع ناك نم مقأ
 ازا تمم اذه ل حالا ء ارابتعالا نرشال. دب ب
 حاورلاو ودغلا لسصاوم . حادا لبسسم رقصلكو
 دئاصااد._داامىوشداكي م دكفاو مارمد اهل ةل_قمىذ

 لسرصرومطااراعأدصأ و لمم هنمىلخلا ناك
 بشت ىةاللو شرالا ىلاىومتو بعاو دسح رويطاذسحاي

 ناسعلاو راب الا م ظعم يه ناشااو ىدملا ىلاعرقنس نم

 هيعتسام#لان 0 هل-هعسدلقز رلاماخ ليصل

 عرمص) 0 يافا 0 4 هسا باقعنمو

 هايشالاوراظنالاهعدع ه 0 رساوك اذبحو
 مقرلابنذلار هظ ءايدسح ه موهلادرطلاب ه دوصخ
 ءايد_حلاةعلقلاكإملدعن ٠ء ىنارلل بدح ىرمعل لاذ

 داهفلاو بالك ااهعسم ه« دادعأتز_ي2دقو اله
 هلبع ةاهمصخد# ىأراذا * هللا ىرتنع د -عذلكن م

 ىضامتانب لالا لقسم ََح ضارعءالاو لابقالا كرام

 هياهاف مخنالان سأ دق . هياتكاةد-نم هنأاكح
 نومحلا تاضاالا طن طخ * قول لبا سم ىلع هل

 هلم نءال طالاوال فيكو 5 هل ماط سصنملا صنأ ام

 نوفماطللان ابو ترهأ م قواسسيقاٍنو_تنملكو
 ٠ رشانواطا هتمامعاب « رفاظالا رشانداؤ_هلاىواط

 ىنملا كاردالمهولاويسس و م«. انقلاب وطخي و ض,يلابضعب
 م>رلاب اه نعول يغلاو 5 مه اك هنا الا سوعلاك

 علطروثلا ىف خيردملاه ناك « عفدناشحولارمهب ىءارئاذا
 3 هل-ح رة سطور ثم 5 هاندع هانا نع ةرصاو

 راكوالا ىلع دء_صلاب لأ خ# * قواع رب رع لك هعفتشل

 دياصملا رسمذم نع ةنرسعم 2 دراوط باك 1 نم اهلاه او

 اخ لسفنأ نع تثتفف ٠ اهلسك ىف عسمط نمتغلاردق
 رونطاا اهدا لان,تفح ه رومالا امب تعاذاىت->
 اهوح اكسلم قافآ لوحو ه. اهوخنانددسمتاضور نينام
 ةازغاا انأاكح ةهلعم « ةازيلا اهرايطأ تليقتساو
 جارالا ىلا ”ياركسصلا ىلع + جاجا اطسوط_سن لزت ملف

 ا.عج بارا | ىلع ه--ءومث دع ىكرم هازل اكيد تدع ىن>
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 مهذلذس رماعلالاب هبل لوجو ماعطلاب ) ١7 نام كادودش نا الادهم يسنةفارعأ تاطلسلا لم دلا

 ندانلاب نسال موطن 6 قرايلا 1
 متلاردب قريثملا هءايسض ٠ ىمسن نأ نجح غلكح نم
 احدلا لايذأ تحت مص ةردط . اصمسد_ةقزع تت نم هلاخت
 2 ماع ه-فهف ا( قهلاخت 6 هماسولا نم ندسح ىذلكو

 ءاردع هدفلعل انعودزم ه ءاكخد مر 1 هاش

 هنأ فدولكنمةعبات ٠ هنوام ةهسنأ اهمديقت
 انداقاه لوك البا نضاره ىحام يدمج لك ال
 جرديراضن ىلعهنأكح ء جريح اهدا نه اميرو

 ركحرو مو-ِنلا جاربأب هل « رسن لاب ا ضعب نم ضقناو

 دمصاا!فورسرسسكلا ىلع ىنيبو ىدنالا ديد_ُت قاخلا ريمخم

 هان رومطاا طا ةهضفاخ م« ه.سساكب اقع هارسمثحت

 هضرفتلااهطوصخ تلصاوب لل هحر_تسأل هالو كا

 ريطلا لايخ فيطهنأكص و ريسسسلا بيع ىركل كب
 العلا ىقدسارغلا ىلع اكدعم © ىلدحلا ىسش اوورغ ثدع

 | مت ةروز لم تارمكح « امزره ىعس مغلاكض سأو
 "ىو-سومريطلا قه هرم ٠ ىئوق رطدس هلع

 5 ءاصع٠ د, هناك ٠ هاوجح و انا دعت 5

 زانعلاب بحاولا ىف تعني « زاتمرظىد مرانه

 رفكلاف ىدملاوواعاك ءاردتصاا|ى سلا
 «  راتوالانيعااميصت « ىراو_ظذلا انيسسقلزت ملف

 ري_سملا ىلعاهنم هطقاس »7 رومتلا هسمادتد_-غ ىتح

 عسكر ىسقلاب يرام ىدل ٠ ع فواندا ىهو !خاكح
 تاتقسذىابنل مو ٠ تاص١-دقانرابطأ تددأو
 رغأ هحو ا.متمه>و لكو « ردشلا ة-واشعلا ة>واعشت سم

 نيه-ولاوذوهو بامعل | ىد سمو ني ءكلارقمدامد نم كلاب

 نان دم-_ص هانعف شىتح « ىنامالا ن» قوام ضر مل

 رفاسلاحابصلا هو ىفلسكلاو ء رساوكلاب دمصلا لولملادبد
 حعاوط هبالط ىلا ىسهف « حراوملا هلويصت ىذلا لاذ
 اناط ىحتواصاخ ودمت: ه٠ اناك ثم> قزرلاب هس -ةثاو
 حباواابراطقالا ىف موعن « ججانملاو هللامسا ىلع انرسس
 الال_ظ هل تحفأ امنئاك «٠ الامكحدم._صلا ذات لسخ

 عار الا حايرلا ىهوال فيكو «٠ عضال متاوقامب ينسي
 ناصضغأ انحودل مم ٠ نابطغ اهقوسف نم انهت

 سلطالا و ةساط اك اوك ا نيالا اءانهل لير ل
 حانللا لحز مهس لكنم ٠ حال_ايطاسوالا ةموظنم
 عسضاوملا نع ماهل انزع 5 عطاقملابرذ تدضع لكو

 ءداؤف مرقزاب لكحنم و هداز مهم رئابسلا دب ىلع
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 هيطرلا نا سالاو هيلكلا نبا باكل | ىلا هنوعو هللا ما ىلعاريدس (هتازخ

 نك اسلا نم زم بنا :رلا

 ءالبااوبئاغلا فاأتملو

 اذه بلطن ا ءاليلا لك
 بهذتف فانوملا لاملا
 هتبادشن ا ةةيقابلا ةساحلا
 اندهىف ناذبا خيشلا
 نربلو هدوهث ىهالا
 طاخأ نأ تهركوهدوعوم

 ساهتلا ريغ باحلا اذه
 سأرلافور-ظنلا اذه
 لوضذغامدلا و لوصف

 ىدم_سلا جيشلا ىأرو

 ىلا نيعلاب نالفه طءالم

 هتيكعو اه ىبظحالب ناك
 هطاس و هبسادث نم

 هشدممو هطاشن تاقوأ

 هدف ٌئاعع هاسعام ىلا

 نعلضن وأ هداشر هحو

 ءاشنا لاعددا ىهل سس
 ىلإ ىت هللا

 (اضنأ هبلاهلو)
 كه وىحال مودب احرفاب

 كد_ةفب ىوطت هلا و

 ةزرك ند داع عدو
 قوشان و لامع ىرامو

 قيفكمالوأ لالا ال نأ ىلا

 نم ىدهلاب لامتك الا
 ةاذيقن ىنتؤوسىح ءلط

 حاضت نم قلك كدعور

 ليفان ارينا يدح

 ناو ىنردتت الو ىبلمسد

 ىذقتتالفىنقرغ هّمأر
 كلذ دهب ىن-:دواعناو

 مٌوُسرهظةدرابل اًكتاعفش

 دةو لدعم ىلع ف زا

 رذنأ نهزدعأ

 «(صاخماةعقر هلو
 هسحرلا نبا ىءضا او



 535 ا ٠ 3 . ل 35 هه . ءاع ل00 .ء#ه- 00
 ابيرقتو اطسب هولاي الن اد مسلا خيشلا ىصوأو هلم هتعاط دقتعي وهلبق ههجو 01 ردد نأ هتيصرأومفأ هعيسورعأ

 مالس!اواه حنو ادشناو

 دعلا عشلا ىلا هلو

 «(دجأ ىبآملاعلا
 ىلع ىلاعن هلا معن أ دقو ناك
 ن6 ماقلا اا

 نا هماوا مدح لاه دع

 نس و اهراعش سد

 اهراردر هل اهرا
 تايناعالاد هب ساو

0 . 2006 ٠. 

 نءمرذوا ىفريد هلص+خ

 هتنوءمومل_سملا ةيو عت

 ةلخ هللاب كلرششاادعي سداو

 ملاطدضع ىلع دش نمهنلا

 مام دقو هديةيو 22و

 ن<© نم ةاره لهأ هب ىنمام

 نم م-هةهرأام مث همن اذا

 ديزام مث هبناوبدلا قولا
 ةرداصملا هو ذاع نم مهل ء

 لئانشك ام ل هنداسلا

 راوعلا رهظأو رادسالا

 هدهءالغنمراولا حقو

 تاكأ دما اًة>راعسالا

 هت اخ ىسهو ةفرإلا

 ىهو ةتسملا ماظع تزحطو
 هذعو توءلا مدعو ةساب

 تادايعلا تكرثودو-وم
 تدرفأو تاحاسنلا ترعدو

 نو>ورطم عراو-كلاب
 ندكسللا تل كادقلو

 الملع هنأ وطسا لكش

 هقفي لف مه نا

 || هللا دايعاف البلقالا

 نمو نوري هلا منور: كنا تاودعلاو مثال ىلءاونواعت الو ىوشنل اوربلا ىلعا ووداعت
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 بالاو هفصع تاهمأو: ٠ برتلاتاق_-ريعاوذلا تاذ
 فيهأ عرفتاذتناكمانأ « فتهلامامسلا حو تاع
 بص اهيلع املاوالفيكف « با نيسنللانم اهلكحف

 درطةضمباذراالوسعمءاملاو درغلا ىداولا ومقسلا "لاذهلد

 ,مئاطلانيكف ىماعلادمعو ء عماسلا فيكفىفارلا ا وبص»
 رفع> نعوأ عسب رلانعورات ه رهنلاو اير ترظتثاذا
 رقص رور عمو تاضور عسر 5 ركلاو نوسعل | ىهلت ا:ساخم

 نادم ةيرق لكنيبو « نام لزتسم لك ماما
 قاوطالاب بول_-هملاةيذاح » قاروالاف قرولا تنأرامأ .

 نامزلا نذكمأ ىتممن-غاو « نالفاب ةذسللا رداسف
 فيرخ انهلا تادوأ لكف «٠ ف.صمالو ىت ثمل قنالو

 لذ د ءارادالك شعيامز ٠ لدملا ىضقت نامزلك
 يانا !نمتقن ام راتخو اهلا هناؤلا "ندرك دأام نسسحأ
 صرغلا ىلحأ هيهنمانزو-و « صنقلاو هنذ د.سصلل انزور
 بحاولا قوفريطل ىف انلعذو ٠ براسملا نمش ولا اندخأو
 قرشملارورمدل| هو ىلع ابر مس ه قد_.-ثنلا ىر نامز اندامل

 متملا رودي لمد-ىلغو ٠ مكطا ىف ةلداع ةب-صعيف
 . رايغلاهمامعهلظأ ه٠ راسطالا ىلا ثو_هرملكنم
 رمعا انهنمس وعلا نارتقادذع و رفسأ| بعع هيموعلا دج

 هسفطع ىل-عقرولاتنغل 03 هي دلن نم سوةلاراد_>.الول

 لالهااحجراممالا هعطاو « لاصرالا ةسنحم هفك ىف

 ه.يشعملا ضايرلانيب تورامم « هردكمباهالا ءارمضخ ءاردز
 8 راتوالاءنهاةنلاط « راطاللهاو-ةالا ةر-غاق

 نور_همادتاع بحاحوأ « نورءاملا ني, اهنأاكخ
 هقوا_خغةد_حاودهنط نم « هفقودعمىملاب تانناها

 مصراخلا لسثم اهنا عم ه مالا رياشت امل ةعماس

 بقاثباهشنيطام_ثلافلخ ه براهاهنم ري_طلاو اهناك
 فذ: ىهومزعلايةدهاش « فط تاركهبش اهلاهاو

 قاملااوقدحا قدص ناوخا « قنومناكح«انازز ىنح

 لهدا رمو كاس داره 7 لس نم نسا هلاسف

 عقاوفاهل و> نماغاحخ . عقاوم ه-هاسم ىف ريطلل

 مد نعىرلا ثيد> ىور 0 رح لزنم ىف لزر مل
 سءمملاصرقبرغملا مهنلاو « سرولاءادرؤذالا ىوط ىتح
 دهاسمانقلا ليل رهاسزم ٠ دصارملاىلاموقلا ردتاو

 مهسأباجالا ف برب ردبلاو « مقرايهفك وط_س ثيللاك
 هرهاسلاب هع نم م-هاذا » هرهاس اهادمقرومطاااس

 روط تااكوللا سوزط لع م رويطلابكججاوم تابقاو

 ادخل



 ناسا ميسلاورءرهزلا اب ٠ ةلدمت ضان رلارارسا,ت منو 1
 هنابالا نبالوةصقرملا ماحس الا نماودعو

 اناعم ثنندن اوالارهدلا ىلع ٠ مهن عئساام ةري> ىلهأو جورب 1

 اناريط مهسضرأ نم عطتسا ملف ٠ ىدنلاب هولب مث انج اوش ثارأ ل

 قاورلا نبالوةصقرملا ماض الا نماضنًااودعوأ|
 اًتودقحاب_صااواهثحو ٠. ىكسؤكلا.فناطدمغأو

 اسفندةىريبعلا هسآو ه. هقناقشانل ىدهأض ورلاو 1

 احدةلاسنمرغن هتءدوأ « انللات حاتالا نيأو انلق '؛ 1
 اصصتقا مس اف لاو « امد-<+ مادملاى اس لظذ '

 كاملا انسنا لوةصقرملا ماه الا نماودعو
 ندغلا ىلع ىدةعريسلاامو ٠ ىض ميسفلاك ىناوىتمشختال

 مدعت :اقوج دل نبا لؤك ضقرلا مامن الا نماودعو

 سوك دلتا كلاوسمالف ىريغ ٠ لمعمل هترددق نا براي

 ساملاف ةعسْل_كفبراي « ثلاث هع اذا تيضةنئلو
 سحرتلا نوع نم كنلذ تراب م بقاىهنيعب أذل تيضقا : ١

 بتكيضرالا وهو مم » اهردغرئادغلا لءاىلاوكش تاو هلودهلّدمو ل

 نماود عر ةراللاريغاهرركمن ءرهظنم نكلو ىتازغلا ماض الا نارىف تمدةتتاسبالا هذه ١
 هينلانينيدلا لاكلوةصقرملامادن الا |||

 هرئاشبابندلا "الغ قلت.« هدي قلع: ابق ميصل انكوكو ْ
 حورطمن.نيدلا لا بحاصا ل وة صقرملا ماصسنالا نما اودعوأا

 رئافضا هيلع ل متامسطانف « اهطرقرابخ أ لاذلخلا ىهتشااماذا 0
 هللارمدن هيقفلا نبناهربلالوةصقرملا ماس الا نماودبتو

 فرنذاءاضيبلاعماذخأ « ىملنمءادوسلا فطتقأ ْ
 فاةتافادوسلابضغنو « اهلاثمأ ءاضسلا فاذف
 فردت ن ناك لنماهذ علا انهه نمنادوسااةقاج

 قللت نيل نين كود صقر 1اماصس الا نماودعو

 يكاو ناستالااهسالو نم » مهدعل ىداولاهثش>وامفاوراس

 حداصللام نا فرتغا او ءاهتاد أ ريست ىلع لفطت فيرشل ا اهكردأ اول ىتلا ةزح رملا تاما الا نمو

 روصنملابلضفالا لبقسبعل دون اكو هاج بح اص ديؤملا كلا نب لضفال ا كالملا اح دتم | ىتلا لولملا ١

 بتكلافادرأ ىثولابتلمه تاو «بحسلالضف ىلع ضورلااذشىنتا ىهدأ]
 ماكالا ىف كعض رهزو هم ماثللا رف _هرو نيبام ا

 ر-هازالا هداه ىرمعل ىهف « رئاخذاهل ضرالاتناكنا ّ ٠

 مهاردلا ىل_عري:اندلاطسس م مئتامغلا هس>اراهتطس دق 00

 معلا ةرمضل هاسق قرم» « ميسولا نمزلا هون نسحأ

 بعلاو هن نيله ثح هو بحزاا ةاجىداوادحو

 حرسفلا تاياروننعلاو نمالاو 5 حرملاوءانباوغانهلا ضرأ
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 1 دياصمى كولا | ملي ةؤسولاطتاب نينا لايعتلا ة اهتاحداص ديرغت مغاملاو

 ىنوضنا عشادداىناصالوهنعتتك-ا (؟15) ءادؤلا لبقولواهرثأ اشو اهمكح هنلاؤسن . ةرقتفلا كن طن لفل غشو

 لهو ىنهفرباسمم ىتعفرو ا : 1

 ميركن م سالم أ لاج |
 نحاسو لاكتلا قدتدإع |

 هشنرع دربتر نينردع

 نأالاهافشلالبقءاملا |
 ماركلا سطءاذا هتمثت

 ممانالا سطعالو هرربلا |

 الواو لئالازارطلا نم
 ةدانعلا - نمريطالا

 ملاوهسلا ناكر تخل

 طور فوق ن--ملاونأ
 فاذعسملا ناك ا ذاوةفالذلا

 ايوريدك ف لاذلا
 كيلا 0 اىلا هلو + 0.

 لضفا!ننىلعنس-هلاىأ |
 «(هللا هجر ىدارغسالا

 2 2 اءاقب هننالاط أ ىناك

 نالذوأبيط1لئاودملا
 ةرضحخلا ىلا ادؤو هحوبدق ا

 | اا 2 د لا نيي نرد نأدن

 قعرصةهيالو ةرمسعلاو |

 ليلحلا خلا نمدصقد قو ا

 هئفسدسلا جيبنل اوارع |

 ردع دا ىف لكيلا هببسو
 دال كندة
 لكف هعزفمورذسو |

 ١ ع
 ىعيدوودوردب وىنادام 1

 تزه>دةراملاس» درت ىتح

 وادعام مذا_سلا نم هعم

 فالخ ار ديو مالظلا حد

 هقاعلاىدمومامغلا

 همعنلاريشني وماةسا | ىلإ

 اهنلع 5 ريو مامتلاب
 ةعيس لمعي 56 هملاعلا دن ىتع لسبعي نأ هلت مسر واحرتو ةدشرو هبراحرشر اف هد اهيدؤي قوش همهأب هلا تءفرو ماودلاب
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 ا
 امن هينا اهيا تلقون بوب ودم رخال اهيقلخو قى لكزع ) ناد لضاقر هاظاا ءل-ضغعذ هسذع ىلا ع:

000 

 1 واهافشهل هنأ
 ىف عفنلا لمْؤأ ىنأ ىهالا

 الولةحلاسن”الا ىلاحو
 6 ارودف نم رك ذام

 ىلق لغ_ثدعف للخلا

 ناك ناو ىدنن ىداقأو

 بقع فهضلاركدال
 اذه بيس لءلو لل مينملا

 ةكراسا نم عقرام ضراعا ١

 الو هع و ةيقاعت ىلإ هل

 ا دوا و ٠ ةصقنك(ةفارد نك مناف

 ىواردمعلا مجنلا لوةصقرملا ماحد الأ ن نم ىنيمتلو

 ميسفلا عملاق هضطعب » رو رض ىبع مم كلا تكلا

 ىنبوكشيدعبلالادو « ما ارأتااموبت قش اماذا ىدركلا دمعلوقهلمو

 ىنيع لثم ئن مكرمدنال 9 ضاس ا داوس ركل تشب
 ْ هدلاو ىلا تكد و ىلا ملا نيبذهملا لوقبرطملا ماعم الا نماودلعو

 ىععضفم نقراقيال قوش نيطامش ٠ ىلنا بنك ىنذوعف تننح

 ىنمدأت هشاجدلا ىفاهنلات'عب ٠ ادّرَق ىدجورارشسا تقرتسا اذا
 هيردمعن ا لوةصقرملا ماصسن الا نمو

 البالب وهسءولاحاهني-طخ ه٠ هدخراذ_ءلاظخ ىذلا اذاي

 الئاجرادعلانمتيارىح ٠ مراد ظل نأ عطقأ تنكام
 ىدعملا نا ْةءنيرفعح لوقصقرملام اه الا ن نمت ًارامبرغأ نمو

 غرافءاباىنابرنودحب ه٠ امم'اكفاعا 2 ىلع تمفخ

 نامسلا ننس ردا لوقصقرملا ماس الا نمو

 حارلا فرصب تئلماذا ىتسح » انيرفق انت [تاحاحز تحاَعت

 ءاشناهشضاهورأ ما 0 5 توح ا ريطت نأ تداكف 1

 ىلاءن نيا

 ىبأ ججشلا ىلا بتكو)»
 ردعموهوىاي كلذدعب و 3 ادم ف الالا بهع عد جس دابع نيد عملا لوقهلّدمو

 را ااناقل اهادنالو ٠ اهابقي رابح لكدمل
 صقرملا ف فسم ن:ل ضف! !لوق ىنمحتد و

 رو>نمدنغلانومعىىذلاالا ه رثاكمايأ فرو-_كلوبب ل

 مزنم نكح قمراهىنأاك ه٠ ةردمىهولاللاىنتدلقت 2 هلوةهلثمو

 ةبقيرذا ناطلس سداينيزءملا ف هدمعلا بحاص يسر نبا لوقصقرملا مان الا نم اود عو
 ١ ارطامامون ناكود.علا مو.باءدقو

 اكءدلا اورمشلاكنم دهعن ناكو * هرداوب لا تح

 ىذا <عماذق كءلااووش » ده: نم ضزالا ىوط»ءاحهن" اك

 راطعلا دهم نهنبادبعلوةصقرملا مادمت الا نماودعو

 رد اهرخاو سم“ اهاّوأف اج دلار يصلاةيآ اني رب ساكو

 نشلاو مسنلا ءاحاهراز تاك « اهحا ماهر ملام هبطقم

 رهناهقشعءاملاىتحقشعلا نم .٠ هح-هم ل اره اللا معاوف
 ىرصملا تان نب سيال قضاقلا لوقدرتمو

 روك ذ ىهو مولا ىديأبضدحت 5 قولا ىف مراوصل ا نآس عن مو

 رر-فكححالاوار 5 يجأت 5 مهفك !ىناجأ اذنمسعأو

 ةسنكم نبا لوقصقرملا ماصسن الا نمي رظو
 اسحرضغيوادر و حمي ٠ هفرطوهتن>وىركسااو

 2117 ارق لوق صفرلا احن الار ماودعو

 هبحأ نم عم يصل ىف داعاذلك ىبيبشلبل بيشلا عصرفنو

 هحافخ نقدم اىب 1لوقدهلممو

 ه(هللاهروددوسو

 ساحلا كلذ نودأ انآ
 ماكحزا نع مىركلا

 تاوخا ع.جو لاعسلاو

 نا تءطتساولو لاعغلا
 تيذرا ىنن أى لج نم نأ
 هللاهالعأ ساحنا ةمد1ت

 ىمو-هنكلو ىرئاص
 ليلحلا شل ناكر نذناو
 قوريغنال لاثمالا لوب
 روغثلاو ةلطءملادود1لا
 ةلدملا موسرلاو ةلمهملا
 عدبلاو هولا نيسااو

 للخ اطخ انه سلا

 امو تدرك و طاغو ريس

 هنالك رابط

 سايعلادلو نم نكي مل ناو
 لضفلل اذع هيقبب هللاو

 0 تو ذادسإلاهعورتلصو «(ساحناكلذ نوصأ ان !باوح لاس رلا هدهو مسالا ىنأ يشلا باوجإ)« مالسلاو هبفاملاءو



 ه3 جوت وعش و س3

 ع

 هيف هلوق هلثمو

 رمااىهلوةهلثمو

 رغسلامورأ نأ هدخ ىلع « برقع اداملىنا

 رمقلا لح سوهتلا نفريسأ 5 هينزع دق ر كلف

 نبي :ءنبالوق صقرملام اههنالا نماودعو

 لوذدع حلأوأش ا رجل ناو « حريهاهبلاقوش ىف ق-ثمد

 لوم لامها سافنوريبع » امرتوراءايصحلاامدالب
 لماءوهو ضو ,رلا مست حدو +« قاطموهو اهؤاماهمق لسلست

 ىرحاالوقصقرملا مان الا نمو
 قاشعلا لعفت كل تك يىداشااهماج كارالافرذءالىئا
 قناوطالااهتانعأىفوتدغف ياه رمساي ىرحا !سا مارغلا مكح

 ريهز نيدلاءامبب> اصل ١لوةصقرملا ماسالا نماودعو

 فاطعت كنمناك اله نصغابو « ةتافتااث:مناكاله ىظامف
 فطتت هلوح نماشابلاو :٠ نمآو_هئذلا نسما مرحب و
 فطءتواولا فرعأ ىناو:ىل-ع « هغدصو اوان لدولابهفطع ىدع

 0 : زنبنيدلا بلوق صةرملا نماودعو
 رثك ( لاذ م نيش | ادهم دخو مداخم لوسرحب نأ ىبع نمو

 رع كلاخوروذاكح لّذخو ٠ رهو> لرغو نار كراع

 صقرملا ىف ىلسوملا برع نءالوةهلمو
 دودقىفىىضلا نمريسأو « بسد ىنسءءامو بسدانأ
 ىدوهشتفذق ىننكلو نك. علا عمدأ ىوهلا ىلع ىدوهشو

 ىلدوملا ىوالا نبا لو3هلثمو
 ردا كاظم تسقمارحلاذو ٠ لل اذهنأالولفتندك
 رف ىل_ع حولير دمك سرطب ٠ ةل_جرهزأ ىردأامللاوف

 رعلاهط نموهفاردناك ناو »* هباصس عندو عقارهز ناك ناو

 ىك زالاريهظ نبا لو هلثمو

 هحرشب ميلعلاتناىرولانود ه اذوامد ليس اذىلقوفرط
 هحرس ىفاه-مم لكل يدع م اقاوناد_هاشكل_.عامهو

 هكففمانالا نم لاوس هف 3 دحت ناف ميدقلا كلر مباقتلاو

 هلوقهلثمواهنكمًاواهال>ًاامهضاقل | هدهرظنا
 هد نمهروغ هش هنأب - هفدردغأو هقطانمتراغ

 ىراولا نينيدلا جال وةصقرملا ماصسس الا نمو

 ركشلا نعتز عى ىوسدس سال » ىحتاد_هكنءترخأامهللاوذ

 ىرعش ملثمىلا ىدهأناغاساف « ةّرمدعب هرم ىركذ تذردقو

 هلدك نومعلا نمداوسلا علخ ٠ هنا ىتح سابعل اى ىداع
 يعن مارال ب جرلاو » هي او ره 0 و ىناعاسلا نبا لو هلدمو

 سوده كد ىو لوامم هءلع ل ددةوىراخما اةزام ني كلا دمع لوةصقرملا ماك الا نماودعو

 هلامالا كرو كم ىاَقف» 37-0 ولامأ ىنعماوقتلا ”ىنلأ ىتب ركدلا ل درأ ننالوق هلثمو

 ىمربيراهلا ىفىلنيوأ ف حا ملا فبكت ىلوذ ) ١م) ناتءعدىتمود.عبلارذعلادراو ديعاوملا فاخا ىنا هنيكمتشاءادأ :

 هيدا وثيداحالا نم تأربن

 اهظاّوبدكلا بذك الينا
 تاشلا سداوأو دصا مس

 جره اهفناشلا ناسللا ىف
 واوان دلاءامس ىلا ةلمل لك
 دعاك هياع تددعل ع

 لرغال نكجاو ىلع
 هرملا مالءامتاو نك اسلا
 اذا هفا* د عوم ىلع

 وأ الاج هفاخع دافتسا
 ةرتاوم اماو ةحاروأ الام

 لسرلا ةلصاومو بتكلا
 ىلا هب رقا مءافولا ىنالف
 لالخالا ىنالو ىلاعت هللا

 تنكولو هللا نمجرح
 حبت أل مث اصوصضف هت دعو
 تفدهنسال ءاوو 3ءعولا

 هللا نكل باشعل ا ماهمسل
 لالخالا لع ىنادهش
 ىرب ال ىمهلبحأ هبتاكملاب

 هم: لكؤىدن و ىبعو
 مالسالا د ىلعهللا اهمعنأ

 ريدك هرظان فصن ولو

 تالا اله ىفىطارفاب
 بتناملا كلذ ىريص#ت

 52 ناهال نخ
 مالسلاو

 (هبلا ةعقراضأ هلو)
 عاب ىالو» 2ك

 راغسأ المو هحاصفلا

 اكهناس ىفرعو هغالبلا
 أكو هربوهرضفب نرسم
 ضعم اذافيساارذعال

 وهو ضدمل اذا مهنللالو
 ةدايز دادرب هللادم_<

 ىفمونلكمدعتي و لالهلا
 قالخالاوتاد"الا نسات

 ُُ ا كو 0 7
 هبا ءانغ أ دقفرا دمع الا نمي لضفتامو هتياع ىدقأبالا هعركملا هسفنل ىغربالو ه#تازخءءالعا نرد هدمه هيفقتال ناوحراو 3



 ١ 1 ناسحالاو نسما هن ناس 101 ااا لوا ايام تحال (019 هللانافاوناخ ناو نينا ىزغد

 رغلا هفاخأ دق ناك ناو

 مركل لا قاخلا هفاض نلذ

 ةحمه لاملاب هةكرح ناو

 نع هحفس هنلا تدفنا

 قغشامو و ليلقامعو بيرق
 هيءامل ء ارك ديالاءاملاب

 تشءامولوزنسملا لهأ
 ,هولسةيحالا دعب نم

 ل اوج تاب ال ىنكل او.

 هللا مادا ل_للا عبشالو

 ةلمع فدل قوزع

 باودطلاب ههداخو

 صالا ىلع هب سدنو

 ءاشن |ىلاعلا هير ىسملاو
 ىلاعت هللا

 (اض 0 همل اهلد)

 ديسلا للملا خيشاللصو
 هناقاح دربلا ندشخ تاك

 راصقلا قدقدي لسالاك
 راطببلا قش قشو
 ل ورافا|ضرقض رقي و

 رافشلاب كش و رافظالاب

 نكلوءاوسلا ىلعاكولو

 رخ'الاو ضرالاقاتدحا
 ءامساىف

 هطسب فكدالواتكر دا ناكو لو
 باورلاب تطاحا نكملو
 لالا

 رخآ

 ىأرولو

 عاملا هين اهاسم
 ترحاحامرلا نكملو |مهصل
 ضاغاىد طشنا الولو

 لوقب ايا! ىنامرمخو ىذ
 لرالا
 ةءاسع عىل نأ ىن؛ اسنكل

 تيطعو رم
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 ؛ الم الار دقلا| قردسزذلاو 5 هفاخريغ ىل: مةقاطنكل

 ظ دذهنجرفلا بأ لوةبرطملاصقرملا مادن الا نماودعو

 لالا نعمتبغومتبع « اناقذىحا |املهوباع
 لازغا!ىفكسملا داو « سالو لازغ اذه

 سولاو ىلاعملا سم/ريمالا لوةهلدمو

 رمةلاو سمشلاالا فدك سلو « ددعاهلامموةءامسلاىفو

 جالا نبالوقصقرملا ماه الا نماودعو

 انالىحارهتسملاماكف ٠ هتواخرف عمت ىربأ ناك
 رهدلاارخؤىرغنذذ ٠ هضههيرهدلا مصاف هلوقهلثمو

 ىّرعملاءالعلا أ لوةصةرملا نماو دعو

 ردكلا عم اهيفذع وءافصلاعم « ه راه2 ىلى دنت ءاملاكل لاو

 هلم هانعم دوال ىذلا ىزانملا لوقصقرملا ما الا نماو دعو

 ميمعلاثيغلا فعاضم هاتس م داوءاغهرلا ةلقل انافو
 ميطفلا ىلع تاءضرااونح ٠ انلعانذ هوداناز

 مدنلا مماللملا نمدلأ 5 الالز امك 1ءانهدشراو

 مسلا نذأ.و امسحف 2: انتهحاوىنأ سمشلا لص

 ميظنلا دقعلا بناج سلتف ه ىراذءلاةيلاحءاص>ع ورب

 ٍ ىنالقسعلاءانهشلا نبال وةصقرملا ماه ال | نماو دعو

 هريصخ دةاعمىف مين ىرسو ه٠ هفرطب ماقسلا قاعفوغومو

 هرعشنماهكوحأ تينشنارث « هرغثب مالسظ:|باوأ تقزم
 ةسداسل ا ةثاملاءارعش نموهو ىثمدلا طال نبا لوقصقرملا مادس الا نماوذعو

 هي لثم هضارعا نميلقلا فو + ضرعم هنسالا نيب بهو

 هم نوكت نااؤووازالح « هنأ ىللاف تسن ؟اذاراغأ

 فاير داك ال 0 ىلا الانما اودع وىارغماه.ت الا اهو

 دقولا عنامىدذلا نكلو هلع 3 هلاك فر سالو ةير امهلا نبا لوقهلدمو

 ىدادغبلا شاقنلاهنبا دمع ىأ لوةصقرم لا نماودعو

 ىختومكلدف اطاشن ه٠ ه_سفننم مشاادحو اذا

 قطئام1_-تنءسهل#ل ٠ جارمملاءوضنأ ىرتتساأ

 ىدادغبلا لضفملا نبال وةصقرملا ماد الا نمو

 نانلابمر_غلماجحلانا 5 اهةوذع دعس قرولا داكف ترطخ

 نارينلا بئاوذ نيةراطلل * ايرلاماه ىلع اورمشن رسشعم نم

 ىديواعتلا طيسلوةهلمو

 ناف- ادام الل لق اهلحأ نم ه كرا ثم هءئشمعو قوءسلا نيد

 لرش ف ل يزال ليت سال ماصحالا و 3

 ىتيعىو ىبعؤتصاق » ىناكو لكون ل>ر

 . اهلكدو



 .جغلان مثدرو ولأ هن هنا ءاشنا مايالا ىل ع 0 (١ ماظتتتسو ماطتلا ضعببلاملاتنذدقداالاو البف بسأ والي ولع ٍ :

 لل ودب رطملا ماكس الا نمو '

 نللا نطوملا ىفمهغلأ, ناك نم ه. اوركذا اورمس ام اذا ماركا نا :

 ريبعبلا لعاب الور ضرما ماقتل الانمو.

 ميرك انندلا فو مركىلا ٠ ىلعءملا بسن امي ار معا نيا
 ىبهملادلاخ ندي رب لوق برأملا ماعسنالا نماودعو 8

 هبباعمدعت نأ اليتءر 1 وك اهلكماباهم ىضرت ىذلا اذ نمو |١

 ىرتعل ا لوقصرملا ماد الا نموأ
 ءاناريغب ةمئاوفكسلا ىف « امناكفاهيولةحاحزلا دق 01

 امّرحت ىل-ع امرحدحب لنا ٠ بتعتمام ريغ ىفبتعتم هلوق هلثمو
 ا4كسامىركلاةنس فبصلاب ه هلا خّرعوافدءدصلافاأ

 ىورلا نيا لوةصقرملا ماسالا نمو
 ملأ نهعزنو ماهسلاعقو . تضرعأ ىهناوترظن نا توملاو

 اناواءاسلعاودوخ 5 مودا اولعانيلع مولع رهاطىنب بطاخع هلوق هلثمو

 ههاتعلا بأ لوقبرطملا نماودعو
 اهلايذأرّرحت هما « ةداقنمهفالطا هنأ
 اهلالا ملصن كيمو « هلالا 2 _

 اذلا لسلوق برطملا ىفهلمو

 ريخلا نمدهاش ههحوىف * هقن ال نع رمل لاتمال

 زتعملا نيهلنا دمع لوةصرملا ماحس الا نماودعو

 ركيو مادملا ىلا دغاو ن'الا م هلالبه ران ادقرطقب ال_دأ

 رينعنمةلوج4لقثأ دق ٠ ةضفنمنروزكه كارظناف
 هلوق ىلا تادق ىهنماودعو

 دقعلا نس دقء ان سلا قدعىفو .« ةناكم ىفامهنم ىرعش مصأو

 لابلا مىوخاف قد رغلانأ « هبقارأامهلكلدقأرسسهلاو 2 هلوقهلثمو
 لازغلامدضعب كسملانات ه مهنمتن أو مانالا قفتناف هلوقدلل
 ةنابن نيرصن ىأ ل وة صقرملا ماصسنالا نمو

 لمأالب اندلا بح ىن كر 8 هلمؤأ ا سى دود قدم

 ىقشمدلااواول !لوقماصن الا نمو

 دربلاب بانعلا ىلءتضءوادرو 5 تقسفس>ر نِماْؤلْؤا ترطمأو

 ردغاهْ مدن دقىنبعو مه هنم نسا سان رعرأىتم هلوق هلّدمو
 ا يضا|سابعلا بأ لوقصقرملا ما الا نمو

 هناساهافقنماوافانسح ه. هراذعكهنأ مسضنبلا معز
 ماسلا نيسحلا ىنأ لوقص قرملا مافن الا نمو

 دلطاكهفكونادكلابطر ه هب ىد وع دااخ نع ىلئ ا ءاب

 ىدنهلفسأو هءلاعأ تفح ىهئاممبغةادغناوقالاك
 ىننعلارمصن ىبأ لوةبرطالا ماعسن الا نماو دعو

 اللع ل لخااىفاستلم تسلو ه لخاذت ل ىنأ ل-عهنلا

 , ترعل اوميرك ىلع سئرلا
 :  اظالغاددابك تن اكناو

 ةبضواظافح مالا 0

 ادامحااهوعاكتناك ناو

 بر-ءلارفوأ اداكاو

 امارك اًهرثك ًاوامالحا

 عوط سدئرلا ._ثلاو

 للملا جبشل!تابطاخ

 فئرصت اهعم فرصتي
 نعو نيعلا نع لال افلا

 ضرعااذادهلاولامثلا
 دهجلا لذبام مع هع

 ده هيلا رظناذامسلاو
 فدقملاب :مذتد هرودقو

 الازا ىكزن-هو امارك ا

 ثدب د> ثد د>امُثد دو

 ىبأ نا دل |نيذشلا
 ني-سكلا ىبأو مساقلا

 ام-هتعاط هللا ىناراو

 امجرستب وامه ىنعتماو
 امهاردفالا شالو

 ةلاضو امهارا ثمو

 داؤغل ادروامهذ اكل مالا

 اغلب ناو العفام امعامه

 منا امهذافنرصقباق
 الو ام_هذادسا رضع
 منا ا.مهاكم قيض
 فاح اما همامز ىضا

 لكلا ضراعالا امهملع
 دو هنيطا|ناثداحو

 ةرحورب ردغلاو ةل- اوهللا

 تلو ةدءاد همهلاو

 امهملا تقال نم ىرعش

 امسهلع تقول تددوو

 ضعب هد42-2 نم جرخاو
 هنن« ءاشنادوعلاو مثلا

 رغص خال: اوهانغادجلا

 هيباناواو نسا نأو هنم ىوصن ىلع ءاذم| مهدع | هتسس مدننا عادا ىلاعلا سلا هسشاعوهنلا نذاباهءوةد مهلا هريطو رغسءادّت او



 اسرهم .) ارهظتسسم ليلملا خشلل ةيدومعلا ىنابلأ دعب

 ةهدسع ل امهف للملا 2

 ةيلاعلانيعلاهمداخو 20
 (اضرأ هملاهلو)

 لاطأ عوذرملا ثيدحلا فو
 نا للملا خعشلاءاقبهنلا
 هذ فاد نرق نورقل ارم
 دهشتو فادسا نأ لك

 | دقو دمة: نأ ليقدشف
 نا ىلاعت هللا قذونا تنون
 الولو ارك اذ امه دّسأال
 هللا نا|تغل1ل ةلاطلا هذه
 مثيلا نع ىنتاصناوىلاعت

 اريك ل كذلا نعو اريغد
 مشا نارذ نم ىنةاذأ دف

 اساك ام_-ممّرمأ ليلخلا
 دعت ال--رنأ ىكو

 ركفأ مث اهدعقمةشحافلل
 ةنحع ايندمنا لاقق
 ضرال اوتاوعسلا اهضرع

 رتسلا اذهترتفلا اذ

 قيل ةعاترلا ةعقر عساول
 لدلق هعاضالاب ةعاضدلا
 نومخم ةحاسملاب رسددلا

 رد> ةراخلا ىف همفصلا

 ىقئمكاذو ةراخا,سملا
 هسسإدع نمىناكم تعب ذا

 همهتضنعاو رودعملا

 ايسايدلا ءابح
 الءلقاءاّدمو

 مكشي و ىبي مايالا عجرت ناو
 قيد لم اغبصلثالاىذد
 ىتن صو
 هدهدع) ىوذلا قانعاردشا

 عطقت م اهشذاح نارئاره

 !ناننس تاما للفم

 هةمددلا اد اادمو هللا

 رشلا ضعب و هحوللاب اوصو

 طم 0 0 ةداهشلاةماقاودلا-ريرقت

 ىروضا|نسحن اد علو هبي رغلا ضار غااىئار طاا

 حر5 عودا نم ىنسمام لثما و حرب ىلورت كاس سف خأو

 جيدرسحلا ىلع هم كح ورق هدلام ك؟ءامكهلاغمذتدا

 يا نبا قط مسهل ةر كسلا نموهولوقيفا ذ- داق

 غو مصن هسنم لوقلاو هللا لوسر لاو تاقتبر غنم
 اون اوموصثي د امال ٠ اود_ةولاقف اوفغناورفاس

 ةصفحىأ نينا اورهلوة برطملا ماعساالا نمو

 باسحال وود ىرحو ىرحال » اهقيأنسع نعم ه>و ةعبنر تدشم

 ساوتىبأ لوقصقرملا ماحس ال | نمو

 , مهسلاقءربلا ىثقك و مهلصافمفتشمف

 ءادلاىهتناك قلا,ىنوادو «٠ ءارغاموللاناف ىبولنع عد

 اهتحاسنازحالا لزنتالءارفص

 هلو هلءمو

 ءارش همم رج امم وأ ٠

 .» ءانرو ىطولناءحماها ه رك ذىذد ىز فرحت اذ فكن م

 *ال“الت يملا فاههجو نم حالذ» ركسدعم ل_دللاو اهقي رباب تماق
 ءافغالقعلل اهدسخاامغ اك م ةيفاص قدرالامةنمتاسراو
 ءاملااهلكش ن ءىخوهفاطا و اهئال:امىت> ءاملانعتقر

 ىنسحلا لاس نيد لوقبراطملام اهسدالا ن نمو

 هناعملانهوم قلأت ن فرب + ىووهلا لمدن اامد ع نمهلادنو

 هنادرأ عنمتما ردا كححا و توون درا هيشاقودد
 هنافحأ هبت عمامءاملاو ٠. هعولاض ه_لعتلّشاامرانلاف

 داؤد أن يدجاءارىفىوطعلا نجرلا دنع لوقبرطملا ماكس الا نم اودعو
 فصقت مو بالصأ هذكسو ٠ هنوععسام شعنلاريرص سدلو

 فلخلا ءانثلا كاذه_دك-لو ٠ هنو دامك سملا شف شيلو
 فاد ىبأ ىف لوكعلا لوقصقرملا ماد الا نماودعو

 هرضتحتو هيدانزيب «٠ فلدوأاندلاامتا

 هرثأىلعاستدلا تلو ٠ فاد وبأ ىلو اذاف
 حاطالانب رك لود صقرملا مامن الا نمو

 الوزهم لرب /ىنامالا ضور « همومهو همزع ع رصهناكن م

 ماى ل وةبراملا ماحس الا نمو
 هلئاسللا ىتيلفاهي دال . هسفن ريغ هفكى نك ملولو

 محلان ا 1 ءالارخا ىف 8 هل توصن ل هظصاقت ىبلط هلوقهلّدمو

 نجلا ب دلوةصقرملا ماصسنالا ن مو

 اهراكتب اقونغلا تا.ث»ي لصو . ءاهراج ىرادفلود«مريغاجب

 اهراداق هل نم اهلواشت ه« اامع اكىب-طافك نمهد روم

 تقال هرهاظملاةرهاظلا همعنرةرتاودملا هبنك الوافدعب نم لبلخلا حشا مدجل اهنروضعب نمنودأ

 نم ما هعل 000 تانغ

 ناو



 راتلا نودع نموهو ىرتيل بأ نأ ماعلا اله نمت (.5) نمو ضباونلا قورعلا نكس ونك اوسلا قو رعلا ىلعهل شبت :
 ىاماء رارحالا ناسعأو 1

 تيلط رارطلا ةل-ماعم

 ىلا همضعد جحفتسا الام 4مم

 رحت الط نأ ىاغ زل اولكدةو هنعريسلاىفاونءظامو « مهم اكمنماو>ربب مل ىرسلا ىفمهف

 ا رصدنعلا لا لضع اولضم سفن ًادذع نما دسح ىده#ل | ىلع ىمعلا اويكسا 1 ىهذمنعو

 هلوصوء بالا لصواذاو || لبا لصت ااه متشاذاركيدل « ىفاش ةيحملو ىىلق ةسبحا هدعب لاقام ىلحامو
 هيلعام دك يح جرش هيلا لسرلا كني وىدبتيع دق « ه راش لع م

 لس ىحاص ىلا تنتكو "لفن كاذانأ مشاكا وكف « اسأمارهدلا نسحأ متنأ ىامحأ
 لاملاهبحاص ىلع رفوف لصولاوهىدنعرعهلا كل ادفداع و نكي لومكنمرسملا ىقح ناك اذا

 ىرتضلاوأ تاراذتساو لغشامب ىلعن لغش هلع « اذ_غىوس لاقد ىسعىبمعاذامو امنملاتامفطاأ امو

 لكلا كدنعناكول كرش « ىذلااموىذ»ب وهو ىداؤف عدخأ
 ليكلا هسمىتفلااذهنعاولاتو « امتمىنوأرذا ىوقهلابت اهنملاتامىفرظأامو

 "لذلا هلذلز_ءااد_هب وانافح «نمرك انع ىللاءاست لاثو
 لجتاجأ الوىدعستدعسأ الذ« ةرظنب "ىلع من تمعنأ اذا

 اهنملاقامقرأامو
 لظدلال نم داّوعلا ى :ررفبكو « ىدتاع"لضدقل ىتح ىشتدفخ

 لجل |نيعالاىوهلا فاعمرىلعدن# مو ىرثأ ىلع ىن-.ع ترث_عامو
 واغ#تصخراذا دارك ذنحورو ه اهترك ذام اذا واه: ةمه ىلو

 لذسلا اذا, كئماهتلبقناو « ىوهلااخأ اهم سفنلالذس سفانف

 للا ىهنشتا ه«بلاادن دلابداح ناو « ه4هسسفنس معن بح ىف دعب ل نق

 ىردص هةمالس مايأو

 اه تكرت ىىهاب فداهتو
 ىرهظءارو ثيدحلا

 ىدحاصدنعلءامنأ اردةم

 رك دفهاكت الادرو ىتح

 5 تاءنوصقلا هذه نأ

 فعضأو هازخ اوال اهلا
 دعا ىرمع هازاح اذاهل
 بيبطيلا ةلعلاتوكش

 ميركه حاملا تلزنأو الا لوقو ماد الادوععاممظتنتو 37 مارغلا جعاولو ناوشالا ب4: ىتلا تايمارسغلا نمو

 ىلاعلا ىأرلا لم احلا شالو نافل يذلا ع -|نيفراتلا ل

 مالسااو ىاملا لالا ىف كءانفرتخاو « ناحل 7 مالا اردل

 هللا مادأ للملا يشلا قاولا منوهف كعمدءامزم « ةيرشب دود صااران نمو
 اهلها ةاره لاح لع هزع قافكلا همست لوسربحات ه٠ اصلا سفن .صااىلا كاعداذاو

 ةرثكو دقتلاءاصةدسساىف قاساالا نع لفت كانا « ىوهلارهت نم فرصلاّتب سئاذاو

 ىفطابتحالا ةدشو درلا قالمالاو لذلاب اذذ-ادم ٠ م-هاادوتدرأن ا ةدحالاق لاو

 0000 قاشعلا ةلذو بسط ا 0 8 ىوهلا فعماطا |ىحأ نم سياوأ

 هلوقةهسمارغلاهناماحما | انرنمىنبرطو
 مهدنع لم ناو مدلا

 جيبفلاو رادح ءارو نم ميفالةكارالا ه-عوراطم 3 ميدذلا ةقفا هى عت

 اد دا لعراب مقلع مدذلل قر دلاسع لعحو ه ىناوقالسخاي هرماثاعو

 و و -زهريشاوج 5 9 0 0 ميدقلاب وثيدطابركساف ٠ ىس“ اكو ىنيداحأ هيطاعأ
 معسل سد قدولا 2 «بصسلق ةم>الا د :ءىلو

 ميقملاب رفاسملا عمجا الف 2 ه2 ناولللا ارذاسو ماقأ

 قوق دشن دقرمتزب عم دو فارشلا ماسالا تايوان هس ندا ال١ تدروأدةو

 هذ 2 نعمت ىنالا | ىفلخ دي مايصسن الا ناو هذا به ديو هكلاس طرغن الث !ارمصعرخأتملاتمدقو مدهتملا ه ف ترش ىفا 1
 2 1 2, من هع ااا بببببسللا

 سو / ١

 نمهندجو مث مهدلب نم ه-ورإنعزدتو مهرهظأ نيد ماعملا هلأست 4ةارفب ةلبك سوفنلاو نالفىبأ (بدالا ةنازخ - 21 ْ

 عمدط هسقئدد لهنرمسع

 شلل عضومالو كسلا
 ثدا->وف نأ ارهتدروو

1 



 او.عزدوسا|ةدصزخ الاو :

 مط ا
 هفرعت هلم لاح ف رعت
 اهيلا ثعد دعلو ىيلكت لاح

 معوةرخ ةرخخ اه دع نم

 ةرحاو اكلم اهنكسي نسم
 دحاولك هفرحفشكدساو

 اينشراد لع تئاك

 نوفلات ملف نوعراك'

 هع انصوتنأو ا "ىلو

 هعناروهءانننوهدممو

 هعماج و هالعش نوةرفتو

 موس ةارمتثد>دعاو

 مدعتأم 4>و فتري-غ

 مدلارطقي لط ىدوتس او

 6 باي ىلعالا ميصأال

 همودختو مدحرادىلعالا

 ناويدراد لك مددست

 قو ناوعأبابلكي ىلعو

 دحأ لكو نازي-هدنلك

 هروع قط اذار نال
 هاراال نال_فاراهننا نعلو
 كلذباصأ الا موملا ىف

 جار غ-طبمنال املا
 فالا ىلعونافاأة اره
 ةرودمهث الث كامرا ند

 لعتملا ىلعو هرمانهم ضد

 تددوو هرمانخو ةهعستا

 نم ل-ةايغلبتلا نكمأول
 اهاوفا نكءاو لمفأةاذه
 ها اساركاو هرغاج

 مهليكو هللاالايذاوال معو

 تاومهلبك اوممراناو
 رادقملاادهلب ودع نكمأ

 ناصأولاللاتيبقوقح

 ىف لل + ازهشلا طاتحاامتلةوكلذ الرد ن نتف .(م.0) . كناريطرظ: ليلجلا خشلا نا
 اك افك امىكرحلهذ جرقىف ٠ نوفح نمامدىرحام كد ق

 اك اومىوهلا فره نأ لدق « ى عمق لال_ةنمرحأف
 اك انغا ىتقافي ىراقتناب ٠ ىوض ىتلذن ىراسكتاب

 اك افعيضنم تعصأ ىنؤن ٠ اخدلح ىوقىلا ىندلكتال

 اك ازعىرابطصاىفهللا نس>أ و ريص ضع ىلناكووذت تنك
 اك اسعىلوق عامه-ءءايولو ىو اوكشمحرت كلاسعدودص 1

 اك اوه تولس قى اوءاشأو ه ىرع#ب كذع نو غحرملا عدش

 ا اناح او رع عدام هونك ذع « واساو تقشع ممئاشحايام

 اكاقلل تفتا:قدربح .٠ الاكى داقموولاسأ فيك

 اك اج ىفنم لك, ىد-وانأ ٠ نكل لاو لاجيف نملك
 هلوق اهي دحر اهعدة.قاشعل ار كس ىتلا ةصصارغلاهتاساك نمو

 ىباد_هبيدلا ثيداحأ ناق 8 مال ولو ىو-هأ نمرثا دودا

 ماصخت ندع هو--ضولو .« ةغيسصلك ىلءول_ك# اهركاذ ىلذ
 مال سدر عمطأ/تنكناو « ىرشملاصولاب لود عدأاك

 امتملاوامزرأو عدد امو

 ىاظع لوغ ىن_عماع جوذو « انضلا نمىهه>رارسالا نع فش

 قود عارألا هود عرج .٠ حواودج عريب ىو جرط
 ىاقم لولا ءاشاك اهمفف « ىنضلا نم ىنوبلطاف لسلع عي

 مامملك ضارغأ ترظناذا .. اماش> لك ه-فوضع لك ىل+ف اهنم

 مار_غلك هسؤ سلق لك هب رهو> لكتأر ىم»>-تطس ولو
 دمصقن ههلوةاهةةراداهلا لرب ىتلاهتامارغ نمو

 فرسع سبل هاو هب نمبح ىف « هسفن لذايو جور ىوسىلام
 فعس ملاذا ىسملاةسخاب ٠ ىنةفع_سادعل امتيضرنئلق

 اهنملاواممدسأ امو

 ىنك دةىدو لهأايك ادان # نمو ىل_مأ منا ىدوىل هأ اب

 قولا لكل اكلذ ىناف امرك « اولا نمهلعمتنك املاودوع

 فلحأ ل مكتابحريغب ىرع « ىفو اهسقكتابحوكتاحو
 فصنأل مكلاصوب ىرشم 5 اهتيهوو ىددق جور نأول

 فلكست ريغا قاخ مكس: قلك «٠ اعنصتم ىوهلا فىنودستال
 حا ىع تدك ىرمعل ىس .٠ ىما ناةحاو عب تفخأ
 ىلا فطللا نمخأ هتدحول م هتدبأ ولف ىنعه_تةكو

 هلوقب امملوذعلا بطاخام ىل>ًاامو
 فنعكلذدعيف تعشعاذاو ه ىوهلا عطقذو نعت كذع عد

 ىنهالحأ امانهباشرو « هنىخراط طصأاماب اهملاتامبدعأامو
 ١ 1 هلو اهي ةعاسنتلا ندع اذقلو

 قوهفى نع ناستانعباعنا *« ىعم ىوهأ نموبن ذىونالام

 دمصقنمهلوقب هسصارغلادعاوقلاماوأ دلو

 0 لامعالا نم دحار لكلا باّكفرذعن نارلام .الاهياعثإ:ذ لاحملاتاعبتر لامعلا تاقزاعتنع
 نو



 ىلاعت هللا اشناةبو داع ءاقصالاو هنا ةرمدنل 62 7( امهسرقن نسر اع , ليلا مجشلاو ىل بان ا

 (هيلادلو) ,هار_ااىبما 00111111 ذذ|أ|أ]#خ تت زو هس

 جيشلا ءاقب هللا لاطأ ىلا

 هنكعوهولع مادأو ليلملا
 هشدو ا سرحو

 ىنردق قوقهراهظا هتحتامو ٠ هسضع كش ًااموامناو-:ءو

 ْ تاق كلكولو طخ نا ىطس 6 ةراداك وول اح د انكسأو
 ىتلم تقراو هذءامو تامناو « بهذه ىلام بالا قى هدم ن عو

 ىتلخ "لو لاذرتخات لولا ن 1 يرام صمت ]ضع لانا بااوه

 ىلاب كءغ هذع خفداو كلانا 5 هريغلرتخاو بخلا ىو ءدنلنءعدو

 تااقداف كين اوس ا ,/تاه.ه لولا بان بناحو
 ىتفات قال تالالا ىنارا ه التاةثلنم قب امىالناولاقو

 تحث ا ىدساح مكتحا ىرهدمقتنا ىؤذع ه مدهتسل أ | ىمدمرصنا ىربصمقأ ىتارغ

 هعوقريغ ىفذ ىواضابان- ٠ ىوهلان هى هقاىاش-ًازانايو

 ىتف ناب لزم ىدبك ابو « اعشلا نع "لسن ىنضحلا ىدسحارو

 ةمفرماظعىف ىوأم كلاق ٠ لتر اىنمىنسضلا قب أأسلك ايو
 ىتشحوتكنمتنوأ ادنلاءاد ءانب هب امو جان ىنسع ىسغعاذامو

 ه-طرق قيفوتلا لعحو
 ةارهنم ةهنمع# ءاضقل او

 هدها ما سطدقف ةارهالو

 ققدلا نسطن اك ن#هلا
 قءقرلا بلقيإك اهتملقو

 هوركدم لا ىلع هلل 1-لاو

 هدب ىلع هناواصو نون لاو

 متلاَتم 5-2-1 هلآو

 عمضا ال هللاو نيس لماما

 هتمدانوني:_هلارحأ

 تسأت ىريغب تناكتءزحولو » ىسأاهفالتاب عزت لىسفنف

 ةقنلا "”لدزءلاامعل تببأ 3 دف اعمر ىلونت ال ىوع انش

 بومهلا ةفرعمىلا ل صوالا قيرطامنوفراعلافرعو هو بولقلات ياخ ىتلأ هتاممارغ نمو
 ةدمص3نمهلوق

 جل ىوهلاب ناس لكول غش ٠ هلءارغلا,باقلكىلا اوفها
 متن ءاضغالا ىلا نفج لكو ه مهدي ىجاللا نسع عمم لك
 4 :ملقاوشالا هب مارغالو 3-3 ةدماح قام" الاديدحو ناكال

 4م ل. ضر اع ب ىفوأ هددت كنعدعرلاريغتئشاعبذع

 نان عاضر همدانلاو

 بسن هلك اوملاو هعاطو

 هعم تر_فاسو ناد

 اعيضر هوخالاو رذسلاو

 مايقلاوديدينيب تةونابل
 نانع اكس ةالصلاو

 نم ءانثااو هماعتدنثأو

 لع ل رعتلا
 نال لاو هل تمار
 ناو ناسن الكم دوت
 ىدلار هم هيحاال تنك

 41| ىلع بأ ناب ا ىفريدخال « قءرنءتسقب امه اخو
 جرم حاروال انك ؛امشااول- هو اشر ىوه قىور فال: انى نم

 جردلا عفرأ ىفىوهلا لهأ نيبام » ابعت يه شاعامارغ هيف تام نم ١

 1 اهنملاقام ىلحأ امو
 مسا | لعن نعدعوىناشو ىنعد « ىفنءو هدف ىنمال ىذلل لق

 ىعض مارغلابابحم تيأرل-هف ه دحأ هيحد عملومْوا موسالاق

 هنداو نما اناف ىدافد جيد ل را وا اه
 نان هلاهتلا عملو تازو 0 0 1 ينرارت ىستوادل 0

 اناتام ل دعبفأ 2 0 0 7 د
 نر ندلع ةينحا جرح نك قوت الجرن لجا مه م سعتالا انا حل

 اهنملاقامماطاأامو

 8 رك نامزلا ن-غغ

 كنان اهر ورسو ىذقتال

 جرفلابسأبلادعيرششملالوق ٠ هعقوملالهأ نك أملا مالهأ
 جوع نمكدفام ىلع غتركذ «دعق كءلعام علخاو هراشنا اكل

 د.صق نم هلوقماهم الاوهقرلا هلممو

 اك ار نما ىرأ ىنوم لق 5 امون ىل_-ءل ةلم٠ىلودأ

 اك ا رثخل ظسللاب ىندهل نكسأ لب تاهند تمرام ىنمنبأ
 5 اهتاةىتضءةىىدوحوو « فطعب كامءاحول ىريشوو

 تنك ام هاون احالاىف

 تروح باكلا اذه
 ىتبراحو بهرب ىراح
 عايضوسه دن لافو بهوي

 دورها ادامه دحا ناكني دخ ىلا ريصاذاو ادض عالبال دضااكأ د همام ةارعةماكلا ناوباطت ىلكو وبرد ىراكأ و
 اهي



 3 ... سس ةسس طل داماس )2 11 هللا نود ل سملاللاءلا كلذ باهدىلياحلا

 لكنريص ءلوملاعل امد قاريلو

 متهيالو روشنم نيكس

 مق ارلاىلع قرآلا نءعسدمل

 ١ دنعريسبب لسملامدسلو

 هللا ىلعاسدلا لاوزأو هير

 سيلأ هبص نه نودأ
 لستق نملوتي ىلاعت هللا
 ىفداسؤوأ سفن ريغ اسقن
 سانا١لّتق امناكف ضرالا

 ا اكو اهامح أ نمواعج-

 انأو اعنج سانلا انحأ
 نم ةلودلا ذه هّشايذسعأ
 دو اهلا ليط ءّن مدون نا

 ءامالا رادهاب مسونوأ
 مشااقؤو:ناهننا ىسعو
 ازيع كراذت لما
 كلا ىل_عكلذنا صال ا

 هللا لسع دقو يسن
 سانا ةياثم ةلودلا هله
 لامع مالسالا سلو

 يأ هعدد بحاص نمهرغط

 [هتراضن هللاءادااهرد
 رافكلاباطهمئالا مادأو
 ىل-ءدر و راغ_سالادعب

 باكل يلحلا جتنا

 نا رخ ىصقأ نم

 رام-سن ثد 12 قارعلاو

 نالق «هةح اصو نال_و

 امايضردعم ايشادو

 رويخللا لاوصلا

 ضرء»املامهةسرامو

 نأو بوطالا نسما

 ةازغل اونيطب ارملا نيسعأ

 نم ةرصن ىلا ه-هاط

 هللازعأ ميظعا | تناطاسلا

 امم اوّدعب لوو هرم

 ىنادىعام أ اردقو!دفو
 ماذار اهل هبنستحال ضورلا ينكمأ ىلر يناذعل اياك ىلإ اركتواناسلامهنوك ادةرضملاب

 ىفقو فرع ملابىد_:ءلدادت ه هفقو ىل-ع تنمامو تاّضو

 تفوارترسانأالا ناكامو « اقل نكي 0ناكبتعت لف تدنع

 تفوفءاكحلاىنوذح امأو ٠ ىتافن ىربصنسامأف تنابو
 ىتريءركذاو ىرا دقمفرعأو 1 اهب مي-هأ نأ ايلف

 تسحاواهل يي دازأ دبرأ ٠ امتكجكر الاسصاعتنكو

 ةزءرياكحوأ ىل- ل نونجك ٠ قبسشاع لكلب ماه ىنبل سيقام
 ىنغردع ىلا دنع مج ماقو : ىّت وب ضعت : ىفمزطا تبر تدب

 ىصغب تشءبحلا فتم /ناو » هاب: هةايحادجوام ىتو-ذ
 ىتو.دريغىربال بسريغام ٠ يزال ةاهفءاودالا تعسمت

 هرب رق نيدسعل اها لا 4 هب ىرأ مون لكى دع ىدنءو

 هعجموراقللا مانأ لكحإك ٠ ت'دناردةلاةلاىلاءالا لكز

 ةكمريغت اح ى:عققواهارا ه اقاهبتاح هللادالسب ىأو
 نا | | هاف ع رش هر سدنعم تيب ووك دينك انو
 تشمتاهيلع ضرأ ىرثئبطو + اهدربحاسمىمقالا ددسمو

 ىتفخ نمأمو ىراطوأ راوطأو ٠ ىبر امي رموىحارفأ نطاوم
 ةقرف. نامزلا قرصان داك الو » اننيب رهدلا ل-خ ديم ام ناغم

 ةيكتب تان داطاانتثدحالو م ةوينبتاسئانلا انتيككالو

 ىنذل مساوه ىتاهرأ لكامب «هبيطب تقودودتقو صدخاالو
 ةسشاارمضعواسطابصلانامز 8 ه-اكئره-:ذ ىنع تدكذر ناو

 ةضدرأضايرؤلا دعا عسر ه ه4-اكيتاع ىرادتب رق ناو

 تسمأن سلا نم هش تهصأ اموم امرغمتعيصأ تيسمأ ام ل ٠ اهب
 هبت لكد_.:بلك لكح هب هرد و>- لكتأ ر ىممج تطس ولذ

 هويسصلكنع كن ىوجوا< « ةنابن لكى اش-!تءج دقو
 ىتد_:هالاناكنا و ىلعل 5 هد صم ودعدلانا[ىراأتنكاو

 ىتيجأ متيردول ىفالا نا مكب ٠ ىدعامو ىلاحب اا لبس ىفالأ

 امم ناكول مرضا «مدنع ىذعبو هوىداؤفذ عدخأ

 ىتملب سنو ىلس هل مت « ىدل ىدا> ىهوام ىدس> ىهو

 تركفا كير غطا مةىدوحو 5 قت ههوتءهو ىع«رافع دنمو

 يندلب تطمن مادعالا ىفتاذلا لب« ىد ات باث نسم ىل-.أ ىلابو
 ىتيؤرادوعلاد-مت ملف تيفخ ه٠ ىهوأتالول__ثلا لاله ىناك
 تاققوشلا رك ىفترحر و..أ 2 نءتاقعوم دارج ترحاولاةو

 ىو قينامد ىبدئرف ىرق «ىركلا ىعح ق دهسبل فس ضإ نرخ
 ىتءواكل ما ناريس داعب او هب ىسداكى و دنع حو ناقوطف

 رز يدم رأى ومد الولو ٠ ىمدأ ىنتقرغا ىريسفز الولو
 قيس ماب ضدنا بوبأ حلب لكو »* هل---فأ ثب بوق هلام نزحو

 دك هل تاعح « ادءاذا كل :مبااىفىذأ لكو

 تدع ب لا ىءامعتلا نم "ىلع ٠ تدع ناةيامدلا عرابتو مذ

 وعمرات 



 هدهد شدالبلا نمار هورمض#لا نس م ها نأ أ خشلا قيدعو رطنلا“ نس نأ هرمدل 'للازعاناطلادنع هدهعانأد

 لد_وع ذل عروكف 7 ى--اقهشلا عرالو

 كدكوىردصتاعح « ىتدحان أ ىرت نق
 كد وٌلدعشء ىلد ٠ ىدحو نعش عامو

 كلدهج تينت مو 4 ىدهج كتعاأ كو

 كدعف تقذال لاذو . ادذهراذهدهاو

 هلوعب بعل نينيدلارصان هقاشر ب املا اذه ىنى نبا و
 كلاسملا بعص دعب ه ىاقيقوشا| كس

 كلامناري_ف:الود ه اريث ىباق رو

 كاذيدبعلا عشلاط 5 ا ع ةده

 ههزو سيلحلا هضوربحادهدروأام ل-ةترملا ارسغلا ماد الا بابىفتن رام يطال ْ

 ددشاو المج اعاطغ ن نمام الغ ىو م ناكو قاغمرعاش هس لحر هفب رقاب "ناساركة سس

 حارا داس اي دعما درفناواريثكه نع ضرعو هملع ىعي مالغلا تاكو هب هن ةقاك 1

 ىلا ىو: انأىلا ئتموركللاة لعل عدقوروفلا ل عمادودت ولا ةيدازعقرك هلآ

 اٌتافطاب سانلارداببانلاب راماا تراداملف مالغلا بار دع هعضوفران سو ه.ء«مو هيوم باي

 اديه تابت قرأ ئثىال ىذاقلا هللا هلءفب هوطعاو ىضاقلا ىلا هباوض اودع هأ الف هولقتعاو |
 ىداؤفىفرانلا مرضأو 5 ىداعب ىلع ىداعامل الحت ىعلامتفمالغلا

 داهسلاىب_ءانمعمالو « اديناودن_هد>أ لو ْ

 داوحلا ةل-__ج هبناس * قو-قو ىلع ىسقت تاج

 دايز مافسرلا ى لكأ 5 ىباقران ضعب نهرا طف

 ىدارمهنم لاذ نكي لو * ىلعنودباسلاقرحأف

 تاسمار-غىلا اب هن اغلا تهنت ادقو بايلا هبانح هتءلمصتو ىارغلاهلارال ىَج اهل !قرذ

 هريغل سيل ىذلا بالا اذه ىفهلوقنك « اهمارغل.تةو « اهمامز دئادو» ضرافلانباو نيفراغلا

 اههسن بهاذاو ماض الا لوما ممظي ايمارغا ديس دق هتاعو هيث ان نم هتغاأام لخد مهبف
 هلوقودو ٠ مارغلارابخأ هنمقاشعلا تعم ىرذعلا

 تيهنيحاذشاا لادا ديحابف « ىيحالايصىلقايسدلاب ممن

 قدوم ليهأنعدهعةهثيدح « اعأال مدقلادهعلاىنرك ذن

 ىتشتب ه سمس سمع ىلع « ةنينضمايظاكستاهنيب ىلف .
 تنثذاانبابلأ تنثنا اهبلا .٠ ايظلاوهنس” الا نيب سستم
 ىتدنع تس دنمصدخز كلادو ىلا انل عين ذا ايانملا مت

 ترمهسلائربتالتمسقأن او هتولت دعو ناوتاوأ تدلعوأ ىتم

 تفان ألف غشا تذرعأ ناو « ةبيهو:ايحقرطأ تضرع ناو
 ترقر_هدلانمامو نكن ملام « ام" اك اهملعىبنعتنطس دقو
 ىتقرفلابز حن ضنباام هناغك أو « هلسسغىسمدوتنم اهناسناف
 ةعحر لوقيال ىلئثموتىلا ٠ دسعأ لفاؤلا عام تحرش
 ىامقادّتاوىدصىدوو « ىدعابىبارتقاو طق ىبصوف
 ةوتفا|نيدعسفنلافالتوهل ٠ ةعجممسلاب ملا نالت اهمفو
 هنئلاوىوطىذ ىلدسءاوس [ييحو ءاشع انفال_:املو

 نع ط> ناواهام..ءوةلودلا 1

 نع فوهدال_ءاااهءاج

 اذه هللؤهداب زلا|معريشع

 مرك اوهراّغتىل>ًاامرظذلا

 ىف ليلجلا خيشللو هرامثآ |
 باوملاب دبعلا فيرعثت
 هللاءاث ناولعااو لضفلا
 اخ

 نافع ىبأ لق ىفهلو)
 ( هللا هج ر

 ءاعب هللا لاطا تنك

 هتدو مادآو ليلخلا يشاا

 هتعفرو هيانثدلا هس و

 سرحو هناكعنيدلا هءؤرو

 اهنع هلا مدق و همم

 اناو نيماهءادعأتءكو ا

 هستمعل نم هللاد_ءام

 ىوق هتلود نم هنو

 ىل-_ع رهظتسمردهظلا

 هدجّ> هللد طل اورهدلا

 ىنلاد._مث ىلع هالصلاو

 هللا مادأ ةداجشلاو هل'و
 همنعغ لد ءاحلا جشلاز ع

 اه دير ان ازاغ لك اهكردنال

 درو اهداضة سرخآو

 اهقز رو ر-عواهع_ثع

 لضفلاوأ اها ضرعتي و

 ىلع ضره»و نادمه نم

 لق نامتع ىبأمك الا

 باللكلا لتقتاك هللاو

 بارخلا قثداكه ذطب قشر
 قارومأ5 همد ىدرسهو
 اك هسأر فطةوبارشلا
 د_عقو تانعالا قطعت

 تاصيالاتم باصعلا

 اهلهأ ةعيضوانن دل ةعضاب
 مالسالا هءمضو نيمسملاو

 ناطاساا نكس نئل ةللاو
 جيشلار ا ىرها ماقال دع تاضاو يك تاسنال اتا لجانيو اظل يل 7



 لمللا ميضم ىلع لمسلا

 لالا ريصال نيت وأ
 ةد-عر لاحرلا ىفمونالو
 ةدعارو فلص اهةوق

 ءانإأاب فصدق اهنت
 ءاشاا ءاعرو ءامالا
 ءاشغو ءاقسسلاباحو
 ءاعودغلا عسجو ءاملا

 ءاسنلا نم دءءاوقلاو
 هناثل عد أبهذبالا
 هناسل عظق ل> رمزانالا
 جاتللامهدح دنع فقيالا
 توملاىلا أ جاتنلا لهأو

 ايؤرلل مأ نوريسعي
 :دال-هلا هنا نوربعب

 مكساكاسم دالسبلا
 ناملس متم طال

 نيلغب ال هللا بتكهدونحو

 نا لءارو ٌناطلسلا

 ك_فةلخو كمامأ فيسلا
 كضرأو كمادق توملانا
 همومتانأت نا كضرأ
 ىراغملا نا ل-اهبف سد

 برالأ ىزاخمتداعدق

 طوسبرو مدان ضك ار
 ىلا روثسعبرو ىملاط

 ١ 1 7 1 1 1 ع ا

 1 . ةيعماعلك ىفنوذتشي م+أ نو رالوأ مهرادقمنؤفرعنالو مهرادنومزا.ال 00 ء١)

 || ةدمصقهي رتياماريثك ناكو ىبارغلا ماعسن الا با, ىنةياعوهو هطع لذاما | ىضاقلا هبتك امو

 نسوسلاب فحامتاتش ٠ نسحأام هللا ىلاعت
 نكماولماةسالا نم 5 ىري-اهمملدودل

 نةرزدو عدصلا لفعب 5 اهسراحو ىنَ ا

 نيسعالااشرلا ىيسني نكنرعلاقيسسسض لازغ 00

 نيستا امو :ىدقأ اق. قاطعأو تامة

 نمئارهوإلا ريغسع ه٠ همسملس قرأ لو
 ن->امللبالا ملا .« نواخ نم هاوده ثدأ
 ناعأد_ةنيعلاعمدو ٠ ىناقفكح عفن امو
 نكدلملا نسا راسخ 6 :ئادة هيك اد نمو

 وهو دما تريد اواه.هارغنم

 ادرحورلاتامتشااذال .ء امثلا حعاراب هللاب

 اذن دنلل ىدتةغاام ىب ه اريل ارششن نم تللجو

 ادووىوهنهسعااذازن مه وصغلا نيام تاعسو

 اذ_ةذادق اهفاطعأ و نم .صلاد:ءتززدو

 اد_ةءردرلل اهداحأ « نسمءاملاقوقترث_نو

 ادرووامآىمتك !ىتح « هسهجو ةسقص تأ الق
 ادعو اند ا ينمهدكش تلا اغناأاكن
 ادر لاسم ىف ديرب ه ٠ اسع درب ىلسسع ىّرم

 ار اهرألا هننم ردع كي فيسلا ل منكر
 اد_ى سياف نهر عميد# سنلا سافنأ هتقد
 ىدعأ ءادعالا نمانمف 53 مكابام انبامحأ

 ادهعتنخاممكاصو هنا رنواكحرح ةام>و

 ْ ىضافلا هدلاو ىلارهاظل اد ءنينيدلا تف ىضاقلا هبتك ام ىئارغلا ماكسن الا باي ىفت اياغلاةياغو
 قم د, فعض هلل هذ. في رش مهم ىف ىرها ظل! في رمثلا باكرلا ه_.هك هحوب 5و ني دلا بحت

 الويقمسلاب هاذا لباد « ىلاحرصسو قرصبت تثشنا وهوةسورحملا
 الدع]لوقأال كيلقلحالو « هفاّتو هقر ىل.--ثهه اقل:

 ْ - اليس لوسرلاعم تدتح |تنك «٠ قبل ىف كسلا لو هرااوهف
 ا لرعو هداك الا تتفيامهمفالماع لوقأ الك لق ل>الو هلو, دلاولا ا ده لما دإولا اذه لثم با طخ

 : باي نيدلا ىبحم ىذا هدلاو تاسما -غنموار_هك ناسا نمناغاملا ناهس 7 داحلا

 كدنعىيىمثو كف « لدن للادخ !ال

 دق نصغلا,تمش #4 ىناب ىدع لاوو

 كديعردما|ىدعنأ « ىدنعمظعت تنأو

 كَدَخدرولا ىكح نأ. ىذرأ هللارت ساو
 لدصق تاني كف «* قرص طهنالئاقف

 ىدهأ عمطبرو روب“

 هسعن رمثلا ىلع طفح *

 سوفنلا ىل-عو اهءام

 ةهنسلا ىلعو اهءامد

 لاومالا ىل_عو اهءامذ

 مرسلا ىلععو اهءامن

 هب هيبا داعا اهءاطغ

 أدناواديدح اتا دالملا
 دعءو اديدحأكن ساذلل

 5 اقيرط ادععء ثإملا

 : ذي نأب مقل موي قادخأ
 هدعو مكتدصك هد-هعمللا | اوفوأفهط دوش ايدل عمد ةسعل |!سيلواتع راي تارمسملا لع وادع

0 



 ع. ىدا.+ نمرمشع ىداحلا عجل م هرب تامو 5 ادلع دل

 قورظاالاخلايفالاو حك:رلاعم ماللاكلاسرابوأ ١

 امااوملا ضعب لَوة قد رثالا دم لع ىعللاذه قنا

 مودلدود د نم ىل-ارممشىفموهوأ « مولا الغدة نمايماعؤرجشرز
 موذلا ىف ىذنرتملناو هعاسرهدلا ىف 5 موهلارب زعءابادهو اذ -هزعناو

 اضن اهلوةفيفعلانناتاماصس !فاطلأ نمو

 هبب رغو+ه.ديلاجلاكلو «٠ هبي رقو هدب كلاوه نمىل
 هييد:نربعلانمهيلعاردح ه هلال هلاج د سعأ نماي
 هسييجتنأف ىلقنكن لوأ ٠ اهرونْلناَفىب مع نكت منا
 هبيصنو هزيسصن كيف لقدق ٠ ميله جروأ همر لسه
 هبيست بيسألا لب ناك ىتح م الزغت لاوهىف دئاصقلا فلأ
 هب ذتلوقأ بلقالو ىتسع « هع ذنلوقأ ممل قمل

 هسشن دودصلابا دوق ىدنساو ميسا مارغلاياداؤف ىل عد

 هيوكسمىاقمحرح عمالاو ٠ ادهستم اهتيفق لل مكح
 هسغملاذرنمدعبأو ىدنع «٠ هلانم لاقل نم برقأمهفااو

 هرظالاب تيمصأ دفا ه هرمؤتلاهماقلا قيشر هوتي
 هرسء قرولا هنأ ابل كم ىظخ تدو مت دقو
 هرسطلاو ضراعلا عم « هلسقملاو لالا داوس

 هر ىوهلا ىف يدق 5 قفل لهرجهلا ميدو

 هرس-ةئلاو داعبالا ود « اعنالار واقل: ,كصو

 هريسكح هافق ىف ح | » را-طنالو وكسشن كو

 هر ىف :تدز ٠ نكلو .٠ ىبجو افج نماشيأر

 هرهولو لسصولاب م بف يساوأ جبع ل دهف

 هرذالو ىرادص ل * ام التحسس 5

 موك انما نك ءاردض ىف ريسدس_د دقو

 هلوةه قسرا هناماحت | نمو
 نارحشو ةعول ذك كو ه نامرح ليدل ىظح مام
 ناريجو ىوهلا ىف ةبحأ هه انفو تضم لال نبأ

 نا.عأنبأو دهع نبأو 2 هد تدهعدو نبأو |

 نايضة تن ًاوانعداسس-* !!ولذاوعلاورهدأ !ىذر د5

 ناصهمأو لتاقىوح مب «* رع يمىلات فلن الو ملا

 ناسإت تعلطأ نملكنم« ادكواذك لقو املخ مو
 نوفاك تاه كيم دلخو ٠ نوبعلا راصنأ هللازعأ هلوقهلدمو

 ىنيدو لم عتفعضأ كة ناو «٠ ارادبتقا|هلروتفلا,فعاضو
 ني_عطااىبلق ىلع تراجناو م انيف فاطءالا ةلود ّينأو
 نو.ءغلا فيه هده ىلع مه هنمرعشلا لاذلظ غبسأ و

 نوحلا ىلاداؤفلا تنث ناو ه ايانألاك_ تاه باد ناصو

 نومع ىلع لاذو ىمأر ىلع .م اذهب ةشلاوى دهس كلج
 ل

 ءاذئاملثو نيع تو نام ةنسىلوالا
 ءاقب هللا لاطأ تدك

 نمدسسلا ليلطلا خيشلا
 عنصر ةمالس نع ةاره
 ري زعهناطاسو ل هللا

 ار هرندد-او نام هذنكو

 ىلع ةالدصلاو نيملاعلا
 ادهو ني_هج أ هلاو دمت

 ىنامزخأ ةفكلا بترو

 فيض: دقا ةيعطلا

 فيسسلاا جو هراعلا

 و ال رث' ةرادتا لادا
 مكحالو كرئالاهد_د

 ساكد_ل ثكلملاب اهدعب

 هرمدن هللا زعأ ناطاساا

 ضرعو هرعشهللرذع ذا

 ىلا ضّوفو هرهق هللا ىلع

 هرذن هللرذنو هرمأ هللا

 لأسو هعدخ هللا, ضهانو
 ةراك هم ملو هلوح هللا
 لغش و هلو>ال_ملا

 دش لاذ هلومفو هلو

 هرسأ ىَو-قو هرزأ هللا
 هنعطقأو هرمدن زسعأ و

 هكلم همدعطأو ةرصع
 اغا هةينشزأ هثروأو

 قذوملاو هبايسأب رفظاا

 هباب نسم ىعالا ىنأي
 هللا مادأ نوفلاناو
 ناو ليلخلا يشل نيك

 هوضاهو ديدحلا اواكأ

 هوضاخو توملا ىلا اورو

 هوز واحو ردعلا اوغابو
 اوقدصو لاتقااارده>و

 عابسلااومشاو عاصملا
 ةلوغلاب مهلهشلا مكح دف
 مهما |قرطو هعزهلاددب

 ءالؤ-وف هجيشل ار مدلا

 فيفاو نسل تاوشجو بفسااقاعر ضرالا شاش>و رارفلاش اب وأو رادلا شاةو رالا شارف مهنيذلاءايعشالا 0



 دفء ميرا رك الصف بكن هد هع مب ميشلل ني سلا ايأان هدهعمؤالاىلا (م.م) ثيسو هلصأ تثمحو هلقع تفضطسف كلا

 ْ 0 هللاو اللصأ بنكي ملنم
 تن ىدلا خامملا تغاب ول

 لحرلاتنكو هنود مولا

 هنوكت نأ عسمطت ىذا

 اد رو درعا ى بادر دنعلا 6 هكهرتس راشأد-ةهاذا لوقأ

 اد-هلا مكين ًاريصلا ترم الرو 58 ىمالا بدع: نأ رغثلاتم.خال ملذ

 ادنعىل قس ملقوشلاروحو فيكو ٠ ةنام-ص هلا ىدنعام مسقأو

 ادرءالوامال--.ءال اهنم تقذامو هه تد-ةون ل_لخلا نارين تاقلاىفو
 ةياغاا ىلا ىنسحمد و هلوق هلثمو ضع هلا نم لافكل ذءب همتلا نم كامكل

 قءةر ق.قرلاريصاناك شيعلاف ٠ قوشعملا من أو قوسشملا من لاطاون الامان هيفتناام

 قدتعلا هل ىل_بعت نأكقنو 5 ةلسقمصعم ةباع ريذأ رسدخ مايالارالا فدا

 قيرط نيمماعلا دودخالا' .«١ هلال فيبجلا ير الذل عنو افقااو لابلاهاكح
 قرط: همودقل ممتارتز ٠ امناكفهقي رطدودالااوشرف لثم سيكل او لاب هجولاك

 ظ قولجت سكر فدو ىعأف ١ . سغتتم» لح حو, ىقاو ىف مسالاو لاخىأرلا
 ُ قدس ناعلاو تاني ردصااذ( هب ةيرش ا ةعان اطبق كتعتدق فيطردقلاو لاغقوساا
 ١ فرالاءانىفوهوهلوقهلثمو || هنغتن ام ىغأف لاثع
 هدمأباك نم4-لعىنحأانا « همر ىو تددح ى :زاحأال 6 يا هسسق تا

 ههءلدنع هتقرسناىلا تغلف هةي رب ىثدع نس مو تسلام هملاتنأام
 هم هط ةوالد> ىش نم لزم « امو.نيثالث نم مولا ىلاو مالسلاو هكلاوح

 هفسط يورو هنافحأ كلم « ىداقرو هردصا ىبلق نا اركسملأس لح ردا هلو)#

 همكريدغ هرسكت قو لع ه قامور ونفلاب نطل دكا «( ريطم مودىف هاضاقنو

 ماد الا با. ىفهلوةفسغعلا نيدهمنيدلا سؤ فيرظااباشلاتامهارغنمو ||| اهاونا لقاعلا هللا لافاع
 مهلا ىناخمهريغىرك دتمرولفو» مههربدلا افعموق نع هناامع نم ديربلا لمح ىنع هونأ

 مم اكحام ىتدواعدق ٠ مهدبوىننب دوال نءاكاوذحت باالا فدعملا برمضملا

 6 هرخاوأ ْى 0 تقرمش * مترك ذاماذابابحأ عزملارو ماده انمو ديد_كلا

 مظ فتك هللاطأ هلم 8 ةيانحو هنحو ىران بومشمو ناو هيزاج لمت

 ميم الا بكرلا امو داعو :»ه م ءانم ب كحرا ىنامرلأ 0 هتزانح دشن ل تام

 معسنملا لالا هذيعل :قورب ٠ عاط ةتاغتلاالا ىوهلا سلو ءارداك يكل ىلا

 لوم ئوسلانمءاد را 3 هنوصم تحاهىاقللام ىلدلخ ريهاط ل يجرونردلا

 كنا ة4تمسدت» ا25 الاو و ةس رقانم ىحلارايدنطظأ

 ناشع انلكذ كاوه حرشاو « قاوشالا ل ,تاعفام فقال هلوق هلثمو
 قاؤر نومتشاءلاو هلج ىف هىوها!هإتوكّش نم كنس هن ىسعف

 قادحالاوتانحولا هب تكشف «٠ مر-غم لوأت سلة نعءزتال كتان
 قالخ أ ىووهللو لاصولا داع ِ اعرف دار -8 ىلع ريداو ركل وسم

 قاد_حاىبراكفاللو اد-جو ٠ اج د ماد

 ْ قارفقارةلافلأ دقو ىنع « مسبح نيذلا ده. دق براي

 هدنم سملط قافنلا

 فرع ال وهو بارما

 ىلاعن هللا نم فمك ى زئالأ

 تودثلا, توبلا ىلع
 فوقولاب فوعساا ىلعو
 ,٠ || كتاطلس ءاملاو مشا
 ةلوكلو نكس: لن اطمح نيطلاو

 اذ_هرظتنالا كناريج
 وا 2 بابي ةساحلا عفةئنتىفهلو)» باذعاةسمأ ةحراقسو بارخ رطممأ:رامع رطمأ رطملا

 قارحا ىتبامسصراش هدف وه ىربما1مهدنءىظح دوساو

 تام عدا عدبال نأ 5 الد معتبر رع
 قوشعملا ك-ه>وراوانو ٠ قوشدملا كماوةىةدإ

 قور_ه#لا ىلا باقوُل #_.ف رك نسل ع و

 قب رطلا ىفةفقودأ مالكوأ هدعووأ ةر وزوأ ل دوبدح
 و



 ىهورمسهقفلاءاقب هللالاطأ للا (م.0) (مساقلا أ ىدراودلا ةسقفلا ىلا هلو) رظتنيمعلاغواس ىذلااذام ٠
 اهدي دل او ريق ني درمدلابو

 هل1|ىفامريمغت بعصو قش ثءا!ةو-كثن ىتامح ىف تنكر

 امو دنأ ا <-و ا 8 1

 0 ا هلضو ىىباق مكافح نع #* اودوعو كاضراودواعىتداس

 |( ام رخل يام هلك ا م « ب 0 وطاعذاووش تبذ ىشبلا لخي نأ بئارغلا

 يراد طا لع للاب م ا د > ىنان ام ملال نعفولغسشاو

 تولذر, ماعلك قمعارأو 00 ا ا
 ما اقارل هماما مداح ارا 5 هماهر يوان 0 هلوق هلّمو

 ثور هعنم هلدكو نأ معرب هاما نع لتواع نع اه .لخأ داو
 ىىردأالةىداولا هاتى الور اير ءازا ل
 باسأ الإ نيلكولا هماص> لد كفهمف و هيدا لرغتو دشأ

 همالك لهاح كرتيول ٠ اذامناك لوقيووهزب
 3 |تحاص ا ثوعلاا

 يللا حاسما ثو همالق هيضرتنكام «ء الاله ىتدلط تببسش

 0 هلمارك الو هلديكال ٠ ىظاطتنر اذا ىظلاو : هلا : 1 0 هاتر فاطعتب ىنم « اهيش هتيسح نصقلاو
 باطجرتالار مم نك«ناذ ةماخأاو ىل 0 5 ىناو ىسعجع هيدقأ

 0 هماسشلاادروضط تءاق ه لدول د_ءومةوعد

 دوعلاباطو اعرذو الصأ ةمارغلا كهل تلقام + نكالوذعاااهب تريخا
 قرولاو ىديزم ىلهعو مالاجرخ . "ىلع بنءالف ىنتاعتال هلوقهلثمو

 بلكل !بيسعرد قناذ ىصي اد وماهعشدنع ٠ ترب لوسبق مدنلل سيل
 م ىتأاب ىندزرف وأ ىندزتال « هب ىنرغ كمول ىرأو
 م-عللا سةواردةواردق ىدل عضوه انبأ نم ترمص وه اذاو مام | بسلا ىفانأ

 5 ىبأنعهبفليزتدةلادزخو « ىوهلا عرس ىف ىريغ لال
 نيسحلا ىبأ ىلا هلو)» ىبلط اح مهل قررت ها 6-0 جم ىأ ىدخ
 «(ىريخلا ىتلعملكوف اباهساتدر ه ناقفاوشأح .ردن قرمصتخاو
 كذرط كرعهما ماداتنأ ىتخار نه ىت دار َ اوذب ٠ تبلتسان:مكحتقراو ىتداس
 اماف فاخ كْءطاو فاح ىمشلكن م متنتوأ دهلف ٠ م-نمئشب ىلق اوريسحاف
 بايسو ض# نون ليادع ىودنه نعلغشامهف « دسغأريرغ مكنم ىنداص
 بتاعتالن اك لعءالو قرم ىلاتجوريهذن ىتاق ٠ دقلات ىم بح تينضأ دق تاق
 ادنأ ىنتاكت الو ادحأ ىلال ب اهمق مالا كلام « ه٠لاو ىسقشب لي دقأ تاق

 نسن الؤ هلكت سناذاو لوذعلا بطاخم ثادب أ نم ءلوق هلثمو
 ىرثفدكو بقاصلا كل ىنملاذاىنع لتوكخس ه ىبهف ىنوب التي لارا
 ىرتالو تاننع ىهننلا - ىستكمضاو ىنبع تيكباذ ٠ قاسلا تورد ىوهلا تمذ
 نع ىنريخأ ب قاثلا مهننلا ىدو ىم اك نيبام نعدف ٠ ىنر-خ نم ىبرسش تقع ناو
 كم هع كتازح نم لنمو ىنكحبرااذ_خأدق ىإإ ٠١ اهسثخابم ىتدن زرع لاباو

 هلود كا انس نبا تاماحسن نم ىتمككن و

 ىدتخاوأ نيعسارغتلا ىف هتانعق «ىدنأام ه:مىركلا ىدأدةوتزد

 ادرولابذءأامو ىرملا ظمأ اخ م ةرضخو ءامده د قاتريصاو

 ئدئابر هاو قتاله اماعتإ «٠ ته لاس ا

00 

 نم ريد هنومو كي'اننا
 ل ةعفص كنزي لنا لناس
 دقت لدغ /ناوكنشت

 اروهش هنعتبغ لم

 ارخ- 3) هباكل-ذظذغس لفك ه ضرع مشن تأشن |كةرخ ىلع هقلما دناع لأ دش ا اذا ىح كيتاعبرلو هرئاكدت مذ



 ملك و ريسجلا بكرو
 | ريقفلا ساا< و ريغصلا
 قرف ريس-الا لكاؤبو
 | ملناو اذ_هديعبامسميب
 ا لم ملو هرمدعلا| 0

 | كزعمفو هكلاوىأرلا

 ١ ن-سطااذد هو همامالا

 |ىرديلا هي طعت ىرصبلا
 ى هعلا ه مم همس و

 اذادباك هدا لرش
 لحي هللاو ىب-نلا ماك

 لهو اه.يفسلءفلاهاو

 ةياععلا دعب كاتمع تأر
 1 اليوت د ا
 ارودناا 7 راسلت ا
 لوةههدعب ىلع ثيدحلاو

 | لوقتمةدع نعش
 ا ريا :دهعءىرارلا ىلءو

 اةراشتو زالا لرد ناسك
 هنمأم غابي تح ثردحلا
 هلزنملزنب و بول#لا نم

 ووسنلا نا لولا نو

 ىلا ادء_عهنوواشب ته»

 ركنا و ةرظ) ىىحءاعشلا

 ل ةرظت مم لاخلا

 ابشر ل فرظن غضرالا
 لق مامالا يشل كلذك

 ثسح ىلا ةهمهلا هبت يئس

 : انذداىر الف ر طن

 نا ما. غل ا ىلا نماطتماق
 | لدم انالاىلاعضاوتمل

 د هتوردن ناك فمثلا

 1 هنورعا نلت نيدلا

 1 هنوقعت ىنحا معلا

 هلك اضف ىده نع ىرعش

 خيشلا نا ىلوق مدد و ٍ

 | هللاعذ هفقفلا لوقبام

 هلرةاهداربانأ

 هقاب لئامثلا كلت يي اغاو تركح مل و

 هيضاك بايسثلاسافقنأ ”ى.طعنم حودفتو
 ةنشاخلا مر تلده لد _تااوذأ ىف لبعو

 ةوارلا يا هيب ك1 هلا نرطاا نم هاف
 بانل ا اذه قىرح الا تانمارغ نمو

 ىناق عم دب ىكتجب أ نأ ”ىل-عو * ناطوالا نلا ىدودعت نأكل
 نات الا عاوا بول_-.ةلااؤلم « ىغملا ةاد_غاولا حر ىذلانا

 نابلانو-صغاهللبمتىوكش « مهلا مشسنلا نم نيه“ الف
 نالزغلاو ناصغءالاب ىل.>ام ٠ ل الق نينطاو همار اولز

 دوعوملا 4 .مارغلا هتاماهن | نو 03 مارغلا ادد مرغو 5 ماحس الا اله ثيغوه »* هارثةجرلا

 حرساوم وألا ثي دح نم ىنعدفو ح رمثد سدل هما نىنيدح
 َح ربواسيعأ ىذلا بما نع « ىباق حاربب عمطمكلاق

 جم اك تيوهنم ل-ءأت ه نأ ىلا ىخأ ملال نم مكمف

 اك لاك أ هلو هد "نمار قيام هلانف
 حلصأ ملصل |لوسقي باةىلو ٠ ىرحأ برا لود فرطدل
 عمي هلبلاد>ا شو ريسمف « ىدانف ىرثملاهراوس تلاس

 خر ىلازغأ تدشنأ اذا * نان نغم اوعلان مسامو

 مك و ىب-ض أذ تاددخت * ضاره اناا ىنامحو

 عرأو زك يأ 1 لاو ىب#عل ىذا الق هساعا

 هعمد نمت فس ٠ دونم تحرش ك هلوقهمادسن | تايأغ نمو
 هعفد ىلع هعفذ م لسرنم تلعب مك

 هر ادّرمأ ام « متظرعاو متن

 هه-رلا,لاعملاف » ساب مكلع له

 هعاملاومّرخ ال 0 عم تعد:

 هعدبلا نمىتداس « مكسف ىتتس رت
 هعنمى لاصولاو « ىئانايص هذه
 هعنصأا هده ريغ 95 م! و نكح

 هلو هل مو

 1 ىف 0

 الا اس نس

 ىلق ىندعل- 5

 د تنك لع

 لد طالب

 هل-ج ىلاح لصف هوري-خ

 ارالح ىد بتذات ضنك

 لالضو اوه ىده نعىل سدا

 هعع-ثلا هيلدام وه

 ةدع فلا اوابدر .١

 هع نم هنق سد <

 هعمن ىيمادم نم

 هعلطلا هله ريغ ب«

 هلعلو ىل قرب هأنسعق »

 هلعستفلكت كو ىدقر نم *
 هل-ةًأوأ ىلذاع موللا رثك 1

 اصح 2 2- ةبكعشتو



0 
 ا
 ا

 لسليم هلنفومللاو و يللا تالا 0
 لعسفت رلوعت عن د « ودصلاب دد,م نمان

 لدعتأ نكح : ىوهلا ىف لردع عددق

 لأس نم اهب ىدلأ ٠ ىتلا ىرذاعمتدفن
 لمطا ىبم لاو ىروللدك داع
 لذمتو لوقت نمل ت ع لطأ دقل لوذ-عالق
 لبشر نه تليعم « ىوعر ال نمر اع

 لهسأ وسيدات ضغ ه نإ لرد

 هنو ز وم نوكن ال نأ داكذ ىتلا هتاماصسن | نمو
 ردع بألا دعم 1 كره باقلااكش نا

 كرسل ىداؤننم ٠ مكحامم متأرول
 كصاتيدصتام ٠ ىدع اع حرعأ و

 1 هبا لوط « اغلا ةدهاو رمد
 مردق هللا فرس ٠ ةروزب ىوف رش
 مره دو ىل كره 9 مكتنايو-_-رأ تك

 مارك دس أملانأ ه امتاومتي-ن دق
 مري دتيطعأت كه ىتبلوعريدسسدو

 مسسف ماوه ىف ٠ ىدلاحت متبأرو
 كَ ناكىدلاا# ء مكحر# اصوول

 فر  ةياغىف ىه ىتلا هتاماصس | نمو
 هنواز كلددعءفى يضلل « لهسانلا ضع بلقان
 هم اوح درب ىدع تح مكاو ل5 كي اس ىتا

 هْيفاعلا تونلاع م اننضاا انو ىتلما
 هسدلاب موسر ىو صك _ءمعلا ىف ىنسم قس مل

 هقاب اهم قاوس الآ تعاام هضم
 هلا ماعلا تنأ « ىكدشملا هبلا نما
 هناكمتفرعد_ةفم ٠ ارغانىدع كسلاو
 هيقاقلا ةدرط لع ثا ان كدك كالاع كف
 هيساعلا نفقا ن4 ) ريشا تلك ل“
 هلاغلا ىنانحابو زكي زعلا ىلقان ىالوم

 هيفا كلغ تيل. هيض يقل ةلاارإ

 هيزاع الاو هيبه ه ةل يقي "ىلع منأ
 هسه 5 | مهل تع م12 اهدعأو

 ه.ضار ىمفنواهذذ م« ةدايز .تدرأ .اذاو أ

 ١ ىورلا اذهىنهلوقهلثموأ
 هسحاتلا كِزَت تعطقو ه امسصلانع تربك اولاق
 هيراعلا بابث علخاو « هلاجرا ايسصلا عدف

 تايطاخلا هذه ىفلدالاو
 ميظعت لعج ىلاعت هللا نا |
 اواءخاللاةفاضرفةّودنلا |

 ءاعدكمكتيب لوسرلاءاعد |
 تقخالف اضعهمكضعب |

 ةمامالا تءاحوةلاسرلا
 لقفةماركلا اهملاتّدر

 لوسره -فياخاب ركب ىال
 ةفالللا هلا لعفش هبا
 عدمة فاق ىبأ لاراعش

 فاذقسا ممهمح اصريغام

 لحرلاقف رعركو أ
 هنلافلاخ لاو هللا ةفيلخاب |
 * دواددللاىن لاذ كب |
 هللالوسر ةفيلخابلاق |
 دومتغملامكاصكلذلاق |
 هفاخ هفلخانلاو ىث |

 اكل ىنالامتف هللالوسر أ

 صالا ادع نكماو لومتت أ
 لاو تعسف لادلوط» أ
 متنأ هفرش باقم سضتال ل

 أ نانورسإلا |
 نينم و لاريمأو مامالا لمعفأ

 ىلوأ ملاعاا ىرمعاو |
 ىلضدهللا لوسر ةماركب |

 هقرلخ نم مو هماعدللأ

 ددمل لاعل |نا اذهان: امز

0 15 

 همول-عسردبو هموسر
 طبضد»و هئيدح شنفيو
 هعورذج رخو هلوصأ

 انالخولاب ال هغلخلا ناو

 لحران ءاجاقازح انو الو
 بحس و نبرسلا بعت
 101 نئرغإو سرحلا

 فلحم ريبعلا ضودو
 تانةيناك ال> ر هممزب

 ريعملا ىر ورعنو ريعشلا



 نم اياب ىتأتال نأ كرمت
 تنأرالا هذا باوأ
 تدصقاموكل هش كنا
 نم مظعأ هعقرلا هذ
 ل_ذاغلا كلذ ى- ءاضق

 مهي اهوحرأو هللادجر

 اهعووم جيسشلا قافو نم

 ىلاعت سشاءاشنا

 لدعمس ا هبعفل اىلاهلوإ م

 *(ىرمم ام ه| رانا

 هعقلاع اع .هتلالاطأ مله

 م نيمظع ني-ه- ىذه

 هاوسامف ىلا نر

 هنغب أل ط_ثن ناوالن دع

 اههالوأ ناممرح اليد

 رح هغلا همرح امهالوأو

 ردت اقرولاو رم ذا
 تانشلاورذ-41لاكاو
 ةمرح ىرخالاو ردتملا

 ىف قالاو لاطاعلا معلا

 قنيالاولطانلا ضرعم

 دبى ةمعتلاو رققلا سسأ
 هعس لسا هللا لعاردذلا
 هاوأ ازو-ة لوالل

 هاجم هعاضيرش لاو

 نع 4ع>و نودصدو

 مظعا امهرح انا لادسإلا

 هئفرلا هاله كناوأط دوو

 اهل_دوياق امهيلع
 امهملع ماكشلو مدعمأو

 باع

 ىبأ مامالا يشل ىلا هلو)

 دم نب ل-مس بطلا

 (ىواعصلا

 جلا ءاعي هللا لاطأ 0

 اعابتامامالا ل-فاقلا

 هارب ثمحالو نو هاضرإ

 وو

344 

 هدول اورق نع تددعمو و اا ةيام انه هام تاكو

 نيعمو اعسم نم هلم مكححو « ه4_:جرف ىدجنز نم ىلداعى

 ىنوفح عومدالىوهدعومد 0 امك ىتحنيغلاعوهدتقرو

 برمثلا,ىذا ذا رىناوغاالصوو ه٠ اءصااوةنامصلا ماير مصع ىلع
 باقلاةوه-كثوأ نيزيعلارظت ىوس ٠ هيقب هنمويتم ئرما مالم

 مئامغلا ع ومدىعهدت تكف فاكر , متاجلا نم رأ ينط ىر

 ملا مدل بوسه اهنهال كك 35 اهكدوتامصلا عب رتفعءندعل

 معاونلا نوصغلابوقمع ناكن او عامصلا لمد ح ورعملا سفن اوعد

 ماعم نم تاع نا اندل 2 ده السلا ليو قمع

 م>اوسلا 3 وسمدلا ظافلأب داعب « ىرطا: اثم دس الااوعمس الذ

 دهار بغار كلام باقاب

 د اومو. ىلاغلا كلصو نم

 «ي دقارىف د_هاسكلام فردا هلوقهلدمو

 ٠ هعدج صدخرلا ىرمج ىرتش نم
 «* هنانحو قةدرو-َهف ها

 *» معابر برحىف ىدزم ترظذف

 هلودريحو اهبل !تاملرع عر
 # 4دهحددع 4 تاغ مدع

 0 ىرانرنع مك دصدق معا

 هنوعالل ىداا كاما قةيسواو

 هىصاسألا ىف نيسعافراووكف

 هلوقمدس 1 هنمئطاأو

 هلوةهلثمو

2 
 # ىدسدو ثنا سعت

 درا. اد .ح قاد نمتب رضو

 ءاغ_كاناولوقفلالدا,تاقو
 ءاوأو ىعمداءاومأ ةفاخم

 ءامملا ىلع يش هه ف مصلخأو 5

 اش ايدحو نارين مكتلاهو *#

 0 ار: ىوشاراب ىلا اوةذو>و »ع

 امشع تهىئذلاانأ
 ىلا نأ ىذلاقلث ٠ ىءرواب لاشاح
 اورذ لرده نيدو # ىنو0نيد كامو

 ىشأ ثدفىتمىلا م .الاب سانلا مدنأاب
 اودص ناك ال تراب 5 امدح كدع تدوس

 اةلخ ساناامركأنهو: الا كدديهع امو
 اه ثالتومأ م. فات ةامطلا كن

 اعذر ىالوم فا" ان 5-3 ال-همىالومفاأ اب

 5 ىم تناك امنزناكد 5

 . لوألا تسلا تنأ
 قسبأو ري هللاو

 لك ًاوتدوءاموه او ىدلاذولاّ كل ىدنع



 ل1(و1ا:١

 هتقذدتام داردسهلانمىكي ء هتقواذ وف ىلإ دوب منأ
 هتق_ةنأ ىذلاب الودؤ ىطعأ .٠ ىتدلو لاو ىرعتققتأ

 هدعشء ني- سانا !لكت ول سو

 هدعس لاضرولا ْكةقدصلاب

 ه:قرذ ىري_د) هءاع نكحا

 هنق د ص لل فتلقامل تررسف

 7 هريغ نع هبت تاغ ش نها

 0 سراف كي-ناد.ه«ىفلادك

 + ههحو نسال عجىذلا تنأ

 « ةيدس كن عدادو هاشولا لاو

 هتقتعأامو ىديكإمو ىدمع « مسهللدق ىنع كلولأسن ا هللان ظ

 هتقّوش ىذلا انأو اذه ىردأ. « مهل لقفذلا قاتل قوأ 5
 اتملاتاممطا,اموأ]أ

 هتععح ام هم ىدحو مظ ع نم « قرار كلاخ نم فيط نس> اب ١

 هلق داورلا ب تكعناكو ل « ةرسح 0- ىلق ىو ىذخ

 قشمدلا طايل نالوا

 هبط نوكب نأ اووخوارادح نا ىلا قاكام اذاراعأ

 صقرملا ن مهود.عدةوداد1 ارذاطلوةهلدمو

 هرحأ ندعم جيصلا فىنداءاذك « ىبيبش لل بيشلا عصرفنو

 برطملا نمهلوودعربناك-اادااخ لوق هلم مو

 رخا البس ل اليلو « رهاسلل ثرتلوتدقر

 صقرملا نمهودعو ىلا حار لوقهلثمو

 رفاكب لول ذااودظ مل « مرغملقرت لو تاطلبلاب

 صقرملا نمدودعموهو قن : نبا لوق هلثمو
 ىذاح شارف ىلع م أ: داك ةفايكلا د عاضأ نعهن دعاي

 صقر ان مدودعمودو غايدلا ناس ىلا لوقباملا ادد ىىنمعدو

 نسؤك دالؤا لاول رع
 ساحلاف هه: كلق برا' « ثاان همس انل تيضقنئاو

 بمألاى ه

 5 لاسم هتيرد- نا براد

 سدرتلا نومع نمّكد 06 بقا هنيه اننا

 لث اهلا لوةه.مارغلا ىبرطلاتاسكرع مالح“

 هاقلأنيح قاب شح اعاد 5 مت#ن مالا هللارغغتسسأ

 هللادن ىدعت أم ن نسحأ قشعلاق 95 هيما اواو ناو

 تعلابوةهب .ةنأ ارمسهلاب عور 5 ىذلاكاموب تو 1

 بتكلاولث اسرلا تاوالح نبأ ن3 اذرالو طخس ملا ىقنكيملاذا

 ءلاصتلا نيني سطل لو ةترطملا نمد

 يي ةيلمعل 5 هس لك هتعاتاكم هل

 قريشا ماشا جلا سيتا امىتارغلا مايه الا ىنعأ بايلا !ذس+ىفتاياغلا نمو

 5 6 ٠

 هللا لم ندثو هل.ةنم .
 هل واس ءاذعل او هلي ري لج

 جوركلار وصخنمولاو |

 2و هتعن فرعأ ىنارمدت ١

 الو هنيجل_بعب ىموحت
 ىغاب انعقدت اسوم لاسم :

 الو ةشلش |
 ىلاو هم اخ أ نبدىأ ىلاو 1

 0 امأبهذم 2

 سئرلاعشلا ىأر ىلا
 امهم وهو ريعذ هسوعهو 3 2

 1 فالباالو تاّفنا| هده نم بولعلاىلا ]دوا اهع اًرع تقد صاذاردسا تاثفنامتلق

 ٠ ( عاح نيد جم ىبأ ىلا دلوإو 8 باب ىف ىارغل اصقرملا نم اودعو تافئكرلاهده هيودع لعل ةوال- - عمنا يلاملظ

 مالسلاورب دح "ىلا

 لزحأو هن اممنسحأو |

 هيادهريجوهابأ قب وهباو
 حتافس نمةهتفس ىلا يقف

 نيبو هنيباهلعج مرح الا
 ابمح ماو اراحرانلا

 ىلع اهعفطو ازاوهح

 ازاو- دل طارصلا

 ازاغم هيطعلاهملعب و
 0 الف نطظأو

 اهلا محا قهعث اهل اصدأب

 سفني ال عشلا ناك شالو

 ملاصلا طرغلا كلذ ىلع
 هتجاح لعبا. نال دإولاو

 أمو لومي هيىناكلاوهنلا
 ناءانعمو افلا عم
 ىلا ىلا ىتايناك الحر

 هعمو ملسو هيلع هلبا ىلص

 هءاخ ناتصيقع هءاعدإو
 ىلا لاعف هداس>و اموب

 لعتامملسو هيلع هللا ىلص |
 لح-رلا ىكر فنية ه.قعلاوذ

 هنرثاتسا هننانا لاقو



 إل 45 3 ١

 4 يا .ه لعتلا ىجلاورملا

 هفطعي بت تعتا لعل ةانتاعو ه ىكس ىل عاج ودا رهطاب | همعللا نو مظتكحلاو

 ا اسس رورو | تداحر سالب
 ميشا سلا رام م 0 | مغ ولبقف ظءو قدوم

 0 ل ا لي ا ةردلا ةنلح ا لاول هةرعن سل الوقو هاطلاذف « بضغههحوقاكلادسناو | را كل لود
 ىنادتالالوق ماد الا هقر وف طالا ىفهلثمر 00 8 دا هولا

 متر ما كيف ىدووع تعجز دع عمد ىهنم ىوهل هب ةيداعل م ١ 5 7 3 ل

 006 ١ را بيست اهاه>اق مب 5-5 د تف سد سماك ىارراسإأ اه م(اضد أ هبلا هلو) «

/ 1 1 00 - 0 

 يدرج ىلا هب ٌردسأ ا « مهةارف ثي 0 ىكسمل ا لاطأ يشلا ىلا ثعب 1
 صحا ادع ات ناراعال 8 بكرلاامأ اهماعاجوع هلوقهلكمو ا 20 5 ىمدانوينلا ىممعو م مديقلا ىلا رالاكلذ وم ١ هولا لصأب هءامنننإ ا ص 5 5 ١ 5 3 : َء 0
 . ل 8 .9 ١ 3 اى نا 1 ١ ن-ءساءاشناناكاو

 يداك 1 ل وتل اوي لانو تا دودي | هعفاولا مهبل ماو هك ورد
 0 سستم | هكا روك تضيف ضاوم انشق عاف داوعا | اما ةهلدموأ :
 عنب قادر 0000 . 1 5000000 | سماذنط نعدندلا
 ىم وشهر ىلبسنمعيطلاو ه اع 1 ل .00 . || نيدللا ةرهظ ىلع تاقنو
 ارضا كردتطلاا دلمون اي ا

 5 ه١ 5 25 3 9 0 1

 00 00 0 3 0 هللاوانأ ةمارك الوال
 نأ 0 ل دعب * تأ 0 4 0
 دوعن ىف ١» ىدو تناأو *+ ىداسودو#» كابناو راسأو : لثملءطدالاى طب رأال

 ادعتلارازملاودعبلالأ « وكشت ىهوةيفخ ىف ىنانأو
 اديحواةطع ىلعتلامأ نأ « كلامغت لفادكح وتأرو

 هلوقميسنا | نم لد هنم فطاأو

 | نشنال نان تطل كلت
 | راجلا كلذ لعران ىلا

 لم<ىت>روثلا كلذ نم
 | الو توم لاروملا هنم
 الو هماملاو توصل اذه

 ىرتتساو هدف ىعقأة هغدص ند 2 ةسناث تنكمنا حيراب هللاب

 رفظااب هنم ىدوعنو هدرفىل « ىزهتذد 4-هل -ةهغ ىقارو

 سد1لاو سمطا ا نيب عطاا لب اقم 5 هلام ند تدع دز ءىركا ايو

 رددل اودرولا نيب نسا سقس 3 ىديدم هش هيراد_ءىب تعالو مدل !اوهبندلا هذه

 رسال د انام اه شركت ١» هرط شوت ل تردقف او هاا
 ردقىلء ه:«ىنتناوىىعذسساو و ل« ىلع هيدرب نيب, كمل سا من / لعحو تاريذلا هللاّىاخ

 رحشملا نملل-ثىقىل_للاو ىلع « ىذدغااو موق ا نود ىنمونو

 رلطولار قاع باق ةنايإ ىذقت .« ةهبئانهنمتاطةسقن لعل

 ١ ىراخغا عجواهطانم نيدلا

 ١ 2 ىورمدا |نيدلا قد 6 اد-- ىهمظارهر ع علب :ًاودسم ارغلاىد :رطاا فعربنممو اه هناي ركن هقئاط لكو

 0 امرغم 4_ةفءوه دهر عم نيدلا ىب 3 : ١ اا ناكدننا هجر نابحوبأ أ نيدلاربثأ يشل ١ لاوىلاعت هللا هجر لوعت اهلعغابعه شي دنو

 : ١ باهل لادو لال, يضر هب اه + هك را مرصد فى ارغل اهرعسشب ىف ناكولالا بحي هللا ءانبآنخ دوهلا

 آس رشلاو ةباصصأ نم اعد نمو ءأ سا هد فن وكياناكم٠ ركي نيدلا قت :جشلان اكدوجخ هلثارمسا هثروو هلو

 ىلا هلاخ داب رعأو ءاوشةوعدلاب>ا.صرمةحاو ةوعدىاموكو هأ 0 صاساحلا قرض ال نأو هو ل ىر اصالا عدنو

 هس اةو لك و د فمك ل اوو 4 «فرقت كلذدع رض-انذن ودعا ' ىف هند و هنعطقيءاسنلا هلجتا هلو هلنح وفد

 لاو هن اهسو نيعسو ثالث هنسمظعملا نا دمر دار ةرهاش ايون ل هنأ ناو أرك دو نيت هليربح رث_غت هئءاصلاو

 املازه تامحلا ىفاههدس قرف "اونا لسا ىفداوهيناكدناق ىدلوربقىفالا ه:ئفدااماللاوهب ودوبأ سوٌلاو هلئاكمعلوةنو

 ا ام هرثار هل- دس نمرثا ىلع



 وهاده ل.وطاهرأ#خ

 لال_ضااوه كلذود.علا هةنورتاذدخ ندك ىف 3 ىن-عدو ول قسد تذأ

 ارا' نو.شيل مم ادنعيلا هقيس عمدلا ل داك, ٠ ه-ةغلاوسفضكرب ممالاو
 قراشااومهد_ءوم ىه داير ميال هبقالق « ىهلابتاحن محراب ىمقن ىدخ هلوقهلثمو

 ىلاهناو مهد .عابتدلا ىدهعهءلوط:نأىهمغرلابو « هنديه اح ”ىنالا كاذنناف
 دوويلانا مهديعراذلا دحولا نهتيغقان الترك ذب + ىوملا لأ نمباقلاىوا دنالواو

 ناوباكلا نم ةرثا ىلعل علس اكسب هدهعىبمهك ان اسأز اجلا بكر ىباضراع تاس نمهلوقةلثمو
 ىلعا ىراصتلا ناو هوذرح ىمدالا ايتكحتالوع و زطانكسنمثيدحالتساو

 ناو باوصلا نم ثرا ىععس رايدلاىرأ ىلعلؤ « ىقرسط:رايدلا ىرأ نأ ىنرع
 مثالا دعبأ ناو هوؤرمدت ىليدلارايؤمهد1”لوقاهةراعمدلا مه ىتلاتاماهسن الانموأأ ٠١
 ناو سوح#لا هدا الالف امد ىرحأامو امس سىرامل « ا4سدقرأ نيلثلا ةاَدَدْغَّنَع 1
 كَل ناطء_ثلا لدعم امدعد-ق مب نمهداؤف « اذان هاش-ىرقت__سداعف ٍ

 عسم سداد مل نق سؤرلا امهسأترادفيكفاطخاول ٠ تةلخ نوعلادا لتاقاب
 دقع لوم_هرابغدوهلا ام ٌصز ءامعشت ساو مةلوت» 1 اًئزاه ىلو ومقسلا ىنعدوأ
 موم-هرانز ىراصتلا عم امالاءاملا نمىلىئ-شأ ناك ه هسقير قسم عام حابأولو
 مهران سوا عم يشد امشل !لالزلا كا ذا طا | ىلع 4 ىبأب عسب ندمو ىلأب َّل

 نومسملا دهشولو ىده امغااك نع لحوتح ْهدق « ةروفاكى ءامهصلا اغا
 الا هوده م تيداا بولس ودون >مونن ا لأسأو . تولغموهو فريدا | ردتسأ هلوق هلممو

 ارح واروطءءاخو سم و سوح ئدع جر غيكو ه هب تععسااقمك دنع خّأو
 سلضاااوةلعواوارود بيدأ:ر حفلا ضعي وترد ىدت # مكلاصورادقمام لعأت 0ك

 اروز وايدك الا هوةلعام فطالاةياغفوعوملوقل
 تسلب اوكي كا 1 ١ ىردنالوبادأ م ىنامزاد-عأ * ردسلاب مسقن رود-طلاو كؤرطد |

 ا دال يك والا تشلاتسسح اف ىرش أ اهرّركو:ه بّرحم تامتىلرالاة ظل انو 0١ ا
 .صالارفكلاو_دامغا احر مىتاهبدح ىوهنم + ىلا قريضموىردعنم فاالاىفهلوةهلثموأا

 نيدلاو عرمملا كرشلاو احورأ ىدلقل تناكاهنا ٠ ابهلاديالناك ناابصلا
 ع رجال دع ىلا هلمحت 0 أ م 2 را ىاما داي

 ءارضخ هول> هم.سوملا نا انتا رقىرك ذابر * مكلانارك ذلثمانو 0 'ء
 تامألا لهو تانياادأو "ا 5 م ىذا ذا نارا ا

 تاهرتلا ملو تاهو برسمثاو احرفلا تفرعامىناكف ٠ مك-تقراودذ_هم-هلاتفرعو اهنمأأ ٠
 تاع.:ودلنءدلا ادهناو تالا ترافل ٠ ىاعتلاهودحب ضراءلار 31 ديصق نم هلو هلو َ

 ديد_ماطقلاو مولا نا 00000 : 0 ىازلا سافتاب نحرأت 0 ابسمدلاعاورأ بف تشقو |||
 و احادم نيسسحل ع+ ىغصا نا ىوه - ىضق دلو

 0 واو عاب امال |ىبلق ىلعرقاو ىخلاب  متف ىبلقق ىجلا ءاعردجبو 0|
 اماوأ مسح - نعراس ايلق نا 5 ع 8

 اما دن اكول ىذدغلاب شيع بءط# ىل-ع ادا ىضغلا ناري 1 لو 0

 امامنوأ اه لمت نأل بق ة 1 رشن نمامدلا حي راولج | :
 امانتنانو-ةطمتنذأنا « ىركلا فى كح ايش اوثعباو ْ

 يذل مودنلاو ةالسصااو

 سارلاو داهطل اق ددو

 ريص !اودادط ادع تنال

 ا
 ا |
 وأ

 1! ف اغعل اى رتساجلا
 قدسصااو نشالادلاو

 قشمدل|اواولالوقماعس الا با, ىفتاياغلا نمو



 د 71 5 رز اهل انل اراعش فاو
 ادرى نى ماذا جب ها يلك هنئادامع ىعوولا ف اط ١ .كوقولتمو أو قدسسلاب هتلالرأ امو

 داك و اء ىشن ىلاى هل « !مااولاقف شاوام ىىدسو هلوذهرثمو ||

 اهللابصامغتاو اناحرهمالو دحاخلا بحلا ىنبعم لينا ه مهظال ريغ توكل وعل ْ

 | قورق ىلع برءاا|فودس
 | اهنايدأنم.ركاملمعلا

 د.شرلل عقردنا ى هرامهظافلأ ةيودعو امهماهست | د 1 ديؤد : ةقمطل 0 : نيديدلا نيدهل مدع

 نومأملا أف دح ومو ىفةراهناةهشهو قاسكأارو يدنلاب فورعملا ىل د وحلا مدارباو ساعت اتوم

 اومدقوهورخأ لاق ىلصوملا ميهاربا اولاقذلوالاع نءلاقفهيدينيب اوفصفجرخف مهملع ىلصن نأ |مكنروأ واج اريد نم طئخسو

 ىعازركلا هنباد ب عنيمشاه هذمان دقرمدت او غرفاسإف هلع ىلصو مدقق فدحالا نب ساسعلا |مهلاومأو مهران دومهضرأ

 نيشبلا شاواشن ىعسو هلوب لاهف رمح ع ندع 31 فهلا سايعلا ترث 1 فتمك ى ءد.ساب لاف ا

 هللاو دن تاهذ ميد -ةنلاىلوأ رمل ان ل سدلأ لاف من تلعف امهظفحت أ لادن ا

 الا ىءفر ف اوم مهةيمارغا |قد رطلا باد ؟نارّركتو ىلوق مدقت دوو ىهنن اىدسمماب ا

 ناو مها اف تهتم نيج

 مايأ سيئرلا يشل فصنأ
 اهلك اه اطاحو هيدا هللا

 مماسملا ةكحاض ادايعأ
 تدةوالذ مس اوما ةرهاظ

 ىناطأدقو هعقمضعو هع مسىانلزغو ىخارابخأ ا:همشتامم_مسافنأ تاسوس الواو هقوسراتو ْ

 مد- م نم ترحخأ اذاوماطن اهدودعل طرفغنس الئل نيرخأتملا عمنيمد تملا م كىلا ةييسحطاو هر ور

 ماه الا نذ ماس الا عاونأ هفرعم كلذ نمد هعلا ىلل--ناكى ارغلا د رطااريغ هلتدروأو ْ لوةأام هللاو سوخيارانإ

 نيسلا اارعشأوه هعتملا باكىىلاعثل اهه> ىف لاوىذلاودو ىذرلا فب مثلا لوةىارغاا ||

 لوقلاوئددل|نع دعبأ ل شن رقرهشأ اهنا تاقولو نيقلغملا ممئارعشةرثكىلءاشي دوا عدق
 هنمعا ىلع ةري_غال كلذ

 ١ ىلا هنطذ ىلع هقف-شو

 ه قاو_شالانمانبامانبو ه ءاح بو ملا عمدلاق رست هلوقهداربايدوعوملا || نم تقعىلاهتهّءادحأ

 نات لل 1 كح و يما كلو ىف 'ةارسملا مدلل ةئاابسو كا
 | ىجو ةلمدولا لصوو

 | نا.ىلوأ راثلاو ىتاملا

 |.دورعم ىهراهعراش تقع

 | رانلا ىلاعنّشا لءابتاو
 | الح راسو نك
 | برش رواش الو

 ا مواد _ىعاهل ىلاعا هللا

 أ هلبا ادسعاهل الع

 3 نمهمشر وحو راتىذ 3 داو اوقند هر-ةزري-عال موب

 قاسنلا قديأب اير اح امداو 5 ل ردا نس ىربلاو

 اناتشار ىلع نم فانتي « نامالا غول لع ىتيعمأ

 قارؤال ا ر--هزلاو انتالح «* ىح هدو ملا انيس تعد

 قاورلا قلم ل_بإلاو اعج وعيها ىلا اشحان ضخ ماق مك
 قاذعلات مت مادلا مغرب مث ُثرلا ىف نيب اضرلار هتان لهو

 قافالا ىف بولا ماه_س 3 ني. مالظلاىر ردابن مق

 قالت ا نوكحي ىت_هاموبإ ث:ناف قار_فلالبقاوهتغاو
 قاطنلا مض بلاى ا عج د هولا فطاءانهمنانصغ نف

 نالتالا4 كوك هّرغ ٠ ىمود م نامزلاني-.>ىف

 قاقشلا سس ءاوولا انموش ه٠. انلع ىلا ءالا تّركحالك
 قادشملا ميتملل ةحاح م« لمت دغملا ئارلااهعأ
 ىنالتلا ضع: مال_سلا غال ف « ىلصملا لهأ مال-سلا ىنهرقأ

 قاو_شالاب 4-ِ ملا ىداق نأ »* دهشاو فس اب تررصاماذاو

 | ىبرءااد_.علاو ىنلاو

 | كتوريهمحلاريبكشلاو
 أ دعبذكت الملاو ريهاسجلا
 | ابوصهجرلاوريهظ كلذ
 | اضاف تاكربلاو ايسدو

 ا مول | هيأ اهىرعر كب هت لق عجلت سام اذاو | اهطارصو ةبسلاواصتو
 قاشعال عومدلا ريسعأ لش.ةنمتنك املاطف ىنعذلباو

 لتافاب كم-مسىرينق « ىلتقمىلعلولدمثءمس تاس نمهلوقةلئمو
 لاكي هس و سلو“ ا ىو ربان! ىلادعل نسل
 لئاقلا طم مل اسعار « اضراالكلوتةملااضر دق

 هقمر و ىنقمرب نيءلاو « اطخنيحنيعلا ظا تسكت تاس نمهلوقهل مو
 272267929977 بي ي7757977بر2)7777ججحجع ةرش الاى ولد .اقاهعامم

 أمموملاواهطارسماو ةاحنلاو

 ثيرد_هكل اول نمره اطاا

 | ناطيشلا عرسشتامال كلذ
1 
1 
/ 

 ٍ ةرو بصت مهيلع هنعاو



 الدلو : 0 ١

 كلام نب ىرفنشلالوقبرعا اهمال نم ىتمدكنو 5-5
 لوم ىلقلا اخ نملاهمشو « ىذالاع نءميركلل ىأنمضرالاف 5و

 اهرصعرخأت ناومعلا ةممال ن مهل

 لقتلا ىفزماا نأ ثد ف امف 2 ىو ئنث د> ىلعلا نإ

 لجلا هرادامون سمكا حربت مل 8 ىنم غول ىوأملا فرس ىفن أول

 ةرومشملاهندسص5 ىف ىلءل تود لوقبر املا مادمت الا نماو دعو

 اسسارملا نإ[ ف يصا!اماذا ىلملل « لزنم ءامت نأ ىنوريسخ دقو
 امهارملا ىليلب برت ىوذالا 4 « ىضقنتسا:عف.دلاروهش ىذهف

 انلاءللاد_ءأ الارهد تشع دقو 5 ةلبل ده لا ىلا كل اذعأ

 ايلاخليلاب سمنل !ك:ءثدحأ ه ىلع توسبلانيننمجرخأو
 انناعاناودىممأدقفانلع . اوحرعنوواملا ب كرا اأالأ
 انامش نمىوهلا ىنعزان الاه « نكت ناوانمعتناك اذااننع
 00- ىدقلا تنلص نيس .. ا رك داماذائردأ انف لخأ
 ال ىضذقامالو با ىفهشا ىذق ٠ ىذلاكإمأالهللاوال ىل_لخ
 اسالسا ىلساريغئش الهف « 12 قدا او نام

 انل ىدتعا كرم قكأب ىرادرو هراد ههاهأ انش اهنا

 ايلام- ىلبل مرضت ىف ظألا نم + مهلاح هللا نسحأ ال مهلاذامو
 اسةامح نم اهر_معىناهل دار « هناول ةاللا ىح ىل_عتددو

 الالو "”ىلعال هنم صاخأو هىوهلا لأ نأ, ضارئنن ىلع
 ناو كمن إ دغالا راق اش م كتل تا
 ايدان لا سحال ىىيد>لهذدنو « اش را وصاي ى>تحالو

 هد ل الا ناب ىفضقرملا نك

 حمامه نم تاكرالاب دمو وه ةحاح لك ىف نءانيضةالو

 عطايالا ىطملا قاذءأب تلاسو , انسب ثيداحالا فارطاناندخأ

 ريح لوةماصس الا باب ,قبرأعملا نماودعو
 ان الدق نينح مع انناَدق « رو> اهفرط ىلا نوعا نا

 اناكرأ هللا 2 ندو « هنلارح الى الا اذن ءرصلا

 در نراش لوقبرط1انماودعو

 نيك تنأوالا هقلتملف ه هناي 3 سةحاح ىف :ةئحاذا

 هلوق بسانم اهل سدا ىتلا هسسن تاماحن | نمو
 ىناصقأب لا ناو ل!ىندت « ةلزئمساءارونيدعت له

 قاشعلا عراصمىثخاوْل_بعرخم و هلوقةلثمو |||

 قشع نيءاكن ذالاوا تعم ه مراكامكتبحأو رهاىن هلودهلثمو أ
 را الفظ ْ

 اودقرىوهللىنوظةيأاذاىتح ٠ مهتدو«ىنوقاذأ نيذلا ىدفأ
 اردعق همل٠ ىنولاجام لقش « امدة:متقا لف ىنوضعتساو

 سانا ضءيكىدذعمتنكلو» مكشيتاءا مكس الول هلوقهلثمو

 ' (بدالا هنارخ -؟ه) 1

 معاطم امنمعنأو سد الم

 نو اك رك

 نك اسمر_عأو كلام
 قرا فردعلالزعت اكل

 رقوأو قوأو رفوأو

 ىلعأو ركنأو ىكنأو
 لحاووحأو مسعأو
 عطب او ىلع موقأو ىوقأو

 ىعسأو مهخأو ىصخأو

 ع ل مسأو

 ىصحأو فطاأو ىطاأو

 قناو قنأو فصخأو

 تو جقوالا كلذركنالو
 رغنل-غنالاهدسحالو

 كم ىلاعت هللامد_ةامتاو

 امناو اهيلع يعل مهلا

 اه جمل برعلا كإ مرشآ

 را تكدلم ايو

 تكجا امو تاضأو
 تلواص:ني->الا نرعلا

 اسأيالا معلا تاصاونامو
 تلواصت الو امهوقن نم

 اهسور ىناملالا برعلا

 فازات عابسااداكتالو
 فاست ماهملاداكت الإاك

 نرعلا هله ترقأ هلمق ناو

 قالخا عاجل امترجانأ اهل

 مالح ماظنو ه-فيرش
 مايآأباصمو ةيزر

 عاسم بصمو و

 داسأ ص اناو ةروكشم
 رهغأ عالطلةر هج ا هذه

 هري-خ نه ىلو 1[ غو

 هريسغ ىلحي نيزتبا نع
 راه-ثريش. نأ ىءةحو
 هئادعًاراعشتسعو هن اح

 كذادنعا دوةولاد.ع نا



 الدنااو 1 م اح اطعأ نك

 ىدلاو هم داخ نمره الواو

 1 ضر نيدعنو هزع هللا ماا

5 

 دسعوم تقود لبرضت مواناشتب ه هلوستلنمءاسنالابك_سنأب و
 دوزتفاهفور_«منمتعط_سااق 5 ةزاقم الا مايالا ام كروم ا ذل 8

 0 ع : 3 7 5 0118 0 ١ ل ارا ةسلا قرط_ذا

 ىددتعت نرا.ةملابنئرق لكف « هنرقنعلسولاسن الءرملا نع 1 ط
 هتقل عمى ىلسى بأ نريهز لوق ماه الا فطا ىفهلثمو ا 3 ىا داعى لع ىر 0

 مسي ءاعسلا بابسأ مارولو «٠ هتلثي ايانملا بابسنأ باه نمو ا
 مهديو هلع نغم سا همو5 ىلع 5 هلضفب لف ل ضو اذ نمو

 مر ل 4هسقن مركب ال نك ةهعبدص اودع تبدسدول ر رثغل نو

 | نمومعلاؤهصخرأل
 1 تنتاكف قولخملاو قااذلا
 | ارم ةلاعلا ةرضملا
 | رزولاعوسكلا نم لاسم
 | ردقلض فا ايريدحد سلا

 ملظد س انلالطال نمو مدع دا كح السا هضوح نع ددرال ندو

 مسنعأطو وباسن 0 5 ةريد دك قوم َّى عناضصدإال ندمو

 ص مش مشلاوشإ ال نمو هرب 5 هضرع نو د نمفورءملا لعد نمو
 ا | معو احايرف 11 01
 7 11 ا نيا 37-5 شعل نمو 0 ك1 فمااكد توس ل ريع هل عم 7 أ 5206 2

 هلوقد ماصتنالاىف :اهمات را ا ىلاوخ أ نم ىامأ فارود

 ىمعدغىفام لع نع ىنذكلو 7 هلبق سهالاو وبلا ىفام لعأو ١ فقاوم نم ىبامعاو

 هدفلعم ٠ نم هعسرن.د.سل لوقهلثمو

 ., اهمالعانب ىثالكلا مسق م ا.ةاوْل_لملا دق اع عنا

 اهما-ةانظ>مظءا.فوأ « سئعم فتمسقةنامالااذاو

 | هناماقموةروهشم هتمدخ

 | ةحاحمجو ىبرةروكشم
 ١ هبوعامو هنوع ل_ذؤىلا

 هتةلعم ىفةرتنعلوقماصمن الا بايىفتاياغلا نمو | ل.جنم ظحا دعس ناف
 ملك لرفاو ىذرعو ىلام « كلم _سمىنناقتب رش اذاؤ | ىنريشعرادتبل "اف هنأر
 1 سان م- ىركو ىلا هدتلعاكو» ىدننءرسمةأ اخ توككاذاو هدعو نودالا

 ءالؤهحال_دن مهح اص

 عسفسشلا مي-ت وطول ه

 1 سرح مظعالا ناط سلا

 ا ليلا خيشلاو كاملا

 | لعلاو هرمعت : هللا زعأ

 أ رمعلاو هردةدنلا عفر ىدلا

 ١ همم دخ ىلع هانقفن ا ىذلا

 هدعاعم ىفموداك نور لوقا ذ نمو ْ

 ايرادات شط نيحاشطدنو «  .اهياعىمخأ نموا الا انل ١
 انف ف سال ارقي نأ انيبأ « اف سائلا ماسك اللا اماذا

 انيدحا سرامملا هلر-2 و انملفطلاماطفلا غلباذا

 انف سهٌؤار لا رهظو « انعقاضىحربلا ان الم

 انلهاللاله-قوذ لسوف « انلعدحأ نداهمالالأ
 هج اسلاهعلعملا ىهو هنفاعم ىةزلح نثرأ ا لوق هلم

 ءاينلاليلألا عفنيالولهسلا دليلا ىقزيزعلا يقال | ىدانتسلىزلاستلاو
 ريهز لوةبرطملا نمبرطملاوصقرملاباصاهدعىتلاتاماد الان مو أ| قرزولاىأرو هاج
 هلث استن أ ىذلا ه.طعمْكن اك « دامه ءءاماذا» ا ٍ ٌساءاشنا قؤومكلذ

 ىنامذلاة غب انلالوق قرم ان مهدودءعملاتامادهس الا نمو ْ ىبأ سدئرلا يشل ىلاهلو)

 عساو ادت ىانملا ناحل ناو *« ىردمودىذلالءالاك كناو ا لاا

 هنعهللا ىضرتب ان ننن اس>-لوق برطمان مدو د عملا م ماده هن الا نمو 1 خاب امد هللا لاطأ ن

 ٍ رتل طنا :اذا

 0 محال ارثاس ىلعو مدقلا ىلع

 3 ١

 ْ يت 0

 هكاو دم ها 0

 لاملا ف ضرعل ادعبهللا كرانال « هن دأال ىلا ىذرءنوصأ

 لات ىدوأ نا ضرعلل تسلو 0 همسك اوىدوأن الام كا

 : ريهز نيب عك لوق ص رم ام ادن الا نماو دعو

 لسارغلاءاملاه_ءمالا « تدعو ىذلا دهعلانك هالو

 نيملارهبارعاهاةلت « ده تءفرةباراماذا . حاوشلالوق برطلا نمو



 ىخكرن الامن ناس>الاو "رجل

 لضفلال افالاوناسال | .
 هعدسالا لم لقر_كوهو عراضملا سمءاحو

 نازوأقراصنالا 4 هز ىوسملا هناك قيىباتعل |سادعل اونألاتو برعلا نم مهس مهنا لقو

 ماوه ع وذصما ضورعلا بك ىفىورامىردأ امو هساتهدس>ًاواسنح هلعح لءلخلا ناراعشالا

 هذكلواهلثمو نامع ام ننال عاو نابع ل !قهلمع اقيوىب اما امالاكى هنن |برعلا نم عوهسم

 لمع اغمق ناوهغم ىلا لعذذ ناعاف داعف نايعافم نملرالا فدحا نه مرار نب ردم
 ةناالاو ده

 رع ايدل الوقك تالعءاولمع ام «تالعانلوعءف «هفي رشلا

 لاقمللكت « اولاقومهلانلق
 تاللعاق كلذ ل.عفتو ض مم واق ىف ىلاءد هلوق ةيوطملا هوزملا ضورعل ١|نم تبضتعملا ىف ءاحو

 ل نم هقءاحو ناعتسم

 5 اكناضراع « اهل حالف تابقأ

 م-سو هيلعدللا ىلصدنلا لوسر د هع ىلع تايب أ ه#تم يجد هنأالا عراضملار يك هللا ىفرحلا ادهو

 جرح ن متعشع نا 07 امك و"ىلءله اهنم

 ضلاو ةوزخلا هصععلا صور عل |نم ثدحملا قءاحو
 اناىنا ىدايع ”ىنىلاعت هلوق ورا بت

 رعاشاالوقك يحرااروذغلا

 لالهلا لثم ه-ولاو 3 صج اممم نطنلا

 ناوعف نيبنم دكت ا مسهل لمأو ىلاعت هلوق ةسيفاولا والا سورسعلا نم براشتملا 0
 رءاشاالوةك ناوعفناوعفناودف

 امادىيبورموملامهافلاف ٠ يهني ميقاماف

 رك ذأ لو ار رع هسه انه تدروأ دقو فاحزلا نمهت دروأ اهفلخدام ترك ذا ةلاطالا الولو

 نع جراخوهو مدهتلا نمزلا فب رعل اهفر_هتملو نورخأت لا هءرتخا ثدحوهذا كراد تملا

 هضورعىف _>املا نا لاو اردرشعدهسللا

 الدعفل اخ |اهنمهدعامو *+ كرادةمامزودرمدعهسجو

 بهذملا باكصأ نأر رقتو مدقت دهفمظنلا ماد الاامأوروثنملا ماد الا نمهتدر وأام ىستنا

 ردقت لكى بع برعلا نكلو « هرفان ريغ ىهىتلا همارآ ساكو مه ةماعلا هنومب ناكس مهىتارغلا
 باكر تلارءو نمهناوّرفام ادرك ذأ نأ ىننعدقو « نامقعلا انه دئالةو و ناشلا اند كولم
 امالودغلا قباوس تاسالا هذه أ ضكسصرأو « ماصسالا لهس لع حار
 نمىرذءلاىوهلارابخأ مساتاو هسصارغلا توببلا ىلع كلذد: جّرعأو مامذو ةمرحاوها تاسبأ

 سمتلا ئرملوق 4: ومسل ةقر ل سس نأ داكو برعلا عقوىذلا ماصسن الا نك « مايخلا كلت نيد
 لعفيباقلاى ما: امهملنأو ٠ ىلتاو لب>ناىنملّردغأ هتقلعمف
 بيسن بي رسغا بي رغلكو « اذنههناببرغان ااننراحأ هقاعملاريغ نمهلوقو

 0 ا هعيسم قدنملا نطوط ل ودفكر او عض الا نإ ١

 ىدي تكلماعاهردابأ ىنعدف . ىتينم فد عبطستالت: نان
 دنهملا ماسحلا| عقو نمر 1| ىلع ٠ هضاضمدشأى رع لا ىوذ ملط اا

 ديعممأابببللا"ىلعىشو « هلهأان أ اممىبعناو تمنا» اهنمهلوقدلثمو

 دورب ل نسراس الا تيس ايد 5 الهاء بت اكام مايالا كل ىدبتس ايار لت

 | فورعم ر عش ه.فءاحالوار_<هدعنملنممهمواد>لا

 سيعاب نع فرمص

 اهمادأو مهتمعت هللا سرح

 فيك اهماناومهتلود طاحو

 مهريخو ىناكم مهماع ىخ

 تنثامهااموىنانساتننأ

 قوبملا» 0فدكفىالسا
 رو قد الاو_.قرلابلط

 داو-هلا طب ر ىنو-طب

 سحب امناو قياسلا
 راطقالاو كربولو ىزانلا
 قلع لب «رارو ناطل
 قااح نم هبىبر هنضم

 قلاط ءاندح ترنكلاو

 لك أ, ال نالف نسل لمقو

 ىهتدش الو بارلا
 مولمبر لامتةجزولاغا |
 هقرصلا اهلعاو هلباذال

 نو موقامبرفكي ىتلا
 ناماسنا نوذمؤمام

 مالساا امهلعدوادنا

 هكا لف كرام نع

 حوتفلا ىف ديو عابو كلم
 بواطاناىفبطخ وعاند

 نيداعُملا ىف هاو عاسو

 روش أهودغ ع رو عاطم
 أ 2

 كارداو 6-52 اهحاورو

 رو>اهل سياوةلفلا مالك
 اهكلمو

 امس قهتروا* ىهو نيس

 دددولا هادهىت>نيملا

 جشاا فرمد» نا بعالو
 اناو ىتع هللا هديأربزولا
 هيداناسرغو هءلاومدحا

 اديز ىبأ ىمسل ءاشولو
 او هماسا قاهنو
 ةمارك الو ال انلقل هريغ

 نع ىبككح نربأتامو

 هةمعنل انارفك ةنرمضح



 1 50 يؤدي اي 3 56 انأو لجأ ل. اوءاقرو

 0 د ا انتغا قانا ماما.« مو 0 ىنأي نأ ماصتت الا نمدار ماا وهو جوحأ لي
 هعقاؤعوذلا اذه ناتفأ ىلع ت>رامبورلةااروءطنا ىرمعةار“ هقر لءس ناهطاغلاهب وذعو ىلخا لسجل ارهللا ودنا

 0” ا ول روالا نيب هضغلا هذ د ادعو [باكل اامأ قمل أ هب ليجلاو

 نماملاخ 57 ما دعب 0 اور .بالورالا ا دعدجف 6 انععجأ 0 مه ا هرخاو نيهرهرخايهلؤأو

 دبع نيدلا فرمت ضيشلار عش بلاتود سقريغن مةلوهسلان هد ىق ىن ات "1 نأ الاه ىدنلا عاوالا ا ءاماو مد و 1 رةهلوال

 ىنايوررقتلا | ل5 ىلع شام «هارث ه-رلا ثدغ نم هللا ىسو »اج خ وش بش ىراصنالاز ريرعلا || ءاشامو نيع رو-و نيعم
 ريغ ن مهنوزوم هتارقفبلاعنوكيرثنلا فماصمت الا ناكن او ىل اد: هللا اشنا هناكم ىفهيلثمتلا ا هقورمدمءوسا | نيعودللا

 ىف دصةر.غب نوزوملا نم مياظءلانارقا|ىفءاجاما لد ىلع دهاوشا اماظعأو هماعدن |ةوهتل دصق || خارفو نخر غرام ضمد و

 نمو ن مؤلف ءاش نة ميظعلا نارقلا ىنةرئادلا لصأ ىلعءاجىذلا لد وطل' نف توببراطشاو توب ||| ضداوو نضو» ام
 رعاشلالوقك نامءاذمناو«ذناعاقمناوعف ىساعقلا هلمسفتورفكلفءاشأ| نضام ريطو نرطدام
 ىدحو ىلع ادحو كلارمسمىندار د23 م« د نمتمهىمدةاصاالا |ترهزو ةرازولانيعتردو

 ارعاشلا لوقك '.عأب كإغلا عنص او ىلا«: هلوق ةفوذلح ا هين اذ ١اضورعلا نم ديدملارخ ىف ءاحو ةللادانز ثيورو ةلودلاوان

 ايئاعوأ تءدامادهاش .. ظفاح مك ىنأ اولا | كي ىاحا لتر
 ْ ا ىبد الا » هر تامعلا عر ةعرصم نمو |! ريد شا اهم ىىدعنو لوصفاا
 1 2 ا 0 100 ا عم ل منك اسمالا ىزتالا واو ىلاعت ةلوقةنوبمحلا والا ,ضورعلا نم طيسسلارس ىف ءاجد أ او اقرار اهلع ىدملا
 هفوط#الا ىلوالا ضور_-هل | نمرفاولا قءاحو »* بنل سان ءانملا اهم هكنمءلابام « رعاشلال ودك !نودغمىنأ هو ىرخأ ةلذو

 0 1 ا ١ 0 ا ى
 رعاشلالوةكنينهؤم موةرودصفش و مه.ءاعمكرسهذيو مهرع و ىلا هلو5قواطعملا برضلاو ا كك 0 2

 انردنالارو<# قالو ٠ انصصاو تزد ىهالأ 1 1
 - 0 2 ١ القىراكذأ توذوىالقأ
 ءاشن ن نمىد مهللاو ىلا هد هلوق لا دما وزحلا برمذلاو ةورلا ةدعصعب |ضور.عل | ن نم ل ماكل ىف احو : 5 85 1 0

 ندجر# كء -_ « ريمخل وريعصلا م ١2 ىبا * رع ثلالوع ميهيسسم طارص ىلا ١ !!ىءاحو هه ريبكلا الو ريصلا ال هكر ظت البا « رعاشلالوقك | ا

 راع لردك 0ع اوىلاهن هلوق فود. | م رضو ةوزملا هضورع

 اهب عشا فبما دا
 1 ءبدسسا ءادأو كدا

 يس #3 1 ءاولاش 7 لد 090- 7 هدب

 ىباوملاك ناذحو ىلإهن هلو5 ورا يناثلا برضااو هور« ثلا ضو رعلا نم ةاسمالا فاح 0

 ١ مالسلاو هلصاوأو هب

 هسلالع وىداعتعا

 ءاشلالوقكت اةساررودقو ||
 رونزلاتانآ لدم «٠ تاسرادتارغهم ا 1 كل ا تا ل ا ا ل

 3 7 2 0 ءاةسارع 1 : 1 ً ١ ١

 ناعطو برضدذع .« نابئاكصخ#م ىأ هعرصم نءو 5 1 0 ناك
 ىرضهاشاب كبطخاقلاو ىلا«: هلوةهفو سكملاةبوطملا ىلوالا ضوردعلا نم د رمش | ىفع و هس ىلع ني -اارب رولا

 رءاشلالوقك هب رق ىلع ىهئىذلاكوآ هذمو ٍْ نم هيو صال

 راصإاب ةلردك قع تالا "م ١ نفاع ىر اع اب دنعاا باعحأ مولع لوقأ ال ىنيد
 لوقكح ةفط نمنانالاانقلخان ىلا هت هلوقد فاولا ىلوالا ضورعلا نمح رمسذملا نمءاجو تارعاايك صا حلا

 هلوقده-عمعل 4 -ما121ضورعلان ماقال ن نمءاحو 7-0 اوعدوام داولاراءاطأا و هز د عا ا : ىراحيرو فرز اهرثك

 اذهراثي دح نوهفي نوداكيال همر حاتفملاب- !ههدروأ ادا نيدلاب ب ذكي ىذا تدأ ارا ِ ناكو عدكو ق>- امذعب نا

 07 جلاب نمؤدال سن انل

 ءاجو لدعلاب مأ# هللا نا
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 الم لولما سءشلا

ْ ههما: هسمىلاقاوذالا نوع تهاهفدي ومنلا تازممم لا كالسيف ه.:وظن ىناو ماع ىبأ نم هب ودأ
 0000 

 وا راو الدب : مل سو هل عدلا ىل ىلا نع همس شت: ١تدب ىقىلوق مدقت دقو

 رددل !بكاريرحأ وار ا مهرديهمسشت اوك رتب مهل لقفو هلرادنو>رعلاك مثلا فردبلاو

 نالم نوكب تح مانالا /

 ميردأ ىأرلات مالكلا
 ميقنال نأ باودلاو ؛

 باكي هز دع هلئا ديأ هلدرو

 ْ (ميالافقربلاك اطعومست « انل هضنيئشاهمشأ دقن“ امش)
 ١ هسشتا|ىنددعل ا ةريبك ف ال-< عوقولا ةْرب زعلا نسالا نم نيئيش نيئيشهدشت ىنعأ عوذلا اذه

 ْ نأ مزتاي وة عبرالا نيب رعاشلا لباقي نأ حالطالا ىفوهوهب قس ثنا او فللا عون كلذ ناف
 تعمم دنمتلزام لاوهن أ درنيراشن نع (ىكحاشو) هب هشملا سم لسن همسشملا نمدحاو زك

 باعقعل| فصو ىف سدةلاءرهالوق
 ىلايلا مش اوبانعلا|دركوىدل « اسايواءطر ريطلابولق ناك

 برا فصو ىفتاقنأ ىلاهلادس> ع وسهلا ىندخأيال

 هيك اوكتواملءاانفاسساو ٠ انسؤرَو وفعقتل اراثم ناك

 ىلهشال ا لبس نيهارالوقةياغا | ىلابامل اذه ىف ىن.عدامو

 ليهسم ىنعم هيلع موح 3 نددداولسااوبلقاا ناك

 دمصق نمىلوقهللارغغةسأ ان أو باملا اذه ىف كردنال ىلا تاداغلا نمو

 قردعلو نالا طرمدب

 ىأ نمذغ:ةلاك طايالا

 كسا اكو هنن جاوذلا |
 هل رط تدح أ ىلع ا

1111| 

 تاقرسدتل ا ايأ هللا م>رف |

 هغرلائئسا كناامون هل |

 ّق ىو هسغهدد هللا

 باّتْغن امئاو ةرغهحولا

 + جيون سون كيس

 ىال هرهظءارو نم ءرملا روءثمودو مادم ساكت اذن 5-5 هضراع طخ تدنأ د كلا ةرجو

 مثالا نااكو 4هه>و ءوس ١

 كلدكريش ةلذ نم ىرحال

 هدمعت دب ىف ىلا نيدلا ىص ميشلاتددو ُ

 هلق نءرلعال م ركلا اومظنام ناءمعلاو ماكس الا لاح ىف لفار نسا لاب صاع عوم اادهىف نيدلا د عشلا تيب

 ةعاتفل ا.د هاقءوصاا هلوق هم»» ديف ىلصوملا نيدلازع يشلا تيب ومهتسعي دى ع وذل اذه
 مقسلا ءربلاك امه لهحو لح 8 امهل هسن |نيديش هدشد نت امش

 || هحيدمىف هلوق همدقت دقو سو هماعهنلا ىل ىبنلاوه تببلاا اذ»حودمم ةلغفلا هفا نم للاب ذوعت
 مهعلاوبرعلا نيب رمل بيطاب 5-3 ىودع ريسل | ىثةن رام نم له

 هللابالو ترمع هقانلا الو

 ىتكهللاهدن ا هباموترغك

 أرك تاس رباب مسو ه..لعهّللا ىلص يذلا لح هيف لباوهنأ انلسدقو رئادلاتيملا اذ ههدعلاوو ناحءا دارأ هنكلاو

 مقسلااهب لب اودةو هي دأ هلق ىلع بيدأتل اريغ هلب قيام هل سيلو لوكا ةياغ فو هفتيبل || لد ىف لهما
 تيبلا قعم ىلع ماللكلا نهرو عونلا د>ررق د ةهن دوف ه-- رمش تءااطو هي هدا هام لعأ الو

 سو هلع هللا ىلص ىلا نعهمفلوقأ ىمع د,تيب وةديصقلا تاسأ الع

 رادخاو ةباكلاىف هعبط |

 امناو ةغالماا ىف هفرمدت
 سؤر ىل_ءىاخلا لعد 1 ا ةلرز د
 ا مدلاى قريلاك اطعو مسد * ايل كيتا ايمادو امش

 اتا ىلعال ا || فهعضو هناف ىلدوملاو ىلا ىلع هيفمد ةهركبابأ نأ ل شأ امهانعمو هظفا ىفعددبلا تيبلا اذه
 «(ماصت الارك ذإ» ءس نكد لو با : دلاوقربلا نب : 1 ع .ك لو باحلا كتهو معأ هللاوري ظن اهل سيلف ىدلاو قربلا نيب هح دم ىنريظنلا ةاعا مامأو هدكقلا ماظنلا نيا رمد دور ل20 نسما عل نس ناد تي للا لكنمهب ق>ا مل--و هيل عدنلا ىلص ىنلاو هلت

 ىددببن:/وناوغرىبأ 0 ادم (
 (ماههالارك ذإ اس هاتلل مثنلابيطايامصاشدللاب « هادم نعوم دماصما ادل



 ةريشع لاخو ةرمُدع معر ةرمثع 0 هرم ءوبأ ان 1لاقف كدب لهأ او كسفن ىف تنآ ف يكذ معْزت [إ| ىف هديع بنحو ةعم# سب - 375 ا او قرر اقل لوم

 نم هئام لذا حاكم نء اهل ازأ نم لاوو ضرالا ىبع همدق عضو غىدهاشزعاا ده اشو ىسفن ىفانأ ادوأ]] مالا اوهدنعامع لاخلا
 ىلا اهعمات قريش هناثلا هعمل اودي دربب وهزعب لدملا برضو نيدربلاب جرفتدحأ هيلا مهي لؤلبالا ىبأري زولا خشااىلا هلو)

 ريك الا ثرلا جوز ىد فكل ا بهو نيملاظ هبا ةيرامىهونيطرقلاةروهمشملا امت_صقوةيرام || ىنبارفسالاسانعلا
 نان رد اهبطرق فناكودونهلا ه_:ه اهم ورغصال اثرا مأ ىهوماشااءبرعلا كإمىناسغلا || (هباكباوح

 !ههيهوف ناو هنن ثإملا د .ءىلا اّتاصو نأ ىلا كولملا امتثراون امها هرب ماسلا ىج 2 نابعأ| زينل اعدل ا 0

 لس .رأ كلا دبع نب ديرب ىل اووتامالف هلاؤسولا هناحاو نيسملا لامتد ىفىل1 او نيطرقلا ىىذف ا مولد ع نيالا ىدنعماقملاتبيحأ نااهللاو هفالطار عىل والقرب زعلاد.ءنيرمعب اهجوزاملةمطاف هبال || ره ةرغةاره نمديسلا

 نكس لسلطلا حشو

 ١ نيملاعل |تردل دج و

 8 1 8 زدل او دهم هسن ىلع هللا ىلدو

 هلع هللا ىل-ددللا لوسرل ناكفراعغل اوذاماو هماصمدلاو تروسرو مدخمو ا دنا ءاكشملا تهم نيد
 ةيسم نم هدخأ لسو

 نبورمعت هماصمدلاونونل اوذوىنا فلا ةلبج نيثرعللاناكبوسروملتور د مونجاسخت نبا ١ هيض رعوسلا طشاامللا
 ناك املفةرمدلا ىدهملا دعص نأ ىلا لت لو صاعلا نيددعسى ىلا ةماصمدلا تاقتناوبركي دعم || ةاوانملات اولا وامل
 لاعف ل سلا فاس دةراصدلةدنا اولاعف مسمن هه اصودلا ىالطد صا.لا ىتب ىلا ل_سرأ طساو 0 مناو كولم مهتمدخ نا

 لكو ملا ىلا لدومت هدحاوافمس نيس مه اطعاو داو فم-س نم ىنغا لدسلا فا قس ء-نوسج او لولذا دخت

 0 : جا 35 ِ 5 هاو .- د 0 2 : 00 0
 دامع ننث را سرفىلا اهمأن قريشا هعبارلا هعمل اور لدعف كارت الا هكمل امن ض»: ىلإ هءذدف

 هتاوو دهب هغناخ أ وهتا.ح لاق ه-ةفاوأام هللاوال تلافذ ىل ١ونيطرقلا ىد اها لوي اهملا |!

 تاراغلا ةرثكرومشملا سرافلا ىدسب لا بركب دعم نب ورعىلا اهعما# ىف ريشت هثلاثن ا ةعصملاو |
 د.علاو روهثملا هف.سةماصعدلاو روان ىنك ناكوههالسا ل ةةماهاطا ىف ب درعا نين عئاوولاو ٍ

 نونل اوذورامفلاوذ مهو فا.سأ ةسج مالسلا هاع نا_ماس ىلا سيقلب تددأ رسعنبذإللا

 ناكو لاثمالا اهب تب ريضوهماعذلاب مرح ه_عرسو اهتفلل برها | اهدمس لثاو ىتب دمسس ىلغتلا : ىورافشسلر تارطا ْ ْ | درباونبافومظ»سإ

 ةلاطالا قو >الولو ىدهسا ه ىنمهماعنلا طب ماير ق 5 هداشنا,بتقو لكىفهلوةرركي ثرلا 01

 تبدو جماذلا ىنعأ لاوذملا| ذه ىنعاه د-و مسن ماو اههمأت بلاغةلاسرلا هاله نم تدر ا

 1 هلوق عوبل اذه ىلع ىلا نيدلا ىص حيشلا

 1: تاورلا برض تاعلا

 ةرخعلا ىلع نورثعمل معاو

 نوقف مهمدخ نم هريسيإ ا

 0 : | اهل نودةريمح اراتماهل
 : ارا' امود_ةتسو .اران تبب قلاوهناو اصعل | ىلع دئاعاهقلا ىري_هكدلاو ل_قامع قل ءءماضرأ اند نيدلا ىف خشلا تيب 3

 ىمخغىلعاروطا+شدهادوو « ىلبر اماه فىتااىاصعىدذه سادنقالا 1
 45-2 كودواريامماو
 ريغوهو هتبع د. بلاغ ىف كاملا ذه كيس هني ار وتيبلا اهقلأ نا عملتلا تيبىف هد لاقو أ فطلب نوداغب هدمدلل
 1 اردد نملتلاو دردع وتلا كلذ لعاد هاش وكي نأث نب لكنم دارملاذا هن ونال | 1
 0000 ل ا 00 ]| مسا نوع او فيلا

 مدعم دىفتا.معلاتيب واصعلا قلأ امل ةرصسلا عممالسلا هيلع ىمو هصقىأا :

 مزمرهظردب حامرلا عرق ٠ هرحاو ز قوح نع عما عرشيو
 ةسحن ميمانلا قنور نم مهتيب لث امم ىلع سيل نكلور ديموب هصقرلا مهمل: ىفاوراشأ نايمعلا

 كولملا عم نك" اولاودانرو

 اهنا "سمشلا نم لناكم
 اهل ءامسلاو كيذؤتل
 راداهاضرالاورادبم

 ال.لقتفسأ ولافسكف
 مه دعم عم ىموم د هق عيملت 5-5 مدقن م خبر اتلاب تك ىفناب و

 تيد وملعاهلناودعم عممالسا | همءاع ىمو هه دق يحلب اهيفنابةعدقلا سي رادلابتكنأ اعوجهدمأ) ع 2-10 ب : 3 4 : 0 1 1 470 ١ ةياك كح هنكلا مملتلار وو ىلع ىنل دنهس4ه1هللار_فغنيدلا رع يشل تيب لال نم ملأ م
 بناج نه4ش وم ترفسدةو ه دناص5ضعن قالزغ-ههلوعب ماعوبأ هم ١ ىت ىمد عب ىعت كلب ا 2 8 5 8 . 5 7 500 هزل 1 1 3 2 كك دن ها مم تاطنل

 اسمنماذاول ان رس دس علطتر د1 بناجنممهل سمشب ه مغارلبالاو سلا انيلع تدرف  اليلردالا

 ارارئاقفن ديو ابرهو

 .ء اوبريذ اكو اهرسفو اهنم
 الو

 27 د و



 ام
 ةدر وف ىمنةناكو ركشل ١
 اهسوساو ىددم ىشماو ه قاع 21 لل اما هلئائانا مفرامتاوهذلوم هبشأ ىذلا

 اهسهم-_ثن نم ىتادق ىطعاو 3 ىدخ ندك نهىشاعنكمأو 1

 دود_1نا وكس رد انظار « اثإاىنانحرحت مكاما1 اهملاب سني امو

 دودصا|حرح ب وأ ىذلا ا« اذياذاواعحاوت حر حرح
 || هللااهليمرك ذم: دقواهبفهرعشلزغ رثك ًاواهملال_ملاوا فغشلا ريثكن ودب زنءاناكو

 : ناكو هنامز لخأ ىلعهمد-ةئو هلذ اعش فطاودب دأ نس بدالا لهأ نم هرمدع لهأ قالخت

 فاطتقالاو ام عام ال اواهملا لدوتلا ف مح اوامنامهلا ريك سو د.ع نب رصأع وأ ريزولا

 ول ىناد.مهلاو ىعط عيش
 تحن صقر هنداح لر

 هتدعقىف عد رتام هتدعر
 هكا وهريدعم نما الو

 تكرو ةل-!ا سدا نيح || ىلا ل كونو نودي ز نا ىلا هلم ةرثكل كلذ نءزعفعرابلااهلامح عتملاوهضغلا اهادآ راقنم

 لواآلاو ل.1تا كل مو ةلغبلا

 مئللا سأر و لودلا ىنع

 لمعالو نهولا ل-ج<
 له< ىثلارهظو نهدلا

 الو محفل ا نهنيل دع

 غلاسو هريغ ىلع هسر ودععو هماعم مظع اهقرعنو هلا[ يلم عسا هصاوخ نم أ ها اهلا لسرآأ نأ

 1 بس نمد هدالو نا! ىلع ةلاسرلا هده ًاشناف نو ذي ز نيا كلذ غلبف هفايغر ىلا ل_هوتلا ىف

 ىةلاسرلارك ذرهت_ثاوامتعاباوح ا هلعح ومماتلا عون ىلع امااعىنب وهب مكهتلا و صاعىأ ريزولا

 ةدالو ىلا ضرعلا نع سود مع نءارب زولا كل سمأو قاوالا
 ٍإ جهءادلا ىلع هنئملاةلاسرلا تاعصس نو

 محشلا نم نيلطر له : لاقق ”ىعلا ىفلثملا هيبرمضب ىذلا ىدايالا هباعث نور .عىلا ةراشا هبف عملا اذه ( كي نرق

 تعهنام ريمعشلا الولو |
 0م رور بحل برهن رش ءدحأ ىلاريثد هناسا جرخأو هعب اص قرفو هيفكهفف هني رتشا مكن هللاقف 4عم ىبظلاو

 تاكل اكو هلا عسب : ديرب ىلا تودي ر نبا همشريشت .هللااند (كيلا فيضأ اذا لعمل ! مسال بحو> سم هعنسسو) ىلا

 عبانالو نهد نيح نمي |١ هلعحو لس ىنادو مطن هنال تاءدولا ىناب ىنكملا هقمب تبقلملا ةماعت نيا سيق ىتب دحأ ناو رث نبا

 لسق ق4لا ىفلثدملا هيبرضد ىلهاخؤهو عيض: الل هبسغنا ةمالع هع ق
 !| امغ ير اذا ناكهنا

 اة عوج ب || ودي مدتخ اوهللا د_فأام ملصأ اللاوو 1منع لب زاهملا ىغو نامل عارملار اخت لج الباوأ
 لولو ءاعد 0 حرتقملا ١ بسر ناور بلا ىفهوقلا لاق مه ىهأ ىلع 4 -ةنمهاوءاطأ هنرعدن صامت ىف ةواغط د وسار

 جوخ ذاما قع نكس, || اهودع هب اواهيكرفرخعأ هعن راب ةرقب هوخأ ىرتشاو ةوافط قب نمو عفط ناو بسار ننزل |
 ةلايتلكلا ةةده ترك ١ امرا ىاردراسم علا ءاضما دعب ىطعملل لا ام برمكفازن-ءمهدزلاوو هخا ىلإ تغتلاو

 امس ال ىناريمالا ملعبل ُ لافو ةرةلارمعرابم عوف ل

 عوطادذعو ع

 زاغاةلهكاةدلهر ومضت م 1 0 0

 الا خا وو مت|انلس لع ىبنومهنلاد.ءنبا ىميءىلاهيريش ممماتلا اذه (كدلعسيقاذارثاطلا نع هنعروزاماسن وطوال
 6 7 8 0 2-2000 2 0 3 مك 5

 كراون حسو عر هر ءلابفدلا ىلع نغن«لوأوهوهني دملا نكسافي رظانحام امن ناكريعنلاونأ هدنكو موز
 ع 3 2 ا 3 - - ا را ا ُ ش1

 ترس مترثاسأب نمر | )أ تام موب مطفومل ولع هّنلا لص هللا لو بر ضقمويدلومناق ل -ئملا همؤشف برض كلو |
 أ| نموراصن الاءاسن نيب هممنلاب ىثَعت همأ تناكو نامت لق ءووجوز ورع لستق موب نحو رك |

 : قرم لاك ىلهلناو) سود. .ءنبا ىلاريش: امنه هلو بابل اد د ىفةءام ىد ىتلا ةلاسرلا هذه رمذلت |

 ههماعألا ىلع ثراث إ>و ه ه-مادمدااورعلداقو + نيطرعلايهن رام كالو + نيدربلا

 نيرذنملا نور عىلا اهتههلت ىفري_ثتىنوالا ةعضسلا| كاذالا تنك الو ه كايا ناسكتكما

 أ | ىناعالا باص جرفلاودأ ىفوّسا ةيمستلا هده دقو اورحت هسأب ةد_ث نم ىعس ناكءاعسا اءام

 لاف انف ااهةلفم
 ا ف نادمولا
 اذه ىلع ساعن و هاوس

 ناالا مسهللا هادتعام

 .٠  © 3راع 10 0 5 - . 39 : - سنو 6

 0 0 2 أ لاقو نيدربهسابل نمجرخات قزح دنع تءهتجا دوفولا نأ كة نيدربلا + هقامأ د هياكى اهحرعش
 0 06 ند ارضمو مثرازن غد عم ىنددعلاوذعم ىف ن كحرز.لا نآل معن لاقفةل يبق برعلارعأ تن | قرح هل وا يورد, لاف ىرخالاب ىدتراو ةدح اويرزافامدخاقرمح |نيىضاعماقفامهذحأ لف لبق برعلازعأ مقبل

 لل_> املا نيل اطتل هوسختب كس كيو سعي 0 ُ تي ل ايست ده لاق سانا نكس قرات لقال زركن فيتا قع ا ىبسغملا زفه داي هللا ٠



 5م١ 0

 / 00 طلة لسا قو ناي هصقااردص

 اهرخآىلا ةديصقلا فرظت ةفادنا ععرالف ل 5س تأريغ نم هماكت هنالنينمؤملاري ها هماعركناف | نكناكناو ناباهزع
 اهمفاذاو اعدتساريغنمتدسلا كلذد داشن اب لدا ادارأام ملعيل ترادولو ىذرأامهللامذ

 لءغيالاملوقي نا للقدم * موضعب و لوقتام لعفت كارأو ولوديرأ الواضر أ( ءامسلا
 نامنلانمهملارذةعاو هلءْزَح ا وهيد عوامرك ”لتفسبرغلا هديماش تيملا اذه ىلا راشأ هنا مله ند ديز ولا ع 0

 ىرذ ىذترملا في رشلا 0 ا ل رماد 0 0 راق هللا ا
 0 هود مخل سعب ١ 7 3 0 8 0 00 00 0 سرملا قوى دالا لالا ارعشاا رم ءلااوأ د هت جقاس | 1 1

 هسحارخ دع وجرحأو بصسفدب أو ىضنر تضخغق:أاعلل « ارام هبولع ف ارا ان نك ألناو انا علم

 ديصقلا فسطا | ىنألوقدهي ىنعلاقفهللاو الاولاتفتيسل ارك ذا ا نورد ل ىضنرملا لاذ

 ماك وان لهدامسلا نوف. .صقان ند ىف مكنت أ اذار
 نمهناكءافرلا ىرسا | ناواذنأ يدل فرس ةلودل ا تسوج اورلا ىرمدل ا هصق ل بقلا ادد نمو

 هللاعف ه-_ءاعع ءانثل |ىفةلودلا فيسس غلاف بيطل | أرك ذه باج امو ىرحوةلودل ا فس حاد

 ةرمصنلا ريما قارعلاب

 ا4 ةريضملا يعزاراب و
 ردن نامه نع فكرا

 ىقاسالو ىرعو عوجيىلا
 توام كلذ قمع دهلا,ضراعال هدنادقر رغ + نم ةدمصق إس ختي ريد .مالانأ ىشا ىرسلا 0 ا

 اهعاطم ىتل اهشضاةلاهتدسدةانا ضراعر وفا | ىلعةلودلا فيس هلل اعذ ه-رمسريغ ىنىنتملا 8 6 1 ا 5

 1 : د دو 2 اش
 قباموهنم قس لامسعللو * ىلاموداوفلاى امك. تعال | 3 1

5 
 هن : ار نكل بطل |ىنأ تارا“ 1 نءاه دجأ لف هلال ا كلت ىفا تريم | وهدم د ىرسلالاة | 22

 ه-و د“ نءاهرن ىف لو 4 1 قدالىع امناولو ثدعو ن ا
 قل كلان ىراحارا . قسد زهاب ناءاشاذا لاللا نمل ثإ 0 الانمي ظل

 اذه نمفطلأو :هدصعلا هضراءم نع توح اوتيل ا اذهىلا الاةلودلا في.سراشأ ام انلاو 6 هعاد نءىلعريمال ار دال
 دادغب رح ىلع ل>ر دعقلاو ميانلا بنا 0 ة نءهنافءامك ذالا لشكل قرر نبا 0 ناتيل ول هيلاون ارا

 م>راهللاقف باش اهليقتساةىبرغل ابن ا1- ىلا هفادرلا ه-هح نملاسل | ىنةعراب أ ىها تاسقاف نإةسصم ىرعأ ىراصق
 لسرلا لاقاةرمش مرابر غم اراس لب اهةوامو ىرعملا ءالعل انآ هللا محير هل تل اةف مهلا ني "ىلع هللا || هنت اهعايشو اهبلا
 هيدارأت لاول ة«ةفمهملا نايدارأ امل ىلوة:ملناهللاداز]تاةفةأرملا تعبت اهلاوماو اهرتشااغاطغو
 قر دا الر زمرد تبح نم ىوول | نلح « سطو ةفادرا|نيباهملا زودع قعمطمالو اهيف عسنا
 هلوةءالعلا ىبأبان !تدرأو || دهزلاترث .الدءب ةدابز
 لاوهأكلذنودنك1وبيرق « اهرازهن افك ناهراداف دبأ ص أرلا باطلا" ندع
 أنا دبالو ميملتلا عوب ىلدىسم | مناع ىسل دنالا بورا نودي زنيدءاولاىباريزولا ةلاسرو طومخلا ري ثكريممالاهلبا
 هعدنلاةلاسرلا هده ءاشنا سو اهدهحلت هده لماتلا ملح ثصحاما هال كح ىلا ركاذا طلخلا ريك يسضاا و

 مل! نجرلاد بع ىلا نيب وسأملا برعلا ءافاخ تانب نم ديد هدفي رظةأ سها ةطرقب ناكمنا || نم ريخءاملا اذه بصو
 دع ااح لدا هللاب قكسسملا تنب الو ا نار نا *زإا دد_.عىنب قلخادلاب فورعملا فيضلا ادد دعو هب رمش
 لاجتاذتناكو م-ه>راطنو م>رمض“ 2و باكل !اوءارعشلل سادت تراصف هل - ةةواهسأ ةيكن قاكو هيرو 5 نم كذآ
 اوف رصعلا لهأن مهري-غ فال نر ديز نبا ىلا ل_ ماه ناكد قال ا دو ضغبدأو عراب ل رئاذال وعي ومالاب

 هذع همضار ىهو هل ان ىأرىنادوهلا لوصفلا

 سالك ١لسالا تير قاف * فران زمالسظلا نحاذابقرت ماعن الا نم ةرمذ1ا هلهب

 سسرلمهلابو لظ لليللابو « رشي رار د لاب ناك ولامن «ىبو فيكف مانملا يف هريلام
 ىل-:ذالوا مشى ها هع هلضف ىلع نو ديز نانا ىذغىهوهنلاتيتكو انهأشنا لءلو مانالا نم

 دع ىمدلال كم اهناك "و هما دار ى طال هبل دءةناركسشباّكلا
 اهاوةاهرعش ضغ نمو ةنامهتم ناكم الغ ىلا فسطلل ا اهمال ىقريشن قيرط نع ركساا لداع



 موك. تبع د د

 صوحالااهلوقي ىلا ةتاعتيب اذه نينعؤلا || 0

 5 جيرو نعد دي 000 - تسي ا يي 9

 اليئاناء او ةغقرلا هذه 1 1
 010 اعلا هكمأ لاوزرلاتقوبي.لاريسدنع « اوعادبنيذلا ةريملا ى 0
 تح هدلع يسأال ونيهتس لاجلامامام_يعيفل- حار ٠ ىدلقو مقمىتااولع
 نيملاعل| بر هن د 4 ار نيه لاحرلا فام نو_!ه:الوم و ولا لحزأ قزريزعلا عادلثم

 دجأ ىبأريمال اىلاهلو) مهنوخاو ه.خأ ل>رىفعاصلا ل_هجنيحمالسلا هيلع ف_سوبهصق ىلا ةراشا هيف عيملسلا اذه
 (دج أ نبفاخ ا سارفىبأ لو جملتلا فأ اطا نموكلدداو رعشن

 كءاقب هللا لاطأ ىباتك ورم هتأو د امونهدراك * ةلدعىدالا در ريخالذ
 النا تردد دك دقو مون ىف ه-ذع هللا ىذر با |ظ ىبأ ني ىلع مامالا عم صاع انيورمع هدقىلا ةراش هدف جيملتلا اذه

 فور م هتريذح بطاخأ نموةروعلاف_ثكريغ هعس ملفهنمهلصاختال نأ ور عىأرومامالا هساع لج نس نيفص

 نا ةاناك ل يماقل ا ردهم ا ملم ىفموضعب لوقةيروتلا ةهح ىلع ثي دخلا
 ىرعلا لودذعو «* اوراج كلدارداب

 ئريعدا يتصور لا لسو
 ردن لهأ مما ٠ اودارأاماولعفيلف

 عملط ادق هللا لعل بطاح لّدق لأ ني>ر معا مسودل عننا لص ىنلا لوقا: راشا هيف مملتلا اه
 رءاثلاوقكلذ نموّمكل ترفغدقف مت شام اول عا لاتفر دب لهأ ىلع

 ا ةيرسط ترذنام ضقن

 ىطدشنا دشن ءتدعسو

 نم ةمهو هان ماكو ل عص هلل |

 اسوا ىلا نا شعلا

 ىعمانا تاقفام_ءطمو
 فدلعات قالك اره رعسهلا ةءاسؤْك «ىنحاوؤرا «٠ ىظتلتواذلاو ءاضم .رلا عمو رمعل

 اساليب سا نإ | نيادسع يتوسع ماسلا جرام ىدلاروو متملا تيتا كلا ترسل ادهم اا م
 86 5 3 50 ا

 ام* انه
 وهوهوسعلابفودوموه

 ا :ءاش و ثان نل 0
 . و . لغش ىلا وفن الوزن ىلع رانلابءاضمرلا نمريصسملاك . هنبركذذعو رمعب ريجسملا

 1 و 2 34
 5 2 0 5 3 ىرتسههري-ع ل-> اوالا ىعامو 5 هرم ءاتشاا تاواكح نولوقب ا َط ىل الع 1 1 0 ؛ مهذعب لوقكل ذ نمو

 شيعهللاو اذهو بطخ ارنا ندوب امس .ىلا لكو ثدردل 5 لداح لكلا سكل !فاكن اك اذا
 ا نم اا ةركسنبالرقىلا هدين عمات ىفراشأرعاشلا اذنه

 ريلمالا مام مايأ تنكو افءانتاجام نءرطقلااذا بس ه. هِعْئاوح نم ىدنعوءاتشلاءاج

 ىناثلاك الوأىند-او هدرقأا | يس ىةهفلمتناكو تن أ نماهل لمةةفارظا او قدا لهأ نم ةأ ها نأ انه عقرام ف در

 ىرأو لدالاك انانو | ةركتنالوةنم عباسلاو سداسلا ىلا فيطللا هلت ىفتراشأ عد اسل ىف سداسل اان تلات
 0 اسر 0 لاف نيتيب ىف ىنغملا اذه مهضعب ماتو« 1 كلا ىفمعانلا سك اان أتلاق ا اكف

 0 امد 0 عءاطا او ماكل نماوخ د اسك قةفوفلل اهنار

 ءاشادا ارخادم نب س>أ عباسلا ىف سدا سلا انآ تلاق 2 هددها تن نماهل تاق

 داراول اعشاوتمو مده: || ىلا طا هللاو ىنار تاما ا ىف ىرب رملا لو لست انه نمو عيملتلا بايىف كر دنالةياغادلس»و
 محا ولادوسمو مظعت | هيغبان لما تيفاضدأ تاماقملا ىف هلوق ل_مرهتاؤاوم لبق .ه أ هلتدد -ًاوهتاواكبءامشلا تبقا

 ىناراوداسولا كإاداس نم هغانلالوةىناريشد

 رخآتلا ىلا اود نآالا عقانمسلا امان ىف شقرلا نم « ةليُمذىترواسفاكتبف
 امرحلءاورغصتلا ىلا ادم | نأ ىح هناي سابعا ١ ىنبر ودم عمىلدهلاةهصق يمال فئاطل نم وةقيقدلا ةمملا ىهةليشدااو
 وأ را اناروأ رّوصت ريمأ اي فذهلا لاف ةكماع تيس ةيوبنل | ةنيدملا ىفا مواعما دف ىو ةزئاح ىلذنولا دعور وصنملا

 انظواأ فاخا اداقتعا

 اهئثنك ل ناوفلتخا
 طاغلاو كدر راد تدر

 لكوءداؤفلاهيوادعلارد- « لزغتأ ىتلا ةكماعتسباب
 عساي حبيس ايس سس

 ( ار عع



 النغانالافىاللفانفانم  ١84
 0 سمو ا ره وع .ل.رع ىلا 92 00

 0 قوجسلا لدستم لالارتسو ه افرض اولات يق سس نامدنو فخ /ريبكل اهلا فا
 | فيطا ن-هذىف قد ىن-_ك ه اهيلعاهت-احز تفصوتفص ئ مالسا اوريمالا

 هلوق بالا اذه ىفناكرلا ههل تر اس ىذلاو ْ ضعببناعنهلو)

 مقسلا ىقءعربلا دمك « مهلصافم فت شمذ ٍْآ (هئاودصأ
 رر:دةوهسرغو4- :دد ارارهءاوصربرقتولوقعم لاب سو_سملاهدشت نمهتدروأام ىسهتت١|| ءاقبهللالاطأ ةشحولا

 تايسيديلا باص د. ثهسأ ىلعو هس ثة)!بابمدقملاوه سو ساب سوسن ا هسشت نأرركتو | ردصلا جد ملا

 لهشملاتيبل اي واع ةمدنأت دير دلل لا صريم عه ةمعب دب ىف ىلإ !نيدلا ىنس يشلا تيب ناكل ومس || تافدنزلافراثااحادتفا

 ظفللا فالتثا تي فهيد ثنا هدهتنر وظل انه نيثيملا داربا ني_هتف ىنعملاع_م ظفللا الئ ىلع ||
 هلوق هندع دبى ىعملا عم :

 مدفن مو ضعنم نيب ىرثلا ىلع ارتقى لعسلا لح اف اكا

 همشنلاقهلوعب ةعبناو

 تشال:و تراتئنطأ

 |تشاطو تراطتشاعناو

 | ىل-_عالرادب اذارطقلاو

 | ضافو السما(

 مهتفمريغر+ دبا تءاج « هعطقم سرط ىنع طخ فورح | مرنف كاد تال
 ن- >ام هيأ نع امهدحأ درولو رن“ الا ىلا هر امتدفال صةن ه5 نيديملا نم لك هلل لاك !تلق

 هدرعع نوكي نأ هن دصقلا لدول او تيب ىف هشتلا صن ف.كو ةدئاوهب تمتالو هع توكساا
 قرأ ىناهلوقأ ىذلاو ىناثلا تيبلا فهي همشملاولوالاتيبلاىفهم-ثملارروك ذملا عوذالالاثم
 ةغالبللهدمب ىذلا هسثتلا تيب ىلع الو ىن عم ىعملا عم ظفالا نالتث ا ىلع لمشملالوالاتيملا

 قهسشلاا عواومظ: امناممعلا ناانه لةطامبئارغن مويلعأ هلاولو الاىلا هرامف ال هدم

 جيدم ىهلوق هت: د. ىف لوما نيداارع يشأ | تيب ورد_صلا ىلءزتلادراومظنو م-هتنعد دب

 مل-وهيملع هللا ىلص ىبنلا

 | هل هولوأ نحو ضابو
 | طو_ساندرط:ال هعدصاا

 كرس اناةهدالو ذاك

 راظذن لاح لكىلع ا دل اك

 رظن م ركل ىل-علاعنم

 لال ذارظن ميئللا ىلعولالدا
 ٍ لبيوط فن اد انيقل نك

 مدعلا  لعالاك هلابرثلا مد ع معن ه-.لاهشدشردسلا لمقو نءولفموطرخع هانمقل

 هدرسع نوكم نأ هيدا مال نذل يح خامات 0
 هانم رزشر_طظذانظلم

 ةر ومما ةهس "لا هيد د مصةقل_ضافلات يب نم 5 ا م هازعم نكلوهيبثتلا عو ىلع اده اع ١ 5 كانا عدنعمرر نمش

 امم هلوذ ى *ءملاره هنمذود املا تيملاو اح 5

 ىزهط هما ىنسرغا ل سنئرلا
 اطكل دلت لاو هاف لكو »* ه صج تح ل:ةابرثلاامأ 1 31 9 سيرا
 0 00 0 8 1 ىنهمدلىنارت_ثاالوءانو

 هن اط هسفاوتيب ن«لؤالارطشلا فل وعي نأ هريغلوأ نيدلار ع مشل ةداقعل نبأ نم م
 «اط كلذل تلاو هسفاد لكو ىنائارطشا!قلوعبو « هصعنأ تحت لعذفاي رثل ام« 1 1 انا 1 ا

 ىمدملاوهذا فاوققلا هسشن فرو ىوبنلا عب دملا فرش نيب 4_بق ته ىتبعبي دلتدب و ىهتتا ْ د 3 ر

 ىيدبلا قيرفتاعوىلعلقشملاتيبلا فتاةاف يشن لكي ع بابلااذه | ٠ بنام كلا هد اردتلا او جسم | ت هلأ ادم -لااده |[ ' 1 لا ملا تيملا فتاةىتاف هماشن نام ا
 |لابقالا نمرةشاشلاكد رت

 ء هشلا تيب !ِ

 1 هلع تاس و هاوس

 ميلا لماك اذدوصقن لاذ « ىلروظ ىدرفتلاوردبلاوهاولاو
 همشتلا فتاقناولا ملسو هيل هللا ىلص هلاك ةغالبلا ذأ قرهظأ لزأموأ| هداعولاسا اع

 اوال « هلراصدو>رعلاك تلا فردبلاو ا لا دم
 دم نسح أ مس همت هللا ىل اتاغ 36 ؛امىدلا عم قهدعب تاةىنا م اون هطاسو اودع هطاسإ ١> مسو هلع هللا لص ىنل ا تافص ىف مجلد ململا قددع تاةىناغأ]|

 نم ل->أ لضافلا ادهف

 هللاهدنأ هيقفلا هدلاو

 مبكر عيملت معودلاكو 03 ةعضاخ موقلل ىعتلا سمع درو

 هتكمرأ همواع.ةصقولا عصمةني رذوأ تدب ىف عولا ادهم را نا تال سال قرع 6

 هعأب ,اوهنحأو ليشعلا ةه- ىل لع هم الك هير اكلم لاو هر ,اودل ظفحر شاش نا ةروميم ٍ

 نس شهضب قى مطانلان اكميلا يدب ملمع اموقداههردرص عملا ىنءملا ىفةداب زدب لصحام

 زيكا لت هع دا ماتم

 ىعم هرمّْمعلا نسكن هيصول

 توربحلاو موي هنا دعب نم
 اد-هد عب ديرأامومو3

 ىرا ن-ءعالو ايامعا تانعالا



 انكر مقهي مكلشملف ١

 عال رم كما ع هذراوم : ا ارمملاب راف تا لباقت تناوتوامعت | 2ل ناس وقدام اهعرتار هسراتنلا لسانا راق الا
 ٍّ م 0 1 اننسنبا ىلع ىبأ لود مطظنلا نمو فصاع مونى ب رلاهب تددش ادام ركمفااعأ مج رب |

 لا 0 ىساب ارطا اريثم نا لوو سوس لا.لوة٠ملا همششت ىنعأب ايلا اذهىف ىو نمى را 0 7 تن واللا ةمكحو جارمم م كلعل اوهجاجزلاكس منام

 ْ قاو نأ ناد اودعلا ريغ ناسلاو ىناعملا لهأ دنع معلا اله نا مدهت لق (لومءملاب سوسملاهسشنت عيب ارلامسقلا)

 0 ملادع 0 ْ اي مس كار اهنا | ةمهتنمو ساو ع نمةدافتمتساشملا مولعلا تالا لاذ ذامدزلا

 م هيد اف || لموعو اسوس لومتعملا غيابلار د-ةينالوةعملا, سوسحلا ه.دشت ىفباوصا اهحوو اهعدسف

 لمت#ال ةل-صو هجسش : رعاشلالوقك دك ءحهسشنلا جدبفاع رفع املا قد رط ىلع سوسحلا لص

 عادا نهيب حال ناس هب اهاحد نيد مودا نأاكو
 ا 1 هيفينملاب كيت مل-سو 4 ءاعهللا ىل_ىبنلا لوقا قارسثالاو ضاسسلاب هنسلا فصو عاشا لهنا
 0 0 ءاقأ لرشل المل مهلو ةكذ اوسااوةلظلار د سدلاملكوة عدلا ترهتشاو اهراهنك اهلملع اضنبلا

 عر 3 3 0 ةلظلاوداوسلا سانحأ مادقم عددلاو ضاس وقارسما اهل ىتلا سان الا ماتم نسل ارعاشلا ده
 رو _-- ن 0 ّق رلابلاط ىبأ لوقكر دعتلا ده ىلع هدشتا | هلزاخ سوددع سوس هسشتا داع نال

 هش رس راسم نم هسل ر | ىشع لنمداؤذوىونلا موي 2 هن'اكم الظن اكد دعلر ْ

 || تدوساهوركمهلاتغ نملوةكداو_!ا,'ف صو هراكسلا اهف ث د ىتا|تاووالا تناك املهناف |
 :١ فطعم هب هفرعو همثفمالظاا نم دا اب رهش أ ىوذل امونرع اشلاا نه لح ىندع ىفاسندلا

 مد

 الّتقم داسيا دك مزع « هءاروحارصلا لبنمكم عز

 نكعال سرف نم ةل-صمت |
 زو الددعونيفصن هعطقأ

 راق ا ه4 رورك م وأ

 دزوأ هذ دوعوأ هّنعل

 ئءوا هعيعن تيبوأ هيصنألا ىرالا!ىلقلاو و شهد ل نمباقةوسقىديقاشءلا في رظنالاةرظن قشعن ل نمداؤوْشب هءاع
 هده ىلءربص دعف هساس || لمركز ىلع سةفر.دةّدلا اذه ىلعداوسل!ىفالصأ هدنء باقل | اذدراصةداوسا !ةدشب فدو |

 لالي هبفده1ن|لاخماقف ه ههحونم عصا وضرفسأ  لئاقنالوقأ

 لادولا ل امل قرد ةعاس 001 هد ىلع لالا انا

 رعاشاالوقثكلذنهور بو زرعتأم ىلع م مفد5 للصولا نامر ضاس ورعسهلا ةعاسدا 8

 عوقودعب ءاس أملا نمهاح 5 همهغتحت نمردملاع اًضتناناك ا

 اذه اف نيسرمةعءانهلا

 هللا دبأ قسولو مول الذ
 تامزلا ب العنا نمريمالا :

 ىينونتلا ىذاةلا لو بابل اذه فس رغلا عيدان نم سهلا عولطالا (

 اقلط ٠ تاسناف.يكر طاركسعو « هرك اسعتفا ودة دربلاىرئامأ ناعتمسملا هللاوام رغم 1 ١

 ةمرةرمدطا هدي مهمداؤتو امه اد-5ف اضن او مد نيسعل اى 5-5 ام كك م-خ ىلارانب ضاق

 اتعرض الا اهد_سع
 اها عرافلا اهفاخعو ا ىناجراط اري زعل ا د ع نب ىلع نسملا ىنأ ىذا لا ىلا ىدد أ دقو دابع ن:ب> اصل لوقا هى و

 هع واملزانلا هجاربو ١

 ايذارسطا نمر دو دعم 8

 هقالخ أ هلىدهأاغ"اكفذ م هئانث ب لثمارطعتيدهأ ارذع
 هٌرلع قهغلاملاو نوصإلا ض»» هدشت ىف دو## با مدل !لوقبابا | اد »ىفةغلبلا هساشتلانموأ

 ركفلا اهنط قهفنكس مهو « هفنكي َوِطا ناكر هن اك
 هللا هجر ساو: ىبأ لوةلومعءاب سو سلا هدشت ىنعأ بام |!دهىفتاياغن اةداغو |

 كس اهمظانلامردلءلاك أ ٠ اهسارلجازملا غادة قتعم
 كيساا هدلخ ًاريلابو دكت اذف ٠ 1موكسقوذرددلا تاك ترح
 ْك_مالاهب ضخ مس> ىف حورلا نم « ةسقب نوزئافلاام٠لردأو

 ك-_ثااده_.هذيداكني_ةاناقب ٠ اعاكداههطل نم تعفخ د ةو

 دي اغلا ىلا همفداحاو هلوق هلو

 ىروف ريغسص بند ئ

 اريسبكى ريف ه-تهج نع
 تنذ هيلدويريد بظخو
 ايروامظع ريطبةريغد

 ال نم منهج باب ىلا عيش
 حج فروظالىناراولخدي



 ىحلملا اماواه افشالا

 ىلع اموهرالهاودن امدقو

 عساس .و حس نم كما

 علخوربح نمت ءدواو

 مدسعت ملةرب تناك ناو

 ناو هاضرودو اهرهم
 نم مدلل لةرمض تناك

 هرعت نين ءاشدل رس
 هردعش هر عشإ مسقنق
 مالنا

 (هيلاوسالو)
 ةوذبلاوقداهلطايةونالا
 نا تاعولو لطاباهة>
 قوةعةجايدلاولا ةرطانم

 قوسف ةهمشلاب هنرهادثو
 لولا نمراب ىتةلتل
 لوضفلا لرت نم نسحأو

 (اضب أهلو)

 لكف لج ا داو
 تقمةنساضد أ انلو لصق

 نا ىره-هاو تقولكىف
 ةعلطلاث عم هحاملا اذ

 اوسدل نكءاوةاطولا لبعث

 مهيلا جات هة-احولوأءاوس
 مهجوت ةحادولواولاملا
 ماةوناريمالاو لام الا
 عطا ارفعح نمالسا | دبع

 نا ني:هؤملا ريسمأ هلل

 همد+خاملاطقنامزلا ه-وحأ

 اريثكف هللا:الّسا ناو
 اعدقر همءنو همرك ام

 هفرعو نارسلا ةلقآ
 تاوردسلار قررت
 رذاوضرءااولالا هد:

 ءاضةلاؤ كلل اهافحناو
 ًايشهدح له ءاجاذا ىتحءامز" امظلا همس هعيقب بارسكم -هاامعأ اورغكن يدلاو ىلاعت هلو هللا هالّت ا ناورهاظ

 آم
 2 ل ل ور ير عدم يو ل يع خف

 هللامظع هيمالسالانلامملاب في رمثلا ءاشنالا ني واود بح اصىزرابلا ىرصانلا ىوضاقلا |
 ا لاصق نم امه هرك د نكعال نم وده هن اش ىلع

 عدرملاءىرملا سشسعلارذدكت . 'ةرقص هنانسا تلغدوو

 عجن اهبف سودحلا هئرلك ٠ دساو مرونم اهو
 ولودرك دمدهت قو درولاو-5قىبورلا نا هسشن الا بانلا اذه ىئاهسشهلد-أ لهمشنا ااه

 ماخرلا ىلعءاملا هماشن فرب زو زب !لوقه غلب ريغ ىه ىلا هس اشتلا نمو كلذ قىاوعد

 ىراحانْسام هضوح نم املاو ٠ع هب اول مام مول هلل

 زاصةباورأ ىلع لمسنءام « ىتض ماخرلا تاتش قوذهناك

 1 ةلكاك نأ عسبطا !نةدارعاشو

 ءاملاب دهطا دعب ءاملا هدشو 5 هس رو امانأ لع ماكأ

 ردمعلا همثشن ىف ىدغ_صا | نيدلا حالسد جشلالوق هغبلب ريغ ىمىلاهساشنلا نم 5 تر

 تنثناامل ناصغالا لالخ ىف
 هسهدض ىفمل اردنمامأ + تنال ناصع الا عك

 هيكوم ىلع هنمتحرفت + اهك انش فلخ كلم تنب
 ىميسنملا هناك ىف هل>أ ىف ىلاعت هلا سف ىنيمامدلا نيدلار دب ىخاقل اانرمص ء ة.هالع 4_ءاعدروأ دقو

 هسنا|اده هغ الب مدع نععانملاهب فشك ا دقن مهلا هممالح رشم اىدلا ث معلا لوز

 ناصغالا هسثن نيدلاحالص خيشلا ةرامءرهاظ نا ميك ءاوقو لاو هيلاراثملا نيدلاردب حشا ناو

 نعكلذو اها بكومىرظاللاه" ابشن ملط: كيلم تاب جدلا ىنرذببلا مامأ اهئانقنةلاحف

 هةفدصلا ىلع هنن ملا ناصغالا لالخ نمهروهطةلا- قرد !نأ هدوصعمو لزءعهسشنلا ناظم

 كلذ ىلعهدعاسال ظفالا نكل هيءامحالاهئهالال ثقةلالا كلن ىلع ملهتند ه.ث ةروك ملا

 عوطقمنأ ىلعدارملا هلت لف كلمت نب هلوقب 4-:ءريسخ أ وأ دم نا دغالا لعح هناو بولطملا

 ىوجهلاصانرونينيدلا ىتتل اوقنمذوخأم هدشتلاهغ الب مدع نم همقام عم نيدلا الص جيشلا

 ءاك ذا طرف نم هقر< داكف

 كلام شنم للطي ججاملا لثم 5-3 امعوصعلالخ نم قرش ردلاو

 سلب ريغوه ىذلا هسشنلا نمانههن هزار ىذخا كامشلا اه قل دمد_ةذلا لهال سيات اق

 نأررة:و هدشنتلا باي هعدعت بحو :ىلءلوعلا مدع داو سوس لاب سو سلا باب

 عت الا مهلا ىف مدوأ سهلا ساوألا ىدىتلا سمللاو ملا وقوذل اورمدبلاو عسمسلا تاكردم

 ادهىف عونلا اذه نالوقأ (لوقعملابلوم ىلا همش:وهوىناثلا مسقلا) ىهتناساوطلا هلع

 هبيشن ىعأ ه-فتا->وام نسحأو كلذ ىفىوةرركس دقو تاسوسحلا عةاومهل سبل بابلا
 ىنتملا بطلا ىبأل وةلومعملا,لو عملا

 الاصولا دعاه هردق ةعاسو 5 ىلا ىوغشممهلا ناك

 دارطتسالا كد متاسانملئاهالوق انهفي رظو

 هساحلا هيلع عمت امىلا هساإلا هاععقت الامجارخاو هو (سو س2 اي لو هعملا هممشت ثلاثا مسعل ا(

 ا بيبي يب بسبب سبب بسسس



 املأ 0-0 دا

 درغااةضورلابايذريطناك ه٠ هضفةوانامحأ دوعل امحرت
 بيكرتلاةداقع عماهنالبرعلا هساشن ن ءاوسغو مهعمت ن نمو نترات ارد لوقلامدقتدق|

 نارع_ثلا نمريشثك ىفتفلوخ برهلاىدرط نا ةدهعلا ىف قيشرنالادو ىهأر يبكن ءرغستم

 ند وأ لاك بايذلاب اهسغن هيشنن نأ ضرت ملةل هلا ةندقلا ناو هل دأب س مأو تقولا,قءاأو هام

 3 كسلا توعنبال وقل لكل

 سنالا امتي نت الاىرصاو اول * ةمدث جارزملا فك اهيعالي

 نسم ا اهطخت دقردخ زي زع 2 اهناك ةلعالت مدي رق

 م4 ا بيطن ام قوذلا لهأ ناوةمل.سلا عام طااام مرغنتو ةهمعلا ق اوذالا اهعت 4. دشتلا اذه ةعاشب

 هداععو ه-غالبلامدعنيب تعج تلاه مب رغاا هس اثنا قمزحو نمازي رة أيشاورمبب نأ

 رعاش كالوس 0
 رك مةناك يه امس طخ دعب تحدأف

 نماودعواهموسر طءاقّناك ارغتاوت دعب تصداقر علا

 ضورلا ضو رجالا ١١
 ءامدلا نمنب وردة باث 5 نامعتلاق ثاهشن اك

 توبثوات ور هقمطالا سفنالا نات ىتااءامالا ةرثك هعاش ه.ةناوا يضم اهسثت ناك ناواذهق

 هلوةىفىرحا ا ىلعهودهنو نيرخاتملاب زصن | دعتلا اذه

 رئازملا هلع كقشام ةرثكل ها اهعاواهذذتا لارض
 هعاشب هنفناوائيضم ناكناواضد أهي ثتلاوا ملم هب وم دخ لعح نأ ىلع ىرحا ملا دازاماولاتو

 ءامدلا باع سىتحدي و دخخ قءرئارملا قشن ىتك ااممهضدو تويحلادخ قعر ارك.
 رئاصومدنمالا كلراذع م« هقوفرضخاودالا  لازرجااممو هلوم[] ٠
 هلو ىف سقال5 نبا ىلع هوباعام كلذ لممو 8 ١
 ىاشحأ نيب طقسوهامتاك . هتاجدىف خب علا ىرئامأ 0

 نم ىلغ أو ىلعأ هم اوءاش-الا نيب طق سلا نم مسهبأ ل للارخاوأ ىف عيصلا سس نأ كشال
 رفش بام>الادودخ ىلعرئارملا قشو“ 0 طع سااورب ده: لك ىلعوهب هنشملا

 نوكي لب بو.21فاصوأ نم ْئدب قاعت هلرسل كلذن وكب تأ الا مسهللا ةسفمطللا ةح مالا اممم
 رءاشلالوقك هعقاو لاح ةءاك هقاعأ

 فراطملا اياعتلام اهب طقس ٠ ىدنالو لارالان امعنب نار

 فعارن امني ىنفسنمىناك . مدورثا أ عمدلاوا ب تفقو
 رعاشا اذ هنال هفدل | هذه ىلع هنانرخ هقال ةلاحا ماقام د عمدلا ناب رحا ةاركسني ال ةلاسا 86

 ةدسشل عمدلا ىر< نأ هلاحي قال ممم ةرغقماد دو وهبابحأ لرا: «ىهىتلا نا معني لز نأ امل

 ادرك ذ مهن ىتل اهن د. دق نم ليم ىضاو ربا لوق لم موامد ف الا

 فسعت بكر اواي السباب.« انريدو ني هرم انيقتل كلو
 فعرسطاح١٠اهنمامراوغ « انمتاك ىطملاو اهلا ترظن

 ةلاخلا هده ناقاهلاح ةءاكح قث ال ىطملا براوخ نمءامدلا ناب رحو بابا ١اذ -هىف اهم ثلا اذه

 وحسهلاب ا اوةىف ذل ىلا نم تكا تاقىرمملا ة دش ىف ف معتلا نع تاياثكل فال اهو 9

نالوملوةك اع ذو هدب أو اءقو«نبحأت ناكد اش نمتغدىرعاشلااهعصروأأ
 فرشالارقملا ا

 ل ا ا ل م1577

 هصاخ ًاورودصل |تاءدوعإل
 هطفلأو حورلا ن ءاكمىلا

 هللناق نوعلا ىمانال
 انا نوعءحاز هسلااناو

 هلاءف مكى الوملأسأال
 هذفاهم فرعأ ىناوددعت

 ءاسنب نادشرلا ناىلع :

 هالس وهرك دبال ىدح :

 ةباست ءافكورفكيال
 الادصعي الرهدلا نا هلع

 ىقعاذهودتا ريع مركلا
 تار-طقو عوذلا هروذ

 دغاكلااب عند» عومدلا

 تح امعبتك افد«. نم
 الخلا

 نءاباو> هبلاهلو)

 (بانعب باك
 ا قت حر

 مهلا دار دلا لوقي لصف 5

 ص عحصاذا ر_هدلاو

 مار“ الا جدت دعو هعيش
 ماعلا هنن ةركتووهنم

 ساوتسو تداغد نائذلا
 دايدزاو ةبيدملا ضرملا
 ةبسغلا ىف ةدابزةسغلا نم
 ىطخ ىلا هقوشرك ذو

 ولو ىظفا ىلا هتحارتساو

 ىاملا لاذ ع لو قدص

 ب'الوأ اعمج لمثل ا لرتل
 ردصا|ىفام مءولر هن رمس

 مالاكل ارسنممايال ا د نه ىف
 نمعاعنلا هدهى دفنو

 هتكلم مث عافرلا فرط
 1 211ىوالل لضفلا َةزه

 احار ضرالاو ال>اع
 عحدي وأ ه.هسأال هلناوالو

 طفلا كلذ نم عملو



 مناو ىطةمدخو ىطز لاه
 ىطخ كنود ؤاةثاو لت

 ا
 ىطرسدب تبفوام لضف اايأاب

 ىطرض ءاخالا فت قالوال
 ذب كمعزي ىلتب دهأ تنك

 ىلا

 الهق لا ةترعتجا كاراز
 طرضضن ءوضولا ضني امنا

 (خأ)
 كيدي ددشتال لضفلا انأ

 ىطعب ىلع

 ىطخو ىطظفل نم كتالو

 طخ ىف

 كد أنا ىندزت-سنالو

 ىمالم
 ىلعتنأو امظنءتمت
 طشلا

 (ىريملا نسما ىبأ ىلاهلو)

 ىو ىلع بضغت نأ كل سدا
 نا دا: تالاوهو كمون

 دارأ ناو لرض> طش

 صالا ىف هنأرو كره

 امعلئ_سالم لضفأ
 كوع ديهناواضاأو لعفي

 هدهو ناكوتنكل وذ
 ةرضحات ةنضبف ةعبلا
 نآالا

 (يدلغب هيرعب هيلا هلو
 ثتلاش اذا او قلك

 ترماوأ ال-هأذ رطاذلا
 د-هوعتا ميك ىرذ معلا

 ناتهرعدقفلالاو
 تكرشبح نماهعطقأ

 سسوءاسام لع تلدهلاو

 هللهلاو دهم ىلعةالصلاو
 ىل-عتومملا ضو

 هفنرعأر بلقت اتايد

 ملة ١ 0
 : 3 واط

 ران هر لع هناك »م هع تحت نم ه-ةمافزتمت
 دمصق نمهلوقوهو بانلا | د» تاداغ نمهنأف ىطاريقن | نيدلا ناه رب جيشلا هدل و ىذلا هسشتااامأو

 امنا رهىنءا>_للا سفنمك ٠ ىلي ومو.قلابرتدردلاو

 سافنالاب هيفىاوءلاثنع « اهلقص ريغ ةارملكردلاو درصغف-وأ لاقو

 لوقهيشتلا فيطا نموو ماه نباد_عركب ىبأر عش نموهو تيبلا نمريسخالا عد رلا نمذملاو

 1 قشمدلاكبب |ني ىلع نيدلاءالع خيشلا

 اهقوذالح عملا ىءابشأ 2 انل ىنغضراعلا منهم

 اهةوطهضراعنموودشت « هب رق هبفقاماك
 هند ص3 ىف سن كم نيني دا رش: بحاصل | هب اشن بابل !اذهىف كر دن لىتلاة عدلا هساشتلا نمو

 حرسسللا هرم فصو ىلع ل ةثملاةروهشملا

 ءاغصالتلامنذأ مناك «٠ هيرنرذلا شاجذارهنا | ىلع تلام
 ءارعس ناكعأ ىلع صرةءانكدل| ارشد ارجل | يتغمد نأ كح

 ليتلار حي ىلع هس فل اداوس فصو ىناونمو
 ءايدح ىفالالالهك ةلآنم « ةيراج ءادرح ىل_ءاهنلا قست

 ءاسعل دهشلاك هش ىلع « اشلدندملاءاملا ىلع كة ءادوس

 هيشنلا غسل تاب من او عونلا ا ده ىنهلوق ىلسوم لاني دلازع خيُشلا فرظنو

 كلا لا نسح عم دو ىف تاق 5 هيتمهىدلا|دهفصلنق

 كلذ همش امور -لاكو س هع اكو ىبظناكو ندفااكوه

 ديصقنمىلوقاهلا ىيسأملىتلا هساشتلا نموكلذ همشأ اموهلوقىف هسشنل ا فطا
 متزن بوتلخترثأ « عو_هدب هدخ تاناو نيدح

 نيونتلاكءاملاىفهلامخو « هنال.«ىفنونا!ىكحك رصغاو دمدقنمىلوقهلثمو
 ةيديْؤملا ا دملا نمىلوقهل مو

 ناسك مير عسر هالول , نمو ى.هقالاو نيمراا ىتاحاب

 ر-ظانمنيملاعناقامواد» « رداتان لو هللا نا هللاو

 رفاورح مظنلا ىف هسعاطأو 8 اركسعمظن نوالملا ىل جرف

 رعاشعاوولا لاو> اب نماي د هفقو ىف هقاحز 6-4 تدناف

 رئاودلاطس نم مهماع تراد ء« مهرسأب ةاغبلا كاد جو

 راعهمجورسلاكباهنءاكذ م« هفيخ اووملءاناروهظ ىلعو

 هداعتساو باع الا ةباعه سعأ وعقوعهكلمهللادلخ ناطل ل ان الوم نم هسشتلا اذه عقود تا هنن
 مك لضافلا مب تضراعىتلا ةلاسرلا نم وأ اطبلا ماج ف صو ىفىلوق مقعلا هب اشتلا نمو ارا ىههنم
 قمفكلادخ ىلع تطةسةعمداماكت رددفغاو بي ذخ فك ترغط ىتح بك اذملاب موعنلاتجاز

 ةاكشك هحسبلا طرفواهوعس ترا هفحاذولا اهف/ باص سعشن الأ ىف عمل كو بن يه رهال
 نأ نيسعت دقو سو سل اب سو سل با, ىف همدشنلا لب نمارثنو امظت هتدر وأام ىهتن |حابصم اهمف

 دقق هقوذ: [يموغصدنوبلاطا نهذ فنيل باب ريغود ىذلا هشنا نءمظنلا ىفعقوامانهدر وأ

 هغب انل !لوةدسشرلا ىدنيب ىعمدال | باع

 دوما فا حرار مم لة اخ نقلا تزن:
 هنقفصو ىف ثلا نسخت ىبأ لوقهلثمو ضررملاب بولا هد شت هركك ل اقف



 هنريصدح تا ةإ هعود ١ 6 د نيف 0

 تناو هترهض قاخأ ىنكل ساذلا ىق هدو وز عو مهعم 3 هباورعطظاق ىلا اوماطنو

 ىتعقر ضرءاذ هلاؤسفف نومع ىطهلل اهقلت ل« ةرطمرهط تواع نيد تنكول ل فااأو هلاوحاب فرعأ س1نماهلام مسفتبلا تحت « ة ةدروتنلابا هكا لوقا
 كلذ ىنتحرأ ناو ارقشأ ارادعهيلاجلائدأ « امد ةءىيسلاب كدَح تبش هلوقةلتمو 00 ار ردد نؤىةواغل أ اهقوف نم ء«ى دس نارسلا رقة طاو ذ
 تحاص نم تل ل ارهثمراضتلاب اًققراطخ « اما وينك اكو: رج را

 ءارغ دف ثدراوملا

 ءاممكاوضرالا اهعسنال

 ناويد هندم نمد ام ىذلا نيم نحو خيلبلا هيرشتلا عم هلوق ىنبحتبو أ

 اقارواق_دو همست قرد «* هيلعهسدزرادربدغ

 اناطن قدح نم هلع ناك ءأ رواد كللخ اذا ها
 ضعحرف ضرحااب هعطقاو | هلوعب ىو4#ا|صانرق نينيدلا ى< لمت هدشنلاف' اطل نم ىنمكدو

 00 نوأ ل ظ المنا ارصخ هنصغلمشإ « رهز :زاطن عبرلا دقعدقتا

 : مالسلاو البسأ ادد ىكحر-خىلع *» لراس قت دق كدر

 (اضنأهلد) ا هلوقهل مو لمشم نسا دل سيل لسال ا د1 ارا: هرهنلا هسشن

 هءاقب هنا لاطأ جحا ا لام اوايصال عضع ضردرلاو #ً هشءعدنعرملا ىذا

 كات ذاغن ا ىفرتافلاكهدحأ لقتصلا تم حرر دادس ع 12 هلا كرا
 لكك مد تاامو نافذا ||| لك ىةاورلا اهتبساس#تيشو يعل اوهروضل نيد ةيروذلا نس تح يتمتع للام
 هاكر اغااودو هسشنلا ىارلا ىهلرغن دعب قدنبلا سوق فصو قةنابن نينيدلا لاج حشا لوق ىغ*

 ىل-_عثاعبن ىد ط_سلا ا ا ا 3-3 5 هفك ىف

 |ةُروم هّةيطعأ بحأ ناو نررتماح اجرا . 0 ةيدوتلا كارتعا
 ّ ذاك ىديو ىناسا نم ٍ : 1 نيمضتلا نسح عممتلا ف هوي هلوقاهنم ىبدتن و

 ىلا تعجو ميسظعلا هلابهل اجدلا لايذا تحت حبت ةربط 5 اهم دق ىدع تدق نم هلا

 ثالثلا نم لأ ىلعرمدنقأ 6 8 تسر 3 يابا عراك 1 ىعلا - | خ
 ا خشا| ومص ل كاوس رخغااهساشتلا رفقا

 كا حرطش لعل فن اهتاك « انعم عطن ىف م-ظعلاو ناسفن رج ااموةليللاوءونلا الا ججرءاضعالاو شرفنا ىف نضف ه ىنأ يما هلثموكشتو ماسلا اوكشا را كال رامدنا ا لي الاس خت ال
 رعدسا لوضؤبحاص نع . 2 ا 5 1 1

 و م : 4 5 3030 6 « اند لوصمم ملا اذد هياع شا ىلص ىلا ب دم ىفريهز نبسعك م ضراعىتلا ةيماللادت دي دقن م هلوق هبارغلا ىف هلثمو
 1 الا لسلف طبلا ىناعل نيمدنلا عملو ١ اغلا ع

 ليبارغلاءاملال_بءاكالا « مكرك ذأ نيس ىعمدبدهلا كسعام
 ق.مزلارهز فصو ىىراغزلا نس> نيدلار دلو تاهس ثنا | فنا ]نمو

 هحادو اهراوأ « قدر ن«ةردرو

 هنلجزلا قحازلاك ه ةضسمقءارغس
 نيمدملا نس> عم ىلصوملا نيدلار د ميشلا لوق عب دبلا هسشدلا نم ىبعو

 رارع ملا اددرامجن ءوه» 5 انسه هردبل اراعأ ىرعاسو

 اهومسك تاساوالاو طف
 دراوب يبطل دعو دراوُش

 ني لاا هأين ناعلو

 00 ,الا)

 رخأتدق لضفلا ايأاي أي

 3 ل ميف ةواذالف



 ىسدشعر لسصم ار ف

 ادا م دس در

 لس لوم ىتكلمام
 مطابالا لهس مصعلا

 ىلال ثدح ىجدع تنسف ا

 ترداغام ترداغو ةلمح

 ىنتصنق ممن غاوملا نيب
 حانجلا قاعالف خيشلا عن

 ضني موقنيب ىدكر و
 ا ندوبو ةراهطلا مس ماه

 تئدح ةراخل امهقك ا

 ليل ةقلشلا ادهنع

 تيضق لاوهنا ةفملا
 ده ةح اح نيس نالغإ

 عمي سلودابلا ادهدرو
 نا أابتامقف مدصأ اف

 | احا ىنرتنآت عطتسا

 اجادث كلارأ نأ عطتساف

 كلعفو كلومقا فأ كلا
 ثيم ىلا جوحأ رهدلو

 ضدي نأ خيشلا لأسأْ نأ

 . ههحو دوس باك ىه>و
 ا.عر'العو هردق هؤرعنو

 ىلع نيس نأ ىلا هردص

 |: هسادر 5 هيح تارمعص

 قذوملاهنأر لعفي ا هذهلو

 | (ىابسلاىأ خشلاكادو)
 ٍ نا ىل عرب رع هده ىتءقر

 ه٠ةرلاهده نود ل

 تن و هعقملا كلن

 ثيد_-خهلاىف كاضواف

 جيشلا ىلا .ءاقلا 0

 فيعسض مايسهلاز مهو
 الواو رمدعلا هيركرصألا

 6 5 2 يل
 تدوو ه-ءود>ر تفقونا

 رفصأ الي وطالحر تب ار ف ىنمعتضمت لال ارش 1 ناك اذ لإ تاذترمسلاقهنأ دن ردنا هجرت |
 | حورلاراطم لس عرلا

 دسصق نم لضافلا ىضذاقلا لوةهغلملا تاهس ثناا فناطا نمو :

 ىو# | صانرة ننن.دلا حت لوق هد شتا !فئاطل نم ىتءةعن و ٍ
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 ضهن هواي دل ضفنم نيد 0 5 ماكر اقعلا تاساك فوط:

 ضرالا ىلع ىثاولاواكدولا ىلع ءاقراذهبوذلا ىديأ ترن دقو

 ضعءبنمرصقأ ضعبلاو ةغيسدم ٠ لئ الغيف تادقأ دوخ لايذاك

 هلوقاضد أ هب رغلاةلودلا فدسهس اشن نمو

 عزفلارئاطلا برك « عزح ىلعهلقأ

 كرئام تاقفرهنا ىفتاةام نس- ا ىندشن |لاستف بالا نداضعب نخأو ىلع لخ داهم و<نوالا
 || لعأ نم ه.حانونأ ان أ لاقفتنأ نمو تاقف ه:مرعشأانأ لاقفبايلا اذهىنفالوددحال ساونوأ
 قءامقشو سرى ونيت نأ «٠ هدهءارفص جزاا لبق ءارحو ىفدكناوماثلا

 0 اع ول تسك ١ اناحاماهدلع +« اوطافاورصق وشعملا هنحوتكح

 حدما ىلا هثاقلا هدم هقىفةلمه ىفاو نيدللا ادع دهم ىبأ لوةاهعي دو تاهسشنلا غلب نمو

 نيني دلا سوس ىداعل ا اهشناو ناكرلا اهل تراسو مررلا هلق ص ءاض عاضعلا ةلودلا هه همم

 اندودارءايدوعوملا هدشلاوءا ما الا اهعاطمرك ذ دعت دقو هران ىناهل اك ناكساخ

 ةروك دملا ةددصقلا نمهلوق
 قرط: لصا | هناك هقرب ع هقدو لمس دعرلا نمؤ>و>و

 فعض:د هعونكجا رك ذاو ٠ امسان تنك اموابرام تركاذ

 فرديءاملا, نوملا باعسلا نفحو 331 لوعمد_عرلاو حالاماذا تاك

 فهل: اامم-ظعنمقرلاثفذك « هقدووقاردعرل!توصو مياس

 لوسوف داع جرولولط « ىعمدأو ريفزلاو ىومللذ ناك
 ىلاح عما دما, ىدخ ناكام « ةواسنمىرطاخ ل طعن لول هلوقفطالاىهلدمو

 لاطاك هدخىف هداوسف ٠ ىتعن دون اخت ىباق هتعدوأ

 ىرخأ ةددقنماضن أ هلوقةع دم لادم رغلا هس اشتلا نفو
 نان ار يدا ل ترشلالا 0 اخيضغت ادنولانودس تداجد ذو

 قدوقااورحاح نعلغشىل ٠ هاوهىظرو>نهىلاقل نم

 قدعع نم غام هدفارصنخ « كد ملارجأ تحتهرصخ
 ميغ نينيدااري خلوق حد دملا هنباشتلا نمو

 رغصاااهلئالغىفهءلعتحالو « امبورغناحسءثلااماذارمنو

 رنا نم اساكهدف انقرأ اناك . اهعاعش نمهيتقبأىذلا انأر
 رضالا اعاوناقوفان وو سعشلا نم « ائامط تسلا د5 ةروعانو هلوق هلثمو

 رطقلاللبامشابرأ نع ضفنتو ٠ ىل<2 ورود نات سواطك
 اض أ هلوقهيروتا | لاح ىف ةلذارلا هغبلملا هب اشتلا نمو

 ىساو ب اةلاءؤر ا دعلا تحت 5 هدخ قهحارنانسلا ىدأ

 اويلطتو

 ظ
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 افيو

 هبقداذزاىت->ناوالا اذرحل_هكك ناك ام

 هيكموفنموىوشف « ورخهنف ىنن'اكف

 لئاقلالوقةغيلبلاهباشتلانمىنيهنوأإ ٠

 ئمتانلالوةنسملاىفهلثموأ] "5
 هرج عروب دج يكس
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 حابش' الاكعةنلات 2 ليخلاو « انلازنموتدهاشولميمأأ

 حارلا سؤكق سراوفلارود
03 

 م. 1 اكمام ف كسر دع

 اديرقو ماو اردو امهذ 8 ثمقتاهراثأ 6

 روس فن ا ئمتانلاهدلوىنغملا اه
 مود اهتاناح هرراكحم 3 ةماد_هءامم ىرسك ىل_عانش

 هلوقب نس> بلا ىفهكمسود عب امهف س قالة نا هب أو
 هناواىفناورشاونأ ىرمبك « اهتامنح ىفواهت حز تراد
 هناطاس ق تو دو اهب رو 3 هوهق ةل> هسضطع نع تعلن

 هلوق. نيهذتلا نس عمةراغلا ىلا داحأ و ىدغ صل !نيدلا حالص يشلا هيملأو

 رودماهشوهوىداش ى هكا دع أمس "اك, ىرسكم اد د5 ةلوعشمو

 راطظذ ًاةيامضلا طرق نمرادلاىلا * هحاجز ءارو نم قوات فقو

 هلوقب ىلإ: هللا هر سناكم نيني دا ارش: ب> اصل اهدعن هيلو

 ارو ههرصقوجان ىدإكام دع هن رلدوسع اثحىتر دأام اذا

 ارم. قو ىرسكت ا داك قكدعدن « ى رت نأ ةدايسلا ىفالبنكيسف

 نءةدئافل ال اهتادأو هسشتلا ن نمةيلاخرب وصتلا ىنعم ىف نورخأتملا اهدلو ىّتلا تاس الاهدل هدروأمل

 واضاخفارال

 لبق هموةراشتسا لع ١! ىلا لوخدلاو مو رلا دصق ميت ىبلانق نم عج رالف الا
 لخدف مالا سان لاه هعلو ف دادفاهمأ اراصو م واود لع مف هوردخ كلد

 امارس 4 اكو 00 0 00 ٠ ضعل ىلع س اومهتلج ل

 م ا ل 0 سرا 1 ا 0 هلام

 هريخ نع هلأ هرمصمق ى دي نيد لما روناس بع لالا فضرقف هدهاشاع هم ارارسالا او كاملا ىلا

 هبفنش راو فم سا !ىلا مدقو هنم كلذ لهي ملف هنفخ ىهال هم تد رهرواس ةهرواسا انما أ لاعف

 تادرس أ قل ل 1 مه "يك ةرورصلا ردع خا مطل يلا

 نمر ظني كلذدارأ نموانه هحرسش لوط هكللم ىلا داعب ضصاخ نأ ىلا هرهأ م امثو هرب دا> ىف له>و

 هبقاك امناي عذىلا عج .ر ب همكللا نم عاونأ ىلع ةلمشماناو هال ةناولسل ىف عاطملا ناولس

 وهو حرق سوق ىننا دج نا

 (بدالا هنازخ - ناقل

 بادآ ىف ينل سانلا عمك و

 ءاضسلاه-:لقوءاضقتلا

 لاذتالا نع هنوصلام

 ارتسود-.ابأر هنلالأسن

 دوال : م دع

 مالسلاو

 (ةءقرهنلا هلوا

 الوضر-ةلاهشلا دامعلاب
 الا دال ان لا انيغ

 ال وضىهأ داسكلا اره

 لاب ىضنزلا عبش اذا اعأ
 ىلع لو اذهو رملا ىلع

 هلنوك نأ كدوورجلا

 ليياملا يشل! لوقي ناخد
 هضرع تءءعموأ مام الا

 اداه درع ىلإ تبيح
 هحماسأ الو مر ايهذخؤأ ال

 لوعي هن قاكورددعلا

 ىندحاذا نك الا كرا دنأ

 ةقيقحال ةديرع ناالم

 هللا قلخام ةدحومواهل
 ارغم هنمدحأا 3 اهلصأ
 ارهمسم هريغدنعالو

 رودصم هّفن هككجإإو

 مالسلاو م ومهم هضعنو

 (ىصنلا ىبأ خيش! الا هلو)
 مثلا ءاقب هلنالاطأ ىباكي

 11 0 كاط ادا ءاخلاو
 هديه نكساداو هسخ

 فرضا كلذكمذتن كرَق
 هؤارثلاطاذا هْؤاتل يمسي
 هل ىهتناادا نظل قش و

 هل  رطشأ تلح ذك
 راد نكن لو ءارعرهشأ
 تناك اموهماع» الولىل*م

 ىكاىلو هماما الول ىنهست

 ناو :تالغبول ثم نيس
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 ءالولاوهذ املو نآأك ناو
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 لثاعلالوةهبارغااو فطالا ىفهلّدمو اودع ناكناونش+ ناو

 دن> نم تغ رمت ةعلط 5 درولا قدس ىكحت ةدروك

 دعب نمةل بقل مقمخ م دريل |صرةنمصغا |ىفاهم2دق
 : 3 : هلو ا راسا او حا ل اداه ةئنز دح ىلا يغنيني دلا ربحت لخخدو

 1 اليم طن اهناوأ ليعلم افا هدر قت ادا نمل |تقس
 برضو لسالا قاوحأ
 0 اقلام ل

 اليبق:بااطكنيلااهف ٠ تعمفش لنأر ذا كمثلب تعط 0
 راند ىشاعاهط#ت «دقر بيدحلا هوا اك ةدرولا فلاقنم فرظر ا ا 1 1 «اه -- - : 0 : را : ل دا الواع سدمل ناسارخ ىلا

 سحرتلا ىوءلا مدي لوةفرالا ىف هل مو لا 0 ل 31 0

 هسأر هبات فلءاملا ىف 3 ضناخ فعاضملا هسحرب ناكو 1 ال ميد اا اكل 3 1
 نفى هب رمدملارايدلا حاجر حجار حامل ادجأ نيدلا باهش لوق س>رن ل١ ه-دشت ىف نب هتدو 3 : دازو لذا م ىضاقلا

 هلاحر ا ضءب ىئلزلا
 ارارمىل احح شداقو
 .الكلا يب 3 نم هيل بع سام

 .اضدهاءوسنمهيلماعنو

 نوري رود_داا ءالؤعو
 نضم* سول ىدسنل!نماجناالا ٠ هناسعن لهشلاوةادحأ سحرنلا
 ضسءالاىفادبامورف_د اتش مش ىسهجو فوندع تف ني->و

 د>وبرالبفبرهكصو.ءفالاو ٠ عوبطمىناصت ىلع نارفعزام دقو رو دن ىلبق نم سهلا

 ل_عسعر يسم [تماه قاورعس دق 7 تادوريم نيل تاسمد لذتالاو عمسومهلاوحبا عشا كلر

 هلولقب حاولا نايحس دشنت ىف ريما نبا ىنطرتو ||| نم ىرذا مدلول
 دروم د نوف عمدلاجاك ه !متابنج ىف ءاملا بابح لو انيهر ادم
 ىدجلان لاكي دلوةفطالا ىف لئمو ||| ةلزخ*ىفه دعانا ىضاقلا
 اهراداود اخ نماهاو انت 5 اغاكىط فكن م هدروم الوةلزت عملا ئه نملدا

 وهوزت-ملا نبا ىلاس سن ام عسفنبلا فصو ىفنبرغتسملا نمو لصفت اقىدبأ الكس
 ت.قاوملاقرز ىلع ضايرلانيب ٠ اهةقرزر,تفوأ هيدروزالو قعقاو قالللاو ىددب
 تيربكف ارطأ ىف راذلالئاوأ ٠ انضم تاواطقوفاهناك مف باسحلا ىنالا لك

 لوةهسيرغلا هساشتلا نمو4ةنانه مسغتبلا لمسام نكلوا دةنهدشتلا اذه ىلءاودروأ []| 5 ةرذلا لع بساحمال
 روتسمدامرااباهرجو «ةمرمدم ىهورانلا ىلارظتا راثلا هينشتىفممضعب ||| نافةردبلا ىلع بساحم
 روشنم ن+ةنر هقوذو . تعدت او نممد هبش ايش هيلع باسملا جرحا

 ةعمشلا هسشن ىفلالطلا ننالوةنسلاوةنارغا!ىفهلثمو || تاو مولععدئتدح بل وأد
 امتاد,نيرظانلاشنراص . جدلا ىفعاطنءاضم هوجو داوسفةمهتلل سح ناك
 اهئانفناوأ اهقرغم دوساو « اءامشناوأ اهئاوزتباش دوعأ لو مونضاسب وأ لل

 ةبيرغالا هس اشتلا نموا ئكوض ىلع ساذلا تااغىثذمن اوىاجرالا ءعض نمر وأ اغالرقأ

 ودو رمذخالاز وما عايرأ هدشن ىو رلا نبا وازتعملانء|ىلاذن وسنملا

 ردك كلعهغضم ٠ هعانزأانغاك م اس دةمزمكم ' ء رضخأر ود تءاح

 ليقت لناودعاف ثلا نبأو ْ الفتورةاهده١'ضراعة

 ريك اهلل ةعاذشلا نبأف

 بدح ىف لئلا لوقاه.ءلااهمحادو.سملىتلامقعلاهس اشتلا نمر [أ اذهور عني نم لوأانأ
 ُ اعفصد نب قرتمهناكذ ه هلاذق باو هعداخأترمدق لضخ دةىرابزلاهمقفلا
 ا افق هلت نسحاو ء .هضلوأ نان دق دناكو ىحمسا نم سال هتف

 ميسم مدس

 1 فرالاةياخؤو>و* فن ىف داوق ل نافل ىضاقل ةعان هلا هذه ماما ىلا بني امو || نم ىعتسبالو هما

 ْ ْ ناك ام :
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 ىرخام عجل لا ىرخل 9 ىصملا عملالزلا٠ ءاملاثدتو

 ارمتماردءاملا ت<ةنءاكو « ارهاظاسشوءاملا قوف نءاكف

 ةيارغلا ىفهلةموداسحالا دوق عىفرها اذااردلا نمةمق ىلغأ انهرمغملاردلا اذه هسشن نا لوقأ ||
 زمهملا نبا لوق عارتخالا ةمالسو ْ

 قفشاا ىفباغرجلوأ لاله « هخىفساكلانءاكودن'اك ش
 توتفم نذلا قدس تنيش « امس ءارغدراقعء ىلع هلوةكاذ نمو :

 توقابصفىفش من لثك . بع ةائاهذ ءاملل
 0 ديودوجاحح نبا لود هلثمو

 سحر هقبد> ىفىذدير+ +« 1م اكموهلار هر ىده ٍ

 هلوقلالهلا هسشن ىنزّمعملا نبا تاءرتذ نمو 20

 اسد: !هراوأ نمت + الاله نسحللا رظنا :
 اسر جدلار هرنمدص# « دهدع نم خمص ل

  لالهلا قاضدأ ١ ١ هناعرتكم نمو

 درعا, لالهلا معسرمس ه دقوماصاا ةلودتضقن ادق

 دوهنع لك ال هاذ ف « هرثر ءافكحماررثلاولد

 رد>-نموفو نمرطالا لهم ه ارتتسملمااصءمةىفىنءاجو هنفهلوقهلدمو
 رغظلانم تدقدةههالقلالثم « انهي داكلالهءوذحالو

 ىلعالا نمهلقنو ة--م لضافلا ىذامتلاهداز نكلوزتءملا نباتاءرت# نم هنأ اورك ذهسثتلا اذه
 نأ ىلارطاوإلا  ةررتمت>ر امره: هالة ىلع هسثنا!ىنادولءولالهلا هبترناقىتدالا ىلا

 والاب م ةعلق فدوى اغلام هلوق ىهو لاملا اهتضتقا هع دي قرر طب لسذافلا ىفاقلا اهاقن
 اهضخاذاة لغو ةمامعةمام-غلا اهل هاهو باقعىف باقدو بادس ىف مخ ىهف مه عاقامأو
 ةمالق اهل لالهلا نوع نأ نسح هلال ا هذهل ل..دالا باضغن ه_ءالقاول لالهلا ناك لمسدءالا

 غلب أ الا انه تد هر وام نكلو نيس سا! ىلا لالهلا هسشن ىاولأ دو دقو كر دنال 4.1 ذاوةباغ ىذشو

 امطابطنءالوق ب اما اذه ىنهغماملا هس اشنل انه ىجمدكلاو ههسشت ىف عقوام

 اهراغاهركتعدوذ اس مثلاىل « اه-هةلح لالهلا وايرثلاو امأ
 اهر او-سواهطر هاندا الالد « ترداغوءاشءترازذاء امس اك

 ساوىبأ ؟لوقةبارغلاو نسا ىنهلثمو

 ناش ريسغب ىسدلا قاذعا *« اعاب طستءازودلانيعو

 نادوارسا م ىفتمكز ٠ مورقادحأ مولا ّناكو

 بؤاثنلات دماحىنب روغث + انلةرهزهلللا مو ناك لئاقلا لوق هلثمو

 لء#ثرغأ مهدأ داو-ىفىدعسا |ةتابن نبالوق هبي رغلا هب اشتلا نم ىنبمعن و
 هئامنهةرس_طقىججايدلا ءام « لد رغأ ىلع هن ملام

 مكامن قف تاتا ومتكات هنيبح حاملا مطل امئاكو
 ةدمصق نمجونتلا ىضاتا|لوقة عدلا ةف.طللا هساشنلا نمو

 راضن نه مل تاكد «ي هقولذع سءوُشلا نمحارو

 راسيلابوأ !'برعشلل لام اذا ٠ نيسعلاب اهلريدملا نأ اك

 راذاطلانم مكدرف هل ٠ نيمسامل |نمايونعردت

 نمقدصأو باكي هدرفأ
 محرلاو هساحلا بالا

 ناهس ىننظفأةساملا

 ءاملاونظلاا ذه قدص

 هللا ارالوءامظا | ١اسنب
 قدحاذاو هركب أمل دوعأ
 تعطأو رهأو تعطقو

 بيعلاد_عال توحر
 هثبأ نا ملا لأساءاسم
 ىف ىنادالتلا . ذاهب ىلاح

 ني ءاهادال نكي ملتاو دالب
 قومظع زب زعم حبانأف

 اديرف قوربو ادلعت

 ىنكل اضقفىر<لاملاو

 هول [ الو امي وهلم ال

 اذه ىتأي وهف اتي رغت
 فانانلاو ارز تهدي

 هاملابلابقال |ةباعل بق
 كاوحأ ةديرح ذهلاملاو

 اذإَو لب وط اهلبتضلو
 بارألا هدل-ه نم 1

 هللا ان س-و لك ًاونزأ
 ليكولا منو
 تيطااىأ م يشل اد 5

 نسل
 مامالا يشل بطاخ ان

 ثيدحلاو نوم مالكلاو
 طظفالا شح-وب ددو كود

 ئذلا هركنو دو ه-اكو

 هله ديول_هذ نم سدو

 ىكلابأال لوقت برعلا
 الودتلا هلتادو اذا ىمالا

 همأ لب وو مدلا نودي رب
 الاىلوالو مه اذاارملل

 نأبابلا اذه ىبانلا
 هلئاقىالوغلا نماورظني



 ضودلا منو وع ةاللفو
 باص اذاءاشالا نا كو اَقب

 ثأوىرذلغأ ايدشم هنم

 هديا ىد.س لوا والفاسأ
 ريصااوهو لمحل ا همها وهننا

 رحالاوهول ب زحلاءاناو
 اقال وطب هع

 امىدلو تن أ الي د,تؤس
 ةسردملاو كناش ل ءلاوتمد

 ناوكعدن رتفدلاو كناكم
 ىريغف كل اخاالو ترمدق

 مالسلاو كلا

 (هدلاو ىلا بتكوإ)
 يشل ءاقب هللا لاطأ باكي

 لبق نمرابخالا ترئاوبو
 تسعاتوةلا# الدراوهنأ

 اركشاه ا ذقعةلا طا هزه
 نايدي اتكدروغ هقدصو

 ضراعار تف كلذ ىف رهالا
 ىاف تعجهعؤرك ذ:إ-ع

 د حاولا لاحامو نيءزح

 هيكيي اههدحأ نينثا نيب

 تاقو هبكش رختألا و
 ةيحانلا مزلاو ةيفاعلا
 ةمالسلارك مدع هباكتر لو

 حاوحلا نيبام مل-عدقو

 بئارتلات تو قاقنم
 عمضأ ىتح قرح ندم

 هلع تضفأ :ةمالد كا[

 زايماملا عرش
 دأىأر ناواءاح مي-هارا

 ىبأناولمفةاذا هعق لعف
 دعوامم هَلِقأد هذ دعقو
 دعو دعب ىبعرال

 مالسلاو
 (ملالاهلوز ١

 هنسالار ملا باكدر و يبات

 0 ْ ١ ْ ١ ا

 نيئيش كارتشا ىلع ةلال دلاوه ه.يشنلا لاو نم ممو فيلل نس> عم مذوالا ىلا محال جارخا
 هيراتاع ئثلا هف_دهسشتلاةدملاىفقو.شرناالاوو د>اولائدلافاصوأ نموهفدوىف

 امنادرولاكد_خ مهلوقىلا ىرتالأ ءابا ناك ةملك ةيسانم هءسانولهنال :د-اوةهح نم هلك اشو

 نءاد-> ىهتنا هاك ةريض>و هطسوةرغسدنمهكاذىوسامالاوارطو هةار وأ رارجا مهداه
 اهتسفيك ىف اذادخاو اهلصأ ىناك رت-ثا فص ىف !مهالعا, نيئيشا!ىندأ قالا هسشتلا لدقو قشر
 ا تارا د نام هرلل اريبتلارب رحت هناك ىف عبصالا ىأ نباد رو ود فمدح اهو تلقافءثوذّوق

 هسمتك امهسفن أب نيقفتم نيئشهسشنام-مملوالا ناهدشن هدثتلا نأ و هودحلا ىلع هدسح
 ةرمك دكا ةرجكلوةكض رعاان ضرعلا هدشتو تارغلا اك ليثلاءامكلوةلدمرهوملا,رهوملا

 تاذلاب نيفلت#نيئيش هسثنىنادلاو ٠ ذرمهزلا ل ئمدحرب زلا كلو ةكس اي مسملا هسثتودرولا
 لوالاوهوقافنالا هدشتوماغرمضلاك ه رانعو مامغااك معاحكلل اوهك اك رتشمادحاو ىنءمامهع+ل

 ندسح عوقوو ىهتدن اهغلاملادارملاوىزا< هدشت ىناثلاوهوفالت> الا هسشنو ىفح هدشن

 دقو هساملا هءاع عمت مىلا هساخلا هلع عقتالام جارخا مممهوحو ىلع هدشتلا فة فل ايملا وناببلا

 هييشتو سوسحملاب سوسحملا هدشت نم عميد بلا مظنلا نم عقوام بااطال انه مضوأ نأ ىلنع
 دنع عبارلا مسقلا|دهو + لوقعملا سو سهلا هيدشنو سو لاب لومعملا هد شنو لوةعءملال وهما

 نمالوأ هبت دءوام مدت نيعت دوو ه«توم ىف همباعمالاكتا !ىنأي وزئاجريسغ نا بلا و ىناعملا باعحأ
 هيساملا هيلع عقتالام عذوأ هدشتلا فة ساما هماع عمت ىدلا ناو سوسلاب سوسملا هسشن

 تافصلا ىف ا.هك ارتشا سئيش نيب عقوام هبدشتلا لضفأ همادةلاووبئاغلاا نم عت وادهاشلاو

 تاهستلا نمانهدر وأ نا ىلرط لو ىهتن اداحتال | ىلا م-مىل دن تح امه دارغن ا نم ريكمأ

 سفنالا تح ابر او قوذلا فبذع وعمتلا ىلع م خامالا عونلا اذهل ةلمم ا اهترتخأىتلا ةسددلا

 ةداقع عما مماامنع نودلوملابغربرعلا اه د_وع مدان ىتلا هباشتلا ناو هتاغسص ن_سح ىلا
 سيل اى ىهالوق كلذ نور دنو لقامالا ىنعم عي دب نءرغ ست لبسك رثلا

 لحساب واسموأ ىبظعن راسأ م هنءاكنأشريغصخرب وطعتو
 اهروهطل هرلا ىف نوك باو دىش وعد راساب هب ويد لمان هيش هنأ اند سيقلا ئرها ةياغف
 بابلا اذه ىنهنلاب ىذارلالوق نماده نبأ همعان ناصغأ هلرحم لحسالاو لصما لب واسعو سام

 اناض> نةلتعادقواهد ىف « اهرافطأ تيثنأف لبحرلا اولاق
 انانع مق ضراب تسرغ م« هسذق نم لماناب اهاكف

 جعدأ لك نم عما دما ىرذدي » ارفانضرعأو ىكمف هةلبق لئاقلالوقهلثمو

 جرضاملا هد-خ ىف ادب ا ههنافحأ نم عمدلا طقس نءاكف
 جسفش ضاير ىسف سدر نم . رار و طقاسندرب ا

 اهنساحم ىفةولسلا قا اوذالا ميو + اماد« عمدا اهغش رب ىلا هساشتلاه د هىلالماتملا امأرظنا

 ناوعتلاس>احننالوةكلذنموهامارغ

 02 ارنامرلاودرولاو علطااك ٠ ديراراود ودخورغت
 فقةحو ندغورسولءاك « فدرودقوه-ووعرشب قشر نبالوقهيمو

 نينيدلا محن ةاضعا ا ىضاق زاق تاغ دلا نددسعلا ثا ريغ غاب و ةدشتلا نس> نما. هدارملا

 هلصو ا ورشنل او فلل بايىف كلذ تدرو أ و هء.سسىلا ددعل | نم هذ لصو هب رمض هنن ارون ىزررابلا

 هرولسأ ةيارغ همشتلا نمدارملا ناؤد دعا! ةرثأ ريغانه دص#لا لح نكماو كلذ نمر" أ ىلا سانلا
 0 لئاقلا لوك هعارتناةءالسو

 1 جز ياطق نية 3 835 كال دج رد 23 تس نفضب 114 237:312ه33- تهت  ق رتجق لن ر 2527273 27215717 5 رعت ب2 2 2 ب ع تح
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 اما“ ١

 36 ريطثتاارك داو

 .ه(مزتامريطش : مق ف نير طش 7 الك ذأ . هلبدأ نموثناو)»

 هل نمرط لك نأ :كلامممرطش لكع صن غنير طهي رعاشلا مسقي نوه ريطشتلا
 3ك دولا نيل -ملوق كا ذ نق هسخأ نءرطش لك ياخ ” الا هفاعلافل ادم

 لم أ ىلا ىعس لأ هن" 8-7 0

 ةرور هس اثلاو هءوذ ىهىلوالا فاو ىناءلار طشلاعب رصنن و عه رصتتيبلا اذه ا

 وهوكلذ ن نمصلاخ:بابلا اذهىفماىبأ لوقو ريطشتلا عيرصت ىفبيعاذلو

 بت هللا ىف بعت ىهدلل . مهسنم هللاي مع همعمربب كد

 هني و هنسعن دب ىف ىلا نيدلا يسجشلا ىتم اولا داب لعد
 , ااا عل . رظتنم حفلا رمد نم لك

 مقاعق ىلع ”ىنبم عونهنافمهعم تنك ىتماابل اوقأان اومهتيع دب قعوألا اذ_هاومظنامنابمعلاو
 قنيالازع شلات يبو همظن بحوأ تادعب بلا هفراعم ىقعورمشلا نكلو لئاط اهتمت سيا
 محالا ىف دسالاكمهل لف ىف ٠ لمشم فيسلابلرتعمريطش هّدمعن دب
 عوف ىف كوةمدقتو ل سو هماعهللا لد ىلا ب دمىف رمقل |قاقشن |ىلا هضريشأ تمد دب تدب و

 ميثلالماك اذهوصقن لاذ « ىلرهظ قدرغتلاوردءااوهاولا» قررفتلا

 ريطشتلا فه دع تلقو

 مزتامريطثشن مق ىف ني رطش 5 بذك الب هلبدأ نمّوشناو

 امو مرواذ نه-ة-اهناىرم هلو ه دئا دقبلاغىفعونلا | ذه نمرثكي ىل|-انيدلا نيا
 ىهتناىدئادةتوس ن متدد .ىلا هل دأ تأ امون لرطخ

 «(هسشتلارك ذا

 «( مهرد.همشت اوك رتب مهل لقف »* هلرادنو>رعئاك متاا قرد لاو«

 لاوود.هيلا ناب رقي و مدوالا ىلا ضمعالا ناجرخي ةراعت_هالاو ودوهبعشتم بو رمذ هيبشتلا
 هدشتلاولشتلا ف دهذهوقلا+لا,ةراتوةق_دلاو ةروصلايا مهلك ل مكس اوهيدشتلا ىناحرطلا
 ديزوهو هبسثملالّوالاو رهقلاكن سلا ىفدي ز كلو تك هع رأ هناكرأو ةغالمل ا ناكرأ نم نكر
 روك دملا قاحلالاوهو هدشنلا عب ارلاو ملكش اودو هم_ثأا ثلاثا او روقلاوهوهب همشملاىاثلاو

 ىلا«: هلو فك ءادالارب دمي رد_دملاو ل دمو ه شو ناكر فاكلا هت هسشتلا تاودأو هيشا | ىف

 ناسح لو ةكرشلا نموباعسلا "صرت ىهو
 لعتسمبك ارصولةءاصقةر « اهرعقىفاعتصقرةحاحزب

 دارأ اذاالا مهللاحدملا دارأ اذا ىلءالاينودالا للا همش نأ هسشتلا ىف همز طو رخل نمو

 درولا ا ل كنودالاب ىلعالا هم.ث نأ هغاللاووحقلا

 هطسوؤثورلا قانوزارباا دنع « هحر ؟سنيح لغا مرمد هناك

 نم هباي هنا ىرمعلو ةرباغملا هده لثم فخ دو عاجالا ف لاعام هل مالاو ا ءلعح ناكهن ًارعاظلا

 سدر اوده قىورمدلا ءالسءلا ىبأ لوق هلثمو هتغمسص نع عام طاار وفن عم ةغبابلا هساشنلا

 هقاور ىلع ضس ةرفص : + اهءلع تيكر هث ارك

 مهد_:ءودواهريراقتو هسشنلا دو د_> نيدايمىفم 25211 هنءأاوملطأ نايبااوىناءملا باعجأو

 دسمدس نيئيشلادحأ نأ ىبءدممءلاوه هيشتلا ىنامرلا لاقو ىنعم ىف رهال ىعأ ةكراشم ىلع ةل الدلا
 وه غسبابلا هييشنلاو هربغو غسلملا هسشنلا هنت لس دي ىذلا مالا هسشتلاوه ايدو لاح يف رخ“الا

 هنودبهالعأ هميشتو

 (ريط كلارك ذ)
 (هيشتاارك ذ)

 ناهم#راخابرخ الاو

 ناورتفم ه عقلا ىلع

 ىنانثالاو زاما لع
 7 ل!قودحاوىدملا
 الا كذببو ىشسايونانثا

 ىندحاص ناورتف هلوطرتس

 نيقتانل قف هعسا قمفر
 اعيجند_«سنلو ا رم

 تلعح لومأملا وهلا
 نطل ئيسق مشل !كادف
 كارأ نأ ىلا ن>و>ًاامو

 كةوةوخالاالاهبارقالو
 رهدلاةلزان لذ ع هللاو
 ثا ناورهظلاه ءهدادو

 كني وانس: سهلئا
 لب ىلوأ هللاو اسس انيق

 ىدسحوهو ك_خأ نم

 هد_حودللاب نعتساوك دق

 هددع قاكهللا سلأ .
 مالسإ او

 (هّنخ ان باىلا هلد)
 امتلاك درو دقو ىناك
 هللا معنر :رهاطد نم هشمد

 تلد :وبأ ىلع و كءلع

 تلااسو كلاح نم كلذئلا

 ىن-ةزر.ناو كءاقبادنلا

 اءاصم ترك ذو كءاقتل
 تتتفافاكف كسخاب
 ىدركق تنعطو ىد دع

 هناكعا دضتعم تنك د هذ

 ءرملاادكوهناشاراحردعااو

 دب ءاضعالاو ردي

 لاح اوم لا الاو

 اطرق هلعح هللاو مسلس

 ادبأ أو سف ىنيربالو
 هرم ثرارهنا ل دبأ تنأر



 اذاني

 (قيرشتلارك ذا

 هيمان ةيحملقتة ةنماد

 ىلع سءالايامهة«مضاناق

 نعءهللا ىذر سهرلا كاد

 ر.ءمانعو هتعدو

 ء(قدرغالارك ذا

 *(ميشلا لماك اهو صقن كاذف « ىلرهظ قدرغلاو ردلاوهاولات و
 دحاو عر وف نم نيئيشىلام ظانلاوأ ملكتملا نأ, نأ حالطالا ىف هو عام الاذ_ذدهغللا فقد رفتلا
 بيسنوأ مذوأ أحدم نم هددصا : ودا مفاك>رتو ةداير لقي قرغب اعي رقتواذن ان امسهدت 0

 حجيدملا ف رعاشلا لوك هسدالا ض ارغالا نمهريغوأ

 ءاضم موي ريمالا لاونك عسر تقو مامغل ا لاونام

 ءامةرطقءامغلالاؤبو « لام ةردن ريمالا لاوتذ
 نيلكش نيبمكملا ف فصنأ « اقمامغلاب كاودح ساقنم هلثمو

 نيعلا عماد دا» اذاودو «٠ ادبأك-ذتدحاذاتنأ

 ”ىلاامهد رب صامق هظع<ش

 هل اخداسح الا قريخ الف

 نم ةل-طاع داؤ_هنا نم

 نسالاو ّ داك الإ

 ىةرل صوم
 اه-ضرع: هدق هلو ده

 حدحلاري:ىندبومتلا نيزيدلار د لاو
 لاجل ا لاذنمردءلانبأو و ارينماردب هلاج تيسح

 لئاقلا لوق هنم نس> اوتلق 2
 اس ل ل دقت اهضرفأ ان أ ةحاحو

 ٍ : هتوداح فسر هي رند قرأتد

 نصح ىلا ذاتسالا نمألو
 هنمذاتسالا أب و علم

 هديأوهو عاش سصحأ ىلا

 اد_هرهاط فرع دق هلبا

 ملعو هنطاب لعب /تاورملا

 هنرارس تارا 7

 بدك اعدسمولهنأن نهنأو

 ةنانسصو ةنام ا دكر ل ةنان د

 ريسغ لم-تال هتفرح ناو

 فاًاد_هب ىذري غةمعلا

 فالخالب ن_صغتنأو ٠ ىع دين الللا نصغ لاذه»
 قالطا لمح اف عدلا ىفةياعوهام عونلا اله ن نكلو عيسصلا ل مم ردا هكرت بلا و وب رفتلاو
 نع هيفلوقب هند ا نيا قس يشلا تيد كلذ نمرثك ا ءاعمالاكلا نومقتلا نانع

 مديلبحتلا دوسودانعلا نع + ةيئاكن علقت ل هيفكد و لست هلع تال ىذا
 هللا ىل-هىبنلا حم ىف نس احلا عجج هذ ردت تالا انه يوسع قل ىلااو ىس خشلاتيب
 مهتم دب ىفنانمعلاتيب و مسو4 هءاع

 مهتالقلام هلئ انوءام .٠ اذلئان هيفكعمث.غلا ىوتسال

 رعاشلالوقارذسم مو! هللارغغناممعلا
 ءاضمموي ريمالالاونك عسب رتقوماهغلالاونام
 ءامةرطق مام+:1لاونو « لام ةردبري-هالالاونف

 مظعو قدر غتلا عقوم نم مهنبأ نكلو نامهعلا نع بع عسب رلاتقو مادغلا لاو: نا رهاظناو
 عسجلاو بسكرتلا لهثود معمل قاشمنم هومشام عما ديدءاملا ةريطقو لالا ةردب نيب هنب املا

 ةغيصلا هده ىلعانه ةيفاقلا اه طعام عن ممالف فاعلا ىف مهلوق ىلا ة.سنلاب سغنن | ىلع ف خي
 درب و سارباسار ساكم
 هللا دم و نية غد لضف

 هلوق ىفنيدلا ص خيشلا هبفاونيكس#نءمهنيأرهغاربدالا مث نم أأ] قفويدرلاو نيتعكرا هع
 مدن بعشلادوجودابعلا ع « هيئاكم علقت هيفكدوش ءرذيزهسابا 1 ذاتمالا

 مسو هلعهلنا لصىثلا نع ه.فلوقي هدمعت دد ىف ملدوملا نيدلا ز م | تاد و

 ممغلاج راقاددو مغ كاذذا 5 امهتدب قدرغلاورعلاوهاولاو

 عونو هناكرأ ىلع هقرمش مىوبنلا جيدملا همشحو نساسحناب رهاعب ابل! ديه ىفني دلاز ع شا تيد

 فطاوىهيديلا عونلا تكسو ةيمستلا يرون ىلع لم ههناولاصولا ىلا دل نم ىلحأ هيف قد رفتلا
 ىنلا نع هبفلوقأ تيه دب تببو هقامطواعىف هرطاش تدب هعب دب قس لر ةلوهسا اوما الا

 ى-فوتلا ىفرلا ملف

 مالسلاو

 (هيخأ ىلا اضأ هلوإ

 نو كءاقب هنلالاطأ ىناك
 اعر_ةرادلا تد_هد ناو

 فلكل ا نافكاذقوف نس هنا ىرمعلو نيدلازع جتا تقع روم علا ناسا تقلطأ دق[ ىركز نوغالو ل

 نع مهلا نانع تسحدقو لذ لكل ء احح لعن حدا س ا> نم هب ىر رم عوذلا همي

 ىمناهغدو بأ. هطذ نع ىنغبام قوذلا لدأ فا هذ اى داوتيبلا اددمدوراادار طيس الازإ ن

 ركحد)+
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 + ان واينيينورؤوب جب رو دا

 ىلهنتل يهَتلا نع لممكتلا لمصغت اند تدرأ نكلو هعضومىفويمتلا ىلع مالكلاا اذه مدت هقوأأإ ٠

 ا

 ةساه ارعاشلوقلممكتلا نسحأ نمو ققدلاقرغلا اذ_ه مص لاكشالاة ىظ بلاطلا نع
 اداحاملا_ادلا ن متدكتحاامع « مهلخو مهنعذخ اعمال لمقول

 لاج ميشا |لوقبابلا ان ه نم ىنبت ولايكلا ةياغف لس وكن ادن الا نمت مك: اا هلوقتف
 : ةرمعملا هعااطم ضع ىفةتاسن نبنيدلا

 تاتقدقهللا كاتو سنذىأب ٠ تافغالو تداحام بطلا نع سفن
 تلنق لبق هللا كلادوب لل هكا نكلودتشا لاهو هلوق نو د. مان اضبأ نيدلا لا ئيشلا تيب ىنعم

 افاحدةهلئاوال تاق هلم م« انام ركلارهدلا سحس لهفاولاو
 1 9 6 9 2 َْط . 010

 د.صق عم لطم روق هلّدمو
 اهطعولبتعلا يني هّسلاب ٠ افيههبص نءاقنلا ندغلامدق

 هفاطعن ارك ذو نصغلا لممدعت اذه بتعلا مسن ةراعتسا نكلو بعل اميسن نواب مان تيبلا ىتعم

 فاطلب كيهانو ةفيطللا ةراعتسالاو هب ونعملاة بسام لا ليمكشلا عم هيفو ليمكسلا باب ىقةياع
 ديصق عل طم ىنىلوقهلثمومادسنالا ونيكملا همفو بتعلا يسن

 لاكلار ودب نملك أ ظدلا| فيس دير دب ىل: امان لوقو ىله اوان لو نود: مان تينلا| ىنعم

 لدمكسل ا نعجرخأ لو عاطملا دعب تلقو

 ىدصا|نمىلقصلا سام لاشاح « ىشاشحءاع سن نأ تدرأو
 ىلوق هل هوهدعاوقهيتعفرال هلكت تيبلا تدازاهنكلو لاشاح ىلوة نود, مان اضدأ تيبلا ىنع«

 ىماسعىوهلا ذاك عدخأ ٠ منال مارغا نوع درفأو
 ىلوق هل هوثينلا نسا هيتامكت ابل مكسلا نكللو ىوهلا ءاشاك ىلوق نود, مان تيما ىنعم
 للااوهن |تلاقو هالسدنمو ء اثممع ىوهلاران قباقل'تباذأ دمع نم

 ىلاسلا نمام#أ ب معأهللا ء انقل تلوسا كالح تولتس تلا

 ىف هللا كا نسامح ىلا رظني ال نم هينا ىلس نكلو رهاظاهلممكن لالا تيملا ىف اًديعةظفلف
 دمدق نم ىلوة هل هوىناملات يملا

 ديرغ: دولا ضايرىفهماوق ٠ ىلءبولعلار اطال ندغ بر و
 دولا ضان ررلممكسلا ةي_سانم نكلو دولا ضاير نىوق نود, تيبلا اذه ىف ماتا ذدأ ىنعملاو
 صقتبام لممكشا !لمثه نكآو حرمنا لاطدقر بابلا | ده ىئةباعدي رغتلاورايطالاو نصغلا نيب

 ديو

 عونلاةتكتو ةيعستلا هيرو ىلع تامهشا | ماولاكلا هياعفهلك هللاو اذه هلوق نكلو هلك هلئاو
 مظعلا هيا هل يمكس هحولاو « اهلخديصقنال تى عدبادآ ىيعندب تبدو
 ملعأ هنلاوليمكتلا نيعود صمنلا اله نكلواولخ دب صعن ال ىلوق نودن مايا ذد أت يبل ااه ىتعم

 تومعالا كندلاوةامح

 ىنم نول اذخ اد قف ىنع

 ىلعلاوو ريمالا بضغف

 ىلجلا يلي ىتح طابسلاب
 ىك ذلو كلام طابملا مس

 كيلا م ملخ مرسلا

 ىاراسمناهترغإمن اهتوط»
 00 ل اجرع
 نفسا ةرسلا للا ىهماالف

 لاذ هرلاىلع ريمالا

 ةرمسلاتخاد هللاو دق هولخ

 ةردلاىلاترصو تدزوأ

 قطادعب اذامو تدكوأ

 دعي لهو لال_ضلا الا

 لعفبال لاكنلاالارشلا
 ةرسسلارخخآ هلناهدنأ ىضاقلا

 بامسالو هلامةرغلالوأ

 نيهتتملهلباو ثيدسلا

 ميركوهو م-ادع نع
 اذهو مئلوهو نيهةةلوأ

 نعدعب ناونومم هبعفلا
 هرادعم نع دعب لف هراد

 ىذهف هنراقأسضحت )ناو

 مناف قأ هظفل هيراعع

 ع الا "المد الف نغت

 فكلنا ىنامع مسعأ هللا ع

 فكللف هع اوأ عبرشلاو

 هدهءارو هعامس هدئع

 لو وط عهول عفت ةللا

 لمت بطخو لدقو لاوو

 ناو تجرأ حارأ تاق

 مالسلاو تحرس جوحأ
 : (اضنأ هلوا

 صان دهازلا ذاتسالا

 أ ةرغي نا ةمل هنشاع
 اهاباوز ورباقملا فاطعأ

 امحيرق امل اود و ناذ



 ُ هء(ليمكتاركذإ)و

 مالسلاو هلثمعوسلا
 وهو هب عاق كذو ىورلا نبا ىلع ةراغلا نش هذكسآو عضولا ىلع عسشوتلاب ىت أ نيدلازع نيشلا مدلاورلانيدوحالا ن عىنغت «_ديهتعشو ضورهاياطع نمو

 رطااورعلانادو>الادهخم 3 هديانل تداح نانا.لسوأ ء(اضدأ هلو)و

 4 ةلوذأ تسع 1. تبن و بدالا لسه أب قيلياماذهو مدلاب رطملا فدارورصلاونيدوح الا ذنخأ || لثم ىضاقلا ديلا دبأ قم

 باصقتلا ىلا مد ب ار او
 كيس دك ةدلفهلأس

 اى هرخالاب عحوأو 0 _

 ا هنكسمىلا عحراطف هاو

 مهذلاو دهعلا نيدنالا ةلدع 5 تشن ضرال اهنم لدعلا عشوو

 ىهتن |سأب نم انه هنلقرعشبامو هلوقىفعبدالا ىبأ نننيدلا ىز بهدم ىلعانأو ||
 «(ليمكشل اركذ)»

 ء(مظعلاةياء ىف ةلممكت هجولاو « اهل دب صقن التمعهبادا]

 ضارغالا نمهريغوأ فدورا مذوأ حدم نممان ىنسمع رع اشلاوأ ملك لا ىتأي نوه ليمكشلا تك اعهيقو هلا ت تكا

 هدي زير خآى عع ىن اف لم اكر يغ طقق ىن-عملا كاذب ف صولا ىلعراهقالا ىرب غامنونفو هي رعشلا | ن5 كلك اء. رالج

 بالا ىفه:مءاجدةوضارغالا نم كلذ هيشأ امو لا نود سأبلاب أ مركلاوك دب هنت || دهعتالو م لماكر يغمركلاب هحدم نوداهيلعراصتقالا ىأر مة عاملا ناسن |حدمدارأ نك المك | ماملاب ماركا الف تدرو
 رظن او نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلءةلذأ هنود ومهم < موقب هللا ىت أ, ف وف ىل اعن هل اوقزي زعلا

 احدم ناكل نينمؤمال ةلذلاب موغدو ىلعرم هةقاولهنأ لعأو هو لع ىلاعنوهناعس هناوةغ الملا هدد ىلا :

 م-غاوخال مهتلذدع مغ دووالمم كس هداز نكل و مهاوخالدامةنالاو هضاررلا ىلع المت مامان || فطر

 رع-كلا ىفهلا م مردلك ىلعرو ديلا لفطتي يذلا ليمكستلا وه الهو نب رفاكسلا ىلع ةزيءلاي نينمؤملا ْ هصداممب عضد ةلوادك

 ١ ! : ىونغلا ديعس نب عك لوق هلال را
 تيهمودعل | نيعىف لا عم 2 هلدانيز لل ا امادا ميل ّْ 6 5 لا

 دق ىضاغتلا ضءبذا الو دم حد لا ىف ىن-ملا ناكل هالول سارتا هل-هأ نيز م-طااما ذاهلوق ا 1 2 :

 هدصةىذلاوهوةردةرعالااةق مالح نوكيالزوامتلا نان لحهنام_هووْر عن عدوك, || 0 7
 اذهوةردةنعناك اذاالاهه؟نيزياممدللا كاف ه هل»1نيز و طااماذأ « هلوقب رعاشلا || 0 0
 محلا الا هنمفرعومل اذاهناو لءاكرب :هدحو مطاب هسه نا ىأرم ليمكسلاباىىف ةباغردقلا || 00 م
 رعاشلالوقررعشا !ادهدب ؤبا.عوتاق بسهم دعلا نيع ىلا عملا ةفدو دع هسف عمط ١ ثيداحالا تاك-عغم فو

 مركسل!نمبرعغةردة نعمل ساو « هفراعتن ل ذزكلا ىذملحو 000
 : ةرعربشك لوةنسالا ل مك تلا نمو || . مثدسحا برص راما لا
 اهل ىدقل عفو مدع ندخل اق ١ و ىفاذلا سنت تعد اح رد نآول | هللاب هد شاي وهو طابسلاب
 ىنعملام مك دع لاوولهناف نسج للمك ل: قفوم لد عنو شق ا ميركلا باكو ميسظعلا

 سيلذاىلوالل سلام سفنلا وللا عقوملانمدظفالا ذهل دك عءاسلاوتيبلا نسحاهب ليمكست || همك ديو نيمالاهلو درو
 بابلا اذه ىف نيفاؤملابااغ طاغ دو دال قاب ىضق سم ماكسللا نم قذوملا نافاتةوم مك لكم || نيلسسملاةمرحو نيدلا
 ئدعلا فوعلوق كلذ ن4 ليمكسلا دذاوش ريسغتلا باي قاوقاسو ميلان ىل.مكستلا او طاخو || هبيدن هيفو طابسلاو
 ١ هيسح هللا لع ع ثناملاو

 مم لم»ف توقال |مدقم

 لاف ممحاصب ل-عفام
 فاح انكريجاي ريخالا

 ىلا الدت د>وأإف مالغب

 عفشأ هتتاك ىلامسب

 اومدقثدت ا١2|نمةدعنا

 ةدابز قؤومد-:ءهلوقىف نكل

 نا جرت ىلاىىعستحوحأدق هل اهتغاب ونينامثلا نا

 ةظفل نود. مان تيبلا نعم ناق لم مكلا دهاوش لب ًاوهو ميلا د-هاوش نم هوقاس تيبلا ند
 ىبأن بالا نسس-لل ممكتوهامناوامت اله ىمس فيكفاصقان ىنعملا نكمل اذاو اهتغلب وأ

 تزإ وللاميمت اذه لثم ىمسولفىناعملا ينو ظاف الا ميت: نيءاوةرش لمن الا مهطاغامو عبصالا
 ميهتلا نأ ليمكشلاو يهل انين قرغلاو طاغ ا دوىناعملا م85 نمهنأ ىلعهوقاساغاواس رق ناكل

 ماهللا ىلع دئاز ىهأ لاك اذا هل دكمف مانا ىنعم ا ىنعدرب لموكتلاو همه صقانل ا ىعملا ىلعدرب |
 1 2107192017 1 277 تس 7 ا 1 م 2 ب جس توج او هج بس موجب رجس ا وجو ٠ ريمال ا اهأ لاو طا.سلل درح

 دوو

 مدقأ ىتحاو ريصا ريمالا

 | امذ ملكست أ ىتحاوعمساو
93 

1 

/ 



 8 1 ها
 0 ا ااا ١ ا

 مسو هيلع هللا ىلدىبتلا ن ءهمش لوب دوما نيدلارع الا وع وذلاادد ناموعلا مظس لو 1 ّ

 معن هلوق فة يسانم عمدت 5 ملأهبدب فكر دوحلارت ملأ

 هطاشت نا لاو هنكلو هيد هيظفللاوهب ونعملا ةيسانملا عمدلت شي لهل نع نيدلارم كلا
 0 ظل. نم ةيسانم عمس ملأ سو هيلعوتلا لس ىلا قدا فرخ دواارتمأ

 .ء عيشوتلارك' ذو

 اك راعشالا هن قطنو

 ران الا هلع فقلت

 ساوملا ل_ةأ نيعلاو

 اهرثك [!نذ“الاواك اردا

 تدع ناو اك اسّمسا

 ناريضالف اضأرادلا
 نررادلا دعب ندعبلاريسأ

 ادنراةيونعم هبسانمالوةشاتو نزو اه ىنأ هيظفل ةيسائمهق سيل هدب ىفع وضوملا نيدلا

 مسو هيلع هللا لص ألا ن ءهسفلوقأ ىتدعي د,تيبو هيسان اع مالكم عو ىنععاهمف

 مرتك لكن ءرهاظ هل>و 5 هبساب دهزلاورقاو هلعق

 هماتلا ةمظفللاو ب وذعملا ةيساذملا نيد ٍلسو هلع هللا ىلهحو دم ةكربب 4- فتعج تيملااده

 ةسفقاووانزورغاظ ل _ةمرفاووهس.فاورانروهملح هسا هلعلومفهضمتلاونوولا ل 21000

 نع قوش ىذا كم عملك دتيبلان .مىباثاار طش ثاالوأىنا+تأ دداهب , ونعملاةمسانملاو

 ناهس اغلا ناكلش ا دلت حلا ارت-الارك ذولا نيبةيونعملا ةيسائملاتاصخل مرتك لك

 ةهيسانملا ىههدسهو كار هلا ةيلاارور اول يسال ع راكمنا نومأملا نع لسق

 تانصلا هذ. ىلوأو حدملا اذنه قحأ لسو هيلع هللا لص ىلا | نكمل اهنسعب هبي وعملا
 * ( عم .شوملار 5ك د)»

 دعا ين ل 3 تدشن او ضرال ا هنم لدعلا عشووا)

 تبيبلا لمه رعاشلا نأ اكو قالطملادربلا قددحاولا هقي رطلا ىو ه١شولا ن نمذوخأم يشوتلا

 ملك نأ ن نع ةرامع ةعان دلاهزه لها دنعو هون ساحلان مزعن ةقب رطبه مق ىت ً؟هناودرخا الا

 نييلقلا برق نيب رقلاريخو

 ه-فرعم نك ولناو

 كل اك نا 0

 ةعقرريمالا هنا دبأ ةعاورلا
 ةعئاباهعازأ ىنانأ هعساو
 اهرئلهعقاو ةردان انههو

 الو ىبارعالانءارداو: ىف

 قالوىلوص!١تاالماىف

 الو فنصملاس رغ ىنان'

 06-0 2 :مردخااو ىىم م ا ل نلف ا : 1| كلذ نيعامه نب درغ «نيمساب هدعب ىنأي رتل اوشح ايرعاشلاوأ ملكتملا

 هقب رشا اه. هدا ىف كلذ نمءاح 3و هلري-سفت ام-ماك هد داك عسسو أ هتللا ةاقاطل الا

 لوطو صر1لا نال د هعمسشوءرملاب شا ملسو هلع هللا ىلسدهلوةوهو هالي قد الام
 رعاشا ا لوقمظنلاىفباسلا اذه ةلثمأ نمولمالا

 داولاو لهالا ناتف_ثملا ىف ىثرب « ايدومكراك نت نم عيصأو ىسنمأ

 دمكلاود-ولاناينضملا ىنداتعاو ه مكرك دينمىذخ عمدلاد دخل

 نرمدن ان انش نا ىهو

 هده لوط ىلاش مانسود
 ةهدسل اكلت هنفاكم ةهدملا

 قاذلا ىلا باكي اعف شت سم

 ميركل اقلعلاو مساظعلا

 ىملكو ميسا لذفلاو

 ميخفتلا بارىف ميلا ىلع
 لغاش لذش فرعأ نا ىبو
 الوخدلخاداولمقأ ىّتحو

 الذ امول ىذةبالامولعم
 ه-تةرعو لءجلا الا نظن

 هسؤر ع هسفغنراجلان ا

 هدوح مح هدو>وءرسملاو

 بررغفرعبال عيفشو

 دل اوريدصلانادعسسملاىنناخو ه مكنسة ون ىتءاقم نع باغو
 كاك كلارباقلا ناملظملا هتخو ء هنراوغىرد ةنأ عمدالورغال

 د_سالاوبثذلانانراضلا اهءاتد ه هع واذ يدهم فاك

 د_سطاوح ورلاناسقاملا كال ىدف + ىدالسح ىقح ورلا ىقدريغ ىو

 تيدلا ىف هريصةتنعا ركام عسل ادقنلا لدا دأ ريغ با هلا اذه ىف نسا لاب ةيهاع تاب. الا هله
 قمشملاو هفورعمداولاو ل-هال !هقفش ناؤداولاو لهالا نات ثلا لىثر ه#فلاوث.>لؤالا
 نأ انهدارملاو لماما ليس هنت الذ ناكمدلاو ىوكمكل قر اذا داولاوأ هله أ ىوكشا ىراذأ
 نأب نمانه هناةرعهش امو عب دالا ى انءالاوكلذ 5 ايسشاو رذحصلا ىلّقرو ودعلا نر لومت»

 16- ا نا.سامتلاىل ىف قرب * انني و ماله نان ىل

 ثديخلا س رغ نم هن -و ركفلارقوشلا نايدرملا بىدوا 5-3 ىماود نمأ نم نات. هدا الول

 ثيدحلا بيرغ نمال
 تاعف ةولدفأ نأ الا ىباو

 طرقلا نم طخنسلا ىلع
 ددلاو ةهعافشا |تاءقناف

 هل- علم نأالا ىأي

 نسحأو أ ناكر هسلاوقوشلا لاوول جيشلا هدا م م .ةر طت+ نيي لا نيده ىلع 4 اح قت و

 مسو هاع هللا ص ىلا صو لري هناقةياغ بابل اذه ىنيدلا د جشلا تيبو

 لاو فسسا!نيضاملا هعاطب 7 هزعمهللا نايأ طخ "”ىها

 هللا هر ىلصوملا نيدلاز ءجهشلا تيبو مهتم دبع ونلا ذهاوماظتامن ايمعلاو

 (0اا نال ا



 وهو ماركا د_قىلع

 ثدحو ماعت الاعمرمشبلا

 | رهردابكالادرنع

 | داوعلل نامزلا ةدعاسم

 راصبالا ه4-هْزن ىلع لدور

 عامسالا هعتمو ءارثل اوُدو

 اعتحاالمفءانثلاوهو
 1 2 اعما د-وامزعو

 عاجشاهدبأ عدلا نا هنمأأ :
 لاا تاريمللا هده

 1 هن طال ذب و هلوداهشلا

 ةداعاسا تلاد تا

 هنأر طشن نا ةباحالاو
 هلئاءاشن |ققوملا

 ىدووريءالاهلادنأ ند
 ١ هنوددي دعسأو هتوك أنا
 ٍ مور صد را نكلو

 لول هاف ىزرلا علب ولو
 مايالان يب هللا قرذ هامق
 كلا نيب اهقي رت

 لمع درو ىنادوؤلاو
 كلذامو نيج ردم دو

 ديو دع هقث نيب ريمألا

 : كلذ نوكال ملو لاسعار

 1 ل_هق هرآ/ناورهلاو

 ١ ىارن “و هردسخ تعود

 دق هرثأ فيسلا نم
 هقلاملاذاو هرثآ أ ىأر

 ءاروامو ها لهحأ مف

 بشنو لأ د لات نم كلذ
 دعب بودأو لضةفراطو
 دهشت مولعق تبدو هوه

 رئاوةملارياناو رئاودلا كل دن

 رح و نكودعب تدر ةمعد تناام نو دج 5 0 ارسال ناو نودع كدر ةمعتب تنام نورطامو |

 : 9 ا (ىلاكملارمصن ىبأ ىلا هلو) *

 شحولانيب ود هان همس هانقو ام نيد كَساَنف ٍك

 د اول نءاهراش' م اعوا+«ذومىق تلاه فاق

١11 

 " ىدبك ىلع تلاقىذلا لاذ دراب «٠ تبهتلا اذا ئفطأ قدرتلاق
 ىلخ وك عما تلامو 2 قرط عمدد ى-تقرعو

 لليلانم قوخاق قدرغلاابأ « ىلسمأاب تيدان اللب فت ملأ

 ريا نم هلا طللا 0 ر-غللاق تضموانا قران هللاب

 ٠ تبذعاذاىنرك ذارتانثلاب فق

 « قلخ م-سنلا لسلع ل_سراو
 « ىلبقار_-ةلاب | مسح كل ىسع

 ٠ ىاك ىأر امل اهتلقم ناسنا

 كم

 ردعملا ىف دازرولل تالا اكلت

 8 ىعسضل ةو-قهناق

 للعلاب ماسالا تو اعرو

 ىلا ىف دسملا ماوأ د5 هس
 نعش ىرتدم ىوم دع ىنكل
 » نافو-ط عومدلاو هس-تدان ماا لاف ارجع تلف
 د لئرالب ىلتف ى لس مالا لعنم ناسن الا ىاخ كلاعذ

 نسون وذعملا همسأتملا ن نم 4-فاثك 06 ان>رخو حسا! لا ط دقو ' | 0 ١
 مالكن كادر ا عاهم |

 : هلأ رمهسالو
 ةسيئرانو دىهو ةيظفلاةشاذملاامآو متوملا ادهن ةهتدرو اىذلا تيملاوىناو ريقلا قيشرنا || م ىلع

 تاماكلانو سما او همانريغو همان نيب سخ ىلع ى هو تارزتم تاحاك ن اننالا ىهقدي وذعملا ١

 ملقلا او ىن ىلا ه:رهناعسهلوق همانلادهاوش نإ 3 ةافعم ريغةبوزوم ةسمق انلاوةافعم نار الا عم

 هنسلا ق ومالا دهاوشنمو نوذ*ريغ

 تاملكب اك دبع مال-سلا امهدمللع نينسلاهب قرب ناك امم لسو ها عدلا ىلسىنلالوةهفب سثلا

 سادعلا ىهو هملممال_سلا هءاعلقرملو همال نيع لكن مو هماهو نا طش لكن م هماتاهنيا :

 سواننبيب> ما ىبأ لوة12«4اوةدقانلا نيت سانملا ةلثمُأ نمو ة.ظفللا هم ساما ناكسمل |

 لباوذن:نأالا طإئاانق ٠ سناو'اناغنأالا شحولا اهم
 لاو ةماتريغه سانملباوذر سناوأو ظالاو

 اا نم اهيفدملا مشن امله يسانملا توس لضفأ نمتدلا اذه عسصالا ىبأ نينيدلا ىكز

 8 طظفللاف ذل او ىظؤللا قارطا آوءادتبسالا و ةاواسلاوةادأريغب هدشت !نيدسانملا عم همف ناو : مار

 اذ كو اهكريد هلا ناوانةواهم هلوةىنفهسث: !امأو تفرع د ف هفةمسانملاامأة نيكسّلاو ىنعملا

 اناه نأ ال اهلوق فى دءلاءانثةسالاامأو هب همس ملا نم همشملا برق ىلع لد_ءاهادالا فدحو 0 3 3

 كلذكو شحوتل اوراغنلا نهنعىديو سنأتلا تاووصوملل تشمل لباوذ ا: نأ الا هلوةوْسناوأ : ١ هحن اغمق ان ار رعب هلا ىلع
 هلرةىفهمباطملاامأو ةيالصا!و سبل | نهنع نو نيالا نها تنثأ هنا ىناثلا ءانثتسالا ىف لف

 نعل ذفب التم ءلا مدنا ادد ل رعالات ادناق ثادوان اهوسناو آلا

 هيارغلا نيب هك 0 ونار يللا | نوكححاوىآل_ذ : الاامأو 4-:-سدقب الو انعم

 رارقت_ساونيكةل اامأو اهريسغاهعضوم راصن داك, الاه انععدقت ال انه اتمل لكو لا ءدسالاو

 ى4- ةيونعملاوة.ظفللا هبسانملا ىلعمالاكلا

 ىلا نع هيف لوقي هةيعدب ىف ىلا نيدلا ئدزهشل !تينفةماتفالا نم _دقانلاو ةماتلارب رقترأ|
 معلا مصل ا لمؤم 331 قلت لاه الار نب !ادي وم 2 هيلعفللا ىلص

 0 0 يل للاي نأ لب وسلا ةضاقالل] هاذ عقال 2 ثلا

 هسصقانلا ه.ظفألا 0 ذعو هسمش د ده هريغق الطال اع ىهنا و4مان ةيظذللا ةبساداانىلأ هك

 مرض ىنءاهؤلاردزاومقاقىفلاطبالاو لوقر مصل 'لسهؤ٠نزو ىمزسعا ادب ومهلوعف ةرهاطظ ا

 مو



 15 1/ 4 ا يب كلان هك دس ابحر يم يصمم بيسي ١ ا

 دربملا دهدر عشلا فرع

 نأىأر ناف 1-لا ن

 ىتااةي”الارد_صى لاو فمكرظت اونوعمس الثا د دعب لاودقو هع ةظع :وملا نالاو ريلوأ
 انه لن امىفرظأ نمونورمديب الفأ هب رصيلا ةظعوملادعب لاقو « اورياوأ هه ضاهتظعوم
 ةاضقلا ىضاو انشأ ىاضلا نبا نيدلا دامعةاضةلا ىذا ناباسلا اذه ف فمطالا دعنلا نم

 ةدَيصق ظن 6 ةضودصو هقورخ مولا قيحرلا نم لو ه ةحيرس دار وا سلس[ نيدلا
 لبقاه ضرءوةيوهلا هقيرمثلا ةكلمملا لفاكى درعسالا نوغرأ سلا وحرملارقملاا_محدتما
 ا ل اثملا هخأ ىلعحدمالاهداشن |

 ىمعأ هله قوهذ» اريام ىوس # قر تروم الازب دم يتح

 دووريصت ريبخ عضوم ةي وذعملا هب -اثملا لجال لوقت نأ < نيدلا» العةاضقل ا ىذاواذذش هلل 23

 ىننملا بيطا | ىبأ لوقدي ونعملا ةلدمالا نساك نماو دع

 تطملا ن مد

 قيفكي و قلبا

 مال-!اوركشلا ىف

 (اسن سيئر ىلا هلو)
 ججشلااءامقب هللا لاطأ ىباك

 لوهحم بتاكلاو سئرلا لبوهردص ىفليثلا ناك ةادغ « هرخبابانملاج وم باس ىلع
 انعو لوضفتاكلاو د_ةعىذلاو «٠ اجالتم هبتيملاراصاي وعمايسانت لب ولاو جوملا ىظغلو هحامسلا هظفل نيد ناف
 نكن ةقجقر علا ىبا وريقلا قشر نبا لوقب ابل! ادد ىفرصانخلا هلع سانلا

 ناكناولّوطت وهفالمج مدقد مرو ملاربسللا ن مم ع ادنلا قماش ورامىوقأو عدأ

 مرو ا ةوح صرح نع 5 امطانعلوسا!امورتثدداحا

 ةبسانملا ىفوهناف + هب وذعملا ةبسانملا ىف همءممرعش نسحأ اه عبدالا ىبأ نينيدلا ىزلأق
 امهءاف لفطتوهف امس
 هللا هديأ هلذ ما

 0 و نم نا

 اعتلال أس ةمالنس

 ا اهركس انمهارالنأ ل

 نار ندد اهركسش

 هديأ خيشلا لوقي نيملاعلا
 ادهامو ل> رلا اذه نمهنلا

 نع ارغادتءاح اهنا ثدح نم هنعنعلا بادر هد ال هي« ة:عنعلاوهب اورلاو ثد داحالا نيد

 را هلصإ ايلا عر لوسلانالثب داحالا دس ىف عنا لوأ ن نعارساو ل

 ىتاب اعلا ةباعادلل هو حدملا ىف مخل ايلا لصالا هلريم حو ةملا دوو ع رع ا هربا مهلصأ

 تلخدا ديععتلا عناو هتمط اوبك انملارانهىناوريقلا قشر نبا تجحاز نأ !لوقأو«بايلا اذه

 نباةاضعلا ىذاقان الومالوأ «بلاراشملا ىذش تح د:ءاىننأالا لا ذامو بل اطملا هديه ىلإ ةعم

 امس اد نع تعفرةب ونعم ا هتامسامه نال 3 بالا اذه دمحت هصاخم تيب موع ىنحلا ىتاضقلا
 ل> رااامأ بان'ححلا| ٌ ' 1 :

 1 3 5 534 هدروهسنطاب م_-عمد ىجقر نع و هدم ىل ىورب فل اوساا مقر وقورو تالا

 لسوءوالوأ 5 1 تاو ع د دق 0 24

 01 1 كايت 5 ىلع هاضعل ا ىضاأب دمسؤو دنع «لسءااودهثل قاده نعاغصا نع نق ماركلا مرأ اف د تر كن هلأ فرد ع نها 53 هلأ
 تص ندع

 هناهربناق ةيونعملاهتامسانموتيملا اذه نسا 2 فدولادارطتسالا نع معلا نانع تسحلقو
 رودغ نس< و ماحرالا : '

 في سشلا اذاهرودع لكولا
 هدرخاقءوسا|نامزهناخدق

 ةيييشلاني> ان رورمعلا ىدانم نةبورحلا ةا مح هدمظت مع وملااذهو لل دةءاناىلا جام ريغ

 رايدلا لات اصوو ةئامعامتو ةرمشع سج ه :سةيدي وملا ةفيرشا|باوالاىلاتءاطالو ه-ضغ

 نا ىلع ني-هةفاريثكه نحل وهب نو <-هلي سموم ىل-ه اوان مهتدحو روك دما عراتلا ىفةيرمدملا

 ءامسلا غلب ىذلا تيبلانم ىلعال اثم هندروأ ىذلا صال اتدد ل>ال هسفا اوقه.:رفر:ورمدع هرب ركدول علاش ه: ءانق تدثأ

 ه-ةوذ بلط من اردغم 0

 ةلذاح دعب دلو ارهظم

 نالخالا ةراهطو بسنلا
 فر دحو دهعلا مركو

 ناساف هءار راع ةلأف
 وهو رارحالا ةلاض ىلا

 هنو راسلا عم مركسلا

 روك دملا حم وحلا رع نادي وسما هيساتا ل

 معلاو ناياانيبرطتق تنأ اه « تدصن :انهلا مالعأ باقايت اقف
 اد>-وهسفتمه م 5 00 3م لاما دوساو

 ل>زنءكنغام سعشلا ةءاطى « لجلا فس مثلاك [وءلط وتلا

 ىداح تفءْدُأَدَق ىوكلارانتافو « قيل نم ىلا راهتا أس



 (هيسانم ارك ذا

 1 تستلا ول هللاوو

 مر
 ىدبلاحولو ادو هتدزام

 فاردعالاروس هش

 هللاودقو امح هت_صقنام
 هعذاوم ىلع ا عملا

 دناك ءاضعلا تنمطظ 0

 مث سمالا:هيرايز تدرأو
 ىثامبارطضالا نم عقو

 هدهىفطشن ناو مزعلا
 هرهسسم ىةرعةل تالا

 هلئاد اش

 «(اضأ هبلاهلو)و

 ردقأ قشاعلابضغ

 اردعرظتب نأ نم ارع

 هباهمرهاظلا ناك ناو
 ةيادم لطاملا فهنا فس

 هضارعا اردو 0

 اح نهم ادصقاًد ذأ |سفص
 ى-> نابلقلا سدا اولو
 ناطرشلاد>وامامهسابشلا
 هللاو الو ادني اعاسم

 اذبهنمدخ ادودذرأال

 تل دخلات نكن ا

 اش لم هم ناو

 ىرتشتال نا ةبحرد-ال
 احارص ناك ناو هس

 حرص نعان انغأ اف دصقام

 ىح داؤفلادعع لح

 الو دارسملا ىلع فتن

 مالسلاو ةضاعلا الا ادعس

 (اضبإا هلو)

 ربح عاجاذا دبع ن مدلل"
 ى-مشااذاو عادسالا

 اددو عاورلابكعامفلا
 كف كلسسلا 6 لاسفل تييدشلا

 ” و 2و هو

 8 ل

 - للملاالا هتاغ نكمل ٠ هلك السو بملا نوكيول
 لحالاالا هّتباع نكن مل «٠ هلك اردهبلانوكيوأ
 للعلابالاءاملاباطتن» « الءاملالثك لصولا اما

 ءاملان أ امكحف ءاملا ىلءلدولا ساةهناف ىهمتذ س انقثلاثلاو ىطرش ساسة نالوالا نايدلاف

 دقفهيلحلاهسقالاامأورسفلا ةرارسدعب الا با طتسال هلم ىلهولاو شطعلا دعب الا باطتسنال
 لاقف يع نم لاف تنأ نم هللا هذ ىمةرع اش هدصقفلدايأ نا ىو رباما مرو دىلعادوطدنتسا

 تلضةياذهلا لمست كل سولو «٠ اطقلان نمىدهامؤالاقرط,ميت فلدوأ

 لالضهملا« ىحنإ تأ هبق ه.ءزلا ىلج ل لديهم اهلا تح ةياذسهلا كلب عن ى مما هل لاقف

 قلهس اوقوذلا فبدعأو هريسغ نم بابل اذه ىنةلالد مدوأ ى 5 ميش! سال تأ ربك

 ةلصتم هبط رمش هم دم مهحال طصا ىلع ةل-جلاهدهواماو-وولدعب ةعقاوة لهنا بمكرتلا

 ىنأي وتانمعلاكلذكو هع ديلا تيب تظن هقب رطلا هذه ىلعو كلا نم مدقتامىلعاملدتد

 ملا 0 الا 1 نا موكا

 مسقلا ىف هللا مسارءاج ن منيب و « هب"ىلعل ا دننا مسقا نم نيب ك
 ةبلجحلاة قالا قدم هنكلو قارمثا هبف ىالكلا بهذمارونل سيل ىلإ | نيدلا ئص ججشلا تيب

 مسو هيلعهلنا لص ىلا عدم ىمهاوقو# وهمطرش ١ ةسقالا نمهنا مدقق ناسوعلات دو

 ىمظلكباةتورأو ءانالالك ٠ تا«امردلاب هك طق لول

 ناوشو « مكملا نممدقت ام ىلعاعاولدةسا معانا م او-وولدع هعقاولا لها ىدتيملا ادد لد

 ىرلابم-همعنو مان ال | لكل مشت نا تخاد اعاكلذ هد ناس وردلاب طيش لسو هيلعمللا ىلصدقك

 0 ا ل ذه ىّتبعلا .هتيب مدقأ نا نيعت دقورصلاب هط ماا ىلع مخاو يلدا ذهو

 علطم ىف عونلا اذه هسه ارق ا ناممعلا تيب وىتيب ناامه دح أ نيسهحول بيئرتلا هس طرفاو
 لوقلابالا الكا بهذملا فكي لنيذااز

 ملسو هيلع هللا يصى بنا نع هيف لوقأ تبعي ادتدب و فدعَضلا

 مالا ىلعانزيعام نكت ملول 2 هنشعي نا سلك ىف ىىذذمو

 رئاس ىلع اهب تزيع همال هده ناو ملسو هم ءهلنا ىل_ص ىنن ا هثعب ىف ىطرمشلا سافل اذه لملد
 اسس او نينا رع معلا بقت او لك د هتاف ىلا ةرو عط ذدع م جت (يدلار اعلا نم مخ وأ مالا

 مهم لاكن هىرعمش»نيلؤالا ع * لد هعلا ذكر متهدع

 ىأ هللا ما لكن م بهذميهنا ل_سو هماع هللا ىل-هىنلا نع لوي هلهلارغ ةنيدلازع شلا نءاك
 ىرمشبب هلوق لعأ هللاو ىت الكل بهذملا ىنءطاقلا هت لعح هناك نيلؤالا عرس حسي نارقلا

 هترك ذامريغا.هدم ملاك! الوام 35ب هد ملل تيبلا ادد ىبرأ لو زياؤالام ل اكن م ىأ مهم للك م

 ميلع لع ىدلكقوذو

 عشانا ىناثلاو ىطرمُشا |ساسلاوهو ل او

 ء(هيسانملارك ذا«

 ( مرتخ لكن ع ءرهاطه لو ين هسا دهزلاورفا و هلق

 ىعع ملكملا ئدّتي ناى مهن وذعملاو ظافل الا فه سانموىتا ءملا ىف همساذم نيب رض ىلع هيسانملا

 بزعل باكلا ىف ريثك هب ونعملا ةيسادملا ىنعأ عونلا الدو ظفل نود ينعم هبسانيامع همالكم يع

 تانآ ال كلذ ىفنا مهنك اسمىفنوشعنو رتل نم مهاب نماك اهأ ؟ مهل د, ملوأ ىلاعت هلوق هنف

 ممسقت ل ماع هك لك اناعر زهبجرْكفز را ضرالا ىلا« ا لاق وسن انااو رياوأ نوع الفأ

 ل-ةيرو مهل د ملوأ هظعو.ءال ىهىتاا هبت الار ديت ىلاعنو هن اهسدهلوقىئلار ظااونورمدنب الأ
 رس 2 شسُُْْسلُ 2222222 تهيب بربس ١



١ 
 ع ومع

 .: 5 ١ بياكينأ هعبر نلهلهملوقك-ة مدلل هنمءاجامامأف 5 --ي

 نعلال_هأ هماعلت سلا |!

 انلقأو ال-ه>انرثك أهلا
 0 ارغل | نبأ نبأ اركسلاب ..:اسك لاو رش زكا

 زيزعلا دم عنب رعى ريشك ل وقكسف حدملا همل:ءاحامامأو
 مظعأ خام مظعاواممظعأو 5 مدابمل ةعفص نماه حراق

 بابللابايالابوممنم عو « رالاعورالاو يرمدلا حب ربصلاب مات ىبأ لوقكد
 هلوقكو « هعرالااملاردأاموهءراقلاامةه-ءراقلا ىلأعن هلوةك-ف لب وهلا هلمءاحامامأو

 6 ع رفتلا لميس

 كاك دو دع تع«عهىنا لق دقو ناعد مهضع لوعففالالا

 لا لا نها ت تاعقأ و ولسل |تدل>و قدح قدقح

 ىذاقلا لوقهنمفااأو

 هاودأو هاوهأ انآ من ممن « اوقدصدقوءاوهأ ىنأريغ له
 هذعد لادام ىل> امو

 هللاريسالا طةىؤ راف « هشورلضفارحأ هيربلابسح
 مسو هيلع هنا ىلص ىذا نع هسف لوهتي هند در ىف ىلإ سا نيدلا ىئص خيشلا تيب و

 مكارعاطلا نبا يشلارهاطلا نكي اميشلارهاطل نبا يش ارهاطلا

 مذلا لماشلا نبا منلا لماشلا ن # : امعنل |لماشلا ىف ىده جد هراركت

 مركلا | دئازلا نبارك دئازلا نكي امرك ادئازل ا ىفالح جدمتر رك ىتيعند,تين و
 ةيسائلادحا اب نوكم نا ىدعل ثان و ن.دلازع مشلات و نيدلا ئدو أ اتدب داك

 ىف هيروتلااهعضومءاج د هفراركسلا ىفةلحاوةداي يارب «نيدلا د ضيشل |تاد ١ ناكن او بيكر تلا

 ىلع ةرهاظهنرالح ببر ركم نأ هظن ىذلاو ل اوانمملا دب نمايرثلا نبأو 2 لقاك عوذلا ةيفسلا
 عأ ىلاءن هلل او ةو اللا صقان هرركمن اق نبدلاوع مشل

 (ىالاك !|بهذملارك ذ د١

 (مالا ىلعانزيعامن كت اول 5 هدثمب نأ ىالكى  ىشذل هوا

 هك ىلع غاب اا ىتأب نأ حالطصال اىنودهو ظ١اطا ىلإ هته تيسنريبك ع ىت الكل ا بهذملا

 ةرابع ماللكلا لعذا م الكا ا لعىلا اهتسأ مدن ةباهعة م ءطاو د هودخ ىوعدلا طب اوهاوعد

 ا تادثان 2

 ممظعاب ىالاكلا بهذملا ىلع د مدت :لوهريغ مع امن ام هلع مدع سلو شالكلا بهذللا ىنعأ

 000 1 امهمف ناكو ل ىلا«: هلوق اهغلد ًاوعونلا اد هدهاوش ىفةلدالا حدو

 سيافا دفن ملا كلا لوقت نأ لل دلا ماتو هلالح لح هتينادحو ىلع مات لمادا ديل « اندسفل
 اريثك تيكر الباة ع كتل لعام نول نول سو هما ع هنا ىل_دهلوق همل»و 5 كتناريغةهلا أ امهدف

 راو نارعاادهاوش

 نايارت ناسان باهت لءاامارا تلق كر ارثكا مكصض منكل لاقي نا ليلدلا مانقو
 ىسادنالا ل-رملا نيكلام لوة هل ثمو مالا اوةالصلا| هبملع هين مالكو هللا ملاكنم

 6 يفلح دل ذا

 كت الصأ امسةاوال-ضف

 الذ تلا ةوينلعلا |
 نسال |

 || نجراا دوس لات هلو 0 روف د وقار ناك ككل 0 ةقاطاامةقاحلا

 ٍ يك : 0 سل

 ١ ةباغقودو بيسلاىفهنءءاحامامأو 5 نودءوبا.1ا تاهمه تاه 5 ىلا فرق

 نمىعم ةرشءلانسلف |
 ه-بعر نم تدساو دع |

 ناهرهاط نم هصعل المدار

 كلتو ماك-حلا

 قةبيشلوابت سياهبيشلا
 ريخ فارغ نة مالسالا
 عفصنو ةونلقلا كلت نم
 ةوددمقل اكل: نم اريد

 لعغيافوأ هدب نم اهاوحمل

 مالسلاو لجأ لمجلاو
 ٠ (ىادعقدلا ىلا هلوا+#

 ىنادمدلاهلئاديأةدوملا |

 نم ناكمىنهناودوبسغ |
 الورصن هد-ةهالردصاا

 فردت امكلورظت كرد

 ةرودره!:0ناوةرؤرض
 مناو سا كا اهكردو

 ىلمس وس اولا اهكردت

 هردص نم اهتفمدك ءرملا

 نمهريغلاحفر-ه:و
 ءارو بح ان لعن و هسفن
 قكللاءاروباتو باكللا
 مظعو مظعلاءارو باو

 ءاروملو مهللاءار 7

 دربلاءارو داحو داما

 تناكولو دعءاءارودرو

 اهادمط ار راوق دمحم اء
 اهماعل د سف ريعلارظذ

 ىنادسهد لاو ةسامحلا هددريغ
 تلت ىلا ل-- بس
 ذقن أ! ناليلدب لالا



 اج 7 كيلا آظ8

 ا م ا 0 08
 (ديدرئلاركذ

 تا
 (راركارك ذ)

 0 1 ١ ىف مويلاو م_هةعطأ تاو
 هيدر ابو لولا نيتلازع عسا تنب ولادرلا ىرسوىرسلا || تارااىفادغوتارمثلا
 مقتست لب ابنلاعمباودلا سكع ه عدو غداو ريدا لاقم لا ةملأريخ ' نساك طاطا
 ررعملا طرمشلا ىلع ه:.هسوىعدبلا ع وتلا مظت نهدودعملاب عونلا اذه ىف ىتأ سدلازع خيشلا || سالفألا نمازرع اراد
 وهوهل.5 ىدلا عدا تيبب قاعن يندأ هل سيلو ملسو هماع هللا ىل-ىبتلا عدم نم ىبنجأ هنكلاو 00 ,اذتا كلذ ىال 1

 مظعلا هانى ىرولا ىف هردقف ٠» هلكهشلاو ه: -اعنتع 0 1 0 ١

 مسو هبلعدّنلا لصوت !نعتيبلا اذهدعب لاودنأ اذهنمسعأو || ىو. 2 00 ١

 ةليلق عضاومىفالا هعمتوصسن ااماهناو طفلا اذه ىلع ةديصقا! هله ىف ىوبنلا هدم بلاغو | 0 5 نت معنلا نمديدرتب ليبحلا هجو كس |ىلء ليلا برلا نم للا 0
 [مكر لادن: ب ةهد ىلارف هلاك ل قث أ انك مومل عملا طرمثلا ىلءعوذا اةيمس لع: نارهاظلاو ا 7 0 الا
 وهو حو لا ىبعريههلا دوع ىلعاواكتت ا نكملو بدلا نم ادذحأ نوكي نأ داكن امهعا|تدب و 00 دحن /ناورمد

 ِ : / 31 : - 0 ند كوع قار ودم اذه م1 02 ا
 ' ش ا ل ا 1 نواة عنيرخ"ان لامر حولا

 هد ور نيسعلا ل 5 لكلا نيدع ١ امال 2 ل غلا
 00 هنءرافكلا نم فرط س ءاب »

 1 0 00 1 . ًّ 1 .عا[ 8 دوو

 نساحلاب ماع تيب هتيفات نيك عوهتسمت عب وهتكا رسوم امن ا ١ كننطت لنااخرل

 «(ديدرتلارك ذ١« عا هللاو ا
 4 5-5 5 20 0 . عمو كر شدانتو

 (ىمغب هديدرت الح عد ديلا مظن 5 قر عن دملا ىصوا اهل عد دما ىدنأ ) 1 0

 1 ول 0 ا ] كلاسدى ءوسو كسفن
 ىلاعت هلوقكرخا ىععاوقاع راعع هيفاهددريمدحاو تيب فهظفلرعاشا !قاعب ناو هديدرتلا 0 0 7 : 7

 ١ ىورخ الاقءارولرزو
 نك١اوال كري_غ نازيه

 1 الممو نيت رطا | سس ادصق

 عونلا اذ هىلع اودمثثساو زرزئافل امه هنا باعجأ هذا باعصأو رانا باعصأ ىوتسال

 هاريس هم سمر_ 2 اهسمول #* اهتحاسنازسألا لزنت الءارغد

 بر-ةعبدبلا عاوأ نيبوام-ْمدبالو رمأر يبك ود سيلزارك-او ديدرتلا نا هلوةأىذلاو |! الو عن٠ال نيتي رفلا نع

 0000 د ركلو حي دن ناموا تدرعتام ةضراعا !الولو كلذ نع امهزدق طاطثال ةسنالو

 دفتالو تيبلا فر ركن ىتلا هاقفالا ناوهوقارسثا ضعب هيفاقرف (همميب عي ضالا ىبأ نبا نيدلا

 | ىضاح رهف لل او فارسا

 ١ لدياماو لحاعري-ضو

 ريغ ىتعم دفن ههب قمظانلا اهددرىتا ا هظف ل اورارك-1ىهىلوالا نيءوناثلا لبادئاز ىنءم || قدلل هءفوهام هفخءرملا

 1[ وراركت اىلع أم زيه هب ره ضع ديدرتالر اضرب دعما || د - ه ىلعو دي درتلا ىهىلوالا ىنعم ا مهد هاورمالوطسق كلام

 ”ىص خيشا|تيبف ديدرتلا ىنعأ عوذلا اذه تايد ديلاباعكأ مظن قد رطا | ذه ىلعو اهراعشب تحع سلا
 هستعن دد ىفىل-!طانيدلا أ 0 ادارد_ةو

 مالا عفاشارثمالسلاراد ٠ ىفومالسلا هنا نممالسلا هل " |[ ريدقتلا ب ناحىلانوكست
 تيبوعونلا اذه اووظني /نا..ءلاواوك ارتشالرخ -الا ريغ عضو« لك ىف قلعه مالا هظفل ||| كاد وكس نأ نمثل ارش

 ممذلا نم ديدرتب لها هحو تلا ىبع لج ابرلا نمل لا هل نيدلارعشلا ريدبملا بناج

 00 0 د رول عادلا مظا «قو دلل اتدولا هل تدان ا ىدنإآ ىتيعيدب تيرو | [صت ىأ ىضاعلا ا هلو و
 ا اهقومنسحاو مجذلا نم ديدرتب نيدلارع يشل لوق نم ىل>أ معلاب دب درتلا هوال- نا لوقأ *«( لمس نبا

 «(ناركسلارك ذ)» معأ شاوهفاقلا ىف || ىناةاي هللا هزع أ ىضاقللام
 (مركلا دئازلا نبا مركلا دنازلا نك ام كلا دئازلا ىفالح ىحدم تررك ) 5 ىناريو مودزلا هناكة ود

 ظفللاب ةدحاولا 4-ظفللا ملكة اررك نأو ه راركستلا نا ىلوق مدت: دقو انه مام مركسلا جدملا | نا هلأسأانأ موي الف

 هرأبال هريغل ىدقي 2 ونلاوأ راك الاوأ د_.عولاوأ لب وفتلاوأ مذلاوأ حدملاوأ ف دولا ديك اي كل دب دارحلاو ىتعملاو ْ

 دا
 جسم 710بببيبيبيب



 ل ا

 قابطلا لب هبتوءردصا هرعت 0 ”هيفاللوأرةسق عد للامانه باو 1

 0 ءاوعأ عسي هللا 0 رهدىف ةرعتيتفأ ةاج خوش عش

 انممهستو اريثعا مهو ىتح 3-3 اهتعشمهلادم نب رش عراعست

 انه هلوعب ةنادن نينيدلالا.ج يشل |فطاتو

 بح نم نيبوىننب «٠ تدغرودلاة إم
 بش لاهافحالول ٠ تفحامىبثمالول

 اض أ ىنحدو هرخلا سصق عم عونل انسه ىفر ودلا ةلّكسم نيدلا لا شلارصحام قبل ًاامرظنا
 وهوهلاحزأ علاطم نم علطم فىوجلا ل: : ام نب ىلع نيدلا ءالع يشل لوق

 عسطقو دياوعو « لاصولا دود ى>
 عنسماالالدحو 5 ىلحاملعنتماو

 ءالسعء ةاضةلا ىذاو ىكشوخ أ نيدلادا .عةاضقلا ىضاةهعركدلا ه-غنا هظفل نم ىند_كنأو
 اذه ى ةيكسعي)" اقم نبا علطم هرطانب اعاطمهناوضرو هجر هللا ام-ه دمغت اضل !نءا نيذلا

 كإعلدعاهنش + تبوهنملاموتاق وهربالا|

 كلذع لغاالاو ام نضر ىروكلاب
 ىتأيناودو ايونعمافنص ظافلالا سكع ىنعأ عونا اذه عبصالا ىبأ نينيدلا ىز خشلا دازو
 كعامل اف 4-كعسف هريغاوأ هسفنل ىنءمىلارعاشلا
 للزلا لها سر #* هّتحاح ضع ىنأملا ردي دق لوالا لاو

 لوالا سكع ىذلا ىناث. لاق
 اول عول مزملا ناكر ىنأتلا عم « مهىهأ سانا ضءب تاوامرو

 تلقو هبادك ىلع عملا انهت كةلاجراديو-!ا فام « رئاسلالثلاىفساذلا لوقمدةتدقو
 اد.صدسالا صنقيودوهنفح ه ىدان بحلا ة|_دفم اديوسوف

 اديوسلالاج رنم مودلااناف * لاجرادبو_تاقاماولوةنال

 مهضعب لو هتف: ىبعمرعاش | سكعودو ىناثلا مدقلا نمو

 هريغل ىنا ملا نمرعاشلا س

 اًيرْدهحو نس>ردالناك ٠ هوو ن_س>نارردلااذاو
 ءاشامفطاتورعاشلالوقهلثمو

 نسسحلا ههحو ىن ا«متفعت دقو 5 نفك ىفر١كلا بادثنما دغدقاه

 ىنرمددن نيح هدع ضرعأ ترصف 5 هرمولأ ني ىنع ضردع» ناكو

 ةنابن نيا نيدلا لا يشل !لوة 4:مىرظأو
 ىنهولراح دعب ن مهارأو « لاوس ىدنىوققددسدو

 ىمدخأ ,ماجلا لئمراص 7-0 هزمدخا نانسلا لش هناك

 هتسعل ١ دب ىف ىلإ ا نيدلا قص عي شلا تيب ونناعملاو ظاقلالا سكعنء بالا ادد ىفهتدررأامىهتن)

 ملسو هيلع هللا ىلص تلا ن ءهلرةودو ظافلالا سكع ىلع ب الا اذه ىندهاش
 ىمعريصملا برا قواريصن ادع ها ةضعنت ىعالاو بت اهلا ىدنأ '

 ضمد ن م هند لخب مل نكلوروك دملاع ونلا ماظن نم ضرغ: ايبايل اذه ىنىنأ نيدلا نص خش ها

 تا.معلاتنن وررهملا ايرشلا لع حرالاةعد هاك تجزع وصال

 ارسل نيب هقادم

 قلق نيتساة# ىلاص
 هنكل ميظعلام؛بتح

 باك/ ىف خشللاعبقوي ىنارأ
 هلرضرعد ال نب ىناطاس

 صالا تد-وو ضرعتم

 سقفنلا تدر و مومعاا ىلع

 ضرعالف اههوركم ىلع
 تدوم باكلا ىلع

 عضول مث هناونعل مهناننعل
 مث : هعقو لاعن مهن اذن

 ندمتعجرو هج
 ىرخأو هيلاخد ب بول طم لا
 هللادنع تيست>او هيلاك

 عضال هللاو نينسلا كلت
 نياسحلا ارحأ

 .لضن أ هيلاهلو) 1

 عكس كير تصر
 ريبك هللا رمسعل بادملاو

 1 عرسإاب تن او

 نا و
 كشو ةرعالا نع أ ارعلاو

 نىيءددشاو ىلا ىدمق

 موملاتنأو ساي كلاح
 تاك دس الاب كريغ

 كابكو هنلا هجر شل كلذ

 هريسو هأر مس نيد

 اسنغدملا ىلا اريقف كغ خو

 نانطدشل ا مدكسو هريغ نع
 امر هنالدسا ناو لدوع

 لاملاريسخ نولوق مون

 تا
 بابحالا نيب هق_ةنمو
 نيس شيعلاو بابآاو
 الواو حادتلاوحادقالا
 لاملادي راامللامعةسالا



 (سكملاركذ)
 نويرلا فرعي مل نم
 فرم نم دودر-ملاو

 ىريص نك ملاذاودوصقملا
 نام قدح لاعزلا

 فود تايلاسلا ىثريص

 وم حض ولايسسلا

 خيشلا ىلا جوشدقو لاذقلا

 بكب دن عنقاالوا م ظتم

 ملعب ىباك باوح هرهظ ىف
 سد ناد طو_سلا همدإ

 ةدب رعلمرلاددعؤرشأوأ

 اذهوةدحوم لفااددعو

 لامالاه-وينارا دقراا

 انبعو ريغآث عشا هنكلر
 روعالوحا هنكدو نيدلل

 قثو:سا ىلليكو ناكدق

 ةلايعب اددك أ دلا [4:م

 تا أنو هنحانلا يعز لع
 ه١ازئةساوراوتم لمعف هع

 هئااسو عاد ل ضع

 نارك دفةيراون بنس نع

 0 دصو دهم نيحار 5

 فاخوهنن اكس دصو هنالو

 تكتف 3 اعسنمنآ الا

 جبشلا هللذب ناقهيرف)

 دهع هلتا دبونامأ بات

 ع-فرلاط اسلارمض - ناعيص

 ا ,تعلا لأ ملمع

 مهردهغاسملاالو 2

 عشا نرادنسد ات
 ضرالا ىناهفن عسا كلذ

 ناطاسلاوءاجسا قاكسوأ

 ةردع مكمياسلا هردع

 جل يا

 هللا دي أ عن ميظعلا هث طدو

 ناكل حرب ترفظ يييشلا

 سكعل ارك ذا

 تاللا اذنه قد انهلا هتسارثكت انس امن ارلا ور و ةزمخأ 97

 نمتسملاج رذتو تملا نم ىلا ج رخقولبالا فراهتلا وورالا ف لبللا لو 0
 قلاطلا همظءنءالارد-_هنالىئلاة- بهلالاةر اعلا رمألا وهقام طولعي زي 2 ذه سكعلا ى

 ىلا هينا اب صخر 00 لكىلء وهن اصفوهزا + اوتارقن اهغالب 0

 كإس قف هظنت ةعذ ةنكش 6-0 عع كالا بوصن لناو ةسيلاغلاعيدبلا عاوأن 2 هقوقام

 لئاقلالو ةك + هسكع ىلءرمسموهفع بدلا عاوأ

 اوعرْنُوَح ف ئوهلاف ٠ ئوؤولاقنوخىااوعز
 الر تارعاللا ارآللو عرتباواهظاةيلستو نتكملا هن لم تنك ةبك سيل تيبلا ذه

 هداس>-ضعب هللا دةو مات ىبأن م مظانلاال_-هنبأو اريس ار د5كل ذناكا دحاو نسلكت ى ءاشإم

 عنمتلهلل_.ةىذلا يكل ا لوقن هوهنبأ او لايام اموال مرر لع للاعب 0

 ديرئام نكي مذا لاق ىلا ا هر نير هنا 0 ىنعنع نملأسأ الا لامتف كلاس ن

 لهس نين سلا لوق غلب أ امو هراملاراد و -أراذلاراح ثيدأط اق دروهنا لدقو ا

 نوره ْني-:هؤملاريمالىورب و ٠' ريكا ففرسال لاذ فرسسلاىف ريدخال «٠ هللقدقوانه
 بابل اذه ىقمظنلا نمدمشرلا

 مددم مو ىرس ىمدر *« مهرارسال موتك ىناسا

 عومد لنك لقول الولو « ىوهلاتقكعومدالولف

 وهو بار شل ار جاجْرل ا فصو ىنعلاي دقو دابع نبا بح اصلا لوقاند عد ددو

 صالالكاشةفااشتف « رنا تقاروجاجزلا قر
 رج الو حدقامناكو ٠ حدقالور_خامن'اكفذ

 دودةىرطااضغلا س>رتلانم « اهاو-ودروّواءطأ ىرت تساأ

 دود نهلام نودع كلبو ٠ :نيسعأ نهتلعام دودح كلك
 رعاشلا طضالا لوةباءل|!دد ىنهباغلاىلا ىنمةكد و

 ةعج نمريغلاملالك أبو « هلك آريسغ لاملا عمم دق
 هعطق ٠ نمهريعب ولا سلبو <« هس الريغ بوش. ا عطعي و

 راق انام نا لود ةيكنللا قوركمو
 عقار لد_-و ىثدخ ام جرالو ٠ طاع دو رات شاقألا

 عسفان كعحسساا عمالا رئاضالو 0 سد |عمش الا عفان الذ

 بابل اذه ىفهلوةىنتملا يطل !ىبأ مك نمو

 هدم لقن آلان ددلا لاما الو « هلام لق نامل ددلا ىفدكالف

 هلوقةغالملاو نس |ىفلدمو
 رام الاامنودرمنةوىوا» ه لهاشم مانالا ىلامالا نا

 راصقر ورسلا عم نولاوطو * ةليوط مومهلا عم نهر اصف

 رعاشلال وق: قاءؤلا عون ىلءاود مشةساو

 7 ادوهس هل ند_ههراددعع ه ترحل ا ةوسن نان دا ىر

 لكم

 م
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 عسبصالا ىبأ نب نيدلا ”ىتز ىف نيرخأتملا ضعب لوق هلثمو «ةضراعملا لحال ىتمعت دب

 بطاناو ضيرعلا بر عبصالا ىبأَنبا ”ىدلامج ظءلادمع ْ

 حدا -ادرح حلا دوهوهي هم اللا هقصلاو هم هسا مساوح ول .حلامس 1 عاش[ لْمشا تينلا ال

 ماقملاظف> انهاهدا ا رص ىلع ةلهشم تاب ىظانلا همقعنكلو |
 ه دع لاوهن انهن انع تقلط أولا ةوهصتبكراهفرط ةءارح ن كلو عب ءالا ىأ نب نيدلا ىسز نبشلا

 هرك ذآو-هلاب ىلا معزي ظ

 بذكلا ىااموب هنفتلمام 9 1
 م يلام ولست وهنأ تكل :

 # اعدتبه تينأ اهف تساو

 ه هتاسمو ه ىبأ كا ٍإ

 95 هعدىلع هش ىف ند رو 0

 بضغلا هعاس هاه ايصعت 3-5

 ىصوهو هاخأامدق تك

 تقلا فلاس و اذه ناكدت
 0 رد هلل ةتتشتعو

 بكرلا ىلا اننيبام كبت
 اتق هفدو باو هينكريغ نم دو هس أ مساوحودمملا سا ىلع ل مشملا عوذلا اذهدهاوشاماو

 ءابعل لك هبلع تيعأو هك نعتدءب هحاح مار نكينم 2 رعاشلالوق
 ءاحر نب مم نيذاع «٠ نكي ىبحي نيهرملاد_جأ اهلذ 1

 هنبب ل سولو همدقت نم ىلع عونل اذه ىنرعاشلا اذهىبرأد تا عبصالا يأ نينيدلاىكريشلالاوأأ
 ىبأ نبنيدلا ىز خيشلا مالكى سما كال ةلبقعو ار دنال هياعناك-ا جرملاةظفاب لدفلا نم

 ةيعل 5: ْق ىلا نب دلا ىئص جشلاتبب ده عبدالا

 مركلا ىذدللا درع نا نياسرا لح ىذلا ىداهلا ئطصملا د
 هسأ مساو هرعت اللا تاغ دل او اسو هيلع هللا ىلصحودمملا مسا تيبل ااه ىف ىتأ نيدلا ىسخيشلا
 معمعلا ديو نامعلا تيب 3

 ٍمهيصقن ءعفانمد سبع نيورمع + نع ةبيش هللادنع دهلاثر وأدق

 اشم ىعأ فلاخ ه_هظان نا ىرمعلو « فسعتلا رقت هبا و ناسعلا هلوقأ ىذلا
 حودمملاوهملسو هماعهللا لص ىبألا نافاض: ا وماصتس الاوةلوهسلا قد ر ُط ىلع ىثملا ف عددبلا

 عم ديرهلأ ل اصريغوده ريدعتلا ادد ىلعفتيمل || د-ه ىفرك دنهل سلو أو ![مك هديا اهذهىف ْ

 هنيعد ديو نيدلارع حبلا تيد و 2 ةداععلا نم ه.ةام 7

 مهدا ارطا ىفماركورمع نياه د> ةبيشهلنا لمع نع رجع

 مل#عل !!تاعس الا نم مى ءاار ١علا| لو تد .ل!اذ هدذعةلومدلا ةباغىفناسملات يب نالوقأ (]

 1 ىّتعل دلتاب وو هياعمالكلاىف
1 
0 
3 1 1 
 مهدارطا ىف ىنريخلو ثتيااوأ نيءالا نيدبذلا نيدهتت 97

 ءانأ نال نيدبذلا د_-ًاوهو هربأ رك ذو إسو هيلع هللا لص ح ودمملا مسا هيف اضأتيبلا اذه 1
 تعقوفم ندب ع رقأ ةرمشلاهلتلك الفةرشعاوراصاد' هدالوأدحأ جذرذندق ناك ب باطملادبع 1 |

 تيبلاقو ادع كلذ لدق هيدلا تناكو كلذ,ىدونملوأو هولبالا نمدث اع هادوف نبا د .ءىلع

 سو هبل عاش سلبوا ذلادللا عام م الأ اددريسفنو مالسلا هيلع ليعمس!هدج ىلا ةراشا |

 مساو ىلاعلا هماعع 4م 2 ؟ رللا هم دااوهة. سثلا هناهع أ نمهدودعملا هغ سلا هشضونيدبذلان زباانأ

 ناس ءلا تيد نم قرأ هنأ رهظىذلاو هعب دحلا ساح ن مهيىرومهبفاقعلاىف ىد دم اع 0,

 ا
١ 
١ 

 ملعأ هللا نيدلا ىنص يشب | تيد ع نم ىناع هرثك أونيدلاز نع شلات بال ا
2 

 (بدالاهنارخ - ع1)

 تن تع لاونملا اذه ىلعو هحرش ىفهدر وأ ىذلا دس 1 ن.دلا قس جشلا دورف ىذلاردقلا | 1

2101 
 دس نه هدالخا 4 مس

 انئاساال نأ ىوخأو
 اننسال_كثو ادكماداسو

 َْق ْمشلل وةد_>اولاهذه

 ىلإ هت هللا

 ٠ (اضدأ هملاهلو)»

 جرحا أناو ناشعاس نم

 ند جوال ١ عمجورملا ى

 سداو رذلاو تانغ صلا

 همالسنءربطاك نابعلا

 ىيغشولا هعج فنك ف

 را ىجرزلا ىب معو

 نع را يو

 شا اهلنا دبأ ىلثم ايفر

 ا الرج ماس لس لتم
 تنوصاالو ب رشرطأ

 دقو ناطاسلا لا عا نع

 امتاهمأ "ىلع تضرع
 نا

 تدرود قو نالذ هفالخ

 ىتنكعال مي رك ىلع هنم

 قدر ط1او

 هقاز> وذ

 ىلام لافغا ىلاح لق الو

 هتنواعم الإ هللا لهف
 ناكدةوهىحال را دن ىلع

 ىعيشسفاهودو يدل هو

 ينم حاساهتا
 تيذلاة مدت ذسالاةمعطو
 تدرذسا ىنأ محال

 هر رد نم ءايورطلا»
 هاعهجلاتذخانأدعب

 الؤه نم كل سمسا اللاعف

 مهردب هنودؤنامرةرك آلا

 نو.غملانأ اقت>وهنودا



 3 ٠'دارطالارك ذ)+

 مده: دقو هسن نب نيدلا لاك لوق نم ىلا! نيدلا ىدخشلانباو ادخل اواراحا هتتالارام
 تحقدقو ىسوماب ملا ارأان لق : هيهادم تدسناقزرلابلاطاب 0 01 ا ول

 نوكينأ اومزتلا تا.سدبلا ماظن ناررقت دقو هديصق نع هب ىنغة-سا هدي رت نسل صاخل اذه |فنعو نادع برةو عام#

 صلخم لثمن ا.ه-ءلا صاختو هدعب اءالو ل بةا ع ىاعن هل سل هدرعع هعون ىلع ا ده اشاهتمتيد لك || ىلء هالو ءاقل فطاوءاذب

 ىلعو هلبقامي همظان تأي لنا ةدئاغلاهن متنامو دن ردلأ هل اصريغ هناواضن أ ىل|-!نيدلا ىند جيشا
 وهوادهاث نوكي نأ صاامتاعدلاب اك ابهدم|| ىدهعوهنا س> ار هرمُش“و

 مأنءرعلا اذهفاوريستلقف « امظىبكرلانارعلا ان مع | ةراظت ضرالا ولع
 اهيفمهلوقوهو حدملا ع رمدب لالهةسالا هعا راو نامءااناىلوقمدقتدقو || ةن-سلابو ترضع اذا

 ماكل ابيطرتتاوحدملاهليشناو + ممالادسمع ولزنا هيطب | تعطناذاهتكاسلضفلا
 ناق عقومصلختلا نس ىبد مللالهةسالا هعا أر ود ىذلا عاطملا فحدملاب عي سدتلا لصحاذافأأ] نال_ضفلاى امرثك آو

 اضرأو عدا ىلا عدملانمال عيد لا ىلالزغلا نمرعاشلا صاخب نأ هط م نه صلخلا نسح ْ سايقلا ىفهعمفال مشل

 ةياكهلعح هناةرصل ارك ذب ىنغتسا هذكلورك ذ صل لا فدل نكي ل سو هلع هللا ىل_ص ىلا ناف
 هّديعب دن ىفنيدلازع غبشا | صل ختو سو هسا عدللا ىلص ىلا مرك نع

 مهلاكهللا اخ مرك أحد رى د حا

 هب عرمدتل |نوكي نا دصقلا ل>و اذهتيبل الو ف صاختلا نسح زك دب حسد نيدلاز دعزسشلا
 ىنعم ىلا ىنعم نمل _ةهئث !هناوةررمتملا طورمشلا ىلع ص اختل | نسحب تأ ملهنأ عم مىناملارطشلا ىف

 اذا عوتلاادهنابايلا لوأ ىفلوقلا مد_ةندقورشا امالك اديتساهن' 0 قاءعريغ نم رخأ

 ل يلازم يشل نا صاختلا نسح ىف ظ هل نكي لو اياضنقا ىعملا اوذملا اله ىلع حسن

 مره نمولغط نموبا.شلا نم ه اوفاس ىو الا موتا |ن مريظألا عراو هصاخت| | ىلعأ هنلاو لب امام جر

 مهلكه شا ولخ معركحأح دع , ادغمظعلاىنذنمصلخلانسح هدعلافمت || ةمئاخ نس قطاو ةلك
 ا 1 1 تدلع دن بر تاق تيب نب دلو رح ام ذلك انه دنس نلاز ا مينشلا | لدعلاوةئاتتثأ نيدلاو

 ىعست ن مران ان صلدلا نس> لرغ ىفبييشتلا همسقا د غ نمو ىبيعيدب تيب وأ نأ ىو او موذ تارا
 هغدوىبانطال ا نعهشغىفوهو تام ددلا تود رمع هنا بداتمكثءامتيبلا ادد ا عر لور لازال

 ْ تا ا ا”رانورولاي رس
 (مهدا ارطا ىف ”ىنريخلوتسكلا اوبأ نيمال ا نيدعبذلا ندمت ءانطن لاذ د

 ادد فعشأ نا طشلاو
 أ لمعرا د ىلعأ ناطاسلاو

 | لالا بسحب لصنلا
 ججشلادبهدرونم مل ق>و
 ةرمدالا سوة هردصنو

 هناسأب هب وطنه دي ىفا ا

 | سمثلاك سانلا عم

 | ىرح مومعلا نامرخنال

 لا تدحأ اذه ريغلوأ

 : هللا عنص يشل ىأرفيك

 امه د عوام ناميرغلادحملا

 رعاكارك دينأ حالطصالا فو فةورريغ نمىرحاذاهريغرءاملا درطارد_صمهغللا ىفدارطالا
 ىموةلوه-لا قرط نعج رذالو بيئرتلا ىلعدحاو تيب ىف هاب [نم هنكمأ نم مساو ح ود ملا مسا
 مظانلا مالكن وكي نأ عونا | اذه نمدوصقملا ناؤا دارط| عامل هب ءانب ىف ف سعتوأ 0

 نسح>و هنكعورعاشل اةَوَق لعل دنا ذكءاج ىتق هذارطا ىنءاملا ناي رك هدارطاوهنارح ةلوهسيف
 اذه ىفاياكنيعيسس هد تع عج ىتح هدنعبإ دمطامىذلا ند لادا لا د هفقرمدت ||

 هيفا ىنعملاا ذهل در وأ دق هشسعب دب حرس ىف هنأ ارو ههشو هرغلك اهةأر وأنك ىدح نغلا

 نيدلا ى ىص بشل اوأسش هاب آن م منكما نم < مماز حواذمملا مس | قلع اواليزب لمه او ةعابجلا لع هدايز ٍ

 مس اودي هعث اللا همف دو هتينكو هيقلوح ودمملا مسا َنَء ةرامعدا ارطالا نأ هيعي دب حرس ىف لن

 بيصر نأ ةردلا عزو

 ردا

 ١ اياشا امس ارواج ها ع

 مهضعب لوة كلذ ىلع در وأو ةدنحأ ناك ؛ عاطقت الو فاكمالو فسدت 0 ماودلاب كاملا ذه هلا نرق

 ربغ ن نمدحاو تيب فكل ذنوكن | طرسثوافيرعت حودمملا دادزيل هتاببقو هذجو هببأ نم م نكمأ نم

 رب رولا ىمهتلملا نيم 2 رغع> وأ نيدلا دب وم
 ا ا

 كيت همس ىلا قو
 مسيسييإيسيبإ-بتييسه حط بسسس ب ب ب لل حبس سس سلل جيب سس سس سب سس ل سس ستتتآتآ#]آ#]ذظ]

 0 0 225222525225555 ل ا للاي ا لا يل 222 ل ل لا اا ل خذ #2122 آ < <

 رددلا ةرمصخل | كإإ: دهب ةرمضحلا
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 رجلا متل الحا : رغم يدظنب تعمد ترثن

 ريدم ىف ريش ىف ريس و ىلا عمو تمار الطوا

 ريوثلاةملظا ا ىفاني هله يه هعشوع "”لضأ دم ْلريعش

 وللا بذج أ لزأ ل ىنن ااهبولسأ ةبار لالا ديصقلا هده تاس بااغىلادرط ديال ْ

 0 هروب قذأ نامدلخشر در دأ نأ ىلا « اهلازغأ نو.عةلزاغمو 5 اهريغسدت تيدحت ىلإ

 ناويدب حاد ىنسمالا وحر ملارعملا ىلا ةسسور ىلا ةاج نماهب تاك دمسصق نمىلوق هلش«و

 هسورم ا قشمدبمد رشلاع اشنالا

 انوسساو ىلع مهمالعأو م 3 اشلان س:دارفلا ىج الر زئاب

 انوالعاب راو روغلا ىل_ع بهاذا مكنم لساعلا مسنلاب

 انياثاسلااورهتتال مكاعهنلابو عومدلا ل" :اساو-_هراو

 انيضن اخللا عم هيقاوضوغال ار عمدلا ٌجرعاماذاو

 انونسمان داع ىفادغدق « مكافح فسسوا:ذرف كم
 انماهيلعاد غنماولسو « مك افودوهع نك ملاشطلاو

 أ| نبا نيدلا ىن ةاضقلا ىخاقان دمسلا ةسورملا سلب ارط نمامبتيّدك دمسدق نم ىلوق هلثمو

 هحوصو هقوبغ موما ىمحرلا ن هلعحو 4< رض هللارو هسورل اه امهم قنحلا ىلا

 ىركدىرولاق متغلًاولواح امص 5 ممن هاج ىنغم ىن كح اساف

 ريسهااكداء كنعىربصن كلو 4 هول نعام لبتم ا قو درك

 ردهلا ىبعاهأ تاقعد_ه.اذف عمك دعب لبق مكر م ىذحلا تنك لقو

 رثثلاب عماد كلارا ىف اب 5 فو كر ىدلع ناد_.موتاح ناو

 ج ىالابثتيدان ىد راع . مككحدعب مارا ىمهىيشو
 ةلماك انداهرو دز ربأ لو سانلا نمريثكى ع اهكل سمبءصةيروتل اص 2 نأررقتو مدقق
 ا | رملارصعا! نابع دحأ ةعر كلا هسفنل هظفل ن«ىند ثنو سايتلالاهلظب'اطلا نعلوزيلالا

 وهو ىوبن دم ىلا لرغ نماصاغ هلحأ ىقهللا محق سن اكم نب هللا لضف ىدخلا
 دغر ةنقةداغا ٠ قصودوعماسلادجمك
 دج مانالاريبخ حدمل * ىدوعو قى هنع ترعءق

ىوبنلا جدملار رشخو هن روتاراعش ىدحلارعملاه الح ص اخلا !ده
 1 ىلا نيدلا ئص يشل صاختو 

 مختل اوبرعلاريخ حدم اهني رب 5-3 ههجعم ظافلال اهب رعم لكن م 0 ١

 فورعملا طرمثلا ىلءىناثل ا هرطش ىلا لالا 0 اوس ' قصاخ نيدلا د مش

 ا ةفبعذ هيثوبثو نيدلا ص خشن | نكلو نيرخأ ار صانخ تاء هيلع هن اررقت 0_9 0

 | نممسقلا تيب ىلع لولا مد-ةتدقو ديرعتلل لاصريسغ هدرغمهتيب ناو هصانق فعض ىلع تلد
 نأرب دق: لكى بعوةراعمسالا تيب ىفالا همست باودت تأ هناقاضن دير كلل حلاصريغهنا هدمسصق

 ةوالط هصلخ ىلعريط: الوذ دئاوهب لص مصلختلا تيد ل_.ةةراعمسالا تيب ومسعلا ثيل تؤبرل ١

 ا ةراعتسالا تيب و مسقلاتبب دروأ نا نيعت دقو ه نيام هملسلا قاوذالا نيبو هنيب ريصتوبدالا ش
 امهونيت'اكتفيعضلا هصاخل اريصيل اند[

 متأنعد-ا مو: ىفاوقلانم ةلقثشم مزعل اياطم ثحأ لنا

 قلعلاب هدذودح هيلع فا

 هلوزنو ضرعلاب هدو مأ
 قالا نعمأ فيرطلا نعإ |

  تلعح (هباءاو)فيرشلا |
 هلاك ىيبط اذه ادق |

 دعو هاك دي روت وف |
 اردةرألومهنامناالامهلو [|3 أ

 الك ؟الوامظءاهممرثكأ
 ةبرشرأ لوامطع ىتمربك أ |
 عأاب راشالو امعطابنم /

 ةنحاطاهدداماتحىنم |
 0 ا 0 ا

 فاااو بناوح نيلأ

 اهاضق قذاؤ بل اطم |
 اهاضتراقفازو |
 « (سصن ىبأ خل اىلا هلو) أ

 جي شلاءاقب هللا لاطأ باك ١
 هلل اذم< لالا تذغأ ددوأ

 تدحووفشه رعئاانع ِ

 فر رشلاهبأر نم ىتلاض

 ىذلايهالوم عيشلا قرتساو 1

 ءاقالادب ىنتنغاو هالوا

 هللا و ءاقجلا ةرظنلا نع |
 الاهايقل عضوم تكلسام ْ

 راو انقسم هللاتلأس
 هناالا ةرفطلا عد رس

 وفصلا ل ئموةرفلاريصق |

 ردكلادع ازهوهعلالثم |
 ريخالورطملا بقع اذدو
 نيّلقلا نود نيلذتا ىف

 ثبخ لكامعموشب
 ثلدَح قدأ مظىظهظّىّوؤ و

 نعد_ةنالدملااذكو |
 ةرددخلا رمد

 لايملاب دولا ىلع دس

 برهول خشلاو دوا
 ولو همست هم هركم نم

 امناي لولو هله اه>رط



 اكو دم( ىهسلا لا

 | نم نيوضع ثيمأ ال

 ىداؤفام-دهوىد تسول 00

 ىلعتف داؤفلاامأىدنو .
 ١ علوتف دلاامأودوذولاب

 ىلخلا ازد نكلودوملاب
 |سيكلا دعاس ال سيغتلا

 1 ميرسكلاع بطلا ادهو

 | الو مر غلا هلم سيل
 ارد

 ١ تدالاو امهنيب تءجالف

 | الو هعصقى هدر نكعال
 | ىلو هعاسنءىف ا

 | تدهح هردان بدالا ءم

 | ناحابطلابمايالا هذهىف
 ١ حاملا هيمح نمز طل

 باصعلابو لعفي ملقانول
 باّكلا بدأ حمس ن |

 تبيلاىف ميتحاو ليمتي لذ

 تدشناوتي زلا نمئرثىلا
 00 2 2 ١

 تيمكلا )| رعسش نماش

 ىتام و اغإ ا

 0 ١ ةزوحرأت ءةوواو
 |اهتمدعامجاك-لا!لباوىف
 عمت تسيل نكلاو ىددع

 يدق تنل ناو
 ْ ىلع الاضفا ىلا فالاتخا

 قرطتال نأ قتلا

 | ىتال نا جرفوى اس
 مالسلاو
 | م اقلاوأبتكو١

 «(هبلاىتاذمهلا

 هحاح ىد.سل تذؤطدُو
 قاذاها شن غلب واهاضةنا

 ءاطعلا ةوالح

 ةراره قل اهابسش لقو
 نيدوملا يافءاطت مالا

 ا بهذدلاو بدإلا نيب هب

 ا اهايأ ناو

 ل

 100 را مثلا سهما قاققر : ا ل
 ١ نس لب رحت ف فلا هل لصح نه هلوأو اعرذعواانأةفاقلاهدهركب و

 نامل ارد رضل اول اي ١ انيمل نضو ئرع تعفن
 هعفتمهاوهقانولق « رفخ نم سع فالخ ندغ

 هقدم نموهم نة ناعما لاننا 61 فا هاما
 هعرتغم حايطسالا ل وأ ىف « همت :اودعمرغثلاب ىائع

 ةرقلا لب ا 4 كالا 1

 هقيطااهدهتنأام لاقو «٠ هيرخ لاصولا تنب ىفاع

 هعفشه ل2 لاذع ىزنكل دنت ال : ورب [-5 ري رد

 هقحمدةلىوهلا شيعوتلق» ايضدمم مال اردنا اولا
 هقلذ نككحاار ولامثأ ء هنساحم وسلا لجل

 قر راس ارش ىلا دع« حاعت نشك لك رخورلا قانر
 هق ةرمسلاب هم غل اذنخأ و

 تدلل - لاب ايتلقم الا هل اجام ىظاو لكس
 هعهشر هع اممم ةنشن . ل نا هلتاق

 هعام ىرح ىعمدم ىعباس »# هعاما آتحرلتقلان مت

 تاققفاهبصاخن اىلاتاصونأ ىلاةيروتلا لعارسانلزأ لو

 نمىلوق إ-ثوبدالا لهأ نمرظلا ا لهأ ىلع نسما ةداب زنم همام ديال تصاخت ىت>ىلوق

 اهعاطم ىربونلا نيدلا سعت ةاصغعا !ىضاق امتدح دم ةرغ همة دمصق ا

 37 | نغلق ثيب

 علطملا دعب تاقو

 هدب سيب سس سس سس سبب يييييبلا مسيل

 م”ىلع #1 امقرااو بيس طا با, ت قرط هعذح اعالا أ هفضخن

 هقدلدىعشا تكل ىح 5 مسهل تاعفىعتداقاولاو

 ريدلا نم نيكل ع ريقم 6 !ريسفلا ثالثا نءويزط
 ىر و-حىبانحو قىعبمد ىبلقرب وحو ىلي رع دعب

 ريضطلا قشر وعنع بي وغم احلا ”ىكسيرت كودي
 ىريد ىنباهريؤىوض «٠ هسجوول ظيسللا ى سبع
 ف ل وراق ناكل نو "قمم انس هيئات مدام
 ريسهز ىلا يظنلا ف بيست « ىد.نءهلهيتتحوضرور
 ريصلا تاك ومانرك ذب « ليفك ىلعريهشنا لديسم

 ريصملاىف امل كش لش « ريودل ريس سهظاا ريدي

 ريتوالا تئاعلا قضي وم. ه جسد سوقلا همسي وح
 ريسغلل ارد ىلع لسفصم « ىعع نم لدقق هتفيفش

 ريوددالو ليزتسال قوش * ىتح>راد لزب ولا هريدع
 ريهلا ىلع ريدزلا ىل-أ ا «ىمد ىرذ هدي 1 خت مدا

 ىريد نع فرصت سيل دعت « ىلعبهل هولا ريشيند
 ريعشلا:ىديعحانا لاف « ىسمدامو التي وسءانا

 ريسوشملا ل ءهريدم مولو م موب ىدنء هلمسصوريومت
 . ريطلاك ع بمد ىلو تاقف 35 ضاورن عاري دس ىلإ ميدو
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 ٠ رومغ نيئمومنيالا لاجريهالا اج دع د دق ضل## هنن ركاورازلافرطقت تالاطو أ!
 رصخلا هقر ىنضلاب ىهدحتلعو « رسكنمكدنغ<امىلقا تان اهعلطمأ]

 لاقنأ عرفا دك سفنلا همهتشتامفطقَم راز ارالزبملو ٍ

 رم او ضسلابتعنراقتنةناوتنرو ةلقموادح ىبظلا يش ءاغهو

 ركسىفه-:هلزأمل باضرفشرو اهدي قع كلاما لكك ترس

 رحشلا نم تنماآد_ةىسوعىنال 0 ااظاطن- مرهملا قاخأ تساو

 ىسوع هصلخت دعب لاوام ىلح أ امو
 رد ى وه فكحددو> نههقرغل 7 هنذ-ورعف نوعرذاطسنا ف

 0 « ةنام_ظعاءاضرلا دسلايهل
 سفن اهنرووءدادولا ص امن نم بولت ىفعقوأ ىهىتااةنابن نينبدلا لام خيش ثلا صل اك نمو

 5 هاضمقلا ىضاواهب دع بصق نمدلوت «دابسالا دوما

 ىاعلاس ملا يعن ىقوقشو « ىجادلاةرطلا مالظب ىتريحاو
 ' لات ىاتابتلاادهتوالسو ركب

 جاهوداك الا ىل_عدخ جارمس اذ كو قدر دخ نسكلا جرسأ دق

 جارساوماطا ده: ىوهلا فرط يه هم فض راف لزعل !ملسأو

 جاتللردلا هاو دئالقلا رندكشا هنسا# ىف ل عحافرعشلا مسقو

 اهءاطمدو#باهشلا نينيدلا لاج ىضاقلا امحدع دي صقن همهلودهلثمو

 لازغلانأشرافنلا اذهنا «٠ لالدلاريثكرفان ىأب
 لاش مأ لوصت بدهأ « ىردأت سلة2 هنماذمح هدعب لاو مث

 ىتاازغلا فدصم انار قف 5 نف>لازغانودم تفنص

 لاسعلاةوال>ب.عال 2 تدانفماوقلاواحاش وهو

 لاذعلا تاصن هتلمهأ « ىتحداز ىوه ىلءىنعمنم

 ىلىثرلوةأالو ىناثرل ٠ ىرهأ همسقح ىلذاءىأرول
 لاهل اباربىدفا جورب« انوصم تمبيملا لامي

 اهعاطم ىع ركل نيدلا فيسريمالا اهي حدع ديصقن م ىطاريقتلا نيدلا ناهربنيشلا لوق هلثمو

 ىعدن ىلبل جدى لرك ذو + ىعرغىرق ايف ىتارغ
 ميج نم ىعمد ريغ ىلامو ٠ ىنعدصو ميلا ىنامو ءدعبلادو

 مدقلادهعلا ىلعمهلتاقفو ىنيد-نعلذا وعلالأس كو
 ميظعلا أبنلا نع مهريذق 2 عوسمدكو نول ءابشإ مدعو

 لاقنأ ىلا ىناعملاه هرب ررارر<ىطاريقا كريو
 مقسى ميةسنم ميقس ٠ ىعجوهرظانو هدعوق
 مركم ودول تاق 3 ىدادو نعالخي لام ميرك

 اذه نم هفكن م ىلعامسال لغةماهكملسم باب وفوةاهقي رط طملا اذه ىلعة بروم ا,صلاخلا

 همداخ اتوب باوأ قةيرولا ت>راامىتاا ىدا انهو لمتدل سلو هفاح هلحرورفص نفل
 نيدلا فرشامحد_:ادمصقنمىلوق هملاسا مو ىلا تداعو فو لا قدرطلا ادد تكدس كو

 كلذ انعم فهر نموباكالازءأ نمناكودوع-_سمنباب وشمدىريمشلا عامشلا ندقدص

 اهعلطم باد الا هفالمسرصعلا

 ءاقل نمازهتنم عش ومد

 اهتقررناه_رفبشلا

 نمىرشلا لود. |هللذ

 ده ىلع هللا ىلصودعب
 ع اهنادنأ تكل

 لما نع مانالا دراطأ

 هءقالت نع ىدراطتو هنق

 صرخلا نمىبةاش املكف
 نم هنع ىئداع قناش

 اريثكصمو قئاعرهدلا
 تسلمو هل ضعي تعوسام

 هدرو نع ىل# |ءادعسص

 ءليصو نعهيدو املا

 ريصااونوكسلا الا سدلو
 جزفالف ربقلاو كار اوأ

 ريمالا ىأر بقاثب هللا
 ليوطاا هعابةّوقولماخلا

 نم لدساا هحورهظو

 ىغتلا ترثآلسقلا كلذ

 امثير فومسلا نيسنع
 اها فكي وامام علقي
 ريمالا ةرمضح نم تدصقف

 عسلطمو دوفولا 0

 مرسلا مزعالت دولا

 هنرمضح تاصاو نودملا
 0و د تانساو تنكلاب
 عوجلاعمةاره ىلا عوقولا
 الادا 32 ةارمىلن كلو

 ناوحرأو هؤامتلو يش ا

 الو.دققوثل | ادهفداصد

 الوصوباّكلا اذهقز ربو

 جمس ىلا هعقر هلوا#

 «(اراىعهدواع

 ناسنالا لثم هللا كافاع
 لكم ناسح الا:

 لدسراغ الا رادالا

 هرب ناهنسحلابىأ نم



 سا.اواههبقعمطلا نين

 لسعفاملئاتنمىحنربو

 هيأراملاعل صح املثاسو

 ىلاعت هلاءاشنا

 «(اضأدل و)*

 هللالاطأ كّدعر تادو

 هراغسا | كاد قكإ ممول ءاق

 ضرمت تقف ةراقلا لك

 امدواهل ليقف ديدملا
 ةسارو باتلاع
 تلاع هسابر هد
 ناودوه>أ ىكلو دهشأ

 ىف تاسال | كلب نم 5

 لري ذاعمال رن ذاقعبائدلا

 ليو كيولي سيلك ماو
 لد ذغن ام انينحكمأ
 كيرغدحاو ةفعش ىلع

 همدالوتنا هفصم ىلع

 مالسلاو

 ء(سصن ىنأ ئيشلا ىلا هلو)

 يشلاءاقب هللا لاطأ ناك :

 رد مرك ىف جرنو
 ننصح باتطا كلذ
 ءاشوامد_االوباتملا

 ةعركلاهحاسلا كب هللا

 ىلع همشلا هذ م ىلكي نم
 ليمأ مذلا ىلا عابطلا نا

 برقر يلا ىلا برقتعلاو
 ًارحا حدقلاب ناسللاو

 ىمعي دسا طاوحدملاب همم

 نيه. عيصلا نسا نع
 عقلا قلئاقد كردت

 دسح هلكذسح ىورهلاو
 الف ل_-ه> هلك دقعو

 نءهعضد ىاذا ابد

 فلكتلاذخأ,الو هعبط

 نيارفسا نم هقرط نع هعلج

 ريمالاةد سنع ارداد

 ىلانامسسدعس

 ني

 / دع 0 امو

 النت نا ضرفلا ل .ةتدرأو # ه>21ىدقرلا لزغاا, تداهم

 نيدلرصانلا هفلطاامحدع دق نم هلوقهسن نينيدلا لاك ى كاملا صا اذه نماضدأ ىندحد و

 هرئاطديالاق وفق حرتدمتف «هركابشيءااىنهأكحويصرك اب اهعلطمنلا
 هرهازأر م ىلعوفط: ضورلاك +« هنرى ىراردلاىرةلدللاو هدعب لاو

 5 هدي ىلع باغ يصاا بكوكو

 لاو نأ ىلا هعرتذملا ىناعملا هلم بعالتي لررملو

 هيعارشدلا |دسهلو ال 2: اهدتملا طعأ امنامز نمذخ

 هرحاوأ تحناعرونككحا « هلئاوأ لست ساكلاكرم-هااذ

 هرسفاع هللان اك بنذميظع هارهتمم تاذللا صرف ىلع مدحاو

 كلاش اندلا دلع ىلخ

 هرمدان هللال وسر نيارصا لاو « ىف باس امون فل خب سدلف

 اهعاطمد..عق نم هلوق تاب وسوملا هصا اخت نم ىتمدكد و

 ىدتمنأف طاافضلعل + ىدمالاوشأراناب
 لاقنأىل ا اهل غضاير ىفا*”ار لزء لو

 ىدنحاتا رو نعرتفاو ٠ لباذس>رنم انلزاع ا
 ىدءعوماذكف ىبررتعنال « الئاودهغدذدىولي مادو

 ىديذخ تعلىسوهلاقذ » اوولاتام هللا, تاعف
 هليقامرك ذ نعهنوةو هك ىغةس ىذلا صاخلاتيب ىفتاي وسوم لا تامفرمثالا صا اذا نمهلوقو

 تحقدةو ىسوماي هلا بأ اب لق 5 هيهادم تدل سناقزرلا ب اطاب

 ةد.صقن م هلوقاضد أ تامفرسشال ا هصل اذ نمو

 ففعنو مركذ ني: در ىف « انمو->-قانعلا فل دةواند

 فرشالاكيلملا نر هتانار ٠ لفك حابصلا قافادن ىتح
 درصقنمهلوقاضدأ تاسةرشالا هصا اخت نم ىنمدتد و

 قتلا ةررإل كوذشلا عنك * اهئتنحو نعاذملا امش دوذب
 ىوعصضنمراد>لوقي « ىدعب هغطقأ تمرام اذا

 ىرههدا قرط ىامقر نمو»ىناشوىفدأن مفردا اناسإ

 ىقرشالا ىرشملا لاعذ مه« بماقلكىناهنفل ناكص

 ىذاقلا !مبحدع ديصق نمهلوق م.معل | نيد جم نيدلا سمش في رظا ا باشا !صلاذث نم ىندحتدو

 اهعاطمصاخل ا ىلا اهسمت ىفلر غدر عا رغ ىف سم ةرهاظا | هللا دمع نءنيدلا مذ 0

 لكلا: ةالودامهنسالا لدا . لععم اا ذم حرأ
 لمتماهعساو ىذاوملا فومسلا نم «رطن اهعساوايانملا ىنب رب نما هدعب لاوام ىلحأ امو

 لطب سراو ظا- كح امناك ٠ ىراحت ىذدرملا تطال لايام

 لسأ انودنمبضقامتودنم « سرحامودنمبثك اهنودنم
 لل اامأشنمامو دودلنا رجح « مهرصصبت برا ىفلزت لرشعمو

 ان لزغ ميايانملا رك ذ ناك .٠ ايرطمهف اطعاىئولا ثيدح ىنذي
 1 لصتنم عمنا ارابغن ماهيشو 5 اهسليءادوسةرط ىدلك نم

 ( لودلارهاظا ادبعنءاه-و تءاضو اك ماسلا كات ممن سح تءاذ

 : تعلاطو



 لا
 فورا اىالتخا ىزالأ اطل : 7 ف

 01 تاو قاو انذعملا يتسرلا دبع نم تذحوف ٠. ًاهرخث كاملا أ نحلاسو
 صاخما دعب لاذام ىلح امو |

 انهنماذه نأ اق>تمف « هماكراهرغئردودترمدأ

 اهعاطم ىظعملا كاملا اه حدع ةدءصق نم هلو هلدمو

 مدم شيعلكن كل تقراؤو « مهلا بيبحلاب نكحا تعلقت

 ءاعللاو مرسلا ضارتع و

 هدد ننِف و عوجلا

 راصنالا ىلع ىةغراصمالا

 لاكلاو ه-ةم<لالا 60 هدعبلاقام ىل-ًاامو تبأرل خيشلا تبأر ولو

 مهللا تلعق ةرانارلا محم لكلوق ىددع بدكف * برةعجرمهذخر دم تالعس اهتم لاوام عدأ امو
 ىَولدنع ةخ ىم صواب « ادباذا حام دلا هحوامممقأو

 متمداؤف ىف رص ةلضؤذكح م لزنع تررهامل امسالو

 مسمءوضهفارطأ ىف قلعت « ةكارأدو_-هبالا ىلنابامو

 ىناعملاهدههب ارغر ظافلالا هذه هقربقيسلا تايصقد.ءسلا ىفاةلازرحأ دةاهنباو املا ناك
 هلوتب ماهفالا هاظالحو بولعل !بلخ دلو

 مسمءوض هفارطأ ىف قلعت »# ةك ارأدوعبالا ىلنابامو

 هدعب لاقام ىلح امو ملعأ هئلاو تاعرنملا نم هنظأ 0
 مسمر !مل ىلقا ىسيبش * مسم مل نع ضاةعادب تفقو

 مظنم عمدبألا هلباعت ع ادد اله طقىرطر مو

 مظعملادمالالزغنعو « ةلازغنعىق وأ ىاق لسد لو
 « ىطمللا نيدلاريدت ريمالا امحدع دمصق نمريدز نيدلا ءاهب ب>ادلوق هعدلاضلاخا نمو

 اهريض: الامتنخذاهلاباق ه« اهريفخ ءاعألا مورفخاهل اهعلطم

 اهريسأ كفيال نأ اتريسو « امض هدا»النأاهتداعا هدعب لاومفطاأامو

 لاونأ ىلا هيمارغلا هقي رطىناممتادلزلو

 اهروزأ ليلبتءاناذا ىلعل ه ةءامصاه ف فيطلاك اذان أادو

 ةهسعبدملابااوقلا برعأ ىنهقمسر همف همدقت نم ىلءريهز نيالا ء امبداصلا هم ىلا

 ارغط هدصقأ نذا ارفغ
 الو ارادنا ه_ءدخاو

 ارادحنا قذاوليسلا
 بالا اذه تددهذ
 دعسأفهنوك 1تا ىدوتو
 ناناباوطارطتمإاب ارهزود

 هعشفرلا هسفن ه رت اس

 منهللاءاش نا تنكح
 هنأر ىبا ناد هعتصلا

 ىح داعي نا في رشتلا

 نر ىح نزرومسو دهم
 ةراخلا لآ, انبكسذملا
 ةراصلا فصن ري.عتلاو
 هنإر ةيفدارامق تكلاو
 نانا اشك ناعلا
 ىبامامالا يشل ا ىلا هلو) +

 هدعب لاو م «هناعرتت ن مهما
 «ع(سنطاا

 نيالا حردةمامالا خيشلا اهريثن عومل !|نيبا مكاو 5 اهران لسللا عمد ةونلدغلا نم
 مدن ضراعو مرك ةداعنم» اهريتسالا قدم ةءورم « هشاش- ىمووشا امبرغى ضاقت
 ةمارغا هلم مركدلا لود 1 اهريصدن او موب ريشا ءادؤ #2 ىوهلا داهم هتعب أىذلا ناو

 همارك الوالمدلا لوقبو 1 3 هلود نسالا ىهلممو هسسرو هج هطافلا ىدقراريدز نيدلا امب-اسدلا ذيءمسا صالخلا اذه

 ىلاىدهأ مركجراو

 تقاوعلا قرظن او بقانملا

 اواوو هيرمشدلا دشا مدالاو

 نان اوافشال ةاعلا ىلعو

 ف طلت نيسبلا فن كيل
 لي و رضاحلاب ثعببال
 مامالا خيشلاو رح الاب

 وهام ب الا ادد ىف لعفب

 اهعلطمربزعلا نيني دلا حال صر صان | كارملا اهب حدع دمصق نمع

 ذاع دعوع هلم تعءدقو « لا ددقدناكم ببحلا قرع

 الرادهع تنك داك ا راقل 0 هوجو ىف دجأ مو لوسرلا ىرأو هدعب لاقام فرطأ امو

 لاق نأ ىنا همءارغناهتابامصتاساكرب دب لري مو

 الدق نامزولان<ف ادنأ « ةهدعول نمالسخامباقل اهآ
 الء_ثال عومدلا هردابن مول 3 ىوهلا هر < داك ميم وسرو

 السا سمهاور دق ىعهدت د>وف« هتطف-و هش دلت جا دعاو

 للا دنا نأ نيدلا حالسد بأبي ٠ امتاومارغلاى لاذتا| ىودأ

 سانلاضوخ مم هي ( ل1 يف ود انت لت نيا |. تتجسس ب ع سس 37



 صال اب ضغب هللاءاشن ناو

 امذشو ادع قء-ساو

 ةيكلا نباح
 ا ةمسلا هذه نعترفنو

 رصنو اد مهشلا بشل اذه

 ملف ظدللا اهلذم هللادجر

 د_ثدامعنااذهوظع

 دةعا امو لحب لذ لحرلا اهل
 نك ةعزيشلا لسع

 ١ مل ةهنضمقاع ا

 ادوجنيدلاروفروصنملا ابأ احد عدس 3نمهلوق نجد ذقن ب عضاب ع 0 موأأ 9
 نماعو همد_كلا ىفوس

 برهلل د4 اواعوطام ردأ
 ترخاتام هللاوال نيملاعلا

 خبشلا ةرضح نع 2
 مظعاو اردق هذم ربك“ ال

 اغاوهفنأ عدقيال ل غال

 “ىلا تكش قارعلا نادل»

 واد - ل-_عتقأو ا مدعأ

 | زاك ةالصاااهيف ترصق
 امووزاههلاد_ءأامو

 مانالاو :راواللا سلا
 اهعاطم ىرمصلاب وردم ا نيدلا ديدس خيشلا اج ١ هصرفلا هدهلالخ بدن

 اج رخأالانأوج ردتىلامالاو

 وأ ناعهدلادرو ّج:->

 | رغدلات ال !ىأر فرفعح

 | د-ةاماورفالاراظتناو
 | غلبدقامزع .وداكوأ ىذق

 5 هدهتودحااسفنو دارو

 لضافن ا ىضاقلا مح دعه دمصقنمهلوقنملا انس نينا به ديعسلا ىضاقتلا صن اخ نم ىنرعيو | دالسيملا ترك ذودالبلا
 امولسأ هبارغللزغلا نوع لارا نمصاخ لو صاخخا !نسع اهشضىأ :

 1 ام هقفشل |تااىو ةلاضلا
 ! لهو َهَمْفْسملاً ةمرغلا هذه

 ةبرغلاهدهامةلادلا لاف

 ندع ١ ال ١ 8 اروف دات

 ردلاالا 4ك -مامأ دصقنو

 0000 ل "ا 0000

 ها ل ص زارا لكارن و ةراح ىلا ا همر ومان

 هرايه وح ىف شيا نكآو « ىولس ىلءاعىنلماعت
 لاونأىلا هلزاغ ققرلالزغا| اذه نيعأ لزتلو

 هراسملا كلت ىف حيرلاتاهف « اهةحورلا ترسخ دق اولامو

 هرارمثلا نم سمهللا شن اك «* ىداؤف كي وطاب

 هراغ نيدلاحالصىرن نشأ 5 ىلق لوقيفاهفرطلادغيو
 دجال ا كإملا امم ح دعه دمصق نمهلوق هلم و

 دسالالذوىظاا ةزع ه اهتلقمايظ مكح هبط

 ديكو دل تبا كما و اليخ ىو ال ارت فتاك
 ركل لدا يداه ١ ل "يلح الفذ انجل تلك

 ادعاوملا اهاض اقتنامرد#تب ٠ اهّتبر تداعول 0
 اديدرت تملا عسا د ىف هممو مه ىد-اخق نعرمال باكر لادر

 ادواودتبأ لهلمةتقدسصناف « هل ددهلا نالام كش افتو
 | ل[ اه دج ىوهلا دو .٠ ةرماسر انحنأ نع مثلا ازرع تلح
 اد_مال-طاو ىسومىترك ذاو « اهبرضضت ءاز ولا اصعو ترسم

 لدللا لوط نع ةناكم دعب لادم ىل>ًاامو

 ادوعنءتقداصدةفايرُثلالك « هلوأ ناحرسأب عيدل اباعثاي

 0 ا ا ل لا :
 ن مل 00 راسي لرب لو | نأتي و-ةفقار-ةلامأ

 در تاهر اورج دعتاو لا .٠ اهردسإ ال قاوقلل امو: كام
 ادس ارعلاالا ممم ل ا لو * هعرتم حارلا سؤكب ركع

 اطرد ددر1 تدني الوقن ع دحأ لهذا دوقفم دول ار تدمع

 ادوهتروصاملا هاد هىاننع « ترظنام هللاوال هلل 2-لا

 00 اود هلممو هيروكاراعش همسح ةدايز عم سةالقن.هلئارم هن هال-صاخل اذه

 ا 11 كار هعا ردحاو ل١0 دوددللا ' نما رانا طا فوزأ
 | دوربلاو ى-: انا قمست 5 عمدرد ه-تكقماوا و هدعن لادو

 1 ددضتلا علطلا نم بفمهو « الا سيعاالخاوسرعامو

 : دودرلا تاه ىرلالالط ١ تلم ابك انو امعم وس
 : دورولا ىلا ل دسال نكلو « ددش 1 ىدراوم

 ديدسلا شلل ناك نا مث « اهتعدعبلا ديدسلا ىآرلا له

 انآ ىتسكملو هةسفمللسعو « ىوهلا ل_ذفرتاو+نيلذاعاي

 نا
 حج



 ها“ ١

 ءانغلا ةناتلاك سلا « ارمصخ ىهو ىشدعب ىدل هعدمب

 ءاوتسالا قىلولا نهطخ « تاثلأ اماكت ىرومأو
 نيدهث ةلودلا ديد سا مح دعست ارةدمصةنمهلوةكإ -لا اذهىفةوظتنملا هصا اذ رهاوح نمو
 اهعلطم اءاشن !بتاكوهفالكلا لسرتمىرادنالا 5 ركلاادنع

 رابخاى للا لضأ نماهدنعأ « اوراسامدع تماقأاموسرالس
 راتسا نافحاللواهنف بدسلل « اننماهلح نموتاعاحؤرو

 لاقنأ ىلارينا !قذالا اذهقاردبم لزرلو

 رايد تعئام ىلع ىداؤفالو ه٠ لمت ميضلا| ده لكام تمسقأ

 را اةلودلادبد هس ث ح باعلا فه ةلزان مولا ىنم نال الا
 نيدلا باها م حدءهئايد.صقنمهلوقهب روتلا فالس اه-رام ىلا هيفاصلا هصلااخم نمو

 اهعاطمٌقارغطلا دعسأ ندجأ
 باتممفبنذ نك ناو ه باتءمفف يس نخولاذا :

 هده لاوام فطاأ امو

 باقعدودصااريغمهدنعلهف « ةبانح مهاوهالااذلاملحأ

 لاو نأ ىلا ةداحلا هده ةلوهس ىنارثاس لزب ملو

 باهذو ةئج ملم لكل « اناث نامزلاىوكشنرثكتالف
 باه نبرظانللا هنأ ىلا «ءامح ادرهدلا ىف لضغلا لمل ناكدقو

 ءاهتلاو ةقرطللا ةذمنلا هزه انه هنم تدروأ كلذلفدالءلا هذه فس رغ همظن اضدأ ىناحرالاو
 هقئادح نيحايرمهاقعونلا اذهىفنبرخأتملاراعشا نم ٌغاننلا تامدقم مدة نأ لن آدقو«
 بحوملاب همكح د -فنوهثاضةب ف الملا عفترا ىذلا لضافل !مهضاةانه مدقملاة«هقراشمراخاو
 نك + ةعاجلا هتماما فلخ ىلصف مدقتلا طاارسشءافشساب مدقتو «هعانصل ا هذه كولم ىلع

 اهءاطمرصعلا كلذ فني طافلاهفيلخامحدعد .صق نمهلوق هيلضافلا هصااخت
 غئامغلاع ومدىمدتكش ترح ه مالا نينحوأ ىينى 3

 (هدعب لاوام ىلحأ امو)
 ماعملاتاسراداهارألكحف يء اولح رب عو) روأ ع واض نمل دو

 معاونلانوصغلاب وذمناكناو « امصلا هلم حورم ا سفن اوعد
 امس نم تاج دقامل اهدا « مك. ع مال_سلا لج ىف ترخان
 محاوسا|عومدلا طافلاب داعن ه« ىرظانل ادي د> الا اوعم- الف

 مطاو نبال ه-دمالا رعشلانع « هتمطفدةمكدعب ىداؤذ ناك

 ةبلادةديصقنم ةاج خوش عش ىراصنالازيزعلا دبع نيدلا فرش خيشلا همالما!لوق هلثمو || '
 اهعاطم لسو هيلع هللا لص ىبنلا اءحدع |[
 ددنملا ىلع نهداو 8 درملا وو نم هالو 1

 لاقنأ ىلا ةمعب ىلا همن اعم تاحاشوه مسقرلا ظافلالا هدهروص+ ىلعرب ديكر لوأأ]
 ذيرعف هرج نم تركس لأ كو هولا ىلسل 1
 دهم داك ردخ نيلب «٠ ىريصدةءلحءاعن نصغ

 د_## ىلع ىل.ص غاصلا حاشولا كلذ ىأر ف
 اهعاطم فسوب نيدلا حالصرمداذلا كيما اب دءددصقسهلوقهلثمو |[

 (بدالاةبارخ 20 د

 ةريط:الاملق اهسٌوءلواحرذ
 ىّأأربرهدلا بكواءزح
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 ناهنأرامه.ةريلفر الا
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 يشلاءامقب هنا لاطأ ناك
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 اماوراخنهللاامانبادلالا
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 نان لع ىهاعىأ ىلا هلدإ»

 هن رهن ىبضلا يفاع نبا
 « (هي راض عب
 سان ىلءرح رهدلااماذا

 انيرخ انخانأ هثداوح

 | اوقفأانبنيتماشلل لف
 انيقااكنوتماشلا يلمس

 | همومعرهدلا فام نسحأ

 لاونأىلا نيل اذد ىلعاشامل ز,مو |
 | ىف اوع ديو هف بناعرلاب
 [ ةمعنلاا] ص وءاساذا

 ةصوصخو بئاوثلاب

 تماشلا رظ:ءلقءاشادا

 نا هلفتلقأ ناك ناو

 نا الا رظنملو تعدد

 توملاو هفوردورهدلاىف

 ه ىهأ هاف نم هفونصو

 دله هرع هعاخيلا

 ْ مأ هسفن ىف د هسفنل

 هريوص) ىلع انوعهريبدل

 ا 3 8 ايس ل كا ا ١ اخ وهذ ارودعمقز
 رخ !صل وهو هدعا لاوام ىل-ًاامو ّ

 لماساو ارب دك ران
 1 : ندع ١ نانداموك تكلل

 نا صن ىتا|صلالا نمو هناوددو>وةزعو هرعشةيارغب ىملءل الا نهرا هم نساحم نمرثك أ لوأ| 5 0 0 7
 ع 0 0 1 11 ملل 3 دوحولاوالصأ معلا ناك

 دج ركب وأ ىذا تلاوهولاوأك ءاهقغل ازعشأو ءارعشلا هقف ل وةدهعلا اله ىفةط_ساو نوكن د ل 51
 -- 7 0 2 ء«لق الضف

 اهعاطمبناكلا نيدلا لو اح دع د دمصقنمىناحزالا || 3 7 :
 3 2 ا ١ !لئاو> نم عفر ن«لقاعلاو

 َ 0 َ ء 110 كدا ءاضامر دمنا
 ءاملط ةل-ل ىفتراسةل-ظاااهشاعنأ نهتراغ مث هدع!لادامىل-ااموأأ 0
 2 - 5 . ا بحأ ناو عنا ع ريذام

 | هنعرظ:لف نزحالنا

 !فطعمل غم تالا ىرب له

 | ةرسحالا ىرب له ةرمسد

 نم سدئرلا مبشلا لّدمو

 هؤلع ال ار ١صاهءمعتل

١62 

 دلل 1 ردلفلا نع ىعأ عوتلا اذه نا ى ملام بست اريرخب ىعسملا هناك ىف عبصالاىبأ

 هنم ةدوهعملا هع رط ىلع هلوة كلذ نف بابل الادكر دنالام ىلا لص”كناؤبابلا اذه ىفجاح نياىلا |

 ىاهعيج ديمعلا نبا اسدو 5-3 ىدمعيج د معلا ننالاك

 2 هسارةديصق نم باكل اهيوز صنم راهم نسا ىبأ ذا سالا لوقت اغلا صا اان مو

 اهعاطم دب زهنءا ةلودلا فسسريمالا اهم |
 تكد نما ةجار كل مق اجل ١ كلذ اب [نسي تانامر نمي

 باد سع باباوو سأاك غول ه رظةنم نيب انملعه اهسلا ست

 به ”ىئديزمللاناوقةفالس ٠ رداىل_اللانلرة انأاخ
 بوبأ نيبلاطابأ ذامسالا احد هب اح ةدمصق نمهلوق هل مو

 ىاوالاباههنع تطاوغ «٠ ىتلااهانانث نما
 حاملا ىف ةياعملا بوب أ ناب سناةملا طاغ

 ىلااميسنراهارغل لح ىفلفرب لزب لو كالا رخفاهمحدع هسئار ةدمصق نمهلوق هصل ا نم ىندصتل و و

 رورمسلا شاعمأ مهلا تامأ 3 الءلق تدردقو ىددكىرأ لاق نأ

 ري_كسا !ممكلملارخشب « ىنال ىتتقاخ مايالا مأ
 اهعاطمةلردلا درب زولا اءحدعة بنيعةددصقن مهلوقةياغلا ىلا اضيأ ىنيعمد امو

 ىم همطاكموهىداؤذاودر 5 عسمشع نعاأ قذربناك ول

 اهسفلاوةياعىلا ىدسن أ ىلا هبال هده ىف نانعلا قاطد لزب و ' 1 هلمال اعدت لمعل مأ

 ُ الك هل>الاريخأت هلم

 | أيش نكمل دب علاوهلب
 أ اروهقمقاخ اروكذم

 عاقبلاو همامع لظ ءاشوأ ٠ بكس لفابملا مهدعب ءاشنا
 ىمدأ لضاوف نمىب سو فاك مهعورلوذف ىعسح لعق

 ىتراوهاملادرأنأ تينغف +« تبصخافرايدلا فىفوفح تمرك
 عشت ملا ا ئامو م>رلادبع ِ- ىئدبأن مذ مىمدز'اكف

 عردالابةلودو.مهفامسأ 5 هلوط تو اغن نم ىل ل ناكو

 ءافذ قةرو زءادعابو 5 ءاعال هقارتسا, تدعو

 ءادقرلا نيعأ تاهسش له _.كلامحخأ تأراملتفاخ
 ءافغالاب مد انمع كيك ع نموملي اه يط تءانتساو

 ءادّ الايءاحرلا هاننام ع امم سأنلايءاممالا مدع

 لاونأ ىلاةضغلا قاد اهدهىناعتارلربلوأ | ز 3
 ا رارسالا هذها نطقت

 م دعاو رادلا هده فق رءو
 | ءافصلاقهنودءاملاو سمُل | نيع ناكد ةر ىيرمم تعنر
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 مدع الهناوبيطأ ةءورملا سايءااوث:مهلءاحرااوم وا اهل ىرقءاعسلا ورغم نمرالاف د ا 1

 كلم لكئمروراسين نم اهعلطم هي وهام نبن ارعنيدج أ بوثأ ابأ ا,محدع دمصق نم هلوقه قت افلا بيطاا ىبأ صا احم نمو 1

 ا 0 ار اتاهرعمملا امتاوصومدبعب تافصلاىناد . اهتاوذت مرح هسا برع
 اهءملا ثأ تاهحونملا

 ىراخ ارانأامأوهناكر

 ىقساعدقةه_حانلا هدم

 هدهب رقوم هفاعل ا بوت

 لناسعت قوه ةرمضاحا

 ىقلاح هل-ح هده لودقلا

 هددو هملهءاذ بح لكنيب و ىنب ل. برساله لوي هناوةبارغلاون سلس ةباغىف علطملا اذه ىنعم
 اذهةيارغ ىفلر لو ةد-.ىب هفوصوملا ا متاذنكلولوهتلاباهرك ذد_:عةبن ا داتافءانسسإلا

 ات ؟لىناكنانملات ب: ماهتتأ كالهلا اهيفبلاطمو اسمكم لاو نأ ىلا بولسالا
 امتاهبحفنارعةىديأ . امن'اكدا.ملاررغاهتابقأ

 ل الاكهدءةيفاصلا براشملا تسمى ذل!برمشلاولالط ارسل اوهازد غناملا نايسلوةأ

 هيبأرك دب ضرع و يهاعنب ىلبعاسم حدي د. صق نمل او ىذا تاز دعم نم ىه ىتلا ةبارغلا ىف هل مو
 ه.اعاممم لءصفن اهءاروو اهعلطمهتاوودعب ه-دمو رهاع

 4 00 و سام د.عسوأ خالاامأو لمد ريصا!ىمواذكىوقاموادم>و « رهدلا اهسراوق نم السخ نءاطأ
 ىةزرو هءادة هللا ىناعح صأ امسفن وال اتنثامو 1 ىمالس مون لك اذ نمبعأو هدع لاوام ىل-ًاامو

 الواوهرتركشد ةؤهءاقل لاك نأ ىلا بولا باو لوقتعلاهيرصم ىذلارحسلا |ذهىف ِهُئازعق دصب ثفنب لز لو
 هكر بفعض نم قافشا رج للح ه-ةربنم هقفأ ىلع « امغاكل يباب هاناصومونو ٠

 هنأب ىلعو هددترت فطاو

 ا ادها خيشلا تاأسإ

 سهدخ لاح هنح د نم هنسم ىلع 5 انغااك موس هاناصو لبلو

 ربيسقهلب اهلا ىفو'تعملالع 5 ا ىهاعنأ هم انمظثدغو

 اهعلطم نا دج ن.ةلودلا فسس اهم حدع هل ادة دمص5 نم هلوق هلّثمو

 هنك] هعوقتو هملعت ىلورال دج املىنمدوالا عين او م دساو-”ىفلاذلا تاذلذاوع
 فديطا ماظعلا بطر دقاروهواهغيطقىوهل!ىدعنو «رداووهواعوب نعاديدرب هدعب لاوام طا امو

 هضاجابرطاخأ ال ناكرالا لاوهمعبدبلا كلالسالا هذه قّرالا ان ههلمظتن ا ىلو

 دئادةلاىنموىوءدلامهنممكف « رعاشريغ ىرأال ىلا ىل-لخ
 د>اوموءااةلودلا ف سنكلو «٠ ةريثكءفقوسلاناايمنالف

 دمصق نم هلوقدذرلا بالط نم نكم مهناق جيدملا قرط ىلع ناهاس نيدجسأ ءالعلا بأ صا اه نمو

 الاقعاهادثنلل كتحو «٠ لوقعاوا ىطملاناولو
 الاةتناامديرأا دن دلانم «٠ ىناكى-راجةلصاوم
 الاقنهاريمالا مسا ناكسف ه« دعسان دصقم نقف ناس

 ناكو مديلاقاغتالاو هي روتاابلاوىف هكيسءالعلا ابأ يشلان اتيئاعلا نم اضن صاخما اذه

 دعع ىح ناكملا كلذ نم
 ةوهب ىث اوهماظع ىف هع

 ًادنبا هناىنغلب وهحاولا
 هن«غلب نيأفةغللا لمع
 هلع لمخ الم شااو

 مله: ىتح هغللا صن وعد
 ىدحأ اعندَخأب الواهاهس

 مول_هلل عسي المعلا هب امجوهلذظنمنوريطتي ون_سحلامسالاب نولءاغ اوح رامبرعلاوا دي« سمسهلاةىفريءالامسا |] ٠
 اما لع قفنيافعجا 1 هلوةصل خلا نم جاجح نبال نسعتسا

 ١ "+ ملعهغللا نم هفكيو يرسم لوا كالا 3 ىرد تيل لكس دئاخأالا

 آ مسه سم نود مس دعسم ىرخف ءاماي نكس" ملفكياع *« اركستركس تعطتساىنأولو
 ىرعشتلايهتيحوتسام هب اذ -هلكىلل-ة.املالامتذ

 رشب ننلضفا!ىبأ ىلعرغ ٠ مو لكح ننال هلتاعف
 ةفرعم تار ال || نءهو

 هذع هيءانغالامو هلوصأ

 مولعهيذخأ, مه عورف نم ا ىربنم هم كلا |[ ندوضو ئم كادو هارأ الو : هارب 3
 ال0 2 قاع سان دوال عدا د هامل حو د تاع سك ا ل حز املا لثما بحاينشلاو

 "0 ل كلو كنعد رق تايبالا هذه ل مهل نوكي نأ ةليضفلا نم جا نبا ىنكي و ظفلل | ذه ىنعم نم ىل>أ الو قرأ الو

 0 ع ن.نيدلا ىزلاتنكلو فصولا ىف ريثالا نبابانطا نوداهلاكب تاب الاوصاذغ انا ىرمملرتاق



 د |!ىفانةرمدنو لزغااو

 ىف اتيلقتو لزهلاو
 نيب شيعلا ناطعأ
 انعاض:راو شيطااوراهولا
 نامزلاذا ةرسدعلا ىد#

 اندعاوو ةرمثقلاّ قر

 هبحاصب انددحأ قدلب نأ
 هيناحنمدشرلا سن اذا
 لبق نم انف.اصتو

 لسملا مردال نأ

 نأ دعت نمان دهاعتو

 دعولا ضةْنال

 برقأ ناكنمرك اذلهو

 وأ اره-شنيش ذاث هد-وهع

 دووهن ىناكو «لاوحأةنالث

 ناقنمأب الواناوح ا دكا

 مدقالف ةذلديدلل تناك
 هدرب ةوخالاو ةمرع

 ءاشولو نينثا نعىضنال

 ناكو نيسا١ىفانسناعل

 الزنمهلدورأ نا قلاش

 ىدغهاعرهو ىوردهؤام

 هلا ضل هتاكأو
 روبات لاهف ه-ةلحار
 دقواّْمدكنىتلاهلاض

 هنينمناسارتو اهددو
 امتيصادقو اهتيلط ىتلا
 ىلا هيغل هلودلا هد-هو

 ناو امتدرودهف اهتدرآ#

 قىءالد |دئار يدنا

 اريش :ىنيضرناو ادصاو
 تاهمه زاب رمز ع هلق

 اماضهو دنورا ارت نأ
 اسوامو اعاه-ثوذمرت ريو

 امنع ضاعف امذابرو

 هلوقهلثمو لو طل ادملا هفمهلراصو هل عرصانمللا نورخأ ادة ىذلا الهو سالّخا عرسأب ضاير نأ مل ءولودهعإ امرك

: : ّْ | ٠ 

 ناوهواباضتقا ىمس كا ذكصاخلا نك لاذاو نفلا ادهىف هنكمتو هتوةوهتقاشر ىلع ل دن هبشو
  0هقي رظاا هذه ىلعورضام اكله ساهناك امهنبب قاع ريغ نمرخا ىنءم ىلا ىنعم نمرعاشلا

 دقود .صقىفىرتصل لو ةكلذ نق نيداوملاءارعش نمريثكوني_هرضذلا ب تااعوبرعلا بلاغ ىدم ىثم

 طاستراريغ نم لاو ناىلا |اهارغنيدامم ىفىرح

 ايلطمرمس أو كش ى دنمعا 3 هنا ناواخن نب تذل اىلااندرو

 ثرستامااودوجولا هرب زعصاخذلا نس قنيمدهنملام ظن نمانه ا متزرأ ىتل اةذمنلا هذلهو

 الا اًذهراهعج قد-ههلالذب دعبالا

 ىمدقلا خوسر ىلع لديرحدلا نم عونو ةعي دب همت رطانا ىرمعاو روك د-للا لاو نا ىلعالا
 هففلتع نا ارملاو غمدالا عاونأن مدعي لكلذلكن كي لناوةعاربلا نم نهذلا نكستو هغالبلا

 عاولا 1 نم دعت ال ىج هلا صل الا سبة ىلع هبن نأ ىلنعدةوتواغتو ١١ ىىدتمملانهذ ىمدمل عب د

 هقن اغلا صال اهلتناكناو ىنتملاب .طا !ىبأ لوق كاذ نق نغا ا اذه

 اعيلخروتسملكصصأو « اماهت_بمواخ لكذب ادغ
 لغرس اولوقيوأ ك_حأ ٠ اعيرميهاربانباواريش

 ]ةلارك ناو هر نكمربع لع اوحاضةن ا ةلعهنأ 0 رظنا

 امهنمالكن أر رق لريبشل للغلارحريظت حودمملا فوخ لعش هحودمت فاي ن اواريمث ىوسملا لدحلا

 هلوةاضد أ هحبقا | هصا اذ نمو تال سما نم
 الثم ىوهلا ىفىنتكر ىتلاىلا « كعفشيفىلذىربريمالا لع

 قن د ىنءافخالولاسولا ىفهتيو نيب و هني ايعاس هحو دسم لسعجهنوك صان اه يق بيسو
 .ةقلكلا نأ عمال انش لأ هتكلو كلذ لاس اوونأ هق.سدةوةسرملاهذه 5

 دلاخ نبى < نيلضفلا ىلاوك-شأس .٠ م لضفلا لمالا وه

 امهعدسدقو 1

 هحد «لاقف سيق اهداعأو ا هوز نم اهةالط ىف ىعسف قتع ىبأ نبا هجرذ

  28ىزا<ام لضفأ نجرلا ىز «٠ قيدص نماريخناسحالا ىلع
 اعيمج ىناوخا تبرح دف ٠ قفعوأ نياك ت مفاأ اك

 ىلوس حق ىَس ١ قدر طلا نعديف تدحىأرو َ عدص لعل

  1قدرا ارح 1 5 ىداعب تناك ه-عءول '

 نمو اداوق ىنذطالادحأ هعومل :اقحدمحلا ادهن ءْلسم | ىبيبحاي سيةل لاو قدم ءىبأ نبا |اععمسالف

 هلوةىرتذلل اهون سا ىلا صا اللا

 دراوملا بدعءاملا دب د> لكن « ةهدوخحت ضايرلا,تدرت عابر

 داصاوو اهيلعزاسمم ست اش وه اهاتركب ةنْماهةحوار اذا

 دعاورلاتاوراملا كتب اهءاع تابقأ ناوان نبمتذلا دب نءاك

 ديصق نم هلوق ما ىبال هن سملا صا الا نمو
 تدغالودادول انيس نعتازام .٠ موت لاوسفلا ىلعىمفن

 عركح نيا ابأ نأ و ره « ى و-نلانأ لاعو_5 ىذلاوال
 ىناثلاوحدملا ىلا هلا نمصاخل | اهد_- ا هوو زمىرتكلا صا اخت ىلعم دقم صاخملا اذه

 ئناكلارطشا!ىلالّوالارط ثلا ن نمصاخلا تدب ىفهبثولا دصةل!لحوهوثلاثل اوماصسن الا نسح

 ةعج وود "امون رخأتملا قاذحريغ هب ىنتعاامعذدبلا عوذل

3 1 
 8 نا



 |: ا

 ىبعن دبتيب زعونلا بوسي دلازع ملا مازعلا عماد

 ىهسق مهنعىأنب رأ لنا . ىعش نه زعلاو ىدأ ن نمتنئرب

 نكلورخمل اه :اعىعش نمزغااوىلوةىفو م ةم-ولاولع وول اعتلاورخفلا ىلع ىنممتيبلا الهو

 ةهستو هدمت لاح قل فر ىلادي روتلا عمىبدأ نمتأ ربمسقلا ف بي دالا لوق دئازلافطالا |
 ملعأ هللاو بدالا لهأ نم قوذلا لهأ ىلع متال هيّةسغَمَلاَو عودا

 (صاخملا نحرك د)

 ( ىمسقن مر اتخابصلختلا ن 2 لزغىسي.شتلا همسق | دغ نمد

 صلخب هحو دمع قلع رخآ ىنعم ىلا ىنعم نم نكح ار عاشل ادرطس ناود صلختلا نسح

 طرتشال ودحار ب اد ىفاغرفأ هاك حا دب ماده الا وماتت الا وهح .زامملا هد_ثلىناثلا ىفعقو

 حدملا ىلالز-غلا نسم ردعاشلا صاخب نأ ن -س> الا نكح او نال ذري_ءوأ برس فسصو

 عد _طقوأ لّوالامالاكلا ىلا عوجرلاه ف طرت _ثدارطةسالان أ دارطةءالاو صاخلا نيب قرفلاو

 الولؤالا ىلا عرب الهناؤصاخلا ىف كامو اع «نارمالاوهم الكرش :آهبدرطت_ملاووكش مول ١

 نوردانملا هب ىندعا صلختلا نسح ىناعأ عوذلا اذ هو هما | صاختن ام ىلعرم سن لب مالكلا عطقي

 مره هنالع ىلع مر كسلا نك لو ناكشسسح مولملمصلا نا
 هباغلا وهال هودحاو تيب ىفءان عاري نمصلختا | ن-سحأ فيك دل ىبر علا اذه ىلارظت ||
 ءالومهنات نق لكطسناسا بودل مالكر ةرب دقن لك ىلعوهياونتعانيذلا نيرخأتملا دنء ىوصقلا

 نمالخامالاعبدبلا ن وثق نم نودكتر بالو «فلكتلا م دعت ورثؤدا واكممكل نأشلا اذه ْ

 ةيراغاا ىلا دام ؟وقدزرغلا لوق كلذ نففسعتلا

 بئاصعاا امدح نمئرتاها ٠ مهدنعباط: عرلا ناكبكرو
 بناجلكنمراوك الاب ءشىلا « مهغات ىهو لدللا نوطبشب اورمس

 بلاعران ممديأ ترضحد-ةو « اهتسل نؤلوةباراناودن آاذا ,
 ريس لارن نا انيلع زعب « ىنم فخاهتب نمىتلا لوقت ساو ىبأ لوق هلممو

 ريثكلل ىنغلا بادسأن ا ىلإ ٠ بءاطتمىءالريدمنودامأ

 ريمع ن نهرثا ىف ىرسف ترح ٠ رداواهتادعكس واهل تلممذ

 ريصمأبيصالا هسفدلب ىلا ه ةل>ر لب دساح دلك 1 بعت

 ساكنا ىفهاك كي دح لعحاو ءاهب سغومادملا ىلا تشلحاذاو هلو5 نسا ىنهلثمو

 ساما ال عزخدا لاك دلل © نكسلفةياوغلا نعت عزت اذاو

 سايعلا ى حدماو مهحدمىف نع لموقف عد_هتدرأ اذاو

 ىنهمطن تدروأ نم« نيمدقتملا نم هم دن نمو ساونو:أ اهبلع ىثمىتلا قد رطا !هدسهنا لوقأ
 ىلالوالارطشلا نمهي رعاشلا لقنتي قيشردارطةسايدحاو تيس صاد | نسح ىهو.بابا اذه
 ىننامدقملااممن ا ىلع دئاصقلابااغىفمامتىيأو ىرتسلاكءارعشل ا نمالوف.تناةىناثلارطشلا

 ىناثلاىلالوالا هرطش نمرعءاشلا بني دحاوتدب فناك امصاختلا نسح نأر رق: دةونأشلا اذه

ينبمنيدازميشلا تيب
ل اهو مطاعتاورشلا لع

ال ديردلل ل اصوهو مده
 5 ىص ميشلاتيب ن

 .أإ| وأ لر ءوأ بيس: نم صلختي دقرعاشلا ناو ناكى نعم ىأ ىنكاذ ىر ع لب هنمصاخملا نيسعت نأ

 || وأو سهوأ حدم ىلا ىدؤب ىناعملا نم ىنعهوأ لاخ عسر وأ لاب للط ف سدووأ ضور ف صو وأر فن

 ٠ هلوقن ا ملا اذه ىفريهزلاو دروأ مجافمهتهيرل هذك-لو نيمرمض لا نم مهار حش ىرس نمو برع !نود ||

 (صاخلا سحرك ذ)

 نم لكأو ىذرع نم
 هسه الا لكأب اق .ىحل
 امآو ه4ضعل الا يضاالو

 هنبابق ةاكحامو زازيدا

 اعأراىتحالؤأ هفرعأام
 نم نادسو أنتانأ هأذح

 لذعلا كلذ ةرا ره ىنعرح
 دبا كلذ كدنللا

 لد ب و ع 1 دقوال ا لوال ا ىنعملا نملامتت الاي عما سل ارهشد الث ىنعملا ىدقداةم.ش راسالمخا هسا لهس

 فناكىاقىرداتساوأ ا 1 3

 قو هاكحامتبثا نحلا

 تزسأ مكحا#لا ا دئارس ىأ

 هرخأتو رظتنملااماوةاورام
 جاع وهو هقث 6 و-ملاو

 فرعأ الوه رهأ ريخأ تس

 قخو هانإناو. هردنع
 داولا نأ ىدذعو هنأ سح

 نأ نم ارد ةرزغدس]

 م-ظعأ دلاولاو بتاع |
 ولو بوانح نا نم ةلزنم

 تنس

 ىدسنو ىؤرق امه ّتحاس

 ةرظامملل د ىنكل هنلا
 هضابلاو ةرفاتملا ةصص
 اظااله در امنالكش
 اهننب هشع

 هءارب 51-1

 قوععلا نيبو

 اهنيب هعرسشضدرأالو ةلزنم

 ةلح ره قوسفلا نيب و

 ناةبودلا نمراب هاعلا الو

 ناوهءلاو تاع تنك

 هوب الا عمىرحاو هودلاب

 ناش الذ نالذونأ ماو

 ارد د ىلع ها ٠در ىنأك ١

 ىبنو هتش ص نم ىمسا
 ثيددكلا ىلع امءامحا



 ار رقلا كيور قلك

 شذ دقاب رمافلاب ٠ مهلاقملثملوقأو ىاومالزاج ىتسهو قرزلا
 رصق اهنف ىتريظفو «٠ ةروسكم ىدطصم ديعلاوىلاوملاب باتت نا
 رغن اذاميلظلا شيط م مهسيئرب ىربر غن سياقهالوم بحأ ناو

 رده مهلوق باو صو “ع لمتتسم مهففخو ناونالاو هع د تصد

 رخنمتّدقوتعرط ه مهلابك مهعامطو هقيفرب سلف هانأ تء اد
 ردسلا لب اللا دب رقت بيشتلا كر دبام أ اذا قوتسللا سالو

 رصيلاوةريصتلاهلر ٠ امون ىف لو-ةأو ضهاذالاجلا الو اريمأ

 ةرقلا حراق واه طرشي بعلاو لسرا اذا ديعتاالو ار لد
 رطلار هن ادهلادس و ىلضا تيرتتلا اه اذا ىزراولنا الو اسن
 رةساكرهتسا في رثلادسذخ لاقف ةهيتر لكلو الو ىلاو
 رد ةحيلع وت 6 اكوطضا ه حاول ةرر-ةم ةلحوةرر
 رذةءاو لصتتاذاء ٠ ىسملل رفغ هللاو نأريمالا هتائ_سمامأو

 ردا ل كرذتحاو كل هذءوسن هلالا شحاف الو هكل ىف نطردخال

 رضا اهتقراتقر ٠ ةيودب هكحلاو هكلم طاسسب نم ىبدنكع

 رخال ةحاصقلا سف اهماشوله.ءاش هر ىلع ىتاممداقف

 رردىظاغااور# م ىتأ نةبأو ىردو ىالبو ملا فاردطأ
 ريطلا قلفرتءاردع 8 ةعدبك ىتعدنو .غارالو مسوهلا تئ احم

 رطملاهرك ان ضورلار_هزكت دغفا تريح طناطادساعللو بارا
 رهناو اهارق امل  ءاهتد» فيرشااىلاو دلا ةراكنالو بانلاو
 رص الودولا ىلعرمتساامو مالس-هلا در ماعنالا ين تلاوات

 ريصد اللاوو اركسش ه هني زسواثأو امم مالسالا نم مودخت

 االد_صقلا نع ا جرخأ ل ىناكة دصقتلا هذلسه بول_ساًبارغا حرشلا لوط ىلرغ غب هنالوقأ مالسااوهيدأ ىلا نم
 كردنال هباعدناندملا هيدا ريىذلا اهلز دامأو مانا ىلا هعاربلا نمدبا وحو مسقلا ىلع هدم | هلا دع ىبأ خيشلا كا هلو)

 مسقلا ىنعأ عونلا | ه ىلع هّيعد ادى نيدلا ص مشل تيب و كإسماومقهري-غل انيأرام قد رطر هادو

 هلوةوهو ه.هلاواعو مظاعتلا ورضفا اوحدملا ىلع ىنيمودهىذلالّوالا لاوذملا ىلع هدعس خيشا اءاهق هنلا لاطأ ىباننم

 #3 ىكمت 5ىمااربالوراغقل ا موي 2 اه دع نسار ىلا ءملا ىنةمقلال ,

 5 ل تأد : لو دير لل ل اصريءهنال صن هدف ن نتلروت دلال اونملا لع جونمتييل | اذه

 رار را ياسا تاو

 مث نعدخلا مون ىناوعلا ن م هلقثم مزعل ااياطمثحأ لنا

 بءعلاوسسا|ىةذلو شلأو

 فسعلاو فنعلا ىفةةعسطو
 بضغل نمهز وعأ ذو
 ماذاو هيدينيباناف هباع

 اعوام هلتسملا ناك اذاو هدرعع ءو ىلءادهاش تدب لكن وك ( د نأ اوطرت تادع ددلا تادصأو 0
 - - . - ه6 0 هنو راناق هروصص) نم لدغ

 رتففسكن يدلا ىسم خشلا تعدل دءع ونلاكلذ يب عادهاشن وك نا حصد الهل قاع وأ لع
 ىفلئاقل|لوق نموه نباورصات لكك اردا ىلا لوا طب ىدلار دل || نه نع هنود ترمصقو همزع درا 1 : ' .ءدلولاو 7 5 58 00٠ هعقدلتس 1

 لاوث.>نكاوسلاتكرحىتلا ةمصارغلا هدي رط 1 0 رفظاا و
 انذاكت نكن ا نارغملا)تبقوعو « ىوهلاىف كتنختنكنااذرلاتهرح ءاسامأ ن-سحأ كو٠
 لبست نأ تداكىتلا ةقرلاو ف بعتلا مدع عمدح او تيب فا هه او-ونيم-ءاانىتاامىل-ًاامرظن | 0 ءاكام لفل

 ىلسوملانيدلارءخشلا تيب وم مهيبعي ىف عونلا نداووظتي ل نايمعلا واط ماا ا
 مظل ايلقو ب رمدلاب

 لس اامائين» بدلا نم
 مسقلا ةروريم د ندأ لنا 5 ىمه» نم مشن أو ىناس نم ترب



 رحزالو ثارتلا نعله ويلا دصالو الك

 رقبالو باك ل! قش 3 امو ىلا اهانأو

 ركتعملامالظلا 2 8 هن الص نس> تحرسشو

 صررااو ةءارب هفه_صم قا روأنم تأرقو
 ركن مرعش لي لا همللط تبيثرو

 رحزوأىناطنمرح « زأوامهربق ردزأو
 هل يا مأ لوقأو

 يحز ىناه.ذب نم حسصتا لج ىلع تبكحصر

 ررغ ىلع نيالا ش نيس مصل تنأو
 0 [طسو هماس> ل سو نيكولا قىأف

 رقع م-عمآ ريع و « ىدزراهنو>ا ١ فاق

 ردقدا ممعفعومكح ناك ول هرضضام

 رخو نيفصب ىلو «٠ مكمامانا لوقأو

 ردقلااطخأاف ةيو « اعماطخأ نالوقأو

 ركم ورع الو هنو 5 اعمرد-غمو اذه

 رك ذااهمراصنال ل: ه« اهب هتأو_س لطب

 رم>اورسمتام بص « اوذلا رعنمتينحو
 رفدغا ىل-عىل-ع ني-حرا كلاب ند لوقأو

 رسنأالوناورهتلاف ٠ مسجلا نقل رئاثال

 نمش امها هلال ا مانع ئرعتستالاو
 رطالا نمءىريلا انأف « ارينمىلا ويصتا لاق
 رصة+اوزحوأومكمح ه٠ ادتعاخ لاقو العف

 رذخالورو-هنابرعش ه اميري نا لوقأو
 صأ هطاف ءاسأ .: نعشتاب هعيطر
 ردا ننال ات وا ىف تعادو

 رخأ مايأ مايسدصو ه ةرام كا تديوو

 رخدي سالما ب ه ونلجأ هيف تساو
 رعمل ا ىلاءاشفلا نمد هومملا حبطت هر مسو
 ىشبلا نمتدقل نم مف « اصأ الكم تودغو
 ربع نم براشصقأ ى-.رطااطسوىفتفقوو

 رغسلا قؤخ تحدصو ٠ ةلض ىل+ر تاسغو

 رهج لبقاهبنك 5 ءالصلا ف رهجا نيمأو
 رذتربق لكحار هم ودقلا ينس نسأو
 ريسلا جدام لوقأ ريدغلا ركذ ىرحاذاو

 ريدامو لحمخاامس
 رب اوناك ناو موتي دنقاو قاج تذكسو
 الملا نم هفتسلو

 اهريرصد مهذبا كادو ١7

 راص ةياكلا كاتو ا رزح
 ان دازامواسث عاهد>او

 نانللا الوارمثنالا مايالا
 نع هلدروو ارشب الا

 اديز ىكباو باكر يالا

 سارع لحعار

 ىلع دوشدساو هلريظنال

 اه دضءوةلودلا فسسن كلذ

 اهديؤمو ةلودلار_خقو

 ىنئط وبال ىفأ ريمالا لّئسنو

 ىتبرطعالو هرم ل2 طاست

 هنابالسومم 4 معن باح#

 ئذثلات هريغ ناو ىرصان

 ةرادسالا ىلا لااذاىرتلاو

 هرمع ىهد | دمه رعأ هللاب

 هددتناك اذار راوألاو
 ها حت قا ةرعف همام

 لاورملا ذا هذعىرعشتساو

 ناوهو ح:صتامريسمالا

 اة طع لناو عفص هاداع

 لقي ها هعناوهو لع

 اه همانأ ضر مل ناو

 ريغبالاهططس ناوهورؤد
 0 دقو فيدل ادد لبو

 ىلانوجلاو فضسلا باب
 نونملاوهقا 1 1ثيدح
 ىلا هعالللا ىج ز راو

 باكل وةزواجو ةءاقرلا
 نار رآ همطفا ناراخا
 تالاقم نع عفترادربانملا
 ءايمالا ةال اتم ىلا ءارعشلا

 ةملك | هدد لاوول للاب و
 ةريسكت ناكل ةلودلار فن
 ىلاعملا سمس اهك الواو

 لثمأ ةري غم تدعا
 ىاددكعداخي ىزراوألا



 نس ذاذ ىع دب ةدكلو

 نانءسحوىدنهساةنو « لان ءاطعاوءاوةأ لم قتل
 هنا ضرال ا وءامدلا بروذىلاعتهلوقةغال_لا هبا همأاترّناىذلا وهو بابل اذه ىفمدقملاو
 ةلصاح ةمظع لك او ردقمظعايحدولا هنوضنل رخفلا بحوب مسقهناقن وقطن: مكن ام لثم وأ

 ءامسلا قوز رلا نا ىلا عنو هن اعسربخ أ ث حو قز لاب اعءولا قع تو ضرالاوءامأ | هسونر نم

 مسقلا ىلعمالاكلا ىبنن اهريسغ نوددهب دوعوملاقزرلا ىلع هنردة كلذ نم ملي ءاهسأ | برهنأو
 رعاشلالوةكوبيسنلا ىفمسقلا نمءاجامامأو ميظ«تلاو حدملاورخفل اهيدارب ىذلا

 ىاك هبلعىن<2نمقاذالف و هكيطندا ندلاو شدو :ىدح

 نمىرتدءامىدأالو

 َت دوأقت نم فمك ااده

 داض:و رانا او مثلا نيبام

 راهنلاو لالا نيبام
 سرفلان ينام 4-فاسمو

 رمسأ انا ورجاوهراملاو

 وهوروح أ اناوقرزأوهو
 هذآ ت ءيمالو عت طظاالذ جسمهو 00 2 2تاك - هع تنازع كل
 ىذداام وى 3و « ىت 06 ى عنب نرقاوهورجااناورعشا

 زَمءملا نبا لوةلزغلا فمسقلا نمءاحامو

 هلئاسجهيراذع نمهل تدق 83 ىدر مس ه.نمح نمل سىذلاوال ل

 ذل: اكاحم اجالو اضع و .تاصوالد اهمد اهم تمر أ ءام 5 0
 "هلك هسا 1 ا عل دا لرفلا ىمسعلان نم عقو امنسحأ اذه ناقافتالا هماععقو ىذلا 5 0 9 مادخد كم 5

 هد وح ناسا ىلع هلودوهو هفصوو هظفل ن ل 5 00 ىرذعل ار معم نب لج عقو ىذلا نا ع-بصالا ىبأ نب نيدلا ىدز خيشلا لات كلو لزغلا باب ىنلخخاد 2 ا

 5-4 ١ ني ىلوحاربت اوى و 0 هل ىللا دال 2 نوعا 5 لسع كلا دحوام دعااق لما
 م اهعنا تاق 5 تح ماد د تل و هاد اسع5دوواعادم

2 . - 

 ريصق وهو محأ انأو

 نم اهم ىنأ هنالع ا ل رد ها المج هللا محر عسب دال ا ىبأ نبا ىنعأ لاق تافدعتواورءاب رص 7

 ىنعملا عم ظفللا لالالا نس مسقلا ىف دأو امهيفمسقلا فبرغأ و دخلا هب داري ىذلا لزهلا باب اكمهوو معزاكمحز تكا

 لزهلا باي ىلا مقل !!ىنانلصواذاو تاقع.دالا ىنأ نبا مالك ى- منا هقح فداوهشوتالا عى و لاطورك"ذاكربسكو مهوأ

 امو هناد.ملا اذه سرافو« نانعل ا ده دناو سلب ارطلاريثم نيدجأ نيدل! ب دهقّدحلا هيدارب ىذلا درإلاو دردلا اذهاف لاتأك
 مرح هباب وا مفارمم الا ب. ىوسوملا في ريشا اوداد_ةب مال سلا هدي دمى لارحاش هنأ الا هلاذإ| مودمكلاو ظغلااذهملو
 راشملا في رشلا نا لاه ناكو 8 نيدراولا له ام ىه ىتلا ل ضغنا عب امي هيابو «نيدقاولا هبوط ةوابرك دب وءاشن

 هيدهدادغب همودقد عرين« نبا هيلازوهخ سانلابلاععجأ اذه ىلعو داد++ب هعيشا اراك ن مهنلا نيعالاتاردقو ارمني و

 ةلسجلا هفاصوأ نعدنأو « همارغنيهفاخلاىف هب ره شاىذلا هقوشءم لب رتتدكو لم عم كرت ال لهذ نسا الا تاهقنو

 نع هضوعب نأ دصةوهب دهل1ىف لخدأف لولمملا نسساو هده فب سلا ل-يقذ « هماظن ىلع هاوطوأ هرعل ثب دا

 لو يكوت هقو ثم لب هك لمم ىل-ءهؤا.ث-ا تبهتلا كل ذب ري:منيارءثاسلف هفاعسضاب كلذ فضلا اذهكت ب ًاراموهرغ
 ايلا: تررملا نعت رقا طارضضلاب قواصتدوشاذا

 ركفلاب يون ترطأو « رتنابى-لاقتيذع رسنتسات.غاذاو هثارع

 3 راو مسقأتيبلاو * افصااب ونيرعشملاب امو ىدلا ناسالا نا هثاغل

 0 رهام و يادك اكره معو ىذا تانيلاوةناتسل نر

 5 50 ىكحوا_-مىلادرماردو-خلاوى دبا امهتسك الو ةهحاحتو ىه

 ررغلانيهامملارسهطل!ه-.مأ ل [تنلاو

 رعىلاه:عءتعج>روو رد. هعس تددحو

 تننالو هدالبن سة رس

 رهشاو عج نيد هد ا ىرحاذاو طنا م : : 3 : تنوهماالوابرعامهل هيرغلا
 رم هيحاص مين يشم هلا تاق كيد قادرا ليضانقد
 ره-ثالوىنلا لا * نع ايظ ط5 كتاف مرض ل علا

 007 دك ا

 عقرب
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 كلذ نم مزلن و اهله ار يغل ةدصتلا لد ىلع مدن عطد لو مه هلا لذي و داشرلا, ما نرعاشلا اذه |

 تاحلص:الوةقباطملا ةلالدال 2 طرد ب ب يح ةمسفملا هبامع ١

 هسالا ارعاشلوقالاعونلا اذه ىلعادهاش نوكي ا

 ريصااوداةتلااذهامل.ولا ذل ٠ اهمولأ ءالكنا ف ىمغنل لوقأ
 (هيطاخواهل موللاو سفئاارك دن رعاشلا اذه حردام ىلح امر ظنا ءبدالا ىأ نا مالكى هنن

 هدف ىلإ |نيدلا نحو كلا تيد وعامل لولا عر شتر هع كمل باطاخا فاك

 مرت فك ى ضن تع دوأ و كرم 9 ىلعٌودءل ا تعلط ا طرغملاانأ

 نموه نبأو ريغال مرت نكهة سفن عا دياو هرم ىلع هو دععالطاىفط ”رفهن أ ىكح نيدلا نص خعشلا

 «رصااوداعلا ادهامل.ولاذكل 52 بي ولا وبتعلا لس ىلع هسفنل لاودقو هساجل ارعاش لوق

 ىلصوملانيدلار ع يشلا تيب ومهند ىفعوذلا اذهاومظني لنايمعلاو

 ءالوداه الب لس لوه# .٠ ىوجاهتبعت أذا مشن تدع

 اذه با:ءلاةىوهلا ل“اوغلكو اهيعت اىالاوههنأرك ذو هسس قت تن د عدنا أاضد أ ىكح نيدلارعزمشلا

 [..سال هتغيص ىلعهب تأ: لرعاشلا نا ىتح عوذلاا دهرا د ةمامو هريغ ىلع بترتي ل هحو لكنم

 ىّتعد كد تدد و هع ىلعادهاشهياونأي نأ اومزتلا دق تابعي دبل اماظنو

 مهلصو لاما ىعطقن لو ىنم 5 ىلحأ ان ددةىباّتعقوذ سفناب

 ةلمضفاهل ىلا لوسعلا نم ناك ن او هقا.طولع ىفهساه ارعاش تدب ىلار طاب توما نه نا لوقأ

 سورطا|قاوطأ نم اهرطع عوضد ىلا سورعناعمهقا.سةبلح فهجازد_ةف قيسسلا
 ىتااةقرلاو حخاولارم ةنااادهنبأو سورعد_ه رطعال مشلاهلداعدةوقوذلا موك هلو و

 معالو دادال, الوهجم ام ىسم أ دقو نيدلارع خشلا تيب ةداقعن م محسن اواهعم مطاناولميسنلادو

 «(مسعلار 1

 ىعسق مهنعىأتب أ لنا 2 ىمعش نمزعلاو ىيدأ ن متنرب

 سا ترانا نكلو ماريبك هيي سيل ودعا كاسيات

 هريغلءادث نوكتامو ارذن همسك امواح مهل نوكيا ع فاق من لع فا ارعاشل ا دينا
 ١ دزه نهب واعم ىف ذل ارتشالا نيكلاملوقلّوالا لاثق

 سوبع هحو) ىاضضأ تعلو يه العلا نعتف ةر او ىرؤوت نعد

 سوفن باه ذ نم امون ل- م ه ةهراعلخم نا ىلع نشأ لنا ١

 ضر»»ريصدل | ىلع بأ لوق هل موريغلل د.عول اودئازلا نعل او هنا حدملا نمذن رتشالا نبا لوقت /

 ىفالسأ ىلهتداشامتمدهو « ىكمؤم نظام نسحأ ترك ١ مهلا نب ىلع
 فالخالاو قالسالا نمامدق « ا تدوعىتلا ناداءتمدعو

 ىنايضأ ايذاك ارذعتيرقو «اهءوض دما ىران نم تضضغو
 فارشالا نيعأى يدق ىسع م ةلخ ىلع ىلع ناسا لنا

 1 !!لوقكمراتخي وحودمملاهدي ريامم عاش !امسقي دقو

 رفكت ال لات تمعن ترفكلت .4. هذعأ لاوس لمأ لقاك كا
 رعاشن|لوق حدا ىلع مس ملا ىف عمسام نسحأو

 ناقتلي نيردغلا جيه نمو « اهداشوءاهدلا ىّوس نعت غح

 نا.ءلك ارداف تدثاد * هن و رريغ نملوع»ملا ف ءاق نمو

 ىناونول لمعمل لئاعع « عبرالالا لاذكتماءامل

 بدالا هنازخ 35 19(

 ة( عقل أ نك داو

 الو ىرهدورذخلا دا
 الوبوكض ورهدلا 0

 لئاضفةىزهرهظا اريعأ

 اهعمطق ىف ىل ةا_دعال

 نمىل1> اوال بقانمو

 ىلاط همعزب وه مئاهعمم>

 نعاو ىبحان هاوع ديانأو

 تيءلا لهال انلقأ هللا
 ىلا كك 1و هالاوم

 هاباو ىنهمحاق ةاوانم

 دور ايتكلتدوملا ةلك لا

 لايعلاب دو<وهو لاملاب
 ىجأ ىنكل ةباهجلاة جو
 2-3 :رلاىمح وهوميرذلا
 ةءارقالا انمظني الو

 ل

 الو رجلا برن وهو

 قدر ط ىف الا بح

 ىبغر هنكذ عاوسالا

 عاتبملاةلكددريو عاملا
 فرئأو هلو. ةراثق

 قبل املوي ةرانو عاذملا

 لوي ةراتو عاملا عاذملا
 عاتبملا لقو عاتملادسك

 عاملا با لوقت ةرانو

 لوب ةصو عامبملا طشنو
 ىنغ عاتبملاو ىس عاذملا

 عادم لكل لوقب اريثكو
 عام اب هللا نسحأ عاممم
 همق هفااق هءاتمأ

 قالا نرت_هنالوه-عابر

 هزككحاوندالالح

 هوغم هذحو مادامبيدأ

 هد ةعرمذحأ ملام
 هرعش ىرعش لان اسما اذاق

 ىناطءشهناطش ىلع ازنو

 هعنصلاقرط ىنالا ىتلنالو



 هناعدو مج سل نم هناك

 هراج ةمرح ىلع قبيفكو
 هراد هدبعل لد نم

 نءج ورغا ارك دىادد

 طر د
 2 ةس) نأ جولءلارهر

 لع نمهضايرن اللا

 : او هضاعةر ودلال هنط»

 نمةءاصالوتل !ىفومط»
 ةباشم عوذلا هربد لعد

 ه سنك لوعلا نس ناو

 نمو هسفنل لعمل | اسأ نم

 تدب رمعت م ءاوام كح

 ا

 ىتأدقوناسارخماما متش

 قدشمىههالول را
 قهلنمعحوو ءاغبلا نم

 اذه ىرغأام مغ ءام>ولا
 اقهلىفاسنأو ىبهفسلا
 1 كده ةرّوصتا

 ىهصأ الو لزرغلاَو

 الو لزهلاودلا ىدرط
 ةظقملا لاحىفهركذأ

 راسهنلا ب_صفالوموذلاو
 ىلع لاحلكق نو لدللاو

 ىزررار خوهل اه قرط

 وهو مز راو نم تسلو
 مظنلا هللا ن

 تل

 هاورع 58

 مك

 6 4 عمت ساو فدصمو

 كإ دتمد-ءوموشومو

 ع زئأالو ذاصنو مولا
 الوناعفصو مهلا اذه
 ىر#و مجرلااذهمدرأ

 الو”قانور هلا برسنأ الو

 الو قادوعو صرلا عمسأ

 ”الإو ىدرورعنلا نس> ا

 ال رتاضشكو رهقلا بعأأ

0 
3 

 ط نر

 0 ب
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 و دقو مولعل ادعاوق ىف همحوتلا ىلعمدهملام هعأا٠ نمتيملا الهى هصحوتلا أ

 نمنانلا 00 يمرس ا رسل هيكم

 0 امنا فاعف 2ك رتشالاو ه دا اوى رك ا 1 يد لك لع واد رجلا هع نادل

 لانا داو سريغةلهولوأ ىف ل.ذ:ام لمأ ملا ناودوسالا ىفةغمطلل اةتكشلا نكسلو رهاظردل#تملاو
 برعلا ولم د_>ًاوهورذلا نينامعنلاوخأدوسالاك إم اودرخ“ الا ىنعملافد_صقلا ل->و
 ىفالاودهاذهو ه>و نساحلا نماهدف» لى أ بلاعونل أمس اوهىذلا هحوتلا ىانهه هب روالاو

 < ىذاعلاو عادولا نيدلا# الع جشلا هيفر 3١ ىدلا

 ناممعلا تيد ترخأامو »ع ةمهس مق طال تل نانا 5 همظن عونلا اد ه ىلع

 ناسا د. رز ”الايفالل "انا واسم

 ىلع ىنعملا نمنيه-و لمحت ىتلاةممدتلا نيب همحوتلا اومظأ ناممعلا ناوهو (فيطا ثحبانه)
 ىلعامهد_أ حمرتبال ثيح نيبنعم لام مب ةنق ماكتملا ناررقت دقو مامالاو هو نيمد املا بد دم

 قرعاشلالوةوهو هولا لع وار يذلا ما الادعاج هسلعاو دمثتسا وهش ره رخ الا

 نعزمتبو لمأتملاو ءماسا اريح :ثمح نينعملام_مارعاشلاو ءاوس هيتيعتتل مدت دقو ا

 انددوأن :هامهريغو رهاظلا دبع نبنيدلا ىب

 نواطعب نيحود مما الؤه تاو ريقفلاو ىذا نيب كد ؛ وستلاريغناممعلاتي:فرألو اوهدحأ

 | اول ادا سمسا وسم خذ واوخو د>اولاىب هما اوهادهو ى ىع "ا

 ىردأت بدلا بح اصو هلعىادنهطاص هن رقهلمهت د ىفت دهحواقرخ" الا هم

 تدبو قدرذ اممم لكىلا ب هذو نيج ةنورعند لا هعسق همحوتلا عون نأ مد5لةوهسف ىذلاب

 وهوءالؤهىلا الوءالؤهىلاال كلذ نيب بذب دم نيداازع ملا

 ملكلا ىفهمحوةادصة:ناكذعو 00 هنسا# ىىومو قرط تهز

 نأجالطصالاه.حوتلا اولاق عونلا اذهمطظن ىف نيدلارع يشل اهيلءئثمىذلا قد رطلا بامصأ

 ةدحاولاة ظفنلابةيرودلا نق ه.حوتلاوةيروتلا نيب قرفا اودا هو ىتءملا نءنيهحو ماكل لمح
 ريغمظن اخ نيينعم لمتحت ةدرغمه ملك, ىفأ نيداارع خيشلاو ظافلأ ةدعإالا عدنال هبحوتلاو

 هزهنا لاوهناوتهرهلو5نيسنعملا لارتشا تضتقا لاه لكلا اول 3 فال همحوتلاو ةيروذلا

 رسال ل ال ما

 1 «( هسفنءرملا بادعرك ذه ١

 (مهلكو لاما ىعطقت لو ىنم - ىل> ان د13 ىبا نع قود سفن ان)

 ممدغ وعد دبلاىفلخدأ نم ىلءالاابت صبشعلا دحأ له سفن ءرملا بامع ىنعأ عوتل اذه
 مزمم هضر اعملا ىف عورمششلانأ الواو كلو ل عرو عركعا لكل ورا تا سلو هعاونأ

 وهو صاربك اه سل ةعقاولال ةقدهنأ أ هرهأةناعودوقعل اولد 'رهاود عم اصح تيطدام

 امهوطظح الا نعامهدشن أ ىدسالا نار د نيس ريغ هفدرو موُرَمعلا نا دارذأ نم

 مدني برحلا صدد ن موت أ 5 هن ىدلا داشرلاق ىوقىاصع

 مدلاوترملاب لهي اضراع ىرأ ٠ ىنناتوملا ىلعرك ىنباريصصف
 نأالا هسفن رملا باع ىلع دبام نيتنمأ |نيل#ه ىفرأ م ميثك هلو ةو ءبدالا ىبأ نينيدلا ىزلاف
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 مقار ولا نيدلا جارمسو ىتا + |نيدلاريسصنو رازملا ني_طاوبأ ناكوجازملال د ءمايكت داعسسب
 امأو ةيروتلا باب نم هعضاوم ىفكلذ ىلع مالك ىنأي ومهمظن بلاغ عونلا اذه نعاوحرشي
 عيقووءاشناب لمس رهنأ الا لاذامو و هدةعدطساو راو هلحو جست وهفعددبلا عا اوأءام“ أ هوو

 سلا هناك بدالا فرصصعلا نامءأ د حأ ىجفاشلا طارملا نننجرلا دمع ىنيزلا ىوخالارقملا
 هسحوتلا تقف ةيرصملارايدلابىدي ومافي رشلاءاشنالا ناويدئئنمانأو سابا رطرغثب
 ىلع نيزي-ةملا نم عسقوتلا بح اص ناو كا ذي ريظنا !ةاعا ىو ةمءالملا لصختأ ةروك دملا عاونالاب
 انماحد 5 في رسل !انماعن !لهمذ دعب وةيدعتل لصف ىنىلوة كلذ ند بدالا نسحب نيل ايلا لاك

 اهاالهتساب هعارلكعلطنو ٠ هدضنم هروثنمرهاوانئ اذن ادوةءريصتلو هدرومبدالا لهال

 موقي و « عماسلاررظاناا هزنتيفةلباقمللعبدبلاقابطةهازتلا نكسنو ه. علاطملافرسنأ ىف
 لوو و هلظ لكهلهأ نعهروشب سابتقالا ليزي و ه همد1لا بحاو نم هيلع بعام مادخالا

 بص لاريصرو ٠ فراعلاب لهاجلا لور وه هعارلكق هما سزيعنمهنسوعلوملا نب
 نمبىفاشاا طار نننجرلا د_عىئاضقل ا ىلاعلا سا4لاناكرو فقاوملاب هاما دن ءةيراوملاو

 فنش هه.صررهاوةهنال تافتلا هلا بداللو ٠ عادا نس>هد:ءرمدللو حاذب اهنا نسح

 ءاشن الا دوهعرتن اذار «ريهوتلاو ماهبالا همظن ةلوهس لازأ مظن اذا ىذلا لضافلاو هو «عاممالا

 نموهوو هر شنو همط هفب رشلا هل ثم الاو هعااطملا ف نس ب مي-رلا دبعو نجرلا دمع ني: قرذالف ١

 تلازالفيرمثااىمالانمسركاذلذ « :هىهأ اهريسفت ىنالعاذا صصقلا نم دعبب ا هفءارعشلا

 له ول ذرمماسملا #2 ميسعتلا ذهب عهلا نسف لسرتلاو سيما انيب هرثنو همطن نم عمو «

 ليمكتو ميهست ص قتل ادع ءاشنالاة قش ريص»و « لل عتلاوت كنالا نمأيل لباب هن اعتسالا

 ىذلا لضافلاهنال ٠ بولطملكزاونءىفصاخلاةعاربرهظتودئارغلا عجىفوسنلالصهبو «

 فيرص7قروحبلاو بيدأوهفارحرواجوأ . هءاطن نسحب روتلا بنش هتفيملارغث نكسنا
 كو « ماصسن اودغالب ىفديدأ نسر غثلا اذه مظن لع ىلاعتهلئاو ٠ همارباو هضقن ىف يهاوأ
 عوف حرمتلالاطدقو « مامللا نسعي ضرالاوتاومكلا عد دي دس ضعت ءادنال اهل ند سحأ
 عونا اله ىف ىل!نيدلا ص خيشلا تيب و هجوةلاط الا قبب لو هيجوتلا

 مدقلا قرح تناكفءادتبالاب « ىنعفرت سانا |نيب لئاضفلا تا>

 مَدقَتدقو ٠ نساحماب ماع تيب وهووحتلا دعاوق ض«: هننب هبحون ىف دقن يدلا نس مشا

 ىيعدتنبو مسقلاا ذه نمهاندروأ ام
 مدعلل همحوتااي هم مردنمىل 5 هتنحونامعن ىفلاكلادوسأو 3 | '

 | تسمرول ىت- نائسرا بلا ةرئادك هعلح ىنودعلا عما اناؤد هنامأ » هتعانصىفاهحومى تكف ْ

 | كلوذ» ميظعنارحب و دعلا ق1 ىت> نيتضبن وأ هضبن سك الا نكت لو هلاغبق ىلعالا عقب لاعضيم |

 أ هعاطلاتحت لوخدلا ىلا نايصعلا مت و 2 ةبراومو هضقاذم ضارتعار يغنم ميلستلا متون ىف '

 ةرطان نيسعلاو ةرظتنم
 ىموهو ةرضاح لعنلاو

 داصرع هلاب اوداع.م ىلع

 كلرئاق هيزاو> هفركك نم

 ل ا
 اعركلحخالا امج اراعالو

 مرح نعال ا هياك معن
 ميدأو همر ح وشهو حامم

 هما نامل ةفرا نانفالارهظمف نيكعاننامز فبدالا لدال لصعو 5 هردص ىلعرتلا در دار طاسالا لوم

 هناسل نعطدهنادغ نط نهو
 هخأ ةأوسىراونمو

 ضرع لغم ش || ريغ

 هكلق ل نمواريبكماركلا
 بام هريغل اهناسا ىف

 ىيبااو هريغةمرطارك ذب
 هسرى نالزن ءاغبلاو

 ناضكرب هسعفلاومغلاو

 هناناغبلاو هداج ىف
 1 ا ا الادب لص وريصتلاه بنس نممهنالرقتس نأ ٠ همايأ ىفبدالا لها دوفول

 هسغنعرسصنال همفب

 هلفسا ىس نمو سانلا
 كتههالعأ رم لاحرلاءام ةغلاممبدأتلاو بدوا لوصالو 5 م-.ثوفو في وذت هل صفت نسم ماللكلا دربارهظدو 0

 لالا ددع سانلاو لاخلا بولعملاوىوّسملا نيب قرغلاو سارت-الالضاغلا ب دالا ىلع نال ةريثك اياصولاو و عد ردو

 لهأ دنءمركلاو ناسع
 موما مفىف ءامملك مؤللا

 رهسلا ىف مسربملا مشو

 نوسعلل ص سمثلاو

 سانلاىرثءاغلاومرلا

 ىلع قب فيكو هلادب
 هن ادواب لفْش نمهئادعأ

 ضرعب نضي ف. كحو
 ىلعراغبال نم هئاودصأ

 نع عطني فيكو هئاسن



 بقعادق اذ ساواناسحا
 انانع كسما ار وان اطلس

 ءانغب ىلسحر تططحو

 رعف> ىبأ لضافلاريمالا

 دفن أ هلام ف ىمكح تد> وذ

 هانغ نمىعسق و 0
 انزع

 قى ,نىكم ١ او همسق نم ربك

 همها ىلءام د ةمودر تاذ

 عرسا هنن ازخ ىلا ىدنو

 رب-عأواحد_هكلذررقأ
 كا مله5تلطأا حرمت للا

 هلحال باكلا تحتتفاام

 باك ىزراو كلا درو

لا بنح ىلع هششسناعد
 رم

 و ارج ىلع ىلعش و

 لجن ارامخنعهوأني و

 لاك !لايذأ ىف راعتت و

 دقةصاخلا ناركسصيو
 ناكانال لعا| ا

 معا ناانااثسات لقت

 فر عا فقرراودالاو

 لدعأ ةرهاظلاراخالاو

 قدا دره اظل ارا الاو

 امو مكحأ قابس ةما>و

 دوعلاو دهشأ انس ىذه
030 2 ٠. 

 تداع ناو اندزدازتسا

 ىدنعهلو ادع برقعاا
 ناوءانوءاساملك ءاشاذا

 ريطن اد ةندارأ اذا مدعن

 ه>امدوصد اقفنو هخارق

 قدر ة:1تنك ان

 قاماسم تاط ىلا هس

 لانا ساك هةيقسامد

 لدرالاب ارذلا هةمعطاو

 هاوغتسا د ةءاقشاا ناكن اق

 ارغوهظاغلأ هب وذ ءريغلحْرلا نمبلط»

 روغلا ى_عبتكل هئاشناتتاكب لطف هرممب هللا هدباق ههئادعأ لاتقل
 ظ جرخ لولا ضعب نأ

 طبه طفتقولا اذ ىفهدوحو رد-هنقلاجلا ةياكح |اهذاح بيبطل ا تاكو عرسي اّكسلابه رهأو هبيب

 رعملا ىف جدلا لذ , محذتسي حايسصلا طرخ تلق

 وادسا ىلع نيدح م« هللا رتسسوه لب ترمدةىللاق

 رالكح لالهلاب « ارضملا قاف اترزلا كباح
 تاقس!نسحأ ىف « ضراغلاو ىدخىف ىنفصفلات

 تاسشلا عجاهبف ٠ ساطانمىدروهل-> تلق

 تابن هالح أ اممدر « تيش زا -طااراد اهءلعو

 هت نهمد ٠ هر_حلاوبرثالا وهام لا

 قلرغت نوفح نم ٠ تحالقر زطوخ تالرخ هيف

 سال اذفانأام ٠ هفدااىذوتاّعلافكتلق

 سا.قريسغ نمردب « اههطنع هريادىف رظتاو

 سابل هو_-كقلاب م« ىسلوراقو بوز ىت.سكاو

 اولؤط لاسسولاب هلي دينا ضروغ ند لغم ناو
 فاتح د اوولاب هك دمتاغصنععابرسصقناو

 وحاص ركب نم ٠ ناصدقلارهشم ناتي ىفزام
 وكاصفقونيح ه هنونكمىفروثنمل فكل ثم

 وتاءلسعلاب ٠ وماكانم قيقشلاص.قو

 وا_تؤني-قر_ف 2 -عفقو قال_1لا بيضقو

 واضف هسلعو «٠ وك ىفدرولا هرارزاقثوأو

 عيام لدعم و و درفت و ع-اضنب مالكدلا ىد

 86- حفي و «ء واسصا جردمنبو جرشو

 ججرتسإ قاصملاب « وبي رضت دعت نم نطبنو
 ولور ربو ه مرا هكمح نم ىرعيو

 وكلو اق ورشا نوروم هسفضرشنلاو ىوط رنا

 قم ديهدا !ضارك ذب ضر هنمو

 فصع ه فام لح 5 ادعالا ىلع نوم ساق ل>ْزلا اذ

 ىنعأ تاياعتلا ١ شنو نم ةقرعملاباررأ ىلءو

 فةتردحارذحاو ٠ ىنعل ةفريسكللاو ريغصلا

 انام: ومشي . ناكحن او ىلع ىلءةدايزك
 اولخداواو. كرا « نادسملاوارقثااوّقانالا انه

 ةلاللاةيرعملا ظاقا الا مسر نع هد_عل هر كشاف ل-> زلاا ذه ةباكممر ىفر ظن لمأتع ىنءاك

 مقدرسطاا اذهريتغ ىلع ههسر نمو هوس نمط صعماملا هل سيل هنال كلذ قرذمع

 نب ىسب نركحي وأ هف:-صمو « 4نئطنارعاو هر واطخ ىلا هي دود هناو مو

 لو ه بارقلا نمف.سلاديرجن 4 بارعالانم هتدرسدقو 5 هتبطخ لاو رزولا نامرق

 | ىفتاانبطا | ىقهق.طللا هحاوتلا نمو ىهتنا هنن اعمي
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 نم ىرعسشو ىببح فرص
 ا : ركتملاهمظز «لمصفت



١١ 

 لاذلط ارت الافشت ىه « هتابقدقة طا لذ 21 ١
 ءاسقلاة فيظو بيد مداقلا نفس لا بحت دتوم ىدرولا الوتس بي رشل ا هر

 يزوابلانينيالاق رست مالسالا يشل هلل“

 نيفلت نيش رمانة فكحو « اضقلا فءااكت أو ىتنح
 نيوخالامدففرصتلا كلف ٠ انتيبحأ انرمدع ملاع ىحاب

 [يلاوملا ضع لرقو
 دربورحو هراي_ص سفنول ه.اع « درطلات اك ايلاع جاب دخل
 درولاقيقشاب هعاسن سحلا كتاقام + در-ةولوح مامااضراعااودادان

 ن مئّشب ةدرب لا مقرب ىعسملا ه_-رمذ يد عتتشلا عاملا ىو نق تلال مدسقت دقو ١

 دنعىو#لالتاقمنينيدلاءالعز *ا| هجرت تمدقتو عددبلا عاوأ ضع ىلعهرمدعللدأ لاجزأ ش

 ْط ايخفا هجومالجز هبحوتلبايىنانه هل ترك ذدقو سانملا عاونأ ىفتدروأ ام هلتدروأام

 برغملادالب ىلا لخ دل >رلا اد نأ هاج لهأ نا.عأ نمروك دم اءالع جالا كردأ نم ىنريخأ

 جم لاي رغواهرمم ةروهشثهنغلا اذ_هىف لت اةمنينيدلا ءالع بشل ةسترو نارغعزلاب امتاخث داعو
 هعاطمو لحْزلا هعضوىفبانطالاىلا اهنف

 اواج لالا «نم لرابتناكس طابخ ىوه
 وا كوم ره ىسركاَْب املصغملا
 ردقلا مك لاط «ودسنرصق ماقس بوز ىل طاخ
 رالا نوع ىف ٠ عاضعضا ندملانا ىتح

 ريالا ص-ةيو :«٠ واكشولكش لودذع حار
 ىلتاقشداىمنو « قزتم باققلا حونذماحو

 وا---هىه نعالو « وءاقنع بركو لجرذالو

 بوبحالخأ دقك «٠ قاشعلاه قش ىنيسطلا اذ

 بولقلاىفهرذت « ولمك نومدلا نمورزبو
 توركا جرخالو «رور بنحلا كل الع ةصن تلق

 ىلآشا ى دلاو ةيروشم وتكمل ىرع الل

 قل_دذاوتسالا « ريغ ىلع بارو بول ةهومح

 عاطقنالا لدواو قعر عطق لاسولا تدع

 عارذوأ عاب امأ » توملا نيب و ىدب ىل+ ىح

 عازنلا ىفىتسطاب * نكل .ج ىرهاظ ىرو

 ول_صوأ عاش ةنالاو ىداعب هم شلّوطوش ناو
 اولصفو اولسغاو ءاملاو نذكل او نطقلا امزهح
 مالكح عقرو * ىادعب ىيبحىف هسةفلا اح

 مالم ىف سا * قرع ىفه_.ةنىنع دتلق

 مال سلاوىرتست و ىرال_سملظول كبح لاو
 وىلزنم بان كيَسع ؟ ج ىقرد> امل تال ساب لسو

 وامعي وعم شناو ُ قيرضو ىداع عسطق

 رق ىل هءو ظفل «كلاودقراعديدحلا عما هنا اذ

 ترسودئار فرش ىنيدحو

 افوف < هللا مسا ىلع

 نوءعو بنام ناسعاب

 طا وفاق حل لاحرا
 قرمثلا اكإعالبق:سمزعلا
 ضر نع ىعبضت تدك

 كوراو>ىلا هةدمدتلا

 تاقازازتدازتدام ةمعنلا

 مساز وادتو مار كل | نس

 تليعق مال اىلاماظعالا

 قاررالا حا اةفموانع نم

 هلم ةليادانالال اموو

 كاان د ناقل
 ةل اذا تدشن تايطاشع

 ىلاارح مهو لامآ الا
 لازنالا لج نماهع.تام
 نمتارظ:لازالا ل

 صخش ىلع معلا جيشلا

 هعدسالو مئاقلا ةعسا

 دنعزتمت سغنو' ماعلا
 تبثدو نصغلاك م .راكهملا

 نكت اكدئاد ل اددنع

 فيسلال- ل<ناطظاسلاو

 همضغ بضغا وأ دمغم

 نبلمركلادنعو نةادرحت
 ةسايسلادنعءو ةّسفصك

 نا هنو هيرغتك قاكخ

 ةيصمربفلاوهيشن مركساا
 وآه غار مشلا لعدم و

 هنال ايرو رضوهف ةيطخ
 دراطع هنا عوسفت

 هفيس غيره هتاودوهاق

 هقببعالبسح متانقو
 نع لالا نبع رصيف
 نم تفداصو هبلاعم

 دهاش: اكلم ىذوملا خيشلا

 ىمس د قال حوا امع

 لمدَق ان-سحو اياسنا



 - لضفأ مزحامو ىطعأ امم
 ثيدملاى هيحوتلا نمهمع دما مظاب ىسل دنال ارراح نبنيدلا س*# لوقو امجرفوأ مدعاموىلوأ امه

 فو رعم للا لاذءىفاتاقف ه ربيخىوهلا له نم كدذعأ تلا هرهاظ ىلارظذت كلام مَع

 فوقوم دخلا لاذ عدم ىلع ٠ هلسرهو - ىندع نم عمدلا لباسم ناك أهنطاب نع ىمعنو

 ىرصملاهللارمدن نبا لو ةضورعلا لع ىف ه.>ولا نمو قدن 1.«ةنوكن ناكرعب

 لَك وطوردقاو وطيسس 5-5: ديد_مموم-هلا نم ىلعيو ماك د نمهتاغب 0

 لياذلا قارفلاب بلقلاعطق « نارا لاذءاملا, نكحأم نوكبت نأ للا

 ديصق عاطموهو ىلوقهلثمو ||| ىلع هباوبو لءاها ىف قالا

 عيطقتلاىوسىلقتدافأام ٠ ىومدر و< افلا ضورسعفف نوكت تأ دونتنكمأ كنا

 ىتاءاسلا نبالوقةياّكلا ىقهبحوالا نمو هناطغو كرازاىف.ؤ اعحو
 طاغبال هل عنامْزلا ف لح م .هتعطق قشمدىف مولهلل ىدرر تنك عا كلا

 طقذي بتاعسلا اوبتكت مب رلاوو ةفيصحر دغااوأر قتريطلا نط نورك ١

 ىنارسلانياوهوداجاو مهضءبلوأأأ هالك ءاعو هسسارفا
 ىناحتالوهتعتئشام ل_ةف ٠ نسح تايآ ىبدعمه--و ل مك نا

 ىفاوملا ىلع لاكلا طخاهو «  تككو تلرق هس ه4 _ذق ع لدعءام لادؤ

 هعابطنسحو تلده:سح ىلع « ىتلا ةعقرملا ىف اريتذ تيار ىدرولانءالوقو هدحوتتلا كان ل

 هعاور تحت حاضفل وثلث اىلا ٠ قدحم ىئاوللا نادير هذ لان امنع

 ثلث هستيب ىف تخافر وزدنأ هنعلقن طخ بيس ناطاسلا هبلطدةو بتاكل ىنرقلا لوق هلثموأأ ىذارلاوه ىتغلا نا
 ثاثهلنا ىسميو ضرالا ل بهن. » اهلوأ هعقرىهلاح فرظنلا هلآسد هنا لضف نا ىلا بتكو هس كعلطظ م
 كواهملالاؤسوراموطا !بد-اص نم عاورلا تاعبقوب ىدي تيءلا ىئناود- ىف فدخم قدم هنا بكار ات

 نات ردوعلم-كعامفدعملاو-و كلوامملا ناورامغ هءاعىسال ثيَح حاضفلا ىعالا اله ضن 5

 ريهر نيدلاءاهب بح اصلا لوةلمرلا لعىفهمحوتلا نمو (ىحرس سدا

 لسولا ىبعلديالكش ىرأ ىل-ل « ىنتر_هامل لمرلا ل عتاعت ريشل !ءامقب هبا لاطأ ىباتتص
 لعشلا برايتلق عاف ااولاوو « اهلا برايتاة قب رسطاولا-ةذ 2(

 تاكوناك فم 2٠ لوق مولا لعىف هيحوتلا نمو
 ىرتشملااهءلارظان +« هرهط فاخ هلمأ سول

 نازيللاىرب ىتح م نراعمبام بنذولو

 هسدذهلا لعىنهيحوتلا نمو

 ثا اسد _اقااهب ناك « ههحوةحالملا لاك ثارط ع

 ثلثم لكتلكشلاوهطقنهب « هلاخوءاوتسا طخ هضراعف
 قيسوملا لع هدحو واول نب ىه ذلاف سو: لوقو

0 

 ملاسانأو سخرمم نسم
 نيملاعا| بر هلل د-جلاو

 نءعىندعي عشلا ناكدقو

 منأ تادعهرمزا هذه

 إن اناهذالفنالاامهأ

 نكلا اهنع ل ضاوثلا

 نانامزلا ادد نمةلاحتسا

 قانعو مزال: نيس بكر لاو « هشعنولمدملا تسسهعو تقرأ نيف-اهب دوست
 قاشعىف بكرا ءارو تنغ « :امدع ازا تدخأ ممتادحو ىل-عتحام ةرمذط ا ىله
 ةبعبدلامظان ىمل دنالار راج نننيدلا سهم لوقهلّمو اهنم فمثلا جا وس

 تال د هدر كارم رسل شاك ىقسا ىداقلا اهلكان مركلا يسن ىلا صاخو
 ناشءلالتاسرزاخلا لدأ 5 ىلا لاو ىونلا ىلع قارعأا سى مسر ىل-ع تلتواهذع

 ىثمد تاهزت:مءامسأ ىنةنامن نا لوقه هللا هدحاوتلا نمو خاشرع بوكر علال>الا



 هعفلا د ءاوقىفهحوتلا نم ممم: لوقو #َ

 لاو

 نمو ةرك دنلعقلا نم

 فرمد.اوةرل_هم لولا ا

 هارب هسهنو ه عأ ىلع

 هللاءاشنا امم ىفرعش

 (فارثالا كول>رىهلو)|
 تررسو ل عقر ته -4ذ

 [ تي هنو كمال ْ

 ىنعأنالذرمأ نمهترك ذ |
 قدص»ناومناوفارسذالا

 باذمبادعاهيقرلربذع ٠ اهقبر هسار_ءأتيوه
 بالكاهشلاذعلاو ناب « نمفرطااونابسْسوْس ىسأر

 ضع ىفىناملسلا ىلع نيدلا نيمأ لوةهبختن رام نسحأفر ٌرقتاكمول_-هلا دعاوذىف همدوتلاامأ
 وتدلادعاوق

 رحلا,صخام لاذالولو لاطف ه هرعش نولىلا ىنعم جدلا فضأ
 رسكلا ن من وغلا لغفاهطرسس لع ا تتوام ةنادولا هو هنبجاتو

 ريكش كيذىدحوفيرعتلالو ٠ رل 2 هنمىلام كظطءارغا ىلوقهنمو

 ررورغ 0 سلو « همز فرك ارغ قع دناب

 دج هومارن الاورع هعسا|..هدحأ نالماعقارعلاب ناك نأ بابل ادد ىف عقو امى رظأ نمو

 نلسعافارسثانك نسا ْ كلذ ارهشلا ضعي لاعفهنزو لامسسب دج ار هدساو هلمع نعرمي لزعف

 الف كارتالا دس لالهلا | نئمطم هب الولاىدجأف « اذ هريغلدعتسارمعابا
 الا مري ال ل_حلاو كنزحي ا نزو و هفرعم هفدجأو 5 لدعو هفرعم ك_..ةلناف

 ْ ةروكثمريغهنريستن اكو لزرع نمف نين نبا لوقو هن كالرردما ١
 هقرعم الو ذ لدعالؤ * تفرصاماذا ني_ضغن الف

 لسير فاه لع رنالو | عربصالا بأ نبال قو ىاءاسلا نبا لوقو
 ىل_غاذا طفنلانوكبام |[ لئاصالاو ىضااهير اذ ءلاتو « انا هنو نسحنم :ارمايا
 بنرالاتوكب امل غسأو | ٍلعافر جه لاور سهلا تعفر الرف « يراتانا_ هزي منك

 مضل لوقا هَ : رطو
 نثدقوهب لن كوالع اذا 1

 عدرالا له لزق ٠ ىلا لواطتحتانبجرسع

 بكم هلدمتو دوا ارطالا | عضوملا ىلع اف طعوأ نك |ك.ل | ىلعافقو مومل الظن ىتسح
 رامتلا طب ره نمراسقلا ىتاث كاوسهيقسيلو « .ىن-عملاىب-اقاك اساب فريفعلا نيد# لوقو

 عقصبل لبحلا هلرح اناو نايل اسهف ىاامو 5 نلف تردسك عمال ْ ١

 دوعمسسو ل دقن معفصك 1 : 1 رهرءابلاح اطل نمو
 تلقنتو ةلاحا ةلاملا كنت دراوو هيلع ىنتيرداص نو « هرك دراسىدلاتنأ ىلنولومتي
 ىذياوعو كتم قالضننأت . ىذلاانأ نورت دسقاكى ويد

 قشمد بح اد مظعملا كلا ىلا بكس ض رههناكلدو نيد عني دهم ندلا فرم ثا ىقتااماد هريطظن و

 ىنالتلبةفالتوىدنلا ىو « لري ل ىلو منيب ىلارظتأ

 دست الة ةلامح لما كلت

 اهاطع هيلالا ىلع بئذلا

 ”ىنحلا س2 الو ةم_عط : 5 0
 : 0 00 1 ىناولاءانثلاو ىءاعد من غاف « هكامتامجاتحأ ىدلاك انا

 كيقو كيل د 0 3 ْ 5 0 : 50 كح :

 0 ١ 30007 0 في رظو ا هل_صلاهددو دئاعلا ان آوىدلاتنآ هللاوو رانب داهمت هءمو مظعملا كاملا هداعؤ

 اءلاوملاضعن لوقانه
 نردلانينام ةراماىلو

 لمعلا كلذ هع- ىص سلا ١ نوم دلل اق تنعص لمرد كنت 2 نودعلا ىناهراد لخ ادى هو اهننأر ٌ

 لسضفا ١ كلذ هريسصمو
 لصالا كلذ همس نعلاا ”ىلع ل دب عدورحأ عثر * نسعللا|بماظو اهينغن عم انهتدلاب

 1-0-5 مصممو

 للا كلذ هتراتضعو ارفش ممهلاراجمراو هب ىلختل رهزلا ىلا يحأ أ

 لالا كلن هندعتو ارمصةدق قا نأ ل بة نم« هفقو ىفرهزلا,فطن لنه |

 لد+لادعاوةىهيحوتلا نم فرفملانينيدلا سم لوقو |
 7 لوقلاكلذهلودو

 اذام ناكو لعفللا كلذ ١ لساست هيقورود همزليو السم رادعلا ناهر لايامو ا

 رثاجأ باسام سدإأ ديو ا م لس ص ممم ا



 عست م لعل اهف و عدخانتس

 ءامالو ىلسحر فزأ دقف

 ءارو عطسالو طشا | دعب

 ىلاوسرسظدي مآ طألا

 هل ع ون هتلأ ءامغا و

 هش كاسم نيد هةيوجسا و

 هتينأ تقو هتيذاقاو
 تيتأامل هباصم تعدتناو
 لاو سلا لكس دلو هناي

 ىنفعادرلا لكالو ىنطعأ
 ا الو هتلصدر أىفا نظر مأ

 هسارفهدهو هنعلخ سلا

 ةل-طاب اهنأالا نمؤسملا

 اناكم ىندح سيل مأ ةدساو

 اضراو اهعض همعثلل

 نملقأ الف اهعو ْرهْنملل

 روى انيم_كلا هلظ

 ركشأ ارظذتلو نيعنلا

 ىكل عد هاد وأ كل

 حش نالرف وملمأ اذهق
 ردي مأره_عمقانءوسلا

 عنطصا اذا هركشأ ىنا

 ىحريلف هعر ىنم ىظح

 ةاره نم دوعأ ىتسح
 نأ نم لقعأ ناطشلاو

 ىلاانأو كلذىدلل وس

 نءوتدرودم معلا 7 - 2 ١

 دوو تددص مول اءالؤه

 ىبصعبلف تردقامنودو

١8 

 ةروك دملا:دصةلا نمعادولالاق

 الوطأ ةل لكلا بيذعت نوكيو ه ةلدكف وسلا ىهوهظاخلأ

 الوطأ للكل ابيذعتلازامو ٠ اهلك ظاسللا جاسهيتملب ةتايننالاو
 نأ امظ بلقنع هدرس ءادصااولعدرملاكرمتلاو دمصتنمعادولالاك

 ادصلا اولعاذل> "الذ ٠ دربرككح هفرهلاو ةنامن نسا لاق
 هب ىف اخاكم ط نيدلا لام نيشلا ناو ىعادولا تيب, ق هد رهنكذ نع هدري» لكو هرج صقن نكل

 ىادولا لاو نامشوا ذل> الذ

 مي ركرافنلا ىداب ل خانن-ه ه٠ مورست مرخ:لوأ تنكحام

 ميركل نم ىو لوطاب ٠ الفلا ميرهيش لضمةنان نبا لاو
 ىمعأ ام ىف ادولا لاو

 هنح نسا ىحارالارغىورب

 هانم ادئاف ىد_بتام اذا

* 

 داطلا ههنا اهح تنقع

 ىدرولا.دىف تريل ٠ هظاادمغم ىمعأ هدذأ ةتامن نبا لاك
 داخلاهنسىذهت اقف ٠ ههحونمىانمعتنكمت

 تلخماع هقوطم تدغف 95 اووسمر دم ىل_عتلخ ندلاءالع مثلا لاو

 ىلغملاكلذالاو 8 امشملا ىوهىرببامو عادولالاو

 ىلغملافلقاكىدنعىوهلابطو ه ىواململا هوغو كشأ لغملانم ةتاسننءالاق

 ارثخي ىتحءاملا نون رمش «انلا دع عدواورمد ىنعسا

 ىحءاملا دنورمد» م اهيضلادعلا عدو 0 انحمهلاتحت ح » ارلا نماورمص ىنقسا

 ءالغ اهلصن تانعطلك وه ءاولاهملعةدعصىوالاب عادولالاو

 ءامكاهلاولاواذهلف ٠ ىوكشلاءامءاهدنعدخنال علطملا دعب لاوو

 ءافغاىرظان نكميناكنا « ءامءااهلاخ فيط تدعو  ةتايننالاق

 ءامدلا ةدعصلا ىهوهاوكش واهماوقل ىلا نمل.طن نماب علطملا دعب لاهو

 ضرع ىلع لاطتساو لاطدمفي-ةلا ناسا فك ًاوحرسثلا لوط الئءارمه خا نأ نادوو
 خيشلا

ادولا نيدلاءالع يشأ ىتيبب داهشتسالا نم همفاتك امىلا دوعن و نيدلا لاج
 هجوتلا عون ىلع ع 

 اذهىثيد-لاةاور نممال_عالاءامسا ىلعود_هد هشب همح وو نفل اذه ىف هشنر تدهفدقذ

 نس>نعنذالاو راج نءباةلاو ٠ ةلصسنعفكلاو ةَرَقنع نيعلاف  لاتثمح نفللا

 باقلاو ريملاو فكحلاو ةلصااو نيعلاو هّرلا نيب هنسانم ن-سح قرن الا ىنعملاو

 فىضصت ىلحلارهاظلا دبع نب نيدلا ىدث ىكاقلا لوقهلّدمو رهاطنسحلاو عمسلاو رسيكااو

 هب رت ضو ر ىنايفاصارجن اهمف
 رتسعتت ايرلا نازك لادان و ةلادسيعدلو حرلا هترخاف اذا

 رفع شالوهوىبس ضورلاهب + ادغىو عس رااوودبي لضفلاهب

 ىدرولازننالوةهلدمو



 ناضل

 ءاسعن اهنال اهع الوحار+ل ا اهتيعتنغتأ ةلوطمةديصقنمنيدلاءالع
 ءادوسىبت لع اذمام «اولاعفىنون-اهعش ءقداز

 ءادوسلابنودخلاىنتلع « ءالك ةلقع ورب ماق ةتامننينيدلالا.- ئبشلالاو

 ىلذاءايهنك هنحوىف هالاسماضراعتب ًاراذا ىعادولا نيدلا الع ئيشلا لا
 لسالسلاب ةنعالداقت ٠ ةمأنمىنأ انسقي لعاق

 7 ةبفاقلاونزولانعجرذملو نيالا لامح خبشا الا
 لئاط نس> تت ليوط عرف « ىتعهماهملاقاسىذلا ىذذأ
 ل- السا ابةنخلا داعي ٠ اهتعلط ىلا اهنغد_ص ىلق

 ىلع نعمهنمد> اومسا جري مهب اهتأ نم هعامج عمتجا دقو نيدلا ءالع نبشلا لا
 ىعسلا م ىمعسل ا هقادغ 2 مويبانل نامزلا يحسد عل

 ىل-_عىف ىل-عيف ىلع .٠ طخ برضاناك انعمجت
 ىلح نس-نمهشامف ٠ ىنعموارادةموامسا تولع نيدلالاج ئيشلا لاف

 ىلءى ىلع ىلع #* طدخ برمذ هثال#ثلا مكناك

 مرغملادممشلا مد و هدخنمالخا نم

 مدلا نولهنولو همك ملا عرج رلاو

 مرغملاراصلا دهشلامد ه هنف- نم ساكلانركنيال نيدلال امج خيشلا لاق
 مدلا نولنوللاو ىرباك ه هدخ نم كما حب رسب رلاو

 راعابدرابلاهةبرو مهقرط نمرتاقلاب نيف ددصق نم نيدلا ءالع خيشلا لاو

 تلغىتااىءاضءاتملامراحاب ٠ هلم قم نم اضردرب,تقذول نيدلالاج يشلا لاو
 نيدلاءالع يشلا لاو رئاقلا نعرتفنيدلا لاج يشل نا عم

 انينصحلا نم نكت جوزتف « اينغةوكت نأ تئشنا لبق
 انيإ-ملارهظأ نينعض:مل ٠ رس هلالا عطقبام تاق

 انيقي ىنغتستورقفلا ىذأ نم « حرتسن جوت ىلخ ىل لاق
 انيإسملار وهظنيب عضأ ل « ىننامعاولدعن عد تاق

 نس صخار مهمف ىرذعفرذعاو «٠ ىدعحرطاش راكشلا ىفىلذاعاب
 نشد رشعم ىرصت ماعلاذا ٠ مهرحسج ىرحاولواح نا درا او

 اناريح تدد ادق شراكنلابذا ٠ ممريىلاذع ىتنذ اول

 ةتابن نبا لاق

 عادولالات

 ةنابن نيا لاك

 ةدمصقن م ىداولا نيدلاءالع يشل لاو /

 السعمساءئلايارتاموأ « هظاولوةلبقم بدع
 تلح بولا !لكىللا اهارئامأ « هطحاول فس اعءن:لسعم نيدلالامح مشل لاو

 (بدالاةءارخ - 18) ا 0 ا
 11 0 و 1

 اريمكا انعبان ناكىرصدلا ن_سحلا اوهذ ن_سكلاامأو ةعح رلان نمود ناك ه ناله ,وةعضا او ىعدان

 عدوأ دل ىعادولار دهلاذ ل-رةئا لن نم اوف سوه لع هللا ىل_ه هللا لوسر باعجأ نمىأر
 صانتقا ىفاطعو ارمصع نيمدةذملا نمناكر «رعاشلال اهتم لرب ملذلاوومرئاخدلا سأ ان هيب ىف

 ىلعو اهيل! قيس لىتلابلاوقلاىفةير وتلا زاراوو ةيعيدبلاعاوالا دهب دالا تكلا دراوش
 ح رشا !لاط ناو ىل نعدةوةريثكعضاوم ىفةنابن نيني دلا لاج خيشلا لغات هتكدو هنن اءمدئاوم
 ميش لاوال_هاج اهب ناكن م نيدلا ءالع يشل هسبتر فرع ولو قدبأ يل كا ذ نم ةزسنرك ذأ نأ

 ملعلانمقفصأ وهو
 هلهح ىل_عىناج ىذلا
 ىذلا ر_هدلا نم قوأو

 نكذ هلهأ ىلا ن>وحأ

 ه>و ىلعتلاوناذا معنلا
 كالو هيردك تعقر
 لق ردظتنمانآو هيرش

 ىاذح ش ربام باوملا
 ناىأرناذ ه4تئمدخيىلا

 هللاءاشن ا لعف بنتك
 (ىرخأ هلو)

 ىلا يذلا نم ىجوحأام
 ناو انو نع قطب لضف#

 كاذامو قارشب هشذ ١

 ةدازتسا نكلو ىئماضر
 تراطأ د-ةرواسين نم
 لضغتيافيونتلاطأو ون

 ناريمالا ىلا بام لا
 هلعلو هريغا هنو عسب ل
 ادعو هلبرسشال ادهن

 ماعملا هم تهتنناد-2و

 هيلع حالا خيشلا لاحا دقو

 ىاتجفحا هرخأ ىتمو
 هراعصساريغ نمج ورشا
 هلتدتكن م كلذ ىرأغ

 دقفهركذ ىذلاأ شرا امأو
 انأوهنعم-هملا اذهلءش

 هده ىهل-ضغةرسظانأ

 تقولا لمه < سيافةعاسإا
 لطملا

 (ديمعلا يشأ اىلا هلو)
 ديمعلا خشلا مركت نبأ

 ةلدعم فدكو هالوم ىلع

 ةيعتلا قردقنأ هاوسولا
 همد_ك1ن| ىف ترمدق ىنال

 ملو ةلماعملا تأسا دقاذا
 قترثعو ةلباقملان ست

 دس شنت لو وسل !لايذا



 بهدندنادكلادعو

 لاحرّوصت الذ دام> "الا

 عسحجوتلا نمامروصالا

 ججشلا ىلا باك هعق ةرهلو)

 (ىلعىلا
 بدذل اركسنمبدال اءومس

 هرم ىرح 25و هر دعملا

 تف [د5و ىرحات جيشلا
 اذر ىنانسأو اضع ىدد

 | تحاصلاارغغ نم ىرحأو
 عسا وهسأر عطقا وههحودّوس جالا تاقذ ىرك ذ ىرح دو سا < ىفتنك لأ ىغلب ريثك نبا ||

 دادسا هنعافعو ه.اهبا لسهوبأ نسساو مرمص> مركب سول ندغو كلذ تلق معن لاقفو ههدنم ||
 ماهبالا ةلزنمد ارزنيمدقتا نامدقت د قوهسحوتلاعوربرةتنم فاك امىلا عحر «هباوحأ| نكجر,ملاذا ناكام
 دقفنيرخأماد_:ءديحوتا اامأوءاهرك ذمدقتىلادهاوشلا,هءلعاودمةدساو اه.سوهوعسو || دقىا ىلع نارحسهلا

 وأ مالعالاءامسأ نماحالطصا َهْمال_تهءامسأ ىلا هتاجوأ همالكض ء«ماكتملا هحوننأ اوررقأ

 لارتشاريع نم ىناثلا ظفالا ىتعلاهاطم اهو نوذفلا نمدل ب هثنن ام كلذ ريغوأ مولعدءاوق ا

 اميسو سس اسم ناكن او

 باَمءلانكملف رك ذي

 بامعلا نم ىطسة تزخأ
 تاوحلادر نم تدفاساو

 افلا عحوأو ىنك ام

 بدأ تحوم نم ناكف

 ةمثطاءاقبا ةمد-تا

 | لاوخأ ةنالثى تفتحا

 . 0 00 5 ْ تعللا اهم ار تاس ل

 ْ || اذه ىلءنيتثملا نيذه نم نسحأ ا ده اش نيم دةّمملل تد>وامل هغاب أ نأ ىمسءام تغلب ول لوقأ 1
 ىبد'الا نساحم نمىداولا نيدلاءالع عار هظأدعا حاملا ناهسامهةهدقكادإو عوذلا ا

 هر-دهو مها1لاو هوك

 نذو ههئااولالدالاو

 ١ ءام ندع يقلق كارلا
 بادو ه-:ةرهأ هولا

 ىعنمدقو هتقرنةمدملا

 ىف-و ىد-_وءرءانعالا

 ةيمستقو مدراصبالا فىواستلا دصقدنا لقى او مد ىمعلاب همايعىف ىواستلا دصقدنا لبقناف ||
 قوذلا لسه ىلع ىذقال هب فةيعسلا ةقباطموو ه.حوتلاب هممت نم قيل (ماهءالاب انه عونلا ْ ش ْ ١

 رصتخاودهاوشلاو ده هلع لزنو«ماهال اريد ىذل اوه هناق عبصال | ىبأ نب !به دم اذلهو عا | ا ه:-ضرأ نرحل او هتلعل

 لراله مم ١تيارا ذا هاهم تريسغو بالا مسا تمعن أ اعرو هدح ايد ىف لاقوهباكن م همحوتلا ا قافوو ةوركملا هللا ءاكو

 ملهنال نفلا اذه ىففلأ باك هأرب را رين ىهملاهباكان | ىلع سانلا عجأ لة فاسق لع |هغ طاو هلو هيفءوسلا عام

 عوذلا اذ هاوعس هعبت نمر ىكاكلااو«ليدشلاولخادتلا نمدعا اون وءاطإنا تامسأ نيد ْ
 ىلادهاوشلا هلر رو ماهبالا عون عبصال ا ىبأ نياريذت نا ىلا مهلاونم ىلع سانلا يسنو هيحوتلا 1 اكلا نمبضغلاركسو

 |اهعسنو ةرفغملا اهلانت ىتلا

 م نأ مظانلا نم دارملا نال همن ىفذإ_ملا به عوذلا الدو لهمس نب ن_ سلا ىف نيموطتنملا |

 باب ىفهتدروأ دةو بابل ااه ىف عقوام فرظأ نمور" الا ىلع حجب رتي هه دحأ داك« ال ثدي نيسنعملا ْ

 طاش اءاسقنم ابرقاخي رات فلأ هلهلارغغ ىلا صايرملا نب نيدلا نيز ىذالا نامامالا ْ

 | رذعلاو ىرحامفوأ ناو
 | اطاس ناكناف !اظ-دمأ
 | ىوراال ايدو ىوطو
 ا تعاللار دع نم ىكواو

 دقوو هميعب دب مس لاوذملا اذه ىيعونيدلا ىدئيشلا بهذ موهاذهو ةيروتل الخ قمح ١
 دقوهضر املا لحال تمعن د, تعم هلا وذم ىلعو « نفل | اد ىفاناكنيعمس هصتن هتعد دب نأ مدقت ||

 هيروتلان اامهدح أ نيه-ونماممدب قرفلاو«اممسيلوةير وتلا فهمحوتلا عوةعاج لخدأ ||
 |مشنالامحاب هم-نااىلول

 ىنكل مالا نعءاضغالاو

للا ىبص هللا لوسر بحا هللا معنا
ل ىءطارا# سلو ملسو هيلع ه

 : وهوف يعض وللا اراحنا
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 نيتيبلاو طاسخلا ىف موظذملا تيبلاريغ ماهبالا دهاوش نم عمسأ لو هبحوتل | نمدي ملأ ىه

 ىلع تبدكف هلع دب امكلاي هلع ىفوقو دعب ىل سرو هياعةباكلا بسر هسورح ا ةاجحىلارس اهرب
 نيتيملانيدهر وكذملا عبراتلا

 نوذفوبئارغوعتادنو 3 بنا ه.فنيدلا لك ارا

 نوددثهنا ىدعمري_ت « هعجىف رم ظانم هان تاذاو

 ناماسااموي لاو ىناساركلا ل_.مايأ نأ هريغب قداتام ىتلا ماهمال ا دها وشن م لعنام نرغأ نمو

 . || هظفللا نوكحةرودلا نأ ىناثلاو4_لع ملطصملا ظفالاب هم-وتلاو ةكرتشملا هظفالاب نوكست
 1 ىادولا نيدلا ءالع لوك هممالَتم ظافا أ دعب الا مدن ال همحوتا او ةدحاولا

 نام نمتساوأ امثي داحأ ىوار 5-3 ه->-را - حربت ل كنان مأ نم

 نسح نعنذالاو راج نعساةلاو م« ةلد نءفكلاو هر نعنيءلاق

 نا هرةو هذ هّرقامأ <« ران الاهده تبطي هده سانلا سمي و« راقالا لسا اهودو هحوتلا

 مشن ذل_-وهفةلدامأو ىج ادب سدلو نب ريس ناو نسسإلا نع ىور هعثودو ىمودسلا دلاخ

 رباجوهةرادامأو هشئاعنعىو رت ىهردي ودعلاةذاعم جو ز وهو نيعباتل اراك ن مناك ىودعلا

 ىعان



 ة ١

 زى لاوو ل_باارضان نمىظال:دةراذلاو «٠ هلوقي لاخلا لثمو ب يعباحأ متنأو ممانه |

 بهذم ىلعرتاسل | لثملا جرش ١مم الك جرش دقو بابل اذه ىنناشاءلوالاتيبلا فهل ق ىذلاو || ٠
 نيدلا ص خيشلا تيب وك ذ ىرب نم ١

 مدرلا ل باولا دع فل ىو د,ندعغلاو 5 ىد >-ىوهلا ىنضأ د قل نيثاغا

 |١ هد_> ىوهلا ىنضأ املهلاح ل ثم هناوةلماكهطورمشب ىتأو عونل | اذه مظن ىفداحأ نءذلا ىدغجشلا ْ

 || نكاو رقت كرئاسلا ل_ثملا جر هم الكرش و رطملا ذهل ىو ديال ن صغار هيابحأ ةسمغل
 دا ىلع فخ تناكل مدرااري_غهمفاعقلاتناكى لودارملا ىلا برقأ ناك! اغلا ىوهلا عضوم طولا

 نيداارع عشنا تبد ومهمتسعا دبى عوذلا ادداومطنب [ناسمعلاو ىواعلا

 مهثلارردقلا عاضتانوكيدقو « ه.نامزلا لش مظاعتلا نم

 تمادام ر هذاا من نأ ' تاسرأ د-ةو حرمت ارعتآ ىفلاو ممءاعدلا هسف ب ىساامعرو نيس كلذ ىفو هيل اءاغدالا مدعو |
 ىتيعدتيب و لعأ هننارأدصالا كل ذب قوذة 1ع تدادرا ا الثم تيملا نمىناثلا ف هذلا

 مرواذتنمتسا دقلادجوملاب « هلدمآىجوهكفدرتاقو

 باوصصلاب لعأ هللاو بلاوقلا نسحأ ىفاكويسههيىروم دبل

 (مدعلل هسحوتلاب هنمردمم ىل 5 هننحو نأمعت ىقلافتادوسأو)

 جقأامو توجسق تعمل ا نال نيمّدعَتملا ماهاود 4-.-وتل اوهريغوأ حدعد قت ريس نماهاطمالاهحا ىملا نمنيهحو :

 ةسألا نبأ نع ةنامثلا عولطلا مقا ما مالا همحوتلا ىلع اا ودود ىلا ا ولات ا دامه الطصألا
 هك رح نع كي || ن_سملا نرعاشلا لوب ه.-وتلا ىلع نو دمت سا ماو ةجسلا قب اطمل .وهعناقدرهازاهتلهأ

 هظفل لكسقعو هالك أ

 همعط نائرغرهدلاو :

 هريس" اه طور ايش |
 ءرملاتعش ل-هفرارحالا |

 نيللافناروملو « نسعللهللا كران
 نمتنبب نكلو ت يف رفط ىدهلامامااب

 ىنعملا الاه تءمس أ هل لاق لمس نب نسما نأ عسبصالا ىبأ نبا لعن ام ىلع نيديبلا نيد مب تد مشتسا أ 7

 || هنآ قفتاو عونلا اذ عولو لارين اكعوبط هرعاشر عش نم هتلقن هللاوال لا قف هتركس | مأ
 ثرعلا ليس ىبع طا.ىللا هللاهتف عبصالا ىبأن ا هلقن دكدي ز هعمار وعأ طابخ د غءابق لسصف

 3 الياقةوادعلاب رهاظ ٍ هعمس نم لعنال امي كف توظت كاذتلعفنارعاشل اهل لاف جاو دماوهءابقا ىر دئالهي كن  اسأ 0

 راو ةلمجا دوه انظان :
 رعاشلا لاف طا 11 لعفن لع توعدماكاتوعدأ|| '
 اوسهدعت: « ءاشديزىلطاخ 1

 عوقونا هدا ىهو لل ةمالانهدق « ملل ارضان نم:ىطظتلت دقرانا اوةلاخلا كات هاو رادقر هباحأ
 (هبجوتلاركذ)

 شورىلامظنيو هرغع

 ررطا»و هرطمناس>الا

 نالذىبأ خيشلاب انسنأ

 تادد ىتد فصود مف

 اةغشوهبادحو وهيل ااًووُش

 0و هيفاوليعر
 لاعمركلاىلا ءاغصالا
 هلوإ ىلاعت هللا ءاشنا

 هنلانتكامع ايا

 ركب ىبأ ضرع هسئن ِْ
 هللال اطار اىزراوذلا

 ار ت0 هانعم مهفىلا هن ل هوتي دح ىلا هبف لدن نا تزعوركشا ١ لكدةودي رمال حلا صريغ تببللا اله

 فصوو ىتفر«مرهدلا | لاو دقت دو ه-رس ىف ترظن اد!فحرمشنلا هعلاطم نم | ديدحجأ لف هبيكرت فليثملا ةزوص ىلاوأ
 معرطظت اذا ىفصهلاوحأ م مكهنل اودي عماسلار ادهتسسا نمهي نامزلا لثم كا ذاق هلاعفأو 4 لاكىف ىظاعتي لود. علا نا هق ١

 فر_ءاذا امسال كءاق

 ناةىنامأى هذ ةمودعم |
 0 0 ْ ةدمعلا ىفقرثرنبا هررقاكهنم ةراشا هبفئشب ايس هسمفتل *ءىذلا لشتا ا ىلا لمأتملااسأ رنا 1 1 ذأ ك0 5

 بسد: ل ناو ا ا اردقمالا نوكيأل ليثَعلا ظفل نار رقت مدقتاكدب هيملانههبشألا بيورصتل ةيزيتسلا 1

 تيتا كف دم نعت ١ع ونلاه_.هش تيتاو كلذ ىري نميهده ىلعرتاسلا لثملا ج رى لاكرخات حر خاواملاعل2 6

 ىفاهنمأرال نم هلا ا

 ىاهمد_ءنالو 0 ا

 ناتماشلاو هلع |
 ناو توغد سداةتافأ : مالكلا لق نأ الطصالا فوادو ىعسو اها قتسا اذا الك ةبحان ىلا ه-ورد_دمهيحوالا

 نمس مأ هلك 1بابناب
 اهو هلئاقحالسب لقاعلا
 ناو هللا هاغش لضافلا

 داط_صدال هلا 12

 داقني مركلا ادذع هكر



 (ليثملاركذ)

 ١ اعاوهلىتاملا فيك ىنؤرع

 ١ هلولهسلا ىداقت طرقو
 1 نو هند ىرحام فصلا

 !(ىزراوالار كى أذاتسالا

 : ىلع لعاقل اذه :مول ام

 | 0 0 ا طامس

 مولأ ىنكل اود>ا برس
 ا يشل ىلا هو)ءافام ىلع

 ماا ن0

 ا اد لع

 امل د
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 ىلع بسد! ناترتدخإل

 !ىرعفسانطا ةهرداسا هده

 همدخلا هذه ىلع قفناو

 الوأىفنكل ىر مما

 ا 01 نيعلو هرئك "انوا

 ١ تيطخ تاك دقو ةرظن

 | .هعرت مشا ةماعلا
 هاشولا ضب ىلع مد: د3

 | دع سوط تت ىناركذو
 | اذهفوورمىلاىناذئةسا
 نأ ىأر ناف نيشلا هلعنام

 | هدس*ىف ىزيؤدق نست
 | هيزر-طب باكي ةعقرلا
 هللاءاشن ا لع دم

 «(ادبأ هيلا هلو)

 ا قع ادق جيشا ا مداخ

 ١ هناسلنأو هنقةمدلتا
 | ناكذقو هنانب حاملا

 ١ تداى ديلا ساكت ىلع

 4 ءركإهنداءىلبع

 ١ نمو همنبلا هنمش و

 ْ فداص نمو عار ءالكدجو

 ١ ببحأن مو حا اًديع

 | نآىب الاس اطال

 ضرما ءازابخيشلا عفش

1 

 ىلصوملا نيدلارعتدد و 1

 مره نمو لغط نمو باشا | نم » اوذلسلوالا موقلا نمريظنلا عراو

 هيلعمدآ ىلا همسنلا اهبدصقدنانظامرهلاو لغطااوبا.شلا نيب نيدلازع يشأاتيد ىف ةيسانملا |
 مظانم هنمرغشب ريظنلا عار ٠ هلباءطاوىل< الالام ظاتركذ ىتسدتسومالساا|'

 هدشتلا نسح ماده مظنلال ها دنع“ كعمل 0 لا مظنو بابا م طظاو ىل< كالا نيام 5 ةيسانملا

 اا ماه يخل حا دنع لاكشالا هلَظ د لاّدملا اذ هرونقو ةيعيدنلا ه.سائملاب 1

 مقلا نان دعت سح دقو هش رون ةوال>و ىعب د_لا عونلا يمس ىفلرغلا نوع ةلزاغمو ماحس الا ا

 تبانراورتك لاهي الثا تت 6 ومضلا كرعملا اذه ةسهملا تناك او ا

 (ليثملارك د)
 (مرواذتنهسشسا دةلاهجوملاب ٠ هلثمأ ىجومكةدرتلقو)

 00 ماسلا ب رداو 18 ىلا طفالاف الت | نم هدا هعرق اه لشعلا

 نا لص: ىفادرالا 1 نمد ل اود ظغاب ىنأن ااو طفل نما رد 00 .الو هلع وضوملا هال 3

 زاعالا هياغىف يظملا لسنا | ادصهو صالا ىذةوىلاءتهلوقكر وك دملا ىنعملا ظءا الاثم نر 1

 ضاناناك هاحلاو كالهلا ننكر مو اث ازا ال ا ةالءلراددخالا | هد نب رمالالا لمعلا 1

 هللا ىلص ىذل ا!لوقدغت ىشلا هنسا اىكلد له او 7 نموصاخلا طظوالا نمكلد لصحالو عاطم

 هفامالودرالورحال هما ل -ءاكجوز عرزمأ تع د ل-> قهوسنلا ضعن ن نءةناكح لاسو هياع 3

 ظفا ىلا هلعوضوملا ظؤفلالا. نعتادهو هناسسا عم هرمشعلا نس هفصوت دارأ اهاودم اسالو ١

 نود لد_:عمهناب هغدو دي ههاعل لب حودمملا اهاش و كلذوهدابزلا ن م هقامللشعلا

 نيل نامتني نيذلال | لمعلا لامكتصو ةرمشعلا نسح مزلتسملا جازملا لادةعاب حودمملا فدو كلذ
 ناسنالااصوصخو تاومللاةحار نمل للا ىفاا رك ذلا,لمالاتدخو ةرمث اعملابمطو بناخلا ||
 بييحلاب عامتجالا لمت نكس _ار اكس لع لدللا نوكلو ركشلاو دكلا نمهدف ع رتسءنالأا
 درب لملا نال هما ملل هفدهددورمدعااولوطلاودرباا ا لا ل

 دالملا زو 3 ةراا با 5ك ١ نم اوهلا صولخو سهلا سغلو اهلا ىلا هم سال ا اقطموملا سف ا

 ا 1017 ليك جوز تلات دهللاراط م زرللا لدم راش دالالا قو يلا بد دراي 1

 لثعاردقمالاءىسال هنوكل لشملا ظفل هب انما د هودي هرشملا نمديشملابرقل هيشتا اةاداأا
 وه لش او ها داريغب اممك-أو هسشنلا نم ب رض ةراعتسالاو لاشعة دمعلا يقشر الافران !اغأأ

هنم ةراشا همف ئشب اش لق نا كل ذو مهضعب ددع ل املا[ |
 : سيقن ا رها لوةك

 لدعم تقرأ ثءاىق ممم 5 ىبرصتلالا لامع تقرذامو

 1 ةراعتدسالا نم برمض ل مشعل !نامدعت دقو 0 هلت ةةراشعال !ىحداعلا ...الا ْش لا دارا ]| مويلا| دهريذو قهيداتسا | حد_ةياكىلقؤجدعتلالا تيككح مها زءمروزحلاراشعاي هياقلةمونيممسلاراهمضنع لد أ] 0 ٠"

 اده اوعملاو هس هش | ع نمل دئداواشوهو ى قد قرف اههدد ن . او لس د21! ردودهدهدشلاو :

 هغلملادهاوشلا نم هدعب :ءام غابأو رئا- للملا جر خشم رمكج# ما هدر امل مم ىعا تام | ْ

 مانعىبأ لو ةباملا ادد طورشل هبعوتسملا |

 مار ضان نمئى طالت دقرات لاو د 4 امد“ نءهركب هوهحرخأ

 م>الا نم جري لُثد ءالا جري م هولو قوقعلا رج ىلع هوتأ طوأ

 1 با ا هيمو نع اه 1 هد ارخا دع همااح امهيف لثمهناو نشح لشع نيسملا ن انم لك رح قف 1



 ضغلا ناوخلالا ىف ريدي « ىفرالاىردب وواسا ف نكو

 نمو « نسال [ممراعتست ىتلاةراعتسسالا عم ساكلا نفحو

 حورطمنبالوةعونلا
 ىلا ملسو افكداح هك حرطال حو هر طم نبا هعهس دولا: ىدن : ه-.هدتينلا اذ مىباحماةدشنمو

 لخناقروطاخكم ء راذعلاانعاخاملو ودو اعئاط هدب متافم
 لسقل اب ةرر نه « قانعلاباشانسل

 باننا |نس> نم امهسهمفامو ني-هكنل | ىلعو ح ورطم نبات دد ىلع تماكنل ةلاطالا فوخالول
 بالا اذه ىف لخافلا ىذاممأ|لوةتاناغااةباغو امهعاقعقملياع تاراعتسالاو

 رئاطلاىاةوهتبحلاطلاو م هغدصةفطعل قهدخىف

 ميغ نبنيدللار يمل وقبابلا الهى قبح“
 لز_ءعهفتوملاامفقومىف + ىولا ىجدقوىندمشدتتنكول |

 لطسقلالظتك نمامدىرل + ىدب ىلع ةانعلا سباناىرتسا

 لءقلابهر رص ع قانعلاتانثا مست

 ناد.ملا|ا دهن اسرق نمت نيئيدلا رس يسال نإ تكا قاف هقرمص)ن نسحو هع اطل

 |١ يرطظنلا ةاعا رم تناح شاملا تب رعملا ناس الا انااد-
 هلوقب ىراعزلا نسح معرغو اهركش نماضو ْ 35 0 ا قمعلابو ت 0 هىنداجأ نمو

 اهعمج ومسهلا انعتقرفدقو ٠ تعم تامل رمغلا بامعسلا ناك
 اهعرمضبااح خيرلا فكو باح 5 اهدلتو بعت ضرالا هحوو قادن مذ

 هلوق ع ونلا اذه ىفنيدلارع خيشلا هسفنل ىندشنأ أو هراعدسالا فطاو

 ار-قتسيلروط_هفرحال 5 ريض نا<ر بلا ل

 اريضخ سفنلاو ريضخأ كرادذع « ىرد.ت لقو ريظد !!تمعاوق
 0ك وق عوذل | اذه ىنهممظن امو هيسانملا ماهءا نمانه سغلا ةريذخ نا ىلرهظ» ىذا

 قيرحدا زر فوهرواب فش « عادوراُم اهدعم تزرأ

 قيقفعن مالسالس يمل دنع «ىدب 'وريظنلا ىرب مدحار

 ١ ىعدنلا عونلا“ همعسز 0 ة.سانملا سدس

 امىبقرعو هعفقررفسلا |

 نع تنمدق ه ءفودهل ضم ْ

 ماكتا رهو يد حرك هلو ما : يبن ردعلا ىو لا راح

 اذه ٠ ا وهورهوطاوةعللاوزو-ااوراخلا نين نيدلا ىند خعشلا تيب ىفهبسسافلا

 مهحهد قنانمعلاتننو عوذلا

 مصهيمو لهم نيد هه>وو * هدي نعرمشلاو ىدنلا ثيد>ىورب
 : تن 13 صا : هد دلا ةمسانملا نيبو هديب الوريظنلا هاعا هدب رهظ اه-و هلت ًارامتسلا اذه : 1

 تيمل |ىةنعتعا | نا لاو ن ايمسعلا هع دب ىنعأ ةبعيدبلا هذه حراشرفع>ابأ ثلا تيار ن '
 *ا|ناىرمعاو ءركلا سا: مامهيفرشلاوادنلاو ثيدسملا ىف هباو رلا سانت نع أ

 : هلدهحال نمد_ه- ىرمعل ادددو مرمصريغ ىهسفن نم ختنومر وادتيبلا ازد هند عس

 ا!نمدرودعف 0

 |١ هللا هجر ع

 اناودزو>ةد> لمالو

 :١ همني همركم ىلع خيشلل أ

 هش اءماتت ىد ىمدسو 0 1 1 : 0

 اعلا لتعمل : هعمدلانيبهبسانملا فقاوذالا شن او بولقلا بر درولاو ناوخال |نيبب سانامىلار ا
 طاشنلانم قاطو امم | اذه نمقوذلا ىف ل تسام ىلحأ ن نم م ١
 ةو.حلاوا جمع ناك ام ا

0 00 0 

 0 اهنح م 1

 هدعءاد_21بد*+ىار |

 هعار طاشنلا روع و

 نالو ىبأ دس ةحاح كلن و :
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 رسعامراريسح هنمدععو

 8 ب هم هولا ا
 ُ الو 0 و 5 6 هب روتلادايقن اعمل طسقلاوناير اوهام ةلاوبيب انالا نيب ب سانام نسح ىلا لمأنتملا امأرظن |

 تعاضالو هز هتنموهو صه

 ارك د دي رانا هيض

 اذدو اد رأ ىلو وادرمذ

 اهئنانبةرارق لضذافلا

 اعلا 0 ماصسنالا ةوالح عم ريظنلا ةاءا مفدي سانملانسحو عيدبلا هيشتلاوبي رغلا ىنءلابىأهناق
 نءرعأام هقرط نم

 هنطان نمتفرعو هغصو

 تأر و هرهاظ رز ملام

 م هرخ ىلع خام هلوأ نم
 بسسنلاوقومرملات, لاهل |

 هعدقلاةماوالاوقودملا
 انعجدقوةعركلا م يشلاو

 هبات ىدلغالامرك جمشلا

 ىدرغي نا ىبو
 داردعالا لهع نع ريشا |

 ناىأرنافادك اقدر اه



 ودوميركلا باحالا نم

 حو رنا ميعم نءهالا

 هديت يعن هنحو نا<رو

 هاوعدرخاو مال_ساوهمق

 ل ىدنسأب 00

 اع كيلعءانثلا نسحأو

 ندصااناو هل ه1تنآ
 ْك--اءعرذتأو هاوعد

 ءالوم عام صان اراك
 هذساوان لقت نرعدلةو

 ه4 سر هب اطلطنا قرع فيكو

 هتكدامدق وهب كنطا3

 نوبعلا هت اةلو نساحملا

 ديعت هق نمأم راد لسو
 رشف و هيددلو كلركش

 ةعاجلاو هيوط» و كركذ
 حرختو هح دع حدسع

 ظفدحت ى لأ ارد ه>-ردع

 اد هترغاىتلا كقالخا

 هذه تقغتاو ركشأا

 ءاشوااهنو ردا ا

 هللا
 سيئرلاىلا اضأ هلولو

 ه (ىلاكس ارفع ىلا
 اناكم ىلق نه كاع خيذلا

 هعلق لرخ هري ع هلرتفاع راق

 أاقباساب و ىندومن-مو

 هعاخ هسلريغ ه4 سدلف

 لثامشلا كإت بدن نمو

 قالخالا كإ: لسراواكمش

 رارحالا صنة تحرش

 ناوخالا داصو مهقخساو

 نيغدام سابو مهقرتساو

 وهو ادع ىرتشا نهاآلا
 ديعلا نمصخ ناب احد

 انيغعسبلا نملقاوا.ق

 هك اللا ةصرفروتيال مم

 لادو

 72 تاش درا لاو طلابو د« 0 نورخم:موقل عاريلا عد

 ردهم دنمدادعتن ًاادعم « تنتكاذاى اللا كمالقا نهذ

 نامزلا عب ديلوةبابل اذه ىنتاياغلا ةياعغو يدا دملاو ةياكل او مالقال ا نيب بسان اضب ءالعل !اواذ
 ىرسلا لوط اهب فص ةدمصق نمىناد مهلا

 لك ادبأ ىدرلانيعقىناك + هبودح بو>المل نمهشاكل
 لقتن ىنملا ناكبرمشنهلات اك الط ىرك-!١!ناكق اس ىرسسل | ناك"

 لكأ ىرسل !ناكدازالغا |ناك» مذانل ىطملار عاما احح
 لفط ىتقان نمو ى ماهر فو عض ىهىد# ىرثلا عساني ناك

 واعانب دو وم انبروغل « انريسمىفة->وحرأ ىلعاناك

 ةيسانملا نسح نم همق نعام ترش لو عدملا و اهمو

 لبن ىلمأ هب عرفه ى «لم دا قاس سرى قاكم

 لسن اها ىثعنو لعب اه ناب « هيسثح لف طمىناودناك
 وان ىوقهب ردىلك هل « هطصاوغ سر! ا ىف ىدب زاك

 نم همئالبام هبف نكسأو الا تيب ىلا لخدام ىذلا قاغملار عاش! | اذه ةكمل م ىلا ل_هأ للا اهارظتا|
 ىلسىذلا مدعتملامامالا اذهوءارعشلا لوذ اهدنء فق ىلا تاياعلا هرعت راو تحمل

 هناماةمىفهلوقب هملاراشأو هفاخ ىرب رولا
 مدنلا لبق سفنلا تمفش ىدعس 7 هناصتسك اهاكم لبا

 مدتملل لكع غلا تاعفاداك 5 اكسبلا ىل عب ىلب قت نكسلو

 ىلءوةبيرغلا بلاوقلا كإت ىف مولءلاكمس رتاماقملا مظن ىلا ى رب رطا قيس ىذل اوه عب دملا ناف
 ضراعو ماه» نبث راب ماشد نب ىميعرا قدوهناماةمءاعم | ضع 0

 سابعوةبارلا هده هبارع عد 1 لاورب دعت لكى بعو ىجورساا ديزونآ هدم أع ىردنكسالا حر

 عونلا اله ىف ن قسملا نقريظنلا ةاعا ص قى ةسانملا نس-ن م هبفانك ام ىلا عح -رثهن اع 00

 هسرد م داخ هعم جام ىمهضعب لوق

 راك أكاذزهنسطلااذهمادخو « مداخم لوسر< نأ بع نمو
 ري_-ةعدالاخو توقاب ل ل-خو < رهوح كلرغثوناحر رادع

 عماج نساحماه ده عب اصا هولا ذا لاذلاو داو رغثلاو رادعلا نيد بساب نكمملا بيدالا اذه

 ناكس انتر يسع ن نعايشرك ذولفما دل ءام»أ ىنة.هءالمالريسءوترقاي ورهوحو نادي رنين و

 هلوكس اووىبأ ىلع اوناع مج اقازت , احن اكن او امسعو اصقن

 بالحال ورربس“ » انعتفا>دقو

 «* وطارمرمزبرب

 ارصلا بساني هنو مم واسصلاو بسم نالامنأل بسال نم ىذحأ انه ضوحلاو

 تسمكل !لوقةبسانملامدعىف لم هوة هايقلا موس طونموهامو نازيملاو
 بنشلاو لدلا اهيق لم ءاكتاضدن ةم_عنمءاروحاماشأردقو

 اموسللا هءمرك دولفر 1 راو نميلعلا عج ودوبنشلا سب ساند ال لالدلا اولا م#هاف

 ْ ةأعارهىقبسانما | همءالم نم - هدكاو 0 دعنا | نمصل+و هسانملا نيس ىلع ىشمكأ ذسسان

 حموم ىةنا مالا نيركيىجأ ه«العلا لوقريظنلا

 ىفذعى-اقو مم عييكسح + ضء:ىف داب ىدعب



 لا ؛4ناث تنل ع 5 1 6 1

 انكس#ل نوكت نأ هب روتلا ضرترل نكلو ةملكلاا عمم ءاقتك الا ىلع ده اشانه نيدلا نص تدب ل
 مهتس» د,تاس ا كلس ف همظن وتلا ذهن سس ف ىكنيدلا ئصزيشا|تبخعروهدرةدشلا]

 عونلا هبوب فاكمريغدنا عماله مهظفلب ءامتكالا عضومررقو لذاسلا مظنلاو ةكرلا نم همفاع

 عمنيعوذلا ىلع دهاةنيدلازعزيشل تدب و عوذلا اذهاومظني لنابمعلاودب رون ىلا تغتامالو
 وهوى عملا مطلو هقرلاب العساوىعدنلا عوذلا همس هب روتلاب همازتلا

 ىعني>ناصغالا لع ىنأت | ىتح »ع اذاهنم سمُشلا ف سكس طاىتك اامو ا

 هلووضعملا دهاشو سمشلا ف سكرك ذ نم مدة املا د: هدنعب نا قورعملا اذا هلوةلكلا دهاشف ١

 ةداب ربضء.لاع افتك الا نعدهاش تسع دب تيب و سدعو أ لبعا ما ماكل! قرح ل د3 ىع نيس> 3

 ىتبواهممدب الذا لصاملا لوط ىوفعونااةيمش ةيروتلااماو«مدقتاك ةءاجلا
 ىداهنااضغ لذاوعا١لات « هيرم<ىناقلاهد تكا

 اودصقرءاغك الاناورووىداهءارهاظلا فاضغب لذاوءل!لاوهترجتدءازتامل دنا نا انه ىنعملا
 لئاقلالوقىلارظي ءافتك الا ادهوهلا دس ميمدهنا نطابلا ىف

 ممدلهنااضغب وادسح « اههدولناقءانس ل ارئارضك
 ىفةليللا نأ ل_ءنيفدنملابدالا لهأ لمأ:تيدلا اذن لمأت نمو ةراقعلل ا مسوملا لا دلاب وهو
 طفلا اذنه ىلعع ونلا الهو بول سال اذلازسو ىتءملا نم هسيفام عم همت قدةل بح هاي رون بيكر
 لوزيمصاضل كالا بدالال وذ نءهرام2مىفىردال ب رغلا

 (ريظنلا تاعاهرك ذ)
 (مظتنم هن هرغشب ريظنلا عار < هلبابملا وىل اللا مظن تركذ)

 تناكءاوسوه_ةباطملاج ركل داضتل | اركحذءاغلا عمه.سانياموا أ راتلاوأ مظانلا عمنا
 هال, اموأ هعون نم هبساني امىلا ئث ع جد صقتل اذا ىنعملىنعموأ ظفال اظفلوأ ىعملاظفل هب سانملا
 ريسلا اهل أ لبا نىرتحل !لوقكهو ولا ىدح ا نم

 رانوالالب هيريه مه سالا لن تاقطعملا ىمعناك

 طاطلانون وأ نيحارعلاباههمشن نا هنككناكه بش تااررك نادارأو ىدعلا,لبالا هشام هناق

 سرذ ف صو ىف مهضعب لوقان» فير ظو ىرملا اله ىف ضرغا | باص دءتل ىرمعلو

 س الاقرونمهنذأو «* هدرضانراناح نم

 سو هلع هللا لص ىننلا لآ ىفمهضعب لوقهل-_ثمو ةراضنلاو سال اور انل ذا نيب ا.ه هبسانملاو

 متفا بالا الراب وسو اه تلا وطب 01 ١
 مرو قدسعل!تيملاونكرلاو « افصااورعاشم او طارالاونب و

 ىوروسل اءاممأ نيب ةم_سانملا نسح لوال ا تيملا ىف ىتأ ورينا | ةاعارهىفن سحأ مطانلا اذه
 بالا اذه ىالبلالوقىتمعت وىتاةيزاخلاتاهحلانيءةيساناانسحىناثلا ||
 لهتداناب شر ضرالاو * ررطم فويس اي بو عمذلاو :
 لكشتوءامدلا طقتتر هس « اهتافلاامتاك[ مخ روطسو |

 لكشلاو طقنلاو تافاالاوروطدلا نيبو لملاوشرغ نيبو زيرطتلاوبوثلانيببسانهنافأأ ٠
 ىرعغلملاءالعلا ىبالوقهلثمو

 م

 ظ يبهذم ىلعءافتك الا قرط ىندزولا همال-سعمسومثلا هم امم س- نم ىراونتىتلا هي روتلا

 ا حالطدالا قودو ةاخاوملاوقفوتلاوفالئالاو سيانتلا ىمس ريظ. لا ةاعارهىنعأ عونلا اذه

 ( ريظالا تاعارهرك نإ

 ىعاستدروأ دة وهاهو

 ل ةو4ت,عإذر دددلف

 دع

 ااوتدخأدفنأ اذاو

 ركمأ ام هللا ناس |

 لضفلا انهى ةيدكلا
 الؤلزهلاردهصمردصد وو

 ئْش هلق يذلا لغش

 مأ لصو هةعشضص اف هزه

 وأ ىطعأ همال-غو عطق :

 تحدق نالفوبأو عنم

 هبتعب انعذقي ملف هتك نع

 مفهباوج ىفةلءلا تاسزاو

 هفعتساانأ هناش اذقردع

 نمهترعسا 5 هطذس نم

 ىلع ماودل اهلأساوهططش

 هعنمأ 5 هلادو دووعم

 هلاصخ دوه نعجورملا
 اك أ املابع هركشاو
 دازدةو قدام ىلعو ا

 نسحًا امو هطاخلا ىعأ ىف

 ةانافكدقو لادتعالا
 ديزءالن ا هلآساو ذاسالا

 د.عبال نا بحوأ ددقو

 لق عمدملا عك عفش الؤ

 دملا ىف ةدايزلاودو دعملا
 بر ودودىلا نم ناصعن

 نارمسخ ىلا ىدأ خر
 ناصقن ىلاتغفأ ةدايزو

 هقي رسشن ىف يشلا ىأرو

 هنناءاشناقةومهناوح

 (اضرأهل و(

 وهو نالقىد.ساندرو |
 املقو اعاست اوان داب نيع



 ٠س
 ءادغاو ةعاجو هقلخ نم
 رف ابايطتمانطوةسم « جدلا ففراز ىلظدهلل | لضنو هق تسمريغىلا

: ْ 
 صو الهسوالهاهلتلق « ناراد_هعالا مهي لو ١ هلصأو هعرق نم هدافتسا

 ىنيم امدلا نننيدلار دية مالعلا لوق هذمو |! رك ذهله ريغ ىلا هلصوأو
 ىشثماذا هنم نصغل اراغب ىظ « وه ىف جاضتقاب ضافعمدلا ” ناك رلو ىرشلا تدك

 ١ | وأ امج ةرايزلاب ألا
 رهز طاس ع-برلا طسدقو « هازشورلاوىىحاصملومي هلوقهلثموأ| ناكل امز-قاطأ نذالا
 سنو دروىلا بست مقو « ىدفملا ضو رلارك اين له ١ لوأ بالا فىرظنرخآ

 انس-ًاواثيدهالحأناكاف « اديغأت مدا, هيضرابرو 2 هلوةهلثموأ١ باكم)ا ىلا ىراظن
 انملبو ثيدحملا, ىدعنراجم « اذكى انماهفىتمداتم ا ريسلاة طغت

 رد نبا نيدلا باش لوق هنمو هللا مادأ هنككريطلا ةسنحاب

 الطل] سلك ضيرل ا فالماو أ ىمال نمل مالدملا لسا
 العملا ى كمسيئهدم اناانهذ «+ تالملا بسبطو ىهالملاىوهأو

 همس اكمننىدل اعلا دك و

 اشو ضاونمهللامذ ئخأ « اعىتووادهاشىد>وادغو

 هعل رس د.نيب قرص هرع

 حالا كسول هابل
 انام يريم ىلا كك لدشاا لر منان او مر لا

 اذا لح بلك لسا اوعيف ىادنلاو
 اقيلا كل ماد تيس بسلا ى 500 ىرس د ةقمالملا قر لوذععاب عد رد نبالوق هنمو

 اورلاب ىدابع سيديا م اغا كعب دع ا عى داورلا ده نمفراااو

 نا اد رتل الا نينيدلارد_دهاضقلا ىذاوهسفنل هظفل نم الاشناو

 ىناعازنوءاغتراىفوسسك

 عو>-وىفباهذدك عون
 15 ىنع هبغ 0 هع هوو

 نالغااىف امالكحو

 افلا | تقع برضلاك
 000 5 0 1 1 يالا 0- - 0 0 3 00 00 دقو هباجالاب حرصأ لف دع مم نيتفاةلا ىفةيروتلاو ضعبلا,ءاذتك الا امه نيّدب هضغةيشلا ني-انروة_بورحملا ||| - :

 كلاس ح خود ءن 5 هس ل _ه251د1نيم 1-0 م 20
 .سسو اد> عوقولاربرعبابلا ادهوىنادلا هيرو2لاىش د .هدادانيدلا نزولا نع جور / نلعا موءاعدلا ضرع

 ىامن الا ماده مالكدلا هعانص ىذا. | ىلع قطني هيوءريغن مبلاعاااذهىنإ ءادنلا سما دةو را

 ا اج يللا نيذلا سر عه و هلل اراشملا ةعسضر كدالاو نامل رووشم أو ل 0 0 نيتيبلا نيدلارد_دىداقلا هلا بتكىذلاناالانافتال ارك ذأ لو هقباطملا نحو جددا ملا 5 ْ

 ىل-_ءىناةىذفرلطتالو « ىددمنكمقسلاب ىممءا 0 0
 ىل-خاياجارىنودشل نك « ىوهلا قف ىل_لخ تنأ | عرسا هلال
 لود سلجملا قدمد فاق ب ىطلا اذه ىلع شما وظن ؟ن أ داتن لادن ناضاقتو | هيفرط ىامر ما
 اي السدو ل طا رع هل ةلييسو مساس بسور وع 0 "را دارعىفتركذو
 ا) 2 تكلس نك ىلالاو + هلاصو حابأ ارلاعذا تاتو ! ا
 قرطني: عجاذا نزولا هلل:ملوةيروتل جابي دءسكوعونلا اذه ةتابن نينيدلا لاج رمش امظنو || 1 للا مرا
 لاثسح انلعفاك ءانكسالا || ف كلدك حال اتاك اذا

 انملا ةياءاير_طقلا ماعطبقع « ةفعت مالغلاءاجدةولوقأ

 انكلا نم ىنعدو ىوهأ نممساب حبو « ف اطق ندككءاح نلف كم 00 هدعاصةرفز

 نيدلا باهشةاضقا |ىذاقدل ارح نبانيدلارونل ىطاريقلنيدلا نادر شا |بنكو | هومسشن ف ةدهاجءاكنو
 اطعنعةصمعلا مراكمىورب « لزيل كفسضنيدلارو ىالوم ْ انه لك معتسنلف ةدراب

 ظنا 21 رك :ءربلو ىيذب ا : ةرالج راكلا كن ةياطت تقدص |ثهاو .دنعاعهيحاصلا
 هحدماودو ىدنءاع

 نع هالوم هسقرتد هالوأ

 نيدلا قدتدبوه«سر اعونلااده نمهتدروأ ام ىهنا

 متاقبايلالاورطاوللاباس « هتباقسلانأردنأاولاك |هملا وهوه دنعامع ثعبسل



00 
 ءافتك الا عمصلختلا نسح همخوهنمو ا : ْ

 « ىتتشنومهتتس نامزلا كح ال007
 357 اصاخق تمرءاسؤرلا د ساو 3 ١

 ىننمربك أ ءاد_ءالا ةتامشو

 قسطم ل>ر تددشف نحت نم
 اهايعدنعلوقأو « اهاطخدعتدغق

 امو ىدس كمامزق ىّتقاناب 0 اهل ىدحو“الاىدحوءالا

 ىدرولا نينيدلا نيز خشلا لوقانهفيرظو ١

 ال مز و< له مكلامنع 8 افيفعارئاز مكءاحو :

 نا م كرلاوا اعدك نس لناىالوم نيهدتلاةدايز عمهلوةهنموأ

 كنركشتافتمأ نار, تدكيسحام كنركشالذ ا

 سابتقالاوةيروتلا ةدايز عمانه ىطاريقلا نيدلا ناهر يشلا لوق ىبعنو 1

 تانك اناتاك . الامد اس انك

 ىدحرلا نم ل 0 هع رض هللارو ىذا د“ الانين دااردصةاضهلا ىفاوان الو مران لءسّرمو :

 ءاشن الان اوودبحاص كلاذذاوهوةئاغا غو عبس نس ةسورحلا ةاج ىلع هحودصو هةومغ مودا :

 مايالا كلت ىناهلفاك هكلم هللاد_لخ دي ؤملا كالا ناطاسلا انالومو هسورملا قثمد,في رشلا ||
 ام هن افك لم ىلا لصون ثدحي هتمد ىفكحريمالاو هسورللا با ىلا ه- وتم رسثلاهناكرو |

 نال_عبرهذ هناوضر وه ة<رهللاه دمغت نالءاهلذاكماماهسورهللا باح مايالا كلت نك ا

 "ىلا بك ةاغ خم تنك نبأ فرع نأ ىلا هربخو هني < قدصو ||
 الاواذ_وعرن ا فاندرأ « نم قلن لفةاجان دصق

 الارانعمحااهسضناكن اذ « هفاشناحىلا انئحو 0
 كودةىذلاضبرقلانودض.غيرملالاحهاوىالومأ١١ باوللاهءلاتيدكف |
 الاو اهم هرد دلاب ىدالخ #2 دالبلا ىدهتغءدةوو>رأو :

 عم عونلا ادد ىف ىمظت نمو سورا قش «دىل اركتم هم دخ فته ووو همال_ىلار هللار دق ْ
 ال_.هت ناانبح لئةولاعف « رفانودو ةلقهنهتيمللط

 ىلا معن لاقريصلاتام كدعبف م« دغىلا ىندع لصولاب هلت اقف '
 نيمذتلا ةدايز عماض» أ ىلوقو ْ

 اماكن أنا تزعةتيلغتق « اهفالستفشر تقي رءامهص

 امناولو_ةةامه-ع'الىفا « ل اسود نا1لقأتلئساذاو ْ

 كلذنف عبدملا بكى د-ورلواد> عوقولازعدنامدسةت دقو ضعءبلاب ءافتكالاىناثلامسقلا ||
 ديصقنمكالملاانسنبالوقأأ

 اذ دبو هفع ىسفن تهل 0 لاز-غا ارةلازغلاىودأ

 ةيروتلاماماةدايز |[

 انعلا تقلطأ تي.ءأاذا ىتح «٠ ادهاج ىنعنانعتففكدفلو
 ةايملاو توملا متنأو « ىدصقو ىنرسه كسلا ةاحويشؤشلوةهنموأ] |
 والوىتاقماوسن اف « ىداؤفاوشحو ناتنمأ ٍ 0-0

 ةيرودلاةدايزعمسناكمنءالوقو | ٠

: 
 افعو 5 زر تاذالاىلا

 نور ههرك حره نع هللا
 كناكدرو ه طعس

 هدورودر.لرو رس ىأف

 هدو-وبدحألر وبح ىأو
 ىنءاسأم كباس دياز ىنرسو

 ىنج باو كنايعنعدعبلا
 كيامع ىن-عزا اك كاك

 كل ةلباقمكلمُأ تسلو

 ق لج نم هءلوتام ىلع
 اهتن امضو شداءملا كلت ظفح

 هنملا دلقت نمرثك أ

 ركجلا عادا نم نسحأر
 مالسلاو

 سيئر ب اكباوجهلو)
 (د 6 نينا دعهاره

 جيشا اقبهطالاطأ ىبات

 تانئد-ةورواسن نم
 لك كة سرابلص نع

 نعءه-كلااووش اهيحر
 هبردح امدر نهم

 رهسش نم نين عبسسا
 اقءافقهللاىنارأ ناضمر

 هللد لاو هو ماو هنسدأ

 سدكرلا باكدرو د-ةو
 ىلاىرتتمعنلادوروتنأف
 ىدي نيبو ىدال تاثمو

 مراكمدخأ دق يشل اكدحوز

 هسرعهدالقاهاعذ 2

 هددع نم نساحلا عبشو

 امو هلع 10 أمم ىل-خ

 00 هيلح ع ار همنشأ

 ىلعةحاللاةرغلانهسلو

 كارل هللاكت اد حدلا
 ب فصوب ججشلا هلنا

 .ىف هعررو هصرع نع

 الن 0 ا
 هس بعلو هدرأ ريغ



0 

 ُ ه-عرزو هنا هدشرإب

 ١ ىناذ-مهلا دبى هلاطن و

 ِه ءاهي هنبا لاطا سلا 0

 | [هلشع لكم لماس ىضلخلا

 مالاروفومتمدو »# ملأ لك نمتملاس م

 مرهلاىلا اجاسش ه ىهضال هعح ىف

 مدعإ] ىعب اتوع ٠ اكدودلا لب
 كو مالا ن مناك يه امىللو اذدعو ١

 نيدلا باه-كلمقوام هيروتل ا ةدايز وءافتك الاعب دن نم 4 بق نفاع جرخا مو هلت فرط ا اما فرده وا ندمالا

 قدهب دن نيب أرب ةحام_مغاالا نايم رعبا كيلا ع د نيب ىو كلا نيدلا سعشرم ”ىرفعللا ٍْآ همر للء ع ىدلات ىضسلا

 نأرمدانلا كلما هل اراشاف داعوةر ورمذ ىلا بهذ جحري_ثلا نيدلا سون نا ق فنا سن [ةل#ا || ىقىهريصنو همعط
 هيطيلع ضبقور وغلا ىلع ضمن ىرفعل لا عفصا-!ذ ىلسأ الحر نيدلا سمن اكو ىرف للا عفصل ا | فخدلا امأو همقا
 اهيفهديوال اكتر اد ثن او جريشلا اهلا لؤراعىلاسال ىدلاو

 قدرشت ىونر تنك ن اوهو ٠ فيرشلا لل اا ذىفإ عفضد 0 عفصلا| هعج ورالو هايقع

 ا ناعدسملاهلئاو هافق ىلع

 ًاراحتسملا لضاغلا ىذاقلاو
 | اتقوو ىريجلادهّيلا نعاو
 ا َث طرقو هةر هدعطو

 قيرخالاو ىمدكتلا عسر د عاقبص فمصم نمد بلل ثراف

 نيتيبلا يفءافتك الاورمتناار فال |ةدايز عم عوذلا اذه ىنةتابن نينيدلا لاج يشل لوق ىلحأ امو
 اذا نجا معناهل تلقف بط م بهن راولنوفح تضءعاذا تلات

 اذللاامهتإَعذ تنروو تن ا ىتج 3 | هلبق رو ىدس نع تءوعمو

 سانلا ىديأ ىفليلقهنالالا عونل ||ذلهن نمرثك ألو نما د ,ءن.نيدلاردص خشلا لوق هنمو ٍ

 امظناان داك أعس طع 5 اهران سم اج م 5-5-5 ا (نادوه لهأ ضعبىلا هلو)

 اعاواغاوثغتن ناو ٠ هعض مها ةاصعاهمقو ْ ةرغلءاقب هنا لاطأ ىباك

 هيروتلاة دايز عم سن اكم ننئرخغلارقملا لوق هنمو 0

 ىمللاف شر اذ وادت افرص م الطا ا انتركسُأ ناانطرم نم ا
 اع ىراكسلا هللا دنا ال . اهساكن مءاملاج جم فاعن

 هنلداللاو هقادشند

 هنلا ان ذرعناضمررهش
 هعش نعو همدعمةكر

 ا! همااربستسا
 وهو هللا هجره سورا ق ثم د. رسشنلا» تن أ تاو دانة الاعرج ةملالوقهنمو | ويفدناةرةماصءاخ

 لم هتكرتمظع ناو

 هردق ل--ناو + بتكرج
 تمع ناو هرسعو دعي

 ةكلم لا لفاك منت قيس ىرد> رح ارعملا هيض ناب رذأنمهدوعد ١ :ءناكوارا صد كنأام

 ءاغشك الا ىلع ةداي زلا هفوءاملا نع ىلاسال!ضعب فركسعا!بلاعل ضد قد اذك عراشب هغي رشلا م

 وهرةيروتلاو سابنقالاب |
 امظنوثهلي ىرانحاولطةىوق « اردماورسنااملءاملانعاواض

 اع نولع ىوقتسلا,ت اقف 5-3 مدعود ءاملاىبمركجأمدهللاو 0 همر

لاو سابتقال |ةدايز اضد أ همفو ىلوق هلثمو ْ هتمرح تربكن أو هةبعت
 ءاينتك الا ىلعةيروت

 1ناو هّبفاسم لي وط هتفأر

 اماه-سهيرعب ى-ثامو »# ىربصد قتطرفدةواولاو ا السداد 50-0

 امىلعىرسحا يمهل تلق « هقي رءاب يشن ىببعربصا امم اوس ل
 نيدلا ءالع ةاضعلا ىذا ىشوخأ ىاضقلانننيدلا داع ىضاقلا ه«-فنل هظفل نمىفد ثناء "1 نإو

 8 م ٍ - 0
 ناويدب>اصىد_->رالا ىوحرالار ملاهي -د _تمااصمو وارث ههجرلا ثدغ نم هللا ىس ىنطا 3 ْى مد تال ءافق عمتي

 انس نيا نام عموملاو هناوضرو هر وربام دمعت ناك هنمالبسال كلا ماب في رشلاءاشنالا 2 0 0 3 لدتا

 1 نيعد داير عك لكلاب امك ) عون 4 ا را !ارادىوكلملا|' همنا لع كال نيهضتلاًةدانز نب الا عز يوفرم هلاوتغ ل ءزازظا اراد ثوم | 01 دك :

 عقرب ع ام تنغم ساد لضنا #2 مدرالا ىاتلاهباودتخرا ٍ 00

 ىلطماددقرغاارذ لوقو « اهرءثىلاءا فرهسأ تودغو

 اهانسدازفروب »# اه العؤف تمس و

 ١ ءادؤهرددو هلاحرت بدس

 | اكبر هكلف رعأو هلاله
 : اكمسشو هندم ىدعنيل

 171 هروسصشرو دي ا تع ْ 8 انعدم امدرعل تعي نال | كسر هدو ع مما د ا اجان تولق ا

 1 هدمو



 الالف اواي 50 1

 للفرق نع ”ىدد 4 هعانق لضفتفشكو

 الا نيعسنوأ نيعست « ةدسدتخ اق هناعاو 1

 ةياغلا ىلا داح او د> او تيد, ىفنبء اه ةك او نيم مد نيد قارولا نيدلا جارمم خيش 6 1

 اله> موالا فتطرفأ « اهاودهق ىمعالاب 000

 3 الاةيامصلا الو 5 الاقوشلال-هاام

 رئاسلا لثملا نيهة:وءافتك الا نيب هتان نما عجو

 اح م-هلاتت ح ه ارلا نهاةرمد ىنةسا
 ىتح ءاملانورمذا 8 اهيفلادعلا عدو

 عونلا اذه ىفةاج وش شفت اطل نمو
 نك اسلمالاو سن 1 كرك دن م« ت2 نع لراغن دو ىلص
 نكلاو ريك نم تنش نإ ان © ئءارااسش ىمعتسلاالو

 دم صقنم كاملا انس نبا لوقو
 املنوفإلا ليسكستورغنعمالاو « ىمهنيحنيبلامويكفؤرطتيأر
 اف تءادتى أب ككحشاف . هلأ ني ىنع مالم غفكاف

 امل مال-لا زخو نم بلقلا ملأت ٠ هتو_سقب ىلع عم مهن ناكول ٠
 انآ ىنكلوهضوةلذعف ه ىوهلا لضفمتلهحنياذاعاب ةديصقنءهلو
 اهعاطءةديصقنمانه لئاقلا لوق ىنسعنو

 اذ.عالا فوسسلا|ضوعاودلقتو « انقلارعساولخأفدودقلا اوزه

 انأالا ه-_سلقل نامالابلط « مواقف نيق-ثاعالاوهدقتو
 هلوقب ةدصقعطم ىفثإملا انس نا فطاتو

 ىدحاوأ نيءسترغثلا هتلمقو « ىدد ا امهنهىركلاىدبادقوتؤود
 ةنابن نينيدلا لامح يشلا لوو فطللا ىف هل مو

 الا هعسحلاجلاتزس ىدةالاقي اق تاكدتلو
 اهاهمداصت وسف ه اهمشخ نمةمنملا ناو داجأومهضءباو

 ةديصق نم ضراغلا نبا نيدلا فرمث خيشل!لوق عونلا اذه ىنهتوال- قوذلا فشرب امو ْ

 قوهةىسعناسنانعباغنا ه ىعمىوهأ نموسن ذىوذللام

 ةنابن نبنيدلا لامح يبشل !لوقنان ءافتكام عش :رثاا عمفطللا ف هلعمو

 فا ىلع ةزمههنئاك ٠ اهتماوواهحاتىّتلا ىدفأ

 ىعتراتاهادخدروو « نمزكساواهلازةارك ذأ '
 تفيضعلا نينيدلا سم نيش شلالوةهلثمدأأ ٠

 اولس ىشعلاولوأ هنلسا نع اءاضرىأر 1

 ولوفيك امواذه «ي ه-كاشوه.ةاذام

 تاس نمهلوق عون الا اره ىنريهز نيدلا» امبحاصا|فئاطا نموأ
 ل ءتئشاع دقت 0 ندا نع سس ناكااق

 قرمس ىلعو ىتنعىلع ٠ ىجدلاردس و ىعتلا سوشي

 ىتلا كتبو ىذلا كاذب * لال ىربخ نعو تدو

 اهلوأاتاسأ» اود برم هنا هغلب دوى همس ناكرهناعجأ ضءب ىلا بتكهنااضنأ | هقن اطل. نمو ْ

 رأس ااااسلسلسسللللللل 77ا12تللللللا77770 صحو
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 هطبخن متيناغو تيساوو

 2ك تديناعام همطخو

 هربا هدصأ هنأ ةعم شب دح

 رواسب فاطعأ شنذدق

 لاو ةيدىسأرالا دوا
 ىلع لى خل ةيلم ملل
 تقرأ مهردفال ؟ه##

 0 اما سكت

 بادأ نم اه-ة-رخأو

 هسدجو ردوا

 اهنممونلكىرع نمهرهشأ
 ىحاعلا عرس شرم نمريخ

 فورسءملا غاسلا ىهأىف

 ةراحاىلدقع دسأ غاس

 هل دتام-اونينس ثالث

 ىلثم نك لغ ل القامانأ

 ىراخلا ل مالا ه_عم
 قجرخو هراج عاضىدلا

 نو<«>رب عىح هبلط
 هل مم لكى هيملطت ةييس

 وشو ةل- يه لكى هدأ و

 ناسارخ زواج ىح دال
 قاوناسرءط ىلا ىهشناو

 ادا ماطر فارسا
 دقوداع س ًاوهد< لالخ

 لصد مو هراقسأ تلاط

 َْق لصحاذا جت هراجج

 بحأ هداوو هلهأ نيب هدم

 ريتعمل غطا هلفطاب نادهنلا

 هليطصاىلا موتا ذر ظن فهن

 هها+شوةهحرمتا راجلاذاو

 ىلعامماو 42مل ازوهرفثو

 اضأ اناو شأن فلعملا

 غابلا اده ىفىنددر,لازام

 عمطوه دش ثن وهرب لماي

 عام لاراص ىت-هدع وهلسرب



 3 (ءافتك الاركذ)

 مقعسم لدقو عض ىلع 5 امعل ع مالعهللوقأ أدوسال |بانن ا ىف مقوميتملا

 ميسنلالقن اذك هلتلقف « ليمىف ىنع لوقت لاقف | تناك دوسلا تاما لب

 ىدعسل اةابن نبا لوقانه مجلمو م ندخل أمهم هانم ا

 سصعت سوشلا نممأ ىخ مركلا نم * ةمادمتناك [ىردأام هللاوذ ا نيس عقواذا هد

 كنك دو روب تعم# وهو بدالا لدأ ضع هءلا هيك امبام ءلااذه ىنيتعانصا !بحاصدروأو : ىفذاعلا انف تا

 0 است رولان 3 0 مك رهو و د مل حرقلا نرفتساو ا ىخذاهلا نظامو هنزافأو

 1 : بابلا اذله ىفةياغنيدلا نص عيشلا تيد وه روم ا رانلا نواك أنو مودم

 ممللا نمبرضمأ ىلقعلازأ ٠ مدح ناك ارحم ا ىرعشتلاب 1

 0 : مهتسعن دنىفناممعلا تبن و ىنانلالام نم مجارمدق
 م سمس 3 هلت اق ليللا تردملااداذا ٌ لامنم مهلافك 1و

 مظاا نا اح 8 ' للعام ىردنا يدم فان , || ةلطعو رودلا بارا متراسع

 نمقرأ هدب تيما أ ن نمنيتلكب عوتساىذلاعونلا د يا ىف ةيروتاابهمارتلا عم نيدلاز ءمشلا 1

 ىدح م-مْوط ف

 | توسلاءالشو
 ةيعلا كن سند دع موعلا |

 ع ١ 2ن انا رعان ام 0 5 توهتلاو ةوسكسا ا نم

 ا نيدلا عبو "سنا

 مستيمرغث مأ اد قربأانلق « هفرععالهاةابعرتفاو

 مالكا ل وأ قررمت ىذلا مسعلاوهو هسشنلا ىنهغل املا ىلع فراعلا لدا ت ندهاشتينلا اذه

 00 ا و الا سوادا حاج نم ماسقالا ب ل هعرقللا واكتر عوبلا ىلع 2 كو سدلا لا

 لهأ ىلع نسا نم همفام ال هفرعع اناها 2 ىلوقو ىكاكتلا نرفاكهسنتلاو هغلامملا همكسنل تيدا را

 ملعأ هللا يل سلا قودلا 5 0 3

 ء(ءافتكالاركذ“ ء بلاص
 آو تدلازظلا هله
 (ىداهناابضغب لذاومل الات 5 ذو ناقل ا هد كا اامل) 0 400 3

 دا ف 030

 فود _لارك دىلارعشفب لة فود سع هقلعتم هشفاوورعشل ا ن متيس رعاش انا اوهءافتكالا 0 5 اماركلا

 5 ووصىالاء عر 0
 في رطظ عودوهو ىنعملا مات ىضتعي اف نهذلا ىنمول _عموداع تكي و 1ءتيبلا ظفل ىايةلالدل 1 0 0 00

 00 1 5 5 55 -. صد هل

 ١ عض معلا ءاعمكا الازا ذعسن 0 هقوهماكلا مد ل 5 نق نيهست ىلا مسعتد 3 رحفو غ 2

 ةملكلا عج ءافتك الادها شف نيم دع لارعث ىنالو عدد ءاابتكى هرأ لواعةوم ىلحأ 0 مارد 2غ ىل- ل كلا عردلا ىلعالا 6 0 1

 اذاالو هاما دق فتمدام 5 فاوكر ذل ىذا دل ىهد اال حورطمنبالوقك هنارخ الا تبعذيإال صاو

 ناكىنادلاتيملا فهما عرك ذ ىتموةامط اهلوق نم ال ثم ذاالو مالكلا قابدحأ مقلعملا نذ 0 فاووالا

 لوةه:مو ناهذالا ىفهعةومنسحو هغطاوءاغ“ ك الا ةوالح نم هنوفيام عمرعشلا بومعن م اسع بلدو فاعضلا ىلعالا

 الهأ اعءولاتنكاول ء الهسو فطر العأ ةاجحومش عش نيبالاهللادامع سرتغيال

 النأ ”لعداسدلا تلح و نذر ار هنكح) دو_مسماارعوكرا
 الهكوالفطهتيذغ « ىوهنعىناطفاومار ه.فنمامفداوقانمو ||| هللالامسمءال براحتو
 الاو نواخ تاقو ىدد ىفوطىف تءضوف دوهشلاو دوهلا نيبآلا
 ريهز نيدلاءامبحاصل لوقف رظأامو | |هاضةلا لاح ضغ» [تلزامو
 ىلآك سانلا لكتريسص « الهمسانلا ضءن نس>اب .عتضغبأ تح ةلحواعبط
 النأ فاخأو ىتحهمىف « هشاشح ريف قسم ةيردم-معاَأو ةلمو ايد

 دا ارا نع جر ملوهدعب لاوام فرطأامو 1لتر الل سلال كل رجا رسام فروا ام 6 1 ١



 هنأ ٠

 عمو 01

 قارولا ا كتتنوكتادك أ
 « هدودسم دن اكصوىتاخخاو

 » ىللوميوهورشلا ف عومو ئ

 رايهم لوقرير قدا عقوامجو ا
 الك !تئارتلالوةدمناكن او « اهلثمىطظلاامو ىداولا ةسظالس

 السيتي نأ نابلا نسصغ تلعو «٠ اجدلا عدص» نأ مصلا ترفأ تنأأ
 بلا فهدا خرعلا لوقهنم عقواسمو

 ىشيلا نم ىلءلمأ نكسنمىالسا و« امل ناق عاقلا تايب طاب هللا
 م ونوريق و ميظعتو مذو حد م نم فراغلا لها ىنعأ عونلا انهما ق7 الحا انه تررقدق

 لانا ا ال ا هسننلا ىلا هيف متحأ لد بايلااده ىهتةرظتسااما: هتدروأ ىناوكلذ تفرعاذا كل ذريغوريرقتو

 دعقو لاهألا اهلمتو |

 هللا ىلذ هلآ ل ودمر لوو ا

 ىرودلا ن سلا ددعلوةباما اذه ىفهتءومام نرظأو

 ايال-ءلا كايانث ىشيدع مهل ىذلاب

 ابانةحاواردهك ذم هع ىطظحريد ىدذلاو

 اياقن درولا نم كك دخ سلا ىذلاو

 ااجأذ ىبلقل ل « انيعهتلاوىذلاام
 اهادبءنأم ا اد نأولو

 اهانهي نأ اقلانوءنمتلهف « هني اهاربنأ من٠ كو
 2 و قاشعل ا ةرثكلا اهارتأ

 ىنامز نيأ ل وة[ ىذه ىه « اولاقوىرادنبأ تاقاذاو
 اهايصمىرأ دخغ اير ىفمأ « احالقريبالاب قرب ضيموأ .
 اح امصءاسملاتريصق الل« ترفسأ ب رماعلا ىلدل كلت مأ

 ىادولانيدلاءالع يلا لوق ىنبعنو

 ىل_ة رك رقي دوما“ وب لمرلا ريدا كرت

 لدولا نارح-هلا نم انيديأ صدقت لقو
 لشسرلاو تكلا ثد دخ مكاقل خ شد لهو

 هلوةهدش نام دار ا: ناس داما: هلذفناطا نمو

 لثالاىدب مكعم ان

 ىلعامو انداشو

 لدلاو ه.اول-ل

 لدا ا ىلا لامه ن

 ل ةشطن : ناش اءاادةوهوعد

 ىنتملا لوقو
 لضافلا لوقو

 ىف املا ةقاخ عمدلا بس

 .٠ ترسل فور
 5-5 الع امو انيقاسو

 « ارب *الا قن:نم مىظو
 5 ا

 لسع اهتانعط نمو 5 البو قء.ذفرطو

 لوح انأاب كلدنور 5 هفىلذاعل لوقأ

 لهذ ىننم ىلقعو « مي-:ىننم ىبلقف

 ىل-غملا كلذ الا ى هب انشملا كوهىرببامو

 هلوعب انههللا هجر ةناس نىنيداالاج مثلا هجاز دعا

 ىلدعلا نع ىجوم نسا كاذناددعا #2 ىلءامو مدل الءامتغلح

 ىلغملاب لمة كىد _:عىوهلابطو. *« , ىوهلالأ هوو كش لغملا نم

 موضع لوقف راعلا لدا -غ ىنعأ عونلا ادد ىف ىمغأ ىذلا نمو

٠ 

 ةلاح نسل باكلاو
 هساسكلاقةباهلاوهو

 انرالر 1مضد نع .

 ه.ءانرلا نانا ل يقدس

 معبال ودو ماظالاكوف |
 ةنامالا لو اهزارسأ |
 اهرادقم فرهنالودو ١
 قدمافقلاءةنافالاو ]

 قناملا ىلع ل اةفشخ |

 ىورهلوسرشيد>و ىلش ١

 مكحاح نم هللا ةذعف ْ

 ودهن لذعأ دهاشال ا
 نا

 ىلا .مىلدنماخ اولا 1

 قءاسصأ ىزمالوماكلا |

 صقرت وفصلا نم هيدل |
 هعشوالو رغظاا ىلع

 تازم نم هتلابحأ !

 عقوأل.كوالو مودا
 ليدلا ه4-ٌتبخ نم هقاوو |

 ليقكالو للا لاجسو |
 ليدنملانمهعزعأ |

 قسغلا ىتقوفف قيطلاو |
 ضف أ ةءوكحالو قاغلاو

 ساحل اةموكح نمهسلا |[

 هىدل ش>وأ ةموصخالو
 1 ساغملا هموصخ نم

 اف لطاذاريم_هال لولا |

 الا مكسللا فقوههدنغب
 هزييالو ملظلا نم لاقتلاب ٍ

 رانلاب الا ءاذعلا ساحت |

 نأولقأو ءاضمرلا نم



 ل

 ا رصعالا ب اوربت ىسضاموب « هتدرح اذا سس مسهنم ىل
 رفعتملا ثدادلل رسدفتم  «تيعصتسا نامزلا واذا بعص

 1 نيب ى.-ثودوءااوقزلا

 ١ مد ىحادو دكا تاب>وم

 ا من هيارتأ بيشتو هب امش
 ا ل ب الا رار سن اش رار رو اناا ]| هتنيد ماكل هتيند سلي انفك د ةنعو ةنح نم د ه-صارعو هجر نم ةمامغق : 1 7
 ةغالسبلاةمزا كلامو « هعانصلاءالهمامالوق حدملافةفلابما فراعلا هاجت نمو «أإ نإ يد نال هو 0000 تليو وذي ولا عرقا ناك الهنا ناش نمردعلا اله ىادرطس سالو ا

 لداعلا يدم نم 5 لضافللا ئماقلا هعا اريلاو ٍ ا

 هءارك الر باهسلا علبالو « .ثوغثيغمأ هفك ىذهأ | ضيسو همراخجم نطل
 هماوالاب انبةقربسلل نمو « قرعملماهرمشب ادهو | هدصيص دودسلةسل

 هماحرامدا -تميدعالاو ىلامللا ىف 5 1 طاادهو 1 7 1 7 9

 3 7 3 »الع لل 00 : ةعيط ىذل هعرورهظ»و

 همامر هن رع نع فرصا - هيد ١ بع مارهدلا ادعو
 ١) ةناد عاد ازرع هب
 همالقمانونكى ممأاذا 5 لالهماد_غعغلن اذ هو 05 1 14 0

 هن: هلحامتلا راث اقم انتاردم برت اذنهو 0 1 1 1 0 7 2 ا 0 5 كك سدحأ وهءاع درب
 نف ل_ضخافالا قاعتتالو « هلاونم لع لداوالا جسم ىذلا بيدالا اذه خناملا ناس 6 0 6 0 : هإادع 1 ١ 6 1 0 : 1 1 2 رد

 ترطالاو صقرملا نم هنكلو فراء! لها نم سيلوامممو « هلايذأرامغب ني رخأتملا | 0 يللا
 هماظن ىالقاريغ نورا + نكاوروثنهردلا اهو |لاوح ال اهدم نورنممر#
 51 0 : اذا داك اح دعقبو املاع

 ه-ماج ىّمفادو نصغعام 35 ىرطسوىدت هدورىدصهو ا 1 0 0 4

 هماتخ سم نمناك رك ذو 5-5 ىناش نمور ساكل ا !د هدو ىحد نازرفعب هولاكدلا

 جياد راودلا ن ضم و

 |:لال!لصدورافقلاداتعدو

 عيدملا ىةغلابملل فراعا ا لها نماضد أ هلوقر
 ررغمادع_سلاىفمح أ هددو م« روس مادا ريس هذه
 ررداهل ىفاهدنرفاوجو-ه +« اهل فو. كاورا#مأ لغأو

 رمقلاكهحوى ماركا !كذاع هءقوءاهدلا قوفماضرالافتنأو

 رداقلاد ع عماجلا درفلابطقلا اندم سلوقريظعتلا ىفةغلابملل (فراعل الها ىفءاجامو)
 هلآو دمسعةريت“ الاوان دلا قهتكرب نما: عداعأو هع رمغ هللا س دةىنالدكلا

 ىري دن تباواندلا قلظأو اه لوم لكى بذملا تاو املأ ا
 ريعب لاقعا دسلا فعاذاذا » رداقو_دو ىلا ىتاح ىلءراعو

 كالممأ صخشلااذ ئالملهت اقف « هنروصنس>ىداؤف عارفادب هلثمو

 ريهرلوق ملا ىنةغلا يمال فراعلا لها ىنءاحاممو
 ءاسن مآ نصح ل 1موقأ «٠ ىود'لاخا وسو ىردأامو

 ةياغلا ىلا فراظنو رعاشلا لوقريقالءاحامو
 فوصدوم اه دقعسم هنمل ىف 2 هنأن ضايرلا نصغعذاامل ْ

 نوصقمايدعتا اذهتنأام «٠ اهدقهي_ثتتنأ ل ههلانلق
 ديلولا اهيخأ ى همر الا في رطتند ىلا لوة ذب ولا هنمءاحامتو

 في رطنا ىلع عرش لكناك « انرومكلامر واللاردثاأ

 نمرهسلا ضان و هويلاو
 حورلا ىلءلم< و مونلا

 ىفني و نيعلا ىلع ىدو
 باهقلافنزغي و شيعلا نم
 الارطلا نم عرتسالو

 |ىعحا !نمالو قد دعملا ىلا
 | هذه لماحو قلعت !ىلاالا

 دئارهأط تأ نافداكملا
 ءاوسلض2ةققمفوتلا

 ل>ر ىريطااددهوقدرطاا

 | ريغب هسايرلا باط ةل مس

 | نيعس أر نم هلصأر نر وا, او هحرات فناكاخ نال كب اهتنثأ هبي رغةد.قنمتيبلااذهو || هل-عأو اهتالآ ليدصتق

 جارسس لوق خيب ودل لبيس ىلع (فراعلا لها ىفعقوامفرظأ نمو) تارفلاىلاب سدركبرايدن ||| لع نعيم الا وصح
 امهر همسي ىف خب ودل ارك ننحسصهناوقارولا نيدلا امناودأ

 00 ىاحاو



 لب ف راعلا لهاحت ىف هل اراشملا هسشتلا ىفهغل يملا لحال عقوامانه لاو سلا نق ىسوءاب كنيعن 00

 1 2 هي

 زم لاراهظااماو مارتحاو هبي ماقمماعملانالمال-سلا هباء ىسوملس ان. الااما ىرخأ ةدئاقلوه ||

 نم نيسهلا أو ىنوذذتا سانا تلقتن اا مالسلا هءاعىسعل هلو3 هنمو هلع ىموم نكد لىذلا
 لج نم سانلا نمو كلذ «بفىدا نمل زغب ويوهامناو هيشنال نكي لانه لولا ناذ هللا نود
 لها نا ل_ءاقاذ_هر رقت اذا هريغ ىلعوأ هسشنل قد رط ىلع ناكءاوساقلطم فراعلا لها
 وأ خب ونور ي-ةوأ ميظعتوأ مذوأ حدم ىنةغل ايمو نم _ةكسنل ىتأ, ناو د ثمح نم فراغلا
 رعاشلالوةلزغلا ىنةغلابملل هنو انه عدجلا ةلدم رك ذأ ان او ب1ا ىف هلدت نموأ ر يرقت

 حامرماةزورهمدودقو ٠ حافدماةل يك نوفا
 لءالالوطو ّروشلا ىتةغلامل هنمو

 نامزمأدباك امل لو + قدرحمأ ىساقأاموو-شو
 دقفلاى نأ ققومنيدت « ىتحريدلا تدقفدقوتفقو

 ديمعلامكيارادلامسرل « اولاعذىلادء"فثاك_ثو

 ءارعمم ةدعصمأ اهماوقا « ءارعس هناسسات نم فيخلاىف لزغلا ىنهغلابملل هنمو

 اناسح هيلع لسقربلامأ « اماستباىدنأدتداب كرغتا هلو
 ىلا حجار نيدلا فرش لوق هلثمو

 ةتلقمريد كس فرحا عدوأو « هترطرو<«دىفردبلا عاطأ نم
 هّتقب ررخ ىمك ردلا نم ساك ىلعهافشلاتسقاون رادأ نمو

 همةنةامريغنمناكن اوهلوةد.صعلا | له نم ىمدكن و

 هتوسةدنع هنم نيل ًارهدلاو * هتقاطل نم هءاعمسلا وذ

 هام ننالوةىنءملاو ظفللا ىف هلثمو

 هرمده نهنايلاماوق هيفطعمو « هرمصع نم حارلا فالس هش ىهىف

 هرثن نمراك السارالامظن نم « ه.قطغمو هايانث ماسسا ىفو

 ىبرغملا ناد نا لوقحودمملا ميظعت ىنهغل امملل فر اعل | لدا نمو

 ربك الا ديدعلاو ةيفرمُدملا ىف « اوملاودب رههسلا ىلإ وعلا نأ

 ريسج ىفعسبتخباوسل اتحت . هنءاكعاطملا كزملاوك-نمنم
 وهذا حودم_ىللا .هظعت هلاك شيلا لحرت حود #هملا هفرعمنعتينلا اذه ىف لها الهنا لق

 كن افق نم بحأ ىهو 5 اهتغالس دشن هادحلاو ناك رلا اهب تراسة د_صعلاهدهو مهكلم

 اهعاطمو ع اهدحاصقل ةروشلا ىف

 رغما حابصلا قاف مدمأ و « ريع دالخلا ع رمككلت دف 8

 رصخخالا ديد !قرونمرمدتلاب « اعنانعاوولارع متينحو هدعبلاوام ىل-!اموأأا
 ءارعشا لور تعدو دع اهقاروأ نيب نمةغالبل|ىدن حمر هدمرملا تاراعتسالا ههنا لوقأ

 اهتمو « اهقامس هبلح ىف

 رسسكتملاانقلا نمه_طعامج « مهيعطولش ناحرسلا لك ايال
 رمدلا دانا قوق م-هميبمو 9 مهري ءاياشأا ىلع تيبن موق

 رحيأ ىف ناف-س نه اكسف « م-مابقءامدلا وف يسن لظو
 ردكمري-غنمال اءام نودرب 3 م-عاالا بار-ءالانم جس

00 

 فداص» ىتح ضرا لك ىف
 نمو اسطىرثصرألا نم

 امدص ارطم ىدقوتا

 افاصا -- عبطا انمو

 نموا ئاداحوردوهكطا نمو

 معا اواعفان امعسريسصصلا

 ددصودار نم عابسال ىلع

 ةلودنال ئءوداعوالافلأال

 ضرغو حورلا عزتنإلا
 ردملاشارتفاءالا باصدال

 رءكاادرورخلا دانتساو

 نامداور_طللا بوكرو

 رفسلا باعءطصاورهسلا

 لامماو رظنلا ةرثكو

 ىلع صاةعموه غركسفلا

 هعرذالخو هعوراك زن“
 ىنذو هعرفو هل_صأ مركو

 هنهذاغ دو هععمو هرمصن

 نمهلاش فيكف هعبطو

 ءاشسقلا ىلعهامص ىغنأ

 هراجوءاشحالا ىلعهيابشر
 عاجلا ىلع هليل و عا ىلع

 هتواخو ىنغلاب هتولس لغشو
 ىل-_عهد> غرفأو اذغلاب

 ساكلا ىءهلْرةوسكل

 سرغللالا لص الرغيلعلاو

 سفتلاقالا سرغالو

 مرذبلا ىفالا عمتي ال دمصو

 رئاطوردصا!ىفالا كنءال

 طظفالا صفقالا هعدتال

 طظفالا لرسثالا هلةعالغ
 حالما ه-ضوةدالر دعو

 الو حاولالا هقيطتالو

 مث هبال ليحو حايرلا هممت
 ال ءاهموركفلااطخالا

 مهلا جارععالا دعصا

 دنا دسالا سلب المدفو

 ني:ءرملا 2-2 نأ ىنكيأ



 عجريغ هقفلا نم نسي اهندو مويلك اهنمو هللهلوقاهتمو ل--هدلوقا مم عضاوم دعب رأ فني دخلا ذذاهىفريمتلا عقوف !
 مسقل اذه ىلع هما د5 د شار أ نمو ضأ ارغل اريغ نم هلوق

 تبضاوعا ا!فو.سا اناوراعدوطعب و 35 مهمه ىلا ىليعت لاذا سانا

 ىلع ماعطا |نوم عطب وىلاعتهلوقدغا ايمال ميلا فتاياغلا ةياعو ةغلابملل ية: هتالع ىلع هلوقف ||

 ضئارفلا نم نق ملولاملا
 ةريكو لا قتحال ا هلدالأ

 نم سر د.لو لا.ه.ةالا

 عيقالا لدا باوبأ
 كلاذلاةملاروز ولاعفلا
 هعاضأ ىنالغلا نالذوأ

 هتامأ عاضأ اك هللا

 هطاحالو هنن ازخ ناخو

 ىدذج ةلوص ىف ضاع نم

 دلو اهيلاراشملا نسال نمبرضوهو هةباطملا ميت داؤاف نزولا ةءاقال ىتنحاي هلوقنءاج هناذ || ا 0
 || 2 كاد ها رع يتلا تانى اوفاسو يتلا ل_.مكتلااوطاخو نيفاؤملانمدعاج مهو || ل
 ىلعدري ميمَملا نا يهتلاو ليمكتلا ني قرفااواهعسذ ومىفل_.مكتلادها اما كتل وأ 30 يالا هاباطخ

 ماعلا نا اضيأو مالا ىلع دْئاَز رمأ لاك اذا هلمكمف مانا ىنعملا ىلع درب لسمكلاو هيف صقانلا 0

 يشلا تيب و اهلمكي ليمكستلاو هد_صاًممو رعشلاض ار-غال الرصقتلا قاخل اممم ركيإا 1 6

 هتسد للا نيدلانصإ|
 مهتم لك مكنعتيضرأداعوط ٠ ملدءااوؤب رطتاذبكو ا نءكاشلر هم

 01 ساو مط لنايم_ هلو ىعملا|نرتفاهرك كل 3لذب لدتا هيدارأ هناقاعوط هلوقى ريمتلاو | .ق ل تاق, ان جواس

 نيدلازعخشلا تيب ومهنيس ديىفإ| كين ىله دعا اهحاص
 مد اءوطهنعدم سعثلاو 5 هلدادم:لا ىفحالدمردملاو ٍْ فك لاهلاذق لعر فلا

 خيشلا همدةن نك نان ميم" اءوطهلوقو هيشتلا ىفةيروتلاة دايز عم هنس»ب يتلا وه يملا ىفهلوق | ءايصمايأ لش نم ادذكو

 هلبقىدذلا عب ريشنلا تيبب قاعتم عب دبتدب ومص لك مكدنع تيضرأواءوط هلوقب نيدلا ىئبص || 0 العر لتسات
 مهلالظ ىنانمعنفاقشنا ىلع « انلروعشلاعب رمش ةذلاقللا باط وهو || ءاضعلل سل مث لعفام
 ملظاا ىف يعن ىلع ءاجلار دبع هد_س رعشلا لل ردءلك 1 اله ئنلكعورالوتا

 رديه دس ر دب لك تاقولىناو نسال هتراهدسا نمراءةس ىذلا مين اوهرعشلا للاب ىلوتذ| | نمخا ناو دعت و

 ىلع لوقو انوا همست عشلا لسبلب ىو ىضرالاردسبلا تدز نكتلو ىن-عملا عصا ءامسلا || ديغدلتال هيا اوهيضقلا
 سدا ثلاث ميم مظل ا ىنىلوةوام مرت ا عونلا همهسا اهيفىتلاةيروتل ا ةداي زعم نان ميهت ميمتلا | باىلاىزتعا نمهسحلا

 رسشنلاو فلل ا هبتر تعو ىنعم ا حدب ناوريظت هل هداك خاب نرتقاو هساك

 (فراعلا لها 1 د١ ا ١-5 رق هله ىلع ملي

 ٠ (مشيمرغت مأا ه«قرأانلق « ةفرععا نها ابعرتفاوإ | هلصأ ىف عرفلاو هلدأ نم
 ىف ةفلاملاة تكل هريسغ قاسم مولءملا و وس ى اكسا|ةاهمو زتعملا نال همست فراعلا لهاخن | ىداعلا ءاقب هللا لاطأ ملعلاو

 عقاولا هيشتل اة دش نا مهوبل له النملاؤس لها عماكسملا لاؤسنع ةرامءودو هدشتلا || مارملا دعب هفرعتاك

 كه وأ كلوقوف ىنعملا ىف هغل امملاهت دئاوو هب همشملاب همشملا ساسلا هددعتثدحا نيس .:دملا نيب ||| مسه الوماهايداصال
 نسكب هولا فصو فة غلابملا دارأ املهناال ار دبل اريغ هولا نا لعب ملكا تاقردن م اذه : مانملا ىف ىربالو مالزالاب

 ئثلا نع لاؤسلاناكناور داو ه-ولا نيب همشلاةدش كلذ نم م-هففر سمأ ه-واذه أ مهفتسا الو ماسحللاب ظيضدالو

 كلامو ىلاءت هلوقكرش [باب نم نوكي لب با.لا اذه نم نك« لهيشلا نم اءلاخ ملكستملا هةرعد ىذلا ||| الو مامعالا نع ثروب

 ميهتلاامأو نيقولملاةردقا مءْرعَن ىتل اةغلاممال يهتوه هبح ىلع هلوقف اريسأو اعذب وان كسم همح
 تلا ىنعم لعتسا ه.اك-١!ت>رطواهناثم< نزولا همادال هيو ىدلاوهذ طافل الا قءاح ىذلا

 نزولا ةماواعمد فت ىرخأو نزولا ةءاقاالا امي د_.غيال هلك اضأ نيب سخ ىلءوهو اعود
 اهلاثموىلرالا اله ناثلا انهدارملاو توعنلا نم ةسناثلاو بومعلا نمىلوالاو نسال نما رمذ

 | ةهح هيقتننطظا ىذحاب هسهل تب ارواب اةفوفخو ىنملال وق

 0 ريال عبزو مائلل بنكي
 ل

 ا



 ةنوبل ا ىلوالا ضورعلا ىوسهنمرهتش مهنا طمسلا نمروهكملاريغدماظت ةلاثو هتكر عماذشو ||
 نيدلارع خيشلا تيب واهلثمنويوهو لوالا !ممروهشملا نان سذاهلو ناعفاعزوو ||

 مكحنملذلاقمىفىوهمكو ٠ انللوذعلاعب رششت لضكوهلا ىفو
 جرو عونلا ةسمسن ىفعس ١ رسشنلاةيروشإ حمرب ىح لالض ىوهلا مكح ىفلوذعلا مد رششت نأر بخأ أ

 ىوهلاقولوالا ارطشلا ىفهف دافزحرلا كلووهنم نماقرحأ هينا ماسي :

 نيو والانيأز 1ك1نود.تملا هاب راصقاه_-صنن هحرمش قدتر ا.عمدهو ىودمكوىناثلار طشلا قو

 ع لذلاعمىف ه انا لودعلا عم شن لض

 اهدهاشو ناءفاهنزوو دردملا نمةنوبخلا هفوْدَلا هلا“! ضورعلا نمتيملا الهو
 همدق هقاس ىد,مثسح و« هن شد لعع جفال

 الو تيب نم ناين هل ل هدي منال نب جلت كالا ازرع مشار رز

 وهونيمد ملل عةوام طفلا اله نا هحرمش ىفنيدلاز ءزيشلال لاو نكلو رب رضلا هلا دبعىأ ءثا]
 ريغ ىلع حرشلا ىف مسن اال نا تدرأو هبسب ىوعدلا ىف ةرا, عاا طس وهردق هلع بدال سارعم

 مهل الط ىنا:معنفاعذلا ىلع #* اماروعشا | ع : رش دلاقللا باط تاعفدلاوذم

 « اعنلا ىلع 5 اعللاتاط هه« ىدب نمجرخف

 باط ىلوةنيب نا شن 5 نيدلارع عشلاتيبك زحرلا لوهممن م ىرخأ هفاقب تدبوهو

 الو هدئاو هب محن ال هش نأف + ىوهو * ىوهلا ىو * هلود نيد و #* اعل !ىلع « اقللا

 نيلؤالا نب ازا نو دب ىتبب ىفاب رادو هماع توكسل | نست
 مهلالظ ىفاذمعنف كاان وعشلا عد رست دل

 نم قياما ملغ نندلاز عسر بلا نهو دن دل نم ةنونلا هذولا هثناثلا ضورعلا نم تلا
 كك داع انللوذعلا رمش: لذ

 روءئكاركذد اةءمسهل الط ىنان .عنفهلوقىفةيرودل اور اظروعشا اعد رن ىف نرغلا نكي

 عيدبلا عاوأ ن مهن .ةمه>|عونلا اذه كإمذب وءص عمتببل !ذدو بدال ا لهأ د - غن اساهملاك

 روعشو مد رمد نيب ىاطملا ساناو فاعلا ىفنيك-هلاو نيعضوم ىةيروتلاو ماس الاو ةلوومسلا
 ترحوادبك نواة هانعم تداز لّوالا مالاكسلا مات دهب ةلمح تين ىناو ى دسبا !لبيذتلاو
 ملعأ هللاواند دوص ةملاوه ىذلا عدرشتا ا عوف هيفو لثملا ىرجت

 (ميةتلاركذ)

 (ملظلا يقتل ىلع ءاهدلاردب « هدس<رعشلا لمار دي لكن ) ْ
 متي مالك ى مالك ضارتسعازتعملا نب! هاه سو يهتلا ىتاطا هام سا منار مالا سمسا ناكريقتلا ١

 اومظنلاىف نايتالا نعةراسع ميقتلاوهانعم|] ٠
 ىذلاو ىت-عملا يه ود ىناعملا ىف ىذلاو ظافلالا فب رمضوىناءملا فبرمض نيد رض ىلعوهو هانعمو

 ةقرطلوقك طاشحالاوهغلا ملل ىو ىنعملا يه: انهدارملاو نزولا يمتتود ظافلالا يف

 تل

 هن س>- صقن مالاكسا انمتحرط | ذاة-ماكت رثنل

 ىم من هعدو م امُءلا بوص د اهدسغ هريغ 1 !رابد ىف

 هلوق هلا موو ثا فهم .ثرثك أوو ثاساو عطاقملا ٠ ىو طاشحاو سارت-ااه لسغمريغ هلوقق |

 مي هن ىننأوأرك د نم هلوقف 4... امو 00 نمؤموهوىبن :اوأرك ذن ما, اصله نه ىلاعت

 تقولو ةمضلا ىلع ىرسو مالك لا ىنعم عاشزك ني ىلا هغالب ملاةناغ ىف ناب ميت نءمؤموهوهلوةو 0-1

 هيدرمن ام لسو هيلعمشا ص ثلا قوق مسملا ادهن ,موءام لا نسح لّخاو هانعم صعن نائل أ 02 1

 ه- ذلا قاس هلدنل ا ىد الا ضئار هلاريغ نم هع رعى موب لك هلل ىلص» سم معن ءامراسلا ١

 اب هاا
 اول

 (ميمتارعن)
 الا "ير زءاضدلا سا
 تنك اموهاذلاد سيلا

 ماكرملا ىلع هتدامسرمصقال
 الو مانالا عع نود

 موهماسناو هيدس مهلاصتا

 اووس اةأاضعل امهو ةبع 5

 هعس5 ىلع نياؤطتم هتمس

 هلا ق مدأ مهلا

 فرشلا ىفميدقوأ هعداك

 َْق ثب دبخوأ هعدمك

 ًاضهف هقيرطك مركلا

 ىناعملا هلو ءامعالا مهل

 هلءرهاوظاامهاتلازالو
 اوه« نأورغالورهاوملا

 الو ءاممئ ام لك اف ةاضَق

 لكالو ءاعس فاس لك

 الونيرمعلالدع هريس

 نيمر-هلا ىذات ضاق لك

 ءاضقلا تاراشاابو

 عرسأو ع بام صخرأام

 لاذنالا هتسلأ وعمضأام

 تومورايدلا واخ لبق
 ىل-طنوراغ الار ا.كلا

 ءادوسلا ىلعءانسسملا

 بك و هيشاسلاو وأ

 ءاسغال اردصن نمءاسنالا

 كاد نم هازباا ينجو

 روك ذلا عد هو ثاغلا

 لاحرالابو ثان الا طلست نم

 ءاضةلاىلو لاجرلا ندأو

 ريغ هب الا نم كلعال نم
 نمفنرددالو كايدساا

 ااا اريغهتاودأ

 ىفالا ماك> "نم هحود

 ىر.االو لال_ةسالا

 الو لايعلا ىفالاهقرغتلا



 ال

 نملفرم لاو زا برضلا نمرهثلا ناكل لاقل اولامرلا ىل-عرمدةقاولرءاشلا اذه ناذ 0 1 0
 لامرلاجوهتحوانتو ه ىثعلاعم حايرلاذاو نا

 لاتقلا لبق انغ..ذلط * ىغلاىرفتانتمفلا | وه لضغلا دار ملف
 )| 115 نيل نبذه نمد لكلر اصوددنم خوطقملا ماا برسضلا نمار اصنيتيبلا تح اذان[ م

 ةغالسبلا ىلا الة عا :_هلا ىلا عجار هناقف س«ةودئاز فلكستبالا تأ, ال عونلا اذهنأك شالو |[ (ديمعلا عشلاىلاهلو)
 هنافرثنلا فدوكينأ نسحالوردان هلد_دقريغنهرعشلا فعونلا اذهلثمعوقوذا ةعاربلاو || جلا“ ءاقب هللا لاطأ انآ
 ل قرع [تزوىلا تزو نم لاقتنالا هنف نال لتنلا ىقالاة ره ظالواءسصرتالا هدف مدام || دونات ارحأ عةالممعلا
 | ةالاقتنا هف سيل عوصسم مالك لاح لك ىلعرتنلا نالرتتلا ف نسحالامداضسالا ن مكلدب ِ الو ناعأ اهفال هعنصىف

 اروط_ثهواوز وامان المع سم مقود ةدن اوزحرلا عونلا اد هىنروعلا عسوأ د نزولا نزو ١ تسل ةيشونادأ |ممع

 تببلا قيلوالا ةبئاقلادسامتاعةسأ اذاةفاوقع- ار هنمتيمأل لمعت نأ ن نكمذ اكوغمو

 ملاذاواؤورحم ب ةثلاثلاد-امتةسأاذاناروط ثهتينلا ىب هبناثلا دعبامتطقسأ اذافاكو مم

 ه_تعب دريسغ هدام ظان ىببل دنالا رب رمضا ار ,اجن يدهش زل دمع ىبالو امان ناك 0 طقس

 أ هفرحوط اع ىنعالوطانت ىب

 | لازت ىنعالو لادأ اهيذال

 ىل_عىتلاةيدكلا ىسه
 اهتعفنم لت سيلو اتت
 فاي نأ بشلل لهف

 هنعطعب اغطا هددتصل

 هبحنعىسوتن ال ىلا وهذ ه انرام_همرئاةفرطب ورب انما ةروك ملا
 هبرق نعد ربدالانضلا نشب ٠ ىتلاول-رضان نصغبو فوم
 ' هيىف- نب طاىفانلولاسي م اذعاالاز ىرئازامو ناكول

 هيسص نع لل_يلذاانرسدو و انداملى اا 40 [|سسكلا تع وراغل ا فلذ
 اذاو مانلا نم ى-ةفاهلاح ىل_ءاهتك رئاذاو ه:«لوالا برضا اودوماةلازحرلا نهتاسالاهدهفأ]| ىلع فخا راقتنالاو
 نع عفت رو هلطبولعلا

 لم الو هاكرارحالا
 هصخت نافحالا ىلع

 هيلع هضرع ناك ام ماععان

 تاآلاقثلاثلا مو هيرقنءىلريصال ىناثلا نمو همحنعىسمنأ ال لوالات يملا نم تطقسأ ا

 لوالا تيملا نمت ادعس ناو قزح ازسرلان هترامد همصنعىلعب مدا مارلان مو هن عمت نأ ا

 نمو هرخآ ىلا الوا_-: ثلادلا نمو هرخآ ىلا انضلاىنشد يناثلا ن مو هرخ ىلا ىتملاوهذهلوق ا

 ىناثلانمو انرا.ه«هلوقلوالا نمتادتسأ ناوروط ثازرلا نم تراصهرخآى ل اانرمس دق عدارلا |
 هنكللاوكلذف ةوعأأ ن نككلو لوم ارك .راآ ع نماصران دام عبارلا ن نموانعلالاز ثلاثلان ا ا هلابذاب قلعما هلاغشأ نم

 لال تاع :داسلا ماظن ن نم بواطملاوهاذدو دحاوت نب ىف عسا رمشتلاب ىأي نأسإ ,دالاةكلم ىف ا ةلحاتخع نم دفن سلو

 ىفعوتلاوةمتتلاب» احول هناو هغ. كا | ىلع همست مزتاملا اهسال عون لكى بعممحاساب داهشتسالا | لضفلا ناصدو نوكمف

 نيدلا نص عشا |تيبو تارعادبلا طورمش نع جرخوةيروتا | مكح ىلطب نيمي» ٍ نعسدالاو هلادن نع

 1 ْ نس> ىرتشاو هلالذا

 دنع هني و ث د اور حشوهو ىبا د ءنمىلت يشر 5 ىباصمتارولذ 5 تدبلا اد_هنمدل جرب ا ايد كا مههاح ءانلا

 لالهلالدمه-ولاو « ص.+!مممن طدلا نيضورعلا ْ اهقذيمعلاسبشلاو هلانع

 اوهوهضراءملا ل>ال نيّديرلا قرب مضل اهلا ديعولأ همظتام امدارب , |نيعن دقو

 ميد مونىبادع نم 1تيثر 5 اول-رام د: ءىباصمتًارولذ

 دعو نم 4 «ءدصدن تاع

 ١ هدعاام واذ ءاقوو هدوعلا

 ا هياء انك نا'هنآز ىل-غ
 مهلجأ نا كاعددم دملان م هورغصت- املا اههوفا ناوينتبلا نغني ارمدتخ اول لوقأ 1 ١

 معف قحارد مكفاعقت عف 5 قوو قود ميحر ميرك ف او

 مقفافصدةىدايالا كات دودو * امين تكا 25 مكءافاش | مع3

 1 9 ع 1 هم كل ل © مس ٍِع 9 اكضلا 22مم ءطانلا || ود طة ْ 1

 هن طصا ل اذ( للي نيسمل ىنعأ مق 5و ني او 2 ل ىلا عاونأ ن او مجلات ماعلا ىبأ ىهاعل ا ىلاهلو)

 نمنزرولارادم ا در قرر ةلودام و تصا لكرخان مناعفغل هنزاوملا ةماكلاتيبلا نم عر ا

 000 ل وعر هن كلاثل ا ترمخلا ىلا مانا اودو طءسنلان نمهلّوالا برمضا ا

 قش اريضمكف | معو 5 قردة يسرب رك فاد راصن فصت لكرخا

 امد دق ىدايالا كالت دو>-و هىك ارقفمكءافان م 2

 (ىريطاركابأ
 ءاقب هللا لاطأ ةمالظلا
 نما نأ اذا: ىضانقلا

 اددو



 : لم ةردقلا قتناوتسصت نال هلو ىهوفطللا ةياعىف اذه ةداي زلاو ىنع لعن عن ام كل سيل قبور |

 1 رصخلاع انا عسمدالا ىبأ نبا هانم عون“ ات نموحدملا ىةغلا !اةباعا سدو عوم مهريدغ 3

 ١ هعمطن وقارغلا ل_,قهرمس ناك ْئن لكنأ هسذددا وذ داقعلا نملاخريغ انه نيدلا ”ئصتيبق :

 لنا .مسعلاو قوذلا لهآ ىلع شيال هغيطللا ةدايزلا هذه ىنعمو هتعاطا اهنا عومدلاالا اضع ||
 ٠ نيدلازعيشلاتيب ومهتيه دي ىفعوتلااذهاومظنياا

 ىتبعي دبتيب وعاجالا فااخ هلودع نا ءاثتسالا ىنعم ىلع هانعم هداب ز ف نيدلا رع دا ىه :

 نوكس, «غهوىفتبنطأ اذا ىتناَل-ءأامتيبلا اذه «نوحرف ميدلا ع بزح لك ىلاعت هللا لاق |
 ىبدعم ىلع انعم ةداب ز ناو هع ة- ىل_ءرمالا نالوأ ىمظت هنوكحإا هجرفةدشل بائطالا |

 قتال هريسظن ةاعارهو هظافلأ ةلوهسو هماحن | نسحو هيبسن فر شوهيولاسأ ةبارغوءانثتسالا
 || تاهشا نمهناوفطاعملاودودةاارك نيءانثتسالاةيرون ثرئامأو بدالا لدأ نه فصنملا ىلع | ٠

 هلوةأ ىذلاو لاكلا ةياغىفةيوبن ةديصقلا نوكل ل-ىذيلممكتلاوفطادماودودقلات كرس تلا ||

 بايلا اذهيفبرعل مالك مىريرأا مالك ل بق عقووةرهاظ نيم فاةلاةدايزو

 ا 0

 (عيرشتلاركد)
 نءاوذداص ني م-ما ِ

 نماكم نا دو>ولاردعتم م لكما انما, لثلا برش 0 اريح تنكوا ىلا

 وعسل اسعن دانسالا

 ىلا اوشوز-مالال-حو :

 م-هراناوسرأاعهمدخ

 تنالا 4 هولاوام”ىلعدرو

 هلوقهضمظنوريثكل ا نمليلعلا رشي ىذلا ءانثت ءالاريغوهو
 بذاكث دخن اوالاو كذعو + تناكر لاش حت امالاوُكلا

 ثد_هلا قد ص: الود لا الا ئاكرلاث ال و حودم_هالرثانلالوق تلا اذهه_دالخ ناف

 نيب برحل: ناو تلقنا أ فلا م_همف ثيلف ىلا تو هناعسلاوولهناتلؤالا ءاننسالاف ن-سد<الرمدطااذهو كنعالا
 قاهلىنافو اهموقوىوق | مسهاك كس ؟الملا دم سفىلاعت هلوقو ريد كلا فود_-علا نوالول حداماعواماع نيس#الا همس

 ملسعتلو و مس هسا لك أ| لوالا« ءانتسالا ل اونم ىلعو ريللا ف وةبصل اةاما مالو اطهر ولاشي نات نودجحأ

 ءادعالاد.ديىفناذاتسالا|| ىنعمةداي زب ريثكلا نم لياقلا جارخاوهو تامعددبلاباككأ مظن بالا اذهىف ةدمعلاوهىذلا
 دالوأىفناو ةر-ج ىنم ىلإ !نيدلا ند خيشلا تي فءانثت سال ىنعم ىلع دي رب ع دب

 مهاراصةوهرثك اندنعانزلا مهدعبدع ىناصع عومدلاالا #* هنحارتسا وى ةرمسام لكشف

 ديبرععو اعوم_ثدران
 اهتوباط ةددكمو اتوب

 اعرارقارذعءلانأ الولو |
 لعن امرك اول |
 راد-ةعالا ىف تطسإ :

 مالو قنادعلوذعلاالا ه اوردع ىلءانئ ءاالو لكس انلا

 د تاس انو نا
 هنكلانادنم ةلاقتسسالا |

 كرا د1 لغهلوأ عضأ ل ىحأ

 ىبأ خيشل ا ىبأ دقو هرشآ :

 سىئىذءناصغأ فطاعمالا « مهدعب نئتسا لةدودقلاتفع

 لس نأ الا هنا هديأ دهم :

 هلثممظنب رتاغلارتنا اذه |

 اض», هضعب نعليدكاهف |
 ىضر موت دعنزاىالومأ

 00 هنمرعأ تسب ىلا لمأ ا ارظن ل ديامهنا

 (مهلالاغفانم نفقا لع 5 انرومدلا يرش لاقلا بال

 طرا لاو عد طتما |١ ناف ى مسملل ةمستلا هقب اطمكلذ دار ارو مولا عيسالا ىبأنياءاعم عد سف ىنعأ عونلا اذه ا 1

 لاو كيشو ٍ نم طقدأ اذاونيّسفاوو ضا رقلانازوأ نم نينزو ىلء هّبب رعاشلا ىني نأ هط 2عوذاا 0 ١

 بذاكنعقطن امداد | ىربر لا لوقكل وال اريغرشآ نزو نم تيل كا ذرا د نيأزسوأ از تيببلا ءازح
 كا رو الولف . ش٠ رادك الاةزارقو ىدرلا كرمت +٠ 1حاةنندلا | فدلا بطاخأن

 ىرتفملاردكل ده وغصلانأ ناد ءاهلاساد_--_ةتكأ 5 اه موب تكحت أ ام مراد 0

 يضل رطملا بق ومجال ] ريصتفهتمان لا طاقشالا لمستر لئاكلا ناز رمهتاماةمىفة فور عم ةلماكة دع ى هو

 ىدرااةكرست ااه -_.؛دلاامندلا م : طاخان

 دس :مدطلخا حان ا 2 ١
 ا 0 2 ادغتكب ًااهمونىف 5 تك ام مراد

 تيطا ارمل ادذعء كلوشلاو

 دقان ىلعروزلا دسفي وأ

 . هديأ دجتابأ شلال او

 الامن نمثكيلامرلا ج ود * تا ذ ىتعلا عم حا ايرلا اذاو

 الاطبالا لقنو لاتقل لق 5 انقيسخا طسغلا ىرقت انتفلا



 ' (ءانشسالاركذ)

 | نيو ىدب ناكد لب
 | باتعل_تافلا مشتل

 1 ] واضعا وا 5 7 هل يد قرغلا
 نم ئاهف عقبال مذلا ضرعم ىف حد ما ظافااوو-ةلااهاوذ.نممهورهظفاوأ مذلا عاونأ نم عون

 | ىلل١نيدلا ىك خيشلا تيب وهنعاهذرصنامامنرعقي ىت> حدحلارهاظ ىلع دلازئ الوكاد || الو هن:كب 0
 م4-2ملكنمىذالا نواه و 5 مهرهو- ضارعالا صخرب ريشعم نم ّْ دع تالا كل

 (ةرفغم ملظا ١ لهأ لط نمنوز<) ىساهل ا لوقىلار ظني مضةههلكن مىذالا نولمع وهلوقفأأ 1
 ىلصوملا نيدلار ءجشلاتيبو وذلااده اومظني منا ءمعلاو ةعنملا مدعو لذلا هنطي ًااعدار ماو ' 4و اهريعصو سد | قرعت الواه 0 31
 | هدرعو اهريمنوهفشلا
 مدممورومعم نيد مهضارعأ 5 هتلسق نم ىدع#» : حلا ضرعم ىف ] لضفلالهأ ةدنرمال

 هق د لىناق هلا لوخدلا نم مماهذالا عئمو ه-: هدب عاصم لفت ن.ذلازع م 2 ثاانا هلوقأ ىذلا : لالدالاولالدلا 5 امنا
 ار 0

 ادهناهنبارفغتساان ًاولوةألبو حفلا هغيصرلا هفرمصت مهي نرت-ةاالو حد ملا درت ىلع ددام ٍ نا ا ا 23

 ] بايعاهعساب ل هدوو
 ىبعت دبثننو وماملاعونلا انمهل سسيلوحورىناعملان ماهض بدامهظافا|اداس>|تيبلا ٍ ةاظح ناتو 3

 مهتلاويضلا لوح مدستلوو موحش د5 حدم ضرععكو |( سالااده لور ناكسد

 ري طل 2 للجن كلو هعذملامدعولذلا هنطابو نسح اوملألا هره اذا ىماجل|لوقىلار ظذب . ميضلا لم | ارمسطتانإ | 3 |. :

 ءأدنلاو هنطايوهرهاظ ىف ىوصقلاةناغل اوه مهتلا |

 * انيسالارك دال

 (مسىنءناصغ 1كعطاعمالا مهدعب ناسا لةدو دعل| تفع)و

 ا سشسد>-واو اردع بحوأو

 ىىناعح ن مناع ارم

 ١ هتقرام-شاودع 0
 ىنكلذنمةاسعلا عرف دقو ريثكلا نمل اقل ا جارشا ىوغالاةىعانصو ىوغل نآ انس: انيكسالا|| رمال

 ىنعم ىلع ديزي ىنعمريثكلا نمللقلا جاوا دعب دفي ىذلاوه ”عامصلاو ةريثك اعورف مهمتك

 ددسق ىلاعت هلوقك عن دما با اووأ ىف تابث الادب وكس اعهزيعوةوالطوةسمبم 1 انءاتتسالا

 مظعل كلذوءانتتسالار ا دم ىلعا دئاز ىنءم م الاكسل || ند ىف ناو سيان االاد وعجأ مهلك هكسئالملا

 هحورم ىلعالا الملا عج قرافو ةكت الملا عاجحا قرش نوك نم سدلب ا ام ىتأ ىتلا ةريسكلا ||
 سانلاعسدجهيهأ عاطأفادكوا كاملا يهأ كلو ةل ثم كلذومد“ الدوعسلان مهفاول_ خداع

 انأو هسشقعادلدمو

 هيلع ى لاو هنلا ءاسملا
 ءادعال ا نم ىل, نم نكحا

 نموقرو تنلبام لشع
 فقوو تممراعدسملا

 هدحولاو دحوتا | نم

 هيلع عمم >او تفقو ثمح

 | تفصدوام هزاكملا نم

 هده ةدملان ءرانخال ا ةمكح ىفناو هموق ىلع« دلو دا يا يع ا اارع ا دعو مي د
 8 ظفلواماعنيهنونسذئامعسن انلوق نمزحو اورصا نآرقلا ظفل ناقرهاظ ةمظعلاةغالملا هذ | ددعلاءانب او ددحلا دالوأ 0 ظفللا اذ_هراصتخا ىنزاالارفاالارك ذعمسلارم ماسامل قا نوكلا عمظعت ههظ» رادع صراأ هيلع يطول ل

 : رانلا ئذاوعش نيذلا اماق ىل اها هلوق هل هو هنملع ةدايزلا له الر وك دملا ددع ارسم دست نار أ مه هل سدا نمدلل ا ادب
 ديربا1لاعق كيرذا كتر, اشامالا ضرال او تاووها تماداما؛.قسدلاخ ى وشو ري فز اهنقمهل
 ذوذ<ريغءاطع ليرءاشامالا ضرالاو تاوهسلا تءاداماهنق نيدلاخ هنا ىبذ اودعس يلا امأو

 ظفاب راذلا ىف مهدواد نم ىثتسارفكلاو ىداغلان ءؤملا ميءاعشلا فصونا ل- ا ءاشمل ىلا هن هلئاق :١

 ىف هيلع ضارتعا الهنأ ىأ دير باملل ؛هذّلب رناهلوقبهدك اوقاطملا ءانثتسالا تيثأ ثءح عمطم
 مهدول نم ىنثتساهنملان ممهل جورتخالةداعسلا لهأ نا ملءاملورانلان مءاتشل لهأ جارخا |
 هدر ش اتاك الا هذه ىنىناعملا لهو عوطقم ىأ ذود ري غءاطغلاوثدح ءانثتسالا ئشام 1

 ىريمل !لوةرعشا | ىفىوغلا:انثتسالا لاه نمو ىوغللا ءانفدسالا ىلع ةدئاز
 م1 1 نا وأ ءاقنعلاب تنك. ولذ

 لوقي رعاشلا اذه ناكل ذر حور هملا حم ةدايز ىفةغملا ىلا نم: هناق نسال اةياع ىنءانشتسالا ادد

 هديصعم ره ًامظعامهغسصلا هلم ىصاعلا اذههمصءمنءرانخالا نافان الفالاربز وو ريهأ نم

 حوت نءارابخ اىلاعت هلوةهلاثمو نالفهاصعف نكي كاملا ىهأ كلو فالس 000 ادعمو دف و

 الدوم هغصلاةدهب هدملا هده نعراشخ الا ىفناواماءنيس#الا هنسفاا موق ثماق مالسلا هءاع

 ١ تو هيأ هس ىف الإ

 ردباذا بي رسغ ةرشعب
 ناصاو رسخكحءاذا دو

 امع هنوص ال نمع هسا

 تلق دو ىنرهق هلاقر

 نم مدخلا ننال

 ل 2 1 00 1 5 علق م 3

 موعلا« ءالؤدد.؟ نمهلب

 يبا



١١/ 

 اض ًارمدالابو تقدص تامقذ هم ماقسلا ادله ىنبع تلامقف ْ

 ىمهعس نمءربلاو دك نعتولس مهلتاقفاالا دعبل تولساولاو ىللاتيدو

 هودروأ نابمعلا تدب وهدا مف الخ ىلءريغلا مالكن م عقو ظفل ل_>وه ىتعج نع تولس لوقف

 وهو كاردتسالا فر
 مهتادعىفنكلوائوءلاواك هب اك ةافعلل نكلواوغاؤاك

 ىلصوملا نيدلازعتسب وماقتملاب قبلا تيبلا ادد ىلع مالاكملا كرتتيأر
 مرهل ادب نمىبابشتاةلست « هبحوعلوةىوهلا مادماولات

 ىأنااهيلاراشأ ىتلا ةهلكتلا اهنا انطع مرهلا دب نمىب ايس ل: دعب نيدلازسع زيشل ا لاقاسمل
 نسحأ اذه لستو بحوم اب لولا نيعوهو ملكتملا ملكى عما سكمي بطاذغلا نا لاوو عبصالا

 بطاخلا هك اعف لسا ءادان ماكستملادا ىهو لارتشال ا لبقد لسن ناف ىلا تيب ىفتولس نم |

 اهعوذوم نعجرخ لوهدارأ ىذلا هولا ىلا هير وتلا ْكارتشاب هلةنومرهلا دب نم بايسثلا لس
 ل م هبحوعلوق ىوهلاماد.م ىل_دوملالوة ناري _غني-وحولا نع جر ملىذلا لس سلا ىنعم ىف

 - ىتعبيذبت يبو ةداقعلا ةدش نم
 ٍ مهدقفمونىرانبتلقلست « مهقفشالاوذاب>وم هلىلوق

 دارا ماكنملا ناو بطاملا نم ملكسملا ملاكى نعم سكع ىنا واعد متع ملا هملكسلا ىه لسن هظفلف

 قوذلا لهأ ىلع ىنتال هماعسن اوتيبل اهقرو مهدقف مون ىزان: لال. هللاوأملهناف ناريثلاب
 مع هللاوميلسلا 0

 0 (مهتلاويضلا لمح غدستلقو موده دقح دم ضرععمكو) ٠
 افاغلاب ىنأسف ناسن اءاسه ماكتمل ادعي نا وهو عسصالا ىبأ نا تاجرذكسم نمعونلااذد هاا |

 ىءاجلالوقكءو-4: وهوهح د عدنأ مهوقحدقلا اهتطابو حدملا اهرهاظ ههجوم ْ 1 ظ
 اناسحاءوسلا لهأ ةءاسانمو 5 ةرفغم ملظا| لهأ لظ نم نوزدي 1

 مدعولذلاةياغىفم-مأدوصقملا هنطاب وىوقتلاوهمشلناو ةفءلاو للاب حدملا مالكا اذهره اف

 رعسشلا كل عال كن 5-5 ىوس ىنلا لد> نمكءفام 1 7

 داوق ىفكملاانسنبالوقبابلا ادد لم نمو 0
 لايتحالانسح ىناتلاولح « بحاص نمهيدذاب حاد يل ا

 لالضلاوىدهلانيبامفلأ « ه-ظافلأ هةر نه ءاشوأ

 لابكلام.طروح#ملالاداو ًّظ اعردنأ هزم لكبر

 عونلا اذه كاملا ان-نيد عسل ا ىخاهتلا لاب ذاب تثيشت دقل عب الا ىبأ نبنيدلا ىر خيشلالاو |
 مرك-ااوهقفلا دا نءةىلوقي |

 هساةنمدحاطا اذ ماع م السانلا مركأ انالفنا
 هسرد قدءاقتلا ىلع صن 2 دقوداممت>اوذ ه.عذوهو

 هسفن ىلع ل دلابحوبو » ههحو ىلع ثمل ا نسف

 ضرعم وسبل يرن ذو يصح سس سس بسسس يي يس سس
 (حدملا

 ىلع جير لك ميركمركلا
 لطب ناو ميل مؤللا
 الو ساسقلاففرعلا

 ىلعهللا ىنناعأ سانلاو
 ءاضقو هضرذو هعح ةيدات

 تلطأ ىنسح الو اناطأ
 فرجا سقنلا ىو
 هللاهديأ يشل وتدتك ام

 نم ىلع ىالكض رهال
 همالكراوع فردت

 ناو هماظن لال_ةخاو

 ههدبلا بوصنع بتكامأ | ىل_تلا ةفص ىلاةيروتلاب اهلقنو لارتشالاببطاخملا هك اعذ رهأ لءف ىهو لسن هظفل ىنّولسلا
 هيورنو د نم ملقلا ضيفب

 انا وسيطر داكب ال لوسعت
 مالا ةعال اوهمدخأ

 نىلعىجأىلا هلو «

 ة(هنوكدشم

 ىبىمو شاو ناز انو

 مدذع

 هلىللوعت نا ه4لهعالف

 ذاهم

 ١ ةزعب شاو ىثوول اك
 اندنع

 الواس رقال حزحزرئا م اعل

 الهأ

 يشلاءاقبهلبا لاطأ ىنغاب

 هستفاو باك ةدضقنا
 نا اهرسيل ثيذاحا
 هروهطند_كااالوهرون

 نذا هزسعشامادأ هناو
 هقو هنذا لا ىلع اهل

 ناهنباذاعمو هئانءاتفاهل
 اههاوقعم زيحداو اهاوقأ



 [ (بحوملا,لوملاركذ )
 قاف اع ناظاسدلا
 انهه م هر لد وثكلد

 ذا كلام قمرامالا
 هسماق يدشلا لغش

 ةرمض- امناو رمالا اذهب

 نالا نبا اهف خرب

 نازياا ىق لسشأ نوكو

 لف آو هحواسعت رك
 ىطغدق رمأ | دهو هف اص

 هرخآ طغلف ءافخلا هلوأ

 نادم لازئ الب اهلل ١
 هلوامفهشادنعابأ شلا

 ءانتعاو هيابسأب قفر نم
 لءفزاموهبادجأو هترك اب

 "هل ضف هبحوامالاكاذ
 هيلاؤعدوهلثمهيايو

 ال اريا نمىنأي أمو هلصأ
 دةلوقأ اق-و هلدأ ودام

 تباطف ل ضافلا اله ترمثاع

 هنرمس تنالو هنرممع

 هلادو تن سحاق هئاصاوو
 همااسو هلادخ تدجأو

 ه-.محتو هدوح ترزغاو
 تدعبامو هدوءتءاداق

 هنسحالا اورعناذمالاىف

 ىَسأ اف هتسرفنالا ارظنالو
 ىهوأل اهلاصخ نم ةلصدخ

 تااح ىتدب اهدخانممركأ

 ناك-ةهند و ىيبةبرغلا

 د-2ا ىف رثك أ ةيرغلا ىف
2200 
 ادودعيلا ىلع عأو ادهع

 هرضأل ادوناىرم-ءلو
 ةهسينغلا دوو ةو>اوءاجا

 اذه عجدقو و موءافو
 شارو امهيل.-لضافلا
 ىل-عرس + اموام-هيملا#

 ملأ رصأ لأ ددهأ ملأ 9 مهل عدملا اريدصت ح رصأ ملأ

 تيبلا اذه لة هاولوميا-١!قوذلا ب اص ىلءىذتالهردصو تيل اذدزعغىفةيروتلا ة> امد
 نا.معلا تيب و ىلا تيبك أر يبك هددت نكي ملا در ري دصتلا عون ظني

 «(بحوملاب لوقا اركاذ) #

 نري 3 مهعفش أل اقذابحومهلىلوق

 صصخبي نأوهلاقن« مم ةفاتك تارانع هرف ساذالو ميكا بول_سأ هللامتي وبحوملاءلوقتلا
 اهتثأ نمريغل اهدي نكلو مكسلل همحوملا ةفصلا, لوي وأ مومعلا اهرهاظن اك نأ دعب ةغصلا

 ةدرغم هلك ىلا بطال فم الكب ا طاخم ملك- ملا بط اخي ناوه عسبصالا ىنأ نبا لاوو ملكستملا
 الرمل نيسع كادر ماكتملا نع سكس ءبحواامه- طفل نءاهملع ىنامف ماك-:1 | مالكن م

 هصدخل قصميخللا اسس لاو ه-ظفل ىوف نم ةييخ موو دفنا هدعيع> نال ب>وملاب

 ىيعيدبتانو

 0 كريس مالك م هش اص عسقت : نأ اهدا ناب مف ب>وملاءلوقلا ه-اضناو

 هئاغنن اوركتإلا كلذ تول ضرعتريغ نم ئثلا كل ذريغل هم هلا كن كلم لاك تين دف كح تبث
 هلوسرلو ةزاعلا هنو لذالا ممْرعالا ن-ركل هني دملا ىلا انعحر نا نولوقي ىلا هن هلوق حح

 جارخال ازعالل اودثاو نيم هؤملا قد رف نعلذالابوم-هقي رةنءزءالاناو:كم-ماننيهؤمللو
 مكح توشا ضرعنريذ نم نينمؤمللو هلوسراو هلل ةزس:لا هم دموع درلا ىف ىلا عت هللا تنثاف
 لوة4ه:هو صيخلال | بتءاصمالكى ختام معهم فئلالووز علا هق تل ١ نيفودومال جارخالا

 مهدالان ا ىرثعبقلاىرفددقلاهيدار اوم هدالا ىلع ناجال لاذ هدب ا جاسسلل ىرثعقلا

 ا 0 ا 0 بهشالاو مهدالا ىلع ل.<ريهالا ل هلاو سرفلا ىلع 4« لاكل د نير رد 1

 لومت.ف ريللا لعغي نم كلم ههللاقي نا ةلاعه.دهل ر عقاب الذاريانا ل_ءف ىلءثءامااةدشو
 ىف عقو ظفل ل جوه ب>وم ا, لوقلا نا ص كتل ابحاص مالكنمىناثنا مسقلاو رم 1! لعفأ لبال
 همظنو سانلا نيب لوا دنىذلا مسقلا الهو هقاءتمرك ذب لما هدا مف الخ ىلع ريغلا مالك

 جاح نيالوقكتايعبدب دبا!بادكأ

 ىدايالاب لهاكت اعثا 0 7 ارا رم تيتاذا 6 لاو

 ىدادو ل م>-تاقتمربالاق الوطتملوأ تلةتاوطلاق
 قرغيث يحي ءارادةسالاعونامب ! يشن انوكل هطفلو منايلا اذهاواخا ءددملاقاذدو
 ءاوشلا نسا لوق عونلا د ىفعقوام نبحأن مو قرغلاوه اذدو ىقءةدقرئاممد

 ضراق ىمعللالا م عفقامد ه مه:مدعنولذاعلا ىنانأ املو

 07 ضراعو تاق نيعهناولافو - ايحاش فور املاو_ةجدد 5و

 قىناجر الا تيب لسرتلا ةءاندىلا ل سوتا | نسح ىمسملاهءادكح ىفدوه# با مثلادروأو
 وهو عونل ا ادد ىلعا دهاش كاردنسالا|

 اماظعلا م هللا نفق كا هوك ىنض ىهدح تنك ذا ىتطااغ

 اماقس. ب رم 5 ىوهلا فىدمءتنأ تلاد

 لوعلانيب وهيب قرغلا ل>ال كارد: سالاعو عد ديلا لد أ ام ص دخن كك هظفل ناررق دق

 هنا نينبلاق دو## باهشلالاوىناجّر الا ىتب ريغإ كار دة_سالا عون ىلع او ده ث اسر لو بحوملاب
 بحوملاب لوعل ا ىلءده اشوهودهلوق هشوظنو اوه انعم هم |

 اض.فدألا ىلع عومد تدذاقو « لوغلاىنملان دقو ىنتأر
 2 م ا أذ 0 لا

 تلاعو



 تين

 مصرع لفيال ىأر شح ىف 5 مروع اال افاق

 ىخ الا لوك نسح الاوهو هنم هلك ل وأ تيبلا ف هلكرع 1قئاوامىناثلاوا

 عد ر مس ىدنا ا ىعاد ىلا سدأو » ههجو مطاي معل | نبا ىلا عد رمم

 هلّدمو

 هلممو

 تنع امانا لع ىدهندوذهاو »ع هياص توما نأ ءاستنع

 نا ل دو أ 5 هما 2 اركت

 اورلا ىرسلل تاما |! ده ىف سان ادهاشو

 راسلا|مطع م ىمعو 3-3 انانملا اعدم نمر اسد

 ظفللا لمة ناو اظغارد هلاىفىتلا هماكلا نيعزعملا ىلا ملكلا نوكن نأ رنثكمالاو

 كت ونلادازاك اريد

 سبناود سوم !اانماهلحا نذ 3 تاسرا دءةانعلاك دوس ئاود

 رعاشلا لوك ناكع ضوم ىأ ىفمالكض ه.تيءلا ىنةلكرخ 1قذاوامثا امل |مسقلاو
 لمرلاب ل> ماسالا كاذامو و همام ل هد سم نود ىل ءرلا ىس

 ف رعتااانهنا مدالاىا نا لاك كلر دصالا نم ثلاثلا | اند زتعملا نا نرعاذكم

 نالار دصت ملرهعاا قت اك اذاهىاكلاو ناكع ضوم ىأ ىف لاوزم ىلا نب ناق قدصولوخ لم

 لوهعب ثدح لخدملا نمد - فرعتلا قدنشةدانز نمد الذ تيدلار اصنمرب صتلاقأ

 ىعس نأ نس ىلا اضنأ عمد الا ىف نبالاقهردكن ا ضوم ىأ نتدملا تاك ضع

 مسعلا نم عفودقووشآ اربد هد ثلا لان يفرطلار , طن ىناثلا ةيغعتلار ,دصن لوالا مسقلاهب

 اموم-عرا#ت<راق ىدهلا,ة لال ذل اورتسشا نيذلا كئلو أ ىلاعت هلودرب رعلا بامكان لّرالا

 ثلاثلا معلا ن مو نين سوملا عب هللا تااودس ءاولاع هلودىناثلامعلان مو نددءعماواك

 ىأن لاو دؤزهتس هناوناك ام مهنما ورح نب دلان واخ كلمق ن ه ىل رب ىرهمسا دعلو ىلاعت هلوق

 ضارتعاو دمه ,فمالاكل ا اهفىنأي : نأو هوزتعملا نبا هنعفسهذ 02 او مسكر دصتلا قواك ضاآلآ

 رعاشلا لوقك هلو ن ءبارضا همف

 دعت بارتلا تحت نم لكى لب + دهعتمم ىلع دعت ملكت ناك

 ريخالام 5 ما ريصن ناوهو لد دسشلاهاعسو دارك 35121 عراب 3 مهما اقع احدقو

 عبصالا ىنأ نبا لاف 5 نم ىلع من سف لع معن أن طركشا مهلوقل سكملا, وأ الثآ هلا 1

 تاعفىرءشده اشىلع عوذا اهل قأ ل

 كةاخىذأ 1ءارومستة<او 5 0 نم ىلخ ىل ءريدا

 لوأتساا مهلكرش [ىو اوامودهوزتعملا نناهررةىذلاىناشلا هعلا اووظن تأ هب لما تامحأ

 هللا هجر نيدلا ىص ا تيب ونسحال ا هنا ىلءقافن ال عقوىذلاودوهيفةلك

 ىف ثب د> نمالا تامل ارئارس . + تروطا ىرمس نع ثالحت ىف

 ىلع نيعتب ود املا لهس هناوهلاب ذأ[ ف اك اب ةلزان ةلوهممل!ت>رامرب ى1صنا | ىتءأ عونلا اد-

 مد-ع عم نيدلا ئص ثلا ناو هسس(اهبدا دري بدأ ةنكس ن ماحد اسدكرتي النا ىوذءملا بيد

 ىفناموعلات ب واذا سال اهب تأ للزغلا سنح ن ضل 0 | ةيمسب هغا

 مههحوال المهاوسانلطالو 2 مي ل يعو

 حردتلا عمدباو ناممعلا تدب نمو ىلا تيب ن هرمعأعونلا ادد ىفنيدلاز

 هو هيب فرط قاهرركعريدصتلا عون ىلح ه متلاة
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 وهو هنن 5 : ةنهدسل و

 (بحوللا,لوفلاركذ)
 نيبوىذر-عقراقاوأ
 لا روهطام) نيتلحار
 ترتخاف لاحرلاقانعأو

 ىل-ع نسطولاب حامسا |

 تدشن ًاوند.ءلانحامسلا

 ,  هنسالا الان كمل اذا
 . رطضملا ىأر الخوه بك

 ش جيشلا ممرو اهبوكرالا
 ه.ء.ضغعبحوم هلعا آنا

 ' روع الا قالا
 . هحاش قرعأ الءادازه
 هحالع باطأ فيكف

 هدطاب سالا م صاو

 هرهاظ سرامأ ف دكف
 هلوأ دفأمل باخو
 ئذو هرخ آحلسأ فكف

 فكف هد

 عضأ مل لاحو هذ ىفالتأ

 كرادنأ ف كفاهردص

 نارفك ال م هللا ادزع

 ناكناطءشلا هللا نعلو

 ناطا_سلا كلذ ىلا ىنذ
 هةدتوا تءداثالا 5

 ةابحوا قرأ هميشراهتقأ
 اقملللا مرحو [هتقفنأ

 ذئاصقو اهتفلتأ لاومأو

 اهتمدخ دئاومواهتوظن

 هسجو اهةذرعةلآو

 الاتبنأل هذ امضعن
 لهو تأ تسح َن

 ثح نسمالا تاطخأ

 لهو تاصأ ىنأ_تيس>
 تب رد تنبح نمالا تدعب

 ثدح نمالا تثرخ لهو

 . هس ىهه>و مطاي هلوق

 هضرع ماشي



 6 2 1 (مضقانملاركذ)

 82 ردصدارك 5
 (ردصلا ىلعزملا

 وفعل ا نع ىرخالا ضرعد و

 م نينسعوذو مصلاو

 ضمغو مرا ىلا امهادحخا

 نيد هحزق ملط ا نع ىرخالا

 نيب هدحو عطقا اودَعلا

 هداىهو عطالاو فيلا :

 نومكلاوروهظاا نيب 3

 بامعلا نمفر-هنالم ا 30

 ىدة مالو باورلا برضرب د
 ةلازالالا سنانلا نم ©

 لحال مدلا ةقاراريغ
 ةقدوةرذلا مح ىلع نهلا
 ةوفهلا نع مح الوةرهشلا

 ةطقتلامرك ةطقسلا نع
 هلقو هظفل نيب رعنلا نا من
 همدقو٠ دبتدت ضرالاو

 الوهمشالا كولاءاعل ل
 حاورالاوههدال اوذعلا

 ايي هقالطاو هس نيد

 هقانوو هل- نيب ماسحالا

 سدوح نيبران أ اذاق تراظنو

 اهازب سايب دو كاكا

 نينو ىسارب دوس نأ
 امآو ةرابغملا اما نان وك
 اماني. رطنيب وةزاذملا
 نيدو ةيرثلا اماو ةيرغلا

 ىغرأ قران ناام | نيقارذ

 تارة قو لطم هلو
 الا طرشلا سل
 دهامتل اق. اذكر طوربشما
 يضانملاطرشلا قيلت و
 حلا ىلع طورمثملا

 / هلع دن نيدلا قد

 مان ملعنلا غدا فاخالف . هياطمدهشا نأ م 0
 ىلعدازو ةمكألا نم هف عدوأام عملدملا ىرخم» ارسأو هطورمشب عمال مالاكللا هبقرمد> هناق
 اذهاومظن اق نايمعل اامأو مادن الا نحو ةلره_سل !فطاو هقرلا هابي دنمهاسك امعكلذ
 ىلدوملانيدلا ارد عشلاتيب ومهتسي دنىفعوذلا

 مرلا نءاعاونأ قوشلا مي« َ م”كلاكل فدو عماج هماللك

 نم كاذري_غوأ هظعو موأ همكح» هتلمح تيب مظانلا ىنأ, نأو د عماملا مالكل ا ناررقت دق
 ةيسانم ىناثلارطشل نيب وتيبلا نملوال ارطشلا نيب سلو لاثمالا ىر ع ىرد ىتلا قئاقحلا
 ىتمعي انتي وتبدل اذه بايىفالوخ دلما نايرطرأ لوةمءالم سانياالو

 مدعلاكن وذلا له دنعهدو-و ه٠. هتمكح نغتللاذامالكلا عج
 زعتببىلا ةفيطا ةراشا هرف نأ ظقبتملا ل«.لالا طفلا اذه ىنعاهامم تيرحأ ام تيببلا الد ةمكح
 دتءهدو-وذ لاشمالا ىرح ىرغ همك ر هشام عماجلا هماللكى سيل نأ تررقىناةنيدلا
 قذوملاهللاو مدعلاك قوذلا لهأ

 «( ضف انلاركأ د)»+

 ء(موهسعرتاا ريش لغّرحو «  اوأنواوعمزا نا مهضقان اىنا)
 رثؤل نكمملا نود ليحت ملا م اكسملا دا هو لمده سمو نكم# ني_ضرمتن ىلع طرمشللا قماعت ه-ضقانملا
 عوقو صأ ع وقو طرمث ذارهاظا ا ىف هسفن ضقان ماكدملا نأاكف طورمثملا عوقو مع قيلعتلا
 هغ اذلا لوقهلاثمو نيضمعت

 بارغا|باشوأ تسثاماذا « ىهاسوأ مك فو سناو
 لّوالاالىناثلا هدا هو ل سم بارغلا بيش ىلعو نكم هبيش ىل ءبطالا مكح ع وقو 4ةءاعت نا
 || اذ_هن أ هيا انئثلا ىن نيبو ةهسضقانملانيبقرفلاو ادنأمكستال لنا لوقي نأ هدوصقم نال
 هضقاذما قندلا ىئص شا |تيب و طرمش هش سل هباعاب ئذلا نو باح االو أ همق سدل بانلا

 مدعااو توملادعب تيمحأو جور م« تءدعاذا مهولسا نوسىنناو
 اومظن لنامهءلاو نسا ةءاتفتيءلاورهاظ لم.-ملاو نكمملا نيضقتلا نيب طرمُسلا قلعت

 نيدلازعتسو مهتع د,ىعونلااده
 مرهلاةوهمتتبشوزعباشام « اذاني-زانلادهعضقان أ ىف

 تير لسصتسم مرهل ا ةوم بامشو نكمممزعلا بيشنا ه-رمثو هين فر رقنيلازع يشلا
 هنفةراعتسالاب ا فر رقت امكح هيثتلا لاو ىفهترامد سا يسوهناكماو مزعلا بيشرب وصن
 بيش ىرألو هسشت | ىفندغلايملل ئذلا فة قسطا ىندم.اعّدا ىهةرا٠ةسالااولاق ماو لكسشا
 1 1 راظا امه ندا ارع تيب ىف ل كسملاو نكمم اور دهن لك ىلعو هسثنلا ىف هغل امملل اهو مرعل |

 ْ مههيعزئااريبثلغرسو ه ارأنداوءمزأنامهضقانأى ا 2 ىتعدتتو
 2 باوصلاب ملعأهللا وه.اعمالكلاا ند عضو أ تب !!اذد ىف لت -ملاو نكمملا ىلع طرمثلا قماعت

 ء(ردصلا ىلعزةلادروهو ربدص ارك ذ)»

 (مأملأ ريصأ لأ ددهأ ملأ «٠ مهل دملاردصتي حرصأأ)
 ءفدًاوهريد_دتلاوربددتلا نورخأتملاهاهمرودصلا ىلعزانالا دروهىذلا عونا اذه

 - [تببلا ىفةلكرخ [قفاواملّوالا ماسقأ هنالث ىلعزب_عملا سا هم-قدقو ماقتملاب قدلأ رعمتسملا
 ١ رعاشلا ل وةك اهله سن ا تن'اكوأ هردصىف



 ةدايزبوأ اهفيصصتوأ ةسلكف ب رعتباماةن خخ اوملا كلت نماهب صلختلا نككىتلا هوجولا نهاهحو | ْ

 فصعتلا دهاشو رصنأ افهاًممع تعلقت با اذه :رمد- نإ هءضعلاوو هب راومدمسثرلا ن : دس اف 1 ا

 را ىل-هولا نيدلاز ”جتالوق بج تاسدلاتادة ىلا 1
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 هنسعد دم ىف ىلإ -ا نيدلا ىص خشلا تن و ا

 ىلصوملانيدلاَر 01 1 ىرمعتلار مهردقأ ىف

 باو يسسسرب
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 ىتلاىنا علا ن نمكلذري_ذوأ ظءووأ ةمكح ىلد لمثمتس رءاشذلاىبا أ, نآود عما+ لا مالكلا | |

 ا
 ا

 4 ١

 مديرو هنع نسا ههوق ىلع 53 هلضغ لذبق لضفاذ لن مو ىلسعإأ | 00

 دناوقااهو-و نءانازرلا هدأ 5 ىفلا ةد-ىفهللاريغناك اذا ساونىيألوقوأ 2

 (عما+لا مالك ارك ذ) 7 ١ اذ / 4 9 مَ

 1 ا | هحدح رضافسا ةءاغراكن 0 جر و ةددسا هند هلعركتام[||!

 اوريغن ا :!4!نكلاولات
 ىل-عراشأو تاطا_سلا

 قاكمه-ةرافعىفاو-ا

 زورا ناسشء لوقف ردا ةيراؤملان م ةوامده اشاماف ا ذريغوأ صقنو أ

 بييحو مناد كشمو ور معو ّك هشباوناو ىهناكم نمل ناو

 بيبشننمؤملاريمأانمو « بنعقو نيطنلاو ني_صح> انق

 م مل اريمأايلاقف بيب نينمؤملاريمأ ان ول اهلا تن لاق هب رفظواماثهرعثلا غاب الف

 انف قتيل كنان نحو [ههذ لد ارلا متي صلختف بيش نينموملاريمأ انضوال تلاقأن

 اهلامح اذ ىد.ثرلا نيمٌؤملاريهأةيراج هدلاخ ىف سان ىبأل وق دل !دهاشو بالا

 برضأ هنعأ لعأ ال تسقيوأ | .
 0 ادنو ا اشمأ

 ةعاجتمأ

 واح ١ 0 هام لمار عاملا 5 مكباب ىلءىرعش عاضدمعل

 000 0000 مكباب لع ىرعشماضدقل لبلد ىلع جا ناكل لتأللاقخ مس ودهن هاعرتس تلف م ًّ الا لأ /لاقف هسسا هدد اعرك كلذ دش املا
 كلذدنا ملا ءلق

 ماذا ءاعس ناطاسلا

 رغغن اذاردو هودك جر. مل

 اذا كمو هوغد برشب ل
 سدلف هوفعر طش طمس

 هحرع طمس اوهاضر نيد

 فيسلاو هيضغ نيب سلو

 ا م لت هحارف

 نيب سيلاكن اد هسطم
 زاخ هعمتوملاوةامملا

 قا تسالال راش تاك غنيا خشلا لع نيل

 نيب نامزلا اذى وانعم #2 الاهم اكلك ى-شمد

 نيزملاو فلا نمىتاذ 5-3 تحارتساو حرا لمدنا

 ملا ىلع ىدنءمهردقأ تنك ذا 3-3 هلزيم ساحل ضا ىدتعاسل * ال

 هيراوملاو ةملالاذلارمهرذقأ ابدي ربمهرد أو ةلمهملانيسلاب سخ أ ابدي ري صخأ ىنةيراوملا

 ىءمدنر 0 هس قرأ /نكل كا كلذهلانإساض:أ في ركلانةبر ل
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 ردعلا هيسضرالو ىذا

 ةبانلا هسضضكمو ىل-حلا
 هيفشنال مم ف اجرأ ىهو لذاعلا باطن نم مّدهتتام ىلع همر دسمان أ ىتدعب دبتدب و قوذلا هب سن ًاّمسد

 ىمكح د فتساو ىنملةعل' برات « الف”ىدابوم# تن ىلذاعا
 هظفلب دارهلاو نو: هب راوملا ىدا هنأ هن «مهفي قوذ ىندأ هل نم ىد|بو تن الذاعلل و5

 تيءلاراص ةيراوملاتاصحاذإ و لاك اةباغىف وهو يهمس ةيراوملا لبق ىنعملاو نراوبراود

 ىمكح د ةنساو ىنملةءلاكزاون «٠ الف ”ىدلنوذحمتنأ ىلذاعاب

 حير دااو هلا ةغ.صىلا لوبقملا ح -دملا هغ صنم لعتت اد

 +( عماجلا مالكا ارك ذ١ <
 (مدعااك قوذلا لد ادنعهدوحو لا هتك نغتملاذامالكلا عج)

 117 قاعخا هوتي وعملا
 نم قمضأو و بنذللا ىريل

 عصلا دو نم نيدأو هو

 هده عه نين ذأو ذوهو

 بعت ونامموهولوقلا
 ناهروهورذعاا هدم

 امهادحا طب نب. ديوذو

 ملا ا نكد لا ن.ريهز لوقك ل ثملا» ءارحا ىضتعت :ةلاح وأ اهظءووأ اهمك مظانلا لمن ولائمالاىرحنىر 2

 لسن (زووملا هوق)
 ىرورخلا

 ماسالا اهذارهىت عت ٠ اراكس وفنااتناك اذاو ىنتملالوةوأ
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 (ةيراولاركذ)
 ةورفرهدلاعرفنالاو دوش

 لالا هورع ضن الوهلاح

 ةلممى ذات نبا لوقف. رظ نمو هشعنو هنبولد دارملاو

 فوفملاملاكلادرهظفلا ىلع « ىتفهنااكريخأ لأ ىثب»ب

 نمكلذريغو لزغل او دملا نمىتسشناذعملكما لا نات ا نعةرابعةعانصلا ىف يوفغتلاو |
 ه-نزولا فةل_هلا ىواس عماهششا نع ةلا_صفن«مالاكلا نم ةل-ج ىف نةلكض ارغالا و نوذفلا ا اوت رك 31 نالوا

 |١ لاثق :راصةلااك اسمو .عصأو اوغابأ راهنس>أو ةريبصةااوأ هطسوتملاوأ هلي وطااةلحلاب نوكيوأ | دا ةعرككر 1
 ةغباذلا لوقالي وطلاةلهاب همءاحام || (اضدأ هلو)

 عفاش مرك اواو: ثم لضفأو 3-3 اد.سريك وام ال- امظعأو ا جييشلاو ميشا اطار

 نوديزندياولا ىبأ لوةةيطسوتملاة لابو ||| بر هنن دجلاو ملاسضاناو

 عطأ | صو عمم القو عضخ ؟لذو « نهأز ءوريصأ مك-ةحاو لمجأ هن جت باعت فيك نيم اعلا
 ىلا بسطا !ىبأ لوةةريدقلا ةلهجارءاجاملاثمو أ

 ىل دريس ندا ل ضن شد سددر 5 دعا لس ”لعلجاعل طقأ ل: 1لقأ : هقارغب ىناو همحاتلا كش

 هسرذ ىلع هلج مهل وق ن ملجاعاطقالا نمعطقأ ءاطعالاوةلانالا ن 1 : أ هرثعا | ىقةلاقالا نم لقأ |

 هلاوحأو هفاعلا عرديف

 شعل هما رمش صغام

 اهمىندز ىأدززئ اولا نمىى_ضوم ىلا ندع ىادعأوا_سلا نم لس اولها اوءالهةبسالا نم لع ا سنالا هةهحأ صوصقم
 ةقالطوريثيلا ىعوةثاشدلا ش نمرعشلاولاهتلا ىهر هشاشهلا نم شه: ههدهعأت اك || ربخ نم لعشملا هءاكدرو

 7 ١ ةيراجه طع نأو هو ىرستلا ن مريس هلوةوك- ءاىنب رقىأ ندا لاضفالان نمل ضذفغت هحولا ١ ىلات.غرامىلء هنمالس

 00 لمأتملا نع ةداقعلا هش-وهيلوزتاسان, الا ظا ملال ا هده لح د صقأ لو ةلصا ا نم لصاه ار مش 1 تقاس ه4:مادا قهللا

 || هاه ىف تأ, لو رمأ لعفاهنم هلاك لكن وكءلالا بسكر تلا ةداتع اهءاعتاوةسساامةلل اههناف |
 : هلناب ,تابعيدلا باص مسن لاوذملا اذد ىلعو م الكل ا يصف نم م ئد هغ ءلاهذ ه ىلع هري_صقلا ا

 هرخأدل جا عزنا ده هيلا
 هؤرعأ نا مسرناك دقو

 هللا هر نيدلا نص خشلاتبب ون اه سملا || تاجرحنم ىجورخ بيس
 مج فك ةرتنعّنه نب « نِعال> لسردعالدعا لطآرصقأ | دقو ناسارخ ىف يوقوو

 نيداازع غشا |تيب وناسوعلاهمظاام عوذلااذهو |[ تدروا 1ىناهصةلات ناك
 مكن اند ادبعرا قربارداتمعا 5 0 1 ١ هيض >-ناطاسلاكاذنم

 اى داس و ةرم يخلع لا نكلاولابطلا ع نمتغامتس تيمااا ده ا جاتا هةس.عك ىه فدا

 1 رواسي

 ١ مارطارع شمال ماركا

 مسبح دش قةر شو د> ١ فوف 2 للا أ طعاعنماح رشا نزحان ان

 (معلا قدشاب قكتىل داعب 5 ممءاقألا لمي ديلاطام هنا لداعلل لوق مد: ل5

 || تنشناو نيلتتتشناو كلدعىف ن_-ثذ تشن ا فيوفتا!تيب ىفهلتلقكلذ4تررقالو|| قمال هدد لك

 ا تال ا
 ا هلهلوق قةتكدنلان كر لوس هب |قدصلا هبسذلاب لكلا نأ» مد ثنوأ هين قةروهعشؤو ا تدير الكا ل

 ا هللوةأ ىنك كلذدع لبج اذاىن .د لس لذاعلل ىب :-] ا ماعلا تان نمءام.دناهسف

 | ىلعب اك هضءق اودهحا

 1١ -. 0 . .0 6. 0 - 2 ,مث الر ماع هاه 16
 م هع د_.كول دعا افوغت تدش ناو ىاععت تتش ناو عنع مش ناو حرق تمقلو نرد

 دا الا بس يكول 206 وسلاح

 فزعءكنلذدء.فتمعثعءاذداو ع 1

 « ىيراواارك د)« 1 | مالا
 (ىمكحدفتساو ىنملقعا!براو + الف” ىدإ بوب تن أ ىذاعاي) | هع يس
 الاب نيار دن كلت جالا ىقوفرألا مهقم شم ىهوو اوم: انو ةلمهمءارد راوملا ا معأالو 7 4 0

 1 و ْ 0 ل عقو ن-س>و
 ا ل _سفأ ملكدملا ناك ءارلا مسكت بر ووهذ د_مسفاداءارلاو واولا تف: قرعلا برو نم هيما 0 5 ل 1 | )ا هلك

 ندةكالوةملكملا لوقي ناةيراوملا -ةم>و هذطاب لد وأد نءممادبأ اعمالك ارهاط مووغ» 1 ارلا 0060 كتل راه كاد الل ا تل دن ' ِ ,| ىلإ. .  ]| ريسترهباوص (ءارااوهلوق)

 1 ف فرعا و الا كلذ

 ركام
 يلا

 0 ادم 4 ةيباو
7 

 < هد



 (سيوفتلارك ذإ 2
 ىنمْابيطاا ىبألوقىلا هيفرظت ناتيبلا اذه عسبصالا ىبأ نبا[

 ىل 2 ذتءلئشللوشاخ « هغامم نود ىعرصىامالا ىسع

 امش ىنقي ن هزيح ىف هلع لذا هحودمخ عم بدالا نس>أهنال ى ملا تيب نمل ضفأ ةتام' نبا تنمق |
 ههح نم هدايز ىفتملا تيب ىف و ناكن او لم أ هلق بي ملف ةينمأ لكدح دام لبي امهدوحو هترل3 ىف لع-و

 لكنأ ةتاسن نبا تين ىف 8 ىرص قامالا ىدع هلوعب ظفللا ىق ةراعتساو هغامم نود هلوةىنهغلا ملأ

 لثملا جر ه>رخأ هن 0 دما ىف هغلاملاةدايز عمةستالتام نبا هلعج هحو د ممل ىبنتملا هإعحام
 ى هلاك ىنتملا تيب 0 ونيسنلافرطانلالماناذاو ينآوريساوره وهناك 1

 ردصدهب لعتسا23ادهو ىنامالا لكى عر دق ح ودمملا نأ ىف ا تدب لصداح نال ةنادن نبا تين ردص

 هنوكلا ةنان نباتاريغ لم الب امن دلا بعص لمأ لك لان ن نم نال هردص موزا هزمتلاو ام 5 نا تيد

 هنوكع م ات عيمج القت _سمرخا ىعمقت لمقلا :: 0 للا جرخمر زمعلا جرخأ |

 هبات نبا تيد حرب ذو ب نداآلا ٠ نسسح> قةباغاد- هو حو د مملأ ىذنم ا هلعحام حداملل ل_عح نايداز 1

 ىبأ تيد ىلءهررق ىذلا نسما دعنتلاى عسبصالا| ىبأ نبا مالكى هنا هوو نم ىبنملا تيب ىلع |

 لاغبالا با ىهودعرالا باو الاهزلل-هسانلا ضع ىلع طلتخ دقو ةنامأ نء.اتببوسمطاا ا

 ىورلااهشضىتلا ءلكل !ىفالا ن وكال لاغنالا ناوره ا قرغ'ا ول مكتلاونيكملا ولسدتلاو أ

 لخدمهلسيلف نيكل امو لسدتلاو ل.مكستلاك ىنعملا ماع دعب ىنأب اهاضد ًاوشوهب قاع امو
 تفذدحاذا لب تيبلا ىنعم ديزئالا مالا ماكم ىهيفاقل ارارقت-١نعةرامعهنالباونالا هله ىف

 عسيو قدرط لكردغلا
 دقو قددصفا ا مهردلاب

 نأ انقيدصت نطظااناك

 اذ | نأ ناد لكس
 نمافنك اناوآ بصخأ

 هل ضقنءانامحو هلظ

 هنا هلدعن “الاانا ند

 نيح خي كلاءاقب هللا لاطأ
 باعع هناا ىلع تراط

 ساحو سد"رلاب هبطاخحلا

 رد-صو ناوندلا نسم
 ةرددع ضدئقا نوالا

 هفلتألا ضعب ةساسلا

 كالها هضرع لء-ورىلا

 كارتالا لام هيلع بيو
 ةلاحدلا, هراد ن-هدد و

 ةلاءرلاو نا سرغءان دك و

 07 هناك ا ل

 رىكحفاو ىرشأ هدصدأو

 0 بكحاراا نادل

 لزعاعرىل ىلاولاو رعد

 ىلع لالا قب ر فحم
 ةزازكلا ى.:وردعلات اا

 قراغي وهذ ىنعملا ما. له. ىتأ ناوهناف ل مكمل امأو هد-ءاوقىةنكمتاخالتيسلاىنعم صن || ٠
 نانوكمال لييذتلاولاغنالاو عطاقملاووشلا ىنىتأ,هنوك امدد-نيه-ونملددتلاو لاغنالا || ٠

 لمح ك-كاومدقتملا مالكسلا ىنعم نع ناجرذال لسد -:ااولاخغ:الاووثآ!نود عطاقملا ىنالا

 ب ضورعالسكك ا سك اماةهدةتملاةلمك- 1 ىلع ضرغل المكي ىن-هعىنأب نأدال

 تيسلاز عاسلاغبعوشسسا والاغا ىعس ىتلاةهاكلا ىلع دير هنوكل لاغالا قراغلسدتلاو

 0 مدي اريغوىلمدتإف « تضم بيلا, شيعةذاهل ليذتلا فنيدلائصتسبو
 ىلدوملا نيالازع تين و مهتيعي دف عونل اذه اومظاامنادمعلاو

 مسءلا,نازرالاو لكلا لّوأىف ٠ تادح هم-ققررو ىثيع لبد
 مسقلاىفهللابؤكو ل ذاعاب « مهءاةللا لدي ديلاطامهللاو 2 ىتيعدبتببو
 تامشاو هيلع توكسا | نسحو ماللكلا | مات 1عب تءاج ىتل اةل هلا ىه مقل ىف هللاب كو ىلوتف

 هلاكو ه فرض ىف ترامامىتلا ل: ىرجتتررادتك وزاتتش سلام ا

 ىتناف لاطهظفلا هم نيدلازع شل تافذدوصمتلاعونلا اذهل هيعس ىهىلالميذتلا ةظفلامأو
 مراول نمنلو لا نات عقار كوالا داي وال اع روم الو تمزأموإ

 ىتأي ىذلا لممكسل اوه ىلذاءاب لوقو تاراه2 سالا فطلأ نمتي.ل ا ىنءامقللا ليذلوطولايذالا
 ررةتو هيلع مالكلا مدهتت دقووشملا ىف ١

 ىعمدعامو الؤردصلا 0

 الاىلوق هداز ناي-كلاو

 قاؤلعو همكم قاواغ

 رخل اىع لعحو همك

 هلع نم“ ىلا ارو هلطى

 لاؤسلاةلذتنرذا لوقأو
 ىمىللقهنمدرلا مزعو

 سم تنزرف
 قلاب ىرأامةع

 هرك ذب انفو عسضأ امو

 3 كلانا لم هنمطق
 ىاقلا "اكن دةذ هحرسشو

5200 
 ل 1 ل أ طعاعنما حرفا نزحا ن نلأن 3

 انونعم ناك ادارعاشل اوةداد !|قرطوى 1 ةيطان داشر اريغد-غبب ماعدت احوق 4 مات تمأت فبوفتلا :

 ظافلالا ناس هوغو هس رغلا ىتاعملا نم م ىعم عارتخا ىلا لواط: هلا نع هدي ريصقت هقاشم مو ١

 لاو مراس هسشو امابا ورم ل كلوا هد هل ن 2 ناوهكلا هدم رق لك عا ًاتودقره باع ف طعن ملو

 8 5 ضس طو طءد هشضىدلاف ةهلان ٠ يديد هو هني ىف قأ طااومد رشنريغى 20-0 3

 26 ب ل 3 وسان 1 _ 06

 2-ذدب
3 



 مهلاح ثاسحالو مهلاعذأ
 ضاقالو مها الخ تدقإلا
 مهث امم تضاعالا مههاح

 الا مهدورب تنال الو

 تاعالو مهدو د>- تءاص

 لفسالا مهدو لد

 مهدي تلاطالو مهدوح

 نادل مرش كدا
 هذه قفهللان مهدهعب ىفوأ نمو نارقل اول. خال اوةارولا ىناه> ه.اعاد ءونولتعي و نواتعمف : ِِ 0 ع : ١

 0113 لبد مد ناك مالكل ا ناناقح هيلعا دعو ىلامت هلوق امهدحأ الب دن هقن : رمشلادب الا ا
 ٌنطويرهبح دنت
 همالغ فهد و 4 د

 مركلا نم هبئانو هماما

 نمهافكواهقوفش قاعدو

 هيشاغلا لمت نالضفلا

 قرشا نم همه انو ةمامأ

 باسثو ه.عافق ظافلا
 ا امول_م اهسلب هةدعافتم

 5 5 . 2 00008 3 35 1 2 ا هده ام اه تامل

 لاوتمح بالا اذه ىف مهد: نسحأ دقاو لاكلا هياغفودو لد دن هاك تيل اذهزدعف أ 2 ولد 20-6
 060 مممو مهاضاف هقفقص

 | هراكشخ مايأدول لمح

 | هنازي للعرس أ اذا ىتح
 هلك اهناتساو لكو

 هسدنأ و هف غر هفلأو

 هد هذمأو ا

 ميما نبالاد - هةطر 0 ديلشة م 5 ا - اقمو رولا هرينان دو

 هعيدانمصو ه_هعك

 ىلا هردلا عجم هقبدسد

 ىلعهردبلا عضو و ةردلا

 ٍ نمرانلا عضد لذ ةرددلا

 هفكنمةرصدلا الو هقرط

 هل-و2نم هلامجرخيالو

 ا هنايح ثداحخل عمه

 يف كل هنامه ثراو

 درا دا ىهأ]

 لل ٌثءاها سبل ىتلا لا مالا جر خش مالكا قجرخ ل 1 2 هه ةريخالا ةليان رو فكل الا ىزاجن : 5 5 1
 !ىراصقو ممدابآ ترمصقالا

 ىدعسألاةتان نبا 1

 ىنعما راركس هما دارآوتدبلا يقنع جاتحاملوالار معلا ى عدلان مهدارا ام قو سادناو ْ: وهذ هعام مونالا هعام

 (مسعلا ىهشاب كو ىلذاعاب « مهءاقللا ل دلاطامهللاو)

 اهليقام قة ةلمحي هءاع توكسلا ن_س>و هماقدعب امالكر ئاذلاوأ مظانلا لذ ناوه لديذتلا
 نأ لدمك_لا نيب وهنيب قرفااو قدقدل ا ةداب زب لثملا ىر ىرذظواد مك يهديزتو ماللكلا نم
 نموهدكو بو لالا ملاكا | قة ريغدغب للبي ذتلاولاوكلا ىلا جاع ىنعم ىلع درب لل مكستلا

 ةريخالاة لحل اناووهز ناك لطاءلا نا لطابلا قهز و قأساءاحلةو ىلإ: هلو ه.اع دهاوشلا مظعأ

 لهواورفك ام مهان زح كإذىلاعت هلوق هلثمورثا سلا لع ا

 هللا لسسىف نول أعد ؛ةنملا مهل دأب مسا اومأومهسفنا نينمؤملان مىركتشاهللانا ىلاعن هلودو

 ماسلا للا جر مالكلا اذهجرغف هللا ٠ نءههدهع وأن هوة 1 اع هلوقرش الا ودلع تركس |

 تنتك اهامعن لف هن مه نمل سو 4 ء.اعهللا ىل هىبنلا لوةودو هي رمش. ا هناا ىفكلذ عقوو
 هيلع تيتك اهل ع ناو هيلع بنك لاهامعي لفاهئيسب مه ندو ارمشء هلت دنا ؟ اهامع ناو 4 |حرر راهصرا جر مداد كار دايذك م هدرا

 وه كلاهالاهنبا ىلع كإمال مسو هباع هللا ىلدهلوقفكال اهالا هنا ىلع لإ مالو ةل_حاو هئيس

 درغنا لييذتلا اذهولاثمالا جرت ه_فمالاكلاجرشوهلايذأب ةغالا !قلعتت ىذلا لبيذتلا ||
 هغانلال بانل ااذه سموحارخا |

 3 ا هسشاطاورعتوهعالت
 بذهملالاحرلا ىأ ثعش ىلع ©« هل الاخ ى يدك دو

 جرذخ جرخ هنالر عش ىف عقو لبد دن نسسحأ نم بالهمللا لاج >رلا ىأ هلوةنأ ىلع عب ديلا لهأ قفتا
 برءلاضء؛لودهلدمولثملا

 لز أ لاذاهيكرأ مالعو ٠ لزانلّوُأتنكفلازئاوعدو

 قداصاكبذاكملا سلو ه لادولاىتب ادولا مشد
 قئاونمبحلا لس>أ ىو « داعبلا لوطب نومي زاخ

 ةئيططالوقهنهن حو لثملا جرخ ا.,مفمالاكسلا جرخو لد دن نيتيملا ىْر2 نملك

 دم دماحملا نامغأ طع نمو ه هلامد ١ ىنع ىطعد ىتؤروزز

 هقوهدارغت ا ىلعدارملا ىندملابلقتسس | تيبلاردصو ل ملا جرت رش لدي دن هلكت يملا رع ناق ْ
 هجالمردصلاو زا اني راصفطءالابو طعن ١ و ىطعي هل اووف نس>فطهنزمتلاب هلاصتا ماضأ

 ل 5 1 | دال ادكر

 0 هس ا نهرو دس زيتي جوا ل ْ

 مركب نب لعنومنمدام » 00 د

 لوول ثعلاعب 0 دب نمو هبمار 5 اوناوهلاهرك دلهقب اطمهنهض قفل ديداك تيما ارق

 لمأ الب اس دلا ب عكأ ىب ا د هلمؤ أ ايش ىل لدوح قدس

 لمأ البام اس دلا بعحأ ىن 0 ,لاودس راس || لثملا جرت هحرخأف اديك نو ان اسما هدف مدقتملا

 لاو فيس تاك لثملا جر جرخا ذا حدملا تال ىنعملاةداي زودكوتلا ن م هدارأ امل صل '

 نءا
. 



 ف

 ناطشلاالا هناسن اموت درمذأ ادع نسحأو ترك ذام منو هم ريثلادللا صأ نمترك ذامد الا[
 نزةالوامْدع رقت ىف اودلال_هأىلا ل نددر و نس>الا كالو ,ةنءتافاغت دقو هركصذأ نأ

 ىلا اديلا!هنافنسح أ ىذلا ىلءامامغةيرلاعل اديلا كالت نساحت ديرب نا كاع ساتلاسر
 لييقتلا وفك مح ارا ه معذم دي ىف لسع ارثأول

 لمأتلاو نيمأ ا هسسحف و اهثغلواهثوغل بولقلا ست كاةجارلا

 ةافعلا لاما اههركب كرا دوملعلا ريدا ل نماهنكم ويلقلاو فيس !ايدشا اهطعىتلا لمانالاو

 الواهح دمت هعفأو عض والا اهدخرك ذو نت الا تاطال لضفلا, 4م -ةوللضفلا دو هليذ

 اه صازعىتلا ةلداحماو دب رملا لوقلا نم مدةةام دعب كنا مع عصفاوتهاصلاتةطن أ نا اهلثلركتي
 اني ارك تلو نب رهقلاك هقاو [ىفو نيعلا اني ارقت لو نب د لاك كالملل اذن أ تن أ تر رقأ ديد لا ىلع
 همهفمهشالو هماكح دربال ن نمانيب كسى اال طادحو قلرو ىانذىشامو نيسلا هككاولا

 لضانملا عرتس ورظاذملا لولا نءرصصقي و لذاكنا نلوذ هاو لضافل ا نملوضغ اان رهظرف :
 ةغمطللا اهنساح ءتاسوو هش رشلاهديىلا ترم. أ ىذلا مظعالا ماقملا اننبب ك-< ناتي ًأردقو

 ان أ بحاصو ىوهلل ىوهام ىذلا انك انعالماحوانملاكف رمد هو انماغئشن هوانمامز كلامهنأك

 مضففي رشلا هساحميلا انمدسقيو همكح رهالا لصفمل ىوغامو كح اصل _ضامهللاتو امو

 نامصخ طاسلا كل ذ فهل ضرالا انلم.ةتد_هب لقو طارتشالا كلذ ربع هللا ةريخمدعقف هلع انني

 ىثمواهرفملقلا طشنف طارملاءاوسىلا اند هاو ططشن الو ىاحاب اننيب مكحاف ضعب ىلع امض تن

 ىلع هللاركشو ةءاطواعمسلاتو تان أواءك اررخو باوذلا ا! ترطواح ره سرطاا ضر

 ضالا قفز نات امرا ن الآ :١ .ه ىدك ىلعتلات ىدلا “ل اندراب . © هة[ل0
 الصافتتمريبخ ل-_ةمكئنبالو مالا ةسقيقكانأبن وريذملا ىأرلا اننيب مكحو ناسف ست هسفىذلا
 علاطو هركف همس نم كوامملا هشناواهلدأو اعقدأ اوتاكو ثالاملا هب ركع ام ىلع اتضارتو كلذ ىلع
 ماه هورخافملا ماظن ىهىتلا ناطلسلا |ان الوم مايا مس دي ىلا عت هلل اود سمس ىف ةلملا هده دا ل محامي
 راجوهامرادةممايالارمسكمال ىذلا هماقملالظب معو رك اشلا ثدغو كت اشلا ثوغو ْرث "املا
 ىتأوةرباغملا عانق نعاوبف شكى لا نيدلا لاح خيشلا ةلاسر تق ىل عت هلا« ءاشن ارساكوهام ريخالو

 ريك | ىلع هلدلل | بشو و بدال ا ىداعهعاطاو ة اج بح هن اهعمو و لم هل سدا لاء ملك اهق

 نيدلا نص خيشلا تيبف تامعب ديلا ت ان أ ىلا عج رز »+ لدععسا
 مهرك دذنىرك او-رقدةفىلدد « مهمهلب ىىلا دعوا هللاد

 بايحالارك ذءادزت# حرباملودءلانأالا كاذامو هلاذ_هاءاعدلا ىف سانا ارباغنيدلا ئد زيشلا
 عوذلا اذهاومظنيلناممعلا ورك دا! كل ذهب رك او-رقدبامحأ اورك ذوهلد ءاور رك اةلكف

 هبيع دق نيالارغ خبات نيو مهسكل
 موادومانأ ارظانهتدصأ م هئفىوذلل حلا ارباغت

 مظنهناف « لاحملاهنعودضب نيدلازعتسىفمالكلاو « لاطدة:ةرياغمللا عوىف حرشلاامأ
 ىيعي بثت و «ماجبالاريغدتبب ةداقع نمانارأ امو 0 ماهفالا مي رباغنكأو هرباغملا

 مهمرقب ىلامآطس اهارأ «٠ دق ٍبتقرلا بى سال ارباغأ
 در مهنأ ىهت أ هارأ املأ الا لاذامو ىنءمللهح دمىفمجترباغو بسقرلا مذ ىلعاوعجأ دقس الا
 بيكرتلا نحو ىنءملاةبار غو ةرياغملا ندح ىلارظناو بينما ةراي زب لعد ةوال !ةنبقارملل

 (لسيد 7 3

 رحاذاىدلا هددثو لالا ةناق ىلا قياسا هفصو نع قء ذا رامدملا ادهن االولو موالونا دعب

 مهءاعر ديت هللا لأسأو

 مهلدعزقزرلا نالخأ
 مهئطووو شيغلا فاك |
 مهدودود- 4 |فارعا

 مهكر و لضفلا فاندأ

 قاراصقوزعلا فاك ا
 قولاعت هللا ىلانغرأ نا

 ةياقكلا قوقمهلدتيال نأ

 ةداعرلا ليخف مهادعالو
 ةم.ه:انوغطاامد-ُثكو

 انواع ةحردلاو اولا
 نم نوردظتام 00
 لاح ن م نوما اعلاع

 مه سلا هرلام نمنوءمدعو

 ةنوثللا تاقوأ ةنوذلل ا مانأ
 كاان ةيودعلا نامز و

 ةيرمباكدالوةيوعسدلا
 ىفمهاثيبقباسلا اذهىف
 مظ 6 ناؤخا ةلطعلا

 ناوعاةلزعلا فو طوسلا
 يح طشلاج ار

 هاقجو-ظادخلا مهام

 ةلاعح كوأ ةلامعروشنع

 ا دو اع وعم
 مهدهعبا رمش باع و

 مهرومأ تاغاسق ايارس
 مهروس تناسى ح

 آلا مهرودف تلعالو

 تفساالو مهرود.تلخ

 مهرو ذصتقاضالا م 2

 الا مهران تدل ةوأ الو

 مهلامدازالو مهروأغا |

 الو م-هذو ر هم صقن "الا

 تمروالا مساك ا ترد
 مهقانع تادتالو مهفونا
 الو معهقالخأ تعظقالا
 تدسفالامهلا اوحأت ص



 رجالاودوسالا ىلا ل: تمد ىتلا قزم نمؤتو ريك الا ىلضغب ف رت»ت نا كم حال_د || مال سريفؤتنم هر ده
 تبأو رارضالا الا, ارا عذب ل ناوى شالا اهالدبال ىطنةرحران نمل تو اح بحوتدل || تلخدفا ىلع ما قءاغباو
 ىتلا كاسقن لبا براقع عجالو هرمداقلا از هللاىرالف ران اىفالعتور داالا كنا دئا د || ىادهلا د اان ًاوهماع

 ماقىبأ لوقب لثعو مالاكدلا عطقضهرضاحاها فومسلالاعن ناتداعنا |
 تغللاود1انيب دطاودخىف ٠ تتكلا نمءاشاق دصأ فيلا | تاكتافياذ ولا دجأ

 ان و نمتح "رخو

 بي رلاو كشلا ءالج نهنوتم + ىففث امعلادوسال متافصلاا ضد |
 نهرطقي ىتلاةلاقملا هله عممو هح رخآ ىذلا ظرغلار ادم مهذو هحرح هلا في رك نقدا || هبناكذا ىتغلب و رضام
 قدرط نع ىننو هعادخ ىلا عجرملاذأ ىدايلاو ه-ثقا ملا: ذم ىداءلاوهدنا أر و مدلا منا وح ١ هنورمدت ن ل_فذفلاانأ

 لئاقلال وش قا هناو هر دقتقولا مكح ىلعر دّقلاوهرهدرهدلا نا إءوهعارق ٍ ىز راوخال كح

 نوةماهريغبارعانا «٠ اذنمبخغاو برعم امل موت اعف ل-ضفلاب ىل_ع
 ىقةدايزا مذ هام هسفد نمهلاب من انع جرالاو هس د-ةىفبهاتملاا'لاوهلا تغتلافأ|

 نال نسحالا ناك امابايشلا لهح دنع خ ومشلا ٍلعنباو باوملا ليكىف فيفطتلاو تانسلا ||

 ىلعوك رباك ظ غلا ىلعوك تود سلا لنا تعزاك قو ثعشلا ىلع كاخألعتو ثقل |دع لرب

 تنأو انااما كل اسلا نم هعفنل هك سنا مفك ةءفرو كلامملادسشت ىف كامعمىفا معتاما دك ارانلا

 ى م ىلع قد اوس كلم

 برك ىف هللا مك ناك

 ا ولا عتولا كاذاماو لكنا ١
 | بسد او هجهافرعأالو

 ىذلا ىد_> لوهنببالارثك الا ىفىنتمع لارأامو نذشالا نينكر لاكم دست ىف و نيدنلاك كي .للإ] ل_ذفااوأ هتنكنا

 وصلا ىرسشا نا ىلعىلاو ىها سدا ىذلا هغهذو ىلع هاد سدا ' وهفناك امو رهطملاوأوأ
 اهفعضانوفطلاىوقاو اهف عار

 رهشالا محور وظالا اهلاضذ نم كلذ دع برع |تاداسهددو اهغقنداواهلعا تانعشلا ى راو ١ م ص ى عمو مخفم مسا

 ىلاىماذداو كي .عكلذكو مهر ان [نمدي ْ لضوء ا

 ناس 1 اك امو هةملاكم
 ١ 2 ١

. 1 

 رف نمهب ىتبعام ه.سنلا هله ىلعوهرساإ1لا ركل اوهرئابلاة خل هذه نمدوسالا رسعللابو للاشأ] ءاقللاد:ء دار |لاح
طسو هنورعم ىف ورعم تاوالاطا نا ىلع: اكط !لذرءا:الا | تانسا معن احن 5 3

 ةفوسكلاءادعالا هو-وىفىرهأ تاو

 ةادسالا |: ت الو "الا حا اوك ده دا ةضلاو للامم ةاط ةاعهنيارفغت_ساو هق 5 1 1 00-0
 . تعش الذ اوع نم ص: وعملاو كلاممىن طرقا م هلنارقغتساو هقوشكم | قوعرقلا ىح لاصتلا

 عم هللا« اك | 1-2

 ددمتناالا تيب ناو ضرالا ىنةمياخ ل انلعحاب ادواداي كل ل.ةولو كوسة ىناكثةالو ضغلا اذه
 اهمعنهللادبا ةيديؤملاةبكلملا ةتاطلساا هقي ثلادللا نماناةرك ذاوددد2و بغشاادردذو 0

 نم حدملا دهام ىلادعالو اهلفو اهفي-سلام الاولاج الا ىف ظقي اواووش ناس>الان ىزاجو || 2000

 رمشب نمو قسوام ول للاب 4_سأب نم مسسقاواهسخ مايق نم مركلاوسابلا ضأ ارق ىلخأ الو امنا || 70 7د ىف كب
 |0000 0 لامع ق ومالا ,! در وللا كك ءاظ اوي سالار راحتول قاس[ ذارمقلابهدفلطإإ | 2 سا وقتاو
 طرا دوسالا هطبخ ىلع باغام ل ردالاوأر حزب لدللا هللا هئيشع هءاراملر اهلا اهنلا اطولو لهدال | هدصعل ا نع همها قرطو

 |تامساقلا ىبأ خشلا دنع

 و ىلع ةدضاعملاو بدالا لول_سري_غلمانالا كلت نيب انل شاف كلذ لعورسملانمضالا|| "< ا ىق-حلاو 3 0 0 غ !تضخام لوآ 21
 هله جرحالور هلا نع ةمه-ارلا كلت نم ثي داو جوع الو قا ىنعةماقتسالاوبونلاو تامزالا ا ليي

 نيب وذنب لعو ةردلا دشرلا ىناعم لعد مل طب ىلاعتهنلاو ةهدنلا نيدلاوكلا مص || 0 هيلا مالا

 سكس: كاذد:ءفاروطسم بالا فك اذ ناكولوقلا نممدقتامل._سادو اروة سمانا غلا | ترم تاج وز
 لازلا هفسخ هيغاشملا نعّل_سماو هفن اريصق عدا صالالث او للا هعب د لبق وهقرطف.ساا || : (تانزرملا

 راّرَغموعلا ىف وام دادملا ليا ىف غزابل ار ابا فيعسا ااهأ لاق غلاخلاب هفورعم فو.سلا ناذ ْ ءاعبهللا لاطأ تنكح

 تمهؤدقو هه مق ىلا ىباسلا تن[ باب مةىلا ترو سنو هلظ ىدايلاتنأ أ نمتدظتدقا || م ٠5 ىالومو ىديس
 1 0 0 متتاوطصطصلا را باكلا ىقانامإلا

 ندالا



 ىعسمح ن .مكهدحو ىلع نم كإهحو ىلح اح نمش |

 قم نم عسص ميلحو ىهشج كاذو: 2 بهذ نمو ءدمس- نيدامن امش

 نول نم سشلادولن[ةلسحلاثورنمءاعتخلا ية نوةلسا ل م ءاورزلا كنمع نبأ

 ناغضالا تمجو اظرغداك الاتلك أ كو اذه بابحالا لوسرنمءادعالار ذننيأو بابشلا
 ْك_ففاعباب لع! ىت>مايالا كاع تذخاو ران نم ظاوشب نكد وتس سف دضا |١ توكشواظق
 اذه كنع عدذ تقولك ىف لق تنك( 1 نءاساالولو تقملا فت: ةوامل ىلا كضرعت الواو اجلا

 ىورلانبالوقمهفاو دي دح مونلا لرمي فءاطغاا لن: عفككاذا دو ر.أتو ذياملار غلا
 مالا هقوختنادو باورلاهل + تعض ىذدلافدساا لا مدخي نا

 ملاهي ىرسحام عت لازام « هلداع ئنال توملاو توما

 مدختفهر أد ماو] فو.سلا ناو تي رذا مالقالا ىف هللا ىفقاذب

 هرضق ىلع لراطتملا (مألاقو هدل- نعه-رخ سى ضغلاداكو هدقىلع فسسلابثو كاذ دنعفا

 | شق هسنذ ةماعلا لوقت كوهفىبشرتةملاو رامالا ىلا ىنمضرعتملاو هررغقدرط ىلءىثاملاو

 اهبهذأ نأ ىلا كر دنال هذ غن تمعتاو تارمغلاْن ةةرغأ ى-كةاس نع تره دقل 2 نس

 شءرأاملاطىذلاتساوأ تا راع

 كطدو هلماخ تامهمىف ك«ذرو كن[ شو الافق عطقفنيكسلاو دو ه--.عر ضع أو كقرطو

 نكس ملل قو لد هع ةسهلل فيلا

 هقوسااتناو ترمس وىل 1م ىلع تسعو ترئا فيكى رعشتإ لف كطقو لامعتسالا كيدحو

 ظلم تنأو كلانلا نوصلانأو ماكللا نوك تاج رك او قداصلا ان و كلما انناو

 ىراسان أو 4-سقت نم م لكلا س طاحت نأو حالغ انو حال غللتنأو كلاس لا ظفطلاب أو عرازملا

 قريص ني مسقاو دوسالا مدا1للا تنأو نا ا 1 دمرالات ناو رصانلاانأو حابصلا

 انودق نيس اراه لاول لل انا «حوىلاعت هلوق <ىدخم وصمم لهو ةرطسملا ن نملا عاونأ ىذبق

 ةبلط بخالىف 0 ةسترلذال ىردق غولب نعننا ةرصمهراهنلا هي ؟انلعحو لمالاهبآ

 اولاو ثمح كابرا ضب لوقركس أ ال ىاف
 هيعضأام هل فأ ه هيكل زا

 هيصقلاك لت قشنم ه٠ هن قزرلا فشترب

 ةسين ذىسه-ولسرطلا ف عفر اهقاب

 هيرتم اذ ايتاكالا نيكسملا قرعأام ْ
 باذ_ظرحاس تناتغلابو ترمة غال_ءلاوأ باد ءلارباسإلا فت قو ناوردلا تنباعتا
 فرح ىلع هللاد_ت لناوف-اصملاءةرب وأ فرطلا 2غ ىوسا منمكلاف مولع اادسقتب ترفنوأ
 ىفتن أل هوري>ح وهواء ءاخرمدبلا حرك فرط ىلا تءفر وأ اريكتا نجا المع تعجوأ

 عاسو هفي_ساقنب براذلالكأ اداقزرلا اب قءلن ميصاوأ هقيطن مههلا نكد 2 لامخ الا لوذلا
 ىلظحن م تنأ نبأ ىدك اوفو غىدك اوال لكلا ىطعأ اعر راسو ىد>ًا ام لو هسأر ىلع
 تزر مكىدالا ضرعلان ءتناتزعاذادرةلاردوللا نمه.بتهصخامو ىنغالا قكو ىنسالا

 نأ يهوه إظ ىلا هبط نم لبق كت حرف هئيسريطسنا لئاود نمتحرخكو همهم تينعااك

 لودل | نيط امش نمدو دعم ص اذقالا ىوذ نيب كمل ثع لح ادم نانإلاءىرح ناسللا قوتفمتاقاك

 نال الرب رمدب تعصو نت نا ىلا اختير حوا ف صاو غو ءاشب نيب سقتنلاو سرطا | ىفتنأو 3

 مفاطلا م ةلئاراس ىلع ةرسعبلاو حارلا لامعلا نمدردملا ةلزنءالا ىنمتنك اف تو تفز

 نمو نيعنانملابوض# سياق ىادم عا ماس :نااه]مادالو نيع نم كناو ىزدهع ل سفن دعت الذ

 جذل ءاقب هللا لاطأ ىتحاح

 هديل لعفأ لاثمأ ىلإ

 اد_ه در ىلع ىب سم>و

 ىالومنكلدشأ بالا
 ىأرناةدرب ىحريعت الدلأ

 ىقعمجاعيج ا.هدريتأ
 رلللار ضورلا ني لولا
 لوأ هيأرفالاو
 روب ث نيد .«سىبأ ىلا هل د)

 اهفهلماقف هيلع لخ د ني>
 مايقلا دروع وم حر شم

 | بد

 لاطأ زيشلا ن تعم ناك

 ق>فرع نا دعب ةءاعب هللا

 4 لاق رحم وهل ىمدخ

 ريصن ال نا هم ىحدمو

 عمو أب 5 طخ بوطإلا 6

 نامزلا عم مو ايزح موصخلا

 00 تا

 هن تناك هئالول هسناع
 هدلاتناكلامآو ةطونم
 لك تغلخ ام ةطوسم

 لك عا> ارفالحالا

 جشاابىناكو قالخالا

 اده مرح نع ىس هاا 1

 موللا اذهبجومو مويا

 ان _هدنؤمد فك اانأو

 هج فنا |ضفن اولاؤسلا

 لع همساحأال لو لاخلا

 نم هشقان اورئاغ سلا
 ريغ هيرشأ لورئار ك١قاود

 ىه امي ال لالا غم 0

 ىعاضبإل يدق أو عرفلا

 بتءاام لوأاب ثيد_لا

 انعساحن ا ىفهدوعق هيلع

 زعىهلةاثنو هلوأ ىف هلذد

 يهبل ء صرحامج ىمالا



 هللا ىلصدنل|لوسر نإ اوكش

 هطهرىذا لسوهل او هماع

 نمرفكلا ىلا قام_ول

 لوقأ ىنكلاو هطبس ىدد
 *» ص اش ءادريغات : هانم

 انستا ارعأ ن-< هةر

 نا لعأ اناو تلعساام

 ناو ة.قرلاهذهبةملحلا
 3 ثخان وكتب اود

 ةياح لال طشن ناؤ هئ اها

 تأرق ةطاخلا نكتلف

 1 -نلس»# 55 . .٠ : ََ : ءاسؤ ١ 2 ااذأ

 الرع تلا منا
 د-ةهتءلطن ر وردلاك

 ١" ن ” | يل اهيسسب ىذلا ب ارسل اسف نشيعل لال نم هريجس مب مسانل ا هعطقب سن الا ل. ضقاذلا ا ع تك هدم تلصو

 روذالاب ةل-.ه !هتءاعو
 توءدو ارظتناواذغ

 تاءاس ىو-ط» نأ هبا

 َْق سلاح رب ورامللا

 |مالظاادفوىنرمسس وهرود
 الا ثيلءالض لزند-قو - 1 كلا ظفللاوذانأ او لوصااوتوصلا عفرب و لوهلا شب 1

 |بلطاعتشمب ولخراغي و
 | مقسا هك لاو هعاطواعمس

 نايضغلا نافحأ نم
 |ناهللاهزءاىدس خه شلاو

 م وهدغقادم-و هقورعم

 6 داو 0 طسادا مصل 5

 هيالهأ انودغب ام مان.

 دعى ةبحالا ءاملاناكنا

 صضم دمغلا ق كل دهمدقو ا

 تاو «ارجح هيدتعه ,كفةوسقلا تماحو ءاجرلا هدام نمهللامحرباعاوهجرلا تبلسدو 1

 نأ ايول عيص' اك تن ًاوالو ت'ذالاتع' ةوانوكرغاتااك تنآوال فدكو هو-ولات ش+وءامهدإ

 1 مو بيس 0 ل ا يمل يصل بد وسما جا يا ا 1 1 ا م 7 7

 : هءىتدشو ررغو هس مولعم لوح تاذهءاهمايأ تد-غورك ذلا هدد حوةفلاراك!تزاحورظتنملا

 | اهناطقوااطوأ ىلعانصحو امناطادلازرس لول لاهتدذتاو رومالاىفهةئالع تدجو روهظاا
 || ةقيقكلا ىلعوهف .هللاسمانو

 | ده_هلماطلاماو ةسخالادعسهدمغلاماوهف لصف لك ىف ثاغأ وعضا او ٌقرذ لالضااو ىدهلا نيد

 حلاصملا هلع تبعا بدنو 1مناش ىفرادقالا فورمد ىلءهندرحو

 مقل الث اهةعاصشل اءاينأ حرمشت و ارهقءادعالا سؤر ىلع ساحب كيا هدضلامأو دوءلا
 7 سورمدل !بر-لا ضعووهياب ىلع توملا فو نمرخ اب لهو اريص هلع عط دلل

 نأاهنمو هبرغ نم سمثلا عولطامنم هغب رمثتانآ +مو هيهشي عارقلا نيط امش تفلقو هناذب

 !| نمدخت امك اعمطراووخقربلا مككد رب هناي نمو اعن ىدئارالو اعده در املل ناك هقرأشن هل

 !| لرقأ هرمغدعب ةرغةخاسلا ناهذاللو هربع با.ءاالل هءق ىمت الاوز هيلع بتكو اسرطدسح

 || نأ ىلاددالاه-و<ناساو جنم اصا1لاىلاىأرو

 1 هغفلاظ ١ هفدح نع ثحار لك ىلع ةناعالا هلأ سأو هؤريدو لطا اا د دق د ءاعلكوأو 0

 م افا نم يظعلا هللا غن ةساوادهىلوق

 0 ؟اعلا لو لثق و لث ا لنا ضمد ىف ىندخا م 1

 ا الو ةممدفأ ف سل !تيًرىناف ٠ هعرذوراذماا لصأ نع ف مسا !لس
 |١ مدلاب هضد رعيو هب ولتو هتاكمهذو هل ثا اهل للا هت ط ثنو ةلثاطلا هلي وطلا هءطدخ ممل ع والف

 : ةناىارو ميما سلا لالدح عو دءنراو ساطر لا هحو ىلع براطضاو دلهةوهناودى مادو ٍ

 : هعلب رتغملا هعبطد ؛ زتعملا اهمأ لاو فيلا ىلا فرس او حارمل 05 اوفا 0ك تا

 ل

 ا سلا نيدمكل ا هرسدئاوعه.ءتداءاملاطىذلا سيما امشود حم هءاحاذا ىدءام

 ١١ ىبرح دياك-] ضرع او ىس سا ضرع أ نيط ن مهدعاذةورا نم مت تلات دوصنلا ل سارا ىذا

 تملأ ةعفن مايال ا ىج دال ع نوقريخالو ةعقاشلانملاو ةعد+ برا لاو هغلابلا عدشنااذتسلأ

 لئاقلاٍلوهب ق>الادوملا ||
 ا هقاسمدرعد ورافملا

 ةرامعللابأو بارضلل تن طصللاب أو عنملل تن أوءاطعللا 1 عطقلل تنأو لدول اغراإ]

 | انأ | تاما تلو 0 ارداف ار صدملاتنأو رمعملاانأو بارخال تن أو | ىلاكرحل اريك و هريس

 ْ امادةالاودوحلا هةلءو 03 اما هع تدوس ه ا مصع سن

 :ثاامو نيش عقأاف ديولابلقلان مىلو أن مودل

 ا تاهصه 0 بعل لما يدناطو كدد تن 3ع لدق نيهيع اس ورعب "ملط ىفأشن 0

 أارهالاو خ ركسم لؤاع تن ًاواهد.هتىفبعاملاو حرطدمغل اقتن 11 لودلا لا ص1 بصتنملااب 1

 31 !عاسااو جفرأ نينل اطل | ىاوهراسن نعتن او ثلإملا نين نعسلااّاو

 ا مول ض حد وأ اموب كعغن ن ناك اذار دل مهعفتل ىنغملاو موعتل | لاحريب دن

 3 نمدسغملا لد هلباو هناا ةروا<© تماصلاب نسعي اه ةرساك_ل| دنع كنان ا 0

 ا

 ! عاطأ نم لوأ انام ىدعتا | ىلثم ىلع هنمبرغةسالو ىدصتلا كانثمل يخل ها لع صأ

 هفل.قىذلات ءاوأ هيلا ناودعلا دبتدد» 4 ءلعتأر دو ىرابلا ا

 ]ا

| 
 ا مرا ىفنجاخلا مد لسد و م ةلفان سهلا تاولصلا ىر عش

 كيط»



 د١٠

 فاخأدعوأ ناو عفنلا ب .<قوأدعوناو هدادم تادذظ نماهرردجرذسملاوهامناةراكفالا

 اذان مىداعفدكو هب مضنءهضراعملا زو ىف جرخو هب رغ نم لاد1الذو هباق ىلع عسطو

 مهلا هيىرحامف ريدا

 دامجالا نمتلسام ضن بلاو ه مىمرعوهو شيخلا لفن ملق لئاعلا |
 داس" الاةلوصو لو.-!!مرك « اهاشن ني ماجالاهلتبهو :
 انازنأو محرلا نح راها مس لاو ال هلو! هناسل ظانو العا ماوفيسلاضمكلذدنعفاا '

 دولا زي زعىوقهللا نابمغلاب هلسروهرسص:,:نم هللا ملءءلو سانلا عفانمو ديدش سب هبف ديد || ٠١
 فول اءاعمهتمغاو ناي-صعل ا ىوذىف !دد> عّرمشو فول لالا تحت هنا لم ىذلا هلل
 نمم-هانحأو فود صد ةءو صود ناش اك اغص هل دس ىفنول:امتب نيذلابتارهدمشو
 هلآىلعو فولالا مزاهد هتان دس ىلءهللا لصو فوطقتلا هينادل' اهمعنرا ةرذخالااهدىد-قروأ ]|

 || اه هبلاح فوالا قةرطاعة الص نوفصااروطسمراوصا!قدربىد راو املاط نيذلاه وأ

 | نيب قراقلاهد_حو ىوقتلاهدنزو ىرولا قا دنز فيس-١١ناودعبامأ لسو فونشلاكعاممالا

 م ااماق مطارالاب هفوم.-ىرحاو ءاف> مج دقو قينحلا نيدلا صم ىلحو ءافخ متج دقو مالسألا

 زملا هدم مالقالا ىلع دخو هب وسلا هقي مدلا ددلا هدلجو ءاقح ىهذق لطاءلاوثكش أ :
 1 ع

 ه> امصعنيدلا باب تقو اح اهواح ارمم كش اوعمنلا ىلايل ىف ه:لطأ 1 00-- هبت دتوأ ّ

 أ بلصلا نيب نمداس> الا عا ةدنعج رع ىاد:ام هناك ىذلا داو بك اوكا هني رنهزان 1نمف
 | نيت الا نيب عم هران عقنلاو جدلا ىف تيتشا اذا هرارتركنيالو هراثادعتال بئارتلاو أ[

 | سقار-ءىف لام >اماوء'دعال ارو 2 ىفووطام ا وهذ نيل قوط ىف غامد و مركلاوضاتلاإ ْ

 ءامسىفىنخا اذاوةلعا فرز ةمزاملا هتمعفذكو هلضملا يقل اءاوهأ هيمو مقنلا لهأ
 فضةا!ذارم_عللاليوطل١ هعااظةنسالا ىوقل اووف .ةلهالا نع كولا سن لقت ترضلا هانا
 ناسرفلا لاقمونيروءملارابخأ قهرك ذل أ امو زاس>الالوطد هالوأ انف هعاس ىفداوس
 دقمك مهلملا هر رسءامدلا عفدتاالا هيءاضتس دايز هناكو عمتنملابلاطالمد غىثيغلاناك] ١
 هرمدن حا لودلا تيعشتو باحاقءامدلارثأن م رجا هناساب رصةئااعدو بالطلا كردافد_ه |

 (بدالاةنارخ - 15

 ١ را<ترخز ناو هداوس عفاذملا اهماءاوهاماو عئانصلااياعر تعم |ناواهلاتو اتمدعوهاغاف 1

 || بطاشللاو حوتفلا راكبال اهايسر و بطانخلا كولا ناسا وهو اذه عقتلا نم دمساغاك [)

 ضوملاءارلوطلا فم | هبسارو هع ىلع هة-قاشا ااهرومأ لم_كملاو هسافنا لوص#اهلو دريم--تىف قفنااوأ

 لءفلاىف ملتي ور فعلا ىلا |
 ىف عفشر طملاو ضورلا ني || ر_هدلا نيعاوهامتاك-فرصانل ادوسملاو ناس>الاولدعلا ند هنناىهأ اب ىراط لاو مراكملاو

 ١. | مغأ ثعشأ اهنيدنع تاماحملا مادو هرك ذعفرو هرزأ هاد ثفاهءرسنع بذاملاط ناسنا|

 ا م ءوةٌوم'ل|تازد- عم نم وأو برهعلا قمراوصلاردعبلا ىل-علتاقو هربال هللا ىلع مسةأول

 : 0 2 © ع - 2 ع 2 5 ١
 نا اتذوم ع جارذالاب 1 تارمهلاو تاما تايبولل اريكابلا تامزتاو تا اديبسقلاوزو هيلا لفا تسير يت

 اخ تاداش || بحاسومف لدساتؤملاو ىلك امد ن مز !انهجنامع ةلرالاو لفاخا عاصم لارا ا

 1 ستارهظأهب هلولؤريشات نعمءابلارغثلاو هلدس زعااىلاىداهلامدنلاو ”ىوغلاو دمشزا
 لإ -

6 

 ا

 ل ال ىردج نإ

 ىامل_ه: ىتحءامص انذاآ

 مالمسالا ةماك ناءوو

 اذه ىنعم ىنمالسالا هو

 فرشو 4 مراكم هقالطأ

 انرختاو كا كدب

 (اضد ًاهلوإ

 دءسلاءاقبهنالاطأ تقلخأ| تناك 00- 0 : 42 5

 01 ل ل ل
 |١ لوغب الهم ةتاودىنمرك ىلع سا>و هتاودان مهرك دام تك ١من

 ةعقر جسق ملا نان

 ىندممدول الوجريصلا

 قرم هناا ترمصل ىدرلا

 اسضارهحولا

 ايصااىلاتددرول اوولأ

 باقلا عدوم ىبم تقراغا

59 
 ةاابتسم) نامحال هلئاوو 1

 هاليصلو ءانالا ىلعديسلا ١

 ىلا ىفهيأر ةلاحا ناكالو
 هنعدالو هنلكلو ىنامللا

 ءالونا هغ_عانازا الو 1

 او ءانعللا هشسأو
. 

 هل شرذ

 عاضأ ىف ىأو عاب لع

 فقوم ىنمد سلا نغةملو
 ناعشلو راذتعا

 مآ بو_ثاولا ىتا جمش

 دةاعان نكلاو الح فااحاب
 ندع سلو دا رك دا



 نم ةدئثاو هند قع نع

 ىنديعتسا ىتتاكو هتدقر
 الواضرلا هحوزاالداك
 الو هما الو همال5

 ه-عداو ةمار -

 هن ىت أت فهسأر بكر

 مكلخلا سيكسااوىلادللا

 هعيذأو هرد5نازيمهيرأ

 عضوم غلب اذاوه صا لاو

 لاه عقرلا نم ةحاملا
 هقاسرطوو ةواقحال يوم

 الواذم اهذهقاش عازال

 هءلاعلا مهلا كإت نمدع |

 نأ هيماسلا قالخالاو

 ةسعقرلاب ابح لوب
 ةيطاخلا الهو اههتاكو
 ةحا1ل اءاضقو اهحاصو

 ىهراهرازراو اهئاخلاب

 ندا كلاس لا درا
 هن ااطاع هت رتقااكهتسملا
 ءاشناقذوم ه-.فدنأرف

 ىلا هبا

 (اضنأ هلو)

 هللا لاطا ديلا مذلا

 هديىدس لصوأ اذاهءامقب
 ادعاتالا ءازوللا سملام
 ةدعوةنماظا د
 ال_.اكا اهغ اصو رهدلا

 رسدقأ امو ركشلانيبدل
 قاسلو هلي اعلا نع ىد

 دقلهالا ادهو ءانثلا نع

 هسرمو علو هسفن فرع

 قاذوهردةنازيمىكآرو

 ةسنكىازهحوهىمأ لابو
 ن-ةلطاف تازتاءزئاع
 قتلو لئلالاو لوألا
 ىلءىبنهةساوىلا ا«فش

 . هتردةتلح تلهتل قتلا الول
 ىذا اكنيهحو ىذرغصأ 5 قداع عداخ نم هلاس همدق لاو

 ىد-شاعدولو قوشعمهنار ه ىمارلان يعل نيقصوتو اب

 قلادلا ططم باكتراىلاوعدي» قاما ىوذد نع هيحو

 ىدسات نم ةلطظمتدالو « قراس ني-ع عطقت ملءالول

 قئاعإا لطم لوطمملا اك الو« قراطن م لسةايزاعما الو

 قنال_للا نم هسفامرمثو ٠ ىشاردوس>-نمدصءساالو
 قد ”الارارفرعذاذاالا «ن. اضملا فك نع ىنغن سدا نأ

 ىقماولا ىو هاحان اذا نمو « ىلاحنمم هقد-عي نملاهاو

 قرات نكيتسو قئارالا ه ىداضلا نبا لوقفللاد
 ىررلا نبا لوك كلذ سكع دامءملا ذا فيسلا ىلع للا ليضفنت ةرباغملا نمو

 معالا هقوخ تنادر باورلاهل تعض ىذلا فيسلا ملقلا م دنا

 مهااهب ىرحام عتب لازام 2 هلداعت ٍ هك توسملاو تول

 مدخ تفغهرأ نماهل فومسا ناو ت ا اا

 لاوو كلذ ىنتملارباعو

 ها دهلا سبام .ءادملا « ىلل:اوةىالقاوتعحر ىتح

 بتكلانمءاينا ق1_دافسلا ه ماع ىبأ لوقنم ذوخأم ىنسعملا نكل هحلمانهو رباغملاو

 0 1 اا لرعدأ ماةونأ ضرب لاو عبصال ا ىبأ نبا ناو غلب أ ماع ىبنأ لوقىف ل

 قاطملا بتاكلاو ساطر_ةلاوةاودلاومال_ةالابالا ب تكضال ىتلا بدك ا نم لا ىتح ملل نم

 ىلنعداةو عم رصالا ىبأ نبا مالك 4 منا ىفتملامالكَنيبو ه-نيب قرفلا ظاساو نانا وناس الاودملا

 لاج جشلا ناف هباهنلاو ةياد لا نيب قرغل ار كلا راعملا هب هيار مدعم | ىفند رخأتملل عفرأ نا اذه

 لت د ؛ةرباغملا قرهظأ نيدلا

 لئاوالا ةعطت لاممت< ما هنامر ريخالا تنكن ناوىناو

 هحاصفار لعل ارريف همذوامممم دحار لكح له ىنةرباغملاو امهنيب ةرخاغملاةلاسر ىف هلوقكلذ نم

 ىلاتغشاو هدادم ةل- ىف ديلا لا هداوعأ ىلع لمان الا ن نمقرو هحاشرال طع و

 هللد4 !نونح لير هع تنام نورط تامو لعلاو ن مي>رلا نجرل اهلنا رسس ١ لاقف فيسلا

 ملح !فدلاو ىدلاد ثار دءمس ىلع هللا ىلصو مسوو ردة امم هن طخوملاب هفرمشو ملعلاب لع ىذلا

 .جاردأ نم حاف روطسااهددا او هال ناب دد* لكو نيمملاد#لا ىوذهمكصو هلا ىلعو ناكوهاع

 دعباما امراه مكح ىجايدلا قراهم ىلعزوتلا مالقأ تدتكوا داو غر اصلا فكك تاقتنام رودصلا

 ىلا ممولا تجاتحا اذا رينا بمس عيداعتو ايلعلاوفرمثلا ماظتو ايندلاو نيدلارانمملقلاناذ
 ل رومأ مامزو كارلا كلا دعو ب |نإإ ا ريفسو امعأ اذا برهلا نمل بار حام هو اس امسلا

 اندلارئاخد ىلا ةريشملاىدهلا ةلءأوهرت اوةااهتاغعقازراو واطمو هرئاطلا هد ةمداقو هر انما

 بذل ىلا لو هكعدللا ىلص هسن ةئسو لطانلا هند ارال ىذلا هسا باكمةردن هرخ لاو
 رطاوللا

 كو هذم نم هعركللا ه دب ىلع ىرحام 4دسحو ةتلارساكلا هرخاغي نم نيد وهف لطاوخلا

 اهيطن نأ: - ب دحا- اى 4جع-وب ادن سفن اىلاءا ىف نيا نيد 2 نأ ثالةنوعلودلا ىكأ سه

 اغاف اليد رععر ارز كلها بتكل |ةرسات اع ناو اهكلسوهامناف مولعلا دئارذ

 كلامملارومأ تعستن ١ اذاو اهل امو اغاماوه اغعاو مك انونفتسسشنن اواهاال حوه

 اعاو



 اسي ا نا يحس

1١٠١ 

 لعام ءانطالا م 0 ةرءاقت كلا هل ليال يم 0 ا رثلا 9ك
 ُكسفن امن الا هب كا تلثم دق لتوقب مهنع عقد لول بط مهلك فش ملوكة اغا مهدحأ عفن

 ىغرادو اهمعمهفن 9 1 همةاعرادو اهةدص نحل ىد_صراداددلا نال عرمصم مهعرمس عش تلو

 رحمو هللا جو طرهمو ةنكذ الم ىلصموهنلا تام | ردتنم [م ظنا نادظع :ومرادو اهنمدورت نمل

 اهقار هر تدانو اهنبتد 3[ دقو همز اك نقي كلا ايا ديولع رخل لا اهنم اونشتك"ا هئاملواا 0

 هسقاعب : ت>اررورمسلا ىلإ اهرور مس م- -م5 وشو ىل + اا السمه تلتف اهله او اهب تسول

 انندلا هديعرك تاطوزرعا اذد_جوةماذنلاة ا3 غلاح راهمد:اسفرو امسسغرت ؛ هع 53 ١ تركتاوأ] . 2

 لاعفةبطألا هده ىناعم ميصالا ىبأ نامطظنواوظهنانمممظعوو اوقدصخ يتثدسوا ١ ١ ١

 اهيلعىنثا فاضت الاه زرطب ء ىناؤيظب ايندلا مدي نم
 اومفطصمنم ظءولا, تذح نيح + اناوئنلكحر انتظءو

 اهدلام اهلهالتدبأ نيح م ان جدتلار ملف انت
 اهب رصءتدد>ني> ىلءأل ه انقيل'املاناانتلعأ 1

 اهيلاامو قمت ول باب قحالاو لدالا عراصمانترأ ّ
 اهممون نم تن شامدوزتف + ءاخر مونو اهل سؤب موب

 اهسشداحنم هارتاتل_س يو اذهو لاذ لاوز نعسو

 اهلا لسعنحللرورسغو ء+ اهنم دوز نملداز راد

 اهدخامةروصترغع .٠ مىذاا ىبصملاو ولا طمهم

 اهبشعاو دروأو اهنم ةهتمحلااو<ردق ءادوالارخم

 اهمتلاح ىف هابقع بيبل لك ىري-ل تيدر مم تبغو

 | دلو نمريلاوداهمللعىب * هنأ نيعت تقص: | ذا

 قارقلا مو ىرتهلا فدووروهشهوهودرولا مذهناتىورلا نياوهبطاق سانلا ه-دمام مفنمامانأ 0

 لاقل ليان جادا 8 ١

 لي وطب ئرها ىلءقارغلا مون « دحأ لف قارفلا تامأ: دقو

 لساغو ةبا..سندول4-:م ء دوزتم ىلع هدقاسم ترمه

 ىلاةفهمذورانيدلا حد مىفغلاب ودب رانيدلاة ءاقملا فىريرحلا هدروأ ةرياغملا ىنعأعونلا اذهو

 هتيرغستءارتقاو !باوح ه هترغصتقار رفصأ هيدركأ هةحدم

 ه1 ار را و هيرو ةهبدعم» ةرورأم

 هترسغ مانالا ىلا تديحو ه٠ هترطخ عاملا رحت تنراوو

 هترصهنتو> نم لو-صنهب « هترةن بولهلا نماغاك

 هترمذنو هراضنا دسحان « هترتسعتناونوأ تناغناناو

 هترما تبتتسا هب مآ ك م هترمدنو هتاذغم اذبحو

 هنَرأ ه سمره مه شدحو 5 هترعمح تءادهالوا قى رثدهو

 هترج نطلح طشتخخو وأ هيون هتلر جر دو

 هنرسأ ه-اسأر يسأ مكحو 5 هن رمش سدد هاو يقل

 .٠ - . اه

 هيرطق ه مع ددا ىلوم ى>و 5 هن" مسم تغسص حت قنا

 وذعلا من عرمت انعرهللا
 هطس نا طو سيم ىّتهح نم

 هلبقتا لوقو لضقلا
 د.عاله تناك اغاو دولا

 هل طرتشا و ةعدقلا لاملا

 نمهح رانا ىف ىلع

 ندعي نم تاح اا موس

 جتتس مل ىنطعا نم ىستساال
 بسح ىلعو ىنفع | نإ 0

 نم هدوملاىرحأ هياوح

 لءةس< ناىأر ناودعب

 هناءاشزا

 نيد جنبا لهسىلاهلو)
 م ا نأ (ناملس

 دل همدخ نعءمونلا

 ل الاو

 قأاكو ىر-ع نمهدعا

 00! ذا خلاب

 هنرمدح لصق نم هلم 2+

 هنيشاح ةلجىفلوثملاو

 ادهن الوعي هنشاعةلجو

 علضنو عبش كامل هلأ عاملا

 لاو عقشعو ىمتك او

 فوطبذ عفرتو عنرتو عقربتو
 ريطالو بانحلا اذ-م
 لحزلا اناو بابلا ادم

 هانغاو رفق نمهاوا ىذلا

 فوخ نم هنمآو رعذ نم

 ىد> فوءىداورحالذا

 هله ىتعقر هلع تدزواذا

 همركحجم فرطاهراعاو

 نمرظنو هش فرظو

 ادعب لاو ىعس | نااوذع

 1 انو اعدممو

 بذك اك انعلو ا نءطو

 رثكاو هةالخابارس
 لان الاو هقاقن تارسا



 ف ارطالادب اشنركذ) 1

 «(يياغتلارك ذإ»

 كيو سفن الا وكلا

 اهتاجىف ناك ناو نيعءالا

 لضفلا ىقهلو هسسراعأر

 «(اضدأ هلو)

 امو ا هدحألو دنا

 هني نعرمشلا تدسح

 ل كا ل |ةلح هذه هلمشتو ةلح ا هذه
 ل>ال هيىاب نا مْزتل.1نيدلارع مشل ار نيس ىنالا ىنايال عونلا اذه ناك انو |هدو ءراذلا ىلع تضرع ىتح

 7 ةبعسسلاب ةب رولا

 " [|رطشلا فه يفاقلا ظفلداعأولماك تييةلزتعرطش لكل عج و نيرطشتيبلارطشدحاوتين ىف هدو لا لإ
 5 ا
 ١ 2 نيكد هل

 و تارط الاولاد هف دمانهد ا طلاعاوهدض وهز[ 00

 ا هردقوأ لآ هفاسم

 : 10 0 ا || ادوغ هنطفلا فصاغف

 ١ ادهلاوو اقتيقدارظت
 ىتس دبْثيب و هيقمالكلا ق ضن تهماش |كذارطاءلوقاما | 1

 باوأىف هيدماذودشم

 | ةراعتسالا لمح دقديدكلا
 | ىلاادبسو اهساربقأ ىدرط
 ا هسرض ىمدةوأمهاتحا

 ١ هسسفنلاحلاب ثدحو

 هري-غوأ وه همذد-ةناك امحدمىلا فدو رعاشلا فطاتي ناوهوفطاتلا موقداسسرياغتلا ||
 اعهفىتأ ههجودللا مركب ل اط ىبأ نب ىلع نينصؤملاريمأ مامالا ناو هريغ هم ذام ناسنالاحدماماف :

 | بالا نعالضفباوملا
 عيقادرلا با اوأ ىن اذ ذاكر
 للا مأ ارم ىفالو عرقا

 | نم برقي ئذاهنممهفي)مارغااوه ىذلارو_دقملاىوهللحاشولا ةراعتساناللوبةملاونم || 0
 0 ل الهلهريسغلامتابثاوهريسغ ماب ئ ارك ذىه ةراعتسالااولاوعب ديلا ءاعناوهيشتلا ام ىلع بدالا بنك نم

 ىهاهجببابحالا مثَوةل>قروعشللالملاةراعتسانوكتريدقنلا اذه ىلعو هيبشتلا ىفةغاابملا ||
 اهلرَغهلامكح نوه. لزاءدق هدشتلا نسج ناذ ةسبدالا نسا لا |ممراعتس ىتااةراءتسالا ||

 ىتح كلذ. تيفتك | امىنا عمووذىندأهلنم فرعي ىطتلاورمشنلاوفالا طفل تيبلا ىف حيرصتتلاو | هنا 4 ىو
 ل ةيممةيفاقلا نار رقت اذا: فرعل اوةفرعملا نيب كارتشال ا اهفانفرعتوانفرعت ىطااوفللا دعب تلق ||| "دل هنمهي دععع وبسا

 ال ةيروتلا عددبلا عاونأ نمتيبل !!ذه ىف عمجا دقو مهرششن ريغ فاقلا نوكت نا قوذ فر وصتيام || لخفلا ىفهلد هينراعأ
 : وهىذلا عشوتااو ذلوومسلاونيكملاو ماه الاو طسبلاوةقب اطملاو يشرتلاو ةرا«تسسالا نسحو ْ ىلاعت هللا ءاش نا هيأر

 باوصلايللعأهلاوةدمعلا|| 1
 ا ءاعبشا لاط لازال
 |داقتشالاءوسا يشلا الو

 امهنم لك ىف سل تمد: ىتاا همهحارملا لبثم [ضد اوهفارطالاهباشن هوممىذلا عونلا انها ١١ داع 7 1 و ا : 1 ا( طسإ دامتعالا

 ! تاب نمل د:فارطال اهاشن نماقرط قا نا ركسلا فن س>الوامون ىبرطخام هللانو يهاريسك ا ّس ا 1 . . 314 - ع 3 -_ِ .٠ 1 6 1 0 : نيسدمح هم ا

 1 لوأ ىنةيفاقلا ةظفل مظانلا دمعي ناودفارطالا هياشنو مزتامه-ضراعملا عو رست نكلو ىفرثف ٍإ ٠ 1 و 0

 عبصالاىبأنئاامتاو همهم نيعو هل مهم نيس غدسفلا همعءاناك عونلاادهو اهءلب ىدلا تملا ا 0 0 1 0

 اهءارط اهياثتت هسف تاسالاناةفارطالاهب اثنهاعسف ىعسملا اذ_مهقئالربغ ةمستلاهدهلاقأ| 0 3 0 3 1
 ١ 100 1 ا . ||بترسال هدراوهتمشةعاذ

 ساو ىبأ لوق عوذلا | ده ىفعةوام نس> أو ١ ١

 «(فارطالاهباشترك ذإ»
 *(ممتافدىدارلكرلامهأ « مهأ ناتىلاوقأ فارطأ تهاشإ»

 مراد ىنب ريخ مزاحو د مزاح ىنب ريخ هعرخ

 مدا ىبب ىنميع لم 5 امو معري-خ مرادز

 هبلعمالكلا ىنأ, وءافتك اال |تيب هل-.قدروأ نيدلا قسد جشل ١ نادم طالاةباعىف هيءاخ ىباثلا

 متاقبابلالاو رطاو1لا باس 3 هتاع بالان اردتم اولا

 ميو ىولبلادئاز ىف « م:ىتمالوقتهتشاكفارطا

 مهتاغص نمداو لك ىلا مهأ « مهأ ناقىلاوقأ فارطاتهجاش

 مهعم تنك ىتيلاب همه دب ىف ع وتلا اذهاوومظني لن اممعلاو
 * راغتلارك دا«

 «(معرقب ىام[طساءارا «٠ دق بمقرلابحىف سانلارباغا)»

 تنأاهمدنماه هرو رخل رتغملااسندالماذلا اهأ لاقث مح اهم ذىفهلاثمالا رياغم اءندلا اهمف حد

 ئرحملا



 لل 0

 ىريغلا يارلالوةديرعشلاةلثمالا نمونيملاعلا

 انزرمهتن سذىدحتدحو + ىبوةتنزووى دهان ز وناف

 امورةقلطمةدرع هفاقلا نأ ىقحتو ىصحلا ةنازر ةرخاغملا دارأر عاشلا نا مهفاذا عماسلا ناف
 هس جسم

 سيلان ز رهيفاقلا نوكت نأ قة ةنزلارك ذتيبلاردصيف ىًأروفاالا اهقالطا نرسونوثلا
 ىذر سابعلا نينا دبع دشن اهنا هعب ر ىبأ ن رع نعىكحام عوذلا اذه ةلثمأ بئاعنموالا

 رعلاقف ءه دع دغدعي رادللو « للادعهللاقفو اننا ريحرادادغ طشنو امهنعدللا

 نب. ”ىدعةهق ه_صقلاهذهنمبرقيو نوكياذكهو سابعلا نيشاد .ءلاتفتاقهللاواذكم ||
 اهعاطم ىتلاهندمصققدزرُل اوريرح ةرمض < كاملا د .ءنبدمل اولاد ثن أ نيح عاف را

 مث « هقور ةرانءاكنغأ جرت « هلوقىلاىهتناىتح « اعداتعااهمهوراندلافرع
 ري رح لاف لوقي هارتامرب رقدزرغل لاق ةداشن الا ”ىد_ععطةفعامسالا نعد لولا لغش
 ديلولاداءانذف « اهدادمةاودلان مباصأ لق « لوقيسدناقدزرفللامتفالثماهب باس هارأ
 همجر هش ردصتعمساطهللاو قدزر فلا لاقفتيبلا لاوداشن الا ىلا ”ىد_ءداعو عامتسال اىلا

 سايعلا نبا نيب نا هلوقأ ىذلا عبصال | بأ نيني دلا ىزلاقادسح هجرلاتيلقن | هزعدن الف

 هللا ىذر سابعنبا لضفو لضفلا قا طمىفامباكنيزلاام_ه-ارذسا ىدزرغلانيبوأأ
 عماهمل طم مدقت ةديسطق لج نم عاورلا نب: ىد تيب ناف قرغلارك ذأانأو مول_عم امسممع
 ةسطرك ذتنبل ارد_ص قمدقت مفرع دقنز و نم ىدوفل أب هفد هبل ل داعاملعو اهمظعم

 ىلع ال نئارعا اهدصهو هداوس ىف لملارهنرة فرط هسشن قرع اغلا اهلافشخ قوسن

 نم قدزرفلا نودوه نم هيلا قيس ثيحبتيبلاز ع ىلع ل دياماهبفنا عيععلا و رذلالهأ

 ىأن مدي ورالوىفاوقلا نفىه برضىأ نم هتمفاق جلع مدرغمتبب رعتس وءارعسشلا قال

 هب وعلا ةاعورمعل اةياعىالاةرا هز جارد ساو تاكر لا ىأ نه هي ور ةكرحالو فورا
 الا ىبأ نبامالكى هنا مهريغنءاماولضف ىتلاداوملان مماوقال |ءالؤه هب ىلاءنهننا دم امالول

 لدياممملكدوكلاالاسامتلالا لص لو عيصلا ثمره اظقرفرت دصتلاو يشوتلا نيب وعسبص
 7-0 ودل انين قرفلاو دن ونعم مشوتا | هلال دوه ظل اريد_صتلا ةلالدن اق رغ اوهرَغ ىلعهردص

 نإ ذفالخي نيكملاو اهماع لديىنعم هتيفاو مدقتي ناد الهنا مدقتدق مْسوَتلا نا ضد نيكلاو

 نيالا ئصتيب ومهتمعب دم ىف عشوتلا عاونأو مظني /نايمعلاو
 ىهطغنملاحاهنم لصعي فيك « ةلفاح لصولا ىدثىنوعضرأ مه

 جشوالا تيب رد_صدقو تاسب أ ةدعامنم عماسلا ىلع ىهدقو هبمماهنا لعدق نيدلا نص ةديسصقف
 زد اوملعلا اذه نم ىبنحأ لك ىلعالا امطغنم + فاقلا ن وكم نأ ىدباق ىدثلاو عاذ راارك ذب

 نيدلارع خيْثلاتيب و همدقت نم ىلعهق رلا بال ساب بسك رتل | اله نس> ىف

 محالو لحالب ايصتبف ه ايلسىوهلا عموش ىلقعو ىف
 هتر ابعهلهو ل >الو ل> ال: ترمصف ىلقعو ىون با فىناطعهادرب ىنحمو ىوهلا هحرسم ىفلاق
 مهر“ انفرعانطهرغل « اذاروعشلا كإتالعمهعشو ىبب واصيب

 ىنةطسا او ةكداملا عم همن اعمل .سىفركدقلا دانز حدق ىلا مظا نار قتفي عشوتلا ىنعأ عوذل اذه
 ةيروتلا كسى ةمظتنمه صدا از ربأو عرذلا يه مزتلا اذا مسالا ف ةرمدتلا نس>و بدالا لع

 حتر ىدلاوهالملا هظفلب تيبلاا ده قنانال ارتفرعدةاذه عوذلا ه,مسف لزغلا سأ> نم“

 ىلع ني ملفنيدلازع خيشلا تيبيىف ىوهلاا عيشولامأ و جشكللا وقناعلا ىلع ل اللا عشوتلا بناج
 ممم بسس سيسي يي يي ب ييييييييُيُُيُييه سب هيب ل إلبسلل

 قرصن بع ىلا هحوحأام
 تامف هلاج نع هلاك نيع

 ! لسانا ده ف رصح نه

 انارظةدسا سؤرلانوكر»

 امممن نوزما+د وىلاحل

 خيشلاوهاولاةوىلاوسنم

 مهارا وأ لخافلا

 تاقف لجأ نيل ىعمسا
 مادأو هّمح4 هللا سرح
 لوصولا فيكف ه-:طرغ
 ىتأم نبأو هدمد_ ىلا

 جيشا |نااولاقف4ةفرعم

 هن دوم ىبرمذ: مامالا

 ىرالا ظاانذخأي و ىلعملاب
 مامالا جيلا 2 تاق

 لع نا هءامقب هللالاطأ
 هلضفتو ةلصلا فرح هدب امع

 ءاشنا لف ةفرعملا مال

 ىلاعت هللا

 (نايزرملارمدت ىبأىلاهلو)

 هللالاطأ لضافلا خيشلا
 لح هد ات ماداو ةءاعب

 4مل داصقب نأ هما 5

 ندع هسة سه دو

 فيكف طاسوالا ةطسابم
 دقو طاقسلا هطل اك نع

 ل تان نا همانضر
 هتسد نط رمعلو ةلثب

 رغصلا مدق ىلع ندكثو

 مكلب برع مف هسنأت
 ىلا تددربد هو بح

 نمتييعسا ىتح هنرايز
 صرحال تنك اموهنا ريح

 امالولىلا هرسشد ال نم ىلع
0 

 هقالخ افي رمش نم عومأ

 لوش هس از نا ىنغلب و



 1[ العلا بدو

 اندلاوهرظب دل ادعس و

 راعساولاباهمالغو هلام

 | عراذخت اوان اارهدلا

 قد هماعت | ع.يشيلاب اجرت
 | د.ه,ترمدعل هعءاشالا

 نأالا سلفةعاطتسالا
 ةيقاذ ه4_هراكم سلب

 ةقاصةعراشمدر وهغلاب

 ل ءءازطاليعر هد
 ىل-ع ركشلاوروصةدن

 قاجاعن ا عريصق نادل
 د-+لادئالق نمره ملاذا

 ىل_> نمللط»: لراهرغ

 . اهرهمرتك اهرد_صدخلا

 اهؤذك رءوادردصلهثو

 اد_>اوالا اهل ضرأ لو

 ىفةداولارذخأ
 "العا دامو برعل تيد

 بركلا د_ةع ىلاولدلا

 كااهفزأانأ هحاح هذهو
 اهقوسأف مامالا خيشلا

 زخااقازدصلا هول
 ضرالاىلا ءاملاقاس اك“

 | مويلا تمم نمان او زرلما
 راب !!نرقنمو هممك ىلإ

 "ركل اك دا همدقلا

 ادد ىف ىدنهلا كيدلاوأ

 ىل-!اولوأ ىبرع جدالا
 ليلا اووذز امد ولاكلاو

 مك-ألابايرأو لو-كلاو
 ىارظنلاوان أ امولوذلاو
 ا.علاؤدلاو ياام

 امموسلاو ىنتسينعبال
 حابصلاهو دغانذضتقا

 رطظخم نم يناذحأ ت'الم

 موهكذ-؛لوقانهف رظو 5

 عمساوتلق ىنل5لاو + الهمتاقاداك لاو

 عنمتلق ىفسخلاو 5 ىطع» تاق هفدلاو

 افكت الئام رسأرلا عضو *ىححارلا ةوقد 4فقساتب ىرتهلا لوقهلدمو

 اهنا كسل تلق كسل لاق «ىسغن كب دهب زعلا دمعت اق
 ىغأ ماهعمطتسااللاق 3 اهذختاقاماهلاواهك اه

 / تاء نمنعلاحاضو لوقن اس | ىلعاوعجا عب دبل !ءادعو
 "ا لكر انا[ فا"و اراك نينطال الآ ك لاق

 رهام عاسىبا, تاق 35 انسامرخلا ناو عا

 ْ رئاطهقوذ ىنانتلق ه اننلا ناعرمصةا !تافتلاق
 ْ رفاعانلو_هوىلبتلق ه انقوذ نمل س ملأ تلاد
 1 حاسلاا عسب فاين[ تاذو ةلتحانيس ا ددققا تلا
 ١ سا الو هانال ةلبل مودل طوق سك |: .اعطقساو

 انلعممولرسلاب ت<ذم « ىدسح نتمثأدقاتلاق

 انآالاو تلاهانأ تلق «ء نفالاو تلاقانأ تلق
 ردعلا اذه ىلع !ممليثمل نتيفتك !نكو جوفه لاونملا اذه ىلع اهعبجتل» وأ تاسدأ ىهو
 ىلا نيدلا ع هشلا تببو

 مرموذم ريغ ىدوتاةمهلسا اولاد 2 عبتم ريغ ىريدتاقريطدا اولاق

 هّتيحد دب ىف ىلسوملا نيدلازع خشلا تيبوعونلا اذهمهتيعب هى تايمعلامظنيملو
 مهصىكنعىعمستاةمهلسالاو « مهتول»تقاطأ ذالوقلا فتءحار

 رعاشلالوةمد_هن دقو هاه ماوس ا قب اطدالو ةوالح بولعتلا ىفاهل قد لرركش ملداةعدار ماو

 انأالاوتلاهانأت اق « نقالارتلاقانأت لق ةلرذ ةراركمر
 || هلاغتشاالا كلذ نعهدصام هناهلوةأىذلاو دحاو ناك ىفالا اب تأر لو هّده-ا ىهر ركب لنيداازعو

 ىيعب دب تيب و قمقرلا قوسىلا لخ دول هبل نكسار عونلا همه
 ١ مهدصا ىوعي نمتلقلم-١لاو 5 ىعحاربام ىريصتاةريطصا لاق

 . وهولذاع |اباطخ ىلءىدملا تيبلاوهو هلق ىذلا مكهتا |اتيدب ىاعشمتيءلا اهو

 مهنوذوزعوذتنأ اك «٠ هلتاقفاد-و مم لوذعلا لذ
 ء(عشولارك ذه

 (مهرششب | - ء.طدوفل ع اداروعشلا نين العمهعشو)

 هومس اذ هاو هرخآ طفل ىلعالا دم الاكل لأ يا 3 لا نأ ىلع ع ديلا ءالع فنا

 ىداعلان محاشولا ل_* ةلزمم هر ارماللكلا لوأ لزني و حاشولا ةلزئم ىن-عملا هدفلزني هناف كولا

 لديامعم هفاقل! فال | نم ه-هادقهءرفعونلا اهو حاشولا امهياعلو< يللا تلا

 ص ات تذآذذكآ 1 ؟

 <. محسص

 52777 لا ا“

 000 ل لرا قدوك مارد عج مل 5

 : قارعل اريل ران را طل ننام رت لغد هاوشلا دس

 1 سنحنم عون نيروك د ملانالةل_كاقلا هنم لعن أم نيروك دما. افطدا ىءم ىف ناو نيم اعلا ىلع

 نياعلا



 مكهتلا من نيدلا نص مشلاولَوالا نوداذه ىفو ولالا مالاكسا | ىفمازتلالا ىنعماهانعم فلاشي ْ
 هتبوهنانفأ ىلعحاضالا ماج تدرغالوهنا ب ةطاصةنيرقهتيب نكسأام نكلو هتسد د.ىف |

 مك اوماعنالا ىةدلقو شع ه ال, "ىلعان اسحا مدنلا نضع
 ءازهتسالاو ةراقلا ىلع دنهظفل هفدحأ لوركدشلا وحدملا ب رصريغتيبلا اذه نمىلرهظ مل
 هده نم ع رنىلا هتبب ىبرعشن لو د .ءولا عضوم ىف دعولا ىلعالوراذنالا عضذظوم ىف ةراشبلا ىلعالو

 نيدلارع مشل !تيبومهبعب ديف هومظني لنامعلا نا مدت دقو عاوالا

 مركوذرزءوذناءىلوق « نمكدغمدقامفتمكهدقل
 تأ, مل هنكسلو مركل اوزهلا ظفلب هيطاخ امل لول علا ىلع مكس متمنا هستيب ىفرك ذنب دلازع خيشلاف
 معفوذوزعوذتنأك-ع « هتاقفادحومملوذعلالذ ىتب رمكهتلا ةغيصب

 هنمع مكحهتلاوهلذلا فقومىفلذاعاافوةودعب مهشلاوزعلا ظفلب اه لوؤعلا باطقن

 ه(ةعحارملارك ذ)و
 ه( مهدصا ىوقي نمتاقلهحالاو 9 ىتءحاربام ىريص تاةريطصا لاق

 رك ذو هعاوبأ لالسأ ىناهتمطتام عس للا ىف مكح ىلا ضوفولو رعأ ريبك هت سله جارملا
 عاوفالا نم هطبنت_ءاىذلا ىلا اب رق كك هلث «نمتبحتو هتاعارتخا نم انا عم الا ىبأ نبا
 زاغلالاو ارت شالاوحدملا ضرعمىفءاسسهلاو خبد_الاو نانتفالاو مكمتلاك هبي رغلا ةعندبلا
 ماكسملا ك2 ناودو باول او لاو لا ة:>ارملا نعأ ع رثلا السد ىمم ندممموةسهازنااو

 ى_عمفااًا وم سقشرأر ةراءزسواي هريغ نيب و هنيب ثن دسأا ىفةرواكتو لوقلا ىفةعدا ىه
 ةعم ر ىنأ نب رع لوقكت اسأ وأ د اوتبب ىفاما ظفل لوسأو

 رغالاىبودعن م رلاددقلثم « ىرصبأىتتةشافسس و

 رماد »اهل ىطسولات لاو + ىتفلااذنمىرتىربكلاتلاق
 رمعلا ندي ل هوهانفرعدق « اهنمن دقو ىرغصلا تلاق

 ريرت ىعسسملا هناك ىفع وألا اذه ىلعامدهتّئساو تاس الاهدل -هدروأ املعصالا ىبأ نبا لاق

 تقلطأو تاسالاىفاوقنأ الا لاذامو هعضا اوهىفمالاكلا عضوةفرهعملاعرعاشلا اذه ناريبتلا

 ىلع دياهسشن هةم-شوهيتفّرعو فرع ىتاا لعح هناوتاسالا ىف4ةغالد امو هسءوف رمتناكل
 ىفلا ىلا الا لمتالءاسنلا نمهتفلا ذا نسلا ”ىتف هنا مازتلالا لبا در هظ.ل ىرغصلا ىههءاهشغش

 هلا ىرغصلا تلاماغ!لاقي الوانوزومرثاسلا لثملاج ره حرخأ امبهلوقمتخو املاغ لاحرلا نم
 ىربكلا ناريخأ هنوكب لدملا اذه نم صلت هنا لوةأ ىنانا همر ةلو اهاقع فءضا اهمّدخا نود
 كلذهن أت اعومتأرالف عامسلا ىلع ءاوهتتناك اهناوكلذ لس ةدتأرتناك ام نهلّمعأ ىف ىلإ
 كلذزوامتت لو هنع اهلاؤ .نء ترهظ اماه ةءرا دم ىلعهباهد>و نم تروظأ اهل فوصوملا
 هحوم ىذا! راعلا لدا ترهظأو همماعامس ولاؤ اهدا هتلعدوو هنعلاؤ لات عئقو

 نود تناكسف معلا هوسار هغي رعت ىلاتع راف ىطسولاامأو حيرصتلا نم اهعنع لّعلاو هلولا ة دش
 لدام هذصو هفرعم فترهظأ امال نيتخالا نودتاشلا ىناملزنت ىرغصا ا امأو تابثلا ىف ىربكلا |

 مالك ىسننا هبل عل دنرعاشلا ظافلاو كلك نكي لناو كلذ لكفهي اهفغش هد ىلع
 ساؤىبأل وق 3 وذلا اذه ةلممأ دبج نمو عبدالا

 منشأ لوقلاضعيون ه اهلس اموبىل لاو
 عسفناو قلأ اس 5 ا.لعو ىبةضالاو

 عزخ قلاب اكبف ه املقأ ناىنا تاق

 (ةعدا ارهارك ذإ

 فنال_دخا ىلع اهةورمد

 قفرتساول> نيب اهذوذص

 راصرممو ىفحسا رهو
 هلا ترصامري_-خوىلا

 لاوحالا هذه لالخ ىفانأو

 نوك أف قاف“ الاعب

 ىدقالا برغمللابرغماروط

 0 تسلا ادرشم ارزوطو

 ا
 هعرملاهبا_موةةتقرلا

 عساشلا عزتملاالا ةلمسوالو
 ترصدقو عساولا لمالاو

 نيب ريمال ا ءاقب هل! ل اطأ
 اك هيخر ل اوغلا تاس

 دروسا

 تبكرو دراو_م١لوه

 تعذرو هراكملا فاي

 نطيمو وك ودلاالخأ

 ىدحلارملا فارطأ
 ةسياا ريما ترضع

 ةشمالات خاب و تدكوأ

 ءاغضالا قرم اللو تدزوأ

 1 يسناو د_لا ىلإ

 نيكي لضفلا ناذع

 هاعلم ساما نم همداخ

 هثعذ طاسلاو هدم

 ءاشنا ىلاعلا ئارلا همغب
 ىلاعت هللا

 «(اضأ هلو)«
 بائح نع مرك-ا ناكول

 فرصنم مامالا جدشلا

 لامالل وأ تفرصنال
 0 0 نا
 تفر ال ها سىلا قردخم - 3

 تاو] هريغ باب مجخللوأ
 تحوز بطاخ لص ةللوأ
 لازالو هللا ىبأ نكلو

 هتمس د حلا مست ارذدج



. 

 ء(موتارك ذإ)»

 ناوهيديرظتناا ذهب العو

 هدارهق فاو مهلا ذانعلاو
 ءالؤه ندا: مواردق
 ضرالا نطءقارظت دؤولا

 لسفكد او لاه“ الا ىلو هلئاو

 لالا حالتصب

 ركحب ىبأىلا بتكوإ)
 6 رراوكلا

 لاطأ ذا-سالا برقلاب أ
 بردط ك١ ه.ءاقب هللا

 (رهتادب تلام ناوشنلا

 هن اقلل حاسترالا نمو
 روفصعلا ضفتنا ك9

 جازتمالا نمو(رطقل اهلل
 ءاممدلا تقلا[ )هئال ول

 نمو (بدسعلا درايلاو

 زمداك ) هارعجامالا

 ن-هخ | حرابلا 1

 طاشن فيكف (بارلا
 ىواط ىددصا دانس

 قارعلا ىددةنينام هنا

 ىددع نيب امل ناسارخو

 فيكو ناحرحو ر وباسيت
 ةدرب فتطل نا
 ثر 0 دلحولاج

 باورالا يس مملئامثلا

 ةريغم هيلع تركحي#

 بارعالا
 هماعنا ىلو هللاه دب او دو

 ىرقتسم ىلا همالغذافناب

 ناىرمس هلا ىدفال
 ىلإ هن هلياءاش

 (٠ ىلإ ملا سمت ىلا هلو )+

 اذهىند»: لام“ الالزتمل

 ةنسلاب ىاطعمايالاومودلا
 8 _ الاى هظفل يوبصللا امين كرال | لاطخج دملا ضرعم ىفءاحملاو مكه اا نيد قرغلام- بمدعل

 اناا

 ملظا |ىفصقرلااولخهللابتاةو « مهروهشاوخ .رأ ذا تلئتكو
 ىمال يظل ىف صقرلا اول نر وءشلاءاخرا دعب ميا كون كلو ةرانس لا لاثمالا نم مل لا قص قرلاو
 بدالا لهأ نمقادطا ىلع

 «(كيتل اركاذا

 «(مهشوذو زعوذتن أ كج 3 هتان ةاددو مجكوذعلا لذ«

 ضرعم ىف ءاحسه لاب 4 سامتلا ةرثكو كدا سفةب وعصو هراثمو واعل عي ديلا عا رووأقزيزعع ووكهتلا

 لاعي مدهتت ا لصالا ىف مكهتلاوهدح حاضي اذاعي اهب قرغلا ىتأت ودا هيدارب ىذلا لزهلاب وحدملا

 تضغتمك#ت دي ز وأ لاورقتحما كهتملاو هبضغدتشا اذا هءاعركمتو تمد متاذارثبلاتمك#ت
 هنواهاوأر يكل ةد نلوأ ةراشبلاب دعو أ د3 بضغل ا ةدشل كمدملا نوكي| ذه ىلعو ترم تمكتو
 ل ةراشلا ظفلب نانتالا نع ةرايعوه مدطصملا ىفول امعتسالا ىنهل_ص أ الهف كلذ ل_عفدق بطال
 | عضوم ىف ةهراشلا د_هاشفء ازهدسالا الا ضرعم ىف حدملاو دبعولا ناكمف دعولاورااذنالا عضو م ىف

 ا حدملا ظفان« ارسال ض ونعم ىف دلل دعاشوابعلأ اب ادع منهل نأ. نيقتانملارشب ىلاعد هلوقراذنالا

 || نيب نم تاب مهل ىلا: هلوقل» دأت ىفدا ىرسش ثلا لاب ركل اب زسعلا تنأ كنا قذىلاءتهلوق
 | هنوظفحي ناطاسلا لو> نم سرملا مه تا.ةعملا ناواك متدنن ا أ نم هنو ظفح هفلخ نمو هب دي
 | ا كنا سأنم هنوظؤال مخاد كسلا لس ىلع هللا ىهأ نم ه#عتز ىلع

 >,كنااهلوقذنينمؤم متتكتام كنا عادي صان ا هسنب لق ىلإعن هلوق

 أ "1 عشرس فدل دهاشر هدا ايا لب از عريعر ةخاردلا

 تايب. أ نم هنيص- ىبأ نا فىورذلا نبا لوقمظنلا نم
 لالهل ا تافصنء نسا ىنىهذو اسءرهظااهبدح نظال

 ىلاوعلاو امظلا ن م 1 ىدو ه تايدود 2 ىسقلا كاذكو

 لابج ؟ أ لالا مورعل و هسفف ماس !االعام اذاو

 لاسررلا بلد «ملوىز 05 املا ىف انذالاىراو

 كاضنإلا نموأ لبضفلا ن متاك هش نا ك.ف هيد بح هللا نوكأ

 ]| ةنسلا قمكهتلا نمومكسمت

 لاو رعب ةحوم تنأو 8 مع دوط ىل-ع هوورتساو

 لاحرلا لكل ةماح تدغنأ 2 تياصرلا اكشن ا اهتأرام

 لادكلا روز ناىمعف . دي رسهلا نمنك,ملاذاو هلوقب اهه>ام ىل-أ امو
 لفسأ ىلإ هللا ههفرب 2 حلاصل نم هلامف ىورأ نالوقو

 درعغداج لوق» كسهتلا ىفمظنام فرظا نا لمقر

 بكا اوابرلانيب « هدلاواش نمو + بتقلانءاابو سا ااخأ اب رطنااق

 ىبرسعاي ىبرعاي » ىبرعايىرعاب
 بتك قهري لو هناءرنخ نمهنأر يبل ابر هباكى مسالا ىنأ نبارك ذ مكونا ىنعأ عونلااذدو
 ىهعسملا هياكىف دوم باهشلا عنقو مهتيع ديف هومظ ل نا ملا و عد دبلا هْمَأ نم همد-قت نم
 ىلع هيفماهفالا ىشقد< هلت أي لو هدهاو ثض : رك ذهناويهثلاب همل اعمر اصمشأ نم لسوتلا نس
 نال قاوذالاعض راو هير دع انآ ناكو هلاكشا ةراكب لا ازاعدالا ىبأ نبا ن نكعاو مقدم طارص
 د>هرهاط مكهتلا نأد لا هيدارب ىذلا لزولا نيب وهسس قرفلالاوو هملح سراقن اكو هم-هذ

 .الارك دو اد هنطاي واله هرهاظنوكي دولا هيدارب ىذا لرهاانال لالا »_ذوهولزه هنطابو
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 رس جس وع 1 ج7

 ا
 هيج

 رو

 سدن ءىنذلا للا سلو #« ركش ميسكللا عسباطف سلو
 هضم ام هعبا ىف ىذلادخ 4 ه--غاكو همزلأ نم ناو

 الازنالاو؛ لاذرالا رثؤبو « الاهكلا عنطص» نم كاذك

 رارسالا مكنيب تردهظام « رارحأ ل -ضافأ مكنأول
 اعبطأ اذا ساسد قردعلاو «٠ اعورفل !ابذ-ةلودالانا
 ثيدح هد نم اكزالو ٠ ثيبخولا-دأ عرفباطام
 انغب نم ااحزو نوغلسو 5 اسدلاىفامتر نوكردب لف

 مدقا فهل ناكح نمغلمم « مركلا ىف نوغاسال مهنكل
 هفال ما تءركو اهيطىف « هفارطأ تاداق نم لكو

 ميشلا نس>هلصأ ىف تءربو « مركلايو العلا اتا ناك
 ماعلا لف لوقعالنابام « ملاعلا نيب مدا ونب الول

 ظد اقف هرفك نم كاذف « مركو ال_ذفكطءدحاوذ
 هعقاو كلا هل ةحاحوأ « هن اصمالْ لك _طعبدحاوو
 لك الا سنن تدرأةاكأك ٠ ل> اع ماطح ىلا اهرشنال

 هزي لام هسا ان : سدو اريل. ةيشلا نم دان تتاراتتل اذ
 همرعقل لماك صدم داسفا ب 4م وأ ىفلالقعن مسدلذ

 ءاقي هينميعم :كزملا نضل م. ءاوذ هلام ءاد قتيلا

 عرصملا ديد شكر تاب ععلاو 3 عترملا ميخو هرد>اوععبلاو

 ادهعلاىعرب سيل نم<ىرولا سا ادح ميبفد_هعاانردغلاو

 ه-درح صار ا رضاعرو #« ه_كقنودس رهالا ماع دنع

 اكلاحر نم نعد اهوا « كك ض٠ لرض اعرو

 هرمسأ ن م هنود نا هرسثول 4-سفن ىد غي رملاو

 هلوع هلبا هجرانذشاهتخو تع

 .طلا ىبأ لا هأ نم هن دروأ ام ىهتن

 هداءاقلا اناصتلا نم اهناق هب هدئاؤريشب امش انطقال

 هنيخناو فني سل ازحر ند * هنرك زفت ؟عذلل انتم

 بعلابانات أ دقفيرمدلا نا «.بدالالهأ انبباد الاء ءرحو
 هزدعع دم ىلأ دق ؟ « هزحر اندم ذا اعبج ائاق
 دع هتمل انلككحو « در_صقوراث تيب لكنم
 0 « هرخآ الا ىف دل هللا هجرف
 اقاخ ءاحل_.رلل ىذلا ىلع « امئادمالسلاو ةال_صلامن

 هتيعب دبى نيدلا نص خمشلا تبدو مهماسرف
 مرواذتن وس ساو ىدشر ف ءضال 5 ىل دئاد_ثلا قءادعت مدور

 جمشل!تببو عوتلا هديا قانا 1 : ملوهرب ا سلا لاثمالا نم مروادت شتا لونا

 مع ىلعر ان نمرهشا حول يالع هاهلاسرا ه:س+ راوأ هتع دب قنيدلازعأ]]

 2 ا !١١لامم الام مع ىبعران نمر شأ هلوةفأ|

 اا
 (بدالا ةيازخ -1)
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 لا الاكل نيد_ضقألو ما وبل «أو ىننملا ب:

 ةدممو مالو هيلح ناو اش الا لأ ادودخ هعاوأ ىل :لثما لاسرا ىف هيلا بدلا اتمام

 امو كالد ىتح اعومسا
 ىلا ةنيملاب غارت نممهنمو
 ه.كفرظت وهوادهانمو

 نمم-هوذمو هب قابل

 ىلعمهردلاوتوقلادال

 نوقاملاو توعىت>هفك
 دعرت تاومأ مهن اكءامحأ
 قا اودلا هله نممهصت ارف

 مظعأ ناطاسلا لوه ناو
 تاسلاطملا صأو مطأو

 درعا هلارظنفمهأو ربك أ

 ارظأ م-غاوخ هدامعنم

 ارض مهرومأ نم نسحأو

 ديعل اكلدويشلا لسدو

 لوقلا ملاصا هقفوو

 سانلام_هأا ذو لمعلاو

 صالا اذه نممهمهأام

 اوركفأغ اس اوصاخ
 ناىلعممأر قفنا غاملم

 اول_ع معادفو اوثعس

 كلذا ىل_ءانأ بيطالا
 ىلا هود حو: ساحلا

 كردمل ا ينال

 ه_سفت هداف _سنماظح

 تاريلكلا مسوم رمز

 ةاءللاو توملا مسقمو

 هرذ> تاكربلا عاطم و

 اعراخن هللا مادأ جيشا

 لعالكوتم اهلا ارساهم

 اه وتم هللا ان عتسم هللا

 ازد «هلناصا اخو هللا ىلا

 قهدعول-.ح يشأ ا نم

 هلوققب اسورظنلا ساقلا
 لالا هدد ربوست ىف

 حالصي رهظدس برطالاو
 فظأ ناوحربو هد وأ
 هاع يشل با ةب هللا ا



 اههروش ءاضأ قال |اهءف
 لعفي ىل هداكبامو قذالا
 اغا هقالخإتنس>ناو

 نس نا ميظءاارطألا

 قاو الاهدس نمقالخا

 هنذابوقازرالاهيمأن عو

 هنأرو قالطالاوس حلا

 هسلاو قالمالاوىنغلا

 ءاولهلو قانعالا عطقتت

 دءرتو قارعلاو ناسارخ

 تناك اذان داب الار ةا 2
 هقالخا تنس> هلاح هله

 هقالخ هللاد نع مظعو

 ىتحهلاص مركتالءرملاو

 الو هلاصفو هل جمركي

 دعس خرا هبال
 سفن الو هراحن ةراهطلاب

 نمالا هب كا نموه نع

 مل-ءولو هنرثوءامباط

 اوكرتلممدبأ نيبامسانلا

 دءأاماوركدواومهفاخام

 ناوعاةماندلاة املا امنا

 رارمتاارادىه هر الا

 ةارعاطع خشلاديزأالو

 نعاس د دولا ايلف

 مهلاوم اد ةنومهلاوحأ

 فرعو م-هلاخدزرو

 بضامو مهلامو مهءلعام

 ليلقلا الا هدنطق بقا نع

 اها ضرعا مم هريخأ ىنكلو

 اهلصأ لوصفدع مسهلو

 ٍ امارعدلا تشفمهنقاهنع

 ءاوشعتطرقل هداخلا

 ءالغلاد- الاحرتنفأو

 توملا عقوو ماعطا | د تفو

 مطل نمساذلا نق ماعلا
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 فعن مو تانقأ اءازرلا اذا

 ها تر ندداتسما كتحو
 * هله الا نوكمال توسلاو

 * نيعب لع تو.ملا نمقا

 « رك الر اهلاوهأ ىل_ءاريص

 * بئاصملانمرلا عزجال
 « لمح لل_.هثلا ءبعلارملاو

 « ىدذمعمو هلم ئدلكلا

 2 الكف ا رئاقلا قددخال
 « ماسحالا ةماسح ىفريسخال

 « لامعللو برعلل ل_ لاف
 ارو ل

 * ه>اارحا ىنفمصخلاجرختال

 5 جاع دللاب تنافلا تاطاال

 >2 ادو>وسم لا كلرنا نم زحامعف

 « اهرارسأ نعرومالاشتذو

 » رهاظلا عبق لمعلا تمزل

 .ءاماتعسو ردانلا ريكا سيل

 ٠ لءذاغااع تكضأ ةبكح كك

 ٠ همكطاىخنعنوامغو
 4 حب ةهرهاظ نس مكح

 « لسع ه-!طع دق حلاو

 ل لاسر لفاكلا للا ةاغاا
 يف دودرو هلوق ود ءاا نا

 5 دهاشريسغلا ىرعد العال

 « مقسلاب ءىربدلا دذخؤيأ
 «٠ ىداعالا حصتتسل نم لا

 « اناهدأ' ىرانم "لكأتا

 « ىسحلاب ادعلاةءاسا عفداف
 4 دياكحم ندلعاولامرللو

 ُِك نان 53 ضذعال بدنلاو

 « دهتجاو فطاب قرذلا عقرف

 « رهاطظلاىف ممم ءىروشو

 « هسسقت أ ملصن نهمهشااو

 ادنلاب ميلا صخ نمن او

 فا لاحرلا لاوس -

 ن-ك2اىذ هان الاريصأف

 ه م هاج نم ىلحأ تؤالاو

 ىتدعت اه نه الا دهداو

 اقتل ىد فلا زاق انعرو

 ت'اونلل عضخالو الاكح

 لمح تاب انلاد_:ءربسعلاو

 ىخكر ندم الا مايالا بلغام

 ماظعلا مظع ىلا سل

 ماهذالاو لوقا! ىفوهل
 لاحرتدللو لمعلا لسالاو
 راالا م ذل كلاس 01

 4- م نم- هركمام عن

 السلا اذ تباو ك اذا 8

 ادوةفملا بلطو ةعامط
 ع0 اهراهظا مم ثتءاح هتكذ

 رئارسلا ن-س> ترد امو
 ارا طقاررصلا انا

 لكمال اع تاو هذان
 هينوتلا ازال هز او ىلو
 دآم هناا وكس 2ع سحضو

 لك لد رسم الا ءانأي

 لاسلا رايح 5
 دوتسطلا قد-_نضص الدو

 داعم 0 ناك نا اهسال

 ميسئللاب نسما لدحر او
 داسفلاو شغلاي هنودرب

 اناسحالا ةءاسالا بسح نم

 ىنملال ثم ل ارم لت الو

 لاند ةركسم عدشتلو
 د ماكل طادغ الو ط5

 نكرر ىددتفلا فني ماذاركماو

 ديربام ءاد_بعالا ىف غل
 رفاظالا بضع هريغو

 ه_برعو هدو ل_تفيولو
 هأاسسفت حال_دالا دعم

 ننس نار 1 ة ددمجو

 سلو



 56ه

 ءالغورابالا لت طف ناف
 رافسالا قددرتلاوراعسالا

 فزاتساو هلام فطنتسا

 ىدرااوذالاتافتالا نمأيال «٠ ادغوخن افموءلا[ ناو
 همادملا« ةامملا امنا ه هماللاو ظفحلارررتغتال

 ردكعا!نم هلدبال وفصااو هرذقلارهدلاو ساكلا لئمرمعلاو ِْ
 ترا اذاو ساك-١١ لءمرم-ءلاوهلوقب همادملاك ةايملااهناوهلوقتعبتا شيك لمأتملاامأرطتا

 اهمسحعل ا قافتالا تيأر تيملارخا ىلا
 هلثأاملم-<بحاصنم هو« هدب الق ناسا كحو
 داؤفلاىلع 1 كح اعاو 2 داد_ضالا همك ءاللا دهد

 د _ضاار 4 بسنح ىف ىلشت نا وه له نم ىتفلا ىليام اعأ

 نم شمتفة اره دروذةدام
 نالفداطعً واراد ةمانهه

 ةهنوءماراش د نيس

 0 للو قدر طاإ

 ىلكو فرع اذاو قد رلاب

 هنىنع لالا هده همعتلا نائلاؤ. د عابلا دسلاو .تاودخالا .لاعزلا اهاذ

 ةدلحاو هذه هاريامف لفاغ داشرلا ندع قراموأ * ل_هاحالاه_-سعلار ال

 ىلا يسال 'ىرتالاو بيبللا اهلظقس ةيمدو و بيراتسس اة
 ا ترركوارا هاهتسضرع هداضاخملا دوما ىمسمو 6 ءدعابملا مقادصلا سل
 ارسامتدروأو ارا جوال دباوالا ةيمظعلا نحملاو « دئادشلا بونلاىف اهسال
 لمحرلا لثمن اراه>و ادع نم ا اذاوهو «؛ هاخأ اديأ نست 0

 دوءسملا ضوهنلاو نودملا امول فانيالو م هرمصت» « امون اموق سماع نم ناو

 نت فراكلا نط يولد هلا رع هير ء ىراشال م ناس نا
 نودردةلالاحواهماك أ اناطاسلا براس ال ءرملاو « انارق الاوءافك الا برا

 ميعزهبهللا لضؤو اهماع هماد كلا بح والاءذر ددحعاو هع همال_سااب تيراحاذاءعنقاو

 لفك اهيفزيشلا مزكو هراسللا هردصمى فا نم « هراضلا سكلا راتاف
 !هتنلطتلاةموكلا ىو هلاستح اب جرلا موري مث « هلامسأرلمسعةىقد_هع
 فاي ناك ىذلا هدقفلل اكلم نأز رتحاو رصقت الذ «٠ اكلحالدقرصنلاتبًارناو
 هل © ىلعورمءابأ ىذاسقلا دياكمملا ن م مدخلا كمبسف 34 دقاذلا قيسدو>الا ىلا قمساو

 كانا م-هللا مث روهاسين هصغ اهزسمت م نا ريسصت «ي هصرفغلا ناهصرفاازهشاو

 كءلعو ىلطأ كامو لأسأ كإوف ناهت_ساو قوتلاه نع « لرتئامو بااغلارظن مكح
 جم ثلاةسصان نا لكوأ مصقلا ءاقل ىف هوظفسي مل « ملسلاىف هدن> عاضأ نمو
 نم قئقوتلا تاو كذب انور_طلادهش نيح لدغ « انواقلا ظفسال نم ناو

 كت خيشلا رة م-هعاجأ نم نوم:الو الك «٠ مهعاضأ نمنوءربالدنملاو
 هليقبامو باوملاب ديعلا ا ١+1 ىصقاو مي! وع نم ءااادك2عأ ارظ لولا فضو

 ةيلاعلا نيعلا باحصالا نم مرح ريش مروع قراحأل و عرخلا جور را دتلاو لا
 فينا داما تزل هلوازملا ةدعرس ىفالريصلاو « هلواطملا يف مزلا لكمزملاو
 اناا راصلا الا مايالا تاعام »* رهاوطارهظ: بوطللاىفو

 الط قولا عملا هو فعض دعب روظت ةؤقو « فطاوجرسفنم نسأيتال

 ه(ةاره لهالرلالا نان ايدي ننس و اا
 يشل اءاقبمللا لاطاتنتك تقي عضو داي دبجاير م كدر اع ورك هايد
 ىنعتلاو صرسلاب لنتلام «ء .ىناتلاو قفرلا لادن

 رق 4 0
 ساعت ناونع ل_جلاو

 نام مالسالا ةبسشلاو اداشلاو ةري_--هلا عماو 5 اداعلاو تاشلا ندسحا ام

 هيدقثو ريع اقلت نطح ..ءهدرطن ا ئذلاالا ضفلا ل
 نسحأ اذاؤ هللانامأ نم



 هرو ك_ءااهثنا ىدهأ

 ءىفملار مقا كلذ خشلاو

 ا نيد ذغنأو هردةهننا ىلعأ

 3 رظنوهنهأ محلل اودوللا 1

 هنود سد نيدلاىلاوهملا

 هنودمهاعحو مهقوق هلع
 ماودلا الاا دب ممل -ءاالف

 ةمعتلا لالظ هلم دب هلاك

 قاسمو ةرد_هلالادثو

 ىلعدهنا هيغبلادا يموتلودلا

 ١ مادا ءرملاو رد_ةءاشنام

 هذكسلو عوز خشلاز زع هللا

 ىف ناستالاو لوح

 لولد سوست تاون
 جيل اقارذدعب تش ءدقو

 ىتوملا ةثعءنكلو

 ءأنقب ع نم

 قريخ او رخلاىف مثلا
 ننئ اقلب دعسنا(ب.طالا
 مغابلاو حداصلال وأ اذهو | عجوتنهرتلق ةمعنلاىو
 | تاهسف هضراعلا ةباكشل

 ١ ه4قلصت مدقو ارك

 ىف ّق تناكو ارذنو

 | معي وهو ىسار ام
 نايتس ىف شارل لا
 ْ ىلع ىردص ا .ءاخ ساطعلا

 ا أر دص ىلكت نك ولو ىريم

 ١ هلاسأ الذ ارزنالا تعسرام
 | لاح هلفصأ ىنكلو ةحاح
 |لسونملاوة ل ناو هدد
 دعساعرذ تالاق هدد

 راظن مركب همعنلا لو نم

 ا

 نيم ل ل ل

[ 

 اهنالع هقيفرياسلاقوذلا ناكوهرظن اهفرتاسنمو اهلاثعف او نامزلا مج لواهلاثمآ |

 0 ادا ا نلت لما عر دصو حدا كلاي وم اهتم ةمغالا ل ءلاثم الا اع برش 1 ب ناو
 ىف ةيططاو ةحاسدلا

 انداذاي-ءللانراتشاو ٠ اندهىذلا هللاسجلا

 رعشبال نملكبطاخت الف « رك ديالم_ضن باد الل ناق
 هماظن ءلامورب نمو د همااك ف ةمكدحلا عذدماب

 لاثمانسدعىفاهل سبا « لاثمأ اهلكو امكحح ذخ

 ايدالالامسأراهش نال « انحناذ_2 نا اهفلأ
 ملاصملاربك !نماذناكذ « حداصلاتادرغمنماهراتخاو

 هءلقف هعماس نم تنكس 83 ه.تاثع ناتدب لكح نم

 فقورعملا,تنظاخ ىندكل ٠ فن رمشلا ىلع تمس دقو
 هدل لك عماسال تلح 5 هذش هم الاك نم تءحو

 العلا بايرأ بطاخاذا امم السنام ؛ دالا عفرتو

 اباصسلا نسحأ نمةلو قم ٠ انا دوا هعيش مكح» نم

 ردعاشس دأ اهتم + رخآو طششتواو نع نم

 فيردلا تابللاو لمار ه٠ سير عالد_عبلااند ىّح

 هزيح .وه_نرغ هسعلد « هز وح .رأ اهعجيىف تمدتتاو

 فضامريغنوك اهنترت ٠ قكمكح امرك نم لكو

 .و هببسلا فرعي لمالار ظني
 هلامم ىف مكسحملا همظن نم هه هلالهت_ساىفبغراملَوأ

 ريبدنلا الو ىأر لاب سلو وب ريد_عتلابو قررلا شعلا
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 رايدا هعبج هل_هقو « راجقألا رطل نم مسالا ىف

 لمأتملا ةظقيالا هبنتلا اذهب تدرأامو طما اذه ىلع هء.جفدلأتلا انه ىنأب اند نموأ
 | مايا تدفع تامل
 | سالانالتالف عيشتلا
 ا تنعي عوح>رألاب ىلاعلا

 | سطون لو ىسفن قىتاحاح

 « همكحال ل_عفلكلاتو « همهتلالازاهللافرع نم
 ثرمأ دابعلاب ءاضقلا نا «لرث هوهفءاضقلاركتأ نم
 لش دا هتجر نم طعن ه الوهللاب كرشالا نرتكو

 ركشلا ناكمرفكلا ل عش نأ م ركحذ مقواشاع راع
 ىرابلا ماب ىرعامناك دا + ىراج ل-طملاءلا ىف سيلو
 هاللالضفب سائلا دعاسنم م هللاد_تع ملاءلادعساو
 افخأ اذا هللا هن اغأ ٠ اوهلملاسئامااثاغأ نمو
 اهلا لمه يطا امكح يه اهظعلا عف ديمي تظعلا نا
 ماع الار دال ىذدنفر « مار كلا تا ن :م ناق

 ودناا ىلع س وبلا فطعلا ه وكفلاط' ارمث نم  ّناو
 هتدصودعلاو ىد د_داأ ىلع «هعفشلا نالوقعلاتذقذ 3

 م>ربالنممحربال عبطلاب ه ملعيبيبللاو تلع دسقو
 نا منيه هرهدى هنأف ه نم ىتم ىرديالءرس او

 بدالا لهأ نهن اكنافرتعد َْ



 ١ اذلثم نم منيب رذحأ تنكدق ديصق نملاقو 5

 مس

 مسلمه رسغت مسدس كلرغالو 5 هرتص نسانلاز دس لع نكو

 مرسهلا ىلع هانيتاو مهرمدف « هتددشيف هون نامزلاىنأ
 مل؟الاةباغ هارت سوفنلا امذ « اتلاف. كىسفن قااخ ناكس

 امم

 هلوقروفاكو عد فتزاسىب:ا هلاممأ نمو
 دولو_هزللا باش ىف هناول 3 خاب ملاص رطل سيادعلا

 ديك انمساخ الدسعلا نا
 دو وو ناك ست ىو شا

 دولا هزابآمأ ض لا ههوقأ
 ىربالامهتم ه راسة قار

 لحل اربانمدهلا نوددالو

 ارد ناافثاخ فني ناكول

 اريخت أ نا تدراف ىبداراو

 ٠ هعمىصئلارالا دعا اريدك
 « نما قا سايس تنك

 8 4 .ركم ىصخملا دوسال اع نم

 » هردق 4هدسفت تاهح ندمو هلاعمأ نمو

 لا مآ تراسىلا هفا نأ ١نمو

 5 هءاطعتاءقاق تامزلا ىطعأ

 « ادحنافصولا براق دقو ةديصقن*لافو
 « ائلااق قو-ملاوش نك

 « انحاورابانيدبأ لسضت
 كيسا ل همس ىدلا نسح « ىهتنمقٌقشاعلا اركفوأ

 هبط ىف سونلاح ةنوم ٠ هله-ىفنأضلا ىارتوع
 هيرس ىف طرقملا ةيافك « هس طرسغملا ةباغو

 نأ دعا مام-هاوودومو

 هن رمش نم ديالام فان هلو و

 هيك نم ىه نامز ىلع

 هسعرنم ىف هداؤذ « بااط هتحاح ىذةقالف

 ىءابت نم ىو نم نيت ٠ دود ىفعومدتكتشااذا
 هبسمطتاملْثملا لاسرا نمسطلا ىيأرعسش نم هتدروأ ىذلارد-ةلا اذه ىناذه تيردقلو

 افربد#ن لك ىلعو قاروالا نيدا.مىمالقالا دامح ن مران اخ الا ناسرف هب لوو ناوذالا

 هيهذم ناكىدغصلا نيدلا حالص نا ى دوةفمطا ةتكسن انهويريطت لاما ويكت ف بيطلاىال

 هحرمشأم ل بعت هناوند ىعسةناد ىرعملاع ءالعل ا ىبأ بهذمو هو مات ىبأ ىلع ىتملا بج .طااىبأ مدعت

 ما ىبأو بطلا نأ ىف هرك اذرةنرمدملارايدلابهت اين نيا هت !نيالا جزل سفاح قف :اود جاز عم

 هامالف ماهتايا مد تكل ذ ىف هارك اذو نام ىبأ نيدلاريثأ حشلا,كلذدعب اعمجاوهيهذلس قلع ل

 بهدمو نيدلا حال جلا بهدم 3 ىمدمو اهنا تح قامو »أ الان لاقف كِل ذ ىلع

 نةدنقو هنق همال ن نمت اموامول هبي عمءامنيدلريثآ يشلا ناكص تاو نيالا لاب ١

 هلاثماو همكح ني -ةفاخللا ىفتراسام ان هدروأ نأ نع دقودج أب حن ءركت ىبأ ع وحر ل .عسملا

 دصص# نم لاوو

 اموحداصلا دب رغشب هتعمو ىذلا نيلأ وهو هلاث مهمل عدرواملهتعاطل ماسلا ا او

 ىدحرلا نملعحو هع سغهللارو ىد“ الا ننندلار ؛دةاضقلا ىضاقان الوموان د.يسناالا كاد

 :لثمأ ىلع ةلقشمةزوحرأ مغابلاوحداصلا نم عزتنا نا دوأ لومتد ناك هحوبصو هقوبغ مولا
 كلذ ىل رست مو هد- د ىدااو و ىذا ياخ تدملانو ١ نأ طرشل ؛ هع ذب مكحو ؛ هصق ره

 هناعاعوةريشع ثالث ل قمل ءامتج النهد اب اع شا فكان ىبيناوولاة

 ىفاشاا ىنهلا ىزرابلا نيد ##ىوضاقلا ف رمنالارقملا همدخ ىانأ او امرصانلا كلما لولح دع

 هسقرظنف هينك نيب مغالاو حدادا ١ناك هيمالسالا كل[ هلا, في رشلاءاشنالا نب واود بحا ه
 ررغ تراس ىلا هزوحرال هده هلت ءءزتناف كلذ ل مسرو نيدلاردصةاضقلا ىذاولوقرك ذواموب 1

 ناكولو عزفلا هنعىندعةأ

 نا قوفةيربلا نمدحأ :

 جيشنا هناكل هللابرك دب
 نمىتوآ امل هزعهللا مادأ 0:

 لضفلا لاكو سفنلا ماع
 رهدلالاوحاب ةهفرعملاو

 انانبسلا لع ضفلاو
 ةعوام كلا و

 سدلةهعو رةييدملاه كك

 ريك دداوردتلا الا اهل.

 كارت داانافز دنلاو
 قدفنأ ىذلال_>وزع

 8 أ صضرألا ىراشم

 دولي او مودبلا نيد ىرحأو

 ًانهرك 1 لعحو هيكح

 ١ كلذ عم ناصوهنود ماعلا

 قب او هدي دسأ اوشلا نم

 رب نمدالوال الاد نمل

 املسنا |تيط نكوهنمع

 هودعظدغو هرهظ ى وعي

 هلال [نمريثكلا ىسشي ناد

 ا هدصملا هده

 ةزعالا قهيرالو بْن املا

0 
 «(اضدأ هملا هلو«

 ىف سانلا لوقت امثو

 ماناسارعا نا ممتاياكح

 علطا له د هفف هل< نع اللا ل

 هللاىلا عذرفهد>ورمقلا
 هتلعأ دقل د من لاقفه ذأ

 3 هسا ءامهسلا تلمح و

 هللانالامذرمةااىلارظن

 ىل-عو كرّونو لروص
 ءاش اذاؤ كر ود جوربلا

 الف كر ّوكءاشاذاو كرد

 نئلوكلهلأسأاديزم ملعا |
 ل.ل هزورمس ىاق ىلا تيدهأ ١



 ه.شاملا ةم.شاغلاو

 ةيفاعلا اهيقوتن رازلاو

 نعلزاتسا النا ىرتسو

 ثيلتاالو هءافش زرع

 ةتاطالو |عمس يشل انع

 مالسلاو

 +(هي رعب همااهلو)»

 "باكل برضبامهنلانو
 الو بالا اله برمخإ
 اذدرطقب مملارطقيي
 دانزلاب ىةرارانلا وعمدلا

 داك الاي همس دملاهدلد نم

 ملا اذهناطاسمسللامو

 اذ_هنا.غطر مخللالو

 ريعلا ىلا ىبفنو هال ا

 ىان ذاوريدل ىلا مم لت |

 اذ امهم سن [توملاب
 حرا اانفكي اوأ تودلا
 مأململا هلعرذ ىتسح
 مساقلا ىبأ نسم نك أ
 هذه اقر_جعظلا لقدم

 هدد لولا ىلعةرالعلا

 هارد نم لعثنا ىلءهدايزلا

 لمعلاو لوقلانيباناو

 لوقاواف- لا ىف لما
 ىذلاهل د-+حلاو امسااَو

 ىلءهناولاسدو افدوردك

 ىتدحلاهلاو ىطصملا هسن

 نع جشلاري اد. ناالولو
 الا ىبن اي ال لوقف ىدقم

 هب رتت يقل ةييصمد لع

 ومد نملذ"الامعنلا اذه
 ىولض هثادحاتمدقو

 نا ىورىفىلأ هنكلو

 ناوةريط هده ىتمدخ

 اماكف ةريخاهنع ىرخا#

 عرسجلا هبلا ىتفذسا

 ل

 ندبلا د حورهبتب هه مادام م« ثرتكمريغالا لرهدقانال ةدمصقةنءهلاقو
 نزلات نانا كلعدرنالو لأ هبت ررسامار ورمم مدياق

 نفسلاىهتشتالامم حابزلا ىرخت « هكرديءرسملا ىتسقتيام لكام
 نبسالا ماعم ىلسعر ديالو «مراجض رعاا نوال مكي أر
 نغض كلم بسم لك ظ-و « للم مك:مبررق لكءازح

 ناملاوصءغنتلاهسقاعب ىتح «كدفرلان نم ىلع نومضغتو
 قاعش ناو هذ ىداعتت هم نأنمنوهأسوغناادا صو ةالد5ةنملاكو

 اناوهلاى الب الو تالاك « ايانلا قال ّيدفلا ناريمغ

 اناعملاانلضأ انددعل + ”ىسط قد ةاماسا ناولو

 انامح نوكت نأزمعلا نك دب تودملا نم نك. اذاو
 نايذهلانمبرضادعلا مالك مب امتاو كالع ىف رسدللو ةدمصقنههلو

 لاتق ماد_ةالاورعشي دوملا « مهلكس انلا داس تش االول لاوو
 مانسالب ىطملارديالق « ىلاعملا ىلا قرراتلا دع نمو لاوو

 هدم لاتام ىل-أامو
 مالا لع ني رداقلا صقنك ٠ ادن سانلا بومع ىفرأ لو

 ماءزكح ىفءءاقللمب «٠ ىنجناكو شارفلا ىتامو
 لبالا ىتأ اذا هاش: تناكو هن ادأ ىج ىلاريشن وا ْمههلوق هعرتأللا هتاعارتخ ا نمو

 مالظلا الار وزن سياف «٠ ءامح ا.ننأكح قرئازو

 ىاظع ىف تتابو انمتذانعق « اناشاناوراطملا اهل تاذب
 ماع ل عاوأب هعاسوتت و اهعو ىض نعد ا قاسض
 مارح ىلسع نانفك اعانءاك « ىن-ةلسغىن-_فةرافام اذا
 ماد ةسعب رابا_وعما دم 5 ىرعفاهدرطب مدلا ناكح

 ماهتسملاقوشملاه قاره #«ء قوشري-غنماهةو بقارا

 ماظعلا بركلا ىف لاقلأاذا» رسقددااواهدعو قدصتو

 ىازتعامحاف مجأ ناو « ىرا.طصا ض رمهاف ضيرعأ ناف

 مال اىلاماحلا نمتاس . نكحجل وى اق ملسأ ناو

 بارش هلا ىدغب الوم دن هلاثإال عضو ٠ ىنسم سدللو هلودو
 باصيقهسفن تاق ضر» « هعام-طوةرغالا قة ثءلا امو

 باكنامزلاف سيل ريخو « حباسر هل اندلا ىف ناكمز دعا
 1 روقاك ىدلوق حاملا نا مم

 باعد هيلع ىنثبامن سحاب ه هناك ىنس- حا-ملاردق رواد

 بارت ارتلاق وق ىذلا لكو + ني-هلكتلاو دولا لس: تان اذا

 ١ هدعلاوام ىل-ًامو
 تاكو ةددلب مون لكهل < ارحاهمالا تناالو تنكحابمو

 مب لهنعلاؤ_-لكباجأ « هتءاحتىدنولاىوس ىضذتةانم هوقو
 م>رىوذاؤناكولولاجرلا نيس م« ةعطاو فاصن الاهل كزتلو ام

 مخرلاو نابت ءا|ىلا عرملا ى 0ك مهتمشتف قاخىلا ن نكت

 نكحر

 07 سا ا ا >>

 ا

 ١



 ناوخالانعهتسهم ه:ا+* م رئابةسسهمناغش حامرلااذاو ْ
 ليلدني-علكاهلغت + بصباةىوهلاضاخاذا»و اضلاقو

 للعت هدر ن_مري.ثكو « قاششالاؤسلا نم ريشكو
 لوعهثلارادنهدنعىذلاك « انانملارادن هلع ىذلاام

 بعتلاوزملانيب ركماا هماا « هدسفموامندلا قركشت نمو ةدمصةنملاقو
 الاثم تراسىتلا هعلاطم نمو

 انامأّن نكي نا ان انملابسحو 98 ايفاشتوملا ىرت نأ ادلب ىئنك

 اال تاهلاماسملا ندعتسست حانذ ع ةلذب شيع ناىدرتنكحانذا امممهلوقو

 اجايف وأ اا اس ناكأ ىّفلا ىلع لدن قالسخأ سفنالو

 انقاءلاملاالوانو كم دجلا الق « ىذالا نءادالخ قزر.مدوحلا اذا

 اك ابباقلا عحوم ىيشتقراغا * ام-صلا ىلاتددرولاوؤلأ تعاخ

 اضاوساا لقتسار عل ادصقنمو ةراسلا اهذاصت |نموأ]]

 ءاورلاىدآ باقلادسأ « ىناقىنم تدرأام ىبمرات اضأ لاو
 ءارعشلا نمىر.ىقاسان *« اكناو لولملا نم ىداٌؤفو

 بيشلاونابشلا ىفرلطلا دويدق # هعنام ل-نعهثادحلا اق دمصقنملاودو

 ن وقعد نافحأ ىف سون صدق « هعماسم قلاؤسلكناك اه دم نم ىندمتدو

 بوا_غمري غش < هترع د-6 23 ه» ةلّد-عهيداعأ هترتعااذا

 هدحوس فنلاى-مثنامعرصقو « .همهداز نمهللاقلخ بعتأو اضألادو

 هدد لقن مان دلا ىفلامالو * هلام 3 نحاس دلا ىف د_2 الذ

 هدبعن لاتام ىل- امو

 هدا بوثناو هال>ر هب وكيمو 2 هشيءرو سعى ذرب نمس الا ىو

 هدد أ دا ىف ىف ىب ىسمتي قىذدم ا + هلام ىى:> نيس انلق نكحلو

 اهي: هلبقام ىلع همفتلعح ب ه.-اصدعباناكمتال>اذا لاوو

 موك ًارهدنعل<ًالاذا « لزنعىدنع تاذلل!لزتمامو هلوقو

 مهوب نم هداتعام قد-دو د هنونطت ءاسءرسلا لءفءاساذا اهنم

 م-ظم كشلا نمل ىف عيصاو

 ماكدلاو هلسهفنم اهفر_عاو « ههسح لق نمءرملا س عن قدادأ

 مدني ل هللا نم الح هزسأ ىتم « هنا _بعاو ىلخ نع ملحأو
 مهع هل لاعت لك الو « لسعاشب ل مءللوان لك امو
 مرحم ةءاساوأ بجرورس « اهبدرملاذا ابندلا باطن نم

 و ةهنأذمع لوي هب ىداعو

 م-ملادوق سفنلا كلا ت لوو « هيل هب ىذرت اع تيضر اممم

 دالملا مدت مسي مل ٠ عابطقنكمم-هلااذاو هلوقو
 داعصاارودصىق شيلا عدو «فلخ سبانالا ناك اذاو

 برد ال نمنيءىفترتكناو «٠ ةلماقؤددصلاك الا لءللاامو هلوقو

 بيطزس لات ذي ناكسم لكو « بلح لجلال ء را لكو

 ةياغلا ىلاداح ارا مم

 باَقتي هئامعن ىف تابنل ٠ ادساح تاي نم ملظن | لهأ ملاخاو

 ىارامع لسن ثيناخلا
 نول اوافصا|تنر لاق:

 هسعكونو>رع امو-5و
 فرةروروةسل ا اهءأع فرب

 ىببك انيبورو.الااهلوح
 تخلا نع لسنكللو

 ضعب عاتباوتيبلا نءال
 ىوذشملا متاشلا ادهدونهلا

 م الاطرا قنادن تزئاق

 لاذ عابت ىزئمكلاد-و

 هص+خرأ امان هال_غأام

 لزتعانا تيوايوشم
 ىرتمكلاوقرع يح سانلا

 اوذر-عملنا مملكلا نم

 ىوآو م-هردلا نمرانيدلا
 مولظملا فصني ىتحمورلا

 ثلا هللادنأ ل ةاعلاو

 فضلا ناكسملا نكسد

 ىرأام فدنكلا فاأيالو
 ىلا تاه انكألا كلذ
 للا تح
 نمفرطالذ جرا هيرك

 هسللو فن اللام ظدللا
 نطأامو مشللام معلا نم

 هوح-ولا هده] نيعلاضرعم

 الو هوركمالامضرعمالا

 هده نسءنذالاناص

 نسعامئاصالا سافنالا

 ىسوموبأ نكس ساوسولا
 لاقفراسةملا ىرعثالا

 نورد الامودر راحأ

 نوردغال ىبومانأ دلك

 اهنكناو نو ردقن.ال مجال

 هيلاخلا لالالا

 راه الاوةلابلا موسرلاو
 ةضاولاراصم الا وة فاصل

 ةفاضاا لالسظاا و



 تفسا ادا عامسالاو
 مولعلا هذهالو موللاو
 ور<عكلا ا ناكمانل تلو

 رودنانت ةلوحانوغر

 امىرهأ نمت امهتساولو
 تراوو ترحاول تريدّتسا

 ئأرلا هسواتتسا كك
 ةحللاو ساندو-ءلاو

 رعاشلا دس قلو لاند
 لاؤذا

 اكذ اداح مالغلا ريصنال

 ىتح>و ىتحرومالا ىف اذقان
 لوعد نار_ءاشلا ىلعو

 لوبقتلا عسماسلا ىلعو
 اذ-هتعءوسمدعا ىرمعاو

 هنكل ونالو هعممكت يلا

 هذاختاوةلمهداقتعال قدو

 مرحال هفرسهداعاو لق

 ىالووا(عارغئ دلال

 اذا لصن وهذ اهءارمسح

 تءدرحاذاىطعنوتبخت

 ارعتدتح>اهللادنعو

 هانفاتاو بدالا ىفهانعضأ
 ريخ هكئاح هلأ سنو مولع ىق

 ء(اضن ا هيل'هلو)»
 مشل ءاقن هللا لاطأ ىلك

 ةيهالام_هال ةهمالس نع

 هدحولا لات ننح ءادوس

 تلوخر نا
 الف ىدحولا ىناج سانلا
 ةفلاالو طاسن الو ةريشع
 ول يشل نظأوءانياالو

 كر2 لاقو نالت ىناو

 سامو نال_ةثلاامعأ

 هينعممأ ثردحلا سال

 بحملا ضقأالضقأ امو
 ضه»تيبلاجو هدكو هذه
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 1 3 ْ هدعبلاوام ىلحًأ امو

 « ادرغيتللاتمرك تن ناو ٠ هتكلممركلاتمرك ؟تنأاذا «
 ىدنلا عضوم ففدسلا عشوكرمضم « العلا فيسلاعضوم ىفىدذلا عضوو

 م هرادقا ىناهنم ىندمتن و
 ادثنمرهدلا عصا ارعشتلقاذا 5 ىدئاصةهاورنمالارهدلاامو

 5 ادرغم ىنغب ال نم هب ىنغو *ء ارمتدم ريال نم هيراسسف

 « هنحم لارذقىدفن تدقو

 ١ هلوقب اهعدمىفداحأ دقو
 ادعو ملدا ء- دعب ىلع تنكو «٠ ىنغلاهمانأ ناسنالالاساذا

 د ادوءنامهرهد نم ئرهال كا 5 ةديصقلا هذه علطمهرئاسل الاثم الا نمو

 لفاغأملا لهاطا"ىلاضمغب « ىنناريغمهششىنظهنشسااامو ةدمصقنملاوو

 باصملاك وش مهيصت ه٠ سانا سأب مب فبكو هلودو
 باع ىناملاب قذرلاناف ٠ مهناعلوملاامآقفرت هدعبلاوانفطاأامو

 بارمدلاتوملاودرولا فاعي م, نكلوةسضعم كلوكرئامو
 باوضلاقخاعر نكلو ه٠. ىداوبلال يدان تلهحامو
 نارثقا هداودعب كو 5 لالدهدلوب بند مكححو

 بادعلا همراج ريغل لحو دع مو-5ءاهقسس هرج عرحو

 الاثم تراسىتلا هعااطم نمو

 مئاركتل اماركلار دق ىلع ىناتو « مئازعلا ىنأت مزعلا لهأر دق ىلع

 اه<ك دم نم ىنصتنو

 ىدصاارش الاو نكمل اصلا انأ
 ادعت ادق ناسحالا دحو نمو

 مزاوملا هيلع قاتنا لبق ىذه ٠ امراضمالعفهيونتامناك اذا
 مانوهو ىدرلا نفح ىف: اكح «٠ فقاول ل ثتوملا ىفامو تو

 ماركماركلا قوة نكي ملاذا ءانقلاالوماركلا لمملا عفنتامو ةدصق نملاقو
 ى'الكلاو هلعفف نكي ملاذا « هلفرىتفلاهحوىفن حلا امو اهريغنملادو
 هدمصقنملاوو

 هدمصق نملادو

 راعناد.هلاةلز ىفالو « بنعباررالاةوطس امو
 العب تومل'تداراردخت اذ « .اًوفكسانلا نم د ملاذاو
 المفءضا|اهتاوةامح لما فأ.لاق سكااذا 7

 كوءرملا ندع اسلو اذاف ٠ .با.شو هك شيلا هلآ

 الخناك اهدو-تنلا فاسم_:دلابمتام درتستادنا هدعب لاوام ىل>اامو
 الاعفالا دمت وهم لاعفلادهدال كلان ىهابر ديصقنءلاقو

 اهعلطم هدمصق نم لاهو الالذالاوازكمازكم اهداصن ا!نمو

 ىناثلال ملا ىهولوأو ه ٠ ناعمشلا ةءاهم لق ىأرلا
 نارقالا نعاطن لدةىأرلاب « هنارقاىتسفلا ن-ءطاعراو
 ناسنالانم فرش ىلا ىندأ « معن ىندأ ناكسا لودعلاالول
 نارملا ىلاوع ةاكسل!ىدبأ م« تردوسوفنلاتلضاغتالو

 اذاو
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 اسورانلا نكس وبارذلاىواب « اهرمثوروصقتلاىلعرؤمطلاريت 2 لاقو

 اض ألاقو

 اضألاقو

 اهنمو

 ءامضلا نءنوملاعلا ىمعنأ « لل عيصلا الهتاق ىنهو
 ىداسكلاقوسىفرعشلا عدي « ىلاءىلابلط نعسفنلالغشو
 « داعتسعرم مون الو « درتسع بابشلاى فامامو

 ضاببت ظاط ىتم
 داللا مركللا نم فصتنع هىوقت ناوي رطاابضعلا امو
 داسؤ ىلع ءاننلا قاك لذا نيمح دع ! ىدن حر جل اناو

 دانفلا كت 0 هال تشرف « نا.>|ءءطضم تت

 داوسلا ىف اممم هتدحود اعف 5 ىع يلا

 ةدضف نموت اا

 مها ة هب وقف قادما ء اق ىدماح تل ناو نا

 مركلا هتكلملاممرك أ « لحرىننا ملا ىنافك
 ل « اولقعول مانلل ىنغلا ىنح  هدعب لاقام ىل>ًاامو
 مالكلاولمتلارثكناو « ىل>تاق نمال تناكزملخ اضألاقو

 ماّدقلا طغغاو شيلا ىلاعت «. لحم وذ الا لع ملولو

 مارغلاهلدلب قشعب نمو « ىذؤت ىهوةءورملاهلدا: اهنمهلوق ىل-اامو
 ماسقب |امندلا مقىفكناك « ىتحمايالا كب تنسحد تل اهلاثمأ نمراساتو

 مالغمأ خش قىرذداق 5 اهرط بوذو هناكر عورت

 اناصم ىلع ترطمارطمسم ي اهتئلالفاندلاىنتمظا ةدمصقنملاوو

 ابحاولا ءاشلا ىف ىنمزلتال « هعيطسأامللعىانثنمذخ ١ اهنملاقو

 ءازوملا ىننانتعطناذاو + تجوزاماذاىداولا ةرفكانأ هلوقو
 ءادمعةإلقهم ىنارتال نأ « رذاعف ىغلا لع تسفخاذاو

 ءامملا ماقو امراضنلا لاس ه ةدلب مادأ اذا يركحلا نا
 هئاشحأىف لات ن وك ىح .٠ هقاوشآققانشملا لذعتال ةدسصق نءلاثز
 . هدعبلاوام ىل-أ امو

 هئام دءاحرمضم لدشقلالشم غ هعوم دياحرمض لتقل نا
 ةدمصق نملادام ىلحأ امو

 ردةأاهكرت ىلع فا «٠ همطن ىلع تردقاماذا

 رج انقااواهكلامأو « ىهتشا كى مفن نرصأ

 اضأاهنمهلوقاهعدمنمىنرطدو
 ند امهدولا نمار نا شان ورا

 لينتوهلامدتتنكن او ٠ ةدومىد ساح نم نعمط: الف كان
 لوقءوانذل ضارعأ مل-:و « انمو-جباصتنا انملع نوم

 ادمصت اعف ماةرمذلا هدمصل 3 هزاب دمصال ماعربدلا لع نمو لاقو

 (بدالإ هنازخ ١2

 ىا لاهل تسدإا كلذ قطنول

 دنمىداد>- تعاخامتنأ

 ىداسوو ىدنسمتقراف

 ىلا ةلودلا تدر نتالاق

 ىلعرومالا ترحواماصت

 نم صالاىأو اهلالذا
 رصنقلا لزنةساو ههحو
 نمدا !باطوهنان نم

 سوقلاىطعأو ه_لطم
 ناوذن الا"ىلعو اراب

 مهللا كنوع 3 كردلا

 امو يشلا ن نعىمكث رخأ: :
 همد+خلا,الال_>ا اه

 نكئارةمعاللا:ارمك الو
 'ءاذتباو موسر ةرضملا كتل
 تابطال ا ىنامسالو مولعم

 عز ال داو اواهقيضو

 نم ع فاك الا نم

 زاح نات فاك ١ «-.طاخم

 سانلاة لج نعز امانا

 باوصلا هرب ناو هبناكتملا

 باوحال نا باوملاو
 مالسلاو

 ٠ (اضدأ هيلادوا

 هن ردعلا تسل تيكا

 نيعيسالوهبرحأ هج
 هعئدةيرعلااغااعارذ

 لقاعلا ع هك ةاهمدعتاو
 سب و سك هتنطقي

 سب هتلفغي لهاملاو
 سل لضفلا انأ اب سب و

 هدسهتسدلو كيامراده

 قوس قوسلاالو كراس

 اموبتكلات بك عام
 امو مال_ةالاو تهت_-سو

 تقسامو راى او تعسأ
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 1 نسلم :ىككلوا كلر 15
 3 3 5 ا

 هدعب لاذام ىلحأ امد | رنا عتر_دأر 0
 (.:ذاذلا ربل اا ىرت تأ ىلا.« ددلاو لعفلاو نادزرلا ف لتشيو 0 ل

 ول مقبلا ساطع ار اولا !ىمانلا!لتمي ىنلاهعلاطم فاضت نمو 7 200000
 « مسه د نعىلاحو ىمجس نمو « عاطل صضم ماع لحالىناثلاهفصتوأا م 5 ءا 1 ! ِ 1 . | قورارلا نم هنعرش

 لملالاسرانعجرخ: لوهةتو>اولمهرذحأ ا ريع 1-5 0 نو 0 دقوءادعالا مالكه ف معس هناه.لاربشيو ةلودلا فيس بطاشيهلوق ةديصقلا هده نم نحمد أ ل

 مك اووصللا تناوماصملا دف ىتلماعمىفالا سانلا لدعأاب ٍ 0 : د ميس
 : : | رذكذت مقعنامثك مرو همم نوفمعشلا بست 3 3 هقداص ذم تارظن اهذسعأ لب 8 "تاما

 ١ ان اوهعرشلا كن ىلع

 |ناو دراسواهنفهشاهدشنأ
 رادنتازاكناملاتد>و

 تريغت ناو ةعماج لمُدلا

 مظااوراوالاهد:عتوتسسااذا « هرظانب ايندلا ىنأ عافتنا امو
 هلوداهلاثمأنمراساعو

 مستبم ثبللانأ ناظتالف « ةزراثيللابودتتيأراذا
 مدع دعب ْئدلكاننادحو م-هقر اغن نا | مك عرعد نماي

 ملأ ماضرأ اذا حرمل اك ه٠ اندساح لاوام كرس ناكنا
 مدى لهعاىق فر 3 مدع 4 ا 1 تراسل ا وا هقفرعت لان عر فاننو هللاضراو تدهعامم
 مركلاو نونأتامدتلا هركيو « مز متبفامدعانا نويلطت 1 ا

 مغ نوا>ارلاو مهقرا غن النا «اوردةدةومو5 نع تل>رئاذا لدشم هلل سداو مم !و قورعغ كلاسماب نعلنا

 مصئام نان الا بسكرام .سو « هيوددصالناكمدال لابد هد»»لاقام ىل-أامو |ناسحان ب رسسشب ىلعتيماق

 ىناذههلا نبا ناةل١2قو انانءاح نموها لكس دا ا 5 هنأث باذ لك ىنذناكن او تاس نملاقو

 الو مد-2ناب ىذراذا قرغ+رحاام>ز نمهنكلو « هتدصقأيشداسادكامو ةدمصةنملادو||

 قرطع سيلباقلا ف ةرط ناك اذا« مذ'ن سل نيهاافرطقارطاو | مدعت ال هي دوبعلا ناتمدخم

 اليسانحاورأ ىلا اياذملااهل *« تدح>وامباي>الا هقراذمالول هلوقو ا + لضأ هيلاهلو)»

 ىدود_<ال ترذنىسفنبو + ىبوؤرمتلب تفرش ىرقبال هلوقو | يشل اءاعب هللا لاطأ ىناك
 دود صن ةثالث ىعرت ل «لادوبىتررس مون ىأ اهلزغن«لاقامىل-ًااموأ | ىرشنلااورك اني سانلاو
 دكذتلا لم شعب رس هدلا نمتءاقاذا ىلضفنبأ امم أ ةرازولا فواهردةنوغص»

 | ت|راهرد_فنوماظد»
 ا هولعول حب رص هوغرلا

 لواط:ملاىدملا نبع قرصة#ب و « تلطم لكى مد ىدذعرةمم هل نش ور و ْ هووظ» ناب ىلرأ خشلاو

 لزالز ”ىنميضلل تدىنأ ىلا «ىكانملوزتالادوطتازامو هدعبلادامىلحأاموأ] (يرا ه:,ىزد اهللاوذ

 3 33 .- اكرر ب6. 5

 دونبلا قفحوانةلا نعطنيب» ميرك تنأوتموأ اًريزع شع
 م : . هك ا 2-0 3 ُّ 2:
 قشعنال نم توع فدك ت ءعف * هدقدى> ىشعلا لها تلندعو ةدصقنملاقو

 و نم لراتأل ا هع 301 نإ نال ال لاسل  نحل ةدمعقنمهلوأأ هبلاا مم قزامم_ظعأ

 ىموش اهقرط ا نءلعدسن ىد ع ىنكرثرهدل! تان نظآالو 1 باقلا ىلع اهرب سو

 اهنمل اوامهطااامو

 م عم تال ىتد ملل الاو 95 ريطص# تاللادح تريص: دل

 |بعذلا عضاومءانهلا عضاو

 مشا هباغك ب كك نمو

 ١ اءوط كاملا هبلاجانحا

 اضروطر_غهلا نم الاو

 دحو نمو طؤمسلا نمالاو

 1 قتال عمدلا بحاصو م مندل وسلا اكو لاقو

 له هعضوهريعىاتفاالحو 5 عضوم لعل لاواةفر ل قاذا ةهلووو

 سوفنلا ترآ نم شدعلاتنأر + قال ىثنع غولا ىو ١ ةددصق نملاقو
 سك الوديدعر ريغأ ىهاىيرت م«بتكنعرهدلا تاكد ىنمرتنا ىرخأ نملاقو

 لاوو ٠

 نيت“ اش ىتم ىدساع اشرلا

 مسقاوداشرلا مدعي ملداس

 “سنع دن تحد
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 هلوقو

 هلوقو

 هلوقو ١

 لاوو

 هلوقو |

 لاووأ

 امم

 هل لودو

 هلوقو

 اراكسوفتلاتناك اذاوهلوقو'
 لوحولا هن رعأم نوهاق « ايانملاضوخ ىفلاداتعااذا ةدمصق نم لاقر | أ

 ماس> ال | هدأ هى تمعن 5

 لاست نم ءاشغق ىداؤف 5 ىد ءازرالا,رهدلا ىنامر

 لقانلا ىلع عابطلا ىبأتو « مكناسسن باقلا نمدارب

 لئازلاى-> ىنعتسك , مكحب | م-ازولو
 لعتلاىذاالاءانسملا ةولح لهو ةل_هتالا بولا دولا له
 له>- نعت ملةامتلق ىندست الذ « امصلا ىلع نينملاءاولاح تقذدةو

 لسنا اىلا همققاتش ناو هام 5 هدسذع لمؤن نا لهارهدلاامو

 اماذوم-متاك ١دقىناو « بيمل مهب رحساذلااماذا

 دو#ثربع هلاح دجا د نمز نمسومم| جراف

 جوعاذا فيكس ودساذا «٠ دم نمفرهردلاهحوو

 عضدالو ْئد هءقرب سدلق 5 هعضوم سوم | ل2 قوق ناكن م

 انعطلاوبرضل اا ةتاحاح ىلا اسس « ىيولا فحمد توالااماذااناو ار ةمهلوةو

 دراطأو هنوك نع ىندراطت 3 امن اكىلامللاو ئدب مها

 دعاسملا لق بوللطملا مظعاذا « ةداب لكف نالكلا نمد .حو

 دعاس كلا لم<مةلاحىلع « هفكسلعا!لم< ملاذا نكلو
 دئاوفموقد :ءموق بئاصم « اهلهأ نين اممانالاتْضقاذن
 دنا سفنال سفنلا عبط نكلو «ىدنلاوةعاصلا قرط ىرب لكو

 داو لهي اببالا ريثكن او « ملاص لقعلاب بحلا ليلقناذ
 بع 'ئدطض ندفج ل كالو ,٠ كرابع ضربأ هحولكامو

 بوسع هد دوع ملاذا 5 د>ام كح ىلءداءىدرلا ناك

 بؤذي هلرع-شت لق اذلفغ « اننين عملا ىف رهدلا ىدابأ الولو
 بيئكريسغ عمدلا ريثكبرو « هنوف-ىد تسل بيتك ب رف

 ريس اهل نان نإ, ديه و. اهءوشسعتلا لس نهر

 ايذك اهقلصىري تح هنيعىلع ه تبل نال وطايندلا بع نمو
 ادع ةليعطمو اه هليل نك. ه هدوذح ىراوضلا دسالا نا
 اسكمأ تلواننام اناارت ناك أ « العل!ىارداده. ىلابأ تاو

 شعره ىلع ق-سهدلارمدك د ةوةلودلا فيس عي دم ىفهلو د ديصقلا هله نم ىنردتدو

 ايرقلادعيتسا تايقاذاردأو «٠ اليقمدعبلابرقتس اشعىهىنأ
 ابعر هتمنغتناكنهلغقيو « انقلاهرع نم ءادعالا لرتءاذك
 امدهلا ةدقرلا ق بدهلا ناَس اك . ةعاسناحامرلا فتلاامدعب ىضم
 امنا سمل ةسؤن اهتيك ناذا .٠ .ةزوط نيمطالو نورونكتملو
 ابرك ا اهدروأ برملا عارعشاا بحو هب اتدلااهدروأس فنلا نانلاب 3

 بذاك بذك ملكى مهن
 عرمتوأ بتاك لحتساوأ
 لق هةمعن نارفك د ساح

 ىعمس نا لسا ىل
 هسف ف-_ثكملو لاخلا
 قددصتلا اذ هامولاحلا

 اسر ةءورملا ف سدل لحرل
 هللاو ابنذ نيدلاىفالو
 ناك ناو اد_هاشىك
 الذهشاري_غاماف ا د->او

 لك الو نيدهاش نملقأ

 نيلدع انوكيىتحنيدهاش
 هلوخدق مشلا ىرأامو

 نينيسالا ىبأ نيد وى
 الالحاد الانار-هم

 0 اانا طر اصالا
 رتوش الاونيسعاا نيب

 ول نيس انأ نا ىلع

 تشحوال تش>وةساولو

 نةتشفخ الت دحوأولو

 هت::-وأ برع _هلاىطو

 الف ىنعدةسلاتاقاذاو
 امو ندع ددعق ىعسأت

 هاقلافك اططشذتلأس

 ى-ةاءملو لبق موطرخ

 رطظنس ىن-ظ» ورز نع
 فزوع» ناك ل هورزم*
 ةئالخلا همت ناك نا

 ناو ةفايضلا ةمرح ىلف

 ةليسولا ىلف ىذماعلسوب
 هعذربال بط+خادهو قاع



 مايالا ةيصان ىف ةّرغمامالا

 الا مالطظلا منى ةهرهزو

 ضور نالها ب>وأ امنا

 هيززعاب» نطو هاش

 دوحو ىناسا 0 دوعو

 رف دةلنو اعد ركش

 هوحو نعىلا.الاوءابالا
 عرب مهنا ملء .فىلاللا نإ"

 كلذ ىل_ءشاود_ سف

 ع اعمس وأ تددو نيعم

 د.عسوأ هدقفلا وى ماد ىف

 ءانثلا فل أ سن ىريق ىرضاح

 ءاعدلابهانتو هيب و ىدي
 ناكحجواو ه نمو ىنم

 هانبعهي رقتامهانذ آت عوسل

 فو قولا ىمامالا ميشال
 قةوملا ىأر لاه بتنك «٠ ىلع

 لام هلا اكن

 (ادبأ هلادل و١)

 جشلاءاقب هللا لاطأ ىلا

 ىدسحا ناءالولا ىف لداقو

 نأ نيلعت دا رنخعلأ نم

 الاقاساا اذه ىقوسا

 دحولاو جاهلا قو_ثلا

 ةقرملا هله ىفاناو معاللا
 تدرون كلوقوشلأ 0

 تبرض امنا تدرأ امزيغل

 نمىلا اومسنام بنج ىف
 ام نيع قت نعطو بن ذأ

 تحردو نيملا نمهي تفذق
 درأسو ني موب م اهم ىلع

 ضحأ وهم_يعمللاض حدا

 دد-اوهلباءاشنا همدخ1لا

 د-ةخاوكلذ ناياد هع

 ال-1كئوأ نماةثوم

 5 3 ز 0 5
0 

 : !قرطرلحلا ؤتعسااذا ٠ هنودلهطلا لمعتس نا لكلا نم

 محار ريغهفس ىور سائلابو ٠ اب ىتفرعممايالافرعنمو
 ٠ ماهللا ىف ةدود_عم اهنكسللو . مهاهنهيشدسالا ىراقت-االولو
 مداعتملا ىرتنع َّى 251 ىلع + ى-مادش قدالىرورس داكو

 ةهدمصق نملاقو

 بحاصثيخأ رهدلاو كت ةراغل ٠ مك-ةارفتيودولىنابسحأو

 بئاصملا نيب وىنيبامدعبلا نم. ه ىسيحانيسوىتبام تيلابق
 بذاوستلاواودىلاوعلا عوةو ه ةحاح ماراذا ىلهىلء نوه
 بهاذ لثههسثيعفابو لوزن « اهلماق لثمءرملا ةاحر كح

 ىناكر هأط: مل ناكم ىو 3 ىئاوذ رجأ م دال ىأب

 لاقف باعلي هصاتت ىفىتا هنكناورهاط عيد م ىلا صاذنو

 يهاوملاروهظىفىروك تيثاف ٠ رهاطفكن مناكى بر ناك
 هلوقالاثما تراسىتلا هناسأ نموىنتملاالا بهاوملاروهىفىر وك تنثا لو ةبام

 موحتلا نود امم عزمت الذ *» مور فرش ىف ترماعاذا

 ميسظع ها ىف توملا عطك « ريق- ىهأ ىف توملا عطف
 ملط ىف ةعاصشلا لثمالو ٠ ىنغتءرسملا ف ةنءاصنلكو

 معسلا مهفلا نم ةدفازإو امك الوق بئاعنم و

 موهفلاو ئارقلارد-ةىلع 5 هنم عامس' الا زخات نكسلو

 مرجوىصااةمصاتبشو ٠ ةفاخميسملا مرتع مهلاو ةدّمصق نملاقو
 منمءاقكلا ىنذلاوملا وخآو ٠ هلق ميعنلا فئش لقعلاوذ
 م->ركلودعنمكب ا شمحراوو هعم دو ه-عنم كذءدضتال

 هلل لاواممظعأ امو

 مدلا «بناو> ىلع قاري ىتحو» ىذالا ن معفرلا فريشلا مال

 2 مظل ةلعلف هفعاذ ه د4 ناوسوفنلا مس نم مظا او

 مهغيالنمباطخو هله> نعو ىوعربال نملدع هيلبلا نمو

 م-ةرالا دون نه هدم دواو 3 هدوم ل -لذلا ىف ر-يط»لدلاو

 ملورورسضامةقادصا|نمو . هعفن كلائيام ةوادعلا نمر
 معامحاءالادل:نم لاءفو « هعركماركلادل:نءلاعذا

 قلقلانملاح ىلع رقتسنال ٠ هطقاسعرلا بهعدش رك هلوقو
 طرغملا ناسحال | ةرثك ىنا مب لدم تاما نم هلوق ىنددد و

 اماسالا كيدانا مهدنملو « ىلاوملا كلد_ةفنللعلو

 امامتاا هركرذاسمضراب « تلاوناذاثويغلانك-او

 اماللاولءادو ىلةريغا « هيلاىد مار ب>ًاراصو
 نالمالا مي ركلا جقرد» ججمقميسنللا دبىف ىنغلاو لان

 هسفالي الن مناسن الا بعحسسا و هله أري غىوهلاب انزتيدقو ةديبصقنملادو

 هاج برتلاؤ عاض مص فوقو «امعبفقأ لنا لالطالا الب تدلب

 هلاع انام ريتغ ىنتلع الو ٠ هتاراوارذى مع تب زغساامو

: 0 

 اههخن ...قنن نيكتجتت



 « ةلزانلكئدن ءريصل انّوددق

 ٠ بروي بسام نيل -
 هلوةثاسأ نملاقو أ

 « ان تعندام لقىلامالا تفرع

 م6

 دعلفدال و هيقفقك اعل ا

 هناكشل اياككاهتأر

 هو-ولا تيار ةمدقتم

 ددعا الو مستمهناخل اهلك

 نسألا ب كرملا دخ مزعلا ني او

 5 ادع ام ىندزت لىنةهداإف

 ىمظعلاتناكىتلا ىرغدلاتراد د « ىوذلامظءةساتوملالسةتنكو

 |ىظلالبةت ةسهم ىنتسكالو « ىنزعتال هعاسوتريسعالف
 لئاقلالهقلاوبلاطملانك . هفرطةنملاباتحا ىذلان او اض.أهلوةو

 لئاوأن-هاتناك اكادنأ « رخاوأرو_هاللف ذاو معنا

 لحار ب.حاهدؤوْزتلبق . اهاكرم ةنواوهلل

 لماكر ورمسالو بوشب امه , .صااخ ذيذلل انف تامزلا مج
 لضاف ىنانىل ةداه_-ثلا ىهف ٠ صقان نم تهدم ااذاو 1

 حدملا ف نوكيام غلبأ ىه وةدمصقنملاقو
 امالاهنمراق الاب رخال ,. هدنلخنءكلاوزابعا

 صأ اه سفغن ىف والا تتيئامو هىتمالسموب لكم عسصماو ةدمصق نملادو

 رمع امهراد ناراح قرتف: ٠ اهنيبلبقاهعسودخات سغئلارذ
 رهفلا لهذىذلاورقف هفا م هلام عج ىفتاعاسل | قغني نمو

 ربطلاربطلا رغد انقتلا الف , هئاقل ل,قرابخالا ركحتسأو
 ربكهيريغص ىأ رهنم نوداوو اراث:منس-ًارضلاتبأر ىناو ٠

 (رعش) اهنم عدملان مى وأ
 هسفن نم كءيفقىرعشل نكساو و هاطرعشلا اذتاقىد>وااامو 0

 اب وشم ىداسح ظن لظ . راهن نملوطأب ل-لامو ةديصةنملاقوأ| '
 اييصن اهمف ىعم مسهل ىرأ .٠ ةاس- نمصق:ا,تومالو 1

 ايقناوا تنكمل تيستناوأ ٠ ىحناثدلابئاوتفرع ٌ
 اهنهلاتامفرظأاموأ |

 ابيشملا غلب نم لكى عم ه ايش سياو بابشلا ىفيشو
 ايوذينا عزفن نق قرو « هيدي نم عرفت دسالاواسق

 هولا |مةىعداهنااورك ذىّتلا ىهو :د.صق نم لاهو
 ديهنقادصنمامهلاؤودع ٠ ىرنأر إلا ىلع اندلا دك نمو

 1 ةدمصقنملاقر ١

 ان اهركذ عي ريرسع لكم ونلاو » ىرص ىلع عمد نم قغشا تاكد 5

 اناخكال_سنأتئشاذا بلق « ىنع.سشلاودالا ىلع تءدسقاذا

 اناوداو اعفص هب اءاالو ه ىنرك د بءو-سلاب نمدصسفودب أ
 اناكاهيح زرع سيفنلانا ٠ ىنطوىفو ىل هأ ىف تنك اذكهو

 انارسسح تافام ىل_عتيباالو ٠ اعمط تي لام ىلا بئسناال
 ان الم رهدلا ىلا تاجولو ٠ هب دمها ىريغ اعرساالو 1

 هدصقنمهلوقو 1

 متارالاونودشىناهنسىاءسمو ٠ اههوجن ىبالط ان دالو ىلا

 لعدمااو هنمىناوهناع

 رراذيلا همالس فرذتفأ

 هذع قرمدد نا هللا تلاسو

 اندحأ نخأ, ناورودحلا
 ناودهناكن منكماو هناكم

 هنا ددف نه سابلا ىعشأ

 ىدعب ىداوو ىدحو ىف
 هلاماد_ه ىدع هل ظالاو

 هغامو ىد هلا ىدنع

 ءالواوهاده ىد-و>

 رهاظلاو نطابلا ىذلا
 6 فسك اوس هاف

 ةحامسمامالا مشا ا|

 ئادوو ىلب ام ريسمدلا

 هيشأامو ىل+امقردصلا

 ردمالاك رد_-دكلذىف

 هقيرعلشاو هن رط عمم

 رهنلا روفركسلاب قشيلو
 حاقورخ انرءورجار معو
 جيشلا ىالومكلدكرهشلا

 ابامز هنعتركس مامالا
 بهذ دئادشا ا دنعم

 دايك الا قرتو داقحالا

 فرس هركسم تعفرف

 ىداتمو ىف رطهنلا

 ىدلاووىدس>وجورو

 لالخ فل خ أ لوىداوو

 هيدايالركش نم هش>ولا
 ريه خو هرداعن نم عفصو
 مامغلاو هيداب ىل |مالسلا

 جسشلا لاعفالكو هيداول



 متلو ديد_بتلاءارو نم

 لييكولا
 (همل ااضأهل أو)

 مثلاءاقب هلنالاطً اهشتك
 مالس_سالا سد“ مامالا

 اهيلاداعأ ىدلا هيدجلاو
 اهب سن او قاوالا

 تداكام دعب قاف الا

 اهممارتنكم او هللا
 اهمحاص تاساو هللا

 اهو تقرسوه دعملا

 هعاجلاتنهووةعدنلا

 مال-سالا ضو هع او

 علطأام دو هئنسلاو

 رغفو علتاو هنرةناطمشلا

 نيدلاىلا هديدمو عاوأو هك

 معلا ىلا هافاصمو علقبل

 ةرتلا مالسالابربكو علب
 لادا ةرحلا إم ثري

 لالضلا ىلع ىدهلاهلا
 لايذلاب طءاسلا ”لسدأو

 ىلعمامالا يشلا قدس

 مالسالاهلاج ب اومانالا
 همعتلا هذه نرقت هللاو 1

 ماودلاب اهماست ظب رب غماهتلا
 هسالس ن-عةارهنم

 بسك مام اهمال

 هلباو نطت ةمانأ ةراضب و

 هللا ىل_دو دو#ءامهملع

 جتفنو هلآود#*ىذلا ىلع
 سدالامرودصا |نممامالل

 بولت! | نمو داؤفلا ىف

 اماكف دالوذلل سلام

 داك الاعمج نم قدشا
 ءاوسدالبلا عجل داواناكو

 35 00 ا 5 5 4

 لسا نعىنغي امرهدلا ث داحىف ٠ ردكالو لاتحريغ اهاربيسداو

 ١ لحد ىلع م صارو سان ارذاخ ههبتقثو نم ىدأ لو دع ىدعا

 لحر ىل_ءاسشدلا قلوعبال نم ٠ اهدحاو وان دلال >رامتاو
 لوالا ماب فلو غدت -ةفنا ٠ رد_كةلك شعرؤسادراواب
 لولاة فكم هنهكرفكتتنأو ٠ هسيكرت رحل الك مادقا ميسف
 لوا اوراصن الا ىلا ه.ف جان و الو هءاع ىشخ ال هعانقلا كم

 لهتنمري غلظ تعمس لهذ « اهاءاقيالرادب ءاقيلا وحرب

 للزلا نمةاهتمتمدل انف تعدا , اعلطمرارس"الا ىلعانمأ انو
 اهلوأ ىتاا هيد هقىفىنتملا ب .طا اوأ امنزووةديصقلا هده ىر# ىنراس نمو

 لببالاو بكر لا لمقهايلفاعد 3 لطىوس عادلا مو ىىمد باحأ

 لمأ البقات_ثكءاقللا نم «٠ لسمأ ىلع قاّتشم َةبامصامو
 للملا نمىفوخاف قبرغلاانأ « ه_بقارأاممىلل:ةقارعهلاو

 لسعالوبادىلءتلص-اق « اهتذلوىانأ ةل-ثتةذدق

 لحز نعكينغبام سمثلا هعلط ىو هن تعم امش عدوهارئامذخ

 نءماهفالا قباوسرخأت لسور نقلا نا عالثم قلاذناغلا ل نيلكقلا :دهنسا*ىلارظنا

 هلودامتمو هباغل ا ىلا امهتم ىد اسلا هقرعم

 لفعفال او نا تد_>و ناو 5 ةعساذلوقلا ناكم تدحودقو

 للعلاب ماس >الا تس اعرف 9 هسفاوع داو كةعلعل

 ل ريفا ركل! سل 5 هفاكال لن ل> نال

 لطهلاضراعلاىدرطدس نمو « مرك نع ساناا مالك كانثامو
 يبأرعسش نم هدارام اوف ناكن او ىنملا بطل | بأ لاثمأ نم ىفو نهال امانه عمجأ نا ىلنعدقو

 ىتلا عن ادولا ىناهودروأ اذا« ؟ ال1 ل حرم ار دن نا دصقا ناو عصا | هزك ذكمامع

 هلود كل ذ نة اهعارنأ فالّخا ىلع قران

 لسملاهقارفىف ىنعتمل ٠ هيناج تركن قددصاذا
 لدب اهتخأنمدالب فو « برطضمنيعفاحلا هعسوفف

 الاقتنا هبحاصهنع نقش م« رورسىفىدنع متلادشأ ةديصقصءهلوقو

 الالزا ناكل ها سادنعلا و ضن رمارع مدف اذان نمو
 ماها هنمفخأش يعبر « شعب لياذلا طبغي نملذ ةدمصقنمهلوةو

 ماثللا اهملا حال هن « رادنقا ريغب ىنأ للك

 ماليا تبع حرجلام «٠ هلكعناوهلالهس نهينم
 : ادقالا ل دصقب اهتاضف « نكلو سؤ رلاانئ اضع اريخ
 ٍ الوذ لاحرلا لكالو اه « اذفان ىلا ءىلاباط نملك ام

 الءاخرارملا خا ىذلا ظعو# ةلة ةءارط ادا ىذلا فل:

 ىتقملا سئ, ءارعشلا ةوادعوو مهبةعتاوءاوغسلا دياكسمو
 همن امجوهووعجل ا ىنهلوذ ىنمختدو

 ريسسم ن-عر طق قاف ا 5 نوح ى تدعأ» م



 ىم أ قتش ميم نمل هف ىلبل .ه احد وىذاعىلذعمامادازو '
 زيبقلا ل صل نكل رام_هل حاس ميببلا ذلارتثاناةلذاعل نيب ولالا ينيب انه ماهجالا ناف

 وهادهرامهمدوصقملاوه نم معن الو مه.ءامس مدن ىهالا نيد طرمثلا عقواكر ش الا نعامه د>ال

 بيرهلابهنعىروملاددعبلا ىنعملاةب رودلا نم دارملاذاهيروتلا وماعالانيبقرملا

 (لثملالاسرارك د)

 (مظنا فص قرلااولخ هلا, تاقو « مهروعشاوخراذا تاهت كت

 نانع هرامعوهو ندلا ئص خيشلا ربغ همه دىفهمظني لوم د_بلا ففيطا ع ودلثأملالاسرأ

 لثملا ن.سدعام كلذريغوأ تعنوأ ةمكح نم للملا ىرخ ىرد اعتب ض»: قرعاشا ١ ىنأد 1

 ٌرمرع ىشو دماج م_سد لالا ىرتوىلا: هلودو ةههفشاك هللا نود نم اهل نسل ىلاعت هلك هن

 ىلا هلوةو ةغمص هللا نم نسح أ نمو هللا هع ىل عت هل اوقو ْئمن لكن نأ ىذلا هبا عنص بالا

 هللا ىل_-دهلووه فب رشلا هنطننل اىكلذ نم« اجامجراولتع ا ناو مكس سفنال مف حأ مت سحأ نا

 هلل | ىلصهلوةورارعذال و رخال لو هماع هللا ىلسهلوقو نيت هرج نم نمؤم ا غدليال ملسو هملع

 «بلعهللا ىلصهلوقو بحأ نم عمءرملا سر هماع هللا ىلص هلوةواهطا ور ومالاريخ ملسو هيلع

 د:عدوكال نيوحولا وذو هءلعهللا ل هدلوةو ماكت مامر اي ارو هو نمتؤمراشت ملا مسد

 دجأ ىنأ با؟ىوحا دقو قطام اب لكوم ءالبا امل سو هلع هبا ىل_ههلوقو ةمايقلا موناهيجودللا

 ريدز لوةرعشلا ىف 415 أ نموبابلا اذه نمريئثكى لع ىركسعلا
 لكلا اهشانمىفالاسرغتو و. ةهدشوالا ىطللات اني لهو

 بذهملالاحرلا ىتءشىلع ه هاتالاخاوتسعتلو .ةغانلالوةهلثمو
 هبناحمو ةره بنذ فراقم ٠ هنافلاخأ لصوأ ادحاو شعف راشب لوق هلدمو

 هدعب لاوام ىل>ًاامو
 هيراشثموغصت سانلا ىاوتئمظ ٠ ىذةلا ىلعارارمبرعشن )تن اذا

 عابطلامركنم كدفام ىلع « اهدزتمل كفن تروسؤلف مامتىنأ لوقو

 لّوالا بي .سللالا بملاام ٠ ىوهلانمتئش تح لداؤذلقن هلوقكو

 هرعثن م ماقىبأ لاشمأ جرذسا هناريبخلارب رحب ىهسملا هناك ىفعمسصالا ىبأ نارك ذو
 ىنتملاببطا!ىبأل اثم ب عوساو انيبنيبسهوهعرآوتبب ةئاملثو افدن نيعسناهدحوف
 بيطلا ىبأ لاثمأ نم جرخأ هنكلو تييذئامعب رأوا هن نيءيسسوةثالثو فصن ذئاما »د جوف
 ىلع ادايزبلاشمالا نمزي ملا باكا | ىف عسقو ا. عجل ارد ىو ما. ةىبأ لادا نم هداوام
 لاثماب نآرقلالادم1 قال نأ دعب ساونىأ لاثماو هبساجلاو هسا اراعشالا لا مآ ىهو كلذ
 ىئارغطا|لاثمأ نم راسان#و هللاثمالا باى ةماعلا لاثمأب عسجلا توه نسلا مالسالا نب ا
 ١ هلوقمحعلا هبمال ىف

 لسكماانءرملاىرغو ىلا لان ع ٠ ةيحاص مرد ىيةمالسا|بح
 للا ةراد امون سمّتلا حربتمل ٠ ىنم غول ىوأملا فرم ىف نأول
 لمالاةصسقالولشيعلاقءذأام «٠ اهقرألام الاب سفنلا لاعأ
 لطب ىدب ىتال !ل_.هد سياو .« هرهو# ىهّرب نا لصلا! هداعو

 لف كءارداءوالا ةلودىرأىتح ٠ ىنمزود عنارثوأتنكام

 لحالا ه.مسفى:ةفل-قنم ٠ اوجردهنارقأ ئرماءازحاذه
 لحز نعس مثلا طاطغايةوساىل ٠ . بالذ نود نمىنالع ناو

 (لثملالاسرارك ذا

 زو لو هلق ةرازغمأ
 اديرط ىنوؤد ملأ هاكحام "ىلع

 ىسؤت راديصح ىنليو
 يدم ىعنطصدواددحو

 هنأ ىردعب ناكو اددعمو

 عم وأ هشش النا

 ىلاب مركب ظفلا ىنا
 دلاولا لعف ىرمأ نيس

 كوملارظنوهه- نم داو

 ذان “الار برقأ هعشدا
 موف باثعل اىلا يمال ادا
 تنك نا باسحلا ىلا

 ىعاط نعفرطب تالخأ

 امىدهن دعف ةهسهح نم

 هناك لذوهوحو نمىبدوع

 نا ىلع د ار ساد ال ناك

 راصدفعف هدنع ىن رقي

 هداج ىربي وهدنع ىني رشي
 راصدمفىنانقمَوَعِب ناكو
 رف ناكر نان _سح طخ

 ىلامالطدي راصد متفىلام

 هداثن-اىرمال دش ناكو

 ءارو تن د-ةفه رحال

 ' كعذ لمحت ناكدقو هرهظ

 ناكحر لما# راص

 نمفولالا قىةياضنال

 د_ةفريناندلاو مهاردلا

 لج فريسشلا ىفئنقياض
 لد ةيدو_عللو ريسعب
 هبدورملا لدر هيدوهنلا

 لالذالا عم لالدالاو

 لاخفاإلا مم هعاألاو

 1 اوملا لاح خيشلا فن أمسيلف

 هتناودبعلا لاحت أسيل



 قاومربو ةهعضاوم نع

 ةباكشلا مسوس ةباكطا

 حدق ةباكشلاىف اواو
 ةياكنلان وريال ةباكنلا
 مهزوعأ ناو ةياعسلاالا
 بذكلا ىلا اولام قدصلا

 اوضرعءدملا مهل لح ناو

 عجم جتام الع نمو بعللاب

 محام الظدارباو محاماةم
 مئاربكل هعصتالادراوم

 مهتابانح ةرثك مهتايا نمو

 مهقنح ةدشوءالضفل ا ىلع

 الوهلا ب مهرط تي ل نم ىلع

 اذاو هلابح ىف ممبطخ#
 مهفاك | قيضىلافاضنا

 عقلا و مسهثان !ةعس

 م-متامانرمص5 مهئاماقم

 ثيخ مهرمد # ثبخ ىلاو
 مهدودخرعدىلاو مهرظذم

 ءوسىلاو مه دول ظاغ

 مهل امس ةنودخ مسهلاب

 ةرغدط مه داوف ضرهىلاو

 مهح اقف نيل ىل اومهداسحأ

 نمكلدق مه>اولا طاغ

 لاغ لا ىف هقيطموقتلا ىلعأ

 لاك-الاق ةياعمهدعأو

 قىضاقلا ينِضوإدىدلاو
 هاكحام هنانق ىلح ةهأنعم

 ةدايقولاصملا هذه عم
 فاصرالاهدهم-ظن و

 نع حلا دعبب ملفه دايرو

 ةراهطلا بذكي نام

 مهل ةياجنمأ هلأ
 ةحاحرمأ هلهأ هناصح

 هلكشه حالم مأ هل-ةع

 :فءاض ًاضراوءاممرافكلار ايدُلرْرْختَسا ىضا رم قف ىسو اضرذوةلذان هقود< ماوهنانيدلا ا

 لوي و قطني ىتللاعلا ناسا هركشب دشن أو لوبقملا هل عبا وردللا
 اهاضرازابلعل | ىوح خيش نيدلا فك سدي ؤملا ثيملاكلاملا دا

 اهاضمأبرملا ىنهيءاضتملنا وه ا.ظضددب ايندلاو نيدلادمشو
 للا نمملتلا سكتف اهيشنملا وسب >اهيلع ةباكلال لقلات ذه: -او اهيرظنلا ترركم
 انضر ضممالو ةرامءض رعتاا ادد ىف اح نمت سالاقو هسافن اهريرمدن م لعصو هسار

 ضرأ ىف هلق عفرتدةلف هراخخ مهمقلااغ' اكفلودفلام ذ أ ىذلا هلكن يتم نم لحرلا اذه هيءاجام

 عئافولارك د, بواةلا نب ععرلا فذقو امن ا.ظااهمس< ْئدد قدقرلا نمىنأو اهسوهساطرق

 ىجىلعماحوأ هيلع قتلا ىفلثل ىطاريقلاهنزاوولذ امر يتاح و اؤوحتمروذ

 "ىلا ىهشالا كس اك "ىلإ لعب ملهمظن قالسدن امن نبا ىبعالحوأ هي لب نيد نم ارئاطّرفل ةلح ىبأ و |

 مانملابيطب ذنلي ل ىتاعاسلا نارصاعوأ ىبئهنءن سكس لو هيلققرحالءاوشلا عم هدنز ىروأوأ
 هن [س اناا لعل هرطانو ماع ىبأ نامزل مدقتوأ ماسلا برس ىنهرعش لال ىتاجل اريدنلا ىراحوأ

 ىرو فلا هلقعداسق ةرهظال جا نياوأ بي.حاب اب لدضا ند عد ديلاءاطع هللاقو تييلريغ

 رهش نأ مهلت اضف ثرونشا ناو قحأ و بدجو لضفلاهرحاع مهنه ىو اووف فينكلا ىف لافام عم

 اعردعلاماعل عبق ن نعرادنعالام اوأوأ هرنك ىلعهءىناللوقلان مس رغلا فاكولدناو بدالاب

 حاحوأ ندمو كلذ نم سورا العاع نازل نسح نيح-همل ىدصاولو ههحو ىلع ب هذوهنءاح

 هك اردا نعرمدةنام ىلعهردةأ ن .هن اكسو نكد رذ ساو هند 'ض(ماقللان عءابرعت ن ملطانلا اي

 هحناذفضرعنم هيشخ ةباكلا نعملقلا هافءتسادقلو مانالالوعد هرّودل نعز او ما عذالا

 املءانل-خ ابق مودا ضفو .موةكملاراهظاالاى اف هم انقرشن مانو ةفيحتلا هده ”ىطهلاسو

 نيف اسلا نيدآو 11فلخ ىرحهنكلو - عوديءاجام ىلع لضافلا مالاذاو هامعضفابو كلل

 يا نامزلاىدمهلناامهاَتبا نيعفاخلا تأ المامنا قاف" الا فرتعءاىتلا اممماماب ىدتقاو

 هيرقأو بابحالاّمشنم باجي عّماو نامالاو فوم موبىنمالا ةباعاموغلب ولضفلا« اطغامه.اع

 فذشكو اساروع نم انملع حام بزحت نيج انمهلاو نامعحالا سفن اهب ُّط -اوناوخالا نبعأ

 ىلا نيدلا د رمشل!تددب و ههركو هذع انولةبح

 مهتلا ىذا نمان الك ب رتسف 5 ىلععن نود تلاح هلا تدل

 الاانس>هدازامو ماع الاو ةلوهلاو هقرلا ىلع لمت! هناوب املا ده ىنريظت هل سل تيل اذه

 لاتاملن يدلا ى:سزجشلا ناو طابا دبز ىلع هسنب مابا ىفرعاشلا!هبناهتساىتلاتيلب هستوقت

 مدعاايماهالاىردو-ولا تدل 5 ىلعدب اصالاباريشم ىعتن تدعأ

 داح ؟ىل اعن هللا هجر ني دلاز عرج م تاورواملتا هع رسوم ادالابهلاراشن انه ماهال اهو

 1 باو هوو م نمهريغل ىفن الو هريطت تدب همه د مظت فهل وه لو هب اغلا ىلا هذ

 وهىدلاماهالا ع و و ةيهش لاول |انسحأ ىةزرانلا هب روةاوريوصتلاو ماكس الاوةلووسلا

 ' || اذه مهتع د نانمعلامظتي لو لال ار هسا اذ_مبولتلا ف طعىف غلابهناىرمءاودوصقملا

 ىسد كفو عاوملا

 دارو

 ا دي 11 ةفودي جاك ىضعاو كال |تاذو ا ار راقب نيل

 لس “احبج بيبي ينعي ا



 م

 ةغاللا نم
 هلرلالا كا نوساميفدي ةس اعملاع اردالا مورو مع دنا اذهل 1ب عانوم انحأو عاواب

 ىنعم بسكر د م مهام 4م : "اسهي رت« القمل ارا تامامتملا لاه رت ههار ذو هماهتو هع ممسدالا ىف

 لم نهسان اريسكوهال.ةثًا بعزل ىناحل ةوف أ اذامو السل بظللاتنأرأ

 امللط تام ءارعشلا توم ىلعاهنم والا ةراغهركف س .راف ّنشالو مهلا كل ذيرودصا !حرمشوالا
 هلهس هيلع تهدأ !مكل هريغ ىلع باد“ الات ءعصو هلضف سا احنا ىفةدسملا فونامغ ءر رهظأ
 كت الو بئامعلا نم هعدتب اع ىلا ا شي ءردك هلمع عدا ام هلذ هاوسا ع هك ب ل ار

 نوك اذكهو رغمركموهو لاح ىذلا هركسف داوي هعاربلا نادم ىفقتكاو ىسلارب دكت وشلل
 اهنم بيصال ماسد نباو رثعتل دعس نباو رئانربثالا نا اهارول ظافلاب هذعرات ىقىأ قدكمملا

 ل الج هي لعتلقثومانامت هده ىتلا ههادلا امه ىرا ىزاخلاوأ ىلولو سن»5 ةعراقلاب

 جبارلا هيد نزاو وا بدا.ءاجو هرتسْل 2 ج!باوسل | نءاوأ هرظذ هنم بيصال هل 2م نبا هكولاطخ

 ناسا لاقالا قوذلابهلثمّرمامىذلا هلغفل حالم ىديلملا ل« أولو هححرالو انزوهلماقأ املىلاا
 مطانلا د ثنال مظاعنملا و رلا نيادب سدةولو هدام ابعت

 نادملاد_عونب هةوؤخ ٠ ىعت أمم تبلد ىناولو ١

 ىنالّدانعاورظت اواولا# ٠ نكاوىااام”ىلءناهل

 انبرلاةلىنابنلارطقلا بح اصهناراكت فاكولو ارحد.كبهدربنم داعار وذاك دامه ه.شنولو

 دلاوتئاروطسىأرلو الامخالاهتدازاملبدالا ىف هُئاز ل نس اك د ضرعتولو اريصانملع غرفأ
 ناهبسح لانا هيدأ لثعار اف: سوداو نا عد اولو ىلام>تاعاك ىلاءللاو ةمدمعلا ىناعملا اهتم

 بالاكل |بائذا هيلع تعطقا ةدراشلا هدناعم لمهن ىلا ىراغزلا حرم ولو بالودلا رودي

 تدالا لمن ىذلا اذهلا ا ساووبأ هارولو اوس لاخلا ن نم تحن هنا لعل اهلعرامعمل قاسنولو

 لاءلىباصا ارك ذوأ بيل يملا هت رق ىلع لا ط] نام نادي ضرو ولو ىنوب نبأ نم ملعواربخ

 هناملعل لامن اد نبا مي كلا هبادآ لردأولو ب ,دالا | 15ه ىوسباصن مابرمصعل سدأ مياسلا قوذلا

 ىراصن الاتبإن نيناس> لاداكرمالا ناكاذا ولالا ىفاهلثهروصن الو مهولا ىف اهريطت لبتام.
 امج ناواسيك ناهيربلا ىلع َُ هضر»ءرملا لة ءرعشلا انعاو

 هساونم قامو هاوقأو دس رغلا ىناعملا لمت ىلع هردةأامو هانوأورعاشلا اذهل ءرفوأ اق
 برغأ جراذنا ىف هزرباو نهذلا ىف ىنعمرّو هن هاوس اهاطاعت ىتلا ةءانصل اهله نم هئانرق ىلع
 ايولقم سانسلل سكرت نمانعدبد'الالاو هدنءىسل ارك ذاذا اسانح سكر كواب وا سا ءام.شالا
 ىلاىد «رطاا سمو امغ ماب ىوقتلارقلا ل عفف ضو رعملل هنم لخدأاناب ى دهرا تك

 هحلصا ساعد اسقو هعجوب ماهال هللا هءاقب | اصمم تاز تمن دتهاوهران ؟تيفتقاوحدملا

 نم ىلع طفح ىلا ءن هاو

 ّرمملا ىلع كلذ دعي فنص ملا لاو هزئا اروفو نمهملا هقوام هفب مثلا تاود_صلاض اي رف

 حرم نم هلع و هزئاح بد“ الات ث انها ىهىبلا هدد رقدريسلا هدد ّى

 وزنيو ضراعملااهنع صا ريسلا هذه ترظن ف. لان بتكق سن اكم نياهنلالضف ىدخلا

 مالك لا نم لمعت بهذ ض مهلة هن د- وف ضراووىناءملا م اوس نمرك ىلعبد“ الا ضايرفإ اهفلؤم

 ماعملا اذه ىفناطاااانالوهرك نءاهفرس ذارحا ما اردسعت وزهتلاماقمىف ءاغلملافقوأو ماقو

 ةرهازلا همانأ ل_«-و فرو لظ تاذلضؤةنئادم طوسملا هلد- ها معو فررشلا كلم هشاداخ

 ع-فرو مولا ىلع هنا طاس دعا اود تاثو دوكلاو مزكلا مساومو دودولا ا دوع-لاحراون

 هللدازعهتلودزعاو مولا قطانع تاقطنم هةمد_طريس ىد كالفالا ىلعم_ظ:هلادبان

 ىي كلاند سلطالاب كلالفالا كإ: نم عمقرلا هل ص و شرالا ىنهياوبأ سالو سامالاو ريدلا

 عبدالاةنارخ -1)

 اءاقع كارأال نا ىنكف
 امتكحالاساضأ هلو
 هلع عطق دوو دكت

 ىلع وسال ا د ,عسيلا برعلا

 جيشلاءاقب نبا لاطأ ىناك
 ترك دقو ىنعةر ل: لضافلا

 سمهكك بارعالا ةريخه ىلع

 ةضعو مدام نب ةعسرو

 اناو باهت نبثرألا نبا

 مذأو خشلا لا نادجل
 الاهضف ىللرتاؤ رهدلا
 هيصهذالاا هذالواهضف

 ارامقءالو هةاعالااملعالو

 الا ةعسد الوهرقعالا

 لامالا الامالو اهعاضأ

 ه .اعلاحالا الاحالو هلا

 ادد.سالوهسرتفاالا|سرذالو

 ررلالا اديلالوهيديتساالا
 ةيراعالو اهزالا ةزبالو همف
 الاةعدوالواهعنراالا

 اهعادالا ةعلخ الو اهعزتنا

 الو رواسن لحخادانار

 الاةدرالو ةداحلا الاةبلح
 ىو ىلاعت هللاو ةرمدنعلا

 هرمسد ح رغلاو لعب فلخلا
 ليك ولا منو ىب- 0
 ىبأمامالا ينل اىلا هلو)
 عا

 بلا ءاعب هللا لاطأ انأ

 بوذا ءانبإب ريصن مامالا
 مهذرعأ بوردلادالوأو

 همالسعب مهشثأ رةماش

 متي و ىدب همالعلاو
 ىلع فصلا اودس هب نا

 م-كءاوةرعوه عن 8



 دو ه_فرا مزو هثدل_صو

 نإ ه0 هييصخ
 دعت وأ لضفلاردة له

 رهظ ىطدع وأ معلا لضف
 هلأساو هلهأ ىلعهدتلا

 لضفب مندي نم نص عينا
 لو ةيمىتلزنا ماظعا

 0 هن ىنأاكو هل -مع3ىف

 ةيطاخملا هلدهل بضع

 ةفصتملا ةمترلاو ةغسحما

 ريس هن اق بنج قوهو
 نع عزنوهتداعنع علقا ناف
 هللا لاط او ءافحلا ىفهدمش

 لاضافأ ١ ناتسمالا اه
 هدساتوهزعمادأو

 «(هيلااضنأ هلوا ع
 ءاقب هللا لاطأ ىل-ءزع
 ىبوذي نا سدئرلا خشلا

 ىدق نعى 1ةد_ةمدخ

 نودىوسر هي زرب دعس و
 ه-عرشم درب و لو -و

 ىاكر ل-.قىباكمي سنالا
 قئاوعلاو ةام طا امنكلو

 ىلع سدلو ىعسأ نا ىلعو هج

 ترضذ> دقو حادلا لاردا

 ىباموهراد >> تايقوهراد

 افغثنكل ناطرللا بح
 ناردإا ىثءالوناطةلاب

 ناكدلالااووشنكلو

 ه :عىداوعلات اعءنيح>و

 ىلع نوشلاريه2تيلمأ
 لا اردتءمرملا ناسا

 نعيوفعصملا ةمو

 ةمدإلا قرودفر ةوريص#»

 لوأ ىنكلوضرع

 دقو لوق أ اذا ةريسل | ئةفمامأوري لاو بكسل !لاح ةغب رشلا اعافد لعدو ريغلا ن 1كانيدا انذ لدصةاىرت نككنا
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 ةئاماقو ةع هسا ةنس لاو ثرهت نع اشغل ضهاب نيد * نيدلا سون خيشلا هك امهسباداخ
 بدالا ىطاعت,ماملا هبل اراشمال نكي لو دي ؤملا كاملا ناطاسلل رخو مظن ىلع ةل شم ةريس ف: هدقو
 ىلع ليد ةدم كل ذن ءتعنتمانا وجدت لبقاظ رهن اهلع هل 0 ةهرع ىداءمىف

 مزتلاو هسلا هحوتفالوأ ى.مامدلا نبنيدلار دب ىفاقلا انذاك ا نكسعالن ِء

 طظدرعتلا|اد_ههلتم تو م كا :مزاةهلتدتك اذاال اهل تع كمال هنا ةانملا نا عالا

 ريغ نم ناكىذلا هرم :عاضف هسقي رطتدضوأو عماج نسا ىلا 1 مي لا الا تالصئىذلا

 اهنطبرطمتد>وذ 4 ءضهاشا ا ةريسل | هله ن نمبدالادعاوق ىلع تفدو (وهو) عاضةيرو |[م

 تاغصلاباهماثةحالبدالا كواساهءمتي ووو هبدالات تكللا لهالتيكساتلا ن ءبرعادق
 نع ةرمداوت ناك الاةلوطم ةري_سامر ءاحالو م كل ' توقتتالا بدأب تاب ودام ا مناوهيدب ٌوملا

 0 صصقود اه نلطإب الواهفلح تيكر ترعب الا وعم همدعملا خراو“ ١+ ترك ذالوا خادم ىف ىرخلا

 0 الامعخذي راقت ىفضيراقتلالهأ غاابالو اه زخساو ه_صصقىلا ارظن راد سا 4 لعل مثالا

 رظنولذ 000 صولا اذهاهل قدساو اود تناكو

 هدعامو هتعرات ىلعددعل ىتكلا هسفصتوأ هدلج ملءار اظنلا عحارو حيراتا اذه ىلاىدغصلا
 ىافلا بارعتجزامأ للاعتل ناكلخ نبا هرمداعوأ ه 1 رلريثكن با هرثاكوأ
 0 اماده هل ل 2 هع را ' هومو ىهذلا وأ هدر و هضج ودع ناو ل

 هقطوأ ةعد هنا لعر م لاا هعضو و هناح نم م 3كيسسلابرهظت بهذلا

 راصق ةيدب ْؤملاةلودلا ىلا فل أدل !!ذله ب: هعمض هّعااطمدع ١ هلل صح نام ا هاراىنارهولا

 ىلاغتو هرعش ىف سم هلودلا بارحا نهانا ادلع فل ٌومهراغانولو هلودضرالا لد لك ىلعل

 ىعحل ماعوناهديازواو ه-صخر ماللكأ قوس ىف: ل قلاق

 رشا ىلا ىهو ةماسقلا موتو هعقاولاةلزلْزلا دعب هل ءتانال اهناون دير عاشاهجازامىتااراعشالا
 ا ْمءصعنو هلضفب ىطاريسقلا ىلعاهح رنكل و طسعلاب اعاز وأ ماها دهتل رهعراقلا ىلع همم م

 ال فيكو ضراعم لكل, وطلا هر نعرمدق رعش نم لايف هل. مم ىلع داي زاهمف نال ىلا حارلا
 هفقو ظن ىفه دذع نا نرتهمفوقو 422 نبا فقو دةو ضان نباو ضدانو هيلع ةهوذةمظانو

 هدمت هسصقت هسسفناب ار اوهرخ

 تخقو كهيعص ما ءاغلملا تاأدىدلا ه4ههأم اربدالا ىذاودهنا هقارتع | ىلع ىر د لارقملابتكمسو

 لم ام فقاولا طرت نا هعركسلا ,همولع نعفاخريسغوتفقو من اني ور رولا اذه نم للعلا
 ىلع انعمحهللاول-مممبذدعأ همفدل نم هةوذر ىذلا بدالا ل واس عم فنصملا يساره تائنماو

 هيمتتو هيلع توكسلانسحىذلا مالاكلا نءان كالو هدراوملاب هدراومواتل برمثا | اذه

 ىراظن تيثأداك الواب ١تفقو (هلاراشملا نيدلارس ىغاةل !ان دسك لذ لب بتكو) هدئافلا

 ماقملاامأتلقف لع ىلع تءاج دة ىهاذاو ظافلال اهله هوىف ةلسهملاتلأ سو لدا ةّدشا
 لدعلا حاذ- همعءرلا لعدم كلف هرمدم ةرهاقلا هئلو دبر خفت تلازالو هرمصنزع حودمملا فيرملا

 راسو مالقالاو فو.سلا هن !اهتاقد لي لعتوهنا دعب رحت ىلع تدراونو مالسالا ه_ذب ىجو

 ةعلطلا ىف تشام لقفر املاك بك اوكلاءاسس ىف علطو هيرمعلا ةريسلا انرك ذاق قد رطم .وذأ ىلع
 فلا ىداذمهئادد_عأ ىلع ىدانو سوغنلاف وملاك اذ ىف هيا هتعاط سن ىلااعدو هيرمعلا

 مولا تسفانو تراسو بولهتلا تمم بقانم مب هان سؤرلا ند يخرتلا ن وكي ف.ك اناراق
 اهاج قعااووفعلاب ءىسملا تاب ءاهو تملا ونملاباياربلا تاعدتو تراغف اه- لمىف اعلا داود

 تدار



 1 5 ا جوج جا ريا 1 و لا ا 7 ا ا ها و برت تل تحسد كيت 26ج تس دح جوع

 نيدلازعتس وماصنت الاوهقرلا ةياعفتييلاومدنلا هفاقلا نوكن ناقملب قونولارك داوم سلا
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 (مامالارك ذ)
 هتدولتشر-ؤ هعرفب

 ملالاتب ان نر ناو ىدهع «٠ هب مد تاداسلا ىوه ىلقريشت

 ىفتايمعلا مظنتلوهلاكب تيبلاريخت لب مياسلا قولا لهال ه-:رىاو تيبلا اذه ريبتامأ

 ىبب و ع والا | ده ممميعي دب
 ىمقس نمت«ىوةاودازوىباق ٠ وعزتناو لذعلا عامم ىلاوريذت

 مدهقتومقسلاا-مقيلي لودتلا ةداي زوملالاهب قا باقلا عازتناو ماسلا هب قلي لدسعلا عامسق
 هيفا بناحالا نمتييلا الهىلا لخ ديمو لومتلا نمهن رقل اه م2 بلا

 (ماجالارك ذ)

 بكرناو ىرمع عما شو
 هك ريغ ىلاهتلا نم

 .٠ م . - هَ .-

 ه4هط> هةءعطوإ هيهرزم

 ' أمح ل 2 5 25 93 5 9 .
 باح هسلوو 4 1 5 ( ىملا مشد مم نم ل هذ ىلدل 5 احدوىلذاعءىلدعمامعادازو)

 : ' 113 ل نءامه دع ازيهن ال نيداضت هنيسشءم لم اههبهام الك ماكتملا لوقي ناوهو# تو اسماهالا

 3 3 0 | صاخم ماهبالاوامهسف ىعالا ماما دقي لب دعب اهفزيسلا هه لص اع هم الك ىنأبالورخ<الا

 0 ا الاد هظفان وللا لبا تال وحدم هظافلأ نءمهغي ال نكل ارام_-ه ريغوءاسسهلاو عدملكن ودان

 لسبتةموقتنكن اوقاف | 1 .
 هأذه نم عم نومٌملاب 4نب | لاصناب لهس نب نا ان هءارعسشنا ضد نأ كام هلاثمو ني رهالا
 هيف تحد م لعنال انبي كرف تام ىنامرح ىبعتسي دامت ثن أ نا هبل بكف همرسو مهلكس انل ا باث
 لاف لعفتوأ كمطع اال لاهو فرتءافهلوق نع هلأ بو هرم افك و بش مأ

 نللا ىف ناروءاو « ن_سعللهلنا لراب

 تباحلو رمعلاون سلا

 تبكرو رهدلا ىرط_ش

 نمتنسب نكساوت « رفظ ىدهلا مامااب
 تبرضو رضااوعفنلا ىدي
 سسل او 00 | ا

 فرعلا يرض تعءمضذرو

 ادي رغ اهلاعؤأ نمىندرت
 اسخاهل اوحان

 انه تعمم أ هد ثانوكل ذ ن لا هنم نسساو رغ دل !ىنوأ هعفرلا ىف نمتنبب هلوقب دارأ ام لعن ملف

 هنا قفتا ع ونلا اذهب ث عيا اريثك ع وي طمرعاشر عش نم هتاقن ل, هللاوال لاذ هنركستب ا ما ىنع ملا

 ءابقا ىردتالهيكلت ”اسدب ثمعلا قرط ىلع طامخلا هل لاقفديز هعماروءأ طامخ دنءءابقل-دق

 ماكل توعدا هعمس نمد لعبال انيك: ناعالك لذ تلعذنارعاشلا كلاقفجاّودم اود
 رعاشلالامتذ طاسخلا لءففّكملع توعد

 ءاوسةعتسل « ءانقدب زول طاخ

 نم ىنعمسو

 تحءرطودارفالا تدقاو
 | كر اق داح” الا

 همم ىفاح تأئالمالا

 هنا سحسا ىناهسضا ه5 دصن سلا نست ساو سكعلا, و 4مم هلا ىواس هددعل انا دا لعاق
 نولو#تب وارمع طاطا نوه رمالابلاعو هقلح

 ع اوس 4فمع تدل 5-3 ءامقور عىل ظاح

 دروأو اديز هعسا ناك طامخلا نأر يكل اري رب ىلا هياككىف عيسالا ىبأ نبنيدلا ىزلقن نكملو
 ىزريح تاغسشو هرمدا و

 ىفهتفكو نزلا ىنهذتك

 نرءلارداب وادوو نزولا
 ىدوفص ىبل وأ قفصعك

 رخغدا|ادذ5 ترغد ىلا

 ابي رق هند حوو ىلحلا ضانرةننيدلا نب ز عرات ىلع تفقواملثل ابا ءهتزز ءدقو اهرك ذ
 تاعف طاذلا دير ءامقنم

 نونفوبئارغو عت ادبو 5 بأ اع هذ نيدلا ني زحيران

 نوذ# هنا ىتدع هريخ و هج ىقراتانمهانأ اذا

 ايو .رطاملا لال لوما دلازع خيشلا هعبتو ه.تيعب ىف ىلط | نيردلا ىس يشل كلذكو
 ىناو لكلا قذأ ىف هما اهر ودبتز رباولاكش الا عانق هنع تغشك دقوا .هيشب ىلع مالكلا

 ىلع هنمداوالو سي دأ هلا ىنقسالو المره نوكت نابهذلا هضارعب ضرامل اضن رقت هبف تدك
 ىديؤملاءاشنالا ني واودئُدنماناوةيرصملارايدلا ىلادر وهناالا كلاذامو لاكش قدرسطلا | ده

 ىيىرزاىدلاامو هسع ىف
 نو حا ىح هك

 رانا ام-هيفرهاظهلو-ق
 ةضورعلا ىق4هحوأام



 (رييضل ارك ذ)
 منن الابر قب كلوا
 قزفت سالك ىدحاو

 نسال كت ىلا قوشلا

 الع نيح اني اهملاريطأ

 العخ ني واجرعب عحراو
 برضكلذياضرلا نا الولو
 كك او همدقلا طوع-س نم

 هةمردلا عاونأن معو بدلا

 اكلك رع هلغ دا
 تلحلو ىدق نع هنودأ

 عفن ًاوهفءاعدلا ضرأ أ

 مقوأو هفءانثلا بناج ىلاو
 ىنومفخل كاذ لءذأسو

 ىنأطو لقثتالو
 بتعت لفتبتعاماذا

 ىبنع ملف ءاعت اهو

 امل اءام ناكولو تولس

 برم( لودورولا تغءاد

 ىجركسلا مسالا ىلا بتكو

 جلا ءاهب هللا لاطا انا

 م ناو ىالومو ىد._س

 الا ناوخالا لواطت قا
 رارسالا لما لو

 خعشلا بساحأ لمهتلابالا
 اًنضهةالخ ا ىلع هلبا هدأ

 نءهملع ىدبت :ةعامع

 هيهذم قردعتلاو هينا
 ضرالا ىكعلكا كلو
 كلالطت قاض نا لاكت
 تثرنا لصاو سانلا و
 هلاعفأب هدا ؤأو كا اح
 ةسعاوان ذأ ىنراعأ ناق

 اظعم ءانلقو ه .عارهاسفتو

 اعو رود اهةتنءاعو>رو

 هعرعب ىذدلاب ايلا ادد نه

 يدلادوهصاانع الوزنو

 ريمخ نعر د ص ةمهستل | ىف امن هل نكلو أ
 : 0 3 ك١

 3 ريضا ارك ذ)

 (ىمهعس نمت ىوخن اودازوىباق ٠ اوعزتناولدعل أ عاج قاوربخ)

 اهرئاس ىلءاهخر ب“ هفاو اهنمريعق ىش فاوعب قعد ناهنف غوس تيب نعاش كا ناوهرياا

 رعاشلالوةكهرامتخا نسح ىلء ادري ل دتسا

 توقءلام بي رغلاح فيكف ٠ نهتمهليذلالي وطلابي رغلا نا
 نم غلب أ متدجو توةهلامتلمأ: :اذاوت وق هلام أ هلام سهلام لامهلاملاي نأ غوس هنأو

 ١ فاطعتس ال دأو بولقلل ىدن اور و رمذال نيد 1ر1 ارك د ساوميفاعلا لهلداو عسجلا

 ضرالاوتاومدلاىفناىل لا هلوةزيزعلا باكلا ىف عون وئلااده ٠ نمو هانرك ذام ىلءت> ركلذلاف

 لزامورامللاولءللافالتخا درو احا ياو هعاوابك دو نيمو هلل تاب" ال

 ةغالبلاو نولقعي مول تايآحايرلا في رمصتو اوم دهب ضرالا هبىيحأةقزر نم ءانهسلا - نم هللا

 لاوثنح هتام< لا ءلارك ذىلا«نوهناكهسدن ال نيه مؤمالىلرالا هن“ الا ةلساف نوكت نأ ى ضد

 نمددالو ميكح ميلعرداو عرتذلا نأ ىل لع ةلادلاتاد“ الا نم لا ام هفرعمو ضرالاو تاو يل |

 فودوههنا ىبعال_ءادتان" الا نم عون_صملا فام نوكي نأ مدن ى ىح عن اصلارالوأ قددصت ا

 ىقلخ ناو نونقوب موهتل ه-ناثن اهنا الا ىنىلاعت هلو5 كل دكو ناعالاوه ىددصالاو تاغصل ا كِزَس

 هسفرعم كا دكولؤالا هد_ةدعم ىنانمي هدي زب ام كلذ ىف رك ةتااوناومملا قاخريب دونا سنالا

 اهجبومده»:ضرالا« ام-اوءاجسلا ن ار اجلا :اورامتااو لالا فال-تخان 4 ماعلا تاينزح

 ىلكلالاعاا ا حاب رلا قي رصدو

 ةنتالاةلداقنوكت ناةغالماا تضتقاكلذاف اراتغاعن اص ىلكلا !لءلل نا ىلع ناهربلا مامق اه
 نأ ىوربولالا نم م ىتعم لاب انه هركذناالا علاقه عنا ناو نول موعل هثلاثلا

 هنباودللا ن لاك ا ءازحاممدنأ اوعطقاو ه-قراس لاو قراس لاوأ رع ادذ عمم اس ,ارعا

 17 رعشاو تارقلاو طخ ئراقلاا ليقذاذ كه م الاكل ا نوكينا ىشاملامذميحرروفغ
 ماهلك امتد ونآرقل ا لصاوفتلمأ:اذاووكحزءاملهنافم دكا انهةلداق نوكت 0 د معن لاف

 ليد_تازودءالر الفل ئاسلاامأ أو رهةنالفريتبلااماق ىلاعت هلوقك هبسانملا نع جرحت
 يك هتيافوهرهق نع ىدههاعاوهس كو هس ,نه ناكل مل ارامت انع ىعمااز ودالذا امه

 نيل ليد لوقىنبمتن والدج ادر هدرب لإ مرحاذا لث اس! اره ناروحال
 مانملار ذ:ءىصصم ن 2 دع ىدني نمءط]ىلو5

 نسولادنعد و ةهلاودع وعسهلا دذعداورلا دذع

 ماظنلا ىف جان »* قطا :ةمانأ ىمعف

 نديلا دوبكلا ىفع ولضا!ىنداؤغلا ىف
 ماهعسنم شارف ىلع فك الاهبلقت داسح

 نزس نم دوقو نم ع ومدن مدان نم
 ماود نم كإ دول لهق 0 تلعاكفا !امأ

 نءنمدوحو نم ع و>ر نمهداعم نم

 ىل-لا نيدلا ئدتدبو حرأو ىلوأ ىلوالاو اهنم هب قدلن امي تيد لك لباقي ة-تّدملا ىفاوقلا هله
 مدنلا ىوسئ ىلع تاص>5 5 م6تقثودا ىعدح هت مدع ىلاعت هللا هجر

 ةضاقلا وكنا ى ملي هحتل ارك ذإو مدعلا هبضاَملا نوكس نأ قلب تيبلار 1ص فت هدعرك اذ

 مهدلا
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 نيو ةراشا ةرايعلاو ًايفتو هقامطب الع ىذلا تيبل ا |ذهةيفاتىفانه تءّمحاىسندبلاعونلا ةممسوتب روتلاوةقباأملاو

 هتتاكوهباتعا لمآهشتاع هقاورلظ عد ديلا لهأ |

 © 300 هباوسرطلا (ةهازتلارك ذ)
 كرك نام اهب اكاوحرأ (مهدلاةيرغاب مهم قوبرع هب مهتاقو شذ نع ىظفل تهز

 هاعوءالوهلالاتذدزااف 3 00 د نمر ةاكوقلا مده دقو لاا نيالا ىسالا ل ل

 ضيبأ مويا! ىنا مرحال ءان
 هج داو د_وعلا هحو

 لوقلا ناسا لب وط دولا نشحن علال ةذلدلا نيوز ةرايطمال هو ه:مرغاتال ادهردخىف ءاردلاهتعمم اذا ىذلا

 كج هلوسرودنلاىلا اوءداذاو ىلاعت هلوقا نم بن عي زعلا باكا ىفاةهازنلا نم عقود قو وسهلا

 ا لارا سانال مأ اوناتراعأ أ ضرع م ميول قىفأ ينعدم هبلااونأ» قالا تار نوذرعمم-ممم قد رفاذا موب

 سيئرلاريمالاوهنعرلقلا | هب ”الامالكى اهنعريذملا مذلا ظافلأ اق نوملاظلا مهكئاوأ لد : هلو سر و مهماع هللا ف. نا نوفا
 رمد تاما لاطأ رفكلا ن اطل ا نعم هرابعانه ضرملاواس4)ا ىف ش فلا نم مسقلا اذهريغىف عقب اسعةهزن هتنأ

 ' ماع ىبأ لوقو :هل١ هع دملا ةهازتلا نمو

 ل كسا ءاننا برطضمو دان دالملاىفو « مكسلابو ىلاامةل-.ءف ى

 ء(اضبأ هلاهلوإ و برع مكناىف مك اجلالا « اههمشا سيل مكمف ىل >[1

 من هلهنبق عامسىلااموقوع دي ناكل حرأ ةرام> نبني سلا نيديعم«لوقعوذلا اذهبي رغنمو
 جيقلا اهنمنولااواكمجنا ازددعب هلفشكتا

 دوعلا ةنرىفال دوا اةبر ف 5 م-هةغب موقلا نا كل لقأ ملأ

 ديسلا رم مىفاهترداءتنأف « ترقعىتلاةاشلا ىلع نغسأتال
 ربرح لوق كلذ نم و شدعلان ءاهظافلأ ههازنوىناعملا هدد ةيحادمىلار طداو

 اءااك الو تغاب امعكالف « ريق نم لنا رطاا ضغف

 لا نعم ايفل اب تاسنتالا ع نعهرا هوكتو لدسالا قره الاانا لعتمتلا

 تاج دوو ردع |مكح عسفر

 اهدوم هدرولال ءاغصالاب

 حرصريهالا هم ىنانأ

 هءعر امم رشا نا نيد

 عضل رأالو اهرغ ىلع
 فر ه0 0

 اهردنالخا
 ضمان نطو ىمدعالو الاقدم نزت ملرخافتلا مون اهباسن [تعمح با ةناول ْ ضفرل ىنعواط) ىسمفن الو اضن هلوقبانلا اذه ىف عقوام نسح أ اولاقو
 ف و ىلإ ا نيدلا د يشلا تيبو عوذلا اذه ىنةياغوهودملا لماناب هدرقأ نأ يب هيداري ىذلا لزهلا ىنعمهيفو ش فلا ن ع هظافلأ هيزنت ىف غلاب فيك ىكنملا اوسهلا اذهىلارظتاف

 َِط 0 0 تدع ا تل . - . .٠ 5 .٠

 ١ 1 0 0 1 مالو ضقتنا لة تق طدا مت 6 مص ةةمراب دى كرت دب ح
 1 0 نى || ىةلف اهحاضياسوعمتيبلا اهنا هلوقأ ىذلاوانهمذلاهدسّصق لج ناو ةنجملا لاذلاباجنالاقو
 / 3 17 7 تيبوعوذلا| دهاو وظني لن امم-< !او همس ىلع ىو ريرح هلاواسع ءاضتس اهسلوهداععلا موسع

 راد 3 0 لذاعلا بطانع هيب ىفلاقو ضل ةضراعم لحال هنيعي ديف همظن نيدلازه خيشلا
 00 ّ كو امريتمالا مصللاقدشالا اذن رعةهازنلا فنك ه ىلدع ىف وددشالا, تع ومضت دعل

 احمد طسب قءارذسلااهنمرغتت الظافلاءالا اه - م .يسظن» النأ اوطرمن نكلاو وعش هدازنلا نار رعت دفق

 تاكن اواي لغة سم همدق 0 )| لاف تكف نامل مموغني هد ىف نيدلار ءاظافا أنا هللارفغتسأ ان أو هلوةأ ىذلاو اهردخ

 هللا لاطأ سيئرلاريمالا لئاقلا لوقب هة-ااموهريغق ثني إو قوتي لو هدازغ ا نع هظافنأ هزئدنا هِمْضَملا لاحو

 "0 راع سا عقرفي نكلو ىنءملا نم بخ ٠ صح غراذ ححالا هل ثمامو
 هسارغأل دعلف عماطرأ مدل ةبريغاي م ؛.>-قربرع » مهتاقو شد نع ى ا د] تهز ىتيعدب,تيدو

 ارظأ | نعل_ىملاففماك ةلامدع نماهيفام عم مل علاو ريال! قوذلا لهأ ىلع تحتال ةهازنلا ؛ هعشح
 ةريشعلا ضرأ نمر قفل اف ىراهئااوذب ودعلا قدكراشورب رح عم هغالب لالايدارح باسل اه ىفىتبب ناهلوقأ ىدلاو فسعتلا ١

 جايقاس



 «ةءاسع ىتان ن | و ءاضنمل
 كل اب تر ظ ىنأ ىنرمس دعت

 هءاقب هللا لاطا ريمالا

 هر ىلا ىف ءاعدلارخآ ىلا
 ىوىفر لضفتمهئاغ-و

 00 هداعباو هئايدا

 هل-كاماناج نمالأشهو

 نمو هل-<امان ارعنمو
 ىغلب هلعسامانةارعا

 دازتسا هزعدرنا مادا هنا

 انشحم ىبافا تكف هعينص
 انأاذو همااءاسم هساع
 ةراشمو بنل ةرارقىف
 ىأ ىرعشت لو بلا

 هترمذ- ةرمُمعلا قروظحت

 ةمدكطا نم ضورغهوأ

 ةرابزلا فب>اووأ هتضفر

 الاتنك لهو هلم-هأ

 عساش عزن ههادهأ اه يض

 هادحو عساو لما هاداو
 هادذهو لق ناو لسذف

 الالم لضنارىأر
 مو هل لاكسملآىف

 مظ لو هلمح مهجالا لصتإ
 الا فقر ملو هرعشمهنفالا

 تدعبامم 5 رك يلع

 الو ةناهمتندالا هبعك

 تدعنالا ه-هرستداز

 همم تفعاضت الو ةن امص
 لزتلو ةلزغم تءحارت الإ

 لباوراص مد انيوذصلا
 داعو ةرساق ماسظعال ١

 تا دو هر اص ماعلا صدق

 ءادعالا نمهلو-و سات

 بيرقتلا ذر اصف ةستك

 لاخلا كلدر انانوزا
 ءاعارازتدالاو اراصتخا

 3 «.٠

 ةييبش داق وفعمدلارجأ نم «٠ ىلوءاوه ىنابح ملك [قنِكو

 ريعستبلقلا ىف اهلو تدغامل «٠ تاذو تدخرأ ىلق هيد-ةرانو

 رومثمهللاوهلتلقلاملا ف ه كف كنع ظللا فس تدمحعأ لاقو
 عودذل ا مسا, تح رصو ةدممحو نمتاقو

 افوهقرالا كةامادا 5 5 ادع امطار ىلاح قر تع ,اط

 انولقانتوه دذع مهتل « ايعنيءلاعمدعانوقرمشش ةديدقنمتاقو
 انونمانداعىفادغدق .٠ مك اف-فيسوان ةرفوكمح هدعب تاقو
 ةقباطملانم هب نغفامعج مخأ لوة د. هقلا هدلسهلز غن« نيدلا نيمأ حده ىلا تصاخت ىنح
 انيمااهلعادغنماولاساو ٠ مكانودوهءنملاشلطلاو ىلوش.ةيروثلاب

 هديصقنمىلوقعونا | اذه ىفىلمةوام بي رغنمو

 هرسصق نم تاقو

 ىرصاعل ان ربصن تيب بارخو ٠ صاع نم فردأ متاح قول

 رفاط نمارعلا لول# ليدفي «ىعق؟ ترفظذا لرعش ترغضو

 هشالثةيروتلاو امباطمتاقوهب روكانهقب اطملادارملاودب رون نم ىنىلوةىل>اامر ظنا

 ةدم ىناطان# ضبا ار ودنم بلطأ ىلاعت شا مسرح ءورحلا ةام_< مداملا ضءب ىلا تنتكو
 ةامحرب زعضسالاروُنملاو

 روط#ريغك | دن نمهنال 5 مملطهلوطنمىوذدوءولارهز

 ديرغن دولا ضاير فه ماوق" و ىلءبولقلاراءطالا+ هغتب وه

 (اودوس) . دوسنيعأ منت اقايظلا ضب ٠ ىلءدو_سنانا ه-ظ-اول تلاق

 هقغباطماباوضر لمهتس ىلع تيشهوممأ ربتي د31 نيذلا نا ىلوق ديا ونمااده نم صءخرلاب

 صقرو عامسالا فنشام كلذ نم اند م-تدر وأ دقرهب روت ا كلسىنالا اد هظن لو ةهدرملا

 هيب وةدرثألا هقب ا طملاب أي /نيدلا ىند يشلا ناو هن لاك ار عاملا دنع
 أل و عيصأ ملفداو رانع ٠ ترمدقهيىف!ة>او ىلءالاطدق

 وهو ةدامقعإ ارّدكرلاب صاع هنكل هلم «ناممعلا تدب و

 معينا ماوانفب ماذا ساو د ىو ث.-ضءاوراسمان اذار هساو

 ماظننعروثنههءاشن ىّتح 2. هعب اطمرد نة هذة ىكا

 تاقو

 نيدلارءتيبو

 لالاطال | ةلزنم نساحاب ىهاعلاتيمل | ان هد نالزخدب ناممعلا تيب و ند دلا قىدتنبنا ىرمعل
 نسحو ىلا ةبارغنيب و لزغلا سنح نم عونلا هسه: نيب هيف ءس> ني ةلارءشلا ناق هلابلا
 لوقامأو ه-ةءااملاد در عالا اممم لكتاب مو ريشتلاوفالا عبد وبيلا ه-ةرو ماصتنالا

 ىعبدب تيب وتيبلا ةراخ نم طقسام همقب نم ظفالا اذ ةمقي نارساو مسمن رض 1ىف نايمعلا
 مهةامط ىناواعاودازو ىرد5 ٠ اوضفخ دوو ىسن ا اوأدد هش>وب

 تيا ع 7*7 0 ز 2 2 ز زة 20 ا



 ناشرلار_هساهنودادلم وه ىو. هولا عيبقاي اولاقو لزغلاو |

 نابطلا اذه ىنتوغيبفدكفو بدأ الاانأ ل هوتلقف ْ
 هللا هجر ىنممامدلا نبنيدلار دب ىغاقتلا لوقةير وذلابةقب اطملا نموأ

 اطاتغعءاب طلاب مصلاىرأامو ٠ هضراعد1اقوةتعماذارد

 اظعوايدانايشة:هءىأرامل ٠ هقشاَعَر فاناوصتانظو
 هلأ هللا مسفر نينيدلا باش ةمالعلا|:كشلوقعوذلا اذهىفب علا نمو ٠

 كلر نيل اصلالاهذىوذنوو» بتنلوانهرمعلا ىلو ىللخ

 انتامود ما: ءانرامعأو ٠ ةدشماتوس ىنن م ىذ
 اناضرزفتعضخاونهو قذرت ٠ ىللاةفلوسرىئابحأ نم ىنأ هءقهلوقىلحاموأأ|

 نادت اخ حلل 8 » ا

 نا كور لك 5 نقلا وهن وما ين 1

 ىولض هتو>امو ٠ ىبامدلا لاوكحش ا

 عولطو ةلزنب ٠ ىعتح معسلا قباط ذك

 هشهلوةفرظأاموأ|[

 هشاووحال فوخ « ىوهلامتك اىحلاو هلوق هل مو لزغلا سنح نم

 هننال_عىاعسو هو هتك ع كس افك ْ

 لاهفعونلا اهبل ع رشلا ىفهتتر دقو سناك هسفنل هظفل نم ىفدذنأ اوأأإ

 اس>الواحور كدعب نم ه ىلو دي لق ثعلاوىتداساب
 اسم متن, امل سذلاو ٠ مدار -فامهلا ىكص

 اقشءردلااخأابهءىئسنو ٠ دلي رشنو مط لرغثا هلوأأ
 0 هىوهلا ف شو تءانعدف :

 ىلاوم ملط لأ ٠ اموقلدعلابدخبر هلودةلثمو أ[

 لاغبو صخر ه ىليخ عسب فوفاك
 ىرءعفلارعملاو دلاوناوندنمتلعنو

 رطءلاادشىاو دخت ىو هفوغلما دك اةرطءعمتراز

 ىذةنااوفللا ىناومظاندف 9 مك ةواذ هءايدآلا رشعمأب

 هناودد نماضنأ تلقنو

 رعس ببطو ساق اكسمىف تف 5 يد م ترازةقوشعم سنأم

 ردءمرأو عفءاشعلخ تورامه ٠ نأ ع نطواع اهنعو حاسملا بح ْ

 ههجو هللا مركب ل ط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ هي حدتماام هنم تاقنو ْ

 اوزاؤذداعسلاب لولاو دق ه اسانأ ناىبذلا مع نيااب :

 زاجحم لاوس امه اماماان + باب ههرقملا ىفلعلل تنأ

 اصص+خ دق نس اراه عنا « اهلاخ هقوشعم اهيعاع هلوقوأ[

 اصخرأ امو ىل_غأ ام هلل ٠ ادرسهاب وىلاءلا اها صراب
 ةديصةنمىنعملا ده ىفتلق

1 
 سنح نم عوذلا مساب حرمد لق ةنواو هسف نك مل ناو ىكس ثلا نيدااردن عيشلال اوقانه نءرظوأا |

ْ 

 (ىد#)

 عونا ةسهمتر ةيروتلاب هب اظملاو مكر تلا هعصو وشآلامدعو نزولا دق نيب مج فيكر ظنا

 ميعت مفك ى عال

 وبلاد لاكيم نب
 حرم ىنالعاد

 لالا نااورمش

 جيسفل كف لضف

 محلا :سردق ىلعو

 دما كدت رحود

 اطر جلل ىدتاو

 طرو همق ف

 !!ضيغم همف كلام

 مص صرالا زا

 املامركلا ذأ
 ميمسلا قلطناولث

 .-لاك:ههداع

 ربمال اءاقب هنبا لاطأ هله
 وغءوتقولاه يدق مهشا|

 ههمدملا ضيقو هعاسلا

 اةعراسمو لعل هقراسمو
 ةدملا تارجو مغالذماا
 رطاخلاا ةاراعوةدملا تارغو

 ناذحلا ةيواتو عمدا
 مل اذا رعشلاو نادنبلل
 هصخش ملو هنن همداقت»

 هباج عهسلا هل: لةيود
 ىلع هده ريمالا سلا داو

 نوكي نأ توحر ا الع

 نسسحأو نما دعنام

 فوقولا قهيارو ندراو
 هنناءاشن ا قةومدماع

 ء(اضبأ هلا هلو



 حابصسامالودو

 حومد ىأرلا ىذلو

 ىىبحرعىذلاو
 حوجوهللا هباح

 قامالاواه.دةساو

 حوقي فرعها

 ارمسامايالا فنا
 حونت فوس اجار

 مسح ٌلنَرغال
 حورو سندا

 تدل ىلان .ةفاغا

 حورتوو د غل : لاح

 - رفترمعلا ادد بو

 عرى را ادهدع

 لا ميد تنأ اهي
 جحيرطتن أذا مسع

 ااملثم اهم ءاق
 جيبذلا لي دلا 4#

 معلا قت رمد نالق

 جيذسلا حالا ىلا
 اويسفايثدلاوك اه

 .صن الا ءقوو

 ٌودعرهد لااا

 .صن ىجدأ نمو

 عولاب رهدلا ناساو

 ميدف هع اول

 انءمايالاورهدلا عيمتست

0 

 احاونود الن

 حب رتسنال ىم لال

 : نمهيمام عاض

 جلا 0 حلا

 ًايلاقس اكل مالغاي

 حي رم سانلا نم س
 جبقرطابل الا ماعت اهو كو

 اما رهدانانأ

 .طسو قش

 ىناوةل اراكتانو

 و4

 برطا ىنغلاب عصف ىرقف ٠ هلوكشأ هحالم ىنغىباب ديصقنمىطاربقلا مهارا
 بسطاو قدشعلا نمىلا ىوشا :. هثيدح س اكوىنمدانادغو عوذلا اذه ىناهنمو
 لذملا نمىلويسأ حاصاي ٠ هيراضم فيس هنفح ىف هلوةهلثمو

 ليملاولبسلانيبراس دق ه ري خ ىف درااوهدخعو

 ىدرولا نينيدلا نيز خيشلا لوق هلّمو
 ناطةلادرومأ ل الللا مأ , ىتأر_هزلاءامأ انا داحت
 نالإلنا ىلع قاوولا ل ص>دقو » انهحلطصا لدا كلذ ىقعو

 فرات ةيانىفرهوبحاصلا نين دلار دب خشلا لوق هلدمو
 ىدعل ىبث مح نم ىنرضو 20 كى عادلا ف رسر اهلا

 ىتيرسع هللاو هلتلد 5 ةلا> ىتس د نم يلا

 ةفيفخت ةنامن نينيدلا لاج خلا ىلا ىدهأ دقو ىدغصلا نيددلا الص يشأ !لوق هنمو

 هفغيرص”بقانملاعجىفركشنو ٠ هو لضافالاو دن الضافانأ
 هفضت لمقتتنك نا بعالق ٠ ىلداكتاقثناسحال بتنك اذا

 ِهدمص ةنم ىلا |نددلا ىد يشل لوق هنمو

 روسأمىز ىف قاطماهؤامو ه ار<قوفءاخرىر حي رلاو

 ريثكت عجاهبفعمحي ءاملاو ٠ !مناوح ميععت عج تعجدق
 ىناف_ك ه-ظطد هو ىتاطخ ىاةباصأ

 1 لا اوكس] «ىدجوطرخ نم تحرق
 ىتادمظعنمتلعف ء نيعع تصأ اولاك
 ءاطذلا ني-عذإلتف »ع اناوصادخ ناك نا

 ىهدلاولْؤل نبمسوبردمل الو5 انه نس>و
 0 0 قدر ىشرب سوشلاو ةركح هول ق يدر

 ضايرلانين ادع اذا: . ئيدحلا لعل اللا ءامارسك-
 ل للا يد ست عمل لفات

 راهعملا لوق هنمو

 -1 (قاطانا)

 لاما هب رو ًاذاسدلا ىفانأ انهو 5 هدخ قوةهلاخ ىدفاى ور

 0 او »+ هدخرعشلا نم ىلخأ نم كراس

 ىل-وملانيدلارع خشا !لوقهلثمو

 ديزيمبءاقسشلو ه اديعس سهم ىنءاومم

 ظ (ىلاذنا)

 د.عساذو ىشا ده « ىدض لوعي ازعمحا اذا

 ىسوسل اهلنا امع نيدلالامحلوةف.رطو

 ىنبوعدرامواوراس هه ودش 1

 ىنو ءطاومهتاصاو ٠ ىدو لهأ ا

 ايراد طخ نبا نيدلا لالج خيشلا لوق ه«فطاأو

 هوقر طاسات ىلا لب زبىأر ىلن ءدة نادك ال ارمثع ماي

 ةومتفخ كتم لفات نمو 5 مكفافاب الا اورضحت ال

 ىتارهلالط ار عملا نمهيدإ هدحأ لف ىئدلا ناويدت مفص)

 *ر عطقأ برو

 هلود هلعمو

 فيرطو



 ىرابلا تركشىم ظعىربو ىح ه راك ذَدلا ةول-< ىنءرمضنا
 ىرا ىكنأو ىلذاع دلنأ ام 3 هالقعال ىاو هقلذاءااو ا

 قارولا نبدلا جارس لوق هلدمو
 دا-آنيب ةاهبككححاهموةىف ٠ تديزوفملاع الكودملا ع نمىبو

 ىد :املل لضفلا ن ناقو سؤرلا ىلع « اها نةرضالا ناسط تدب ولف

 رازإلا نيس اىيألوقهلثموأ

 كوخ نم ه_ةلعت نكلو هجورذن' ىابطنماهىالومأ
 لوخدلادنءبرضذلاىنح خاف ٠ ىندفلا اوحرأ كيابل تينأ ْ

 ددصق عاطم ىنحادولالوقهلثمو !

 م ركراشنلا ىدابلخانن م مور مرغملوُأ تس

 ميعنب نيدلاريكت لو هلٌدمو

 انراعىراءطصاب وون« تودغو ٠ ان.ذلابويهد_ءيلت سلام

 0 د ذآ 1

 انراح هلع امنوو هتاحو 5 هدعن نم ىعم لمفقاو تب رحأ

 لاونلالذبنم رصبلا ريمغي ٠ نءاي ىالوماب نيدلا لاك
 ىلاه_ضقتلهحاط تنتأ ه٠ ىناسانلالوقي نأ لمحمأ

 لاك! هه>- نمصقنل ا ىنانأ ٠ نال مسد عبأو

 ىلاعت هللا هجر ةتامن ني نيدلا لاح يشل الوق هلثمو
 هعبر 000 تا « اوراط اه تسد ١اداىا

 هقسعو هد لح نيب هيي ”اكوبيءط ا ظافاأ توع دو ||

 انمفدءادرس ل !نماوكشأو ٠ ىدنلاو-رأك.ءااءم تدصق هلوقهلث هو[
 انرمااك لا تددم نأىوس ه راسلانيبوىدب ناك اق ا

 قلغي «ييعرص»نم تامر ٠ لسولاب هللا غي تاقافك |
 تاماشاهةوفهزمهنحو و ردع تءاوبينملاءاسأنا 2 هلوقهلثموأ'

 ت'ةايسا+ ىستتانسحو اهتملناأ ةنحواهلاب 3

 اسواط نيسئءلا روهط مون ه ىفبسح ريمالا مالا هلوقهلثمو |[
 ادبضتروهألا كاذداعو ٠ ق.ثنمنورضا+طا لزق 3
 عوذلا اذه نمدل ا, ةفطاأاموأ|| ١

 بط: مهللاوالووهل بءطد مك-دمغل انلإعت نيدثاعاي

 بن ىف اقل انتفع ُ 2: كفانؤا قرارك

 هنكنغابع عرج رابع ورح باضرى م *كلردأف و

 ىرج عشعشملا هدخامتا - ىكسمرب , أو هماسع نفح

 (بدالا هنازرخ 0 :

 ةسورغلا ق شم د.لاملا تدب ليكوراجنل'نينيدلا ل كىخاقلاىلا عونلا اذه نمتدتكَو

 ىناثلارطشلا ىفددعب لاوام ىفحأ امو ٠ ركس موب ىل هلء-اوو 7 مود 3 ديصق هعارىفهلوقهلم هو ١

 ارك اهؤاسامأو عصق 5 اهجسل امأ نادوالا ةقناطم ةدمصق نم ةضور دلو ْ ع

 نكد لوأ ءافردد نكمل

 لباوبددملوأ ل_فنرخ

 ةباغدوحوملا لدن وىلطو

 رخ ! ةمهللاض »ب و دوحلا

 ن_-هري-خ شامودووهلا

 ري-+خ لقام دوحوو شال
 قليلقو لحام مدع نم

 قريثكن مريخ سلا

 نسح>أ لقملاده>وبسغلا
 وهراجو ل أر دع نم

 خوكو سدل سرذ نمريخ
 ىرصق نمر نايعلا ىف
 تسل نمريخ تيزومهولا
 ناكول نهدوحأ ناك امو

 ىقروف هعلقد-تو

 ىف كرك ن مريخ فكلا
 نمريخ فاطةن نالووكلا

 ميجلا دع ل نموفقت نأ

 نس لنمو شهلا ىعر

 ءامد# لنمو ىمالمهص
 نمراظ :الري_ءالاو مه

 ةكرىلا هعتص ىقاوق

 اهضارغأدع و اهظافلأ

 لمتثو اهرد >روقو ىلا نك

 ىاقاهئمكَهل-ةواهرهم
 ناحرح هبصةتقراوذنم
 ناسارخه _تعتعط 0

 الو ىذأ ىلا الا اهتمةزام

 ىلع ىدهىوسام>وز
 نسا ناطعا ىف يرمت

 نءزااءانباىلاقرورضو

 سدئرلاري_مالا ناكن او

 هعمم نا ظل لكل عذر

 ءانقرهُش ب لكل 1

 رعشلا نملاهف ه عبط

 لاف رعذس'اكن |تدذا
 حولي داكد ةرحف



 د_ةااعوحر باهدلا كلذ

 عازتلا ا ده نع انصدعا

 ك_.ناحو كا اة اواعوزت

 كيراع ىل_عاالح ىلم
 كب رس هدنأ الو كير قرثوأ ال

 هو نا تيبحأولو
 تاعل

 دووهملاب هللا لءفيام
 دوغالوداعبالو

 هاصعذا نوعرفبالو

 دودطابرععلا لشنام
 ا خيشلا ىلا اضدأ هلو٠١

 ه(كاكدملارفعج
 سئ رلا ل_خاقلا ريمالا
 كاسي ةمهلا طانم عقر

 لا جيسف همد1ا لانم

 قرت-2 بحر لضفلا

 د وعل | مجم بط د وحلا

 ايرثلات.ظاولو

 اضدردةنيد رعشلاو

 ايرمخ ضرالا ل ءاكو
 اضورع ىوضر بعْسو

 ادضردا|تفصو

 اضقنءاوهالوأ

 هءلع توا-ول لي
 اضم بن اوذلادوس

 ايرثلاتمعّداوأ
 اضيضح هءصخال

 هاهاديعردل او

 ت0 طل

 روطةلادمذىفالاتنكامل

 فيكفري_هقنلا بناجو
 حدملا ىفةلاطاد_ءاقانأ ّ

 حرششلا نع هلآ الارمداو

 مي اوةأىنكلو

 هدوح "ى ةءبااو ثكإس ىبا

 ةَرغ نكن ناو ثكرماع

 تاو ةلاد يدماف هال

 ليل مانالا ىفعزركلذو ٠ دجأ نيريثكى دوأ د ةنولومت»
 لاق مانالا ىف ريثكل ثق ٠ اعم هكسنال_ءااوىنوعد تلتف

 هلوعب هسن احلا ةجابي داهاكماغوأو
 بيرااود كاءالح ننوشم ٠ ىنفمئامعلادوسال ئافصا| ضم

 ةديصقنمىناجرالا لو ىلحأ امو
 ىخفالو ,ىذقأب لا ىنىبرأ الذ 95 ىح-4ملصولاور سهلا نيب قلعت

 نمهىرطاخو راعوةقرلاسامدعب ىنعملاأ دهبي رغب اهلهاورسشنلاوفللا عددبب ههاطملارزادكف

 ةلعمص ملا نه

 اهنمو

 ىلقا ا 5 مه دعب تشع ىن' اسعت الف

 بصذلاو عفرلاورملا يدم فرك ه ايرلاودهولاو عامتلا بوق نرحو
 كح درلل عب اصمام دنا ناك ه هليل لكى دحلان ليتنا

 ا ؟رشنلاواعللاب ةقب اطملا نم

 اد دح نوهةفي توداكال » ىلمدل ب> ىف نوحي اموةنا

 اثيخاودروابطاوذ_خأ و
 ىنتنلاذا يع يركحس .٠ ىنيهنزوعبال_ لارأ لذاعلاتطاهلوق هلثمو

 يت او دع تيك اف , «ا واسلا توحر زر ىوهل !تيكذ

 اهلع اوهالواهغدواوعمس

 مك الح نع مدنغأ تاكا عورف اهانستنازر اهودواب هلوقهلمو

 مكامو كهصهنا منأ 3 ل-لورا من مك ن-سح نمىل

 جرخو لخدىفت شامل مف ٠ ىومدىرحأ ىتقرسلغرن 2 ديصةنم هلوق هلثمو
 بابلا فعوطملا صف> ىبأ لوق هذمو

 قافو رو نيعالاءامل ٠ هنءاكن الللارون ىرئاموأ

 ثيملا | له عن ؛ هلوق معن و هع دا راحل ايزو ةلاداب زا ذه ةقناطملاو

 قاف< لة اى هه هرمثل ن لورا ع اك

 لضافنا ىداهلا لوةؤانه ةغاللارعسامأو

 ناوثناا ىركساانبنحر ع هدلاررعددا دو جاد ماد

 ىنعم دنأ امم طا امو نيشي رغلا نيةراعتسالا نيتاه للح ندب اطملازرأامعدنأام لمأتملا امر ظن |
 اهدعب هلوقي هقياطملا

 ناندلا تاب ن نمدحلا معز 5 اهفعقوأرودصا |تانبو

 ركسا|ةوشنودادولاوهكريع_سملل نبأ نم نكلو ةراعتسال | للح ىنةقب اطملا هذهزرأ لضافلاو

 مماقنفلا اذهىفممأربءاد-:قالابلوقل |مدقت نيذلاامأوهسأ انرهاو مالا ءدهام املا ناس

 لودوم ىنرهاظا | دمع نينيدلا ب ىضاهتأ !لوقك لذ نك ةيروش اراعشى الا اهو زرأ ام

 مجرتتران دنع ام ريعت ه امرحو هر نع ئفنلاب هقطانو
 ماكد ىوهلاو توكس نتن . تيرطات بولا تلاووانتكس

 |لوقىل-> ًااموهمتب اطملاو نيمذتلاو هب رومل | نيد عجهنأو

 ءامحالا تمانحاوأر دس .٠ ءاروزلا نمىرمس ميسنلاج رأ هلوةقةروتلاب

 نسألا ةيات وهو دمصةىفىيادولال وق هلثمو
 راحايدرابلاهقيرو ٠  هقرط نمرت اغلا نيمد

 تيب ود ىف ىطساولا نيدلا سمت خيشلا لوةفطا أ امو
 نا
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 ةلقمو براطال نثن 2 :

 قراها امال || . .,إإ كت تتايبشلاش . ليسوا ختالا 00(
 للم لو الاولاد هاجر رافكلا ىلعءاًذسشأ ىلاهتهلوقك نيد ضل اىلا عجارودوقابطلاب قدلملا (مهلو) ةقباطملا 51 دا ل ل

 ا 0 نر || اوةرغأمهاياطخامهىلا«تهلوق هلثمو نيللا ىن-عماهيف هجرلا نالءامجرلابءا دسشالا قب اطمن
 00-5 0 قرغلا هضقارتحالا او رتخاراشلا لش دنمنافرانلا لوح دو قرغلا نيب همس اطل اراناواشدأب

 ادفرمهغاك (الىلاملةناو « ىغىل عد انت نا ىلام "لح مهل ىساسجلالوة(هنموال

 بيطلاىبأ لوقامأوةرثكلا ىنعمىنغىل ع بانت هلوقىف
 مر ةءاساوأت ثرورس م« اهدرتلاذا ا دلا باطن نمل

 9 ع سعد

 رود هنو نم ه.طاعمم

 قسسغلا ىف ءاشءل | دعب

 دك مت هش همنا : : .

 6 هاا - 1 1 0 200 2 . 5
 0 1 نا هلأ ىلع ىباطملا مالاكتا ارش ا در ناودو (ديدرتلا قامط) تانلارخ [ىاورك دوىبهتن!ضغيملا

 صحواع> تارع

 لَو ىفكلذمد نو عسبصالا ىبأ نيااه ررق ىلا هةيقطا ىفدقب اطملا بانلا اذه ىف ؛_صقلا ل حو

 راشب لوق هلثمو لع دهاوشل اع«بابلا

 ممارعاهله شنق ه ادعلا بوس تظشيأ اذا
 لوقوهو هصدشخلا ىلعهحاضت |ىفىني وزقاا نيذلا لال- ىغاقلا هدروأامقامطلا اد فيان هو

 ىنغلا حامف مهلا لاحرلارعف 5 دحام لولملا نم تلزئدتلو قاهرالا ىذاقلا

 قباطب نأ كاذةنامو هأ ريدك ام سيل ةدرح م-ظانلا ام.ىنآي ىتلا هقتاطملاناهلوقأ ىذلاو
 قنورلاو ةسيلا قدكراش عب دبلا عاوأنءعون حمترتت نأ الا مهألا لوهسئةوهودضلا,دضلا

 نمتيملاجر تو تدملا نم ىملا جرذتو لالا فراهتلا وتو راغلا مبلل لون ىلاعن هلومقك

 هسغلاممهدلسهو هدامعنمءاش نمتاسحريدغ قزر نا ىلءر دق همجظعل |لاعف الا كلت ىلعر دك نم

 ريصلا هب لعتتو ملا هيلع هنفعمجا دف انه ىلا !م كم ظءىلارظن او ىلا هنو هنا هس برلا ةر ةنوهشملا ليمكحكحللا

 لامحالا هيففلكتنو أ ريغ قملتال ىلا ليمكشلا هغلابمو ه-دغالبو هتزاجول كر ديال ىذلا سكعلاو ةفقيقاطا ةقباطملا

 ىلع نفملا هتمىظغتو سلا ىرهالوق كلذ ل ئموهنز د5

 ردصلا ه:مىوطنوىذق لعنملبسلا هطحرش دوملك .٠ اعمردم ليت مّرْغمّركم
 نويعلل هلعجنو ىذأ ىلع || برقاجبدارملا ناو لكل ا ةءاتىفال_.مكت اهداز اهم لات املهنكلورايدالاولابقالا ىف ه-قةباطملات
 ابينات بولاق للو ابدأ: ليمكدلا اذه نمةدرحم هقباطملا كلرتولةَرفلاوّركلا ىتااحورايدالاو لا. قالا ىتلاح ىف ةكرذسا
 ضاعت لضفلا ايأاءكلام || ىلا ل, مكحتا !لئوةقباطملاماعدعب د درطعسسأ هنا من عق وملا اذ دالو ةسمل ا هده اهل لسدام

 انيفهبغراذع هيغرلا نم الودنو برعلا توب فهد. ديلا عاونال برضدق نكي لو د دسيلا دار طة سال لبس ىلع هسشنلا

 انيلع للدكم | كلذ نمو ناهي رطىلءدارطةسالاو لممكسل اوهعباطملا ىلع نسعل |ئرعا تدب لعشا دقو تح هلدما

 اصقو اهن اهلك عامساو

 ةنؤمر_هدلا|ذفكمسو

 رعشلاتان نمكدبلا

 ىطاشن لقأ اف ىسادثىلا

 كذع ىطاس قدضأو كل

 دشاوْك-:ىباقعبشاو

 ناتلروضح نءىئانغتسا

 ضورت ش اغكت ناو ترمض>

 ىلاغل ! كلذ نمو اصم صن لات .>ىنتملا بطلاوأ ةيروتلا هحايدهقباطملا
 رهدلا لابامو اصخرت نايسطص»تالعلا ىلعاناكو وه هفك ف سلا قراقسيبش مغر

 اصعنت ديازتلا نم كلدأ ىناعتنأو ىسق كسةفو ٠ هفيساتلاوسانثاباهرّناك

 ناوخالا ىلع تسلا نمو دنءمظعىذلا ديلا عونلا اذه ةرواساهتراةحلازاودةباطملار دق بيطلا اونأ عفر دل ىرمعل
 نع تضنعا نئلو اصمت دجأ نبريثكريزولاءانر قدابعزبب اصلا لوق هل ئمواردق بدالا لهل



 [| ءاج هنع ريع تر دكا ولا

 ورح انف رح نم قس سد

 الهئاورغ انيمط نم فرغب و

 الهم لضفلا| اياب
 العذا انمف تدغرأ

 لح دح قردشلا ل

 نمو قرذلا هسا ناذيام هد امش ىفالو ناسن الا ىف سدا ذا ةراعتسال ا ىرحت ىردع ىهوول> هلو تذ
 نسحوهو قشر نبا لوةؤفاكتلا ةلثمأ

 جاعءامس ىفلاوعلا مو هو اودةوأوراهذلا سمن اًوْفطُأ دقو

 ءاهاءاككنمضرالا ل مغت ٠ بيعئتعس رلااذهنا ةلامو
 ءاضغا!ىفةهذفو انردثح هو ردو ان.هذا.ةم>ىهد

 بايلااذهىف لئ امتنا لوق ىلحً امو
 هعاب وبارتاا ناظقي درع 5 ترغ مو فرم ند انرس نئغادا جالا د قرص 010 - - 6-8 5 00 امظاادح نءتحرشو

 ىبأ نبا دنعؤفاكد لاوهادهو زاحملا ل دس ىلع بارتلا ىلا امهتينومئاتلاو ناظءعيلا نيب هبا طملاف قرش ء شات ىلا
 | ياكم دهاوتلاع ظعأفةقيقملا ا اريغ تر 5-5 يق: 4ع ايلا امأو -

 : ةيسائملاو ةيوددلا ةغالمل!ةذهىلار قاف مهلا هنص توا 0 1 سس 1

 ىناجلالوقهب رعشلا دهاوشلا نموو هعباطملا نهد هماتلا

 لعخا:ةوادعلا دع
 انملكس ذاك مانأ تيسانتو

 سا اتوارزمم انظالتوارزن
 كءلاقرتسسنو رض نم
 كم الك-ازت-مورظنلا
 ثلنم 20 كمالبا شخو

 كلا دم ناكىتلا نيعلاب

 (ىظني رهدلا فلاسىفاجب

 امدقتأ نأ ل ثمةامح ىسفنل « دجأ لفةايخلا قبتسا ترخأت
 كلان ترطخىنأ ىنرسدلهل ه ةءاساب ىتلت نأ ىنءعاسنتل (رختالوإ

 داجأو سرف ف.صو قرن" الو

 ىلامشب هنا: ءامو: ناك ه نإ مر قع ىنبع ف شحولاىرأو

 تايلظا الو ريص.لاوىمجالا ىواموىلاعت هلو قولكم ةردقه لا ل_صنال ىذلازعملاو
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 ءاضعالاو لد امه تنكمانآ
 هقباطملاهدهمظءىلارظناؤتاومالاالوءامحالا ىوت-:امورورلا الو ل_ظااالورونلاالو 0 2

 3 - 3 1 54 4 داسد ع داع

 نمديعلادخ الذ راسو هبلعهللا لد ىبنلالوقثي دا ىفكلذنمو ه ةزاحولا نم اهفامو ّ 6 0
 : 007 ١ 0 ا 1 0 1 3 0 داك الاو تفاتنوملافتت

 هدب ىبفن ىدلاوف تاميللة املا نمو ريك-ال هيييشلا نمو هنرخ“ الءاس د نمو 4 بقتل هسفن 0 1 طفل تفل

 5 3 2 2 0 0 - . لم وان وامن د ولاو هغلهعباطملا قهتررقامى-منا راذلاو هنجلاالاراداسدلا دع الو بتعتسسمءام ادام 3
 م-وأو) عبصالا ىبأ نبا ىأر ىلءوذاكحتل نيب وادب قرفلا نم هندروأ امو احالط_هاو ٍ 25 0 00 1

 ىلاعت ةلوقك نيدضا | راهظاياهيق ردن لىتا اهب اطملا ىهو(باحالا دعب باسلا هقباطم قلخو ىو 22

 نادضامج ال هيفنو لءااباحيانيب ةلصاح قب اطملاةنوملعبال نيذلاو نومه: نيذلا ىوتس و هلق | ت27 شرخد ةصنو
 ىرتملا وذل دمو || ىلا نع مسنو) ضرغو

 ملعأ ثبح نمقوشلا"ىلاىرعسو ه ىونلا ملعأال ثيح نم لضيق لمرلارسللا 0
 هلوقب سن او ها اذه ىلا قد اسال او له اج دل اوقكمعأال هلوق ناره انا انع هو هنأاب ةقءاطملاو || صدقات (ىدن هل ضغ
 اعلوءبعاوكلا, ابلة تب زعو ه اعز نيبلا نم عزحأ لو تءزح دكح قو-هنازناالا
 مهضعب لوة كل ذ ف نسما نمو هيفنو عزل باج نيد ةلصاح هد اطملاو 5-7 0
 اوعلخامو اوماخ مهناكف 5 ةءركملاوملخامواوةلخ تضل

 اوقزرانواوةررمماكف 0 ديحامما اوةزرامواوةزر ىدمقاغن دهعو

 سرللامتف توم اب حرفتأهللمقذتوملا د :ءحرفلا هنهرهظدةودورهنيرشب لوق هلو |[لرتداسكب طخو
 "||| ءاحرلا باعا نيب ةل_داح همباطملو هوحرأ الو ولة رانع ىباقك» وجر قااخ ىلع بود -5 نك لناك دو

 || ةيدوتلا ماما مهلاك( ةقياطملا ماهعامهلو) باحال ادعي باسل !هقب اط« ىلع مالكا نتن هيفنو || كري تاك ظ حو
 5 رعاشلالوةةقباطملا ماما لعد هاشلاو ||| ةرسمحوسمأ راص موبو

 ليءدلوقهلثموهدضهنأ هظفان مهوناغاو ضال امضي سرلربغالا ناو | ]عد ىدرو فشر الذ هؤام
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 منغلا فلاحدةىرسل!ثءلو لل ٠ ىذاداج ثيغلاو هبهي-ثىرددلاف

 ىلصوملا ند هلازعتيب و

 (قابطاارك ذ)

 اليبقن هافشاايال !ىنوقلي 8

 اورظنتاوالصت اوفالابو | مهرش نط فرعتت هحواو . ها ىدنوا لس نمر ورك ردن
 تباع ناىلا هحورخ | قرشتلارفللا سترت نعرخو هث الث ىلع ه.ف صن هنال فالا فصن هل سل مهرشن ىط ف رعتنهلوق ||

 ركب و أر هظ» مل نسما. ىد جشلا مز اولوناذةهنىتأن 0 ءاهسف ع وتلا ةمم# ن مهل دب لف رب دعت لكىلعوهالا صن

 هج لاما ىتبب ودقرلا كل: هءلع تفاحتل هتيي ىف ىعيدبلا عونلا الد ىعس نأ نردلا
 هتورف هيلعمالظلاعلخو || مههلاو لاوحالاومظ تاروت ب اا "ىطلاو

 ساحل نعهانماعامادهف ||| عم !ذهممهلاولاوحالاةلابقرصقتلا عمريسغنلاو مظءااورهظلا ةلابق فلل صن قرسشنلاو ىلا
 ةازاط دا ودان دأو ْ ةلومدلاةاعارمو عوننا همت مازملالا الولو فلكشلا مد_عونر.دلارع خشلا ىلع ةدعل |ةدايز

 ءاشا 0 0 ٍ ةدعلا هدد نمرتك [ىلاتلضو مات الاو

 لضفلاونأ ه”المأ ام ع هلا (قايطاارك ذ)
 ركب ىبأ عم هنر-ظاذم نم ' (مهقابط ىفاَو اعاودازوىرد5 ه اوضفخ دقو ىسن ااوادب هش>وب) ٍ

 ند لاك ىقراوألا| لعفاذاوه دي عضومىف هل-رريعبلا عض نا هغللا ىف هقب اطملاوقايطلاو قيبطتل ااهل لاقي هقباطملا |[

 ا ار رع لروح نو || يرد !تاودىسم ى ادنلا شوت لخذلا خخ :واهاصأ قب ا طملا ىمدالا لاووريعبلا قباط ليقكلذ |
 لكس هدادزدمسالا , سلو ىهَّنت اذ_>او دح ىلع ام مد تعمح اذا نيئيشلا نيب ت قب اطلاق دج نباتا لاقو
 2 1 ىفنبيدخلا نيب عملا حالط_ءالا ىف قب اطملا نال هبسانمحالطصال اهو ةغالاة نمسا

 راد ناولالا ف سلو داو لاو ضاسنا اوراهتااو لكل اوراد_هالا و داربالاكرعشتيب رأمالكح
 [| داولاو ضاسبلا هريغوقامرلا لاو دةفداو هاو ضال | ىنعأ «هريس ءََقب اطملادب لصختاتم

 اهملا|تددموززه2ااقرطإل|] 222 ص : 0
 0 1 ير وومتاذ هنقباوقطأ اذاوىهتناهيحاصن مادع دازىوقاذاام-ممالكن ال ناولالا هسه. قال نادض

 ىديك ىلع دنت لغز ردلا

 هذ اعهباحاةهداؤق |

 سومح نبأ لوق جب ملا نمهعب 00 ةاافدقب [طملا,ناولالا ع 31

 ىبا هبدلا لامذ' ال بأو 5 ل هع دو>ح 2 معبر سفناف ةياكلا ةهج ىلع

 تاور ارك اذ هادو ٠ مراودرارجاو ضرع ضأيدب :
 نيل عذنموأ ني دعسان متن اك اود شان لا بااءدنعنيد_ذلا نيب عجله قب اطملانأ ررقتدقو 3 ْ

 اءارنكحالام+ هوةفئاط هذاه ف نوفات<اموقدحأ اهنعءلئسدقو شغفخالالاوو كإذريغ نموأ ظ

 بتاكل ارفع نيدمادقمهمدحاو ظفل فنين عملا لارتشا امنا نوم زبه سفئاطوهدذو ثلا
 معال اداب زلوةكلذىفاودروأو

 مانسو لهاكمونفمؤللو * لهاكب نورمصنت د معدنو :

 0 و انف ْ و دي يم نءشفخأل لاوزهنس اا 0 ا ال

 خساذاا 0ك هثضو ل رب يم ا تحوأ ل فنى مدالاوللخلا

 سدلو اه ذهل املا ل خدأ نم م (مسم#و) هع . اطملاب اولا ىف شفخالا ىأام نسحأ امو

 || لباعتو رثك افنوئيشند , عمجت نا ةلبامقملا لاق ىتاكسسل اناف لم ام _هنبب قرغال قبب لذا اع
 ةدحاولاو نينظفلب ناثالا ىههمب اطال اوهد ألا :هتاءرعث أيش انه تطرسناذاُغ دادضالاب

 امقف بولعتلا عبصالا ىبأ نيني دلا,ىكز ئشدعل ددضلاب دضلا قب اطم اكّملا ناكو ىزخالا»ه ض
 1 ظفاب ناك اقزام ظافلاب تأ, برضو ة فقالا ظافلاب ىنأ, ب رض ناب رض هعب اطملالاو هناهررق
 1 همادقتاداشنان موضو (ؤفاكستلا لاشك ) اًؤفاكت ىعمز الا ظفلب ناك امواوانط ىدس ةهعإلا

 قاهرالا ة<عبصرامذلا ىدع « لسان موهو لئاجكلاولح

 ملام ىندوم نه تمطخو

 تيلطو اًؤفك اهل كدحأ
 اهل لرأ لامىفرشع نم
 مفر ىدللا ادد تافواضر

 لامر ةفرا ناك( انعاأ
 نس مانو هفنأ تارعش

 ماقأدإ 7 هير هدا

 هم برغأشفو هدضص 2 كنام

 ردتناو هرهز وهز فكو

 هلاتف_سكاو هلال_ه
 تت ريسغو هلامح تآديبمو



 الو ىزثلا كاد ىلعو

 ءارونمالا ارنا كمعطأ
 داتسالا اهألاهتف ىرتاك

 اولامو كب وأ توكسلا

 مجوسأف تكلما ولاتو ىلإ
 هسفنا بي نارك ونأ ىأف
 انياعرت ديوأ امضفني لهج
 هللاو لاتذ اهضرعن ملةلك
 تاقفتامملا نيب كنكرال

 نيب لاف تامملا ىتعمام
 موسم و موده مو مو روم

 موح صر مومو مومغمو
 تاعم ا نيب ككرتأوتاهذ

 مادصااومامهلا نيب اضيأ
 ماك زلاوماهلاو ماذا
 ماهلاو ماسرب- اوماسل او

 دعو تانيسلا نيب وماهعسل و

 سود“ نيب هقيرط انلع
 سوكعم سوكنم سوم

 سورعم سوس سوعمم

 تحفد_هذتا الا نيدو

 خوسب طم نيب ابا نيل
 حواس خوسسم حوددم

 تآانلا نيبو حوسفم

 تنك نوطااى تدلع ددق

 بوا سمو بولغم نيد امتسان

 بواسصمو بزوع رو
 - وكسمو بوك صو

 ناو بو-صغمو بومنمو
 عاصلا ادع انك ان

 عارذلا اذ-م اناراطو

 اذه نمكءلع انضرعءو

 اونالا هذمب كانرثاكو عاتملا
 ناكدمفرصحاو تحرش مم

 ثاغو سانلا عمحا

 /تحرخ انو نئثرركلا

 م
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 هيحاص' ال سل ىنورط ىلع « ىهض هضطب نيكسسااب عطقي
 هبكاوكنيب فال ىفةلاهىدل « ةلهًاسسهمسدق قريب ردك

 ريغنيشملا ندده ىفرشنلاو فلل | نارباج نبا هبحاص هع دن حرم روك دلا نددلا باهشلاو

 صوص م ىلا عجارا هنم لكو عبس ىلعرم ل | ىفصنو همس ىلعض | ىفصن هنال ليصفتلا ل ماك
 مهي اده تلقفلا | فةروكح زم ري_غىهوراطشالا ىلا عجارهناوةلهالا الا فللا ىف هلع
 ىهك تاةرشنا | ىنهلريظت ال حرطمفالا تيب ىف ىصح هلو ندلا بام يشل لاو عطقي هلوق نم

 هناودصقاودلمأ هدب ىف همحادلوق نمروبأ ىهو ابعش هذطبلا لعح هناوريظت نسحلا ىف اهل سد
 بترملا لصف اارمدن1 او فلل | نيد عجلاىفا ول دووهيف نام ناسذحأ امهو فلل |ىفامه لع صنم

 سن لو نين ىف هباونأو او _بعتواو اكد نكلر دع ىنث الا
 1 هعم نع ةرعسملا ىناعملاهو-و مهلره

 هلاحزأ نم هلمتدر وأامق» دمدهتدقول جزلا هم :زآ كلام لت اقم نيني الاءالع ججشلا ان: دل نبالو

 رارفلا وروشطامد_ععمه تاون غنيم رشخلاو فللا فعلا ىظفللاو بولعملا سانحلا ىلع
 ودوماهن الا ةهحو ف سعتلا نم

 بر عمو نآطوقانراورغتو » هل هو دقو غاد_داودود_

 برطموُكذحولابرحو ساكو ٠ سدو تابوناسوسودروؤ
 مهضع» لوقةرمشعوةرم ءنيد علا هيذو عوذلا اذه ىفتعمساممو

 رغثرظان تانحو.ذغدص ٠ لفكف طعما نينحرعش
 ردس>رقيقشحادأ سا ه اقنوةنابلاله حابسد ليل

 نيب اعمام بيكرتلاةداقعوو ثلا نم ايلاخد>اوتيب فرن او فلل نوك, نا انه دصقلا لو
 وهىذلا مسقل اامأوو بترملا لص غم ار شتا اوفللا ىلع م الاكل ىهتناهعرتلا ىتاعملاو ظفللا ةلوهس
 رعاشلا لو ةكفبترملاريغ ىنعأ سكعإ |

 اهدروادةواظط لازغو ٠ نصغوفم> تن ًاواولسأ فدك

 بيتر هيف نيبثرال د حار مسةوهذلامحالا ىلعروك دم ا مسقلا ءاوتيبلا ىفرهاظ بيئرتلا مدعف
 هبئاتشلا تاواكدلا تدب فةركسنالوقهلثمومدقتاكس كعالو

 اسحانتاجاحنعرطةلا اذا عبس « هحتاو- نم يدذعوءاةشل !ءاج

 اسكو معان سكو بايكلا عم ه الطساكرنؤاكو سيكو نك

 لاو نملوقانه#ي رطو
 افقوهناديمىفعفصلا اذا عبس «٠ هحتاوح نم ىدنعو عافصا | ءاج

 افقو معان بارسوةوكزو ه ةمشاعو وير زو قرطو عسطت

 عىفةوقوفطللا ىنةياعافقو عفدلا تال ؟نم هرك ذام لعن هلوق ىذ
 ىلع مالك ا ىبننا هبفاقتل | نيك

 تترملا لصملاالا اومظن اممهناؤ تاع دبلا باك امو و هريغىلءوبترملا ل سف ارمثنلاو فنللا
 ادهاشالاثم نوككت م دحاوتسنىنالاهناونأي موبابلااذهىفءدديلاءايعدنع مدقملاهنال
 ةياعنيدلاؤصتيبوعدديلا عا اونأ ىلع ةلقشملا ةدرفملا تامسالا نيس ىلع ايشامو عونل ااه ىلع
 هلوةوهوو ثلا مدعو هقرلاوةلوهسل ا نم 4 لعل مهش| اس1 بابلا ادهىف

 مم مويفمهلعمبهلامهنم ه ىهار قركفىنينأ ىينح ىددو
 مالكلا نعملقلا نانع تحدها وبكر تلاةداقععم نيتببىفالاعوتلا اذ ماوتأ:ل نابمعلاو
 لسو هيلعدنلا ىلصىنلا عدم ةلجنمام وكل امهءملع

 . امهو

 معنلاب ءادءالا ىرو هتافع 5 ىحو هموق فا دنا ىذلا ثيح

 ردملاو

 هك تنل“ 7ث كرب و اور ا
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 ىتورلا سالوةهلمو
 مو نو>داذا تاثداللاىف «٠ مكفويسومكع وجود كو ارآ

 موحرت اي رخالاوجلاوا_غ ه حاصمو ىد-هاللاعماهجنم

 وهو همسادنالا ةدمجلوةهلثموأ|
 ران نم لدنعوىد نع مهلامو ٠ انتارفالا نوشاولا ىبأاللو

 راثلاو ليسا اوف .سلانانسافنأو ه ىىمدأو ل رظان نممهانوزغ

 اهاوةوهو اهراعشأن ءاذهىداواهراعش |||
 ميمعلا لطلا فءاضم هادو 53 ضور ءاضمرلا هسفااناوو ا

 اوم ميطفلا ىلعتادلاولاَو ان لعون## هنو دصغللظت 1
 مدنا همادملانمذلأ ٠ الالزامظ ىلعاناقسأو

 هنعافعو ىلا هن هللا هجر هتان نيني هلا لامح خيشلا لوقهثالثو هثالث نيب هنموو روك دملا نيدلا

 ىرهس قع قرع اون تملا ةلبعا «١ ايصخن توفلا شرت
 رحسلا ىف مصلا عارإال البو ٠ ىلت دق دا قوفلاالا ىلا رط او

 هنا راوهعبرا نيب هنمو

 5 -كاونامرلاودرولاوعلطااك ه٠ ديرارجاودعودةورغت
 ىلاعت هللا هجر ف فعلا نيني دلا سمس لوقهلثموأ|| '
 اهتولا ساو ىفأوىنضاف « اشااوبلقلاو عمدلاوىدحىأر 7

 نم

 هدمصق نم ىلوق هلت مو
 عدلا وشاب رغشباو لاخسسلا كل_سمولالدلا وها نسم
 عميصرتلاو مالا نسح ورك كنااوفللا وليمكلااورظنا

 وهو فسعتلا نم لني لن كللو هسهخو هسه نيب روك ذملاحراشل ار فعج ىبأ نيدلا با هش نمشلاو

 هناملتا3 ا مدوسحلا كل 5 هسه نم ها سمك ء ىلإ م

 هبارض موب هيدي ةماسحو ه ةزاوجو ةراووو هسهجو نم
 هيام لالخ نم عط.قربلاو ه امصااهب ريسسن ىوضر ىلعر5

 0 وهمس نيب ةسندلا مظان رباح نءال و

 دلمالا سثكلا فن هغرهزوأ 9 ىدوأ الالهوأ ا.بطتْنش نا |

 دصة|ف در اود هلاواهدؤتو ٠ اهر_:ثئاراههحولراهظالف

 عجدقر ةبينجا ةدايز|,ماودصقتل ا لوخد ىلع ريصن ملنكلاو بيثكلا هف ههنوكلدلمالا ىلعانربدأأ| ٠
 ةعبسو هعبسنيب ىزرابلا نرميحرلا دبعنيدلا من ةاضقلا ىضاو ||

 ىلع 4س ىفنيتببلا نيد هدروأ دو بلح لبن ىدلل دنالارغءحوتأ نب دلا باهبش خلا لاو
 لهأ لوذو باملالا ىوذ نمت ناك ةدمجن ا ىسل اال ارباح نبل ثهنل | لع ىبأ هم> [صاةعن دب
 ىناعملا نم امهنقاملنيتيبلا نيذهمظن ىداوبادهالا هَذه قاعت نيلصتنملا ضعب نا تح تادتآلا
 مهضعب سلت دقو اهرامخأ نمدالملا هذ هولخو اهرايددعب الا كا ذىفهرغاموباذعلا ظافلالاو |

 تاس ىهو ماعدا ةداح ب دعتل ا اوكرو م اره ثنمىزانملاىلا اهون تاسالاهدهف

 اهلاهوشت أ ان دالن لهأ نم نيخرؤملا ضعب تير دقو اهناسحر يغاهدرب مقرالو اج اساريغ اهكحمل
 باش يلا مالكى هنن ا دوجوملا هظفلي فدي ودوجولا ىلا مد_:!| نم ىراتملا جري نأ لبق

 ىوةهطاملا باي نمانتئ+
 سانلا قرفتو ةرمشعلا با
 لضاوأ عم ماعطلل انسدو

 ىلءانعا- الوماعملاكلذ

 نافطا ىقتعركناوذلا

 نا مَءرلا ىلا تعرساو

 لعحو ناولالا قتنعمأر

 لوانتي لضافلا اذه
 راغظالا فارطأب ماعطلا
 لان.الو امضقالا لك اي الق
 قطنب كلذ عمو هوامش الا

 نع ضرفيو ارسدبكن ع
 ايا, تلف ىئاله سفن
 كفوةنمثلت نقب ركب

 ىرا ىنا موه ةكسم

 «٠ اورشن دق تاومالا

 م انو م ظفنت ضرالاو
 ركنا ايريخأف (اوريقاذا

 ىهل لاف ماع ىشغمل
 تلققفور فلا ىجو عبطاا
 اله م-مسلا نع تن أ نبأ

 ىمجو عسبطلا ىح تاق

 وأدساا لادو عفصاا

 تناذاتسالا اهمأ مساقتلا
 هيلغن لزهلاو دملا عم

 :ةومعطت الو هوابظذال تلقف

 اصةمهذطب ىفريص:اماهط

 هدلح ىف واصمر هنمع ىو
 لاقْذاضصغ هقلح واضرب

 ثنكعاجما هذدركبوبأ

 ريصا هلرقأ كى :ةاهتظفح

 كةلح ىقو ىذقكنسء ىف
 ىمعم كرد-هىو ىذا

 اريل كمغب نا“ الاخ ديرت

 ىررااررحو



 00 22 ا 0 ا ا 0

 ىمهداقو نعن نكلوتاتعلادنع ٠ اوعحردقوامواوعح رب نآت وحر (رشنلاو ىطاارك ذإ

 ١ ىن دب لبمكت باتعلا ةينع هاوق قواوهتزا قو ةزشن ذك أو ةلاردتسالا ل مةهيريخ امر رق هناك ا ر-غانمارقلاقذ

 نيدلازج تيب و مهتعندي فع ونلااذهاومظنامممناقناممعااامأو يا 11

 ىمةسنمءربلاو ىستشملانعركل « فسأاذ كاردتسالابت نجح مكف هانم انو لايزاكل 1

 ىتبعي دبتدبو بيكرتلا ةداقع عمءانبلا قاقب ىماعمناةتيبلااذهامأو
 مدوىلءنكلاكرد:سمتاقف .٠ انتةرفدعب الكل ىزااولاو

 تييلا اذه نساهم ىف ل. وطتلا نعىنغنام ميال !قوذلاو لع له ف اصن ا ىنو
 (ىشنلاو ىطااركذ)

 (مههلاولاوحالاومظءااورهظال ٠ رم د5 عمريت اورمشنل اوىط !او)
 ىنأتف الا. جااماوامهنمدحاو لكى لع ص نتفالي_صغتاما ادع اصف ني“ شرك دنأودهريثنااوىطاا

 صن نأ جام لنأ ال هنو وكيامىلاد> اولك در لمعلا ىلا ومنو 3 هدم ىلع لهش د> او ظفان

 ريغ نم بيترتلا ىلعهد-هبروك ذملاىلا عجرب مسقن امسق لم ءؤنل | ىبعروك ملا نا 2 كلذ ىلع

 رنا او فال ا نرنكحال اوه انهو ىناثلا ىناثل او لوالل لالا ن وكمف لب اقملا جرْخا دادخالا
 هعضوم ىلا ئث لك در دة اة سيئرتلا همق طرتش: ال ىذلا ودنو سكعلا ىلع مسقو رهمشالاو

 هلاثم سكع نكعالو تدناوب هم3 نيسشد :الدحاو مسةوهفلاهحالا ىلعروك ذم لامأررخأنرأ مدن

 اذاو ماسقأ هثالث ىلعرسثنلاوفالا نا اذه نم لصف ىطظو نصغو رده الث ه_:هىل لوعي نا

 هدجر نمو ىلاعن هلوةنيئيش نيب همن هدهاوش ا دبنمدعملاوهرسشنل ار فللا ىنبترملا لدفملا ناك
 ىلاعحا رءاغتنالاو ليلا ىلا عحار نوكس !او هلضف نم اوغَد لو همفاونكس راجت ليلا كل ل

 فرتغاو ىنحأ هتحاردروو 6. هّتمعن درو نمىذلا تن تساأ رعءاشلالوق هنمو راما

 فاطاًأامو رشناارفللاو ةراءتسالاو فيرا س انحنيب ظافلالا همشح تيبلااده عمج دوو

 ميك-طالابنا دنيد جم نيدلا سم لوق

 ىذد نمو ىظ- نم”لقأ ٠ ىتاطع ىف ىانبع تنءاءام
 ىت الو ىفوفال تدصأ ه٠ دقو ىرا. جو ىدسدعتعند5

 ريهرءاهملا تامم ارغ نمو

 اعاطمى رطهيو ريربخ هل و دعم مارغلاب تباق.ةىلو

 ىدح تاما اق تعفدناف

 تناآو هيفددرتأ لف هنأر ف

 م هسلي ىذلا ثان اىلغ

 اولاةذ هريغحرتقاتلف
 ن-الا أر قا هلت اقف كلذ ىك

 حصفر ابخ | نمر داصملا باي

 هاوس كلا طأ الو مالكا
 فقوذهادعامعكإئسأالو

 لاقوهران, تده+خوهراج

 اًض كله مدغالاسانلا

 ركباب أ ايتلقف ريغاوناهف
 دحأ وهذضو رعل تاه

 ل اللا افطمسلاف مع نيت

 هنم تدرسو بدالا باونأ

 تاعاتلقن اهنا زو اهات
 هندرسأك درسها نءكالا

 اوماووس انا ارككدر ال5

 ىتودفي سلا نع

 ونأماقو بسااو نععللاب

 هءلاتقو هيلع ىثغفرك
 تلعف
 ,ىنأناد-لاىقل عزم
 ارهقوا داح ىبسازم تانق
 .٠ همر, لأم تمر نكلو

 اري ثسلاب ىطأ ملف كاوس
 تدو ه::عتلدقو

 امدلايوبيذعلابىلقللعأ . هرغثوهاملؤىد-و طرف نمو
 هماهتوأ دكبىلنم .. هرمصخاي هفدران هلؤقهلدمو
 ديرب اذوتوساوا دهف 3 هيلع عمد ىلو باهل ةنابن نبا لوق هلثمو

 ةيروتلا هدايز عم هلوق هلّدمو

 .هلاتلانساحناريثك اي .٠ ارقف شخالوةل دع فحتال
 هلاتت ذو ةلاغ كت ّ اياريلا ىف ةهماقو نيعشل

 هب رونلا دايز عم هلوق هلدمو

 نئكسلا ىعم دفارسسان زماسخكتا و ىنناو هموق نعمل اس

 ىنأ اذشعو ىلاخاذ لاف «٠ جدلارديوك-حلارم هنأو

 هثالثوهث الث نيب سومح نبالو

 ا الملا هيضاك نع 3 ههحول م دذلا ىنغي ىطرقمو

 هعيرو هشنحوو ةساعم نم يو اهقاد موا ولو مادا لق

 نأد نأ ت اقوه هو

 ركب ايأ ايالوق هلهباغلا

 ىبوبه سن ىف ىدعهلوق
 قا االاوه وئد.عنم لد

 هلدمو



 تل نبني ع رص صخب

1000001 1[ [ [ [١ 

00700 

 لئاتل!لوقلؤالا لدم نق كلذ همدقتال

 عدوأ الجر بطاخي ىبرغملا ةديود نبا لوقنم نسح بابل اه ىف عمم لعبصالا ىبأ نيالا
 وهو هعاض ىضاةلاداوالامةاضعلا ضع |
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 ء(كاردتسالارك ذه مهدعبدس ىرابطمالاثر ىضأ . مهلئامت ىانتفاوىلزغت ١ ىنع دتيبو
 ج1 2-1 ل

 ريمالاماذأ هللأ هد اذ ىف

 زوهط ني ملااذا:ىرح ىلوقكلذديؤدو تاياكل!فطاأ نم هلءاثر ىتضأ لزغتلا نان ريسصلا توم نع ةباكلاو تير

 اذه لكلا نع لهأ نيدلا نيب عجلاءالا نوكيآل نانمفالا نال قيقدقرفامبتب نكلو نانئفالا نمي رقودوتاعبد بلا

 دي ههاؤعأ ]م ||| كاعت هاو ىناعملاو نونغلا نيب عه اوهو كلذ فا اخي رفا اومد_ةناكماكنملا ضارغأ نمنينف

 تاراعتلاوهفئاونذو ء( كلاردتسالارك ذ١و ملعأ
 هقفراصص دوةنلاو غار 3 1 ء(مضو ىلع نكلاكر دسمتاقف ٠ انتةرفد عاج كل ىزئاولا)

 اع ركدقفراصس اذلا عجأ مسقو دسك و نو ملكنملا هيربخ امري رقت همف كارد سالا مدع مسقنيمسق ىلع كار دة#سالا

 باصمهعش رظنمل ارطن

 انمشوهقراي همرك ا نءعناو
 تاوراثلاما ىلعدهمه

 هلهوحو انلاو>ًاانتاعو
 هبلادوفوانلامأ اذفشكو

 لمحو رطت د-_ةفانشم

 هدأ امعنونأامَرادَد

 لاطأ هللا هءاقب مادأو

 ىداعالا نكلو امواكجذ ٠ اءورد مهتالضت ناواو
 ىداؤفىف نكلو اهواكف ٠ تايئاصاماهسمهتلخو

 ىدادونمنكلواوقدصدةا ٠ بولةانمتغ_ددقاولاتو ١

 ىتول ىنع كذم نكلو ةتكاانش 35 اأو اصءقتع اضدةلاونا

 ناىأر ريالا للدملا هلو, ىناحرالا ىذاقلا ةياغلا داجأو بالا اله ىف ف طان نعمو ١

 هاردي قلعشا لصر اماظعلا مدللا نمترعأ ةوسك ه اننى دكا ائتللاو
 نمت ءرفالفرامخالا اماعاسزكل تقدص قع ل ثم 5 ىوهلا ىف ىدنعءتناتلاومم

 دهاوش نموهوملءلا ذهن وذ نع بح نم ىلعالا ىنذتال لا ارددسالا ىنءم ىلع هدئازلا هتكنلا ١

 نبدلا ص خيشلا نا هلوةأ ىذلاو اوحزتهانمهحا نه ف طاب ادو>زامو نارذالا لدأ ىلع هف داما أ

 هنو هدضامو همظنم جدلا كإ لاا ذهىف العوهدرومىاصلا لمملا | ده ىف الح

 دح ًارهظعطقنا مءارق هلوة:نامزلا ىوكش قلئاقلا نسحأد او
 دو سانلالاوو نيود

 انافاض 1 رتل انفرع

 ركباب انتل ةفدغللا ىلا
 امان ددهىّتلا هغللا هذه

 اههتكىذهراهنعانتتدحو

 بيرغدفنامافاؤم كاتو

 مسمي ريهكلاردق ىلع نكلو ٠ قباسج وعأ لسن نم سرفهو
 مدقت ا نمدنع نكلو اولع 03 ىلاير اهف ترمدقام مسقأو

 مدهقتالىذلاوهوىناثا اممقلا دهاوشامأو كاردسالا نملؤالامستلادهاو ثاهلكمدهو

 ريهز لوقل*هد_كو دالو ريرقت هذ كاردتسالا
 هلئانلاملاكإمدق هنكلو ٠ هلامرجلا كمال همثوخأ

 دعب الفالاو عددبلا عاوبأ ىف هلخدنل كار دّدسالا ىنعم نع دئاز ةنثاكن كاردتسالا ىف نكي لىتمو
 ددوكلو هلوعب لاردةسالا تعم ىلع ةدايزلا نمريهز تيب ىنام ميل سل اقوذلا ىلع نم الو أعد دن

 كردتساو مذهف_دكثانو روذوم هلام نأ ىبع ل دتيبل ارد_- ىلءعرمهدق اولهناو هلثان لاملا كام

 هقوذ عتمىنامرالا تيب قئاذلا لمأت اذاو ضحلا حدملل مالكلا صاخيو لامحالا ادهلبربام

 اماةس نكلا تقدص ىنيع لم .٠ ىوهلا فىدنعتن ات لاومن هلوةنمبدالا هو ال

 حالصاو تثش نا فنصملا
 طافلأوتدرأناّقطاملا
 تاتغنوا تتكحشلا قا
 وهفترتخا ناهغللا لمشو

 بتاكلابدأوهروفاأ أ تدم اوقب دك" أمم ىنبع ل ثم ىوهلا ىف ىد_نعتن أ اهلوقنمهي ترب أ امررقهناقلؤالا مسقلا

 اذه نكسامهالولو هتةر ىلع يسنلا لغطتي ىذلا تيكنتلا ار دّدسالا ىنعم ىلع ةداب زلا,تكن مم
 سؤك اورادأر اوس لاونملا اه ىلع تابع ديلا باحأو هن رغدعب لهأتالوايعب دبات عونلا

 "ىلع رتسقاو تدرأن ا

 هله نم تنشب اب"ىأ
 كلهل_هجأ ىحبتكلا
 ادرس ءاعهدرساوا دهن

 (بدال'هنازخ - 5))



 دفع
 - ايندلا نغراشيدلاومهردلا 1

 ىلا لكشو ب امهب ةرع ا هتززه نا ىلغأ ىف ملالقأ ىلو
 ران ىفداخو ريكنلا 1ك

 هريرص عدو سر طا ا قوذلاحاذا

 هلوةلزغلا ىلارخفااوهساجلا نم صلخملاو كراس هللا لاق محلا

 وهاكو 4 اة لكن هو مهلاومأ نمذخ ىلاعتو ىوشه ىوس توذك دو ئد لك م ا
 ىدعسم ليل هاوهانملصواذا

 ا مهكر ومهرهط: هقدص

 :غمنوكحجب نمىببح بح
 هرج اراب) تضذنا' ك52) لاوو

 فاعلا تيجلطا راد ل كتم

 اهاال_ه ه حولي ناقرط بقاري

 انغلب دوو مهءاعلصوامب
 هانريك اامدوقالادا-ف نم

 | هانركن اوراك الا دشأ
 نمهاراملراكن الا مظعأ

 نمهنوذنو دايعلل حالصلا

 ىنانةّرعتودال_الريدلا
 عدزلا ف سانال عبربامكلذ
 صا هءلادوعتو عرءدلاو

 تاك ىلا عفالاورمضلا
 نا تاقف انظف قاعتمل
 دايسااوراك الاوراك الا

 راثو ميعنلا تانحودالدلاو

 عرضلاو عرزلاو ميلا
 دعملا فتتيندق عادسأ
 تكد ةودءلاىفكرتلو

 أ دلاكلوأر اذ تأثنأام

 ىدل تري_دعاو اهالع تري ع

 د امصىلاقبام قرط ناككم

 اا ه-ْمَدو ىداولكو

 ى مدنا لاذددوعا 2

 اذنيبو هف تب لل برايو
 ةداسو لامثلا فكلا لع لو

 هيد ءاو هول نم هتدر>2و هي

 ىونلا ىلا تبرط ىتد ىتّرقو
 هعيرل_بلاو دا طرا

 ه_ظح هلدابلا قالسلا نأو

 قسف همقرلا هستاوانو

 تهمبو هالات قبو

 ىلاولاوو ةذاكلا تو

 اسوكنم هؤرةاتلعف أر قا

 اسوكحوم هد دري سبأ و

 !تناكورا2مقرزن نوسااو

 ءاناش امه

 | ينزل ندر تارا
 رودصرمؤ احلا نا ءاشدنا

 اهاروهطرانملا 'العو ام

 هحاحىلت دب نامل كيوعد

 هنرتنأ ىذلا لضٌفال كإعل
 هنملم-غةالا نكومااذا

 ة-فلك ل ك كس عانامزتلج و

 عيداطل توكاشاب ارهد تح علقو

 ىوهلاو ةنام_صللالا تده-هامو

 ةوال-ح بون قالتخاو حورأ

 ىرأ طقطاحلالا ام لبقتنكاام : امهوحورئافدلا عرذقتو

 ' اهل نؤطب ر احلا قدتو
 هدق تناك رات قدسو

 لدا قدما نلانك

 تا ا ." .
 5 ىذ تنك دهوووشملا ىهدم نمو

 ادذهملا زهأال نأ قّيضاأق وه

 ادمةأو مال-لاب ىلودسع ماقأ 9

 ادعسم تمدلاب ناكىلودعتسلف 9

 انامل لودعلا تنك لاق"

 ىدهامتدحوامىناوتلعف ه

 ادهعمو اعد ةادهعىنرك دن 5

 ادم ترص أ نيح اوولخ تلمع ه
 اذ_ىن نيح ماودق انا |طدن دنع

 ادادتلا تريتعا1قرسءاسف ه

 . ادبقتالا رادلا كيت رب ل-ف ٠

 ادّوعنام هل_ح اهنم دود «

 ادلقم ىندع ٌرد نم هريصأ ه
 ادد_ماد_ةعدقمااداعأ قاذع ه

 اد-_سومنيهلا فك ىلع تاسبف 3

 اًدّرحم انساك قافع تون 35

 اذصلا لا تِتدَص ىَح قدزوأوا ه

 ادهعضكال ريتخأ لول ا

 اديرع فيك هئاسنا اولسالاو ه
 بحاصاا هل.ةد>أ هكلسام قدر ط ىلع هم ىمولا لا اذه ىلع مستو وذملا اذهان نمو :

 لهؤ لو هلهحاح ءاضعا همت اهنأ اهانعم اناس مدلا نب نيدلا لاك ىلا بنك هناوريدز نيدلاءام
 ىهونانتفالاههرهظ وناسلا سنارع هه ىلهس:اعلزغت | ىلا مممصاختو اها رع

 الضفتد-5 هلثمسنئر تلقو »

 الدتت نأ ىذرتالسف راغت ه
 الرد كال نفاع او كد

 الع ا نإ لوا 'تعدحو و

 ه٠ كلاذنأنإ طق سمح ريغا
 هادم اد علا كما نك لاك
 القااورسفااةوطسالاتفخالو ه
 الر لمس: ىناطعأو ودغأو 3

 نيدلا ئص يشل !تيبو هحامصمروذب لاكش الا تابظ ىلمأاملا
 مدة ىلعالا د زار أافسس ه

 امأو عونا هه هلكت مدع عممظنلا اذهريغ عونل ااه ىف نيدلا ص جيشا | نم بولطملا ناك أ

 نيدلازعخشلاتيبو مهتيع دىناذ أ اذها ومظن لملف ناممعلا

 ىدمسهيفرغش قاشاراص ٠ همسمقاررغت ىنانتفا ناك
 تت

 تبدو
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 ءادر زةل#هع ناعطالا مون <« ود نمام دسك ار لكن م : ْ ا ش

 ءامدر<ل.كابانقلا ضوخ . اهفوصم عفرنودنمةيمداي 0
 ءادعالا ىتلع ”ىلع نرهأ ٠ ادلحتت لق با.حالادعاسول

 5 انعم ق لماك نيقدذل | نم لكو تيب ىفسمطا | ىبأ لوقهلثمو

 سس تشمم دةو برحرانو سوفنلابلس ٠ 1غعدنمةبوديةيودع

 حدم ناو بسنو قرش بي الر اصب سن ناق م طًاوىدسامفهدحو سل صأو محتال بدالإ

 نانتفالا ىف هلوق نإ دمالا كلول_سقناهلام ظنودماخلا لزم دقام هتنطقراوأ م حلق

 ![بثشتلاوهساجلانيد هل

 / رغعالا لازغلا ظامحلاب تنرو ٠ رطأتملا انقلاداك تراطخ

 ردو لامر وشق كك 5 يعاد نع ا 0 2

 رذنملان ابنا هدلعتفحز ٠ هنحودرطم نيغدصلا بعلعو اهني عدا 1
 هيف نخل جرتخروهلوا

 سرتةم فكس اك لك لوحو ٠ سرت# ظل رهلكى وتراز اذ ا
 هدعب لاقام حامد | ا

 سرحلاة ب !نعاهقام/فوس «٠ تقط: ىصعلاىهازلا اهدخالت امهم 1

 سقالقنبحوتفلا ىبأ لوقىنبداو
 نافح الا مراود:اوداقتو «٠ ناحتلا دةاعمروعشلا اودع
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 " أ

1 
1 
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 ناّر-ااىلاوع ةاكلازه 5 مهدردةحامراررهدةواوثهو

 نالزغلا ىلعامسالمتءاخ «ء اقارأ تلفنادرز اوءّردنو
 نس>أر لازغلا ه-ةرىلارخما او هسا+لا يذقت نم ص اخو نفتوةلماك ةدمسص5 ىف”نافا نمو

 نمىثنيو اهاوذ نمداوطاونكو ةيساجلا تامر مو نك لضم كالخب و نينغلاب ةغالبلا

 ىهرواهاو هش فطار هلث ام فطاد تمعا نم اهل رغ فن اطا

 ادلذت نوكينأ ىو ىريغو ه ىدرلا ب هربوأر هدلا اع ىاوس
 ادعاذاماؤْرلاتوملارد_-أالو . اط_-نارهدلا بهرأالىذكلو

 ادب هلدمأ نأ ىبشضن تثدسلل .٠ هفرط رهدلا ثداح ىو دمولو
 ادريم فيسلا كرتتلح ةيلحو «٠ ةرم>ءاملا كرت مزع دقو ه

 ىدسىددوسال> نهراعلكىرأ ه .طرفر
 ادروم ةرار نناكس ولو . هنم ءاملاىلا ىدنأنأ أمظأو
 ىدهلا ىلا ليمأ ال نأ ىدهلا كنان لاذ_تىدهلا كاردا ناك ولو

 ادرمارعدلا عبصأ ىل_ذشب لب ىو ٠ ابيشأرهدلا مصأ ىريغب امدقو
 ادنسلا عر نا قم هركدلا نع ٠ فاو تانزا قل عتاد

 ادعممقفالا ىضترتالدمهىلو ه ىرثلا ىطاو ىننا ضارانأ امو

 ٠ ىناكحم موهلارهزتاعولو

 ادغد-َهل ىت> داز ىلاولذدو
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 ادعس ىه-دووف اعيجتّر-ل

 ادب زمرصلا نك اسدهنم ظغلا نم

 ادم ناكهحو للعرس اذا

 ناكه و ىلعرسنقاذ او

 كأتلكوأ :دهعلا هذه |
 هدشتك اذا ناك باكا[

 تنود.رمه:ظفح دة ن 0 1 ٍ 0 10 |

 ل 30 ىلحاسلا ىراصنالا د ثني ميهار ,اهساهعا هم اقو بيلا هقر نيب عمسو عونلا اذه ىف ننغت نمو

 اللام ىلا الاف 0 1 ةيارددا هلعقرقاورلا تاتو فاو الا باو هصنامعجاتلا فهركحذ ىرحن ءعوطزومنملا

 قف : تنل لب هع نأ

 تسا ليهدهب كلو اطأ
 ركبوبألامتذ معانتابلا |
 ةذيهمباوالا هذه |
 ةذمرطلومتلاادهرتلقف |

 نمتنأ نست ىذلا اق

 ىح اهوننرةءاتكا [
 هس نع نشأ |
 ربشأو اهنوزدمت كرثاك أو |
 اهنف ريسممأ وكلةاهق |

 ةءاكلا لاق كفو كاان |
 نامزلا لها اهاطاعت. ىتلا |
 تلقذسانلا نيب ةفراعتملا |
 ةباكلا نمنستال سلا |
 ةحداسلا؛ هعد رطااهذهالا

صةلا مسقمناوهللا هجر كما انسنيمتلا هبه دي »بسلا ىضاقلا
 رح اولا عونلا ادهو | ناد.« ىف بعال:وند رطش ةديس

 لواطللا مقلكب لوادنملا |

 هده نسئالو مقو دن لك /

 تاعفمنلاقف ةدمعشلا |

 كلواطأ ى- ن<الا تاه |

 اذه كل نانو ليلا اذ |
 ىلظافلا سات مم للا

 ىقاشناضراعودظاغلاب |

 باك حرتقاو كئاشناب |
 اهداسقو دوقنلا ف تتكت

 اهفوقوو تازاتقاو

 اهعاطقناو تاعاضنل و

 بتكماجئالغو راعسالاو

 هنديست امركوبأ

1 



 : 1 1 0 : ا
 | ىألوق هئنبتلاد ةيرعتا انين عسجلاب ةيحاط هلق نيفازع_ش ن سحا عمدال اىبا نننيدلا 5 زلاقو 5 نسا ا ضي تا ل تلدوإ اني حك أ

 ل اببزععسرلا نلضفلا نيسابعلل سار || يم نوس رح ىلإ هلؤأ | لاهثيح نيمالاب هن ودشرلابهيزعن عسب رلا نيل ضفلا نيسابعلل ساونأ 1
 نئاكوهوأ ناو ىبمركجاب 5 و نع ساسلا انارش ١ هروطست سك ناق

 ندساتو ةيمواسسم نسهل ه اهفورص رود مايآ ثداوح | لن ار لا
 اذ 11 ل د ا لاا ١ قراو لما انهى دكا ناءتوملاالونويغمتن الف ٠ ىرثااببغىذلا تملا, "ىلا ىو ا ١
 لضفالا هدلو + *نمواج بحاص دي ملا كمملا ةزعت ىلاودشا هجردتا.:نينيدلالاج نا ىرمعلو أ تارةرصةلادصاتدنزلا

 هئنهتلا نيب عمجلاب هلو طم ه دم_صق ىف بر طتسسا هناوهنابنب مهن دهقةنا.ذ نيارخان ناو 4رمدعد ا هبفدجوبالو حرتشي ىذلا : : ا ا كوالا ١ كسلا قاس لاا نملوةو عبس الا ىنأ نبا هن_سقساىدلا سا اووىبأ لوق نم ن-س> اوهام هس سعب ةنطاسلاب |

 هده نأ قرد 1 يول او عرسال قالا اب ةتاكعيارامرح لا ةيزختاو : ءار نم ل -دغنم رح

 كادوا هوك[ انههدار.ا نيس نكلل الهم_سالا هعارب ىفاوءاطم تدرراو عونلااده فب اعلا نم ةدم-صعلا 1
 | واس هبارعنمدبلا ترث ام ديانبل عوتلا اذه ىلع ةلقشملاة دم صقل !توسرىلا م ملدل ١ 3 كا ندع ل

 3 1 00 ا ا توخلا  عا
 00 بورا ١ سيكا ءاهوستملا ءارعلا ال داع مانع | كلتاقوأ ل عفت تنكلد
 : 2 . امل لا اممم ىم_تااودزاتعال ناهسش 00 ماد_مرو-غ قماش سن ارو لالا الا و

 ا 5 0 0 ندا انوا

 ىمهدقس مثلا ىضىفثيغلباوك ه مداورشبلاو عسانا واخر ١ ىلع هيناعمسصت ماللاو
 0000 ل لا ا ياسع عاغلا هحرذتالو هظافلا فااق تش 2-1 ءاناعع لن كلا تاما دل راند تر لغل | كس 1 0

 ىسجلا هبراعو اسندلا هب "01 05 ىدلا كاملا ىلع ىدعنل ا دب تءادو ا 0 ١

 اميمدسو هرسلا] اد_هو ىسعر 5 ه4 رضا ىوه ل -ةا ده ناكل 3 3 6>ن 00 1 1 0 :ه«نيئاردا هوك 2

 انعد_ةرخ او اهنم ىود نسوق 5 تافاكم ىود اش لصأ ه-ضورو : 7 5 0 5 : 2 0 ْ 1 افقومكلذ رمفقت تنك

 0 : 1 )ا كيرد:+دد وا اجود
 اوم ل_جلا عاوال ا.:وسو ل اكلم هيريرا قانءالاب د_هءو | 1 3 هات

 ا 0 تل 3

 3 0 . 6 3 2 1 8 3 5 لما 3 ص

 امزحاو مانالا ىرأاي - لدا وو 35 ضوسعم ريغ نددلا داع نءاك نب 70 8

 تنك لطاوعل !فرراا
 امخنارغلا  فذادوأ تعا طأدةف ٠ ىذقنا دق م بونأ نم لب نا أ

 هار مث بولا نم كين ليبوأ لئاطب هزم ىظدت

 اههومراو كاملع تدد-دعق » تدذمدو ديوملا مايأ كن ناو

 اتم باول ار دع لاه أو, ٠ اهتم ءاششلا كر تاغااوم ا تاتاقرإ لكاس لا
 هيف نغامع جرح لو لاف مر ارم ىفدي ْوملا كاملا ةاؤرو تناكو هروطس لأ اوااباكستك

 امرا انيسن ىت>انولا عمر 1 تان ًاوىناهتل اان تطسدنا ل | ىلع مح ادرخاو ميماهلك

 ظ ةيرعتلا نيسب نانتفالا فعمججاح نيا نا عونلا اد هىفتء آرام فراظأ نو امهنيب ضقانتلا ا اعمدة
 ٍ ودودح او تبي راب ءاسؤرلا ض٠. ةي رعت ىفهلوقب مكمل | ىلا ىدؤملا حدملاو 7-0 هضرا قوطةوأ
 ١ هربعملاهبهللالمذ- ٠ ىرألا لهأ لجدق كوبأ اذااناكب تك ١كللوقأوأ

 ا دحاو تيد ىفىلدلار امه «لوق ىلحأ امو مهري ولو غلا يظن ىفريثكق سؤغلا لزغلاامأو || اجوعم درسو احرعم ئرق

 هور ىرهم# لا نانس بيبح ه .هلصو ب اةايتاواح نم بعتأو عطقم تنك اوين ناك
 هللا هجر ىناجرالا ىضاقلا ةساهلاو بيسفلا نيب هيقعجو عونل ااه ةوال< قاوذالا نمت نمو || هطلاد ىل-: اوءلش كلذ ىف
 ْ ءاقليمهنمءاقلادغف و ءادعالا حاسة يحالا لز هلوقى ىلا || كنان نكلو بيت
 ءالحن ل ةمةرظأ نودزم ه ىجلابضرعت ءال-ة ةنعطك داب لادام لح اهو كنقذنم نكلو عطقتو

 ءاغ الل نع حامرلارهم ٠ اهابق لوذ ارسم ايد 4 اناكبنك ١ كالو -ةأوأ

 نم



 كت دي نع 2 سكوس

 131 ا

 تاينادةبرديملاهكاوفلا و طقوهرونب ةروقملا ىلا للا كات ىلا امه ذمتاقذ تافتلالا
 سن لكن مارثاطعقواو . ىلاعملا قفأ اهسارهانأ
 رد.تالءلىلاقوشانف ٠ تذقندق كاءلا ل تركذ

 ءارونمريسغلاهادانو متلايهبابنمتبظ-ىذلا تيبلا هناقةسعيدبلا ىنعأ ةديسمقلا تيبامأو
 نا تاع ديلا عوبر تدو و هاهلا نس> ىلع ه-عد د,برس وهو م رمدلا ءاسظ ترياغنو هنارح

 د_ةلوتيهتلاقوباونالا تةلغو هسفن نعاهتبب فوه ىتل اهت دوار نكسلو تيد ىفاهنم نكس
 ضرقلاةاورايهلوقب رغثلا تاهيش عمال اتيبلادارب ادعت اولا هماعملا ف ىرب راف صنا

 دقان أ ادوككاءادر عد_دت قاطادب وك تلا رهظار دولا 4كالخناض:راالوقلاةاساو

 ىسيعت اتي ضرع ىف شامان أو تلقورابتعالا ىلع ىت قت ظرعو رايتخا ال ىتئيبخ تضرع
 نيب هزرباسوه فلور ظن لازغلا لم :قوذلا ة ؟سىنهتاغتلا نس نوكي نأوحراو نسل اذه ىلع

 نيدلا ئد زهُشلاتيبف هن امبروز نم قرغاارهظ لاك الا رئادغتل دسن اا ذاوهنارقأ
 ا كدشرتهدع ٠ ىندشريفنعتلاءارلذاعو 7
 نيدلازعتببامأو عونلا اذ مهتيعب ىف نابمعلا م 3

 مزتلعىدحو نم نكرللتنأام 5 فغش ق جعاسإتفتلاامو

 مهتاملاب ىردأ ىظابتنأو ء معرف دنعاتاف2لاقورأامو ىتعدبتببو

 نيب الملا ىفريظنلا ةاءارهواملاوقن سحأ ىف تزرب دقو ع ونااةيمش ةيروتلا هيفتينلا اذهف

 ةشاوتنكعامىذلا نيكملاوهقربولقلا عماسعدخأ ىذلا مادسن الاوةرقنلاو ىظااو تاغتلالا
 هفارظ كءهانو ةفارظا|بارىف ىنافكااهذعىتلاةلومدلاو هتف وكل كتيب ىفاهرارق ساب
 ردصلا ىبعزتلادرو هرخآى لع الاد مالاكلالّوأ در لاو هو ميشوتلاو تيبلا ادسه

 نم عاونأ هن اغقىلءتيبلا اذه لمشا دقن عاونالا نمهري-غنوددو هعااوه ىذلا تافتاالاو

 مع ىلاعت هللاو فاكسلا مدععمعددبلا
 (تابجالا ركاذ)

 ٠ (مهدعب دعب ىرابطسالاثر ىعتأ 5 مهلث امم ىىنانتفاو ىلرغت)«

 ل_راكحأفد-اوتببىفرعشلا نونف نم مني داضتمنينغب نأ ضرعاش !!نيفي ناود ناشتفالا

 ةسانحلاو بيسلان مرعاشلا هينتفاامامأف ءا ازعلاوءام علاوءاس-هلاو ع دملاو ه«اجحلاو بينلا

 متلتسملا سرافل اذخأب بط 8 قاوعانقلا نود دغن نا ةرتنعلوقك

 رهاطظ نيهننا دعا ىورب و فلدىأ ل وةكوةساج هر اوسيسل تبماالّوأف ا

 نايا دس نمحورلاناكم ٠ ىنه«تنأو مولاي يحأ
 ناعطااةرداكلعءتيشخ ه جورناكملوقأ ىنأولو

 اموايشح اهءفنيملا ظلار ديو اوقتا نيذلا ىهتن ىلا هن هلوقةيزعتلاو نمل نيبهسبف عجاممو
 نمو مار كالاولال- كطاود كير هحوقبب ونأق اهماع ن نملكىلا د هلوقرخفل او ةيرعَتل نيب هق

 مون ىفارك ذاداو ىلإ« هللا هقز ر نان عنو ه نه ةلا بر نم هب ب» كك امدو##باهشلاةمالعلا« اثنا

 فاللا ن_سح أ د_ةذ ىذمامفءامسدةناكن ا نرتقااهفرهدلا ىلءبةعالوهلوق تب هلتثامو

 لوقةيزعنلاو هشنمعلا نيد م طالا نمه نع جامبو فلسا نا غهفياسام بهوان ردستلاو

 ةبزعتلا سلح ودان أن فداملةيوا<منيدي ريل ارعشلا ضع

 اك اغدأ كاملا ىذا! ءا.حركشاو م« هقئاذتقراف دقف ديزيربدا

 5 اك ايقعهكتح ىةعالوتئز راك ه هلعن مالسالا ىفعيدأءازرال

 عا 5

 وبألاعفعتسأ نيد ولا

 ' رفطلا لع ىفوق افرك

 مغ لاقسام لامك اولاقف
 تاَقف لدشرلا ىلإ انلم

 ىنام ةياغ "ىلع
 كعسو ىنام ةءا منو كووط

 َح ردا

 كءرذب هغابت امرتخاو
 كلع حرتقأ ىتح
 لسرتلا ففندذئامب رأ

 ونيل رب اهمف ترمس ناد
 نا لن نيحانحب ردطأ
 دحاوب مايقلا تاسحأ
 مو فاذ_.ءالا هدده نم

 ريك ةفنالخالا لك ف اتت

 لاثمو ةسعقو ىدسلا

 تتكاا كل لوةأ نا كلذ
 له ةياوح هزم ارق انك

 لوقأوأ ساكس ناننكع
 ىنعملا ىلع اياكب نك ١ك
 مظاوشلح رت-ةأىذلا

 ىدلا عملا قارعش
 اخارفا.ّنم غرفأو عرتقأ
 دع تنك لب ادتحاو

 تكا كالوقأو أ ادعاس

 لوما ىدلا عملا فايت
 نمدشنأو هلع صنأو

 ريغ نمهديرأ ام دنا قتلا
 اذا تت لفاغتالو لةاشت

 هرخآ ؟نمئرةكلذ تدتك

 5 :اةمت وطن اوهلؤأ ىلا

 لب هلغ_سأ نم ئرقاذا
 ضرغلا اذهل قّوفن تنك

 اوم را مهس

 ىذلا (ةيت الا ىهن ملوق)
 راذناوريشتو هاما اهف



 ثالثلاقالطااب فلح الدر

 متتكل دطقف تاب الاه نه

 هسلاع هنا رها نوقاطت

 000 ١ 117 راكع ىلاور لأ لات ةوفكو نم ومالا نود نمل ه4صااخ اه

 ريح لوةرءشلا نمثل ذلاثمو مكن نكد د
 مالا اهتيأ ثيغلاتيدق 00-0 حواط ىذ. ماكنا ناك ىتم

 كيفلا منك اذا ىّتح ىلا عت هلوقك ل والا س كرر الا لا ناطلتا نع ءملكتملا فارمدت او
 ةرتنع لوةاضا هلام هو هيمط حب رب مب ندب رحو

 مركس 11يهلاةلزنعىنم ٠ هريغىطت الفتازندقلو

 ملبغلاب اهاهأو نيتزينعب * انلعأ ب رثدةورازملافك" ةمطاذلا هله ن نعرب لاو

 اباصم ريشقحاي رلا سرب ىذلا هنياو ىلاعت هلوقك ملكا ىلا راجإلا نع ماكتملا فا ارصن اوأ
 مكيه ذنأشن نا ىل اعت هلوقكو هورابخالا ىلا م اكل نع ءماك:1ا فارم هناوأ تم دانبىلا هانم سذ

 تحااصاهلقن ةذاشنونلاب ثالثلا تاملكسلا ىفةءارعلاو ْرب رعب هللا ىلع كلذ مود 1+ قاكتأتو

 اذمعقيال هءاجلاتااقف
 ىلعدقن أ تاقغقالط
 [مهمءاعركحاوتوظاوف

 لاوو تاساالا داق تكد
 امناوازكل ترظن لاقيال

 ىنتفكف هملا ترظن لابي
 تبهشلاوعهتباجاةه عاجلا

 ىأو تان. ا, ريطلا

 عسقرابتامقف اههنبب هيش

 تناك عسررلا ءاج اذا

 فروت رادطالا ىداوش

 نماكن كفرا الا
 مترا: مالا تت تاردذلا

 تاندخحملال ثمتاقملىللاو

 ىق نه تاهو ىنغملا لم

 ىنغملاكوتانهملاكردذلا

 دفين درب لو <ىل_هلا مانو 5 دغالاب كلل لواط" هلوقودوتامل اوتمتاسأ

 0 دمرالارئاعلا ىذةلءاك « هلل لتن ايو تايو

 دوسالا ىبأ نءهنربخو * قىءاحاست نمكلذو

 امخالا نع فرن او ىن اثلا|تيملا ىنرامخ الا ىلا باطلا نعى رمصن او لوالا تيل ىف بطاخل

 ا

 عمل طملاو هن امعبرأو ند ردو تاع هسروزو عبق نيدلا ءعزرزولا!عحدةماو ناك رلا امسح

 امامأرادان ىرلا لامسف ه ىباعنلا هود ضراعلار كت
 ىناحرالا ىذاعلا لوةفالل ا ىفهلثمود>او تدب ىنه.ط 12 |ىلارامخالا نع فرصناق

 ىدفمهاىسهةبابحالاتضرأ نات ٠ اهنولطن ةس4مالا ىف لدو
 ع 5 5 . . ع .٠ 3 تا 2 5-5 را

 ىدعمتنك اذا ىشخأ قتلا ذاق ٠ ىتبحأ متنأو ىلا متهراذا 0 00
 الس ان>اورأىلاايانملا اهل ٠ تدحوامباس>الا هقرامم الول ب.طااىب أ لوق هل مو م - عسب رأ نمرتلف ىل
 تاق الفو رم ىتزا

 سيا تاقفرعم عرأ
 باد رح ب عسب ل

 لاق هس<رملا كابا
 ُّى ثنغلا كلوق ىسءمام

 رطماود ثمفااوهراطمأ
 هلن اوك هكفق هس

 هللا ىسال تلؤرسطم
 فرع الاس دأ ثنغلا
 ثفلااّناهتاقو ث.غلا

 الف تددصناام أو ةامأا ىومو اذن د وصرح» نم كس ذاع

 صميلاوباةلاداوسه_ق ديزو ه هلماد لالا مال_ظنادوب العلا ىبألوةهلثمو
 رصخلا ىفطارفاللرعويبذعلاو همككرز ناسحالا ن« غد شاول

 هسن نيالوقرامخالا ىلابا طنا نمفارمدن الا,تافلالا فئاطا نمو
 ناسامطااوفدسلا برتانق 3 نام الانام الا دنمءرده»م نم

 نانستناك ءالسك نكس لول . ةلقمدل ع رلاكر مس | 3
 نمو بي رغو عسب دن انس تن اكءالكن كن مولاهنأ حرلاب ماوقلا هيدشت دعب ةلسملا نع هلوقف
 ديصقن +ىلوهب هعوقود:ءتافالالا مسا, ترص ىننا فيطالا عوذلا اذه ىفىلعقوام برغأ

 اسعتم لزأ /قامز ىلف ه اذلاعب نم مسهقلا منا هللاو
 اسعاناىلوعو ىبتعت ل « وطب ىرهدابّْ ل لا تعتلا دقو

 امن صدود1لا نىعمدتاء>وو هقيطر تاشلا لوطىل تررو متاعب اودورطااوه

 ا ممّا هجر تاعرذأ ىضات نبا نيدلار دب ةهالعلا ىلا اه. تبتك ةلاسر ىفكلذريظتا ضاأىل قفتاو وهورطااوه ءاهءلا نأ

 دةهعاجل !لاقو تاهدلا

 رعشأ نيلحرلا ”ىب ا انبع

 ىأوردأ نيمدإلا ىأو

 انلقف هعاطعهومس ىهاس نا قالا لاله مار و الزتمر دال باعا |ناك اذا عدن ريسغو باقلا نكس

 رطانم نءارد ةلح ىذلا هلم ىف نعطااىلا عارلا لواطنو الو لالمتسسال اد -عارب نم تنام

 ىلاح رسما اذه ىىلاعملاءابظ ىنتقوش هو ىهانتلا 4-_.ءفالار ا .غاكمرصقا هلاناقف ىهاممو

 بتافغئاالا

 ش ةنالثىفثالثلا تان امنا الا سيعن اء ها مجدقو هب اورنالآ أ ةعيسباكلا اذهىورعازلاردلا

 0 | ناس ىلا هيديصق قديوز سنيرا ءهمل وق ىل->ًااموست رتلا ىل_عثلالاتيملا ىف ملك كاىلا

 هوما ةتددوهجيجستو 20

 كيجشل تف حب يي فبات ينل ||



 هؤ:

 اردانتدملا ناك ارشنلابلوي ثمحأ دئاز ىنعم امدادأ ةيقاقلاىلار طخا امل ن اكول ع- الا

 ِ ريغب ىنتملاو دادخالاب لن اقهنال هل اهملا ممل ينتادب لس اة لد راتب رده

 نيئيش نيد عمت نا ةلياعملا لاوهناقىك اكس 0 لضفأ دادضال اهل. اعملاو دادذنحالا

 ركنا سنا ىننملا تيب ودى ماه دض هلا  تأطرم 0 كانه تطرم :اذا حرثك أف نيقفاوم ا

 تنكرتلا ف سسطل ا ىأت نب نم مماسأ ودا ددضالابالا صصتال هد ةلبانملا ناو ىساكس !اريغدنع

 لبرأ ىفوةسم نيدلا فرم ب حاصلا هدروأْام

 هنشلذدبقرسلجرفو ه هئيزي زعجان دبع سأر ىلع
 ىلا نيدإلا ىدتسب دأ

 د مهرطاوخ نمىو دياضرأ ناك

 ةعراب هعبرأ هلل -سنعدذنمنا ناقاذاف نعب نم هظفلو دعبلاب ودلاوطاراضرلا لب افا
 ناممعلا تيبواهريغبودادخ الايزو هلي املا نأ ىرب نم سهل.« ىلع مهراو< مهرطاوخو 1

 متكم لم ءللا ليذتحترئا انو ه٠ رهتش مرمسصلا دة قوذن ٌئطاوت 0

 ىفاملاود ئطاولا نالرئاط اًءطاواولب اد خال ةلي املا ىف سدإ !ىئصتيب نم م نكمأ نايمعلا تيب

 لم_-ااوواعلا ىنعم نءام مين امللي ذبد-توت تب قوفوءاوهلا ىنرئااارئاطلاو ض نرالا ىلع ا
 امم نكمأ نكح« ال ىتلا هفاقلا ىهو منكم عمر هتش مهظفار اظن او متكعر هشمو لبللاب عيصلاوأ ْ

 مهلوق له: نارية هن انملا ن ماه ميبامو نيدلا ىدتدب قمهراو< اهل + اهمو م هرطاوخ هظفلو 1 ١

 نيدلاز ءشلا تيبو قوذلا ف يطا ىلع هل قشد اطاون 1

 ىدناورسهلا عقو بيشملا يص ِه هلد او لصولا ن نسحو ب ا.ثلا لمل

 دادضالا نيب هصدج لبا قم ىهورسملاو ل تولاو عيقو نسدتو سيش هو باسو صو ىلءل نيد, لد اق !
 هناؤةلب املا نم همن ا ةامد:سمهيفاقفىدناوهلوقامأو عونلاة ىدلارار طضا هلباودظفلب ىأو :

 لش هريغلالودض هل. امملاهاهؤبل

 مهظمغل ىبرحا.فاياضغاولو 5 احرمشنم ل كاو اضرلاو مهنملا هاو

 ئشاهل اعد + مهنأك عوذلا ة.وسلارارطذا الا همس ىفهلب او ةظفلب تأب لني دلاز دج ديا ا!نارردن دو

 ةنقبشلا .امواولوه طفلي رش الا ارطشل ا ىناهلباوو تيملا لأ ىف .-ه2اباو هظفلب تيت فد كرظناو

 حارمشنن الاب !متاب اقمو مهظيفب ةنقاقلا نيك عوةرهاظ ب راعا وملاوب ذغلاواضرلان .نمدادضالا

 عوذلا ا هتترىلعأن تناك تالب اهماد دع ىفةب راج ى هو وزنك تناك اذا همؤاعلا ناوروظا

 ى-ص تبي الخ دقسعلا اد ىفةمظتنهنايمعلا هضاوو ه«الدىبأ تيب و ىنملا تيب ىفمدقتاك

 مهراو>- نعىدعبل ىطضذسر اصف

 ىبعت ١ دب تننو بي 'احالا ةلزنع هك.

 ىمتانيئازصشس

 ه(مافتلاب ىردأ ىظابتنأو « معرف دنعانافتلا نورأامو)»
 نا نظوأ ه- فكلشاما هضرتعف ىنعمقادخا م اكستملا نوع نأو هلاو ناي تاغلالا هما دقو

 هدك قو دوأ ثشلا ىل<نااماته::هغار ةد_هي هلا تفدلفهسسنعهلأس الا اسوأ هيلع هدربادار

 .ةدايمنيحامرلا لوك هببسي : ديوأ

 همراك_كفانل وغدا هلصوالو 5 ةحارسأ.لاقووددي ةمرصالف

 زتعملا نياامأو هحار ساملا فنال لامقف همرمدن عن_صقامو :!لوةيالثاو نا مهونرعاشلا ن'اكذ

 د:» ىلا عت هلو باككلا ىفهلا مود _.طاسل ىلا رامخالا نع ملكا فارصن ١ تاضنتلالا لاف

 .(تاغتلالاركذإه

 عسرلازر
 هئاعسو هضرأ را

 0 هئام نو رانل

 ةرتعم وكاس نيب ب رتلاق

 هئاور وهئام لد هرول نم

 هرغكمو لد: صمنيءاملاو

 ناقض نولوهتردكنس> ىف

 تانض#لا لشم ريطااو

 حدا اود

 هنانغباب داش ىنغملا لثم
 ذاءابر سمع سل درولاو
 هئام نمهنادمن انا ىدمم

 ىزأ تبا عسر لا نمز
6 
 هال ريخ نيثارال تولدو

 ءادياذا سيئرلا انه هناكسف
 هن اطعو هن اغصو هعل> ىف

 زغأ ىدنورجزعأ ىم< |
 هئاووو قلد فلست

 ىدتغاو ىوتخلا هءلااوشعلا

 هتامد.براهود ىودلاو

 ف ثسغا اوهراخرتقرحلاام
 هئاوأ ىقوطاوهراطمأ

 اتاعرواش اوههنمل> 5

 هئانتفلحدملااذهلازال |

 ةدان نوسقابلا ةداسلاو
6 

 هئانثو هح دع نوح دم

 تاسأ هعسركب ونأ لاف

 نكت اهلظنم نعني انت
 ءاوقا نيس اوف عج
 ءاطاوءاطخشاوءافك او

 كلذ فت هاعانددرف
 اهنا انادغن وادور نإ رشع
 ناشاقغادةناذك اهبف
 سئروربزو نمردح

 تأولمتبأرأ بيدأو هسقفو نأ ىلا دارأ نا ىلاعن هلوم كح نيعدسن لاياود ابعت كابا نيملاعإ !برهللد-41ناب راسخ الا 1



 رك[ ان لكمخلا قونقسا
 ةوكر سودقلا,تءاقناو
 لك ًايالج بئذلاواصو
 ناكلوو ىنعم افاضغلا

 ضاغت لاذ ئمىفاضغلا
 ىندع4ف :رعأال اضغلا ناو

 لقفل لاقفذ ءاضغالا
 ركن اةتلقامتامذاضغلا

 ميري تاعفال حلا
 برت تيبنع انغأام
 ها ريت وعش وهوهنم

 ىلل مق كب قتلي وهو

 هعمسأ لف ضارق ىعمام
 رهشلات ضرك نمار دصم
 تاقاك تاقال_هنكلو

 ةيفاقلا ىلاوشط تقسو
 هقي رطءزهلاقف هّقساك

 اللف برعلا اهكسل_بنل
 سيئرلا لدم اهكلسأ
 ركب وأ ىغاقتل اورفعحونأ

 ايركزوبأ يشل اوىبرحلا
 لخافالا نم هةمطو ىريلا

 مهقلذارال |نمةدععم
 جوحأ امتاقفةدشروبأ

 دحاو ىلا ةعاجلا هذه

 لكلا نيعمهنع فرص
 نمهناكم سئ رلاذخأو
 قلو تسدلاورد_دلا

 قو مد قو مدة ل_ضفاا

 معلا فوم دومه بدالا

 ساحل مف ثددجحو مدد

 لاوو ٠ :رظذ قاطارهطو

 اناسأ «سملع تسعدأدق

 نم ىنوعد اهركن ا

 نسفنلا لع ههددبلا

 اوراس رخال
 تلقنا ده ىلع

0 

 بابسأ ديو بر“ املا غولب ىلا ةلرهتملاىد تهل هشه عقاودوصخملا ةكرطلا كل: ىلا فرطلا
 وه ظفا ىلا ذكرها ظل نع لودعلاب>وف معنلابداد_ةعالا تتمسهفةيرمثلا هناالاو كلاهملا
 ىتلاحلاصملاو عف ذانملا ٠ نمةدع هب آضعب ىهىتلا تاملكس اهل اه ل عك ناببلا نسح مثل هدر

 لملااذه لص ةريثك ظافل |ىلا اهنعةرامعلا فتح اتت>ال اهل ةعوضوملا اهظافاأب تددعول
 راملاول ملل ادو>و ىفةلدل ا لعح فنك ىلا .دوهنادعسةارب , الا نسال ع نمبو مرضه دعب سلا ادم

 عاونأنمتاملكلا هذه تعمق ليلعتلامالباوغتتلو اونكستل لاثمح ناسنالا عفانم لود
 ن-سحون ايلا نسحو ىبعملاعم ظفالا النا رفادر الاو ةراشالاو للعتلاو ةلياقملاعسدبلا

 نا نداصاااريذنابانربخأ مضض: نانعاب هضعب قانعأ اذخ أ اتال_:ممالكسلا ءاجكا ذل ىسنلا
 ضع: فادرالا ظفا نم مزلت ىتلا معنلا نم ةرا.علا همنمذا امو صاخلا ظفللاب معنا |نمهددعام عج

 هله ظلاو تانكرمدعامتدعه ب[ ض٠: ىف هلك انهو هنتر نمو ضسىدتلا فر لاوك.ح هنجر

 ىنلالوقهفي رشلاهنسل |ىفةلب املا هدجةلثمأ نمو ىهنناةرهاظلا هبحاصفلاو ةرهاملا هغالبلا
 لبباةفيكرظتاةهناشالا ئت ىف قرملا ناك الو هنازالا ئن ىف قذرلا ناكحام مسو هيلع هللا ىلص

 هلودهنمو نينث اب نينث اةلباعم ىنبابلا ذهوةبسانم أو بيترتنسحأب نيشلاب نب د زلاو ورك اىؤرلا

 اهتموا اداب .عهللنا سو هءلعمشا ىلصىبنلا لوق هنمواريثك اوكملوالملق اوكصخ اة ىلاعت
 لبان ار عند لاوروصنملا نأ ني_:ةابنينثا هل اقمىففي رظوهو هنمو رثلا قمل[ همريملا

 3 (هغبانلا لوقمظنلا ىف هنمو لطاي ىفمذأ الو ق- ىندجأ ال نيم ؤملاريمأ انلاقذ لمخمل

 انداعالاءوسامه قنأ ىلع ٠ هق.ددرمسام هذ ناكى ذ
 لوخدلاوفطالاه,هفخ ٠ اغطعه:هصقرلاغرو ىلا لوقو

 لقث جراخ هفدرو م فيفخ لخاد هفطعف

 ةشهدلا بط رومثملاةسو رح خا: اجيك اهلا نيدلار و ىعفاثلا ةاضقل ا ىضاق انالومىقريخأو
 نوداصو ديدرضخأ ءانح عم لوقب و هسأر ىلع نول اصلاو انساب فوط» ىد وويةام<ناكدنأ

 ةلباةملافتدب رعشأ نع ةمالدانأ لأسروصنملا نا لسه ةةثالثبهث هلل .اقمامأو قردة ساب

 لجرلاب سالفالاو رفكملا عيتأو و اعمحا اذاا.ندلاو نيدلا نسحأا هدشنأف

 ملهنا عبصالا ىبأ نءالاد سالفالاو اسندلا ورفك- لاو نيدلا نيد وعفا و ٍنسحأ نيب لب اقرعاشلاو

 هرمسم س5 ىت-سحاب قدصو ق داو ىطعأ نمامأة ىلاعت هلوذهعبراب“ هعن رأ هل اهه نءو هلّدم هل قله

 00 ل اردو ةلباعملا ىرمسلا هرمسم سف ىبسااب بدكو ىنغةساو لي ن مامأو ىرسسلل

 مدسعن مكن كلذو ةرخ“ الايعن ن عادلا تاوهشب ىنعتساو هدنعامفدهز هانعم نال قتاو

 ادع توملادذع هديصو ىف هنعءهللا ىذر قد دصاار كوب 'لوةهعب رابةعب رأ ةلب اق نمو ىوعتلا

 الو لءاقف اهيقالخاد ةرخ' "الابه دهعلوأو امماحراخ ان دلاب هدلهعرش 11 تعركلو أ هب ىدوأ ام

 لم هنعردصف.كماقملا اذه ق.ضىلارظزاو اهبشب امو لخادداحراخو ةرخ“ الايات دلاو رش“ اي

 1 لا رسل و 5 غلببأ تناك اهددعرتك انكع د دلع املعلاو مالاكدلا اره

 فيشقخ لطالاوىرهلقث ىلا نااممنعهللاى 1 لا لا ملا

 هسماع هسخ لب اهم ىف بمطااىنال اودروأوتيذرتب دكن اوس طذم تقدصاذا لحرتت ًاوّىب و

 ىىرغل عيصلا ضاسب وىثناو ٠ ىلعمثليللاداوسومهرو 0

 ||| نكسلو ةلبامتملا ةدو< بطلا ىبأ تيب ىلع مدا ةمالد ىبأ تيب حر ونيلعفا!!كص ماللاوءادلا
 ن ندا ىزلاو ل>رلانو دنمدق ىنعءملاوهريغب و لجرلاب ض.-ةةهرك ذىدلا ناوةاعدتسم هيفاقلا
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 ديازتىذلار فلا ن نك ناد 6رهاظلا لولا نما ها الل ل1 رح نبا ناسا مط ىف

 هلودىلاهراشا اهمفف ةنادنا نبا ةورفامأو هرم ف ورعم ب رح نبا نا طيطوهدد>

١ 
/ 0 1 

َ 
 امشلالصةىقاءالا ىباخس. وه اهدلن ضام و ىع مدح ةهقرز 1

 اشتناام اذا نكس ةودغب «٠ هسفنىل مس تءاصو

 | ثعلل ىسرمذ عم ملقا ىتتكل أ 0 هد الل كد

 حاصلا انه ناكر ريظتلاةاما رو كاردة_سالا فطا ةدايزدهلاهيدارب ىلا لزهلا ىلعهق ١

 لزلا نيب وانه نكمريغ هعمار ب رمصتلا نكسلو "ىلع باتصال ا عأ نمهناوضر و ةجربهللا هدمغت
 32 ونلااذ_هو لزه «تطابود_> هرهاظ كهتلا نأ وهو فرطل قرف ركهتلا نيب ودحلاهيدارب ىذلا

 هّسعن دن قف ىلا ن دا وسكفلال

 مدلاب سانل|تومرتك اوى: ه. املض|هفىذ نم سغن تعرشأ

 تيب و هسفنهب صاع و ئذلك أ ىفطرغ, نم ىلع !:نولز ياكم ذل اب ساذلا تومرثك أ ًارهلو ف
 مساوروذلا اذه لددع ناك نا 2 مهرو حالاماذاحابصلا لق تايمعلا ّ

 ىلصوملا نيد ا وماعأ تاودملا بدارالزهتايمعلاتيب قرأ

 متكلاببيشلا ضامت مك "5 ٠ ىلك اعد >هيديرألزه 4
 ىعد دبتدد و قال >4 ١ اوءلعمالكملا عسا ل ةراكح انه ىكح هلهنارشغ نب دلازع حشلا ا

 ىوقهلدمو |

4 

1 
1 
0 

 دلابتن ًادربت لاوو ىعمد 28 ىأرنيح داب ىن ٍءاراه نيم !او 4 !
5 
6 

ِ 
 ميدلاه ذهب تنأ دربت للوهتي ءالز اهم كلذ ىنطرغب نيبلاوةلطاهلا مدااكراصن ا ىلاهلامنا || ٠

 (ةلب املارك ذ)
 م(مهظغلىرحا.فاناضغاولو ٠ احرمثتم لاو اضرلاب مهتلب اهإ ه

 نبب ريظنتلا ىهو قب اطملا نم معأ ةلب املا ناذ عتريس غوهو هب اطملا نة عاج اهلخدا هل املا
 نات قب اطملا نممعأ ةلب الا تراصقذاونامو انلوقيفقفاونامو فلاخام نيب ورثك او نيدشأ

 تاللر : تملا هعص لاىهنآف عسبصالا ىبا ن.نيدلا ىر بهدم د هوة اطع + سدل ىذاودام نيبريظلا |

 هزعىفاهدا دضإ ىنأ هم الكر دص ىف: اشأب ىنأ اذاذ ىعبتيام ىلعم الاكل نيد م اكتملا نو نعةرادع ا

 ! | ىتمو قذاوملاو فن اذا ىفأمش كلل ذ نم مرعب ال ىناثلاب ىناثل او لوال اب ل قال لد, انتي ثيح ٍببدرتا | ىلع

 ةلب املا ودع | طملا نيب قرغا او دا ضال اريغب ةلدب املا ن وكت دةوهدساوةلب اهلا تناك بيترتلاب لخأ
 |١ هعرأ نيب عمجابلاءدو وكم ةل..اهملاو نيدضنيب عجايب الا نوكسال هب اطملا نأ امهدحأ نيه>و نم

 رطش بعوةسا دةوهتمهت م تلا ادا هيدا ربىذلا ل زهلا ناو ىلاعت هللارون انه لمأتملاامأرظنا

7 
1 

 ّ ش

0 

 (ةلباعملا 0 د) ا

 بامتداتعلا ٌّط هرخ تلا ذ نود

 انناب هليسق زدااهكرش

 نا انرمصو ا انداب هايس

 اذا لافت ههدنلا

 رجشىلءاوناه نب سذامحلا

 هلوق فص .شلا ىأ
 ضاضع بودنه.نامزلاَقبأ

 ضاسبهنوردداوس ىررو

 داض#ب ركبولأ دخأف

 لغلرالا دقبد صعب
 تناج هءكوزوأ هسافن نع

 ظفخاب ا معو هساوسو

 هو اومملكلاه بلع

 لاعفاهللع |

 ضاق نم هلثمامامخادأب

 1 ديازت عمدلا ناذ ىناعملا برغأو تلاوقلا نسخ[ رغلاعوتلاانهتخرفآ كولا

 ضارانيلع ىذتت ىذلايانأ
 ةمولم هضغتسا]دةاف

 قرادلا لاذ مم ند

 ضافضملا

 اسفات تماظااذا نيدغل 2(

 ضامن لاذ ]*مىفاضفاانا

 رداعتمرعاشب تما. دعلف

4 

 ضاع بئذباش تسلب داو |
 عمساورعشلاتضرةدققاو |
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 : ؛|زدصعااىق 2 هع نيب عمجا ىلا غابتو زحف تادشضو مالك ارد ص ناذضدادضأ

دا دضالاب ةلب اتملاوذاد #فالابالا نوكت الدق ا طملانأ ىناءلاو رعلا هسو
 دادضالاريغو

 لع هتجر نمو لحوزع هلوق بابل ااه تازهعم نمو اهقوم مظعأو هبترالعأ دا دسض الابن كلو |
 اهو مالكلاردصىفراهنلاو لدللاءى د ىلارظن او هاضذنماوغتستلو هبفاونكستل راهنلاولدللا كسلا ْ

 ظفاب ةكرملا ن عربع غسيترتلا ىلع ةكر او نوكسلا مهو نيدض» ماللكل ارك ىف امهلب اومن نادض

 ع نعلدم ءهناوةلب املا ىلع ا دئاز نسا ن نيرا ََ
 ظفا ىلا كرا طفل

 ةدسفملا نودةحصملا زكر لضفلاءاغتب اود غلو ةميصمل وكت كرا نوكسل ل غلاءاغتبا ||

 |هفاضاو سحلا همال_ ول علا ةاحر ىلع لادلاراشخالا نحو ةوقتلاب ةناعالا ىلاريشن ىهو ||
 ك3“ 0

 سس 0

 بدا اهنازخ ب 84(
 أ

 عجسإو
 ضارد راعتاط هرعش د سنا

 ىوهدبب همد. نيلغالو

 نوجا ةاذوس نيمرألاو
 انعمام رك ابأاب تام

 امو همولمهسض_ذكلوق
 قرا ءا اب تدر أ ىذلا
 نأركناو ضافضفلا

 هفقفاوفةنفاتهلاةنوك
 اولاكو سال لهأ كل ذ ىلع

 ىمعم اف تاقمن

 وهلامتذضاءسئذكلوق
 تاّقف اضغلا لك ًابىذلا

 تلقدو
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 مهبمو عواضنيب هواش ه مهفهلهأ ىسأت شا ىذغلانا نايمعلات بنو
 هريمضوهانعمو هظفا اوذخأ مماودثحافلا هقرمسلا هذه ىلع نابمءللريصامىرتكلا شاعوأ لوقأ
 نيدلازعددب ودةنلا نماودسالو جرا نماوشتخاامو

 متحف ادعالا نماهومدتساو « اوسمساماملمعترقنيعلاو

 عمتبلار طشى ريهتلادوعو ماددسالاب ىتأ هناف نس لا ةياعىفاوسمس | ماملهمت رةنيعلاوهلوق

 اهومد-هاوىناثلارطشلا قهلوقافأو لاملا نيعوةرظانلا نيعلاىن هما ددساو هقرلاو ماع الا

 ىرهظ ىدلاومدقت لو ةحراملا ىهىتلا نيعلا ىنمادتسالا ناوهيدارملاام ملعأام منت لذا دعال ا نم

 ىتس ديتبب وكلذىلا» هأطأعونلا همس ىلاهرار طضانا

 مهرسع مايأ اهب تمس و 45 ةيراح ىهذىنمنيعلااومددخسأو

 دما هيدارب ىذلالزهلاركذ

 قده اوىرسلاكل دعتعت
 اهنف هتارا حت نع ة انتو
 هرط_خا ار مهوبو مهن اه

 اهتع لوروأ هلزانم ا

 ام رارقاوأ اهنف َةراَعمَو

 تداغاو طضذ | !تاس لاكن

 نكاقلا لك

 هلد 3 لا, تعش عادسمو

 قسا عش ىذس ضع تك ا

 همم

 ماددخسالا ىلع مالكا ىسهتن اقاوذالا هلم ”ىملا تام ىفد,تعف

 (دجلاهيدارب ىذا كرها ارك د) لست ريظاا ناتعتكو

 » (ميدلاب تن ًادربت لاوو عمد 05 ىأر ,نيسدحلاب ىنازاهنيملاو)و 1 5: هل

 . هلوقك ذحلاهيدا ا ا ا

 بصلا اك ؟ف رك اذنعدع ل مذ ٠ ارشافم لانا ىععاماذا 2
 قى 7-55 تغفف اك سع

 نم جرف همذوأ ناسنا عم ملاكم لادصةيناو هدا هيدارب ىذلا لزهلاوأ امشكللذ ىلع دز. لو ا مك ا

 همالد أر بعشأ لثمرداونلا باعصأ لفك لال اب لالا نول اولزهلا جرد د_صقملا كاذ 4 ا لو نامتمالا
 1 5 . 9. 8 1 5 3 . در مانكو عم
 ناكو هئيدمحلاةالو ضعب هملو ريذح هنابعشأ نع ىكحاك م هك-1 سم كس نمو دب هوءانسعلا ىنأو 8 0

 هلود سانلامودفىوشم ىد_> اه فه دئام ىلع مهعم وهو مانأ هثالثسانلااعدفال_ءكالحر لسرتلا عم اضاةمدلا

 مولا ىفلاعقف ىدكلا ىرب وساذلا عمر + ناكب عشاو هلذجب مهلعل مهتمدسحأ هسعالو ىنلاوهلل غرس فن ىتح 0 اىفلاقف ىد-لا ىربوساذلا ءمرم< ناكب عش او هلذب مهلعل ممممدحأ 1
 اوشنمو كلذل 3 دعا ولا اوطأى وشو جيذان دب ىدحلا الدرع نكي لنا قلاطهتحوز

 ةبهاتعلا بأ لوقنمزنعملا نيا هدشن ادا هيدارب ىذلا لزهلا

 اكضش هللا ىلع سفن لخي نم 9 اكةرأ هللامس ك.قرا كءةرا

 اكدحرب نمالا الوددعالو ء« ايلوان نماالا كفك لام

 وهو فاو هبذ عمسام غل» ًاهلوةوسيقلاو يهاب ايلا اذهل خافااو

 لاعشي سالو ىذه ىتفلا نأب و اهلع ١ ناكن او ىم ست لعدقو

 عونلا ادهوىسهت ااهلعب ناكناو امهم هلوقنم نسحأ تبأرام عبصال | ىبأ نننيدلا 5 زلاق

 ركصأ هلع تأ

 نرخ ا تن ىلا هللا
 هيلعتنأ ىذلا ضررعلاو

 كلاعللا لاشثمالا رأرحأ

 دقلاو قءسلا اهف
 اهسفتن أىتلاراعسشالاو

 ١ 3 5 3 .٠ ّ ا تنكاملاعف 1

 نغلا اذه ىف ةكلمهلناكو هتاذت غطا نمال ا هملاوقىف ةكءسام 1-هل ا هيدارب ىذلا لزهلا ىنعأ ل
 + 1 0 املا نيسألو لعرالا

 ىلع هنم تقرمثأ برح ةيرمدملار ايدلاب لل صح هناب ايلا اذه ىفعقوام فرطأ نمو فرمصن نسحو ' 5
 رقملا ان الوم ىلا ىد هأهنا ىغلفمايالا كإتىفدو>ولازب زعوهو اذيطن ميكسملا كف صوةفانلا م 200 ! ا 00 1 3 ا ء 5: : دسوق عجارلاتلعد
 اا 11 نقلا ءاشنالا نو واود تاس ىزرابلا نين هم ىرتمانلا ىوضاملا فرمتالا || 0 ا

 هبلاتيتكف يطب هنأشىلاءتهللامظعةبمالسالا || ح : : ِ حاملا كلذ نع كابن
 خواسملاىمه<تعطةنادقو ه ةير< نامزلا ىبقاعىالوم

 1 تيرم ركل ىلم ام ىلع نزح نمت مجو

 لكوقهلثمو نيعصبلا نسح عم لزولابلاوةن عا ىتكس خيطبلا بلط ىلع ةياكسلاو

 نافارا دلل ماو ىم وذ ءانسشلاءاع

 اش نيسجلاب ل اهدهق

 ىتنح نيد رع كإبق نم

 نأ ملهذد صني رمشع ى لب“

 |[  ةنفاقلال نكس عمريهفلابدوعااو اهلثم ىدقرلا قوس ىفدوبولاهوم دس د *ةيراج ىفةيرونلاو
 1 ال نيالا وص سف ىفمطصم ةبقاتنافيلسلا قوذلا لهآ ىلع ىف نعال وة ظاو تلك لا مدعو

 . ايت وس
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 ناديملاوءارق_ثلاوانثيب سانقملاو نادرول_لدب ىنأ: هناىعدانهؤ ري_سلا ىو ةداملا عطقنت ا 1

 مهياعقمسلا تايصقاوزاحممنالافو قارعلاءارعش ىلءماشا !ءارعشره الاه متب بحاد حجج ردقو

 || هفارظااو سيكا ىلع مهتلم>تعرطو هفاطالا ىلعمهعابطت ام موفمهئاف قامسلاة باح ىف

 0 ني رانج مدعلا ثد ندا اذه لصت اوّسات ىدغصلا ند دلا حالم زيشلا مالك ْ

 8 هسقر قوس مادخسالاو ةيروتلاديءمساو هع : روو ه_-ذغب ىنانتلا هعرف عشاق ةنادن ِ

 ىلع سدل ء ءالعلا ىبأ مادختسا ىفهدعب انلقو دءلولا سب عىرتدلا مادخسا ن :نمأت ارآام هتاماددسأ

 هلوق هيدوعوملا نيدلالاج خي كلا ما دنخساو ديقءنتلا هءإاظ ىف سألا ىلءىش «هناف جرح ىمعالا
 سوهيلع هللا ىلصىنلا امحدتما همت ارد ءصق نم

 نيش ىتح ا دحاوان دعم
 ملوضفملا نم لضافلا
 صاعق و قباسلا لواطتب

 هعاجل تضةفقودسملا

 اذه صغو تيضقاع

 ةمكسملا كت نم لضافلا
 ةمسظعلا كات نع طغاو

 لارأ تافهه-وب ىناباقو رسبتو ىئدمبرنقلاب هلزانم ٠ تأارالذققعلا ىتنع ضةتلاذأ
 ىلع اصر لضافلا اهيأ سذخا هانفع شيع اهداءالف , ىتلقم مغسلا تداءل_هازملناو

 ءاد-هلاىلا اهي رسءاقألا ىناثلاتيبلا عملؤالا تيبلا م اصساو نيما د سالا نيب لارت_دالاهكىلا لماتملاامآرظنا 1

 000 ردت: ناقءلي ىذلالزغلاو هن دزاجلا لزانملا ضقرملا ديثقلاو قاسلاو طقلا اذا قرلا نالسسو |[!

 رظانتن نأ ديرت لع" ىأىن سورعءىلاىعدولو احاضن |هدازف حا ذر الا ب>ا دق رطىلءىثمهناىرعلو هيودنلا حتا دملاهب | ١

 0 ا هاحفررغا مسا نيما دعسالا ن : دعاهم ترفظطى ا احا ارفاهداز حارفأ الا[ ٠

 راهنلار عتمدق موملانا امم دئاعامتا دب ا نموةلدا مع :دلا عاونالو دئاصقلا|

 دقرهظلاو عمرادق ردت اعمدا يسأ تنكناو مالا لباس ىذغلا فاك | هللا قس

 وهل اباب اذعرةنئلوفزأ ره ووهْزب سأرلاىف4ةلخو ٠ هضاب نامزلا هن ءىذن اشيعو
 اذا.مذ همف موملا انعضأ ريغتال زعءان ىذلا اذ نمو ٠ هبحأ نم عم نوألا لاذريغ

 ىاتهالعف سانلا جرم رفس مصلاكبيشلاوسأ اوفو ملاك ت نكوال_لايسدلاناكو ٌْ
 باوحلادر امأ س انا سحأ نيح ةسحىلةداتعف , همتكح ةمامءلات < ىنالع
 ناف بيحللا ىردنام اذه ركني ةمامعلاءرملاعشواذا ه هناتلخامو لنا نركحتيو 000 ١

 ومنلا ىف كرظان نأ تئش ركحالن اهظاامأو للك م ثنؤف اهنفحامأءادسغو 2 اهنموأأ'

 تنكام ىلنتالا لف سسكم مج نفملاب هنأ ىلع ه امتاظل ف نسا عج قورب
 ىةعرس نم هدعدت .ركسمهحاحْزلا نود نم.فشاكو اهد_خةضرمملاءارو نشد
 هنورلاىفةدوحو ةمادلا رمعحو ليزنال عسر هفو ٠ هءانف تازتضور مك ”ىنتلخ
 ذافنو ظفملا ىلع ةردقو رفصت ىهو اهتقراواهلثمكو « اه ةرفاص ريطلاو اهتقرافو

 كرراحأ نم لسرتلا ىف ةقانلافصوىاهئمو ِ
 كلذ سأال لاقفاذهىف رس د ربلا ىلع زعاملظ» وه ةرسحءامدأ مزعلاحومط برو
 اذهري غقرساانأالو | ريش لمللا جدى ايرثلا فكو م الفلا مشاه دخوىارذ,توط
 : ترّساو هحاضملاتعفتراو رغنملاماعنلا دكت ّد_كف لأ ىعفلافلأ الط جان ّدمو

 ذاتسالا غلبأ ىت> ةحالملا رك ديني حج امون ىلعراغت «٠ اتاك ةادحلا يرث ىدطا مدن
 لاقو هيلارع وأ الضافاا رطسأ سءلاو ناوذعلا عضومتدغ و ةرغقب تطخ سي»لا ف ورحام اذا

 بدأ تن ذاتسالا اهأ رهذمدشلاىدافرسىرسلا شوا , انأكح مارال قرح هللذ
 رايدلاهده شو ناسارخ 0 2 تا 3 0 0 تانب نب دالاجول 3 2 ١

 امتاشلا ازا ل 62 0 كار 0 ره اوشومادخسالا ىلا عحرربظا 7"

 1 مطصم برحلا موب هنءر مم ىرق موب ىدنزلا ىراو لبا لكزم ْ



 ىندملا تن و 4م نا

 ىتناف هنمؤرأ ىذلا

 عاجصن كان ده اشكر دصلا

 تعاند للا ان دهسو

 اقتنأالا ىتسفالناو
 أد-ههد_هعنم تحرش

 تعفترا ىبد> ف.اكالا

 نم ه4المهلاب تاوصحالا

 مانالا مهبرأذا اوبكتو
 مهءاحو مالح الا مهرت ملام

 عاملا هب لامن اعلا

 تدحوفتغلامن مهولا

 امو دتلا !تاطشلا

 لضافلاادمالا ترعش

 بهو هتلمم ىفعلط دقو

 اما هنامح

 هسارى نيندعو نارزلا

 قوف ىلا ىشهونارزت

 سديلع>و سانااقانعأ
 ديرار ودصلانيب هسفن

 سلاحا دخادةوردصلاا

 ْ ركج ارأاب تاقفهلهأ

 البلف ردصدلاا نع حرحر

 لاف ك_خأ ل 1ةمىلا

 هللا لاواعاب تامتفراو لا
 ةرظانملاوىنرظانل ترضع

 وارطنلا نماعا تفست]

 ناك ناو ريظالا نم

 نفرظنلا نم اهقاقتشا

 نوكينارظنلا ندسح

 ”الانانأو (ٍ
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 مب سوسو :لامر دل اىوكيتأالاميهللانامدتلا لع دو »بال

 ةهككودقنلا ٠ 000 لابتي مارح 11 لح لول 2 امو نانا الاعرلا

 وهوىلدالا "لاخلا

 امي ةفطن نمءاغلملا ن نم لةمادختسالا ىنعأ عونلا ادهومظانلا هنرعمىلا قاوش

 بس م هر امض نماهروو 53 هتفلت ٠ نمئمةلار *للو

 ىسب ىلعدعنلا نم هقان دروأ امم دقت دقو ةيرولاب هس اش كلل و رض هطورش 4عم

 ١ قاوذالاى اعقوم ىلحًاوةيروتلا نم عسدبلا» ءانع دنع هسنر ىلءأو دو ءالعلاىبأو ىرتدلا 1

 آ ادناخىا فسعتنااروذنم دعصودعألا قاع نم ذل اهمالس هنمرفط نملق نك ل وهماسلا ْ

 عونوهو عوذمم لا لمح سملاب قلم عوقولاردانودام مجدا عاوا
 5 فعن ىذلا ماددالاوةيرودلا

 الفعمو دغب ءاح باب ىأ ن 000 هدوح و غلا ىلع ناش حوت

 1 ٍ ىرح وباضطالا ىفهوخ هل لاو ن :مالا عراوهناب عرب الو عك ذضهعرةءال

 آر طش لدي اورعشإلو هذ زج هودصقام نيف دهتملا تأ لعبا اصأ ثيحءاخرد ىهابا عر

 ضاخو امهرصاع نمور رحوقدزرفااكءار «ثل ا نم نوداوم اا مأو 4- فاول _هةتحت ثدي ىف موعم|
 | 0الى هدعن ن ماوهعفت نيذلاامأوريدغلا | هدرو مهنمدحأ درب :هغال_لارحخ هطاوهعم 1 مهفاخأ ام مهنا امهزجناو

 ىرخأ ةرهتتاوو تءاجذا تداخ ع- :ديلاعاوا آضهداود_دقاعرفسلطااب هةرطللختااو مانو

 ةيرولاامأو سانالهقرطعرمشو هيلو عالرماشان نماريثك ؟ماعوبأ دصقدقو تءافىرخأو

 ءارهكا نمرخأت نمالا ظذفخو دفةوررةذوىردةو ظوسو امم سا ه شاق مادخمسالاو

 ىدلاوه ىلا «ةهلبا هر ل_ذافا ا ىذاقلاتان طوبا, لكنم جاطدو مواعلا نم عاضدو باّكلاو

 هرمدع لهأ هفال لا هه فثترا ىت> باحرلاوتاحاسلا هذه سال لزنأو باعصا اممم لاذ

 هللا هيهديعسلا ىذاقلاك هوب مالعالا) ىحاب راجعت هرمصم ع وب راولْزننيذلا هباعكأو

 كلذف ح 1| ل هه ىلع هرصاعنمووه لري لو كإسل|ادهىف4- ءمطرخغان مو كاملا امنا

 ا هلصرو ىرخأ ةبلحم هل عن ءاح نا ىلا ناسا ني_عناملا نم مهد < ءأح ن نمر ناو'الا

 هدئاز نب نعم دوا ىف ىهةدامن منوهفذ و هدحاو سوةنءعناس>الا ادهىفنومرب مهاكف

 هرثك أو طفلا اله ىلعم هرعشبلاغو هدئاونمهنثاو هلك همفوا الف عوطقملاب عوطقملا نولص» 3

 1 تاتا رسلاو قازولا ج جارسءااوراز ا ني_سالاىناك طدتا» د قاد ىم جاسساررد

 د»اود> نيذلالوسفلا مهءالؤهفرهاظلا ره ني نمدلا ىحنىفاقلاو لادن ادني نيدلا سدت
 :اوهناست هارلا كال: ةنار ءمم لكن اكو عوتلا اذه ةيارا رءذرو هراغلا هدهىلا للذاغلا ىذاعلا

 ءاحو ' لانه نم فلا اذه ةرمثىمهوادارفأ اوق>التو هيلح مهلَدي سدملارابدلاو ادا
 مهرص> دعو مهرمص» عوذلا اذه ىفنالو مهرمهنر زأتو مهرمهعرخأت هءاسج ماشلاءارعش نم

 اسرطهلناكول -هلادوبو ارهشهلتناكو ىرعشلا دونمظان لك مهرمد>دازأك هودارأامف ١

 ري ريمالاو 0 ا تت عر اطنإلا يزعل دبع ند دلا فرم مهم ارثدةرثنل او ادا دم سف او

 فيها نيد هش نب نيدلا سءمو صاير ةنينيدلا ىدثو ىهذا اواو نيم سوي نيدلار ديو ميت نينيدلا |
 ىنرمذ هعاج مهعمءالؤدو لصفلا اده درحا ىفلاق ند دلاحالص خيشلا ن م دشملا نينو دإ| فيسو

 0 لوهي لت اعب ىناكو مهرمصع تاو ها مهرثاكن ىلعمهرأ ل نا" ىلءرعنو مهرعش د دعم هةر

 هجو ناودعو لطاب نطاباددو مان الا نمم جمود نم ىلعماشل اورمدملهال ب دعنا | فت طرفأ

 تسلا

 عطمتت

 هدو يع تجب

 اند نمو ريسغال ما ددعسالاو ةيروعلا ىف مالكلان |باوخلاو نادلامأ | نماهرواحامو لناطوال

 يصوت نيو ل



 وو

 مران او ماد ال اوهفاعم ه.موهغمى هلام#«ةسا مزلا ذا كرتشملا لاوهناواذهدك و دامما ددتسالاو

 ةرامعمادسالا لاو نممهنمودي روتلاوهفنطابلا ىنرخ“ الا ملعمرهاظنا ىف هسموهفمدحأ ىف
 لكمدذقست نينتير ق نيب ءط_سو :ماءاصأ اك ارتشا نيمنءم نيبةك رْثث ههظفلب ملكملا ىنأب نأ نع أ
 ريد#ت لك ىلعو كلام نبا تهد هادف روح ت_ثااهظفالا نالت ىىدعم نم ىنعمامهتمدن رق

 دهاوشلا يظعأو ريدك ريغو يجذب نين عملا لامعتساوهو دحاودو دممىلا نا:هحار ناقد رطلاف

 ةظفا ناوتشب و ءاشبام هللاو دع باك ل_-أ لكل ىلاعن هلوق هع.: نمو كلام نبا هقي رط ىلع
 وسعو لأ ىتظفل نيب تطسوب دقو بوتكملا باكا او مولا لحالا اهبدارب نا لة« ب#
 ودورخ الامووهعملا تهدخساو لس>الارك ذهن رعب دمالازهو اهسموهفمد حت مدختساو

 ةسابنلاةدمصقلا نمهلوقهنموو عدني رقب بوةكملا تالا
 كايانث نمادقءردلامظني ه ادغفالحات ايناقيرتي وح

 قدرلانيبت ط_سوودقو رعاشلاة تان نا ىلاور كسلا ىلا فلاب ل ارتشالا لمع ىنامن هظفل نا
 قا راارك دن ىتاسشلاركسا اودواه.موه غمد تهدد ساو دفعلازمظنلاوردلا نينوهتوالحو
 قسلودمعلاوردلاومظنلارك دءىنايناارعاشا !لوقودورخ الا موهفملات هد ساو ةوالطاو

 بتكد عسي حاضإالابحاقيرط ىلءرئاهذلا دهاشامأو لاكسش ا نيمووهفملا نمبن اج
 لئاقلالوعبالادحاولاريمصلا دو ءىلع اهفاو ومشت س لنيغاؤملا

 اناضغاواكن اوهانمعر 5 موقضرانءا مهلا لزناذا

 تاينلاوهورش“الا ىنملا هرداربهان سعر ريمكلاو نيسنعملا دحًاودورطملاامدا اربءاهسلاهظفلف

 وهوىرتحلالوقنعهياورعلمماو نيريمضا ادهاشامأو
 ىولضو ىخناو>نيبهودش مهناو هاك اسلاو ىضغلا سف

 لمعتسا هننك |باولاوالفامهتم لكل هك اصابع سل اور صل او عضوملا ةلمتحت ىضغلا هظفل ناف
 وهورخ“ الا ىنعملالمهتسا هوبشلاواملو هياعهني رقلاةلالدبعشوملاوهو ةظفللا ىنعمدحأ

 ةياغىلا هتمع انحرم ىدرطت مهنلاهجر نيدلا ىندجشلا او ىسمتناهيلعهني رقل اةلال دب ركشلا

 هناقلاكشا الو لمحت هدف سيل ان.سحادق: ىرتدلا تيب ىلع دروأ دق هحرم :ىفهّب ار نكساو كلذ

 كارتشاىنانهرظنلاواءاصأ اك ارتشا ما دعس الا اقفل كارت ثا نوكي نا عيد هل اءاطع طرستلاق

 رعشل اة قفا ىفىضغلاورش الا نملوقنم نيمنعملا أ نال ”ىل_ داب سبل هناف ىذغل اهل

 درب لودحاو لصأن «لوقنم لكسف هران ةوقل ىضخل اوجاولاقو هف هنن ةرثكل ىضغىداولا او وسو
 ءالعلا ىبأ لوقو نيتيبلا نب لهريغنيفلؤملا بتك ىف

 داصتقان دخو ىح ىلومباوالا زج ىبأ نمرهدلا دصق

 دابزر »شهد ثنملامنامكسءنا ند هراكسفأ اهسقفو

 ىرمش ئزلا ناف ةريإسا كزمرذنملا نين امعنلا لهو 4ع هللا ىذر ةةينارأ اند لمح نام ءئل اف
 دارأ هناوءال_ءلاوأامأ ونامعنلاَق ءاق-ىننامعنلا قث اعشهامس هن ىبأ بقانم ىفاناك فنص

 ناكوذغ انلاودانهدايزوةريلا ك[مردنملا نبا فود ل اريمكلا دار أو ةةن>ابأ نامعنلا ظل
 دابزرعشو ةقشحابأ مدخ اهيقف ناو كلام نبا هعيرط ىلع حدب اددوردنملان :نامعتلا حدماو ورعم

 دحاو ىلعد_هن له دش ريص ناو حاضت الا بح اصسهدم ىلع مدن الورد دملا نينامعتل ا مدد

 اها نعم مدخ سيل ةكرتشملا يظفللا ىلعا دئاعنوكي نا مادخ سال |ىريوهضلاط هرم نال اممم

 ىلءدئاءريء هدش ىفريمذلا لع ا ددوىصغلا ىلء دئاعري »كلا ادهفهومشىف ى رثدلالاوكرن“ الا

 ريهذلا نالود نملإ_ال دايز هدي -ثي ىدلارك ذلا ب.طراصف نامعذلا ىه ىتلا ةكرتشملا هظفالا

 بادكأ مهد رض-و

 طانم ىلعأب هنمو طشملا

 ىقهلو ىناذمهلاديعسوأ

 رضحو ىلءالا هظح بدالا

 ةليسألا بادجأ ةعاجلادعب
 ةلسرملاةكوسالاو ةليسملا

 ساحلابلق ىلااورادذ

 ىقمهد كدر ىتح هردصو

 تلهفلابعتلا فصقواا

 اولاعفءال وه نءرمض> نأ

 امل ىزراولاباحصأ

 نم هفرخز سلما دخأ
 رخأةةركو أر ظان اوريضح
 قاوق ىلع اودرتفا

 اوواكت احارئةاو اهوشثأ
 ءافلطا,ن-:ظاقادوشد

 طفإ كك رانلا اها تيندأ

 تنبوهتعست ىعملا ىلإ

 ىلع هتق_هسفاقلا ىلا

 درعا هةمان اا ودر
 نورضا+اراصو هءطقأ

 تدررأ ام باعغا نيب

 لاوو تدكن امم بعدو
 مهدحوأ لب مه 00

 نابسااونأمامالاودو

 حرتسعت ىح كلن مون

 نانا نيكو قاوتسعلا
 تلقناو ري ىلع صدنو

 ىذلاىورلا ىلع د



 (ماددخسال ارك ذ)

 اد رك دش السلك
 دعا رمذحو الح انعس ول

 ىناطسلاريعوأ يشلا كلذ

 لدفي مك اح نمكيهانو
 مهقمق 0 لدعي رطانو

 دعب رضحمم معفلوقيو

 رصن وأ ىضاقلا كلذ
 هل اضف ىندأ بدالاو
 لد_لاو هلضاوفرمسأو

 قذُطلاو همشنم ةعش
 رضع»و ةم_وه 0

 ده دعسوبأ مشل ادب
 وهودهللا هدأ تر 1

 هؤالال همم ىذلا لح رلا
 نءلاديدان«هتيءذولو
 لضاةلاوهول>رلا نموأ

 ةباكدلا لبح ف بطع ىذا
 هبلح ىف ضكرب وءاشام
 هدعإ رسض-ودارأام معلا
 قالو بيمح نب مسام اونأ

 قوهرارقو ه:عبدالا

 سدحو هرايو هذعش لمعلا

 مهلا ون هققلا هن

 همدقي ل-صفاادئارو

 همدسخ لق علا دئاوو

 وبأ جيشلا هدعبرمذ>و
 لضفااوناي زرملا نيرصن

 رص-حودوع هلاواديهنم

 ىبأ مامالا باج أ 6

 داتسالا بطلا

 هبدفرغأ الا ممماموو

 تا أ مهدعب رضحو
 ىبا لضافإلا ذاةساإلا

 ىءجرمماملا نسألا
 مدقم لاح رلاذعاذا كو

 غلو

 اهبما ىصقلح تسمو هيةسلا هنمانر مب كو عفادلا تابانب اهلبح نسانءرقوزتولا لب رت

 سهلا راني ددو و هسه ذن ىلع ل الاس اقباذىذلا لك.هلا اناوادوملء طارفاو اهوهم ىف هعلقلا
 كلاس ىتمظتت اوان رثلا تامح ه,رتهكحوفن اهعرفوم»الولىتلا هرهشل اوه واع نمدوكي نا

 لامأو مولا مد هما ىه نوي.عان دهراقمماشتو هلم فنأ عفر وندحلااده عاشو هدقانع

 تركن ورك ك هعلةراص> دنع ىلوقباسلا ذه ىفتاياغلاةياغو م>ازتت اهلمهكست ىلعا نم اهم
 اهيمارهف ونت سطعو ماسلا تاذلأو ىسقا!تامالب م_دانفرعف هساقلار وسب ركرك دارك ١
 هراعتسالاعب دينم هيف نحاس جرخغملو اهماتخ نس> نموماك زا متاكو ا:عفقاد_هتاوصان

 | جربساك الو باخلا .رئاتسسنمانل تاو عتفلابامتراكب انيضتقاالا ةسءاةركب) الذ ىلوةاهميرغو
 نءعم-لانانع سد>أ لو ىهتنا ب احلا انعفادمتامح نمهسأراذخون الا نيصختلارهوعرتأ

 هفكس تلقو هس دملاتبب نعفيفذعللالا امظن ةراعمسالا نساحم نم كعقوامىلادارطةسالا

 ١ لهث لحو هللا هجر ىلصوملا نيدلارع يشلا ةز راسو ىل_1-ا نييدلا نص خيشلا ةرظانم ىنهسح ازملا

 ةراعتسالا عون ىبعدهاشل اودو هنيدي ديف ثلا هجر نيددلا د شل تيبذنابمعلا

 مأن عدا مون ىفاوةلانم م ةلقثءمزعلا اياطمثحأ لنا

 جشلا تيب ناوامسمبةدئافلا متنالو امهيلع توكسلا ن سحبمل ناسمعلا تدب و نددلا ئص جشلاتبب

 وهر دير حلاصنيداارعخشلا تيب وهدعباميقاعتم زابمعلا تيب و هل يقام قاعتم نيدلا ىند

 مقعلااهجارزأ نمةراعتسالاب ٠ لعتشم سأرلا بيشفىداعملا عد
 ىتيعي دبتيبو عما سلا بعربام معلا اهجاوزأ نم هلوق فنا نوكين ا ىسعامت غاب ولولوقأ

 مهره نارين نمةراعتسالاب ٠ ىودفاعءناب ىلا سرغناكو

 ىلوقامأو عناب تم :ر سرغ + ظفلف هعمرملا ةراعتسسالا عب دبلاءاذع دنعم دقملا نا مدت دقو
 وه ىذلاعونلامساناوةيماهلالا جنملا نءمالاهد_عأاف ىوذدعب مهرعه نارين نم ةراعتسالاب

 ةداح ىلع ملاو ب كرتلا ةدجووش لا مدع عم يشرتا اوةراءسالاو ةيروتلا نيب عمد ةراعتسالا

 ى-هنن |لزغلا سنح نمهب ىروم عوذلا هم مازتلالاوهقرلا
 (مادخسال ارك ذ)

 0 (مهرسعمايأ هبت سمسدقو ٠ ةيراج ىهو ىنمنيعلا اومدختساو)
 ىلع اذ ىفتارابعل ا تفادخا د هؤحالط_صالا ىنامأو همد_1نا نم لاعم_ا اوهمادختسالا
 ناىهوسانلا نمري كح هيلع ىثهو هعبت نموحاضنالاب حاد هقب رطىلوال ا نيقي رط

 ديرتاريهض هيلع دعت منينعملا دحأ ظفللا كالذي دي رتفنيسنعم نيب كرتسشم ظفا قالطا ما دذتسالا
 رخ الا ىنعالارخ “الاب ونيينعملا دحأ امه دحاب دي رتنيريهكتئشنا هياعد.عتوأرش”الا ىنعملا هب
 نيدلاز ءزهشلاو ناممعلاو ىلملا نبدلا قص خشلاو تايعبدبلا بادج أى ثم هقي رطلا هله ىلعو

 مادخسسالا نا ىهو حاملا ىنىللاعن هللا ه-حر كلام نب نيدل ار دم جشلا هقي رطةبناثلا ارسادو

 ىنعملارخ“ الا نمو ني.فعملادجأ امه دحأ نم مهفي نيظفلب ىتأب مث نيسنعمنيب كرتسشم ظفاقالطا
 نوكي دقو نيمد_ةدمنانوكي دقو لرتشملا ظفللا نعنيرخأ م نانوكم دق نيظفللا نا حرش الا

 نيدنعملا لا مهةسساوهودحاو دوصقم ىلا نامء>ار ناتقي رطاارامميب اطسوتم لرتسملا ظفالا

 لكما دسالا ىو نيسملهلا دحاو هدي رولان ءدارملا ناف مادخس الاوةير ولا نين قرمااوهاذهو

 ةيرولانعمانللا ضفب ىمملاهباك يف ىدفصلا نيدلا جالس مشلا لقنو ذا ره نيسنعملا نم

 ما ددسالاو



 قسنعل ادع 3 1 0 هلوقدتم لسا ر

 هل_ج هرسملا ضعت ىنانأف 2 هلدقفمألاا مذ ىلع لت شعب هلوةتاياغلاةياغو

 هيلع هللا ىل_ىبنلا يدم ف فيفعلا نينيدلا سمن لوقبابلا اذه ىفةمسللا تاراعتسالان مو

 بسلا مذ نمداي دعرلا ىطنع 3 ايحلوسرلاىداهلاةبرئاب كلامح سو

 سقالق نبا لوقانهفي رظو
 مومهلا نيطابشتقذقامب ٠ حارموذر ورسللانتده
 موتلارردنملبللادح ٠ ىدبتام طقلت صلات كو

 ىلم تهل |نسحلا ىبأ لوةبالا اذه ىفئاطللا نمو
 ىنلا بذءنيناعلاءاذر ٠ انسسعنان سم خأانل
 ىنغلارهز تت امنا ٠ هفورعمهذورتفرعدو

 ىنملانوبع43تدزتن ه هنا سحا هحوىدنت اذا

 هسورملا ىكمدىلا اه قوش ةد.صق نم ىلدوملا دمعس نبا لوةةده رملاراعتسالا ب

 هلوقةدبصقلاا عملاممووشاسا بانتجا عم ةريثكت ارا تساي دحاو تدب ىف اهب ىأ هنآق
 اهداعراهراسبهساارطاوم ٠ اهيفتخذمامايأ و قشمدس

 اهضارأاث-أ ىف زملالهاو- ٠ هعضرتتينلا نين-لازءالو هدعب ةراعتسالاتدناو

 ةروهشملا ةيتونلا هتدمصق نم نو ديز نبا لوقاهمش> او اهءدأو تاراعتسالا برغأ نمو

 انيشفي مصلانا!داكىتح و انتك,ءاطظلارطاخىف نارم 5
 ىلع هدوروبوهزرامهنهدروأوروثنملارهز نم ةذبن ةراهتسسالا قئادىفرنن أنأ كنعد وأ 3

 رون ل الغفران موسجو رو بفك نما دوه ى طاعنت انَقْمطو لئالا لو ةكروهزلاتاضور
 رؤاط نب ىلع لوقهلممو ءاملظلا همف ىف ةكلاران تيشوءاملا نيا ىلع لمس دالاس هذباذناوىلا

 ه« في طربسنع ىلع هئامروفاكر ذو ءرا هز اروغت تال اوهرادم ادودةتغطعن احودىف دادللا

 حانج لب اوريسنلا نييحادذلاب قر عدةوداج ورش ؟لاوو هنوصغلمان ار انالاتاساكب تدستماو

 3 قربلا قرع ضينق دعرلا ب. .طخ ماووءاسمسلا هزم تقر ور رغ ًاوماوغلا هه تب رضر ءاوهلا
 جارسلا| ةلق.«تش عدقو كولمملا اه.“ 0 ؟ هلوقب نا ديما ادد ىف ويس ءل!تام دق لضافلا ىفاةلازاح

 ىذاقلا لوق ىلحأام وقرولارد_-قأ ذونيكس بار ظاخ لكي لسة انا سرت ةاودلاة لت باشو
 تأسم دقاهمهاردورا هز الارينان درا مضراعتامنرضادقنا هغالاوره اظلاد مع نبنيدلا بت

 قاردةضرالا هحو اورد ث. غلا عمدو كول ملابسك" ةنان نيني دلالاج لاو امضياو ميلستل

 بولقلات بنوت غرت دقاهئاج ناقو قاروالاببولل_هلاءاودهأ تاساردق نادغالادوددو

 تحرخو ميسنلا ل_هانأ ب ضقا ادابجأ نمهرار زأت كفو يسولاهد خر. ادةدرولاو قا وطالاب
 ثزملا نعةردادلا هراشلاىف هتدمك امبو ميدعلل ايرادزالا ىلع ةعسلا دجال هماك أ نم هفك أ

 هي هللا ن هام همك | ةسور ملا بملء شي رشلاهياكر لولو ة.موراادالملا نههدوعد:2 ديؤملا

 ةعلقرا دحد :ءىلوق كلذ نة هلامتامتو نب سشع هن س-صصق مورلا ىف هلراص ىذلا مذا نم

 ىلع اومرامو ةطاب بئاصملا اب ًاراولاقف ىنارملا كلت هاوف ىفما مل! نسل أ اوأر و اهدقفو سوسرط
 اونأي لو لاعتعالابءاضقلاا مهمللع مكحو هقر اناهطوهن قراون نماه تعم الارثا همويغ جربءاسهم

 ىفوقو عقادملا» هاوفأ هيف تعصف ههح وداج مهلبقم قفصامدهن ادد مناد فلوو

 تال” الا فال اناهر جس عاصر اهو رذةةخراستسدن مالا ههءترااةراءتسالا |||

 مفاد اريسقنت ىارسملا ناذ ن نم هانهمءاو مصأ اهرغت نات ءداورخ ىلعاشقن هانررقامءاؤ. 1

 سلا

 عطاس ملأ ني دلاو
 هماشولاخوذلدعلاو

 اكل ىلو نم جيواب

 هماما امن دلاو هاد ب
 ادنلا دب نسرمكل

 همادنلا ىنذن ال نيددم

 ارغلا لع نكردملو
 همارغلا همقاعءوسدم

 ةيماوت حاباىجو

 همارحمهلت اوطنع

 ديمون ن ءاوقتشا ىتح

 هماعزلاءاود تساور

 نم ءنمؤملاريمأ اونعل
 هماوألا ن العا لع

 اهسان ىرمتالمل

 همامتاب ىصت لوع

 ابجان ىوزيالم
 هماعنانىلوشت مول

 ىلع تراص هنعلاب

 هءاجلا قوط موقانعا

 نكست مهمامعلا نا

 همامغل|تحتام ميذلل

 اهنا وراه 3 م

 همارك الولوّسلا نود

 عك علا ىدوح نيعاي
 هماعر مد. عردف

 ومدلاروخ دع ىدو>
 هماظن ار د ىلسارو ع

 البر كدهشعىد ود

 همامذىمىرفوفع

 ومدلا نونكم ىدوج
 همامنا داجاعد>أ ع

 كلي اه تدق
 فشكوتدرمءامتدرسو

 تدقعتعااءذ لامحلاهل



 هل + او ” تلم هلومت» ىلررالا نيدلا د ةياغلا ىلا ةصمرملا ةراعدسالا ل امعّتسا ففطات نمو 1 ءوذلا د 1 ||

 07 ريغب مك-ذع امهفسم ٠ ىتلم< لوذعلا لوةىلا ىعصا ا ما ا لا

 ْ لاذاعلا همالم كوش نيد نم و مشد > درو تارهز ىطقلل الفاس اول ارنلع 0

 ْ هلوقب ىطاشلا نايح نيد.اولاوبأ هللا هدهىفهاراجنمتو أ حاولا كرت ل
 ْ فردي بصتلا نودع نم 5 عم ددرولا د قوذ لوشألا ل : 1

 ى.ه  ففخ لاسام دعب ه ىعضأ سءلاءادرب 0 مي

 ع اهنم مين يني دلاريجت لوف فب رظو سلا يفاط توظ لات
 ىتراسودانملا تدروو سدرل !نو.عاهزمغواذس> ه انو ىو رودنملا عباصأو هآو كرو رعلاو ١ 1 1 . اردذلا تنك | سره انوبعتماندةوىوهأ هنمدخلاقأن الل دسلا فيك 1

 / 7 تي هللا د ظ-- 9 1 ا 9 1 ٍ 5 فه

 : رع : كرام ىل ؛ نآو ىنود »ه الدرولا نا ا ىعداال هلوذ هل مو تئاطراار كل
 ١ 3 3 ع 8 20000 1 ع ل 0 /ٍ 5 وددملا عباصا ضع كدا 5 اهمءاول ناودعئالاروغث تدو 0 5

 كلر-ءماهمشرهزلل هضورقف » هسدحأ نم ملل لسسلا فيك هلود هلّدمو 3 1 0 0
 ٍ كردبال هلضف نا وعفا عم « سدرو مادأرو.ثنم نيام ل 2 ١

 ا لو كد اذه غلو ىلا اور 93 اذنو.ءو عبصطاأب ريشاذم 1 0 ا
 ىودمل |صانرةن.نيدلا ىكلوةىل>اامو 0 0 ا دالو

 1 ناصغالالمانأ نمت طقس ه امل رهزلا غاوخ انيأرو تا ٍ نام_كادنلانم تاو ه تاخن نيح ضايرلا انينأ دق تدلل ١
 1 هك قد اهرهزو «٠ هليذو رثع اهمسأ از نمر ددلا ْ همها دصيناعلا | موا و ةضور ىلا حاصاي له هماس اهسرعم ىلعد ْ ال داحاو ىهذدلار دما لاقو : رادرخل
 ٠ معنلا فاك ١لظىف . اهاتبة لل ان را« نبا لوق هل مو 1 ا
 ١ نمةراعتسالا هحاس دو وراق الا علاطم نم ىسماهنأف بانلا اذه ىف هناا نبا د._صقعلطمامأو 4م 0 ارمثا ند دلل
 ودو «راعسن هءاح ل ىسسلا لا

 ٍ 1 3 0 - 0 - ا هصقب | . 1 ههد# : رولا ةنحوىفلظاارازةبدوو رطقلا بنش نءرهزلارغث مس نضال را ا
 ةيانهسنلاننالوذ فرطقلا باش نعرهزلارغنماستبا نكلو م« ريدغ هح .وقوةلظةرطو ه -اهن عرش 0 ْ ىملدنالاةجافشنبالوةنمدلوم ىنعملا اذهو أ ٍْ 3 ١

 درو حارلا ةرهز نم 5 اهدف ماخلا ةهضورو هماقلا راب لع
 هارد لا

 كك ءاملا نههل 5 ضور هحو ىلع برمهناو

 سكيب ابى دعا فاعلا لو 3 للامر | | ماعلا تان يرالا

 هناكفىانأ دقسسح تلقف ه' هدخةسفص لدللا سقن عمتنأ به _؛ضقلاي لنه نبا عرق رش هيارغمالظااركو نمراطدقو 3 هي ارم ىلىرمس لب ال هيةمط ىرمس هلوقهنمىل-أو همارع شد هيل

 ظ ,لحلارانمدهشلانوددب الوو 2 'هلوقبة ا مكنت ىلحأ امد 4 لع مي تادعو
 رعشلا نم كلارس اب ىباقداصق 3 هنئاوذ نمدنص لت ايكو هلوقهلّدمو هماح تال ذة بصو

 0 حا
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 هلاواعف قلب لو لئاقلا لوة اذه ىنمعنو هل ارظان هناكمن رعنمل
 درو سوه ءس>رنمىغاو ٠ ساءامهولوذح ةرت

 دنباضوةمادم ىق فرو ه ساكباضسو كل اًثمدعرو ٠

 ميت نبا نيدلا ريحت لوةبايل اذه ىفتاداغلا نمو ا
 مرهلادبنمىنابشل سن اهار ه اههانغقىسأثب ةلدلو /

 ملظلا سرت علا ةلازغ ٠ ىلا ترظت ىتح اهيرس تلزاك
 اهنسر قوذس لو بالا اذه ىف همدعملا ىه هعمرملاةراعتسالا نا عيدبلاءادع هءلعىفتا ىدلاو

 تع راق ىد_هلارةلالضلا او رتشان .ذلاكءاوأ أ ىلا,عت هلوةاه الغار اهالعأ وهو عيدا ىف

 نير ءراسلاوخرلا طظفل ىشو هشاشلا تدمر ءارعشلا طفل ىو والا ةراعت_بالا ناو مترات ١

 لعاهفىسمأ نمل دلا هنن مئات فر بلا طوب ني عماسألا لويز ل 1

 ةغالبلابليهانوءاسملاوحابسصا انوطلا رسال اطمااود دابز عما مذاوقلا اةلوهو

 اهمانمةّتساؤتوملا هشرأان>امران اعح اهنق نرعل |ضعب لوقةىل-ًاامودْس دملا بابو ةصاهلا

 حارلاثحدح .  حا نبهمالم رعاشا|لوق هل ءموادعلا حاورأ

 ا هلع « انمزىنغ اذا

 تافاك-لا ىفهلوق نيب وانه هلوةنيب ناتشو ةركس نبال لثمو
 هددش ءاحدمفد يه ربساإ تدد عأاملدق

 هدعر هبحاهتحت « ىراع هع ارد تلد

 لئاقنا وفا دن ا

 قيعشلا سؤكألاضورلاف ٠ ىدذلار برششتال سمكلاو

 هللا هر ىمشر نبا لوق هلثمو
 حارملاتاوذوهللا قباوس ٠ اهابكحجراوتاذللا ىلاركب

 حاوالاروةث نم ىداوغلا قدر 5 ىعدلا سم فشرب نا لءةنم 1

 ىممملا هنيراتقبيطالا نبا نيدلا ناسا نيترازولاوذ هجرتدقوىرغملااب ركز ىألو:فطااموأ|
 وهوةطانرغعراتةطاحالابأ] ٠
 ىازإلا دهملطاازازتهال ه٠ ىباعنلارح ىفتنلالفط مان 5

 اماثل عصلا هنجوفادغ و ٠ جدلان غ-مهارسقلا لك

 امادُم عصا هحار هتقسدق ى. القاحردلابس-2 هى

 سقالقنبالوة لامه ىنبدتدو
 جفني ىتملارو اهفاطعاب ٠ ةلسخم_فلادارا ىطو
 سا ضورلاهنحوىفهعمادمو اضراءفطاعملارس ىف كح اضن

 حد#تلبالا همك. ىف هترارش ٠ قرايدنزايصلا فكس ىرزو
 زعالا ىضاملاوانأ تعّحااةيادلا عت ادب ىهدملا هياك ىىالتءلارفاظ نب ىبعن حلا وأ لاقو

 «راطم اب حاذحلا لوابمءاجو « لاف و رهزلاركو نم ضرورلاميسنراطوزحا هلت اقف ذور اموت
 بالا اذهىفةحافش نبالوةعدب امو

 ارتفاو كئؤإلا فرط نم فهذا ٠ ايرلاىلا لمسالا سعت ترظن دةو
 ارهساس ملا طةسم نم سها ىلع ه ىنةورت لمدالا لاوسم ةرفصو

 اع رعت سس كسسأو
 قد.سلا كلذ نم فرطاا

 ىف كلمورلاعىف غر أ ملاع
 ىلامظن ل>روذإمعرد

 عفرتلا ىلاو الذ لدنتلا
 تددوف قطنو اعضاَو
 عامسا اهناوث ءاضعالا

 تنمتؤ عمسسأو هيغصم

 نسلا امن اول حراوملا
 نأسددلا تلد 2

 را دى ساجلا اذ هدةع

 نموىق< نم نيب قرغي نم
 سدح نم لؤأ تنكو فز رب
 نءمروذحادمترظنناو

 رظاني نم مود8و راظن»
 بيبطاا وأ مامالا علطو
 ةعضوم سا انمدخأو

 هسفنببيطااوأ مامالاو
 سدح مغ ملاع هدحوو همآ

 وهو نيسلا وأ دما

 ةمامالاو ةلاسرلا نا
 ىلا و ىولا ضرأ يهاعو

 قبراضااو هوءنلاءانمي

 ىطذلاىو هقرعب بدالا

 فاصنالاؤفو هتذح

 ىلا مث. هقلخ نس
 لءحو هقدس مدة سلحلا ا

 لضافلا اًده نع برمذب

 هومدقن اك سصهال نيب دسسا

 هيشتناك ثيد>وهلع

 تاعف كلذإ تنطذو هيدإ

 راساذا انأ دسلاامأ
 نيلحربعبشتلا فىريغ

 تماذاو ني>انح ترط

 لهأ ةالاومىف ىاوس
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 (مهرعه نارين نم هراعتسالاب 5 ىودفاعنابن ىنعلا سرغناكو) مفاهاكىراو>و عجأ

 '|يً زاحلا نود ةراعدسالا ىف طر هغلا ملا دصةذ | هنم ص ىهو زاىلا نملضفأ مه دنع ةراعتسالا لئاقلاتيبالا دشن:
 ١ نانو اهدا اوم ىف تعقراذا اهب عأ عدد لا عاوأىفى دلو غلب أ هملسلا قاوذالا ىفاهعقومو [1] هنم مار الا رك دايو

 "|| ىفاعاولاجومهمالقأ هفعأ [هيفاوقلط مناف نايبلارىناعملا با دحأامأو ريثكف التخا اهنف || بائذلا منغلا هنن هركستو

 3 دعب ارثنو ام نساحما نم اه.فعقوام ىلا دا ارطةسالا سفن الا ا ته ضرغلا سداو ثوعلا نيداسم كتزمال:بكوكنت كف

 ةرابعلا قلعت ىهلاقؤةراءتسالاىنامرلادح «سا.لالا ا ملرريدود<ناهذالا ىلا امي رقت شرد ونو رك_سعتنو
 هال_هري_سغ: لاةدىنامرلا مالك جام ارك ذو لةذلا ليدس ىلع هغلل | لصأ ىنهإت+ضوامريغ ىلع
 |هغلا لصأ ىفعضوب مور اذال لاعت شالا نال: :راعتسااييشسأرلا لءدشاو ل>وزعهلوةةل لا

 آ اك نأ لا نم ذخأي ناك 1 بيشلا ناله دشتلا نم ةمستكا 1 ىلا نانهملا ل قنانقبيشلل

 ال 2 لادل_.2 ىد ىدللا ىن ىرشت ىتلارا.نلاةلزنعو اك لولا هنولريبغ ىلا هلك ىتحأشف
 نمغلبأ ةراهتسالا نوك-:نأ ديالو نابيلل عضولا ىف ميلا نع ةرابعلا لةنوهاذهف ةمدقتملا
 ىلع كالو ١م ىلوأ تناك-ااهماقمتءاووله#.ةملانالاهمف ضراعلا هسشتلا ل>ال هقيملا
 | ديالو هقيق>وهو سأرلا بيشرركح نم غل. ايش سأرلا لعتش ارىلاعت هلوق نأ قوذلا لهأ

 نوذرخم» و كياعجأ

 ىتنأ ىلا حورب) امهادحا

 اذارط_ضملا ةوعدسحت
 ناكن اف تافاسع كاعد

 سخأد لتقلا نأ ىَذقهّللا
2 هر 00 ردعا |نمرغمالؤ حالساا

 )0 د بسب لاعتشالا وان عمر 0 0 دوا مواسمز 

 ديؤي ادهو هيب ثتلا ىفهفلابملل ئثلا دق ملا ىنعمءاعدا ىهلاونممهنمرم ىهتنا هلراعتسم |] ىدلتع تاانقز رجالا
 ناف هعضوم ىف نسس> ى نب امااكر هقمش> ىهذال اوهغلاسمللر اهيسالا | نكس:ملنا ىن> نا لوق

 ا 2 ىأر نمهللابذوعنو شيعت

 فرع /ئثل ةماكلا ةراعت_سا ىهزتعملا نبا لاووةواعّدسا نك: مل هسفن فصوىطعأ اذائدلا
 لل وا نم اناقو شيطان

عتسافءاشعلا همك به نبى كي شاوم اوهذ سو هيلع هل ا ىلص ىلا لوقك اه. ف رعى نمام تدرو هد_هكةلاسر نا
 ١ را

 طا ودل راعتساىهلاقنمم_مموتانلا نسح دصلءاشعلا هودقلا مسوهءاعهلبا ىلد

 | ميصالا ىأ نبا لاو هس تلا ىفةغلابملل ئّدلل ئثلا كلح ىه ىزارلا ني داارذن لاه لو عملا ئذثلل

 | ىفتغلاب دقو حودج يهدي روةءارطا قحارد_س-الا نكد زادتسالا مسا تاقن دف دسا ديز تاق

 تاصووهيس:ةملادروم

 كلذلف هبقتر لافقوم
 لصديلانعباولللا جرش

 الف اموللذلانعو امو
 نم سو هلع باو+لادرو

 نم لجو هءلمقوذ ظغلا

 دةلاتو هئنع نوذدقملا

 تلعو ايزلا ليسا علب
 كرهأ ىنابرلا داشهولا

 فره:وك مون ىفىرتسو
 كلذ ىلع تضم م كموقىف

 [كواررعم هيشنلا ناك اذاالا ةراعتسالا نسحتالو ىهتنا ناسبلا تنسح او د_سالاب ديز هس شنت
 اذههمرلا ىدلوةنس>ًااموا:سح ةراعتسالا تداز ءاف هدشتلاداز

 رع اهنءالمىايرتلاف كو « ىرثلا فدوعلاىوذ تا تءاقأ

 لئمدحال نأ ىربالءالعلا نب هرعوأ ناكو هدشتلاجرخ هظذل جرشأو ةءالمرسغللر اع ةساو

 نس سنين دو يلا د يلا

 هلودباسا |١ د هقاهمظع اود_ءهلامنو داهم برقامتاراعتسالا ن-سحأو ةراعتسالا هده

 نيب وهنيباللقال_اقس مثلا ةعشأ نمقرشملا نمراؤالاروهظنافسةنتاذا مجمل اوىلاست

 نأ ىلاهلوق:هتاماقم قى :ررطاءاضتساروذلا اذهنموبرقلا ةديد_ثدماشم سفنلا جارخا
 ىألوعك قوذلا له دنع بولعلا نم دع, ةراعتسالادعن نآمد_ةئدقو حامد صل ١ ف.أس طع ل
 ١ ١ 3 71 )ّ - نور_-ظتنم ندححتو مانآ

 لصفال ا اذهل طشن, لضافل

 لدعااب اننيبرطن»و

 نأ ىلع ءارا الا تعفتاو

 رادو ساجلا انه دقن

 ري ذولا مسالا بأ خشلا

 عييصن ووكدش ذم 3 امملامملا تودع هتظعي عم ساوب

 راش»لوقهل مو ىوكشل | نم رعد ويصب فيكولاملات بف عمر اعس ادق ئرتئاق

 ىدآ نمنيلعت نيبلالحرات دقو« ارض ادسأ لصولا باور تدحو
 نبالوق هلمو لولا باور كاذكوا متراءّتسا نعش اونيبلا لدر حقأام ةدمعلا ىف قشر نبا لاو
 نباةراعتسا برق نمدعملا اذهنياوهباعم اب ز لود ونلك «داةناادقنأ نموهرزتعملا
 راونلا نيعاي هللا توطظن ء ىرأل او يطابالا هاذا ىتس هلوقفعدقلا هان
 الباقمناك اذانوعلاه.ثراوذلا نالاهرقأو اهعلأو تاراعتسالا هِْشَأ نمراونلا نيعأر ظنف



 بيشأتاستاذ ٠ هنظلغ ةرعشو

 تش م اهضعو ه اهضعب اهم باشدو

 عت وأ هلع "و هفاطاهما تقع
 ىلحلا نندهسحل هاهنا اك كك

 بقىهقوةلل-للاب 1
 بذهملا ةرضحم ٠ ىنأنءاتيأرىتح
 اهلدع نم تدعد

 ىىَ نمزهنت ىدصخو »* امدهنم لمرس ىرأ ىدم

 ىخ ىلع ماندةناكو ٠ ترةحت-اوربالااذعتلاق
 تنأاخ تلا طرضدق ٠ هيامىلع اذه م: تاق

 تسدلا ىف روصنهىبأ لثم» ه-ضبب ىل_ع هشارولاف
 راع ناوند باص 5 ىخراع ىلع لوطا انتيرخ

 ىقو هةامأاك ىسع 5 هب نمأب داسالا اهعأاب

 ىخارخو اهنفتعلز ٠ هن ىفىلا ىدسدخ شالا
 وغوسعهناةماضافل اهني رط ىلع ب ايلا اذهىفلضاملاىضالالوةامأو || .

 نوهرملاىداؤةوبلاطنم . هللهنكلونيدمكدنعيف 0
 نيون مكلهودعومتاكو ٠ ىوهلاىمالو فا ىنناكف 3

 ديلولان به هلوقهلثمو ||
 دلاخركد ب نيح ى< ةّرْغك 03 هّرغب تلك ىتحامب تدرمس ١

 ملسو هيلعهنلا لص ىلا دج باطملا دبءلوقبايلا اذهىفتاياغلاةياعو ||
 لسالا ىلعاهانلسأ تلستولو « هتشاءدحملا لنا سوفنانل
 لقملا كوس ىو امهل سل موذلاك » انلزا:مىبالا دولا لزنال

 نانقالاعيدبو ةساطا يش ورادفالاهمدح نيب تعج فك همئاهلا ةغاللا هدهىلارظنأ

 نايمعلا تيب و ىلإ حا نيدلا ص خيشلا تيب ىلع ماللكساا ىسهنتا ماس الاهرودارطةسالا بيرغو

 ىناشلا ىلا لولا لوألا رك ديد همظان ناو ىلا نيدلا نص خيشلا قد ربط ىلع تيلاادهو

 ىلسوملا نيداارع يشل
 ملل ب ررعلا لضف بهما لضفنف هقباسعمدلا لبخقوشلا د ار طا

 نبدلا فص خيش ىلءاذه هدرطتسا اميقيسلا تارصقزرسأ هللا هجر نيدلارعخيشلا ناهلوةأ ىذلا
 مظنو ه-ةرلا بن اح ةأعارهو لزسغل ا سنح نمهب ىروملا عونلا هس همازتلا عم نادمعلا ىلعو

 ىتعب ديدن وروك دملا طرمشلا ىلع دارطةسالا |

 اتدبو

 مهلصوانل ا اك ترمهةو و تبكسف مهنع فوش ل .خاودرطتساو

 0 ىسهتناهديرغلهأت ن نمددالا لهال ديالو بيرغتيبلا|دهو

 »(ةراعتسالارك ذإه

 نامع'الادةعءوكلذ ركب و هدخأ نبا قثهد بذهملا نا هغاب املدس رغل !تادارطتسالا ىف امو

 ىثم لناو هماعلاو ةصاخلا

 كءلع نما مل كلذ لعم:مل

 كره ٌرعمتوأ ىذمالت

 ىدمأ غولب نع لروصقو
 بعلا لكتس#ة ىدد امو

 تاَقذ هتدحأ ور تعيساع

 ريكلارئاودق كلوقامأ

 نعكلذناو ترهق كاب

 ىناسل نمور دص ىتو>
 كرهقب حدعأ امهللارف عمس

 ناو لرمصقب سدأالو

 نأ انتل كدنع كمغنل
 فقوملا اله فق ىنتتنظ

 دعب أ ىلإ هبا ءاشناانأ

 سفن دعصمو همه قل

 اه-وودتعارتسدتلا لأسأ

 نمرااوتلااماذ دوسال

 ىناىلعرهاظتلاو سانلا

 ىل-ع ترد فهولذْد:رهق

 مههاوذأ تطا1نساذلا

 اف مههافش تضدعلو

 ليس كل ذ ىلا لهو هلم آلا

 لو أةةمبرذمأ لسوف

 كلذؤرعر اولا اذه

 عم رظانتلا
 ىرحاق لاسد5 ناكن اف

6 

 رثاسدلا كلذ

 نع ككاو ل1 نأ

 نو لفها و ساناا

 الا كرت نالولضفاا

 نأ نم كلريخ ه.فافا دع
 تبدحأ ناو هلع ىفش

 جمد د عقاولا ادهريط) نا

 كنار ةنكاسلا اذه

 دد.عولا اذ_ه اما اقذوم

 ىئاود ىلع هتضرعءد ه3
 سس

 (هراعتسالارك ذ)



 لدجلا ىلع ةيئلاوانحرشو
 ةرومعمدولا ةععبو ةروذوم

 هحدعالا لاعشال انرضو

 الو هركذ.الا لقنتت الو

 " دله ليزل دول ن5
 عامسالاواوكشد كيلا
 لاا رد ها فاش
 نمو هس امدعأىف

 هعرئاهدمأ ىف نونظاا

 ةعق ادهزعأ ىف ةدوملانهو

 ًارطىتح ةددر اهعسواو

 هنااسرلن اب دوم هل امم

 لوقيركانأن اتارك اذ

 كن اقراث الا ترهاظتو

 شأ الو نرهقىناو ترهق
 تردص ل :ءرئاوتلا لاذ نا

 هيرتاوناذا ريشلاو هلئاوأ
 ديالو لفشل اهلك لا
 ضع سمل# ىف عمم نا
 ده_ثعرطانتنف ءادؤرلا

 دارطة:سالا ىلعهلوق م

 ىلا هباودو : هللا ىف 5

 دن هلوقو دا ارطدشسالا|

 اذك دا ارطدشالل نمكلذ

 جسنلا ْق

 دارطتسالا

 تادارطتسا نمر هلت 0
 وهو جلا فانك حلا

 هأدنيمرت دي لمد ةمريخ
 ضعبرك دلو لاوولو
 نم ملل خلا تادارطتسا
 ازه

 0 ر يك ا |لفسأب 00

 ماعنالا ةروسموقلا ىلءورق_عىيبأف ردح | ارا ىنااكو

 ىتاطقلا لعب ىثعالا غامد ل 00 م

 عد دحأ لفديب رغلاتادار طالا نم نيرحأ مالو ىلعقوامرك ذ ىلا ان زهدرطتسانا تدرادةلو

 تسحو ب ايلا اذه ىنده اش لدعأ هناهبادآ نس<بدالات اضقدنءتفاكاو ةمسدملا تيد

 هلوذ هل مو

1 

 ىنغام ه_لعاوةةواذابدالا» ءالع لاصن !ىقنااملع هم دوى دا ارطتسالا نعاسقلا نانع

 همس دب ىف ىلا ١نددلا ىص شلا تيب وكلذ نع

 مم رقب ىلام/بذاك في وست ه٠ !ةاواطت ىف ىلءاءان 1نءاك

 دقو تييلالوأ ىف ه.شنلاةادامدقتب م دارطةسالا ىلعريع نيدلا ىئد مْتلا نا ىلرهظ» ىذلا

 ةارطسالا نمدحأ جرخاموىناثلا ىلا لسونلا لوالار ؟ديدصقي نأ حاضدالا بحاصلوق مدقت
 ءاقرلا ىرمسلا لوم الاكل ارخ ”ىفهب دررطتملا عم هيشلاهاداللعح الاهسشتلا قد رطب

 فوذشو ىدذلا لح نمدنالق ٠ اهردزالغسصرادلاب هضوراذا
 ا "ىدلا1لنا لقعك مب ا تعست اماذا اهمفان رع

*« 

 1 سيرلا لت قيللانا مدش ل ورع« هبدرط مسملا عمر“ الانا اح هسثثلا ةاداف

 ىكح بالا ادد فتي ًا رام فرظأوهو ىلا كنا- نبا لوقدارب الا اد لئمو ها هرخا ىلاهب

 ًايشاهبفهلأس ناكلمزلا نينيددلا ل5 اضع | ىكاوىلا لسةو ماكأسا ضءن ىلا ةعقر بتكه نأ
 هنالسقف هيف ضانرب نام س ىلا امو كذاح نبا هحو.ق نالطر هنا لوةأ نأ ىدفسًأ وزي هلءقوف

 ناسا | طأاح ىلع بتكف هلاراش 1! ءاضعلا ىضاتل
 اهاوأ تحتدق هنحىف ٠ هحرد اننلح ناس هلل
 اهبانذأتشفنفةاضقلا ىضاق ه تأرارينانساهيس نانلاو

 دع ص قره ةاضقلا ىضاووهىلا ع رتل هسشنا |نابلا هسشنو نامل! فدو نم هدارطتساف

 نينيدلاردبيشلا نا ل قو هعارتخا ىفبي رعوبتا| نأ ثدآلالهأ نمد[ تَشامو ء هعامم

 دبعىبأتادارطتسانمو م اهنيؤرىلاقاوشالابانأر عبدبلا ىنةسارك |.هع ىلمأ كلام
 ةبابن نب نيدلا لاج حشا ١ ناو هريغاهلاومم ىلع كلذ : ىلا هعي رط ىف ىدا دغبلا جاح نيد ثمنا

 ةيردءارعشلار اكفأ جات تبأ ارىناتج اح نب 0 فيطاش , ىعتملا هناك هسطخ قلاد

 ال011 .رالارا تالا ضرالا نمت ا وديع قاوعلج تع مهراعش ثأمأو ضن ل نماهضعي

 بعلل اووهللا ناققت اب غلبت هم م2ةب رذواهد_-وثعبت هبي رغةمأ ااقج جا 2< نبني سإا هللا لمع ىبأ

 لاج خيشا!لوقىهنتا ارب هاهد مش ضراعم ىلع عاطتسا الواربخ اهل دع دحارطاخ طعلاه دسشر
 هرك ديدوعوملاهدارطتساو نددلا
 ل ىبأدىأ 20 هلوق

 * اهيحهسلا ناي

 35 هريسغ حيد نما

 ىصناك ناوىباو

 ىلهتم هيدحو

 ب_ضغوأ اضرلاح ه . ىف لانش نمط

 ىبتت ىساىفلدللاب . ه .اهياطب نم ني نم
 بيرااواهتسا فل م وكشلا مأ همأو
 بعللا باب عراش 3 نم عمسوأرحتاذ

 هى تاو ا حلا ع يع

 00 ذأ 1 1 0010 1 ز ز ذة ا
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 01 هعاردهت |

 نونمارتب سانلادخأو |[ رخآىندمىلا كل ذريفغوراسخالاوأ ا مطر 4 هسا 31 ُ

 نوزمانغت نا ىرخامم نيدملادعب الار زعل اهباك ىنىلاعت هلوق هنفءاسهلا ف ةعوقو باانراقاتووا او-هوأ اح دم نم كت 2

 لخضاغلااذ_ه انا لود لاثهال ريش مراسو عوذلا اذدىقدر ودهاشلوأ نالسقو دا ارطتساةوغرك دفدوغتدعباكأ 1

 لولسو مهاعهنأراماذا 3 هيسلتقلا ىزال موعلان او لوودا ١

 لوط مهلاحآ هه رك انلانااحآت وملا بح برت

 هنعىلاعت هللا ىذرتإ ان نينا س>لوةهنمو

 ماشه ننث را ىمنمتودف 1 ىنتثدح ىذلاةيذاكت نا

 مالو هر_دط سأر اذ . مهنود لئاقينأ هء>الا كرت

 سرك ف صو ىو دمصق نم ىرتدهلا لوةهنمو ماشلاب لومريلا مونتامو همالسا

 لكش ىفةروصكءاجن سلا ىف « هنأالا ”ىندملا لك. واح
 لسقملاب ملا ىلاب ل ارظت «٠ هّيطعأا ستاقنو علا كه

 لو>الاهبود_حقثالخامو 5 هتدر وأولو ىذق ف اعد ناام

 ماهتارأ ىنرب ىرذالملا ىد نيدجسأ لوقهنمو
 د_كهنعرادقالا عنديم 5 ش>ومراق ئهر تدم> ىبدمأ

 دبأ هوَ م 0و بدأ « هر ع ىهانتامل هم

 ديجناةبارق قاخأ نكد ٠ ةحركلان نأوحرأ تاكدق

 ىمهلا ىلع ب نيسحلالوقه:هونينث اطاناك
 دراملاءانملا ىذ مك تانحو «٠ اهرودن'اك الان-أ ترواج

 ديمارلا دع كين 5 امل مىبامش قلعم» لو ثااو

 نانلاا ده قةيانوهومدكم نايكي ل

 هبورقلوطوهنافنادرو *« هلط ىد_قريلا هوك لبلو

 هني دو 43 نب ناملسل عك «٠ درشم ىوف> نع ىوذفتءطق

 هنونسوهنطدخ قزراحولأ .« هن اكج اجو ءاهبفقاوأ ىذي
 هنيمحرونو شاورق حواس هن اكحامسدلاءو_ذا د نأ ىلا

 مرح نمناكن او سايدي سيلف ٠ هعاطآوىفلا هللا قتااماذا

 هلو مرح هلق لوملاودسوأ ىلا طول انمجرخام غلباامرظت |

 تتاكلادلاخرعشنمدربأ م لخت نم هماعىدرناكسذ

 تفصوتق دارو عل ارب فضا ممدعل لوقهلّدمو

 ىرادنمءاوؤالا تبا الا ٠ اهلنيخاطلادوقواممتمقدمل

 ا

 هلوهب راذقالا نم هماع ناك امىلاهدوع ن-س>ووع-4ا| ىلا اكفالا ىف لخادلا ه-ورخىلارظناو

 نحو متفلا مو لاسأ له>ىبأ وخأوه ثرطاو ماشد نثراساوه ىلا لزغلا نم جرت كو طظتاو

 امها ١ _ج نبا نين و هئيب ىتلاةبارعتاو هيطق نير. قو سهلا ىلاءانرلا نم ج رخام ن-س>أام

 هنموو شاورقحدموةنالثلاءاس ىلا لالا عمهلاحف دو نمدارطتسالا ةوةىلارظناو

 ديجنيدبلا قاطدجامعم م هيخ ك٠ همادمتي سمدشلو زئملاننالوقدنمو
 دعس نبا هدمصق درب تاع 5 1 درانع اعتلاع

 !ذهىفنيرغلاوةناك ف طا أ, بارشلاب هراده سدو نلارهنإى س هو نمهدار طحنا ىل-ًا امر ظنا

 تارام نلاكم مهءازمع

 داو_علا نما ضرما

 قلاب سانلل فا لعذ

 بوتكملاو قرلاربرتو
 بصق دخأ هناقرلا ىف

 0 ا لا
 مه-نةيال ساك أ سانلاو
 نودنيع عدلا نبع

 انس اوعسو نب دهاش

 هدعاوةنومكح ميصلاب

 لضفهلانفرعو هدقاعمو

 ند ردتعم هان لصقف ن نسلا

 هضدهم ةءاعااموأت؛ هيلا

 هضيغمو ا ازتهاو

 فكية ضد ىهةراشاراشأو
 را يعسعا اوهلا ىلع امس

 اطس واى اهطسو

 تنارومةهلانأ انإعو

 0 اعالو نيهمسو فس

 تاانئلعف نيلب وله حنا

 نااكاوةصر دكلادعب

 ىفكل لهفاوككرطملا بقع
 ]يضر ةريشعل | ىولح ١

 اهكل هطاللا ققرطو
 اهتولبدةام ف الإللا ةرمغنادأ

 اك اظء:!قاوولارهظ لاذ

 اذ_ه لرتشسو تلع |

 انلع ضر -عءو نانمعلا

 كلدةباحس هك هماوألا

 تاهذ حلاوردلا ليعت :

 هدضءازمعطف كادوا ١

 هديه نادند ايدخأو



 (دارط سالارك د)

 اهسضساخش ناكنأ

 همفاس لك فوك

 اهسثباصأ دق
 همسشأ اقوقودل

 لقملا سفن تءااملغ
 تام طفلا زكش لازو
 .لئاقلالوعب

 راد ىونا!لوطىنازنأو

 هن رع
 ًارها تءقالتك-كاذا
 هلكاشأال

 |.ىلرلصم لاقي يدع ماح |
 هلقاعأ تنك لقعاذ ناك
 تايبايأديفلاوقلا عفدو

 | عنعوسؤرلا ىذي ساذلا
 ١ لبللا نءانم عقرب ولالا

 ]| كان نقدلا لت امءرتد >< وو

 دجخهو عمهم نم اظوام

 | مونلا نكيرلو عمه نم
 ١ لعسمالو نوفلساء لم

 | در لبةأىدنودعلا
 | ندؤملالعيجو حايدلا

 |ضوملاىلابدنو حالقلاب

 | انيصقال ةانمحاو ضورفم اب

 | ضرالا انقراف ضرسفل
 | تيدآوماوث«مأ كا ىدأف
 اددنا ىو هرج ا ىلإ

 امد هد لكااي كبح اغلا

 ا أمد ىرحام ىل -ىكن و

 ثيم سال
 ميمحلاو مهع اهلا لاق نازمه

 فلالاو لدلادلاوتوم

 | هناردهادن نوتلاوةنآ

 اذاويش هانم هلاهماناذا 1 اشحالا مدعو دصعلا ل - هب ل همم هلو ىند ىن املا ىلا لدول نو الارك ددصقي ١
 1000 تسب سم م ع

 حاذرط للا نوكف هلو 3م

 ههد الر هع اسنممهشد اك

 ىبدهم هرو احايصاهتف ٠ متمعن ةاجىوج نيلزانا
 ىنعمري غربصلاو اعمعرص ه دقوركستُو راهاسأتنكاذق

 نومدم اب و ىريص نمرممعلاب 5 د_هداش ىرمضءاددو متيغ

 قوقشتال دعبلاب مكةكف « .ىحلا, ةداعسلاراد متدال-و

 ىنوقيتال دمى هلحالذ ٠ مكحنء عاطقنال مافءىنذ
 ىيوكت عدة ىني وك داسفل ه اشالا قىفابتشاران تاوكستو
 نوهرملا ىداؤهاوهفرت-5 ه أعللا نيداقو نع افعضتزعو

 نيسه#نمبرقلاءايضىرأو» مك:ءىدع مالظ ل وزب ىسعف

 ىين- عج راابرامتينح ه كنا نظأ مكحذ هقزو
 نيمدت الو هيرو برأ »« هلام بد تايمارغ ىف

 ىنود قوة لك-ةىزرادا ىف « حاد« عم ساورك ذاذا نكد

 ىنيعي نسحب ه_ءندأ كشلاو م« هدنعانأ 0

 ىيشنيانأ نكمل ىرولا ىسإ ٠ هسعارينصغو هيقسنصغلا
 نينا |برعم عحجاوسلا ىدلو هن قو-طمودو سيظل

 نيدلا لاك هاطعأ هللاو ٠ ههول_عو ل_ذفىفلماك و ه

 ظج نييحوةرط؛نامزلا ىدسإذ ه هل ماا ةيلال تح

 23 نيا اذه ءارعش توج ادق 9 هغصو نع ىدلاتيبلاب اصاب

 ني_سهناهطشإ ىدهفاردع 0 هةصو نءارصاو ىجدظن ءاج نا

 ىييصتا اعلا تارمسهتناك * اغاىزغنارو تيكح معو

 ىنون>نوذقن مادذ_عقىنع و ااوه.عو هاج نع وو و

 ىنيتملاو س وءراحر مهم ىف * انخوس خش داوند ن ع تاعوو

 نددلا« ءامضعهتو# انك 8 هللد تل قو ثنادر

 ىهنتا سا نلللا و« هوعل ىف محب 35 مزال

 (دار اممسالارك دز

 (مهلصوانمل اءلكت رم دقو » اييكاف يع رد إو ووطت لا ادا

 نمرغي نا كل ذو برأسا ىنهبرقن مسراغلادرط: .سارد_ه<ههغالا دار ا
 هم-*وبهيدي نيب

 صرعقى ةنوكن نا حالطصال | ىو أ اكل نء«بردوهو 4 ه2 ىلع , ةياعفطعب مم مارمالا ا

 حردتلان ديال ر امه هناك ءريعقا هسمع جرت هيفرهسم لأ معودرهثلا ضارعا نم

 نوكيفممالاكلا عطقنو لوالا ىلا عجرت مترك ذهل ءدسقت دق نوكي ال نأ طرمش هب در اسما ماب

 ىلاعو> 1 ف رطبا نومك نع وهني وركااوهادهودم )كرس هيدر طتسملا

 1 |ع-ريال هناتصاخملا فن امود_ءمنا يهألاو هيدر طم سملا د« .مالكذا مطقو ل لوالا مااكلا |

 أ| هششىتادح دار ططسالاح ادن الا ب اصدحو هاا صلخام ىلاَر >- لءم 2 كسلا عطقي الو لَو الا[ |

غ هي لص موخآى عملا ىعم نم لاعتت الا وه دار دس دال !لاوهناوز ادع الا ىف غلابام دعب ضرغلاب
 3 

 ىرتعلانا هريغرك دو ىرتلا نع همجستل ٠ هده لعن هنأ ةرمخا لا هع اد ىفىىعاطار ر 5 ذو ريثكملا

نم نيران وه دار طحت الزجل ناار ماعىبأ نع اهلعي ا درط لا نوب الفدناود
 ناوه لاو ناي هرمستو ىتع٠ىلا نعم 

 نوكي

 ان ا ورح

 م حاسم يووم داعب ه2 ا ع تو تا



 ركسا نيب اور ةراشالا سانحا همم هرهظ ناتفمطا نات اك ب رغلاةيرونو سانا حرص قفأ|[|

 فيرشلا انالا ني واود ىتاكح ىزرايلانيد# ىرصدانلا ىوذاقلاف رئالارقملانالوم || /

 هلطلاب هفدارو

 الف نينكرلاراهظاعونل اذه ىف ديربرءاشلا نارّرَمت دقو ةرظانملان ءهشنب ريخأت بحوأ ىدذلا

 قدرطاا اذه ىلع ىثعنأ ني دلاَرع جيشلا دارأو هفدا ىعىلا هفرمصت نسم لدعبف نزولا دعاس 8

 لاوهناهةل2ءقد رطااىفدللصقس أ
 ىمع”ىونعملاذنعلءللاةلظك ه٠ لذعىف ناس>الارهذن رفاكو

 ني.دلارع هريذأ ىذلا نكرلاوداد دو رتا -ىنععا:هرذاكوءا.شالارت د ىذلاودو ارفاكى ع لدللاو
 ىلع ىدءام نزولا ناري غةرذاكو رفاك ني. هراشآلا سانا ميرو هن داع د

 لاهاذا هّتعاط تت الا دنزولا ناكسا نينكر لاز رب نأ دارو لذ فدارملا ىلا لد عىتحنيدلازع |
 ىمع "”ىونعملا اذن علمالارفاكك ٠ لد ءقناس>الارعشت رذاكو

 لان ىذا ًاودو-ولابْرَعادذهلاوعونلا ادد ىلعرخ نين دلاب ا من م تلاانالوة

 امهوةناعدرك ذمدعملارهذملا عون ىفامهو نيدملا ن :دهدب وملا كلا ناطا ماا ان الوم مايأ

 اديؤمهنمقطارصنبادغف كلمت ااا هلاتاغدلا م
 ئدتاا ىح نباو هور ىنأ 3 دكر ا نيحالا ناعم

 هباورلا ذه فلا شاور

 تددنأو

 هءمض راع عادم امس ,و

 هحولا ىت مولا اياعب
 قيفصلا
 هترهذاو هتكسسلا هتناق
 تن تاقطناو هكناا
 ةدّعلا كلن تاحناو ةدقولا

 هتلاو لاو انام قرطاو
 تب رض ناو كنب رمضال ٠

 تعسن او كتتدعشالاو

 ني كعل هأرت نلعتل و

 براضلااشا نلعتلو
 تاقو بورضملا انباو

 كنانال انا ةاجركس ىف دمصقةله> نمىلوق هب رغلاهراشالا عون ىف ىمظت نمو

 7 را نب رمشل ىف قوررو هذبر حت 03 ىروللوا ع ركسلا لاذسانحو
 نم اوص هن

 ملاو>ًاةنالثو كر-ع
 تنأو لممأ ى اهدنت

 ىملاظ ةنالشلا عسجف
 كديدجم ىف دعتم كلديعو

 رعاش تنأو لهك كنال

 صاقمت نأ و اباش تاكو

 نم هرارةىرب نأ ىلال_هغلا اذ هىف وورب ةا>ىبداعنا نب رن فق ورب. ىلو هدد ارملا وركسلا
 0اةاعاع ةرمشع نا ماعىف ةسورملا ةرهاقلا نما متاتك هدم هعااول دوه طوط ثىلاعأ

 رضخأ شيع اله اهطوط_ثتلاقو ةسسو رماه [ ع ميركل اهباكر ل دقو. .مالسالا كل امملاب |

 كلما تدهاشدوو هي شلارمصعىلا تداعودربالا نع لماكسا | هقوشران دعب اؤمداع ىورودددعب

 ديصعلاعلطمودي ملا |

 ىنريبىذلاوهةاسىوهف ٠ نيريب ىسج ىف لاعتلا ىلخ
 ىيضربامرهنلا ءاروىفام ٠ ىسجئصاعلا عمرك دنالو عطأو
 ىينغت هرظن ىراعتفا عمو « نذل اهمق رملاو لك نا

 نيملتلاىفريسطلا ديزبامل ٠ بر_ءملك_ثااهطي ذ:تانلاو

 نبوذتلاكءاملا ىف هلابخو .٠ هنال مى زونلا كد ندغلاو

 ىيميدخو ىقد_تهللاب . امبير نم سآ اناام هللاو

 ىنينا عج رب امرجأ كاندو ه عسهدأاياقب قبأدق فرسطاو
 ىو.عنودعلاو ىعمد عمدلاو ىمادم ضف دنع ىالمرد>او

 توب زلاو نيتلاوال ىحاو « اهطوط_ثرامتنع ىل_-اولاو

 ىندانأ ىلو كنيد لاذؤ ٠ مكح اهني سن ىلعنيستالاب
 نينشيلا مسانتبتنأ صدق ٠ اهناعرنم فارعالا ىل_ءاناق
 مكانلاب اعرمش طاشناو

 نيعط هسشاب رطضم هسّنقلأ ا دقلظلاتأ ارتكسسا اذا نكس

 نب وكتلاىفتازءطاامف كو هرب و د ْى سمشلا ءوذلاسخو

 قوبعحرمت ل شمقنابمالام ٠ امعابنبدهلاو مكصامنوبعو
 نوريح نمناريذلاال امك ٠ يبيغب دهاعملاو ملاعملا كالت

 رحاؤمتنأو اسدتنكو
 لوصفلاىفةردقلا َىاطذف

 اذه نعىءض هنالثلا

 ن-الانلءفصن اكل دنعولا
 دعفدعب أعمق ان رمضتو
 ادغو فصق مولا لبق

 رج مولا لقوم سخ
 0-3 ونأ لام صاادغو

 هيلا تلغدولا هتئاو
 نس دنسلا تدضتاو

 تعفصا هن>قربتسالاو

 لاف ناولهلاو تاَذ

 جيبف رخو جرد فا دغ
 مدقام لاعنلا نمل دخال
 نم كيلومو ثددس-امو

 ثدخ .وباطام عفيدلا

 يورلاننالوةتدشن او

 نسالانتنةثو اهداوعأ .ها تعرض



 'ةعيسملا هذ هع لوعلا

 هدهل درولا ثبدح

 هده قد ل ادمىه ةعرشلا

 اند _:عف كلامامأف ةعقرلا
 ه.هذم ىكلثاع ىدومع

 كلذ عمو هبهذب كل ديزيو ١

 هيهرلا نيمب الا ىتذرطنال

 هغرلا دبالا ىلاذعالو

 لئمهاطخالاط- ناكولو

 لاما ناكولو لقعلا اذه
 ىساا اذهب كرد املاهغ
 تنك له قفرع نكذلو
 تدنو كنامز نم فلسامذ

 كئامزءاراهالا ْكنانسأ نم

 انهترع كئامدب اج رمضم
 هنحو نيب كلود

 هموشومحراو>و هموشوم

 دودو ه4مودهم رادو

 اطم

 تيصخإ وأ كلا راشت

 مايالا هذه ىنالا كعبا يه

 كرد فرع لا
 ْك_سمأ ر كش ودع نم
 فنرهودغف ل راق ملل و

 اتقو مسذأامو ك_سفن

 اناساو رك ذب هتعطنا

 ىلاّتامو كمماب هلاسا د

 اريخازءوسأ تاقفلاوقلا

 تعض ىتدو هاهو

 امانا ىنغولاّوَعلا عفدف
 هيض راع ميفش انومُسو

 قءقرلا دنا ىف مطالا اياعب

 ىنامنس>ًاركب ونأ لاذ
 نه ظومحا ىنارهألا

 اهقرعن الوهو ةديصعلا

 اهفرغأ هللا كافاعابتاقق

 كءاس اهكس دشن ناو

 كلما و اهعو_هم

 دئثنألاََذ اهعونصم
 نكلود ثنأتاهف

 ؛ 1
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 وهو ثلاث متر زعدةىناريو ابحهللا هجرانضش نوكي نأ وأ تنكو نودبع

 مهر و < ىنودهف”ىونعءان « م تنك اس :كئااخ أ ذاعمانأ

 ناسانحاضن أ ةرهاظلا ظافاالا تاناكنمهلرهظةردص هسا« انللاوخأو لسح همساذاعموأ

 : نس« د حاولا نكى لا ىف لا ىلا ةبسألاب ورضدورضكو ليحو لبحامهو تيباار دص ىف نار عضم
 ١ روطسرها-] اهلا نع تفثكو رهذملا س انملا اذه نسا# ترهظأ دقو مهرو< ىنود هذ ىلوق
 قاعد مو ه١٠ءلح قةار الا نعاوفقو هند ؛رخأ للا لوف نافميلسلا قوذلا بحا سدي عتيل لاكشالا

 ىكعامبي رغن موو هءاعمالكلاىتأ,وةراشالا سان>وهو ىنامل' برسذل !لايذابالا مهنمدحأ
 املس انا ناني ىعسملا هياك ىتو مدل اهمال حب سن ىفلاقىدغصلا نيردلا حال يتلا نأ

 هتفاةرتكعمدحاو تدب مظن هذم هلريسمي لو لطاب ىدذع عونلا اذه لات ىونعملا سانحلا هضرتعا
 00 رس ان ةوثل توضع قلادات هويطظز ٠ نءز#هناىلرهظ ىذلاو هع اونأو سانملا ىلع

 هلوق”ىوذعملا سانا نم ىنتملا ببطااىبأر عش
 ١ ان ارثقوفنمدنأنهضوف ٠ اءقارهنفخو ىبرقت ناواح

 ترخأامو ناكرلا ه.فرهةد ىذلا”ىونءملا ساذملا ىلع م الكلا ىهتنا همه لهنا ىلع ل ءاداذهو
 ىوذعملا سا لا مدظن ن نع هيعتلالامد:ىذلابيترتلام طا ترئنو ىلصوم اني دلازع ءشلا تيب

 نعدلو 000 ا ةهقاط 00 هزم ةلووساةراشالا س انح ىلا هلدمو ,نينك رار هدملا

 لك 3! لاوهب عج ةدبارش الل او نيالا نس بلا ف نور اعنا عولا

 ميهشنلاب عنقاو ضغلا اهان> 5 ىلاءملاراهمنأ كةءنماذا

 نونا اذ_هدورو ببسو لال اريغوه ةياتكلاو ةراشالا سان>وهو ىوذعملا نم ىناثلا برمضلاو

 امهزا ربا ىلع نزولا هةذاونال سانا نم نينكر رلانيب هب ىف ةسناهادصقي رعاشلا نأ مظنلا ىف

 فدارم هلْ مَ 0نافرمضملا نكرلا ىلع لدن ةياك همن فدا هى هنو, ل دب ود > اولار هذ
 لديىذلاو روثنملامالكلا ىف ومالا ل هوه لعل دتةفطاذياك اهفةظفلب ىنأي رمكملا نكرلا
 هعام-مهممه>وبو ناله :ئنعل.>رلااهموقدارأ دوو لمقع نم ةأ ما لوقف دارملا هماع
 رعابالادثتنأالانالهشب ه كل علاجلامادانثكماخ 2وهولبالا نورد

 لاهل هقدا ىعىلاتلد_هذهيفاقلا الو نزولا اه دعاس لذلاهلاو لاجلا نيب سن احن نأ تدارأو
 ىلسهنأ ها ىف ءعدلوةةفرطالاة اكل انةرهاظلا هظفالاهرمدم ىلع لد.ىذلاورعانالاب

 ىمارلا ىهاشلا لاذ عم ىملس وه هنمذتولام> كدحأ ىفا

 نيب ةراشالا سانح «تمرهظ ىملسىفرهثملا نكرلا نا ترعشأ هال مم ىفةغمطالا ةياكلاف
 1 رخ“ الا لوق هل هو لد اوه ىذلا ىمل بو ىملسىفرهدملاو رهاظلا نكرلا

 دود ناك درو ىلع ب دن ه اهيولقم عقاربلاتتو

 هلثمو اذ[ هذع ىنكملاو هب حّسدملا ظفللا نيب ناك شالو عقاربلا بولةع براق ءلا نع ىنكسف
 الث اننغمو-هيرش الا لوق

 كفن تينغدفتلق ه الثتدنغلاو
 عوذلا اذه ىفةياغوهو ىوالللا نننيدلا فرست لوةفدارملا تاياثكلا نمو

 الكشأ نيفااذم اماشتق و هطرقىهرمث رئاظن تابو
 الطااةركسمردلاقوفتيأرو ٠ الطلة فااسردملا ت2 تبأرف

 هو ةركسملا لا هنو ل1_:ةنزولا دعاس لذالطااهذال_بوالطلا هعل اس نيد سن اه نأ دارأ

 وهو برضلا اذهالا ىو.ءملانممظني مل ىلسوملا ني دلار ع عيشلا نا مَدَعَت دقو هفالسلا فدا يع



 ءا

 برعم فاأ: نو وهل عل ىم تدب لكن م |

 نب نيدلا ءالع ميلا نااو رك ذهرك ذ تدعووه ا ارش ثملا سالا ى عقوىذلا ف.طالائ كاوأ

 0 نقلا لا ظن, ةئابن نينيدلا لاج عكار اس برعم لأ, نودلم هلو ىلا ل صو لئاقم
 محبا يدب وحلا كلهلاو برعم لأب نو 4ملوقد وىللان ىدلا ىص يشل ىلاريشد و ل: : اهم نننددلا

 ناهومر اطرد دعت ال ىحزلا ةناكمسر رق ىرعألا لع ص نا حاخا ط:اذاو ها كلذل

 نيدلا نص يلا تبدو تولةملاو ىظفللا سانملا ىلع مالكا ىهتناهنزو ريرحت لالا دك عضوب

 ىمأ الو هنم ىلمأ ىذقن.ال م. هلرياتت الريضا دق لك ا.هيفىلطا

 نيدلارع شلات يبو
 ملأ نمءاشحالاالم ىنعم بولقم و هعناع ظع ىلع ضحى ظفا ْ

 مالا عاضءالاالم لوذعىظفا .. انعمسذاباقلا ظاؤرىمدضافدق ىتبو
 ملعأ هللاو ىهتتا

 ن(ىونملا سانحازك ذأ
 م :ر وح قودهت ىونعمان ٠ مهلت نافل اخ ذاعمانأ)و 1

 ةراشالا سين ىعس نممممو ةراشا سين و رامذاس ين ناب رضهنات ىوتعملا سانحلاامأ |||

 عوريغ هتسعب دب ىف ىلا ن دس ا و ةيمستلا قباطمامهن«لكوتياكسلا سينق أَ

 نيءونلا نسا حىثلااده عود ان ددالوةراشالا س انح نماك- اسمبعصأ و هورامفالا

 ىب ورعلا ند ءدلا لالا خيشلا هرك ذيرلو اد ج دوحولا رع بدالا فرط نم هفرط ىونعملا ناو 2
 ريرعلا ىف عسبصالا بأن بندلا ىزالو ةدمعلا ققشرنا هركذالوحاضإلا قالوص ل0 5

 تاهلارك ذو همظن مهلرستام نكدلو مهتسعد دب حرمت ىندورك ذنانمءلار هناك ىدقنمنءاالدأ]
 نك-اورامذالاعونال ةراشالا عون هنمل_سرتل اةءءانص فل سوتل | نسحب ىم.ملا هناك ىفدو##

 نءلاو هنأ لوقلا مّدةتدقو ىنلا نيردلا ص يشل اريغهتيس دب ىفرامذالا عورك ديلو همظتام [|إ
 هجر ىجاضقلا نينددلاءالع اضَقلا ىضاق انش ناكو نفل اذه ىناداكنيعسسس صنت اهنا هتيعيدن | ٠١
 يشل تيب ريغان ان نينكرلارامذا ىفنوددع نيزك ,ىبأ تيمل ملعأام معلا اذه ماماو هولوقي هللا ||| ٠

 مظن كالوس ريدلا ىسعشلا لاسانا سقم قانانلا اد_هنود عنا تب لولو ىلا نيردلا ص 0
 را هرويخملا ىوذعملوعونلا فير عد لا هد ىتأد نيس لا لعمالكتلاو ,ىهنناعوتلااده 0

 ظفاد ىنأ ندارملار ده: ناوهءلعةلالدالرهذملا فداربامع رهاظلا ىف ىنأن وسينل ا ىنكر مظانلا 0
 3 ار ةرمخ عطصا دقو هسا راشملا نودع نبركي ىبأ ل وعلا غلا نمصلا ىلع لدية فطاةءاكه فأل 4

 الخ تراصقللدللا ىلا مكن

 تبانريسغ هد_هع مطب انتنأ و«. ةمادمس ءاكوهللالدسىالا

 تباثدع ىرغتشلاممك تسأو , ةبص سقنيماطس تنبت كح 1
 لاوىرغنث!اوءايهصا ا اهعس ا ناكس دق نيماطستنيق |||

 ل1 ىلاح هن نمىهدحنأ وه ورم نبداو ت-اناهتقسا
 لو ءاموصو ءامهص ق نار مدمن اسانحر هاظلا ظفللا هنا ةناك ن ,مرهظةلو زهملاق.ةرلاود لاو

 لاهور ىلا نيدلا ئص خلان أ انه نموهرمعو تيبلاردصىفامهو لو أ
 مره ىبأرأ ىنعملاب هك ه نزيىذنا مساب ىنأ ظلسلكو '

 ظافلالا تارك ن نم نا ره ذم ناسادح هلرهظت نان سه++ا مرهورأو فيس هعس | نزن ىذ نا 1

 نباريغن هدلا د توووعيط دع اك: نيدلا ءالعةاضهلا ىضاوانخشلوق 2 ١

 ارخ - 7)

 سا.دلا فرع ىّت> تكسو

 ث الم ىلا سالما نقدأو
 ةكلاع الام ىنمنت نمم
 مسا قرط زم ناسأو

 معهكل الام
 5 كك هلع

 نم اودام فاعضا ىلح

 ىل-هعنم اوصتدو ىلع :

 ىلضفنماويعت امرك

 نا اولع نان الاقبو
 ىنعءسل توكسلا اذه

 لا[ ةعدلا ىلكت نأو

 ىبرغولعدط نم ارارمسا
 نمادوع نيم فلا ىف
 فصلا باب عره سوك عت

 رهظ نم عرتسفنو ك_ءم

 ماك:ف نلعرتغم غي ءلا

 د_ةاناىللاةف ناالا

 له ةيدلقعلا اذ تيسك

 ىدلااف هماقعم نا دمه

 م كلق_هتنأ تدسنأ

 ةيدكلوقامأتلقفهترازغ
 نالوأاخ ناذمه ل_هأ
 نكل هنء سحأال نأ
 مجند هبح دعت ىدلا اره

 نم فلس صو قرشنتو
 تن_خاق تندم لنا

 تيدتحاو تاصخ تقاس

 ةقصان ددعاذنهفتنتقاو
 لاهي نءالوهللا كاواعان مد

 بحأ عن اصاي لعاقاي لحرال
 داحمتاب لاقي نا نم هلا

 تهديد كو ىالكماابو

 جيب ةيلطلا ءزك تنأ
 نرعأ هفر_طا هذهىفو

 كياودختس اك تا كلرمعاو

 برقا: وذم: ةندكلا ىف



 بهار بلةانيح ىناللامتذ 0 و 2 نا اك يا حما لايام هل تلف

 ليقرعشلا قس .ضمو هماع

 ىنعمام لا ةف هماظن

 دنك اذها,تلقناهدنكس:
 هيدن عفرف اهرفك ةمعتلا

 نأهللا ذاعملاقو هسأرو

 ام اودح ىنععدنكن 1

 ريكلاللماادونكللا

 هلع ةعاجلاتلبقآف

 نول ف ا رئواي ربهنوعسوب

 ناستالان اىلا: هللا لوقهل

 سيل هل تاقودونك-اهبرل
 اننيبدهءااو كم ط رمل |
 مث تح تكسنو تكست نا

 ةي رولا ةدابز عم فيفعلا نبالوق ىلحأ امو

 ساكلا اوةندولاوءالسكسعلا دل ةملاو ظفللاب ىفركسأ
 ساو هدملةقاسل |كحو يي ةوسق هسمأو ىد رب قاس

 مارع نيدلا عاممريمالا ىنةناين نينيدلا لاج يشلا لوقانه عب ديو

 برطضت برا بهر ه. نم بواةلا لك لبق
 بهرام مارس بلك 3 ضر اذ متم

 حدم ةلجنمهنانبردا !ه-ةلاوتدب, ح دمأ ل-.ةوعوذلا م هىةياعدحاور نهللادسعتسبو

 هلوقوهو ملسو هلع هلبا ىلص ىلا

 ا4يظااهرو ىل_-رداكدربلاب ٠ اركعمءامدالاه قانلا لمت

 احتاوح مهيلع تناكولومهنلا ه اًتاوح نوضرعتس مهتيفاأو لئاقلالوق ىلحأامو

 اقطأ نال فدك-ةىظاتت و اران تم عولضلا نيب نا هل
 اتيرحمأ ىدرعس اقحرأ ء« ىناعسن مايك ءاعىعف

 لثاةلالوقبايلاادهقتاياغلا نمو

 4 ه ىنغنا كإمأام لك ه فه هيف لدقأ قمل

 نيدلا فيسسلوق هسرهذم ىلعأو بلقلا ىفا من احناهتأ ىلا همام ناب هنمةلكل كت بيلا ذهف

 بكوكيءىدنىنأ ٠ هلالهءاضألل د شالا نبا

 ىريرلالوقكح رس اكعنالا, ليصتسالا ه 'وهوةيوانتمو در ومار قت هزمهلك ل كتببلا اذهو

 ءالع خشللو باقلا س انحانهدارملا نال هعضو «ىفهيلعمالكسلا فأي عونلاا دهوساك بك اس

 هرمد< هاج ىف فذصالا هدشن ًاناكر لاهي تراس عونلا اذه ىف لح زاضدأ ا|ىوهلا لب اعم نننددلا

 دبنف ص عفن ثحعن منو
 ىلاراصوهرهظءاروبدالا
 هعاصب اناك فدا
 هج هس فض وهدمو

 هفسإ اىل ١ ىذنأو هدهد

 قدس واورغ | :ءلع قرغت

 لحزلا تبعوتسا اذا ئن س)لا ىف عقوفدنان نينيدلا لاج يشل او نيردلا ص يشل اوديؤملا كلملا اذهان تاعفاورح هقرح نم

 هنلع هناك

 هأمحم ىلع دصرب 1 هانحو فقو نمزاف 01 هاناالا قع سل د هانت بحب ىاق

 نط ولا ءار نم + يسد يار

 ور«رغصابةعانو ور-ةوىو-هلا ثبل «٠ ورهس رهقلازغ هو رحأ ريك ر يغص

 بدالا.ءومريغبدالانا

 اةرذانملل الان ريش >ةرظاذمللو
 اد-ه نع تضف نأو

 نعتدنثو لدن ىفةدنلا

 الار لو معا
 ناكولو نتلاك كم

 ئم فافخسالا باب ىف
 راعتحالا ندم مطل

 راكن الا كرت نم غلب ًاراكسن او
 ىلع ىدعدخ او كن هتغلمل
 هئاردىف نءعو هئاول-

 ىلا تد_ائساو هئاد-هو

 ىلعدللا تعضو ودا

 بعر ًاردوسالا ىدرأ 3 عبدو رشعنبا مر

 وتعمم دوو لاو * وعمط هءقام بدخو - قواستعل تنكح ورو * وسعي هر اترك دا

 تبعت اللمع ا 2 عبس ىف ىلالو عحرا

 وفكولانمعد لات و ةكحإ#ل تمرو .٠ وماخ عيطم تيشم ٠ وفاوومادقك
 بعصأ ايودلا ن 5 عسبسصأ مم ناك

 ىراج اب بيصد ناكش ١ « ىرادؤلص>ىتح ٠ ىرادنول تازام
 بعيش اكلنا شالات » عيشأ كبف نم تنكول

 و دن م ضادرلا ىفامو» ودنو ملح دروو 4 ود-> ىلء :هاوظاط مودل ن س>راح نم

 برع _عم جس هلع 7 دريم | اا ضور

 ودي يح جيشا ذكو ه وديزب وو حن ه وديرونم بصلا هوديرفلاجا نم
 بعلي ولامع ا وهو « حلبي 1 ع

 نم هللارفغتسأ تاقودنا |

 لفاحولاثنأدق .٠ لدفالا قاد ْو . ل اقم نااوناد هل املا فمصخ
 سبب سس سس سس ياا سس سس سس

 كتاتنفملا -  هز 10في



 م

 وات نتا ىذلا كاَذ ىلقيو ٠ قيل ل كل دراودت
 واو ف.عضلا ىعدح نع ل_سنناو 5 ىب-اقىرت قار رست ناو

 ضاوونوس مع نما لدضدعاو 5 ظاونا ىلا ل1: نم لمخوا

 زك انانملا ىداعوان قو 3 ادلة ني>رادلاود_> ىلعو

 » راهلاد_ةووشعىف ىناركذا

 ه رافص انورهحوه قو
 ارحو_ة<2و دود 1لا درو قود 5 رامكف.كو د نمسمن الذ

 ضاع نا ىلا ىنول ءام هم-ثو ه. ظاغنا املونانحو ىتامحلا ءام
 اد_تولانأ نمت هت رم , اذفولاحو لاءرركح اهو

 او رعشت لهل يل دب كسنظأو .َ هرعش هرج ب وحلا ن م مع

 رغضمارغلابايرأءامدن وه هنا هنمرجااماو ركدتال

 ارحام ىل-ع فؤو ىّتح ومصع

 2 وسمو مك رداوو

 ىراطاخو نيزإلا ىلق ىلغشنال ٠ ىتس-4.ايدل ىشع فت رطاخ ىلوقو

 رضان ن دغلكحب يمادخذ ٠ هدةرضان هنمدهاش قرطااق :
 ه:ضور فس اسعملا ىلعداز 5 هري-غاوشب ةاج جاه ىوقو

 هتضءغىفركشفأال تلقف ٠ هلّوشمدذورغ ظاتغاو !
 ضرأب هثكمق وطأ مذ 035 اووشّكءلا ىبزع تيضح ىوقو 4 3

 ىذ- مولأ تأ داق ع قالتلاب طظ-ألثيحو

 ىذلاودو سكعلا سان> موقدا.هسو بول ملا سان اامأو ىطظفللا ساذملا ىلعمالاكلا ىسهتنا

 ىفرخ< الاامهد- ف ااذع و صقن الو ةداب ز ريغ نمرخ< الا فورح ىلع ه ينكر نهدحاو لكل مشن
 ىلصىننا !لوقهنمو لمئ ارسا نيب تقرف لوقت نأ تيشخ نو ره نءةياكح ىلاعن هلوقكت يئرتلا

 دابعنببحاصلاراشأام فطا ا اموأقراوأر قا هماسقلا مون ارقلاب> اصل لامي ملسو ةيلعمشا |[
 لوميام شيلا ه_--ورمبلط دو ظ.ةموبىفث را نب سامعلا ىب ال هلوقب بول _هملاس انا ىلا

 لاقر تاماهتما ىفىرير حلا اهرك ذوس اي. هلاونب اهم دحأ شيلا هحو هو شدمللا ىنعي هباقىفيشلا || '
 شيلا ه-و هىفازغا دشن أو شيطاا متبقواوعمسا

 اهلوفقري -هلارثأ ىلع نكلو ه ةلعمدم اهري- سوف ةيراجو

 اهاوق ف.مملالواذاود و ٠ ىدنلاب ف طنت ظاقلاناوأ فىرت

 ىف ىدهملا تن هملع خأ ىلع اموت لخددشرلانورهناهجو رماه ده ثودح فبيسلاناكو

 نورد سقف ا ىلعامترسشنو لدذصوتا ارفعز نم اماش تغسصدقو اهافلأف ظبقموب

 كلداد_>وف ةرطع هلل 5 . ا< رام لمدق ب اثلا ىلعرع هيد ا دم نماس رق

 هد-هو تاماّملا حرس ىف ىش:سسشنلا نبالادو كلذ لثم هش تأ اس اطتتاورطا 0

 دارأ اذاودرواملاب شرتوءاملاب ليتو لمح امبد_ثو فقسلاب قلعت هنمفسلل عارششلا هيشةحو رملا

 موعد لوق هنق ه٠ بواعملا س انما ىلا عحرو <م ال ىهتارببابو

 بء>اصمراهمل قوم لكو 5 هنا ني-ضورلار ا ىناكح

 دراي ميسن اهتم عادلا ىلع بهيذءى غوت ببلا لوطي بهدتفاهلي امدح ماني نأةلئاقلا ىلحرلا

 اك فرصلا ىلا فرصتي

 فلا ورمدلا هير هلثا
 تقولارضاح هاندنشنأو
 لاف برعلاراء-شأ نم

 كلروحالامبرعلل زو

 نع بيجي فيكردي مل+ف
 ة:ةاوملا هذهو فةوملااذه
 هده نم ةقيدكو

 انريخأ ذلة اك! ةفراصملا
 تحدم ا لوالاْ ب نع

 مأ تيكزو تحدق مأ

 ناي همفق تحرح

 ا
 تبطاقن تأدب لنا اهنم

 كناهيناشلاو ىديساب

 ا ا ل تفطع
 الو هلحىف ناضكرال

 تلق هط2ىف ناطنع
 ىح رعشلا نمانزودخ هل

 قوتستف كدلع تكسا

 تكساوك ظحلرقلا نم
 انظح ىوتسن ىتح انماع

 كسافن أك لع ظفحأ ىنا م
 ظفحاو اهءلعْل_ةفاوأو

 ىدقفاوو ىمافنأ "ىلع

 نع ترحم ناو اهيلع
 كل انهتظفح اهفالتخا
 اندخ او كلذدع اهنع ىنلسف

 ىنتملا ببطا | أ تيد
 اهدغا لايسرادب الهأ

 اهدّرخْك:ءتنانام دعبأ

 تع
 اهدسغ لازب "ال ةمعاب :

 اهدنكلازتاله نمو

 لقتل اى ىدععدخ 1 : ١



 ىلا نيدلا ىس يشل تيب وفر لاو فدتتملا سانا ىلع مالك !ىهتن | (بواةملاو ىظذالا)

 00200 * 2-- 00 كنبو ا لرخ رن ل

 3 تحاك ال ءىع ا
 1 ءارذعشا لش تلقف
 ةهوركم فا وقنمب كلارأ

 فاو لك هن- شخ تافاوو

 قاقتت اهنم فاق لسكك

 قوشفو قلفتتو ققشنتو
 5 5 ا ع

 ا ا 00 ل ا

 ماكلا ىف ماكلاب اونأواوذرحو . لذعاوةكناىئد وى نمله
 ( بولةملاو ىظفللارك ذ)

 1 ٠ (ملالاب عام الا الم لدع ىطظفل 3 اعمسدا باتل | ظاوو ىعمد ضاودق)

 0 مم قع لادا رخآالااوهدحأ ف لاخ اطخاسن او هاكر لثاعا ذاىذلا ع وم اوهف ىظفلل اامأ
 ضيف نمل والا ناو ظافو ضاوتيملا ىفىلوقهده اشر ءاظااودا ذلابستكي اك ةيظفل هم سانمهنف

 0 امبرىلا ةرضانل-_موبهوحو ميظعلا نآرشلا نم عونلا اذ- مى: تللا هنا كاوذاملا
 ىلع بولهقل|تابح مهل وقكءانل اوءاهلا,بتكءامهءاو قط او رظالا نمىناثا اوةراضألا نملزالاف

 ىناحر الالوقكن هونتلاو نوناانوأثيدحؤوه لقوتا داما ةاداعم

 تزاوه ادعنم ضيلاىدحاب ٠ ناودىدحونمدنولاضد و

 فيقعلاننارعاشل |لوقكن ونااو فاالابوأ
 ةنسحلابق أ نكي لنا 3 اقراهحو هللا قاخ نسدحأ

 لادا لحال اظااوداضلاب همسك رب , هكلا مب عصا وادج ليلةودو ئطلاريغع وذل |اًذلد م ظنيمو
 هحر م ىدروأ هنا خئاصلا ننيدلا سم يشل لوقمدقن دقوةيظفللاةيسسانما هيف ىذلا قرملا |

 قملقلا نانع قاطأ ىذلا "ى 1ك ,ا|عونلا اف ىلع ل>رلا نها ن مآيشةدربلا مقر هامش ىذلا

 : اتا رنا وناصغال ا نيدانمق هنالؤل ىاعملان م همق مطانلان نكس نةلح-زلاو ها اع مالكلا

 لدْزل ارك ذاذا لاهقمنءن دا ذا ريتا ناكدهحالطسا فرن نمالاةناك-لا ف هجمر نسال

 هلىدغصا | نيدلا حالص ع .ثاادروأو نفلا ادد دل اهم هلا تس نو هنر دعانا وهند نبا ناك نام كساس قال

 0000 طلال سان قالو دج رفراتك الا نع ىفت هكيراتو هزت دي هلامز ار رغم :ءدإ| * تلد كلا فكوامجا
 00 0 امال هسناح قر له قرعمراب تنرج

 نا قدحأو قرمثتو
 ددعلا اه رثك االءامسشأ
 كضرق نءع اًرحن الازد

 تاقوضرغاءاقأو

 ه قيضأ ل دنر فرك, انأ الهم
 قزرب ىلاخأ نات سرخاو

 همالستكساذا لرعأ ىعد

 قرعبوْ, وذ دمتي لوهتلاف
 همكشضءوس تاكساف لت اغاو
 قر الاهءازورومسلا عدت

 ىداولوقأام عنشالر طناو

 ادوذاد 1 باب 6 6 مع 0 نكراؤنأ عمو ع ا و

 نوم> راو ا رو*ىف ٠ رو-رباو-ف نو.عوعامنا 8 جالامجأ ايلاقفان لع
 تونفوطةنب 01 لو م«رونفلا ا اماعفق ردن ال ىجأ تاو

 نوس.عنمردسأ» اموأ فدكو ل روعسم ىل هرظن م هر طا ن كرعش ناو مطق:الاد هاب

 ضاق ىأ فيسب ن 0 طاها 1 مهدقتم سياف بيع ةبدع نكي لنا

 لوف كا راع 2ع ا ناالق رماد د_>ولو كاع انعطقلا

 لو<«نادمىف نوكوناولو » ى-ماس راق ري صااو ىت> اماو كءلاالدس نعطلا

 لوقيول ديري ناكشباىرديالو ه٠ ىن» ذ ىلعانين دلا قضت شرا ٍكءفص»لاربال-ةقجأ
 ضافا|ناك-ملاب>ر ىبوءذو .طظ اناالا نمو ظفحدق نك سنو فرصا ىح هعفعص:]

 ادغو ىتلما لوط نارك-س قدا ٠ اد-غو بارت يون تاطأ الو هاذقرعو هعم فردنتو
 راكمالسا!ب.طىندمثب م ىتدح ىل-عر_هدلاميدسأ أب الاه در نأر عاشلل نأ



 اذ

 نورك الفراذنالا نمامخال ىنهملاىف تاذحنيظذالان الاقي الو ني ردنا ةىاعتاكضدك 1
 مهو تولوفملا نانا و لسرلا مهونولعاما!لّوالاب ذارااذارهاط ىنعملا الد >أو سن اهب 0

 هلثمو قا نس 0 ىلا لوقو راذنالا مهيلع عقو نيذلا 1

 لضافلا ىذاقلا لوق هنمو برمذلا نمبرمض بطرلا بطر مهلو هل مودربلا ه:-دربلا هسمهلوق ' 1

 اذاقلانيدنيدو افومذا دلار ادى هل ْولِظلاو انو.سهلرادقالاو افوةوهباس كولملاتلازالا| '

 مامتىبأ لوةمظنلا نمو قو.ساوويس4.ضاقتلاو درس : ْ

 ماج نمافنمئاحنم ٠ ةنايع ترسكن ات ماسلا نه ْ
 * 2 ىرعملاءالءلاىبألوقىلحأامو أ(
 لدسن|ىرك ذاةلاج ةاكز ٠ نكست ناذلاج نمةاكز ىريغل 11

 ىلاعن هللا هجر ضراملا ناكل 0
 ءاقش ملمريغ فاد م 5 ىرع امولنع كلاجن كاَاله ْش 1

 ةاجخوبش خشي علا دبع خشلا لوقهلثمو |! ٠
 هربع قشعلا لهال ىنريصت ه# هريعه يق مو لكى بعل ا

 مشد يق نفدوقعلار هاو>ىورلا ادهن ماورهظًاوردلا ادد فىلل-ضافاا ىذاقااووهصاغو 1

 هرتقريغ نمال-س ره ود غش 3 ىعمدت شعب ةاشولا لفغاذا هاه خويشلا 0

 هرشء لوط نمال ل لعتاقث «٠ ىناتحلا ىف قوقشةمالع 1

 هركسرم--١1 قولو نقلطمل هو انانثلا رام باب مرلأس
 ةدضضق نم فيفعلا يدهم نيدلا سمت فيرظلاب الالوقانههي راظو ||

 همأ باق نم هبلع ىنحأانا » ه.لظ ىب اقبح ىزاحأال

 هيَظ لثم هلظو ىل_ةمءاوكم نم ءالكع لشمار وح

 عونلا | ده ىهتاسمارغن مريهز نيدلاءاستاضل الوتس

 فاطقي لرظاونلا ريغب ّ هنك-كيد_خدرواهز

 قعضم هنأ اولعامو « فعضم هنأ اوعزدقو .

 اناس اهملارك ذولا ىسهتن امد :ءناوملاةاح ىعسملا هباكىب ىريمدلا نيدلا لاك شلادر رادأإ !
 هتوال-ح قاوذالاب جزتستاهفي رك تابالا ىفابو فرطماه هرآو مان اهو باملا اذه ىنىتبحمت

 هن : لمحل تاسالاوةل د 22مل

 اهااهلالوقف دسعو الس اناثأ ٠ ةلامد4 دش تناو نا”ىل_لخ
 اهساهمدلا عرب لمللا لوط تاب نمدو ه هب ىدلام ظءالوغشموهو ىنأ

 اهب اهابوب قسبتإل تزرباذا ه ىلا ىذلاز ارغلا, ىررتهنيشب
 اهماهمأوأ ىبسظاا اهايأ نأكخ مل ةقاحءالخ الك لامه

 اههد اهدو نم دولاب تادق م تجحو يه ىاممودول -:اودونى-:هد

 كرم هعدبلا مهلوق هل مودقعا اهطساوو د ةءلالوأ قود_صا١!ىقددصاانالاق نم لوق ىيعنو

 ةيابن نيالوقىل-ًاامو لرشلا
 همامالا ل ءالماحكلا دع ٠ همامااب لرعش تحت كماوق ْإ

 ةيرونلاةدايز عمدلو 31
 فرطمودو غدصلا لاذ بناجو « ليدم ودو رعشلا ىنارأاملو

 فره#لا سانحلا ادد مها تلمتذ 5 هلق ررزاج . نمرا. ادب

 نولطظاانم اهصاخو

 ناهللاو دير كب ونأ هركسذ

 هنملقعأ ََّرهلا نوكست
 مف ى طغتف ثدى اال

 هم غرو ظ نأ ئردقسد

 ةيدلاه نع طنو هميح
 انلقف بتكي نا نوداسمتن

 انيلع حرتقاو لاذوتنأ

 لوق نزو ىلع لون نأ
 ثحىنملا بطلا ىبأ

 لوعي
 قرأب ىلئموقرا ىلعقرأ
 قرق رد هربعو دب رب ىوحو
 كلاهديأرك وأردتاو
 ىلا لزب لو ةزاجالا ىلا
 لاعفاوايستاراغلا

 ىدرسأب؛ 4مم دب تكد ااذاو

 نا 20-2 0 أذ

 ا كن أتش ال
6 

 قعشنت ين

 ماهتاق همذنلا تاقاذاىنا

 قد رب بط 1:ءلعءطرالع

 اقم تركز كا
 اهدذع

 قرذغتاه رئلاب اهوهمو

 املثمةهمدملا ىلعزيحأ ىفا
 قدصأت قطن اذاو هنانرتو

 هلاهل صأ اركك نم نعال ل

 ىد_ةغاوةعامل اىتمو

 قف
 ارداخ هدا ىفاثمل تنكول

 ىم نيكسمان تبورا *

 قرع
 هاسفنتم اهنلق دو همدتو

 اذاب تلقد-5 ىذلا لعف

 قرختالا



 (فّرحلا رفعسملا)

 هرصعم

 ىنلا لوةهنمو نيفشن رهفتذ ماذا نيقسد وىبمعطن ود ىذلاو ىلاءت هلوةاد ىف ماةملاواظفل !دكرعب نادتمالا نذا تذرع

اف كيوي رمدق ههجو هلل امرك ب ل اط ىنأ نبا ىلع اسو ه لع هللا ىلص ا مدقت ىلع فر رثلا اذه
 ىلصىبنلا لوقو قأو قت: أو ى أ ه

 لاقفهيسننعهلأسلدقور اكقالا لسس ىلعد ثند ل نيح سو هيلعدللا ١

 دكهم ىف هعفر وتامرك-هلاىف

 »ع ه4
3 

 هلم تراقأ نأ ىممار دو

 مدا وا نيل
 هكنأ
 | رهظ تعضق تمظناذاو

 ى رظ امم ىوثلاوهالا ىلعالا مآ نيا ا

 | نيرقلاه-ناحتوطحو
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 م 2
 هم رو هعدا هددتكتقل ١ دو

 هكلسةر ىف عصرردلاك

 ني رفانع تر
2-6 

 | كس ةقازاهلمارملا دف

 اندهح 3 اشارك نأ كاوو

 اهاوط نأنود لعمت

 : اهكرفيو اهكرعي لفحو

 تاع ١ هل اعل تنلا نا

 قع كلاق هل انلدإ لولاك

 ا اهررزأ همضتوأ كذا

 نورعلا

 ملي 0ني»لا لذ بيبا ىأ يع «.اوفرطنيح سن !نيعلل عم ىلصو لا نيدلازءتيبد ||
 ١ ىسدأا
 ناصنال اهداحن . ءل.عالو هةوذَدا صه ىفرهظ» ام له سد و ىلهس نا لعامل ا

 نس ْ
 ودا دب مدالا

 | كتب

 |هممظن ىذلارعشا !ىلاوعدأ
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 مل ل ظللا لماقو مب رعب 37-35 ىقرطب دعس ءامدلع سا

 »+ (فرح ار فمعملا )و

 «(ملكعلا فملكل اان اوؤرسو « ىلد_ءاوفكنا قاد قل نمله«

 افاتناواطخم انكحر ل ثا تاموهو طنا ساذج هع نم مهممو فعلا سانح امهمف قو ىفا

 س2 هالو ىئابآ هم رنمال 5 ىدسنب نيد ”ىريد- -و ره ل

 ىدرب اط1لا نر. لوق هدمول د1 لق ولدهم“ الاهشساو كلذ لسو هساع هللا ل-هىنلا هللامتذ ا

 لذاقا| ىداعلال وق هنمو هدر ى سعت 4 ترى تاننار طعا اري 2 ترّتخ ا ام ارحانأت ل عا

 واولاطدالا سن اهفآ مكس ةوسسناكلاوعالا سفن أ هف اركي ديأ بود أىاي تاق هتال اسر ضعي ىف ْ

 مهاردورينان دهراشاو هسوعم ميهوو عراوص هءابأ 0-5 : عدلقو مهادأ هيلامل م طم الرد دلام 0

 كلذ ىف شن اح سفنو مكي دبأ ىف اخدولجاو "ام

 بايلا|دهقةيانوهووش-ريغ ناكرأ هعبرالاو دغولا هالات

 رفممهل سيطاوا-رناو « رقممهل سلفاولسناف رعاشلا لوقمظنلا ن

 قرتءان دع ىلذغو + ىرثعا لدور نم

 هيف عمج| اذاهناوفي رح ايدكر لا فالسخا ن «ملاسلاعوذلا الا ف .معتلا سا اد مار 0 1

 فردعتلار في رعلا هيقاد هتف «دعب دعب اي رتانرو ىررالالوقك اثوتمراصناءونلا

 هلٌدمو اشوشمس انما ناكد اولا هل مو سينا ن نا كاعو اه داع اذا نين" رار هتان دو

 ىودآلارقملا لاه, تدك ادخلو هو ٠ باللاودلا نيب دا هدحىف لماع ىبأ :اوق

 | ١ كاذدع : ةونرا تادوأ تدكأو ودوىثهدودرحاهش ترك ذىنلا قلاسرق سب اكملت ليدل رخل

 عك هوك افربوكحح سءءامودو دم لظىاهلهأ ناكدقلو هري معرس يل او ل- ذل شيعلا

 ريسهزءاهبلا تاممارغ نمو مساذلا هرطع ةيرورر ية نم عاضو مسايلااهسذوررغت كلذ دعب سعف

 هلوق تمعملا سانا ىف هفئ اطاو
 ايرطأو ميهأ نا ىنوعنمالف ٠ ىضذراعب نو رئاماييشم سيلو

 امهلاق ىرعشف ارطأ ىف ىلعت

 ابيشا تح رامشا ىدت :الق

 5 هارت روالا و أمو

 5 هند و ىدب سنا ١ ىنمعأو

 وهورخ الا نع نينكرلا دحاب أ دقو فعلا ني ند دلا سون لوةفرظأ امو
 هيلق مارغلاب اذ هق 5 بحث نء ده ىدلا اذاب

 هدقولع ىذه نكست 5 لدلدنمرعسةلا ىف كلام

 اوفرسو لو قامأو نومعملا سانا ىلع ملكا ا|ىهش ا هشضاطاو هدفا ارطا شا !وشنلاب هيفبلاطد لو

 املدخاوامدرنو نوراطادد-ءىفهاكر قه: اامودو فير |سان>|دهق ماكل! ىفماكلااباونأو

 نالتخا د_دعلاناو كل دريغن نموأ ل_عفو مسا نموأ نيلءفوأ ني عسا ن رمان اكءا اوستاكرالا ىف

 1 راظناو نيرد-:ممهيفاناسرأ دعو ىلاعن هلو كرد ال ىتلا ةياغل اودو هش مدعملاو ررقتاكتاكرإلا :

 بفك
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 رك نر الا و وا
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 الغرعشلا همم تاخد 7 5-2 سناكتنإا لوقةلئمو :

 الهسو الأ معن هل تاقف 3 الهأ قشعلله دخ فردت !ٍ :

 نير يدسلا يللا ما احلا اخ تاكو فاسإا ه2 5 4 ميل ةضطما ٠ نم ندع 7

 ةرهاعلابهن دن نيد تلدمتد قو ةنرصحلارابدلاب ىد مثلا ءاشنالا باخنيسع ىمتلا نار ا ول ؟نيدلا

 هسبعشقا اهنوذق ماما تاكهناقاءل اوما ىف هظذا نمئشب هتءلاطوةن انغاقو ىد_>اهنسةسورخلا

 ىتلخ كفولمك له ولد »و ىلا نا لاعب
 و-:بقوؤنردامقرمتلا تامو ٠ وتلبس سو.لا ناولمقالاتف

 حولا ىلا نع ةريخت ِ موبتاذ ىتنأ دقو لوقت ايرادس.ط+خ نءالوقهذمو

 جوروىام ىدخ اها تاعقو ىرحأ هيلا حورأ نالرمس

 مادمللاق.سوهل لا فرط بكرئانب م3 ىتءمامدلا نيدلاردءلوق هّتمو
 مالو ا 0 1

 « قق-شاعع نءاولأس

 6 امامم هدم مسا

 افشن اكملا لوط ن « هيراح ريغ ىعومدوه-دتاع ىلوقهلثمو
 ىنكو جدلا ر دياي هللال_بيسح م« هلتاق عمدلا فكو رأللاتف

 اذامالا سانحلاب| اوضر ملمسهلا :م ىلعت عد ن نمع .جنا ىلوةدسأتلالا اذ-هىلادرط هالو

 ىس.تارفاهروط-!!ىلا. ىفهلاث هرديورهاظ هنا دمعامهئينقرقلا يصوةماتلاةيروتلا تنكمأ ||
 ةهظعب مظانلا دنعناك اذام الا سانحلا ىلعاهعدعت بو-ووهماتلاهبروتلا نساحتن 5 0

 01 الا لع هنكر دحأ دازاموهةفقرطملاس ان ااماو بهدملا | ره ىلا لدع نم*ناكو :

 نراالاامار هرخآ ندوكحب :ليدسملا قهدابزلا نات ليد ملا ني وهنتبقرفااوداذدو لوالا

 نك-اوريثكف الثا هتمعمن فو فدرملاوصقانلا ىمسنا روفر طااكهلريد:ل هلوأ ىنهتدايز نوكتف ل ظ

 نئمونْليرىلا' قاسلابقاسلات هتلاو ىلاحت هلك هةرطةهسلا فر طملاةمءاطمأ)

 قىراءراعشالا ىلحنمئدد ٠ ىناب بسال سانعلا انأ ىتسلا مهلا ىبأ 1 لوم انوآلا نكرلا لؤى انو مد عنك قاتلا نكرالوأق نوكن ران ةدايزلاوواسملا ا[ 0 ٠

 ىاجرا><الاىرذز«لالذ ٠ نيعم لاساسك عبط ىلف 07
 ىراوراودالا ن-_عدنزىل-ذ «٠ ادنزراودالات.ك اامذا

 فراو نراوعلا كان ىلع ىنانث ٠ فراوع ىلا هنمتقيسكو
 فق اط فت اطالا كلت ىلع ىركسش و يي فئاطاو هرب نهررغ كو ا

 هزعهيفد_غألرتلا نم « هزعأب رت نيبامىهسماف لئاقلالوق هلثموأ||
 ىنيع أو امظان اهل نرعأ لودوهمباهشلا طغركحادنلا ضعي ىفاهتي ار عمل طملا الد ةديصقو 0

 همر فرو الا مارع « هيلا فرط ريسشاام ظقت امتار أ اهمف :

 ارملا هظاطأ هنع . ىنغن مراو صلالءفتاكك

 هامقّشلدال اق

 نمىمدنال

 هلثمو

 ءروغل ض

 اثفن هلعج ىذلا هتان نبا ماظن نمو
 ايحاوابلقنيبلاةادغت.هرف ه٠ ابحاوح ىدعلا لاء ماكت ةطع :

 ىرحاس عىمد-هقرقرالا 5 رحاج مي نلا بهام هللاو كوةهلثموأ]|

 ىل-طل نيد ستيب ونار الط دبلا تن قامصو فرات رماتلا نسال را

 ملي ل عمدلاب هنأ شمهاذا » ادكىوهلاءامع الجهنأ ثنم

 رثقاتلقذن تالا هداشنا

 هقوسأ ال هئضاوتيب لكسا

 الادب فأ الو اهملاالا
 لع نا كاد ل امو اهناع
 موشح هرخآ انني لوقاورمش>

 سعهتسفاواتني مظااورسشع |

 حضني ث يح ىلا ارح ملغ
 ترزلا حضي و 6
 لقت وها ر عمو

 قرعيفدرطانو هبا
 . قرفيو لطاعلا نم ىلاخلا
 ونأ ىبافلطابلاو ىذا نيب

 .نانعل اد ناكراش نارك
 ىبأ دمسلا ىلا لامو

 لاب هلأسن نيدشسحلا

 0 هيآر انشق
 ذم لكل-هعأو ءاضرالا

 0 د_ةاو هقو هنأسأ

 هلاوىذلا تينلاابزحاو هلقو

 ىراج ةزاحاءانزحأ انكو
 ىرابو عسبطلا اهيفوقلا

 قراشت عملا امتاسلل ١

 قباسورطانلا اميرطاخلا

 اناقذا نانملا اه ف نانحلا
 فس ىلع تردالااده

 هك
 هكرد ضن رغلا دنعةكورو

 داس ل ى عرس م

 هكرب نع ئطارشم هماظا نم

 ايهذم دعبأ رعشلاو

 مادعاصمو

 هكسفىف هعيطم كوكي نأ نم

 ريغمرطاو1 ا ورحب مظنلاو

 ضرقلار< ىلارظااو «

 هكداقو



 م

 ىجاحلا نيدلا باهشلوةهلثمو |
 تكاب:نيعىلوةلعكم ٠ وزغو لز-غ اهلني عدل
 تك اهو تلزغةل قم كل امفو ىضاوملا الث اعف فتكاحو

 ىروف: ىشةتو ىلصو ه وجرتتنك اذاتلات ىدرولا نبا لوقهلثمو

 ىروح تيدانروحأ ه الاوىدخدروفص

 الاناهنم "ال كلاوعد
 مواسأر ظفطللا نع مق
 لاو احد رث-ذلاق لع

 اذو تن تاقف كه دابأ
 | نيسحلا ىأدسسلا ىلا ل3

 | انهابتاقفزيملاتيب هلأس
 | رس تارانت خلفك اانأ

 خب اصلا نبال اود هلممو

 هراف هسحما فت سلوارج ٠ تدقولادلىفاشحاوتردض

 هرحاهلارانب ىضرب ىذلا اذ نم هىوهلا قلقثلا ىنمردتو اذه :

 هاجت >اص دي ملا كإملا قةتامت نبالوق هلم ١

 انمانثلا مظنوهنم|طءاارثنف -. هتايه انتمساو ل_-ةكإمانل

 ىنعمانل ىنمفاظغا هل ىشانو « هدوسع نءمراسخأ انرك ذب

 بالا اذه ىفدهاشلدعًاوهوهلوق هلثمو

 بصلا قنيلالا ىلءرظناف 5 ىبلق سن اههكءاع مد

 0 تاقو هر عدلا هش

 رك ى نأ رتشادهرشحا

 هلرمسأو هعبط هيذكى ذلا 1

 هرك-ذهس.فلاجأو هنف
 * وم ىي..©

 !فزت ساو رمت هلع قفناو

 هفيقح ق هنودو ةمو4نق

 ةركدأم همقام سا< ىف 8 ه-طاخلا سحر ىلع ابأ 3 هدطاب نع هن رنعو هنس حث

 هرمذخلا فلكل !لاةفاصدأ « هىىلد_-د1لادروتاقف نوال وهو هناكمذخأو

 بحاصل !نينودلاردلوقهلثمدأ]أ هؤوءثنب لكنرئاسوانب
 كلا را

 هقفا ىلا ىن-ءملك مظنأو
0 2 

 : الو هضارغأ نصا تدك

 ريسأ مار غلا د_.ةىنانأاهف ٠ هد ضراوعنمتبنبتندق

 روءشراذعلال بق ىوهلابالو ٠ قلعت طق ى_ثعءلاب ىلناك امو
 ىدفصلا نيدلا حالصلوق هلثمو

 لئازلا لاملتاه-فىروزيل ٠ ىركلابؤدصت ىقدصت ل نا
 لئاساي فقعمدلل لو ىرحأ ٠ مةءاوءال دول ىرةفىلارظأاو

 ةلخ ىبأ نيالوقهلثمو
 سان.الابرع-هلادع تيظحوو ىتينمو بارمشل ارض دق حاساي

 ساك-!!ىفهلك ثدي د>لء>اوو ىنةساؤانسح د1 اراذعلا اسكو

 ىوجلارابحلا ب <علوةفرظأاموأ|

 | ىتطبسنو هظافلأ ديعأ
 | ناذ سفنلا عطقأال نا
 دةانل نكماوأ د>اول امم
 نطالا ديرب رمض> ل3 نمخ

 مك وىلوةن#هلوقزيعنا

 وأ ىوأ هلنا تييلا ىلع

 : ةيورلارادب همظاامحرب

 ا ناسا ىلعه_تامأام ىلع

 وأ قيلا ديهلق سفنلا

 مهفلاو لوقءملاىوذدنع 5 ةيوغأ ملاعلا َّق تديصأ

 ىأ ىبأ ىدح ىنكحامو 5 اوماو اوعمماو ىوج ىدح

 هيزان نمروناكروفأ 8 اسناادعفا بركن م تب دو رامعملالوقهلّدمو 0 عاق اناهم 2
 0 . : . 9 1 نإ .--نوخأ

 هنراج ىلع دوحلاب لجإ 5 ناب ىل ند ءاملا يعط كو
 اذل ىدتن و همواعملاودد

 5 ىراغزلاب روهشملا ن> نيدلا فرمم خيشلا لوق هلمو | ىل<و ةلث امملا ضر نع

 ىهل:فرطالءاهكارودننع « معراقأ تيار 0 لحد راذأاىدب نقد رطاا اب

 هجو لكنم صددق ىتاهسف وه ىبوعدت لو لانصضا ه>وىأ ىذلاامركسب وأ لاةفهب

 هدوملا نب دلا زعل وق هلع 2 0
 قدا ويكر 0 نوكست نأ نم اننمؤد

 دلاراب لست نم توا

 ١ ىلع نيدلا لاح سل اانهبن دوورخ الامز اللاوه عمدلاو ةيروتلا زال د انه سن اهاارك دف ْ

 هقايتشاى لقا ىدت هحوأهل «٠ هقاسو دانس -حلارادلع ثيدح
 هقاسو ثيد-حلالاذاناىداف «٠ امتادن_سملاىلاى_صنانناىرد

 هلدمو

 مة ل ال



 مس

 ابظااقاد-اداوس تلكدق  اهظالأ امناك نوبعلا دوس **
 ا..طالال_> اردسان!تدنأ «تنراذا سورا | هو ىلا نكس

7 0 43 1 

 ل .
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 اديشم مانالا نيس اادغف وه ا متامصقىف قوذلا من ىرسو

 اير-طموأ اصقرمالا قلن .٠ اهلاوقأ تعحرنااذل->الف

 ةيروتلا ةدابز عماضدأ هبف ىملظأ ن نموو.مانلا سانمسا ن نم هبفاك امىلا عحر

 هنس> هطقن دنا فتركسنأ « دقو بحأ نم ليبقت تيلط

 1 ىدذت عل وها اذا لاقو هدلق ىل قرف

 قاوذالا تافتلاو ه:عاهتتر واعد مهلعل ه ذكر نمةيروتلا كارد سا نكمأ اذا مالا سانخلاب
 ةيرودلا نمهومظ:امبااغ تد>و مهما رظنلااتع>اراذاواههةومن>ىلاهولسلاةصصتلا|] '

 تيب ود نملك ىلا نبنيدااردص يشل لوة كل ذ نةامان اسانح ١

 لقملا هتوحامنةرس ضبسلاو ٠ لالا اهكح قطاعملاو؟
 لقتعت اذقلاو د2 ضبلا ٠ تءكح مهءلع ىرهاوأ نتالاو

 ىلع هع.ضوم ىف نيسنكر لا نمالكت زرأو لارت-ثالات لطب أ اذان اما: ناسانح لهتعتود < ذأ
 زوك قى رهاظا ادع ن.نيدلا ىي<لوقهلثمو سانا ىفةمغردلنمقدرطأ]

 بلق ال, باق هل ٠ عمسالب نذأىذو
 بصا١!ىفتشام لةقو بح ىلءىلوتسا اذا

 ىهدااَولْول نب ف سو: نيدلار د. لوق هلثمو ||
 ارذشأ ف شارملا وح ؟ىمللاىهخ ه افهمه ءاوطقلا ند هند :

 اسحم كل اهدو هن_سءانق « 0 بابسملا بح ادب اولاقو

 اع 0-2 * ىراصن الا نيدلا فرست خيشلا لوق هلثموأ 1

 ةران كلكصت وامر الساق 3 5 نا! ا1ناذب ر نمانل 0
 هر ام وج ىفسالن 0 ىواتو ول_تامعىب 1 1

 هارثهلا قسىز رابلا نب دلاريهط خشلا لوق هلثمو

 ىف اهل لاط م« ىتنتاا نكلا ةنطان
 قس لس تعلق“ م نأ كلكم تل

 ىادولا نيدلاءالع خيشاا لوق هل مو
 ءاسعن انال اهءلع مك ثاالو حاردملا اهتيعتنذنأ
 ءادوس بت لعفادهام « اولاعذ ىنونحاهع-ثعقداز

 ببطلان نيا
 ماك- حاولا ىف دربل|لمماو « ىرولا ميلتل ىلوملا س

 مالو در مولا اذ- متاق انمو نع الانام 0

 وهو هيثالثدي روتلاوحارلاب ل نعذ قارولا ن .دلا جارسس ئشلا لوق هنثموأ| ١
 تادانلارث ارضا حاس مارش ل ارب نعمسط: ال 1

 تاحارلا نمتافنالءلااوقرس هدةومم دن ف ورعملان 0000-0 :

 بعسل اك اًثيغ لهي ٠ هقورعم لزتم ىلا ىت اهلا ن نياك الوتد

 تنجلاراطال-بقاو ه هيرذعلا اذلدقا 3

 (بدالاهءازخ - نا

 || اوضري] فاصلا م مارست ن متل نم عسج نا ىل ةمدقت دقو مالا سانا ىلع مالكا ىهتنا

 هالات ديرثال س>رسرامأبأ
 نكس:لفريولالا انعّمحااموأ
 لووفناتلو ل بروس |

 الو نرطري-غل صةرئالو

 "لانك ذا ناو بيسريغل مت
 رك نتودناوفساحلا' التل
 الا ءزو دراو ثاناسأ
 اعدم كد انو دئارف
 (ىغستف انلأستو كدنع

 دداولك فهي واند_ةع |

 كدرلاض ند ه_غةوم ليم

 عمم تنكحامد ةو |
 ءاهتلالا ىو كد دو

 5 لاو عم عامتجالاو أ

 ىلا مهن كلذدللا ليسن ١
 4- ءلعاذمو قمن بدالا

 هيقرط بذا: لدلاىلاو

 هلم انهوساواري-خ عممأو

 تكتام ىذلا نفلابأ دءتارأ
 لنارةأ هبت فو كنامز هب

 تزخأو لنانع هب تكدامو |
 0 ثنوسادهي راطف كلناكم هنم

 هل 00 وا

 لهاا داقو ملاعلا 0
 ادهداتةيضوصا!لوقاولاةرإ
 ان د>حو سرع انراخ هاك

 تاةفوهامو لاف سمن ْ
 نامظنلاو تئشنا ظفحلا |

 ترد ا نانا تورادإ

 هذهنتطشن ناةهددلاو
 ناااهيفتنأىتلا كياوأ



 الو انعسضل نأ قا ١ اودلل

 اهعفدنالو اننسعدو اهعضن

 هتعزع دعم أ انأ هسناكو
 هنأر ىولأو راددلا ىلع

 | هفرعأو راذتعالا نع
 | هسشن نوذط نم كلذ ىفام

 |[فاةةكرب واصنو همت مو

 ١ اندقو فازت تاداقتعاو

 أ دق نوكساانوكيههملا
 ٍ هانيطعأو جلا هانم

 هسة طىفانءاق ةل>ارلا

 فتدد_ءوفأ

 عبصأ هدق ضيغب لك
 رايشأ هس هفناو

 ا باعصأو تاناع باررأ عم

 ١ نيعلا لان: ال تانابرح

 انحرسو اسيجالا م-ّنم
 ىجأ ىف هزمو مهنم فرطا |

 سطءأو رغلا لا نم

 ًاريرهنااننظةرغنلا فن نم

 ًارسود مر موأ هبيتكق لينأ
 را نيدكتالا لقب وا

 | الاراشي أ رمغ نيدضولا
 ١ |.م ًافاووصاومتا> دةاؤوح

 | هترمدملا شخن لو هّر#عملا

 | قرع ساحو هللاوهلاذكو
 ١ تس لثعو هدر

 أ لاما همضتقنال

 أ ىقيتست ةلابلا قانا ضو
 | ىتح هئاوادغ ىلع ءاكرتق
 غرفو هسار ام ضن اذا
 ا ا :ةطعه-_مهاوسو ةهيعح

 | هللا كلاواءايانا ف هلع
 ا.راماسترعر كار عد
 | ةلارزدلسا هلق رابملا
 | هشوانملاري_غاب د-صقو

 | حرفءاوكءوا_ضأ دهتلف

 ل

 ارننم كلك لايذالا رهاطاب ه. اك ذلا لهأ اب سافنالا قداصاب

 ابحر لباب ىهد-غ حوراي م رحاح ندع ةرابع ءارث نسماي
 ايرلا كلت نعراسخالا ىشنت « هبيطنم ىذلاري_1لاههساب

 ايشءمعومدنمامعشتدروو ٠ ىدهلاب كريد تةرنا هللا

 اسطم روغثلا كنا ىهذأ ٠ ةكارأدوعلك ه-.ة:تززهو
 انشأارغث ل-طااردب ىدبأ , اهسمجاوالارغثنمتملو
 اينطم مامغلا ناف-أ عومدب ه ادغدةرهزءامخلكتاخدو

 امنيزابر ىداولاف تمسعنف ه ائماظ ةبرهاعلا جتقردطو

 انكلا لاذ نسمتيطلاب ةلوهشم 7 هسقن نازك ارشن نمتاجو

 اسقرتم هلال ىعذأ 5 هنيعرج# ناوبي د -علاب مع

 ايرشم ىعضأ نالز_غاادراوشل ٠ هناقد:م كما ريع بدجاو
 ابصلا راب تبطولويذلاكنم و ترطءنواذ-ثلاتمستاذاو

 اينطا كافسص 4م أمونم .٠ ةر»ا ةاج ىداو ىلع جرع

 ا للا ثلا ذريسغف و هرمشت كدر ىطىفاذل لجاو

 العم داعبلاران ىل_ءاساق - هبرمصم ق وادو "ىلا عرساو

 امص هش سذالا ضور لازام ٠ ىذلا ىداولاو فسلا كاذدَس

 اسنأىل ه-فطارةاجىداو وه ىرأ نك-ا هب: صعمناو

 امصلاتاماكس ىناذلتح نمو ٠ ىتديشىد:ام<تعضر ع

 اسطاشع تقذامم ك2«: نم ُّك مك-ةحو ةاج ىنغم ىناكااساب

 اناطمىقالتلا نم لاس نأ نم 2 مكدبععسنت نامرملا كل اهمو

 اس نمرخاوالا ىف لىوذلاا رق « مكرابدو#ريسلاتمهتةثااذاو

 ا لوك و ىبفل و وطي ىرهدابْكلا|تغتلا دقو

 ا 5 ارو يمد تلو . ةقلظر تاشلا لوط لاخررد
 ابدستم ىصلخت ىف نكر هداب . دم قد نكح ىترسأو
 ايلطم ىلقل امهريدغ قاأ مل ٠ اهلح دق ةنيدمو دمك
 ايرعمىردق عفر نعادغى ضف و هنحب نامزلا د_صقاذا ىلوم

 اينطو نيدةرفا!ماه قوذنم ه امتوسدوعسلابصن ةسروذ

 ايهذم ازارط ىهازلا اهرب م ه ولعلا لا- ىلعت.سمأ لئاضفو

 ايسنت نأ اهةحو لايكسلا نيع ه ىلا نك.]ذي وفم ةءادكحو

 اه اذه تبنطقلا ناو هياط و ريسذم نم ةورذ ماسلا اذاو

 ابويم فيرششلا ملعلل هارأو و هتاقيطتلعدق لضفتبب نم
 انرس_ حاجتلل اياب هاقلت ه هناي ىف ةسحاط تققو اذاو

 اسصاملاناز وامندلا ل-حدق م هلضفنم ايرارسالا بتاك اب

 امظلا ضد نع بطاطارا+تنغأو تنثنااذا قاشرلار هلاك مالقأ

 نبنددلا جان ىضاققلا ىلا هئامتامتو نينتثاهنس هسورحلا ةرهاعلان 9 ماه تنك ةدم_صعلاهدهو

 علطملا دعب تلقوهسورهلا هاج ىلاو هلا اووشت في ملا ءاشن الا ند واود بح اصىز رابلا

 2 هنمقراوهامميسنلا بطاخأ ا

 ١ دمع ا ع يي



 اوال

 قرم ىنمنفللابرغ ناكف , ىمدأ محخنأ نفطاىفترثاكتو

 بورحلا ىفاليسن أن ظنذ َنَوثأ ىوولاىف كرو ىنأ ٠ ىردامولوذعلا بف ىنفاخأو
 نطدقف باضصدال ناو ق_ثعب وب نمدحار عمدلاو هداك ىسالا لسعح نع 0

 تبقل تئشىتمكنافازعغ قؤول هتايح كلع ىندشي « نم ناوى غلاوه لودلا نا
 نشهني امضفاممخ انم سر لوم نمرصم مايسو ل رفا ريوس كار 1 ١

 اهضخ كاكأ,و امذه قدبصتب لئاسمنم هل بعاو ه اكلاووذ لع ىسمدنمراتع

 تداينخالا لع ءانئثحو اوقسالفْد_لعىلادع ظغىف ٠ ةمادمْ مف ساكت سس داو
 ري ملصلاو هلو نم هللا قروب لئالعلاو رهزب ىل-حلاب وه-الم نصغْكِرفطع نمتمهذو

 من>اق سل اودكتح ناو قلعم .بولقلا بح هباطش م لمأت دعب يد نم تأرقو
 لئاقلا لوقءان دشن واهل قءدض قرروهو هسءاعىظح هىرولا د س-امْكستح- نمتةزرو

 هيتيضرام اهمدخأت للا ق-:هم وهو حارلابووت سلو «, ةديد ىهوتاذاللاب تمعنو

 اهسافن أن مك بفك براعاو قروز ىباداانيبام برشلل ٠ هلاله نأكارغأ للف
 حزح قرزالا و دءااوأ ناذسلا وهذ « جدلا ىفنعطيرسقلالاطتساىتح

 , ١ 1 (هلالقو) قرفةتناضر نعال اننكجا . ىركللاهب عمن لل البيحاي

 ىريغلب وأي سةلاو كصمت قفربال بلاطو رقةسسال ٠ ضك ارةرسملا ىلا بابشلا ثيح
 !ىعناك ىجل نااماعط قليأ ىدوكياودامجلا ىو .ءااهثخب تيميكلا كان
 ءامظتلعفام كغلس لأ قراي ىكعمي قرا لبيع زا و ,نذايو سلا اواشملا |

 ارعتب سف ةادغةمظاك جدملاىناهنم ه احدموالزغاهبولسا هب ارغل مضاوهتدر وأ املوط نءرذلا دا
 لسقُتي ناطمشلالعحو قدمرك ذلكو راذنلا لدصأ ه٠. العلا فعح ىلعم_هارك ذاموق آ
 معقيوهفرط ناف-أ كلذ اوقتريلفمهدودج ضعب مْلاو « اولزنلفمهرايدضعب كلملا 1

 هفنأ تارعشدب قوطم حوتفلا ىاب هنأالق ه مهحدءفدملا نيدلا عمس نا

 ىحصن شغلا نا نظ ىتحو اوقب م هلضفأ ءاقد م-منالف ٠ افولانندىلعمه.ضامقدب وأ

 اردهتلق ىناك ىنفااخو قرطماهففرطلاليقباعلاف ٠ هباهمبولقلاهيهاوم تءالم
 ىلعاب أد مسسل انا قمنا قع نارا ىفنيب نايرسغ « اهداوس همالتا اناكحو
 هنبب و ىنيب عمجلل طشن قاد دعب ىهو بك اوك | اهذعو ترصق ازعل ا ىوس بف ب.عال

 ضرع تبحًا ةىنامدق قدحتك لاقدحنمتدقو ٠ هلضفنلمكحملا كاملا ا مأاب

 تبلطفرك ىأروض>* ىلع قمن المكدالب ريغباباج ٠ مهسيع بلت حادملاتدقبو
 هدع هذهتاقو كلذ ىهش ةمامغلا ةيكارهاودم و تدعال ديؤ#لا نمزانتركذأ
 ةصرفو اهزكتساآ تنك أل ٠ ىتفميتلادس اهماكأ ه٠ هقيدحلوذهب رح ىتح
 مشعف اهزهتنا لازأال ى-كنتوعامسلا ةحراحي ىلخ . امنأالا ضورلاك  هدبو
 هبناكونيسطاوأ دما قرا ادءاولانمباشمظنلاىف ٠ هلاثم نودب اذةعاهتمسطظت
 ركوبأ رذتعات هعدتس اوعفنا ساما لرقيءافصااررد ٠ فذاو لر_عراهشىل لضنال

 الوال تلمتؤرخأتلا فرذعب قف لركذحانج نيقفاخلا ف ٠ ىلراطف تر دقن ب شع نم
 دعت نأرهدلا ةهارك قاما عك الولت:كحام .هءانصضرقلا نمتقاع كلو

 ال تار واكس كاع قنعي ىرق فاةث داخلك ىف ٠ مكح ادن نال ىنمالولا مكس
 ةزازعالو ٠ هلظ فسخ ىلوق مالا سانا ىنىعلاطم نمو



 (فرطملاومانلا)

 معو راجمأ ىتحت سرخأ
 اوةعهيالزربب اذ ا انمي

 دووركلاىفرداغ انأو

 ىلءانعلب 0 اطسو نال

 ىلا مدل خانملا ىفانلقو انلحر
 وذملا انهروز-<2تالك

 ظافااووتنلا اذ_هودتو

 نسم ناكو ل -ع نءاذتن؟
 د.عولادع اماةناانباوح

 قيبصلا اذكر ديلا د
 انلقودمعولاال ثنع ني
 دسالا لع سانلا ارحآ تأ
 لاو دقو هل ةيؤر مهرنك أ
 نالفا تاقانب اهعأ ضعي
 كيلغب هنانانالف رظانتال
 ىدنعو باغ ىلثمأ لاق
 اندذع ان د>-وودارتقد

 هدوم ءازحأو داكترباو د

 نب ل-> لوقهان دشنأو
 هلضأ
 ه<ةراضراو قدقشماح

 حامرمهفكمع ىن نا
 ةبكت انبرهدلا ثدحأ لي

 حالسقمعش مأ تقر لب مأ
 بالا معن انا اناقو
 اهدران برا طسوتنو
 ءاغلب اهودصنو نيمدقم

 مةريصةلازنلا ليقانتساأو
 لاوط لازتلا هد :اهتكساو
 انتأتن اه ضرأ كضرأذ

 مح اهمقسدل ؛ هول

 11 ترص وكر تدرب رج

 ادكونمفدح تسانملا

 دعبامق

 ىلصوملان ند دلاَر رعد اتدبو |

 مالا ىنرانالا قدام قدك « ىذأب حراجر اج عمدلا لبد لكل

 دعب هليقىذلاوتسملا اد_ههيدشن ًااملهتمحرتت ءدعتدقو ىهلان لا كلا انذشلاو

 0 ا ءلا نيد هذدأ از زعءول هامه ف ذصملان لا ويل

 و شرا تس دش ذع ٠ ىرخ لرمالا ل مخ مهلا ليو ىيعت دب
 ثيحو ثمغ ف و>اللاو لمهو مه ىل.دملاو

 (فرطملاو مانلا)

 ْ ء(ملي ل1 !للقو مع رقد« ىقرط» دعس ىل م ام سانا

 | امهبيكحز عمعن فتواغةريغ نم ىعمافلتخ ا وا ظفل اهفتاو هاكر لثاتاموهفم انلا سانخلاامأ
 [أ| نم هاكر مظتن اذا اولاقممناق ل _عفو مسا سو نيلعف نموأ نيهم | نمان اكءاو سام هتكرس فالتخاو

 ل->و فوم ىم» للعفو مساكن يعون نم امنت !ناوالث امج ىعم نيلعفوأ نيس اكدحاو عون
 نموأ نيهسانم ع اناكءاو-ىنعملافامهفالتخاودكرطاو طالاو ظذالا ىف نينك َرلا لثامت دصقتلا
 | اعادبا عاونالا لك اوه ثدح نمةروك دما هغصلا ىلعامات سانملا نوكي نأ دارملا ناق كل ذريغ
 هسه>و هللا م ركب ا اط ىبأ نب ىلع ني-_:مؤملا اريمأ ماهالا ل وق هنك سيترتلا ىفاهلو ا وهمتر اهامهءاو

 | وهو نينكى لا نيد هريغ ميظعل |نآرقلا ىف مةوام لبقو هع!سل !ىلا قا ةلو دو ءءاس لطابلا ةلومس
 | نمر نباج رختسا ن ك1 هم ابرار كلام قوما الك هال !!موق' مون رىلعت هلو
 راهنااولمالا هللا باير اصب الاببد ذي هقربا: داك, ىلاعت هلوةودو اهظءامانوخا اسان> نارقلا
 داجاو مهضع؛لوقرعشا نمو .٠ راصد الا ىلوال ةربعل كلذ ىف نا

 ليس همقدتلا صا درىلا 5 نكي لد ىبحيل بع هتيم#و

 ل

 ضبا نيعأ ى تب ضسلانماعقو ٠ !منكرتران ادوسلا ندوسال
 ىسبلا فلا ىبأ لوقهنمو

 ماحوماسو 5 سيلف « ماخوماس اجو امس
 تبملا ادله نم نسحأ مات هنأ ملعأام نكلواريثكس انطالامعم_سا ىلعر ات هنأو :ةااوبأ امأ

 همدحاو هيف ىرعملالوةنسحأ امووةيروب نوكيناداكر سانا عونهب لمة د5و

 اناس: ارهدلانيعاتحراالف « هيذالباناسنا كريغ ىانمل
 : ْ كإملا ناطاسلا اه حد هماو ىنتملاا-_مضراعىبلا هس. ع مو

 ابحاح بطقو اظاملأ روزاو ٠ هتانحوتح نا

 ا هادغلا ب هذذانوذااوذ 35 هفرطو ميلك ادد قاذأف

 ١ ابأضراعدقو عونلا اذه ىنءاعةاج حاس لضفالا كمل اهحدنماىلا هتان هك نا هديصق ما طمو

 علطف دهم نار هر قاو دجأ ناوبد نع عحرلا العلاوا هعمسولاعاهشىأن 3 ىنتملاسطاا

 ١ ىننملا

 قرشضاةلارغلا نمتنوالا ٠ قرشا 1 ةنارن نبا علطمو
 قردرتت هربعو دب رب ىو>و ه٠ قرأ ىل «وقرا ىلعورا

 اهنق اذه ام سا نم ئدارب انيعب ةدمصعلا هده ىفىبانطا ل>الو

 قعدت كلاهج ىأ ىلع نيسدع « ادخلو ءاكملا يف يبيع تعفنا
 "١ ب طا تاس يس هت جب 3 11200

 ترثاكسو



 وللا نأ ىلا هعمانب وهب
 هذخ أت ال-ردلبلا اذ نأ
 هكللغو مركلا ةحرأ

 نيدو دن عم ممهلا هزه
 تدروأ15ىنين»» نال

 بناونلاوىوتلا فسدمملازو ه الو سنادعبنجراناهل هغبانلالوق هنمو |
 حٌتافصلاواغفصلا تت ىدرلا ديدح ءامهاوط مرعو مزح نمكلابف هلوةءانرهنمو

 لئاقلالوةبالااذهىهتعمسامنرأوأ|

 خناوملانيبىوللا نم ه !ةكلاوه ءاكلانا ظ
 دارملاو عراضملا نيبو هيب قر نم لذ ق>اللاامأو لب دلما ساسنإا ىلع مالاكسلا ىسوتنا
 ريغ نم فرح ه.نكردحأ نملدب ًااماذه ق>اللا ناو قيقدام-ميب قرفلا وهباثملا انه عراضملاب

 ناك ه-:ماد رقناكن او اعراضم ىعم هنمل دما جرم نمل ملا قرملا ناك ى موه رش

 هدعاس لو ماهفالا نمريشك نعقديامهْب قرغلا ناو امهنملكدهاشرك ذأ اناواضن ًااعراضم
 ىتلاةياغلا ىلاوهوىلاعت هلوقك رذلا ىف هياش: اوه عراضملاو نسما« ءامضريغ هكشه لظ ىلع
 اهمصاوؤت ىف دوععم و لنمو ملط هنا سلو عنو هنعنوأني وه: عنو مهو كرد

 في رشا لوقمظنلا نمو اياليلافاد_هأاياربلا مهضعب لوق هلثمو هماسقلا موه ىلاريسلا

 ناطوأو راطوأ لمرلاىلا هل . برتغمنحالا لمرلارك دال هللا هجر ىلا
 بدالا لهأ ضه:لاؤءارغلاو ديردنءاو راو برطةدنعد>ا ار جرش نمنونل اوءارلاو مالئاف

 لوةىن.: ود>او جرم نمءاطلاونيعلاو قولا نعهلامىولو قوقءلابهءاهس شار باك ىف

 بايلاا له ىنةنابن نبني دلال امح ميلا

 رياغت كسح ىف انناكسف ٠ مدسعب نم ىقركم يسفلا قر
 رياخت انيدك ىنانناكسف وه متاع شاوناول لا, تدعوو

 لادبالا ىلع هفورح جراخم هب راقمو عراضملا ىلعمالكسلا ىسهن ادار جرخش نمءاطتاو نيغلاو

 روم داق ميتثنلا اماوىلادت هلوةكهحر خت ريغ نم فرحه نكر دحأ نمل أ امدنا مدقت دق قحاللاو

 ناكمهتعضوو نيعلاي هلو انف لاك لصرةلاسرباو-ىفمهضعب بتكو هرهت الف لئاسا ا امأو
 ةياغل ا ىلا دا وىرتصل !لوةمظنلا نمو نيمئلاد معلا

 فارسنالا لز ام ىنل:فار-_طالا ىنوىلازّتعال سانلا بع

 فاك الا« بحر ىلشا ص ءرالاوبلعتا نع ىدودهق5و

 هتدمالتر شح هعقرلا هيلع
 باول انعمزو همدخو

 همدق ناحالا مشحو هل

 انملع هرسعقلا عم عل ط و

 [تشاحانَت م ظوهءولط
 كل 1 كاكلا أ مامالاراد

 ةدشطا قرش نآاالا

 لضفااىف داو روذنو

 نيرك اًشهان د دقوروغنو
 هرب ةداعان ر_ظتشاف هانا ل

 ناك_ةهلضف هدام انءةوو

 هاندروال اوءانهم املخ

 هرخأت ىف ىهالا اذف ردو
 نا هلاوامىلا هنعابرخابو

 زتعم لا

 قرف اوداعملا ىلعانا

 قثنو اركاب قتلت
 انرمدعنا لوقان دشنأو

 تبيطااىبأ ىنافك افك يما ىنأ ريغ ٠ اهاد_متغل» ةورثنع سبل :
 اهردب وداللا سومتاب نر: وهو لوالا هيب فىرتحلا لوقديؤت هيطا ةتكسن اذهو م قدانال ىذلا قد اللاوه ىف افكو ىنافكسف

 7 دقارفلاو || نمءاجوكاعت هلوقؤلاقت فارمثالا لزانمفارطالا تآرقلا ف عضوم ىأىف مهضءبل لبق اهسلا كف ىتمال ناو فارمثألا لزانم لت او_طالا ىنوىلازتعال سانلا بع

 كدنءلضفاانال كاذو لري حسو هيلع هنبا لص ناكو مهفرشأ اذهذ نياسر ملااوعدتا موقابلاو ىىسس لحر هنيدملا ىدقأ
 رداب || فكركسعلا لالهىبألوقىلحأامو  هسبفنحنامتفارشالاو فارطالاو ةسنيدملا ىدقأ نم
 . امادمتةسةنحو قئاقش ه٠ ىجايالا هشاحت < ىارأ قء-اللا

 كَذَنَع سدعلا نال سداو

 دراب 0 0 1 اناهسكرطما داكن . هقعم طار تشل و
 اما اهاسس لوم يد 0 1

 ذزونس>ًادقو رخآلوةو
 فالح اهس أ ولولا فك محأ لكح ىعس نمسانلا نمو عراضملا نيب وهنبب قرغااو ىحالال | سانملا ىلع مالكلا ىسهتنا

 لادبالا دصقلا لح ناورخ“ الا ىفالو ط_سولا ىنالو لّوالا فلادنالا نوكي نأ طرت-ثاالور ونأ مو 3
 وهو ىحاللاوليذلملا ىلع لشي نيدلا نص يشل تيب و ىفتا امفيك"

 مضر ىلع ما مضا فمسملاو ٠ برس لماه ماه عمدلاو تبدأ

 رايغلا ىل_ئااذاى آر



 (ق> دللا ولد كل

 لاطىدسو داع تالع
 ىف ىن-ثقان هءاقب هللا

 ًراصوالّؤأ لوبقلا باسمحلا
 امانان ان لايقالا ىف ىنذ

 سصأو لادقتسالا ثيدح

 قاطنفلازنالاو لازن“الا
 عستم ريغ هنع قبض عمطاا

 42لك-5 دعب وضم ةعقوتل

 ضورذو هنيب ل_ضفلا
 ةرمثعلا صرأو هنسعتم دولا
 ملف هنيه اهقرطو هذبل

 ىلاعتلا دوعت راتخا

 ايهدمىلاغدادوءصراكى

 ردم نءريطاا دادالهو

 اهرغنموملا ا قاذو ةرمثعلا

 هلاقوشنأ هللا معدقف
 حريولا احرِداؤماًدكذق

 حرق ىل-ع احرقهءاكسنو
 ةرحس نو ة يهديها مكاو
 قلد لو ماظءالايالا دقت

 ىناقعتسااذاولال>الايالا

 هسفن قعأ وهشا أعم نم

 اهمشعت لضفا | فلكن م

 قو-ثلاص صغالا سلاف

 ربصا!لداحو اهعرتأ

 نسم هرغأ لو اهعر دنأ

 حانح ترعاولاب او ىدفف

 الو هلاالا ترطامرئاط
 قل اشعبو هءلعالا تعقو

 ركاب عمت والسخ

 هةصاوع تلعح ى>الصو

 وهو بديهي راق عو بش

 ىدحضيرعتلاب ىغربل
 ىافتلاب عتقيالو حرصت

 لاملا تضهأو ناعن يتح

 لل

 بامجبأ ن مال تايمارغلا بادجأ نم عقواغا تيب اللا ىرب_ص قفلت تهرو لو قه قر ىنمالكاو
 اذا سان اب ضرت لمن |ىففلكس:لاو فسعتلا نم همحانلا ةقرفلا نا ىلوقمذقت دقو تامعن ددلا
 افلم سان اهام»ىتلاةب رولا ىفىرخفلا ىتو>رحلاارقملا لاووةير ولا تنكمأ

 قع ورش نخل حفرلاب ِ اًةيعدةىوشعماب نيءاوهلا نا

 (ىنفكىف) ىفك فرو صقملا تيثو>مسملاو ٠ تغلتدقدودمملابْلِب فتح ورلاف
 قيمامدلا نيدلار د ا الل م ىندشل و

 بئاذوهودحولاركسعىف «٠ ىلق كانأ اذامل ىردن
 تالف بنذلا كلذزم ' قاودئئلخام نذا

 سن اكم نيارمدعلا نامعأ دحا هع ر كسلا ه«سفنل هظفل نمىند كنأو
 لالإنال ثم تمعدانأب طاىف ٠ ىتينماب ىناصوأ لامكح
 لاملفامرغم ىنعممسحراف ٠ ةوشن ىوهلاركس نمتامو

 بيرغلاعوذلا ده ىفىمظت نمو

 (بتاكف)

 (لاك ىف)

 ىربطصملقاملدازدقوق لاو ٠ الح أت ضةدق ىبا.شةابح تأر
 ربك ىقودواذد جشلا لهحام 55 ايل تلورمصالا لوف تةرستلاو

 ءآل>وزعهللاو ى-هتنا

 (ىركف)

 ء(ىحاللاولب دملا)ه

 هم .رمذ ىف ضرالا ثيح ثمغلا قالك ٠ ىرذ ىلعمدلا لمه مهلا ليذو)

 ةعب اطماهنق ناو همست | هده نم نسحأ هلر رقت لو هسا ىف نيفاؤملا هعاجفاتخالب دملا

 ١ را 1.الاك هنراصفو خا قادس الا ىلع هءنكرد>ادازاموه ليذملانأالا ٌلاذامو ىعسملل

 ريق 0 اوك ليدداو هعضوم ىف رطملا ىلع مالك! ىنأي و فرطملا نيد و هذين قرغلا
 ناوهل ىوهلا ىّريال نأ 8 هماعريختنأ اوتاعدقلو

 نوع ةاشوال اهف ”ىلعو ه 10 ءةراشا.اهتلأسو لاو نمفماااامو

 نونلا هنع لاّرذ ناوهلاالا ٠ ىوهلاامتلاووادهدتسفنق

 مات ىبأل وذ هخمو

 تاو ضا اوةفاسا,لوصن هو مصاوع صا اوعدبأ نمنودع

 بوذزنو كك دتانسح>هل هو براوهراومردهدنم ىردع رخآ لاو

 هناوا نعلاسنالد هلو روه# الاصل لفاك فاكرومالا ءابع“ ال لماح ماحن القرت_دلا نمو

 هدمصق نه هلوق ل دملا سانا قريدزاهملا تامارغ نمو هنامز نم ماس

 رك اشهنم لاش ب عاف ه هلعذ ركسشأو وكشأ
 رهاسوءاسام_ه الكن عملا فرط وفرط

 اهنمهلوةهيف نخامج جرد لو

 رضاح ناكىردبتيلاي ٠ سفاح كردب ليلي
 انكار ءار اهدوم نم 1 ىرطال تاس ىح

 هلوقب ةدصقلا تام ىلحأامو
 رهاط حصلا لم قرغااو 0 انشا ورا ىردت

 تباث نيناس> لوقك نيفر لد 0 ىفةدايزلا أت دقو

 لب انعلاو انقلاب هساج لصن هس ةليبق ىنئلاورغب ىب ماكو

 دوش د نعت
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 ذأ ٍ هل ْ '

 (قذلملا) ىند يشل اوام ممدخ او لكى حرتشتلامدقت دقواجهمللهةبتملا نع ىنةن م انيه عونلا هيمن ىفو

 نيسعو باوحلا در ونيخ لزغلا سان نمدب ىنروم نوكينا عمالهاك م ول وذل ةهمستب دسيقتلا لقشر نابمعلاو نيدلا
 هرعب هاكر ةدئاررذعلا عدااماذا قدلص» لب قوسلم هي لى بقرلا نال قانملا ادد قيضب دبقتلاو قالطال !ملاعنيب نادشو |

 0م ا عم هميطخ ىف لاو تا دلا ص خشلا ناؤهقرلارحاتمىفلودقلا قوسانل يقي نا لّوملاهللاو هعتشلا

 انتفض نع هانودكف هركذا كلذدع ل ان لا دالاملاعلاهأر ظتاف هدايةقالطا

 هممساىلا انرصو هانوو ىدصاارن"الاو كسلا اصلا انأ ه ىنناقىقوصري توصلكعدو
 الرو هاندبنو هانذخأف (قللا

 ا «(ىدقارأ نك ىسفىهىس ٠ ىدقىرأ كىربد قفلت تهروإ»
 ا نملقو بكرم لانيب و هني قرفلاوهاذ.-ه و ني دلك ن ماكي هنينكر ل نم لكن وك. نا قفاملا د
 و رسألا كاد لع قش رنبا 0 ضال ملكا ودعلبامهْشاوق تاس نام و هذعمد را

 قابلا تح ردو مانالا نال ةيمدتلا ىف هم اطملا ىلا برقأ ناكل 6 رملاواك ىهقغاملا اوهمواى رمح راغهلابتا و

 مرصتوة:د-للاتلواطتو || انسهونينلكو نءبكسىاشلاوةدرغ هلك كنار ولاول بكي ص ىقتلملا
 قلاوهنأ الا كلاذامو ىلا نيدلا ند يشل اريغتاسدلا باهصأ نمدحأ ىغلملاب "لا اموىءفلتلا

 مزتلا 3 راعاملهنا ىلع لل دا دهونمتلا | لد ىنانإك نيعم هنن اما هسعن دبةيطخ

 انيب هيفتحن نكملوهضراعملا لحال همظن نما ديد < مل نيدلا ئد يشل اهرك ذىتلا عا ارنالا مست
 ةسقب كلذكواش ههنرمصمخاو بكرملا نم مهةيعن ديىفهودعممئافنا.معلاامأو ىنأيسو لابجلا نم

 هناسل نم عامسالا اهءطت ||| ىوشلملانمودحاولا عونلابالا تيبلا فاو أي ممماف اهراصةنخا ني سانملا عاونأ ىف مجتاببأ
 هفطض مالكو ىلا اهدروبو دو-س اا ىدوعم« لا ه نم هيلا نيبغارلا هاب كو رعاشاالوقمظنلا
 هدعنو هيفنم ةنسلالا هرعملارءاضعلا ىلو د-ةوعوذلا ادذهى نيص> ىبأ نيىابلا دمع ىلعونأ ىخاقل ا لاوأم فطذااامو

 هذه اعةانتاكف ىلع وهو نينس سج مك-ا ىفماوأو هنس نير يشءو سخ نءاوهد
 ناوفتعلاىفايصااوىرمعا ٠ س+ ىهواست مك-للا تبلو

 عامسلاريعن الاررسصورشلا
 رودصلا عدوالوهركذ

 لا ل
 ناار دصتس و ديزتس

 4 بعسل

 ه(مي>رلا نجرلا هللا ٠ ىناشثر 3-1 نال_ؤ اولاوالو ٠ ىناشرد- ةىداعالاعضت لف

 ىدسذاتبالانمدرأ ان ؟ بايلا اذه ىفنينع نينيدلا فرست خشا|لوق ىلحأ امو |

 هسعرم هءاقب هينا لاطأ ادصتامولوا نعول : ىدصت امهن ان اهو ربخ |

 سلأو فصتمناومدو | ها ادبرسهلانمدخلنكستنا ه لايخنم ةروزفادواسو علطملادعبهلوةىنبعنو أ
 فضومل ناو هريو_هان ىبدعمم لاذ عم عطتسا لو مهل ممدعن م عمدلا دوحو تنهض دف ىفلملاو ىلا!تدد وأ

 هلسك أ نأ ىاراصقو الأن «مد- -ةنامله-او تيب ىف سانملا عاونأ نم هري ع ىفاملا عمر < نا نيدلا نص خيشلا نكع لو

 تنك يارد ءاعام هيوم سأ ةبارغو هيك رثةوالطا قوذللا فعةومر وذو رهلن كلو عوقولارب رعوهو هكسل سمةب وعصا

 ةلدبلا كح نؤالا#ق شوشملاو انو ثهراصف هلع مكح في رخل |ناريغ ماد الاو قرلاةياعنيدلاىس خشلاتيبوأ 8

 0 تلقت هيداكت نيدلا قص تيد ورخ .”الا ىلع امه دح أ قالطا نكءالف ةعنصلا نم نافرط هيذاحت ساح لك

 بلعتلا يس براظضملا نيدلاز خيل تبي وىسهتنا ىقاملاوواتا
 هعش هلهأ رمش ءىلاتمأ | ىبدن ىموذا ىنومع نم ىرحأ-1 « ىدناشو ىرسرهاط ىةملم ا

 هباعصأ ةمدخ ىلا عزراو : 0 هداععاتزغ نكلوةروك دملا طو رمثلا ىلع هيهسو هعزصاا ىلع ىفلملا سانا همف تببلا اذه ْ

 نأ قب نك-او ةقيرطب

 قافسصتم طءاخلا نوكأ
 بناورازتر زنادادولا

 لاتدق هت دوف هحرمت ىف كلذ ذهب ترظنو ىنعم ىلع هلموحأال مهفلا ةمفحاب نا ريطلا نع هبيكر تأ

 ىدلا اد-_ثلانا ىنءناذلشب تمكرام ل-سو ى اس” ىذ هلوقىر و ر ل اور اسأل هذ _ص فلم ةهظفان ا ١

 ةمالسلاةلبا نم هللوسملا ند واع قلم ناكى 1! ماما ى 1س ةلطأ|

 ىدفار 0 نكس ىعسف ىعم عسا ه٠ ىدقىرأك( ىربص ى فل تمرو



 ليئاكمو ل,ربجهيريشبلاو
 ردسص نيذلا موقلااماو
 فدو -5م مع ىدسس

 داد_سو ةريشع نسح

 ليش لإ هع
 م-مترواج هلو ةلوحو
 دارملات لن ودار تدجاو

 ادحن تقراود3 تنك ناف

 هلهأ و

 مهدات دنع دهعاف

 ناوخ ذل ىتبن لعن هللاو

 مهن: نم ىدمسلو ةقاك
 رهدلا ىنناعأ ناو ةصاخ
 هملاتغلد ىسغن قام ىلع

 ةركسفلا ىفام
 هردعلا ةفاسم تزواحو

 قدردط ىلع عطقنا و

 ءوسو هضراعملاب قرّشع

 ىاننع قرص ةالخا لا

 دوب راشخالا قيرط نع
 سفنلااق رارطخضالا

 مل ناقو ةرارقب ةقطنالا
 اهندعم اوفص ناكردكت
 ىدس بانع دن د عبو

 انفرتقاوارتع انيحوسا اذا
 انفاس نأ اما اسنذ
 نعهوضن نفود رقلا
 نءانسفنأ نوصنو كلذ

 4م هو تسارةلاحا

 اننلر فغتسا لوقف نأ
 نيئطاخ اك انااني وذ
 لوعد نأ هلا ىنكشلو
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 ١ مدع ىلع ةلوه# ىهو سانجأ ءاهمأ انرك ذام عسسجج لب : قيس اك دح او ل صأ ىلا ناسعح رب ناثكر

 رعاشلال وق مطظنلا نم كلذ لد هوناهذشالا

 لزنلا فوء-ضلا ىلع نيازتستم م ىرعلانع نيمعأ مهارث برع

 لوة#ريغنالوخ نعتل>رو مه دوزم ريسغ دزالا نيب تاق
 رخ الالوةهلثمو

 ردن انلسدونعورسفني ىىظ ه٠ انلنعدادغب نم ركلا بناحي
 رهثلاهءىدوأ ارعاش ىأرنماب ه انرسفاظ: ىلتق ىل-عهاتريفض

 مسىذىلسنمعسرلاىلعلس 2 لئاقلالوةىلحأ امو
 داح او رخ“ اللاوو ىاطملا فا طماهسن> ناذعةنالثلاو

 ايرواعيشةعانقلا ل ةةك , مائللافك ؟كةثطعأاذا
 ايرثااىف هتمهه ماهو ه ىرئلاىفهحر السر نكسف

 عوذلا اذه ىف سارذىبأ لود ىل>ًاامر
 هلئ اعش لي ىنتهدلومثلاالو ب هفااوسل ب ىتهدزاق السلا اق

 ريدز نيدلاءاهج بح اصا!لوق هلم
 لئامثلا هزه فطلأأام ه لوم# هب تنعا نمان

 ءامد اهيفلوذعلا لوةراص ٠ تبهُْلدوح حايراماذاو ىرتعللو

 فيفءلانيدهش ف,رظااباشاالوةانهنسعو

 رابدلاك ب طشتنأ ىشخاو ه ارورس ىلاق ىلستمف الارأ

 راحتنا ورو2نابتيذر ٠ ىناصت الودصورسخاورك
 هنعىلاعت ناد رواج ويش خش ىراضصن الازب رعلا دمع نيدلا ف رم يشل لاعام نسحاامو

 ميرغلا موزل ىبسش مزالو ٠ مارغلاكوفىباسش لو هكر

 مس ملا ةاهمىنةمراضامل ء هيزا' ىندص ملولو

 ىتثأ نا ىل سرد قوارثنو اهظن هده ىةسشملانيب و هذين قرغلا ىلعو قاطملا ىلع مالكتلا ىهتنا

 امو ىلسصوم ا ني.دلارع يشل او ىلإا نيردلا د خيشلاك مظنلا ىفىنمدقت نم تابببأ هذلد ىتدعن دب
 قباولاىر2 نادمملا اذه ىف لم انملاده اشيل هولمع سا ىذلاردقلا نم ناممعلا ةمعد دن ىف درو

 لامقفعلطملاوهو دحاو تيب ىف قاطملاو بكرملا سانا نيب عج نيردلا ىند ثلا ناو
 مس ى ذي برع ىلع ماللارقاو 3 ملعلا ةريح ن ملفا فاس تتح نا

 بكرملا ىناولاتذدحاو عون ال1 تنم لا ىناوأي /تايمعلاو

 مدقلا هلأ نعلسواعلسمأو ه ىرح قيقعلاباملسو ىلإ -كذع عد

 قاطملا سانملا ىفاولاو
 مضاىلعبرعىدلماضأل هو ٠ اوفكوهروحاو فك نامزلاراح

 مازتلالاه مخ عم لقثلا نم نيشملا نام فنعم نكعاو قدشةرو>و راجامأو مذاو ماضأ ىف قاطملاو
 ىلصوألا ند م

 مهأ نعىحللا مامأ هتقلط أدق ٠ اذشن تدكرام سو ىلس ىذ

 مهيلعلا اضنرف ات كلذ عمو لزغلا سن نمنيدسالاب ىر وودحاو تدب قنيءونل انى ججشلاو

 وهو موسرملا بسح اذههرك ذىلا ةرورمضلا تعد نكساو هرك ذمدقت ىبب ومشت>او



 اقتل

 (ادعتامو) ىدعنامو هيلع 0 لعل ه المعلا هعولض دعو

 ىملا سهلا لك فشر ىنكاتشاطع ى !سدع وده دعب

 ىلسودنهدعب ىد رلا نم ه ىرلاتلطنالل رق عدرا ْ

 ةلوطم ةدمصقنمتاقو ا

 - بو تلخ ترث مه ىبومالهدخ تطاق نيح

 (مدنعو) مدنءو يقع نع تئ امل >اوو ومد عمهد+مونلار طظاو

 سانملا ىلع مالكا نمهتدر وأ ام ىهتن اهل !قمس : لىبلا «-عرتلا ىناءملا نملؤالاتدملاو

 ىدسشملا نيب ودين قرفلا ىفسانال ناو قاطملا سان اامأوةب روتلا سئ ارعءالتساو بكرملا

 امهم لكو قدشملا نم ه.رقو ه2ماشم دل براقتملا وهباشتملا هريغو ى اكسل اةأنعمو لراعم

 طاغ ثلا ناؤاره | ط هتصعب ىنأ نم لق قءةدام نيب قرفلا نك-او تاكرلاو نورملا نفاع

 هيل

 مهم زخ

 انو ىت#عملا نرخ“ الا نب ادب هسنم نكر لكق اطملاو ه .نكرىف ىنعملا فالخا سانملا نمدارملاو
 ديعأ ال نور فاكسلا امأ اب لة ىلاعت هلو تك ىدشملاساينلالا هب ل وزب ا دهاش ام نم دحاو لك-ارك ذأ
 مس: دابعدبعأال ىأة يرد همامنا لبقو ديعامدباءانأ الو دع امنو دام متن أ الو نود دعتام
 لصأأ ىلا عجار قات شالا ىف ىنءملاوةدابعلا ىلا عار عس.ارب دقت لكىلعف ىتدابع نودي.عثالو
 تنزأ ىلاعن هلودو هعقاولات «ةواذاىلاعن هلودو ل_سحاذا ساحر نموىل اع: هلوذ ه:مود>او

 هتقاعم ىفموثلكن يور م لوقمظنلا نموهفزكالا
 انلهاملاله-نوذلهتت ه انلعدحأ ناهدالالا ْ

 مظااب روهشمدوسامداخىنمجاشكل وق فطااموأأ ٠
 هعبشلاتبحوأام طعم ٠ هنول هل_عفىفاه._ثماي

 هلطاا نم قدشم مظااو ٠ جرم كنول نم كلعف

 نيرخأتملا ضعب لوة لال ارسلان نمودماقلا موب تامل ظنا لات مل و هيلع هللا لص ىنتلا ناذ |
 لو دسم لبللا توتي دنها فيكو ل باملااذهىف

 ليدنقنيراساا|ىدلاهنمءىضب ه مكساوح نم ارانتسن 1 لاف
 لوبعملوقلااذ_هو ءىدرو ه اها سلو ىنهمىوذاران تمعف

 ل-.ءذت ىر_كارانولالاانأ . ةد-او لاملاى انش-:لاقف

 فنصملا لوةىلا ىهتنااملةدربلا لعهحرمم
 مرو نمرمذلا هامدقتكستشانا ه ىلام الظن | امحأ نم هنس تملأ

 مالظوتلظامأ ت ملة ناهس عم تاسأو ىلاعت هلوتكو هو قامت:شاسانج مال :و تلظلاو
 وذو رونار لك للا  كلارق ةعحربملهنال قلطم سانج ن املس عم تااسأو فالح الا قاعتسشاو

 ىقلطملا س انحلاامأو قد ثملا ىلءمالكسلا ى هس |ىاطظملا س انلسا ىلع نيبع دسلادهاوش مظعأ

 لدرب ناوىلاعت هلوتك كل لكس يلو داو امهلصأ نا ه.نكر دحأ مهوب ىة-شم اب ههباشت ةذشاف
 ق> ىفتومأ لا ىاهبتشك امهذمو هدأ ةأوسى راوب فيكي ريل ىلاعت هلوقك نهض ارالفريخ

 هسرتقا الا اسرالو ه.اعلامالا الامالو ه.هذأالا ا.هذالواهضفالا ضف ٌكلرئامن الذو*و هل لماع

 (بدالاهبارخ 2 3

 || املسو)

 : ْق غن اصلا نيني دلا سمن يشل تأ اروهدس> اولالا ىف اذكم_سن هلوق ققاعمش_شالا ىلع همن دقو

 || هلا الا الا-الو هر ةءالااراقءالواهع._ضالا ةء.ضالواهاغالا ن ءالواكاءاهرادأال ا رادالو

 دا ده ا عا ناكرالا هد _هفهةدالااةقدالو هالسحأ الاالءا-الو

 لعملاولوقلاا ماش ةيدنأو

 0 دير كبىبأب تحوطولو

 د_>ولةيرغلا تاوطنلا
 اك ان ورشا لام
 هس>وو اندحر ل>رلا
 ىأ رو اديصخ فىرضملا

 فوقولا فر كى أذانسالا
 هانعم ىذلا باتعلا اذه ىف
 دهش هواي ىذلارملاودو

 ىلاعت هلباءاشنا قذوم

 ء(هطسام باحأف)و
 (مي>رلاندحرأ اهللامس)»

 ىدمسس هعقر تاصو يه

 لاطأ ىيسئر و ىالومو
 جاك سلارخا ىلا ه.اتب هللا
 نم4_طزعدئام تفرسعو

 هسعمومو ها طخ نشخ

 هنم كلذ ترو هءانعو

 ره ذهب انورمسع ه4.سم نم

 ىلعح ىذلاهليدجلاو ١

 هنظمو | عضوم

 امأ 4 ١ 0 نانوحت

 ىسترو ىددسهاكشام

 مايعلا ىنهايا تقي اضم نم
 هللاهديأ هقح هتفود ف
 رد-ةىلعام اضوامال-س

 تاصوو هيلع تردقام

 الا هلع عذرأ لو هنلا

 ىولعلا تاكربا اي دمسلا
 تنك اموهزع هللا مادأ

 هدس> نم ىلع 0 عفرال

 لولا هسمأو لوسرلا

 لم الارةاروتل اها ده اشو

 ليزنتلاو لي وأتلا هارصانو
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 لئاعلا لوقب لثمت نأ نسحب انهو هفوشخ ىلعءان_سلو
 اه نملاهطا ىف 1 ٠ اذثالا نبأ اسملل لقد نمو انا لذ مالا انذذرر
 ىنهااوهف فرمصلا ىوس 5 قوس ال ىعدن رعاشاالوةهل مو هنرتساس الو هثغتساىز

 ىندعسم ىعتنالو 6 اضاطا اهنماك عدو

 ىنيفامدلا نان ,دلار دن ىذاقتلا انرمد ع همالع هظفل نم ىندث امه .كرملاةرروتلان مو

 سادعلاىبأ نيقهحملاهذ معو نيبدأتملا كلم نيدلا باغ ويشلا ظفامملا ان الوم ىلا هب بتك امم

 ىفاش ارح نددجأ

 اهزاحوىلاعملاتاةشامارنمو ه العلا و دلا ةزود ىلع نبا ىج
 (اهزامو) اهزاموب عريس غ نما و همهغب نايبلا فتالاكشم كو ْغ
 هعلار اشملا انش هياحاق

 .منازفىلاعملازاحدقوهاهن ه نمعاطأاماددلاىف اردن جورب
 (ىسخامد) امناموةامعلاريدةوهاهو ه هسفن دوطا نعى نأ لاش

 الرغتملائام ىلح أ امو

 ان:سحادعومسوةلاومهسلاك . ه.حاحو هظاسن ملاك

 (انرتق ةاو) انرتقونا.حاملا سوعناو 5 هطحاول نم مومسل أ قوفف

 ىلع بدال ا له أ ضعبل هشك طرقت ىلاريشد ةيكرملا ةيروتل |ىف4لاراشملا نيدلاردب 'خجشلا ران

 ليعشتو ذاك نسل دو
 امعذدت نم معنو هداّؤق

 هتطسازمه

 ل فاد زكى اسأل

 نأ هفسض ىيرزاهءاق

 طاب 1هنلا برمدا هد>و

 ةيرغلار ام_طأ ىفةل-هلا
 عاونأ هنتر ىفلسعأف
 رازتهالا ىو ةفرااكملا
 نم ةمياضملا عاوأ هلا

 جشلا ب تكو( عرش الاىلالوالا نم ما مالاعوب ظن. رتل ىفمزتلاو همه ن نك لكاس م (ق>اللاو ليذملا)

 ىوهعتلار هللا لعمر عتلا ىلا هم لخدأ ا اان ىغرأ تنكذ ةلوهلوة فنملا كلذ ىلءنيدلاردب ردص ف دو فك-اارطشب

 هلثمو اممم (سإ) تب ًارنيح تب د -تداوهراث 1 تنفتقأو حدملا ىلا قد ؛رطلا منو ادق ىماياب ع اهلا نع ماعلا
 ىقهلود)

 نمزلاودامعا اولا الا اهل سيلبوطخلا فامسا رتيتكه دد ىترعب دب ىلع هيتكئذلاظرقتلا مالسلادرافلكتو مالكلا

 ةعركلاهفالهظن :] نم دشن اا 0 هرانوأ ميس ىداكد5 ارخص هدد رب تسلك ددو

 اهسامواذل نابلا نصغك ماع ه !هتكحاماذا ئتنعهسنالو
 قةبك ع ةم> ةير وتاج اوبدالا فرط نمبابلا اذ_هىنرخ نا نيدلا باه مثلا ة.ىأو

 : عحرتكسابيبلاوكش ٠ ىذلل كلوةلثمام
 اذه مظذلا نموءاب هصرءابمصىةيرودل!تاصف عر فدا ىمءايو تكسا فدا ىههسصف

 أهلان لاهلا نم ةسنر 5 هقاشع ىلع واع مداخو

 (اهلءاسأ) اهلاساىوهلا ف عومدكو ٠ نس بيتلاودوهمماو
 ءامالالهلو ام مالغ ىف نيزملا سدلا سعمن يشأ |لوقهلثمو

 ال الد احدلا قرد ءاكوهف 5 انسح هك مالال جامو

 . الالفالاو اذكه اذكه « ميلممانالا نمىدصقتاق

 ِهقضِتِم اورو دا
 موا هتطرأتوازكت
 لاملاءرملا تاق اردعهلآ
 عمتساو لاهل اب اشو

 .هدهىو لاطلا ,نه
 قصر ردا لاعشالا

 باتعلا هتقدصولفلاعذلا

 تلقاباسطا هنشقانو

 عابس ةيغاثانيداوبنا
 اسانو حاور ه-غارو

 نوءنعالو قراطملا ندر

 (رعش )ف راعملا

 : ناس>تامانعم مهو
 ا عوذلا ادهىفبي رغلا ىمظن نمو 8؛بدوحو

 0 ااا د ه57كل 2 امل  ةشُشسسف كال | 1 ٠



 اهي ىفت غلاب نك: ملام ه ةدم_صقتةاو رلا ىلع نضرعنال

 ىنانل جر هدلب اندروو امم ىذهمتاسواسو :مهودع 5 بدهمريغرعشلا تضرع اذاو ْ

 ىو ةرمشلا نعةرمثعلا مددعنم لمانأو و لمع لدن نماي لئاقلالوتهلئموأ)

 د_ةفةدل1 ا نعةدوملا ىدنعْ ظل نايسأ ٠ ادغااذال تلعحىفك
 نمد بدال )ه4 تن 8

 قراغلا دسأ ننالوةهلّدمو

 1 ارعااو انماهفا انل تنامأ 5 هيساانحرو لام“ انانودغ د ةرانتمظ' هب رغااةلكو

 ريسغ برعاا رعاشلاو ا ارقااوةحاح نع هلأستل 5 هحطو4اندانانم ىاب الق

 هيف ىلا غلا ىبأ لوقانه نسعو
 ةادم

 انههنامسر غانا انةراحأ هلمانالا با قرلابرقأ ٠ هلمان أقر ىلءرقأ ناو :

 بيسن بير غلا بي رغلكو ع ونلا اذه نمدوهم نردلا باهشةمالعاالرةفطاأاموأ|

 لكن-ظلا كلذ فاخآف ”ىرمماعلا تنبب انيقالت .٠ امل ضورلارمشن ل ثءرألو

 كلذفماةةاو فالس الا ”ىبرماعل ا اذفضورلا لامتذ ه اهبفّور,ضموأو ىعمد ىرج

 دقو فالدخالا لكر دعتلا ةناين نبنيدلا لاح مشا |!فئاطا نمو

 قيرطا|ىفاندعقفناناك ادرمأ اول انيب هظاطلو ٠ ادرمأ اهاممأ هارئارق

 هسحوملقاغنا برعاا| نم فيشضعلا نب دهم نيدلا سون لوق لدم

 اهو ْر هزي نم قاقحسا هم-غملكوداو لك ه ىلاعملا بلا طرم و عربسا

 بهذدو اهوضؤ ه-ضذو هم4ملودعابهللةف ه لوه> لذاءا1ل ناو

 روباسين اندروو هباومهذ اعرهأ عمد بحس نم و هلزخنم ىدلا نا هلود هلّدمو

 ة-حارلا نمقنأة حار ىرماىدهع عيض ٠ لدىدعب نمردأم

 وف نه :لكخا سكو ىلاعت هللا هجر ىكمسلانددلاء.امىضاقلاىلوةهلثموأ|

 نه شحوأ ”ىزوراج ىهتناوةانملاىلدودتىتح . ىهتنأالىوهلانعتئشفيكتك 1 .٠

 ةسعالطا لب عملا ةعلط لأ هيرينيب ترك ذدةورمعلا ىدابمىفةامحقنملا ىسملانينبدلاقتةاضتلا ىفات فد كنأوأ]
 ةيصخالا امالحاف ب.قرلا اليد كلا ىلع هئارساو عسسمدلا ىلع ململالذاعلل تاق 2 بكرملاسانملا ||

 ةبتعالا اذئطوالو راو الد -لس مول ىرت ىنوبع عم_مد عدر هاجلا ىلا البس لس

 0 ردك انفو ةراد رح الاو القمسمأازحنيدكر لا د نوكي نأو هو َوؤرملا ى 0 !عو' ا 0-9 و

 طلخا انلف اهني همرك لاو ددوسلا يمت وردا تطل

 هباد ملاح نزملا ىاخ عمدب ههكب اوك دن ذراك دن نعهلئالو ( هلودو
 نه ىدردلا ا اعدم هنمع

 وس انانحأو هند لّوأ هباصمطموةاقلم ةعورو ه هقةووماجلاك دحالثمو

 هنف ةروك ان نم ةريشعلا هما-ةاوس كرما سانملا ىلع مالكا ىهتن ا ب.كرتلا ىفةداقعو فسعن ن.ءولذمال عونلااذهو

 هرط_ث رظن فرط #3 || هنال ىن-ءمللا فن افلتخو ظفللا نات ساذملا ىنكر ن اررقت دقهنأو هو افمطا ادعانه ناريغ

 ىددصو هر لص ىف عفدماسقو 2-1 نء”هيروتلاو ع -دباا عاوأ نم هقوذامىلا ةمسنلاب طسوتم عونودو ىولحمال ياللا 1 1

 فيسضو هردقب ناهدسا نمتداخود_-اونك رنا ءملارسد اهب رو سان آلا تاع اذاوةسيتراهالعأر هعاونأ ||
 2 صاب فدتسا 3 .هأنر اهييكر تعد دب نم ه-تفحتااع عماسلا ارطان تء-ماوقاوذالا تكرحو سانا ةداقع

 ءانيلوو هقالسخأ بناج || لاق ليلدةسماداىلا متع مر اهنلا نا ةحصتلا ناهذالا عذتبل ا نهنيلاثملاركذأاناو اهي غب

 ذا هاش اهو هنأر ة-طخ بكرملا سانا بحاصأ]
 ىضمهوأ بن اك ادا ماقأأ ٠ انضموا ز تلات علا 3



 ذوم:ماقماهو مالا
 ق.قوتلا هلآسنو هنم هلباب
 هردصو هدرو باوعااو

 ديلا ءاقب لنا لاطأ من
 نا هءايحأ هْناَقِن عّتماو
 ئوزو مكراث ! دفن ندعم
 لبةرصحلاد ف: مكرث ام

 تدذفو اهدو-هن دامت

 ىن-:نأل -.ةرطاو1لا

 ناوال فك-فرث املا

 وبن منان ىرشلا وذ
 دقاعمتن اذ لعلاوأ هند

 متتاف نيدلا وأ هتدرب
 دولاوأ هتدلب اونك اس
 وأ هتدلج و سبالمت- 1
 وآهندسا رس عضاوا

 تاوهنددنب اص ىأرلا

 هءانيل>وزعهللا تايب
 هللا ىل ص لو-سرلا مزلو
 ماع وهءانف_سوهسيلع

 هسهجو هلبا مرك ىدولا
 هيلع لد ريح مدخو داع

 نأ ق يقطهلهأ مالا
 ناسا حدم نع تاصد

 اهقوس) هصعال دوعل ريصق

 انئطو انا (اهل 3 5

 الا طا اع ناساون

 راو>الاو اراد رواسين
 انأمرحال اراو> ةداساا
 انددمو ل>رلااعاؤططح

 اك اعدقو بنطاا اهملع
 لضافلا اله ثيدح مهسن
 ىل-عه راد او هقوشدمف

 رد_هبو هعش»لن بغملا

 هدضرأ ان و ول 83

 نين

 مدح اودص نأ هلسرافدوعي 5 هعبطدن ضن رقااىناعنمناالا

 مظناذا فور انيبامماؤد ٠ اسناحتارع-_ثلاتناه رمل

 وشملا ةرثكب امه .فىنأ نيديب ىفالا كلذ مظن نم نكسب لو ظافلالا بلاغو ىنعملا ذخ ف بكر طناف
 مكسحلا تيثأ نيدلاحال_ص عيشلاو سنا عنطا ةدايبقلا ترث دعسال ناو هله أ ىلع بدال هل

 هسبقعورمشلا نال سانا ىلءعمالاك-لا نيعنو حرسشلا لاط ةورعسثلا مظن ىناهد نملروك ذملا

 ءىحلالا اسانح ىعسامهناوعوذلا اذهاما تاع د لا ىمظان نم ىنمدقت نه ضراعملا لحال مز

 ىف ىك» لب فورمولا عسيجلثامت هيفط راشاالو ةد_-اوةدامود_حاو سن>- نم هظافا ف ورح

 سلا نم ليع فوه سنتا لود نم . مق سانملا قامشا امو سن الاه, نرعنام لئلا

 ىرخالابتماشن اذا نيةماك-ل!ىدح ا ناالا اضن أ سنا نم ةلعامملا سن اهلا لوقت نممهنمو

 سنطا نملعافتلا سن اهلا لوقي نممهتمو سناحردصم سان اوه محلا ةلعافمامجدب عقو
 اعاونأ عوذتو ةريثك اما-ةأ مسن ا: لو د-او سن ىنال داذا نائيشلا سن اكتر د صم هنالاضنأ
 ماسلا هعاونأو سن> ذة ة.-وهذ هعاونأ نمدحاو لك ىلع قدصد ىذلا سنإلا ةلزت«لزنت ةدب دسع

 ةراعتسالاورمثنلاوفالاو سانا هعاوأو سنح عيديات أك ارحملدو ىفاملاو فعملاو فرخلاو

 تارابعاهيفتغاتخاد ةفساذملا عاو ا دودحامأو عب دبل الأ نم كلذريغ ومادخسالاوةيروتلاو
 تردصدةو هلع قامن'الا ءةوامرك دنو هعضومىف عاونالا نم د> ١و لكدح ىنأ: نكءاو نيه دنلا
 هنأف نكسلو هميعد دن ىف ىلإ نيدلا ىئص جيشلا هبت راهسح قاطملاو بكرملا سانملاب هله ىتيعن دن
 ةلكنينكرلا دحأ نوككنأ سكر ملا د4 لزغتلا سن> نم ةيروتلارا١ثىفاهزارباو ةيهستل |بنش
 رعاشلالوةكاطخواظفل هب اشتاملوالاو نيب رم ىل_عوهو نيدلك نم هبت ىرشالاو: درغم

 هان لحابتنإ هو هبانبرهدلا اضع

 ىناعدو اعتمىناعدوأ ه هارظان ىحامةهارظان . لئاقلالوةهلذمو
 رم |!ىدا م ىفانأو ىودتلا نسل ىتبهلا نيدلا سم خيشلا همالهلا ىضبش نم تاففحو
 تيب ود نم لئ اهلا لوقهب اشنملابكرملا سانا نملاغتشالاو

 هلوىاتنلا تي راوملكأ ىف ل هلو ضاوهاضعا !نمرمدم ىف

 هلد-عام_ةاردهلدع نم « ادم 2 لءفذلادع تمرنا

 لئاقاالوةفطاًاموامظان اه! فرعأ ال لوةد ناكو

 ىلواو ىن اب امي ه٠ ىققر زاح ادءساب
 الواركشلا تنن> 5 . قكلقفارب تنسحأ

 نم هسفنل باهولا دع نيد جم نيدلا سم يشل ىند كن ًادو##نيدلا باهشهمالءلا لانو
 اطخواظفاهياشنملا

 اهروأ ىوا د ىلا فنملك ه مهدعب نم ىمةسىف راح
 انروأالىلا تاياذكو م ىكملا ىداولطال مهدعب

 هلوةعوذلا اذه نم سانملا نان ىهملا هناك ىفهسفنل ىدغص! | نيدلا حالص خشلادو رأو
 موأ ةدوملا لهأ ه ءانأاماذا نماي
 ملوأموةلافتنك نا «٠ اقح_.انأ

 اظل بكرملا نمهباشنملا ىلع مالكسلا ى-ّنن | هتعب دب ىف نودلا قد خشلا هرك دي/عوذلا اذهو
 هع ل١ ىف نيدلا ص هوظن ىدلاوهو نو رفملا ىهس:واط>الاظفاهءاشتموهامىفاشلاو اطخو

 رعاشلالوقك
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 ىلاةم_سنلاب طسوتم عوفهنافةيرون 4كرب نا مظانلا ىلعرذل- متنا دئاصقلا علاطمىفديسأب الو 1
 براقامو هدذتلاوةراعتسالاو ماد ءالاوةيروتلاك هم اشمدر ررقاكعسدبلا عاونأ نمهق ةوذام |||
 سن احن اذه اولاتاذا ل ماعلا لوقعفدي ناك مدالا نا نس نبا نعىكحو عسدبلا عاوأ نم كلذ

 عاونأ نموه ةدم_-هلا بح اص شر نبالادوص ااخ "ىبرهب سل لوي وهلكش نم ناك اذا ه :

 مهرثنو مهمظت ىفنوبقعتملا هقاسااءالؤه ه:هرثك دقو هفلكس قلد الا موةدئافااةلقو غارفلا

 عارتسا نع هتمه ترصقن مال اهلامعت_ساةرثكب هبلا مع لو همالكح ىهتنالرو در ىتحا
 تلزنتىناعملا ناكس نم ظافلالا توب تاخاذاو ظامنلالا قذأ ىف ةرسهازلا مودنلاكى ه ىتلا ىناعملا |!

 انه لضافلا لود ىل-ًااموهملادلا لالطالا ةلزنم |!
 ناريخلا,ناكسلادعب مث ٠ ناكسسلاب لبق رادلا اا ْ
 نادالادداراذاق ف ع لا اهدّسنحاورالااماذاق :

 نوط“ العو هنم هراكسفا عبث يفامصم هذي وهدمرو نست سي ىدغصلا نيردلا حالص خيشلا ناكر 1

 هلت ارفغهلوقكر روذدل ادم ال> اه دع فخ برك ارتب همفىناي دةرئاقد

 ىمناوط ءاقلىف شاو طءاقل م. فخقالو بيبحلا,ناما ىف غو
 طاولحاورىفطاو لحاور ٠ دهاشليللاوءاذطلا فواسمكو
 ءانع لاطم ىف ءانا عسلاطم « ىدناعم قا ار-غل |ناك اذانباو

 راقعرادمىرات عرادم ٠ اهرودعب ىتفاا سفغنت لأ مكو
 حارجرادمىفحارحرادم ٠ ىف تخأ اولاد قاشعلا حرحاذا

 سابق راو ىف ساب قراون « مكدورادةمتسقامل تعش كو

 شارفراطمال شارةراطم « اهدعو انادسهلا باب نفتالو
 طاشن عاوط ىف طاش نعاوط 5 اهتيل هماوناصغالا هودغ تاثا

 ناورب ىد لدم ناورب لو « هفكو ماقسس ىريسدغ ىلع ىهو

 نمناوناوريلا فرعضالا اوهودلبقىذلاو تيبلا اله تحت ىكسةشبلا نيدلار دب جشلا طخم تنأرو

 هلود ههو ىسهن | نيد ؛ دأتملاراغص عمد عمتي ناربدحل مظنلا نم هغلبم كلذ

 ساذح مورباممدناوا3 « ىرتح او تروا ني- ىرحادراخ

 املا ساذملا اده ه اودازواوارواوراز * هلوقو

 اريثك هلتدروال عامسالا ماس نمد يش االولو مياسلا قوذلا لهأ ىلع نذالامتكر لانم كلذفوأأ| ٠
 ىهسملا هباك ىلع فقوامل هنا كلذوة نان نبنيدلا لامج خيشلا عمدل قوام فرظً امو طغلا دق نم | :

 كلذسس امه ىرحو سانكلا نانح هر ق عونا || اه نمريثك ىلع له ثادقو سانا ناز

 انهىنبعنو هلا اوم ىلع تمس نم بهل هوى »هد مريغهنا ىلوةدن ؤداماذهو هحرشلوطام ا[

 ىلاعت هبا هجر ىدرولا نب نيرمج نيدلا نيز خشلالوق
 عانمماىد لمس لك كمطظنل ه رتخاورعثلا+ ظن تاحأادا

 عابطلاىلاهلكو هسفاوق ٠ نكد يوتا ١

 لادام ىل-اامو ةدلقابحامال سانا لع ماي[ قام يح 1

 نفرحالا هفنلأت رت اموأا 6 ةدامؤ عون 4_.ف سنحملا عسب 5

 ىفهفنسا ع همازتلاوساذحلا ىلع هتفاتعم ىدفصلان بايام داكاسر نمو .

 لاقف» هانعمو هةدب ظفا ىىناهت نيامحا زهعاوأو هاساح 5

 ءاةساهفلاوةأضفلا نم

 نهم -هريغوفارسضالاو
 ءالامار ىهرو سانل ازئاس
 عد ديلضغلا ىبأذاتسالا

 هللا هجر نامزلا

 لضفااوأ ذاة_سالالاق
 ىناذامهلا نيسإلا نيدجحأ
 ددسلالآسنامزلا عد
 هناودخا هات هللا عستما
 ىرحام عماوج ىل-هأ نا
 ركج ىأ نساوإسا»
 نمهللا هزعأ ىزراوألا

 ىرخأ ةرفانمو ة يهدر طانم

 هعزانم والو هع داومو

 ىلا لع ءالما اناث
 الا هتقلتاخ اناسعدل
 بسسح لسع ةعاطااب

 ةصقلا نا الا ةعاطتسالا
 هنالا بنطت ال اسسشم

 الا نسال تامد-2مو

 هللانوعب نوسأسو اهعم
 اكرعلا ىلا انئيدحردص

 شرا الا ءاملا قاس

 هللامساي اه.قأ دة فزركلا
 ىلعهال_صااو ل> ورع
 هيلعدللا بسس دج ىلا

 نا 4 -صقلاراب اه ذملبسو

 اهلةنا.سصوءارتب نوكس:

 لاوو ءامدح دنا نع
 هيلعفللا ىلصمللالوسر

 اهيفأ دي لة بط لكم سو
 دةو ءارتب ىهف هللا عمي

 ءارتيلا هتيطخ دايز بطخ

 ل>وزعهننادم< لهنال

 هيلع هلوسر ىلع ل ص١ مو



 (قاطملاوبكرملا سانحلا)

 لمعاو اذه لعأ ىن كو
 ىريس ىارش لدأو هك

 الاو ىريغل مالا تأ لعل

 هد ىف راطملابىنذخأ نك
 هذهىراصالاو راطقالا
 مءاقكا الولراصمالا
 نقزرلاوا<4مرمعلا ىنتآي
 هن اى دح اهضن اهم

 اعرزهل فاكس: اوال-د5

 امش هضراعأواددص>و

 باعشلا هل ضرعار اهطو
 لزناو باعسلالاماو

 قاس ملا نكسلءوس خانم
 دي ربام ىلا ال هي داربام ىلا

 نا صاقتمالا للم
 كاع صالالاامن» رم

 تّرمدسو ترا
 ترف-حوتراظنوترظانو

 ترذدنو ترذبو تارسو

 تدرج نترعو تعررو

 افغمهترو اريثك هللا

 مامتا نم نكمل ناواريك
 رظن نعىغالف دب هدقلا

 لاجئ اهف ةل-همو 3
 ك_تاودن حصن ع 1 و و

 دراسي صلت هد ضر-دو

 ه-اح كضر اب ىل مون لكامو
 لوسرْك!!ىلموب لكامو

 مالتسلاو
 نيبو هيب ىرحام هسأ
 ىزراوااركى أ ذاتسالا
 امهعامقجامويةرظانملان م

 ىبأ 00 ازادىف

 دبع قرةملامس اعلا

٠ 

 لجو دان اركم -ثدهرك_ثنولمكلا ضاونب ا دوق عمري انل له> نا ىلءهدمخ داكل وق: الو
 ناودرتةداهممت هلي سثال هد_>وهللا الا هلال نأ دج شنو لسيللا مه دأ ىطتمغو يصل بأ ىلع

 نيل لارا ادئاةهلوسروه درعا دهان د مسن اد مشنو نيقبا سلا نم ةجرلا نيداسم ىفنانم نوكست
 نم هز ربي هقوذلا نملكام نسن !هلالهم_ساناونيكسلا ةلاسرث ل !!ذهلوط عطقن نا نادقو
 | ةلاسرىناهفسالاقازرلاد-.ءنيدل!لاكدر غنا هنأ الا لا ذامونيقدلاب عطقلا ىلا كشل!بارق

 اهف فرهظاو لهل اوف. |ةلاسرةتاس نب ,نيردلا لانج خي ثلا« ءاح و نس الا عج ىفوةسا وسوقلا

 لقي وعي اهناهتسا اول اثب نيكسلا ةلاس .ر عارتخا نمامسهز ا راب دالاتازمعم

 ىسهني و (اهنم) اهعارعدون_ءةقافلاهوركم نع تعطقواهمراكمدو د-> تءاوىتلاضرالا

 هللابوافثلاوءربلا اب لضف ةيودالا ىلا اهفاضأو افلا لاصوأأ اهب كوم هما عطةىتلا نيكل لوصو
 باصنتلاب ارحم دعس الا ىسوماهدهاشام (!منم) قالا ىلا اهريشقتن م القلا غاب والا تبانام

 ىؤرام هقيقملا ىلعو طخامد هب ملقلا فرط تاظةبأ مكب اورلاو سْؤرلا هلتءعضخامد سعب لذو
 ىلخ دناهجنا لح أ نم اعطق اهتيدك نسح كحو اءفن قداضحلا ىفا مسح هلا د--و مكو طقاهلمم

 اهتعشا فرط: لوطمهد عت ىفعرلاوهزحوب هلعف:الكو ل_خدم اهبف طق ف._سلل سل قباضم
 تك رت بئاعنماهام كو سنا ة.ظاوم ىلع مالقالا تظةاح د11 اهنءانانو رسم! !نيع ةرهادلا

 هعاربنم هندروأام ىهتدناقد 00 ولا و : رغلاك ه دغر ففءسأا

 ىمعأ هذه فوهذندرخأتملا هتزربأامهحمر لنموامظةوارتن لالهتسالا

 (قاطملاوبكرملا سان ارك ذ)
 ه(مهسلاو واطم يولنةىفاوبكرو ه ىتظو اوتلط ىبرمسفىب مم هللاب)

 قاَمّدْسا ةرثك كلذكو بدالا لهأن مهلا أونم ىلع تس نم تهد: و ىه ل مري-غ هنأت س انمطلاامأ

 قاعملاراعفم ىف ةسغالءلان انعقالطا نعد سقت او ةداقءلا ىلا د امسْمم لكن او ظافلالا
 بيطااوأهنا لو نا ئكساولئاقلال وق" ةركستمملا

 لقالقنهكشيءلقالق ٠. اشألا لقاقىذلا مهلا, تلتف

 برها االواد-ردانوهوهتاسأ ىلةامالا الوزن عونلا اد دفاول »أ ملف هناوبد تسفصت ددقاو

 لئاقلالوقهلةمورب داعملا هه ب.ظلا ىبأ ىلع توكحتيبلا اد ناريغه ماع |عاساي تمخ هلق نم

 ربة برحربة برق سلو .ه رفق ناك« برحردقو
 وش ىفس انما عمي ناال امهللا بولعتلا هءاع باق ىذلا وه بول 1#لا سانا ل->الربةو برعف
 لئاقلا لوك رارءانمءاربغ نم هل هث له ىتلاروكلا نمت

 ٠ ىلعان ! امءاكهيىنساس
 دراشاهعيروتةرتادعل « ة.درىمناىهوامم ارانو

 لات نم نس> اد هلو سانا لحز ىلارظنلا نءىنغن امان هةيروتلا سدت ةعلط ىف

 رودا!ىشعن قاعملااغاو . ةهدحاو ظافاالارودىلارظتا
 نسحعامالاوودو## باهشا|هرمدع همال-ع كلذ ىل-ءىفاو نمتو ظافاالاروص نم سانكلاو

 ةكرلا تناحىلا ل مالو دست الو هارك_ةساالودكر يغ نم اوفع مااكلاىف أو لقاذا سانحلا

 دعاةاهدو مو اهقنعت

 نقعال الوعك هركللو
 لوقا كشلولم لدمواش 5 قعيش +. تواطاىلاتودغدوو

 ددلولا نب اسم لوقك الو

 الواشم الماش ليلش نان ٠ اهلاش لش ْمتلشوتاش



 ند 14 :

 ةعامس ه-ة>راطموىذ هدىلا هلو د.ىروأ (1 ممم موز ب نم سدد رهلاناسرف هب.ةلوح

 ىوزْلا رافال ل_صءاماوفرعاذاو لاء نادسملاا_هىفقانلاو أر ّم_كا ناسرفلام هتلاتو
 اهعفرلا مصانم لوامملا حرام هيعذا دن ىسمني ولامعلا ني هؤملا هللا كت هلا نم مهد ع

 نكس او لولمملا ت>رفاوش اواهءععمل-م4. املا ار والا ىقّقوطملا علام 4 فثا دب رغنو

 ران الان رمصم قلع

 رايدلا نمرايدلا تنداذا ه امون قوثاانوكءامح راو

 عراصملا نم هفتاءامروعد-ءباضمنييلا مها وهو أهدت اكرام رد ىلا كوادمملالودو

 ىلعالو##حامرلاه ن-لأب ماشلا ساب ارطرغ: ن ماماكم بارحالا لزاتمىفناسرفلا لتاقمدنع
 حاذح ىلعهزفس حربي ال نا نيبلا هلع مكح دقو بارغحان>

 بارقلاونيدلا,فدكف ىو .ىنافك امنيبلا ىفناكو ١
 نم كولسخملا مث و كج .رحالو ه-ذع ث 1->-اوردلالاوهأ نم تءقالام كن اوان الواب (اهنم)

 ارئاحات اطلس هم تدهاشو مسح ال١ ثإترتا ودىلا ل دامل_لقلا 4: هعطق: فاح زى هضاراعأ

 ةل-علهن دءنيب ىدو اهعولقرز |تمهردقو ناسا ىراولا ىلا ترظنوام_-صغ ةنيف سلك نخب

 ءاحنمىأر انه تب وص ساو ب اسريغكإ ذل | ىف سر ءاج نم ىأر نات ةمدف ىسن اهلاحر

 لبقىرئابامظا |ةذشنمتاق و لمسرعلا ىفدتادقو كولمملاب امظاادازو بك اروهو ىثع

 حالم باوك أن مولا برمثاو م احرسشنم لبنا ارح رك ايأ لهو
 هرباودتاواوتءاوو بارسغلا شدذ ىلءاذاجو قولا نم اممم ىّتح هحاوما انيلع توطالترح

 ىهو اهءلاومتقرتساءادوسهفد.علانراور باش الاوهاملاتو<_سااملقرغللانيصنق عم ماعم

 جرب لجز عيشوتلا كلذ ىلعةيراخملل اهبف عمس كو لثم ىهورسبل ا بع تراسو منأملا ادب ه ىنداوسلاب

 هد سم بشخ ىهو لاب اك جحاشدنو ترطاورسسنلا نعاهضوخو اهعئاز ى برعت نكسلو”ىئام

 عم ىعو داوس ا مدام نال بولعقملاب نك-اوقامطل اب ىنأن 2 املا ىف نب ربصملا نمد عا مط.” نم

 دودااب اهعولق لمان أت معا اهذوة د ىلع جوملارقن نادال !نيعاهح الو ءاوهلا عمريطدو ءاملا

 لقاك ىهو ماشنتودوعة نو جراخلا صقرلا اذه نمانتمابق موهتف اي دحلا اهنا | ىلع ان صقرتو
 ةدعصلا ىهو ل_ملاد نعام راسة ماو ىلا وكلا ليطت مكو ءاملا و تّءاو ءامسلا ىف

 فةورو نين اقو هثام هش | ىهوايصلا تيهاذا ناصانو نيدالو لمعاهل سلو ى دهلا اهيقءامدلا

 لاو نم با ضرع أ مكوهمذلا ةءارب ع دنولابطاكجومىفمسمب ىرق ىهوموقلا لاو>أ
 باد هالراصاملبولعلا تاجو مكحوجاومالا فادرآ لةاثنعاهرمه لس ٠ ةمكو

 ا 5 رار ١ همجو ىلع تايسا مكو جالت خار ملا ةل قم ىلع اهي ذاعم اهشن وشن ىف را غلا فاهعلق ةرطردااهذحو لع تامسأ مكر -الدخا .ىلانَت 0
 اهعول_ض رب نا ىلا لرهتتمدظاعش اههةورع ىلعةب واخ ىهواهكرتفةيعاعلا اهب رق ىلع ”رعمكو

 دسم نم ىل.> اه دح ىف بطمحلا ةلا م ىهوتست دقو مط اعمل اكلذدمد اهّساآردقلو دعت مقسلا نم

 تزرحأ عاف ههوسملا لولا فصو ىفقب اوسلا ىرمع ىمسملا ناك ةتيطان ىتلاةعاربلاامأو و

 مركدا اذه هبلح قرص وداو> لك هلضفىب اسد دع في ىذلا هل دل ىهو قءسلاتامصق

 ق.سأ اتا مصقراح هرم ا دح يلا امرا همهلأ ني دارطتسالا عسبدىف ةياعدل سيل ىذلا

 هنأنع نم اسنان عحرو

 مس-همظتت ىراسالاب

 مهلقنتايامسلاولالغالا
 امناك ةلسغلاو لالا
 الو .لاومالاو لالا
 نعدللا هرخذ متفلامرلا
 ةسلاخلا ةفااسلا كولملا
 ةرابطاةيغاطلا ةرفكلا
 هراش هعمو ىتح هتاعلا

 دجلاو هرانا 1ضعب هلءجو
 لذ موهلهأو ند دلارعم هلل

 هللا ىلسو هيزحو كرمشللا
 هل اود <ت ىلع

 (اضدأ هلو)
 هاب هللالاطأ قوكلاءاود
 صا نا مامالا ىذاقتلا

 صالات اهنم باطال مق

 هنك-6ىدح راظتناناو

 ىلءعو هلع لاط هدمه هسضق

 ناطءشلادووهب الام دهم

 رضافهدنم امر فظول
 ناموءلادو-وموتقولا

 مريتم لبصالا ملاعلا اذه

 راطسملل ضغتنم ماقملا
 راظتنالا فعبطلا وص
 جاشم الاراح جا املا ىران

 الا ةارم هل ه-ةتلعالو

 مالسااومامالا ىضاقتلا
 ء(ماضأ هبلاهلو)

 ءاعب هلنالاطأ هدد ىتعقر

 ضع. نم للملا يشلا
 نا تله>ولو تاولفاا

 قزرلا ىف ديريال قدسحلا
 هعسلا بسال هعدلا ناو

 لس->رلا فى غن ترذعا
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 هلا وك شن ىرهاظاا فب ثلا باكر لا هبعصوهو بلح ىلا ةرهاقلا نمىرذفل |ىو>رملارقملا

 هلودةلاسرلا اأديمناكوهدعن هلل د>ادمر

 لم كير مان ا 35 لردكم موذلاب ؟دعيفرطااام

 علاطت (اهنم) 3 ودىلاءللا ىدم هدف افحالو ع ومدان الوات لهتساال لالهمت_ىالا دهن لاو

 دوككاا نم هبلع ل صحامو دمرلا نم كوامملا فرطد اساوامعةعركساامولعلا

 نوت ىاهانك ىديسلا علا 5 اهنع كصخعم باءدم ىتدع نا

 اهنهددلا ىلع ىرحام لحال 3-0 ىداوغلا نك "اك عومدب

 ءاملا هفع اضع بارتلا نعع اوهلااهضوعو تيصخب ه2 الثا ارصانعلا نم هانمع تذخ ا دةوهارولف

 را مهو ن اوماشو

 ريغامهدحأ دمعاعرو
 ه.جالو هسعادةرورمذ

 نيطلا نم هسأر اذ او ةشعاي

 هاش فرو الم اكا

 لقلا ىف مرمذأ مت ااسق

 هملطةراذلاو هوي لواران

 ٍ ا 1 1 هلكت | ضودذأ
1 

 0 ايلا ا سرت بورصاملاءالللا اوهاماهعمد نمو بولعلا مس :اماهران ن مىار بيهللاو 000 ومارصعدارضع

 را داق

 000 ا ا دلاطو ند ,رملا سيف عمدلا اهنراقعجوتملا اهد-ثنأ : فز امام ارد

 لصفمو هلك اهةرغمو
 نم نأ الول ريصد نأداكو نيءارذلا فدصغو هسسعر , هدو هيلعم ىلع لولمملا فوخظ دبازتو

 تادىذلاهمالعلا مامالا ان دس هما اراشملاىردذلا ارعملا ىلاسم دو نيعدعي ارثأ هملع ىلاعت هبا

 نيبلاطلا ةلحر نيدلاردب هترايعوهةعاربب ةغالبلا داق كإمو هاما فاخرصعلا لهأ ةعاج
 آ 0 ا[ 7 اب «لادلسر ا درو فرقا لع نعي اود ىكلابلا ىو رخما ماسالا نيدجتمت ادعوا
 ذلازغالاو لالمتسالادعب لاو هدورو رو دصا!ئشىذلاباوطادوروىسمنب وضرالا لبمت»

 فطتقاوادوو هدروفيرتلاب هنم لولمملا ىلهساو (هنم)هدو رز و ىح ناب هنمهدو رون ىمست

 وهو س قالةنبالوةد_ثنأو هرعسرالمنعايراعربصملالذهدرف هدرو هفورحن اصغأ نف |
 هزعراش ىلقب |

 نم ام ىئارلاو هماطظع

 دعنا نم رثك |اوةهاش

دح توع نم م-هلقأو
 ف

 ةتملاهذه تاماذاو هنأ

 هباقعأ !مبسوهد_-أ
 دالب هباقعمه دنع مظعو

 كلن ةلشفو اهلا ذا

 ءامسلاقلامدو اهلاوهأ
 اهل آمل ةالفواهل الت

 راعاواهااكث ىدضضادغو
 قاطو اهااحوأ هريدتكا

 دنسهلا غاهلاطم 0 وط

 هسناود_ذهلاو اهلاحرو

 ميمثلاب عنفاوضغنااهانح مه ىلاعملاراصمأ كتعنماذا
 ههك اغلا هدهناو هرمذأا كإ”ريغ نم نسال درولا اذه نا ملعوهرمص) هدءس ا رط نهرهاطظذ

 كلواممارظن ىثعو ( هنموإ هرسضنو هس مد مو دخلا «حارلا ىدد اهل مالقأ ناصغأالا اهحردمال

 ةدر ور يفرج ا تان-ولاتخ اوةدرولكىأرذ ةعبد-1لا ىلءرب زولا نيت اس قزغللا اد ه نم

 (هنم١ يرق هدكحر 2 نالزغللا اذه ناطاس ىلع ىوةءال بدالا اياعر نم فء_ض ىلعوه ىذلا

 نمدرولاءام ني! ارط2م_ساومو لل! بان> نع دعنلا ترك دم موعملا,دراولاهدر و نمتحةعو

 دذعهئاماقو نيت اه نسون الاعب 00 اعلا ن5 هد

 هيدرات نمهعجىذلاةيردنلا هى ااوفلا امه دحأو و ا را

 حالص خيشلل مدعنلا + مال حرمت ىفم دس اىذلا ثغلا ىلع هسؤتكن ىذلاثغا الوزن ىناء لاو

 هك اوءاايرغاو ثا! لوزنب اه-ود ىسىتلا ضرال ا ل ع: ىلوكب اهساهت ساو ىدغ سلا نيدلا

 ناسا ىرحو دي »ل !هنازدهملا : إف برغلا نم !لاكر ديعملطو لاله سالا دهب تاقوةيردبلا
 هنساد# نع مستر ادةوهاوهللا ضفالدثنأو داهسملا همظنب ده هلا ىلعامهفاهرغت ىفهغالدلا

 داليلا ىناهلمم اخي لىتلا

 ماسقبا اس دلا مق ىفك ناك ه ى> مايالا كب تنسح دل

 .ىد_-ل بانا تفرش لع ها: دمو ماحزل اريك ب دعلا هلم حربام ل-ضؤدر وم نم هب مرك أو

 هفقراعت فتون ابدأ تافرعو هَ هب لطابلا يدل تنثام كح سادثو مالسسا |اهنك اس ىلعف
 هدرعنادممو موأ |نوداع عنقي ملفدر ديو مم ىف غلاب ناعم فاو هنا ةعفالا ىلع ترص

 ريمالا هز اهلاش د كار
 هذه هلظدتيا مادأ دمسلا

 اسسدكت هنكسنع لاوهالا

 هنوعوهتلارصنا دعم هدفت

 نمنوءن مهلا ضكرذ
 نمدد_هو لذ ال هلبا

 نمساقو رثقءال ىدقوتلا

 ثحوني-ال لاوهالا

 سدقنال تت ,واطملا ىلع

 هَ سدلا ىلءف.سسو

 هل هللا لمن لكنال
 باالاهءهف شكو بعصا
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 سصصانلا كل مللاوا دص ئذن [ نأ ىلمسردق ناكو «ناويد هل_ضف عومم رص ال ىذلا هلل دا وتب

 اغيشكص ئءسلا في سلا مو>رملا تن ىلع اب في رشلا هباكر لح دقو ى-ثمد كلاذذاانأو
 دعب تادتو صدانو هوب هغي رشلا ةذشلا دب ىذلا هلل دهلا ىلوقب تءاهتساوىو+١ىرداظلا |
 تزريفامظعت اهفرمث هلباداز ةيسارعلاةيةيعتسملاةيشيلللا ةيمامالاةفيرمثلا فقاوملابعراتلا اذهأأ|
 هاشرفظم لداعلا ناطاسلاة يدها اداللارةنطاسلا ةلافكبا دهعئشن !ناةعاطملااه ماوأ "ىلا |
 ىددىدلا هلل 1-4 ىلو#ب هتعارتياهتساوةن د1 ولا! تاحودما او لهد بح اص نيدلاو امن دلا سعت ||

 هبيس ةلداوريغنم كسةنمز وغباهدانوأ تثولاله:ءالادعب تاقوهءنيعتسملا حاضلادهعإ]]
 نأ ملعو هف,رسثلاهفالللا لاح ضرالا فارطأ ىلع غرفافاظفحو مباصعابن دلاءاجا نيزو أ[

 تيب نماهراّدخاو هاد ضرالا ىف لعاح ىنا لئاو نمزعلاهفاسدلا هاءااةرهر رهازلا اهفا ىف[

 همي سلا ةلهل اهله نوك: نأ دخلا هلوهتدا راتقيسو سانلل عض وتيبلؤأ نم هلالهتسا ةعار | 5

 هتاشن اهموو ةئاغامثو سدع ثالثة :سناضم هر ن.«رخاو الار مثلا ىف كل ذو سابعلا يةياق سس نم

 انالومدلةن هيمالسالاك | املا, سثلاءاشن الان اون دئشنم تب رقتسا دةوديرمدملارابدلا يف |
 ناويدتب اهب هن أش لا مظع ىجفاشلا ىنوطسا ىز رابلا نب دتىرصانلا ىوضامتلافسمالار ملا ||| ٠

 ىلوهب هتلهتساو هئامتامتو ةرمدع سم هنسلاوش راش همالسالا كلاما, رشلاءاشنالا ||
 دشو لرش د 2ع هب لذ هذب درصان هلءحو لال هّدسالا دعب تاةوهرسا دم عدوأ ىدلاةسدولا | 9

 ناوبدنيب و هتالاسر لعجي ثح ملعأهللاو هتال_سرتب انبدهفهمالالاصمئشنبل لسراودرزأ ||
 كدب وم كاع نيلملاو مال_سالا ديو هتباكب زي لا رهظتنب نميحاصب في ريشلاءاشنالا ||| '
 هتءارتناكفةيرصملارايدلاببطلا س.رلاعبتونع راتلا اذ_هدعب تأثن اووهشاكردمسعأ] '
 نسما ةباعىفمدعلا هبمال سى ىدغصلا نيدلا حالص يشل هعار وويف.طلا اريك اهني دجلا | 3

 امو بدالا لع نم ئرت ىلع ىنبم باتك-لاو بدأت نمردصح رض ىلا هادا هلوقب اهاهتساهنافأ|| ٠
 اهبتك ةلاس .رنم هتان نينيدلالاج مشا عا رام سورطااتانح واهل منول ىتلا تاءاربلا 0 :

 دب لاوو است باسل ا ىلع ةملعااضر الا لبق هلوقب اهلهمساو ىنسآان.دلاءالع ىضاملاىلا ||| '

 فدصولاقوذوهف هف-طوىفتينطأ نابدالا اد_هايس>مدالاءامسص>- ىلع هفوملالالهتسالا ||
 هغبلبة لاسر دورا ىشمدولاة سو را ةرهاقلا نم ىطاريقلا نيدلان اهر عشلاهيلابتكو ||| ١

 ىناع رو اماذدللا سرحو هاربا دعب لاور ا متاين ءامسلا تعسىتااضرالا ليمن هلوقب اهل هدساو
 نيدلارفن ىخاقتلا هعارب,تيكسشااءادرةصشوتملا تاءاربلا نم عقوام فرظ أن موو امتامن أ نسما
 اهلهتساواهبق همعا ديةلاسر هملا ب ةكسف هد عب مهنم قد دصهل ناك ه ناو جردلا باك باهولا دع

 اد دوسح فعضراههل- ف ءاضرةعا اريلا دعب لاوواه دمع هلبارثك ةساهشلاددلا لقي هلوشنأ] ٠

 دعب ىهذي و لا ضرالا لبقي دعب لاقهنافاعولسأ ةيارغو !متزاجولا هل كب اهدروأ نا ىبرطخ دقو |||
 لكو هرراسهةلةءاضعالاو هحوانالومنا دنراروذاكواريزءهناك ءانثو دت-ءاءدو دتعءالوا||

 بيرغلاو ءاملاٍبيبدىلا نةامظلاو ءافسشلا ىلا ليلعلاقوش هل ىذعالو هرهاس شفا نيل
 ةدملاةدهرصةياو هما هدف قوطءانالوق هذعتمو هكلسمه عسا روصو هذ لا |
 لهأقرطتو دالبلاىف ش وشتلارابخأ عامسا قاق كولمملاو هدم ددسن هن الغل أ عدي دا

 قرط:نم ةيودلابهيلعاورمسو اليذ تمد ىفاورمش نأهنادغلمسريانالوو داسملاو متارط
 نمهغلس وهلخدمو هحرذم كربلا. اهنف ص وةلعم ةرغسلا ههنوكن نأ لوما هللاو اليل[ ١
 سن اكم نيهللا لضف يود ار ملا بتكوو ادعس ه.ءاع هلماواكرارم هلع هموت لع د ادي زم هلضفأ||

 هدلاوىلا هردهتلااةالا ةرذ :هان اقسام ىذلاهناباعسضرو هرذن هت نمرهظ ىذلا بدال

 يا (بدالاهءازخ - 8

 تنرةفمس دذهاارابد ىف

 هسءلعتنثاو حوتفاا هب
 تاذوحورلاو مكن الملا

 مالسالاهب زعومانصالاهب

 مالسااهتاعىسنلاو

 مامالا هلإضفي صدخاو

 مانالا هريس ىف كرتشاو
 مانالا هرك دب تخراو

 مالثالا هحرسشل تيفحأو
 دولا ثيد- نمرك دنسو

 اهداك ١ ظاغو اهدالبو

 ةّودو اهداقحأ ةّد-ثو
 اهدال- ىدصو !اهداعتعا

 معلا يناهداتحأ ةرثكو
 اهارغَدو زغئأ عماسلا

 لوادالب اهنا د.تلاريمالا
 اهّردي باعسلا ايت
 اهّردع سمثلا اهنكساهال

 رايلاوءانملا قي ليد كهف
 راطمالاو سمشلا نيد ةيونو

 لابطا تاع اهمد_ 2
 راغقلا باحر اهبحتو
 ضارغلا فدام اههدعبو

 ىدرامالاعاوط اهفدتو

 بلا هذه تقرخاذا

 هيض لا هرب لأ صلخ
 هيو الاحر ىدلاو

 عارناو الابفأ لادملا

 فائسمو ادالح ضاخلا
 ناكرأو اناعط لالا
 نوذرم»ال مانا لاخلا

 نوذاخمالواناسالواردغ
 نولاسالو انامحالو انوم

 الا عقوهبذح ئأ ىلع



 الملا

 بدالاىلاهمسنلاب هنم تذضغو هّتصةنناو هبناج نم تمدته | ىنان ىجعا |ننددلا ند زم ماطنا || 1

 : 910 تت ف لفانل! بذك ن متدذأتو كلذ بس ىذأتا رك عا 5

ىنغ سنا( لوةأ) هجرح ى عال ا ىلع سلو اهل ذاممسا هعارب ا ١ ا | "5
غلب و اهتمو ةلاسرلا نع ةعاربلا هلم 

 1 

 ْ ماجا كونو 0 ا اا ةيمر ناعحألا ضي هامردنأ لولمملا || 2 0 1 1

 ءافص ىلع لدتساو هماقىتفتسا نمىلوأ هللا دم ان الو مو هن اول لم<فترمُدت نملحًاوةغالدا

 ليللاو ليسلاوةهيضاهي

 سالاو ناو اهراصد

 001 2 رج دناو تار امها أى رحأ هناودس سن هلوسملاو هلا ذهاوشب هتيم قدص ||: سهل حب لحق 12ر10
 بلص» نم كور كبايأ ناذىلاعل بابل اذه نع قاف لك ةررخ الاوةدشل هذه نم جرفلا ماعم || اهلايقا قاسواهلا وما معو
 مّ_هواههان_صرسكو

 هعمت كا دلك اومالعا

 اهقّرطت نأ ْل-ةهوءش

 هحولا اذه نعهتارن نيني دلا لام يسشلا ف شكد لوو نيدلارذن ىذاقلا مالكى هنا ةدرلا ىف

 نورطسامو ملقلاو ن هتعارت ناك ف.سلا ةرخافمللقلا بصتت |املوام منيب ةرخافملا ىلع هينيم
 3 |[ - ل ّّط

 ايو مسلاب ةفرضو راعلاب لع ىذا سدجمل !هلوعب ادد :١ لم-ماودوذع؟كبر همعشإ حا 0 ا را 0 ||

 هلسرو رمد ن مهلا ملعءلو سال عفانمو دي دش ساب هقددحا ان ارو كا هلو5وفمساالالهتسا ىو كاملا كلام هلناوهو

 عرمشو فومسا !لالط تحت هنا لعح ىذلا هللا هلوقب هددعب لهتسا وزب زعىوق هللا نابيغلاب

 اذه ىلع يس نيمدقتملا نمادحأ نا نظًأامو نوتملاءامعممتسصغ اون ام_-صعلا ىوذىف اهدح

 ١ نم هعزني وءاشن نم الملا

 ةمالاءالع تءكح مءاشا

 قذالا اذهىفنيي رصعلا نم علط نمو هلال ار عسل اذه لثم مهمالق أد ةعىف ثفنالو لاونملا ناةسغلالال وق قف |
 نيداودبحاص ىزرابلا نيني دلارصان ىفاقلاربتملا :هداوعأ هتغالبقرو ردباو عطاسلا |] هسعبرأ قيل

 هلالفكح :هىلاعت هللا فطا ناك ةنحم ةام هلق فت اهنافةممال_سالا كلامملا, فب رشلا ءاشنالا ||
 ْ ةسورملاةاجع نءرحاشاملو هتامحلوطب هسا رلاو في رمثثلا ملعلا عمم طار هان نيل متملا ود داسالا فعسأ ىذلا ندجل وامي د--واعدق همن ناماد ىدن_غنمال ا اهران مرض لو اهنمةمالسسااب
 عماجلا ةياطخ هلا ضومنذاهافاكدي وما كلا ناطا تان الوم كاذذا ناك ةسوردلا تمد لا

 ١ 00 ل ات قرض ىد قدمدنانع أ ع نمسا د1 جمالا

 لوسر ف .سرا1 ال اهرثاسو

 فرو نيكرسشنملا ىهللا

 1 في.سو نيدترملا فركب ىأ
 | فيو نيعادلاف لع
 نياسسملا نب صال
 شادعنو مالا ف
 نع جرءال هغقاومىف

 أرهاظ 5

 كش الططع نمف هار

 || هسعؤرو هدساد نمءراتخااملهيلاعاقيلا بحأ نمهلقنو هيرع-مادهمدرأ ىذلا هل دجلا هد.طخ

 ايعهح اناا قفصت نأس ينلاداكو ابر طربنلا داوعأ تكرس مرت تاوصأ ىومال اعمالي الذ

 ةامحزيزعلا م كسا ىفرظانلا فاشل ادوةتءانثلا ىبأ نيدلار وندم العلا خيشلا ةعار تكا

 |١ ءاعدلا قباصملا« ءاودب ىعنملا هتعدأ باك ىةسو را: ةامح هشهدلا بيط# ريهشلاو هسور#م لا

 أآرا ءاعدلا عماسب راشأهناف سيسأتل اوءانبلا اهمقو ءالبلا عفادو ءامدلا عماس هنن دا ىهو باح

 نبريح راا دعى حي ىبأءايطخلا ب. طخةعا ارامأو وباصملاءاودىلاءالدلا عفادب و باحناءاعدلا

 هقفعسو ٌدتراهنأب ماو

 ه-وىدس ةنرغرهاظ
 1 قا لهسلا ناقاهتع ماخالا و توكسل ريغ ىدسب لوني ىراكسفأ تلغش هناك قرافلا ةةانإ| رفك

 || اهتعرذتعادعاو هفسآ نم كلهملا هعلاخ نمممقتنملا هلل دجلا هلوقب 0 وهيلعهللا لص ىلا ةاؤو

 ْش بألا ناوي د ىلع هك ى ذلا هرم ىف ىنىناد نينيدلا ىرس خشلادر وأو ءادعلار 00 نم هعاج

 : مثلا لهتسااممشحأ امو لوبقلا تاهسن هيلع بت ناوج .راءاقنلاىبال ارذع ةعاربلا هده ىلع

 ىذلا هللدجلا هلوعب م-سو هلع هللا بص ىلا ةاقو هبطخ ف ىزولانجرفااوأن ,دلالاج

 رهاقلاهمكسط اونعذأف ءانغلا اذه ناكس ىلع ءانقلابكشو رثأتس نأ هلقدو ءاقيلابرئاتسا
 ضعهاورطت هدقن ك-اوربن اهل الهّسان او هةسعن دج سدر دص ىق ند هلا ص تلا هيل ايا وو

 ادهلوعب ديلا ىلع ىنمهنانكوزاببا ارم اذا لاح ىدلا هلي د-1لاكهناو ه.ق نفاع هند امم

 || ىبطختيلهتساى قام تح اتابع دع د ديا اهل دهللا ىلوتي تبعت دنح مة بطختياهشا |
 1 دا... ممل كاس تا اقل هالتك 1111 لظ فلانا
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 رفكاانم اعون قود -هلا
 رهاظ هفسسو قوسفلاو

 دعب دهعلا ضقن نعفوىه

 دعب نيهلا دبنو هظالغت

 رهاظ مفيرسسللا ١

 برحلا هن نوف ناتسعم
 هعاطلاعلخواهدوةوردعب

 ن' الاه نو اهاومق لعب ا 02211 --مم ماا7/10/:001- أ أ 1 1116181860 ممل



 رد ىناشعن تن ًارفهءاقىل , ىتعولهباكشنمرفوب تح

 تاقنيدلا لامج يشل 0
 نيزأوذلا ىتلتاف لاجو ٠ ةليجراهنلا سمت ىلذاءأ
 نسحأ ىه ىلا, ك مالم عفداو و المأتم امه. سح ىلارظناو

 لاور هفاقلا عملك اذخأ لب . رحيل عم نيدلا الس هذلخاف
 نيعالار ادق اهتسوب لاجو 8 رك دك

 نسعى ىلا تديتامل 5 اههجو نعىلذاو ع تعءفدلو

 ةياغلا ىلا داحاو ند دلا لا.ج يشلا لاو كلذ نمو

 هءاع ىلق ىنضاب ظطو ه٠ سوق, ىبارلااهأ ك_تءدق
 هيلا بدعم ئُدل !ه.شو 5 باد اكرحاحو غسول

 لادونيدلا 20-1

 ما لم 8 ا لف بحأ نم ل

 ١ ناك نيثملا نيده 1 نسا ان ار اسعار

 1 0 رلا ام دع ١ لاواذ 3 ىدب ودل يك ل هللا لوعد هلالهتسا

 هرمس ىف 0 :اوةمكمملاهنن اعموهظافاأ نماوراسىرع تاتو هيدقمملا ىدئاوشب ارذاك تب

 ا تعفن او ىدو هتحم نمانرمدعءاي دأ ضعب نا ىنغاب اهنمو 5 هنو هلو ىلع هسقاعو هن العو

 ا رئاه د هتعدواو ىدقن هاك ز نم ماعم نزولا ىر ديالو هو ه3 او ىدنءاميلاطاا هنهذىلع

 ١ ءاسقلاب ءانثلاريغهنا لب اهقّدعأ الواهدرامهللاو الف ةقحلا قاروأ هترعأو اهقفناقىر 1

 3 د متأق رتيضاغتف ى-غلاوأمعع انغلا عمر اءشالا توب هقرمم ىلا ىدسنوءافخلابء الولاو

 ىرد_ص سا شو ىق باي هدي لح ن متيلخاو ميج نمتناكى لو اهعر م[ قردصوه .صغو معي

 دياد_دع ملءلاو بدالا لع ىناهعضو فن اضن ىلعهلت 3 ذوو نكسلو و ىركد تف نيد رك :

 كلت د + نو ص وامو هالالا ىبح اصاب لوقي بووهملا بوضغملا ىرعشو هرهثن اهسشو و ىلا.عت 0

 هد 2-7

 -عصم

 || هللار تكصضف اهتارن هقيقملا فىنموالاةرهز عوضتنالو اتاكشم ىظفا نموالاة 1 راعشالا |
 لئاقلالوةهمععز ىلعترك ذر لهاذلا هنهذ نم

 ادورمسملا قرمس اذهلع أهف 5 هنأآلا ارعشلا لود قو

 ك1 ًاملاريع_ كلازيخ هترعسو انفاورعشلا نمانز وواذاك اردةباكلااذ-هىف ناتالاتدروأ

 ةلاسر قارثنو امظن نب .رخألا كامو ةغالبل اب هزأ كلام سن اكم نين حج .رلاد_.ءىرخملا ىئاضقلا

 رولا مط طاعتي رب مخ ناو ريعلا ن نمصخم انءاعدر وو هنر وصام 4. ءلار اثاا طخ نمتلقن 0

 ىجحادىلا ىتوهنأ كلددعب ىنغاب م هقرفتم سل اه ىف ”ىلا ددرتذ ىناعملا نمىلا ا نوز وم لاى عملا ا

 أ دقو ارّركمما ارا اند ف.طالا هةوذلالح فدكواركسنم ىهالا اذه هسفنل ىذر فيك هلتبعو

 0 نوكياميو

 0 7-2 0 مآ

 بطرو ساابنم ناكو |

 دعولابهللا نع قدصو دعب

 ناك امي راثلا قطن ا

 0 نوكيا ىولاالو

 نمادحأ صخ*ةغ ىلاعن هللا ١

 اع نيسنلا سدل هاك ]ا

 نبع ديسلاريمالاهبصخ |
 نودو ةلملا نيمأو ةلودلا
 ناخد نادحالل

 ةدملاو هيسأاعلاةلوذلا

 امرأ انينسلاو هس :اورملا]

 مايالاو ؛ 4 هد ”اهلادعبلاو

 ةيودعلاةرامالاوةيومالا

 دظيوحو هييجل قوات
 ةرتسفلاتامزو ةلاسرلا |

 كاان دد-ءلةلاطال !الولو

 ىلاو ا طد ان طد دوعو داع

 مت انرسةانرقمداوح وف ١
 اكدمنأ الاقملئادع

 هردةمظعوهىهأ العناو ا

 هح رتيهوهناطاسركو

 اهتتغاطرسأف دنهلا قرط
 ضرءعو هالخ ٌنْكِإمهطس ٍآ

 || تايب عج ت درو الةلاطال االولو مهمل فم هليمخ عم انيأ لعبلاب الوم ةلدسعم ىلع هتضرعو مومذلملا ٠١
 || ىناعمىلا لو اطالا نعرمصاقتلا عدتريل قر رطريغب نيدلا حالص خيشل اهل د ىتلا نيردلا لاج خيشنا
 || رد ار ملا ةعارتةلمقس هامة [ىهىذلا قفالا اذه ىف لمتسن ىتلا تاءاربلا نموو ريسغلا

 اهكتلمذخ افءاّرغلا ةمطلاو |!

 || باودالاب في رمشلااءاشن الا باكن يسع ىهتل ا نير كب ىبأ ىنب زلا ناضقتلا ىتوحرملارعم لاىلا اهيتك |

 || ىناف رب مذا !ىناو ريقلا هللا درع بج سب ةباضاغلا قد رطااياولض: نيذلاءالضفلاهِمقب وشي رشلا |||

 0 تاقةرق ضررا

 هلل ١لا ىهو نادم

 ءارودلا4ط1ناوءاردءلا

 هالخ مْ فاعوزع ةذخأ

 ممم فطار لضف هلت
 للاردلاضاخ ناثسأب



 ةعلطت ناطيسش ه(اهنم)+ اييسعسبتافابيسئملكنمهانيتاو ||| اوعاطأ واو ءمسفاوغيال
 | مهفوقوربادملا نمةفئاط
 ا اوماقأ ناريتلا و زاذلا نيد

 | ةساردت ملا ريتسلات
 اهناك1لاو لارئالافاونعأ ناو

 | ناحرفش اورمسأ ناو
 | اورحاتساناو هسا راو

 توملاو#هي ريلاو شطءااو ىبب لد ناو ىدلاولو ىل ةغاب رولا عن هلوقب هميطخ لممساو نيدلاحالص يشل ا مظنو همت ا

 ١ مقالطاباذخ ا هشاءاشنا

 ١ مهنم ن-ءاظااب |طردث

 | ريبادماب ناحرج ميسقملاو
 لادو نيدلا حال خيشلا هداف | نم ةلك اا نا ناحرح

 نيلاىف ةتومو نيا

 |ىرخالاورامأا قا ةرظنر
 |اراضو رافطلاوتوالاىلا

 |! ر-4 ىناسارألاىأراذا

 | فاسأو هّدقىلعتوانلا
 | اراطعو هدم ىلءرافإلا
 ا امو هعمر طونطاد_هد

 ١ تاعتفثال“ تب 0

 | ءاركتل اهلوأ سيكل

 ا عاب ال هساثلاو تونا

 | نمل هئلاثلاو توقلا
 لاووحالصل اهداف | ممساىلعأ توانلا

 نيرامتلا ١ قاودسأ

 5, : , || نيراكملاو ني رافملاو
 لاوهنأ نيردلا لاج خيشأل بابل اذه ىف :ةوامن سحأو ||

 نيملاءلا براي نيمآ

 | (ةيضاع عفى هيلاهلو)
 مظعلا ىلءااوهو هلئانا

 | ىلع نمءاشام ىطءملا

 | ناسالا دسم ناسنالا

 | هيكف عدوأو مد نبا قادخ

 ْ ىف اهؤرصد مط هغضم

 ْ ري-+وةهمضاملا نوردقلا

 : ريع هسا الا مالا نعامب
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 درام ه-هرقنيب نم ءرمدذلا سد

 اهتاف ريعثلازب د ىمسملا ياك هبطخ ىفهتابن نيزيدلالاج خيشلا ةعارامأو مظعب طاتخااموأ

 هناف ريع كاازيخ باكا انهةىستل ةيحوملا ةدتنلا ىهنوك -:ةمدقم نمددالو صاخلا صاخ
 هتاسان ماب هنكس و هلا قيس ملىدلا ىنعملا عرت < ناك هناآلا لاذ مومومالملوك م

 ىنهيماعاعرور جا اريغ ه.قفريغن الو هظفاد ىدفصاا نيدلا حالص ةشلا نخاف نمامما هرمهاعلا

 نم هعج هناالا نيدلا لاج ميشا ١ عس لذممالب الاملاء هم_ساوو شا ةرثك ىلارقت:د لي وطرخ

 لوق كل ذنف (لاوو) نيدلا حال خيشا اهذخأف (انأ تاقإ هلوةىلعووك ذملاهباك بتر وان هؤم
 تاقنيدلالاج خيشأا

 ارك تاةديص» «. اذان نيعلاىلتلاق كايشراهدع ه حاخش عاومو

 ىكءاد<ر ودل لازغىا ا ىركساارمس ىلعراغا

 ا دادفدكهيرظنتملا 5 هدس> درو نع نيء اب حرا تاعق

 تاقنيدلالاج خيشلا لال ذ نمو
 براغلاو عااط) اة ل بعس هزر ىركةاب اهم دعرسا

 بحاولا ن ءتيدهناق و اشلاتنكسواريطت ءرض
 ردهلا نم لاوو نيدلا الص خيشلا هل او

 ه٠ هتكرذ ىاةؤتنكد

6 

 « ,هماوق سو اتنر سمعو

 تئاصاا قدتنلاب ةعرمم)

 بحاولا نعحرخأ للامتف

 تما تان 07 نكاوس هل -9 ةانضصس :ها نأ ك5

 هيلع تدفهظءاوت سعت وه دقداروهدضرادعلافىةش

 هيلا كارالا تاما لع

 هيلع ب دفا هد ىنأ

 نيدنحولا ىلاخ نسالا ”ىلم ه ىملأس اغن ال ارطاعجو رب

 ني :.<بول_ةلادهل عاست « دخراندو نالاخ هل

 ةبحلا طرت ةماشةيلع ٠ تعفارلاهدخش جورب لاقوحالصا اهذخاو
 هيدورانيد هطقنف . اعدق هقشع نسملانأاك

 لااك هرمس نيردلا حالص خيششلا هند اال اهلا اللاو نينيبلا نيده ىلع نيدلا لاج خيشلا فقوالف
 تاقند دلالابج خيشلا لاو هب نيدنماسأ نم

 رصبلاو عمسلا ل# ىنمناكو ٠ هتسمعزد_غأ لو ىب ارداغا

 رخ لعاشقن هلخام اك «ان- لاخأ ىماقلا لاق نمتنك دق
 نا لاقو نيدلا الص خيشلااهزحخأف

 رقوىوللاىلاىنإسأوامهسق « .انضا | ىلرفو نيحوك-ثأ تازام
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 انا

 كلذدع لاو هافك امو
 انيديأ حارا تقاخ امناف « انتحار حارلا سؤك جونو
 انمللاهفاطعأ نمنابلالئامت ٠ تقرسامحاناماوقزمت تماق
 ان سسندرولا تح قوةتسقلأ « اهل جازملا اهاقلئازسخردت
 اذيحت مآ اهنم كسملا تاور ٠ تسمن دةوانةسنأ ىردأ تساف
 انماست هنعتحاركاملاانتاوول ٠ ةضاص شعلا نامزاكلمدقو

 هلو ىهو ىلماريقلا نيدلاناهرب نيشلاهعاربا نم ف.طالا تاراشالاب
 ءارج هعم دن هأكنف 5 ءارعصلا بع قتلملاركذ

 اظافلالا ةمثح عم عامسالا اهلزغ طارقا,تفنشو ةيروتلا بلاوةنسح أ قى ديلا اهعوت همست

 مهنأ ري غرك.ال اهلزغ نيدلا ىدةسدب ودقرلا عسح اض نع امون-ىفاة مدعو اهب وذلعو
 هلل ضف افاسكأ تاد' | امأوهقرلا كلت هماع تفادتل هسمزتلاولو لزغلا سن> نمي ىر ومى دبلا عوذلا هممت اهسق مرتي

 : || ه_.طولا ىف كلذىلا ترش دةواتوس لالا نمت كلذ مْزَتلا اس1 هناف ىل_دوملا نيدلاز عمدا
 || ادم ى-صلاتيزاحو لاما نمهنوس ىف ىل_صوملا همام اهب تهده ىتلا همعن دملا ىهو ىلوقب

 ةيتاماسلاة عزه ىفهبلا هلو | للا نم عمد الهين أ املاع راما ميدقت اهتم را ال واحتكاذ نموشو ع ونلاةيمكي
 ! ىبيبشت ىوبت عدمردص اهارعشت ىتلا ىتعارتاراشا نس>١ نمو لاعم ىدعنلا ادهى ىلصوملاو

 نمددال ئنن م-م دعو ىن'اكو عمدلا لهن هعاربمهحتا دم ىف ىكنانمهاىباطخو مس ىذ برع

 نكت مل نااهلثم امنارت دل! تاعاربامأو امظن ةعراملا تاءاربلا نمانههندروأام ىهتنا هلممكس:

 لالبساةعارب تسلفالاو ئدنملا ضرغ ىلعةلادمنصملا باكل اردصوأ ةلاسرلاوأ هبط ةعار
 لوب رثذلا ىف لالهسال ا ه_ءارب ىلع مه داهشتسا دنعاوفتك ادق نيعب دءلابلاغتيأردقو

 تدلوةرسقب نأ هريه فاعلا ب تك نأ ن كما هنا نوهأملا بآك ةدع-سمنيورعب حاصلا
 ضع يشل تنأ ار وماعن الان وطب ىنمانالا قلخ ىذلا هدا بتكفناسنالا هج وك ههحوالخ

 اذهىهنعتيح>ءاورا.ستلا ىدعاهداه_ ثنسالا دنع قل دق ه-ةسعد دن حر ىف ىلا نيدلا

 نعبتك د ةورهاذل ادع نب نيالا حم ىغاقلا ماقمول-ع نموه نيأراقالاو سوعشلا قذالا
 نادوسل ادالب نم سوس مشب هّتحااطمنءاباو> ىناوراماارهنسريمآلا ىلارهاظل !كإملاناطاسلا
 ناربك أ هللا ةرمصهراهنلا هنآ اناعحو لدللا هنآ انوسق نيب !راهنلاولدللا العدو هلوقب لهتساو
 ىفنومأملا بتاك لالهالورئثاذل قف! بي رسغلا قاغتالا اذه نطظأامهللاواركدل ةغالبلا نم
 ساحل ا ىلا ةبتاكلا هده تردص هنملا مهل سل في رششلا لاثملا اد_هورهازبلالودسالا اذه
 لد علت وكحو ددشءرادح لك ىلعتنأو د.شر ىهأ لك ىنعتل دىتلا هٌئازع ىلع ىنذت ىتاسلا
 ناهفصالا قاَز رلا دبع نيني دلالاج يشل ا هعا اربو د سعلا مالظن كيرامو ءوس علك ىفمتسلا

 قام واسنو ةياملاهذل_هىقرهاظلا ددع نب نيدلا ىح ىضاقإ اهعارىرا.2 سوءل اةلاسرىف

 د_عباهلمساو بئاصمهس ةسغالبلا ضرغباصأو بئامعلاب اهيفىتأ هنا هسترلا هدهولع
 ضرال اى هلاكمانا ارك دهم مل ءول:أسلقنينر-ةلاىذ نءلنولأس و ىلاعت هلوق ةلعسإلا

 700جم همهم ج1 كندا 6ك 22ج و دن ب ج0 507 9771000177900 0 هت وح توجع دبع سس هدأ

 اذه ءامه سفن ىنارعالا :

 دوه نبا كانك مالكسلا

 برضو هتسا ضفني |
 ثزملا لاشل هيوردسم :

 هذدع ةرثك-االوهدعرذاولال ْ

 هنال كاملاف عمطرامتا |
 || رهن ارك ذيونابقلا صو بشهنات هحدامج ىل_عبدأ :ءاسا ه4بفلزغلا اذه هلٌسارْفع لوقأ
 هتلدجلاو قح أ كإملاب ه4 سفن 1 ىوبنلا عدحلاردصامارعشن ىتلا هعرابلا تاءاربااىلا ( عجرإ) همظع هنب امم عيدملا نيب و هنيبو

 دوه# سلفأ دو#نا

 مق ازهأو مكرصنت ىذلا

 كرار عاف شق | '
 دهر ون لسو هلع هللا ىلا ه-ودم ةكربب مناف ىتدعد ذي ةعاربامأو م

 ا مالكا اذه ةلبقو علاطملاه

 : تزراو امهنم لك-ار رهملا طرمُل ايءادتالا نس-ولالهتسالا هعار نيد اهمف تعج ىناو عماذلا

 مهافقالا مكارأالر

 ادع هللام>ريوو معاق

 اسما لاف

 (و عباس

 ليلطا شل هعقرتدرو : 1 0 01 0 -

 ىلع ىمهعطس هللا مادأ 2 || دي ربام ىتدعمظانلاءادّتبا ىهلالهتسالا هعاربهلوقب عسبصالا ىلا نياهدارأ امسح هو هي مايقلا

 ,طلغأ ال ىنا او اهرعشتسا

 الو ىد مهريعأ مود ىف

 ىدخ اهدس#م ةلودف

 ا هريصنو ىل-امان#سو

 اذاىنا ىوةاهو دعو ىش

 نورت. اذاممموقابىوغل
 مهدامعا مهلعلاعأ

 مأمهدادموهعمج عأ

 مأمهداضضتعاهب كدعل

 مهله مهدا.عوه ىأر

 هللاناروطةىفر وطسالا

 اوكلمنا مهنا لع ىلاعت
 نأمه لحأ او اوبك "



 ملسىذ.برع ىلع مالاارقاو #2 ملعلا ريح نعل سةاعاس تح نا 1 هو>رتذا داو نبا نمريألا

 هذنعنم ىلع لكشيالو مس-ىذ,برعىلعمالسلاو ملعلا ةريج نع لاؤسلاو علسرك ذب بيشدةف || قايرتلا وهو ريثك نبا نم
 نايس نم بالا اذه قاضأةدربلا علطمو ىو جدل تردص هءارباا ههنا قرد 0 : برم لا ثامال برخهلا

 مدةلقمنمىرحاعمدتحزه « ملسىذيناريحرك دننمأ  وهراضدأ تاعءاربلا || اروحدبناجلكن فدي
 ىل-أ امو ةنودن ةدمصةلا نأ ىلا تاراشالا فطاأ نم لس ىذدناريحرك ني دنع هم دب هعم د حرك ا

 مضانمءالظلاىفقربلا ضموأو 01 همطظاكءاعلت نم حيرلا ثيدمأ هدعا لادام 0 ْق سماد هريس دب نعني

 ءانهسملا نم ديؤملا اذه

 بدالا لواساهنمبيدالا ملهي ةيوينلا هيْنارلا هت د.صقهءار ىف ةنابن نينيدلال اج خيشلا ههدحو | نينا تامادعم

 رعس اضف! ا؛قرةعلو ٠ رطخت همسالو بالا اك ين || هيج اقر راسا
 | تحب شن انما دهالازءالو

 ًاندب نع فاعلا شا لأ
 هذع هلوق مشحأام و

 رك ديئثلابئثلاوجدلالاله م ادب ناد.كلاملا ني.حركذو
 ردحت اعمدأ ى-سأ تنك ناو ه٠. اءملالئاساضفلا فاتك اهنا ىس ل ا

 قباوسلا هذه ىرةماحو قرايلا اذهبي زعاجناو فت النا ناماي ةهوسوملاةِ وبلا اي هقامأو | معي سالراتاك لاحلا

 اهنعاربو ةدوهعملالز انا ارك ذءسدشتلاو ىرادتلا نءاهازغن ىجرخأ لىتال || راصفافلا ىسللا ةدبص لك

 مز وماهملاباطدةواونغف و اوترتامل قاشعا مكب تدش ا ناطاسافولا مسق»

 ملا نينعاطظلا ليل دناكسف ه رحادو علسس نيس ك ازش عاضو هدعتاقوأأ ةيشامو ولا هلل نإ

 0 ا ه٠ ىوتاورذدخاو عطا داو جو ةيغاط نم هنكماورحلا

 مساس ىوهلاءاجى جلا لارأ ه كرودغت ىشن رابخأ ىوراملو ا كوانمدل نذخمودنولا
 اهنموةيوبنلا تادمالاردص نوكينأ هقيلأ امو | هتمغأ ع لاجدي رب ضرالا

 منان دا لزانا لاج رللاب

 عدوب سأر نم سعال ىتا
 ق-ثأب الف لوصفلا كلت

 سأرلا كلذ له< ندع نمو

 | نال د>ًااموو دن. الق

 ىديووارلانءاالاالمدو <

 ىبارعالا نياىلانهذذا

 اومخهفىذلا ىلقديىن-عأو ه هبا عسينملا ىداولا برعا.ف

 مر<باعلاو قولا لودر ه اهوذوى دع بدن ابافمعفر
 اومهوانلال_سغ انكاده 2 اوريدواو انشاانواما نمايو

 اودسواول_صفانم دةوامارغ ه انتوا ماللا تابحت متدعنم

 مهمهتاقتاداسلانممه نموو مه أدق نبأ ىلا ىف لنولوتد

 مرمدن نيح م-هران ىلقو ىىمدب «٠ تنطمءابخق رطمها برع

 اهنمىلوةةب ون هد.دقر 1دلزغتلا ادد نا ىلا تاراشالا فطاأ نمو

 : 0 4 1 0 3 انك نأ 3 ع ع مت دصقلاو عزملاو ىوالا قسو ه امنلاودنرلاو ناملارك ذدىر وأ
 تلعق صلخل | نسح ىلا تلصو ن ١ ىلا ىن اع ملا هده ةلدأ له سالالهتسالا هعارىلزأ لو ى 0 0 0 ا

 1 س : دلي 43 3
 6 . 3 م

 اما در تا داسوعو لع » اومصعنق مهل ىح ىف تعتعد . 0 0 5 3 دع - 35
 / 2 - 1 : 11 ! 5 مهم لصالا هشالوسرنال * ةكمءاسطس نا مهل 0 1 و
 اهب حدم هنافءافرلا ىرمسلا د صق ىو بن د.سصق ياما رع نوكي نأ قلت ال ىتلالازغالا نمو 0 ْ 0 3 0
 امتملاوهنافمالسل ا هلع نيسالا هب د, بولعقلا حرسو لسو 4 ءاع هللا ىله مهدجو نيمو طافلا ْ 7 1 0
 انيدلاهل23ىفاوضعنامناو « هدلاو ران ا اواةناق الهم سارلاكلدا.حالفسانلا
 نك مادمت مهنت كبه

 نكيلنأب همهتأ 5
 امهماع ىلع نننيسحلاهب دو هشبلاو مسو ه.لعهننا لص ىذلا حدم ىلع له شمةدمصقلا هدهو

 اهتعارنوك-:ن ا!ىعبتياقمالسلا
 انعساو نزملاءاع اهمعشعشت 3 ان ودطسنااملءىلا كلا ىوطت 5

 لئاقلا لوقب عيدملا نماهدعلةعاربلا هزه قأ ام ||| سيلا بارعالا نبال أسن
 ءانغأامدعباب ىذغلاىداو وه مهرادو نيقرلاب مهتينع

 امو
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 هللاوو هيشم مم هتيلح [||نب ركىبأ لوةدولو عه: عاعاائاراشا نمم-هغي ىتا!تاءاربلا نمو دالدلا هله ىف بي رغىلا عن

 ىرتعلا ىبأ ىنعم فرعأامأ ادعصالعلا قفأ ىندحلابكوكو ه ادعوام لابقالاز نا دقفىرمشب ىلاعتهتلا هجر نزاخلا

 دلاخوبأو دماحوبأ الهذ | ِ ىناهتل الوقءاثرلادب ربمظانا نأ قوذلاهنب رقب رعش امو

 رصعت ةذمدعشت أ ها تاوأ رار_ةرادن اسندلا هد هام 7 ىراج ةيريدلا ىةسنملا كح

 اهمودعت واعر عظواهنطد 1 اه دمع هطساوواه دحو مي سن ىهو هداوا مب ىنرب دع ةلا هذهو

 انأ هبل مع اهرهشو راو ةود->ح ءاملا قف لطتم 5 اهعابط داك مايالا فاكمو امو

 ندسنال ءانعرل ىرتعلا رادقالازءاز-ةالا نماوغفص م اهديرتتنأور رك ل2

 مطت نا .ةياخو اهرهم : راهريف-ش ىل_ءءاحرلاى نت ه اما ليم ملا تودر اذاو

 ًّ اهر_هددا: الو اهرع ١ ىراسلاسخ اوس ءرأاو 03 هساظق ةهسنماو مون شءلاو

 ميركه لم ال ميسللا ه>ولا ىناعملا نموهوهدلو ىلاريشن اممو تاعاربا اهله ن من سحاب ىل ذارملل لوتسا اد نا ل عاق

 هل-ةنبالنيمسلا فنالاو ىراو>وهراو-نيسناتش « هيررواجو ىئادسعأ ترواج ةيرغتسملا
 ريج اريسفطلاو نيمالا ةاهنطاس لضفالا كإملاناطاسل ا هن عى ىلاعت هللا هجرت امن نب نيدلا لاج ججشلاة ديصقامأو

 ريزانكلا هثمدلو رهلاو حدملا ىذيقن نيب اهيف عج هناعرهدلا بن ان نم[ غافد ارهللا ىسدي ولا كلا اهدلاوهاقوب سني عنو

 هساماسلا ةعزهىف هنلاةلوأ امن يد نوزحلا سءاق ٠ امدمحلاءازعلا لاذاةءانه اهتءاربو تدب لك ىف انرلاو
 ا امنمقم لاوذزاتعال ناهسش . عءادمروغن ىفماستباروغت
 ءاشبهللا لاطا نظأام [ ىمهدق سمشلا ىعضىفث يغلب اوك همخاورشبلاو عمدلا ىرادرب

 ناساسلا ديسلا خيشلا جشلا(هءلاباكوزنك اردان :رع نيد وعلا نموهئانه نمبدالا ل بعتيالن م هيئاو اكل

 ”ةعطاشم هللا ىلءنيعدمالا تبنعلا ظيلغي ؛ اهتعارب ىف رمدو سيقتل ىرها ةقاعمزاغأ اهيفنمث د سةىدضصلا ال
 ار اع ةاواسمر درا | لاوو حسد لب دصعلا امممهفي ةقيطاةراشاب ةعاربلا فتأرلو

 نأ وراكم ال لوح لعنملمسلاهطحركدوملك ىءوسا تح :ءنلن.همون لكفأ
 هللا ااذوأ رئال امداد اهاالهتسا ةعاربو ةروك دملازاحتالا اهقنيضةديصةينيدلا لاجل

 ضرالان اهدا رمريغ ىلاعن للدتااد- مه ضع الهمم طافأ . اهتاعتامقأ ىفالو ,ءتوطو
 ناس نمو | اذه ىوامنمهدا سهام بدالا قا -> ىلع ىف ىال لادتلا | ذه ضءب الهم مطافأ هلوقت راش لا
 روس لى رأ امو ءدابع إ ةراشالا كالت فهد صقاعوهو هدهد لاوام ىل امر ةيافكردقلا

 لطعع الو هّدصن ىهاذا ٠ شحافي سل ظفللاستعنودق
 ىمل دنال ارباح نيد -ةث هللا لع ىبأ نبدلا سم يلا هسع دن ىلعت ةةوىناودو (ثحانمو)

 ىشو لسو 4: هنا لك يتلا حقا وتضاراف را دس ةريهشلا

 ماكسلا بم طرمشن اوجدملاةلراتاو 5 مالا دسم ءولْرناهينطب 0

 رشنو حدملارانو عرضا واط لب هدصقو مظانلا ضرغب رعشن د هراشا اهق دل ةعارلا دو

 0 سصاخت نحو هعارنماهل دالة بعيدبلا ناتاقلالهتساةمعا ربان لئاق لاق ناف ملكسلا بيط

 امرها ىاظلبام |
 رئاعلا انا 07 ٍْ 8 0 مامالا يش !ناريغهعاجلا ىن رطولاةمسلاب .لقاسل صمدت

 نادغو رئاكلارقك ما ا 0 3 هيردصب ىذا لرغلا ناوهو (ةدئاوانهو ) اذيقماحرمث اهحرمم : ”ىرسل دنالا رفع انأ

 00000 0 0 رو علسرك ثياب رطمساشت ولءاضم : وبدا و هفرمشتعنأ مطانلا ىلع نيعّش |

 00 : قيرطاا اذه كإ-: نملقو كلذ ه.شأأاموراذلعل ا ةريضةو د1لا هرجو قاسلا ضاس ورمهألا هقرو ل ل ل ةحرطي و رجام فاك ادعطماو ريوغلاو بيد هلاد ويشعل |

 نوذخأي مهنا نيد ةةعمالا

 نم هلباو طر اهاوح

 نا ىنغلبو طرح مهئارو

 ىذو اههشحأو تاعاربلا نسحأ نم بابا اذه ىف ىلا نيدلا د غشا ةعاروبدالا لهأ نم |[

 1 جميجججحير < - يجمع 9 ا 9
1 



 باود قو اهءلع از_ه

 ىلعو اهرخآ ىف ىضاقلا

 هلوقيامقدص لع اهرهظ

 لدا عكار ندخل

 تارا دعا لع ف
 لديرطا انه سل
 ىلاعلا هنارةاطاعتيانع
 ىلاهت شاءاشنا

 ىبأ نأشىف هسيلاهلو)
 ججشلا هللا ىزح(ىرتعلا

 ليفنلا بسلا ليجلا

 ىلوم ىزاحام لضفأ

 هللا فءضأ من هددع نع

 كازح لاو نموه دع نمل

 الممح ىلوأ دمت اريخدللا

 سدهقامو الب زحى ءأو

 ىامرالبكو هنلادخا ند
 خجلا نيكس هللا مادأ

 وأ ليصح لامليلحلا
 مدعأال ىلا لصو ى>

 ىفغاباو لاملاهفنك

 نكداو لام“ الاهلود

 ذيذل ىناجىرت_هلاوأ

 مودلا ضان ىتعنمو مولا
 بنعم انأو ىلئم نوكأ

 ناعفد هب ثرهد برص

 و تنكوبر ددناك

 معسأ لو لبنلا هناكرارط»

 لطااهأكحللا: دع
 ه-طاك صل نولوقيو

 اماو مزلاكرارطو ملظلا ىف

 لوط ىفصاو ماكر ارط
 ةرارغلا ضرعو ةراذملا

 ناوزءورألا اذهالا الذ

 غوتش م هتينك قجالا

 انممأ العا د غنماولئساف :٠ مك انودو هءنذلاشملاو
 ىهوب.ط1لا نينيدلا نآتسأه هالعزا هعارءا دعال | ىلعرمد ذل ارهئدهتلاب رعشباعو

 ناك ةدسد5 سا دنالاب هم املاط لصفن ا امل السني 'ءان او هللا هدعسأ نا ادا سل ت وظن لاوهناف
 حقاادعب هيدءنيب اعدشن |تهدقاملم حفلا لبق ةدنرولا امتودوراهاالهتسال اقباطم هللا عنص

 لثسدال هماكح نع قطلاو 5 لفس لطاب الاوول» ولا

 اممبي رعلا فلا ببي رغلا حفلا اهّيعسو ىردش ءاقو

 اهنم و

 هللا هج .ر ب.ط4لا ني نيدلا نا سل اربزولامظن نا ىلعلالا امنمرتك م اودئارؤاههدجو هلر وط ىهو

 لد بال ل--و زسع هللاف ٠ تل ؛بتوةلاح تلاها اذاؤ
 لكومبيرقلاجرفاابريصلاو ه هيدوعومرسعلا دعب رسيلاو

 اواكوواود.ق دهاش كافكو هو رفاظ لمؤي امتدعتسملاو

 لمت ىرولا نيد اهل * 4 بده ككمد دو نك

 لس ءاضقلا ماكحاب لمع 5 عراذمنودوهف كلدوعساما

 لسمملا لعن اهيردغ ه ىلا يشااورفلا اياهدلا كلو

 لثماباضهلا عورلا ن متةهوو انبرلا ىلءتلزز اذارادولا كالو
 لكن امءاسشالاصقتتدق م هناف تعطتساام كلاكدوع
 لد تر ناسا نعل هنباو .«  ىديدقام كلف امزلا تان
 ليقتسسملا لرس دلت ةءاساب «٠ ىذمدق كنامز نمضامناكنا

 لوالاهانح ى-هامف لاضرا ه ىدلا ىناثلا عف_ثفلا ناذه

 لزستال بالو كاضتراامل ٠ هدابع ىمأ كالود-5 هللاو
 لذخذاذنؤىنسملا كل ىذتو ٠ هرمدنب هلالا لدم سةاذاو

 ل.كريسم ىاؤبابعلا نيم هاكأر ككسام ناطوأ نع تنعظو
 لسربو ري-فزلا ملخو حيرلاو #2 هعولذكملءتقف>دةرعلار

 لؤربو باشلا درب لامتت وتدتغادقت اشنملاىراولاذلو

 له اذاموىنالا ملعب نم 3 ل 1 نمواهلم-< ءاورش

 ل--ّرغاهيداسملا ىبرب ٠ ل_-غر_غأ در_كتملك نم
 لئلتق ل-بصلل ىدغاداو 5 ةياغل دد>ا اذا حاملا ل-ز

 1 6 7 دك اور طق ع 22 ندا .٠ هسوروو ملطاا تيدا اكن
 لعيصلا موعي هداك ىح 5 ةكام نسح> قار كالا ماو

 لح رالا امتقثواو ةاكلاىغسش و تكشوأو لافلا هّتسم ا تقرغ
 لدهمهنم طشلاو دروم هم

 ا هسا تت ا ىرزأ لكو

 2 رش ىف ه-- ذاطعأ دوام

 ذم مدا اودّرع هم َح ردلاف

 لك هحاقلا فنورعلا هله

 لهو ءامدلا نم لها
 ل-ةعمهسلع قخالودهر

 لك هب لستم ةناتو ا هتاسثو ىذلا كيمةوسم هلل
 لكشن مراوصلاو طةنةروسلاو «. ه_ةىككلاحملاو طخ لسإلاو
 لمعت فمما لسالا لهاوعو ياو ذ>-فورحترسسكدةض.دلاو

 للاي



 اهلج نم ىتلا ةديصقللا هدد هيلا

 بحاصلك نم قالا اذهإتفاآ ٠ ىننالبادشلا ردغ ىنعءارامو

 اهنمو
 اهنمو
 بهاوةحارليبمت:نعهونوصق « ىق هندسعمرذلا اله ناك اذا اهنمو

 بداؤ ىف دع ىلاحو مكسيدل ا مهااحالاجر تار

 لات يسال نار لك 2 مكالع مكتمدقامل ترخأت
 بالاخ مزك أن هبق ْماتود- غ + ىلا ىبدطاومىف اوواكنناىرت

 بحاوحلارمغب اهيقىرولاثيدح م سلا ىف مك رك دول_:1 ىلابل

 لاقفبيسنلازلرغتلا شرعم ف ةززاور لا

 الءاوك#لا ىناولا لهن قل 95 الصاترهفلح اهاوهواما ١

 هدعب لاوام ىل- ًاامو

 دالق ءاش ولو تءاتراف رثكو ه٠ هدحزو ا نك هده ىعس

 نفلا اذه نعركسفاابح ضراعل هبلاعا اهباونأ ن ءترخأتدق ىتاملاطمتناكوهضغةببشلا 1

 راهم ىنرط لع يللا لل 3 لفرز ةدمصقب باوملا تر دصفرثنو ماظأ ىلع هةر هس* لاسر ىدو

 اهاَوأ لالهتسا هعارباهاكو ||
 قءشلاىلةلتقردةوتندو ه٠ قّوشت لوطد هد نكساو تاصو

 قدمت مداندق اهنأححف م, اهثيد- عر برطنمتلهف هدعب تقام ىلحأامو
 عسيقو نم ل متن | امل ىصجل |ىنرمالا ىود_لار ملا ناهلدمو ىددملاىد رطاا اذه ىلع اهعمجو

 | غرف ىدئاصةضءب ىفىلوةنم مهفيا دهوك ذ نع مزعلا ارتي ةاجح
 طهرلاو كالا, ضر املاهريغىفو ه اهئانغب ىلر قفا !قانعذلاب

 ىئاقان الوم ىدرطو ىايدلا رايهمهةيرط ىلعاهنانفأ ىندرغت لزغلا لب السإو فدطابتعذ
 اهاالهتسا عا اريو هن اش ىل اهت هللا م انعندلاردص ةاضقلا

 انولك مم اول مهيلعام ٠ انولك مهره ف انساب نم ْ
 هقع ظالاتاراشالا هنهريغ نعةدصقلا. دهون فردا ْ

 انييماكقءانهلاب مول #4 ىلا ف مهلصو باياوتلغ اهنموأأ|
 انوعط ةولو منع لم 5 مهاوه شيءوابرفاوادو 1

 انوستاك انقردهنمهتيل ٠ اد يعانرصقانقراوكسلم
 تاقتذ لقا لا ىلا ىناعملا هذه نوع لزاعأ لزإلو 3"
 ل 3 كاس فيسوانطرف كلل : 2 310 1 :

 (بدالاهءارخ - 0)

 ْ كلذ نم لصاتق هحو دم ىلا هب ىضوهنا هغلد هنأو ىليدلارا هم 4ءارباههشح او تاءاربلا فطاا نمو

 ادرولمللاب ىلصتو ادع :

 همم ثاريم هنع هللا ىوز :

 اللمأ هالصلا كلر لع ]
 اضرف ىدؤدال ناكدف |

 الوامالسدرءالوالغنالو |

 الو العريدلا لمد

 الدع لوهلاىبال تد-و :١

 اهفناكو نالذوأوهو 5

 ردو لكى قع ىدم

 اطبرو عناصم ديو
 هسدةوةرضاا نم عحرغ

 || كإمنيدلارد_د ةاضَقلا ىذاقان الومو ان دسسيلا هن تا ام 4-ةءارب نس رايهم رك ذاو أ ْ قهبرضو ريخ لكم هللا | |
 ا كلامحلارةب رمدملارايدلاب زيزعلا مكملا ىف رطانلا ىتاطاىد< ال اننىلعن 1! ىبأنيبدأتملا | ا

 || نيحايرو هسورحا قثمد هل امل !هياونأ ىلا سورا ه اجنمهدوجوب دولا هللا لج ةمالسالا

 هعم>الو اعماح دمشد ال

 هع ررهاطا ا قىلءدالو

 الو ه.حاريعف 50 ا

 هيث "ل لفطَز

 انا وعاوم اقتل ادقو ١
 ١ يامر كانو ظسراذ |
 ايلا قاتسرلا دلع دقو |
 ىليقدحأ لصساموالاع>ا |

 ىنصخ يأ الولوةباعس ىلع | بحو هياء هناونأ ىلا ةسورحلا ةاجنم ىتل ةندصق ثم ديءاشن الا ناويدةب اص ىلا هسور لا صج

 ضهلانا هللاقح تءأآرل |

 ربوصىل اعلا ساحل ىلا

 انك تبرط دقو هلا || رعش ةديصقب هللاتنتكسفاننب ةرئاد ءاشن الا سؤكت ناكن أ دعب هلاعلا هتلئسا عطق هنكداو

 هب ىتاماعام ىلع باتكسلا |
 انو ىلاء هذه تناك اذاو

 ءاملا ىلع راهلاب ىمأ |
 ءاهسلاىلالبللانجرعأو ١

 لاح ليلملا خيشلا لع
 رظالا» منأ اذاو ةماعلا

 ىبك تن وطىتلاةعقرلا ىف



 ةآرملاف ترس: دسقلو
 بهلش بيشا| تددوؤ

 فهأت باشااوبهو
 اذه جرسمأامو بهذيو

 لأسأو ريسلالاببشالا
 ودرأ انأو ريخ هعاخ هللا

 4 بلا 20

 هواعهّللاما دا ةوعنلاىلو

 ناود_لاو مل-ظلا نم
 ناكناؤاحا ره رةناطم

 لولا تالق اداقتعا

 امأف لءسسلا ىب لاسو
 هللاوذه_عاو وجا ارا

 هئاَضَتَقا ىلا الماعج و >أ ام
 فازحىف ثيد_لا اغا

 اماق بنكي لاحتو باط»

 اعرذوالصأ ناوبدلا قوح
 "ىلع لامتفلا عاب الو

 مهردلل تءرغالا اسقاث

 امأو انأ نور<+أ اراد

 قود ف, م هفءاكرشلا
 دقو ءاب”الاوتاهمالاب
 مهمالاك ليلخلا يلا عمس
 نينمْؤملا عفنت ىرك ذلاو
 ساحلا هب فرطأ او 5

 هنا اةرعمنلا داز ىلاعلا

 أ ىنكي لحراذهري- فتاك
 ”هناوطسا ِهبمس ا لوهلا
 ناكوهنالص ةراكلل دولا

 هل بععإل سعود مع هل

 نياك لعاب رد

1 

 اذه ىنهناوهرسهنلا س دة ضر افلا نيرمعنيددلا فرعم كلا عاطمىفرظني دقنلا اذهركيبتأ' ن مو

 جرحالو غاالد لتقلاانآ ه مهلا ادحالا ارتعمنينأم ١ وهوةفرطبادلا

 تردالا ىبا دنالا دعس نبا ىلع نيدلارون خيشلا نأ قف: دعنا |اذهدي وت ةفيطإ ة نكست انهو

 هلوذ هما نم ىذلاروهشملا

 ق.حرلاودوشل!نمىالم 5 رو*:ىلاقوشلوطاو

 ق-قرلاىرعش نميذه ه٠ هارتئذلا تدخأ اهنع
 هلأسو هبمارغلا همي رط دئاوم ىلع ل غطةوريهز نيدلاءامببج بلاي عسمجا داللا هله ىلا دروأ مل

 دعب ىنعحاروامهيفهعلاطملارتك ًاوىرفعلتلاو ىرحالاناوبدعلاطهللامتفاهكوا_سىلاداشرالا
 ل اديو كلذ دعب هب عمتجا مامهملاع طفح ن | ىلا نيناوردلا ةءااسطم ند راك اوةدمهدتع تاغقكلذ

 لاقو 5 عرحال ا ىداو ناباب 3 هرمضاحلا نوضغ قريدز نب دلا« ءامببحا صلاهد ناو تايمارغلا

 نكسل نسح هللا ل ا لاووالءاركد فاق علطملا ازد قلمك نأ ىهسشأ
 نم متامل-ه و لوقت نأ ىارغاا قد رطااىلا برذالا

 ىاوعمدب كب أ نأ ”ىلعو ٠ ناطوالاىلا ىنةّوشت نأ كل

 لودقم دها ث لد_ءأ هناقسنل!نبنندلارمصان علطمانه نس دست عوذلا ده ىلعءارتالاو

 ىرحاملا عاطمفاطاأامو * ىعمبراع

 قرر قى برطااادهق

 وهو كؤدوملانع ةرمدط اه ده قىنغ تعطلا هسفنب بدمشنل او ١

 ىمدأ نم اه دوقع تمظن اررد 5 ىيدومدمح نيلا مون تدلل

 ىطاريقلانيدلا ناهر يشل  علطم نآادتبألا نجوا ةبسناابو
 وهو

 1 صقن هنق هلع و هل اسح

 هد اء فل ضخم ااهس انو »+ اهب اينواهدخ ةذورامسق

 دل 0 لا داع :الو هعاطم ىلع توكسل انس ءامال ومسقلا باوك كَ : لهناك

 5 | نانع س> انا نآدةوءاد الا نس> ىف هدعت اجامل وكن الن اا وررك

 قهر . ٠ ونيسم د عنملا ركع ههذ ل ماع ىوادواح اضل اتلاطا ادادزيلالا هل- طأ مو لاطدقحرشلا

 عرفد دو 00 هتدروأام ىهتنا ند رح كل منت ن نمضغل | تابنلا ىلع بدالا ضاير

 قاو لع : مجناو ادنرالا 0 ايو تار !١ى لالهت_.سالا ةعار هنمنورخأتملا

 ريغ نم مط ذلاض رغب اوعشم هلع تينبام ىلعالاد ةدبصةلا علطم نوكيا لالهتسسالاةعارب

 رالعوأ ب: ءنمه دكة ىلعاملدتسا ومياسلا قودلا ىف ةاهتو الح تدعي ةقمطل ةراشاب لب 0

 ةعاأ ريوءادت الا نسح نيد مظانلا عسجا اذاورت-ذلا ىفءلدكووءه رح لل 1 يدأ لد يق

 هلو هنا لوا_س د .مهاق لالهسالا ةعاردللص< منا را ساو ل ا
 4م "نم هضرغ مهغ.ماك-:انالالا لاله<_سالاهءارعونلا اذه ى مساموءادت الا نسح ىف

 ا درا دار ادم ا سارلاعي لالي سألوه هغللا توصل عقروبي هنوص عقرءادت ا دنع

 نوءقرب سان ١١ نالالال-هلال-هلا ىعمو هيبلتاابمهتاوصأ اوعفراذا عيا لهأو هدالولادنعأ[ ان

 ١ 00 دي هدصدو مظانلاضرغب لفشل ١ لالهمتسالا تاعارب نم عقوامو ء هن ردنءمهتاودأ

 ان لاوثح ىنمل ا ةرامع نيدلا مف هرقفل | هد مص هعارب

 4 براقالاب فتن ملاذا دعابو م براغ نامزلا ملا ملاذا
 ةديصعلاةهبعب ,نأ ا مممهمي وويعارلا هله توذلا لهأ لع قال وكن !اوبتعلا تاراشاف

 ىنعع مالكم لا ادت !ىه لالمتسالا + عاربلاو عسيصالا بأ نيني ددلا ىز ناق كلذ نع برع

 اذه ىلع اهمظنل بحوملاو هب اناهل امر يبستو اهمش#ةو اهمكح ىف :د ضل هدو هل مكس: دي ربام
 بنتك هلع لا<ءارزو الذهسأ ةرازو لبق: دمك أ هبكررا ثن.لماكسلا نيب وهنبب ناكمنأ طفلا |

1 1 
 هيلا



 »؟
 .تاتقدقتلا كاووبن ذىا » تافغامو تالا ا رع نعت هلوقو ||| ْ

 5س د زوالاوش> هللا كاكا وشل |منمءادنإ الا نسح ىفاهبانتحان مدن ال طورمن مدع دقو[ '

 1 ديكر نمالبار ل اهناك ع ىدموممل :كيفتلاطأراذعا ام ال هلوةوأ||

 !ه4-و ريغ هةمالسنع ١ تانعترالاىف ىلا ند دلا قص خيشلا تيأ ارو 0 7 انهساوذلا تمنالامالالو | 1

 ةشاءوراصحلاو نرحلا
 ناونطاو نوم ااه
 ءاذث أ سراح هللا عزصو
 لدلحلا ججشلاو نواطالا

 تاعلا " ىل_مهللادمدع

 ناوغألا ارذاومدقلاتباث |

 رسفطظلاب ل مدخلاو

 ماكو ضع حال_ىلاو

 ىلع برحلاو مده ودهو
 قدلد ىلع ناتفلاو قاس
 ةباغلا هله ىلا نو

 قلن نيح ىلا اح نمان اق 2 م ا

 نس> قاهءاطموةام<اهمظت هسوتةدمصقىلصوملان :دلازع مشا هسفنا هلثنل سيما و

 ىنغملاو بئاحلا عب رانركذاق ٠ انغهضور حودلا ماجا: ءمم نسحءادّتبالا ١
 ىف هلسدل هناو ىادولاب ريهشلا ىدنكسلار غظملا نن ىلع نيدلاءالع مسلما ءتوبهسدةتلوأ[ .

 هللا كير ءىبرلوقأ 3 هايئاداماذاردب وهو ميس نيوسقلا ىسانت ١

 هدسد ىف هجازو هر دي عل طم ىلا قرتوا منيع ة دعصقل | هله قدت ان نبا نددلا لا : ثلا هضراعو 1

 هللا لراجأ ظل ماوس 0 ءانيعك ذل زاعاذادل نا

 ىهلاو طدعمسا ىلق قرش 5 عل اطملازسع أ ىفارودي متءلاط و

 رك ىف االو ردت هنمىلام ظاءار ءا

 ٠ ىومدرو<+ اغلا ضورعىف
 » اورئندقلصولا مظنل موقدهلل

 در-_--عىتبا-س5 ىل:اذان ىدده دنع طال اد

 ىردعلاىوهلاوهفعرلا ل اذيهاذا ٠ رسسلاو هيمعاغتلا مف سا ىاوهأ ش

 طورسشنلا فو سيل نب رخأتملا عم "ىلا هده تاامو ا-عنلا ةرثكب نيم ل هنملا ىلع4 قرأت دقتنع اكو | 1

 ىوقودةعلا اه ةرسشابمىفةسدالا 58

 افيه «.صنعاعناان صدغلامم5

 : عسيطقتلاى وس ى-اق تدافأام
 هللاو نول هد سمو نوءذتم

 ةرافكلا ىلو
باتعهيلاهلوإو

 و (

 رسعللامادأ رجا او ايس

 اهماك أنم جرخخ رمشلا |

 اهماعلدق ةصنوك ف :

 نم 0 ع

 هذ ناك مح اهمانأ

 لبللا لازال م“ هصقع

 افطع :وأبتعلا 52 هئلان و

 ا لاج خشلام ظل نما ضرع تااودعر تدم تدانلا سدا ساس كاس ا

 اهعلطم ىتلا ه.فاكسلا هند مصق اهنم دئاصق س#-ىل اوريو هتان ني ندددلا 6

 كلامةنبااببحلا ف ىىفاشن# « كلاصو نودمايالا تهرمصت 1
 مدقتاك هش امملوالار طع ثلانيب و عا طملا مىنأُم اارطشلا نيد تدضراتشراسلا 0

 ءانلعو وه أد-35و د ا ١١ ىقسااملوالاهرط ىف نأ ىلع مالكا نم سيلا ئرما ملطف

 0 دلا كر لوةمدةتدقو وءادتبالا نس>- ىفصقن نيههقل اب سانت مدعنأ يا

 كلام هنن اان سلا قىفاش ند 5 كل اطم لوط ىرسف ىفتيهذغ

 نيدلالاج م ديس الا 1

 كلام هن اابسلا ىتب ىوادو 35 كلاضو ماطذاو كك .ث ىوهلاعسمضر 5 “كا ١

 تان .ةنرالا دْئاصا اهل نم ىه ىتل | يحل | هن د.صة ىف ىلطعا نب دلا ص جين اعاطم نم كذكأ] |

 ند درامبحاسروصتلا كا هيحدتما تلا 11

 جرالاب“ ءاحرالارئاسنرطهذ . مسهملا نمتقب امر ظ:3 تءاح 0: 3

 'ل_ثمهلسياةمارغلا قدر طااىلوالار طخ نانلوألا رطشلا سنج نم سيل ىناثلارطشلاو | 1 /

 0 اال ااا نمل تدان الالي

 ئسح> اماهدني رامااو

 قداس ع
 قرّوصند5 وانه كاسل

 رؤدالار< ليلحلا ريشا

 ىف الرانل اوءاملا"ىف

 بار كلوراهتلاولبللا
 اذا تود ريم شيط هقزت

 نوءزنب و نوءنرالاع اح

 نوءزو ال اواك ناو



 تيلططاو قع بضملات لامو. ٠ ارسعس اا نفأ ىفزياظاارسابشت
 00 هلابذأ ىرمهزلا نماحي هىأرنيححودلا بوو شردقر و

 هلود كل سلا ادد ىف هماظن نسحعامشو

 ىرسالاص خرأامو ىلةةلارثك اق « ارهسلاةدعدلاو ف.اكىثناوانر
 وهو سقال_هن.هتنارمدن حوتفلا أ ناود نمهللا ه-حرةناسن ننيدلا لاج جدل اهرادخا امو
 ءادنار ىف عاسااسنا و ءادمرض غلا قيقشاةلقمك هلوذ تالا اذه ىف نس
 اعب هوافسصمالا مهلاناك ١ 3 |همداواريذز ىنمال ا ساو اد هلوقو

 ناوبدتعل اطلاوهنات سةالق نإ ارعش نه ةنان نيزيدلالاج خش !١اهر ادخا ىت جا تاناغلا ن نموهو

 4 "نانا لمأت "ىلع متو بي رغل | ن نفلا تعلاطف سقالقنبهللارمصن حوتفلا ىبأ عرابا انردالا

 ادرك يداك, تأ اسو ل وا ا

 لوقةياغلا ىلا نيهسقلا ب سانت ىف عقواسمو ةنامن نينيدلا لامج خيشا | ملاكى هن | ىلقي سقالق نما

 سمثقلاو اهقاطنتساو
 بيرق امع سياذأ اهفارسشاو
 شل اهلنا د [ىه اهذ اف

 اهعستال سلا للملا
 همحاذلل ضن. الهنا ةص+رلا
 د>والو قرع ند نمت كمل

 ةضو>درو نمقرطاهلهأد !
 تاون ال-ههدرونآ الا

 0 رهدمتلاهعروزرابلانينيدلامهلظخشلا أ رو وب

 3 روكا خجشلا تي أرلاةنابحابأ سا !ةيانعنعهلذسب :
 خيشلا ىلا 6 جا باي

 أهتم عد #.طاعمة دعو هدمصقلا هده هسفملا فدشت ًاودسور لاه اهعاءفود

 ممكأو 00 نمىبىذلاقخأو « ةببه قرطأف ىعسساو كاز تدر تاو نا

 ا داب ىح « ىنتلعح تن أو تي نأ تاه.دو 0 ارم ا رينا

 ةدئار طةباسلا اد د ىف .ةعلا نيندددلا س ع مثلا عاطمامأو ةئامتسلاو نيناعل ادع ىو - نيرمح قولا

 لّوالا هرطش ىنلاو هس رظاا|باشااب تعذب ناكهنال ركسنتال 3 قسفبطملا ادع ننسانعلاب
 لعق بدلا ف ثكوسانلا“

 لاقامفراظأامو ٠ نوغطاك داهكلمدلخو ٠ ىناثلاىفو ٠ نويعلاراصنأ هللازعأ »
 نى د11 هيد ددحو و ارادتفا اهلروتقلا فغاضو هل هعاماىضش تيقستشا
 ب امشىدسىناوةمسل و
اهعبمش ةاجمنو مش 5 نت ىراصن الاي زعلادبع مشاا تا ادنبا نسحأ امو 3 0 ب

 لاوذملا اه ىلع تسا 

 ءامسأ لاعفأ ضعب ىمعسنأ ىلع ه ءا ارغا فرح اهلكى ارش ف ورح هلوقاهنم امءاكت رعنو هنا لهأ

 ددسدملا ىلم# ن ههاوآ 5 درمشملا ون نم هالو هلودو اءاكعورلا نو ها سياو)

 1 الأ اناا ه الهسو كف الفأ درك قاب هيسثع « هحالمس

 َُُْ النا "ىلع دامدلا فاح ٠ دقو ىناو هنكحا هده. لاتامىل-ًا امو 2 او( الز عاب تاناداخلا
 هعبلاللو د._سلالءاخلا

 هدب في رمشن ىفانالو م
 ىلع هفي مدت وهمداخو

 .ملوق نينع نبا علطمو بولقتلا عما معز أن هجاري دءاسكلكو ىنءملا الد ىفنينع نياووه دراون دقو
 1 ىرتسلا ير ماسول يدعو «* ىرم مول ةمحالا فرط ىلع اذام

 اذه تابن هتان نينيدلالامج يسشلا ناهلوقأ ىالاو روهش :با.ل اذن هىفىلبدلار امهم لوقو

 | بابل ادد ىفهلوق س ملا علاطمن ممسمأ ىهىااهعلاطم ن مو نامءلااذهةدالقو ناتسلا
 د_.ةانعلاك تاهو ماد لالش د.ءف غادصالا فوركس كودو

 الازغلارةلازغلاىمأاق ه٠ الالددظ-اولتنر وادب كلر

 0 حارلا ىفاساب لب فرطل | جاساب ٠ حادقأوق'دحا, ىلع عتماس هلوةو

 ب هدعلاوامهطاأامو

 7 ٠ حاصاينيركسلا ف لمالم كرتاق ٠ هتوهقو ىفاسل ادلة منمناركس
 لعنمناس الا واخ د2 ىرع « ىلبداه-ساالل_عش ىناعناس ا هلوقو

 ءادوسلاب نونااى دلع « ءالسك ةلدقع وني ماق

 ناهيأر كاع هموم يأ
 ىلاعد هلياءاش

 ه(باكر دصودملا هلو) .٠

 جذل ءاعب هللا لاطأ ىناك

 هلوقو

 هلودو 321 ' 9



 | ناوهو فيطاك برد نعول دم طاوذاب فاي هىامز لكل تأ قع ذو لذا ع -درنم

 بذالا موا_عدحأ ع يااا نس هقسدلا نيرحأتما نم مهرب خو الا ل داي ندا

 معو هو ظفللا هل عضو ىذلا ىندملا نع ثبت نأاما ىبرعلا ملاكا ىفت رانا : كنا كلذ

 ىعملا نع ثحت نااماوف :« ردعلا ل _ءوهودي رتعبام بسم ظفالا تاذن عش.

 راجلامسهنم ثدخأ انا

 ةراوغلاو نيكلاو ةراجلاو

 زوكداوةراذملاوتسطااو نع ثبت نأ ماو ةبب رعلا لعوهو ماك ارخاوأ فالتخا ب بكرملا مالكتلا نم مهفي ىذا / 1

 ةلالد قرط نع ثحبب :نااماوىناءملا لعوهو ىوغللا عضولا س< لا | ىهتقا مل 3

 نيت هو>-و نعش < هد نااماو ناس | عوهو هاه هلا ةلالدلا تستحم ء ام واح ُ

 ىت> نينامثع +ةلاونأ لاقو لمعلا ىلا عو>رلا ناك اذام مهريغو برعل نيد كلذ ققزفالوىناءملا

 ىدلاةدمعلاى قشر نا لات ظافاالا قءامد- عااد هشت د :اكىناعملا ىف ةم-م دشن د نوداوملا

 ىف مال_سالاب برعا اراثشن اواس دلا ىف سانا عاس اب تءسن | ىناءملا نال نيد 0

 ةفصىف هدشناو هلثم نعزعأ هلوقن ماشى دشن أ هللاققهنمرعشأت نأو زمعملا نسا هددشن 4 ردنال

 رينع نمةلوج هاند 5 هضف نمقروزكه ءاراغ او لالهلا 1

 هدشناةىندز ىورلا نبا هلاقفأ 1
 منهادم ه.لاكه يف سمُتلاو 9 اونرذاناك 0 ٠

 لوةثماناو ءانلطت نا الح نوعامفصاامنا لاذاههسوالااسفن هللا ف لكن ال هان وعا ول

 فطءتساوةراثا ذهبتاعأو ةركاذهوهاو ةرماذهح دمأ هيقزرلاباطورعشلا ففرممّتلاب |

 هلافاناعب اهف تبدذن

 ده_ثتسادق ىلاعت هللا هجر عرضنا وا نقمف جيشلا تأ اروو قشر نبا ملاكى هنن ااروطاذد

 مهلدروأ ىتح عسب دبل عارف ن نم هل ضرعامفهرمدع لهأ بااغب مقرلابه امس ىذلا ةدريلا حرش ىف

 هنان ك- ءوامدارءاونيو-قلا ب سان و ءادتبالا نسحن هتف نا لا نساحش و هاش

 نامزلار يغب هيلع مدة لىذلارخأ لاو اهلضاتوةعانضا اهله ى ضاق لات نب عاش ,الكامل
 اهتلاووأ هعرفب مساق م5 4 يدا كلاح فد -ةحامصلاراز أ

 عجفيكءادب الا 03 1

 لذاعلا بطاخ هلو هلم مو ىنءملاةبار داي
 التقامعرامهسلوقلاب مرتال . الخداف ىعدمنم كديدح رشا ١

 الم لاو نانالاو واح ىذدلاوال هىلك دب دح ىباو ىلع ف اعامو هدعبلاتامساطً امو

 عأالكو لو_ةتاذمكف ه حمس /بلقلا ونت همس هلوقةإثم
 علضأ الو دا و5 ريس ه ىن هد: ءامو لوق هدعب لاواممطاأامو ءأ[|

 تسائنو نيشتاا| برطو بيلا هقرنيب وشألا بازتحا

 ىع-مام ىّتفان معدل تلصق هياقىفلا ادد عماما

 وهوبايل ااذذد مة ىلاهب هشنت هماسلا قاوذالا ناو هسنل | نبا ةدمصق 0
 هنتر مزعل دعب نود ل تفس كن يع كمي - تلا كالا 0

 عسب اني اهعم ىصلا ىرحأ او هتامنرركم اهعمالحاق هتان نيااهضراعفرطرو ف اهلك ةدييصةلاو ||
 اهنمواهقال نع همفاوق قد اوستدغصتقئدغصلا اهاراجو دروماهعم ةلاغصان نكن[ ْ

 :٠ تح نمل نوع اب ٠ كلج دقررولا وحر عا 2

0 

0 
3 

 |... دك وركم هلع مهكدامناسعلابا اوؤرعو سد الملاومعاطملاىناوذنةدو رضاوك ا اورمدح م مانضرالاراطقأ

 ل يلا همالا.عال نا ىورلا نان ءىكح اذ تلا نموهوةثو هسشنلا ل-ذف نم ممه-هلوقع هاد

 ”ةرافنلاورازالاو ةراضغلاو

 فاطام م ه ةراشلاو هيللاو

 اهلك دوقعلا كلت ىنهنلا ريدعملا نال ارثنواه َْظ برعلا مالكب اهملغدهشت ب لوالاث الثا مولعلاف عس بلا لعوهو مال 5 ١

 مر ك,كاذواهلك اهامبحأو ىلا ةء>ارامال مهريغو برعلا مالك اهءاع د مشتل ةريخال ا هن الم || مولعلاومهطظاقلا طءذاهش ١

 ربا ليما زيشلاةيانع

 نس لاو هد , اذ هللا مأ د

 لكرم ىله أوى اهو هءازح

 قاءاانعر

 هيأرىلاعي مىلاعت هللا نوعد

 تعنب أ دف كرا: ناد
 انيااكخ ناو ىوغللا
 اهنالتخاو تئاوذلا لاذهو

 اهفارتحاو ىدالاو
 ةلامعلاو اهفالّتعاوهاوفالاو

 هماعزلاو اهفاستءاو
 ةركححالاواهثاعثلاو
 ناوعالاو اهؤفاصتناو
 اهلعأ تلا هده اهفارعساو
 دارحلا اهناخأ ىلا ُح
 ايذالئاو لمعلاو اهفاححاو

 راهخارت اح اور اياكغلاو
 ١ذاناهفاسناو جيرلاد
 شاطءلاناهفاو>اتالتما

 ناطدلاو اهذارت-غاو

 2 ل
 هسودلاو اهفاشراو

 هقطقلاو اهفازتداو



 الو نع همعنلا "ىو نم

 نيغهئاقا نهضاسءالاك

 نذالا باّيَتيلَق نيدغو
 ادندتساو دغام ىئش

 ناهنناذاهمدعت مانتزحنأ
 ىنكسل هترمض> ىلا قانشا
 ىلا 1-ارقفاهئلارقتفا
 تارذلاىلا تول اوةامإلا
 بامصالا عمد علا لئماغتاو
 باصنلا عم صرالا لكو

 مااووش ط_دعاا

 دبع قاد تول ل
 ىعسف ّ

 نادمهودمأ ىدساو يتلا

 سد هودروما باغدوداوملا

 ةفصلا هدم دنعو ددحلا

 رود_صلاوردان سر سغ

 نالعالاب رغب لولملاو .

 هديعب ىحأ ىلوملاو عولو
 هملاوهؤ الب هملعءو هو الودل

 هيسكة يلعو هلو هباستن |
 ىلا<هديز ا الوهن اسكاو

 د_ةوالع اهنارعمساب و

 نم ىناوخو لوأ ماعلّوطت

 تقفاوو لّوخام ةيامالا
 ىلاملا ف صن ىلع موقتلا
 ىابلا ف مهراظت اولحاعلا

 ءاحرا تيأرو لبامتأ ىلا

 تعسعاو همبظم سال ا

 دخاملولاملا وفصتزهتناو

 ءاضبب الوتارتغص موقلا نم

 لاو ثدح هع :اغلا تار اعدسالاب هعمل طم ىع ف ىناه نا بسان ايفا ًاامو

0 

 4 ءاجطلا ةلالغ بحق ىو ءامدنلا نيءالخ املا مب 0

 سمان: ءاشامفاطلتو ل كا الان دال يدا ىف انما ارف_ع-وأ فن رثلا لاو

 : ادول_وامظعأاهارتاموأ ه لاوثمح نيود

 3 اهنمو لا ما اذه ىلعاهعمج اهدسن هناف هريغ اهكاس لبي رغا ا اهقي رط ةددصقلا هلهو

 انا 1 ءاممل الا ميد ل مت انمالفاا ةمأن نيلشي
 ادوهعنهريسب هنمنومظتو ه اططاراردنرثن نم اكسذ

 ١ ةلمم ىذا ننالوة بابا ا اذه نمقوذلا فب ذهد اسمو

 فاكملاوهودولا نوف ىو. فنعملاىبلقو ىعهدىوهلا دي زي
 نيعتب و عامممالا عرقي ئَدلَوُأهناق ادشبالا ن-س>ىنمطاخ 1 لا دوو

 4تمنوريطدو هعامم نوه ةركءامدهق فب و نيحودمملا رنيطاخلالاو- أ قرظنلاهمظان ىلع

 نس> ىنهدمل اوه ءادت الا نس>ىإ لواملا ب اطخوا مساشام حاملا تاووالراتعو هرك ذ سنتا

 همظن نمهدشن اف لحم ىفكإملا دمع نيم اشه ىلع لخدرعاشلا مهل !انأ نا كح دف بدالا
 , لوحالانيعوفالاىفان اك ه لعفت املو تداكد ةءارغص

 لخدهناوكإملاد_.ءهسأ عمري رد !ىفناكلدكو 4س أو هح -رخأف لوح أ كاما دبع نب ماشه و

 كداؤف لب كازا دمعهللاعف ,حاصريغ لداؤف مأوهعنأ 6  اهلرأ همن اح ةلمصقب :ه-لملقو هيلع

 ةدمدصو علطم ىف ورا ل لكلا ]طل ىب قعاوباعابتنسا هم هو َهلَع اغلا نمااب

 انامآ نك. ناانانملابسحو ه. انشاشتوملاىرتنا ا

 0 اهلوأ ىلا | هن دمصق دهم نب ف سوي لك ثن ادقو ىرتهلا لوةءادت الا تادهق دسم ع نمو

 | ىلسوملا هاربا نبق دس ةصقامأو ىزالاولو ولاكل لب لامتف «هريخآر م دامتن لمل نم ل.ولادل ه

 اجل نم غرفدقو مدعملا ىلع لخددهناالاّلاذامو اهعامم دنع لأ اولعم انآ بالا اذهىف

 قرط لاا ةءاكح وه ناكو ضر.ضألا ىلا اهغاطع لرنهد._صقءاشناىف عرمشف ناددملاب هرمدق

 الب أىذلاامئرعشت لاب ه احوال. لا كريغراد 2-اوهو ضقن

 عماده ةلفغلا هف .؟نمهللاب ذو»نفروغلا ىلءرمدل |مدد_مب هأو عملطملا اله مق 3 مدع ءملاريط دق

 وكيد قو دانزااوضدقه_دكلو» افلخلل هتمدا:هودهيرض | نس : ناكرلاريسسو ىدس | هظعن

 لاك ثءح ىلصوملا قدس !لوقدلو مهيأ دبا ءادنا نسحأ نا ليقدنا عم آو ملا

 لي وطدهعموذلابىدهعنا ٠ لمس ىعمانت نأ ىلا له
 لي دلقلا ناناختا ناو مالا لومخهي تدرطة#ساف كك ظ ها ق ذا ابندالا !دهىلارظناف

 نمدلا بطاخ فكس اونىبأ ةحشح ىلار طا اوهلابلالالطالا باطخع هذغ ود دشن نيحابر رصق

 ٠) ىددالا فرطلانيمدقلا حانت هعوألب ,عمهراعشب ىلد : نا 4لاعااروصعل ادو باطخ

* 

 ١00 ميسن بسطو توقأام لوط ىلع « موسر نسحدادرت نمد نمل

 ئنداشناب هرمأف اموب هيلع ل دةناو مصتعملا عم قدس هدقبراعت كلملا دمع عم هرلا ىذه صقو

 ْ عمدت ىهف شمر كإملادبعنيعي ناكو م بكسنيءاملااممْكن.علانام ٠ هلوددشل ًاقدرع نم

 ىسوتنا هحازاب ىعأو هنعق ةلعاغل !نيااباد نع كل اًوسام هلل امفهن ضرعو هبطاخ هنأ مهودفا دنأ

 و هنهبقو 4خس> ىلع تمنوءارع-ث)!لوسقو نيدإوملاو برعللء ادب الا ن-سح ىف هتدر 0

 حرش قرهظأو اهيسنواهيبشت ل حا ايه ىفتيثأ نا ىلا نيرخأتملا ةب-سن برعلا اخ اي ىنتبذج
 رخ الا عيرامنا ةرهازلاق ئادسإلاهذهىفهزنت نم ملعبلا مي رغواهعي د ةله الا همسي دبل ا هذله

 نم
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 لاوهأ كل3نؤد نكدو سب رق 5 اهرارهءناع لاء اهراد أف

 مازتلالا اذه عد ديب اهتحزرطإو ادق مظنب ىلمسر و 4 ءااراش 1 رسال اايؤلوم تار اذه

 همد مىل مسريفتيبلا دهشأ ترمدف مالقال ا دق ءىف ثفني ىذللالطارعسا|هقر ىلا ىراحأو

 هرثنو هرعش ءانث أ قهدهشت

 :نودقعلاءاقفض قنأك 2 5 ف 0

 هريغىلا ىناهشي و قيسلا لكصف هقاطةرظانملا ىلءهلت يب هعحاراو ركسفل هدام لكنسافأ]|

 لاما نم هتوس ىف ىلدوم ا هتفام ام تمدهه مع د تءاخ هقايس تاياغلا ىلا ةركفىلراصدةو 0 :

 نس> ىفو ةودق ةافكسلا
 ةوساهئارظن هفاكلرظنلا

 اطفح ىنوأ دق 20 1 : 01
 0 000 5 هنااملاوركب ىبأ دقت اهتممو لاقعلا لوا كلذ نموهو عونلا هيجسب ادعم قصلاتن راحو

 58 عام ل 1 1 0 0 1
 ىم ىدلاوهدن اشهنلا مظع هءلاراشملا ناكو لام «مدعتلا اذهىف ىل -صوملاو ىلأا نم عمسنإالا

 6 4اعمع 4

 دقو اهله رامداما ءامادا تاقف دججريغ ركب وفى دقي لهوميارتيدنقاف دشرأو لواسلااذهىلاراشأ وى!
 0 داأ | 5 ء

 0 حلا ء(ملعلا ىفعمدلا لهتس هعارب 5 مسىذبرعاي كح دمادتباقىلإ)ه

 هسفور صم ىاورأ ضل اهلالهتساىف هاو ىناعملاةزدأ عولط ن ءةرابع عل اطملا عار نأ ىلع عدل ءااع ءانعوس ول

 ا , [|| عاملا دنعاصق م اهميسنب بيبشتلان روك نأوذق هرج اضم نع ظافلالا بوذ< ىناكيال نأو تحب هاون لمع
 لئاسرلانمهندح وامل ا قاع هلسياو ثألا باننا ماهعمل امو نزلا مش نم هم السلا اهل ةلفكستمةلو سلا ق هرطو

 اه-ف رسظنتل عامرلاو هرطش نم اسنحأ لوال ا هرطش روكي أل ثدحي ه.هسق بسانت ىفمظانل ادهم نأ اوطر نود ىع

 اهمنبلا كشوذيعتسو نيس ىلع هينا هيمسقل اهله ىقوءادتب الا نسح لاله سالا هع ارب زخعملا نبا ىعمدقو ىادلا

 باوصلا قذوملاهللاو ديربامأ| | لو ىايلا اذذ_هىفدروأو ءادّنالا ن> نم ىذا! تآب ل طو رشا هل ممظانلا لخأ تاووعل اطملا
 ذاتسالا«(بتك ) ءاهلوأ تك اوكدلاءىطب هيسافأ ليلو ٠ بصاي ةعمأ ان مهل ىتياك هغبانلا

 عيد ناد مهلا لضفااوبأ اذه نيبرظن هسنطأناةرايتخالا زتملا نبا نس ًادقل ىرمعل عسبصالا بأن ينيدلا كرات 1
 أ حلا ىلا نامزلا لاو ث .> سدقلا ىرهاءادّب نيد .وعادتنإلا 3

 دجأ ننلضفلا سانعلا لموذ لو هلانيبىوألا طقس 5 لزتمو بيم> ىرك د نمت امو

 لوأوهو ىنيارفسالا لإ عج تيبلاردصنالاّدج نيمسقلا توافت «هينام ةرثكو همدقت ىلع سلا ئرها ءادتبا ىأرف
 اعلا الر رز ودضاام ريدهتلا اذه ىلعو كلذ نم ئةىناثلارطشلا ىف سيلوىناءملا ةراكو تب ساا ةلومسو ظفللاةب ودع نيب

 00 نبا دوت رثك |[ سدقلاى صا عمل طم ناكنا و4. بسانتو هظافل أ هعالم ههح نمىل_ضفأ هغبانلا ءاطم

 ددسلا تاوللا نيدلرصاذلا || فقوهناف تيبلاردص عامس ىبعراصنقالا الا سوقنا | ىف سيق ائهاءاد#تب | ما ءامو ىناعم
 هللالاطأت كو دنهلاو [| هلرهظ هلاك, تيبلا دقانلالمأتاذاو تيبرطش ىف لزتملاوبي.طارك دو كت اوك وف ةوتساو
 دمسلا لءلطا مشل اءاقب ىلا تاصو تالا اله ن نم ىرتيلا لو ىلا تاصوادا عسرصالا ىبأ نبا ىنعأ لاقو نيجسعل توات

 لعق فرو عءادأ و قاعت فيكى وهلا بابسأ ملعب ٠ قشدولودعلاىوهيولىدو» هلوةوهو كرت اليا
 نر هللد_+لاو ةمال_س لاق ث> ىلا ب طا اون أ ن نسحأ دقاوعسبسالا ىبأنينبدلا كماله

 دوت ىلع هتالصو نيملاعلا قى ' املا ىف ةعلخ عمدلا ب ست « قاشعلاةرثكد اهارنأ
 ةرمذملاب دعست بادلاب عسشأ نينعاظاأ"ئاردأ ملف ه اوعدوءوتءدوسشن ةشاش هلق اوساويل لوهلاو 1 (بيبحلوقىأ) هلود هز مو

 دمك: بخملاب ىرخأو بابلا اذه مانو ل وق فاطاًامو
 راطوالات ضةتو ىوهلا ضخ 5 رايدرابدلا ا لوتنآ تنال“ 0 ٠

 ىرهملاءالعلا بأ لوةهلثمو ١
 رولا ىلعان اوعأ عزاب لعل د رهدل ادقار ظقيأ قريلارهاساب 5 : 0

 هلوعب نيوسعل اتساثت ىزمءملا نبا ولن طباخ دقو !

 ةعاسالام هللاو ةرمسطاب

 مالسلا هملعابصا|ىونو 5 مايالابايشن ا

2 

 ىلإ



 ء(ميحرلا نجرلا هل مس )»
 ةهالصااو هدج ود هللدولا

 تلاس هلاو ىذلاد# ىلع

 ىلا لهسو كَةءفونهّللا مادأ
 كي رط تاريإلا سن ات

 لضفلا ىبأران' كال عجأ نأ
 عدلا نيسملا نيدجأ

 تلءاراغ را
 اهرتكوانهلق اهدراوش
 كرطاخل اهكفتمن وكل

 يع اودنمْك-غارقناوأ

 كرظاذلاهزنتمو كلاغشأ
 ضراوع نم ذافدتات قو

 لضفااوأ ناكوكلاوحأ

 ةرشعلا يضر ةعلطلا ذو
 راصم هددها 0
 ةبافرظا ا ىف ةءاعحت افملا

 همشااقوشعمفطالا ىف

 قلط ةمقلا لضفاقوز رع
 ةعرقلا مسوهيدبلا
 ديد ةضراعلا ديت

 مالكتل !لالز ةريسلا
 هيضعناسالا بعقمي لع

 هتاحأ ةباكلا ا امدنا

 اوفصاهدا.قهتطءأفاومع
 رودصلا ءلمهّ[قاوةلاوأ
 قرطهلت ناك ىفاوتلا ىلع
 اهعرتناوه عورفلا ىف
 اهعرتخ اوه ىناءلا قنيسو

 هلءا نبع دأ ام نادم و

 3 3 ا 0

 38 34ج > 1
 دوج ع > 2 3

 « »| | 0 | وم 5 |
 هلأ 0 ه |

 2-29 اد مم م انا مهرها 3 39ج

 د 343 4 | هام تف هك تقى ىف كاف دكان مدا كن حى 0 كج هت | 20
 8 #2 يي ل 8 2

 0 م ماد ا د
 هد د مدا 3

 و د مم ف و ع 1 2 د د د م د
 د د هيدا دع عل
 و ا 0

 20 ل ب55 555-5-551
 1 ا 1 كام ال هام كاد هاا كا ككاو كازا كاد دا كاف دام كب كاف ام دم | 31029 0
 و دوو عددي وو وف حقو نا 1 3 8 000 ا ا 2

 | مرا سرا مس |
 تاهت عسنصلا ل_جانالوأو هتعنصب انماخءادتبا نسا ىذلا عسفرلاعددبل اهتلدجلا

 هنا 5 نس>او ممودلع هللا ىلد | اجت | مدن د د عسسل اريصتلاو ذو تك تاوصالا

 هب نسحب | دج ول مغ و هب ٌَّف , رغو هعب دان عدوأ و بدذالا لواس ىلا اريخ انعدللا هازحان دثرأ ىد

 مطظنلا نسح أ هتافص عس د لا ها ما كلا ن_س>ىلا ةومّملالْرَغ ند سضلخلا

 قدا هلْلد : رمال هدحو هللا الاهلا ال نأ دمدنو ماظنلا ادب تيركدخا الموةن م هللاي دوع و

 7 اص 0 تب نم ثوعبملا هلوسر وهد_بعا دهثان دسار 5 لج اولادنا رعت

 تيبلااذ_هماظت م ه نيذلا هب اكو هل ؟ىلعو ه- ءلع هللا لص دهاشم ظءابارعالاوبارع' الا

 1 د اريثك السن سو هردصج اس دو هع ؛ دن عاوأو هر رئاو دوف , رمشلا|

 ىلانعلا,فرسثالار 2ملا انالومداك ةدرتاازرط لاوذم ىلع مل_سو هلع هللا ىل صه دعا مدس ىتل ا

 ناوندب>اص ىفاشثا | ىنوطا ىز رااا نيد مث ىد..س ىرمصدانلا ىود_2|ىوذاقلا ىولوملا

 هده ىلع ىدلاو 2 هدوحوب دو ولا هللا لج ةسورملا وه .مالسالا كلامملاب فب رمل: ا الا

 ىلع ةضورخا قدم د. فتودنأالا كاذامو ةدب زلا هده لوص+ لذاألا اهعربش لب ا>وهدعصلا

 نماج ىراو وى ديلا عوتلا ةيهست اه. ةمزتل|ىلاعت هللا هجر ىلصوملا نيدلارع شلل هم ةسعل له لصق

 هتعمل مدنا هنجبر اع هلا ءد دخت ىلا نيدلا نص خيشلا ىلع كدب زي لرفلا سن
 الو عذ عفر تأ هللا لذأ تود يل نءبرعأامنيدلازعو .-ثلان أر يغل_مثااءبعل اذ_فلمح

 ةسعبشا .بلاغلا فىدرا.عر وه عتتصالا ىبأ نبا تاراشا نمش كرر داطعلا ماج الهدب تااط

 امظ هددعامه ل ثاىناعملاو ظافلالا لع#رثنو للا مو عوذلا

 اهرادام5

3 
 ١ت



 قنع-شلا بيرالا ىذوالاو
 ىورعملا بعركت ىبأ نددلا

 تس عرج جورج دوو نسستس

 ع ىن ن نيا نيدجأ لسضفلاىألئاسراهثما+و

 عشهسحوجول بس

 عع
 ةملاعلا فلأت نيمالا حدم ىف نيرملا تملا ا هسملاة لي رغلا ةمعب د ملا رسم (اهم

 امئامزلحأ ةردان ريما را سياتل

 0 .ركو هنعاهفلس محب 1 زا هاير 2

1 
 .ش ةأشنلا ريلاةعبطلإ ١

 مع 00
 برالاةناعو بدالاةنازخ

 8 عبط ناتو 9 نك / تدال املاعلل

 انا



 اناا سس مسسم سس  ستستتت

 ظفاسلل عماللاءوضلا نم ةلوقةمىوجلاه حن نيركب وأ نيدلا قت بيدالا هجرت

0 

 نمو مطل اورثنلا ف سفنلا لي وطاهفامد_ت:* بدال نونغناوراعامام ا هت نينيدلا ىت ناك

 | ةيدولاهحو نع ماثالا ف ثكحو مهلا همال حرش ىف مس |ىذلا ثرغا!قوربهغبن اصن

 | || تامأو هيوجلاهك اوفلانم هبهثلاتارمثلاو نيم نيدا حن ىنءاشنالاةوهقو ماددتسالاو
 | هباتكو عيددب رعش د اويد#لو تارمضضا اى قاروالا تارعو نيلسرملاد مس همآن م نيفت اكلنا

 هربغ نع ىغسسسا هندقملعلو بدأ لكي د لمس امقت اطللا ٠ نم همف عج ىذلا بدال اهنازحاده

 || نمهيزاتماامعم عاونالا نم عون لكل د هاوشا | ةدوجالا هبف نك« لولو ةسب دال بتكل |نم
 3 دوصقم هد>واذهو ةريد < معك نع عشر هعنضم ناق ناد رمدعل ارداوداربا نمراثكتسالا

 هللا قس ةامتعن ةدو مسرب هنسهللادجر تامورخ نبا همالعلا طخ ن نم لعن اك قذاح لك

 ناوضرلا بص هه رح

 مي ىناذمهلانامزلا عددب لضفلا ىبأ هجرتإب

 نب دجأ ل_ضفل اوآوهنامزلا عب. لاق راصةخانىلاعئلاروصنمىبالرهدلا هع نمةلوعنم

 5 نأو رمل رصعلا ةرغو رهداادب رفودراطءركب وكإ هل | ةردانو نا دم_هردقم ىنادم_ول | نيسحلا

 وذو مسلم ةنسناد8٠2قراق هردموهزاخغا لّثعءاحو هًسدوبدالاب | نم هغلبم غلب ا دحأ

 رونا-دنىلو واهراٌمنمدوزتف دامعن بحاصلاةريضحدر و وهث اد طا ضع هبيسشلا لدعم

 نأ ىلا ةمضار هشيعاهفشاعف ةارداصع قلآم هز ,رطرهظأو هزبامسشنق مروع هن

 هناردعوهوفعي هالوش لحوزعدهللاو ان هنسىهاس دقراوو هااقهلياهادان
 : كيلو

 يهنوعابلاهشئاءةحلاصااةضشلاوةقتلا هبيدالا ةجحرتإل

 ىد.يساهفدوو ءايدالا نمريثك اهملع ىنث ادة فاشل انو عامل ارمصن نبد_جأ نب فس وب تن
 أ نيبملا فلاب ةاهلا ةديرغل اةمعدبلا هذهاهغيل "ان نمو نامزلا ةلضاف اب ىمابانل |ىنغلادبع
 00 0 ولا هس مدع عم هن ني نبذل ىب هسيدب لاونم ىلع ا ممهظت نيمالا حدم ىف

 1 ردعب ناسلاناسان 2 همك ترفسأر صا حرمشلا اذه اهترسثو تاملكلا ماعتت او !اننالا

 دلوماهغمل < ان ن سر ا وبنلا لا دملا فعد دب رعش ناوداهاو ناكمالاوهقاطلا

 ةانباط هع مثلا ريح ناشي اهلو رثنلاو مظنلا دئارق ىلع لممشا سو هءاعهننا ىلصىنلا للحج

 امهتغألا ارضسق تاما: اذا و توسل !نم ءارعشل لود هديشاتاريثك امدهقوقربرهاظا كاملا

 5 امهو تو راموتو راهتيًارامت اكف
 هعيطم هل مانالاو يهاب ٠ ارينج قوةرباتت اطلس ىنب
 " هعيرشلا ىلع رورملابرهأو ه اياربال ةقيقملا ىف زان

 ىبح نيدلا ب ةمال_ل او ىناروذلا ل_.عمس ادو-ولا بطقنيدلاو ىلا لا. اهح اشم نمو

 0 و عبطلافف :ريثورطاخلا ةعرسو حر شلا اك ذى ىهفةل+ل اب وام معهللا ىذرىومرالا
 هينتارا هتجرهللا اهجر لاءناكع سغنلا ووو( نيهدلا



 لوزا
 هلك اشم لا

 ميقا معلا

 قبرغتلا عمعجلا
 ةراشالا

 دملولا

 ةباكلا

 ع
 باحالاوبلسا|
 مسقتلا

 زاحالا

 ةكراشملا

 عدرصتلا
 ضارتعالا

 عاجلا
 تفنرتلا
 قاقتشالا

 قافنالا

 عادبالا

 ةلثامملا

 ىلكلا,هقااو زل ارمدح

 دئارغلا
 سرا

 ناوذعلا

 مهلا

 1 وطلا
 تل
 نادرالا

 عادبالا

 مه دولا

 زاغلالا

 عارتخالا همالمس

 ريسفتلا
 عابتالا نسح

 هدراوملا

 حاضألا

 تفطعتلا عوار

 عابتدسالا ءاا/

 نامصعلاو ةعاطلا ءوررب

 ملا ضرعمىف حدملا 1_5

 طسلا عم

 عاسالا 2

 فادخلاوفلتؤوملا عج م

 ضورعتلا ءعو

 ىنعملا عمظفللا ىالتنا عرس
 نزولا عم ظفللا فاللا عم
 نزولا عم ىنءملا فال عسل

 طفللا عم ظفللا نالت ا عا مب



 1 بدالا ةنازنن باك ةشرهق ْ

 هوروك
 هوكك

 1 لالهمسالاةعارب أ
 تكفا "ا ا

 نر
 ذلك

 ١
 فراك

 ريط
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 1طد 1113 ةط

 هةلحطتس ةطاد 8ةلعم» ةط٠د 00000

 ٍ 1503 ةوصو+ 3035-51 بو

 813088 ة1-ةصوم

 ع م
 نكموس

 ةغلاملا ءعم ا ليدل 1 8

 قارغالا ءعاب فيوغتلا وو

 ولغلا ءعو ١ ةيراوملا |٠

 ىنعملا عم ىتعملا فالثث | م : عينا اينعلا# 0س

 هناا ئشلا ىب موسم هضفقانملا ١1

 ان نامخلا 0
 يدنا عم كسول لوقلا 11
 ساكعن الان لمع الام مب حدملا ضرعمىوعهلا ١ ل











٠
٠
#
 

ف
ه
و
ف
ف
ء

 

0
 

00 

5-1 

ا
ل
م
*
 

ق
ر
ف
ي
 

 رفيف

0 

0 

0 

0 7 

ا
 

ا

ي

 

0

 00 

0
0
0
 

0 
14 

2
 

١ 
5 

/ 00
 

 ماب

9 
90
00
 

31
 +

 

0
 


