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 3 مارب هذبإ هن أذج ما
 3 فينا نيدا 5 ا

 ل لينا 1

7 

 74 22ش” 5 3 كلاب تشاو رعود | 6امال ها

 4 رم ك_ئسنن لوول 2 ىيصت نول بتر ىوحر “انس ”ىامالا ل هن ني 7 أ .
 ) ةقرمد انيق 'نيمملا هر هس ىرمي هل شريح كَم عوام ٠ بئرا عددا |
 نزلا قو كتسُم ع ا هس 5 .مس يف مم " ١

 ريشا كا ىولملا مهرب نب ناماس نيرا إىسيفن 6 ش
 0 رنا ررع نب ااا 0
 ْ هاء لمس ىوزمل يرش رطب نين دول |ىسسس ر طلاب رس كراج فاعف ا
 نيالا جات وازلا رمان بئانملارسرف 0001011 1 ] ] ] ] ] ] ] 1
 « لكل نيزهلا رم طرف املأ نم للنيل اذه لطالب ديلا نيوابلاريع#

 وت تسراخا ترسل كرد يدل رسوجوم ه,طرد ىوماب هما ل نوم للا برايم 1

 داحلالا ناكأم ليزي 3 ودملطب ضازلا !مْنأك مروع ع ع ان ٌةيارج

 0 د زمزم اضاع وس ث مىملاو بسلا مضاف لات ف و 4ث وح ث داع كر ة راش بل مسح |

 ف ىدوب نيني را لاجميشنلا سس ريرااب يان زل زمنيا ١
 « داسسجالاو ضرما بولقلا 4 كاش الا ءانشملا باشا عب 2 ىلاودملا
 0 ٍداّتمر « الا :عاشس عا ٌّس . اج الا سلاش
 نشأ 0 ١ اسما يتانبلا امد

3 . 



 0" ا و اره ولالو ْ 2
 هدسع هللا يضر يصدل ا ضايع ني وسوم ني ضايع ل ضنل اونإ مامالايذاقلا هبتفلاك اق
 | ال عمت هنود سيل يذلا ئحالا نعإلا تالاب صتخلا *يناأل ا همس دزمملا تارا

 عيساوا ل عو مروه عسو,اًمرعال امدقن نطالاوءاههزو دايخ ال مهاظل اميهرس ةارإ
 ادتح رهاكز اورام ايو عرسمشفنإ وشفنا نيو سرر هسذ ثعب و اح امين هب هن ايلا ىلع
 ا يقدرهاو فاو ءاهفو الحر يهركو اوءالحو الذعر صخر اواىخمز
 اهحو ٌدكح ةانارءاصوو ابيع ُهاَساَحوءاًمسجو اور ًةاكزءاجرو فار

 سدا رسمى هل هلا | لمج نم مصضدو عررعو هب عساف اصانإن او اًملغانولكو دع

 3 زول وهلا عاصى ناك سو اق حاتشل هيلع هلا بتكم هنايأ نعني باو |
 أما قرشا دعب امااملست سيو مل لعوب انجن عمت ٌةالص0 سوو هيلع هلا إسمع

 ١ .|رصقرش نيذلا (ريتعتملا هيايلو أل هب نطل ام. كل رمل ضطلو«نيطيل اراوناب يلق ىبلق |
 هي ةركجام باع ةرساشدو نور عم نمرهصخو هضاب ."هييلخايرمشحو ارو هسيرف لزب
 | دحاو بربه اولعج هرب ريح هر هئيظع ل موقع ها وو, ربح صئولف ًالاساهبءكرمقزاثاو
 ئ ا هلالاجو هلام ةرهاشم رم عريش نيرارلا ف اور لو
 فد اص ني نو ززعتي هيلعاكوتل او هيلا ءاطشألاب وي نود درتي هيظع باع اعو
 4 عريب عضو لاوس لع ترركص كنن اذ نوبعلب ضوه صهر درج هللالق كوق
 6 ال18 ل2 نيند] بح ابو 2ؤالازو : الاصل لضم ارت اذطصم درب فيرشمل نمضي
 /تاوون داو ليال بص جي صو ا ةاملا كا مظع جاو نوب نس مهام
 افلا شماو وسل يزنستب هنسباو لافمز مك ذى انشع ارا نندلاسالا مثلا عمجا
 (تمشراو لسع هبل ١ دب رن امذ ئدفسر | وءاًرُما ارم [كاذ نستلم نارا
 د اولا يا نافءاّمعر ىلق الم امصاقترم
 (مالاسلاو ةدلاضل ا ريلعىنلا بكام د اذحلا لع نم داو زو نضمازط وع ةلاكو |

 + او ىشبلاو لاسرلاو لوسرلاو ىنلا "فرو ريلع روع ١ عنتم واهلا فاض |
 * رصتمتو ءالضل ١ اه راح جيف همابمادهاسو هيلمل ا ةحرمرل ١ ءسئصياصخو لاو |
 اهب لت ضحا رسوب ير ىسرظنو 0 مل ناءمالاحال اهيل ضتل هاج و املا 5

 لاوسلا انمي كلو توحرال اتوا هللا نس نسون طعراممت م ناةمارؤدلا ١
 لا هصب ا ١ هررق نيبرعتب ءبارشو لوم نس ”باوحلاو |

 كر لرفع كل وس كذا تس ا هلا نا ينام ئولخ هش عْيُجلا
 باكا رندا ياا هتاخد ا اهنما سرا دا دزيو باوككا أوتوا سلا

 0 ماشهديلولا يبان نرحل و نو مكلالاو سائلا هني |
 1 !انث رح ئيرملامعوب ا ان رحيم سس رح لق بلع
 نحول بش نب ىدومانُث وحث مشل نب املس ان رهو ركب ركوب اان رح
 هقالطصوقلا لومي لق لاق رعد ؛ ىضر ةريرم ىلا نع :اطعنعاكحلا نسوان ريخابداوح |
 نع موس تكب تزد 0 اتا تطمن ا

 : حم د مصحأرل اال علاجمتس ىلع امتسلتملا نفل اقملا ثا ذ نم 3 رس نكرملا هم

 1 ا ةورإف 1 انين هانا هاداناوإو للسلم 51 درو ')

 ا 0 00 هلخ هثنالو ارغرُج امد هلأ
 ُّخ كرد حدس اصل عو هتيم داقنتسإو ءمسصن نع

 3 كرات . اقفل دادعتسا لمحل نأ -

 يشل ياو ضرر هن امدفدميظعي 0 م

 ةعب امال "ناك رحو نأمل ا ا

 موو سك + ع
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 7 ميرا نا نيملل 6 ثيم ارزع
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 يا

 1 و از

رن ىنااانس متل يحال سلاش ف دال شل 0
 أيكم ا عج لامغو 

 5 ا ار صداصكا سدي نفر مو تازملاو كن 1 20 اماركك ا فعلا

 1 ا ا ا

 1 او هتعاط بوجه هب نام امبالا ضف لو بابل )بابا ةمدرا ىف هيف ْ

وزل ىف املأ ب ابلا لوصف سمت يو
 110 رميخو هئفصانمو هتبحل م

 - وتو ا دلو هما دظتو تسلا

 5 هيفو هتلبضفو كلذ: ضو ملا ةدءاعت

 0 0 ا

 00 ا بابا ا مس ى من هللا ك كمركارسشملا اهو هيلا[
2 

 ثكنلا نسرعف و درود هلرإاو تاربسُملا .

 رايدر ىلا ونحو هعر فيل امل اارنه 0

 . 0000 نيقيلاب نموملا لق قرشو تبعا ددملاميص قرب اربع ندعم

م داككا رررنو همرق قحئجنلا ُلقامل ا سدقدو عررصا
 م“ نيب اب ريف 

يشنيو ةيذر لا رومالاب ضخ للا
شع هتسم ميذو ةمصملا ف لوشلا هب ث

 لصفر 

 هبفو رب شيل | اد ولاول همم 2 | 4 اثلابسايلا ا

 زج مك هوب - ماكحال ! هوح ا ١

 و

. 

 الحي ٠

2/1 
 ا

0 
 مسك

 م

 دداو هتدىمعوأأ
 هانلمج ثلان

 1 مف
8 
 هتاف صوبشلا لاو 0

 7 امو 0 7 مح ةربطخ#رو مالا كلو 0

 باب ٠ هاوس هل اال ىلامترظاب و نيله اجلا نع ضعت ىحلاب عرضناو نتنهوم
 أى امش كلو قلمسملا يرشل ىلعال الملا ملغ 0 0 ارم
 | 00 لهل مان سيمون ذئاب للاب مااا ين

 0 00 نمل

 اريع رورمظع نس يمس دال تس أتي نساخرأ
 :هبلع او 1 ما َ هلاق“لاوأ

 :أ اوه هل د الح نايت هياملا ىلغتتو هسازشلا لع املا دطح
 ةنلاهلف قيوالا ءازجا هيلع تاثمش قو ثان يم

 اووجو تارع هئلخْئب ناسلل هسا اماسسو 0 2و وو 'غ
 ءاضعل او :هركلابصارملاو مجم قداخالاو هاجت “نساحلابهصصخو ل ارأ 3

 ١ ةنيعبلا تاماعكلاو :ىضاولا ما عمابلاتإزهملاب ريباتو ةريرغلا

اح هرعب اح نم نمي مع ابلع 5 باول نساهارو وصاعْنتامنهاشإ| د
 5 

 امضاقل ارح. اًريئكرلسو هيلع هللا طسص ان يلع هارت ثضافوت انبلا كلذ ةقيشح
 ف انا ننس تل قا زيلع عم ارق هئلارحرم فاح ادخن ني ا لعوب نرمبشلا| -

 - 5 ىدارتبل | عدم اان حالاف هوُرُيَح نيرا لضفلاوداو رارجيادبع سكرابملا|
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 1 ا مد 0 0

 "2 حج 21 هه كرم كده ةوح
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 0 ا
 ا
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 5 ما م 5

 | طال سني وسعوب اننرح بوش نيد نيدخ ا نترح ل ةىدسل العب ان
 || ىط,سضإ ع ه دات 5نعرهم انربحلا قازرل اىبع 2 9 نبئح ا اشرح
 أ مرمر بكر افا: ملعفتر وم. مالا ارميلع ل يريجول لاقف ريلع بعصتساف أ[ اكشن ميم وب ىرسا 'هلبل قاسبلاب ىلا ّلسو ريلع كي يوشلا نا هنعمل

 ١ امنردنلا ءانْس ف 4 نك رالا بضاملا قرع ضْيداف لاق هلم
 رو يهل ري هت ركنا يملا ل باعوا م ص
 0 1 الصفلا لوصف ةرشعط كل ذأ انهجورهاوح ناب وءدانعم امملح اره انرهعاوثعرجق هب تو ةسارج ونس
 | فحم زضفلاوبا مامال ئضاملا لاق دلاب روج 0 1 | يرضع |رقو ىريكرمسل الق لا ١نملوسر ىلاعت ءلوقكرج 0

 اهيرنلا نالت لعسانلا تكفا ) ةلصأوأ ولالا تنل كاع ولع لاه :
 ل ١ نسالوسر سجنف ثمنرن أ ب ١اس مجاوملا
 يملا ثنو بكا هير ل6 تاما رادص ةولهنوأ

 , ا و "رايب ب مل اق نك
 ١ ادع دل 0 هرهو مهلا وا ا
 .- دد أر مد يح هصرخ نس ءريْتكل امريلعؤالاو م 4
 ةموم نترات ا هيلعرتزعو 1 5 9 3 اقل قل ام|

 يعل اقدم اال 0

5 

0 
0 

0 
0 
 | 1 رزع ريناومر بلاطو نزع كيو رو مالا ل ا 1

 ا 00

 | ضلاى هيتجزس اكولخ هدب موجب ؛ ماقافرشرخنبومّصلا نولاني ال منا
 7 اطامحوان ايطار ا ا ل ا لاو ةذارلا همت نس هسلاو

 اهنردن' لاةورها كلب تن كلعسرل | عطننمٌلاخ ميقف اوم هرقف ومو ردعاط
 "| دجرلا ةنيزبارهخ نا يرزرمهاط نيك وبا لاذ تيملاهلل ةحرالا كاناسر امد أ

 أ هدد, ىموش رباصأ نه قلل عرج مرت د افصو راهنت عيطو زجر نوك ناك ١
 يااا هيغل امو صارلاد هكا امل كانا

 اف اك هدر تامه ةحر رد ابح تنن اكق كاميأملا رحر 8 1ك انلسراأسو ْ
 اةسيئالشإم ةسابرعم هقاد ار١1 ن١ لانا بخ ىىمو ماخذ اح لو راع

 ّْ ذالازو نمل مي نيملاملا رجيم ىردقرمسلا لاهو اًملَسْو اطرفامل رلمجلا بليك |
 ا | رض اهل عد لحشلا نم نامالاب قف انلل حر ى تيا رهاب طري ىمؤلا كلا عيجابتو!

 اوفوعذا نيف امللاو تينبؤما رمح نوه اميمع رقدإ ضر سابع نسال ا :باىاملاريخاتب
 ْ 0 ! <بومعرت صوب اها كدر هشزالا زومدل ا نمرمهرحغ باصاام أل
 1 هب املا ىشخا ل 0 درج ول ا يجدها و

 0 سشرلا ىذ ىنع ةوق ىذ ملومب طع لجو رع رشا انش ١
0 0 

 . | روش هللا لان رقد ليريلع ره يضر جمارك لها نس مّس الاس تعز!

 هل تمتع انم نق ذل! راب دار اريبج نباو بسك لان زيدل ىفتألاو تارهسلا
 هد ) داش رنا دل لا معبع نيل بس هل اقو نيرون ىي !هريون ل شم لوفد لريلع

 ةضال اذا هوتسم ناكذ) مكريلع رق لم ريطر زد لثم ل فرش ضياإلاو ثاومحل
 0 كر د بكوك هناك «روص ةجاجيلاو هبلف حايصل ب د اراوانكاهّينص ها |

22 

ٌ 
١ 
1 1 



 7 ؟رابني هزه نمردوت '

سمن لولى 0 20 0
 فار 

 لسفىقو تزل: رهالاكل سف سان | نيب لوريل عرق طرب ون د اكما
 1 01 ىذو ءا أوانه ريغ لاا ْ

 دوو تسل منع طحو

 2111 1 ذ عفر هسا لباجورا أكم ملظ

 قل لاب مح. ةعولا لقد شرا هناي
 أس رار رع نير وص نع هيدشس نشرح ىمل ابطل نيل رل با انش رحّقرجسل ١

 لفك أساس ىحأ نلرسال لاق ..ىريلع رنا لصون نع ريع. رشد نو نع ١

 هقاؤص هرشرا ىلا طحلا ل !:0 الاف اشر را اشتأس د60 الذ ءاشوأا

 هش متنر انا و هاوس نم :تش ىلع ىلامذ لا شم يقتل بدال املا لئبيلعأ
 ا انارخالا ثيرحملا هلو كارتش ل ضرقل اواعل ا فالاغعحاتلاو سلا شر

 ١ ٠ *لرم لطف أ ىسرمو هت عطس نملاقف كئريطع راح ص يلا دنع بطخاسطخأ :

 هشام بانا قرع تيمنا ! نيب ا هنم رك رملس سا لان بهذا لقوا
 0 ارل رك ارش اىل ريغ بسهذو ةيوسل ا نمأ
 ىو قف امي صحن نمو اق هن١ !ثيرحلاف ودام
 د هتاكبالامو مقل كارل وف ى املا باعه نورمشلا لتس اكوا



 ما تصيح سم 2 ا #

 ثرخا ايران هكن نا ينرب ريل و 2 ' زكر دكت ىخوهبم ان هلذ نوبت سنك ال لاغلاق سقو هللا عاطا رف كونمرلا حطين للا اهو ريع اص كاتحاطلغح ناار ارنع تانلبضف نس اق هنا منع هدا طر نت ا ىور روو نرلصي ريكي امو ىلصي هكللث ١ يالا اورمىم و هكيدرا لاب رييضلا اويصخو | بيرُسلا ل مل نور حأ مهصو ْ : 8 لا ء!مأ نورحا : همد هراحادال 1 دكمل او ىلاهد دلثاىلا ةعجار نولصم أ
 اكو اان ثيعاطاب دف لوسيرلاو هلا اوعم !لق ىلامن رثدا لزئاؤ ىسع كرا

 5 010 اًنكك١ م١ ظملاه راوق نعم نورسصملا ضلتتخا نقى مهن
 ١ هلوم ىل اربع ل معس ل قر ددحزملا هدايا ل يسقو مدلاسالا لبكو كقريلع.للا لص دنا ”وثولا ةورعلاب كسفسا سقف ىلامت لو قر وسمت ىف مرضمب نعىئاسلا نمرلا | ىصربا كو يد رن نب نجل |ميعزع مولع تيخن ١ نزلا طز صريسفت ىف بن ةاقد موأملا 8 و هللاو قرص لاذ نسما ثالذ ليف ل5 ماع تينا نيرا طإص أ ل ىف هللامأ ! ىلا ىع هلم ىدنق ' ثيل اوبا حو |مزع هدا ظررمع وركوب ١ أ ءاساصو غو اح رف سمن لوسر مومن بلا و هوطارنع نكم حد كد, د «..للوب ١ اي مع هاك ري اهصاو هشيدب سها رايخو حسو ريلحرل يس 5 ظ يتسم طارصل ىرجلا نسحلاو هيملاعلاوبا بات ملع تم تيدا ماس
 | تماقلان وق ارلزبرل ىلا لزم درسا نو اون ”ىسازس علو امزعما ىلا ىظر لعل سفو ركوب ل سنو نونسرمل قر صورا مربع لوو فشل اب قرص؛ | كرفودب قرصمرا اهو سرضجن لاى لسو ريلع رتل ' صون وهن ترصل اي ءاجىرلا ( تايلع نيرسنملارثكا نيبال ! كزتنمملا هثيلو ١ هد. قرصو قرصلاب اجرا اونلامن بلاقو مالاسملاو ةولاصلا لضف) ريلع روك تمد كاق اهوصخال را مههد اررعت نأ و ىلا
 ملح قرص هصداصخ هوقو :لاسرل 'مهغالاساب هسنفملر ثم حارسا امج حرا نم | | فاّصو ١ زلجو ةرشلاالا بيرم نسساب ورض ةدال هزه د هللا عك تبا ١ ايي نو | شبسو | امه اشم كانلسر اانا ىل !اهباب ىلامت تاق .: ةماركحلاو ؛انشلا نما نامتامو | قد امشلا ةكدإ هفصو ياش !لصتلا ب اهصاو لسورميلع هللا حس عرمك لن
 هد دابعو ةريحوم ىلا ايعأ دو هيبصعب لماال |ريزن و رتعاط ل هال |رشيبو رلسو ظ

 ردد اررحرم تاع نب سهسوب | مشل نشد سح قهلا هب ىرتد,, ريما جارسو

 تودي وس سوو سسوس ا خخ | ت##ث#ث#ز تأ ذ ا  أ ي رم ور مريببممم

 انوش حلا
 انثي رح ىزورملا ب نوب ١ انثي وحس اول 'ىسح لا وب ! انرجخا نب اح مشلا وبا |

 ادشنح 2 انْ ىح نانس نريحان ىحىراذل ١ ان رح فسرب نيريحرس ا ىيشربا
 . | خجريخلا تلا ربح هللا ىضر ىصاعل ! نسورعع نيمهاربع بندا راسي نب طع نع لالاس
 كش تورصومل هنأ هللا و لجا لاق ريلع هللا كص هللا لوس :يكع
 | الو ظبلتلالو ٍظمب سيل لكوتملا كليمد» ىلوسرمو ىربع كنا نيبمالا انرحو 0 ايوا ماش السر انا جس يباب هزل اق رتتصرحتسب هازل
 000 م مخربدالو ىف ارسنال ىف باطم
 ذ اذاو ايعانبعا هينشتو هللا ال ١هل !ال اولومد ناب احوملا "هلم هنرممقي ىح هللا
 هدرط رضع ىو دايحالا بمكو مالاس نيرثلا ري. نع هلشم كد و ال واق ومع
 لكأ مد ّيَسا انكلل ل وقالو لاب نيزتيمال و فاوسالا ىف بيصتالو قه ا نبا نع
 (عيضوومتلاو هرامشسريلاو مس ايل م نيكسل | لهجاو يركت قلخال هل بها و ليج
 رت نيس لرملاورقلخ ف ورعملاو ىفملاو هتعيبط اذولاو قرصل اوراوقفم كاد
 هأ الاضلاىج ري ىره موس اروح ىريلس مالاسال !قرمأمب !ايرشمل او رعد شي قحجاو
 ٌهَلَسل انه ريرذلاو ةركلل اىعدرب ساو زل امى رد عزمى لاري ريج رب ملغاو
 ه4 تتشتم ؛اوهاورؤلثخ بولقزرت»مهنمل ىا ىرقرزملا ىمدرب حمجأ ىَرلبعلا للهتغاو
 تس |زريغارخإ ثيرحف و سانلل ثجرخا ةماريخ دما لصجاو كر عتمريمأ د

 جاب مو كم هراومر |: لاروع ىربع'ءاروتلا ىف هتفصنع ملكريلعرت ا طسمتا |
 ووجد وردسج



 ايدل كوبل ان
 ا دى - 0 5 3

هداال انهي ثرما لك نماانيجا ذا نيك روق تركو سانا |
 حب طسو ل ىف »

 ما تان ا : 1

 وسل آو ىلا ةجوكلا ةيدلا ضم بكد لورلع تالت |
 ْ حا وع روش ا هلع |

 )| : هلة ابعد هاحرمنفت اس يلع مشا

 8 وامك ثملاثلا هلا ىلسلارزع هاكح لوريل سا إرم |

ْ 

1 

 ١ ل مداساحوريال ١ هير باحم لم يلع مهاىلصونل ا ناىلا شان بهذ مد قطفن |
 ال رميلع رحال زد ١و مونامنل ادرصل مهل ن ذاد ملول مث ا ردد اريلعا مهل ذا |هلذ !رينخ ناكل ١

 ظ أينما سضؤرسالا ماسلا لح يل ضنلاا ب !ىضاخلا سل اةرمل ىذالا ف
 00 هتارواجو داطاممو ملم ورل فى نإقل !باواب بدأمي نا هَفلَخ معنرشملا مامن

 1 5 ١
 ا 2 :

 ْ 3 ؛
 ا 1 1
 ناالإ
5 

 لصوئشلان ١



 ماعلا نم مشت ب مس ميسر سؤل مالا لاقت | مان ةومردرم مئارلا )مشعل |رشرملا امهباايلمزملا | ايان نما امرعاي لوم لا ابطال و مدلاسلا يلع يجي ايركر راي ىسعأ //اي دو ١ حاب معهارب ساآي جاي هدا أي كافف م ءاهساياست رسوب نر نأ 5 د ىلامت هدا زو مصب اضخ نيركذ امو كاب زك و ستسس اللت و براك 2 عخ هي الو نير كلاب رق شمو هنوب الو كب نكح اوي ال ليذد بدل ثنا خلوي ا عا كو الا لاقو ب داك نو ددعال هانمث تيقن ١ كنوب كنوب نبارك نش ريالا ابل نمل سسرب ثنز كنود ملوقد ضل هرحو و ملبف نمنح + ركذ اهييسشاو هارتع ظ رد اولعو الظ سنا انزتقيتس اوامم اورو راوتك لكلا يقل ع ١ اهب نع ذا ؟بقيقح تايالا بيزكتب ةرخاعملاب مي 0000 ظ العم سك ا يك 4 مرج يل ْ مزاارمج م نزوة مس سند صام دز مع تشل انصب مفراد كيال ا ةريل لبق تنومس 1 | اون اح رووا داقتعاو الوقرث صم نون روفر عهم رأ نيب نام بخ مهب اذ مهدع قد ْ ( زل نحر ناب لول كرش اطلاوم»الاريلعمل لامه هتيلست د سزخألا يطل غنا ١ ا أ ةيالا هزم زؤف ريالا هك زعاف قداص كن ! كريس مي ناش يفعل |
 ةبافن امو كايجي ليقو كليعو لبث د : كاني وهاس لال ركل تكن ورمل نم نيملا مضواصاو ميلع مناور أيس ندم

 0 مط ارم نارك ذو 00 كر يلع هلا ا ىسعرزلازع يورذا كم روما كربلا ألخ ىنس ىدعم ىف نةرسشملا نلتخا |ا0 تال هلل هقلاو نب ىلا تاق ةرزع يم ! ورك ةالاكربلعلا 0١ 1| لمرور حا تابعة !اموارتوج ابا تسلا 0قريلع ها جسح نيطددا | ايكوم ىلا د لدم امدر م هيلع سا الن ءارثامو“ ءارذ | امو كلا قلخارامبع ساروطد ر سنابع نبا لاق ٍفيرشلاو رجلا ري أو مط
 عموما طاح يبس أي دار! رن أ ىداصلا_مجزع ماسلا نجرل اع
 ) صار د ارا ناشي سب امه عما ىضر سابع نبا نتعو

 ا 1
 !نسون1 رق قاف لتس ا يي 7 ا يداكيطم ادم 0 تلا 5 ا اودع ف نسي نعو نهحاي نس مرلعره ارحم ءبفنحلا نبا نعو نابسا ب ٠
 م ئلاسؤخو « دابعملاريحوب نيل شيما ئلرنا مباتكدرمسابلامتره سنا | : ا (مخحأ منت انيقف اسز ا ولعل 0 ص 1 20 كري د عمت ام مظفنلا ريف ناكو سن 2

 قل :شاقتلا قحلا نعل ورعالو ريف جاهجوعا “ل ىبط ىي م ام] نس
 0 إل ا

 لع بذ تام كا لحم لراسراب يتدرب مشا ةيا تال سة دوم : ردم كاجو جوس ريف نك اذا رب مظاال ليس دال ناب نابي لجيش اق ىلا !ارارب 2 00و ءاراو نيسان وريح وصلات هوما دسار لق
 كم ؟نسللا نال عصا لوالاو يني ىملا هد انس كركربيو احر يف كفاكم تفرش ىذلا| دال انبي دكا نلخ ياوطساول ال قو دكمال ومد هدش بلاي دارل او نيريشتل

 حس ناك ثبح ناسا رك تافامب رذوكو اههذرماقم ه١ امس لاق نيمال اىلملا اائهد | يل امترل وقر يسنت ىف اطع نب ألوف و هوو ىلبل !اننرب لح تن او رل وق رضي رعب اموأ
 | تلو دو امو مهرب اوس لاق نمو ماعربج هدا دار ارا لاى نم ردو امورلاود لاق |

 | قو نيمضرمتمب ات ها 6 ريلع رت كب صرخ مل ةراّسا هللآآْش

 - يي يضم م تت ل ا سس يي ل للا

 .ه بوه يس- ٠س خس و

 سيو مس وع ويس يس ول ل ل يي ت43 ش  سلللللاا20 097907 707للل7”ابتتلبلب7

 هبا
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 1 راد
 ]رنا ريرع نلمس لاق و كل ةريغامنو عريغ نعو هنعوامب

0 

 ظ 2 .ًغ 06 -- اج
 | تربلع مدائن ! كرم ناكل سقف هربوسلا هزص لوْنش بيس ىلتخا .ةروسلا|
 سنع انوكرشملا مب للمو مالاب ثلا ذ له ارم'تلكتف مد لزنرزمل ل ملل !مايق |

 تن يرام 7 ةرويسلا تلتف ىرلا ةركذ ْ
 هوجو هس وهانا مهظمتو رد رم ىنتو هل للا م رهاركيجرب هزه هزم تنودَم عمىسنلا ىلا
 ىضلإرزو إ ىهس اذا لبللاو ضلاو راش رلاسن دري مريخ اعمل سشفل الو الا
 هند ىلا وضحم روج دس ايرون ن0 ني اهل تاجرمو ةعان سار مدو

 [9ىجب كاهه اامليق و كضفم) امو كك اماكا ةلاقامو كب /كدع د دام لسد
 ا هدرا لق قسم املا كلامطصا 1

 اود امو البس ل اق واين ملا رمم ١ ريو ! أمه مظعا ثلا ىرع:تاعمرم ىف
 6 ا هساورلوك ارث انبرى كئبطع : 1 صم !مافملاو معانشلا نم كاأ
 جينر | تان ودمت عارتأو مماركجلا هور زمانا هنتر ىدرتمم كقيزلئلع ||
 ّْ ىلا _اونلاو أير 1 ذل يضرب قست نسلق دال عي ا 1

 وربع ملل ص ئجنلاا لآ[ مب نع ىور يرتعانشملا نضوحلا هبطمي لبقو ةرخالا ||
 يحال رب نا مام سمها صمم: لوس ئمر:الو نيو يتنازل قبر ايسل لاكن 1
 1 هلى لصف مد ل١ نسب ةيرقو ههذ نس ىلع ىل ان رج طعاما شام ا كا ا رب سلا نوم ١

 هل لاسالو_ربس ال ١فدلاّرخا لعرب سائل ال اردو ؛ .ز ءارسام ىلا مييازهه نس ةزتؤسلا
 3 ادملا هاواورعربلع برا مدن و قكدلأو رعانضلا نم يلق ىءلمجامبو ا هاناامهانغاَ ْ

 ادلب ىرهق كري مل ىممل لق و ميلا كاواذ ثال لائمال املي لبقو مها ىلا هاوازيت د | ٠
 أ( ريضتلاا نم مولمملا لعرد او نما هزاع هركذ امتي تاب ىواو الاباح كي غاوالاض | ْ

 صا صب خا رمد فبكت هدو لد رعد الو ميرزه م هليق و هريدو ريلبحو هرغص اخي رم مل
 ةرك د اةواشاو ةريشلمارو 2فرشاسم نكشو ميلعر دهن ابضإب رسم كا !ميانطصاو
 | هتنمال ماعرل صاخا سو اهرب تبر حا تنل يش نس ناذ ثرخ كب رمزي اساوملوقل
 ىف 0 + تايم ارمدتل رلونىلاىوه اذا اوىلامت كاقد
 .: 02 دعس
 ار قرا

/ 

 ب / ليا ميلا فم كوتا د
 اسفل ءلرسال ] 00 ةصقب هيليضف نع ىلامنربخا ح ىرتللا نب شل سد ليربجر ا نع ميلا

 هبيرتابا نم ىارذناف ىاداف مصب قبر ضد و ىلا ةروسمل اريام أد ْ



 اوشا انام تاكأطد 3 الامال الا ةريدسلو افا

 /|بحللابباع نسؤرش اسؤو

 أ مداككزم عزنل اا رهو صدا ام ايبعملا و نلاقف مظعمل ىلع مل ارملا ةياقكلاو | ل ماتت
 ري كير ثإلا نعم ارمىقل ىلاعت لاق

 ملر ضر رشملا ا ىا مكر ولا نم دحام غيلبت ىلع ةوق ىذ آس رم ىيع ظ 4 ى) ميركل وسرلوفل هنا مست ف ارسم )الل يجرب ن اطش لودي وه امورلوف ىلا سشكأا رومانس شخلاب مس | لاق او ىلامن لاق هنطامو رعبا غانأس راىسن عصيد 0 0 ارام داوقلا ا ىرلقرهمحرر اوجد ١ ىرسم ا ُث 0 مع ل
 + ريمج شن و 0 مصل ةوسرلا وسع نيلع بل لق ىعرلا لع نيدااسلا قا نما ل نعل ما يفرم

 4 ميلعل 10 اريجؤسب ىاد 0 و ١ 3 ١

 / جاد ا

 عقلة مالا ره ثانيا لسنه يركأ ا عطل !لسقو مواسالا لبو «ازل ليذ 1 ا ا خام تبا اق ل 0 0 رخم انيس ت١ م 0
 ميج رال هع طع كل نيرا ضفو ركن نم ميلا هارسا امر لويد نسكن ميلح ردها نعت ارطساولا
 ١ هسل !اريصيو ريل سب ىلا نيكحا داوحلا نينا مب ركحا أ فيطللا ناهس نلخا ثا: لع
 ملوقزعمالاس ٌملاضفا ت7 3 اهسريلع ها رماحو ا ل
 تسنايا تالادلا نورص نسرب هرع وآه. انيمل رعب

 1 د أ
 ا
| 

 حو 1 0 كيست منال لكيم وق

 مريع داك سمىونلا اكاد ريالا تل نش وذشل ا 0

 ايام »9 0 0
 ظ



 ىطررسأ نب عيب

 أ ىرهنالا مثرمو لحر بع ماو ص د1 ل ييريلعر هاك ص عشانا لاق رتع را |
 ١ الوريد رطل كراع ان اني نط لازال سل

 1 ل ل وي الس ينمي مطملامت ه'لزناف

1 

 ا

0. 

 0 7 3 ٠
0 0-39 

 ْ ةريشك يأ ىف انعم ١» هالاس ككظمخو كارت 31 7 : 0171 1 ب وو رلسمى تلمحاس دابا تضلب اس ؛! دا ىا

 د لور يلع رثد لك ص |ريح كيت ثلا ىصكيس !ىكس ايل !١ نسكلا وسال |
 | تاطيملارها لاخلا كورسفملا بل ريال ا و: ىف ةركذاس مهو مرد انا نبع

 | هلعو سببت ركولاب هضيمقل لير يلع م! سم نسب ليضتن زهر ق رسل
 |لسررل ثلث عن لاق و رزا اك مد اريطظسريمججرخا ذ١ٌفابمملا نملعر تق | نخل ىفدملا
 ّْ تاكيد ضمب عفرمو مل وطب داراريستل اله! ل ق ريدا 1 ضمد لع مهضمن الضم

 | ىلع تمل تانمل !هل ثلعاو دوسال او رجال املا ثمدرتدال موري اع ماك صام

 | دمج صعأ ىذ والا ةساركسوا "ناي ضن طفلا اسياال ! نسر حا سلو تارجم ايدي

 | ءاسيننالا بطا قرا نا لوميا رق سمر اضم نمو مهضب» ل قالشم لوريل قا



2 

 . [هزرلاك و لوسرلا رايد ىيتما إب لاف رباتك هل اسرلاو هوبا هبطاخر مرام
 مكس ميلعرا ١ ويم لع ةرياعامللا هنا مهاربال متعش نم ناورل وق ْ

 كي نايلامو ليكمل لق هبسبسم بازل او صفرو هل ميرال رد الاصب | تاامترشا م ةااعا فكم اذهل لصتنلا مزلاسلاو ةالاصملا يلع عين يل دارل !لبقوأ وكس رزع هاكجو ارفلا هزاحاو هجارزدو ريد عا مهرب |رنال دج عيش نع 0
 قو هكم م موريلع نا يسب ص جسما جرخأ لف هكمب تنامي ١ مهف تناو صييدعبلا

 ولن يول مل ىق لثثم ارو كور صمد صنت ع مهم عمر ناماسو لزن تينموملا نم نما
 الرمل امو تلزن نونموم ار جاه كاملذ ريال !نونموم لاحرمالولو لوقف ميال انبزعل |
 رهن زناكمروبإم نبدا هما حو مار خارج" نحر دمع 0 :
 ا 120 اا را هس 0 ردا ا ١ نينموملا طيلستب م لع | م ا ببسي ركل مم نعب ازملا# ا 50

 1 ىد ١ |نثب نحرررلع أ رعد 0 نوبهشلا
 هبوب نير لاك رح وبس عرب انش رح "بر يبا لمد ان ثدحالات ىريصملا
 لسمس!نعرجم لوف ١ انش لح عيكو 452 نس اني رخ ل ظذاؤلا ىسع ب١ انيرحىزورملا
 0 0 مالو ضر ريب ا نحس وم ىلإ نب هدرب ليا نع فنسري نب دابح نعرجأوم نب معربا نبل | ا
 0 0 كترضما ذا نور ردنا ن كتناد أ

 نا ا كلا رم كانلسراامو ل مسمر
 ىصلرسرا ا كنلإو فالاّخالا نملسكو مب 0 “2

 1 يف زيتا ننس ثاد امو شاع ان ظضول قاموس لول ه ا 1
 هينألا ىلا لع هولصن ذك امو هلشا 25 رثلا بل اقو نفل !والامل 'رطتشاف مزن 8
 تاما ايعيرماو ريكي الاس ةالصم حن ريلع ردالاصت مقمولع مهاطسصر ب لضف هبا 24

 كراس مل ا 0 كر أمي ( ىولصب ل سقو زجرم ها نمو اعد هل اندو مكي امل ١ نم نرلاصلا وريلع 2 4 1
 صميتذنو ل ا ا د ا ذأ

 هتبارص هاو ةدبح اج هدا سلا #لاق هسينل طراد! فاك نم تان 1
 | تيدلاو عصْنِب كزي ١ ىزل اوه لاق هرييداتارل او امّوتس الص مص دلي ىو تلاق ١

 ١ فلا "نال رلع ,نداص:داضلاو نسانلا نم للصم مناو تلق دإ هّريصع |
 هيلا دلوبوع مداداذ ريلخ رمح اضن نى هت اقو نمل ىلع نولصي مكبالمف ||

 ملا ةرروس هترطت امد: مسسس انبل ١ ل بصمل اء اطلع نوسوملا لست و لع |يدتاوص ١
 ْ تئيطل مادا فوف م ني 5 يجمل اميبم اذ الانقاذ انة بل قي ةاماركح |
 صيام .درا رتمند طق! ىنح هتلزسم جركو ديلح انش او هلضد نس ثايالا اس
 نيا نيدل]اشنملا نس ول ءاضئامب همالاعاب هلالاخ لج ارتباو ديلا وامتنالا نع فصولا |
 19 هيرب جد نالام خاومريعرل روففم هناو ,ةعيرشو لك لعد 0

 0 اس نإززخ دارا مضعب تسل
 ا و اكيسس الا رقت ١لعج ْ ماصنم

 | فيآطملاو ٌدكحم تم ب ويست عوضخم ابسق ثيلع هتهد بو لاق مغ

 | عضم لقب رلغ ماهتيرلعاف ٠ كلم مهد و 0 اشرل ادرك 0 :
 لصلاارّيبارسو هركذ هركذ عفارمو راامسح]و ريلع دالابلا ص متقن و مأ ورح كرب
 أ نينمئملا وكما ليح ونمو نيررعل اررقاملا ١ عرصتو ا 5 1
 أربظملا هرئضدمس مهام متم اشس و مريول ىل متنا اهاعج قلة اوةنبكسل

3 
 مضض سوسو ا ا

 ا يفور عوركموبا بف و مكي لا ل سدو نيسسوملا ماص و ليربجو هبلو ىاريل وم |



 + مهر مجو يمنعل و هرخال او ايندلا ل عدد كالاسو مهيرنزل رثسلاو مهعرتملاو
 ا درغكر دال ١ انين ى ارشبمو اًمههاش كلانلسر ان لاق م

 ٌ قو مه ةلاسرلا هميلبت 7

 | اندلاب هورحا يسمو وم ةرعذمل اب ليسو بارشللاب هشملال ا/مشبمو وحزب مطار

 قر زمتو جسم ا هلا ىسول تقيس نس هب م هللاب نمويل تنالالاطلا نما ل

 هارقو ةومقمت ى 1 عورنو دو همظقم ى كرفان ليست هرذورضتيزيقو رن ولج

 ا 0 . اف امرشال او كسلا و زعلا نم نيازي وززمت طع

 هللاىلا عجار ارممق هوعبشو ل قرثد لسسلع

 0 7 ب

 | مج لو ةرهاشملالا ع ها داس جل

 ظ 0 40 نا ميلع تهد مآ نبريخ نبا

 هكدعيو ىطاموررصبلا رن حج ارمل ا ءاضفحر خال لولا لهب رعو

0 10 ما اىلا
 

 هايس علل

 0 0 ى هينيع ؛ دلالي ىل ىم

 20 لضمللا ا
 درت ىرسرتا نك و دينا تاز ىزاجملم بر حرشوبحو تسر ذا تندا ميم مامو
 2110111111111 نم تءاكىرل ا ههفنم ناك

 «تلد اكسو ريلع هيتما كش نك انك هلا ربظا امن شم ملال اسعنلا
 | ُهَصناَم فاذ نبرشو انركحذ امذ "نا اس وس كلذ نس هي هصخام و هرذع

 | يصح نم ةصقل اميلع توظنااامو إو ناهس روس ارسال ! ةمضق نم ىلاعت '
 | اسانلا نم ,تيصع كلذ نمو بس | نمره اشم رن رهاشمو هيرو هت زنم

 هلوفو ريالا اوزكن يزلا تبرك ب ير ويسم "دنا
 زنكرمب اذا نس صقل | راسو رنعمرللا عثد .دردلا عيصن ىؤف ةورصننإلا
 ٌ رم نو . مدر اسد عز خالو 0
 وزو تانالا نس كناخ فرط اسمو راذلا ريل نع

 00 ! هركجح 5 امم بسح كارب قي نو نيكس ظ
 اسال أوه كاشف يخوي لسا كانيطعاإنا طن اوق مو علا :

 دي مش افرح ا ليس ى ةوبملا لسقو ةريشكلا تارا لسمو رعانشللا |
 ريقحلار 0101 ا ل 4 0 م



 | لس دوريؤ نت صصقلا نال اثم كارل امحمد اسالا دءلاهرخدإو ةرتيلع ما |صر حلا ماشتسا هد اليل يشو ةمكر لم فان لهدإل اثم ناضل ما تيم لسفو مل ن]زلاوابب كال اوي 22011111111
 زل دمار وجا الا رش تاما تساي ١ بديلا
 ىينمرملاب ىلو !ىنل !ىلاهت + ١و دوساللاو رجال ىلإ تعي مالاسلاو ١ 1 ايتن ىلإ لير يلع دقن لص نوط تعدو موش ممصخ | ظ | رمل نيببل موف : ناسلب الا لوسر نس انلسر ا ايمو 2: 1 قو هصياصخ نسهر | لق ريدا ايجي ام لوس 'س نلبي لف لاقو اريذذو ار يشب سان | أ بد سال دكانلسر امو لاقور يول ركل ا ككرل انلزخاو لاقد هني او مظعتلاد |
 ةراشا| مالا ىطسا نشاراشاو 2 دل هل قيسامبل سقم د هدأ ميلظمل ا!ررضذ لست ١ سل 00 نو نعمل تنل نأ هب ا ضئالد و رق سوو ةرحالا ىف جاوز 1] نيرءالو ةبصوصحو هآ مير هلع نحيت مرح تار مالا ياي نها ما جادذاع يشأ كي ١ | ىلو ١ هرما عاين |لبقو ريع عربسلا 4 دجال نم سنس ١ ا 0 نينموملاب ىلواريسفتلا لها ا١لاف يا دوا

 :اروصتاجو .تقلخ لاك نس هتلبج و هاكام لشم باشا الو رايسخا هذ وما سلا | | ضلا يرورضلا اماف لخادتي و جنامب ارمامنبو نيؤيصولا نحال صلخت أم ايهما ات جمست سؤ ملا برت لعاف روتامرصو يب بشكر ,وامرلانايحا] 0 ةربورضو 'دلبجا هتضتقا ئوبن د يرو رم ناعم ملا فيلكا لاجل لاصخن ا أ متم هريرت لح ليصازت نع ثحابلا يركحلا ىنمل ا ارزهن بحلا امر. ملعا اًمسن | | هيف زنونيدلاو ةينيدل ا لباضنلا يعزم ريق اقم افلح نسأل ألا ل عرش لكس ْ ناقل ١ بيسارلا سو امهلخ هللا ل صوسومام امله كمل ىلا هييورل لاقحاملا رام
 ل هناسل 1 ههف صو لمح ةوشو |

 نم هملارد هوعرد ام هب قه و ا دموف عزعو هبسن فرش ف
 "يح تس اكو عت ضرير! 0 صفا دا هيو مالان ةرخجلا |[ 0 رو يهاجو م ب ا
 اريلعلا فراحال ربا ةيورخإلا !ةيسشك ماو 0 سو ل ١
 عضاوتلاورىزلاو لردل اوركشلاو ربصلاو ملخلإو ّلملاو نيرا ىمرتبعرشلا بادالاو |!
 و قإحا نسح ! قو اما وخاو ةرشامملاو بد ١ نسحو | بتر اهداقرلا 9 اود سلا ءايحاو رعاجبللاو هيام ها شملاو أ
 ِ ها نا 1 1 نمل 1 لساي هني رشا 1 هاب ىدااشا) |
 تيكر ماو جنس ة بش كبملا لصاى أبل ىصا نم ريد نركب نأ ننال ريكو |
 و عال ارارملا و رشا هحو أمسي دري لادا مدونب د قالاخالا هز
 سال لاقم منع تال رع هزخلرالامىللاصتلا أصر رييخ مهاجا نسور | انه لاىب مر لاىنخ روصع ننس منو و ٌةرع )بولا ىف تال ْ | فصول هل رمرصمم ىلاثمال 'همساب بضيو هريزد مصعب تح ةحامسو يع انوا راحو ١ ملعو ا ةونىا لادجو 1 بمس نم اميارمصع لك ىف هل ثتفتا نا نيش اواامتم أ ةرحاىب فرش أنم رحاول ١انرجو و هان رك ام لداجلاول ال !لاصخ تاك ْ نس د وعر هلأ يال ناو ةملسل !ٌلوممل !باوحا قانتتاب | |

 دوال محول ىل هشبل اى.جارصملاو "قاوم !ىؤن انما وودعبذرلا ١ رجس 'ىورؤ يسمو | ٍ اا! سول ادور انشسلاو جول 'ىوزدرلل واسرع ا ىدمدورلاو ديلا 0 رانطضالاو | حلاوولذ/ اوم اسرلاوهقربنمل ١ :لمضف نم لاسم اريك ؟صيصقت ال مليح ا
 !نح ! واول ىثم دال ى ةدايسو هد !واوأَس ينل نيب ةداشلاو 'ابنالاب هداصماو |
 - 217 و ع وجو هج

 ران 0 0

١ 
١ 

 مم ل ل سو ل ل عع يحس ص ديس



 , مامالاو

 أ 5 سلا لورنوررضنلا ةنعو ركز مئدو رزولا

 ٍ ريكو مهلا نارفلاو ئفاشملا عسلاو ءكشحلاو ب

 زباركسمل !لز نم نم ةرضدأ ا رارلا ى هل ادخال ةربش الرب طر
 لوما ااه د فهن لا ةدابرلاو ىبسحلاو ةَدامسلاتءارمو سوم تاحرغدو

 وجب اب عظنل اىلع انيخإلا هللا كامركا تلق نإ لبن مهول! ميني: ذأ هو درا
 يضم و نساخ باكا ودل خسرظعلاو ! يرو سانا دعا لوسيل[ صرنا ||

 ظ 2 مازيمبي ندم راج هذ .لاجبام لال الاصح ليس انتا تبهذرد
 | فعاصو كبلذو ىلق رد ارود لعاف هايصفت ليررلع ريال ص ماضو ا :

 ا وكم بخش قل 0س تيررظنا 1 ا د
 ١ رابنجاءلشن نسب ىالاخ نود ايس اخ تاتشب اطيخ امن ازياس مسج يللا اسجل د
 امسحف هي اضعا بسانتو امهلاميو ةروصلا]ما مطتلا غليم اهضجد غيرت لس كازا
 كلام نيرشاو لح ثبرح نم كلا نبا ةريثكلا ةرموبملاو ويصل راشالا تاجرمف
 رباحو ةفضغاو ةلاهىفإ نبام تينموملا ما شياعو باح نب ءارجل او ةربرش ىللاو

*- 

 959ج

 ىف سره نسب هلسحاو ىالاحاوررهي نمسأنلا ل جا هي رّتفقصو أم ضمد كيربعم ما
 ةلعض مع _لاقو رربلا ةليلرقل ١0005 هصجو ىزناال لاس ماه ىلا نيا ثدرح

 هلعاز لوقت هسحا زفرعم هطلاخ سنو مياس ةميرد هام نس ول هفصورخا ىلرتع ||
 لوظنالا ةريئكح ةرسرثنم هدؤص طسب ىف ثي داحالاو هلكم هرحبالو هْلِسَم رام
 نصل شري اذككا ميفام لجو ابفاجاُم تكن هفصو فار صحا ند واه د رسج
 ثا اش نا كات مهريلح قت كلانا عماج تبرد لوصمل ١ هرتصه انّمخو بولظليإ ىلا
 كاريوعو راروال) نع هسا ننورو مور بيطو هميجر فاظن اماو] ضخما ه
 عرشلا ”ماظنس ايفر عريخ كر جود رف صياصنل ثلا ذى لا هيضَخِنَو ناكت لمسجلا
 يحا مع مصاملا نب يمس ارحم اظل الع نملا قب بل قىررشمملا هرطفلااصخو

 سسسسسوورس وسب



 يارس دراما دعو نارح زال تامل مب اشرح -نيدحا شرحا انلاق |
 تايبصلا ايزو نيوعيف ىبصلا سارى هد نإ عضو اختر, سدي دريل ظن سلا يسب ١ اسمي وأ ب اع يعل ار اظع روج نم ايحرخا ان كافر هدي هريل ترخرف | |[لقوخ يا قسم حا نحذر ساما مويلعشا ا أ سا كوسرح عيد ههابسأا ايشدالاو اكسال و طف |ردذع 0 اللا تبان نع د تزل ة مج شماس هيي سن نجح لاوس

 ماوضر انو عرببكلا أنى ىرايل ركحذم+ 0 وب | ا شي كاعن كاز نع لوريل ةءاؤ سم2: لوس اهلاسفرقرعأت»
 0-2 0 را 2 ١

 را! ليوص ىبسلا يضف در ارزع هللا مظمرب اج نع ب ددو
 10 ار نوخ اركج كوز اكس لع <: نلف يب هنا اخ تتلف |

 راسا شو وابي 5 دحا! ضمد يي

 ظ 11ج اوشني طرت دان د ١ نايلدنا ليو رباع سما |
 باك حس نير ربساو موريلع لا اص نربط هدليا مثلا نإ تخاف هل بو

 هات كنا ملوسرلع ثلج صووسلا تللاق انه امشي شد اع ىع اريحا رس ىىرشاولا ١
 ام تبت ضرالا كا تامر يعاب لافق اذ زال !ىسيش كلذم ىريذالاف الاحلا
 بس مود لاق نقف هوبمشم نكي ناو ربك 'خصهو ائش ىريالاواسبنالا نس جرخت |
 قش انا باص ا ضم لوف ىمدو رريلع د 'كسص رنم نيثرحلا ةرمأرطبد لملا لسنا |

 0 عقب ملام رخو مد كاملا عيرف عيل اك قانا قياسا 0 كيربا ثا: فالملا نع نيارشلا قعدذد لانس عايسل وصرت 0-لا لاكحا 5
 0 مل يسم هن اا ءه نيهاشو هيمث ورب سس > مصرم |

 يتسع دعب ىضرم ثيم
 4 0 2 سر

 يحس يعرا ا صر اان ى ل ديمو لاخقاراس السل مل تببط حد هنم ثعطس
 0من, ىرطا تمي هنوميسي لور يلع رت ىسصوجشملا ل 5

 دانلا,سبصت نل مل وهو ل ثنيكذ 0 ا يوسي هنأ هصمو ىخا أ
 أ انه نوع بدر دو درا برملو كلنموعل ليدو سانلا نمش لبد لكني | ريلعر لا ىكسصلانن تمام َمدامبعماىضر سبزلا نيرهدا رع برش ل شمد ١
 ك1 ىسسايرملو ادبا ٌكنطب م هاوطا ياكل

 , 0 2و تبرٌس ىل !ة 0
 أ تلت ةدكرب ةارل !ةرصح مساو ا رو هر ظ
 ند 0 مسوس م يا مر تاكو نميا مايل سو انيس | ْ
 دك لومي هرب رين تح عضوي ك) نوع نم ا ا اس تاياوجملا ٍْ ١
 ةيد "لاس ايشرختماف هرقم هرفنتت ا مس ملم ميف كابش لسللا نم | ْ

 وع مهل كندا نإ رحال هور لعا “الان او هبيرشف مداه انا |
 بل ل و وعم ا ا
 | ا لو ميلع رافال صرد»ا لوسرم تاراشانع |

 ١ ا 6 تتاراس ارح هاوضر شاع نعو لىرق هرباس ةئرتنلو تلاق

 رع 3 0
 بح انح ناعمه ثيرحْ و هانيع تسطال ١ روع 00 اذ ىريش

 اضينمل وسم مانو طبطخر] مهس حان لئربلع ته ط صمنا
 الدو لفعر وذ وأنا ,لصن لفونخ 0ئربلع مولع دنا يسم ؛ تاكزنال

 نب

 1 دق ُ



 هنا ه هبري لاو هايد نسحو ناكر جل 511*222 امرك هيل

ا وشو ىلا ئطاىبرش ا عرب ىد لمات نمو مساكن او سائل الشع! ناك ْ
 سايس و سيره

لملا سر ضاؤ !امعد هلضن ريس عج و مل [مّس بسحخ عيرضاخلاو «ناملا|
 نم هر فو م

 | تامر تم كرتم مهلاطمالو تمرذت ةسرامالو قبس نود عرشلا

 ريا عشنا 27 هك ىلا جاتجالاس ! , انهو ةمبيرب لؤوال هش بوُمُذ و رلقع|

 يال جنا هاجم ترجو باك نيمبسسو رجا قف تارش اا

 ب نسال عيمج |

 7 م 0 ْ
0 

0 0 
 ا ما 3 مد بسن دوف 00

 ملا ندع

 لا اتساع افا 0 واصلا لسور ارا 6 ْ
 هان سلو امي ميل اندبن صنشتل هو ع عسب الو مس ارد ةرشع ةريسم ْ
 دابهلا تاجرذو ى ١ مير تأيا نس ىارام ةوطحلاو ؛ارسدل! سعت ب امل ارت نس ١

 هش نارك ع ابا ءراصو مالوسأإل ىلا ءاع د ناك ريق لسا ىشنا“ 20000 عرص زداي

 مقا سيرا لوس, عررصي تاذ لك ب ارس الن هد واعر اري ىف ناكو ديه

 ا ا هر الفن اىهجل انارل ىوطت ضرمالاا ف اهم رشم ىف

0 0 0 0 1 0 
 هخو ليك

 برر ماس ,
 ارلسام سم صو ميش د نم ان اف اًمَس نوعرتو اهبذ الاع 20 ل
 نمجارال او ضراثلاو لبصنملاو ثانمل او كلثل ا ركارصللا نصل زاسال او قاما

 مهن كيراب حوللا رسب موفد حراق اد ملاصلا اي :



5 
 مل

 بوسلا ىو دِْحْسل ١ و اخ يا كسب املا ءاورإل اوتامهابمل ١ لاند ال 'ىلار عج ل اول هب انك لسمو ةربرلا رملعت ىلإ! ىمو تملا برم اب ءافرللا هلخ ىق ١نم قايرل ولك انو قاصر !ادرسعت ملأ رو نبجالو كك نضمب الو مَع نمل عشا نافلاو ثوكرلا نانملاوذد | شيلا وضرر انل مكى ويضحررملا!رهبظول ١ مرل بتركو :فيلصل ١ نعلق اذينت الو ةايخا ىف يول ل و هوكرلا ف ططلاتال كاملا ياضوو لرشل تيا دد يبو ىباي مك اصاخ | تاير تزال هدأ ال نإ نيش نسور انسخ ناك ١ ؛ الاصل ا ماقا
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 ليم مدى نيهاز دا سمس لبد تسل و امد وكنت نرماسملا ءاوضك الاد ىراابينال د
 مري + ا نارلااولمشملا انساك س ان! اركز هاوس ماع
 ملسااوقو عله تكسو )اهدهف اًريخل اق اريح د١ مجرمو علني ملا مرايثخاب ىسوهنتمزم 6 راشتسمل !ووهرمرتو فريح "ورم ١ ثالهاس واد داعم سال 'ىءدا حرت ثلث كرمال
 رممارملا مون سلا+ عم مكرم اود ملاركمحا ناوانتل رس كرجا ردها كلوي لسا سد |
 - م نابي ململرأ ضو. نومل ب ى'ىوئملاب رحل! اف انتكأ نوطومل اق الاخت ! مكس احا
 هي درا مجو رداع كركيال ثيدشرلاى ذ هل وهو اهينضد ال اميل جيو ؛هينصي الام
 | نرانل اقلاخف ار هنسحلا ةسلا علت اواطنكام ثيحرقتارآضواتابنلا دو كسامسال ان وفعواتنامو عيمو املا ةعابضاو لاؤشلا ةزمكو لاقد لق نع
 هدهد وكي نا عروس ار انو كبريبح ببدحا رك ف ىراهطسو ١ رمال !نيجو نسح نضع
 كالدسا ىف! مبلل امياعد ضبدف لوقو :يمايسلا موي تادظملظلا موه ىاَسام وب
 الائسا ىف الل وسلم نم اب,ىيصغد و يذل اهب درس دار شرم ادب نيضلتو ل اربي كني كرها شاب, عفرتو ىجياخابب, غضحو شوش امر لتود ىرمأ اهم عخجت ااه اهرب كرش رجا

 هدام د !ليعر ضل اورو ارعسملا شيع تا رىربشسلا لسوء اقل ١ى نوعا(
 تقر قو هرم رحال سامو ناحو مريع اب سامبل "مق وم ثلاذ نس لزن هنا فالخالارم ه دوبعو رن ارطانخو هتببعد اى ميطخو نإ ضاخمر هئاماقس نس يذ امل نع
 يطول حر لضك ملح ممأ او ىل عرضي ك١ سحا نيرثالو اسبل ١ قيسي مل قفل ا هسارلكنم ؤ

 مةلاؤ صدر مل مخي عس نب ف تال و طرف نم قاري ىرحأ ةرمتلاو نيبم .فرع ٍاسل لاسلب نإرملا كين انياو ئمنملامو تلاقن ثلنم مصف امن ىزالاانبارمام | اال لة دقو اهكح ىقادإ ىيركتلا مب بع زيد اههضمول بلا فانل ا كروبام امئاوخلاؤ عريش لطعاو نم ئرعسلاو بت رسرجم نس نسل! عٌيلُتالو , مننا فتح تامو
 امدح نورمو ٌعضاحلا ظازلل اًرعاصمو انرلازجو ري دابلا زر ضراع ةوق موربلع |

 ٍنبعم ما كلوو ئرشب يلد لمجال ىزلا جول هدم ىذا كف اللا برن انلاملا
 تاو نظن ةنازوخروتلخلم نار رصخالو رزنال اصف ّىطنملا لح هلا مصو ف
 , [| كاف مياشنمو هرزب مركد هين فرشام ان لصف فنا ا نسح نوصل اريمج
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 2 0 عبو ا نيل اميع

 ١ بيد اشرح فسوب ىرغ

 3 3 0 يره شا ا 0 2 ١

 1 مل !نيرملا نس
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 جا ص دال وسرم قرريعرلل ا ١ ١

 مهلرسا نمل و نيؤيلمصا ركل ناماسو كسا اوك لدعم نكد نسالعسا ليد مقل د

 : ق مشاه ب نسمح ازطصاو مشاه نب ىيبش نسؤامصاو اشير دنانكفن نم |

 ْ هناكرتطلاءاوز ايزعزق | ىضررع ىبانعت يره شو و عفط ثبرح انه ئ ىزمتلا|
 "دا فرب راتحا م مدا جب م« باتخاف مولر اتخا مللا كال سياح ص | ْ
 05 < صبا مهتراثخاف بملاراتخلا 22 مضر اتخاف |
 أيده بولا بحا نما ا تلامس ئراتخام |

 اك ينير داامبعرق !ىطر سارع نبا نعو دل يب ىضفس بولا ضعب٠ نمو |
 رولا وج عسي مالا م 2تلاميلع ع دالك نأ لش لاش ها ىرجب نبا ميم |

 | مالربملاغ هنلص لا ىو ذل هلأ عن را قلخ|ملذ مىجسنب مكي دراما عسسو
 0 مدا بلص 2 ضرد ىلا مج طن لو يلعرق سما
 ا /ريلعملا خص مهاربا بلصق ىل فرق ىف ملا يلع جرت بلص |
 مل ىوبأ ناب فجرخا حو هاطلا «اعرمالاو, هميركأ ا بالضالان ني ىلامت |

 ىبنلا جرم رزع هدا حر ولعل امس ربك امس هفصن نب سس وصف انس اي هل

 ءانلّصفأم هبلا ةأيحلا يورض م 0 وصدب <
 رب ضو هر كهل ضفلا ثرطو ساق تيل معلا سررض بورض هذ

 ةعدرشو ت واعي اح طذعد اقانأ هتلفب لاجاو ميتا 'امامانربق لاول تلت | ْ
 غم لاةرغأ نال امي رطكم ميدنو اهيبلمي عوامتت هاكملا و برعل !لزن يا
 | ةزسلاوانول اراضل تيسر رباشو ورثلاو صورشاب مضأ الليل بشل
 كمورعانمل + : 6 ا ترسل را
 |لبلذ هل 15 1 قااي نضفزملا ةريسوزرظاثملا ثكسسسس هوبسلا ميد نشنملا]

 ار يشر وعد لس يم دس هل سد تاو شل !لعأ
 يحول ق رم انما عرشاشلاو رتوموهتلفغو باقل باش عير عوف |
 بولارامساو نانلاسل ',اكشلو ممرقتملا مهالام د6 ن مارا شبل قنب و 0 ْ
 ٌْ اراصتقإلعدارْوّسسالا ىلا 7 ا اا ارخاو |

  تيتفلا يراه نمزخا رق نويلع قال صجنلا ناك هب لملارارش لعاراضتمادأ
 اهترحا طاشراب امسالر يلع صو لال مودل ناعم بادو

 قائمبصال![ضنلا وب نشرح ىلا ميلع قارضد لظفاحلا ىرصلا لعوب "نش رحرمالاب |
 3 ماعلا برك انئيرح ريحا نب ناملسان مرح ظفاحلا معاوب ني ىح
 كلاود كرهت ماريا نعرشرحربا سن وج نا اص نرد قمم قرح حاص

 204 ام اعو م داما امان لا مكر يلع هال ص الور كارتع 0
 0 اعط نيلشم ةلاغال ناك نان اس اتتتزاكا دانتإوإ

 ماحس حس عسسل
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 " 00 اي ماوصل )راش ١ كارد ترمشم الام 1
 انا ءانآ داو لوللاو هيد لاقت الا : جر ئسيف مسنالا بناجا ىلا اهلل دكلنيِجهنطابلا“ 0 هب قلعتد امو باقل هرم انها رست الأ تاجا لمنال مولا هلق مع 3 ١ مجالا هبناج لع همه اكو يلق ماني الذ
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 | اصمئر م هدوب 1 ل اال ولا هلع نسدك هه ار اسنلا ىف قش هل تسيل ليشو تاريرشلا نس هسنن انام ليسو ام عر صحت هناك بث ايلي ) تزل ىس موصعس هدا مانهسا أى موج مهلع ايننالاب ١ قلنالو بيعو ةصيقن عاهارل اق د ١داملو نيسفملا قازاح ارهيرك ارد
 | هدا : ةرياع هلل يس ردك امو 0 هلا هيلع ىسيك ةرهاغإَس ١
 | انكر /ملعررذأ سوح خاينرل اىلا 'لعاَس تائوالا سمريذك راع شارب وكل
 . ىزللا وريح شا |لص نيج 2 هوايلع "رحيم دودي منيع ءاهشس ملو ممم بجاولاب ماقد



 الل ا ةدبسم نورشك ذأ |
 ردك دكا هبمحانل!لرنو كايلي د م 0 اياهتارسو عن هباستكاو

 أضنا هالو بطلا 2 هيو ميثم كدالا بطلا امشلا نم 7 ع كالت كاريرا رنتي
 توله 1 دا ني امم هبح نال و عوزتلا فاما كؤل) ْ

 كاذإو ماجانمو هالوم توريج ترهاشم د هباسا لربك هماعنيديو يلع
 يكوواس شك ةالصلا 3 قيحةرث :ق هناي ضان اْقِيحا هبحواك 0 ؤ
 20 م داعو عب ب 7 6-0 3 ظ
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 لاودارحالا لس ن١ ةرحاو ١ 1 هللسو جابلجا ىل الاحرم نحب | ىنلافاطرتالومولس تلو 4 7 ا امرا امر نيل طم
20 0 
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 سينما نم :لتي) بسلا |نايخ قيم لغو ماا 0
 هيسبسير 0 نيل ! تنال اكل ناك موق ثلا هر يب

 راكضْرسأ امل ردع يستر ا ع يل يقفل 100 ظ خ] لمه ْ
 وسلا نوفر ١ تاك تف هنن ف اضن سيلفالاو هبببسب يضارغأ نكمو ناجحا
 0 1 0 هلرتخإ مس تامه ىف م رمداممىذ اير اس

 ا ندع يحاصُو ينم نا برلثلا نم 2 ننشأو ليحل ةانشلاؤ لاقل"
 د ا نايلق رخال رار ورثلا كاذب ىضقدر يلا لب هقئناو بلا يف رفررصأ ذ و :

 5 اضن

 1 06 وا ها اكس ربحاص ناك مول دلك نع
 0 0 قريحاصْى ةصفنم ناكو هر رئكح داع ا

 تالا 101 سكداسأ صم مدع ا 7 ةاؤصتم ل طارصتاا ةريطتملا هت ديال نك امايو انتا ارا دام ملاذا هَ 5 دنلاماب عرقلااذاف يل ل
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 | ةريسضداف 0 و كرا و مريخ لاس نزاخ وبس

 0 1 درس 5 ة حا
 ل 0 يس كلا رامثلا بلازلا ثسبليف هرجدام د ل ا صضساورل رع مَعَ كنوهرم هعرم دو تأ كتف 0-6
 ا سا 0 عد تكامولام كاسضفل زب احومق ىارهر كلذ ككرتف اممم هيلاىحتت ضال كلم زمرة ايركرسو مهرخو هد ال >ل !ريشكت لزم! حسو نكسملا ةدوجأ كهابتاا كل ركجف لادا رودوو دوجولل)“ ريغ ىلا دوميار سانلا| لع ٌةداملا ىف ميزه رداع كان ذ عيشلا «ذ دقو 2 ىال ام سنج ول طققسم' ريح رشم سر نركل رسنج ظسرتلاو بولا ةواَقنإ يس راو انما تاع تاق و نرشل | كاصخ نم تسيل يزعلاد | كمسب اللا ةاهارملا د١ ل اول مفرمو بصل ب ةصويشملا عاسدإا ةيبق)
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 0 ا 4 اطنسو 0 اسال
 ا يع 0 ينهار
 لاهم منآ١ لاق ولما ا رة موت
 هل قو هابصلاع ىل ترا لصعا نورسشملا فاق اييص, كحل هانساو

 | ليسو تقل سمن املاقف ب كندلتإلا مرعب ثالاسو ١ نيسنس نبا ناك م
 ثلاث نساوبهو مالا مولع ىسيمب يح قرصا نس ملك ارسل رفا
 نا حرل لون عج ما تنام دما نلجد دوو ريو صل سوو محور زك در
 مالاسما ريع ىسنح مداكفع هلت مه: صخر رابح كانط ىلا يس ئطد شام ىجحا

 ل ةزعلزتوعم نبذ نم رت نمار قلع رخال امل ما ومد هاي١ارر دالو يعدمال |



 ليمن اهو مص هدم

 ١ 0 ل 2 سماد |

 0 ا

 1 كٌبىسوم رصف كا نك اًماًعررش شا كلل ىو نيح تاك نا يربطلا
ي يه ىا لق نم ؟ يدبر مهداربآ ايا لفلو

 هرسعو دع اج هلاق اريغص هان

 امل مهضون ل قو هل او ل هافطصا طع نبالا5و

 م! نع هسا طم هيلا خرقا تعب لسو هيلع يس |جاملو

 لاند لمشا هد ملو تامفرق ل ةف هئاسلب وكندو باب هيمي

 0 هلدخو رانل !ىرياسل اريل معربا ١ءاقلآ نإليشو هريش

 صاصرشو

 ورع خم ةيالاازه مصيرس ايريس 35 درسؤسسمل هيل !اندحو اى 0

 | لا ةواًمسلا كا دسإ راق رموقومال ىلا هيرب ال يلق نيحرل و مل
 ماوويشلا ىلا ىضفدو ناشيوالا اىلا تظفت تامل لوريل 8778
 نكمي شرعل مل غ أمام ملا ىتمصقف نيترسالا لمن ةباسال تناعام نب ه١
 لاوس عاهل ىف فراعم اراونا ترو دعرتلا امن فدارتتو مهلسدلا
 هياهسلارفيرشلا لاصحلا زصل صك هوشلاب مهل جن 6١) ءاؤطصاب اوفس ىرماذلا
 صقو 0 هريرشا 35 5 ةضانرالو ٍةسامم كود

 ىلم اهيج نود قدلاح ١ ره ضب زع
 ٍ أ تملا نسمع نآسبصل ضمد ءلخ 3 نهامُشم 11: اي نم

 انقلاب بارتكالا ارض لح سن جا حاملا وا كاسل رصد تالا

 تيلافل نيه فالتخأب و ابفرغس لردمي و اهو ردم باهتس 1 ميطانرلاب و

 يم لص نلسلا نلتخا امان ؛و دا قلم السم انلا توافتت
 هدا يكل يوسي 6 حس راقلمج قال
 د رولا مدو أمزعرتأا ىضرم ىوسحلا# دوهس نب را ريع نعد وى

 ربح قريلح رد! جك صولا ىعرنعرتلا ىطررعس يورسى قو هانلصا اس

 ةحع شاوضر باطل نيرعلاة و بزكلاو هن اينلاالا نيؤملا ملح عطت لرجل لك
 كلو: وذل قالخالا؛ هرهواشب ثيحرأل ا |رمضد يارب نجما ةٌرجاو هن هسلرح

 صوصو خو ابممجملاريشنو املوص) شن انككو ٍةريذكسصةطدرشلا ةليجلا
 نو ابمس اب رصنعو ا ل او

 ديمو مزال دا تحط تسل لتر
 ةىرسلا دع او سفنل ا عاصمو بداوملل رظنلاو نظلا قرصو مداضال'و ةنلملا
 هاكر شامقو ليادرلا بجو لياضملا انس | سب ىلا م ةهساّيسلا نسحو

 ةأ الاحد أنه باه مل ىلا ريالا ملا سيورزممخولبو لوري! صنم 0

 علاطو عدس دارطاو هااوحا ىراجل عب د نمرذع ق فقم رز ءرشت اهو كاز نسر

 ا ا 1 هليامثن نسعو سواك ماوح |
 انالاناسايسولائمالا برضو 0 10
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 5 07008 اهل ىلا سيولجلا الو مراعن نم تيك وملاسمالو وةسيرارنالو ملعتنود
 0 زاجتسيو لمسالا و صح يب ايات داجاد | يقلد لن ظ ةا ' ناصرملابى ةيورض هلاحرم ثشلإد ١ 0 لعو هسا نانا رص رش قح كلذ نس نتخب فمما
 ا ردا ءلغأس ساس كن موريلع هدإ جس ةرماعم تاي هافع |
 يرهيو رياح راض لوقت ذ.لوتملاتراح ا تعز حمه ضف اكو لمت | لب خيرت لاق يركم ماخعو منريرد بيات تاكامو تزال |
 2 7 طرت صو نوذ ْ
 انيس تاي وملا نمثل ندع شلل سلا قسالاد ”تا ايلا | ١ 2 مرنزلاح !ناذ قرف باقملالا هج اب -ريصلاو ةررسلا |
 ككوأمت ىيزصن( يآ كرمي رق ها نهحاب لاقف م هاماؤ بهذ م ْ) ممل ماقلت دوا هع ىع مذلكاسلاو هاد ظ تلا ورا رددإ [صووشلا نا يود ةيالا تشعل اررساو ممل 'رخلاقف ربلع مك ريا يصور هيرا بذا از راك هو ةزخاوم ا درتويف مهلا ماو مدمس |

 0 #0 0 لاو هال راما ازهمبلو لق ولسرلا نس مولا ولو رصاصات لق وزال لكاس هلعيرمأب دال اق د كين ع معن ف
 ا ا هايحنم شون امياننحالو يوغالا مع
 يكر جارحة يبع ارح ىسعوب اشرح « عربعو ىضاقلا يق م او نيركي واشرح بانهنر حان حاولو عريعر ىلغتل نع ا صد انت يحابحالا 121114 داربصلا ىذر عجم لبد نسال مكر ميلعرهل) و ةوههل ريع
 هند» كوسرنيخام تلاذ ارح رثذ ا ضرس اعّدعتو مو ط ابشع كاللامانّينح
 همك داو هثيح أدر ترك و 0 وتو بيدرد اهب هلا همرحكرمْست ن١ !هريسنل ريدا يصرللا لوسر سمس !امورمنم سانا دعب كايا نيد اقبل اهرس رافال بس ىربلع دا ص
 مهلا كاف ريالا لوقن ه١ تيباف كانيغاب م رسكو تادجو ىداد ثم اجو الخ ان ريحا ننعم ككل امام انيلع توع دول ريل ١ضردل !ليعر رك ال برس اّمف هسوف مخ ونوع د رطل لوس اذ ثنا ىباب ممالك ضعب ىل د اق رذ ١ منعه ضرع | نغ ىورو نويلي ال مر اذ ىبوق ربل جر ابعاد تمد كو انامل : ثمحب مل كل لاقف : لع كر دول ان ة دارج رش ياعصا خلاد قدح م
 اور بصلا ملاغو سشنلا ل ا ل ايحام لومل !١ مه ىنأم ظنا ريع بائضاقلال ف * نوماعت ال مهن أذ ىو معا
 هى أعد و مر 0 تع تم وبوس طوس ا

 منع سرعا من ىومل رمل ىه رجرلا ىهمفشل | بيسربظا حسا ىرمنع آ مبلل كامف
 ثلكتورل لاف هل ام.ادهرك كى هسنمن حور هإجأ هل نيب كارب دبع . هللا مجدا ملام نسف هرامواف لرعا لجرل اهل لائاطو نرطعتال سزءاف لام

 همك باوص) نمدارما نيون لرعا مدنا تسخر 7 : ُتبَجْلرعا مل نا لرس ىف
 سعوالا (زلعطصرلاطوسر هني ملذ دار كولياق سان او الإاق ةرحو هش ١ تمكزرنم 4و ميلعر»ليصرتلا لوس يوب كتفنل ٍتراخا ن ني روع هل صرضناملليأ

 نك نيللي تلاد ده صوتا نسال | نيم 0 ريد أل اقذف ىم لعنمي ىنيلاّمح ؟ ري تلصفسلاو مىراك
 تح دحوم اى نيخ ابي يلق محق
 اضخم يلع شغالو هرمآ حرش مبلا داو مب لعا لقو عدت ذا ميضعولا نبا ْ 0 ”ماشلا ىف همس لرمي دما

 0 و فل يي يي

0 
0 0 



 ش اامملعاربجميامل اذا ناكو ناضمرمصْس ش ناطأسم دوجأو ريخلاب ساما د وجا لبك

2 
 ٌْ ل 0

0 
 ا 0 0 4 1

 الو 8 اا هرهُش 0 ملم 0
 امها مهر ىلرصلا ! ليصوب | يرببشل ١ ىضاقل ١ انشراح رررط طب موو لاقل كرامي
 رمل! ىب ]انت دح فورم !نذ ب ١انثر جى ابل بيلي ادب !ىضاقل انحف
 انش رح كريرشلا ارا نبعوب نثر عجب نمسا ىباو ىسضؤسلا وبا و ىربفتكلا

 ريلعر لا ص ىشلا ن اكأمرعرتلاىذر سابع تباع و داشم ام عرتلا ىضرم مس نب ١





 ا تاياسلا بو ودلع يدل تونا ايو 7711 ١

 0 0 كوهين ىقوأع ثمرف ىرذع درب مره كرت نيحر سيو هيلع لا صون لوقي ناكر ةواذب دا

 كل 10 57 2

 0 - 0 0 رس

 2 0 0 هد ل سلول لاق

 ا هيلا يللا كاما سدو تا ا 1

 | دابخالامب ترشتن١ تحف ىلا يفانصا عرلسو هيلعر ا ئص,قلخ طسو هبدادإ

 ْ | !مييصرسانلا مسوا ناكر ماع رد ١ ي!ص ووصو 1 :ىبصلا

 ا و“ ْ

 0 ١ ا ادضيدفا اعلا 0 ١ 0 ًئ

 هشلعباظو! | اًراجحر مس هإ برر فالصنالا دارا ايلف اهرخا ىف ه صو
 ىككصرت»لوسر بي وصإ سيدار, دعس لق ْس وَريلع هلل | ليصرت» ال وسر ترق

 10 لج, اغير صم لوس مل لاقق نيك ل 0 ٍ
 | امرقممل واهي ادا بحاصف ىئارما سكر ) ىرخا را رو تنررضداف نصت نا امنوا
 | بزكتو ملعريلوبو متلك حرك مزكيو مهرغسالو سزل د بكر يلع صداطوأ
 هب اهصارقفتي ُةٌفلحالو ُهَرشِ نحا نع ئوطد ناريع نس سمو سرزتكتو سائل

 ١ سوسو اهلا ربل ةجاحيلاس نمور نع قصنم اوه درك ىتحورباصتج

 : ظ مالوم انرازلا واس

 دو 1



 راصد ُهملَم ٌهططس نسارلا عسو سد لولا 1

 نم مركب يح! عضد ف
 كيو ىلا ه١ ارملع سلكي 0 : زكرو اانا راس مرمد ى مخل

 ا

/ 
1 
| 

 مم نيسرملاب لاف هدامسا نم نيمسا ءاطعا هللا نإ مالاسللاو جدااصلا
 زف ثيرركيرب أ مامالا هرج كحو |

2 

 !زمناوس ولا هع )وراصو ابا ١
 " بسريعستا# باجل نيل را مط دناكد لاف هلاسىأ نا هةفصف
 ايكو اعلركتسءاكيو لو ري رشف لسطمو هاد نس بيج د امد ةيال ازنسح تاق: 2 لوو كوخ نم اوضعد الباتل ' ظل ضف يكول مه تلي ملل نس 6 3 تاق رز سس ونال ىرشي الام نعل دائتب كوم الد بايعالو شاخالد 1

 هس رجب ىزا اوه ل حرلا نوكي تح رويدا
 ما 2 سملو رخالا السري قح هريلزيذ هريبزخإ رجا امد
 ةهرثد بو رود نإ طسامم مو يلع حدت نكي ح١ لعق يمد يح هياعصا صد باس ذا لعب مل و اصلا :رياهصا ارددو مدلابلاب هينمت نم اربد ناكو هاسيلج ْ

 | هيلا لسراو هلزخمل خد و هاك خاومكن ١مل ازاشماذ هيل اوماقو كولسللابضنف تلم
 | جنا لاقف اًريخ ةريشحو ليها نصرا كان مث لاق كيل !تنسعاللاو ايس دارا |
 | نيايزفف ثيبحا ناو ئذن كلذ نسبا هص| سفن ىفو تل امل ثلث ١ لرد علل ىلسص |

 كى رد نعد

 0 سحر



 0 ةستجس ينس ب نس سب ب-_6--8
 , 1 وسيع -- 5

 0 الناقد تبيح ستكر ىأو اعتاد ا تشاتتل و تابحامدرذأ

 ْ تمائئا الل قلو هيلع طكصدنا نع بميورو ٍراثل الخد نمائمف لاقام|

اناو ميلا جرخا نا تحا اذ امش ىل اذصا نسيج دنمأ
 هت ففتم نميو ررطصملا ماس 

اش ا هش ويد وأمس و نشل لوا عقر ترد ْ
 سورهل نا هوان 

يرنال قمارلع ا كا١إلول هلزككم مهلع ا
 تع مييمولبالا ةالصربخف وف عتواوسلاب مت

ل هما تمن رام ةبمكلا لوخد ءئهاركو لاصرلا ْ
 ”هلملو هسيامجتنا هببرل 

 ىلا ءاكب مس ناك ناو ماجر ظ
و سهتةفشطسمو تواصل يد

 تو هيلع فا

 جراما لاكن ةهاعوبراعداززا '
ل كلذ لمحأو هدنملو ١ هيدي ل

 ةالّصن ةيحرو ةاكز ه

 ماتا ويكي ادب هبرخت ةَرطوإروبطو
لوقف مالاسلا هيلع ل يربح ءاتا همز هبزكألد

 

 لاما كالمرس١ اىقو كيلعاودراسو
 م( تس اهب هرم ان

خلالا بلح قبطا نا تيش نا تييشامي ؛ىنرسس ل امو ؛فثلامجل لما
 تيبش

 اصلا زج نااوجرا 00
 كسعونال لاق مويزاعبن السهل بج هارب و كو رواشسرب كرشبالو |

 و او تاومسلاره] رثلان ا اصلع |

 ثا نكي ا رك ديو تريب ع 2 000

نلوب [قريلع لذ[ يسصوالا لوسرم ناك نتا ور درس ا ناتخنالا |
 ا

ر مساح : نعو اندلع :ةشاسلا اخ .ةلعوملاب |
 ردوهصريفو |بهد تبكران انحش اىذ

 هقلخ ماو بصق قنرلاب كبلع مريع رداد ل ىلافف هدد تاه |
 ١ نسحو و "را يراعي حصص ١ لي احوب !ىضازملا انيرخ معرلا ةاصور ْ

 نس لارشل قحأ ىلا ان نسر نيزهح كوب اان رحل اق ميلعول رمد ليعمسا نبا ١

 لا شرح يكبر عانت رحد ادوار ارعالا نبا انتر سا ل١ نيرا(

 قيقش نك لاربع نب 0 نبل رم ىع هامط نس مهرب نشرح انس نبالأ
 هالبق عنب مايزيلع رمان تعبي روح كذا ىيصرزمتا قنا ىب دان عرين رع أ
 00 5 ع تسنف زذاكم حابب هيما اه فر سوع يقف لاش ل 01 |

 نعو كنا ثول نيسانبره انا ليغ تتش رمل ف اي لاطف ماكس بوها ذاف تدخل

 تيب !اب, اوبهذالاف دس للا د ١ ككميلح مدإ حنا ناك :رزع لذ |ىضرم قشنا

 انعةلوضر شاع نعو ركجرخ تح تن اكان ١ رتل بد رض تن اكان اذ ٌزخ دلاذ ْ
 لل تاكد ا ىاهركد هحمسا تنل مب زيلع تيرتعاس هاما لع ترعام تلاد

 هيلع تلخدو اممل ا حاندأف أبّتخا ميلع تيذاتساو اهليالاخلل ابرق ةاشلا |

 كرم اياز فكن الق تجر الذ ارح لاوسل !نيسحاو امل ىشسك ة اما

 0 م صجل رنصوو نامالا ىيزرملا نسح نار
 داي لاوسمل هداف كا لآو) و هيلع هه! كصل قو ممر ضفاوم نمرعأ
 اكس ا ةسامإب م هلال او ةدالامصمللا 5 ةوامل الب ايلباس سر ىيرمل ناجعأ

 فوة دانت ىلإ غي ماقا ذاوابمضو رجس ذاق هتتاع لاما بيز هتنبا١

 ا ع 3 : لسو يلع لاف صرنا مانق ىشاخلا دقو |
 أمس ةءاضرلا نسدكخاب ب دبا هب حا او حيركس نبا وصال ضاعن

 0 تسحا 101111 هأ تؤرشو ٌنِز اوه ايأبس ا

 ارنا قى ابعت اكموف ت تراتخاف كسوف ىل تعحرمو كتمتووا هبخأ

| 

| 
١ 

8 

 ْ ا ةارسأ تلمما دا «داغان اورلكتو يلع »ا إ صىبشلا

 ْ كوسرم نا ياسا حرر حنخو رمش ىلا ها ارلاق كه نمنشلقف هيلع تسإخ
 ٠ هنونوعبمإ عضون هغاضرلا نس هوبا لبسه اف ايون اكسلاجد نام سو ملح رنا يصر '

 هنا نسم هب قش اول يوم تحض يرلا نم هسا تبدا غريلعرممف
 هودح ' نيدب هسلجاف 0لوريلع تن[ صرت ا لوسر ماقف حاضرلا نم وخالق! غديلع

 ا
 ا
ْ 
| 
 ١

١ 

١ 

 ا ١



 ىئيلرف نئلتحا الو لورىلع هللا فك صرخ هن لبيع انضم ارركجا ْ

 سم عبط نب لا ربع رح هبيْش 2 200001 «ا وار لحوار قب رداد بشل دارملا ني دول ولارب ا انثحح لاس م9 ١ ظرضير ايلا ردح قيششت نمو !كلناوا ةمايشلا موب مدا يلو ليس كلنا دل تعضارت امم ْ أ رينا ىلإ :ىنح ليسا دا لاق انبعاين انوكب ناراتخلاف يدع يندأ | | ةاكسايبن نوكي ن٠ نيب ريخ هدا كبسحو اربك ملقى مضره سانالا ىشسا ناف هنتي ْ نيو ءيصند ولعب لح لوريلح ملل | وص عض ابا و ل صن قمل بيروح يعل | ظ انيضلا ماو هورعملا بسكتو لكأ !لكحو محرلا لصتمل كلنا (ميارن! كيرا هاا ومس 1 ملَسورياعررصمل تلقا !ابنعلاىضر ةبيرخ يرحل رحا الليف انتبات 0 , | نمؤب نملاس تتامارلف ةوسكو ةلصب هتعضرم بحل ىل الوم ةبيطملا ثعس ناك
| 

 ١ لمت وع سل ايلا وع قوز رم ىلإ !نعسيبرمل ا ىف نص سيشمل ىلانع 7 :
 ١ هلا ىبانع |

 أ ( سة لاف دا انيقف اطهر ح ال كونم سيربح هدا لسص ره لوسر انيلع رخل ةرزع | ٌيااضرم ساس ىو
 ديملا وحد بيكو ازمه سلا كو نياكسملا دوهدو هفلخ ف دريو راخلا بكري ناك هب
 دنع ةءاورع ثيبرحؤ و رمطح لجل رد ىكشا ام ثيح م( الملة هبا عصا تيب سنك
 ل .اخ _١اذ كَتِجاح ضف! تح كرإا سلجا تيس مينى ١ قرط يا ىن نزلا ماأ أ ان ىبلجا لاق دحاَج كبلاىل ن٠ تلاتش هداجؤوش اباقع ناك ةارس) ناردع, للاى ١ ظ نبدا نعبو هاوسرو هلا ربح ريو نبع اذ اانم ١ يرس نجا كل اضنلا ترا ائحورطتنال |

 مدح لا وضرب تسلق ارت جاح نيس تنعرنت حاس ملا لسيو هيلع مهلا ىيص ىجنملا
 ةطظيرق ىتب هوب ناكو برملا ةوعد بيكو رامملا بكري لس ميلح دلال يصد لوسر ناك
 ةااههالاو ريعشلازبخملا دب ناكو لا3 "ناكرا هيلع فيل نم بع مول ناجع
 |١ ضلالا يلع تكاد نقى ا من 4مم وريف ايرمالا خول مجا رمت 'لآّقف مهاردرهدرما واسام ٌقبطم هيلعو ل هو صم اح و لاو بيه وسلا

 ىعاطاط نيلسبمااباخدو هكم هيلع تت ألى ةنرد ةياس ثالذ هه ىرسهام أ
 ملَسوريلعردلا روض د نمو هت هلل مضار ُهَحَمِداَ سه داي قح وسار هلحرم

 |١ نحو وسوي عطورياخالو ايزدال نحب اولضفدالو قم ني سس سيح رطضنال هل

 هيي ىف ناك ضم لخبر مطمدو هتنصف مبريغو نس او نسكلى ,شِبأع نعو | 35 ١ 3 5 3 - -ظ 0 : ١ 3 ا هب 8
 ثيبلا كو ءسنن مراكتو هاغد نصتخو هيد عقرب ماك. بسور ميش هله دنس 3 |

 | ىيلرف نس ماما نبا اذا امنا ثلا, تسل نفاذ كيلح انوه هالافه ةرعريمتببس نس | 20 34
 ل ريلع را طصىبنملا عمقوسلا تاخد رزع.تء'ىضرم ةرصرلتا نعو بيرل !لكات |
 ىنلارد ىلا ثروو لاق ةصملاركذ و عزاو نز نايولل كاف و ليوارس حرتتشساف 1
 كان تسلو ادكولمب : ا ا ةيريلح ره يص |

 هيب ىعباونللا سِحاص لاف هلجال بسند ل ؤازسلا نها مم كتملحمءاناانما
 هّههل قرصو هتشعو هشاساو 0مميلع را للصم ها نعاماو)تصخ رامي | ١

 ةمغأ فرص اى سانا فعاو سانلا لرعاو سانا نسا لسور يلع ردا ص داكن ظ
 قم الان مالا رنوند لبق ىمعس ناك نارعو هقداخ كاد هل ىرتعا ناكننم |
 11 ل ل وس اواو اح رت شم ظ

 ص



 ليقول دل خا د 1" 700 ذاف لع خا د لوا اوكحرجا مد مذ دبعكلا
 هللازؤصل قو مداسالا لبد ةياهاجلاول ملص هرلع هدا طصدد»ا لوسرمملا مك ةنام لع دنلا ا عيبرلا نعو يع 0-50 هود
 0 ع ل ا امسلا ف نيمالا ىلارقهاو لييريلع

 ىب اال سح محا در نسىلهدوبا هزه وربه ىلا نبا انزل قف هيلع || ٠
 انشراح ليزكىبا انش رح دال ىسعوب ا ان رح ىزورلا |! بوبح نيران رجلا
 دنع ثا ىطر لع نع بمكني نيحاز نع قه“ ا ىلا نع نيذس نع ماش نري وعم
 هلا تف رب تيجامم بزكت ىككو كب زاكتإإلا اذا هيلع ماا ص ضنا لاق لمجال ادا
 تااموو ا ايف كيااسو كلب زكا مربع كرذز ةيالا كنرب كيال مهاف مرق

 خس كريطو ريع نهرسل م يملا ا ارا ل اقف درب ميل مجاب ال قد رسب نجس يشخمال |
 3هظ براكمو قداصل اوه اولبجوب لاف باكا رار شع رت انس انسدلاك
 يلاقام مد نال مق نيزكلأ هنومّن سسك هلامف 200101101101011
 مارصاو كيف كاران دحا/مااخ كيد ريح اكيد سيرف ثيرحا برر لاق قال
 ةهاالحارس لفرد مكاجامممكاجو بيلا معرض متيار اذا اح ناسا مكظعاو اًئيبرح
 ىلع كيرخ و اينرمكلامال طق 5 ا١رما هد هرب اا ا
 نول معصلا2ل قو كس انلا قرصا مير يلع هللا طصوزصو ف ريع ىضد
 6 تا لرنعا 50007 م سخوأ 570 ملاذا لرمي

 مشلا مريبد مزنلا 1 موي سيلا هسابا كرس 4 3 دربمل'سابهلاب الق رذم
 ل هيو

 2 3 وفا ل عميان م 9

 : 5-06 ١ .ىب ارسل عراب لوتس الس هتجاخ اي نسف حا
 : ا نخاياال لىرياح مها سم هلا لوسرم ناك ما رحيم نسحلا
 تايم ىنب ورم ف ما ب ان نعيرأملا زمجوباركد ور حا لعن حا
 اممم نرذ نس ينراام نو ىنييبر»ا لوك وذ لق نتيرسريخ مب نرلمد ةيلماجل لها

 م 5 اطل باتا الاسر الا

 لمد ئظتياان تمن يذاوع يم اقل ,سرمل رب
 210 رجب هامل تاز لشم ىرخأ هرم 0

 نثر م رهزسحو هئورمو هن داؤن و هتعدو لقربلح د م« قيضفر يأ
 4 ”ىبالرإ!سارملاوب !انيرح لان رهاتكب تضراغو ة

 اند ادب انذ حول انثوح قاررل هاد بعوت ريخا ىو
 عمجرل ار يعين ش دار 7 ف «ا نب نمجرلا ردع نعلين: لك اجا حم
 لسممتلا ناك كوشي ليو رش نب ةحرارح تومس بسش)و 2

 ى ِر رد يس ا قرب مارا تاو جهال هسلج طمس انلارقو أملس

 5 3 0 يلح لل جسم خم
 5 و ا ع 0

- 1 

 ذم ىخام 4 .ةاسلج رطل



 0-3 ا ا رم ع كيش يلع
 نيالا وهز هول بعت ملل لاخلا ةرلاو مجأرملا ةاقناو بحجأو

 ا 90 لال نتن ير 0 نب نينسأ
 نوغس نبا | .شرح ىدولجلا اونا ارحل ىز ا ا

 تيئرامتال نع ميوسموب شح ةبيضولا يركربا انرح جامل نب نيسملا بان رح
 سور عرش صرت لوسرم عبش | ست للاق نبع ها رم رش أع نع دوسالا نع مهرس
 /هالوسرىلا عيشأنم يرمخا 1و كب يا أبا تنالاث

 ولو نييلاوّم ناهوب يعش بخ:وم ىرخا زبادد ىو رتل قحر بخس ميربلع تلا
 ما صرة ا لوسرم طرح أماهع رمائضن رْساع قو لاب طعالاس لل ا

 هميدسالا كلتا ثرملا ندع ةريرحتلو اميعبالو: ةاشمالو اريهر دلو داني دلو
 ئش قدب قامو تامركلف انبعةلاوصررشياع تلق زور صا مامجو اضراو هتلغدو
 لس لح ضم ف1 د وعش طلبو لكل
 قبيل اذ هيف نجا ىرللا ويلااماذ اًموب 0 ١ براد ال تلم أيه و

 6 5 ٍ 0 20م ذا

 ا 0ع ا ا نركتو امهذ كانليابم

 نا را لقعلال ىم ارعجرت هلال نملامو را رانا سماد
لآ !انك م١ تاق ارعقاوضرةشداع ىعو تبان ا لوقل انرمماي هلل! كتب مالالاو

 

 1 اخ عع 2 مقل ال١ قه انران نأ داقوتشام انهن لي( بخ

26 

 0 110 10 ا

ع, ريح سا[ ىصرىسا ىعو اشي
 كال ناوشلعب 07 "يصر ىلصرت لوسر لما

 او اع نع طقاطيمس تاس ىارالو ققرمءاًريخالو ةحركس

 0 1 9 نوم
 ةوودرلاف أ كلذ انركرذ ذابالم ا ايلف عتازابل هل

 هو لوكس سرس ]يع 0 0

 0 هعنلات فوجلتي تل ,ةلائئضر ةّشاع نعو هيييشنا م

ملا م بلاسم ةقاقلا تاكو حلما وكس تسي ثبي ملو طاع بشرطسو
 | تامتاو ت

 ( (حدرلاسائسولو رسوب 0 وجا نس هتلسل لوطىرتلي كي امللنمل
 تا



 --ع كيرا اندلا نم تئلبترلارفلا كوع كوتا جرجا سميا هتلر لعرب |
 ائمس نس ,شاوههاس ليعارريص ل سرلا ع يس مزملاىلوا نم لاوخا ايسزالو ىلام هضتاعاي
 تديرتو امس اير جاف مبان لزجاو رمت اب هركحاف مر لعاومرقف رملاطخ وضخ ْ

 تما خال خإو ف اور قودل نم

 د عار و ةيمدسدم ب عج هدم ةلالارعب مااا ش
 ىئمهإرو بايع نيرهخول ١ هانئرحامتل اق (ق كل زل ىهبري هلعرررم ل يهق وي دارهم هلا

 فرورما ديوب نثر ح وس اقل سسحلوب ١انر حسب طل مسشلاوب انى حل قريلع ْ
 نعْسللا ئغيربك نبي انت ىس]يممسا نب ىيسا يح ىرجر كمل ارككاربعوب !انّمرح
 كوسيلة لوشب ناكر نع راضين عريرهاب اب نأ بيسملانيررمس نع بار نب نعلبفع ّْ

 انتياورؤداز از اًسذكم تبكيل و ًاليلقرُع
 داوممتمالام عجساوب نورس اس ىر اى رتعرالاوظامرذ شارل وفر ايان مازاع
 رجا هنببج حت عب عبرا عب ايس طش نااهل قكوءامسلا ثطا
 ضل لع اس أب متدراتامو اربثكح ى هلام تكن ملعا ام نولمت بن هول سأل

 قنمضف ة ةهضف أ ثددف كؤزيو ُتددرل طق كور اخ اتمارعشلالا جرت
 تمرح و 60 م مالا زهور

 ا ردت لنا ىح لسو 7 يد هيب + عربفملا ||
 انام ينذ نم مرهم 6 و اره ارالسف ماسق مربى د ناك
 شاع تلق اىنمحرتا | ىضرع رهو لسان عوكل وك ١ةنأل اق
 0 : را مرد لوسر لع نا نرعب ضر

 امعئبا نع مولعو موصدال درطمد ال لو من قد موضح
 1 م ف ردد كر نشا
 ريع رب ليص ريدا وسر 0-1 ريصرلا ١ ىضرءكامء ني فرع هاملت ةئدارالا | ا
 0 د ريو رحم تف صح مأو اون شلاتسأف هلبل |

 8 لا
0 

 تسييس سس ا فيما ارا ا 22-265

 تاركا رسم كلذ ةو سه م رمظفلاو توكساملاو توربجلاىذ كاعد وتس ١ سأيف مرد ثكف دوعتن ئن وال! تارع هيابرم الد لاسن تكرتالا مح رجع
 '”شياع نعو هرياط او اسشلاو كامعملاو 0 مسا 0 1 ممايذرما اوبس لاقو هاذ نعرد ىطرم رفد زح نمو ثا لطم ضي ةروس ةرتوس ظ

 نب رو: بع ن غو :ليل نارا نم ةيإن هللا ل صرللا هللائضرم
 أس هولا متن زيضتساال ىلا لوريل ه١ صل انو ٌةحاد ا تسبل ركحنلا ماد ناحل لص او ئمرلسبو ريل علا يص هتك وست - نال هاه ىلا جال قل جرل ١ ْ سرا بنا 5 هئرلع ل ا هرمْوَسلا
 يكس قوسلاو ىماسا بملاو يدل صل قملاو ىلام سار رفرمملالاقف هتدس نع راسل تلاس ل قرنعرالا»١ىضرءويعنتعو ةرس نيس وزو زم

 كعمل

 ابلاو عينُس قرصلاو نرد تقيل او ىدرحرهزلاو ىزؤيرجاد قمتعىضرل
 انبنال !عيجتانص نا كلاياو هللا انقفو معا بصف فمما قوش قمار م 0 كيرحُدو ةدلاصللا ثلويع عرش قاحدارجلا و 15
 او قايلار رايك تاذصا منال نصل زءاهوف نسال عيه ِ ا يشل! عنو ءوصملا وسحق لاكنس ىلع تاوصلسرلاو
 كو تامل را ردو بلا فرشات ملحق تالص مت
 أ لاق و ضم لسيرلا كلت هن او ضبد ليخ مصضجن ل رهالضف |
 ْ كلب هرمز لوا 0١ 0 ىو نيملامل ١ ىلع ماع ليح مهانرتخا قل ف ْ

 عا ا زروصؤحرحاو لج قلع ثيركلرخا لاق ريبلا :ليلربلا ةىصلخ ردك |

 مم

 ْ ىو رربصلاو ىالاسرلعلاو قيدد ن هزحلاو يزاكحتيتنلاو ىضا هتناركسو

 | ل

ْ 
ْ 





 ةسشلا زبه لكأيو رشلاىشرتخت و فوصل وسلب ناك اموت طم و ا مو موصدو هسرتس |!
 قاوم اسس بلر جحا ترم سلب هياش يس ءايلاوولال
 رعومد كابسشمأ ١ تين تح كل بو اهبل ةايحادكأب لي لو هير مبارح 1

 عمسف هتريس فرمتد ارككم جزع ناكل سقو ١ دو رخا هرخف عملا تْرَْخل قحو |
 (نناان لاق اًراجتينخاول مالاسللا هيلع ىسيمل لسقو امضاوت دادزيذ هيلعاشلا |
 امد ا ثيبب دإ ىكرمل و رعيشلا لصايو رعشللا سبي ناكر راك لفشيي نا نس هدارلع |
 وسوم نال يسّدو ىيكسم هل لاقي ناهيلا أسال بحا ناك مان مرشلا هكردا |
 ل 62 لازما نم نط ةلقبلا ضخ حرس تاك يرمأسد وامل «الاسلا هيلع
 هلق ذ ناكو لقلاو رقفلاب مرح لكي لبق ايينالا ناكرتل ليه رلع هتلاليسص
 مالمب بهذا هيقل زن الا ويا سعال ذاموركلا ؛اطملا نمرعملا بحا |
 | امام ناكرهاجل ل 6و ىسلا قطنملا كاسل دوعا ن !هرككلاتذ كاد ليقف
 |هرخؤ يرخ حشرلا لحلا قح هلآ ا تيشيخ سس كسب ناكو بشعل 1 مالال ا ريلص صكتأ
 | ىسوم نا يبسو نح ىربطلا_. حو سائلا طل انكار سشعرلا دراي ناو ظ
 | ركبنا دارا اذا اينو عركي هر خدم ةرظن ةلكأيو ىثييلظتسي ناك متل ريلعأ
 ةروطسماماز هى مهنزابخا و ممالك نمر مسركسحا ام رهام ضان زن ارلا جركا#
 2 رموممسس ين ورهم لب امثملا و روضلا نسحو قالاخإل | دجو لكلا ىمئانضو ١
 | سلا غامنررشملاو نير وما هابجرضج تكد نشامى تنتلتالو اميل ظنا
 | لساصملاو ةريحلا قالاخالا رك د سلا كرك اننا رمخف] مق انس
 | راثالإمانبلجو لوريلع توا جاما 7 ايلا نايا زاسوو يذلا

 د لكم كور ولت لا باملاا[س لاو مسوارمالاو عنقسريد
 0 هكر : شم 3الا داق ةودا

 رس ةليح للا دو ازصتق اى تازنمملا نمروبثملاو مصصلا ىف ىرثكحا
 هل اه ىلإ نع 0 لويضملا هزسح منن ناسا نابي
 هلضْفُو هاياضدو هريس ىم ييفاك امدح د١ اكيذكر فاصو و ملي امد نسروج

 ا 0 ل ا مور د ضم س7
 اسف ابدع يس دبا بيدالا هيلا نرخ هيلع تا مل "مررنا يدع سساقلاىب :درح لاق هيام سيمو نامي ةدسريلع ى ارق
 ىبغ نسل وفتود ١ ىصاقلا و رطل نسل نيروسا سرح ةااربعوب اهيتفملا عيشلاو
 ل 6 ىجازرنحلا سسنحلا نسور عسرحا نسيليح مسالا ىب ١ انين بحاول ىف ىشحخولل ار طعجن ب١
 وروُس نيوسع بره وسعو! انربخا لاو ىشاشلا ببط نومثيملا ليسو باانرجخا
 رانك ملام للا عكرل ربح برع نس حيان رح يكو نب نيفس يرحمو ظفاحل
 أع ئىضر نينيوملا مازجرخ جور هلام ىلإ هاد نم مع ىئب ا

 كل ناهزحرتن |ىضرم بلاط ىلإ يح نب نسحلا نع داس قال نبأ نح هةناربحاب |
 رصاطلا غيشك لع تاركو رار مطعب وب اىضاقلا لاق ةلاّم ىلا ندع ىلاخ تلاس
 سالمالا تنازل ْراَجاو لاث ىنالق ابل ا حركلا دا دارت نبرمحا نيوسكل نسرمحا
 / 5 ربا (وتريحا نون نمسا ليعوب اا نريمحا ال اق نوري نب سطل ردا لضفلا

 درا حل ود لحبوب نوال نسل ا ليبح نسر فعجج ب ىسحلا نب يدى سن بانا ظ نيش ارب هداف مولح عرش ىسراذلا ناربم نب بحزب نا ذاش نرحب ١
 "11 نيلمعمسا أن ءرح لق ىولمل اره اطرخلا نباب نورحلا بد اطوت نيل يحرج نيستا
 0 بلاط ىف) ني وليح نب نيسحلا ني وحب رح اجر عجم نعت نير
 رعي رفهج وع وهج سوم ررخا وع عييسملا تبوح نب ره تم مج نأ
 لطشلااو أمزمغرتلا ىصرم عنب ىسحلا لة لاق ناسخ نب ع نعل يغني وببا
 تاكو لكيلعرم | صرألا لوسر :بلح نوع دله ىلإ نب رنه اختلاس نسل !ازملإ



 ا م لا
 موت اس لا م

 ”ل سوريا عرقنا ىلع تنال وسرم نابي ذ هب خلت اييس | نم ىل صم نا سحرا ان اواوأصف
 1 عوبرطا سسلوطا ربما نمل هلا الالات همجو الالب انيس انا
 | كووها د) هنذا رضش ومس مواجع الا الاد قرف هتقيدع تقرتنا نامل لجر ةماعلا

 | ه4 هررد قرعاهجب نرمريغنس غباوس بحاوملا جزا يبا مساو نرملاَرهزا
 .|(ة عد ) ةينألا كك حما هامان مل نس هبسكتو وايد برن هل يارجل ىذا! ثضفلا

 أ دمج ,قنعن اك ةبرسملا قد د نانسالا فم بشاوشلا عيلض نيراحلا ل مس |
 |دلصلا جس ررصلا١ و نطيل ]وس اكساّمم ان داب ىَلُخا ليهم هضهلا انصخ ٍةمَمد مار

 روش رسلاو ةبملل باس لوصوم درج رد ١ سيب دارك فض يبكتملا يباب دمج
 ل نينبكتللا و نيعلرنرلا رشسا كليز وسام يما يراع لح اء ىرجتا
 لوا فز ظالا لباس نيسرتملاو نينكلا تش ةحارلا بحر نيرذزلا ليوط

 | ىشم| ذا ةشملا مدرذ ايوه ىشعو الوفكت 'ىطخعو اًملقت لاز لازاذا الا اهبع جن | نيمرتملا عيسُس نيصقتالا ناّصخخ بصعل اطبس ف هال ارباسو ا فارظالا ياس ر
 | نماوطا ضال ىلا وظن بول !ضاخاميجتشتلا تشل ناو ببصنس طق امال
 بتم ُك مالاسلاب يشل نماريسو هباهص) قوسي ةظحالا ل ١وظنلج سلا ىلا وظن |
 قلتو م04 مشو توكسلا لوط زج كيري مكتب الو دجا سول تسيل كلا جياد نازحال !لصاريمرل تو يلع هذ اك صرت لوسر ناللن نّوطنس كى بمص |

 هيلع را طصرد» لوس لخرس نع ءاي) لامس هيل ١ قبس سك رن ريحوف هل رح ؟ أرب رم ميعردلا ضر لح حب يملا ارتكم نيا تاق مازعل اب هج ثم نعرتفي ف جنا, ج اج ةرط ضخ جن ١ ذو جاشيب ارو ضرع ا بضع ذارو ىرسبلا مكحال ملا همابجباي بضي املصنإ ثيرتخلاذاوا امل بج اذا اهلك هضكب ناسا راثسا | ن١ نإ مصب الو هسفلل بضند الو هاررصتم ىتحوشب قفل ضرمت ذا ءبضغل ١ ماّمسالو هحرمالو آد مد نكي مل ايش مزنال تكد نإلو ةيعشلارمظحد نيبملا | هالق ناخب: سبل ام د ريض الو هيذ_ لوضقال الاصف ملا 2 سب ى رق أى شساب
 ممسْلع ىلا تلاس نيملا لق انس هن عدي ملف هاكشو هساجنو هجزخو رلسو
 اة الل هاوحد نا يك جم 1 591 ئه مالملا

 ماكر : 5
 ةلصألاب ةساملا بع كاإ : دريش يبان ١ يعدو هلسدب وجا زج ح مسن ارجو رلهال

 توتو مل شب ىزلاب صرابخاو ميعويلسسٍ نس ةسالاو ممتصا ايهذ مياشيسو مي
 علبا نسءئاذ اد عطش 1 لا ظ
 ثلاذالاورنعر منال ةمايتملا مود هبمرم هللا ثيث ارخالإب | عيطنتسم الس ةجاحان اطلس

 | نوقرتسي الو ا ءاوُر نرلخري بدو نب نيؤس ثيبرحو لق مريع حا نمل شيالد |

 عحصي ناين يك مزح نوع ربح اذ تسلق ؛امّوف ضعي هلدا نرجو قاد نعالا
 الوم ريو مهنعي أمال امناسل نرخ سيور يلخ هللا لص را !لوسر ناكل اق هبذ

 ناريغ نم مهمسريكتو سانلا رزكتو مبلع هيل ربو موتك نركح مركب مفرط |
 | ست سانإلا ىارع سانلا لاس رباهص اسف و مفلح شب حا نعىوطب
 || واهس كارفالمدال نثر بع سألا لر يعم هله و ميلا عنب ودصإ ديه ندنحلا

 | جيلا خيل هقأمالد كان عرضتيال ةاتح ةديعلاحزكأ ارأميوا |
 | هرازومو ةأساوس سمسحا ل زبم هررع يظعا و ئصْد مبيعا ةرزع مهلضفار هرارخ أ

 ١ ىلا لوياع ماما كلوسرم نأك 9 لامن ريف الا ا ١
 ٠ ”موملا ىلا ون ااذاو امبالا نعى نكاسالا نطويالد_ريكصز لععالا مرسيالو 8

 ىو ا تاسع سي الر قح هيض هلا شج ل طممو كوز يرمايو سلما ى هذي ثيح
 53و

 0 رس

 ربع يح تح ادور هوس 3



 نمار ملازم زك قد تا سصرتلا اقر اوتالما ينودلفا
 اا مسد لونلا ىسروسيموا امال هدرا |

 لاء هراصوئخالا تارا اما نيلضافتم نيراقتم قال عنعأ
 /ةرخل ريف يت نال تاوضالا هيذ عِفّرتال ناسا ربصو ءايحو

 هد نيب اور اربخ نم ركل ا راحو 4

 ا مم دلو 0
 0 ئيذع نوع اننا 7 تكساّداوريطل ١

 ب رص اه سيهشلو رزس نإ ظ
 انشلا بلطنالو ةورذراذامهلطي هتجادلل بحاص متيارلا

 انكيع مايقوا ءاششاب ءىطقش 20110 +

 ورع ةاوصرتوكس داك نيك تسلك هالا دارو دكو نب نيني ويل طيمللا |
 2 وهريرشن اماؤ ربكشتلاوريرتكتلاو رز حلاو ملخا :رالع وكس ناك لق |
 مخل هأ ممكن يفيد قد انهفذ هركسصفؤت اساو 1 ْ

 0 هرارالعلا كول و هرذدتسي ىش هيضفي ال ناك ريصلاى

 كا -----
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0 1 

 0 0 !حاتسا امس سىجأ ىسيو لابتمالا نم نركمد ةظملاا 0 1 3 اواوسو ىقرإاريصملا | 11
 اننملل| مْلو ىطنلا ضافمالو ررصلا سسعاّيتم ظ دري قريش وم | طن وشو نييفف همءرصُم
 ١ ع ئبا راكحو يرحخالا زياورلا لق داك ضيئرع
 بكامل سور شاطملاو لكلاو شاسسملا لاح محل !ثسيرحلا ف رلودلشسوهو
 | تطال سيرد يرام ف اركمذو مباضالا لوط يانوزلظالا الءاسو نعارزلا اهظع واش زلاو اهم نيمرتلاو نيفكلا نسْسو نيوتكحملا مَمِجَرْكلاَو



 تفصيلا نمل نم مالا لرب يعم اهو لاق نرنلاب ساس بن ستسسل اقوألا
 اج ةمان1ملا ةراشماف ٍنارطظالا رياسو ىرْخال اور ا ما كلا
 ارا راسل همس نع رانك ل سقو اًمهساؤإيا شارل تدير كتان نك لنجم
 مدقلا طسو نسب ضرلال اهلا نئنال ىرلا عضوملا وهو مرشلا صا انتم ى١ نيصخخالا
 ىلا ثيرح لو الا امنع اوني ل ةازشب اممسلما ا نيسرتلا ميسو
 يصل دل نسلا باك اك راسل زاديذ لاو اره ىالاحرنص ههاوضر
 :يئامالاسلاو ٌةالاصلا هيلع جرس نب ىبيع ميدلي هساولاق هنو نيمرلا ميس هلوق ىنعم
 ملفاتي يملا اوف فاانياضدأ اينتحر امراعملال ميس ل بسقف صمما هل نك
 أ بص نمامعب ناكل يلع تود تبناو قرب كلذ لكو هتمسرصتيو لاتحلا 0 ةيسْشس فالاخ وطخ 4 هولطخ راديو ةحرسب هيلجر هيف عفرب ناك ةيسشم نا ياوطكلا سارا ْ رزل اوراتولاو قفرلا نرياوةرصقو ىلا ننسمملا ليملا مكمل ةرهب) ل جرل عفر
 تا م ا|رمص مزن ىازاعج حداّمت بعلاو هش ةمسل ىاهقأ سلسأب هّمكتو مالا تفي هلوتو ا

1 
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 نى !وماملا لغ ةضاخلاب كاز.درمف هلودو واع سو ضيم اولامحايساو
 7 ةضاخلل همام ج )تو ةماملل هنعلصوتف هبل ٌةصاخلا ل ضّرِيام وسفن بج نسل عج
 ةرنعامل بالمس عماتي اة دلصمم الأ خان خل اهني ثا ظ
 ف با مال طع كوكي نإ هب و هنويلعتب ملغ نعش اود نعالاو بالو |

 هلرشو حر( لاو را رضاخ فاو ةيثملا ,داتسلا ور لاو بلاثملا
 ار مضمار نع هرب درمو رقو اًمولعم ًمضوم ههلاصمل نحن .ال يا نككمالا نطو ل |
 مربط اوبك ل لحاصدد يام لع هم ضزربح ي١ نباصو ثيررح ا نهرب
 عازم تايوتا ةتلف ريف نكت ياسر ثردتإلعا هتاتلف قالو يسيطر
| 

 تقسيرب ا عئاكم ىمالا لسقو نمالا لبو دحرتم و هنانناخ
 وبن ىنصو كيرخا ثيرحفو 2 هزفتسو هل اكسو هيلع 0

 ند روامو تلاشلا تلسايلا ًهرعش لوطا ايافتس ل برهاو ار ليلقيا ب ةقملا
 000 اا ناد اع ظ

 - 0 ا 0 اس 0

1 

 ل "رب 1 ١ء 0

 اص اريخاناو 0
 000 تيما

 ا 1 لاق 0 00

 لقد + نس, م نع ع اعل لسجلاو عيبرلا نيبو داو لاو 1

 ' قام نمالا الصب ال و هلو و حامصلا '!باؤصلاو دوي نورد تم
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 | مهربارلو نبؤيطصاو معربا هدانا هيوم هلا نا اكرر عل نيمرعا قرأ

 وا اسيرم هن هن انكر نم يطصاو هدازك يبل بعمسارأ و نمؤيطصاو ليممم

 و هيلع هللا وص منع ابزع هللا ىطر ٌةذس اع ىعو رخالو ىرنخالاوأ
 ب السما بلعأ

 ىبنلا نارياعمهلا ىضرم سنن ١ ١نعو ىسأه ىب نيل ضفاربا في راملو دو هيلع
 كال ربج ها لاف هيلع ىوصتساف هب ىرسا 'ةإبل ,قاربلاب لا لسوءيلع هلل ىصأ
 نفض قس ابغ نبا وعف اى ةرع صفرا هنم هللازع لع نكحادحا كبكراش ارمي رمش

 ةضرالااىلا هباض طبعا مدآ خو! قاخامراسو هناعدتاطصرنعا وبعد
 ىلقني لزي ل مش مهرب باص رانلا ىف ف فزقو ةنيفسلا ىف عتب لص كزامجو
 انس عادت أب مل ىرب هيب: ضيحرخ ا ىتجوهاطللا ماحرمأل اى ةيمركلا بالاصال اك
 هسلاوتب هرك ةساس دللا ىضر لطم اربعيني سهلا راشا زهاء طق

 َ ا انف 4

0 

 مرره راو سأب 2 2-2
 00  ىطس نسا ,ْطِس ةواسع ثيطعالا هذا معلا ضررها ربع نب
 لصيلف ةولصلا هئكردا هسا مح
 و عانس تيطعاو زذاكس اتلا لا تشير لبست ىنل لك و ميانذلا ف تلحاو
 | بلال الب ملا دوسلا ]سف وسال اورمخال املا تنيعي رع ر عوتتملا نم عباتلا لع | نك الع :صرعو يرخأ باور ىو لمتيإسمل ل يقر اهرهل دبر مناد
 ْ لبسشو مهالانس دوسلاو ضيا )بسقو ملا رمغاو دومسلا نس ميت مدالاعب اولايع
 بعرل اي تيضد 0 رررصح ىلإ نكيرشنإلا ث سرح كو نبل ووسلاو ارسنال
 ا 0 7 70 1 ١ بكري ف تعضوم صرمالا نيازخ تافه 5 تاقاوط ملصلأ عماوجتينواو

 ناو نال !ىموح ملا رظنال هقلاو او كدلع 00
 ١ رمي كد ناركيلع فاخا امم هللاو دا الا

 وسر ناامزعرتلائىطرسدرع نيرا ربع نئعيو امبف اونضلخش نا يم
 ا رعاك عي اوج تدنو ١ يرعب ىدال حال جنلا نيشان! ريع الا ليسصرملا
 | تيب تتعب أربعا ىكررر ع نبا نعو شعل هلو انما "نرخ ترعو هئاوخو
 ١ لاهلك ل قلق مالاناو واصلا هيلع هذا بصيو نبا ميا در نمو ماسلا ىدب
 | 10 ىداني ىمسأ عرشك تلمجو وكل لاي طخإ كلذ نس | ربه يطعأاس كن يش را لاقف هرج مرج بديل املس ناملس تيطعاوا امد ١ ترفطصا )و ملكت ىدوغ تيك ى د كلياخ مهرب | تيتا بري لاس مس تلقف ليحاي لس

- 

 0 ا ش ا 0 كثريرح ذو ا ْ ات نجاصم كل ب اك امج لايت يا لذ عنصا انوفخ+



 ٍ | 5 اف ىرينف لوملا انطسس ىو هكا هن لوطي
 ويل هللا لص كرد طعاو هتان م اين ةعيس, طع ىن لك ذعر ضر لشد ْ

 هيلع را طمع ل 4و مرع هتلاىضررامعو دوهسم بلور عو ركوبا | شع مهد سا
 رمد يحاللخمل امناو نينموملاو وسر اءلعطلسو ليفلا هكس نع سبحرد هللا ن١
 وسرت عمس نعش !ىضر ةيراس نيٍضص اير علا نعو راه نس ٌةعاسمللتلحا اماد
 العو هتنيطخل لرل مد 1 ناو نيسبنملا تاهو هلتلاريح لا لوطن لوريل عرقا !ليسصرقاا
 باق اهبعرّلاىضر سابع نبانعو ملال ىلع جرس نيوسع ةراشسو مهرب هب
 !رلاف مملح تاولص اسال !لعو اجلالمالع رلسو ريلع هللا طصائيح اضم هللا ن١

 هنو دزم هللا ىلا صنم] قب نمو ,امسشالمههاللو كت هللا الن ,امسلالم (لعرإضهاف

 ك طع راضه|ف ايلاق هيل 'انيسسم اضن كللانقت انا لوول ؛ صر طل قو هدآلا
 لام قو هّيآل ا هموق نآسلبالا لوسر نسانلسر امو لق دا نال ق ؛ايمجالا |
 نمش نا هإرحم نسرلاخ نع سانلا رف اكأل ا كانلسر ا امو مسيو ءيلع نايم

 فور سق و كسفن نع اذربخا هدا لوسراي اولا كيري عرتلا يسم را لوس مبا

 ومكر رخالا يبرم لا لق امض رنول هتماب هتنئرنو ىلف ُكدنع |!

 نس ثبرحلا امد ةمّقد كو كانيغث رمل ريل نم ظ
 ١

 اكذ عايل ى نا الاوس اف رذع منان ١ ظ
- 

 ىبس وت لبست ىوريو قيطخرمعا ليج لع عملا ) ق كتضصعم 2 ْ 000

 نس هزخأ نم عضو لم ىف تمار لاف ارو تزرع نبا نس ىلارتددتقا أ ؟نذ|
 كقلخ عركأ هذا 0 بوسرعو ىروبعيديط كوري و د١ كوسر,عر يطع اال نإ

 سنسعازمو هلزنعو هيلع هللا باف كبيلع
6 

 , ياس تعفرىفلخ أمل مدلالا هيلع مدا لاؤف ىرجالا ياور لو تالمت |
 ملح حلول هذا لمت رتل لوس ليم دلل الر ال برس هيذ ١ذاف كيئرع

 رخال رنا ليرابحو هزعو ميلا نا جواذ كمسا عمومسا تامورم كرنعا يرد 1
 شيب ادبانافو نيطحلاب ىكي رك د١ ناكر لاق ل ولو كرمز نس نيب | 8
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 211010 مس ملا ايت #///“|ىلل012تتت22ل-ا5:95ظ59؟9ب5تث6ث9ف١0>9)>ث6)6

 ورم

 || ٠ داري ام كردت ول كنا عربربل بيبحاي اول قرغم ضيع تببامو ىسار اولية و

 ظ د «نرمنس مدا قلت ملف لسوات هلياق

ّ 



 اذافانا مفن لوال ليرحيد هنمل اذا رامسم املا ان جرع خرب طاوغذ و نابع ممعأ

 . 0 ل ىل لإ امل زْنكرَيَخ نالو
 نئطي ثيكاس مايا لقنوا انبرل ١ رب نمل 2-0 7

مع نما نعبو ىلوسرمو فرببع ديس ان ١ الاد ال هّللاياامملا
 2 اليغاممنع ردداىوطرم سا

نهار نم بزاعاال هذال وسرمريشاناال أول ؛ال را انإ ل١ بيزيكم دنا
 كنف هناركل ا

 دهاش هناكراطملاركذو اردسبو صمت رب وبكم ةَضلا ةءاكالع

 207 محال ليعو هللا إل ١ هلا ال هيباجرحاول5ل وادولوم ناسا رخ دالبب ضم

 أ هلا, ضسالاب ال 15 رونا دالاس نا نودرمابخالا دركوو هثا

سايدلا موب ناكا ذا لا نعزي نت خج غو رمو هقنال وسرد
 ظ ريفيلالا اك دا ه

 | معا ساتلا نبا ىدرو 03ريلع للا ضرما ماركه نا لخريف يش همس نس ْ

رهس سس 0 نمام نرلونمد ”كمزها ثتمم» كلام نع ههم اجل بهو نجاو ْ
 1 هلل سع

 نأ بره تدب ى تركت ن١ مكرحارضام لاو صرنعو اود ترو امال ركسو

 | اممرزاةنئاذ داسلإ ب 0 ميلا 0 دوهس نب ءاطاربع هم

 ىلا ها طاتنا اوعي تايب نسب سنا وادلسصلد؟ايل و لسوغب
 هر نم مجازا اوك“ الو لا او ذون نا مذ ناكامو مالا

 201 1 ا 0

سار نسا ايهاب يك اس
 ا السلا 

 هئاوشبا 008 1 0 0-0 34 001 ش
 راما قوه لوط ضبا راد صر ٍتاربلاب تأ لاق ما 1 نإ ١

 أ قرش ١

 1 ا دك م يت اسوا الرا ىدذ تياضم نىعنملا تلخد ايما اهبطيريق لا
 :لويلع هال طلا ثمس نيلي: لرمحلاف تلا مليش مالا هيلع
 ا ياحب حم مدأباذافانل اقف هيل جد ةلاقهيبلا
 فاق هل مرخلاو كحم نمو ليد لربح لاف ثلا نس ]بمد لسربج مفساو سان 1 :امسلاىلا

 .ةلطصايركرابىدو جرمنيوسبح احلا بابان ذافانل خنت هما كبح لد لاق هيلا نس

 | انب جرع ري لاع دو ىب بهرد نسما طتكمع !نؤوه اذاو لريلع دقي طصنسويبانا
 هيلع رقد ىصوسرم ان ا١ناف ءانمركرذ هسداسملا زامسملا ىلا انب جمع مر يه اعدد | بهن نور اذا نان هانمركنذ مسالا نامسلا ىلا انب جرح من يا انكم انه رمو لا ْ هللا« ياعالم د بصل مالا ل )مرلع سر دام انآ ؟ذاف دادس دز دهرا كلل



 أ ولعل ص مه ارب بانا ذاذ هلشمرك ةعباسلا ءارسلاىلا اب رع يلا عدو ىببصرن
 رم نم ارهشغ املذ لا للاهل ام اهرش ١ ذاو هايملا ناذ اكابهرمما ذاف ىتانملا ةروسملا ف بهدم ميل انو دومنال كام نل |كوعيس موناط خرب وها ذاو روهملا تلا ىلا ةربظ نسم
 كلا محراف كا(: نوتبطيال كسا 0 داك ىسوم ملا تعجرذ اخ عام برن نع نفخ براي تلقذ ىلزءىلا تعرف لاق مسمربخو كيت شت ان كوز نوتطبال كنا ناذ فينلعل !هؤسم بلر ىلا تس الاف تيا يديك تلت كمال كبر ضرف ام لاذ ىسومملا تاتو هزملو هرب لك الص نيس ضرما . || كاملا را جوان ا سح نم اببعني ن١ عيطتسد هل) نا حنمرحإ اذ تريطت ىشغام هللا

 انمي ملذ ةنسكع مهنمو هالاص وس كزمذ يشع هالك ذلسلو وري لك تاراصرمما تب !ليغاب لاو اح سوم نبه .

 خل زكا ثعحرءر5 تف رلسو هيلع هللا ص هللا لوس,لافن ثيمكل اهاسش
 ثبرحلا ان هرذعرهاىطرم تاس دوج هزه هللا ىدرعئضاّقل لاق هسبكوس ١

 تالاخالو 9 | دل ١ ةصخرل و هبلا جرس نالش كو هشي رح كيرْش لاق يفد ١
 ارامي لش لسفو همس عرجكإل لبق تلد اكارزم ١ سححا وربع لل ق نقو يول انهن تن افابإما ظ

 هلا كاإث هلق متْسو ريظرنع نامل عب بعلي سيد مليريلعل كوتا ملا |
 ديوملاكيبل ىلا« ]سال ىو نيصملا ىل دوج سانما هاوراك و سال !تيبرح مة درس
 عن اك أنمي نس رع م سرروملا تيب ىلا ل صورن او ةرمحاو ةصخ ناك قنتنمل قرم ىلاد
 تر ذىبا ناك قلو سنا نع بأبش نب! نع سوي ىف,/ددو هريغدمكتو !لاكشا
 ازنف جب نقس جرش ل اقرلكسيو هيلع هللا طصرللا لوسر نا ثيركتير اح هللا ىضرم
 به غرم ت شطب اه ُح عزسز ءاس نم وإسنع حب يررصص حرضف ملال هراع ل ربج
 ' امسلا ىلا ىب جرم ىريبزخا خس هقبطا خت ىرررصول مضر اذان امياو هكحوتم
 '“ ةمصوص اكلم نعى س١ نع ءلْسي ثييرحلا ةداتك يورد ةصفا رك نذ
 ظ 00 احب سف دل لواط و عرق امد
 هل تنيك د بانهم نبا شير ارم انصوزغش يعم تك ابرك تاداين 2 مس ل | ت يرحل ثمكو نق ى دوججاو نهن )نع ها يضرم سها نوع ثسأ د ثيرحو
 نيغيفو ملاصلا نلالاو هلام مسنرباو مدا ل١ حاصملا الدو حاصلا ىبنلاب يحرس
 ىو | عو مالاقالا ٍفيرص هيف ممسا ىوتسب تربط وحط جرخ سابع با قبرط
 لاق فاس رو ذل نارل انس ىهئنملا ةريعس تيد ! حي قلطتا خر تعملا
 ١ ؤهد رد واح لذ ةهصحص نيكالام ثيدحُو منجا تلخد)

 ١ أ 5 ِ_ -
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 ايلكتوسومتلكو امظعامكم
 ا | ةوتدمال ىبيالام هثيطحاو جارلاو نيطايشلاو شنالاو نيل ترآ ظع ا ءاكلم ناملس تيطعاو لا :

 هساورتزعاو صرلالاو
 لسس - 5 - 8 5 اول ايه يتفق كرا “

 ظ مهن كما تلمسوو "اري ضال ا ىلا كيلمسرماو نميرل !بيبحريج تاريؤملا

 انما نمابس قيلحاو انس مرح دايخ يلا وأو
 هللا, مشد الل نمل مخ ةرقبلا ةربوس مجاىخ طع

 امل هجم ار نيتبال !ضاراس داؤملاب
0 

 ق رعباسلا لل مدل اريلع سوم ىاررزا كي يش

٠ 

 ع

 حجر

 د تي و يي



 !نمراعل د هّبوربجو مد او رتيظعو #2011 نىم هنو الع ل ععكدامم 7 جوانو يبدي بعت هتان تأ ناب ب تر
 ا

 ا لوسريلعل سو ما عاارس نالرذ زهىع امسؤبف تقلخزنم ا وره انس كاذبا دع عا ضيا كالا نع مااا لعل
1 

 لعلم كات زعل هز تلتخا مت حربمل اى غلب ١ توكيد هركمأ ىضنال انوي ليعيد أ . || كادتسعماش هاي السام: ةماسك ناد قربلع مهلا يسم سلا در شتي حممأ ١ هرم فيلل ارهفيسقللا اقول ةاسالاَرِاَع أظيجالا مارلل يل نم هلال هوس ىرسا ىذا ١ ناس زءاعس رلوتم ايضحاو | رجلا | 2و ىسيرممللاثيب ىلا ةلعتي ىنسجلاب رسال نك 2-7 1 ١ نيبطتملاو كيني شلم نابعملا ىم قيوخ املا شلال وقوه نإ ةملع عاد و ىربطلاا لوف وهو انبع لاى ضر وشما علوف ليا د وضد ريا توام ست ةيركشر صضاخو وكيل يم ١و ىسلاو كبَر ناو | , | بائس ياو بيسملا نباو هداّرق و ربج نريمسو , ءااوّصلاو دوحس نبباو يرش تح ىلاو :مصعص نب كامو غتره با درت تدم ىشاؤ نيكو سايعكبا ٍكوقوهو :و قحاوسا رهو هلضتبلا فسار هناا نيرلسلاو فلسلا بسور مارح جل باد تظتيتسان 82+ امورخا ىلكاَق "رص اركح د و «ن " يهسملا ىل عيان وهو رعد! ىضرم شن كوشن مياناناانييب لوفد , لوريلع لا طصدلا ل وس/ىسج ترشام اربح ر تى طرب ىطرم "نذسباع نععا امو سانلل هْنَسَف 20 | كلاسرا تمل !ايورلاانلمجامو ات دله نو يحل و مما يرش راسا هبلاو رهالاخ ريح ريشا د 0 ةيوعم به ذا هملاو لذ وحارب ل١ ايو ناأع 'ذ انس ايور هنأ ى حورلاب هزساهناىلا' ا ب ٍثنال ارم تدان لع هرسجو ١ هحفرت | ءارسا نازله للملا فلسل!تلتخا ل ضف ملعا لاو ار قح وصب نع باع | مف هليدوا|نزهرمب نطوملا ارهريخل هنا لمحت دير ار لورباعر سا صان أ تاب ا بدر نهرب رجل وع 00 نيواايحوالا هللا هلك نار شبل تاطامو نإ قا تاج وا ترو نوم رق « د ىطرل انهى عيب هن !رماظف ااضئرب كانا ىربع ٌقريص بالطا ىارعد نو بشق ر] قش ف العا ىازيبرملا |لساو 1 .!ةايدب لعاوهامر ذر امم قدامح دابسى ا هتايا مظغ نماماساىأ || | نعل اش ور فا سال فدع طل ىعرل طي ىزملا هلوقاساو ماعم زوال للام نورت اهرذحو هك" هاي وينج اميل لق ىياننما ريو سر يسفت ف ل
 هند هك الايض نس مىهداس عربعو ردح لا ىضرم نشأ كثيرحوف اال م ١ ىرفملا تسب

 تاريااربظئعالازام هلاو كاقو هزع هللا ىضرم نأهلا نى نيزح كا ذركلاو ْ
 دس هيك الود !ةرىشسا اليو مزجت لو هياردق تساكأمل امام ناكول د ئيطامو ظ يصب غازام هادو بجزتب لد بع جورب لاقل اًماس ناكرل ذ١ هل اس ئظفي ظ ةلاكوو رش رمال اى ىسلو ايصال ار زعل لى املا ىلا ةقصحلاو مهاظلا نع ظ يمالوراعالاو رابخال ا معصو ديكلا لزات هيلعو املك هصمل ا قد سجاو حورملاب ْ «لمافلا ام نا ميمصلاو اراه نس قحلاو هنلع لاىدرئضاتلا ل ةامجرءضح ا

 ثيرحلا كوكذامىلا هتظقن لاحو الل ! نبه نا اولع نق وال )سم كاذ نكي 1 ؛ : ظ رم ركل طاسماثمملا ىمازهاثم زا ناو أو ماساىنمك انهض و
 فورامؤخإ مسلا لوا يبا ةياور ىف سرتملا ثببب هايج: الابر هل صركذ نم

 كاملا حاتضتسا قا جارصملا مشيرا وارسو ءلرلسلا هيلع ليريج - كحذ و مري
 ا ب دالاصلل) امبلغ ىسوم عم متمجارم لو ةدلاصلا ضنك 4 رئاشوروسميحرتو ء همم مهريخو أرد "هلوالابب نكون ٌكلهس نمو
 'ظ ِ مخ ابدااع دنت ايست راضالا|

 ف



 ازعل وضم جاه مانعو قاربلا بخ

 رنا مسابرك تيرم اني تي ارسل رثعرللا يم
 م يبجي عع صمرب

 انام او هلع يود وجار هع اب [لاق نم ا ف َيِكَرَخملا تعجر مل قرنا لوري
 هدر ىرس) ىلا ناهس رل هانلق اي ور اما مس س

 نيهزجشس ءارساى نيعاي راما يدوي سائلا 'رنتف ارشد

 مبانوهو هد ءارسالاو هلمحل واوا مان ىمهدو ناك هيل أ كالا لوصول و١ نالمهكمك
| 

 ا
1 

 أ

1 
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 ميبذ لخخاي لادن لكك ذو رم تسبا رسل

ك يره ار رجل هاب نلت نان سك ا
 ا جوبا ه هاكحو رب

 000 هيلطشار لم رطل ةيضربان#

 0 ا نيلتشلا يو 24 مالو هارملرش !ال_سبح ني حرهس لو

 0 هملقب :

8 هان لقدهنأ هبا وج لنحنيريسا نيرهازبع ديفسلا# .:
 

 |هالعوبربر رص حسو و درلا ار ار رص حرش لذ كلررصللا جرش مل اراد ىؤراطع "714

 «نامصإ [مرعاجو ريع شاى نر ىرعسال العا الذفو .2 ءالكأ ماسلا

 انرلشم فوارق بسلا 0 مصل[ ىار هنا

 كا دورتي ررلا ليضفسب مب نسب
 قطو نعمل ىضرلضمل وبا ىماتل اك اق تركي د ى غضا لبلد هياغنسا

 0 0 نأ كاعد 1 ناريف ارسال ىزلا

 0 1 0 1 ع
0-0 0 200 

 و 1 ١ كى 2 دك م 0 لإ 0 1 1 3

 2 0 0 كامل ايش ايلا ىٌذ ل
 هداّمع نما .نروتمدلا ىف | ذاق ةروقل حض ثيح نسال ١ ءلاوسدل لع
 د ررصب ةوق ل ركام مرا دقو هظحرو عنتم ل هدر امعا لكالخو ياو

 هايردا ام كاردال ساهم ةيمنالا ةومن ارداد و و اميملعرمطا



 راع ره م عج 6 071
 0100 ىوو هار مالاسلا ليوم ومو ازل نرانهما وتد نا دا ارمص تامل كلل 54 رد 0

 هللاوهدري وطن ع امالوربف لا قسا١الذ ١ .يلاريصملا بجوو رقما تالا دن: ترصد ثيد حد يو اناذ عرب هل ل ان مالا كلرمدال١ '؛ 0 .الثو كبت 30 0 ١

 تا ىف وامددالا ميجا ةكّيالال لاس ءرايو للاربلع ىسوم باح سو نسا مأسوا تن :انهاولاّمه انسامرج داب رينا وسر سريو ١ باج سؤ وزب يحول ه١ | ةيلكي نار شبل ناكأمو هذ را باز ىناوقحا دقو نموح ارسال ! هوس ا ثيرح د كدا ندا لهشلاي ك غور ارسل لوموشو ىف م ومس ىع ”تاوضالا ٌتعطش اد زربج قرم او لاق ىلريفاز د هل وق ل ماسلاو ةالاصلا هيلع ريع ءارسسالا وصح لردع مهلوضرب سابع نبا نعش امنلا 1. ةنلم ث؟ .كسحناو مرح هله ىضرم سابع ب ل دوعساب رعب ىىروشس الا ني و ارسال ىف هير ملك لىميلع مها صارهخ ن١ ا ىلعساول نع هوخو يطساو الو هيلا شد ١كاق ف داصلا عج ع ا زو رذسال  ليربلع ها وص هلا ليربجو ليربجملا ملا كدا ناؤع نررسملار شكد ثييداحال ١ هئنمت املا وا ام وربع ملا شداف دأ ضيرمم داجانسو
 : 0 تقدموا ل فيما لع لاله ررصل ار اوبال لا 6 0 كلذ ىف مصدات هعنمم اد عشا 0 2 0 دب ايبا نس ءصتخا نسو مئرياع رق لطم | مريس ا مواكو نم بالا نسلصه لوا 3 هيطيام عمار هرج ضفلا ف نيثيرطلا نيس لوو فلي كحل كا دالا تاك ياس فو لاق رجكأانا ريكا مرسوما | ءاده 00 يتها كلما لا قذف ركرف رتجالا نصره ما مداكإ لو ميلع الصح دوا صارم ءارسالا ثيد سحمل رزعر لا يدر, ع نع رارملا ا 2 نود حا 3 هيقلياس وه ا 75 هرم | ّسنملا مه ريهاشملا ْ آلا الا موكا روص عيش نمقبي ملى ايو هلوق ثااذلا يريلعم» قصانيبن لاوبحأ
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 مالكا ءامسر جوا ازهقح ]قيس نكت مزاكألا

 نب ايل قو هلكحو ةرسا ا هيلا تذ موريطع ها طريح نما يرلاوه نعال رم 0 6

 .ءر ورياح هدا طر طن س :فسقملا لع تا رشمالاو رفرمملا حاضناو للا نطل
 اطال او ترازنملا رانا نيف ارمامرظأو بلاصملاءانظحو ةيضيرل اجلا نع

 ى

| 

 غجرشا نع

 ... وسوسة:



 د سرع 06 هنع ثلا ىدر وي ستس ىلا :رعو ربع ماهل لأ لل د موشن
 000 لسوريا معاة مياس تكا نزلو عشب سانلا ليا مراتب حا نعي دل نيرحالاو نيلزالا ركن 1 نينموملا ارفذ سرا هاخداؤ ىل عفيف ةنجلا قلح رجم 0 0-1 واو عفاتس لو "انا ف رخالو ة ةسارقل ا مود وما اول ازماح اننا اينع ير! ىضرم سارع نبا نعد كواق مف لواو ربقلا منعوسدب نسا كواووم الا مون ا هللا ط هونع منع هتلر هررههل ا رع ,زخالو ضنال ا ءنع قففت نلف !اناف' ياول تحال ١ هاوس نيم مدا ندوب ىهدامور خال دج لا ارل كليب ف الاون مدا راوديسمأل لكم هبال

 مران ءايبالا لطعاهوكأ» ا اق مالاو: كل ردا نعو علؤشلا ثيرح
 ره

 د ناك انشا ىف سانا ميسو هيلع هلل صاج كاوا ينرلا نف اذا تيعوملا عد تاتا ال ١ ف نك عرخال او ايي ملا ب كت ها هللكلاملاد رامسلا لولاه بلا كلا نل لان -!ا5 اك ءاحدل لو ثلا: ثنا جازي لرش ثياب نسا دؤنماريس نيذيحد اذ يختاوحل ميلا سانلا اهلي ىزااوهديسلار وو س ًاورجعملف كلذ ورا .انااجيذا هريس نو د رعافشلاو د دوسلاب ميد هذ ارغخل مالالاو جل صلاررلعراشأ و رماد ! هوو ارا ىف مريس وهند .رمايملا منجل رسال يسأل هلوق مسأنلا لو ١اناو ىن هنيدي دو ىنيب سيل لاى سع ناو أ 3 قش امم ا ٍتالاحرسب ا ؛اسالاف 0 7 ب ذو قروغد تنبأ لوت
 للابد رحال عد ال ثرسأ كب لويز واذ تان نزال لونين عساف ايلا هرب 0 ورياح رقد" ىلصرلا ١ لوس, ملا لق ريحا ىطر شا عو ىوحدانز د

 مل هزم نمامسلا كسملا خببطارطترو قريولا نيوضيسب ١ نواس اوس هأنأ زور ب بونص ير لح يا مبا و ع اي 0

١ 

 اسم ربل اع نيب مدارط لد رك نحنا ومر دال ياا د
 ةراكتا ورح د ترو مرح اوبصذ نماههرحأل ئوولثم نابؤد نعيو رنكا نم
 اكرعإ ل 6وامنصم دأب اريعرساأىدم سنن قدامنصو ةنيرمل ١ نحب ايكب سو نبا

 هبهعيف مح نباو مورا نال أ ضلا نيفادا دوما رجا فر رفرخلا اب
 هل مند نحو ىلسال ١ يرو باو درروتسملاو ىجاززخلا بدو نب تراحو ساعانا
 حوبريبو سو روس يلمس سي ذ يزل يدعو ذو عسم نبا و متاما نيرجذ و ةماماوباد
 تنبامساو مماعو برزجو اربأا ةريرهوبا و حب اكضلا رثلا ىيعو ىررللا ىروس ون ١ ق
 ئ 01 صريخو سيق تنبل| ىو هركيرباو يكب
 بسك نيإسملا طاوس :ئيصل) راذالا ثازج تاج
 / رسما رب انئوحرعل كبه روح نطو بيطفملا 1 نب مساقل وبان ريخا رد
 ملي يع انش وح رول رلاوبا ضال نثر بياع امس هداك نيريسإب نيسان ىحو
 ليس را ربعأ نش سحلب م. ني دسان حن سوب نبريخ انش رح شياو اانيرح
 ( قدر ىرعش لأ ىنعرروس خسر نوح رطل ىب نم نحس علف انئئ رح ممماعوب ١ انثرح
 5 دزاخلال ىزءريغ ايلخ از قت تنكرل ل 6رز' ليريلع مك صوجنلا نع عرقا

 هرم دوهسم نرد ربع قنرط سمو تلا للضرب ص ن فورا ثيرح شو الايات رك ايا !ٍ
 سان س لجلاو رنحر لدا ىضطرس سارع نس نع كابلخ زمكبح صرنا قو يدمه )
 دركي 00 آلداذا حيلة رذور ظن 0 نس

 هدا شاب ذخر وود هتلخ زلنا ينج لاقن مةيحجتس



 .امازطصا مدارخأ لاق و بحور ر مها ١ لاو ملكت رشا هلك ل سلايل
 وهو اليلخ مهرب ا خا ريللا نارك 0 تمجحرتو كاقو لملف يحمل

 م هيو رك با

 , [اساوزخالورم ابدا مربرب ءاول لم احلن اوزحلاالو رمتدا يا

 نش لهم 0 نجلا قلح كرك نعلوااناورخ الو عفشمل واو اشد ا
 مدل اف 0 زخلالو نينمرملأ ؛ امم سو ارملْخ كر خا ثيرح
 ضرما لوف نسررعر لاا ىضر زر لا ثييرح وزال د
 0 0 سلا عم ءارونلا ف بوتكسوبف الابلخ كتْنْدخا ىلا
 هتلاملا دا ليلخلا ل تنام افتّسا لتدصاو هللخا ريسنمت ىف لمْخا ينعر!ىضر

 ده راتكلو ىسش لاند لطتاو ل ورتنن قل اكقو ' ,ىل ا هعاطتما يرسل ىلا
 ًالسلإو اصلا ريلع يترب محو افصتسال هللا ل صا مضعب ل قوراحا ورم لولا
 ل هلمبجو هرم هارت« هلحو ريش ى داعي ىريك ىلا هذال للا لملخ
 يلع ضنرب |, ىمس ةمجايلل قو هللا نم ذوخحام عطقنملا جايحاريمسلا ء[إصاليلخلا

 لايربج هاج ن1 عبق ءامبتمل ى هيلا تتار
 الاف كيلا امال رتجاح ثلل' لاف ر انلا ىف ىربل قيجلا مىوصو ملل
 ٍرارسال لاقي رصاصناال برن قل !ةدوحلا افصدللا كريش 0

 عيشفنلاو عم ىرملاو فاطاالاو تاميولل ١ اهانو هربنا ةلملا ]| صامرضه لو :
 وا هللا ةامبا نكح دكراضملاو درسا تلاقو را ضن مب انك فعن كذا 5

 نكرم نال اناس لايريد ول ىلد نخاون ألا بربح بجو اذ مدرب ند مثب نعي
 مكلاورع 1 ا يبرق را نلاجلا
 ةاخلاب مالو ةزلاضملا امرلعممو مسرب ا ةيمس داق ول عش و ارح نركتن ا مصن الو
 بارطصالا وردود نمع العيدالا و ريلحموجاوح ققوو 012 ماا ىلا |معاطتن اباما

 اني نع مالم حو امل ليف
 ا ملوبع نزتكمو ب ويطارا لسا نس ام طاب: كلاحامو
 لة نذل بح مهلهل قدوس د امو افصتساو
 لو الايلخلال ؟بسسكلا رك رسوب مارا يطالع واوا ةلخلرت ايما لب ك0 ميلا "يا رخا ك١ 70 م نس مربح ى ضوه يال نيم

00 
 نع تيلول ي دحر د ١  0و : رمهيضعل و

0 
 ملسلاو ل يخاولطاد ا

 © بييبحلا ةجر د نال هلل نم عفرا ةيخال مج مهزكحل و مهربعو

 يسار اسرع عرب اكابر نساني راع ا ا
 مج

 رد نشأ قتولابوان 0 0 ريل كاش ا“ ل 0
 سوا ل ١

 | ا هتريصبب ميلاد + هبلقي» |ري عم

 3 11 رك دا م ل ا اور لا ءاظمن 5 سا نست نس
 ل نع مص يع رع تنال 0

١ 
 ا أ
1 
 ا





 قت سابع اتقول اشار كو ىرللا دولا مامملا كو زف كات ثيببل ابر كناعتس
 ظ |ككرانلا نس رمز خاو منخل نس ةرمز_رحا قيسيف 3 ل ةنبجإو رانا ارانل لها لخرا ذارنع
 | رواسي هبل هلا مسبق نوعيصدو هر نوع ميش ركام هنام محل ةرمْزل رانلا هرسر
 : نذل شيف لوريلع تو طض انشا زن اي قعر ذنب : مل عانشلا ىلا دمج عاتي مدا

 ىع نيل ىلع نكذو ماشي اًصنا رنعرملا ىضم ومس نبا نع عوكو ! مانا
 ماقمب تعمسربئفلا َيَيربِل امهرعرتل ا ىضرم رشا ربع نرباجل قو ملورياعرّاىكص

 : يذلا جرا ,يلعرم كسور مأقم هناؤ معن لاق ريف هللا شعبي ىلا ضدي موريلعرلا
 ونعود نينجا هارخا ىف هعانسلا ثبدمركح ذورانلا سمي حيات نصري ثا جرخت
 تبان يتلا تير نهد دبا 000 مجاب

 8م م اهريغو 0 هيا و 1
 نوني 00 نيرخالاو نيل نالا رشا مل ىريلع راك صلاو ضم ثييرحُمل |
 انلا حام دع ٍيبرط نمو ان ميل سنشتس اول نولو ين نوم رلبش لقوا
 نول نونيطيلال اس لا نس سمانا ف ىلشلا نن قلد و ريك رينا ىض يم

 ثلا مضمب دار نولومس ملسلا,يلع مدا نروسايف كا متي نس نول ٠

 كلركساو هتنح كك نكساو هحور نبت و ير كاقلخ شبا وأم
 ىرتالا انيراكم نماندعرت قحاب دنع 52110

 ةداكلو وإذ هلاك بضين مل 0 سن أخ
 5-5 نع هاهو هلثم
 لسيرل !لوا ثنا ا ماسلإ يلع اح
 2 0 20 وعام «ىرتالا

 2 0 فكييصْم مل كف

 هيي ردع للا ىضد

0 0 
 دق اضع نمو

 00 جتا
 00006 يك انف تسل لوقيف ملسلاو ٌراصملارياع ىسبع نوني لو هللا حف سرذأ ىنيدمت كراع كو ىسفن ىسن سفنلا هلّسقو باضاوتلا تيل ركّدب وامل سل لوقت 0ورولعا ا[ هوسرس هوت يذل ارذج مدرك هلك و
 اانا لوما نا رخاتاسو مش د نم ممقت|م داردلإ ربع لسسو هيلع هللا
 يا انااا

 هدو الجاسم شرملا ت
 ”ءاور كو هَهااَمْسِمْلُي ناالا



 اوبنالا نس : يوسف ٍسانْل + مس
 هو عقشن مغشساو كل عمس ل قو كلسار عفر ! سوطلاب ىل لاش اجا رخا ل هناكم
 ةرينم محلاة ثم هبلق ل ناك انف لسا لاق ققم| براي قاما براي لف أف هلعشد
 رك يمهل كاسب هرحاف ىنزمىلا جرا لصف اذ ىلطناف هميرخأو نامل نس ةريعْطو ١
 ؛لنيكدو ىزمملا معايا ساطبلق لدرخئس ةيحلاؤش هيف لاقو لوالالّثم
 او ممس ل قو كسار مفر ىلل قو ههبارلا ةرلا ةركحذو | 10 ا ا ا اعف
 لا و تو ئمف ىلن نيا سراب وهاذ
 ياو مهو هللا الل اهل ١ال لق تسيرانلا نس نيعرخلال ىإنر يجو ىظعيف ىأب ريكو
 نيمسملاو رباع نب ءيّمعو ركب ىلإ رعغو دولملا هيلغبجو يا نإفلاهسيحم | ْ لل ١ رانلا ةيقب ام براي لم اف ةمدارل او ١ ةثلاثل اى ىردا الف لاق هنع هداتق
 | انو دإ هذويف سو هيلع هللا صايم نت ايف لق هلم يعد اىضي هفيرحو
 مش قريا اكرم و١ نورجت طارصلا بيضي عفشيم ليريلص ره ص اني نبأ ههد ننح نع كاام ىلإ مياور ةركحدو طاصلا بج ناموعيد ميرلاو ةدامالا|
 رمقلا لوب طإ صلع ماسو 0 لابجرلاىشسوريطلاو ترا اك

 صل واورءىل و كيبرح ا !ز اوجمهرخ اوكف سان اناس
 وعما لص زعاربعرتف ىضرم سابع ادب نعم ليما 5-5 دادي ميسا صر
 أي وير ىريب نياق ميلح جا ال ىرينم قيبو ادلع نوسابع زءانس الإ عضد

 عبرماي لوف اف كنا عصا نارتاس ناتو كرابتت 1
 ل هادا قع © سا لامس انانص لا يحاتش لازال قاعانشب نجلا ل خرب نم ىقرتخري منجا لخري نم م نوبساىتب سي, ىتدييش
 5 زداينلا يوب د 1 ى رمال مريب نسازنلا رس نازل هنوشلم 0 01 ا ودعا وعلا ايست تن هريملا داب 7 رم تو نم كلن قلبو هين تراس لاب لوعيل

 مولا ئه ىشا ٌمماور ةيركذي مكلو ب

 كيفاف اره نمل !اقمش هل 0 كلان نحل الو ةنجلا اا
 0 :ركدو اًرجاَس هارخئاذ أع راب قليتش يل لي
 يع د ردا ليضصرمللا 0 0 نا
 ا فلاحا نم عمم جا صف ريتنو رج نس ضر >1 امرك م املا, مىب
 "ا ترس درجلا هماقمو الا ةالاصلا لضفا يلع ريع 0

 تجدر كل موب ن ضو شا سارا مات ديس نس [ضرخا ىلا تاعانشلا لو ١
 محار ال ذينيح عمم باسحلال سم ت5 و هام وكول او نمل أى رمل مس
 ريع قياوع ثسيرملا قب اجاكس سانال!بسادكتو طارصللا عيش ذود تصر رار
 0 00 . ىل عفشيف نقد ا ثيبركلا اهو ناي اشر هند لاحو

 دود تزف ا هسا
 ْ ا اتهيبلب الا لا9 ل 3و5 جمع اثيءاسصا هيضتقام 0

 امن نحمل هوعد ىنلكأ ستشمل | تبرححا هو كدا 3

 2 قسال رع 5 نك م

 هب اسمر فؤاد غب و مهن بأوقيسص
 ثوللوواحرلا يد ابر 0 1 ملوريلع مد باشا
 دل قبو ريباجالا نم نيقيطع اري نوعري عئاشسام» موعد مبامجأ من تنيطو

 د ةوعد د لكأ تيرا از ف رزحرتنا ىنصرم ةربعن ل١ نع يصوت ١ داي رن نجا
 ةمدلا مد قامال كاع كوع درخو ١ نادرا ناو د بيعن» اف نما اب

 ىل ١ ةداورء ل وعد رّتوعد ىنلكل هتف رباه ةوعد ىنلكأ اصح بادو
 "و



 رهيوكتذ ةروهط ا ئع داد ز نبا ةياىر لثمرسأ نعو ربعنا ىو عرش نإ نخ هعرمرم
 ملسو هيلع رق كصربخا رهالا و ةباجال ! ةنومضم :مال اب :صوصخل وكلما ةربحدملا
 يمطر خد ١ى اصمت مئمو اصعب عا اسرداو سرل ا روما نمئاشسا سال لاس هللا

 ىزجاممزؤسحا هللا هازج هباعرلاو للاىسلا ملظعو نحلا َيٌماحو ّرْذ الا هوبل نوعرالا رام
 ةحرالو هلبسولاب نجلا ىل اضن كم ضف اريك سو هرلع هللا وص وتس١ نعي با
 اىهملاوسع سريرها ربعوب !ىضاقل نثر حل يضفل ادور توكل ١و ةمشرلا
 رمل اننرح ىل اسرع !ىوعوب ١ انثي رححاال اقرييلعّى ]قب ردحا نب ماش م دلك ىلا ربا هيضفلاو
 لسن نيشان رح لاك دوا دى ١ث نحر ايلا ككس ا شرح نسوان بح نب اان َح
 ديعن ع يلع نب بعك نع بويا ىلإ سريمسو َةَوُيْحُو همبمل ىلإ نبع بهو نبا أن يح
 رياعر لا لينا ممسرز ١ امهعرتد ضر صامل نب هر نزيد رح نيعر بج نب نييرلا
 رباع[ ص بع لص نسر اذ ىلع ارلص لومي ابل ذس اول زمد ن ذرمل ا متممسا ذا لرب سك
 تشب اورهلا داعم مربع ال ١ ييشيتالل ةنيكلا حل ث) نشس| زان باسو ال ىلا ههالولس ل ارشع
 ”عربرس ىلا نعرخا ثيرح شو معانشمل اريل عربا ل مسرلا ردا لاس نا ىههانا نركا ن١
 هللا لوس ل ق رنعر دا درء ىاس ١ نشو ريما ىل جر د ىلع ١ ]ب سولا منعرداا ىضر
 تلق ولولا باب هانداحرمر لف ضو ا هنا ريس اناانيب ميرياعرقاىلسصا
 جوس او ةنيطملا هريبد ٍسض لاق هللا هكاطعا ىزلا شوكلا نعلق ازها ليس |

 تومايلا وررل !ىيعهارحو ل قرإشم رخرشا ىصر قره نررهلا ريعو رشا عي نعو اكيسم
 أكمنس نس لوك تاو باجمل ١ مثلا نمرطمبا و لسملا نمرلحا هداسو

 ممالا
 ب
 بسن

 ٠

 نال رزه ضحا ارح :
 يمول قهن ١ يح امل 'ءبحّرل [لبضعلا نعد
 ' أ كل اذل ١ هول !ضارتحال سس ماسنال ازهر بجلاو
 للالحا ذا مزالاو الاصل اريلع شرب ةمجل اممسال سيد ضفمل ١ ىلاو ١ سمفمد صفت ىل



 ل ب و مج با عيارلا هولا كا ند هل
 ا 0 تست ةونمل اماو فاطلالا اف 3 درموصملاو لوح ؛: اد ف لصانتل ناو لبضاتتال دحاو ىليكذا 5-5

 تلوارمو يلع ًناكم عفر نرمنمو لسرلا نس جزعاولو رينيه ل سر رعتسلا نا ف
 تايكيردرمصع عثر 0 هو تانيدبلا مهضجنرت رئرلاريهضهد واو اًييصيكحلا
 رتباركحس هب هت ىصخامملا عجاد منا ذى ءاضنو ربظاو لضفا هللا ذ ث نركد ١ او زا هسا نوكتو !رمهتساورصجنا هنازج و منايا نوكت نال اوخا تثهلاشد ظ روز امرالا ل | .ضننل او لمل الما ضيب اق الا ضيم رع مهضيد انامل لا ناك ل قو تحل ضم: لح ندا ضب انضر هل هلا #لاق
 شفار رهاطلا نس هتئااثسأموإ هن هدوروا ولخوا مهلك نسمه ضاصحاو
 ب يوي نارا اتش ةرنلل نا ل3 لوريلح هتالصىضلاا نا ىور رقد

 .ةاوص مورس تصحو نمو هتبنر العساف قرا هتوب

 0000 ءلجال سلوي نس 9 2 ةرايرلل اودمصملاو رانيزلا سب ملد ناو ىحا ننال )هنن لءاملاىلا |

 وطير انني رح عيصا نسب سس ا ان سحر صني يعس نمي حل ظذإ لاعب !انيث سح
 لوسرملاق ل ق يطع نيريبج نري ع باس نبا ىخ كلام زر حكرا نش رح
 0 كلاوكئزلا 1 اناردج !اناوريخلاا 0 0
 / م هللا نامحس ىف ىف بمذ ١و كرت ىس ا ىلا اانا

 ل رس مانع ا انشا ىوطو هادم رامسا نّمض نا هل مم راو
 ىمفروا ةزكحس "هئلابس لمفم نطو ,.يلا هةفص نسا ”نل امم هدأ ىهحا همسا اسماك

 تدوهلإ جار زد ار جس .انل |ٌسْكا ى دج نسل ضفاو :: لحن ملجا كوريل حره ىلسص
 تالا اثر منشور رطل لاح ها شيلا ةسايسل ١ اةنيويللا اول همحمو نيرساحلا حا ى

 00 0 كانه هيم هدم د را ىفصد

 اسما انو 1 2410 لومي ١ نس هيف هيلع دل ىف ا

 تيزهذ روحا ادب مس نا يمحخات دايلحاب هياربد 20 0 مربع

 00 0 هتايا عبادبو 0
 58 ا ا 7
7 0 

 ١ ةسلارع نا ل تيدخلب ؤ ب تءلوالاقيو ساس تار طعما
 هانانمسلا تتئخوتحم ااا فال برعم
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 ' ا شرقا سكر حاملا نادرا تاو
 ف: ضيرالا نم ها كوز كل 10 د و ثيشل ف مت 38

 ق1 ل

 7 يلاسلا 00 الوازع نمت

ِ 1 530 

0 0 اي
 

 نزل زعيم ءانركحذاكو املاب مسك 0 ملى رت بجو ان

 مالا لسنا رلع دواد لاو ينال اب 2 و

 يحول زل اورثمملاو هطو 11 ةممس نلاقي ولع
 ]ل ىمش لوريل مد يص ناكر نا رنعر ا ىضرم ىرشالا ىنبوم دا ثبرجف و
 كيرد هيل نينو ري رمللا جنو شامل ىْوفملاو نهعا 000 المسا وا
 ةيخرل ١ مل ءإن بهاعلا ضحم تملا ىعسو ها انس نا هاو ةرلاو رمل

را امو هي د رلل١ ك3 ىوخ هقارلاو هيجرملاو ميوتسلاو ||
 3 اكو نيملاملحرالا كانلس

 ناسوملابو سقسم طارصالا مم ىدب و كاف بالا مهملعت و مم ني هناي هفصو
 ربصلاب] لضصاوتو مزه عن لاو زمرد ةمااما هئما ديلصب# ف 0
 عر ةعئطيرم لكلا يع أضعب محل ل اباوصا ىدو

 ةمبوحرم هما ةئمالمحو مملالعتسم ايحرعمو مي اميحرمو تيرملاملا ايحرمو همنا
 8-2 هدابعْن مسجلا نالأقف ميلع ئنا ى محا لأب اهرماو ىونعترل اب اهنصوو

 اى ؛امسل اد نس مكيحرب ضرال ١ نم اور يا ا ممرت 0 ١لاقو
 0 لانا نسي تسلمملا ةراشاف : يجب مياودر

 مقريلع

 ننملاورنملا جارسلاو رونل امان نكذاس ىوس القا 1و 0
 تيبسللا 2 ّىحاو ديب شلا و ىهاشللاو ربو 0 سيدا

 انو بيم املل مح 7 قرصلا مرو ىسىو ملطوو نكمل ى ا!فوزلاو |

 ىتادوىبالاىبملاو 0 ىف بك الإ نمل و سمتسملا طإرصلاو يندر او
 ب ب ىدنملا 0 م هليلج تامسو 5 بكام

 عسشملا ميضشلاو نيملاملا بريل وسرمو بيبا و مس املا ىلاو تطل يطلب
 بدلا شان قورصملاو قداصلاو نمجملاورماطلاو مصملاو ئسملاَو
 حم حرلا ليلخو هللا بيبحو نياحي املا ربداق ى نجفنمل' ماماو اسر ان شم
 /زيرل ا وزؤس دملاو اليسولا بحارصو + 0 زعانشللاو دوم .وملا ىو نراعي

 ص أ ١ مقانلاو قازلا بكد بيضا واوللاو عاسملاو جاتا بحاّسر ةعيدرلا
 دايسازهو نيلمتملاو واحلا بحاّصو كاميرجلاى رتهالاعلا و 2 اخاو.ناطلسلاو دعاس بساصو |



 غصظط11ااابب ب2 2ئتئ5تئ2ئتئ2ئثث-0ببتبتبتبب+ل لا 23

 نكو روج عب ىهش رو د ا

 ىو هوى ملا حورو سروللاو هنسملا سعمو رأت هذغاو لقرسملا تكلا ف ل ىريا عر الص
 لظارل او ق١ نسي قرخب ىرل ا ظياق 0 سا ل !ئ

 ايام يسر ثلا نم ايا ظخو بيط بيط ءانعمو دام قام هنلاسللا تكا ىديامسا نمو
 را عا علان كلش لاق رابخال كد الح حالو انما ىلإ ىداح
 ارمسأو اًيوخلاو خشم هند هضانرسلاب ىعسو اًيلشو اقلَخ ءاييال 'نسحا تانلاو
 0 كافياريمزؤشمو عريس لإ ا نعش: د فور ٌديِجا داريوشلا

 ريشا بيسل مالع]كيهو كاز ؟هتماو ملتاقب يبرر عسضة ىملق لمجالا
 امل نصو لاهو ارمهطلا امماو ,انلحلا نع كالاوسو ملسو ريع ليص دكسل نائل
 نس انلادو ن١ ضو د 0 0 رهدأو ًاهاراز اصهلا هللا فش

0 57 00 
 8 او ملحو ملم يعم 7 0 يمت ميامسا نم مهلعاملخ اهملخرماركب
 ل سد 0 ىسيعرل وسور ملح

 0 4 ا يب يناس لفعلضنو ملا 1 ظ ا 4 نمل بان انك كل ذب

 أ مل ذا 0 2 امجامجسازل عن 0 ياعم

 كشعب ا
 دا يدب ام دولأ لجل دهني اح باس نعمت تالرا

 0 د |ىمسو تاعاطلالايعالو ءيشنل ىماخل ىنعب أضيا 754

 3 3 ناكهسلزمهتت كاندلشنا دو نجح نام / م

 ا هذ ناحل همسا نس هل تشو :

 7 ٍ قماش باتساراتكامودح ١ فورلا قد ميأمسا نمو

 0 0 هرما قتل اودرجول اى عمو نيرملا قحلا مياهنا نمو نمو مهمفور
 لاو هي حب 0 2 هسيشاو يد

 درو ْى كازد لورباعرها لص تل ايم
 اي ريوق ماجا فلو 0 الكو 0 و

 ئيغلا أى لطانلا رضاه ةانحمو ن نارملالسحو لكرياع لاو صرح بك تعال

 ىلا :رع نييملاو) هئااس مو هرما نعبل ا نميملاو لوالا محلا و هنو هردأو ية ىص
 وذ 0 وت هداربسأ كسل ١كرتامسانلل نيل لا ايكدد همام

 ةياربملاب نيتبوملا بولكر ونمو راو « ٍضراالاو ثاومسشآٍ ون ١ هلا ىارونلا
 بل قمع , نادل[ لبشو دوس نيبسبانكد رودرشلا نس ملابحرد ءامق ارود هامسو

 تو نيدويد كابو هرها حوضول كلا نب ىهس ميس
 .هدابعؤ عرش الا ل سو مامل هانعمو ”ريمشا ىلا امم تاورباجام تب
 .-اوسرلا هروب ةواساتم كلائلسرا اذا كاقف امه اشو ايس هامسو رماها عب

 لبستو ريل مثكلا هانعمو جيركأا لت هيامسا نمو لودلا حب ىمنو اوبس

 ا امرك ءامسو مركلا كن ماما ف ضو مور ثموحلا هنو لم النو ونعلم و لاضفلا



 ا ل ل 0
 0 ١هانمهورامخا ُ ملامسأ هان

 ملا ىرتسم هانعي ]شو رضا سنوقك ا ررصتشسس تاما رو |وومتست ع

 ماددرعلوطما ؛زرغالا ثيبوحط عازلاب لكربل الصرب عن ةداوهسور ضلوا
 درمماالرت نجد و نعرتل ىنر وعل نع ويعد ل
 رهنو ملم مروع هداني ىف سو هللا صولا ىل يم نر انعام كانزلمحو
 جا بلاى مال ىاعم ان ءاخلا نركيد ناخد اناذ ىلشجو كرك فرو ميني ارسم
 ةيارسب ىربملاو قيلل صانملاو )مهاب نامدلاو قحلا بق رعمل سري اصيل :ءازلا واتم طخ ةنحرلا١
 اضالالو) تكّلسلاو هولصلا ار يلع لج مهل حاذمل ى'آييننال ىف مرتملا اريدملاوا ةمالا
 بيثملا هانحمو روكشلا ثيرحلا كب ملا, هيامسا ترسو ثعبلا ىف مهرخاو قاخا ل
 لوف اريلع احس هم كل ند يصوو نيعيطملا لع ئذملا ]سمو الهلا لع

 نوكا )الافق هَّمضف كلانب ميريل هت طصوئسلا فصود قوات . م
 هد ,ايزلا هوست دج ياعم يا ا
 ُءيلاَكُو هلاىلاو 1 : يب 2
 ا ها د 0 سو روح لذا خص 0

 باتكلا قواد ل الع "لاح قا زو ولعت
 سلاما سدرخالاو دولا 0 مسا سر ول ان 1
 رخاالوو لوا هل سيأ هذا هقبقحم ل م < الل
 ازمه ضو ثميلاىفل مرخاو قلخلا قا سننالال وا تنك ىربل ريتا ئصلاقو
 هتلاطص نيش مرقف ب سنسر كلسو مهقاسيم ايم نبل ا نماز زحا ذا هلت هد
 لاس نيلواو رع ضمالا تق قش نملواان ١ هل كو نوقداسل !ن دورخحال | هنمو عزم ىدر باطلل نرخ هنسوك لا راشسا ىو و لسور يلع
 هيلع دكا ليص سول ارخا ى نييبنملا اخان 1و مفش_لواو خشم 5 او'بنبجا

 ةلاصلا امهلع ل بربح ]بقو لح لق نيكس شمل ضد نع وق ا نه هلاروصو سوو رداقل ١ هأنعمو تينملا موصل اوذو ىرصلا <ىن هيأمم
 هدلاصلاا نا ا وشررو هللا م 0 ملا اهانممو ىلوملاو ىلول !ىلاهد رميامسا نمو ند لئربلعسركص ظ رمادا ثبركل دروورروثاملا ثيرخا قداصلا ترب امسا ىمو

 اناا 2 5 د ديرلع ن ستيل عاام ١

 داع اورجرلا وقزرلا تاودا لفوا 0 املا وت هنامس

 هارقكمانلا ضحب اضيا نوكيو حلا ردرعمل مترباصب و مل فيدال

 ني



 اك هين صو ردو حونصلا هانعمورفمل !ىلاهت هيامسا نرسو هالومؤفت هالوم تكدس
 |وزمل اذن قوريؤملاب هرساو هاررتل او نازل ىل ماتسو هيلع ها[ جك صديد اراد
 : امخرلوف عيار ناقاف مالاسلاريلع]ريج اك 6و امسنع نعاف لاقو

 سيلر تفصيل روبمشملا ثيرحلا ليج الاى هاروتلا فك لاق و كِل نمعارضمت نال

 انزل[ قيئ نع ىسو ىدارحلا ىلامت هدامسسا نو /لصِدَو ىشب نكد لشياخال و ظني
 ْ و دل رس هلللاو 0 00 ءاعرللاو هال ىلا ىممو 00

 | |ةليستو جردتلا نم]يذو لبمملا نم ميجا صا ور ممتسم طارصملا امشس نس ىرخم د
 2لكاورل كن لقد مكربل عمه صئسل مد هامل ةناوطريسفت
 |كفالاؤمملاب هرم لاس هقان هنذاب هللا ىلا ايعا دوميذ !قومصتسم ططإرصملا
 |تاطني دا الرا حبو ئاشمي نس ىرب هللا نككو تيسحا نمرن:ال كنا لامس لق

 هل بسمو ىينبوملا هدابمل قريصملاو ىلا ود قرصملاو هدابعةركعو قرصملا لت مل تيا السليم نول نامل سل نما خي
 0 اذ نيسوملاو للطنم اين ىلا فهدابع نسرملال كوو هسفنرحوملا]ستو

 اش مملوف نا ليردو ءارحّورمملا تبلقن نس مصم نيمال ا نعم نمجملا لستو مبا زع
 ْ د انلاوعب نيبال كو ىمرملا عم هانههى متر قامس نساسا منا نيسا اعرما

 ٌْ ؤ اطل انما م" هامسجراقو نسر نيمو نيدا ليريلع مه كوبل املا د
 ا اهو ةوبلا بك هدب سشو تيس ال اب فرحي م-لاسملاو ه>لاصل ١ هيلع ناك نيماش

 / َّ هييضاتول ف ىق اًسممس هرهش ىل هلع هلئا_وىطر ساّمهلا هأمسو

 ىدحمب
00 

 لأ ١و تا. نا ل 00 1 3 |

 تناوب يتاكد ةامساو مدافصب لزي ماس كل نع هزم قتومو ضاع و
 تانكسلاتماَ هرع تا د تأب ديحشلا نيتفحلا نيؤراملا الملا نمل ى مروره ىن |

 تاجرا اللا



 ل

 ةمىد يرق يفض نشل 1201113 نالاوكسا ةكييرح ةفصامملاو 0

 ماقلإودا ماسالا مشق ريهخ هللا ىضر ةعامجاو هنسسلاو ملا لها ثهذم هلكانمب

 1 تدم هوي درعا انها هةر ازيرا

خّتسس اهدوجو يو تائيرحلات اذ هاذ هش كر
 1 0 00 هين

 1 : (١ 0 ا

اض لذوو رك ب ردك وفم هيكسر ركام
 يح لاهل اب ار

 ىف نسحا سنحوموم# 000 ١ "ا داي

 ة/مق تا هوم م
 ا

 رفالاك ةلذاف كههو ةيرروصتامو ةلاعالو همصوُس زك هلع الانا

ك سيل هلوملريستتر مال ل صنلاو متاع
 ىاثلاوىش ران

رلاسي مول مش ايعلاسيال لوئلرعسضت
ىدلانل انا هلمل بسنت تااثلاو ن

 

وتسل اع كاياو هللا اشي نوكيذ يسيل ل نا هآن ف 5
 : 2 ديح

 احلا هنمدو هن هيبتا !نم ةباوغلاو ةلداضلا ك

ي مفرش رو تازجملا نس هدر زعمت هناا عربظاآ مذ ع
 كرم اضحلا نس ه

 7م بسحر صنلا سا ىضاقلا سل
0 

 داسرو ةمحو ىرهلا

 قوبل ناكرصملا دتوعبمل ا الي هدرد 0م

 ظ

 هّككاربع نإ م عاق 1 ينل 0 ورم هب نامبالاو
 0 ةنيدملا سو و هيلع هنا صرها لوسر عرفا

 ضخ او فايس لال
 الع انزع ئد ارضبأ ! لمد ىلإ نع نوري يؤ علاوي او كرربصللا ني كلوب ١ اني دحل

 صو ىبفشلا انتازمرل يرعى ذ رح رانغم نيفيا ريب نغ بيوك لبو

 |ىنلا تيهءارزعر هلا ىضررىجتلا ةشم ىلا نخو كبرحلا مالاس نب هللا بح نع شو ) ىل

 قريع ددإ ص هللا ىن نه تلك هتساراباف هّيبراذ ىل نبا دو ملسو ميلع قل

 0 هايل ا لسور يلع مك صوبنلاا ه) لاف ريلع سوال امض نا نيو ملسم كورد
 الاول ال كاررشساو أ ىداه لاف لاضب نمو هإ لضمتلاف هل هرمز حما هنيحتسن و 4

 ْ | بضل. ىفلف ءالومت كيال لعرعلل ات د وسرو هريعارس ناو هل ١ كدي ذمسال رخو هللا

 | فراط لاقي انملجر ناك دارس ني ناحل قو كلعيابا كري تامرعلا سومافأ|

 هبحو تاس ريمبلا نمل هتساضات!تلاقف 'يعُظ اهعم و ىلع نسب ىرمدال لبخرس وم '
 ع لوس, هل وسرانالاقف رقي لمحرم ةاجخلا صا مكب 0 ل يع

 ربه وانا منذ اوفر تست تحاول انكنىرقلااذس نس ارلكأت نا رم أن

 ٍْ سرنا مر نع ارعالا :ليجدلا نب وعرع ىرعس نبيك ىرعلا نباو مج نب

2 
ْ 
 ظ
ْ 
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 0 م

 5 يع م 1 ا هحاور 500 تاس ,مظنمداكب ل لوي كر من كلا ,منرْض سار هو راز هسسم 4 قرلو ىضياّسسز داكن موقف هنود لنا و ا و ةدوعوملا جنو ىمملاب . ىو لاف بلو ,جبيالاف بلغي هنا هل تلات لوا تاك ل ا هب ٍسححأ 0 منا تالا ىما ١اس لع ىف د رمل 5 ىزهبل لاق مالاسال املا هوعري 0لىربع هله ص هللا لوسر كا هضلب الكاع تام كرا

 فى د ضرنحاب نأرذد
 5 رمل ناحل داق داق هيمن الح وإلا )بسصت

 0 كور دوارس رم انج يي رد
 ماني د كحتو 7
 0 1 !ايجالا نوكيا 000 اىب كلذ حم ةالصونن

 ميحد معيرصد بجو مم از نم 100 ارش تاجيل لرارهر
 01 7 2 ليات ربع قراصاقلا كوت ماقم ماد ىنلا 0

 )| هعبتت داراىم ضملا نع علا تا ام ١و ياها سو تيا هن ر ربمطت ساشا
 رو الانسة : ني ةوبلاو هلا بجد انتم) ٍتاَذصم وا كوتسس هريحو '
 اهلعاو هسعابخهملطا يت هنز نأ ىمملاو دامس واتلا١دهلعزصبالرووربخلا
 ا | هملطلام :اكيئمورب ردوا نسيامع اري نوكو) لو معم تح ليفت كيم أ رم ىذ نوكمذ هش مدا
 ؟ هانمم ضرمالاىم مفترااموسو“ هوندا نس معكم سر زغ وي لعاذ عاين ريلعرسا
 آما هاملك اوم رفح هاّمصولاف“ 0 2000007 هتقدر يسر هل كا

 ِ ١ ثالابإلاب ماهارما لاسم وانا ”مخلاا ل عَفُم ىو وضم تاي لو لسسرمل اى

 0 دعنا د! ال اسرانسانلا !!ءاج مولَوه مو عد |ةنلا مرق اتش ميلا فسر ١
 ذا يام لوسرلاوىملا لها الملا تتلتخآو معانا ةمال تير يللا يوك مزلأ
 5 نمانلسراامو 2 مومن لارلرساو مالاعال اوهو؛انسالا نموا صاواوسارج ليقف نت نييتفم.

 ينال الوسرلا لو لوسرمال اىبنملا توك ال لإف كاسرال امس امل تين! ىشمف ىخلالو لوسروسا
 ا مثالاعتال وو بسلا بع ناطالا و ئلأو هوس !ىقاممجا مك ذأ أ هو ىسم ناقرتفماهل قو

 0 ١ ارسال اوعو لوسرللا ةلاسورل ا ةدان مش اقرثف او ابحر د زوحو كلذ فرم موشرلاو هوم 0
 4 نيسسحاملادحاو أيس اداكرل و يمسالا نيجب قئزفملا |ههيس يالا ىس يرش اننا يمداخلاو
 ا يظن و ننوزاعتا ف !لشرر عسب ىنبزو) هما ىلا تءانلسراامو ملا ولآ ميلا ماك ف

 : / ةاا0الإساداو لوسرء رعى هب تأي اي مل نمو ءاوئبم ءس ءاج نس لوسيرلا نا ىلا
 |لسرلالواوالوسرىنلك ساو جن لوس, لكن ناريضغلا مبا رملع ىرأابب ميصلاو رازتال 7

 اج ص رنح رع رقذ) ضر د ل1 كيرف رياح د ل يصرح مرخاو مسلا يلع مد ْ
 ةذالاثو ردات لسرلا ناركحذ و ىلا نورشعو هميرماو فل ا قيام ايبنالا نا كرب ظ

 ها 00 ا ااسرلاو هونملا نعم كلل ناب رمق 7 دم

 ن : جول امو لسومت هيل رسل لسوف هدى مرمأ
 برا ارحم تاماشالا اح 1ك 11

 .امترءاشا ةعرسل ابمحو ظيفلاو بجاد حو ديالا كج تمعررسل اًنيحو ليل مسو ىهنلا ل١ 4

 .احولا وقمدو بتكليطو زسّروأم وا يأ ايشعو ةرك اوعيس نا ملا جوا ةضترل و قرزمو ١
 ناو هإ ىك رنهو اًمحو ماملالا بس هنمو :انمنإلاو بلا جول !ل صال يقو ةعرسلا يااحولا
 فاهدوم مملاانيحواو هلو فرذدو مهدورصوف دوسرسرد يا يبايل ىلا هوحربل نيطاشملا|
 1 ملكى هيقلبامي!ايحوالا را لكم نارشبل ناكاسو هم م نهى كلا ذ لبد سدى ابق كفل
 تلح داوم ةزجتملسلا 500 تاَجامانتيمست نعم نا لعل) صف ءطساو نود

 |لمتع صين ءاوزجت شبل روق ين سموه برض نب رض ايح وو اهلفمب نايثلال  نععإ هزمت

 5 تيس



 ىلع لان نايتنالا نع رهن تول
 يوما ءارحاك هلْخم نادال !ليعاو

 طضاهلبمال مرتك قيو
 ىتلانالر ثا ككل ينل الو فلأإ

 م اروساا تاو ماملالساكاق اعز مش يبو هر وسد كر ىف

 تا ا هش دم رج اهررد وارد د رعي هنس تاياىا هيا

 وا وع ت7 75 0 ها اك ارم ار يس اميل !لقنو مط اورد ان اجي فالغالو ديرب الذ نامل كرش وتملانيل ا لقفو ام لغانم ست
 هلو يلع هنا ل صوربط راكئ اكو حاجا زهرا ناو هت كرتون

 ٍمولعمز حن نس نيضدام عيبحو هسنن كروب هب يكل :

 اضن هىرجو انني ضاق محرشنس ايارلنو

 انهلثم عوفو عرف تنرص زف هدازم'ثلذ ناو هللا! لك نمازي دس

 3 احدوج ةرازرص مهد اانا مس انتحال هرمو رص و رميلعملدإ عصا سين نماضا

 تبلانم رق اك نهلاب ناّمسال !طعاميجاو ىئملا ف امفت ١ هلمم ملا ععاذا هنكك
 م ركارح] ل ضنا ]ويا ىضاتلا
 ربخاو عوفي صن نإرتلا مل اقاَمْسْ اما مطتل اب مولعم لسملاو ةولصلا يلع نع ةروثاملا

 ا : 01 ا

 ىلع كشلا إب عوتسم رو انهتملا تنقل الو نيدللا ارعل مم ٍقزخا الخاني نسيوباالاف
 ى ءألا عينوضم كاذكو هنت هاملأب نيشنو لقبا اندم ترجل نينيوملا انهض بولكرأ
 رمي اصل ار مربّثكلا درهلا نعريمُملا راع نعرئكملا درملاو تاتشلااهاور مامطلارمثكت

 ثا مر ايحا ى ريب اصلا ها جن ساب ثرحنس نهالاصتس رو ايل نعرف اا هاوراسابْهد
 ةسيرملا وو ٍطاوب 000 ايي[ 00 ا

 ماوصل زمريحا نعرتوب لور كسملا عجد نيزسملا لف اخ نساشاثماى كوب عوزغو
 قل وسل دي اراب فار بن حراء ران لد ءاكحامو كارلا
 ةتيشلكا رو, سدإو بكى "منها دملاو لطاب لخ ثوكسلا نعد وهزنملا خذا قطان
 سكتم اايك عى ركتأل رر) فورعسير حو مهيرذع اكتم وهمس اب ناكول و ىيعنم ةيهذاالو
 هههثق ضمن ضم ط خو كإ ملا فورح ور يسلاو ننسلا نماساور ايس ضمب لع مهضسد

 رابمالالانم نانا ضيا ءاني بام رد رهن موطتلاب قمل هلك عونلا اخ ةولمجوسارم كلذ
 ثحمأ الساهسائلا لوارّيو نامزالا رون مهردال: لطاب يع ينو ابا ل صا١العلا
 تيجارالاو هب ناكل ١ رابخالا نمرششك نرساتس اياشركد لوخخو اروهض ف اثسكما نس
 رورم عمدادزت الداحالا قبرطنم 5 دراولا هزه لوريلع لإ! صانس مالاعاو ميراطلا

 ا ْ
ْ 
 أ



 نول

 أ

 ايش ينل مدور يل 710301 |وأرك ضد |ىيظالانامز الا
 شي ركل مهجر اههيريخم ركوب وانسنالاو ىضاقل !انشيأ نمد ل قم قو هيلعاطغنال قح ان ولاة وتلحس م ولعم ناك و نركيأمي هاينن اى بوبدلا نع قابخا كانك هدلايلشو م ٌمسحالا انباع ىعاطلا والى بو ةوقالا اسيل: ءاذطالعرهلل ادابجاى ابلصا

 لالا ار يعاب سمن ريشلا صسنلا ونه نازافلالرق بحرا ىدتعأ د |
 زكي بيلا لخاروبذلا سلا ذه :هصو بتريم ريسلاو ثيداححالا ١ ملاطو ا | لقنل لاول نما نذالاو فرامل نم ثاذ سيف كلتش و بتياورو رابخاال « همهلاطم |

 و رقم :نينحأب ناو (لكلا ف طولا طازتشاو سول اب ةينلا اجا مريغو ١ درا لدتلا و صاضملا امههزم ناو سا ارلاضيه لع حسم ةيراصتماللاو هليل ةذضلا رت رب هلل يحرم املا ناو هارسس اع ناضمرس نمط ل واى هيلا ءازحاو مامالاودزعنملا اصلا فناملا عا ناز هسيراع نامل كا قروضا تالا باوصا سا نردعلا لعبا ارك ازهصد نع لاضخا ممسا نولاعياال سانلا نس داحاوزفالخلاو 6م نال رادو دوظحهنيد دس اهاد ة دحوم ذأ ىعن ن كب | نوملجرسانلا شكا ناذ_رخا نعل صححالو يحأو سنع رك اريلاب ململ لص نارجيالو

 نالوا را اطل اذه نرنا ازا ا كلذو بملا ةداع در انحازبغالابو طر ابجل اء هوجو وارّرح 201 ايملاو ها اس با يجو ةجنرا ىلا بعازنا طبض ةمج نسا بلصكو ريب تاعال ان سووجد لعوطنمنرولا هللا باتك نا كاياو | يد رتل زا دديإ كل بهح 0 ها تا:ولاوزهداحا ان ركحأ نيعو هاوس ىع نم ىم أره فرب اب ىظا ىف كا
 ١ نا 'نوحرون ف و نرحري ى'!ررضلا ف ن !نيب دب نورجريو يطل ندر شو تاماقملا ظ ع "7 1 ونجا ةيييبلا لعدتم نرتب" قف نرخ رق لمح مايلالا يت : مب باطل اصد نموا ناسا 2 تروا ابطال نتاج خمار اووتخالابلا ساو ضحيت |
 م نويشزُك نب امصلا نولإ زينو 'بابلالا كوع خت لالالا طمس ملمجا | ماضون مرت مدوزار كوم ما ف نومضد ونوهت سو نولصي قرن لالا كارلا كاذ نما
 ا هيبنلا نوكرتيو»الاساك ضف انا ١ رّيصت دن انبل|نعجا3 ب نوطسنو"نابجا نؤلرجو
 0 2 ١ى عاصفلا كوّصلا لزج للا وذ فوربملا هس لاما
 وا يومأ تال /لاود ةحصانل !لضائل الو وتحرابل ١ تغدلإملاوذ اهي ضملا مدر
 | ىنل ائاوننفتو غريبملاوريظحلاىاول اقنرامق ايس جراما امر صول حوباب,اوبا نم باب نم |ولخد ورا, وبعاوطبدس ١ امدونف ا ووحد اههندايد كلس ٌرْخالابملا ا ارم عوط 02 0 ؛جئانأ ا عي اد جاهلا حرتلاوةضمارلا قل اوةنخلامل احح د دلابلا ا ور ريثك وتم ليل للا ككل
 راجعا رايي ندا ظنو العم عر رح اد ترو لوما هت الب ترف. رلكي تلصخو مايك اريح مح تسلب زنت هنا >نمالو هيد نمي نملطابلا هدايال نزع باتكب ركالوسرتلا معارأ اراموشنل او ظنلا ئاولبحاتي ديوتكسصلاو ٌلشل ىف ارلواتقتو «نيمسل ١
 0 توحو'يمطاقم ىئدملاطم نسحلا ف تراب واهس اجو هتقيفح تهاظنو
 ْ ه2 دمأ راتنخ ةرياوق ركل ع يدا ' ءمرظن قسح هزئامجا مهر ىّرعاو؛هميادبو
 دي اًض ولساني اررعولا مهحزسانمو دودو اهتنرامب لا مهضلبتالاتس هضللاو بزاف 5 5 !مشسلاو عجسل ا ليرثك( وألا جرم متباظحلا هرب هش اولا بابملا ازسن قارنا
 لك هارشذا كولوقي م !انياعمجا زلاملا سوو ولبس اًباس نر شع امضي مل اعرق «سحل ل
 جاو رشالا توتا نيل كر اولمفت نلو هلرهملا راشم نم ةروسبار اف انربع ع انازنأم بيسر يكن او؛نيك دا ينك! هللا نو د نس صح تسل نس احد از هلم قروب اٌوناذ



 كرتفملاو» ا كلذو تاي تنم ء]شم روس رشمب اشاذ ل كو هب | نمل ا امهلشم ارمي نارع

 امم هبعصا ناك اىغمملا عبت اذا لضنلااو يضر ايتمخلالا لعل طارل ا عضوو لسمسسا

و ضاق انلا علو الا و يدري م بتكي نالافو مأ لائيباك ب تشي نالاث ليش
 'داش امزيب

 واحط ءنساو عاملا ياخ هو عيرتنل فما لسيو هيلع هتباص معي لزي ملف ديسب
 يمل او هاو: :رايدو لت ياو سيرسل هيل قا اظن كشرو# الاعا طختو

2 7 3 0 00 
 نككلأب منشأ علو عد انج كب دامه نع نويع هثضرامل نع نوصل نمت لك ف صنو

 فسر اضرلاو ةنهأب
 اوعمشالو باخ نيبو اننيدب ع

 لوو !رهلشمانلقلا
 . ملسو معمل ةاروج نشك نوع نيل

 هاني هتعُرلو لب يخالابضدجالو يحاصم لن ىمرسبا هللا

 ها طهمبنلا قر عريحلا نسردلولا ممس ارم نوتنم:
 ةدالاطل ربع ناو ةوالطمإ ن

 رس احر عمسزباو اهريغو بملا

 ميرم نيوسيع طل زنا ارب
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 همال حهسناملو عش وا نجر و١ عميس وا لطخو شن نس عمدا
 [يبب7ب7تتسسمن# :باسردناو لاق يلع اركتم لحوم! هاج فر تارت اريلخ قد



 باقي ماملاق لوا الاق ةدقحالو ةشت الو رحاسب ىصام لاق رحاسن لوقت لاق |

 ومكارم ىماكي ىمام هللاو لق نس اكل وسن للان عب ضمد بركيإل ايار رهفاوعاف د [ هاهم لود بر احس يرت كجم > قرا سدا
 ايوه هضوبتيو هطوسبمو هر دبجزيحو نحر هطرعشللا نهر خرق علب مام لق معاش لون اولاق ةسيوسوال و ةقنذخالو نونجيوهام لاق نوجه اولاق همججت*الو متيمزمزت
 دل هلو وتلقو هتاركو هتلعرق دال  اينم كرا لزج عر موشي نمل عماس نيح | ةعببر نب ةينع لاق و تايال اًدرحو تلح سمو نير ذ ريذرل اش كت رق لرتن اف سانملا ثو منكب] سلا لع وسباجو اوقف هتريشعو ئرملاو هجو ناو نأ اذ هيخاو لاو هلباو ذملا تِيبِب هب ق زيدي دعس هداف رحاس هنا لرصلا رق ناو لطاب هنا زكا اناىال ايس اه نم

 : 2 3 2 .٠ ٠
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 ةريدسكة وهصازه لابخالاو هوب 6 ١و ىداضل راو تس ةدا يرصي يحا نأسل 6 ط2 يلبامو ميلي للف رشلا هام لع هتعنضورتفل ى مولو فدوه اف ةنبكلا لوت تعم دل كو سانلا ليتم تاقرياكتو هيلخملا :ااريخرذ ىلإ لااجو مكمل ٌقلطنا هناو !ذ١ةيلماكل ف اًرعاشم متع أ ا ضمان دتل نسبا ناعم ١ سام حمسام راو لا قفاز ا احا ف َصو »يسر ثا صر ردا مالاسا ثترع هذ هولح ثيركلا

 هس ماو ارح ضل نيايسايق مدد نع | جراخرحا لك ذا امنمرحا رب د يتنال اع بعلاا ريت ل قمح يعز اجا عش امنددحأا

 ملا رقم سلا زج رق ل عجام ودا لوم مرتك ظزدخ سرج دج ف نسل له! همنا ثلتاخا

 كيذا ١اق لاك وعو نإ ال و منى يآ مبا وصنو مزال شل ةريرق نعول ىثس مولذم
 ننولا خومتبزها واكو لزلاو رازؤصلا تاساكاوعرججو لشلاو ؛رلج ا عاوربصلب لام“
 | ةئيرل ضراعملافالاو اراطصاال١ مرشررالو اًرارشسخلا ثدل ذ نورسويال ثيح يضل ارباب و
 ١.١ تقم يربل ضخما ماخلاو رزعلا عطقو غلاب شا و ميلعموصااه/ةلمشسلاو معرمتذ نم

 | اموقنتساو كيجديج جمالا ميماسو مانالا عيج رفمملا3 ةقدقو مدلاكأ !ليع رسم
 ظ هفطس ا الو مهافش ثانبب نم هيبخ ك إذ كارول اف هرؤد ءانطاو وروهظ ءافخا ىف ردع

 ّْ ئاوسنس ام اوسلب

 ١ ا يل ات هلوفكر ذم



 مده رو ريش ةوسزمرعب داك ال كلك 2ر1 ور م
 ارريرشان ماعرب موسع انين مويلا مقا وجو م زوما ذ ةطما ملا اهيسنال نلطمملاو

 ”سورطراز دقورحرم رحل نجؤسملا كرك الو هلك نب ةلكرشنالو هرون نس ىش اطالع

لا مع رياب را منجره داوقو سدلا نلوبو مجلا مزمسس هإ وه
 ومار هلرقد هدآ

 د كا ا/و الا كورال دودو ديلا نزيه. هلوستا

 مار نكو مملاقمو دوبملاز 0
 ا ١ث

 انوفرجأو رداع 0 وع

 الون ١
 ' 0س 0

 ا ري ا هرضمأر نس كح 0

 ا والا مالا ةنْلاسلا نورّملاراشا نس |

 كلاذ مش ونمت ىرالا تاكل مراسل نسزفلا الا
 00 هصياعرب لابو همجو
 بهي ملو زنك اذمال و هسرارمم ل ضتشا الو تكرالو ا فبال ض١ طلعتنا لص

 2 0 را ا اكره 0 5
 بئاصأو يوخاو فسوبو رضا عب لسلا سرلع . يزول نصل هت ملع

 رون 0 1 اش ناس م نين ملا ىذ 0

 ا ام بذكر عاو ريشي موا الملاهي ف .صاص سلو ةولصلا مما سومو مصيربا ثغور
 9 وا د .نمأ يقومك ثلا كالا نم .
 ا 5 مهلعرجا جحا لولو .ايراش بلع هياضطو درب

 01 ١ 5 رذ ملاوس

 رم . 0 3 ل 0 0

 لدبابا عرحامو دال ري و سعو فكملا بادصأو نيئبرملا ىدو ؟ورلا نعمل وس

 م 0 1 تيل نسون دلع عامر سال
 * مهند م(أجاذ كارما ابو كزم للا مسارومل نم كلي دريعو لمجال ىل ملمس و ةايهللخا

 فرتغاو هلام قريصو رون ةدضب حرص ميز هب ردزاكو' تالذركك هن كلذ نسهيلا جوا
 ىضطبد لذ ىف تساار نمو مهرمغو بطحإ كيد اوسخ او هر لما اقلط ل0
 | اسافرالبقف موعد نشكو متجرنا نال قاد ٌةفلاَح اكحازنكقسم مرذعام ناىعداو .ئهابملا

 تمم مراسسا لا عدد نم انف هلال ارنب: امك او ارنا

 اك نيب ورسم لما يرهق مس طم ل |

 يتب اعأ نسرهرال ا ووجول اور لن يابا ريثكنع ميو باكا نس نون يتكرم

 عفريت تدرى ا هرحول :١ ىيريخ نس هزاع ةيبنل !عوبجرلا نيو ٌةدرمالو اهي عازشال
 رحل تداكن الد دوبل ها تكش لا ذلعاو مدّهالو اوله اذ انرءولعشيال جا ممالاعاو اياضن
 لعزل, ررلاو ذرعا ةيالا هام عاجلا قعماربا لاق ةيالا ةل 2-7
 نعو ييمرحأو هني ملف امدإ هوني نلريتتا او ترحلا اون ف ةدال 'كلاسرلا دف

 هناكم تومي قعيهك ههرب 0 ا ىضن ىرل 0 هاج

 هيلا واام "رهو لسو هيلع لاا لص ءاوسرم قر صرب
 كنج تررطف بريا مزمن هلك ١ نككو ١ اورمر دول صرخا هم

 ا نمزحاوالو ع اه ممر حرب اال هلا سودرسأ بغا نم لبضإل



 1 ل ل ل 0
 نعالام زا نا رو مانا تّماملا ناكل دو برجا اد اراوضرو ا ىنيم |ىمنتتم اذ هبألا هذ كلج انك ننف هوجن هله ابملا هدا هيلع هللا لزناذ مالاسالا جاو نارج
 ' | قتلا تعورلا اهمو ل صقاملبت ىلا ىف مزيج سما رة هاوخراشلالا بأي كاد يال ' هزيهو نارام كولمتنال شلا صربخاغذ| ىلعتت .نلو اولمفن مل كاف ءارقملا انبرعع انلزنامم بدرع ءانإ 7 ناو هارق ءلشوو مريفضالو مهري كحقبذ طقمبنامرت
 ةفاناو هلاحة رتل متوالات رع مرءرتمت ىلا بعمل فر خامس ىزع مهعامسا ىوعب ميمماس بيرل
 000 امس نرلقُمتي انا تح لغعا نيبزاكا لعد 2

 بمص م ناذولا نإ موالاو هاصلاريلعمل  ارمملد هل يزها رك هحاطتنا نو دريد
 امازكل هيلون تو الث ف ؛وأيا هتريضو ردردعو سلاش الذ نسوملا اماو يك ىكاوسر 27 9

 هرم نويت بزل ا دولجج نس رعشمت هلق يرقيرصتو هيلا باق ليم ةشافص ةبسككإ 4
 يبو هيال البجع كارمل اراه انازنارل لورا رك ىلا سوولقو صدولج نيت < نع ْ
 نكارسضد نع ىو رايك عريسفت لهن الو ريزأ عم يقينا صلوخ زهد
 0 ١ هزم ا 2 هأ لصف قس وقوف اهراقت_سرا ْ

 ةعمارل مدنبو ري نمآو دامو ل دالاه لسا ممم هرجبو مالاساالا ل بح رعامج
 20 /ميلع هللا طك ص ىئشملا تعمل قريع را | ىضر مهطم نير يبج نع هي

 | تاىبلكد مرسلا او ىلا نتلاكل م ماىشربخ نس نت ماقيألا هذه تنال رطل
 ىنملا ملا ةعسر نب ةبتع نعوذ ىبلقت نامال ارم وام لوا كللذد ىرخا مد ةاور 1و راطب
 هةع امجد نعاصرا وق ىلا تاصفرمح ميلعالاتف همر فالاخ نسر اجامد ليربلع اليس
 0 نا ميلا هرشانو ميريلعر تا كصوجنلا ىلع وريب هيلع كدساف درو داع
 2 رول لالخ هاد قاب يمن رلعوز ذي لريلعر »صوتا المج اود
 مد 1 ا زيبع اق و 0يريلعم اي سوبنلا ريس ةرهل ىلا تلا
 طئوان :ىانذا ٌتممسام ريناو .مالاكب ىلك رتل ماو. لاقو مفرزة عاف هن ا|ىقحر بوف ىلا حرك

 ةبيهو هعيور مربعا هذا ةتضرامم مار نميحاو ريع نع ع خردو ها لوي ١اس تر دان
 ب! ضيااب ليذو اريد يصير هيذ عرثسو همارمو كلذ بلطم عفطملا تبا ناكل وز نعامر:
 تاكئرثبلا مالك نءوهام ضتئامبال اره ناىربّسا ل قولاسىو د جرن لذ انساب لاس

 اذه نسايش ما 0 لم سل دال" ميلب لازفلا يحن بيج أو هيئرل ما صفا نم
 مقروزريسح ني عاذ تقاملا وس لع همح زب ميشو املا هطعاو ٌرعل صالخالا ري 0

 تضباس مرشنال زباب يآ ردوكة دو رهملا هزامعا هربحو نو طز بان الا و ريدونل لعيتلم>
 نببرم]طمابلا شسانال لنو نوف احلل انا ىركذأ انش نان "لاقف ءلشنخزم' لنك مهام ىلا :
 هإزلاوأمرخآل قسم انضاق زاك اسست تشات واضالا ثارك باسو هفلخ سالو رم س 0
 | همس (وييلبو سنو ةنس رام ويم هزم مويلار يلع ناك لح زارع عهاطظلا هدايا مسابلا رمل 1!

 | تالا ل ماب -لاطا بطر اصعالاو ةعنتم ئضراعمو ها هلشجاره انف ىىلا هاو شل وال ّْ
 كاملا شك فره اوزملرجلا ةرباهجر ماك (ناسررلل رعالإمل ١ ةمياو تاسللا لع رلجو ١

 مفرود الو هتضفانم نيتك نلالو تضرامم كروي م م 0
 مارس رعرزباملالب ميش رذنبالا ل ادا هنسد وس نيل 1

 فياشورمالاز ام ةعاحرعرزو إ صن هيبدع طع مرككلا و 0

 5250 ١ل كنا ماس هاميال هنراق نا ابهنم هيك امزح هرامعأ ثوفالا

 نسل ابرار مالك ١ نم عرزخو اًكرط اًءضخ ل ازال بحل هأ بحود هرب د شو ةوالاح هرد لي
 يسنريو تاولخلا ف ميناس انباتكر سيعااذا ىداعن دب درتمل ا عم لني هفلبم ةغالابلاو
 انوا امن اهصا 0 ذاههجنيحوت الب نم هاوسو 00 2
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 |4سيل ةرسا لضمل اوهرود غنا ى نع وطمس ودرلاةرثكؤع نلدعال هنأ هناب نارملا
 | نلت مل ىرااوه ةنسسل الار ىجنليال ءاومالا هب هير ال 1 ادد دخلا لرهلاب

 3 ماينلا لوا 0 0 را تال بضا ه2 م

 'ه قلك ناىعرداقب لاو 4
 اري ا 0 و ا تيرم 1 00

 انا ىلا نطرش امم همس لج هلى ق ميشللاو باادال ١نساخو ةرخال رار ارابخاو

 00 ماتلاالعف ناار 3 زوثلك نايت باكا ذبل ان ننو وش |
 ورصم]لاثمو َمْيْذ اسس ارجرو ارم نافل ا! رس لزم متاارد ١ لسمو ةدلاصالا
 لودر لول جال عيا كشو كرما نينو كيت كادر ناي
 7 0 ينس مودل 8 7 ٌقراص يل اق نم لزمللاد سيان حاوس سا
 !باطزمو مهتسم مر 'ىروعن مي كسك لمو سا بلوت نمو طصشا
 طه تلاوات ١و 0 ميلا ركمأ اوسرألا همصت عريب هللاواضا ظ
 ومد ال هميندا نسل هاو رب كس نإ معا !كانشلاو نيسملا ||

 هارت رزعرالاى طر ةومسم نبا نع ةوْحَو و درلا ةرثكؤع ىلع / وربي خىضخسد الو
 لتر واسلا ار مال ثيرحلا هيو نيرخالاو نا رالااباميف كاشتتنالو نلتكجالو
 ميما بأيد مسا داع العام فن نيرا, طلع زم
 طلو يك رونو لومل رمق هذاف نإ باع ر يسكن كو بولمل | عسير ككل يف

 ا ميرا تك لباس اررسا ب يه رصفن دانا نم
 لخابمضانلا نا هلبق بكا ام فامّصا هلك عاوجو هلضانملا هراَو ةمريذ مطتدال امه
 | نسحو نارا ظن هديا ردا لله ذ و لول دملاو ليل دل ١ نيب ريف رهمج اسس تازمرا زعتلا
 هاىلاتلإ ةربسمد ؟رعووؤ هيشو هرسا تخالابلا هزه انشاو هيعالاب و هراوجلو همصو
 ا هاف ناانسو ة ةدرهنم# روسو ر حو مالاهزماّمم امم نيلكتلاو نبدا شرم
 كلا 0 او بولقلا واو ستون لعل سا موظنملا كال ررثنملازيحف نكي لد دبمي
 ليت عريسا انس و عرسا هيلأ“ ؛اوههالا ولما هيلا سائلا هافال !ىلعإبحاو

 است كلنفخال منال ياسو ركن نازل ا انرسدنلو يرن لق هيظنف عيب رتو |
 ةريم بردا ىل نارلغلل ءلضفحر سم نارا ماعدت لا ومع ةايلا نيك سمراحاو لأ
 نملؤانسحو |رماسسمأ مايتملاوأرعا ا فالاتيأ نئسحو اًدشمد مث ازجا_ صمد راك ششم امرا
 ةرحاولا عروسللا ماستين اوروداعم فالامحا لع مربعا باب نم جئرخلاو رخال يصف نم
 بيرو بيغرسو رمرفند يحول و رد تاشا ويوبعور لح ور لارقساوربحو لوري اكع

 تفحضانهكم هروتعا1 11 عيصنلا مداك 'ورلوصم لاقي للاخ هود ةرياوف عشا ذ يتلا

 رامخل نسابزو 00 ,لئانلا كامامتو هتدؤالقو هيل ارج تندالو منوف
 0 17 20 مير هنو رمل كلوا مونرو مر مهدات ورافكلا
 مهيونو عيزرشتل متلك يرسل زور لتاسو كال حيزا ةلؤجل ىتيربتح او مج طاام مهجن
 ماسلا زل رمو 0-2 بيزاتو ورخلاو يب دلل ىزلتمهريعدو
 0 0 هركذ «راشت رو مهلا ذ الغ ا ريلع لد سبل اري بصتو
 ا ريا ةزجو لاهل داع ورك هذا انرك ءامم ريثكو هاللازهر ةليلقلا تايلكأا ريع وطنا ىلا ةريثكلا ةليشجارنمو ماظن نسملو الزمر فانا رايد! صصخوماملا
 بباب ئنيالا مرئارعا اوس اكد ره نذ بتيعالاف هتظسالاب بإب ملح داصرتكام نذ ملا
 ةدئاخا اعني فم نع ورك انمرخامريشك, ثكدكو ةضوابلاهرةلصفلا

 0 دا اوبصتن ن نعف نول ول لصاخلا هز ل سس ا 1 1 ١
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 2 ! ةفدع
 ىل !يرياكو نقلا ص|وح نم درب أمد - 3 سال

 رمد !لامت هللا لا سسشلا سحور تلا ف
 نر أولو شي

 صرت وسر رع ليعر هلا قشنا لا ردع ل )وكر حومسم 000 نع مير
 ةياؤ زم وخلاف موحدا ضر حطم تيريبجو كيحو ةفي خح درع انباو سابعاتاد | ىشارّسم دوهسم ىباهاور اك دوهسم نياريغ هأو يرق هللا بع ىخ همدرا ةالومف هلع 0 1 هنعيا| وذم دوهحسم نبا نع ضيا هأو و مرّمسم وعصام رإوكلا فهيا ول امها نشنم وو رمت !قاذال|لماربخاف ال ما كلل ذ !ىار! اورظنت حق افال الهال رشسب افرع اناا ضجولا لاتقل قو هوك لادضلا ع يرق مسلا صحو كلا دل شم او ريقنا ييوربخلف "1 0 : مكين اي زماولسف اراك ضال ارش ن١ عرخترم حمي لماذ ملا نايا ردا لجل تشبك ىلا نياك شرع راطك لاف دارو : .قاكوت 0 يسحر ضروس نعاٌسسيا ءاورو يم نما قرط ضع قالا عرعر دما بيلا وع ع و او دسار يلعن ص هما لوسرءلاؤف هذو درك سند لبجل توق شرم

 ١ ا

 بحب هتلادسع |مزع ردا ىضرم سارع نبا ىعمإو ىو ليس نجر يبج هنمبا كبار لهطمنبا
 كالوضر فدزح ننح هاو سو نهادججاما حرا ىضرم رح نبل نع هاو هبٌسح نب هللا بع
 هث.رارحال ! هزه قرطرشلاو ىدز ال ١ نإر ىلإ نم اسبر ىلسملا نجزل'نيعوي )ردع

 دا

 تافويكلارجازدملو لامجو ! باو هييدو موف نحب لوجو ١ ضرمال راما نس مهب اقيوعام 0

 كم تندبامسا نع ثيرحلا ل كشم ل يواحتلا جّرخو امد حا نزع لعالو ؛امسلا ةلملااب
 صن طعرش ف هسارمو هيلا جري ناك ورياح رص ىجسلا نا نيقبرطزمانعدتلا ىضر
 تاتلوسلافضال لاذ ىلعاي تبلصا عر ياع ا طصرتلا لوسرءل اقف ىلا ترعة حرصمل
 أسا ثلا ىسلاريلع ددرم اذ ث اوسرمرعاطو كبعاط3 نايلون مصقألا يري رلدإ وص
 8 ؛ايببصلاب كلذو ضرالاو لابجلا لعٍدّمْكو و تيزعامرد تملط |هجبارم غش تبرزعا بيار
 ل ' لال لون ناكلاص نيرا نا ىواوطلا كحو ٌتاقئامّاورو تاتباث كانيرحلا انهو لاق جيَح
 هدا ركب نب سوو ىور و ةوببلا تامالع نم ةدال امسا ثيل الاهل هايبس نم جلي
 | ةمدرلاب همويربخلاو هيلع ل يصدتلا لوسرب سا ا قهنن ا نبا نح هتيا ورمى ىرتانملا

 يورط تفرش موبلا كلا ذ ناكاملذ اهنرملالا هن ق يتم ارلاةريملا ذل أ ةمواسلاو |
 نرش”



 ا لاقرشسد اهينالوا ةهداصإفل هامهيذ نأ لاقوهداتق مناع هللا ى طر ىشا نع اصلا هاورمق أ

 مساند رسجا ضيا اورو قوسلا ردع ؛|/ورلاب مهو رغحر نبا ل درمان كاد كك |

 هنعور دعت ب اذ نع هرخحو كامي لاق ١ اك مكتللق ىيدح يود كو رعبا ىشرىشدا نع نسملاو
 هيب قلع ياو ر نمرزع مهصلا ىف رتعردداىضر دوعسم كء!اساو ًةلاجرب نيعبس ىسوكحومشو ا ضنا
 ا ماسو م يلح هلا ليصل لوسرم عنك
 منك يضاف شان ال هبصن وانه نفاذ ءايرض فس
 ذم لوريلع
 هيسيرطلا

 74 .٠

 2 ميك و

 او هسا تراذ مث رهدادصا نحب
 ٠> ةجاحوإ ىحأ قدلس تلقن
 ىريدع لن اطمئن كا ىبمشللا
 ارهكشم اربع اس

 عولغت سما هعري اريد رحام مويع سائلا نمئحاركتي لو هل مضفلا هاوي وضحاوبشو عع اشور اووى ةالوعتت لساب لع تكسمال نم انعام ىظفالو كلي ذ نم سرنا هيلع تاب | ال هيبزكت ىلا ىش رس
 ءاملار يخت مرازوعم سسارس هشبامو ]صف مل ىممج نيرصتكراضد ا
 ذاّممنعاطوملا ف كلام يددام رتوعدو هسبب هئامبناو لس .

 عبط قد يرمو“ ماو 0 11غ ما
 ةايح دب تلاط ناذاعم اي كلش ل3 م قعاوصملا سبك نسمح هل :ام رك زم اذ تح ١ مو < نت 0 هداعاو مسرى همجو هيف لسو ا هيلعرلنا ئصرددا + ىذن ل محا ىح مايدد

 لقاها نجزنف ءاْس نيسخ ورنا .' اهريب ى ةيإم عشع حرا مهد بيلا طق هْسي ىحو ام بعساومر عوكل نب نليسو راريلا ثبرح غو انانجطداد انماس اسكر ن
 هثع هللا ضر اربل ١ لاذ اًماَرح دع ل عر يع رتنا لص هقلا لوس مرعمش قطف بف كاوتش
 تشل اند قصباّماو اع داّاذ نعش ىضرم دس ل قو اعدو قصبس امد يلد كاد
 امش نبا قرط نه: سيرلا اه نيتي اورلا «:هريخ طورمت ار ورم فاو وذاف |
 0 ت0 1003 و ا



 حاصلا مركدو عسا شيج ف رذعرتاىضرررغ ثيرح غو هداس قدح عبرا ةتضغ لت | مّيفشفد ”

 . [نطبسارب طّوحسانملا ىورف ءاس ريف سبا بلك مق ىل مضوم هتدانك نم اروع جرخاذ هب سما
 عن مرا فسا ضبد ةنشطملا ليرياع رمل طصوتنا_لوس ممل !اوكش نائل نارك 33 هد انك نبا نكد

 وانا كاولمو اوورىقحسانلا بشمال ماا شن ملعا هللا ابو ملا م هنبضل ايامه اضيملاب | .
 ؟ةنيصح نيل رع رشم ىوز و الاجر نيمبسو نشا اها و قم اهزخا امان اى اليخ ميعم ١

 هللا طجئينلا باص) نيه نع نا ىضرم نيصح نب نزرع ثيرح كلذ زمو هومر كح دوا شامل نوكيسر اف كلت اضيملعطمحا رنعراىذرم ةداتق فال ل قزن السم باتكشم ٌريامثالاث ١ امهر ملال و تاضيملا ثيرحركدو يع كاملا نورضمي معا سمالاعا ريف ئريلعت لا طص | ىينلا تازجنو تاياريف اادوطا ب رحركذ و ءارمال ل ثق ملبس سنع ةتوملمنال ايم م«, جدخ 0 ا ا
 تحد مل نير دازل ىف را داعا  لوضد نا هلئاانشس مردف لاق واهب دارس نسورانا خلص ملسو هيلع لل ليصئنل اىلا ايس او امارحرم ثيركل نات دازم هرلع م رحم انك ناكمي ١ ةارما نامبعامزر ا امهلغا وري اوصازع نيلج رم هبحرذ را نسا ضب ثقنطع مياهصاو مييلع ظ
 مل اسرءا ىلليكو نامل 6 هولم اج ودوم اتبع د يروا
 انا ةنيوند حدف لا يضرذ اف ةقفحد ةنظدا مذ ةواداب لجانب ةوضو زله ميرياعر شاص لاقل 5 رزعرتلا ىضدر عركألا نب لسن عو هلوطد ثيرملا اناتس هللا نكو امش كيابزع نخاز ىلاناف بهذا ل 4و ايش الام قحد !ىزألا نم ةارسلا ميطرما خلاتما الا اداد زي
 ورياح رد طصئبنملا ىلا كوبا بظرف رد رشي ةفيرف ,شكعيف ةريسبرفل لبحرلا نإ تح ضطعلا |
 زواج ملو ندا نم سمماماولف تيكا أمسملا تلاَق قحامعحري ملف هبي مفرش ؛اعرأا ىف '

 فيم نيد وهو ل ىرياعم»ليص ىنلا لاق بلاطاب ا نا بيعش نيورمسنعو ركسلا
 لل جل ضرأالا برا بضي لسورلعمةلاطصجنلا لزنذ هازل ايناس الايلط

 1و

 ىضاقلا انثرحرداحدو ميكربب مامطلاريثكت لورباع | لص زن ازهف نمو ]تس

 ما“ رام ىازكرت ئحاولملاذ نيهعسس عدا فاق خ كال لكس نالت يس عدال
 ل يابو لسا عحا
 م 0 ا ب ريع ريل
 0و ريلعرتلا صولا خانك بعرس ىضر ركب ىلا نب نقلا ربع شرح ثدوذ مو نورحأ يعي و

 ةدصو «املهزم ؟اص ندا ثيرحلا ظركذو ياسو نيد ْ
 ْ رمباو لاه طن واوس ىوْبْض هاك

 نوه انالاذ نيلمصم ان ملمج ساربطب داوسرمزحرل حرت ودلامناسو نيت دال! نسام را ]
 هربا نعكراصنالا ةرعى) ني نعرلا ربع يرحل :نسو ريعيلا لعمل نيّمصملا لصد

 سانا تئاصا هصلاوركزذ مبحرتاا ىضر بالذل نيرعو ربه او جوك نب لسا لنمو |

ّّ 
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 مامطلا سس ورنحلابلظيرلا انج داوززال ١ ةيضبب اعرذ هيزاغم ضمب ىل لسيوريلع هت يسجن عشا
 ننملا ةضدركمت رزخ لس داو طنب طر قلا نس عاصلاب ىلا ىرلا هدلاعاو ليد قوفو
 نرد ١ نعل ىضر عروس ىلإ ىعو هنم ٌقنو هرلمالا احو نجلا غطا مةبحواب املا اعدرش
 || ةدصا رهاب توضف مرتج تح مع "نصلاالها هلاوعدا نا لسوريلع هللا صونلا
 بالدني لعن ن عبو هد اضالا رشا ايف ناالا تحضو نيحاملشم شو انخ رض انيشساس اناكأف
 هايل نولكأي مرق ينم كان رااؤاكو ريسلطملا بع عب ملسبو هيلع هنا ص هللا لوسر مهجوزع هللا

 ا وورق حل درت نيفيا حد م وصال بو اوهسشم تحاول ذ عامل نمارس مل مصفى رولا نوب رمت
 ناورما بزيزب دنا ئح ل سسو هيلح هللا طصوشلا نا هزعراىضرىس ال نو بج رف ذاق قو
 لطم ز مرام رار هيد اوف حملا مرت و وخلف ثيببللا الاثم حتي نم /مورعلا مساس وم هلل وتد
 ناكاماوخروتلا قبو نوجركتو نو رختي موقلالعجو هِعِباّصا ثالث رسغو همار5 هعضوف امسح
 هءز !هاك مهلا نا املثمو ١ ةضملا هزه كرخا اياور فم نيسسرو نين اواامححا موفلا ناكو ١
 تدنر رح ماركا ك باك تنلضو ناعم اطال عقدا لادا رسب يايات | 0 1
 تنهط موال ا يلع رطاذ نارزع مهاىضرم بلاط ىلإ سطع نع هيَ نعي يزعج ثيرح كو
 عيججا ميم تْوزف اهيرساذ امم ارئتيل لس هيلع هلا صون اىلل الع تجود امان اريد
 ضل زءاو رِرْقْلا تضر جامل نعل مالاسملاو ةالصلا هيلح هل تنزع نم ٌةفعح ةممصو بارض
 سما نم باكر يام جرا دوز ها ردع ىضر باطل َنرَرماو هتهاشامامتس انلكأف تلاق
 ٍضيرل|لبصنلا رد ناكو منم سدوزف بهذذ بسذا لان صال كاس هللا وسوي ك قف
 اهبّدم ىب ناهنلا جاور نس هاشسو روج باور مهو ىسمخالا نيكو رياور نم لاعبو مل ١ نم
 نر باج ثيرح لذ رو نسم تميمكار زي عمرا #لق هذال هنيعب ريثكلا رذحرتل ىضن
 ”ريتنس امر ةضركرم لو ششبقب لد هلام لصا هبا ءامزعل لمي ناكر ذو تمد هسا نيد

 امل ىصا كر دارب اهلمحو اميري هرما نأ نمت لسيف هيلع هللا ليصووشملا هاذا يعمد فاق
 و هنسال نوره اداعام] ثمل صفو هيباا مع رذح هللا ى درزي اجا م واذ عدو هد اسم
 انصاردعرش |ىضر هريس وبا كه قو كلذ نس اوبمتت دوم ءامزعلا ناكو لق اطعااملشم مداور
 كق ا وا 0 يوم م 2
 ثا يشب راح اولا زرع عدا فاق مش ةكربلاب احدو ابطسبو هضف جرخات هيي لخداف مد اف
 | لو ررم ضر! ظفري لخداو مد تيجامزخل اق اوجشو ملك يجلا مطا حلا زك متع
 ا ورك أو لع, ىلع رج صرت ل وسر ةأمح توطا ىرنم تاق مي تبدجا م شكك لح تضبقف ْ

 از مسلحي جن زبور ذيف بسذخ قم بهتان تعرقل ى نر كقحل عت تال انعام ١
 .م ل صونلا هعتبتس اذ وجل هياصا نيحرزحر اور مرره ثيبرحأس يا هسمو ةرع عع ْ مضار ملا ناو كوتش هوز ياما ناهلشم تركذو هتلال بس تسد سازكوازكرضلا 0

 5 ١تااواناتيقي_لانو هيلا 0ىريلعرتا ص ٌْ ىنلازخلاذ 1 مججو ىقحرحالا هزخاي مث دري وقح شيف لمرلا لصعأ تام يتسن ثنا هل يرباع رست لاا رف موعد اهب: وما تين ثم رذم بيصل انا قحأ تا ؟
 اًريثك للاخ لايع تاكو ناد لي ريع ما كص ىنلا رزجا هنا ىرملا ربع نيرلخ يرحل ملضتملا ب شو سور تاره رمل نخاف را جام قيحلاب كثمي ىرالا وال تلق ىح برشناو

 ا ناو او هيل ىرعارت ف ىانبل رجرت لس | :
 كم

 اهيندلازاو شال 8 م تررشض بشاف

 ارو زج ني و ةسجوا درسا ةعبرم ام ةمصعي الالإبرمأ : هتءا طر دطاذ عل لسبو ريل ع رت ص تملا لك فكرجتالا ثيبرح نو شالو رثلا بخ ذ اولضمماو اولكأت هلايسل كلذ رشتف كربلا اي هلاعدو لاحول ثا ١ اهلضئامجو ةاشملا نعنع لم١ رياح راها طصمجنلا نإو اظعالظع هإابعّدنت الاد هاشملا نحن
 املس نوي قف سممذ يسانلا لخدا امسار
 0 عا

 اًسيح ماما تعنصنف ميريل هللا :



 ايذلخرلل ا رجبخ صب تق قح تنعيم كمن اهئاخ لب قحكتيعا صحا مواعظ |

 8 ٠ .٠ ١ . « دوب ماو كه 3

 تياكرلاط ا نيلبعو كالا نيوشاو هد نيس ءماساو هرم نينو دوعسم نباورباَحو ؟ردربو

000000004]... 

 ارنا ميناركتو هتوعدالا هلا عول لو وةوعرذ تنل نمو انو نال ل عدا مضاف
 ىبصوتملا عيصوو رع عشع وفل هيلع هللا طعونملا ضل لاف ةرجاث فصلا اوألا موحد ام ثالث اه ل
 عئرم |يللاقف يمك ومش محول: لوقي ن١ ههلااذماس لاق وريف اعرذ مامطلا يع هد ملسو هيلع هللا
 ميصلايتمثالاثا'لوصفل | هاه ثب داحارتكحاو تر نيحوارثاك ناك ت عضو نيحكردااذ

 قا تال قلل ثقل نكي ةدوبمتس مه اجو روت م رصصتلا عرشك د
 جيفلل ربل يد جرحا اير روعد انجب اججاو هونملاب هلام داب شورهتملا مالك لصف
 «رجا انثرح ىوخبلا مساقل ا ىلا ع سرنمملا نيررك ىلا نعرتلطلارمعىبإ نعمشز اجا امجد عاصلا|
 انكلاق بعمان ررع نبا عرس اج نغاقوريص ناكو ىجتلا نايحوب !اننرحضخلل ١ نإرغ

 الهامل لاك برت نيا ىنارعا ان لاف ير عا هنمانر نر يغسل مسو هباع هتداىبصمجنملا
 هلوسرمو هريعار ناو هل بر شال هرحو هللاالا إال نا ىبهتس لاةىهامول اق ريخملا ثالزه

 أهاعرذ كيجاهش اذ ارعداف ىدارلا طاش ىو مسا عرهتلا هزمهلا لوما م ليعشلا ىبتسزعلاف ||
 :ماكملل تعجل ن ايت هبا تمض اان الهر وسشسسا اذ هدرج» نيب تما ىتحرضرلال اخ تابضاف
 كلوعرو ههدال وسر موهتسا كلنا لق ها لاف هدأ لك ,ميلح ريد طصئنلا ىلإ رعالاس ةردربنعو
 ثضرتالا رتاج خ امقورغتمطتنت اهنلخو اهدي دو امللامشسو ايم ىعورمشل اتلاف لاق
 قسري ك يلع مالسلا تلا لسوو هيلع هللا لص هلهالوسرمكري نيب تنقو ىتحةربطس [اهقورعرج
 ىل نزيا ىلارعال )اقف تووتساذ اًمقورع تلد ثعبحرم ابمينم ملا مجرم امهيرس رخال ١لاقف را
 كيرجلبما ا ىلدزد اف لاف امو موهش 'ةارلا ترصال يحال مهن نااركحا ترساوللاو كلن ١

 ليص مالو سربسو ليوطلا |امزعرللا ىضر رهاررع نسر ياج رح معملافو هك هداف كدلجرو|
 مقفول الوسرئلصم اذ يدارلا ط| شب نيا تس ذاب دب رئاسي يشر مل تجا حىضفب ؟تريلعشا
 ريعبل اك هعم تداتغاف هللا ىذا: يع ىداّمنا !اةفرلك اصعا نس نصت نحلاذ اهارحا ىلا موريلع
 | امها مهني نصنملاب ناعأ ذا ح كلا لةميكتحالاب لمف هذارككو هرئياذ مناص ىرمل ا شوغفنحلا
 5 ىليصرةالوسرمكلإ لود ةرهشلا 201 يرخارياور هو اتماتلاف رشا نذاب ىلعاتبلا

 1 يس

2108 

 ٌةلاسعم ماسو يلعردل بص مهل لوسر ! ذاذ ٌتْضنل اذ ىضن ثرحا ُتسلحو دحا تعزل |

 ةوحاض ع هاىطرسبز ني ًةماسا ىدزوالامشو انما زكم هسا ل اتت همَقَد اك

 الخ ىراتلق ةراهوا لتجزم ىرجلهلاقت سانل اب مضومريفام يداولا نا تلقت لسو

 يم يات ا كري ل ركع الرا لوسر نأ نملك تلفت ثايراقنم
 | ىغا هش ىدلاود نملك: تلف كلا دل مءاهل ل قو ماسوريلع رولا صرة الوسرم

 هد 42 قح هزفاقي راجعاو نمّمجا ح نيرا تالققلا تدارسرتل
 | يحىفرتعي هراجاو ةميارل هروب ىسفن ىلا وف نقرتفي نمل لق ىللائرتجاكضت

 ف 3 قريلع هللا ط صيدم اوم تنكر نع ىضر ةبأبس نسل قو نيدضاومملا 586

 نعي اشيا اور وام اف نيب وسما ركدو ئتد ملا ننس ناو طرك دور حسم

 | هةلاطصونلا نع نع |ئىضر دومسم نبا نعوو نيدو ىف هاكم ومثل لم م نولات

 نس اطار اشارك واضيل هيابس نياوهو ةرمنيؤمب نعو نيدح ٍيزغ دنياك لوبرلع
 لاقفارهشمىلا تجر رب تئاطاف تاجورسو!ةىفطواركرد ليريلعيت يصر لوس
 تلم” دوعس نهار بحث ين حقو يعلست نا تنذاتسا اه ١ لربع تن ليص الوسم
 جمس نبا نعر م |خينعو هرج دا اوعقسا هليل نحاب لوريلع رسال صئنلا بز اربع

 امور رج تاج وميسي كاس :ةرهشسلا هزه لاذ كلل درت زهارل قنا نا ثيرشلا اه في
 مننا ايف عرقا دبى ضنا ود اىخامل إل ودوم لالا ثبرطاَل سرك و عقم امل

 000000 يموروس

 ..| لسوء يلع مها طصر» لوسرنقوف فاس طعامهم ةدحاتل كتم اقفل ةرثذ اس تانريلاو -ت 7 0 رسصجلا انكي
 ول 1 0 ول اسم ملسو ريزحر إل يصرت»ا ل وسر ظ



 نري ماع ا هاو رواردانممو !اهبشفت ٌةصتملا ميعاوتنت ارق مهريغو مبع قاوم نسم
 اتس 0و,يلع مقا يص هن ا كروم نيرككو ىفشيحورفلا ماهر اشتن ال تراس مه امس تيمبااثل
 (لغتيتبو اون زاوح ىفصر ه1 تعزناف يحس ضع اذ سو ىهو اليل ثياطلا ٌيْرْعَو
 | هيلعإريج نا هنع هلااوضرىنا تيرح ا ذزمو ةظعم هفورعم كانهتو انتدو ىلا نواس
 كوسر,ظنفرمش لاو ةيا كبر انا خالف اير هلرمو ملسو هيلع هللا طعمجنلا لاق مالاسللا
 ملسوريلح هتناطصرقلا

 خذا ليريلع
 افاراملسانلا ؛اكبرثكوزيعر ناضل سمس رياور كو هراوئخر يملا ةيرعا قدجرشا يبا سرس شن
 تكسنريلعمرد مضوف لور يلع وا صورنا اج وحى شنو عرضت ح بلطملا ربا رس ةبو هب
 ثيييوشت ىدلاو عمخ د ريو ركنا! معمق ال كب ازهاد ١ 0يريلحر تن لصونلا لاوف ريغ دان
 لوسررب رماذ لسعر يلحق, صده لوس, ل انْرَخ ٌممايسلا موب ىلا نكس لزي مل همزتلا ملرل
 نعيم“ أو ىوس نيلبسو باطل !ثيبرح انكر ربثملا تكن فرذ ىل كر يلعرلا!ىليصرلاا
 | ىلإ ثيرح و فقسل ىف تاعبحو ١ عرينص تح تكد لبس نع ٌتاياورلا ىضعب طيو نشأ
 هنعرت|ىضر ىلإ واخا ىويسملا مرض انإو هيل لص ميريل ع رتل! ل صرتمل ىلصا ذا نال
 موريلع ها صونلا نا ئارفسال ١ ذو اتاف دداعر ضال ا هّمظكأ ناملا نع ناك
 ا لاّمف درب ث ردح فرو رداكس ىلا داعم هرما س هسرملاَو ضرمالا قركت اذ هس ملا هاعد
 ىقيصئتل ١ ىقصا مت تيس ناو هرثعو ىموخ ١ د جو كتلح بر كل كورحشلا تينت سيد تنكىرل ١ طياحلا ىلا لل دز 1 تب نا سيو يلع ريدا ص ىشلا عي
 ىرشلا

١ 
1 
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 ىلا رهغض كيبداناإ زم صريتو انركذ سرب هلا نع هاو مو روصل الما هجرخ هانا ثيرحا دفا

 ا كك عكس تس وتس ل بلل ب لل 1

 1 ١ ْط 4 5 1
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 معرف اوضر,لضفأ ! ىب!ىضانقل ا كا هبا عما نيلينطلاو هيبا نعهرورب نب هتلاربعية وا ظ ا ظ

| 
 باوصل !ىيعكمنثملا هلللاو بابللا انام تعا نمل ململا عقند مل ]رابغ وزو ىو ركن ملحم : 1

 ارامل نرمي لع سوقا صبغ نيون تءابعروب ا ىضاظ انش رح تاؤا طابا  ازهزشمم ظ

 مس انكر لاق منعنا ىضرم الاربع نع يلع نع مهرب ١ نعروصنم نعل بنا رسسا ني رح ىريبرلا
 | رقلا ل وسر ممكن انكرنحرّدا ىضرم دوحسسم نبا نع ربا ىرلا هرهر مح خو لعرب ونحو ماملصلا جيابسن
 | 0 كديلع رم صون خا نع ىضرىسا لاقو هبت ممس نحو ماملعلا! لوريلع شا لص
 ىظرركمولا رف نيبص  عيبشلا نممس تح ليرياعر تن: يصردل لوس مدي هنن متت اصح سنك
 | نائعي عنك نعس نيرارثاكو معلا مر ذ ربا راثم ىو مو ن هاه ايدديا ل نيس وحلا
 امها زن ضمن ملا جزل ليترلع ل صردلا لوسر عمركم انكر نع را ىغر يعل قو اهينعةلاىضر |
 ميعر لا |ىضرع ةرمس نيرباج عر هللا ل وسري ثليلع مإلاسلا هل لاق الا ليجاالو ةرجت هاما | |
 ىضرزيئياع نعو درسا ارجا هذ الشق لح لسي ناك دكم اج ف رخال ىلا مراسللاو ةااصلا ريلعر نع
 'ليلع مالاسللا لاقل رسال و رجال تا مج ةلاسرلاب مز اريح رب جف ليفتسا امل ارهعرألا
 هضالا هتالور خيري لسو هيلع هنلإ وص نكي ىلا .يزح ه١ ىضر وف بع نحر ب م نر عبو هللا لوسي

 د الامي هندب لجو سو هيلع هه ليصونلا هيلع مشا ذا نعش ىضر سارا بحشو هلأ:
 نعما نيما تدل لمراوحو بابا ”مُمكسا ٌتنَساذ الامر مهاي | هرّتسكرانلانسرتسلاب هل اعد |

 ثلامريروف قيطد سلا مياح ل يربج هاتاف حسبو ريلع هللا لصون ضرم هربا نخر هز مج نحو
 ةقيرصو ىت ثدبلعاو اذ كحا تبخلا لادق:س نيجرف احلا يعل ىضر نان عوررظو كيوب ١ ملكيو هيآع قلل سجتلار وص ربع راى روش ىعو ميس لسو ريلح رض لص هنم الفاو فيعو أ
 معشوق ررببزلاو ةفطو لبعو همم دارنو ارح معلا ىضر عبره نحول شمو نار يصشسو |
 | هياقصازعو تعم عمو لو ناؤع نع اضاازح هنريكلاو نييشبوا قيرصوا ين كيلع ارناف كاقذ |

 ركدو زاثياضيادب رتب ديعس ثيرح شو نيثنالا تيسنو لاق لمس ىىهرل اربع دارو مانا |
 كلش نتافاخل اف هللا لوسرب لص صارت سر هلط يح ه١ ىو يدق ف هنن دا رموش

 | ملعس صين نار تعش ا ىضرم رعبا يورو رقلا لوسرم لا! رحل اف رآل) يي زعيف جاع
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 قل نيرهانن رح ىراذمل اني وح رب فلا انثرح ىزورل نم رح ىساّملا نسحلا
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 ريبكلا انا رابجلانا سن راجل لحل رَش مرق قح هذا اورءرد امو ربنملا بخ ارت لسيف
 يبل لوح ناك | يع مثلا ىضر سابع نبأ نعو هنع نّرزهل الك كح نملا نحف لامتملا
 | |( لطعرا لص هلا لوسرلخد ايلف ةراججل نصا صيلاب ليما ةوشم مص بالو نوتس
 0 وير قلل اج كيمو ات ال داعب هيي ينج رينو لج قلل ملح جملا
 | م دصامنم فب امدح هموت مقال !هأنتل الو هاذتل مقال ارينص هجوملا راشا اف ةدألا|
 ١ امولطابلا ىربي امو ملا ؛اجلرمسو ارز مط: لمحل نو رنع هدا ىضر دومس نبا ثيرحف

 ظ

 انشرحملا انثرح لق ظفاحل نيسحلاىِب ١ كلما نبحا خب حارس اتترح ثاناربللا لور شو
 ”اييلتارح ور ب ضبوب انش رحل بضف نرش نة رح نر عبرهلا الملا وبا انئرحاالاق ةرجو | مس. تع تبان نب مس اق عب ثان ان رح لتصل لضهلاوباانئرح سود ىضاقل ١ شضاحلا
 داصرق ىنإ عا اجذ ارباهصا مل نخؤ ناكل سو لع ما ليص هدا لوسر نإ نعبفاوشر رع: كدرو به ذو'ءاح ريع ملال يصرلا لوسر جرخا ذا و بهزي مو جيل زاكم كش ورق قلع ةلالص هللا لوس ان رزع تاع ذاف نجا ان نع كات لاق اع اوضة فياع نع
 اناس نبوي ادلب تنس١ الر او تالا اولا هللاىن اولا ق ااه ملام اميل

 >.نفا
 هانم كسح هدوم ©-ع+ .- - و



 3” يسناسليماحاذ بضاي يربط هلا طسموجنملا ها لاق لس ملعب :

 امسل اقر لاق دست علاق ءماسلا لاو نم ساي كدومسو كيبل ايي موتلا هممس
 9 امانا نإ لن هيامعرانلا ىو تجر هنا كو ها سس هلا ىو هناطلسؤضنالا و هشيرع
 تو قارعالا اذ كي زكر باخر ككرص س2 ةا!نقو سيبملا 2 ”از ثيملاملا بر

 ريا مشعر عار اي تعا ضرع رح لا ديهسملا نع ةرويملا تام داق ٌةصق كلذ
 انيعبو ىندب تاح را قنا اعارلا ل نو بذا هق اذ رنم عارلا امرْخاف اس ةاشد سينما |

 كاذ نتعب كلريخلالا بنرلا كاشف شالا م داك لكني ب ذنغمهلا عارلا لان ىف اا
 لاك نلاعا ارلاى اذ قبس اماني سمانالاثرحت نب حا نحب ف هيلع دنا اصدتلا وسر |

 ريف ثييرملاو فرصلاو ضخ مث * لوريلع رنا طولا هل لاّمف سخاف مو ميلع هللائص
 قرم فازعق ملا ضع و رزعزللا ىضر ةروش ىلا يعبينزا ١ ثيرحمورو لوطا ر ضم ْىنرصف
 ارررق 5 ندع زم ملشعا لصق [بن هللا ثمحس نامل أمين تربو كوخ لح ّمقأو سعات تنابينلالامف

 ْ يي ريوس وظني رباه الع الس أ فرم م و ءيكل تاربا دات كف لق

 0 اذ مه ع اهاعيرا انا سما لات ىتذب ىل كمت ارل الا هللا دوج هنرمصتف

 ذم لاقف لت امد د لسو يلع طصتلا .دوجفو هسالاساو لا
 يا 1 منذو كا زكا هرجوف اهرب ا هرج ك مغ ملا نع

 ر عرملا نب لدغ نب اسي عو تبول اواناهرشاو ةصقلا بحاَص تاكزناو تاي
 بوردو ررهس ىلإ ثبرح]ثع دلمالاسا ببسنو ابين مظل عزل هَلَقَم ناك داو رذع
 4 سىحا) ُهارجَو بيذ عمه ميما نع ناوفصو برح نب ني زس لال رح نا ارسم بهو نبأ

 لصّاربع نيدوشكلا ذز ميسا بيزلا لاقف كلذ مارق بنما نضاف مرطلىظلالغرذ |
 ا ىزعلاو تراللاو نيمسوي ١ لاف رانلا ىلا زبوعرت و رنج ىلا مرعب ةنبددملاب لسوريطعرآلا |

 هباهصاوليخشال ىرجدناو ربحا نسل ثم ىور رذو افرلخ اهنكرتتل ةكم ناس تركك نال
 شوك ىلا شله داثشاو دههص راض مدلاكن ميسم ال رزعرشلا ىضرم سا درس تتسابهع نعو

 3 نمبقخ الد رامص مدلاكن اسف ؟ىنابعأب لات طقسرياطاذاذ لوريلع سا ؤصوبنلا

 نععو همالسا بيس ناوي سلاج تمار مالاسنال ا ىلا كلوعري مم ىوريلع ردا ليصرللا لوسرم د نا
 0 و 0 يلا تال مسا اطول
 نأ اهميوحجو بصخا لاو امن مطاع ىل ناي رببخ ويصح رصمب |

 ا يمرس صن صل كنع ىؤلوس هللا
 لعرو مر ركنا ىراض.اطياح لسوريلع هللاى يصون العد ريصرول ئطزع نشا قو

 0 دوهيسشاب قحا نكررزعمسا ىضرمركرب اكافف مل تروس مح طياخل نو راضازلا نمت

 ركذ و هارهشريمب اجا طياح لس ىريلع ريل حرا ليصوجنل الخد زعل ضم نر عرررج طا نعو تيبرشلا ||
 اىريزمجيوب هدا ربع ةرس ني طعن و دال ربع تءرياجو كلاب بهبلمث نعال هاشمو هاشم
 هيلع طم ريلع خد اهل ميلر شمالا طياحلا حا لخرد ال تاكو لاق مهنعدلا

 | كينالاو امسانيبأم لاو مهري ندب كيو ضرمالا عوشم حضوف هاعد
 د 4-2 1 0 نال ار نجم ىصاعالا مالا لوسرم لا ملمنالا يش

 كال تايجر را
 ناب ها 2 و مع ذاودارا

 مدا مناك ثنا داو يق فلملا
 دابا 0 يوررقو مخنارفاف

 لعب 0 هاج تّدنف مج ب مالا ماراغلا هليل 0 0 هيعسئب ل 3 02
 هنا: در لتس ترم ورحم رس هام والرذبا تفوت اة
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 لسور يلع را صئنلاو هباسب اسماك نكرمل حا هدد ناكول اول اق كلل داو ارو هأ نوبلاطلا١

 كعنج تانرب لوريل را صدا لوسرملا بف ايون نيرقلا دحر اوفر ضن اذ ممالك ع مس
 ١ ىنأا نامان عزنا ىضروإس مازغو اربي نمقابإ ممل ننمل دراذ دبع مودارو هبل علسو ا تس

 ١" | انهو داصتلاق كتِجاَحام لاف هلا لوسري ميبظرتدانُد اوف لسو ميلعر تا لص

 | | الطان نعل نامنتو لذ عجراو ممضراف بصذا قحتلطان لمجال: 3 ناش

 || ةيبظلا رزه نللش لف ةجاحلرها لوريل قو ىارعالا هيتساناّسنو اذ تعجرمو تسّْنُه
 || تامل انه ىورتال رسمك لاو دا ال١ مااا نا بطال وشنو ءاريضلا ىل اور تيحزحلاتلطاذ
 رمتعرأل | وِضر ذا ممم لا همجو ذا ليريلع ردا كصرمقتا لوس ممل ؤمهنيفسل ىسنإال |ريزعتت نم ىورام

 تيل زتو مه بارك همدو لسور يلعرملا لطصرألا لوس رمىلوم هنا هجّرمم نسالا قاف نهلاب

 ىلا جطهب ثردككنبدس نا نعت ىضر هنح ىرخا اباورمهو كاز لذم رو ضن ركحخو |
 طعما ا قح بكم قزفي لم ملسو ريلعرملا لصوت الوسىلوماذا تام ىسال ٠ ذاه عرج

 اهالح مث هيعبصا نحب سيقلا بع ىضب نم موقل واس نذأب مواسلاو اصلا هيلعدخآو ٍقيللا
 مالكرم ردسي داج نب مهربا نع ور امو ىمب املس ىداميدرلالا كلذ قبو امسمامللراصف
 هناو لوف سو ريا ع ردا ل صوونلا وامش بام يرد زي ىهسا هإ ل قو سيخ هباّصا ىزل اراملا

 ئهيلع رمال صونلا ناو مبعردتسو هسأري بابلا مملع بض هباضصارودمىلا همجوب ناك

 اهحاصل زريق لبصيونملا ىزع ريش ىلا فانا ثيرحو تاز انزحو اًعيزحرعب ىف درت تاما
 مهن اًصا ردو ركسع ىف لسو هيلع هللا صرت لوسرم تناقل ازنملا ىو مكاما هاو ارو سام هانا
 دنجلا ىوراذ ملسيوريلع رتل ا لصدتللا لوسر امال مداخل اه صو ياس ريغ ط عاوز نو سشطع
 فاقف ديفو نيغو عناق نباءاورم تتتلظنا رق اهرجوف اهطنرتن كاراامو امككما مهارل لاش

 ةالصمل يلعٍةسيزل 053 اهيبص ذىرالوس اهلا جعزلا نا لسور يلع همت لوسي
 انتالاص نم رش قح ثيورتللا كلر أب جربت ال هر المسا ضسس ىف هالاصملا ىلا ماد سوو عداسملاو

 انيجرق ا ابلااره فثرحلاو كوريلع ها صا ص وح اضع كارحا ف هات ءامجو

 ىهجنلا ا ىرقاولاءاورامأزس قلت و مالا تكور نم مكى اسو كلذ نمرمومؤملاب هنم

 تارملاو نايببصلا مدلك رمالكو ىكرملاا رجا عاصف مهلا هثمب تنزلأ وتل ناسلب
 لولا وب اىضاقل ارباع حل |رقب هيسنل !ىجا نب مآشس ديول اىدا1ننرح عوبنأاب هل مهمداههشو

وت لروسرم ن١ هنع هللاىكر برس ها ثبرح و ملسو ميلعرتل لص
 اك لسوريلعرّه لص

 78 8 أَم ىذا ١همحو

 .لا نيرشبل ءايلوال امههد هنا امزرعرتلا ىضرم سارع
 ناك دانيا نيا حو هلم هنا ورو انرزع تينا هنع ورفع ىرماولا_لق عمر

اأمب عهاكيمشم تام لّسسوو هيلح هقلا صدا ل وسر ن١ نور نولسملا
 هىبننلا نس هللا همرك

 هتم»اازيدومبل الذ لك هراعرش لصقل وسما ثيرحلال ه١ عمجا نونح نبا لاقوأأ



 كيررحلا ىورو سبع هلااوضررباج نئشاو ةريرمىلا ىسذللذ شتاياورلا فالاتخأ ًانركد
 السن اولكل اق و هرب طسنف عرخا كئلاق هنناالا رإشمرككفرنعر ل ئىطررسسسلإ نعئاازبلا
 ثلح رق ورزع رض لضم اوهام انت ١ ل اذ احا انهرضي ملف رثاا مسارككو اناكأف
 بس وصلا لانا يصلنا لها هتيرمسملا ةاشلا
 فيورحو مولا وار عو ا مسيملا ةاشملا تن مثلا هئلخع مالكه كود ليف نإ بابل امه
 || بسر مرهو انيس نعابلقنو اىلاكش اٍسيفت نو دامنم ارعجسو ابو مق انّ ىدت تاوصاو
 ممتد الى! ريحا د ارح ىلا |وبع ذ نورخخاو كت هلا امررمرك/ىل!ىضاتل او نسل ىلا شل

 ظ طنا كلل مح ملاذا ملعا هللاو لما كو نسحلا ىل انش نع اضيع حو هرمن مالك |
 | ةرابع تناك ذااماف هدر ةايخلا ءرععه اه دوجو ليقسلال ذ١ تاوضالاو فورحلا دوحرل
 ىلا الا حمال سننلا مالاك جبال ذ ١ امل ةايححا طرتس رز مرجب الاف ىلا مدراكلا نع
 بكرم حن مألا تاوصالاو فورا ورتفللا مالاككا دوبحو ئااحا ىف قل الكسر باس نمر نس
 | ءارلاو عزجلاوىصملاؤ كاد مزّمِلاو تاوضالاو فورحلاب قظملا هنم عين زهيري لع
 تاك نال اذهو مداها زم اممانركما هلا د اًناسلو اذ ام قرخو ةايحابمي قلَخمتلا نال اذن
 ايشسؤيإورلاوريسل لسا رمرحا لق ماد هنينحو ا ههعيست ل قنب متبل !سمركو أ هب مهبل اىهلقن
 | ميكو قورو هللا قفوملاو رظنملا ىف هيلا ةرورمضال هذا خب هاوعد طسوتس لعل رد كلذ نم

 ظ 0 ةيطع يرن نع رهتر#
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 تحاك
 يعل اق

 مدخل وكب

 روما



 حاقالو لع برضا 0 جرف ىذ و ىله دان ىلإ هجوذ مهسبر قصور هدأنف نعرزشإ

 يرصد نعيد 0 يوم

 0 كليالا هجرتا و كسلا مهنا لف نيتك ,ليص ماضنتن َنلْش ادا
 اراااننكرتو ب محن لاف همفشم ىلا ىرصد نغوْشكي نإ ا باق ادأ

 مولع هلا لصون فمم ةةنشس ارو انقل ”سلالا بخوا نبا نا كرو عصب

 ىزشرم ناري اًرهس اه زخاذ ماوسرم اه اطعا ل ارلع طن ضرر 1و 000 '

 لاقنو كرف نببيبخت عرشملا كك مما 0 «انمسيزعوهو ارب هاما هب
 هسنيع ىف ملوملعر قصرا ل اوسرم ثطنذ ايشساد مصيب ال ناك هانيع تشسا هانا نا كبوف

 حاوي نييصلا نب ماك فدو نسا نباوهو ةرمالا ى 00000 هتيبارنت رصداذ |

 لَ لم لسنا اربع ة4ينلع سو“ ءارمذ ريش : ل ,ملعرلل| صرت ل وسر قص و ع
 ١ ةلسقاس ةبرض اح تست اًمراب عصاة اذمر اًذمر ناكر رجيخ مري نع هللا ىضرلع يع 2

 1077 تبريذ ربيخ موب هنع هللا ىكرم هيكل 1

 عريف ترسكأ ذا فز موب لل نطلع قاسعو تيريذيفرشالا هبا لق نيم بكا ىلا[

 ىئصوتنل الاّمَق يبل مج ذع هللا ىضرملاطدا ندع تشاو هسرف نعلزئ امو رذاكم |

 مي لمجربا عطتو دعب عجول ا ثادوكتشااف هلجرب مرض هذ اعواهنشايمللا لمريلحرتلا

 هاور تدصاذ ابمصلاو مكمللعرتل طصرلا لوسر امدح صبف همك لاذ“ انزع نب دوسري ردد |
 ا قرباعم يا صقا ل وسر عجرم يش بص ناس نيبخ نا اضا اردد سمعو بسو نيا |

 "ايام هماو صوح بلع ثنو يرلعرطل يصر )وسر هدرف همشسلام قعر اعطي رضب |
 ,اهماقءابااساطعا م ميربرسغر هبل 7 اف 3 ند الإ بدلب هي ىبصار مم مثفزم

 30 داقس ل هع مدانلا 0 1 0 .يئانش هلأ
 دوسالا روج حل همذ مثذ ةرريص مست نومحرب امل نيب هارسا تاج

 0 لكتو هلاعد 1 7-2 * مع 0

 نيسلا امامتن ةدارلا نانعو ت 0 السوم حش تكا
 | لكفونوامامط ةيراجمتلاسو رث !اهل قبب لدار ميقحدنك نبت ازا طع ص
 فامامو انف كين كنىزلا نما اتلاف «ايحا ايلف تاكو نري نجد زماش وان

 ةنبرملاب ةاسانكتملانم ءايطإ زم ارباع ! اههرج ةردتسا ايلف همنمت ايسر نكي ماد مي
 ين ع درباجاد امج ني عسا باب انهو هياعد ةدامعا هل هانع# ؛انفلكقما

 احرف ««ولمم لامع د هضأح دام.معاج ورمل هللا |

 هيلو هاد وعلا كلما م اعدا 0 0 17 هد 1

 5 ,ماح مسائلاوب 0011 ا هراددلوو |
 2 و ندع يافا

 اك 1 0و ىلام نا هللاوف شالا 1 هتيانا

5-8-6 0 0
 ظ كب كنف در 

هتسورذو دوألو اك اوكا ال ىرأ وز ممباس ناس |
 ةثاوشر فرعي ترن جرلادبمل هاعد 

جه مولف نوادبملا ةكربلاب ىزع |
حشو ايس ةهتنح بيصا دا توجرل ر

 3 2 هللا 

 قحرونلاب تكرتزمسزل اخ د

 | كويلو الاس نال ماما تلج 0
 نبل اموي قنعا ئيظملارفرماوعو تاع ةيشاانل رن رتافدص رسال نيسفتوصواواَنلا

 اهلعابا كرم شبل زلم تورمورعمب دبس هل ام عيسايهريدب هرسوه قرص اربع

 ٍعمسلو رنا لاند دالابلا ىف نيكملاب رنعرتتاىضر ةيوملل احدد اساح' ىامضاتتابو |

 [دأمل) داعدو هل به !الا يحال عاع. ا 0 يود كما نعاعضر صاقو ىلإ نبا



 اسلام هتعه ها وخر خومسم نب سلا ة رعي هل بيقسا ]جاوا هنع هللا ضرب ١

 ١ آجل] حوْلاسن ىفطع هيزافم رعب ةئسانلا تاصاقهثع ةهحاوضرر عز ساذنم ةزعاأ

 ْ) هيلالركش خاومس ءاقنستسالا اعد تمأقا ارش منجا متكسف ةياوس تاجاعرذأ

 , تاكو تاور كو يسدإ طئساف كاف هللا ضضمال ةعن انلأ ل6 :و اوصف عرف طلبا

 ' كيقو ةنس ةيامهو تيرشعس اعبو ىرخل هل تبنن ٌقسدإ تطقس ١١ !رفشوس|نإ !ىسحا

 كياتلاهلعو نكرملا ل هسقفرمسنلا أمنع رقااىضرم سارع نبال اعدو ْ

 كيشااف هرمي ةقفصخ كربلا جس لارا وو
 | تب ةورمل هاشم اعدل املا ىمريإرغ ٍ

 كاغلا ل ةواّملا نيهرأ اى

 حن نحف تناوضرم هداتق لنال ل 8 و ريف عر بارتلا ىرتشااول هاك هاكترات ىف هثمبرح:

 ضااعدو تلساذ جره هال اًعدوأ

 2 اجلا بايت تيصلل و تيما باو
 هأ روزريملا لاق هموتل كيا محن ل فطلاا هلاسو سون تعجاف تلات ارعيجال نا

 رللاف ىضم ناكذ ءطوس تمل !كرقن مآثم اولوقي ه١ تاخا براي لاق هينيعنتي هل
 | اعدو اوقف ملاعرنو شدرق ءسفطعتس ١ ىدح ىطخلا: رض طعاعد و رونلاذ حش ءلظملا
 | هساي مسيرمافل تييالو هيدأي لإ قبب ملف هككم هللا قزمي نا هياّتك زم نع ىلع
 | ككاةارهال ل ةو دف هسا رملا عطفد نإ ةزاصلا لع ءطق ىصطعا|عدو انيك اراطقا

 | مل مطتسا ال لاذ عيطتس ال لاف كدنجب لكول آمثس لكأي هارلجرل ل 5و اهباكاذ ىبالا

 .. | هثيرحت رسال ءلكأف كرد اكرم ايلك هيلع طلسم ملال! بمل ىإ نب هيتممل كاقومسذ لاا هتري |
 لئالاسل ا !وهشو ليح شرف لع رمياعد ىلع ثا ىخرم دوحسم نيرا ريعردإ ى محرر وبما
 تكلل طعاحج و يرد مري اول .رمتدا ريقلف لاق سامسو مرااو تزل اعمر باسر وهو هيك,

 ملف نكشلا زلات ةأرضأ ال ى ل بررلح مقل صئجشلا نعرف و همجوب مانت سدامو صامل
 مدظفاف ىروُو م ضال !هتظفلذ عيسل تانإ هماذج نب ل لعاعد و تام هاىلا عقل زي
 عيب لجرم حو يدارلا ناجرضلا ةرارجغاب هيلعإومضرو نيرض نيب وتلا تار ضرمالا
 وتلا دهب ىلا درد لسسبو ميلح ملا لص وونلل نع د ىضر ةميزرخأ ميلر هشس ألا تو سيرف
 ياام جرب ةيصاتس تعصاف امجف هل رار الاف ايذاك ناي هامل لو لجل الخ يريلع م
 هل تايعالا بولاقنإو راك يور ارك لصخوب طاح ا ىمرتكاب ابل انهو مهام
 لعد اوضاقلا نثر هنن اجا يومه ارذ نيا انْ رح لاق نه را انريخلا سمى هرشسأب مو
 انثدحمضاّتل ١ ديل رلاوب انشر حاولا اههريخو نجرل ا ريع ندرة ربع وب! ىضاتلا قاع امس

٠. 
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 ف 3 5 0 ام 4 1 الماكر اذكمشو يطع ناركمي ان اكو هاصخ ىذاسسل نيسملاو ىيسكلا ىلصعا و كسملا نمبسيطا :. 7 هيف يف مسمن ناس زمر ب قا بالصف كييطوواسو نازح وعل جلاد ب هنامد ناسي مسا إليف معلا امل زرمو امضم برع هنييدملاب كأي مذ نعمت يضر سنا هبا د لكن رب ثق زيو دمد تفرع اه ابق رعب ىووضو لضفرم دو لويلالبس تاس
 كذا لسور بلع صوتا امم اذ انمس و ا 0 دكح لال 7

 تيدي رم ليعيو مطتنو نام اراك مه ميسر ضي قي د و هيام ثالاث يح هرلا وم يدأط نياح ن غو دسملامذ هرد ”.كرب كليز نمو لمللاىللا ةاليرت عزم يصار دانباسإلا ءاو 1 ا م ىريلعر ردا يصررلا ل سرم ناكو انسررصخ تحميص د أ ميقنا تكف انمساهي د ا ٍ نيش مهرنعس يلو م دال اهرول اسي اًهونب امنا امس ةرلص اذا ا

 || !ذاامههنرمو تعج ار عبش نجا ُثحرب ا اجرا تبرشو أمل و١ برب قدوس ىس ةينرس / 0 : اوف. بس ع 0 1-0
 جررطم يل ظم زيا ى اثسل | هعمزصو ناهغنلا ىب ةداّتق ىطعاو تيسظ١ذ ١ًارهدريو تقطع

 تاخد ذاذ يشع كفل ذزهو شع ثلج ود نيبد نمشلل يضيس هناذ هب قلظدا لاق وانربجرع

 مسن فيس اه ناك هدرلا لس !لاتت كل هشتسا كاملا تضاوملا يربي رفع كيل 7

 2 2 : 35 0 ع 0 3 0 18 0

 -. ىدرص هوجو خلاب رو كييذح «ىل ارح

 | هيب قطو مدن طسيب هساف هايس ا عرش ضر ةرررهوبا هيلا قكشو سبعا نع



 ار

 "ص
 2 نصر عم فزنياالو؛

0 

0 
0 

 , ىح ةريشملا نين رح دودا د ىبا يولوللاانث أهلا ا

 انتم طريح, ما طصرم لوسر انش ماق لة نحر نر 0 1 0

نمه سنو «ظمصزم لفن دحلإلا :ءاسلا هايل 0 ا ام
 : 000 

 اغاذالثعرلا هو لتر لاكي ياكل دام رترعاف ىلا نس نوكيكرناو ةالوص عصا هلع
 داما ساننما كاش كرد

بزم غليب انيرهلا ىضقنت ن املا ب هتتف راكم «ريلعر لب !ىلصرل» ١ ل
 - رباشلت هع

 0 نر انكر ملول رد ىوبال قو هيلسك و ا

 7 هميالاو رخو الع انزل ذالا

 ا ا

0 72 20000 0 
 ١ اندرو مهرارح ]يع سارتس طاسو مهيب مسار در مورلاب يقبل تائب مم لح

 0 ع د باش دو ةرهن 11 يرن هاذ و باش د دو مورل 00

 تاّئمزل'براقتو سائلا نملنمال ان لثمال !باه لبو را ارخا للا نورملا تاذ ةورلا نا

 كرار نضال تور او ب بيرث ىذ شرزم بلا ليو لاقو جملاو نئفلا روبظو لملضيقد
 تيافلاو قراشمل ات وتم انك كل نكت ارم هل ىدرام تما ثار الددو ار راسو هن ماس

 ممل |زهرم اك ملاس كلذ ذو مى مى ةرمارال ثمحرنيطر تملا فرشملا صفا ىزملا ضر ١نيبام

 مومن حل نرهاظب رمل لس !ل ريال هلق فو كلل ذ لشم ل اثملا نفالو بوجع ماو
 | حنو نع ىل ىلا ىنو برغل اب ىيسبلاو نوصتخلا مثمال برع مث ا ىلا د ىلل ١ نإ بهذ معاسأ

 ةماماىلا ناو زمر تير و ءانسم تيرشل ا ربت اكدت يس ١
 كوسرل بقي ز او مةارسا مسبيأي لح مهو رمل سرع او قحاويع نيرهاظ ئماّرم ”رماطلا ازيال
 ميما ب ذاخاو ه هدو. هد ىاعم هي الوور هيمأ د كالي ربخا و سرتملا ثيبلاكر نيا رشا

 ايو ىربللا يرش كساس اها ميمو دوسلا تايإرلأي سابنلا ل و ورش كلو دربه لاس
 نم ونس بضختئرالا اتش نور دعته ضر لت ل سو مه دبر شضو مميت هتبدب لها لاني
  ماداعزمف تالف راثلا ةوارعاو منهجا وايل و الخبري رانل ميسق هدا وسار زم وكي يأ هل
 | ةزيقيوهو ناحل نت كاقو هورفك نضفاورل ا ىم هيا بضت نم ةنياطو ةيصانلاو جياوخ ا

 ١ و واسوا يجمل 00-0
 مل ربزلا ةيراحتو اير ما داير رظنال تنل ناو يملا عيمسل وهو هل فكي

 ضن ريثكل يشف اهطوح ل كفي هننا و هج ى زم ضب بخ بولا بلك ايذب ف امع هلا ىضرم
 ا ناو مرصبل ا ىلا امهجيرخز نع ا شعم 'ىضرم“ هتباع لع تهجف تداكأم دم

 ْ لووك نمسانلا لوامعهلهاوطررسبزلا نيله! ىبمل ل اة يوهم باوصا رل سقف هرعاملا

 اق مسن لتقف رانا لها ىس هن! نولسملا عميل ادق كارو ف بيلو سال

 لبس ل سيييبو77وطولوللبلصص”
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 دنت م ناار ذاح (لغ *

 مقالا ل اقر امم ترتحاذ دانماب ليطصاف فرخو « سد انروم مهرخا هن هللا ىضرم عمم تاك ١

 وسمر م صصسسلسلا

 نم نعلأس مهضجح ناكورانلا لاتوم مرح ةنيرزحو برزج,ب ةرم»و ةريرهوبا صيذءحاجف ظ

 مالو نوروبشم موف كلذ رمي لاي ل منولب نيزلا مش مهرب نما افا زد مريخ فاقد تمل جس ةاصمب يسانلا قوسب تح ةعاسلا موقت الو مكياقرم نربر نو كيد طرطعأي مثلا كرمك شكي ن١ ك شسوي: ل قرف هل وسرءكيخو هللا ىيحبزكب موك ب ا ندكلا 0 ادازكل اجد نوف دلاث رخخا ثيبرح ىو وش عدرا سفاباز كن الث 2 نوكمسو انهو نع ةالاصلا نورخوب ءارماب ى رملا سيل ى١ نانسربخاو مالا اًواسدو ٌةورْبَجو اربع نركب موضع نركب مح هالاخو دم كركي عئحرو“ةىبن ها ىبرضالاا رس ن١ | لق ويعني نسحلا ةرهب كنا نبك تس اكذ المرشد نوت هرم” مو الاكل قايرقةدرلاب ر زنا ف هب اكو هلهالو ١ انرعرتتا ى ضرس ومعاذ ناو هللا هرفهي هل ناو راتخلاو كاجااهداف 0 2باركْفصُت كرك“ ل ىو نيرلا ماقام سيرف كرمال ع لن ازي نلو شيتا
 ضع! رانلل اف مكرح رض هي اسلجن م مرمل لاق ى ثلا ذ اودجحو ةنيبدملا ىلا اوعجزب الذ قف انس تررمل تجاّس لامس سرماذ ءانببا نملاجرر هان ايرثملاب اطونم ناكل كيرلا ناو مسالا لن كولا اكرر علا ىف نوزفي ب او خصبلا كس ىتمرعوامو سرتملا تيب غذمب نركي ىذلا داتولآابربخاو صو زهد وم هناو نب ١ هنو زغيال بازحال اى اشبرَم ناو انرير ةمالا دلت ناد !تاشبلا ىكهود 2 ةامشا ةزملاى سانا سوى علا ءاعرم كريد نيلعل ١ مهامس داو مهف ىزلا 0 جراوجلا نانسربخاو رشا هرمي نونليس سشاو ةعامج ملقآبد مل حد بتي ١لزي ملف مامطلا ف غم عا زيرعت تحراضحالاا ةلئو اهلداةمالا ةيرخلا بسو هضهار لاو هيرمراملا رورظدربخاو كاالاف دو كدلاف شب ملأ ماع“ ثييشرول هباور .ةخرقنا ضر ةررهوبا لاق شرف نم ههليخحا ىري طخ شما كله لاو هنمرش هر امزلاوالا نام رسل ايال ل قو نشوب الو نورنا و نوم سالو نونوخو نوررسس

 9 ملعاو لسا اًههرحو ىريخ هدعاس ل اقف
 ١ تامف ٍررب لما عراصم نعو هلا اك داكن

 ف

 بلو ئرتكارملسن ىلا هليرملا ل قو ماي املا ردع رش يضرم هل اروبا ملف ىرسكحيراوس
 ومالا ىيازخخ امس جب وا صلاو ل طقو ليجد و لجو نبب ٌقنيب ىس يت تلق ىاعق |رمس
 ضلال تاس ول لاول قامت كلج ةمال ١ هرفي نوكتس 26و داني ضدي امب حما
 رمل تلا قو هرحاو اهاوعد ناذلف لتّمت قحّرعاسلا موقد الل قو هموتل وعرف تم
 اركحا ماقم د كسب ماق كلل نك ناكف معاي كرماًماتس موقي ناوسعور عنب ل مهل رزع هلا ىضرم
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 د ا هيلع رق[ صوسلا 0 ناممالاب معا دانف كا ديالا رتل اناعيرخو ابكر ىل ١ يلب اذ تخاسن انمم رنا ن١ زبخال يلا ىنلل ل قو تقاير زعرقدا ىشرء ركبوا د تفلليال ىهن و موريلح رينا سصوتملا ةارش موب وحاز وو بكرم ث هركياس هأ جرح + مالرالاب مشنسا ىارزع نخل هسرف مراوف تخارس مقرياحر تلال يصئنم رياح اع درذم 5 رق اذ !ىحدعتات ره ار هيرزن اذ ليامجا ركطاطد رب شرت نامجرتر ويلا نيس شم لقاح نب هد رس عج وعصخ ف ماىعا كانه تناك حا ميذ ناكول شيرت تلاقف رانملا فالح اما تقدر سى رل رب تا لبَت هنا ىراام تويكسلا عش زم ريلحو ريف مند امر ازا ل خرا اولاو نحمل نع ريعان قدح ريلع عش ىرألا تب ر يكمل زعو ثايال نمل هللا ايها رازلا ف سيور نع هتباجر مم صلخت قرع بارتملا رذو صراصما لعرألا بصرك مهس و طخ مامف هتيدبزم ميلح جرخ هوتيب و هسة لخ تصحب د يبرق ضاخا ام رنح هماتلا 3 شعر شوب يضف ايدو مالاسا ثام روم زمنا نيراساّرد ىف 0 ١ ب ضف روك اب ملاك هاد , ع ميريلعل» ليصل ل وسل تف“ ”يايل ةنيزح نرممجربا دانا ترعاوت عرار رع ا و ةورلاىانصلا فاك اتا ذا حا نيج ىرخا ًءليلانرعات ع 0 م 1 065 0

 .لاق لسليشو صام اس ينيك س ازيل لوني نأ 0 ْس كزميالا مكر
 ربخالو مويا السولار شل تيدا فارخدا لحام وعد ا
 امور دياذ ميلف لخ رص: 0 0 فرع اًيعار نارخا
 ةزوصب .١ جوبا ارزعو قمع نبارك دامت هايحو محر حل مرخا مى شار عصي ْ

 04 معرب و رمنعمللا ها اري تسجيو هزي تيزلف يلع امهر طيل نورظني ضيفو رجاس
 ثانب سر مهرع اسرق ناو هاند تملظناذ لمفف را ئعبب ها
 نأ ضمه لت راكم تبارام كح هدود | ضرع رنا نوكرذ هن اذس نعوولاسو مم ربل هاراريل
 0 دو ةرنحالان دول 00 ملسو يباع لا صوم لآقف ىاطأي
 |طصونلاري لف عصيوع نق سطخ هليل طوبيلع ريا صولا مريعملا يبرم احر نأ
 ا نام طاكب فدان ققح شار ملى هب اوصاىلا محرر وله عمو ميريلع
 ب دو د نيعس | نجا عركوأس كلك ذ تحف نينيال الا اريغان عا ئانلمج انا
 مصلرحأ شاع وب هس ثسعبمت اف رمءاطا ضيب رارج لارسال ماض ةلطبرق ىب
 0 مهمفَب مبلعاو ٌردرملا لا فص 0ورلح ا ليصرجشملا م اخ حر ريلع
 م 1 زر لا فرع 0 يح ارا ورك ذا اس١ نال ارباب هلت
 00 0 ىلا . 7, 061 لقخو نيمسبب ريل ىف ىلا رج هذا

 م

 رو

 : دول مكسالا انهت



 | هنعرت|ىضر رح ناو زيزح 0 هكدا ىبجأ ناهثع ىب بس نا ىورسو عيوسل ارخا لا نطما
 ههيس عفرو هنلمجزه مانا نسانللا طلشخل املذ نيش نم

 بقل ذشزم ملح طا سا اس د

 هيام بو يت را“ ا سقفاون يل نكسن ىررصاخ هر عضو و ىلزذتتساو نييضد
 / ١ اشو نييحرسق نيرد ساو ليفطلا كلذ روب ْ

 يوب . اش, انفو نيحرسيق نير ساو ليططلا يسر ماعرربش شلة رب شيزمو هنسللا
 0 اشي اهن هري ملف تم ارد ضاذ د ءجو كنعلشا نا هانا ا 211

 نا ين هلوتيصعزمو كيرضان ١ هيب حب بس
 ردن

 لب هنن لع ضوضحو سرب نوط مهو ربخلا و شرات نيو هباو زنا ةنكلاو دومملا زم
 ماس ,زلصل اا ضنإي ف قاس مش عريسس مسام بعرلاب ممضن كإذ نمو هسا هنو مل قح ين
 يي يد امام فرامملا نس هل هلا دعم مالا لوبا تلا ص دز جزم اح هد

 * د ابخ هسايسو هيد نينإوفو ههدارش روما مرتد رممو نيرالاوايشرملا ءاصم ميج لع هدر لالا
 سس هبصاملا نوررلاو هرب ابباو لسررلا و ءايببانالا صصقو هاش 0 |

 تافصو مي 9 باو حراس ا درسو صيريس حد ورمجسكو ىعيارش ظفحو هنسرنىلا هدأ نرأ

 ةردكلا زم دسار ةجاحلو مءاكح كحو مهرامعاو مهدرم:فرملاورصار فالثخاو مج ايعا
بخاوا سر لعتابخو اهرمارساب مهمالاغاو ممكجنام ئبباتكلاز موق د لك ةضررا مهو

 ئا

 برضد تطاخال اوامقره ظانلا رخو بعل تامل لح ءارثحالا ىلا وري كذا

 ومما | يلع مم ارك ضيضفلااو ارم امشما ىلاعمو ابكمراهاذنما ىاممايال لضضملاو ناماصم

 دعاوق سبةىل لكما نشلاو ضمانلا يتلا برزتل هنببلا حلاو مصل ل ائمالا سن
 - | دالاىماخلو قالخالا نسا حىلع هتميرش لاتشا عمل ذاَنِجال رف ضقانتنال ىزالا عرشملا

 ةلريحاج لكلب نالزتل همجنمال ا يثم ملس لتعود مه رمركيي ل لضنم نيضتس وم لكو
 هيلع نافرب ٌمساث ١ :بلط كود هنسفساو هيوصديلا ىعديام ممسا ذا هبينيلس اجل مرش اكو

 ابستاملإ مرطاوماو ىضارعإو مشن ا هب ناصو ثيازحلا زم مميع مرحو تابيطلا زم ملح ام من
 ١ 10 ا 26

 ١ هلل جدلا ١ دريعو بسلاو باسملاو ضدارنلاو ةدابحلاو

 قدرتاَعلوال ايورلا ما او ةداصل! بلع مارشك طع ةلوصاى كورد امد مدلاملاو اصلا
 ة:سربرخلاب ريو هين لججرلا اهب ثر ايو رو قحاب ور ثالنايورلا را وتو ساطع

 دك راو هديرمل] ودرس داروتو بزكت ىموملاايورمركت مل كامزلا برات ذا دا قو كاطيشلا
 تاو ةدماوابلاقو لاى ترب ضوم هرعملا وإ ف نمردع هللا ىضور ربط ىلإ ثييرحىل مدع

 بدأ نام رخل وقو نطقرءارال يلع ملكت اًعوضرم زدركو هنمضل هد ل ايمانه ناك
 عئرحأو مرشح مستو شع عبس موب سبا حار يخو ىشملا و ٌةساعاو دو دال ان لسوُمشسلا هب

 د امك ناذ مأ 11 ارمّسس /باحو مدا نبا الاسم هل ىدو هسفشا ةمسس ىريشملا دوملا كو

 ةارسا ماوه حرا امس نع ليس ىقو لوف ىيسشنلا ثلْثو برشا تلو ماملصلا تائذ جال

 هبا وجل زكى هلوطد ثبرحلا ةمدر | ماشتو هس مهم نسيت ةرشعرلو لج_لاقف ضراو

 كن زبوف للا ارب وسملا بسناب ملط لح ملا عرامضاام كلا ريم دانت بنا
 رماغنارمبو اربمجتد ابلهاك دزالاو اهّيصلخو انيمإس جنس و اسبان و برملا سا سرح شد |

 هاياونضوملاف اوفو ضرالاو تمسلا هت ؤاخ موب يك راسا ردت ناسزلا نا دا ىه د انو رمد

 نانيملافزيامسعتو ثلاى ناسلللا يع وسمو راس كالت متعب ةنسملا ناو ركذأ ا ثيرحت هلو و رس

 ةرتمالاوا هينيمل ه| و ةلبق بيرزملاو قرثملا نيباسم هل وذو اراه مالا عيضوم صن عيطوب ىو وق
 .لعرتا صورا عم ارامل سل كذا هذا ثان ذا ىلع ملقل ١ مض بشت ايثإ داو كنب ل نتحلاب شرط انا

 ا
 ا



 :ننوعم

 هرهب معدوم يس -

 فقورح هردرهب راثا تادرمف قيل لع ىف < تكل نأ

 ا 1 ْ

 ىضر سارع نارحتس نئاهاور ١ حهبرلا للا مس اونا هل 7 مير وصت
 لولرضج, غانمين 3و ثويوشم هاف اهرماعتإ امم ءهظفحم بعل تاذلب ؟ 0 ا ةراصلا هيلع هلعلماو يولي مي اذه لح قرني نا ديم 6 للعدنا ةياورلا عقل نأو انهو ريمرلا دوجي نجلا ددو هللا نسحو ميل درت هالو نيَسْلا نر فوابلا ماو ملقلا نرحو هاو لا قلا ها لاقف ملسلاو ةالاصلا ا ١ 8 مدر او 0

 اا ظو# ٌْ ا 0 ٍِ ىإ مدر د نزكش امنع ره وخر زر لت يرحُم اوهر ام, ليشمل وهو رضا رع 4

 1 000 2 09 ١ كنزيمد رظخلال و بيازحرابت لمع هللا لان ذب ل يصوم تعال د
 | ىزال نسا رلرع ملف هللا درت رسل هدلمدائاو نيلوال روطاسا ىلوإلا هاتبجش عد و ءطمح ةزكأ نجرالو هانركد امىدل رجلا رتل ليسسالو لع اص كيلا .ورزح ماها ةٌدحابم و ملامتشالاو كلذ 55 9

 00 ىدلا هاف نايملا ةرباغم 0 ا 0

 | مهصؤف نعل داثع ناّيمال ذل لأ 7 نئسلأإ ابظخلاو دال ا
 0 ا 0 0 وغاب نكت هرظنو هفيلات ©
 لحلو نع وج ذأ كلاب 7 اما لعراس ا

 0 20 لح الن ايام مو 5
 ١ نهرو قرح داكام فرحا نررضنلا لمفك هبششس لخري خاسر نم تو هواها ع | نجاد ارشإ 4 00 ع هويعب هك حنين ةرملا نامو تالذأ
 50 ١ 007 الو رسوف نع لس 1 5

0 
 هياغصاصخ: مر إ] صخر لكادو جل اضحرم و رجلك اٌمطا نآتلا جفا

 ْ مي نسحو طشل

 3 لال هادارساو ىلا هكيدأملا عقلا هم اي هايو ٍةداساركو مالاسلاو مدارسملا لضفا ظ
 هال موشن هلذا نافذ هيلع |مهاظت ناو 3 هللا ات سخن دياهصا لمربثكري ومو هل هلنحلا ٌرعاطو

 اذا ل اكو اونما نتراا اربند مكسمها ةكيالام ا ىلا كلب رج! لةو ديالا ليريجو |

 نيكل مارفن كيما انؤرص ذا لاقو نيئتيالا كرم ىلا مكب اهقساذ مكبر تشغتسسم |
 قنزملا كلارا رح هرلع تام هسا املا نب نيفس نشرح يالا !نوحممس
 انئرحلس نير نيفس نبا نث رح ىدرلجلا مارب انشرحىسراذلا ضان اربحانث ع
 نعراببك نير ممس ئاسشلا ناملس نع بمس انْن ره ا انْ سح ذاهم نب هلا ينبع

 | رياقسيإمزر رصد را هيلع سج ىارلاك يربككارببم تارا نما سرت لاق م
 مالا مهلع هايدلملا زب هربخد لي اكيمو لسا |مساو لسربج عموتش دا كيربلاو ءانج

 ةحامجرزرضخن صحا رمق وار ومش رارسألا١ دليل : همك هرساشس امو

 ظ مضل



 ااسلتم وصخ ملسل و مالابصلا هيلع !ربج هياعصا ىارو ا ا ةياقما نم

 ايهرخو ردح هللا ىطرم ةساسا اوامممع هلال ىطر سارع نباىارو نامل ارو مالاسالا نع

 وصال سلا هيلع رج ةدنع

َّ 

 اسنا

 رافاركذو نال
 ملعاو هضيسي| مرح رد ايرع

 كفبريكو نيساين باو ةيمس بو مدلاس نبالشس مم 0
 اذدضو ىكرضد بحاصو ةشيحلا روطضدواريكتو درس, الح نس ملسلا نم مسمهارشماو بدكو
 ةلمموريغو ناو تقاساو شيلا ىراضو ىشاانيلاو نالسو دوراجاو مالا فقساو
 "وهفو اسير و ىاصلل كاع همور بحاصو لقرمه كلن فرتعار وو ىراضملا ءالعزم
 ةاحربإرل اوىيسأ يمك هوخاو بطخا ن/اوان رروصنباو ريماس مشار صم ب حاس
 اذه انمحلاو واتشلا لعواتبلا لع ّةساننملاو نسما ءامح نم“ دولا العزم وهريخو ايطإب

 هد اصا رنصورتنصز م جيكذ هزار كوأمي ىراضللا و دوم# عامسا عرق قو مصل ال ةرما
 : مقبلو رد مكو كلا ذ درت سم د ف مفهك لإ ذ زمريلح تولظدا ارب مولع خبحاو
 رلااس ءارد) و هّتضرمامم نعيم نسال سمار بدا لع دامها ١سموح دو هرما نايسب
 لاومالاو سيشل )لان زم ميللع يومنا رالضا ناك دوف فالح او رج ولو يراوغ سيبكس
 ىلا نيق داص تنك ' امهرلناف ةاريزسلاب ارتاف لق لل قت و لاتقل نينو رايرملا سيخ
 ارب ش١ قردان خو براق نيبداوسو مطسو قشو يطب ف ائملشم نادكأ هد رزناام
 هلروو ناهنلا كني ةرطاق ى ٌربركشنرب نيرعسو ىسورللا هصاخ نيو ىرنككا لوح نبل جو
 تمد اره نس عمسو لاسر تّدو لولُس ودود نس مانصال !"ةسل العر رظ |مىملا ةرتكى عني

 هل ةدارجسلاو لوياح تلا طموتل) سس| مرح واس و وصلا ٍناربجاو ببصنملا عابذ ند ناكل ٠
 كلإ ذ بسب لسأ نم مهدااساو روموشسم هزمكام يسركملا طخملاب روتعلاو ةرماجا ىلا سكس هلاسرلاب
 ميضح نسو 0 و هر مرعب ثادالا نم ياس ثلنذ نمو لضم روكرس مولعم
 ىلا رولا رم مدارامو ءامسلا ىلا ممصِس ص خاشس هيوضوام ننعم سار اهدارمرنوكو بيياجبلارم

 لوسل 5 ونجل ال رد نسرصاملا ىلإ نب نامٌّمع م١ كاذ ذ ١ هتاراس ور دالو ىنغ همم جرخأ
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 ١ از |

 ةردخ ضيع و اناذ رثم طوف و ىرسكت اوي | علق ما نه ةهنرم اثني ىئسحو هبارش ةردرشمد ادوخ سستم اةيراخت تاب :

 0 سد 1 . ١ ١تلّ انيه م م 05

 بزملاو قو شملا نيد ارم ىلا ضأو ماا حر لوفي الإ او تحمس ]ميسو يرد بح مالا فوع نب نهرل بع ما واذشملا لوم و رزنل ال نظفت ىقحدتت :الربشل

 هئاعب زيع هامهل هر را زم 1 3١ هيمحلا

0 

 ترشد نس وز و هاسعررج نح صيفا اوعرشلالا موعمس نا سل شو وال عع

 سدو عسل مهم ١' اهرب
 سو ”تارضرلا ف هميخا نحلل ذ ىو رواه ىزعوه

 نذاتس ملو هيلع رد

 ١ هالصلادياع طّمسامل

 | مصيو اذمش. نوعصي بلاط ىا راو رباس ناك |وهبتس

 7 ده هوس حسو حج وس م يدصو و موس يع يحج ل 2 2 -
 8 3 مع و

2 

 رب يوم او نوال ب رتووجت <>

00 : 



 هوجو رح ”نضرشم ةركوررشلا فحم درهم يوسفنب انهم جك ب نقلا ز ماا نعرشحلا هد

 نارجرعملا لخأي داك دلذ نامل قحب !ذه ثيمضتلا بحت اهانركذ يل الا
 ملسلاو الاصل يلع رزح هر 0 8 5 هدرم ارث ثيمداملالا هنيسارب 0 ْ

 عوصو نائل اهبجحولا اره

 | تنالرفلابسكو ا

 هيلح دوم مب | ةبيرعلا لم لع
 ريف مو 0 - داع قرخ أس ارم
 هلصا ناكأس لدواو 00

 00 تملا انحاز 2 مهات 01

 9 مانا دهيع هبل تلم ٠

 الابلا هنجدرما اهبولعو بملا ثرامم هاج لوريل رتل ص !
 هع 0 نامالاو محا ضفلا زم! فلاب دلال ١ هرمل فر انغا نإرتلا ميلعإ

 اوماعنالو ريقي رلممل ا موظنل نط اود: ال ىزللا بيهن ابغا او بيزا لضنلا ني ممدا6
 ءامصلاو تايحلاو رارسالا ى ثداوخحاو نياوككا نحر ارطمالا نمو : هدل”نازوإل !بيلاسا إ

 لطبان ورملا ىرعا تاكناو ركرصو كلذ رهصب |ررع ملا فتميو تكامل عرج 7

 وجل !يصرو بيشللا طا مس الشع ُبزككو هس قرصت ىلا :ذابككا
 ندا مخاو رد ا ملا مىملعو ءايسسال ا ابداو هنلاسلا نورتلا نعرابخالا زم/ءاجو

 خاف يامال بول جنح هضج نعمل ةرطت زمزم هيضاملا
 هبات نإرملا تاي فا انركد ىلا رخل ١ لوضملا ىلا هوبحرلا هز هلل دم جلا 0 عرس تدشن

 دع مسا ب1

 ٠ يا 3
 : ا
 لا نعنع لها ىضر مررره ىلإ نع هيبا نعررمس نع ثيالا نثر حقن ار رع نب شزملا
 هاكأعاو شبا يلح نما رلشمام تازالا زم الا ىبن وايينالا نما لق لسريلع هللا
 مايل ياميات يزل ل لا احراذ ىلا هللا هاحو١ابحو 1

 اربراكو ايحو امن وكبأ ا 37 0 كو الملا نب يحاور يح بهذ ف يقرا اشد نا عيحصلاو مها ظل وصو مضسب :
 تدلع ورعوتم ١ 0 وسلا الأ 0 ٍ / 1 ن م ا

 0 0 ا
 اياز يلزم مح
 ا 2 4
0 



 ككل ذ ىرماسللا ىلع نوح سورس هنا نرعرف ملح زوج ثيكع'رنطتلا هلقد عوايل نمأ|

 5 وحلا لامملا د١ مآاماإل بهذ أره مىلاد لّشم سللج نس فن ىش نحو هنم
 نشل كا ذى يفر عم ىيزمب فلي ذ بحا صوص اصتخا مشل ذ ن١ اراب رظظانملا كاب ىلا قبب ا 0 00 ةداملا قرح: هلبم ان رنعاراسو
 داك موا نينسلا نم نيس قاف ىرهل ماو قتلا عحتلشذ دري لعلسفاا
 مع لارا منمإل ١ مرح من ةضرامملا ليتر او دل رف رعد قي ملف ارث اي ملف لشد. !رضايل
 مخ مدأمزلا عانتراو ريل مهريورشم عم سانما نع مارا هللا عنيرن ا ىثي) ىبن كاقرلاس مياشمم
 قو قمل رملادو با ال دريظاو يارس ارم كلذ ناكأ مايل نعرتلا صزخغم ثلذ ناطرلف
 تقرب كإ د نعرزملل جانحا تح ,[سندال) تايارياسالخ تأ رورط هج رالملا ضب نع ساخ
 كاذز مهاجمه هيف ةزجل او كردا ما اهوتخر وفود اع ايا ذو برم ماش
 م ان ا لسا ينو طينمل ا نس صرعو كار دا بسك

3 

 ةَعَسسَز هنم بيو تفور ه1 شيام انس عم ف شأو رقرضد ف انباو مهابااولمت

 نايم
 رباع رتءا طصرجنلا لاذ مالاسالا نع ربخ ١ك اق ن١ ملسلا هيلع ل يربج ثيرحو
 |تامنالانعدلاس نس مزلاسلالا ناكر اركاكو هقنن ل وسيم امه ناو هنا ال ها. ٠ال نانربشست كنا

- 

0 



 مدقملللا جات هب نابنالا نا يرق ىّمف ثمرحلا ها سر و همك هلك الامو هتناب تان نال
 ةمومز ليل لاكلامإو ةماملا ةدوجلا) احلا راهو ناسملاب ىلغلا ىلا جطضمدي مالاسالاو نانجلاب
 نفانل ال ءاحا 8 حت هللا لاق فاننلاىهازاس باعلا ىبرصت نود ناسلااب ةدابشلاف

 تاريذ امك نيقف انملا ناردحبد هللا هلى سرل كلنا ملمي هتااو هللا لوسرل كنار مش اولا
 ثاني قاض مل املق هنو يفتي ال يو مين نيضدو مهند اقنتحا نع كل ذ موق ىف ترب اك
 ماه نافل مسا نيح |ويجرح ضحي لو ىف سبيل ارم ممتتسملاب اولوطد نإ ميغفيب مل مهرس امض
 بور ارم لنسالا كرر اف توف اككاب اوتو بهم نكي مل ذ١ ”دكح ةردحال ل ل نكي

 ملسملاءاكحو ةمجالاب هئلمتمل اند د 1 ماك ا ىف ناسللل | ةداببش ماظن مدلاسالا حمم
 د | سلا ليج شل لهكتمل ذآ مدلاسال | ةمالاع,رم عوربب ١م مؤلم يحس ماكحا ني ١
 ملاصد لاقو كاذ مدو ارملع محا نع ميريل عرين ىلصوونلا لب انبع ثحل اباورسآالو
 الص ةدارهثسلا ملا ريل ليربج ثيرح كلمجام ىتملاو لولا نعب زملاو هملك نع تقتش
 بلس فرصي نآ اهارح) نينه عب نايرخا ناتلاحسصو نامثالا نمّويربشملاو مالاسالا
 وعل ا ناميال 1 مام زم مهصمت طرشم ريق نلشتخلاذ يذاسمب : ةدابملل تقو عاستال بت مرتد
 نال نمرانملا نم جربخت معريلعر هد ص هاوقل ةندلا ايجوتسس اًمموم مه ضعد ها يو هبة دارنللاو
 مذنالو صاعرمع هرب يسوم ازه»و بذل !ىلام ىوسركوي لك نب نس ةرذ لاقثمهيلق ف
 معو 0-0 00 00 يصل ىس رهو عريع كرب
 | ليسف اصيا ريف فلثخا اين مرمالو ع نرهتسسا ال و رلمجارم ىطيب ملف ةدارشسلا نمد
 ' وم سالبتو يل ريغ ابكرتب نواعم لامخالارلجْرم ةدارشملاو 1 نيوبوه
 مدرقملا مم «طبسرس هد نامي مازتلاو ىذعاثسا ةدابشل اذا ”ةدارش رفع ثراقي ىح
 السالاف مالكا نم عيش ىلا ىضفي يرن اره و معصم اوس !ريسد امال ١ مليم ا مم قب ركنلا متي
 مصنال يرض هرجع منتم ىزخلا ل سو ناصتنلاو امد ةدايزلا كو امماىباو نامبالاو
 .(| تعابتتو مافص ئواتمإل يف ضرمب نووا لمع نسريلع د !زاس ملا وجرب ايا و كلر يف
 كو بلك روصحو ٌيلاحم اى دو رقرعد حوصوو ٍدامتعا ميمصتو نسمي ةوق نم هتالاح

 فل امش هللا اشس نا ان رض امث :ةينغ هانركذ امد و ثيلاتا ١ ضرغنع جورخا نه طس
 هداعرشد ليصرب رار جارمد رقي رصد مل ناميدلا بيجو ذاوريعاط بوف أما

 رأى سرمورد»ا ومما | نبه نسر اامريأي كهذ للا كاف هد حا اهم كلاذ نال رتعاطتبجو ملسو
 هومطت ن١ رلاقو نوعرت مكمل لوسرلاو رهااوعبطاو _اوسرلا ردا اوعطا لق ىو

 مكانءامو عوز لوسرلا مكانا اسد يل يورثا» ءاطا نود لوسرلا عطي نمو ل قداو ديب
 |لوسرمئم السر ١اس قد رينا ١ تيك ى اف لوسرلا ورث ير ل ق داون انرزع
 للا د عرس ووربع طب ررعاط تركو رّدعا ص هلو سرمّعاط هن لمح هتان ذاب عاطيل
 .|مينمل بانئجاو هرسا لاش! بجو ١و بائهها سب مشل خ طخ رع واو باوثلا ليزي
 امتواول اق دود اجامل مهلستلاو هلنسم مازسل !كنلسيرلا محاط رجالا و نورسشملا ل6
 نمل وسرلا مطبزمو اول قو هيلا هاسررا نم يعرتعاط ضرالا وسر نس هلازسرا
 مكانا امو لادف مالاسإل ا عدس ني هللاردع نيل سمس ليسو هضم قل اي هان
 اننزعام كيا اورضيارنك كرا اويعبطا لاقي ىررق ربل باق عوز نخل رسرلا
 أ مإ م دايبشملاب رت اومبطا لات د مكفلي امد لوسرلاو مكيكح مرحا ريد رقذااوعيطا لبقو
 ,قاغيلاتع ند وبا انّئرح ةويملاب هل هدايشللاب كي ميلع ال صوسلاو ةيبدرلاب
 انل جروس نيريخ نثر حن نيرون جلع نسما وبا نثر حر متن عاحانث حلق ءولع
 نيربخا ىرهزلا ئس سوي اريحا مااا عانربخا ماايبعانث رح ىراذل) رح تسرب ناديخأأ

 ٠ || لاق وسبا عرتلا ص هال رسر نال وتب ريع هدا ىضي عيورع ابل عمس ودا نهرلا ربع نب ةفسوبا
 نمو قعاطار ين كريم! عاطا لهو هتداصعرف اصعب مو هللا حاطصا ىقف عاام
 ةياعسمهلاذأ ترا تعال -_و لعزل يس لوسرلا ةعاطذ ىفاصعرئف ىريماىصع

 مايد غزرازكلا ىح هجن هللا وحر دو را عا هيب هتلاسا الل اع ةمارتع | طف ريع اطير
 1 مح و حول سس ل ل



 هن اوراخرب ىتمالك مزلاسلا ةزاسما هيلع ردع رح هللا ىضر ةربرس ىلإ ثيرح و جدصتسا | ِ : يالا كسا ذا هوبنتجاو شن نعر كا ذا لسو هيلع هت طص لقوا | كح ميسا وب هرعاطا خد ومرلا انمطارف هللا انما انياب بولو جدر ان !ىرم ترجي بل موب
 نعال ازعل شب كل زذ مهحانتجاو مككساؤ شد صعصف منر اكس ارعصاف مم رضياط تدذكو اخف مملح اوتلطم اذ رج داذ هستوو نس رباط معاطف اجي اذ نإيرعلار ينل اذا ارد يب |ىتيكل تدار عرق اي لام اصوك ىلا لبحر لنك ثلا ئذمي ا مملنم 50 سيو هيلع هللا لصملع (ميصلازالا ثيدكل دو ىلإ ار قف فاصعزمو هندي لخد ىتعاطا رملة ىل ايمو | لاق با نمال
 | ىغارلا ببعتمل نمو هب دال انمار رارلا لحد ىعارلا باحا ننن اًيعاد ثعف داس اهي لمجر راد اببز ملكه لم نرحل ثيرخاونو حلا زعم تمجام بزكو لاصع نمزثسو رب تيجام اتئاو
 ' لير لص نيح ءاصا نإ كي عارماو تنطر كلف هب داملازملكأي م رارلال خيب مل

 اما تدر يد ذ مكمن هل : وعتم اذ هللا نربح تنكو لق ف

 لات كدك هوداقنب لامست السو تبضقام اير موشن ىف اوربجال مم مهيدي جم ارمذ
 | 000 0 هيف لا را لوس رس مك ناكرمه ل 3و دانا ذاملساو مستساو 1
 (كهتنسل عاتنالاو هب رمد ل ليريل عر يصل وسرلا ا ىف ةوسالا ىرنمرمل حني جلا ةنالا

 | الاق شام هيغم فرنالا نيس تزن اساور اللا فرشاة تك نب

 : انه ! ةمحربظت تداو أ
 جاطم تف ني تلا نا ةدحهطال اص كح ظ

 هن داراو هأ مكحول كن هللا ةيو هنم هدو هل لفمت يد هلا يبهل ا يخل اش ثا

 8 ديعرلا حم هاكأ ذاف كىمشُملا تك ّق ريلع هدانْنو هدحرس حن نوكي و هل لبمجل)

 || ||: هريغوفنزملا هت بح كك مب كلايسو تازملا تانصزه ها جرم أو :دارذلا

 | ١ [|انوسع عيصالارب١ انثرح لاق مشل ا مج نب مهرب قغ» ١ىب١ اشرح يت دتنا لوك

 | | انت دحريطنبخاحانثرحالاق هيلع مارق شسفس نبوي نسحلاوب انش رحو لبس
 درو اد انتر حى رولا ىسوم نب مهرب ١انذ سح ىرُجال الكوتا انثرح ىلا ضمحوب ١١

 بنؤلاريهنع نارعم نيرااخنعربزي نيرو نع لس نيريل ىل انثى شرم نبا |

 طعم مديره نعرض ةيراَس نيرضإ ١ نه ىع اه ارجو ىطسال | مريع
 طبضع نيبريملا نر شارل اولا ةنسو ينسي مكيلعف لاق هنا لى هيلع هللا! صوشلا
 .ىفدارنو ةاالاض ٍةعرد لكو ةعرج مْسركلك اذ 001007 تا يح! نيلاب انبلع

 لات يصورعس مذا رس ىلإ ثيرحْىلو رانلاىل كاداضكو ماهم ندع ردا ىضر باج ثيرح

 قلتش لع تق ] هب برما١|مم يرماىسرمال ا هينأي ةلكنر | لخير مكرحلا نيهلاال لس ||

 لص ةلارسر مضارع تءاوضرم هظيساع ثيوح حو ةانمتتا هللا بادى انرجو آم كرداال
 ريم



 م0 هيلع تا ف صئجضلا كلا ذ غاب هوه هذع هزنتسذ هينرصغرب اثم لسير هيلع هلا وج هلا
 مشوار مهماال ىلا هتتاود ُهَمْنَصا ىذلا نع نوهزنتيي وق لاباَملاق متملامت هتلادنخ
 فرك نمط بس صلتس بعص د هلا لاق هنا مس هيلع هللا لص هذع ىو رو ٌةيِشْحُم
 حيو الاب نواط نمو نارقلا عمداج هظمحو نق قرر سقسا نثر ككاو هو
 ىضر ن ئنس ومس و ىرداارعيطبر ىلو هاو زخاي ن١ ىقما تيرياو ةرثحال او اررإ ل سخ
 هيلع لص لاقو هلآلا ىزخخ لوسرلا ماتا اصر ةجن هلال اق نإتلاب ىنضم ريف لعب
 نعرع اصر ءزرهىلا نعو فدسلف قذس نع بغرس نسرو ىنمورف ىلىربدا نمملسو
 فيحكرف َىرُمملا سو هللا باتك ثب نما ىسحا نأل قدا لسبو هيلع كلداطصىنلا |

 اهدذح رثءا صر صاملا نير نب هللاربع نعو امن انرخ ر ومالا رشبو لسو ىراح تلا لص

 ملاذ ةنسبوا وك ديال ضفرنق كلذ ىوساف هتلث للعلا لسو هيلعدد صنم لاق |
 نفس مل ع ملسو هيلع رنا صل اك نسحلا ىلإ نب نسل ىعو "هل داع ةضيرفو
 .دعو أم كس هش اب ةنمللا نرعملا لمخرب دقلا نا لوترلع مرئص ل قووعرب ظرسنكل ع
 >! ءأ تما داسن نع نس كسّمملال ام ورياح ط صون! نعرزع تناوضر روس ىلإ
 ناو واس نيجسمو نيش طخ ووو لب | سا ب نا لوريل عرش طص لة و ىرسشس ةياس
 نائل ان ةشال نيو مّزسو أول اق هرحاو أل ا رانلا ىفاول نيومبسو تابرطح قرت قم

 انحازتن 0 للا طص ل قر نع! ىضرءىتس ا نعد ىنإوصإو عويبلا هيلع
 كلاق ملوريلع ل صئنلا نا رذع رت[ ئىضرم يزل نوع ني ور نيعبو شيع نايك كاسحا نمو
 تح أمين ل عزم كمرجال ا زهد ناذ ىرجن تيبس ىذ ينس نس هس ايحل نم ثرركعلا نيل الار

 || لي اع ام ها وسرد ها ىظرال كا الض عب عدتبا نمو ايش
 1 رمالا,ثلسلا ع درو اماما و لصف ايش سانا ار انوا نهد

| 

 ١ ةدلاص
 داريا ذأ مشن

 هز عاطل لامتساو هللا باكل

 بيكو ةاذج هنسلاب
 داما سان نا لاق و

 مثلا
 ١

 ا



 ماع هانأطح مدع هللا ط حالا امثرمو اهيعت اتت ةردردس يد ارقي اصلا ذا تلزك امقرمو نسب
 9 ةنسول سس الاخ دارج ئريخ هنيسو هللا ل سس !(داصض١ اف اهفريو عت نع تامين

 ا مالسلامملع زامنال ١ اوتم لع نوكيا نااكاضساو اًداهتجا ناكنا ماع نوكي بالون

 هصوص ةرثكو داب لان هنع دل ىضرررع.مل ١ زيزو زيح نير عيل اع ضن بتلكو ر هتنس
 ةنيبلا صيتخررع هيلا تتكت ةنسسلا هيلع تررجامو نبل الع مهلدجحو "هنظلاب مزخإد
 ةعرإ وق ا طع نعو دهرا صيطصاالاز را فص مل ناذ ةنسلا هيلع ترج

 هلارإ صولا وسر ةسسو شاد مهلا بانكملا لوسي اى هتداىلا نو دريف ىتنىل متعير انس ناذ

 امعاي الا ليةيلع رت لمص دا لوسر ةنس كنسي اعل ىههاذملالكقو ليةيلع
 يارس وا الولو رتشنالو عفنت ال ؟جلاما دوسال راما ظنو منعت درر عبس اقو

 ىضر,ر عب هللاربح بكورو هدب مم كتابسام كلشي لور يلع. لا قيصرد»ا لوسنرم كين
 مليريلح هللا ليص ملا لوسرم تيار حا ال !كرد'ال لامه لبس ناكس ىف ميقان نمد اجرح هللا

 كلب لم )مد لوقت هسفن يع نسايم نم ىربشجلا ناممعوبا لقى هتلمفف لمفإ |
 فلوصا هيلع هللا هوس يرتسما ل هس لاقى ةعييلاب ىطن هسف ل عىومملا نما نسو
 لدراحلا نسكألاو لامه الا قواخال 'ى لسور هيلع هتهابتملاب ةارتشال ١ ةشاش يهزم
 انيقالاهب اهمفر اصل ١لملاو 28 روق _ريستت باج لاغفالا ميج هيلا صداخاو
 ماهوب تارك اق ين هللا دج, ل بنسح نسوا نع_ركح وراسي هبلح هللا لص هللا لوسررب
 ماجلاخرب ااةرخلالا موملاو رتلاب نموب نايم ثسيرحلا ٌتلهتتس افإاملا لولخدو ودرج ةعامج
 كلا خرا عن هللا ناط شبا ىرحا ان ىلا اداق هلمللا كلاش تيدارط درتخا مل سزيم ال١
 ملال مج ل كدا نس تاق كب ىريفي اساسا كلامج ءنسملا كا مكسب
 :ااخ ا مْلَحٌعَلا نس عوتم ةعرججد و ”لكاض هئنس ل تي هرما ينل انو ]سو
 رح مهبصلو١ "نتف معبببصن ىا هرسا نح نوملانع نينالا نلف كك هللا ل ق بازملاو
 ليبسس رح عيب ف ىرعما هإ سدس ىعب نملوسرل ا ققاذس مف لن ورمملا
 دس ب قل يع شيوبا انك رح اريصم تام مص وصمم لطم الإ قد نسوا
 نسجلاوب !انذ رح يشن متاح مسا ىب١انئث رمحالات امولع لإ رت وساع نبزجرل ندعم

 انونحم انيرح ناولس ىلا نبيا ان ىبح خاي م !يبورسم نب ىىسحلا ىد١ | شح ىس اقل ١
 ٍلارع هيبا ىع نهرا نبع نب الامل نع طك انيرح مشمملا نببا أن لح روعس نبا

 فير ركذو نبل اىلا عي مي ةيلح هللا ليص دتلا لوسرم هنا رنعرمد اى رص |
 معلا م«داناف لاضلا نيدبلا دارك ىموحنع ل احر نداطيلت هيفو مكسادّدص
 «امكر نا ىو روامعش ادهن مسن لوم اذ كرمي اول نب نق ما لاقش ملم ٌكمنالا

 ظ 26 تم لاةوىبىيلف قاسزع بعر لمى لاو سو هيلع كس ئشملا ناهنع

 0 نع مف رسىبا نا ورو ةرمونو هنهرسلام انزسا

 ٠ عش ىف باتعب يجو ورياح ها صل 3 و دا محاط شم لس ا عر عض هت

اتكوا مين يعمل هوريلع ههاط صون هب ل ع نأ تيارا
 مهرب

 ب 0 ع و م كيل انسانا مهمك مل ى١ تازنف مهمات

 مااطصرقءاوس رم ناك اشم اكممات 7

يز ا نإ هرشأ ماش تكرت ك] ىدضا ل١ هب تامتال هيل
 بيس اللؤ

 ميل داوككو خا و كوانباو ىدأبا هامان الق را لاق تسبب ل

 موج سذا لاوماو كريشعو
 اكيبنتو اضحازعب كت يالا

 * ما نلالع ةجو هلال دو

  5 2ٍِح ١ 3

 ناك نس قل عزت ذ ) (3 هيلع هقئاطصاملرذ اق أ وأمر طخ ظعو ارد بوحوو سبح

 للاى لاي يح اوصيرنف هإ هن صنرعو و هلو سريو هللا زم هيلا بحا هر وو هلشاو هل أس
 اللاش ترب  انئرح هنا هررم ملو لضم مهنا ىملعاو جالا مارت مومن مش هرساب

 دي يس يمص سمسا سس



 يحاور ريغ هذإ و را ىرح نب
 و دع نب حارس أني رحو دام وهو هزاع امج

 || "ومها لبر حل يحمس نان رح نسوي نيل هللا يعرب انش ىح ىز ورمل
أ هلل لوسرم نإ هنعع تناصر سندا ىع بيوصص نب روعلا دبع نح وراح ن بانيو فيرس ] وبا

 

 | ١ تيمجاسانلاو هرلاوو هرذو نم هيلا بحا نولك قح مكرحا نسوبال ال اق لسو ىلع ةزالص

 | هجشالث ملسو هيلع هدا لص نع يلع هللا ىشا نعو هوك هذع هللا وضم ريمه ىلإ نغبو

 ا ميمكالرلا بكت ناو اهاوسام هيلا بحا هل وسرو هلا نركب هام دل' ووراحرجو هيق

 | اياتالاا لوريل لل طصجنل اهل لاق ىجنج عب يل ىف نهم بحا تننال بانك كليذح

 ذيع كريو لاوخال ١ حب مكه يع هللا ص لوسرلا يال و ريل نلمس تلق مخ

 | مترحل ضوونالل ان لسو هيلح هللا طصوعنملا نال هّتنس ةوالاح قو نينال لي ةيلع هنا طصوككم
 |: اعنيريوبا|نثرو تي بار ةيلصم ثبرحلا هسنف نويل! تعا نكاح

 هس امميلع هلا طهمجنملا ىلا الخر كا دنع هتءاىضرم ن١ نعر ىلا ىلا نيل اس نع هرما

 | 7-5 همارتد نب نإوفص نعرو ثيدبحا نس مه تنال دو سرمو هللا سحا ئكو وقرص

 د

 ع 2 ممم ف كب 00 1 9 4“ 12 تتطلع ا ل | كيوير3وم تركد ىلا و كيلا ظناف با ىتحربصا اف كرك دال ىلا ىلاّسو عا نمملا بح

 | امن رش ان كتاازاإل ايتلخد ناو نبل حاسهكز 3 تاخد داش تورم

 0 - 0 4 : 1 5-5 2 577 . "1 ا

 || او دال ا هللا لزن اذ كيضمتب هللا كلمه رم ةسايتملا مويب باكا ذاف ثليلارظضنملا نس عت
 فتلسلا نع كور : دحكلا, ىب 0 أ تاس يرعال اراؤلاصت نبا 2م ناك ىيحا نه هزح هلااىضرى سا تبرح
 | لل اك بببشللا ىض اني ١اننن سعد مهول اضل بسيط دوحما / وق

 هللا زك ديلا لوسر نإ هنع هتلاىضر ره ىلإ نع هينا نع سنس نع نه نل اربع نب بوتس انثى ح نيذس نبني رح ٌيدرلجا انْ رح ٌيزارلا ننينسرطو

 بلر 51 ناك اطحلا مداسا ن١ كازو هذ اق أبا هاب نمد هستلاسا نم يمل لق
 030 راظمل لس نا نتا بحا لس نا ا.رع مناضر سابملا هاف باظملا نيرعزعو

 ظ 0 تال هى لاتف ىبنج نيب تلاىشنالا ئشلكزعملا بحل تنال طوهيلع هت صمبتش لاق |
 كرت ىدااو نعل اطر علاقف هسشفزم هيلا بحا وك ح مارح نسون نل لسو هيلع



 التراس ةفراضتالاخنم ٌةأرما ناقه نبا ىعيو تح اك عما اوسرملا سحا كلل ذ نال
 01 هللالوس,لمفام كلاّمخ لسبو وبما 20 اولا ممدحأ هرب امجوزو اهوخاو ١ اهرب
 رم نيبح اك هللار كتوم اًريخ اول او رلسو هيلع هللا ص
 نال شلك هب منع مهللأ !ىضرمبلاط لا ىؤعلنسو لاح كرس ةبيصم ]كت لاَق
 م اىان :الو او انل اوم١نماسسلا بحل هللاو ناكل اق لسبو هيلع هلال يص ها
 أ خعارش ومزكي هليل نع هاوضرررع نع لسا نيرويرن نعر ءاملنلا يع درابلا واللا ىسو

 اس رس لوقو اموصوشقند عا إو مس ام
 اناس اراك اباوف تنخدق# ل 0 " ةكعما راربال ( ةواضرخ 1غ
 ليو 2 مب لصوت ىبب يد اناا يس قمايرم دار انو ىرش تيبلاي |
 امزح هنا ىطرر ع حب هللا دبع تآبدرو وط هي أكحا ىو كد امش هلل ئطرمم_عشجلا

 تبرش انوأ نواب حاضت تلفيلوا كييلاسانلا تساركذأ ما لشن مام هاجر تررخ |
اشف هانزجاو هناا ثدان رلعرش ١ ىكرملدلا د ضتجا اللى |

 ْ 1 هبحالاقلا مغ مابرطاو ك

 ظ ش هلال يصوبنل ارق ىل يشكك ازرع هللا ىضر هشيامل كللاق د١ ا اهورتف هيزحد اذ | ْ
 مما ىس هسا نسل للم ين مرخااملو تتامىدحد هتنشكم لسو هيلع | ١

 كنا انرزغ نال ! اد نا تحل يرمأي هاب دارا رح نسم هلا هولتفيل
 |. ىنآلا وريلع هل صارخا بحاام هلو سد نلاقي كلها كنار هّمنع ضن |

 | .ن الر متي ارامنيغسوبالاتف لسا سلاج او ةال ينعي فوم ني ىدالا هنا
 امنع مارضرسايعنبا نعو هيلع هللا ص رح يح باص ١ بحل أم حا بكارح
 | ميخرلالو حور ضفب ؛ 0 ةارطا تناك
 0 مت جوخاسو ى ضررا يمس

/ 

 0 ب يصل > 1 داع
 0 قداصلاذ معرس نإلو 5-0

 هد,اردياو وسع يو دا دأب بداتلاو ميعاد |
 | فاش هلال فانهم اشو

ه را وطحو داعرطناب راشياو ها كلبك ديرما هللا عربخ تكتالق |
 |( ةسنن ىوض خ

ملا اراب نيا عن ركل لاف هكون ٌيضماومو
 | جست جازم تربت حلق زم كا

وروي و ان والام ٌمجاَح مهريووصش نوردعالو
 مب ن اى لو مرش | لع 

وبا ىمم اهل انثرح هتلاىضرم دابملا طاؤساو
 [تيملانيسشارب انثرحلا' اف طضاحلا طع

لا لوب انة رح ىو ىذبلا سرب انث ىحالا نوريخ نلنظحلا و باو.
 نابي سدح بس

 ع 001 و احح ان رح بوبحل ب١

 | ماسلا نيريعس ىعب لس ىلإ نب نع هيبا نع ىراضمنالا هللاربع رج اذ سح

 تمت كاوباب .مووولع هال ص رق لوسرمىل لا اق هنعم|ىضرم كلام نيوش١ لاق ل5

 |اي ربو قنس زم ةداكد ى ضي اي ىل لاق ث لهف اف سعال مَع كيت 2س ىسيو مضت نأ

ا 2 ةنمللا دعم ناك بحار هو ىبحاىّوذ ىنس
 هلا هبل ل ماكو زد ٍةفصلا هزي تصنن

 00 يحال ةبحلا ضف انوبو روقألا هزه ضم ابش اخو هإسرمو

مم هصلف نا ةرحىزلل لَ هيلع هنايصرإ ع
 ل لاقو 

ادجرومق بخ ان نما سو اح وس
 ظ ٠ يلع لصونما ةبح تامداع نمو ة

رقرشم ةشكحاب. هدو هركو سيرثلا يس بح بحا نك هإ هركذ و ةرثكل سد
 كلن هامل ىلا 

رق دنع نيبرْسالا ثرحفو ةسبح امل تح بييح
 درزي اهناك مينا ةنبدملا صمو

وخرل الاب لوف مصقنو هرعصو انين ولن الع
 اهلا 0 هللا

 ل هيت وك ةذكس اما خعو كاسم ندا د نسا وق نعأ

 ورا لاف دع
 ا ظ 001

 ب

 مد



 باص ناكىيجعل ا نال ق همسا عامس ب راسكالاو عوشحلارابظاو عركذ ردع عيد وأ
 كثالزكر ارككو مصدولج تشفى 0-1 210 ملسو هيلع هللا ئنسلا
 انمو يكونو اًميعط هرعطد نس سيدو هيلا كو شو هل همي كلا ذ لعب نم رشم نيعباتلا نمي
 ثيرحأ ىلإ زم هئباوصو هيب لآ نس هيببسب رع نمو ملسو هيلع هدد ضووشلا بحا نمل ةبخ
 دفر بك زر حا يْس بمحأ نه مهعبسو مططبا موضعي و معا داع نم وا ىو راضنالاو

 ميسحإو نسحلا ىف مناو مد اىمبحأ د أممحا ىحأ معلا نيسحلاو نسما ن لسو هيلع ليصل ق
 ىضعب | مو ئضطب١ وذ ممتعا يو هللا بحار وذ يحا نمو ىتبحا شف ارحل نمل قر هيك
 مصعن| ربو ىبمحلا دمعت مهيحلا ند مضيزح سدر كش ال ىلاهص ١ ىل هللا هللالاقو كوت رنا ضاس ا شوف
 ت!كشري هللا ىذا نمو ين هلللا ىذا سقف نا ذا لرعو ىلا ذارتف صداذا نمو مهضطب | ىضغسف
 ف هشيبامل لاقو اهضغااس ىنبضفد م ةوضدازرا | مع رت ىضر هبطاذ ىثل قو هزخاي
 فانشلاهيادراصنالا بحدابإلاة يال اقو هيحأآ اذ هيبحا معدل ىدرميدز نم هماشا

 معو ضغببف سرضفب ا نمو ميجا صحت بمل ا بحا نم نبع قل شرم ررخ نبا ثيرح كيو ىضخب
 ىنشللا تاررّبو تاحابملا ة اح نلسل أ عريس هاهو دبي اك بح أيش بحا نم ءقيقحابذ
 وصل !ىلاومزم,ابرملا عيني سو هيلع ههائصوشلا ىار نيح هذع تاىضر ضلال دقو
 كلالوصرءز وهج ساو سابع نب هئاربعو ليج نيو سحلا ازهو نينيح نساي راب حا تلزاف
 تاو مىءراع هللا ليص هلا لوس بن ايئارم اما ولص ملط عنصت نا ا مهولا سوى ياس ونا ع
 م يريلع تا طصعملا ىار ذ١ ءزصملاب غصمو هيئيسل لاما سيلي ازرع ىضرمرغ نبا
 ةيناجكو هاداعزم ةاداممر موري علالصرإوسرمو ما ضفبا نمو طفب انهو كة هس
 اك خال © لق هتمبرتس ل فجرها 14 لامس إو هددت «نانباو هتنس كلاش زم
 «تلاسملا سماح هياوص) ءالوهو هدأ سر كلاا داحس نوداوب رخالا«ويلاد هكناب نويفول

 ثحلإ نب هللاربع نب ههاربع ها لاهو مداضرم ىف مهانباو مهئابا اولتاق ى مهنرنابحا ولت دق
 ادهر ليهيلع هللا لص دب ا ىلا نارمْلا بكت نا رزهو 1 كنتيثال كليشوا
 رفوالا: نإتلل همحم نإزتلا هملخ تاك انعم ' ىضرم مساح تلو تح هيئلخو ىرتساو هب
 ىلاعت هللا بج هللا ربع نبل مس لق اهدو رح ربع شن ى هنس بك همعتو ههاملاو
 دلع طعما بح نامل |بحو ودا بح همالاعو نإرعلا بح هلا بح مسزلاعربلع
 بمسح هسا بلح ةمالاعو نسلا بح سو هيلع مدا ليصنللا بح ةسالاعو ملسو
 !ًداذالاْسّرْخَريالا اينرلا ضد ةسداعو اشر ضنج ةزخالا بح ةسالحو ةرخالا

 / نامل الا هشن نعّدحالاسالر نعد ضر دوعس نبال اى ةرخالا ىلا قلبو |
 تلح مدع نموت لسكر يلع ت١ ليصرإ وسرمو ملام هللا بكيومش نإرلا بكت نإ ناف

 ار متحر املا عفو مهكحاصمى هيحسو مل هعصنو هيلالح تئدش لسويلع قام |
 امرأ اذ اوعرس مهز ءتيخ مام تامزلاع نمزاّمحد اذ ور ينموملاب مس هيلع طصوأك
 رةعةلاون ىررملا يمس جال لسو هيلع هللا صملاو دقو هيرذأ تءافرشفلا ةناسيام
 ٍثرحكو هانس ىلا لبجماو١ اعدارلا المال نس عسا يتم يي يقلل 7
 محلل ١ يأ مازيصوىنلا لهرب لاق دنع هللا ىدرلفعم نب هللاردع

 ظ نان 0 لاق تارم ثلث كبحا ىلا هللاو لاق كوغنام ظنا لاق
 لل ليلا عجم قم صفق ءاثمب هنع طا ى هدا اخ شيلا

 | اههكحاد اقم ف زاتخاىلا ةيتحلاب جرت تسيلو كلذ ف مئابع ةينكو لس أ هيلع رمال يمجنلا ةيو مهلا يجر يسفت لس انلا ثلثا ابتقحو لسو هيلع لس
 ملسو هيلع هلل صل سير عاب هةيحلا تاهت 21110101 0

 ضع قو هيلا هللا مب ىيرعبت أف هللا نوبخر تشك نا لق ىذ هل وف ىل :
 01 ةورتنلان ةيبعو الل داشفن الاف هتنسس نع بزالاو رترصن داقتعا لوسرل ارتب
 قولا ةرملا يطعب ل قو بريل اراشيار خا كاذو جيتها ركدالا ءاود ةيطارعضمب
 لى ورث وركيو بحاام بم برلا دارلل بلقلا اطاوم هبحلا مضعب ل قو 'عوبغلاملا



 ْ ظ
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 ١ ىاذ مدس لم صملا ميرملو دكا باكا ملموس سو هت ايا مولي وليس اًريذم - محلا

 مهعادو ةلمازب نطو هدارصلا ىلا سيمر ذ ناك ذا نيلسملا "مف اكرطع هماعب ١ نس داق

 ىديالام هاقوو سهما نمرسيالاس متم نيب عطتنس ليلذ اهب ىذاتلا ةُس ٌمضموا وكس |

 اصخملا اه عجن هتمشس مركو) وليعزمداشيبال رارلا بس ضان! هتييرط ماض“

ٍ | ره نيراولا ىباهّسمل ١ مي رح هين دلاعلاو سلا ى يرسم نيصلخخل ناك اذا ه]وسرو
 
1 

 هب اقاوم ل ةرتلا لور نملارلاق هعيصنلا نيرا !نإ ءىتشتملا نيدما نإ ينل نرإانأ| "0

 جاضملانس ةوحام ةيمرلا لاو حرراصل اه: ىزل !ىشنلالمذ مصنلا ف اينما نهم نيركوب ١

 داقتحالاوص يت رون صنف وح جاجزل قيس انا فل قو بوتلا دب طانخت زل لن لرسول

و هياخؤ ةبغرلاو هيلعزوكبالايع هميزنتو هلاوسامب ئصوو هنءارعرلاب ها
 دعبأا

 نيسني هايل ملاو هب ناميالادي انك دعْضَلا و هتدايع ل صدانخالاو لسا سم نس
 يبل اهلل ىانرممتعبزألاو هيف هقفتلاو هممتو نأ مظتملاو هرنع مشكلا 0
 يع



 1 اماسصر
 فرعارضايلق

 باقل 'تاضورنمز مدر

 ىفسوطسي نإ ملا هريغو ||
 هاداعزمةادامنئرتعواماحغادأ|

٠ 

 ثيللا نيورغنا هيام
 ليقف ىلرضلانقف ثابتا لصف ام هلت
 لوسر تطحلا تيرْمذ ملك تعا

 ىبغيو كإ
 مهمسشنو هيجو نينجا لع مانا
 امل اسيا

 مباهاجر يصبو :

 ايقنت الوتس 7
 تايشاثالاثل ١ ىبملاتوصّقوف مكتاوصا اومن أونصا نيالا ابدأي و رل وسرمو دفا ىرحي نعد

 /عنم او عيونو ريزمت هن بيج واذ نطمح كشعب رأسك لرجل اه

 أل ابت عورنرت بالا اق و هونج ورز اميعرتل ى ضر ءابعثبا لاق ممم هساركا

 مامن زب هور زرعف رض و هنو نبعد ىربطلا كاقو هذورصنمفشتالا_ل كو هممت
 صفو عبو سارع نبا لوفريخ مدا6أأب هقبسب بدال ١ وسو لولا هيديب نيب مرعملا نعولاو

 | اوتصناو هل اوممساو لقا ذاو لوقي نالت اولوتثال مقتاردع نيب سل ق باهر ايثمحلا
 |دلاثق زم كل ذ ىف ىشباماتنب كاد هيف هياضك ل بكر سا ءاضقبل هتلاو مرئتلا نعاومجو

 ٍككاوضل او ساجو نسا و مجري امل اب عريسلالو هرمابالا سيد سا نس عريشو ا
 | ملة اع يمس هللا نا مك اونا كاشف كي تنل اخ لاحو مهظحو مش ىروُلاو ىرسملاو

 هدأ هتيرخ عيضنو هشه لاا ىل هما اش ىاشلا لاق همينتلا و د نومناكدروأملا

 رزم هلررحو كلإذ



 ال وسر ريع سماوصا مع نيرلاها من5 هللا زناؤ همهدتسي ىح دن نهرب 1و هتللس ةلوسر حسنا هلال

 ا[ تح ريغ ل يتو لظنللا "ةاراشملا لو ىل سيب هيشمللامنمو همي مزال احل ا ملوف نخأ نرلسلاب 0 ”نوعرلاب لاك, يلع "لسجل قيرعد درمملا تنال يفر احط ليل نارقح) مهل هتياعرب ل١ زدوعيريبال راك ا هاصسقم ذا بؤ وف نحو جف كلت انعر) يام ود! ها دارجت و ليريلحمتلإ طصئعنلل مظعت هلو نحارب راضدل ل تناك و1 ار بصملا ضجب لة ًانعاد اولومت ال ونس نيالا عنه لاقو ٍتوصملا شر .. اك رو ىلناذ ككروص زم يضضغلا دا انلقد لح ادا ديم ايا ترعرع ج هل سدوصم لب عما
 نشر حر زير وحا ان حاولاو نرخا ل امملعت امدب ىرسال اريك باو ئرّصلا لعوب ىضائلاانّررح ءاراجار هريد و لو زياع سا يص همظمن ف هباوصلا ةداع لصف
 | هيلا نإ ظباذ اطامج اف امنمعر داى شرم محو طربال ورصب هيلا مدر عشر الاف سخر و عاب صد تاسالاب نيرحبارمل !لصرباهصا بح جرختز أل ليكريلع را يصر | 2طن ضر سنا ىخ يرام يورو رشم ىييح داسا نال نصا نا تّمطأ ام هنصاوا تليسرلو ءلالزاجاتمويع ل١ ه١ نيطأ تنكامو رشم يع لجل اد و هيا هه لس» لوس زم ل بحا جحا هافاس لاذ ررطيعريذ دابوط انيرحرترد | رعود او ضرر صاملا ريو ار ضحالاو ىرمحلا ٌةرئبامس نب. نع بيبح لا نيد لين راح حرمت 9 0 نيقمماو ىناقر !ىمم باو 1

 ” ١ 5] هّيفص ثر رح ىو رعطللا سبسو رم ليخسامن أك نإ وحرب اص ١ ىن مور يلح راد! ل جص
 هه 000 2 انعام هداسلج
 مرد رظااصوتيال داو ىارام دبي اهحأ مظعن رت رم وريطعرددا ليص رونا لوس ممل كريرسد١ لااصوسال رار ىأ باوصا ملنعت مارو كرش عرددا يصرتلا لوس مءملا
 انبي اوكرو سمكاب اهوهلتال (مساذخ ختبالو اقاصم قصببالو ميلع نولتنتي اوداكو وصوم
 ااوردبايماب مصرا اذاو اهرررتبا ال ١ ةرعشس نص طال و مه واسجحا و. سبه وجد
 يرش ملا حرار هامل ظنا اهيا نورخام و ردح مهن اورصا اوضفخ ا ذؤاو هرمأ

 هللاو ىلا و هككم كبئشازيلاو هكاس تر صيُكو هكس كنار سكك يج ىلا سير شمماي كلذ

 رداع يري را طصتا لوس, أس١ ها سدا تلكدتللا نعرف يضر تزاح تناول تاو يا |وبسرم بادصا ناكر دح ردد ىضر غريمملا ةدربذالضالايهباب نوعّرمد كيري ع را يصر ل اوصال انو ل

 2 «غردا د كيرشس نب ةساسا ىورو املا مستتيو دبإ 5 نامستيو امملا رند
 0 ط



 هيلعرألا طصونلا رح نا لعاو إسم سو هيلع هلااوص هكتيص نم نينسرخو اذ

 تا مقر يلح رص ركل نع ثلايذ هر ريحل اح ناك” مزال ىلظعَتو نري دو زةومرعج لسبو
 هيب اهضو تدب لها مظعتو ري رجعو وأ ًاراماعمو رتربسو هدا جامسو هتنسو وشب رح
 سن مقوتيو مشو مضت ا هرزعرل ة و١ هركد ىتم مرمي غ بحل و ىبيغلا مشرباوبأ 5
 هللا نب دا ام بداريبو هدر نيب ناكول هسنمن هيزخاي نناكامب دا احلو هسه م

 انسياوءاصضا انفاس ةريس تناك هزهو هقث هللا مير ]ضم قب ١!ىضاالال ا ملا

 دع ساقلاوباو يرشالا نعرل اربح نينو بعوب اىض انا اشرح معتقلا ىضر نيضال
 6 نامل د ترمس نير حا سايمملاوب ١اس !ولاق رمش وز اجا اميذ لاو ريغو ملل قب
 تب هلللا بع نسم لوب! |نيرح جرم! نيرا نير كيوب انس حبهم نيؤع نسل و ؛!نئيرتحا
 ُ |رسارفعجوب ران لاق ريح با اثر حل يبإرسا ىلإ نب قنا نب بوقميانيسح ٌكاتنملا
 ظ عير اني نوم ريدا اي كالاس هأ لامه لسبوريلع,»» صرت ال وسر سيسر نع ماض اعلام
 ينل ترص قرد كتارصا اوضزتلال لاق امون بذل حو زعمه نان رجلا انهن كنيبص
 متطوداني ترذلا نالأقف اسوم مذو مدال ١ صل اوصأ نويضَمم نئرلا نال ايف ايو جربو هنكيلا

 هللا بعاد اب ل ةورصحيوبا أرحل ن طناف اًيحر مرح سيمر تجرح ناو هدد تار ارو وس
 هنع للجو فرصت مو داقخ لقرار يصر لوسرلشتسا ما أوعداو لل! لشتسا
 | مهشٌسإو [صلسال ب رم املا موب كن را ىل !ملسملا هيلع مدأ كلما ليسو 9 ككرليسو ىقتو

 ماشا

 0 اك والا ربع نيبعصمس لو هنع تيك موريلح هل صون وا دلاجاو ثتاراسهنم

 | لح شاذ برص: قع ئيو هنرل يفت ورياح هللا هون كدا د١ نر محرم كلاس
 ا ضئرا١ تلكم نورس اريح ميركل ل تمارا مجارول ل اضف ثلا ذك امون ل ليقف ,داسلجا

 اووعتطا ريع رهط صوونملا هريعر كذا ذاذ مسيتملاو هب اعيرل اريذك أكو بح نيرطعجم را
 انامر هيلا تنال و ءرم ابطال ا بوريس ه١ ]مص رتدا ل وسر نع رك هتبداراس و
 اميذ لككيال و نإرتل؟رثي اما اًسماصاماو ايلصم اما كاصخ تشمل ءارأ تنك
 | هفقهداسل ضحرتو مرا ارم زت رداك درا ىلإ يننف يريح صوتا ر كرم مسائفلا | كنب ىجرل اريح ناكراذل و لجو ربح هتدإ نوشنت يرانا دابعلا ى الهلا زم داو دينسعتال

 ١ ىرهزل ا ثنارعرادل و ءوم د هيدبع قعد ال حكم ل ميلع هلل ليصل نييسركد اذاذ |
 ذا سورسص) و تعانلل !انيعأ مناك ١ الو كفرحأس هز اكون طسو ريلحر ياا صل يدع ركذ

 ريلعت لصون ارك ذاؤ اهبر جبل ايترهتملا م ناكو لاس نب ناوهصّىل ا تنكرول و مَ رع |
 اناا /رخا موقق وعيوب وركب وردك سءانل ) موتي حكمي لازيالا اهب سو

 ا2ًابتسم تامجر لهل لمت رماندل ارزع را ىضم للام لع رثكاك ى لورا و لسوعلا هرزخا ثمرحلا
 احر ديرحو ىلا توص قوذ متاوصا اوه زل ىنما نيرالا اميلي هن هللا لف لاف

 ناكو شخ لول رتل صنم ثييرح هريعركد | ذاف دعت اربءر نيروس نبا ناكو هاوس ايمو
 ا

 طمس نحمل بكام هنيرح رق دنع تاضالا نسمل بيتنا ل واني د ىذلا تيصقف

 اواني انثرحر رشم نيلغ ان رحزؤطتارأ ١ نسحلاوب!انثرح مريغو هاتربل اركب انثزاح
 | تفلت 6 وهم نير رع نع نيطبملا لسس نيعىدومسملا انثرح نورمن نب دهزيانث رح كاطنلا
 | ثرح هناالا لس هيا هقاؤص هتإلوس لاق كوقي هنعمس هب «نسر حتا وضرر ةوعسم نباح

 أ



 و ما اللاب ا ٌىْضديعوشو الأ و لتوفير ثردتإل نعم يضر شا نشا. بمص داقد ستي 01 م حل درئيش١ الام نال مصيربآل و ثدخ ل عىل

 سلجب جرف ٌمّضنم هإ قلتو ها در هسا مع 00 هحاس سبا واٌد_دجاب اريوسلو ا اسس م مولا رخل اسملااولاك ناذ لياسملاو! ثييرحل نوروز ضشملا كك لوب سل لوقتف رةرالجا سلا تمرح كلاب سانا ل١١ ذا نأك فرطمملاف
 تش 1 ا د يملو بغل
 سو لح ريدا ليصرإلا لوسر مثير ح مظعا ن١ بج ارق ثلا ذ ىف تلال ليقف سوا ىلا نيا

. 
 ثيرح مطقيالو دصدو هنولر يفتي وهو هرم ورشع س بروح هنخزمذ انثر ىيوهد كلام ٠

 د مهل لاق مهعر»»اىضر حاصلا نلسلا هككسو لو معرف صر يلح قي ايدج و1 نيو |
 لا نيمخلا مهتانهمارجا رمل عن لاقو هيالا تببلا لسا سحرلا ىلع بهنيث هاديرياما
 م١ تتحول اغرزمل |ىرقملا نيسحلاوب نير وإسم مكيتكو مب انك صل رعلا ريحا نينوسرب
 مسا ناهي ارحل شع نباوه حاحا رحلا ىئرح نازخلا رك ىلإ جيشملا تيب ملا
 هدر نع نآيح نبدي زي نع قورس نيريعس نعويبا نع عيكو اند رح خلاله ى جان رح
 ريان لو اذاش يبل ماو هللا مكريفسا 0ىريلع ردد طصردلا لوسرءل قل قررت! ىضر مترا نبا
 //56 كانا لييبا عر ليصل قة سأبملا لاو ليقع لاو رفمجلاو لغلق هيد ل هانم
 هيلع او اربي نيف فيكاورظنان يدب لهاا ضرسعو رذلا باكا لت مل مب متزعخا كاس
 ل الرول لاو طإ صل اليعيز وج نجلا بحو رار نس ةارب مل ايفر عم لسللاو تزاصلا لضفا

 0 هالعالم متءاكم دذر مم وف مفر عد المل نضمن 3 بازل نم جاما لردع صر
 6 ١ كيزناإ لس ىلا نيرحنعو هس مهترحو مرقح بوحو فرع كلا نب مدرع داو مك
 يطا اعد اربعرتل ا ىموم لس ما ثيب ىف كيدو هدالا ثيدلالما|سجرلا متع هزيل رامبل

0 



 وانشلا نسحو م,تارتقالاو مهر رعمو صيربو هباوصارب5 ود ليريع دا طص يو نيك

1١ 

 قجباها لوم هلا لاةرث بظل هذع هتلاىطرليعو ةاسكب ملا مصخ -هقاوضر اييسحو اسهر

 ءاهارملا هيا تزن امل رذحدللا ىضر او ىلإ رحس ىعبو ريت مربطو ىبجرلا ملعب هذاذ
 لوس وم مهلا ل قو مزح هلااىضرم 9 انيسحو انسحف املع و هيذع للا طصئشلا اعد

 سمرا ميلا الوم إيمف الوم تنكن ردع اى دمع | قم هتاطمونلا لؤو ىلع

 سايملا لل قر ىفانمال ا كلٌضِفْسالو ةيزمالا ككالر بف لو 5 داع نمٍداَعو هالاؤ

 ىذا نسو نانا يدا المر بلل غربال ريب ىضنىرالاو مع امن

 ل م ' 2 لعرخعا 2 0 ذامقف ع
 ع م ىر ١ نس هيرمس اف ىدبل مسا ىلاونصو عا

 ص مهعرشاىذ نيسكلاو يدر ا كالو نما نعما مار بايك
 5 هيبيزما كل وريلعم لص ان |وضرا رتعرال ى ضمك بال اق وامان |ممحا ىلا مولا
 قيمشرج عصا كاملا ثحا ليتيلع هللا ص هلالوسر رجل عرس ىشفن ىرا اور وعر ىضءارصدا

 تسحم ار راشإو تاه بساو 20
 ةاملاسيرق نآسازم هياحرشا ليصل قو ةمانتلا مول ىجر د ثم ناطامماو مابا نيسحو

 ةْسِب احن ضي ذوتال لس مال لكهيلع هلل صل قو صرع فال وابشر: 5 اوهرذ لاقو هه
 يل عع , لوقلو يقنع لعن سحلا هج 000101 1 نب مع نعو

 تينا لاف نيسح نب نيسح نب لاربع ىعىورو كفصت نع . لاى شو لوحه ريضم سيل ى نما

 نهاف بتككى١ىلالسراف َجاَح ثلإ تاكا دا 2طلاقف ٍةجاَح يعن هو رحرمززهلا بع ررغ
 هما 0 نير ب ص ومشلا نعو 26- اننا كن هللا رويس

 نب ايرنخزحرد رمل اقف هداك ري نخاف ران ئصر ساب نءااشل هيلع دإ ثبرق

 تبيلسإ: لمهن ناانرم ا١نكهلاثو 0 نيد بدرب لصف 00 0

 ميعارس تبل لاف برن نء ةساسا نيزجنا زرنا ضر ع نإ ىارعو لكم را
 هتلالوسرهاررولل قو ضر ال ريب منو هسار رع نبا طا طق هد زم نترع ا نيرهبوه هإاشت
 .,[| اًصأمعرلا ىكع بز اني مساس كان لإ مع روز ها دلل ههيلح مدا ص

 اهبل اىشيوررع امل ماقخاسروب كس ممل رمابعدو وعلا معزي علت وي دن د
 : 0 باطما نرح ضرما. كاما ضتفال  ةجاح امل درت ا مواسي دو نب سلج وسل + لخامملجا
 يام سس حو قالا تن الات قر ههاربع هنسدال

 ل كح تاكد رس الك اقف ويشمل !فقبسام هاو هتلاضفرل هيبال لاربع
 4 لع لوريل هدا يص هللا لوس بح ترا كلنم هيلا بحا هم ةماساو ثيبانم لسو هيلع

 عاق رارملا باب نس هيلع لغد امف لوريل عرألالصةللو سرب هضبب ةهسرم نيسان ١ ةيوهمعلبو
 ريل ها لص هللا لوسر ةروصه مشل تامر اموطكاو هينيع جب لّسكو هاملت و ربرس نع
 ., املعاجد هيلعاشنمل و لاذاُم هيئقعل اناث ناملس نيرزهج هبرضامل ين را ريم اكان ١ىودو

 ذل! قلاف توما نا تفل اقف كداذ سسليس نحط راض كلمجر3 لا مرش لاقف قافاذ
 هد او ١ روصنملا نال ِيكو ىيبسسب ر انلا هلا ضمد لخربب نإ نم صيشتسس او لس ريلع شا لسع
 ندمَل له ةرامحر وال |ىهسجن بع طوس ايم عفت )ارم رّدلارو هاا دوحا هال انقذ تعج نم
 ار ش لد ا ئلاتا رل شايع نيركيوبا تاق ه لسوريلع رت طرت لوسر نم

 وسل 00 حمام قاب اي بحاضنالاملا

 2 هلا لوسرملاق فيلة ةعاسألا عزم ر ويش | هدأ ليقف ىيس كل هيلع منو لص

 و ديلع ها يصمتلا جا جاوز بام د نم خا ةياياواورهس اذ ةنآ تبنامإذا لسو
 لوسرم ن١ نالوهنو 0 لب دالوم نم افرك ارو نب رو ركب ١ ناك

 : وريلع دنا لسينما ىلع ميرا هداح تدرى امو اه موزي مسو هيلع اع هللا
 0 ا سس ىباطغ ترو ىزساملذ انجاح ىضقو هادراعل





 لصف هرم اول جن مل ,داوصا نق ن ىل نس توري قا لص لوسيرلاب نوب مل 00 'ء

هللاربع ىزهس_ل ا همام هوب هل منسي نأ ل فش نب ةربخملا هيلطو
 , هجر ىرتسلا 

 رثدرملاو هكمزم هتنكماو رص شم ماركا ى هبابسا عيمج ماظعا# عراركو ةماظعا نسو

 ا ا ةرهامو
 هم

 ضرالا تباصاابهلسراو ىهشأ ذا هسار رقم هصن مكر ا ئطر هموزدح فنال ناك

 ل الامل

| 

 اهعللسما ىف انسل ا هل لاف هان ناك ًريثكعاركا منعت اى موش اشللل بهو هد! ىو رو
 دصازلا راض ايرجانعولتلانمرلاربعربا قعرذو باول اهل ثم ماجاذ باو
 ' ثلا طلب نم ةرمابسطعالا ىريب سرمل ١ تسالي هنا هاسرلا ه)زطلا خس ناو

 هنيبرملادرت نا لاك نمذ كلامقذ اردو هيب سرئلان خا لصرباعربا صرت ل وسر
 هقنع بصملا هحرحا امل قو كرر هأ ناو هسكر ساو ند نيئلم سضب نامي در

 هيلع ليصل 6 هيا عصلا لو ةبيطريغ ابا عزي ملوريلعرهطصوشلا اري نفد رع
 نيمحارسانلاو كتل او هللا ينحل هيلمد ار مح واو اث يجاهد ثرح لم هني رولا ىف لو

 نرياعر شاي متلا بيضق نخا كراننلا اًماعجن ١ كو الرعالو انرصرنمرهاليشيال

 دك تراكي هاطؤم اللاوو حاف هتبكر ومسك ل كانت وزع احضر نافحري نم
 راذإإ م همعم اويل ابذ اك ىربنم لع نضماجزم لوريل عرس صل ف و لوما بق تاسوارمطتن
  امشنم ايكأي يش ةلحرت اوس زم برمو اًياز هنن رملاد رو اك ىرهوجا لضهلا ابا ناتثرحو |

 امل الو مىسرلا نانرملااوفإ ثم :
 كح هي ماينا هتع ناب نما كاد

 دالرس ثدررللا ىف اي قبال 'ربسلالاقن كللذ ىل هال سقف أمشلاس جدن

 ادسحل عاري تاقشاو ميتا و سدرتتلاباّنفاصرع تهتم جورلاو مدا ىلع كيل
 'تاياسر ارسم رشتن اا لسو هرلع ملدا يصر وسر ءنشو هللا نيد نسم ازوعير ثنا فرشدلا نيّتسس
 |ثسانمو تارجل او نيسارملا سساممو تاريخ لاو ليانضلارساذسو تاولصو ٌيحاَسمو
 | هربنلا غنا شبح نيبنلا متاخاوشمو نيلسرملا ريس فق اومو نيطسملارعاشمو ندا
 مظعت ١ امارس ئطصملا راح سس مضرا لواو بلاسرلا طبمس نطاومو امماَبَع ضان نياد
 | لع اع: اههامرخوامعمرلستو اًضافترسنتتو اًهاّصرع

 راسا لا
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 عع ارا ّى راراا كلمن يطتم|ا ف ب ليف نم يره اس نك
 تس اركسلاو كاصالاب هانضتإ# | مغن ناك لسملا مك
 اريل ميلسشل ! اونو | | تولصللا كا وزب هّسخو

 «ليأ او قلل د قصور ملستلا د :

 الخل نق مو سمات نبال اقو هد 1 ىنأ !ليع نواصي هدي دلاسو هللا نإ هن هلا رع 2 : 1 0000002
 | لكي دلاملا نمو جرم عن إف محرتمل ١ ةالاصملا ل صارو جربملا تاكو دلما يدلامو | 2و ليم بدل لح متي فانا ليقدم لح وكري تكلا موه نا
 يعض 1. | ..لا5 اهو هكيدلاملا ةواصو كي دااملارذع هيلع عوانش هلق هدلابص هيللاملاربا لاو ةمركت ةدايزو فيش ل ريلحد »ا يصوجنلاو ةطرم لوريل هللا طمجسملا تود نأ ةهف كلام اصل! ىريتسلار ككاو اعد انف همرما ملال ١ ها زمعا صقل ةالامسلا لظتنءسلج نمسح مالا مولع بدلاملا ةرلص وص ثيبرحلا ىف درمو متو هللا نسرعرلا يسار قد

 | است رقما ل سوو رياح ه] طص جشم ىلع هييآلا هراه تازن ريكي نسركمىباىضاقلا لافت أ 2 دابع مل ريتا ىزا ١ سملمتلا ساو نعينممتارقف ا لسد مكربأ) ظنا مراصملا ظضفل نين | ا دو ورديت
 ١ كممسو كي ”يدراسلا اه رحا هوجو مثلك هرلع مدلاربيلا عم 2و هرل د ىرحو عربد مرو صح ١ دمع مرمر اشرت ص نمل لح اويل نااورما مترو نعشملل زك رياح وهاس ناري اما |

. 

 هالوتمذرت رو كاطفح يع مدلاسلا تا ئحاذلا ةدارللاو دازلل اك اررصم همالاسلا نوكو ا 5: 0 1 2 رم مودل

 تيضف|امامرح مهشنا ةءاوردخإل ل سزدبر جامد كلوهك تح نونم ريال ثدرو دلك مق 000
 ريغ الاطر ليحل لسبع ةداصلا نا لع تسع تساوت
 هِسلع اومهبا و بوحول !قعوالملاو ةممدل ! لنحو ريلع ةداصلاب ترارمال تقرب جرش
 دان اميد هلملو عامجالا يفرعداو بردلا لع هردع دسك !ليش ن١ ىريطلا مجوبي ا حو

 . او هولا دل هدارلاك ةربرضرلا كرت خامو جمملا هب طقسي ىزاارذم كجلولاوةرملطع
 نسال ربائضاتلا ل هلهاراعشم مدلاسإلا ناس نمريف بعرس بورن كلل ذارع
 ابرب اي نارباعيضرفو ناشال لع رااح تحاول ا باها نعروبشملاراصتملا نا ظ

 ظ
 ظ

 نتا ءتاخرع عن را ضرذ اريل نيركيوب ا! ىضاقل !كاقو لدل دلع ةرمرولا عب وصد نس برم
 نا بماولاف عولعم تدل كلا ذ لم لىاماست لولسيو لديها ليص هيبن لعاواصي ١
 معيبلعملا صون ارح ةداصلا صن نودجرب اىضاقلا لاق اره فننالو انزيرل ارثكيإ
 مداهصإو هين رهام كلام بهذ ليمس سرح هاب عرب ا ىضاقلا لق دابا ف متِجو
 .ال تاممال نوم _لمجاب كضزد لييربلع ردن طصوجتل | لع ةراصلا نا لملا لها زم هيدنعب
 كلاب صا)قرنعضؤلا طعس هع م ةرحإو رس يلع لصزم ناو الصلال سمعتي

 راسا ىرلا انس ضل ارنعهاعضر اقوال يوه لسوو هيل هللا يصدل وسور رب

 تيفسو كلام نع
5-4 

 ا ا ءقئاثلاَّح شو



 بماسساو هغجاو نايرااعرالاطح نءالىر رخارت ءطسواو زاعبرلا لوا شن :قولمجا نككوأ

 سلا نود

 نانبعور اضملا نب سو ويغو كككربع هسدأ سدرك حربا لاو

 وضم ف اشد لو شكت اصلى ةضيرف اهرب اولا برك نا
 تاككازمط اطظملاضلاغرةوزنع هللا

 |ةحاججارفومو هزاصل اف جاوب تملا الملل ق هل اسما ورص قيوف لبو وفا

 ناسيا ارلعلبارلاو ورقابي هل لعاالو فاشل البشلا|
 يسال ةراساا تر

لرب هس دومسم بار يبس اهو اٌمجتلاسملا ةزسريلخسانملا شو رع ارحاو ىئاشإا 2.١
 ا ىب 

 : هيا كلا . يلح مرعاجاو ىفئاشلا دنا

 كلزاو وريال طعنا لعوامل ربورسلا لساعة لسععنلاءل هاج اوووف املا هرانملا
 يررطريس شارع نباورباجو سايعنلو ةزوهوال لسور

 ؟.نيياح هاهنا لع ةراصريفاوركرب ل بعروض
م ىرمشملا انياب لورياحرتا ططئجسلا اك معرتنا ضم رباجو سارع نإ ةرقو

 هلم ونوسلا انمي ا

صلا نريامت اير نم الحر غلا المن ذعر[ ىضرركو ا ناك
 ظ ارنل [طعاضنا ءلعو باك قاّيب

 ١ حا ا ّ / ؟ىأ

 ل, 0 ادد م نالاص تباصول ناسحا نير عن نيج هج لوف زا تاوصل !ئطقرارأ ١ سل اىنعابمي لصا مل يالاص تيصول ناسك ا نبيع نبدي 2<

 ةراصلا ابي بقتس يل | نطاوملا لصف سال ارنا ثدارل 0ك

كلاذو انسرو اك الاصل نرش ل لشإذ نم بغيربو ملسوو هيلع ول طع مالاسلاو
 ادم 

لع خارق هن ئاررح,,ىعوب ١ ىضاقل !اننيرح هاعرل !ليقو ىهغسلا
 متر امال انثرعسلاف هي

: 
 د أنا

 ةربا تملورياعر ليصنع لصيل نس هيلع واللا و هيلاري اربيلف را ذإ ةريثحلو
 ىردعرثداضرم بالضحلا نر نعو مصاروهو طاري ىزسملا امهريغره ىوربو «أشام روب

 وميلعرت اطمن لحس جنم هتمرت ىلا رعصنالو ضياالاو ارسل نب قادس هولصلاو'اعرلا
 قعتوججاعرملا نأ ىورو نهال عو لة و هاذعب لوريلح رثل ليصونملا نع رع راض لع نعد
 'اح الامس نا مككحا دارا ذا نعش وضم دومس نبا نعولو,يلعر ا صوونملا ل خارالا

 هن اف لاس م موريلعره طصونملا لع ليض غل هاا وسام يلع شالا و هحرمب اربيلف اًيشس تو
 ٍِ اف تلكرلا عرشك ,رامجال ةيريلع رش ل صر الو سرعل اقرزعر ا ىضررباج و عو لبنا ررجا
 هارعأالاو اضرب وضولاو ا هدر بارثيملا جاّيحا نافرعاتم عفر بو همضن شن هجري لاك ب كارلا

 دارراف هيضوإوم فاو ناو هامَسلا راطم هنفيحا قفار ناويوق هناكرا َىفاو نان تاث واوا
 احن ,ةابب قمل قلَشدو عرتنملاون اعتسنالاو ”هقرلااو بلم اروضح هن احيا كا هبايسا اف
 يلع طع ةدلاسلا هبابساو راعتنال ! هيام قرصا هيضجاو باسل زمممظتو
 ١ذ اف :امسلا نود بر ءاغد لكر خا ثبرحت و دري ال طع نيئوارصلا يباعيرما ثيرحلا عنو ملسوو
 ةنلاقم يشن عماو,مىرالا اهبع ناو ضرىيابح نبا ؛اعد ىو ةاعرلا سصوع ةولصل !تآج
 ١ || كيبيو كبح هج لسن ن١ لوريلعر ١» لص وجمل ليح جا صلاب از ُح ىاعُد بيغتاو هرخ
 هرمكد نوع ميلع تولاصللا نطاوم نسر نعد نامجا كول جرحا لع ثياص ام ملْضُم !ثالوسر و
 | لصبلم "ريع ترد لجرم ثنامعر قس ع را سلق ىو ناد نشرت انكر ا همشأ ءايسر

 كح بهما ىزعب يلع ةداصللا نون عركو خزجلا ىذع ميريل لدن كو بح نبا

 ايا نإ لجوم مساملا نبا نع مصاىلاق باول !بلطوو باستحالا ينباع ريع ل شنال ل6

 هللركهرميلاةولورتا لوسي اهم قرش ارك رج ام: قي الة وما طملا و تعننل اهل اممبركت
 222525252525259 5ظك259 225252 اسالكم ا مح



 زيرو هز لغو كور يلع ردد صرخ لح صد نار وسل |لاخ د نمل ىف برب نايمس تاقخ اني( 0 الا ماوساع رن ليص_جنل ا ىحر لعن اىضر سو) ىعىاسللا ىورو انانتسا م يذ سو هيلع سوا نب | هالطصرونلا ىلع ةرلصما لمح نا قست ىل اق برس ١ أ اورو هللا عمد ةممس نكن مارش هللا وص :
 . ا ' :| لتمر رتل لع كوسا لان زاحا كيب نايل تالاف مسن الخ اول نانريب تاخد ١ ذافرل وثك رانب د نبورعلا للرضع 00 موب مجو كا دز ملمع 0 كعب أرنب كناو يزل :لرذخا معلا لوتيو املست لسور اوخحو يلع راي رل الخد يلع
 يما صلار» دابعلعو البلع موال ليقف احا تيبل ا ىف نكي ملا ذاورملا لوس ؟ ايت 1 مازاقلان قو سجاسملا انه تريب دارملا اعراض سابعا
 | كراك هركدأ. كامعش نبأ محاو هداصملا ركزي مل ف مرج افضل بركن ح نلف ده كا سو لد ليص رد اكس رمل رهرو ىلا ابل كيبلع متلاملا ل سارا تلحداذا ةصاعنعر

 آبو ويملا ]خد ا نا هلمتد ناك موريلعرت | لصووسلا نا ميريل, وا ليصرألا لوسر تب هدطان

 أ ىلا ليغ ىلا نطاومز باتكلا لرد قي حس ١ مادام هل ططتست هكيدلال' لزت ل بانك ءايصنس
 0 ا ىلا كلا ضارب يي :ىلادلاىب !انرحم اصلا رش لوريال لص
 انو ومس نسر اندر فسرلن يزل اندر ح مسلوب ١ اني رحت لاف ليحتنبب ةيركتثدحلاف
 هيلعرتل لصون لن عرزعبهىضرم حومس سردار رع نش ملس نبق مقْس نطير م
 ْ ىنلا١ أبا كيلع مزااسملا تاملطلاو تاولصلاو عتاد موا لصانا اذ لع

 دجال تباصا اوما اذا مكناف نيحاصل ارا دابع_ طلعو انيلع م نسب ترك
 بور ردو ىزشلا لدا ا ا يدم اخس ضرمالاو امس عياَص
 نّوساو لس ناداراو عويس م عرف ذا كلذ لمد منك ردا ارم ضر حنس نتع كلل
 ا دارا 0 (ة مداسلا لبق ثنإ ل يسب شل

 كلك ةمجرر ىلا ارا كيلع مدلابسل ا امم الاسرع كالوس انااا عرش طر ج ىباوأأ

 كحونب نا لملإ لها بّعساو ككع ماسلا نيك اصل ' رشا دابع حد أنيلع مداسملا ماك ريد
 ! كاسل قنججلاو مد' و 1 ١ نم ضال !فزارسلا ىل عاصربخ اك همدلاس نجح ناشال
 | رتاكربور جربو ىنلا يح مالاسلا لوس نأ همام لسا ذا مومازلا بحار دعوا ذي هع رئارد
 نسا انئررح ملستلاورولع ةدااصلا ةيفيكىل لصف يطال ١ هللا دابعلعو انيلع مراسل
 ريا دعرب !ايرح صال ارب !ىضانل ١ اننرح لق هيلعَملاب هيئنل ارنمجنء مهرب اقع

 هيدارع مزح اى! خبرهلا نبع انمي رخ ىسيعون ١ ان رح ورتحو رذاو نسركوباانئرح ب
 فوسر اياول اذ مه ١رذعر ضر رضا سملا بيجوب ١ ربحا ة هذ | كروز ١ ملس نبررع وع
 ميهرب )لع تياصا# ير ذو هجاوز ارو نه يع لص مهلا !اولوم لاف ثاراع طم نيكد
 نع كلاسرّداورم ىو ند نرحشلز ١ مصرس | طع تكرأب اك مثير و هجاو زاد بع كرابو
 ىلع ظلرابو مهرب كا لع تلصام دل لغو سلع لص معلا اولوم لا رع ما ىضرس دعسم
 هرج نييك لاو دو ٌتدلخا# مدلاسلاو نيج د يحلل ١ نيم امل اى مسرب الع تكرأبا
 تراهن حلاو سبا بح راي و معهرب | لس تيلصا#س يل اليحر ىئيرخب لص مل عر تناعضر
 ىعو ىنالاهنلا نت طع اص ملا هئسبرس هن باع نع بقع رعو نسج ديلا مضرب الخ
 .هالممركد و لدلوسرو لربع لح لص ملال رعت ى ضر فرز ملا ريعسللا راو ر ذو دا
 || الايريلع ارتب ىرغلان نب سملا لوبا هيلع اعامببرمملا هللاريعرب'ىضاّمل نشرح
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 ىلا نع ! رابعا ان رح توطملا كوبا نيرحلاق هشملانورمس نب للا ربعوبا نيرح
 ازجنريد قبو وعير واسم لا نيك ع نسكلا نب بح رع هل ارم سوح وح نضال هيدا هنا نبأ
 معشاوصبلاطملا نيلي ميربا ىع نيل هيا عمدا نع نبسملا نيلسون نغ
 ترس اذهل 20 5 0 ا م كريب ىل نمرعحل اك

 امج دج كنا مسرب لا ليحو مهرب الخ تيبلصا# رولا لجو لوط عل صمملا» معلا برع
 سو اي رج كلنا مرا لام 0

 دروبايح كو هللا دج رح كذا مهرب الأ ليو مهربا لح رجس اك رجلا لور ل
 تال تلساكر العر روبل خسر مهلا" نيج روج انا مهربا لال يحو مهرب لخ ننال
 لاتعيناهرس نم لوجيلح منا ل يصوشلا نعزعةلاوضر ةنوهطإ نغو نركربح كنا مدربا العد
 | تينموملا تابماوحاوزاو ىنلا بطل صمل لقيت تيبل الما لطم ذا ىالا لاراب
 فزاضمالا ٌةجراخ نيرد ْر اللا ورم و نبجر يح ا مهرب الي تياصاك هيدجزهاو هيبردو ١
 دلرابرصلال اولوق واعيا اور ويجلو اوصل اهتكايإ سنيك وريلع ا طمونلا كلاس
 ناو بارش ل هجا تاكومسملا رادو تاوحرملا حاد مهل مورياعر لصون لع, هر صلاانلع نعت وتس الخ ناك زنك همالاس خو دييخ ريت كلنا مهرب! لع ترابا عر وجل عودوا
 نلسملاو قيسام جانملاو قلخا ام الا ثللوس مو كلروترودلت كنب ةذارمو كاك اند 0
 | كلن امض ىف ازهر تسس كتعاطب لرماب ملطضام لمحاكليطايال !تاشمدج خم رانا قحلاب نمل
 | امؤل ضوهارالا ساتلاسبق ىرو ١ ىقح لما ذاذن لع ارضأم كر رمل ظناحيسولابعأو
 | ري ماكحالا تاريانو مداخلات اكضوم خالاو نما تاضوخرمب برلتْلا تيرس هب 1
 مت كنيعبو نكرألا مرن كرب. و نوزخلا كلع نزاخو نرماملا كنيماتش مدلاسال !تاربنم
 || ريغ هل تانبم كالضف مرياحلا تاذعاضم هزجاو كئنرع.ىف دان مهلا عم ئحاب كاوسرءو

 سا رع نا للحم سئسل الح هرلصلا ىف اضيارذعو ملظع نامه لصف أسد لربع نطنسا د ذل ان. اوضرسرت :دارشملالوبشم هل كنسي عزحاى وردا متاى هلرسو كلر 20
 | تيب رمل نيون او ميحيرلا جل هلل تارلص دير وسو مهلا ا كيبل ميال !ىنلاا ىلع نوصي
 رمااربح نيرو لح نيمل امل براي ئتيزمدللا ميسامو نيا صلاو ؛اررهثملاو نيتيرصلاو نيينبلا و
 ل يش بيلا اخي تيا ماو ايسر ريس كا لاك لدا رلصامجا مرلل ار زحل | ىضم دوهس نس هلا ربع نع مولاسملا هيلع رنملا جزمسلا كلن داب كدا اريل رصاشلا كيلملا بلرسرو نامل ماما نايلي
 نيج جوص ملل نورخلالاو نوال هيند هطيشباةرحح ماس هشوبأ للا ةرحرل ارزوسيو ريكا
 مهرب لع تكرابام خبل لثد رهبح ابو ديخريحذحلا صرب ا لتتيلصام دل الر
 ري رك ك١ انيك للا لوفد ناك رنا امرعرددئىكرمس أب ع ني نحت سوؤاط 2, 0 متم ر ذو محاور او هدالواورباكصاو هللا لعو نهبزع لص مهل ل يلف ئلطصل | ضوحرم ١٠و والا ساكلاب بشي نا دارا نم لوي ىصيلا نسما نآكى ليج ديهحشأ مير الل

 2 .-: / ورشا فلسا م لضم طغا ١ مداعد ثيل ومي نارذ ا درر ولا نيبسسو نعد ويزعم عمرا والاو ةرخال ا هاوس هتاو ايلملا هّمحرد راو فربكلا

 لوسرمو ريل نياق و ريتا ماما كالوس دروس قس جيشا اخو نيتنملاماماو نيلسرملا ا تر سا ة)صلااونسحأك ذأ :لا لع يلصا ذا لود ناك هداريحرتد| ىطم دريعسم ننشر سانا مريرملاه) لوس تنام لك طعاو كلل ندم دا لج
 هوقو ريثك ميشو تببلا لها نعوانثلايذكتو واصلا ليوطت يرثويامو دونجا ا ا قو ىلع دراي لا ليش رح لنا مرباط تيلصا# سيخ لأ لعو ريح حل صربللا نوزخال ف نوال اريذ هطيس رح ماَمسهشعبا وللا رهرلا

 موا
1 



 | هلو ه»أ ابنا ىلع مدااسلا هت ىن ىلع مداسللا هنعرتلا ىصرليعرىست طاو نيالا هلا دابع لعد | يلع ماسلا لكروت ةعرو ىنلا اهإ كاع مالسلا هلوق موسما ى ملا روع ترد لسا

 ثردل نيربو نب كلامو وهنا ةباور نس هزخو هيلع تبلص لاح ص تمو هيلع تطس

 هزع هلا ئضر ره ) نعو ةالصطخ جر كحإ همايدلا هرب سانلاىلوا هلع هللا

 ٍِْ 2 8 2 6 ع
 8 5 32 5 ّ 35 ع 2 6 ع 0 204

 3 اتاذاقنا لسلام يلع ربج جرم ةو ضدنمي ا مول اقف هتلاض طق هرا لام هتقالطو ١ تسب نم تيبإرذ لسو هيلع هللا يصون طع تاخد ١ هااىد_ةىهفط دا نعو كرز ع

 هللا اللا هل ال نار ميش از إو نؤرملا ممسي نيمو نسر زعم اىضرعصاختو ىلإ نسب

 رعااس ماوق اع ندربل راند! ضع ىو ةيئد
 العاص تحرم قر رك دبا نعو اس مكرتكا | طاومو ادم وه نم ماما هوب

 2 :مملضمارراع مولسلاو رانلل در ابل ا؛املا نس بون رمل خا كراع هللا يصوت اع |
 ىماقلاانبرح همن اربرلسو هيلح هلفا طبت نعل صدرلا ع رمد تلصن بائرلا ظ
 انمرحالاة قريصلا ىسحلا ماو نوريخ نيل ضملا وب ١ ان رحم اق قت هتدارح طعم ىلا ا ١
 : ا . 1 ف 1 0 1



 انثرح ف دورالا ميمربا نيا انْبرحوسعوا انّْثرح بوح” حان رح و 5

 لاق هنع هلإاوضر قرره ىلإ نعررحس ىلإ نبريمس ىع قع ١ عسووجرلا دبع ىع مهرب ) نبشنر
 لج فنا مترو ليحل ضي ملف دنع كير ل جر ثمنا نحر لسو هيلخ تنال يص هته لوس لاق
 الاخ مليرمكلا هارب ! همدع كر د 'لحرمنفنا معرو هل وطي نال غانا غ كاضمرلخد
 هيلع هللاطصئنلانارخا ثبرحملو اههريحاى ا لاث ءنظاو نجرل ابدع ل قنا

 هللائىضر ذاعم هإاسد نيسا لاّقف معص مش سمالاّمن ىمص من نيما لاف منملامعص

 هيري نسب ثمم نمديحاي لام ىلاتا لسو امهلع هلاك سرج الامن كيذنعمعأأ
 اكاضيركلردانمف لاق نيما ُتاقف يمال هللا هرسباف رانلالخض تاف يزعل سد ملف

 « طعزعو لكم تاخر ماذا مهرحاو ا هبوب ١ثلر دا نمو كا ذل ثم تاب هةنملبتي ملف ظ ْ
 ملف هرنع تركذ ىزل !ليغل لاق 0 و لا حم 7 ْ

 دع كركذ نس لسبو هيلع ه» لمص هللا وسر لاق لاق هيسبا عرس ير فهج نعو كح يصب
 هيلع مود طص هلأ ل وسر نار هللا وضم بلاط ىلإ نيل يح نمو منجا قبرط طخ ليعلن لذ
 اق ماعرتاوضر نوه للا نعو طل ص ملف هرذع تركذ سليل! لكل يغلل) كالا سو
 عطح ارلصبو هاو كمي نالبق !وقرص الب اوساج موق امي سيو هيلع هد لص مساّملاوب ١
 ةررهذانعو مهيزغاش ناو مهلزعأ|شم نا ري هللا نس مهاع تراك لسبو هيلع هللا لصوجنملا
 ملَسسو هيلح تلا طص هنع هدأت نحو ةنجلا قرط ذيع هرادصلا ىش نم منع هلا ىضم |
 و هياح هنا ليص هزع هنع هتاىضرياج نغمو ليحل يصي ل5 لجرلا زعير كذا ناجي نم ظ
 نتن إئعاوق زهدال ا لسو هيلع ههاطصونل الع اصر يطب طع وقت ثان وق سلع ام |
 سلخ ال لاق ىلسو هيلع ههنا صنم ا نبع هدلع هللا ىطرم دعس ىل١ نيحو ”مضيلجا هس نس |

 ل ةنمجلا اولخد ناو مسح سمح ناكل سو هراح هلا طمس اى نواصي ال الج موك
 تونا لعل بجرلا لص ذا لاق ىلمل لسا مب نع ىرامرتل !ىسيعرب ا كح بارشملا نسوي
 ,اتس: طص هصيصخ كنؤلصن كا ذ ل ناكأس هنعازجلا ساججلا ىف ةرس لسبو هيلخ هللا
 تل ىهقلا هللاربعوب !ىضاّمل انش صحم اال رمل سو | ولج بص نم جولاص عيلبشي حسبو

 || انش رم هساد نببااننث رح نموملاربحان مر حلفا معرب ! انشر حروب نيسحلا ان رح
 | ترعداب رم سره فصلا نيح هريحاش ىربشملا ام يح ف وع ن١ انثي رح دررلا د ىبا
 ملعهياحر تب وصرت ا ل وسر نا ردع اها ى ضر عرس با نع لسيست نب هللا ربع نجيدرتي
 ىلاسيركوبا ركذو مدلاسلا هيلع درا حر و رح هللا دام ال ليح لسير حا داب لاق
 ليوم لم هيلع دكدا ص هللا ل وسرق لاق هنع هتدا فطر عربرصن ىلإ ىس هسيس

 | دكيالام عت هلل نا دوعسس نا نعو هتهلب يبان لحل بص نمو هّروه» ىربُو رنع ع
 ورع وبا نيعو عبره ىلإ يح هوكحو م الاسلا قس ) نيم نط هبي ضير ال١ ىف نيحايس
 5 اور ىو همك :م هد يطوي هناذ دوج لبن لع مالاسملا ىساو شكا امزح هللا

 1 هتالاص تنضيرعال !ليعطصتال ارحا ناف

 1 مسار 9 8
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 و : سوا تيرح



 لس رياح لجل اريل ١
 نومفتم لملا لها ةلماع

- 
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 ظ |
 ىض,سارتإا ورم وو مرصلا ىلعتب نيرا هلهاليكو هموق ليقو هرار لجرلا ل ليش

7 

 توارد لييةيلع هل ليص هإ وق لشم هو هسنمن ملسو هيلع متنا لص جلت م واصل أوس هب هللا

 || همر لازم هاوس

ٍ 

 الاذ امرع را ىضرم مجنبا نع ىور اهي
5 

 مدار لوس اق ل قرع ره ىضرم كام نيوشا نعيو يقعاذت
000 



 كومرعب كيراز نيرخا ثبرح ثنو هممعلا موداعينمم ء) تكوكازج ن ايستخ هسرملا
 تمامحلا نو لو هدلع ردا لهنا مق اند لاقي ن١ كلام هركو كاست رار ا
 روبفلا تاير هما نعل ةيكميلح هتلاطص ول قزم د,روام مالا ةعاركل يشن كاسم

 مساىلطارمن كربذ راز نس نإ هو اهورم وف روبملا ةراب ْ نع متبمز ها وق هدرياز هو
 «كدا ينجس اشيا انهو رورل انجن اريازلا ناش امل كإذ ناللبقو هرمابزلا
 عدل ملول مهمرارز "منال هدا ثيرحى درمو سدو اموبع سيو هذصللا هزهريرياز

 ديل ارش اهتم دل جامع كلكم تفاوكر وشمل ردع الداتا
 تال رشل هر ل لوداع هاا جشم رمل هاد لو هيلع

 ” امنا روق اوراخا مود طخ للا بضغ تس ا ىدعب ديد اشو ىربد لمجال
 ا ايمو هسيرزال امل مت كياو 'لمِج هضتل ا ورشل ىلا ظفلل!زهرذاضا 0
 ن 0 0 ا

 0 هنآ انفلب لوكيرع ردا نبصمد ثعمس كيرخو طا نبال وو 00 'ئىأب

 : ازيع نولصد م دامو هلا نا هيندل ١ هزه سو هيلع هللا ىلع اصلا نك نوعا نيكو ا

 تاالاؤأب كيلحمق !لوص كلاس ها دان رس نيميسس الوب نمرحاي تيلع ها طص لة من
 هت فلولا بنور تلحس: ىربإلا ريعس ل ١ 0 نعو 0 ها طيب مر

 اي مصحات ماشلا نسجل 1 ناو ىوريغل 6 مواملا
 مضشوراصلا تف ارنا كتنظووحريرد اف نفنوف هبل صجنلا١ ارو ىلا ريع ةناوضر
 عمنا الع | ذا بصو نبا ريا ورمى تالام لو برضا لور يلع را لصوت لع
 هريبربملا سعال و لمسو : شرد د "راما لا الرمل ىلا همجو و تن اعدو نو هيلع |

 ٌثوضيو لي ىحرد لوريلع هلا ط جئنا ابكر نع فقي ن ١ىراال لموسملا 2 ءل قو
 هلم دا لل لمعلا ماع را طش ا هاجر مري نأ بحا نم مكس ىلا نبال
 ةيامرناررجقل الع لس ا هعرهزعظ هب ١ ناك عفان ل ة.هسارم عر قلاع ملا
 ثوصني ا ليح مدراس ركبه قع مدلاسملا نم الح مواسم لويد رعقلا ىلا نيترثاكاو هرم 1
 طعاصس وهي داعم طعنا اربو عقد ناك هدا يلوم امل نسالك
 قرد و قييمملاو مسساقلا نباردحو ًاممعرلا ىضر وركب ها لكد لو,يلعرلا لسنا
 ترو ىلا اه) لالع مدراسلا لسمل لوي بهو نبا زيا ورط ثللامبلاق سعورس هل
 ث سيول !ىضاقلا لات ان عهاوكررعد ركيىف! بع لس ىاطوسبملا فك اهران انمى رقلا
 اكيْع ردو ررمعو ركل ل ب لور يلع طوعري ردا ىردغو ىتءاملإ

 مالا صرمللا لوس ويس حدا دالوسو بسحب فكاوو بدال ىيرع با ثيرج واج
 أ يا اسير نيايياعام لاما مداسلاو ماسلا للا لسبب متلاسو هللا نبا وراح
 مؤ ظتحاو كشَجَل كاتم باوبأىل مفاو فنزل 9 شرما صللا ريف ةكتادو
 تباري قو ةضورل ىلا رصد ا مس ميجرلا
 ل روخ د ةاسكم تنام نو هيلع نوملاو هيل تجرخام ماي هلستو اهيرهاريع
 ارض ار سنس ررضور ىربش ر فاح نم لوريلع ها صلة دذد لضْفا ةيضورلا و
 00 !/ وتس مضاو ضن بدلاب قت "هكا عرت نسرغيرت ل بخ كرب و

 بلع سونا جلف ملا نبرتكارافإوعرت ر امم حشا ى ضرر .ىباوع لستر ْ
 رسام لاق ايزل نياك نا عيتدال تانرلاو ليللاب لسير
 10 مرا لس جرو لخداذا ميهياعرش صن لع وسمو نشب 71

 وسهر نيىروروا١ رفاسم جرخ رم كك[ ن[ورجقلاب فوقر د[ رجقلاب فوقرلا عروس حال مج يخ اذار

 1 0 مكراك سنملاورئلا





 ةماسمب
 تاعارمط رح

 1 ا
 نماضه ١ سو هيلعرساى صل وسرلا
 هللا جونا ىيس ىل ةدلاصللا ناف'

 ظ اسلارباس لا رهزع مارا ر هيلا ل مدلاصلا]ضى فاش هلكم دانك ىكورو عما ص روأم“

 7 6 : ّ ِ اك لاو ضنالا ءاني ضن ١ وربع هما لص مربد عيطوم نأ فدانحالو فل اريام
 | لمي الورجاسملارياسل مكس ىحوطل ال كيب ,رهحا همضتشب ىرلا خعابل اريك رلاوب اىضاقلا
 | بع ذو ضرمل ١ ةدلاص ثواني !لضتسلا انس نامل يواطلا بهذ هنيدملا عم ابكحرتم

 م مخ ارضه ور عجز مريخ دمج ل اق اضي'١ هذان ىف كاد نامل |نباهوصا نمنورطم ١

 أ
 ا مأرب

 اك بسال زم كلل و نسل ردي
 ظ ايم زيكا كل ىوككذ يرق |هلغني حت

 | نهلاق يديلع ما مجتلا نأتي 2
 نيملاقو رمائملا ءوِبامْسْس ارب



 د ماو رينا نرحب يوت ذهن دج تيد ساسارب اشرح اقبكلذملا تكل 00 ك2 هللا طع ١ ظاخ ئىضاتل يع آ 6 نيسالاولا) جر
 نيفس توم اذ ىررلا تعم هرسرد١ نيدر كابا تومسرطار 0

 تميس رزم مزتلملا انه سلتا توعداذ اناو نفس وو ىلب يمت“ السابع نبا نم !ِ || انا تدمر نم مزتلملا ازس كييذج لعن هللا ترعداه ان اور ايد نهرا بسس | ْ ! ال ما يراح مذ لص هاا )وسر نم ئه تعم رذم هزتلملاازه دنئوشب هدا وعدا اناو ظ ناين يالا د بركس ال مزتلملا ززص دش حارخ دام لري لوميا ع هت: طيس هقيللوسرم ١

 / اخ ا
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 اذه ثىبسزنم هزتلملا اراه هنئشب هللا توعد اف اذا ىريملل اق لبق ال ارنا راس
 نت مزئاملاازه 2ئشب هللا وعدا اناو سيردا نيهعل قو لب رشسا الا نفس نم
 ىثيدرتا توعداف اذاو ىنسحلا نيرو سطل وب ١ك اقو ىلب رجس )01 ىري إرم ازع تعمد
 كرك ١اممو هساسا ذاق قسطا ال اىسردا نيرو نسازه تحمس ززم مزتلملا اره
 أ تشرع نيو فومسزنم مزتامل ا ازع كس هللا تروعداف اناو ايشس ميف لاك قيشبرم نب نيسخلا
 توعراؤلانإو ىرزملا لاو رخال رمان سل بادجي نا اوجحر١اناواينيرأ ارسازم بيشساالا
 .لقفاناو لعوب لق ى ل بين ١ال !مسأسا نسا تهمس نم هزتلملا اص غئذسب هها
 نش ىل بكيس نا اضن مس نم وجر او | ضب لب عيس) ةركأشنأب هيف هلا) ترعد
 نو لصتلا اره ىف ثلتلا ع: عوس ايس انركد هلام لضملارياىضاهلا تانايقب
 | متتمامو ريع روكتو ا ليعتسنامو ريحها صول بيكا مد تماثل سل ارحب | بساوصلل قئوملا هللاو نداذلا مايلي اصرخ هات ىلا لصنملاب ملل بابلا ىف نكمل
 ظ 11 رس وت 0! ل ا( ءسللا فاض نا مدرسا للاوحالا نس عصيد ١
 لسبرلا هز متاخر ”لوسرالا جرمنرب عسل امم قو هيآالا لمد ا تام نيانال سيلا
 ظ مامطلانرطارل نم 0 ماململا ندا انا قبرص دماو |

 :حبطانطر مي حرلوملاو ميمو اقم سانا ق اطل ثلا ذدلرل مرشدا لا اولسر !رشسلا نس وايبثالا راسو لو ردع صرخ ردال ١ ىلا تو مكرم انا اممالتلةو ٌقاوسالا ىف نوسعو
 مربط ح سيكي نيرا رشبلا ةروصخال ١ نامأم ى1 الاجر ءاناملب كم هانامجولو تنقال
 ضيالا  ناكول لك ل ىو رتررص طخ نال ذإ هّيدو رو هتبطان و كاملا ةسواقم نزميطنإل ذا
 | هكيصوو هرعوو هيسارنو هرماو١ سمو قلبي هتلخ بو ردد نوب طئاسو مالاد سمعي بيرلو عض فح اطرد ا تسمو هأ وش ه اى ةود هللا هصخزموا هس جز موهن نملال ١ ان ا اا الا اا كامرا هلا ةنسس نكمل ١ لو سر امام امس س.يعانل زل نين سطم نوشس ”مكمدلاس
 متداسملو متامهاوظن ةركمررثوربحو ماطلسو هلالجو هتلخو هرما نم هوست ملام ترسم
 الأن :دامتمرشبلا تاصوا ملعب ةنصتم رنطاوب و صحار 71 توم او ماقسالاو ضارعال نيرثبلا لع ىطعبام هياعىرا طر ثلا فاصواب ةفصتم مهيب
 نتاوي جل تاقالا وذا ىنماطمإس رك د اناس م العلا
 تروعنب زودت صرهإو لظو رت تضر ورمل ل مهري ءاييطنالاك تيل مو طاح مهيورمدكملا ل ىعزخالا اوقاطا ال صيد اولضك ميرشبنلا ةصلاخ من طإوب تناكرل ذا ناسنال



| 1 

 ١ ظ
| 

 1 ش و

0 - 

 ا

 ظ يصور ميمملا هد اغيمخ

ْ 
|| 

 ا
/ 

ْ 
5 | 

1 

 ا

0 
 ظ

 ١ را هداتك حو ؛
 ديالو 00 اىارسب لح نرسم :

 0 اراه لعل دام بسه وسلا ف كيج
 | بملاب الخلاب دارم المقر هيال ظ

0 



 2-2 .- 2 رح تك سدو

 هال دج لسع سم دي سس -

 9 لا طعنا ا رجغ انهاهروماملا اًريسخ 0 ١ وفهبالا

 2 اس اره لسبوهياح ها لصجملاو مراسللو هرلصلا يلع
 منوه! باتكأ وفيني السب د لورياح هما طصشلاريغساىرللا كشلا زها ||

 ةملاَص هاودارهإتمو ةيمرظنلا و نيستا خ نم هيلااعدامنال منال ار اخلرابةرئاوصم

 0 عرقا لونا ةمجياوم باظحلاو نوكرتشلاعإ دارملا هال السا نبلكساو
 0 ل فس ترق تاق ورا نعال هانمهل مو ىدتملا !ادْلاَك

 أ يسدو كس ءاكح انام ا راعنالا يطلع نوري يلا نجرلا ١ نود نس انما

 نشأ نام كا نع لرساال ادام مدااسلا ىملع ايينالا لاسينا ليوريلح هتتاليجئجنلا

 00 دز تعا د اتش (1 لاسا الل ق هنا يورف لاوسلالا حاتكت نا نم
 هد ةتاشتو كامضلاو ىرسماو يهأج لوم ى ىممومنو يحوم اريغب اجزم نسير تح

 | 5ريال ريغ هدامح نداب مل )نار ل سرا 000 اند( دا 0

 0 و 0
 كسر كنب ىلعف يانيرتملا ا 0

 رت كام هكس مم

 فتساروإ طف رهاللا ل وا ىل ها ىق لما جد رشم رم ننوكتال لحس اد كلل ذى ىرتسا نلقى!

 كلف تراااوتكس منوه لمكو د م سي را
 ةيناطو زل كش تنكم هانعبل مشو لقي ملا لمت نيمار فوزا سانلل
 0 اهف كلت تكن التو كليتي ىلا انيشدو كاع العر
 01010101 لادا بعل نحوي أضر تكة كلم
 ينقل ,اازيطو لسرلاسارتس ١١ ذاىتح ءاوق ىنممابف لين اف هانازما
 اني او امير لمسرلا كاذ َّح ادت نأ هدا ناعم اببع,ىضررش رمسيدأع سلام اس كنز د غيمملا انلك

 از ليعو ب ع ”رضملا مراح نس نا اون اونلك اوس ل سلا نا كذا فم

 ل ناكل نل ار تريلا البار ا
 ةدريبج نسإو فلو امهر ضم سابع نبا
 يا اللا سلب 1 م 1 0

 د د الاسم او هودصلااريلع إم نموجرلا|رتيمو ةرعسملا ثبرحف درسوام كارو هاسيدالاب
 0 مكي 00 1 ساما ال ظ

 درر يم و قول ا معو كالا ءَس 1

 هوبسلاب هل كترتلا ماا ناي 117 ب مرا تاونسو

 ا ابو هشش ا ورع ' هيلعلسو بماقلا رميت تور لد
 و

 ينال للا 221م الة

 ةيرشبلا نب: علام لوال ءلّمحالاف هرهاشم سدا: ا
 دادرلا كلام لاعب لص اسي سرر هن ىرباس لوا اييع ره ئىضر مشيا عنع نم عصف او

 نعو ثيرحلا و ءارحر اخ هيوهورت !هاح ناىلاتلاتود كلاكل همن اسحش كااق 5

 تيرصلا عجم ةنس وف عوس هكم لوبيا لضم كشمير
 1 للا ظمنيابعنعا

 مم جوخ ناكورسىقو هيلا جوي نينس ناو ايش ال9 يئس عبسوْسْلا ىريو أ

 ثق ارش !لاقف ياناثاو فا لاذ 'ءارحرافب هراوج هلاك ا

 لاق نوسلا كير سيار دارمارف ارم مط نبع يدلل معلا 0

 تاقازيشر 1 شملان شبا نك 28 بلف 9 + تموصا ناي ى زمزم تيبس فعلا

 0 تدع, نانو تس ةاناو «تاعاتاانيبت |
 0 لا د5 لبحز هرروص طل سزبجا آذان ىسام تمر

 ةومل ايدل هللا هزاع لكى ملم ارةزاسلا ماع ربح ءانأ لبق نايا ريشا موسما



 ١ نسوريتال اذه ن نأ تيْشْحرَوو 4ارز تعمس ىرحو ترلخحا د١ لإ بع هللا ىضر مد:

 ١ فراداترص عمال ىلا اهعةلاوضر ةدجرم لاق طورلح ما ليسجبنلا نا ةلسزب داحةياو
 أ الاغا ثيد ايم هلم عمرلذع لوب ازمعد كونج فت نوك كاوا ان
ام عهصتل كلنملا اممم مهمياظانلاو نونخر١ 15

 2 ذو هرم أ نىسدأ ْن هداو هار
1 
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 ١ دي أساو ارترط تت ظافل الا زهرضمبو نيك ماوسرس هنا هللا مداعلو هلوثلال أم

 ا و هيلا ا اهد كلش هراعزوخنالو بسر هيف عصي لاف ثللملا ميا هبطت ها مؤاعا

 ١ . نيملا نم وكم فر ناك عم يلح هللا لص هتدالوسر لا هخوُيش نع نحس ١ نبا ور

 ْ ' ةجرح هل كلاتخ هييصن ناكأ روك هياصا نإرقلا هيلع زن ارلق هيلع لني ن[زنت

 ْ اعراض هجيج ثيرحو لاذ تالا امال اق كير ىمشليلا هحيا اع ههاوضر

 ش
 ظ تا لسو هباحو» قص هذ |ليبجرشت نب هر يرح هاو "هلا سورلاب ل ءانطصارابرظار

 ارك خقحت كل ذاغ ١ فيبركل امس تشك لسلار يلع محرما اًهماجخأو
 اهعئلشلالدرزو كانم هيتاي ضل ناو ليورياع هنا لصد لوس ون نص لا

 كيرحو درو رق ل+ كا نب هلاحرميربتخل مل يلع كسلا كلذ تلمش اهياالا
 30 هئرو انا اهب عم مضر :شياع نع هبا نغ ماشع نع ورع نيوتن يس نيش ربع
 ا كوسا تلاةاغا حلا ىلبعامسا ثيرحفلو كا ئيرمال اريح نا هرع اوضر رك مخرسا
 ظ ماجن هلاك كااذا كبح اصب كري نا ميطسنت له معن اي لوريل ع ردا طصرهلا
 كلاود ريو عرخ ىلا ثبرايركصح ذو يتيما سلجأ هل تلاقف اههربخا لسلا هيلع بج
 تاه اي متيئتسم اوه لرد ازمه هي تنماو شماو تيكاف معنباي كللمل اان ناطسبما نهأم
 ليتيتلا نزخ ولا ةرتذ كرهه لوقو رباع طعجتلل الانف امال ممظنتسو |رمنشمل
 ظ ' ألمت ىل رمي لايبخل هاوس سوور ىد بد قارارم هنم راو اتنلب امك ليريلس هللا

 هلا
 ىلع ل سنن حخاب ملا 20 ا جا نا نيس ارا ا ذاع ايزل اكرم ظ ل0 ل ل هزت دل نودع هلزصعنلا ناالو هب ترحنشالو ةئو امرك الو ردسي لو انضلب امد نعم لول لضاالا .

 ١ هسْملا نا فاو ارشرملا ابعايل مز ١اممايلاتف ملسلا يلع ل يربج هاناذاميور سسك ىرداش ى ١ زو هيلع كل 3 ىتشسارخاس هنا ولو مي نا طخ مهرس قضت ام لسوو هيلع هناا يصوت ناسا .واشنلا كرلار ارب اوهمج ا ال نيكرشملا ىاامبح هللاىجررقاربع نيرباج نعل فع نين | مهر وعزع شد رش هاو سثييرح سوات نه قمم منو ثيرملا زج اونموي ل نأ تراثنا

 ْ 'دعىزرلاب عرشس وب دري لو هسنفنب كلا لمعت هير نس يودح نركي ناسخ ذم بيسووارعخ
 | توتال هن ةالومن هلك نس ]بو هجيورخ هككسم قينصتال ناو هن جري عيط يك ظ ل 5م تشت نل نا ءانعسص ان يلع رن نل وانت لسا لعضوية هلال ظ بازل دب مهراحو ل هل هموق بيز يشحن لسلا هيلعرش در ار انهو مضيرتعيش دلاذ
 ْ ٠ ماعدو همضفن هحاود ل يكو سرداب ريلع رطب ىرش كو مناص ام راع رقي ل ]كو زدومفل
 ظ ابهزب |لوقوهو مهزكا وموتلارماغم ميصلا ابضاخم بمذ ذا هلق كازو هدد ِتاوص ١ نمونص | بتنا ى ب نظي ها قمليالو مانمتسالا لعريلح رن نل نا ئظفا ءانعم در نبال قد
 ظ نينبوملابقيليال مل ماداهمو هل ةاداعم هه) هبضافم ذا هيرثال اهرعو كاكاو اربع ساىكرم
 ْ ند موا هرلتدبو ا بركب همس نا هموم نساييقتس ]سو لسملا ىلع اينثالاب كف
 امن ناس ليغ هب هللا هرم ار سا ىلا هبجؤملا نم هب هرساامد كلولملا طع ضال يقوربخلا
 ا ْ لدا تول هزين نادعب ناكاي ارث وببو لسلاو هولصل اريلحر نبوي لاسرا نا ابعت ى در سابع ا نبا ع يو مرد و ابضافم كازا جوطر دلع هزمف تم ريلع ىوف ١ ىريخ سلا يله ضوي ما لاق
 1 نايل لسلاوولصلا ملغ لوف ىدسماف ليش نافرتويب لبان هصتنلا ناس وكتذ نيحلاصلا ١ | ةنس هلم سوايسجا: ل قغ هضلاركدو ثمل بحاسكن كال ورا تبا عا لرسم ا ينل ١ بيا ىلا ةاناسراو نيطقي سس قشر باحإ نسب او مقسوصو و ملاب هان ابن ملوب لالا نم
 0 هنا كللرب مقد نار زحاذ رةرس ناهس هكا موبلا ثقب و هرس رأس عون راف زمطتساو ىلإ



 ةمشفتب امانه ىف ملال صلب
 اووريغ ل قو اههلح مملا قأرطاوصو ءامسلا نب

 ثرك 111 ةموأرس نح أ ضوبمسو هسنن ثارحف ى هبلق تالاقخملا ةراشسا نيم اند(. دإرملا نوكيت نيملا ال_انختسدلا ةرعاز هاني او تاياورل ١ نو صو هانركد ىزاا هلضفل هيضتقن | كوسدل ذا هوبا ىف ةرس نيعبس نمرثكاو  ةرم بأم هبلخ لح داذي هذا ثيحلا ره مامن ال ثلا اوض منكي لاذ واومحلا ف سوره زال! قيقرلا سناك هسطننلا لك هيض الو بلقل شف صل
 هةسايسورثدلا تفاساة مى 0 ناكامي

 و
 دااوسبر نايا. نككو قل اخ :دابحو هرم ةحاط فانه وصور

 ننعرلاك تاو فمه ري مهيار ةجرد صال
 طول ف لضم ءارهيلا م عدد !كالنه هناا وراخ تاك

 © بيس 7 50

 ين 6 3 7
 اذه ٌقاطجوضس ىف كورامز كت ريالا ىوح ل1 طم انى 7 5 ٠ .٠

 فركتالاف ىردملا لح رحله هلاشب و لسة ملع# ا هلاززمهتساو كرم عبس نرثكموبلا ملف نأمل هنا

 مصفامت ىلا ةفصلا كالت طبع



 يرينا لوس انرخ'َد أو عن هاقفج ازه نح مهيبزنت لح هللا رج ىريشمل اى اوداتلا ل رثسانتوأأ

 مو هللاصونم أ كلارا هلال نقدو ملعان نيد انملاو نرد اطتا مظمالوو هللا نأ هلك

 بسك الامر ل خل ومس الو 0 0 3 نأ .لعزوكالو عمال

 ؟ البلاك ناسلإو 20 هرم )مسن نكاياع وأ لصيوا هيلع يرتفنوا

 هلاودا ومب هسلكىوتو هشف بيطو 6 مآ نا هعالابا ناو نيئملاذلا

 مارظإو عالانال اه رياصرتشتتلا ننال أامملح نوره 00

سيح لوول درا ساو سنن علل اوردلا نوخ يح صو هلذأ سد
 رن .با

 نظفي متنكرل كوز ميله نسئازج اذه نا هانمذ هايكلا نمض كأن: (6رلئقد تل

 تينرلازوعطت نالت ام ريغ دال اه ضرالا نساك من 'ناو راق كلا زو ءامننالر مو
 د ارم اف هرمشا مو لامع نلمس ! تكرشا نيو كلبا لعدن هما ءاَسي نارا وثو ديالا و)

 مظتالورللا تتارل ومو اراسريلعز ومال لسورولح رتل! صوتنا و كلرشما نسلاح فراح ناو عريخ
 كتوعري نيرا دطنالو ل ق امأشيامب هسايو امشمام هاري ههاو مهعاطا مارست نياكلا
نيهتصخاراو ل شادن نيمالطلز نمد مالو 'لوريلع هللا ص مه درط ناكأمو ديالأمر

 

 2 د امصو هلا ليام هولا لب نوبوصعم ما بطصلاو ةفولاشب فو هوسل | لبق نطل اراه
 ممل واب مجراملا سرع ء اسهال تعالو راش ترض ضو توت لل

 تاوفتو فرامل اراود اش إشباع نامإالاو ريحومل الخ م أشنو أور5و نم ةصشلا هزه نع
 نسرئحال كني لوازم انباّتكنم لوألا عضال زهاب ابلاىف هيلعان_ + اكةرامسلاناطلا

 قنا بارزه تسمو ثلا لبد كاش 0 فرع نم ئطصاو ب لن محا نارإش حالا لها
 /ةلطص ندب: تمره أثمرت 0-5 هتان ع برلقلا ناب مضمد لريسار دو
 هّماقِنواريلع هدا وضنامم هتنطلتخأو ١مل أه ارنا من !رازكربعو ترام هيلع

 كرتنو همزب همدرمتو هةمللأ هرب مهنوحاول ار يزمت كذ سوس ةئرج لو ةاورلاانييلا

 ناكأ دنيِقخهدوبعم ىرنولتبو نور دام كا نب ازن الازم ناكولو هيلع مدس اجرت ناكاس
 ١ - نيح سوني هكون نم كاد داو تا لق ربه نايم نع موي ب هل مهكوبت

 ذا هيلادايسارركمل مايل ملد هتحصارعالا لع رف ابطا فا -5 ني ال بصوذالامو
 مههنع كلاأو اماما ميلعا اوداك لأ | متابت نع منالواماولا# ىف للا لاك موزعل ناك

 ل

1 

 عررطف لاقرزرصنتلو هب مزمل هاو هلا يينبلا قاشيس ههازخ +ا داو هلوشدو ميسيسأللا هايم
 ضو هب ناممالاب ينل ّفاشيم نخاآي من هكلخق قاثيملا هنمرش اب ناديسبو قادس اه هللا
 ريان يالا هنؤجنال امارس بانل نس عريغو كلا ردع روجتو روهردإ هرارم] بق

 رامخ هب ترم لاك اهيا دكح راسخ للنمد لهشلا نسا راع و ةئلع ساو ارهص هرلكق شو ىءاسملاو ةلاصللا ملح ل ءربج هاناركو كارز كت
 لور ئرذان فزد اراه رست لاورملاو برجك ىل لسملا دعاة رسالو اعوباظ
 تارك طع سذو سيلك اهوزل ل يكو الرتسالاوزطنلاارتباو ةرلومّطلا نس ارامن ناك
 مان غسالا انمهل تو سيلعالر تسمو مسرمل كبس كلان لاق انه ١ هنا ملا ةيريسملاو ءارملا نس
 اكرم قلاع اب راسا انشا د ارم طر زاكتالا دروس درازلا
 ههنالوق يعور ط رهان يستانالو حو نساشوربسب مراوعل ربو مكرنغى ارش نيالا

 ةرمزالا باو نا 0 كام تبذل ات نو رن اس ةموقى هينا لاق ذر نع

 باسل موس 7 0 7-0 مانضالارشن ناىبو
 الاز 0 متدابعو ماداض ف كم نول (رزنوممت فردي ل نارا لست
 حرقا اسرلا زك ارزركيراال قورلرد ىمسافف تلق ناف لداضلا نر هلزالا ىف ةوصحموبف
 لم ىفانرعنا ام زراف ايسر ن ارد قمنرلا ئعدمب لاق شام ندومل وا انضر ا نم
 ,االلالا ىقؤس انا ىناوضتشس انمار هرملا ءلشنل كايا اكتب كلاذابم ههااناغ نادعبا
 تيحؤاجاكةروربصملا ىشيا با وسلا رحلوا ل رام ملشللا] هاتف بارت كلما



 "4 سن, لت وكل هى رلا لالاضلا نوع س يلذ ىرش الاض كرجوو هلو قمم تلكذأت هن اكشان ايام و الاوبا مدا دامت حاسلا بوق هلشمر لل د لبد ]نوت ملى ام او داع جم
 ىارعر انب رن يحيل هام داكازمل د ريق اذهل هرامضملاد اممجلا كلارا ابيهم ال ىلا كلئمب شوعالاس ةورحاو م زيو ىرسملا نع موو مه داشر اىلاو نامالا ىلا كارهو كل ذزم كد مصمن لالاضملا لها ناب كر جور ليكر ىرجطلا هلق اربإلا كارزش شا نع ||

 لمقدوريشملاءانمم لاق مدلاسالاىلا عين را هارس حدب عرششبو ردرمىلأ هد هيحرسب ا مبلط
 نبأ لا ىسسعن.ىلعدلاذ لمت نكتملام ال عورلرم لشساراسو هيل. اره حلا فرقنا
 نسل ردو قمم كيلع تنم نيف متن الل ى ١ لزرال ىو ثلا تب نحال اص كر جوو حي فج ز عر ال انض تلي ىرخل كلر ميو قمل ليبدو هش رمل ىلا كار هتييراملاو هلسااب اص .ثلرجو ليقو نيماربلاب طوس يب ىاارع يقر ةيصحم أ لارض نكن ملاميعر نيه سابع
 اقوينسبب ةبح ١ نيبم لدلاضو اهارحل انا مه رزع .راشمو اوزوكك رتل ىبن يفي كل ذارل ةرل ذا نسر !ىل انما اور دري لو دمي رمل كتبخ ا ينال كاالاضؤل كارل ن ابل لاضماد ذل ابى ١ الا ض كرجور زاطع نبال اقو كب ىردسأ يا ىرش لاض ئلرجو د لخبا
 | ةئال ارز كيلا انازناو هكرشل هناسبل كاره كيل الت |مم ناب ىل اريغم ال اض كرو ديتنحبا
 (ي1 |نرامف هلق ملسلاو نولصلا هياع سوم ةصقيل كنك ناميالا نعال اضرب يررشملا | ملا ايا لعاالو ادعسلا كلن ىرش كل مظا ىتح عريلاب د حا كفر عرل كرجر لقد
 ب هرااللا ل اى مهزرعس نبا ه1 5ص ةريهب مش نيلعانل١ سيطخلا وم ياكيلاضلا تم انام
 راف نوب مير. ثبن لف مانضالا الانساب ةريرعو نلخ مرفأ نيكرحال لاق مانو : موت تح رص: حاصل لوتي|ترح نه نيالم حعسن صرع اشم ناكل مريشي ناكرذ طعم اريلع هال يصونلا نارزحر اضم ربايجنع هرذس هيمشفإ) نب نام ع رمل ورس زا ثبرحلا كلا زاكو نامي تيطتلاب دارذ لبق اهمرمر نكي مقل ضال تزن خ هريحرتس انيومز مق | كاكت لاو ماكل او ضب دل اوه ىرل !تامزإلا كلا هرج مضاقلار كل 6 كاميالإملا ٌْ كالا وعيت نيكالو نازل |منانا جول لبق ىررت تنكام ءانحم لاق ىراؤرمسلا ن١ | باوجلاو ناميال الو باكل ١م يرمدت تكا هلوق ىنعم اف تاق ناذ اههار حا ]ضن نا . || طال ةا/اوسان يا كرش أل اضكربحوو ,ة ىف لإ ذ لمق ىو نيس |نلا نس هانعم
 هيب هيلعاويزعو مهدايعارطم زوضحوف ملا و هلك نيح نم مارتو مى ارزحالا تيرا 1 اوقو مانصالاىلا تضن رلوم نم لمل [لصارنع هالاخ مريام طصرجنملا نع فورمملاو هيلا تنتلب لاو هداسس !ليع تضم حر كس ةاكجاب كينراكلاو اه داس اى منر نامع نا لان ئطترارلا باقو عومتوملاب هببشو ١ عوضوم انهلاقر أرح لحدا صر لمنح نسروحا : | ثيراح

 امل سلاف نع كلاسا يع ئتربخا امال ا مهنابنم اًريكت ه1 لاتنف امهصغب طف يشن تضف || آس هتلاوم ام, ىلاتال ليريلع د طصعنلا لاند كلل زد عريتخاو هرثمل ا تارمواعر يف | ار ئيصوهرو بلاط ىلا هدع عم ترفسما ماشملاب هيل ذ !ىزملاو تالالأب ل ص ' | ىنلام لكس نيحاري ع هضوخل هارقد ريع م دمب نسا هسنخال كلارمو ىف عصت ل يوط أأ]| بلوس صيغ للف مصرماربم تزدداللك لاقفانرعرم عبحرو مرعم جرخ كل زار هتصاركر ب 0
 ٠ (|؛ اجينال دوقع هانمر دامب هاب قرلعرت ا ىضر لضم ابا ىضاتلا كلة لصف لسلا ظ | اريلح ميهربا ثقوم ناكرتال رف مدرهه فتي ناكف عال هل دزم مهفوقو ىل نجاكرشما تلاع ا متيونبل بت ناكمنا ه1 هللا قيف دو لسو هيلع مدا طص تءريس زمظورعملا كنك كللادج
 / ا هبايب ام باكا ازسزم مشد لوا عبارلا بابا لي ريلعر »هاتان نحل ءنمانسرت ىقد ا ١ ظ ْ | ..|يجو ءانلقامؤ تو كيرحاب ىتصاورابخالا ملاطزمو رةرم ىلا ماش او نيا ا ١ ١ لما زو ملازم ثرتحا اما ملهجلا طحانيقيو الح هولص اما اعالج مهبولاق دوقع نس بارلا | | ارزهازعاماساف هانيب ام طعشلا ذ ىف ميّيصحو ىرلار ناماالاو ىرحؤملا ىل متلاسلا ماع

| 

 يو مح سس

 .٠ || قحح طرتشم ان اينراانساباههم نلَساساماف نلت فرامملا هزه ماوتتاةن١الافاوواس طع
 . هيلع مالو راع هام دلال اهداتتعاو انبصعسب ؛انتالا هرم مرسزم ةمصخلاوايننالا

 1 ع جا وو وللا ١ درت
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 مهةيداخ اه داك سرا رونو بدا وهد ةيوشلاساوأ ب ابماو ةرحال ب هتلمسم مهدي
 اره نيبنس اى نولذ اغمص ةرخالانعصرو !شرأ !ةايكل نم مالخ نقب ننزل !اينرل السا نم

 كال م ل هيف هللا انس ن١ ىاثلات املا ف

 مج ادصو متسايسإوراقو ايسرلا لما ” اولسرارد لب هن ىرومقزنملا مهو لبلاو دانا ىلا

 سنا هللا نزإالا يري را كد تاتا خضع يل
 لى را ومار هازه ينصر احل اهدارهتجا 7 تل 0 مف
 0 2 انرذح باوصلاو قحلاوس ىرللا نرورجلا ببوصتب لول لطعال يف نل اخ زم فدلاخ للا تنفتاب
 ٍتايهرشلاىل دانه الاى الفل زم مريع هدا طصوعنالا ةمصعل حاد نوط نما نابرزحالا لولا لح
 اهةوعارم 'هدارّتجاو مليا عر ط صن ظنو عشلارازتتس دموعها! نير يلا زمظحخ لولا نالو
 ميريل عرقمي ملام اس اذ هرلغ ميكي حنا طص يلع رقع ارمذ انهت هل ؟شب ماو ىشردخ يلح لني مل
 هرنع ارا مج لعروس قح ايش ايش هللا رجع! امتال ل ى'امّيس ملعباال ناي تف ريعرشللا لز اونلارسا نس
 رثكذ ىيولإ تن نام سدو هللا هاراامب مو كاذذ عشب نان ذاوال جوع مده نم جوباما

 دي د7
 هوعرا ابر ماىزالا رمل لما نت نيوعتم !يجارنم مصددلاو هاي ابو ليل وا نشن ا ىف بيرلو كلشملا عفو
 نيم هللا لخيو ضنالاو تاومسملا تكس زم ةرومد قله اربامإو هدلسنالا ىلا موعد منال ذا ريل
 شع | لهو واشطسالاو :ارمسملا لاوهلو ةبعاسلا طارتساو ةرخال اروماو كب كحل م اياو سيلا ميأمسا
 ْ دو تشرنم معارج هزه ادالر دق ثوصفم را نم مرات ام نمف جوبالا ملمنال ارم نوكيو ناكأم
 1 لج وس نرنح ناك ناو ثاذ ليصاذن يلم هل طرتشيال نكل نينيلا زياج لع ضو هل بيد
 ا الو رب بلت ليعرطنالو هامل و نمي امال لحا ال ىلا هلوتمل شبا ميمجرنح س يلام كلل ذ
 || ام قلت ل الع كمت اله لسلا امملع ضف ى سوم ل وشو نيععا رم نس مهل خا م سنن ملم
 ا هلوقو معا لاموارجم تايعاس سكلل كيامساب كللاسا هيلع مهلا طص را رهو ارم متسع
 فرو خرا لق ىقو كينع بيهلا لع هب ترتاسساو ا كن وب ثيمس مسا لكب ثالاسا
 ذا مانخالا ماهو ةعتو هنا هلداملا للا ىهنب قرح عربعو 0
 شل ارق سيشل 1 لسور يلع هللا طصمشلا تع مكحازس املا مالو امه طاخخال :ةايولمم |
 لكهيلع لصون يصح لع حجب ةسلالا كا لعاب [سصغ هني دل اروضال او فرمامملاو ١
 ىضاّدلل نرخ دو سساوسولاب ورطاخليعلال و ىدالا عارناب همدجمال زمر سانفكو ناطيشلانم ا

 غطا كربلا سكوب ند رسل رمل !نوربخ نيل ضل ربا انش دح بلة هتلر حرويعربا ظضفاحلا |
 فسرت ران نر حوت ثلا سابع امر انصلا ليممس نثر حىنطقرارلا ىسكلا با انن رح عريعتو
 ا داوهسم غل هلاررعينح قورسم نعد عجلا ىلا نب لاس ئعغروصن نان نفسا رح
 "دك دلاملا نمررنيرق و نبل نم هني رد لفو'الا نحل نم منسم 0ىريطخ مهل لص هللا ثوسرمسللاو ١

 كم ايدافروصنم نع وربح 1 زم لسا هبلع ناناعا ننقل نكرم ياياو لاق كوسري كلانا
 مرضعب و هنمانا ل ساو ىأسملا مضد لساف ىور هانمم انرعةقائوضّرةشياح حو ريذغالا |
 رسارالراصت مالاسال اىلا هز اح نيعلظتن ا هنا نيرملا يا لسان ىور, اعرب مياورلا نه ْ
 لنا !١ ىب اضن! ل15 لستساو مهضهب هاوربو كير هال وهو كاملا ر يالا ١
 1 .ىب نيكك مما ضي لعل ما ملا رز قو ماطيش كما به ناكأ ذاف دعها ضرع ١

 نيطارمتللا ىرصتب راثنالا ثاجرقو رنم درا راد" الو ونيك ١١
 ا ': : ا ١ درعسل نب 1 ًاحاويلتن اذ رورو قلل : تي[ دات هسشن هدامأ هر وطاف ْ
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 و



 عة نعسرو شاوطم عررسوب ال أق وصلا ؤف عسأو برو هيل هلأ جوملا ةرحأف هب رأس ىدلا

 ا طبر رمل صل 0 نإ لسو هيلع هقاريص
 ثرركرذ هرلا نوظنت اوعصن حريب اسيا هّمتو ) نإ تمهرويو ُهتْحَرَو هنم هللا ىنكماذ
 همسك يلعب نرحل قضي تبول بز ع 0 ١ جلال اككم به بر هدلاسلاو اصلا مملح نامإس تا لوُق
 قرع هيلع هللا لص دنع هنع هلياوضر ءا دردأ | ىلإ تبرح بو اس هلا ودررف

 ةركذو رلصلا ىف لسو ريلحمتلا طصرينلاو محور هاميتل ران نم با هثب قاجرسنإا هل
 لص !ناراو ري بعالاب اقوم مصاال لو ووك نكدو هرخبا ثدرا عنا هنيلو هنس هلي هدومن
 هد ةومتبام ليريج هّلهف رار ةآمشب هإ ِتيرمِعطو اسال هشبرحى كالذكو هنيبدل
 ةررخؤيهرخأ ةرمد ىرهلا ميسا ةروصو هموشنو لسورياحر هاى دجتسل لقمر اينيرق عم متيضتك ءارعبلا طسوتلاب بست ترش ا لا مىنل الكتف راجل ةدرق مس مدر .ننك ءارعيملا طسوتلاب بسنت ريرشارم هاذا طخررايد لام اطوملاف كو متم
 )| الحل ىو ملا,عاداطشبلا ١ نسر ذاو رل وق وهو كللاس نسرش رس رد رس ةءيرصف يرد هوي
 ةرصرمصخو ةرسأ ,مل) هازك رهف اًنهلكو هبكمل ١مم ردح مأشسب رزان همر مدل امك بلاغ
 صاخب ىململا هاج وسمل نبؤكلسما,ولح ىدبح نا لسور رلعر م لععسلاق ىقو شد
 كب نوكتن ايشخد]ل يشوف ضرس ىف ند نيس لوري لح رده بدل قو باع كنوعطفر لو نيس
 ماس ى رار تىنعمارف لبق ناف لع هطلسيل ريو١ نكي ملو ناطيشمل لمانز الافن بنبجلات اد ١
 مليم ىلا هثمجارابن | نيسسملا رضي لاق يقف ريال ارهاب دعتساف مزن ناطيشس زمن غزب
 1 ا  نارشب ربل 6اس ضل زنا ليج رق ايزيلساي بع كرضإرع الا كيل راع ثضح كنس ىا كنخزخي اماو ل6 ناس اجلا نعرضرعاو |

 بضخ ميلع كرك ىتمرنا وترا هان زسوسرلا دا عرشلاو ثزكركو كينبرسي كنغزني
 ممررمتسي نآ ريل ل سس لمح اممسواسو ىلا د ماورد ارغا نمناطشلا ماروا دع |

 36 ةررد مل لمك مل و رل ضرتملا مثلي رياح لسبب لل ذ اري وصح ارو بيعس نوكنو هرسا كمت
 2 دلو كلاما روصو ناطسلارا ررصتم نا منال هدو زكر انهربغ مالا هزم ديت
 مسيل علل لكوجنللا كاشن اللب ةزهل ابل د كلذ و ءايحالاو اهرمنالو لاسررلا لوا قال
 0000 للا نسرين ايامنا |

 لوسررم كابو نسانلسر امو ملوق دعس أين لبق نإو رت الكأ لر بست الرو اد رص كلبي ديلك يا
 زوار هدالا هه ىعمىل سانلل نا لعاذ هدالا وسما ناطشلاق لائم اذاالاىدالوا

 ةخلانانويسملانمرورملا ريحا سار لايام طارت ثنلاون نيمسلاو ثعرلا ولبس اهنا
 -تدوجملاتلل انرلاروما نسرام او ماج هلافشا انت نيطايشملا وامل او داتا انما

 تاتلاوسو برغل نس نيمساسلا' ماش العلا ذر خيربد وا النام ماسنلاو مهلاهيلع 4

 هيلع ايس للا مخ داطيشلا طماشب ل هزمت راما ىرنومشا كرو كانا | انميزم عشب مب ياللا نسخ مراككا نفايسو رانا كو هسبل تسكر و ردتشبو ليا طي زياما
 لاؤزعو تيت اذهرمي ناهس هضم از كج: قو مصيال انامل ثس ناو هيلع هتيلغو لسل

 | ىسهه اوتو لسلا يلع بويا هصق ىكهرخ مال اقو هإدإى ىلا ىاولإ و هدسجلا نا
 ىلاو هضسا ىزإ اوه ناطشلا نأ لواّتي نا سحال زوكنال هنا تازعب نايم كما اوحا
 | ىرلا نا لمقو كس كا ميش وويل عيل هرساو هللا ل هبال كلا ذ نركيالو هثيرج كيرضلا
 الا رههاشاا مو عشري نع عروق ىعماف تاقدان هاما ىلارهربوسو أس ناطيشلا دباضا
 /0 ب ىلرترن بوط نلف لت اهنااز مدارس ردع تسرد نع ءاوقو ناطواشلا
 ملساووراصلا لج وسوم لوقو ناطش هب دام اره نا يداولا موي هداصلا نع مان نيح لسيد
 بلا هاكر مش دزومزعا ره ميج درر راكان نا ملعاف ناطشل)!عزمازم و 30 8

 للقو نيطارغملا نيود رث اات لق اكرلعتو نا طشلابلمنو ! ص هش نم عينك نصو د
 ىف هنا فورم اوةهانشل ىدوم لة ذا ووقت شا لاذ : ريغ ىسرس اورد تبي مذ ردع باول :.هرللال عتبي كوت ناذاضياو نال ياه فرات اقيلذ ليرباع هاطص

 |فسوب زو نائل لملدب رت: لمت ناك دوال وئو درك لست لمقر مداسلا املع سوم
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 نال ارم د هاظشلا هاسارإ رم ىف نورسفلا لفة رذو هتوببزمن تايم هيبتا

 : 00 ُ اليسير هلش اق اسيا لسلا يلع نسوي هاش كف ركري كا ءاسنإ يا كلما هبرمو نيل

رومابا رو طوخ خش موه اناو غن ساوسوب ملسلا اممللع عشويو فسوي لع ]ماش ريفرسلا
 را حا 

 : ينل تاليش هبداواز نالسو هيلع هال مازفاماذايشاا يس ماهم تما بو

 97 3: ردا نحب ىّمش عرس 5 ىسؤالو رك ربك ليي تناطيشلا ثا نب الجوضتنم اكنألب هأ هسوسوال هيلعمططلست

 :ه قيال طاش لغلاف مان تحىرصلا أرمي ايدي در زي لفالالاب ىاناطشلانارإومب

 اًميِبَ ناطشرب داو اررس نارام اولا راكبا كرملا ل دلإد لع نايأذي ١ يدارلا كلذ

 هداصلا كرتلاعو ىدارلا نعلصرلا بسرعاسنت هانلعبح كامو هدئاصلا نع عونا ببسبع
 هلا 0 0 د ص 6

 ف را ترامب ص ظ

 اك 5 م 5 3 دا اس ا

 ١ 1 تلقامنع رع اوفو هنيه رع يمت

4 0 
 نع >1 لال نالارسخ ل تس

 0 1 ا ا 0
 انتالوم نأ كرف نحلم ننام تا اميتلسر١ ام مكن ءال مكب ها

 | مصدرة اوم 00 0 امو رب موحلاب لوسرلا اجر ءىوب
 ايىبمسلا و لطامل |١ وجولف نأك يجو ياطخ بخ ى الع ريح بابل اره ىلرذم ىحوي ن١
 يضيع ةدحاو لعق ضيع اق شس وز اف لطابلاب قحلا طانتخالو ريغ نس انا ني

 | قححأىبا هلات اك كاع اناعزب تخلو ياك ك إذ نع لسوورلع هل هللا صمنلا هيزنتن ١

 دكا ا تصر ا

 0 ارميا 0 الف «امح

0 0 
 ١ ٍ نعم نيت هرم وشررلع لزمإاال ن١ صرخا ريباو مى و هسوف إد هيب ب براَوُيىشش يلع ل زنول نا |

 1 م هل لاق نيتطلا غلي امله :ىسلاربلع ضر ءااج ل سلاملع لج ناو 201001
 لسير امو ها ةيلست ىلان هلذال زنا "وبيع مه لمعمل كلزلن ني نايا لاما
 ظ ال ناهنقا كرك ل عاز هيآلا كنونميل او داكن اى هل وتو ي0يغنالد رس نمط 3

 ديلا هو هلصا نمرود ىناهرحا نيزخام ثيرطلا :هلكشم

 هن هاورال و ءىصللا امنا نسجل همك ل ثيرح اراه( 2 لؤالا
 انس نوممل تل )بيراك نومل ىم ا نوخرىملاو نوريسملا هلسمو هد ملو'امأوليصتم

 0 ا

 8 داسا عاطتساو ارطضاإو هنلمن نمض مم نور هلل اديني نامت ءرجشتلاو
 وسلا اعف ١ نيتحل نر ىدان قاف رجرعا 0 مدل هلايطلا ىلنالر ميلاد رهايظ فذ هلامحاو

 5 41 كار قرخاو ايفا هسن ترحل او مير حلاو هنسرياصارشو امهات لوقدرخار



 اكئاتاا | نكس امميلاد لسلا يلع ل مج طع ا ضرع امل ورياح هه ليصئنلا
 1 هد م ماا 000

 يسر تلكم لاك الم تو
 نورااكو ملم بنرتلو ب مسرحا اهرنسبن مل نيدباتلاو نورسنملا نمنع كحل |
 اهوار وشم نج شب ىإ نع هيعش ةييرعرت عشرلاو هيصاو ةفيمضار مي معا
 تك نأ ورياح مطولا نا ثيرخلا ف ا بسحا أمد ايرعردلاىضر ١
 ا |

0 7 0 0 ْ 
 0 دريم ةيلسل سدا وشنو 1 رمق مس 59

 ظ
0 0 

 كَ

3 

 ب م ل م دام 5 1

 ثي مأو خاج مأل موال ما نم ضرر ى نسدارئيراو ةننشلارس ةسْدْلا سي |
 2 ترحرل إذ ن اكول ل ضال !ةفيمضل اريد اورلا هزه وس اسس هضافلا هزاس ىف حا
 بع االا زق ىل نيكس ران زجل درمل تساقالو ةلوسلانيلسل اغا
 هزهؤم منعا م ف ف ىورأس كير 172 در هشبل ل

 ننام قع كور انقب تنك 8 1 هرامن جمرتنا ٍنينصحىداعلا نت دثييرادلا

 اساء كانتلوابا ثانسم ادار ل. ةةنش تبابس لس هالو هلك

 1 هجو نيالا راني عمركلبإ نينرحلا لفت مميلع ثيرخلاا راسم ناو ىلا نيطابش |
 0 ةاورلاركو نار
 هكس 0 دود دو

_- 





 اقر تنك مدا نهوبد لدر مر مّوحلا هن !لملا اسوا نرأا لح
 سر و تدلل ركو غلو نيوسلل هزه رماخ لوريلع هللا طمتلا١ 0 هيد ١

 ١ يانا: لاس رند محط ارسلت 0 نا كاتب ابحر م للا اوقيسف امم ذ وس ىل اي نا راضكا تاهيصرخالا شل الا :
 تاو هوعا داو كلإ ذاوحاشس ىلا لمملا رس بسنو نوبلطت مكمل
 سر | مورا ومب رنا هيلا سف ريل ريس نباكماو ببنك ناديا هزخ هات ولعل مجل
 ارا ظطفحو للمال نم كلذ نم حا سان نب ورمل ىنالد رلوسرم تس كاب 5
 كلاذلسو هنالارمانلزن نادر اوف نم هعترنضاكو وددلا متبل امخددو ايا محار
 ايلا كمادلاب ىلعاعدرناربفاثاو وكم هللا نا معلا مدام رول نشري نا باباااع | ا شددراولا رارنجالا نيربخ تسيل نا هلل ؟لعاذ امضاغم بهذ ارياابإ ازكمملا جرا ٍإ قد بازهلا مخ شكارب انارلن هير نح بارد اريموق حور لسملا, يلع شيول هصخرةيكورام
 ان طغشإ د ناكوأ ناو نت قد عم بازدلا كا لاق زكنمرتدس طولا
 هر يل متن كارا فريال كرا لق مر و بازل مسخ تدل عر
 رصعبج ريوس لاقو ريع را صر دوهسم نب هلال اخو تما داوارامل ا مارال
 ربصا تنإوأ 1 لاقف شوق ىلا راّصو اطرشم دثرا مورا عر شؤم لا دينامو حرش ىلإ نب اربع ن) نميو راس ىنعمإ م تلك تاف يلا عيونا سجال بازل ماشغ
 0 مح ماع !لرت اند ع ناكهبرأ ثيح 7-3 يربلع رهام ارح
 كتبك[ لويد اا 0101 مورباح هلا طوجنا لصون لوقيدرخآث يرح نو
 ا تكل ومس امكحامامع اماع تكل وعيد ْ
 | تتدا يل ريلعرقاؤص ىنلل تدك ا

 مك

 ةيسيسسيسسسسسلل

 سيم مس

4 0 

 ا 2 0 0 و اعل ا 1
 به طنالا فأل ناكاذ ة مص اكرر 2 دق :رونسوبب ال نيرلل
 انهن نيرو هيلع ط افلا وف نايسشلل زاوجالو هيلا ؟ امد سو ريلع إل سوبنلا
 7-00 نا نينا عصول ريهرميل نونا نم تاك اى تامل !مظنح نما
 نينو ::لكأ لغو! هناسل هقينس كلا نك نو هيلعمإ طولا هي لاّمف هنكوا

 ام ماما لراس ةؤلس ل سرل أل مق ظ ٍْ
 | ددرعسو# ١ ةررك ةومب اهءرفو ىضنشب وام

 لاتشم ارم رشف اك ىلا قبسي نأ ثيبلا اذا فرأملا كاد تن /

 ا روستو بال كاد تفتيال 8 00 || ْ ١

 ينس 6 ناكاجت انما 8 ||

2 5 

 ا

 ْ ظ نيب :

00 



 ١ انيحاصإ خام عيشمو عنشنسي اهو منم ةرحاولا ةرذاو عوبنلا ُث صنم ريع تاما
 ا ا : هلبلذ ىعهوبملا هس زنت باوصلاو ريف 7 ابذ قواك ف اركجزخكرج |
 | ملسو هيلع هللإط جوناي ؛اجاَس قي ىصتو نييبتسلا و مزاعالاو الامل عوبسلا رمح ذا ةديعتت |

 ١  8م /40 : | | طز وبال هداب يقي نع مطتنلو زهملل تضف انمر يف كلكشمو كانذ رح حداق ازس موش يوجد

 هم أ تتنالو و صقر يغب الو يصقب ال وجرلا نم هجحر ىف لول ىف لح مولاسلا مما عابد ال لخ
 ا 0 هنابو مهن غدلرلا زهير طسسمل مذ ى بسلا انس ملع كاد نيو اسره
 ا ةرئعنب و م بييريو ىررر ناك كلذ نال اين د لاوحاو مهروس ىلا «ايسحال الذ 2: لبق
 / مدل ءاهربخو شورت نم لوريلع هت يصوجتل ص عصا لاوحار ظنا يحب مهقتردصت نح بولثلا
 | كعلكنلا قس او فرعام مباوفرتعاو ثلا د زمرإ اوفر عام وزياسل قرص هلاحع ملاوسد
 بانك و ١ فائلا بابلا ىف سفر انال' مان رككد قو ىوبو لبق رنغ لوريل رهن ليصانيبت ةوصع
 نيل ثيرحو لس هبلع ةتااؤص هاف ىنعم اين تاق نان) بصف هيلا انشا امص شل نببإم
 | انشر 1س ب غيصالاوباىضانلا انث رحل اق غمجنسمعررب انومساب!ءبتنلا مانشرح ىلا
 تاامزعو عانثرحمئاسعوب | ارح سعوا انترحرازفلا جرا مرعطل ١ اننر حر شنب اح
 لودر زعردلا ورم عتوص آيا تعمس ل قرذ !ريرحا ىلا نيىلوم نيس ىلإ نع ناضحلا ني دواد نع
 كربلا وذ لا امك د رحا ناك ذو نكمل امج او نيل احا ننب يخاف هتصقن ثمرحلا تين امو ترض املا ورلاىفو نكيمل كذلك ودلع الصب الوس لاقت تيسن مادواسما رصتأ, هالو عسر ل اؤف ديلا و ذ ماعم نانمك/ ىف لسنررصعلا ةزلص ميريل هنإر صرت ل وسرلص
 || كدب ارطجب روحا كلذ ىف ءالملا نا طلاياو هللا نقفو ملعا رتل لوسرب كنز :ضعب ناك دق

 طمانل او مرل

 اي



| 

 )1 1 راما اوك رمو صسص رح رمال هدفا مرح
 هدأت! جرحا ورب عرق! لصون نا هم دوج يضف عركرذس اكل رتل مير لعوسلا مد ميله وبما

 داق نع لوربلع هارب خاذ ناسشلا|ماو منال انطأي قريصو ىخبصتملا ابن ااّما هيد |
 انا ”قدسا مىا درمل !نع وب رسو امصك تاس ا ىامدلاسلا لا جام سنا 0 مدلوق نا لان. هبحو اسيا ترص انس ورب ئطيب لناورنظ عازر جملا رصق رنات لع د يوني ل ذنأد

 رخال اولا عم رىدراخ للا مربتمو ممر حا ناكلب نايسنا او رستنلا مج أ نكمل كلذ ل ظ هلو نمغنللا داياحا كأو ممطج هيلابهذامامرمب وهو ث لاس هحو نحب هيذو لّمخا زهر
 هكلرك نيهزع نكاأوهسنف نعمانن ىراا للا ر اكئاوشا لرإزق نا ارك عوبجرل ا رامز م برقا هذا ليلو لت ا ىرا ار منعت وضل ضل اري اىض اش لاق ا مهد رخال ضسمتو ارمي سس لخلل ءلمش هرصرلا واه نيكو انفال ريف تيارا اص تسنامو مدلاصملا ترضدام راوتر هو موبيعتلا

 نسبوهرأسسنو نارا مير صقركلا تيسر ما ةراصملا تيمنا لياسلل هل ل قاف ىسملا ئككوىسا تسل
 ى هزككو ةفيقح سني لو رضفتر فل وحد قردص نكمل كلذ لطو ليضمن ملو نيس ملا زهيايخر لوشن سلا زريلح راو ىسن رن انّمقن رفعلاس قحوش رؤذ كلذ نحوش ىرج هاك ناو وسن بت
 كا نال قرشا كلل ذو اطل ضب ملاك زم مين سار خا هبحر
 | نا ناو لان مشروم امن اىبسلاو مقار ةلفش نارسندلا نال لاك نايسنلا هسلمد نع كارلو
 الاغشس ةرلابسللا اس ٌةولصلا تاكرح يح ءانشب نالوا نعل نخداالو ريالاص كوس ميريل ضطص
 | كلود قلخ تيضالو ترصماس هاش ىف نكي مل ىتمملا انه طع ومخ ناره امنع مافنخال اب

 ل ظ

 عصضلا تدلل! هتابز كامن ! ثيبرحلا ىل هروكرملا لمللاو ةداصل !ديلع مدرع تازك ةصفاساو |
 أ

| 

/ | 

 يي ا ا د ا

 خا ارز ارجو نع كابل اوفو اس سريرك هله زو سقس كارل وه ناتنارهس نارملا ف
 باب ىف احا د قلو ميال تملا قل نك( ىعرجر اجامل اهدنا هللا كمرك لع ف
 مس س هانعم عريجو ىسملال اقف ميمس ىف الرف امأ بد نع هم ردم ار مدل صدرامملا

 عسل لقرازسب متردخملا مدن هورطل رم همرتل رزاتحاف كلنا وعم ترلخلل ناد
 ناخأتولا ا تمهرهاس ام, باهل مهس موو تررملا زم ميحر رد امم

 ٌتكدص عيجرخ لب تزكربك سيلا اره و هت دامي ررتعا هارابلذ عولمم مج عرلط د
 اه يرلطتشم ارماك ىلا هج ١ :رجز مر رنا يسن دارنا ام نمصو مساع رج مسي ضرع لست
 ىسه كسب لهدا مراح ضرمو يسرا هاعمتدج تمازتسا ليو كان ىف وظن ئنا هنا
 لولو مدد ةلفؤتس يع لاقي ايورلم زعسسإو مبلع هلل الريس فعضنككو هام! نعضال
 هلن اي انيرئؤ هلا مضااس هلو ا هنلخ صون الرتساب ا هللا هبل قد
 بلاد نميركت خا رإ وقاماورمبد نلخالو اضن قرض اشو همرتل تيكتتلا قرط ل هامذ ىصت ئظنب ناك لاق هناك همن طرب بخت مز هال ازمه مهريبكملمخ لس هلوئاسا
 يسرح لوو تابزكثوانال ١ مهرب بركب مل كاقو تاب زكاسامسر تيا ل نمل ازاش تاك ناف خيا ونمو امن لوي قترمْلاو قرصومد مداسال اى خا لية لاق

 نطابلايذافح نانا برككا ةريوصر رعوص ماد لتي مل هلا هانم راب نركب ذعانشملا
 تحس مراسسماو ةزلاصل) يلع ميميرب | مْ اراب قيراخ اه منا لس ويم ناكأملاو تارلكأ ١ كمال
 سياف أمرني ىرو ةيزع دارا اذا ملسوريلع رت طص ىلا ناكثيبرحلا اماو ام رتزخاوم

 كر 1نكئوزخملا ورتب لومي هبال هرككي ضنرتنلاو هرايخلا نع ثهل ا ىرمخا عضاومنععا كل اوسل اركي باه ذ هجو كو هراَح هؤراعز اي الل. ييصتمر مسوع ان: !لومل اى تلم

- 
1 
0 

 “6 ناو ناحل هلي سزبف سبا ل وال اور نكت ل اراغ ةرصفم قال خ إن [عضوم ل ١ انسحف ||"
 هللا بضف معانا لاطن ملعا نسانإلا يا ليس ىقز 0 هدلاصلا ريع وسوم ل وذ 71

 هللا[ راهو كلذم ملعا نيكل 1 مجانا نع يفك يرام هد دارا
 ةيوظالويف تلخالو قدصو قحرت موش ,لع لمينا وج تال اذان كنمملعا ارحل لميس ا ظ هااوضرسابعتنبا نع «وخصللا دوام طمس نم تثيركا ارسل مهو ذأ ملاذ ننس هن



 كلي ذىنمتديافطضالاو عوبنلا ىلهلاح نال دب جصول اكورّتّسمو هنللعر | يخرتخالا تير لع |
 امي لعا ان املوقن يبريركد و هذ فلثال اةريص هنآبسحو هدانسعل نغ اضن كل ىج هرايخلا نوكمت

 0 اطل ل ار

 معا وسوم ناك بشل وضد لى ازملاو لسمل يلع ضخما ةومن تامل 8ك, هنبمماياضق ىو
 و 1 ماارم

 .٠

 احلالاةو

 امون از ههريشو ىربطلا جف بمر امومو لسلا مباعو ايلا لح مريغو نلسلا لم
 اول اقو ثقولا ىلا ىرا ةفياط تس ذو ,داوقيحأ ام انزهرمب درونسو نيلككلاو نيثرطلاو
 توات لان ريارككا ىس سهنصمكر اصلا زم يصح نراك و الا نم نيتشر بيرخلا ةنداط تسرذو نيهرل سحلب ٌمطاد عرشلا ىف تاي ملو ينم هعومو ليال لشملا

 عاج دا يطال لود سنو هون هلا ا|رزحرمملا ىف هيشملاو ئشارلمسجالواربم بتي ملاذا
 .ةرورصسر ا "رن 1:نأ بيارشلا طع بمال انسي ارضع ل قدابتشملا مبا نصرينكو 0

 .٠ ١

 ىداأم

 محو ازماتخا ناو مخه ىنع الطلبة
١ 



 داملا] مار لوكو انبا هارت او راضفلان بار كرس, / !لوف وهو يؤجر كلر د م - 8 ص ا
 تس درو كر كلي د نا طع ةسفد امل ارث[ ةصف املا نس نارعضنن باو ىرطصالاو كرش ناو أ ١

 رطل ىهنرجاو يح تحاو سبرؤملا ثيدبالاشتسس رجح اضعل اا هايا اه عبهاىضررمع
 الاه راه ل 5 ى ءامنب ميريل حرا ليصرتد١ ل وسر تيدار هارب ةداملاو هدابسلا,يابامم يش

 ابعوبجب نمل رك امبلح ليد. كا نم مفعلا ازمه كلاشنالاو هدورون ىللعاو وهذ لاشسخالا
 1 اد لاو زرج طول هينا هلامن | موراتا مطتلا لع

 3-00 ثلثشا 2 ءيسمملا مسيرو فلانغاهجو نعديمب تاعاطو

 كزصمنو بعطر مه رثد عير اس نا موصللاو نورخا اره موحد رف امني ويدل الجش
 نركتاز ايام او ىصاشملا تاذ 1 بكس ءرل ا بجرب اسبلت نع سيصعو

 عني ناك مذ هنيمملا ناس تنلتسملا 5 نا وم

 هللا تاواسيوسع دو ىقبوم ]بدو مهرب !لئتتتكو جوي ليقف



 لوزا رامي ىو ل نجاد اجت لانو 0قل 3302
 ا لب ىريح وحد مر تبنت ل ذا اهرعب اجزم هييرش تزل

 ءى مصربا قام ا نات هاوق كنج اضدا ةدجالو لسو هيلع هلل لسا يل الازم
 نيعل بتال يالا: ماه امون مومو ام را مك [رش هوم توخدلاو
 هآ نك يي لذم صيذ لت هن | رهس ردو تم امهادسإ هللااره نزالا كيلوا هاوتل
 حاج قادة لوبوب سي هنا لويز لوف طخ مااا |ماح رقمي نينسريك مسن يش
 ديت زاميأح وهج ارم دارللا نا لرد امنيدب مل نكملال نلت مرهدإرش زال عسب فرن
 يا قدا تح

 ينمو هير هال كوني لك هلسصا علي لافع عايتسالا منم: اما
0 

 راسيدال !لاوحاف هب هيلع
 2 7 ملل ارو ام ام نيعين وخلا خارس
 نراك والااما هني كتجام اه ئع جراخوهامو ريق محاسب صرخ

 ْ معن اقحل ثلاذ عانس لعتانتالاانركد ب م
 1 مجال بابل انه عسا هعال اولا كلانا امه لا 0 عقريلعهّل

 امزهولموزا دالاو مابا دع نس را اهم 0
 ١ ايجي ىلا ثيداحأ نعاورن يعلو عال

 !ةنلالل د يواكب بمن عايل
 50 0 اجزم يبصخري شي زعو انيس ميتشللا ماكحالاو هينا لاه الا ف
 ُ اطلع يعن ابل ١ ل اوك ل !اابو كلذ نيب اثرفو ةدلاصلا ثئمبسل !ثدداحا
 ظ 0 لامتالا ظويسلا ماو امضئاتي كلذ ةنل انغو لول اف

 يس وريلع ةياصعلا ازهر ازيهريسلاو نارسنللا هاج من كدركرذ تيس اذاف هونت 0 اكوشا شان اذ لور لع ره لسعلاق ايكررشمبلا ٍتامس نم بلل تمزإغو لصصلا تاطلت
 * سل يوررو لب نس هال ٌقساوا ىدش اة.ال أ ريح د لص لقاك عرس درت ِ لع هدانا

 ٠ تامسنل نيب هيهملا ىريلع مامر ميليتلا قف هأ دايس دلال مون السندي :
 0 سضارغاو ضينللا|
 ش نيررخلا]راطظ فضال موصل امو مص لوف نيعروزلا .رونلاب مكح د رهرهتو هيلع هرمبلا |
 مرسل صرب رصتخ ايوروسو رياح ريالا ضو اضع 900 7 مولاي ط سيلا مامارو
 لململاو ىبسلاز اجا همالا ادع تانطرمز انريكي ليم لام هبل د ناكذاو هنييد |
 مالا تاكا يللا ء اساس مرنم ثلذ نش تداذملاو .كارسسلا قوطو اررنريلعأ
 .رورداا ]سيلعب لا تنال الور اركتلاليبس لغسيل نككو ءارعمل اهظحال»د ل هالا تاناعمو]

 ساني د هتيترزعطج ئشازس هرريل و رتازطتسان ى للخيال لور عر ا كلذ ٍ
 مل ةوريلعس ص رحل ت تارضلاو تزلافثلاو نامل او ىبسلا منملا دفيال تع دو رز

 سه أرنم ثينداجإلا زعل هزه زو تامادل انبواقل ديا ورعب ةعاجب بهم

 ارسل ايف وكمل ثيداحلال طخ مداكلأ ىل طب, صن هت لاا نادي اهركرنس
 تلا يصب سلا رياح ريوق روج اساسه ]ية لوصف ىف امرك وق يربح م[ لص هنم
 ولا يدم جاوا ءلذمزلا لحال ف وديسر امال ف هاتللحإو نباص
 5 ميلا ريف ل ١ ا هانبدتر صرا مجول العرش دل ١
 ا|اىد 0 0 لان داصل را عزت لص مومو :ةدرارلاثسداخالا

 دوس ثم غ2 2 ارم مانا منيب كوحول اذا نيد ارم مواسم يف سلاش نيديل ١



 ةلمملا درسا لع ّييدبم نمداحالا هو [سحربظل اص لو
 : ريح ريب ليمن -

 همارطورشرو لامعا مقرا لون ابر زم طجا ل متلاب طال ناري نقيل ريكا ةكحو هان يرش ىذالا

 لوقي نا رجال امسب راومل شل ةعاركو هظنل قد ريش امياو ةلمجاب نايسنلا محن ريف سل |
 1 لا ماّيهال ا اق و هامخل ! يلو ١ ىش هنككو ازاهدإ تيسنا ْ

 ظ نا مسا ىلق مانياالو نام ان يع كأل اقٍد و ىدارلا موب اصلا نع لىرباعرتاإ لص
 | كالا مشان تيركل ِ ْ | ساقوال ا! بلاغ هِسيِعَو ةمزلردغ هرلك كحاراه نان دارملا نا اهمروجا كلذ نع الملا

 / ىمال هنم تركي 1

 :طيطغ عمربن حو هنن قح ماني ناك طنأو اس ورخ نام دلاسلاو :داصل ارزلع شفا ورام ميك وأ

 هنا ىضر سابع نجا ثرحو اضيوسدالاو يصب من
 مزمل! سس همارت نع ووضو ريفر رمل امدح

 لصفال !هتسسإلا ل كلإذ لمل نأ مزنل ا درج هوضو لعب جاقخالا نكي الاف هته عب معزؤن ريدا
 عاملا تيدا: هظيطنم ثعمس قحعان ضن ثيرحلا خا و فيك ر خا ثيل و

رالا ىداولا هصق كلو مرنلا ف هما شري هدالجا نم هراق ءاني الدش !لمخو اضرتي لوا
» | 

 نصي دليلا نا سو هرلع هلال لق ىكو باقل |لمش لم اراه سبأ و سيما اري ور نع هينمعأ

 لاةام وخلو ارعتسا نم هت داحالولف لسد ناذ ازهر يغنيحف اندلا اًمدرل أشيل و انحاوراا
 1 ايسيلغتلا ليةرلع هللا لمص هن الس نم ناكدنا بارجا ك.ليمف مصل ذل ةلاكأ لالاملا

 ,3الكون قره الظل | عرارجلاب كرري مما ظوس ذ :ينيع تييلزومم عصتال رف ١له!ءاعارس و
 اهنا نع هزم مح لخط لفلان هلع وأ عاري نع كاعد
 و اذ كوست كى ن١ لسكربلح هللا الامد كبسن لولا نع لورراع تام هيد
 د هاوس يك الاخ ك0: .هجج 0 2

 ةسسسةسسللل 3 تتتمع تي بمص يمسسسااس

 ا 5

 1 ا
 ا 1



 رض ر ارسال هدا هنقا ثكمركا لعاف |رّتيسا تنك هي نك وانك ىلركذ ١ دل كل او ىف ورلد تيس
 ؤ هافتلا ناكا نإرتلا نس هلمذ طش لع لوي !زك هي! تيسن لاقي ن١ نغ هيه اما ظانلال هزه
 مدنم اح !ربهسس نس ناللأمو تبو ؛اشياس ىهمل اممللا ءطضا هلل نككى هن نكتلازه ف
 ظ نأ بارقيمالا نب طايع موريلعرهنالص هني ازس نار ىقو ىضاريغ لاقي نصا مركوت
 لسور ولعر بص هطانتسا ىو ميق بدلا باشكال زاوملا قرط لعرخالاو مل اخ ملا لعتلا ضيضن
 ١ اًهركرتسي داسيا لسمو دال منعا ام نالاددمب هيل كلج تاياللا تع نم طتساال

 دارو ةد هراك مدس كرس بولعلا نس هولحو مفتش رو ] ئىضقاسالا هسنن لم نموا هما نس ْ

 ظ كاز بانك ها ظفل هل ذاسن ماو ليقتسو هايا هركرت ربما الاخ هينالاماكح طلخا 0 0 لير يسوم عوايل لت رنمديسنب كازو ةركطسسازهام ورلد لصوتلا وب | ٠
 0 نالعا لذ ىف ,داوقحا امزع عم)لاو نيانصل ! سماع ز اجا مزه درلا 4. 1_ صفق هغالب ا
 م03 ذ لح سرعب اش نمو نير لاو ارم ' نس ملسمملا سملع واسباإل يحرس امص نيزوملا ا

 نسج لا تساهم وطارمزتلا نا يوما نال مورا رساوظ لو وطارق | 0٠
 | نكملا ذا كلذ نس ىزتلا ام نالخنلسلل اهي ليمان تاو ءاضتشم ال انالا تاباتتو هاج دولا امم ارا مللد نيف لسن لوفي لام عامجالا ترتب
 هدصو ملف المخ لع بلال نأ تماقر امير5 كلل ذ نسر !وييحا اميذ فدرالا ناككى اًعياوبا مهل

 ظ 0 اعلا نجا تغااسولازس عا
 ا نزل رفطتساز هلوضو رخات ايو ثني ذ ىس عراشتاُم هللا كو نفيل لريال لس خ اني

 ْ كح مدا اع هل قو اطار كْيعانهضوو م
 ْ دام اوتو نبع هلوقو مظع تاراع منخل امو كسل نيس هللا نعيم انكالول داوقرو مصل تنذا ل
 1 ْ راوقدكوفف ردر مدا ىصغبو ملفك ١ سماع ءامبن ل ]نم عجغ ىصصف نم سن امو هنالا ى تالا
 (ندع وقوه ايه انا امن اشم دل داك ص رهان الق هل ىقو هيل سينا انت ابد منع
 ْ |هلوتر مزاسلااملحدتو ١ د هصقو هن نسركوأمو نيد النلا نم تنك ا كن اسس شوي
 ا | 0 هراوقو بام هلوق ىلا الكارت ما هاَسماَم تو

 ١ اناهلاقرييلع مصقن ىسوس وزكوف ملسملا هيلغى بوس نع هل وق و روحا مموكصق نعوض ان وادبب
 تلعاوت ساو ترخاو 2 كايد دايم ناطشلال عزم
 افشل محول ميد ذ فقوملايل مالا معا سيال اركذو ليرولع هللا ص هتيحدا نس نكد
 ( بزفاو مه زيتسمال جارح ,ةاوصر ةزيره ل١ تيبرح لو هل فغتساد يبقى لع ناخيل ةنا ول وقد
 رأ قدرا ل ق ناك سودا !يبعدال آو جود نع كحرإ قو ةرم ناهس نسزنكا مويلاىف هيلا
 ٍنبطخ عي ىلا عما ضر 5 ملسلا,يلع مهاب نعل ةووب وكرم منا اولظ نينالا ف ينبطاخعالو

 ظ ام اف ها ىوظلا هزه بشل. م ١ ناماس انس نول ورل قو تلزم تين يدوم نعل مو نتا هوب
 .ايورسملا ريذ تلئخا نق ازرش رخآت امو ثيردد نس عرش هلل تا رفشيل هلوقب مجاوتحا
 اهرإلعا مق لامو سة نمثل عوام دارملال يد اهردبو وسلا لبق ناكأم دارل ليقف
 | دارملا زو ررصن نيروحا هاكحاهرمب كريصغررخ انملاو تلا لبق تاكأم ليو هل روقغم
 ا تك رلملا هاكح اذ ةافعو يبتسم ناكأم دازلا لسكر هيلعمس| ص هما كارب

 كنق رمسلا هاكحلدتما برز ذ نمرخاتامو مدا ثيبال هدمت امل يخو كرشملا ةراتشاو
 | تانموملاو نينموللاو كنز فتساورإ وش لواَتي هلبق ىزا او هاذ ءاطعنعواسلاو
 هللا لصوعنلا ألست هت بطاح انملاس مورياع هايج هتبط اخ ىكم لف
 كلزفيل حج هللا لن اذ ر اذكلا لإ رب راس مبالو ل ]مضيانم ىرد١ ام لوضي ارسال ليريلع
 نسابعتزب قاهر ىرخال ١ يال !ىت نانموملا لاو هبال ارخاتامو كيد نم عرضا هللا
 | نم لرب انها ةرمهملا مهضهي ل اق ناكرل نا بن نب ناو مريغب كلل .اوفمنم كلا ريال ادد
 74 ظ وهو ربا كين ياه ف كمظ ضنا يرلا اللا ىلا

 ْ 9 8 ا ظن انميوليدو مدانق لوانعمو 3 ا 1 كإ > الولف دعو اريد ,ةوبد بت طفح معمول .مدانقر ل نفانعمر نسكلا وبين نسا

 م

 ا

 انامم ند دام بقرف يك
 اذ



 اذ يدرواملاه

 تلمح اضنع ,انممليقو ىرشتلا انساب ا دا دانفرش قة عيكاعمم رن طولك راحو
 ا 0 1 ا مانفع

 1 مرت 0
 55 0 : رددا رحال ةمصعمعبذ يرن لاعت كه جميد سو هيلع مااؤص
 . 7-0 انناسردو موطفن لق د 0

 هنأ 62 هللا رلعأ 1 590 هانا

 0 ا اا نال قمت هاو انشد هذا
 مونعو كل د , ليا طق سلع سبل لو قيقرلاو ليز ةكرص نع وك مههافح قربلع
 1 ام 0 ديوس 1 د

 0 7 1 52 مو 0 0
 هو ةرحو أشيرلا ضو هدر جد كلذ دارا قلل 0 0000

 1 هباصا ٌةلِعالَو 0 يلع 1

 ل ا 00 2 0 !ىنعمى ا

 وسو نإزولاب مامي الول ملال سنو ةيصمم ىرسال را انوي نا باق يترشورا

 اًساسو 0 داو ماسلا لع متبذ ا متيحوتسافزم اس ب 2

 ةمصمملاو بيزلا ب يابنت تلا كرا لوم 1مل اس ادار لي

 ملا !رلعارمل 10 مهاح ره ص رح ىح ىو ر نقؤ كد شريخرد 1

 ١!!اذأم نأ ئراسألا ف كياوصا سه لاقن ردد هون سو 55 مذا 0

 هانلقأم عطل يلد ازسوانم لتشو ارملا اهنآن مهم لكل ١ماع ممملتفب ناليع؛اردلا

 ال١ نايارم نينجولا يمض! ىلا لاس موس نككروف مل نذلاال ارامي مل ناد

 رع مهريغر احلا يبوصتو هراتخلا نمض يحل نيبو ثنا ةلعا سوقف لكشلاو بالا

 رول مضتلا هزه لسوز ولع هلل بص ها رمد كريطل راما ازهوحملاه,نيبن مالو ناصع

 ّ | !نسارتعل ىوز خام نخلا نم ارو دار توص نساهم ا ةراشا رمال امان اس تاراعأ|

 هم يع و زإشمو ررخا رهان ابانع تيبحوتساول يع 0 ةوراعسو داباو )ملك ارلظاو

 لاربع رمز هلخ د اباتتع كاذك ملعروقي مل ف هللا نككو ىلا لوا رمال

 همضرضالاب مح ليرلع ال هئنلا نأ نكذب ناز جام تثيولو تضنال اراها ف كدوارلا
 ا 13 لقا سنت يبرهن نال المجال ني نملمأ دالو

 كير صملا نبا التفاح هاد بع ةيافيإ واق ةناكرق؟ارولاو جالا

 م سل

 كرس لفشل نيل ستو : اله ةنلهاملا هأنإ لقت كنعان ططم ]سو لا

 "ادق هاك منادز اب يرد لم كلل دوا ممله [5 هللا بتعاز هبحأ صف ناسي

 هل

 - [لولاحار ان تلكم تناو هانوانفا هجآلا هزه لوصف هثش ©: هكاربخ ا دامل ا نبا



 2 الغد ةرصو لوالد 5 220112-
 ةناولما ملعا هتااواش سا ماسلا اما 0 كلا 1

 0 بانعم جويا مم

 ا 0
 م 0 0 ا

 عبارملاعيعو ال ليل سو بازملا لوزتنساراؤ موق نخ دجور هيلع هلل صنم الشو
 للان ناحل بزاكرم نولي اكل ل يقو ارددا يان كمجوب ماتم ال لدليل ةطاطعا
 راك رهو هذال هن ماك عمات قدا ةلاسرلاابعا ل محوع مضل سقو |

 تلا 1 رظاملو لعاب نورشملا اق نوال كلنلاىلا قبارلوت ورذع ب وغيرم لو هليل
 ب نااماف هينيزب ميرصفت يعرتم فارتعاارخمف همضوم مع 2 ئذملا مصو ملا ىيلاظلا نم
 5 شاع قو ربوع لح بازهلاب رياعيل وا هليحابع ,نمضل و ارهر نذأ يشب رمد نحوج 7

 هل شا ذاضاو لظلا نعمر هر هزت هأنهم لطسارلال اق و لخارج لف مرق كالا
 امرمسد ىف سسلا اانا! انسنن )ان ظاسر لسلا ا ملعاوحو 20001 00 انأ ا
 اريلع دووا د ةصداسأو ضرمإل املا ملا زنا و هنا زم| وجار تسل ورد الزنا ىنرالا مضوملارعغ
 دي وربعو اول نس نيم بارككا لها نعنوب ناقل ١ع سأل لاا
 وأ م ريلعر لل[ ضد ىزألا و وتس حف دروالو ثا ذوو لعام قدر | صن ملف تيرتشملا
 كلاقثاواو ا تايب قمن بارا ميززا وو بار نسج مل نمل ءانشف أم دوواد

 مادو قيم نبلو نيابح نبا#لإ ىلواريسمملاازصو عيطم دا

 "د هياعممبتو كا الخ قا هئاش امنا كيارمأ نع لزن المرفق نإ





 هي- هدب

 هرسرك ؤلاو تاهل دقو هنو هببوعع او هيلع ضرع سح بسر كل علا ىزلا
 | بلغ رحل نم وق تسال. تسر هدال ل يتووو هيرو كلا طع هصرح هبة سقو ايس
 ْ ميانتا قل يدا النحل ناتو كسب تلم ةكاتع دك ومو

 تلاه مشبنام ور |بذحالا هلقنام مصنالو مياس: ضمد هفراق فيد نهووالسقو ا
 قيل طلال لااله راب هاو قو 01 لن
 | ءأ ركزملا ةصتلا ىف لسللا هيلع كاهل ]ليل ليس ناو هاشيزم مدلاسلا ريحا اسيل اريصع

 هللا دا_مرؤني لكلا ذو امل هد نأ ص هذ ١ ميلا ثبرحلا ف ىوراماهرحلا نابارخ م ل

 ك0 هن هل خيو دمصاص حس دنا تفاوت
1-0 

 نكلمنال شاقنلا هاكحامذ ملسلا هيلع ون ناكوربف لاوسلا قف دإ نذود كام لاوس هد مزع

 م ل اس ل 0
 موف امين نا نم مهلا ىف ورام هنح مالو هيد هل درت مل نمد لارسلاب همارماو هاسبوات
 | انهدعئسلف مست تالا نم هممت رحا هلْ كسرت نا هيلا ةللاخو ان لخلا ةبرق قرخل ا
 عشميو هسحو ذرب نم)تقبأب اوصو ”مليصس هاراس لخد لب ةرصمم ىلا ىزألا اراه نا ثيرحلا

 لحرس لوح ةاغلا هن ذ١ ملف ةرهشملا تخحالزان اكمل رنه نذ رسال 1 عن هللا حاب! امم ةعفنم
 يل !هيرد لب ةيصحمر يلع بجو اّم هيلا ل هللا تو ١ اميز ىسل وريلع ىذال ار اركت تفانخ ارزع
 ,لمال ن اما اماه رجا طذا ترباصلا_حخرمل متربص نئلو لاق ام ينشسل !كلرتو ربصا !لارتحا
 أتايملد كانهل مل ١ةيقبزم ارم قوت ٌعمضم مطدو هسننل أم اقثنا كاكذ هتصاخ كوش هتذا اذني
 اطرشورنمرافهتسألاو زيوتلاب الو كلل نب هبألا كن هلا جد ! امد ضنالعر نعم تس انها
 يمتالا داكوا بنت مل ال ارح نمار مكسملا يل عر ود عمم ليت ىلاق رحبجنب انرم عا
 ظ مغ ثمكو ىلا: [ميثالا بوزذ نس مرت اكيرنح ب اوملاذ مدلال ا ريلع لاق امد اير كر نبا
 207 برنر إل يهسلع هدا تاولص سمع ثضنا ذاف تلك نان )] سصق لدغ سس نعيو ٍيصت
 ىوفذ 0 ىلاعت هلوق نهم اف نيققحلا ل وانو نيرسملا فالاتخا نسرتركوام
 تدون مهم مالاسلا سرع و امبالا نإرتعا نم عمصلا ثيرحلاو ل كنرركلامو
 فال يي مهتسسو بانيو قش ]هو رهف انشا و ممم لس مويع س,ءاكبو هيراذنمتساو
 «نسوملل ايت ومملاو ولملاو ةمئرلا ف مدلاسلا ماع مينال دحر د نا كليياو دق انقنو لعاذ
 ةرحاوملا>-قاوشمال ١و هلولابح بح هن نوحلا لوع مهلمج امه هثسطد هوقو ةداطلس لمعو هدابع

 دزعداررعلو رحو) اب ءاورسا الو اربع ونري مل يرساب صزضد ضار مريخ درناوتالام
 اشرااروما سرد زشو |وبرسلا و١ لسواثا ارجو طع اهرش ورا, هز خلو ملا نس اور زحو ا أروي
 عاطل اكملاهسسشلاب صاحمو صنم عملا فاضل اب برن د تو نولحو نوضياخ ةيحابمل
 ط1ظ1ظ# ] 01022
 قرم هلاوحا نم رج امم اوساو ل امد ١ دا هراه ناكم سلا سانلا بانذاو ةريخا ىا
 شلطؤو لورا لل اركرأل أو بسلطملا أو اصلالملاب مرهاولضو مهطاوب ةرامحر مميزختو

 |ةفاضالاب وكيك نشحاو ملا عال و ساركلا نس قلتي مهري هيمالملاورسلا رم ظعاو
 مداضإلابا,م ورك نيبرتملا تايسرارظلا تانستظ ليت كتتانسحلاك هفحفل ثان هزه طاهملا

[ 



 | هامل تاضن نا بالا ع همرخت الو هيلع اف الاخ هك ىوطمي د د كانتلانال ماكحاروص ا

 تاكابت لظمل هضنمت قضم :نلاخلاد كتل كايصلا نان [رتايسلا# مرح للا
 يو ىنلاو اعز ىلا وف وهشما كان البجا ىرتحوا وو كريو نفل انحف ليوا ا

 ا 4 صر ارتي ضو تق ملسلا,ياع فمردااسو هتينما تبا امك ذا دولا نرسل :
 118 وسال مك نيس مضد نهتنلا ف ثان هبرمرك 5 ن|طيشلا١ رانش كرو اهو رك ا نا

 "صار يع ديمونا لقدعلا يس وي رم هسا ينقال ! هيلع
 نيود نمترخلا هلق لسا ا رياح سوي كلذ لات رايد نبالاَت ثيل منجل ثماام فسري
 لمان اسنحال نحارب مضجن ل قو ىلا 00000

 اجلا ارا ام تاعضا ى بال ابس دلفل ىلا رياس نع واجتو سدح مكه اعج د
 ا 1 يعاين ناك :.١ءانلتاس تامس] ىلوالا روز حمال َندَتَد

 اسالنس أ 3 مهلاخ خيا ملاحو ةركذامد نايشلاو مرسلا نم ماكيع هبزخاريالام
 3 رملع 5 ىاوم ٌرحؤع اه 0 ا ا ال اذا هقل ثررك عا مديح نسال

 | كلاربب نرلتبسو أ 0
 دوو ارل ليقو اودو هيلع باتذ هدداصتما خ -ل 3 ات س ا رجلا بسس دإ ضير | حشتس نركمأ
 (لقر سانلالع .كاتيغطصا جاذنفيلا يف رع 2601 كندا
 تنال نيلكتملا ضد بد 13 بام نسحو ىلا عرل !هلازهيس هتان نآس نم رك رمم |
 عويد اضحاو ا 8م اانا ل يق تارة ما 1

 ةيستل .ااورقتميو ررحلا اورمشتسيف كلل 0 ةئاجرد درس نموا سن 'برشبلا نمأ|
 ابا ضالانمزمأب 0 دلغحالاب نحل لخربصلا اورددو م ملال زكلابزتلب ظ
 ا ,ياخدوو) ديزاد زمام 0 ممارس نب تيك
 يس ساس 000 2 - 0 نكرم
 وضم متزوجاث سياركلا باذتجاد رياؤصل ا نإ مهب نرارت ركقفاو سمو مكاذ كلامي اكنناو
 ماسلا لحال فرو م1 ا 0

 ا 000 نعانببارجوب» هباوباجاا ف تءاكول رومم هو أ م مج 3
 اقل اعب "الزم وريخو هكبونو 5 هيلع هللا طعمتلارازغتسا 0 تسل ف ّ
 ل ةاكممن زعمه (سريصتتلاب فاز ررتعالا وري دربملاو عوضملا هيت بجو لع هياعسلا

 لاقو روك اةيح نرلكواارخاتو هرافن امهر 3 نحاول نجوما اركو ملسو هيلع لص
 حادا نوما رطل حر وس نينو ل قئاامركلعاو 01 نشل

 مها ل نايك مبسم عرب نكستد م( ىراشيل كا ذارلمذ لمقو نونمارزخال هلل بو
 وعمر دل ل ب هلا تاناضأر و ارينكبكي والك نكمل لعامل لكابام

 بسكتو قالا بك هللا نا يت هللا لاق هلللا بخ“ م وهز ؛ارملا ضم هملار امام
 هبوالاو ةيانالاو منول او راذغتسالا! مهلعدهللا تاولص ل سرلاو وأسندالا ثارحاد روبط

 هن ذنم عراتام هل هللا رغ نإ رعب ف هيلع هللا ليصير يبت كت ها هيجل اعرتسا نيج
 رمتساو كي نوع عسه_لاقو هيآل اراضنالاو نيرجامملاو ىنملا لع ٌباترّمار خاتم
 هللا رص ,قيصع م كاما وهام هانم امرظانلا امها كلا نارتحت رو ]صفاابارت ناكوذ

ع ١ 0 02 اروما نمور تاص شيال و الاقنو اًممسالبةىاعامجا د
 يخول نسوي من

 رمغو ا اًهصق هاسراو لذا ماس نم لومل ١تلخو بز ١ نع ,ئصعر اًعرْيو الا عامطق

 هك ةوسلإ] بث منعةمهزتتو اناهريو|ظنو اًعامجاو اًعيرم هيلع د ًدلاقيساو يق

و ىبسلا هسا سرس ١ نعو اًتَسْحرياذصلا نىعو امها نع دس دقو
 ا ٌةلْمْعْلا 

 مي حزمم رججو بضغبو اشر زم ةنالاَح لك رتيصعو مالا مع امجد هيلع كاسشلاو طلخلا

 ال اما شتر نيتشه ياع ديلا امل هان بعت

 كفرسالو رباع يقسسو ا روكتوا لَسو ريلعر للا طعنا 0-90 ايدداف

 : رافع ةتلارمب ءاجرإك كي ذزمىشب اهانتول اموركم زئانصو هل بلم نع لبيلع



1 

 مدنا دن م1410 ل ضااناو يتصعة مالكم | ٠

 داوساو ملطمابلا ىظاذ ارانلا نم مسالا كرري ! وه طقسبو ىرردال ثيم لاسم
 ننلازياجرلا طع طسومرلح هتلاطص طال ؛«ارملو راويلارادوبخ اصير كتمرلع زوالا
 نمر | طيشلا نامل لاق مريمصاذللا امل لاهنت هيفص مهر سلا ف نكتمم وهو كايا مايارم
 دياوف ىرحإ هللا كلسرلا هزه الرف ايش اكيولك ف فزت نا ترشخ لاو علا ىرج هدأ نبا
 امي اكاد! كرما هسدايش عمم نادت ةلنال فما لنلو لويضنلا وراس ىف ريلع انك م
 | ةبافدا مانزل ىلا ةريانلل ثيحسمت !كلإ نآبنسا رو ىلو !توكسلاكاو لعل وضخ مرإ ح
 بيطشت نمار, ضلفتو هتن ا نمدنتدال ل ياسم ا ملع تيتو هنا لوصا فا ربل ) طضن ةشان
 صا مظع بايوهو هلامذاى مو ميلعر ل صعنلا لاوغا ىف ىكك هوان سررعد ابزشلا قلت

 ا ل
 كي عت انين ملرطتلا لم ل0: دن

 يي ماو «يرونصود رسال «نح ساي مويا ع ا طججنل لانا ا نمذ قلو كك
 ردد نيارمو دلل ذ ايتن لح مصل ليبك را خلاو ريف جامل عفو اريوربلح منتمياميو نوجا
 //0 مشوا عه ط قسد ا جارح سم هد كنس جىرتبت نآاماف حدمو ١ صين رد هإاّنام زهد

 ةهمصهعو نيوتحلاو ,ازملا هاو لوصالا بايرانلتملا ازعل سس و رباح رلذإ طصعت
 ثرئموم مكبد/لا نأ نولسملا عمجا لل يلع ر كسول ارمصع 0

 مع انكذأمه ممصملا و اوس نييبنلا كح ميم نيلسرل حنا نيزلسم لارج ١ ننتاو كاد
 ناس يغيؤاو ماشا و مهالا عمو سمنال ممل غيلبسلاو لسلا ميلعو [رننالا يوحي مهماورنم

 مسمر مهلا يوصعنال هون ,لرجد !رقل ار ىصامل نول مسج ريصعر ازذياط تبعزف مع
 كك نرعسملإةلاناو نوفاصلا نمل اناو ةولمم ماعم هلل الا انسامورلوقدو نورسوياس نولعشو
 تعدو تسسلم رعوووررالا هسفالد موب اراد ةدايخ جهد ل كيرمرنع نزلا ن الو فيد ديالا نورسقسست ال وريد ارعن ع د وربكسسنال هرزع نمو إنو
 سا لاورامخلال الها امهركذاشااباوهحاو نيبرمملاو مهش ئل سل! رصرصخازه ناملارسأط
 هيشئلاب رجاملال كار اش نجويش ضعب تءارو :رارتم)باح وع مرا نمو مهتم سطلبار ميجزرع عيل .اضهدزملو مرعيمج : يصح باو ضل و رشه انس نااممهرجرل !نعبنو دمت هلئااشس نا امرك نك

 ليم مهلا تلرلض ينال يصحو
 ةيسجوب ملم 2 جحا | م انهاه ةطقاس ئتالاضال ١و ىللاركمل ابق مدام ةرواذ ىوساّس ابرك دولا ١
 نجار لع خىوراسو نيرشملا هلمنو رارنحال !لما امن ركذامو تورامو توراه ةصق مميمج ةدصع
 يقسال وُ ارم ىريمل رابنلال وه نا هللا كرك لعاز امهه داتباو ا مهريخ ىهع ةقاوضر, سابع
 'هلت با نما فر نم ىزالاو يات نجرب اشير ساو رلسوو هرالع هللا لص هت روس نع عيضضال و
 اع متل اذم ن) تال انجل ١ هزهاطغ نشكيأم كلذ كنا نخحاهو همظع مشب لح ةصتلا تونا ةو مايا مهريتككو لسللا هياح نامل سلع كاز رم رتف ١ نم ثاياالا لوا لت هلا هضماكر هارت ةدومبلابةكىمرابمالا هنو عزكنساكف سلا نيريثكر يف ىضج لاقامرككاو هانصمخ كفرسنملا
 ل نسا هكر وسور هلت نك هلع اد هنتر عل ملت نيكلاب سانلا نق لات كلانا نوسنملارثاككو يحمر ةيذ ان ريحا نس نامت امو لزن امو رلوت للا هزسو نيكس يكلم مالا هوال ما نيكككاي دارملا اهل هو نايشاو ١ ناككم اهله تررامو ثوراع يف لوا فاتح

 7 اص نيكل! لهم رسب ليغ اوك دا وعم هدا انكر لشن الو حو زو لاني قرني مانازك ا

 1 اا عا طيس ل هنن اههريذل و يصمم سمأ ري اسما اميذ أمره صن
 تطال زن امور همضس /,ز قف ازه نعارمهزنن ناجل اقرصلا ناطمي اما تدرامو تورامه هرذع
 ةرككرةىرا معسل مامت نعارمهزن هلعو ةياداجلعرماخا زهق املعلزني مل داخل اقف نيككلا
 انيكك الانبا و شن ا ساشا هاو مكه دا ايدي نإ ةطبرشب هماعت ىلا نواس املا نييع

 ريهانا نادر ل زنن مرااخ لوقو راتلالا ثان ينو ةرركزملا نثكأ اوىصامملاريابكن عام مهزشيال

 . . الراتنال لمت للطب ابي رمل ىالوتمب ىا رب ارنا مات هلرس انا |مولهتو كت لاذ هنت ىلع املا كن هل

 لل



 وعدا امد جلا مملح رمل احد! ماسلا ||
 راهليابر سلا سانلا نول وردك
 امرك مثو ليان لها نمنافغتورامو
 7 مالا ارسكب ىزتيا نب نهرلا ربع ها

 نمتملعإ ليو زيود رلا رونألا فرس ضي امد فاثلا بابل اهل لمتشي الاف رابخالا اخت | اههدري|لاصاالرابخلا دب الا هت هتاركد نس دل سه قح دلل نكنورخا ع اريحا مال اورد نا ورداو اوؤ رخل رتل وصع <«. 1 نم قل ار اضالا ىف هودر يعد نلظلاا حابتاالاملعنم يب ملال 1 رقو ياس برر مداك مام ونجل ريغنم انثئسمالاو اورسننيحضالا ذل دكبوأملا متورط نزال نلا نم ناك بشوح نوري :لاقوديز نجاد ةداتكو نسما لرد ننال ونا, هد | اكن جلوب ار او كنز ذ نوننس كال ل ريل ع قضي مل أضيا | نمو سيمبا الاورج هلوقب هكدالل رممانثتسا هناو كحامرحا ىلا ةنملا ناز نمو هدير كمال! نم تاك ناو ةىسلباهصق موركزدامد مصيرما امثل وصمت الو ةرر 116 نورميلطم ميزاب لجو رح لا مدصد نو اريرطت ميج ميحسجرلا بعزدو مزلسلا ملع دكا ةزني نسح مزعل ريدقت
 هباسج ناو رثبلا نم ]سرلاو ؛اسيدال |رياسو لسوريلعرتلا طصرد ا انس كد مارتسبلا ضرارملا
 مام سا ,كو ماهسالاو مالالاو تارعشتلاو تانال ١ نميريلع زوحرشبلا كصل ان رعاظم
 رمش ١ ىهار يملا رف اضاملاب امصق ان ىمسب ريا ىشلا كال ميف ٍعصيقنب سيال هاك ارامو نشبللا لتر ربخاس
 غك101001110111111119111112
 كرد اورفلاو لل هباصاو ىتشاو لسور يلع هللا طص ضرس رق سينما حريم شبل ححجنلخو
 بضخ طقسور ككاو نعضلا هسمو بشسلاو ايخال !كلاذو رججتلاو بضما لو شلملاو عيبا
 | ىضق مث دوهورشتو تاب ىرل شنو معو مسا قيسو ةتيعابر اورسكو رازكلا هين د هقشس
 , هده ىرلبلاو ناقمال راد رم صلخو لالا قيفرلاب قمحو هركو نو هيذح هللا ص تف هيلا
 ظ ا لسا راس 2م اينالا سوم باس وار صيخأل قلاش كام
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 ب سس سس سس ست ات تا

 دم ها ام ا اسال ا ات ااا

 زم سمو ثن اذال !ضضمب ىف كلا > تحل هللا هاو نس سزمو يشانملاباورشس:د رانلا فاومرد
 ريعلع: حلا تلف ثيالمل الها هتوعد ىنع هارع كوبع نع هرخجالو ٍلحا هن هّيَق ِنباَد هبمر مزلاسلاو ةولصلا هيلغانيبت تكي نيلذ سانما كس لسيو هيلع هه لطصانيبن ثم مصعاك
 00 نويجطعزخارقلف فياطل لص! رتوعد سنه هارع
 ندرس نزعت نو فاس لل ! هبأرب ارياس زو ردا م نس ظعاوه ام واو رتلف مصعالا نباح نم هنن ل نيلو تقام سسرفو لجدار خد ثروغ
 | وعسادسلالا مهئربو تيب رشم 10 يس هررسا نعي تاماقملا اه ىف
 ميري اقع باجل زوما اولضدالابا سف نمضلا لها
 زم دح نر وجال روف وو مثال ةيلسس مخل نركيأ و
 ماسبب ىتنحلاع ١ يوكن مل | تاسستل ١و ىراوطلا ةزاهو نقتل ضمد



 و ميزتميالاجخلا و ميررلعرلل لسعوسر هل ديطأاب تال رترك تراو مسجلا
 | نك هنا لوكا كل نكو ىئيفقسو قرئهلتت ثيبا ناك ثسلل ءالرسل مهشالاكع مذارو
 منهضاؤالو لعام نط لعوم بضغور عمو نضرمو بصر نحال اوال ١ هزه

 لاسصف هنا غرم رخائامم ىلسلا نس عربع ريش ادب قيليال ام هحر وجو :راسل يع
 ىنإ الارانب خيشلا ان ر حارس ميميلع را ىلصوز ا ةىوعصلا راضإلا تاعرذف تلم نان

 ارح حا نيرو ان رحنلخن يطع نسحلاوب !اننر حري نب حاَحاس محلا هيلع4 ريد
 ه«مرعزب اشم نحرماسإوب ارجل بممسا نيويبع انمرح كيرالا انثرح نسوي نيد

 هيل لمد ءناق يطع اوس م لوسررع تان ابسط فاس نعديب نع
 حي ايالرامسل فاي ناك مدا هيل اليخترنا ناك ى حرا مناور ىو رش امو ىلا ]مق هنا

 كلدف ورياح ا صوونل لاح ثنكم روهتمل|لعرشال |ساايتنلا نس ازس نايا ذاو ثيرحلا

 را رند و عرشللا ىف كيكشتل اىل !اهلانس !لغارسيبلتو الوقت نلف ري تعرمزاتو ةردلل امين س1 ضن ساو اذه نإ كايا ورقف خو لاذ وصح هو هيطعزاهشيكو
 تضر اعر ضارمإلا نست ضرما امارس هرما هيض نابع مطميلع رتل ل صونلاو شما

 تاكا درواباماو ليريلعرس الص رتوبن ىل رتيالو ركتتال امم ضارمالا اراك 0
 جرو سرس اهفيلبت نمش هاذا دريلع غرو امارس سلف هزمنال ىىشل | لمح هنأ هيلا ]يخت

 قارن درسا ىل هيلع ور ط زوجا هد اراها او اس نم وتص لع غامجال ا ولمارللا ماشا رصف
 هلال هك نإوسرب خفر شبل ارباسك تافالا سرع اههدوعو املجا نسب نضهالو أ مدس ثمل
 هلو نمزخالا ثيل ]صه اا نسرمضر قف امداد هات ايرتع ع خ دأ ةقيقمال اماهرموما نس
 تاي لوريل نم نوكيا مرش اررسو نيفس ل مر د بمب أي الو هلصا نادرا هبا اليد ح
 ايت طاوحت امام او هام مو للعم مداربخا ناكام فداك لزق كلا 3: رنعإتن هذا | .تسربخف

 نوكمذ هيفصرو مجال مخ هنكأ هزمج مو هزمف هدائثل اليخت ناكدنا ثيرحاب دارملا نالت دو
 اره نيع يوجال ازماننماإل م يلعت ضو انوار يوصل اليخ هلل اوم او دارسملا ليحامهلك دا داقنتعا
 65 52 ده ايم ٍوِحو]فو مهامعولتنمانارب 5 درو ام ىنعم نس هانهصوا انس ةربرحلا

 تاوميو ثيرحلا وسن نم دافّسس ليلاضال !ىوذ نعاطم نمدمباو ىلجا كيوان ثيرحلا كيلر
9 

 فيد دوب عج | هع ريثلاةو رز اب عورعو ببسملا نبا نع ثيرحلا اره كىوررُو قاررل ريع

 خصب كي نا لقريلعرٍ ١ طصردلا )وس م داك حرجب ىف زلم ل ئريلح زلال صر ل وسر قدر من
 خف بعكس جرل ار رعينرعو ىرادارلا نح هوى ور و ريب ا نمر جزفيس اذ اومنصا,ليح ارد هل د
 هنس شبا عع لررلعرتلا لصرلا لوسرءىبح رعب نيج نعى ا سرا ءاطع نعركد و كل نب١
 ق)زرلا ربع ىذا تربرحلا يلج, مدع خللا و مسار رزعا مهرحل عمف ناكلم هانا ميانوه يبن
 تس نويضمزم كلا نايتس نصف صبرا ىتح هس ةصاخ شب اح نع لئىريلعر لا ليصرللا لوس سبح
 ورصب ترث امازناو هلمعو هداّوتعاو هيلة عال محرماربحو مما ظلح طلَس اياه ن١ تاياورلا

 هطظاشنن نس هلربلظن ى) نيتايالو هسا ىلاي هللا هيل اليتم تعم نوكيو مياس واطو نع ُهسَحو
 يركعيا نيران عرقي م وعملا 2 عت اك واسدلا ىلع هرير[سل اريد داع ع رتمر

 هنسا حلو نركرد ملا نس نوكياس رشم١ازعو راوقي نيفسراشسا اهل شمل هامل و ضرع اى رخل نم
 كذاك عصب نمتخا اس باب نسر لمه امو ىلا لهم هدا هيلا لبنجإ مذا ىرحال !رياورلا ىل نبع اضن
 ال هيل اليخ العن كيل ريغ نسٌرامهرساشو ا هجاوز ضب نس صنعت ىار هذا نظيف يبطل
 راوعلا ةيأص از مركد امد نكي لازس ناك داو ةرسْوف هيلحإ طويت ل ظن مضو عربى هياصا
 صحف ورياح »لصقل هزه ل صخ اس ضيرتملارهملا در خالو اسس ل خيا ريف هريأتو

7 

 أمس رملا اما لشملاو لوملاورشهلاب مىتفنملا اب ىولستا ل امهر ئوفتف ايل اوم ىف هلا محا اماف
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 وربي مهو منمرملا لسورياح هتءاليص هتلا لوسر جرد لاق منع هللاونم هام تنبع ات اتي لا|
 قحط ا لزننمي سينا هناق لاق ةديككام برا ىارلاوم لال لا هيلا و ير لاو فارلا وه ه1 همدقن: ناانإوسبل للا هككننلزنم انها رزنملا نب بارخلا ها لاق ردد ايم دايك زتامل ملَسو هيلع اطصدنا قمن! نبا كح واهس سو هعيش حرش و هدانيجإا و هسه ]بق ىم هلاتانالامل وحار مءتظو اًيشرلاروسارف هيلع تلا وصون لبق ىسهلاق ام هانررهامطع ًاناهرو بيصاو خل رشم انااا ىسهب ل مق ز مريخ تلقامو وحرف هللا نع متترحاف ضانااما| هراخ هللا ليص هللا لوس رمل ارز صورحلا هصق قارعة ىف سابع نت يرح شد نظلاب يوُرَحاوتالا هان تننظاز ار خا ثيرح شيد رئكايرد رماب عا و نا هنح هللا ضروس ارياف د شبان اماذ ىار ىئثب كرما ١ذاو هباوتخ "ىو نيني كيرما اذا مكشمر شبان امال هل ٍ كلا ذ اوركرف تضقفنذ نورتو !ريخ ناكل اولعتتر لو مكمل لاذ هعضضم انكار لا ةوووحضت املا ضف للا
 | ىيل ذاانركدأم ميف ميلح نوجا ملم الد اهداتتعا الو وماي د لملم يلخر دال انرلاريوسأ أ سنو ماشاو انهلثف هنع جر امدارب عربخا امل راضنال اراشنتساق هنيبدملاومت كبرع أ عيرعوتمب ةح اسم داراو رمال ا ىف صورو اشو لجو حدقلا لل اق نشد هلاقامل مهو يارلاب رشا لات كربرشيلالو شذف لل ١م هاروام روضن م هازننف مولا م راس حدا ان
 | ةلنشبو ههاامجو ابرج ماب زي دايتعا روما ضاماد دتامحلالو هصيقخ هكا رس
 بسال ااه نم 0وريلح تن صر انج بابي يلع انسب ردامثرشبلا يروم م املس تروس اسوار حاصم باقدو ندرك اروصأب زرفرملا نم لىرياحر قا لص نعل قنلابرئارترة وا | راتنلاوءاملاب ندرملارثكلا ىلال اهرائتسااو اينبرلا ةسارحو قمقرانلا هايس ميدو ددانلا | هنن اور تالا وضمب زف نوكيا رص نك هدوني ىلاو ةينيرلا ةمال ! ءاصب لارا ريرقم أ ةيمدذلايوامب جراوجلا نالامم هبدوبرل يرعب بيلا نوح مو,يلعر لص جشلااو ارب سفن
 تر انثي رح دوواووب ١ث حر كاان رحرهسوبا انش رهبان رحنا اوشن نيسحلا انئرح لو هيفرتدارح مريول وبا متنا ! نشرح رانا رم ةمّطتم هل عطق ارب اذ يشم ردم خي ؛الاو ىشب مرا ىحرم هإ ثبت نيث ا! رمح لع دل ىضقلت ضعي نس ,تجْنملا كركي نا صم | لملو ىلا رصتخ مكاو شم ازا اريا كسكريلح هقد لص بوم لسسملا ريو سرشملا نم يملا هلو | لطبلزمومحلا رفعمو صاياصحو ردرد خرب راجا منيل! ماما ىوم) كدّوسسي امامإو)سضف
 ملَسو هيلع هليص هساكدحا يرجو راض اذ قواص هدا بسحا: ىضعب نم علب) نركي نأ كضمب لملف عورع زرع يميرل ١ ريا وس و ثيرح لا ملَسَو هيلع هللاطص هللا لوسرمل او تللإت انمعرللا ىنير هلس مانع هيلس ما تنب بني زن نع ديب ا نبع ةدرعنب ماس نيح يمس انربخاريذ
 ةقرعمو هيذهال ا واع اردو فلاحا نيمو هاشم 5 داببثب نظل !ٍتابلغ بجومو سالشل يع

 يدوس كلا ذ ىف ىوتسي ىلا صنرهاولخ لغم ماطحا هن رنا ئربحاذ ةمال ا هماقن الام يا ١ امن دل هلأ مداعأ نم نونككاو كاز ى اذار هيلخ ةمضتلا

 انرثككو هالحال“
٠ 



 ادي هللا 000 كجحو 0 ١
 نال ع رع اره نع كسور يلح ١ 111710 بكتوشو 0 سرساي ناو د 0-52 ا 1
 هللا نا نيسح نيزيعنعر سنا الما ءاكحا ماهى ام مصاو نيررسنملا نسّرعامج نع ظ

 اثاسسا ها لان ريز» هللا اساس الن هحا زا نس نرككس بلييز نا لو ريع ا
 وربطنوردربم لااا أرح زتسس منا نس هن هللا هيلعا ام.“ 0 م1

 كينل الخجل زن ل ف يرمزلا نعربان نورس هاشم كدر دام دز ف قالطو#و اطو تلا هاز اب '
 دارس جنو هسفن خا |ىزالا كلا زذ حم تنب بيز هيي ىلا هللا نا هدي ملعب لوطا

 م ْن 00 نا كلي ربل 'الومنس هللاكما ناكو اًنهرهرإ رف 1 نوطمملا
 3 4. 0 يلح هلل ص هافخا ىزالا هنا علرذ امل هجاورر اغا عم هرما نسربري

 هال ت د هلللا هلس هرقل انضر امجد رح نس ىذا لع ن ايام هضنفلا كيوتل وذو
 تو لعلام 10 نمار نيزالاققلا ةنسس تقرا لاكلمرلا زعمت 0 مىريلعر تل للص هيد موي :رثلا ناكاس ىجطلا ل قسدلا كَ رح
 و نيا امرزع اا حعم كيا ثيرحؤ يورام ع

 دل فلس 20الف بشار ءاييج لال م 1 مرمر يسب رو رام ع ملضعا ريف ناكل اند
 اولا قب ةؤرحم هكو 0 ناره ذت ادعم يرذتلا بلت ياو
 اتاي ناهارب زي رلو هتيع تبوقم تب اذاع اهارمل ا فيكو داضنبورلسو هيلع قنا للص
 ّ ا را يار ار ا هيلع تلا وص هنم نيالا نالألد

 جاوغر انعالا انا ا كدا اروح ناكلام
 ادي نل ليزر اع هللا اى هردانل اف لس اذ يرنقر سلا ثيل ب الاقى كرف

 انااا وقشر بسال ايلف هبرتتا هملعا أس هسنفن كيؤيحأو دعا هاه
 اناس لعن رك دربك ديك أك هنمال كل :لذم جابي انج نوب 00 2
 أمارس نهرشنلا اكسو ةريشل ىف اهكاسماب سبزل هرما ناكل مف دقو مايا موب ح
 كلزركتناذاو اهطاسسإب ا هوان اهتعوممم ه(ءاججلا ةلسنو نسف راتبا كنس موا نبا يلع طار يذ كالا زهور سفح از اخ أساس هذاريلع ان رنوجا ذا انها
 لوني ىرروريسملا راموس ةآس وال اد لبومتلاو هصملا ثقلا تا دابزلا
 كلل ذ عمرنا ل نو كررروف سيرتي 0 ريشا ىضاتل !هنسعسا اد هو طع نبا
 رابظا دن( ىف قال ال امس نع وزنم مك ير رياح رت لسنا ل ت_رعسشل لما نم نيئنحلارنع

 لاق رار ضامي جرح نموه لخ ناكأم عنا وتم كلذ نع رطب كورس كافل |
 نا قمل لانقنافار نوما نس هل .انفمب رسل و اطسخأ نقش ميري .ةءاطسونلاب كلو نش نمو

 ظ ميريلعر اا لصوعتملا هايد ل يلح هدا بص هيسبان لعل هور حرا نا ويش اهكاسسإب





 ١ ةمسرومال ١ كلت ىلهسال اه دراما
 ٌّض عون عدا تورط دو ارو جام لاو
 اتكانم |طص لوقو كيد مك تلك
 فمّوْشْس عم! طر مح نإلشرُيَو دوم مع هع ار نبيع در هاذدا

 ليو اقالاللل ذى الوتس ن او وللا باكا كلذ ىف ككل ضرس هرلكذ نمد نيسانملا

 يال را تاو هتلاسيساتو

 1 نصونلا نثر ى مم نا ىرخا هساطكلاكو كلا دريغو هبمصيرلا ةضمارلا اك

 0 7 صير مةاسما ]ب هيارشالاب ةادتن اهمال همي طاط اة اككناك قل

 كنب“ ومب مصتلا سلش م لرتساو اًمانركقا!للملا ا
 ءانملع انيذرنال ناك اذ لجييلع ةتلاطصرتل 0 لاني كالا بشلا ضرس قا ونار
 اناىزلا ناف وعد هاوي رس او تسرح ل معا ل هللا رإ ردوا راس ريع 0 ناو

 0 ناركذ ذو 00 ناو 2

 ل 0 ٌةحرو ةالصو 7 لج
 م وصمموهو سهلا يدع كإ ةلثب]ممنو اراب نوحسيال نمراجتو بسلا نسال نمبسيو

 هس ) نطإب ىف تراي كينزع يالها امل نسل لوا اوت نا كررص تقلا يش لعاذ وأنس
 هرالبع لسلاو وفضلا يلع كح اشانركذ ىلا يلو ل ذايرماطل لح للم قرص كش نان
 3 انثو _ رتمإ عيتقفشل ؛ لوريلع رت لص اعد م و ٍهرها لاح ردع هاضتشأ اب دن ا

 ةاعدامبت نارتوعد هيلغاح ». نم ]دمتي نا هرزحو اسكت هللا دهمصو ىلا نينبولا ترد ْ
 ملا هتببو بلاء لسبو اخ هللا ص دال لها |مل يل زف معرب ةمررااعند
 3 اد رلوت نم خيال مصمم ازهو ميسم نس هطقسستال ندا عل خشب نال
 ا ديدات لع رأي هلا مخل تاب دار ل1 نوكي نا وعلب بال املع هلح_ضنلا نا

 لمحرادو نعومملااو ارق يندامملا نيب ريخام ناك وارنح ومع وو لّمكت ناك اب دداى هيسسو ا
 دمدرو اس ]ميرو هللا دؤرحىرمت نمر زخلاو قؤحلا هن هما ملمتو قانشمال | جزخ جرخ هذا
 هبل ثيرج البد لاو ريملا ريغ طع طرب ٍدحاوريخ ع ناو عد قو انه هناعد
 ةرؤلحممعو كنطيوقا عيش الو كني تب , هلرتمكهباجحال اهي دارا اوي بولا ةداع
 موس همت نكرمل لسوو هيلع هللالص هناوثرحربخ هتَمِصلالدودقو ةباوعد نم
 : برتدلإم يشمل ,زع اندحال لي اكو اناملالو ًكئاذحالو يابس نكي مل هنعدللا
 00 ةباجا| هاما ءىع أوم نم مب يلع هلا لص قنش] خ ىضمملا ا زه لعذر لمح
 «رلعيوعرمل الع اثانشس | 0 سدد ةيرثو ”ةحرو /ةا6 ز هل لوتعلا كلا ذ لهن ثرحاو
 ا دلضنو ا ل كوحلا اراسدكسا وبرد دلامأ هااسسات 0

 عمتي مربو قيبعهبسوا هياجنمل هبرل هنمألاوس كلل ذ تركي و طزتسلا وابل لعل جام
 ةثومملا ب سام رلا ى هل ةبرقع نركي نأو 1 يحد باصلامل ةراتكهل كلا ذلمكنا

 امم تملك تاذ دا ةرانكو يف بوش ايس كلاذ نغباصا نسبورخال ا ثيبرم ا جاكت ازسلاو

 فدكيراضنالا ممويص ا نيح إ لسبو هيلع هللا لونا لوقو رزعرلاىصرربزلا ثيرحوعمأ
 نولنف هللا لوسري كح نبا ناكن !كراضنال الافق نيسكلا منة حربيز اي قسا 7 جارش |

 بوما: ثيرك ل ر رجلا لبي وه رسمل جربيزاي ىسالاف 3 0 0 هلال وسر هبجو
 للسصينككو بيريز درصتملا هك ةثئم بو ريلعدتن|ليصوعتملا نا

 1 222252222222525 رو



 بيسو

 ردح دن[ ىصرسيزلا برد لسوريطع
 اقو يورخالا كاب ضر امل

 تدر ما دمع ىردا الاف بيضتفلاب
 0 رياح دا ص هللا وسر كر جتي نا

 !لاقف هن صاصتسالا لسو هيلع هللا

 كش هما ش اروهالا نمد لاومنال !١ دات )يمسح هيوني رملا هلامه اى فلانكت ناكمت وا 1
 اذا ل عوار د برحلا ككرامم ى هلفبلا بكريو هلحارلا هراذسا كو رابملا قام فمك
 تسحل ااوحارءاسو سال ف كازكو خاصلا ةباجاو ملا ولاه رعبو ليحلا بكس و
 ةسايسوهنمال مرعاسساييبرل روما نمل منلا لمتد 0 هما ٌعاصمو هحاصمرابتعا

 رالخ مح كريو ازعل لعفلا كني اك هنم|ريخ عريش كري رش ناكادا و اهزدال ةيهاركو |
 ناكقرخال هنيدرملا نم هجوو زلط هيبجو حا ىف هرمملا هلاص هينيرملا رومالا لان هل معن نق وأ

 | يبرحلا اج ا كمي اصل تقي امى ن١ سانلا لود نال هتعاركو ميمبارق نيب نينموبلا
 /راذن ىم|ريزحو امهريضتل مهمطنتو سثيرت بول اعل رد ميججارعل جلخ هيكل اني هكرتو
 رع بوك هب تلد لمجو سريعا لع ثلا تنال كي كلور تارا | ابعرةوتوشيامل عهصلا يره فل اقف نيل متلرادح عدقنم كير كا نإ رهيولف
 رسام كّستسإول دا سكو شبر نم_مرملا امر !ىلا رد هانم فدا نم هلاقتتاكمنم
 !إضيو قوات | جرم وعلا و د اكل همجو طبسي و ىرمللا ٌتقسام تريدتسا ام
 هتعنرش هيلا بهل بسارلا إل ريو عش سانملا هاّمَتا نموبانل١رإرشن نم نا لزقنم

 هتموربد ال قه هيالامخ تنسو هتشم نه مداذكلا ىلْوِس ام هلزنم 2 قبدو هجرس نيدو
 موا ثمره ياسا عم تيري ريطلا هي اسلج مو سبع ناك حو ند زرطا نس

 ةفنشسال وأ عبو عش سانا حسو ىو هزس توكهضن امم كدضدو دذم نوبعتد ام ثعتنو
 ةنياخ ءإ نوكلادا ىنل ناك لوي هداسلخ وع طمس الو قكأ قهراظيدالو بضل



 نال اريلعإ خد ملف ربشملا نسب هيلع]ءارأ اى ارم عدلا ىضر نس امل هوه ىىهماش ت
 ناجمة يكو نشا زانلا هانا مدع انلإرش نم نال كلا ذ نع هت أس الف همم

 لاول العشا ةاوط يقعلبت امومه لاحقا ضر ةشياسنس مرعب البلع
 امعو .زنس هيلع رتل طمود ١نا هللا كرك ملعاذ ةميرخلاو شمل ا عرحركوهو لسبوريلعرالا

 ةدايرلا رص م ىفركلا قام كلإ ن نع نى هيلع هللاطمىنلا هيزتتل ازمه نيام أجا اى متي

 0 تأسا نان لاقو هنمللا صل كلبلو ١ كيك هللاى اق

 جنو وبعو ىدوو ا رلا بس ذازه ىلاو ف انريغ ل مرش رذاذ ىطرحشس ال ها ىطرتش لاق ننال

 | ميسف رم عرش ام هذل الل ع انخومو كلو انيبم للسو هيلح تا صوم ماا از دعب مث قنعا
 | اهتفرمس مساي هرثحاو هلحر ل ةداّمسلا لمبحدا هينضاب يل لل يلي مطر يلعن وطنا نا
 اا ادت نوف راسل منا هود و 0

 أ
0 

 كلا د رك را ع ميال | هللا اشي كا ال١ ثللملا نيد هاخا نخيل

 بالطب قع ورل لك مبما تاي 0
 حن 3 ككةفطم

 اداض ا

 :دامالا رجا ىف”ككلا ف لِي





 دا ردهم امص ةزرلال لذ كم املا لشمو ءالكبلاب ادكي ىبومل !كئا زكو تارتعا كسا ذاذامانكت
 | طنم هلارارثؤا نيب هزيرصتب ضار ءضارمال ١و :الل اب باصم نر تموللا نه انسم هللا
 اهليامو حاير ئاا مر ايتناو عرزلا ةماخ ةعاطك لمنع ةلكو هاضرب ناجل نيل الذل
 ْ هيض] روعاوايالبلا حايرم نينمرملا ع دا حارا ١ذاذا شفنا ام ثيسحزس ميكرو ام بتل

 ارب هياع يفد ريفر عمو مب رركس ملا مجرما حاير نوكسرذح عرزلا هسا: تلريجعلاك
 ار توملا ويس هر بعصد مل ببسلا !راغس نآلأ ذاق هياع يابو ردم ال ظتنم هاب

 مالا ناهد هلام مرممو مالالا نم دمرتتاه هتوامل هعزتو يناركس هيلعترّتش) الو د وزن
 اذه ضالافعرفاعلاو مقربا ضيرملا ىلاوتب انهض ارببق روف بيياصملا يحوسنفد ةيطرتو
 معصم كولا ل اذن ملا دار اذا حا مصلا ةزرال اك رمسج وصد تصوم اغإ ىاهس

 مع ةسافمو مرح هياعرم ١ | هتوم هاكت ىرلال و نط ربع نم دنع هزهاو ةرغطع هيكل ٍْ

 هاهو ررمال ١ فام اكد شما ريرخلالا باز اي ازحو املا لثسا همسج مص هشفن هي أ
 :ننحا الاكق ىلا هل قاكديار عاى هللا ةداسع ثلا زكو نورعشبال هو تفي صان خا فاتت

 اجع ثوملاب سرعسج اوت ميال !ةهصلارتز خلا نم مهدو اًيصاح هيلعاناسرأ ىم مهنف هينرإب
 عشب انيمرحؤ هندو ءاخلا ترم ىلسلا هركز هلو ةثذج جارعتسا ريغ حدب سبت وانغ تح
 ةرطارمالا ا هذ اش هركحو ةاجغلا ثوم ين ريس ضمل !ى١فسالا رخال زحا نومرركي اناك
 اقلا هلامرهإمت خعو ويباصا سردين ترملال وزن زم نول ةرشس ارب سشسر ردو تاما سزذ
 كذالك نم صنتيف دامملاب اممم هبلك نركو دامتال ا ةريتكا ايشبرإ اراد نع رمرجو هبر
 ٌديصورمبرلا جاتجامد ظسو اباه ىلا قرتحلا ىدرب و ٍدابسلا لبتو كن هللا )مكن س هتعامت
 لقرخأت امو هذ نس مرام هل ررتشملا لير يلع تا وطص نيب از سو ةربرمب_سساوا هن نمذ
 تم نكساو هلامو هسفن نسداؤاد كرب طباّوحو ا لام هملعدإ نال نو موضَم هيل صنتل الط
 منرتعوركا بارك هرهب نيلقثلاب ىصواو هال | ثيبرحو لل اثيرحو درمو ام هنمصاصتلا
 ملعا رثراو وداخل لعصلا فاما هردب هئما ل ضدالايل بانك بك ا اًمدو هتبيعر اضنالابو

 ثتيقتمل ا ءدارلو او نيرابوملا هلا دابع عريس ١نكهو اريد لضف !هنع كلاسالا ىار مل هوارمب |
 هلال, نرحل ثرحزس صج رسل ام !!و دا دريل صل هللا ءكامال رازكلا بلا دمر كاك اهو
 نرمسرر.ملسن الاهل و ةيصرت نوعيطتسم لذ نومضج مسيو ميزخلات ةزحاو ةّمصالا نورطنبام هت
 هتبيصو مر حرس مررملا بضخربح دداك هللا ناعجس ٌةا تامل جرب لسوربلسرتا ليصلاق كلاذلو
 وهر نسيوملا لإن تروملا نال كلا دور جانا و ارفاكلا سا ةرخاو سوما حاد هاخلا تريلات و

 امها ذاو امير ببصنزم هحارم ىلا ضن اد ءاجام نيكوياع هردا كارز هلا رظننمهل سوت يلاغا ١
 هالو دار متس ريغ طخ هثينسر جازل اد ند اكل اي وينص حا بسس حرتسس ملسورياعرتافصلاق ملا
 رهاكصر : املا ااه ملاو هل ىش هز 1و ةيرصربا مطنا ارنا نانو هيلا ترانا نور هالو ا در نوميطتسيالاف سئمتن نهب سيب ات لب ةدكرس ةرمزذم تاب ممال و قبض ||
 |بصف دارلا تلا هات هل ركمنتا اذ ركتسم هانم هللا بحا هللاتلبسحا نسرلرتب ليريلع
 ىطرلس ارياوطاتلا سل او لس وريح قل طص بسر ١ هصقنب نو ماكحال ! هوجو
 | بلاقو املفح هللارزع تاك مك ذ هاربا ربيزمهجامذا| ننال هللا لوسراوذوت ناك تاكابو تهت ل ىو لا بارع ملال وسر نوذوب نيرإإإو ل قو انيبمايازع مه رعاد زال يسرا ىل تا نعل هاوسرو هللا نودي نيرا نأ كقنرقتا لاق هبآسو نيلسملانس صن لت لعدملالا تممجاو وبارك ى هاذ ىلامت لا هرحازس بسجود ماركو بلفمتد رية وشو رب نمد هيمتياو ليت يلعرتن ليصونلل قرم عيسي ام دما عايجاو ةنسسللاو,بانككأ لم عرش ست منعت

| 
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 المال !اوهمس !ىان ضنا اولى فو انعار اوثوتشال أونما تيرا مياي هارضرمتلا سرك كيملاعن
 ةرلكلاب نوضودوانم ممساو كعمس انعر١ ي١ل لاي انعار هرل شي اره اكدربملا ا كلذفا
 أع ينبوملا لرب ةهبرمزل أ عطقو مهرهيشتلا نع نيشرملا عدلا ىف هثوعرل !نوريد ري
 طظنلاا ةكراشم مامن الل يسقو هب ازيسالاو هبسمملا ىف انملاو ضامأ ااهيز صرتي البث

 ينل رزن مدعو بدال كلت زم ايفان لجلك تمل عمس مس دريل ارعاربالا

 هوس 5



 ملأ هنيطمذأ 01 ين لا ١ هلو ١ك :

 سو هيلع هلا صوم زهد الكب ةياجرلا ا و دينهم ننال
 تاما هأذآنح# «ناهواشلا اسعن باوكت"لإو ىصدااب | اومش لاف هتان هكا 1

 03 ء:اليحرذ امه توعداع اكنعأ للاقفرسانلا با 4 لادا هروح و 3

 نوزبسلاو هوان تانج رينو هعري مل نم ريغ ةوعدرمب أجاب ىذ اني
 اواردساويأ اكذذت هاوسلازه اندراانأ اولا تنتل اذان مندا ينام 0 هعدرذ ا

 نعيبب اهلمل ا ارفتخ ل حر لكج هاذ او لسو هب رياح هقلإ لص نيزيمتسملاو نا ةداعع همك
 سيد بسارنم ثيرحلا زعم مس انئللو ةأملا عاؤتر ال هتانورمب هوزامجار مد ايحةرسطعازس
 ىلع زرلعلا ذ نإ هين هلا |شس ع نابارصلاوب ر ملجأ بتر سيو ءانركذ امو اهمضومازس
 هللا تاير منال همسا ىعدلد مل كلو 3مل ال لا سال اوبرا ل سس طلعو ه هرجت شو
 نعد نولسملا ناكأز, واصعب كضجد راع راك ين ب لوسرلا اع داولمحال لوشن وب هيأنذ نس عم
 /,ٌدا كودو لاقل لج خرم افلا هتينكب عوعرب لاك هللا ىنو هلال سرب
 7 اذاكلإ د نعدمهزنتو همس, ىمشلا ةهاركؤخل ربام هرلع هّللإ ص ىنعر تع هللا

 جيل رك لها ىلا تكرنع لاوس ن١ ىورو مضل نازح مكدالوا نرمستلاقخ
 ىلإ ظن هذا ىرعس نبأ يح وربطلا محو ' هاك لوعة صونلا اب كحا
 ا ني نم ني مرخا تاالرعلامن عنصولجلاي كاي هللا امن هإ لوقو و
 جما داراو نجر اربع مامسو أايحتمداسادخ اا نادال هلذاو نر !لصارخ
 ريش ايشالاءامساب ارمشال لاق و هامسإ ريغ ريغ كاي ملام مركا ءاببمالا مسا اًرحارمس ناازمل
 قو كل: ةباحتلا نإ ل لموريلح تاس نب لزرع نم زارج ب إوصلاو كسما
 ليلا ذ دى 3 قربا عرش سمجنلا نا فورد مسانلا ىفإب ءانكو ارشيتا معاج مس

 ا 0 و كاذنا ا

 هلاق لحلو معو سيف نب ان نكد منح ورح سو رهط نبي
 0 ابحت اس وو جم هْنلثو ناريحو لوح هتسب قن كوكي نا

 صضدرمد نم تصمت ا را ىص همح عوهام ناب لوال ا _بسايلا

 0 قيتساو ١ هباعوا حسو ريا هللا! صئنلا بس نم عيجو ا كلاياو هللا انّمخو 2 سندا
 هر مررت و )لضرب عمك د! لطول ااكشيما ءنددواوسش وأ هن

 مق هلا اسر هابيسلاو منع ضفلا را ناشلر يغصتملا ىا يلع ا

 سم اه بارلا اه لوضد نس كلاب ئثتسننإالو هربت ل شقي باسل مح
 قيلنإلام.هيلابسواوإ وصمم ىاريلعا عدوا هند زم كلا ركو اهلا ناك قير تن ريف ىركم

 ةوذدل اوملا سر كنمو ريو مدام من يس ةربرملا هرمجول ثببعر١ ملا قطع مبصنب

 06 اى ورياججا 0 هدصتخنو ا هلع 0 ءرجامىذب عريعر ١

 كلن اوضر يراوصلا نرد نم ىوشلاا ةمياو ,ًاركرلا زعم عامجا هكا ىريلع ثنا لص مدر

 الصوم بسنس نار ع مهلا لها ماوع ا 2 انج 0
 5 00 امرحاو ثيدللا ب نشا بكلام كاإ ةيرلات ممر لتي لسر

 هنا ىصر ون ىلا لوو ىختفبوهو ليلا وبا ع

 انالادرىركك لها دمروُبلاو مياصأو ة د 2 4 1 ١ را
 ىنازعواش ىراطلا

 و هصفنب ىمذ : دباوصاو َه ةشيح

0 هتساتتسا 0 ُِث ارهزغو را لاب و عدلات هيبيس
-1 

 اضل ا عرمد هك واس ثنو نال و فا ىانلا بارل اى مي

 نياوجو ةيرما لا ىضيدر انمار نيدكو هاتي لع عاونالا حو ريغيرك 5 ىقو ةمالا ناس
 هن رش اك هانم. ام ف ورللاو هب نكس يدكت 3 تداخل لالا دعا جعرغ

 راجديعرلاو ف اكدر صعتنملا 3



 فن لتما نلسل'نمارحا لع اللا ]محلا نامل سرب ا ذو ميحاص لسو بلع لص ىبنمل نع راو هرب نيكل مرذع هلل ائىض رولا نيبال اتق از هلم ىهيشنلارلاخّوبا | نياسحنب مهرب ّبحاو مك هبارحو هزك كش نسو لسملا مل ارح هكحو ها ا بارا ءرلع
 لاه لوسبلاو نونه نبا باك كلام نع سشتلا نبال فو الس نا زا هانم برجر
 سذع هكحو لمْ مناف مص و) هباخوا هىتش وا هيتسلا ىف مسالا نبالاق بتنشسس مد مف نيدسلزرم 0ئريلعرْ ا ليصل كوع يسع نبات اّتك ككل ىنعّو مد ءاكحو
 الح هيلصف يح مامالاو بتنسي ل ايح باسو الق نيلسلل زم لسو يلعرتاؤسونملا حدس دانك نب نام عنع طوسبملا نو هربو ريف لق تا ضوه دو قيذ زل كلنلا مالا
 كلم بادصا نر بحلا ىو بارك شو باتتسينالو ارث اكوا ناك السل تك هصتنترا هباعو) هسا ريع رهفاط صا لوسر بسر مرلو طي املس نممس سدو ١ ىلا نب او بمصملا(و!يادد نسو كاشف ١

 0 تززرامرا لس نس .عر عايح جبنا زم ريغ كرير ليصوبشلا بس تميل هنا

 ظ !انياطعرطج ل قو لكك هيع ري دارا نو ليريلع رم يصوجشلاززر ىوريو سو ميلعرلا

 ميقلحر سمرسسذا ليئرياعرللا ل سوجنلا حنص نورث موق ممججرلتقن رين ضإ نبا ا
 اقف همكلاوهحرلا ا

 مال" | ضل نة لحر دبل قول تش دوسا ناي ليرياع را طعم تلاع
 هللاورعاب لوطام_لومهنام راش يت 27 دوازك مها لوسرمرهالمت لامك _لوسر ١

 رشح باع نيرك ارعوب قد )و ٍهسد ةحابا بيجو رإ يتوم | ْ
 يف ناموا لاسدالةو1لع اس

0 

 نسل اء باثكلا باتهنيالاثذ مب : َت
 تجاري ناو امر صمو اضم ضو ا ىذاب لير مناط عجنملا ىصق نس ا ناجم
 مهرخا مالو« مرهم كل ذ ف فلكل وليا ل تك بهتك صو هس ءازمما هرعارم هلظ بابل انف
 :دلا اجرب يعول هصخخزم كحل وف كل زاكو صعب هما و هر انشا املي ولتت حفلا ؤملتخا ناد



 هيلع هةرصرب اسوس. نمزتق باجي ىدججاؤ سف هيلع ليوام فايد تل ةشداطلا بهار يضم يو لعتملا هرشفن مرصم نمل اع انه خل وباسل ليم ايوا ومس د نم رش عود ع نس واوا هطيروبجرضعا ٍةمرزهو أ حرج نس هداصا أم ,وارسلاو ١ نايسنل اواويرسلاو ١
 وصلا

 ول ىلا هللا سرلت انو :١ طا دلل لق نمللا ىميل تملا عشبركو
 طبخ نا هارت ىلا ينل توص رم كت ارصا اوههرسال زا نيرا اي م ١ قواه صان دوف هصقنت نمو لس لو هياط نم ايبرح هريردص كنرجحو نم كاملا مساسلش هيالا سب ةتيامو رك تح ةونموبال كبر يدا نت_لاقد لتملاوهو كليذ تيران لسد هبا نام : 0 دا نيم هر 5 ونيربوملا ىذأو

 10 ل ا يا 4 !كيرحلا فو هويرضاذ ىلإ صا بس نسور هول اذ مب: بس تملا "نيو ةيياع ميد ص هللا وسير نا اح هللا ىضر هيرب ني عنب نيسملا نع هيسب نت اخ نب نياسكلا نيل نتن ون ددج نع هبا وو سبرم نين ردحج تى دمى ب لربع شرح لاب ز خوي نسحل نيرهس نس زيرمل مدع 5 ان ئرح جرن نيد اثر حالات ,ةريح ن يرعب اى زيطترا لا نثر حلات هزاجا كرر ار ذهل

 اذا وي ورو سرا ءلئتش هزاز اين انا هنع دق ىضر«ر بزل لاف ىدرع ىنيذكب نمل تف لجما هبس مله, راح هدا لوول ه١ قار ملا ربع دو لَسو هيلع هللا صلال وسر وخل ارقفاد زك سو هيلع هت طصىجنلا دا لاذن اًريص كتيب نمت اىلام شرق رشاعساي ىدان طسيعم فلاؤب هيقع ما امرع هاا ىضرم سرع نبا نعرازبل ا ىو مرو هياع رول لبك هسموااسأي

 غلو لَسو ديلح هتلاطممتل العدا :قشب لذ هنلتمف اي الوق كايف لرتب ىلا تعمد هللا |١ وهرب لاقف لمه هيلع تلا لصئتلا ىلا اجالاجرمنا عناق نبل يورو هالانقيل هيلا اههعتقا
 ىلابسب تنغ :درلا ل كلانس ةاس) نا هنع هللا ىضرركىلال نجل ريما ةيساىيرجأمملا

 ىضمشذ رةئلوسر اران امموق نمل ج,لاتض اميل نعلاتخ لس رباع هللا يصئنلا ةطخ نس عارم تل امنرمتاىضرم سار عنب! ىعو دولا هش رسل :اسبانال ارح نال املي كلئرمال
 امرشا وضرء سابع نبا نعو ٍنارتعاربي شال كاقن ومما ريخات املتكن

 تامجحس| مل تا د ناوكيلذ جرت الانا جريش



 هينا ليرد توا لعام آلت هش هّيشو لسو مو هباع هللا طمجنلا متن
 بضفف هلع للاى در,قيرصل ارك ىبأ سنع اللا جام ون ث 05-5 هللا ىضيأ هرب ثعب 7 3

 انا بسمنا ثيل زم ةمالازثدحا رز همس يضاقلا ىحو نيلسلإ لج لع
 هن/ه هي : : : ا
 لوب ائضاتل الان, لسو هيلع منا لص هل الوسم الابخال 0 دلع يا ْ
 ماع طعمنلا بضع سلة لع خسر راع : ةمال الرتساف ٌدحا هيلع ملا ل 0

 7 ركب اعيملا ذعر وذو زوزلا دبع ىرخ نع تانك كل: داسو هيسواوا ل ةتيضحا|هزكي

 نارتمبلا بك دنع رنا ىضرء بار نررع بسيط رمل سن ىف ةرلذشسا رو
 7 2111107 ,ميلع هذا ل يصدلتذا : اره مان ملول الليزر اوس كي
 !قإملا اف -_ دو 00 هيلع هتلالصونلا خشبلجر همحر اها م دشرملا

 | هراجاوتم

 (مسلا ميماعو أ ءامننالا ١م امس اههيإب ستشسرود دجال ! ادا بس فول ريما كلام بضم

 0 مور لصفلا ب١ شالات اةرام لموبا كاجا لع متشرزفب 57

 و ئابخإ قلومو كام بتازم باص! سيزحاوريغا شاور ةياكحلا زس فو !نكرذع
 0 ردد رك ذاهيبيشرلا ريق زيتا( تملا ا ١ ألوم نمهىرداالو مريع

 :و١هاوه هدب ليم ىو اه ءاوتنب نتردال نموا لميس ل نيم مولملو هاني نييت لا

 نع باتو نركيوب١ ببسريعو ١!كبسوهلم فال نوكمم بسلا ريغ اعز هلاك
 هاتسعل سو هأن 2 ل نسل كة ىلع عامجال اماللاو هإص آل علا. هلم ماق وبس

 ةحاغا ب 0 ةيلعرلا ١ لص ةضقتت ىف همس يمد ارشح اف رانا لاو

 | هداني وو د درلاب ا ساما ءزوكو هيدوطررش نامربو ا

 أرخاإلا اوّملاو نيف ركلاو فسح لاو يررنلا لوقد ناز زال او كلام يع ْضساشسملا
 | هيكتمريغ هام لعاب دارتم كوكي تال زككاب هل ل ناو ايحلتنيذ زكا لع كمل دهن
 ءارطتسالا تاي ىبواةوحو تس صاسا ها وشو كد اما زدق هنعملقمالو
 الذان ه امض! زفكوهو لإ نإ هيواقس المل 20 كرزتو امين هفارتعاف عدلاو

 5 فونشو هزبدؤ مظعل ل علا مورد ليص
 را الود 0 0 هلذاك 0 5-5
 3 0 0 و هياعرتدإ طصونلاىّذ ان مو ورمل هجرابزيراإم ةمشملا نحنا ها لاذ
 ل١ ىلهنو :سازياك سرا يتم انملا لتنال اوربصف اميه كي وسوم امل
 انلاتس« داسال لوا نال ملسبو هيلحرتا ل صولا نأ كاباو هللا انشدو لحاف ناسعالا
 00 مبرارجو 0 كة نامل 5 ببركإو 0 ه0

 لومي واوزعتش ال ازيكسو اور سعنالو ادريس بوهدو نزفنس | ثعبت لو يرسم
 اع ىدضأملاورانغلا ترامب 6 را لص دواس مايا

 هيا مرجصلا١ ةريلاانل دريمالاس تانج سدو مساذا نيل مكو مص
 نما لح لظيل ازثالو كلان لجو رع هلا دس ناتحالاو 0 ١ مصفر نأ 50
 اذآف ىسملا ع قلاب عفدالاؤو يسم هيما نا فصار مبع حان مس الخال مين
 دلع 3 مالسالال وانا ال سانلا وجا كلل ذو محمل رزاق عوار عمنيدبو كذب 5
 ةئباب دا منمك عزم وقشبا و ويلعرردزمكست هاك نرل الع كقتوللا ريظاو مسا ايلف هرلع
 تا ع ةليغم]ثف هركما نمو مدل عري افي دبع



 مالاو مفارعهاو فزنال ا نباط ديدين نم دب نابل : 0 ظ
 ماثو ب لامي كلذ منن دار ربظا ا ارب وصلخنا د مها ران !مانّطاب مزن كينان قح لوين وسلا الد |ربصايح ةرعحو مي ”انهليع لسلاو هدلاصلا ل ضنا هيلع _جصيف مج رتر مدلاسال املا رعيوجرو مست ُْش 5-5 رس 0-0 لارا ارثاتاس لاب هولك امهر ركيبو تيا :) اهل نونو هللاثما حد: ةيفح لاقل القي نامانم ١ ت تاكا كات ززما خلا لعلك ,رلع الص هكسخو تسمين نا نطو نيلسم ءومل و ى/سناياوملا || | حما ذا نصا ميريعو ىرمبزلا نيار_ريهرأ نب اوس هعامجهدررع كإ زكى دبقعو
 0 ا ,ارماوا يبعوا تصوح بابل انه ٌودامملا شرم لصين ل نسور حاول نار فلام اذا نم لسوو هيلع قلص ردع تشي ءإمل ل قو ل ارسل انس نع كن 2 0 [ضعب تا و رادحال آهن تاجا/ اضاف ةامحو ناوعاو 30 نر
 ١رداورل ساو مالاسسلا ف دوسمل اسامح: لحو نيارسنالا
 0 0 6 د حرص ناكل ذ و انمعر ضرع ةشيباع يلع ثم
 ل ةليدب تماكرنا تاي لو ممف هلا نيت انل التقت جزل ايوان 0 0 2 مهرحأ لسا ذا درا هالاقن نيدلا ىئانملو نسل با داس ىلمرقرص هلق د ممن لترياوصا ملسو

 هاكناذدامالا 76 الم نظابو ا“ 0 ١تاناضاف مكر كلذ 3
 ب ا هب رت رخو اناا اواو يبملاب هسرزإ !لسازم
 راضناو نيايرلاريدس زياوصو نينموملا ملبوس قانلاب مهي نم ع بلا ف نيروكراتا نع اًسرشد

 رياعرل | ىصونلا ةبفص رم عاّيراو شنامملا ثحراو هراخلا تناول ف كميات ملا نبكول
 بطوا رمل تاكأت الئتلا نا ماظلا درعلا ىظو معازلا عرلو يحاور مداسالا ةملرخرللاو
 هللاويعل نازل تن رشها ويا نب كلام لوس ,رحأم ىمم ثيا/ىردو ةرملا زخا

 00 ساس 0 ل زارا نير اكدقو العش 2 ساو يوبلطل هسهشو لتدلاو انزلادور حزم سمح ةمالشلا ماكمالا:ارخا نالاختازسو

 موا ورسام ..هلعو مهن ررجتباسو مهتاننل لوريلعرق لسعجنملا لتر مهرها : ننرألا

 نسعيشلفارب نيرلا كيلوا ةورياص لقب مرسل ع اص طخ ساناا ثرّدعنال ميريلع

 ثدلاو دوف نملا هن لنيل يل ارت وسن :ءاتن لد راضنلا نبدا ونال لقد

 جرش حي فان ور 21 انف 0 52507 د يول ضخ اخلا
 ناممانلل هر انككأى سا ينل ابي عراف نازل ىنصر ملسا ن تح وعر ةيلسم

 كرعارل فو هناا هجوابمسسرا|م همس هنهلءاتلالمل نغاشس ضعب_6١واملبت م تخت
 روماو ارث طلملا هجو ماها او 0 رع قط عجتل
 /رصلاوردعونملا نا ىزالا ىذالا نس هنا ارواسس ذل ذ لملف أصم 0

 زاعد الو ريطبس حرص عيف ىلدأب مب ماسلا ارلاث١ مد و هبقأعن مل كل للف

 ا | مرماسلاو 4 د نومس ةكرشلا عيل, ناك ترن ىذألا غرز 0 ا

 هكا نم دعمراذلا مرت امل ويبس صبيا ققرألا ةماسطعةاعدازهو ل الملا ةماسلاوا
 صضيبرعتب ازمهرسأ 00-5 وريلعر للا طصئجسلا بسب عمعو ١ ىرزألا ضوعا د[ بأُو

 بسلا ئذالا نا انمررُد هر ارحل ضملارب]ى اقل اتا ىذالاإىييمترم ماو تسلب

 ةدكنامطمس ثيرملاا هن ع ايي صن نير وبا ىمانلا كل قد اوس لور لعف يصرح
 بيوم ل ويلالو باو اةمرملاو ىبمل [ل ه١ نس ىدرمملا راهن تاكله كيرلا هلؤ ىلا
 ساطع ارارملا د فد 'لاهشسال يصفق موجرلا نه مربظالاو هاكشلإ ذ كيال 00 ا

 كللاوص مهربصر 5 لبق هان شو : راء ارمحر للاسم نع ٌمانعنم هان اهيورنع سائلا شي اليل
 هنيعنج ]تكل هإ نْذاَو 1 طرد عصف نال ينس نم ظعاوهو همسو ووصل لووياع

 ظ تلاتل جال لات كان نم با عرازماو ملا ترسيم يذلا ا

 عووووسوس سو وس سوس يعم



 نيوجوخاو' الكل م ا يات لتر ل ًايصنسمل نشآو من
 ا 0 نايل رسل او نينموملا ىريأ ع م 3 وو ب ا

 ١ثيرحلا اح حرمف ثلق نافذ ص 00 الاجاو نيلسملا فويس مهي كحو

 د 0 تير ا

 رش ناف مزكوا هاذاوا هس نم ممّن 0 ان هارتتنمد ليو

 كيتا ٍكامامموا بدائؤسب قلم امد 0 صب ال م نركلأي و املس 5 ما

 باضل )يلع تابجارم نكك لسور لعيط الص ةاذ ذارمب هلعافرصقي ملام اى !نسفنلاب]ملاو١

رقح هرازأب ارخال يك ملا نمرشبلا هيلع ليج اليل ١
 عي هس سس قير ا

0 ايئازكو [مزرخادهه ىو قاطو سنو هنمم] رش شارعال اردكو هرزعرخاالا توص
 

١ ةنع غضا نسك|رماراهواشماو هباع ميو
 دعب ؛اوز هداك هد ' هاذا ام زم نوكير 

لا نعي هات دارا ىزل ىلإ ال | نيعيو عرى را يدوببلا نع هرذمكمستاسا 15
 ةيدو

5100 
 ةانيع بع 2

 0 ع 5 0 م
 ' || ربحا روما وسرتبسا اهب بز دواره وا هلع روفووا هسن 3 قار

 داهم متفد وتلا نم عدس ايو ١ عربخ درل يصق نع رنعأر وجل انخاوتو ميكرياع هر طصادم
 كراع اطصء بسر ملو هس دهتعي ل هنا هااح بلر مله رمل نأ و هتدجج ل بسلا نم عونو

 (وبة ورعد هدايسلل طبضو بث ارم ذك 0 0 داامام١

 الفال هاب ككأب ناجحا رزعينال ذا_ثملت نود لدتا ل وال اهب انجيلا محهحرلا اره كح سالك ا
 نييطم هبلقو رك 0 هاقع كاك هان ىنس لو ناسللا لإ سرعرد

 مرمر فيرا السبل ب لا
 تىفاوارملثمى ناسللالا /كرعربد رزمبال ندرس نأ ندخل نعو هساركاو ١ع رصنت

 انس ىوتمد هنا هب ىلظد طم دال لكقي ركض ل ليررا علا طص نمل مش ب نمذ ىدسب لا نسكاوب |

 لغراخ دا هال د ورخلار باسو لسَملا و فتلك ايل كساب طفسال لسانا رنوفصرل هلمفدو

 0 00 1 تاون نيام عسا ا

 0 ريحا اوت 7 وينزل

 لتفالسمال حلا لن ارؤلجم هتباتتسا ل فال ىوفو ىترملا كت هيسشنا همكح ناك كنب
 ثا نار يعور بركنمهلاةام هصيقس كد كعمل يلع ةاؤمونلا هني ذع

 هع ال5 8 هلع 0 ل قاربزلا كرو 5 كل ند

 00 ءومف هدا با 0 ريلعرقلإ طصريفس نس ري نسرباوصإو 2

 واجن سا 0 نال دا سل اى مس املا سالو محري ناالا

 1 يرد اةلتقت هي ناو هيلع زنب 0
 باتسيير كوز ا مسيزكتب نلحا سسك لارك نيرملا دزني فق يسملا سس ناكر:



 0 يي ارسل, ذ ماعد مسالا الاف بونح# هلاؤو هيل ري هنأ عزو ابنك ن مذ لاق كازكد
 ناكما باتنس هنا جد حسن لمح ل و1 سازلاىل |لسرا هنا مجنوا ابنت ىدرحشأأ | ٠

 : ال رار زي لسو هيلع تا طص نما تنك هال لهي ؤو تق لاوس اننإف كلانب ٠

 , يه ل سوط نرخ ل قو هربنملاو ةلاسرلا هيلع هارع ذا أ
 ولع اها سوشلا ب 6 نملاةوٌرحاج داره رانا دع .لسو هيلع رتل يس" 00 7 |

 دل اب كب ملص ناماس ىلا نسرحال 6ولتنلا ةمالا نع 3 ا 1

 52000 ١ دارملا ناؤعربا هرغلاةد دوس 0 هيلعرت صك, ملثدورس 0١وريلع - ا

 ا نيرو لقي نين زسلاوياننسالا رفد هدا ورودها

 نكي لرشلا نم اضئلبو لاك من١1 نسا 0 | مبارلاءجرلا )| تسسصصم هب 0

 شوا عيركا نس وتمالاس نسب دارملاف دننبو) رتعرا لسو ريل متل لصون 01
 زيراتملاوأستس -اةفقدو نيرهجلا نالاتخا | هنلفمو بدلا ةيحررأظنلا درت ا

 20000 دو داس مولشتلا لع رس لسوريا فا يصدض رع ْ
 يتاح درع دف ليص دل 1 !لحرم انتمي نلتخا نقم لرطل لائتحال
 هللالض ايلاش ذ ىكو هل ص نونعسل لصف ,راع رص باغ 0 هللاتن دخ

 ! هال بتلا نب ةنسر لع داك: اللات لح نواصي نذلا هك 2 متشوا لوري 1
 انلا اا ١ني ١و ىلا اوبا 62 تشل اصل نك

 0 00 ع سلا 00 رز لهنا هونك ل وق
 ا مشوا لورلعل ل معنلا منيل ةنيرة رحم نكيلد
 تلد الوبزمل 2 إب دا ناؤعل رد ةنبرعلا] ب همك اه عا ميرس ردم
 هيض, ينحل ارسالجخال نال هراح ؤيصي نمل هبسسو ا قلذ لسور يلع ليعمل
 يا يس ضدنا فالحب ىهو نووي ]رو قمم انس |

 | تانرق قرف بحالات ل جلت ف ىسانلا سشلوبا ثقرتو لتشل الا ازمل شم
 امم ةلادل ناعم «نيبأ | سومتسب ىحرراع ةيضملاو دوما ان رشد ماو ٌالاسرم اكيد ناكرل د
 قره نروكيد ك|سرم “ون ثيكيباتلا هلع تالا تيد انمل تاما دامازه هريصعم لع رد

 نمذ ناكر وو نيوخاتملاو كتيمرتونملا ميرو بحاّص اك هرم !هلتعا صا نكد لا فخلا ١
 هرأا درتساسو نب ريسابال ارباع عرسال ملسملاهدو كار 0 راسنا نس عرامت
 ٍْ نمو هلاارهحم يي ليلا نيرا نع حو هسا فني عر فرط ناز اعمأ نمردال ب الايواتلا

 تد !اًماَءاِننال اد انا 00 هللا نملو لباسا ىف هللا نمل و بولا رقت نما لاك

 لا عرج ؤسردلا نمل لاك نمد قفا نكو ن اطلسل | دانيجا رعب بذالا ريلح نا مب« نيملاظلا
 رزمعي ناككنا ةنارد/ ءاجررم نمل نملو داي لضاح بال ثيرح نمل نس ىفو همرح نس لخا ١مكلىو

 هللائس اما ظبرركس , اره كا كل د د عيجرل !بوالا هرلمن نئسلا قر عم مر حو ل يطجاب

 هبأعصاو نون" ىوتف اجالخ سانا نس هش هرعت فلانا ملوح لصرتلا لوسر بسال
 منعم نباابرطمبا موضع لَم نمر ان :١ بمس ملاكى. ىرفتاس زحل شمو مراعتملا هلم

 ه دارجاو هيانازمد ل ا تلا عن نقول ةيباس ناو
 ملا فنين لسلا يلع دال طتنمو رشا نهتم لمار ملسللا مولع أسال نم معامج 2
 ا عما 1ك نيت هنا نفل كانو هير قلل لعام نديوروع |

 ثتورالائو شاه يئبرت نمإوش امل 200110 2لوملا ىضي رود لعمل معرع

 أ هراووا ءاسن نسوا هيأبا فاكبت لت ل ليريلعرَش 0 ةيرذ سطمرل لاا سن نيملاظلا
 جودي ابا رضعج رم ئىضنتت نرلسملاا ىف رست و ريلح ها ليصجنلا رت رلرد ا

 أ هللا مدا ىلارشاا دنع ل جرل لاو نه انني ' ىدبوم ىنناال تسب يوقو مسم هس

ْ 



 هباض,ةرساشل لاق نمد انوش نلتخلا كاك قدر رىكرم 5 ءالاه لمه ميآعك لذ تبن
 فرب مج نين عماوبا غش ناكذ تلد 0 اسوم د ءاسند ال رخال هل لامن فقمت إل اق ث ودب

 ةرتعلملا] 3 1 عنك د روصن نوي اوضاتلا ناكو لخلا )ماظن هعانشل هنت

 ىلادر سدا هزموع .عاحلا نب ناري عربا ةبامرتوماةام قذف دانك مب معا نا

 تصمت هدارؤس هناخد ذاريلعرب يرن سيزكت د ىحروب هنلوسا 0 0

 رثاملجرتلا ردا صم ماداوسعنب هللاربعاياىضاتلا نش ترهاشنو ا درسشنو

 كالذ لاق ركن تالا ركن خاب متءالاقوو يل اوط خلط هسا الاجر
 هين 0 هااحرنعوصتيو نهم اىلا ببّركاذ سانا نم نمل يلع سو

ضن هتلطاو طوسلاب ,هلررض هداقتحاب هيلا يامر عالم
 امون ستالرسا احا هجرلا )

 نا لرجال ا رس|ضبس هنتوا وأ ريد اصو [ضموركر لد عرخب ني هناك مسالو اك ري

 هشللان هن ومّصسه دزعوأ هب تأ العر وردوا ل 218 برض قير طلع ايرلا فريلع

 هريملو هنن تالاستلخل ما قيرطو ىماتل ل ينس ل عسل هسه ةضاضغرا
 تك ولاول و هيلعرت ص هين ريةزتلا هرعو لشتل ليبسنوا
 ايات تنال 0 ريد برك ناو! 1: يقر يشل ليت كالبتلا

 هرمل 770 هللا ارضا لسن لي فاما يلام 7

 ع طتتلا يكس للم انوا( لح ا بو هارد نسي هللا ١ هوابودا ارد امال

 -_ 2 درا ف اص كلك

23 06 1 

 هلو سو هر ا ل ل اودي دس امر

 روسو

1 
 00 ا

 هاا قا

 5 ا 5 خا!

 2 ميقا 3

 ,مسلعىنلاب اضم هداج ه2 22
 هاتفي الاول ورجلا تش ”ةابضلا نه نا اههرحترمثوول المل اورمزلاسلاو " هالاصلا
 اكس ميس تت لوف ةئايوكنو لنا ةرادهو اًنح

 ” وامل ٠تشيربح انج سن كووص| همابار كمدر اسادار

 كوردز نركب ١ هريزوو رئمملاب بورمملا داع نيه دل شالا واش ممصيصملا ناسخ ل وتكو
 * ]سان رسل يي | متام رمان نسا وانس لاسأل ب سيلا صر ارح يد 34

 كر وين نرطم 3 جدا مر ينال
 هءاساكي مهلقماو لش زرنا مسالم ادع مدر اريح هنوبسكتو هب ممارس هع
 000 0 يحرم لب يرحملا ناماس ىف ىدشر ١ اص نمارس
 املك ة سنان تاس ننس ىذا الصنلانم ماكل انورغو رنعانيجار قرردكلا عيصورصتفلاو
 دضمالو ىرملا فرب يرختحا تسلاو اص ؛ابنالا وكلا ليام اسما الو سنيني لاداد |

 ماخارفا سلخ بتل انه برضوا انرماننالا عب واالاذ ٍةم|.ك مسن نسهبشقحأا”“أ ٍدساركلا هوظحرعالو د هاطضالا ةمرحرزغالو ءااربرلا خال ورب اما اًضغيمءارزاابلي ا | 4
 مج وبروز لاو لذ فيتو وخلا لغع نم هسراك نيش نصو
 هزي رعت موقو نميسلاو بدال لثتلا هنع يرد نإ انه قخ دنع توصلا عفربورل لونا
 واشد ودنوا ولا قداح دوا دهدب تلا عك قو موا سياج
 | هلع كارةورب# هاجزمارم]نم وركن هومرمتملالزي كو «لعدسدنو)

/ 



 ا م ع اصعد أف هركش كوفر : اود ساود | !
 يك م اه طلو سلا ميول 0
 اءاياءربشتو نيمال ارح هإوف بما ,واميشر عل زك اضياريلحرنخا ارم كاربت رككو نابل

 3 [رقلادااتلم تل ارنشانهسشلا نارا عنان ملاكريلع هلا

 ش حلو نلف اششانإ هتاززلح يانا :ىاطظت لعيب و 20110 - ١

 | صرع ا لير اسم سجنا نع مدقورتنلاب يريم لاقت شنلاب اجر "ريع ل جر يونح ميم ىبا نبا دياور زمر داش لاف دياوصإو رذع رتداوض,مىنا نب
 | نضر نزلاربعترخ كاثاو انا | مبلعاسنثالا تاطيحاراد ارلرمت نااربةرعاذا بسم درا لمنال حضن الو لق 7 نا ىرا دوضوم م ع لق ها ستارك
 يا لس !ةرتخس نكرذر اب ىلا لاو ملرزعف الانمازص تامجال اف لمفاك ب ,ريلعرشبا ص ئتلإرب ناك هت هل تاكل انفاس رح هربا نوكيا انلرلقنا لبجرل د رزعرللا
 ا انرسا[ءاّيظمتو ارب ضر باسحال ارو باوثلا قبرطوبخالا بجتلانع لسوب هيلعملا
 ا داراىدلاا هي ناكلس اهو ربقلا قات ننحأ ا أذبب دارا'ىس ىالاتف كابضملا كاس ا هبحو دا بج ايل رجلا هيحو هاك هند ل خرل لاو لجن حى سايل لكسر فها

 ْ نسما نان رزلح ردا قتلا فأع ما جو تس ان نيس ةيلح لد ور ا
 1 ره يزل رمح الب يكرجمدال دك ٠

 عر بيلا سن وف سار ير 0 00 "بدال شيو بطازملا لح مقاو بسلا ان
 ياو« ماال ا رمالا الويش يوتا بز دعمرك ةركدألا اههيدكف ملسللا هيلعيرانل ا نر 3
 || ةفصرلظخ همدرلو هلم ل انمل عزا قرط لعل اًملا هييشيذ هّيسيمب بهردت ذب هلأ
 ا ناكامك نيا تركي نوكمو تلم بضغ بضغي هلا هناك لومي هانم ىهيبرل ميطملا ثلا كلامأ

 | دو سمسا ناكولو جلدي تارا مشب

 000 ري درعا هدا
 ْ هيلعمالصونلا د د لسرو ىلع ل'ليص ىلا دبسب ءد انا حس ا نااايس وب اقف ىلع دلال

 ا 701 نو ةامجو ديف ةصيخ ل نع دير 0
 نسال هرم تال يي ش1 فاجر اتسم وم

 نكسا يتق م جل هيلع مرا هلع ةرطق بدلا هّيبطامو
 0 لا هحرم روصنم نيدو أب ىصانل! انهشسل نال ١ اضن ضم

 | عينج صتنلا صحي شبلا عيبجو يس اذاو كلومب ىصتن يدر ازيا مإ لاف ىئبرشا
 | سارخالاامفرطمب ناكو تيل |ىصقي ذا هيدا اأو هج دااظاب هاّمْداَك مس ريلعرم

 نعرإ ان او نري نع ايكاح لل ذ لاقل لوني نأ سوال هبل ]صف راقب ىذا
 همجدر لعد د الانتخاب محلا نلتذكو وئااقم ةنيبرتو هتاكح قروص عر ظني زف هاوس
 ١ هلئاقي نيدرعللاو ةدامزملا هو لع هيربخا ناكناذ مولا سرك جيسون ل قرتعللا هوجو

 | ؛نكوملعاز سيو هل استما نحت ارم انج دإ عرقلاو هتسريننتل اى رامي مدلعالاىراثثالاو
 || تيرس همر اع اننلاو هاف لع صشتللاو مةدرلا ىلع تاكد هاكح نا

 تك لهنا لياقلا هالي الل كذب 1000

 ا 20000 : يطا ثيم ةياسوا لها رزح شيم 8
 تسد همي تالت كوو كلانام ميلعم 5 داتا ورع نتملاو هرم مف 5 ا نا

 |نباسلاد انادي وعورصو مل را ود دانون هزمكن اسسو هر ا نيلستملا ميا

 1 |[ مان ايتن تابس جا ازهر عايتنلا قرط ءانطس ا ماذهل انما 5-2



 انهونال م ريرس هر نس نأذ نآيبصلا بدريوا رماعلا ظمب نم نكن تاتا لسور اع هس
 من  هتعبرْش حو سيو روع لا ليعمل نسب ادخال لوس ا هلا 0

ْ 

م سم هضرع هاجد بجاو لس هيلع هت ص جلا قحن مايتم ليبسلا اذهل ياتلا نىك
 رو 

 | ”اتلصمو قحلا هي طم ازعي ماقاذا هنككى بوم لكل ع قفس ميمو اك ىلا نع م

الا او ضرر ىق ابا نعاطتسرلالا هب نايم دنا
 ْ يده اموضعوه دامه لا ريشكش باروس

 1 «ال نا ممسيا هلعترتا قحف از ملذم عمسر ساشا نعطكمتارحرعز
سامجلتتلا ىريال ماكل نا لع ناكل زكو يشف وابي 5 9

 اتنسالاهرو هجر يمش

 000 : ثالاخرس امل ىرا لاف نيرصتملا يرئمريذل هلق ةحابالا امك( ذ همرطو ررشيلف ب 1
 بابقسسالاو باهشالا نم ددرتمف كسلا ضار : "ايم عرش وشل
 : اا هس ارعالااساو حابم ىعشب 2

 بلر دانك اعلا تإولص هاسرءويعو ريغ تاتا 4و

 هيلعرعولاو ميزتكز اجر كلا ىلوتمل
 نع عهدك د مبارك

 | سا نب ثراحلا ليعارا مم رطمسل راكم هلت :ةلار لح قرمنإل رو نايك :

 مح هد اكل هنداسللا هوجرلا وراس تولحلاب نيليانل او ةيصخلا لعد ساق 0 3

اياكدملا هبجو ليغ هيصنك نار الا و هبس هي اك جز ماز سس ع ليغاممرك اا
 فرطلادرامسالاو ت

 ةصوخلاو انهار د اوذو ناجلا كك حاضمو نيمسلاو ثنفلا ف مالا قمد سانا ١ثمداعإف
كا ضع نس ةبومملاو عملا لسا هةضيدو عونم ار كف ىنهال امو كى وليش

 هيام نا

 اننأو هيلا هدوملا نعيفثو كلذ نعرجز رياوصتساو مناسك ٍمركاسلحربظم مو وه ثيرحأ

 <ةهم 1 5 ١5 3 6 5
 ع ٍُ 0 ص 3

 0 هسا هيوامل ىلا ل جد 00 ناملا هتبسن همنننالو ملون خاوي
 قريع لي سوبنلا هجرت امم تبي عم ظطرح نس ىف هذ هتلر الاس نب مسالا مريض

 ا
 يروا نيننملا ان ذالاسا كت هلللا مرو يح نو د جو قم 16 هنو هبانكو موري

 ال !هسداور اوكرتو هليبس اذه نايا ريسلا و ىراطملا ثيداحا نسا طقسا ريفر ضب
 اهنا 90 هللا هش اوريل لالا هوجول وج يع ةمشبتسمريغو غريس ياسو رك أيس
 كيعر كرت ههن هللا هجر مالس نب هلا ريبعوب١ز هو ٍوِشدي هيلع ىّريتملاهزخار
 نروبو جبل ا مسا نعفكت امك 0 نسدب دابهششسالا ىلإ طضاامد

 قطني ام, نيكو شنوا هثيباورب جحا مذ ىف ةكراشملا نس الظذخو هنيبرل اريكسا همس
 كلعر وج مركذي نا عجاسللا هبحولا_١ سسصم ىلسبو هيلع هللا لمصر شبل ايس ضع

 انبذاضا نككو هيرشبلا رومالا نم |طميامو هيلح هزارج ناتذتو١ لّسوو هيلع هللا صممنلا |
 مهاذاو هدارعا ءاساقم نم هترش لجو نعمللا تاز كيريصو هب نمسا يركن وا هيل

 هاناعمزم يلعسو همم سيرين س هسا ور لسو هيلع هللا يص هتريسو هاحادتبا ٌرذرعبو
 مع ايبالا ةيصعلا هنمتفصاس ةنرمبو معلا ةركذمو ةياورلا قيرط يذلا ذ لك تشي
 ضع هيهّسيل وا هنسلا نوشلا هزه نع جراح ىف !زمق مولع :زنوجاسو مالاسلاو هولصل

 ظ ظ



 ا

 ا
 ا

 كد ا

 كلذ بيكو هردارف نويمكعو هريصاّوم سرمد نم نيرإلا هب دو دملا لسا عس هيذ مالكلا| «ن امج نك ظئالا ا رصتمؤلالو ظئلز ماظىل ا 0000 3 ٍ

 ميجور اع تنال سلا رنرصوزم فالاكت دجل لع كحد نأ تحاول ريئورضادضعال ازهو مالو هولصلا,يلع ىسوم نش تكلدج كيت هلللا انريخاو شردت ال ١ | يتماملاقو هلا ادب ا نملا ةياعرل هراجيتساب ءسنن نعاراخ لصور هيلع تاخد | "1 ةردف نطار داو نط ر تح صقنو نب ةرعم نوضل صشنلا كات نم هيلع ترطنا
 رتماركبح رمل ما ترتد دل هك 0 ١ ”درئزرتسار كح مل ان ملل ادا تاولصوايسبنال كلل ذى معن بما
 | وانقتلا خوزمسجتلاو هي رتب نعرب لا هلا يرش هجر ليع امل ئك زال ار كوخ هلوتمارك ] 111 اما مو ا ٍَ « ملا «رتوتمو لالا ما ركسحإا نم من قيس ام هتقيلجزم مهم ) ةسايسل دا ءاعيزر

 دا داعم ديك |

 2و عموبط بجوم كلذ نا ]| يل نمزيثكب سلح كيمرقتم أاشااذوو ١كم نبا ناكرل

 شياو هتفص)م يَ د . ١ وشن اًمزاعرخلاو هتداص:م متبل ذاو هيما كلم بلط» لح انلقل كلاس هيااباىف ناكرشد كاقرا

 دوبجرل والا سشلا هانمردام كلذ ىس مزصفر ميوريلعر الا لص حاس مم مىلملاو فرامل (ٍ قرط ةفلمتم فانا مظعل !ارزجم ارت هع عاقو ميف ٌةشمداح هليطتفول 1
 ةرجسور بعل هش و بجلا ىضنعم شل الو سرماري لو تدب لى ارقي ملل جرم نس كلل 3 لم

 روشح جوخاو هبلق ساراس هارع نم كاالاه ريفا هند نايحو هاوس ءلصحل هذ امد هفرث ]محبا

 اكل و مطملاو سلما نمو اًينيرا نم ها قنو ريسو هرابخا نع فوراسرياسم اا رجله
 اهرياخؤ ع ةرشداسدلا نع هز اس زطتت شعورها قا دسقفا تسمو ع ْسَضْإْسَو
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 اماماورلثس“ ادار فا جروب الدو هرىرمت ز:ال بسلا! لثة ملوتل اره ظاورنمبأتو

 د 0 | ركر تالا بهلول كد 0 الاانا تكرس

 جطساصلاواستانحم مدام واس ثردقن) الر لح دل "ماتم دبع

 امكو داتسنال اةيشاو دات : أمض أب ثيرعتللا هجيج كي تاالااس ملا لبو

 يتب لاس نا 8 كروف نيركذإا يع حانشنالارككإ

 3 ايجام هيك ناك لطالب قمل ب نيرألا باتك(ل سا نعراوقنمو املي اصاال

ش عم اب درصتملا ذا ايزهض لعبنا راع موز نع
 سلا ةلار امن امل ك

 : طبعا مهر ]صن منا ئش او سلا تشكااوعرطمأ اهلصا سان اذشحجاو

 : 00 0-10 0 هيلع هلل ىنئالع روكا

 و قررلع هله هرث د .رعرفم ىل همزملل نا او ةرلا ١ انهلبت

 د هلصنالو هناسالاح تءاريو 0 0 !لاوعالا كالي

او ضاةرالاو فانشال اريلغملظ ردارشلا نس هاساة امرك ها ذاذ نكد رعب الا
 رع ليهل

 ةصياا بابا كرخلاذاو هتنكمارل صن ملح دترل لسد يلع تالا لا ةورمو

هيلع را لص ةلارقاو هلامعا راج لع اكتو
 اايدهرايسلا ب دأو لظنلا !نسح' ١ صرخ لسوو 

تلك مقدام, هرابسلا نيرو كلل عيشي 20
 الا لك اذاذ ةنصعملاو بزكاو ليا ل

 ايحلا نم ووو اطلتو١ اهس ا نا لوّملا ف نلخلا ياعالم 6

 معامالا لمماللا زوبع لها مامل و ةزحاو ةامجبسزالا هيل بر

 0 1 و :لاةلامالا 3 لكاذا:
 ا اسد فدا كوارشت

 0 اطساو لومت نمدل داو لموديل ع
1 

 سس اكل ىطمد ترحوو ريفر بروصتسأ 0 اره ملمع م

 ِ 0 ةراسلا 3 ملظضك

 اريازتلاو بحور ١لىريلعر 0 ا يف مس 2
 اصلان زمور مدس ارسال !لمس ارمي جواهر حو و متسع ىشيلاةخ/ دو
 رت ىل عرحالاو هدزنتلا ورعان نجل درسوا اماماذ ارهحل نابل نم نا لو اع

 5 ابا الو رجولي اركلا ناش الور براك يلع رو نال اك ردك اكترصدو ةرابشلا

 "نص زيكا در ركود ىنع عرزمتو هيلمتو عر رن روض بجي زم عب نكو رح بع
 الار اى هانم ردا نك درج ردح ةررش تالا نلت نان راك

 لفكر طو هارعملا ماد كرش نإقلا نم يي 5 الات ىّرع ثلا :ليثم مزتلي مهضعب ناك

 بخل اق ادشساو كان الدلاجحاو ب ا! اماط !رتوصار ضني ناكت بزكلا ريلعىرتف اورتئايأب
 «بصمتسرو هيدا و هبأَس 3غ ير

 | رطل از بسس ماك نمت الو اعدل 3و رد وهعو

 ا مأسال اريكتر ا هلياقو ١ كلل :لعاف لسد يع آذملا ان

 : دكاوقو هب اهصاو منع هتداوضرم للاب برس ريوعهتس نا لع اذ دس وريلع ءلان رم
 هتلامتسامننتالو ير لبتقالاازمل ورزمربونلإ 0 العلا رورو

 يوت نر أكد اوسو لومل اه كنز ا رمل 3 - 0 0

 بحر يحمنال هسشلبت مامات انو ارق ىلع مدا رمسلاورييلس ةرمربصلا نمي أ|
 ايرئااذ أ ةعترشإ محرر ىساتل | نسملا وب | مشلالاك فارم سابك ميرا قسما

 3 رحوملا نم هيلعرّقلإ متن ١» نم نونه نبا تو همطنل هيف رأللا قبو

 نقش اني ان املأ ذا قارشزملا ف نلت نادال ولا ارنع هيون لزتمل لدإ :نع باث
 ال رماد | هلمكالات نساأنخويْس نسلاننيلوف كلذ ثراصفلان, نسملري ىطاقلا

 ها تلاوشع هدا نش فرتعا ارلع نفر تس عر وذي
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 227707 نببلا رمان نوال لعام دانزا يجابتص ل لرتساال بح
 ا 2. : 3 ه١ نسب «لسسيو مب !لودازسر كل .ةءا رحل ضهللا ب ايصال
 ملا, طسلاوعلتنل كري ل كون نير او بانتسي ر نحر الا وخ/بلا ص ىلإ نبت نخل نباركحو نسوي او ”نيح ا نعربن نللثخاو لبتت ىئاشلا يعور بما لجسال جل ةترصم و كنلاو كلام رمق رياح هر زهلا رمد بات اذان زلاو نتيمدالا فرمجري اسك مرسل

 ضرر
 01 1 1 برش 0 ناو ىلا دب 00 هبي قزفلاوييويرابمع
 00 ركربذب عك هللا همركان مال رمل هك يونج ثمل و ني موريزع هللا

 3ك ١  1 3 3 1م خ 5 ١
 نفنذأ هداراترمأ 2 00 .ندسجب تكنانأ
 دري زدذ طتضصاإل تلرثا ذ' رشرمل ربع نا اضداو فزد ا ولمفلا رحر دع طقسا مربرش ناقأ
 لوو طنا يريم كك زك ويح طولا باسل هد اريعو قر سوا |
 ”ةقداوردري جملا مجبل ضل اريام ضاقلا بسسس ورة هلت الرش دو مد عملا ١
 رسانارااظاو هببوتب نالوا تانهساالاو ,ارزإلا نعم نككور مع ص ١ ِ همس نال لع ,

 فلام نع لس نيديل ول ارئاو,ءليحامارب ليصفت ا ات خرعد ركل ارح وس سما تورس هالوض نضر مداكو رياح بسلا كح وتو مارس لعادتاو الا زكل سارت كح
 الم باتدتيمبو لاق در هنا اوجصرقف لمل الها نمر بلاقو ءانركذامم كلاذ لعرض او لعق
 قمل ربمشا ل نال هجرلاو هيلا !رزهو اقلطم ررملا كح ب يل لشق ىلا ناو لكتب ات نان
 مهلا ذ لوم ام او اًرحريف ل تملا بجد رف هدم هرتي مل وعطف ريق مزاعكا طسبن نحو هانعرهامل
 رهلعزكلا هلكت ارث ارح طتقند رنح متلو حالشالا ابطا لب ريل رشم هدانا عما نيلصن
 هد ةريخورزا ريم ل هكحانبر جاو يضحزم هن ريا لظعارم عريات كيريلح ل طصونلا قحط
 كلا در رياحم مشو زكلا ريلح سحب ضيكم لبس هاف بانو ركنا مي زا ذا ينزل كح
 : القتل عزه اكأ كح لانا ناو نخانلك ام اردو تاتا ومو وكلا و

 || 2 لاهورزم نات لذ نارمخز وا ميلر رمش اس هراكتأو عوبلاو ىرحرملاب هرمارتنال كلي ندرولعأ
 مانهتا ل اضم طعرمككا مايك ىضعب تان تنمنال و رولع م دان للإذ نع عافمر داو يصمم
 داق دأ اوتسال امّرتمم بسر نلا ملع نماربا و والاصل! كرات لفك هصياصح م تبي لنا
 انتا با نش زك ريدك لا هين كك/ذكه زن اء سس نان شن نك د كلا جوز 3

 مد هرساو هزوكمرقنمو هإومل محد ملاعب هلئصنو رتبت لتفنال انالر زم بات ناو لسقيو رب
 هدرطعرد رسام. فرت مالا ر بطي ل نم كلي نكو عسب ملاعملا محال رفح ملطملا لي ا
 هالاخوإ إذ اكل تقب موريلعر الا طص هيبن ممرحو مها ريرح دنع لإ قس او رإ وشب ”زدال ارش ولع
 دالاتخا ةارجاوابماح جاخيخال ا ىف مهم !رارح نلتنغ ل لن العلا ملاك خ تالايضنتل ا زمن
 باستا انلئاذا_لصف عملا اس نا مهرصاتم كل ضني ارمي لع اهريغد ٌيشرارملاف
 ًاميوبحو ث فلسلا نلتخا كورال نا سثرمل رب رف واتا طعام إو فالاتخال اذ عصت ثيدح
 هوس ٌحامجا هدا راصتملا نياوكحيو باتّسي ىئرملا نامحلا لمل !ل ها ورم به رد رم سد أ بر رم ووصو
 اوقوسو مهما ى هركتي لو مداتتسال ا شرات ضرك وف بيبوصم ليخ مع رتلاىضر ياهل
 و كلامد كروثلاو يفلاو عابر ىلا نباطع لام دو ممعرجئىضر درومهس نءاو لبعد ناْمع

 "سمع ند يبعد سوواط بهذ و ىارلا باصاو ىهنناورمجحاو يش املاو جاز والاو مياص١

 ذرامم نمح هركدو لس ا نير نزعل ريح هلا قو بانتسيلال نازح نيتي اورلا ىرحا كن سلو
 تدل ممننتو اولاو التل لها لوي هو فسود ىلا نع ىواخكلا ,اكشو ذاعم نش نون نكلاو
 | انام ناك انا طعزع اًضا كجم هرلتتاذ 0قريلعر تلا طصرإ مل هنعمل | ارزنال ككاو كهل رع
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 تمريذ ناكول دهسا ل متسلا ونملا زم لطب ١
 ديلا ز مريع كو ميقح نا ىسعام هرملا

 لسنه ذة ددترلا دالع .الملا وهمي ىضالاسنالا باتتس سو باتي لمولاسنإلا

 نعيورو ةداتقو طع 0 قرتسو ةترل النا ةنغش وضرر لعن ع كورن

 ْ سو ترب ا ايي ا 0 22

 |سلررجال ارارطسالا اال 6 اكو ثكلإاس هنسفتسأو قفسأورجل لولا

 ؟اندسالا | خ سبوت لد رس ىلا نير جودا ميلي جاك 5سانلا ةَعاجلع
 لاق اكو قلن

 0 م ايادئالعوسم لع |ىضررمعلوق ترمى هيزخا ىراا ايا كلام
0 انالاث م نيل خراضملا 00 م لتفالاو با 1

 

 0 هاا نالاقؤ ا اممعشوروضر

 0 اًميجو ارض برط باث ناذ وِساتسسا نود تك هةمدارلا كك بنس

 (مجب |ذاامداىلزإلاةرملا كرّم لا طع بهواامح محا لفنال رزنملا نيالا هبوتلا عوشخ هيلع

 !بلع تشم محال بسصف درا لا مدر فركلاو ىناشلاو ثم بهز مل عرمو

 | هيلعررّس امريذع هدابهشلا م مسي مل نسب امان ىهذ مكب ند ل لورعيوا سم١ نس هوس بكتام كر ذ

 كرها لعبت نا كانو أذ اذهنم نيمو لقا نكأ هرم تيثوا سانا زمنينلل | مادحاولا
 | ةوقع هلاح رب ررعوب مامال ا دابمجا ميلعطلستبو لفل رز عارم اراه هكبود لوب

| هنسلابزيثلاو كيلا 3 همز ام هلاح روصو منع عامسللا ةرثكو اردعضو هيلع ةدابأسل
 

اظل لاورَسلا كجدشملاو ن نيا تشل ملال سرس زم هدا دا هرسا ىوف - نومحلا
 م

 تيجف ه6, .ىشو 7 5 هترورضل « ءاسلا همسسإإلام هسساط ينبه

 ١ تالاسو هرسا ءاشتسم ! قباحر_لاكننال ضرر هبجوا أ هلت نع كو نك( لشملا

 .امه/تازوالاو للام هزار اك روق هلا ف الات خا سنسك لتحل ل ةرشلا

 (دنرلا باكا ذأ برهُس ثا رياور مديح باكو هيدنملا ل كفل كك تاتا ذاف درا دن

 لو لح ةاططونابس نمو اتعتاربعوبا قا و نزيك اكو ميلعر بومعالاو
 متدزلر طب حلم ىلطلانهيسلاو لكتتلاو رخل ا بدال ب اهرحا لررغ ارم اش ميلعممنبن

 تاه معنا مينا تاع قاف كتل هرسإ وصفا ناك مو ازهل ثم غئساتل ]ل ىو

 |طلب سلا فر راع ينو اثم دوتلا كى دلس هسا اكشن | قل ولخ هن ل ىو قيطنأك

 بدال ! ىو حضاول ارمال بالا ةامرل اقارب الو اراثم ىرخا واسم كلاقو ريلع بجاد
 تئاف تتهاش ىوس يا عر يونس مل ه١اماذ ةريرش هتوفع بهاميو اردسلا لاكن نهبلاو طرسلاب
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 كال مودسا محا هرس[ف |مهريخ نم تل د عمس مل هنحأميطتم ام اههججو امير ارعنم
 0 ل هدب قيلب مي نركب نا ريلعي يشم لهناكر رع
 جما ذا اماف لسملا كحازيو ل سسصم داشرمالا لو 25هلاد داهتجا عيضوم هاي ىف ام مكيف اميترمص ىظلا مفر لاذ امد انس هيلع كل ادن ل ناووش ةرادعب امطتساو
 : د/د نافاشنإو منك نلت يرحل ماا راسو سيم 2 نم ال ا كاف 2 +. انا رف و نمل ا رياعإوطمب ملاماغنااذاف 0 حلا هيي اكون 0 معينا لاذالو هسارشس او فرنمالا نبال لس هيلع هنن صوتا لحتب ياعانسلا كرتسر هيلالا كبد ىاونملطو مثلي عدمب نمر يش املا رثكت ناد عن داوب مات: لان خوش وضع كرس و ةرزميو بدري ىكو لطعا كرشلا نيرباحوماملتغال لاق اف فوك لما زم امعابت اد ىرونلاومنشحاب !الاواململا ماع ويوهو اذم لعد رملا وا دمزلا هطخب لانال لس مد داخك ىل ايرنع الا خالاف هدر ىزل ا هجيلا ريخب هنصوو ١ دقي فقس او) ورشا هيسج

 فيا كلو ضتشمماولطنباهصال تدر وورب نولتصي 0ىريلعر لا لسميجنملا سوس كلا ناف مرد
 ١ اسم 7 2 22 ه1 5 5 8 9

 ا نال بات رش هبل للا تول هاتدام بجي جالا نال هت الاس ستسْي شف لسا ن همس ذا ازمهتخاو نين ممل إهياهص١ نعام فالخلا بمصملاربا

 أ لقيم فونال هنس ادياس فالاخو عمها كح هنطاب اننظ ناك ذا هذ لاكن لسللاو لسنا ملرمخي | اوني كااوز عياد
 أ رمل ةرلع ةريهاب ماكحالا تم هيلع تين امو عريارس ثري لذ ذل هنرطاب ىلا امّدس الو هعوجر,دمب
 بمحو لاسو رياح مله! ليصجسلا قحونال هتك باسل! ىزلا مالاسا لِصّمسلال ل يكو نسا ملمس

 ظ لطسونلا مشن ااماو لاق ليوطل !نيييلاو عيررملا بدال ! رام. ئيف رو, مكمطمب كلينك اقف

 فكرسملاذ جلاس نبا مياس تالارس ف نونه نبا لاو امي الص مس اذا ىرذحرا و ل يخو مسا نبا
 اولد ,لاور زمر دا ملل خو ليولطلا نينا عي ةعحوملا موقملا بت أمي تيبزكم رست ذا نذرملا لود
 برضا وزرك هد ىرالا هجرل اريشب كراسضملاوف درمييلا نم مهلع دتخا تارلص وا يبال اتش نسرزع

 رنيدرمد ورياح راف سم وسلا بس يل هيل مل لبق ناف نر نيد كا5 ماسي نال هت
 انسارحلو لشن ذاف انا أومايخلاو نملك حالو لإ ىلع رولا موطن ممل انال ل يق بي زاكتو بمس
 سل يبن اد لوريال مص انين بسس هراابرظخا كلل نكي يالا هس 1 هنري حزم ناك ناذ الست
 , || كلك ة لذ كلا انا زبت ل لكتوريلع ومص بسس ؤع سردار الع يجلب رح لسا انا لزج





١ 
 ا

 أ ليو غيمادلا قو جبرتلربظلاو كاذب فرتاعاو |١ هركماف نيب ثاني هيلع تماق نيلسملا م أ ةدثرو هنرمو 4ئرف تيرنزلا ثاريس ى كلام لوم لح ايش الاتخاو نونه وم فالخو عيصا ىار ْ لب عرشو نير نسح هبارجّللاب ىف ىسملا ىلا ليصفمو نيلسإاف دارتزالا ل دامو هدارترا
 عريملا كمي شارلاقو هياوصا نم هتحارجا ضيا هبل اق هسرد عمت هااس كال نيلسملا عاج ناريس نأ ظ ليفي انكو ربل قرح مهاذ نبابكورو ملسو هيلع رتل طصرت» لوس,سب عل عاام نيل | نيتفانملا ؟- محو تريب و) ةراكذ اب ملاسملا|ررظم دال باهص | مرحا و ليعود ةلسم ١

 1 9 0 مسا ذا ثار سل نيالا هدا اجا 0
 مجأوماو لسور يلعر قت ليصونملا لاو هتدكو هيايسساو نيعالامد ل هن دنا بسم صح لس

 نعدللا هدارئراب تن هت لخ رانا .روكب نال !بتدسي مل د ليشد نيلسملا نس مترا بسب مرن
 كلاةورلشم كالا ربعو كرطُم هطوسبملا ل ل اقو تتسد مربظي مل ناو باتشسيف عربظا و هد قاد

 ٍضرينم | واسس نعلق هناارهم تاداروسرياعر سرد باكو مربتلاريثكررصلا قبض
 نحب قيسحينب معرب قدا ذ داك اس ببحوتسا مل معو ر كابا تلئفولاس هدر تنس
 عوخا داو عرضنا هيف سضيرمتل إو هنم مظنو ىخ هلا كسوج هلوق نيضم ناو هلتفب باآخ
 هنعلدّملا جطنىضاقما املس نيدصسو مصارع نب نسح نب مهرياو بييبح نب كيما دبع
 كما ىلارفرصو همالكم امال بدال اف ةرشملاو بحل ليش ١ هيلع يارمىضاقلا نال
 هبشاف مقاارعنا قحارب قلقني لل ةضخ ّةدرمو هزدكون ١ ةياتتسالااب مثلا باس: لاذ نم هبحزت
 ةحوو مولاسدلا) هنل اذا ناي دالا ىمرخا ثءدىلالاتتنال ارامظاو ملا بسريفب زكى صد
 لمت ذاسل ها اننلفو هانم البق مرالسنال آب ظاس جه كلذ هنبمظامل هنا هتماتتتسا كرت
 لمتادإو هببرهل بشت ملم قيرنزلا معدل كل حا زس كلماتي ال ذا دان قسم هوالا هب
 همنعلم شالا هّمدر عل هذ ! ملعأ نو اراه دارترمإل عمي بسلا مظاو سا ىلا نيد نس
 مو لسلك[ زم روف لح باتتسن ىارملا كحازم معو دب كش اكرثالا فوات
 ليصض دارضف عراك انركك و لمت هانبيب ام عمب| وص او هنعد لا ىضرم كلاس به شن
 .,كررمكأ م ضهو هدرلا الو بسلا قب ط للبحر سا هب قيلنال املأ متت هللا ىلا فاضا نساساو

 0101 ااا ناو عيار ضل غلام دا الإو لما ق
 يمر نلتخلاو هرئتحمو هلع سيفك ل تلخلاو نلسلا!نلتخا امان لاك ٌةؤص قنوا١
 ىلتفالاوأود ان هاذ هوبأئسيب صضاو ةيداوزيكا ذارهش امد نونه فلو كلن ىف هبادصأو
 ءئد ثلرتو صريتكتب كولا كلر هيادصاو اس لرفرثكاكرصنم درغنملا ىف اوهلتخلا امنا
 ةامضررر جاه ايرمتبز» تيبتست و رمخالة|مظبوتحر منهج هل اطلو صتتوقخ ذل رللاو
 + نريد لوقو وشعبا لا نيكل | دبعرو جرازمم لا كنزارملا نيد لوق اذهو غيدبصب هع
 كج نورعلا د بح نير عع هاو سامو الرمل ىل هللا هجم مل وقرن هيو ارسال لها عينج

 بسال ] نبا نعم سعل 5 ى اولشقإل او ]وبات ناذ نري انس هنىدتل ١ موق ند همعو أ
 نميولاو عربا ا ]مه) نس ةعاملا فلاخ مصممو هرم او هيضابالا نم ءاومال الها ىف (|

 ن0



 يحتنرمرل مهتب ريم ورلد الاى اوبن ان كاف هورس ى ا ثللذ إو ربا كوبا تنتسب لجو ززع متنا باتكليداتل
 اركربا مهل اني نامت انتسس او لاق صريغم مدتل السا كيل باتكككرمسانلانبااضياهاشملاقو
 اغاو نرلس مهدلات عيبلا ل هارباسو مررّملاو هيضابالا ىل طوسلا ْىل هلداشمو هيلع مشار

 لجو رع مللار ال اك نسب مسايا نبال اق رع لا عض رمز ملا دبع 1

  0كي .٠

 متيرراوم نلتكعو ميم ع ةدراصلل الو موجب د لكأ وا
 م : 8 00 0 5 3 55 2

 نمر شر يزال نيرسم ا نم تن مد مخيم ثريود ا ضيا ل اورو دترل | ثاريس ىلا
 يتلا كلا هنهش:لوثريف رص ثكانكو لملاب رينكتلا كل تملا هليسرشككو نيلسملا

 كن يرابلا وجرب ] ّجاواو ةرحاو ةلصحي مك ناو ريذكتل ا كلش هلم كا ونس مقلع
 | سيور فراعيرس :ئبرطلا ىل هافليز مطب ١ عيسملاو ار مسج عن هللنا شعل رس سلا قو
 اطل عيا ناو قر بعرس نال هتبررجا باعت قار حر ىلامملاوبا بهذا ذهل غلو ذاك



 ابهع لس ءارخاوا هلملاة رف اكلاخدان ا! كبحصد ]ملا هل ودعافا
 احق طبصا ةرقورحاورلسم مدرع خشن أطل ذم نوما ذاينلا كلرعفاضنلو 8 | طوس اتا هيبكتلازسزارتخالا بيجئزا|نيقتحل ما هريغأ
 - دامس ادخال هلارسأو هامد وما رصع دا. ثلا وم ارمولاق ذاورلسي
 وملتاقالد زو طاقالو عطا دال انه الاخ حامتسي ترتا) هلو دانا عمان ةوطتم |
 ”هاوقو هيررئلا تكل (جصنلا فارم اجاف ليوان ةضورحسابلا ف ةدماولا ثيداحإل اظافلاو
 يع بارللف كلذ ملح ةنسل اطار ذل, نضال تيمشو حاملا شرحا
 ظانلالا :ملثمدرودف هنابامعرخالا بيدوتو متكأاب ليسا ةجتم ءارضالا لهم |
 ايرلاو ةكاطا درو وذ ها نو د كل ساق نيد زفكور /انياذتاا قيل ملع تكلا يخف ثمل
 لِيرنالا ع هاو نرسل 1 ذاو ةيصممريغر جورلا فيرا اولا نومعو

 فوط امسلا < 1 تيوس ل ةو راك ةفص هنسو ودرب رم م جراؤملاف هلوفو عطا '
 را نس اظو داعإتن مرات اذ ضركرجما ذان لا و ىلشدو ا ميلتترل
 ميل نوع مجوزم ماسر ملا ذائارخالا هللومش صريتكلا ئرع رسوب 5 دامب
 يل يسن ورا وسانماع فك تاشنال اراها نراك هوه ترق دطلنب
 ثييددلا هنعهتاوض,يلاخلوت ومب هضراشو هزفكب | نتعب مز( سيلو لقفل اسيزتتل
 نازل اورق لكسو هيلع هر وص هوم اوهحا نان )هاما لاف هتالوسراي ههنع ب ماعد ْ
 ا 5 7 1 "-- 0 وقر :رب هلت كلزكو رهن زلة ل رو مل ناممالاد اربخاف مس
 لرد مرلاو كيرلا قبس ار ضبر دوم لح موسلاا ومد يح هرلا نو دومن ال يسرا نس
 ع ن :دوصرنال م .رجأ حوا ال مم نان ورزخلالا هناي كي مح دلايجالازم |
 انهر قيال كراج هإوقد مهوضراعبو مهحرارج يل هنال و عيري سدا
 رول رص قل لوس تممس ترك ره مع قلاوضر/ يكرر ل يمس ىلا كوم وهيا نإ اى 0.
 ةنامدإو هداورلا زرع او ر/درعسو ا سرح و هزه نزف 0 ةنالا هزه 0 وب 2

 فلازم ءلغ تالة يبالاريغيم يوتا راب املا ناب نوزخالا

 0-0 هسنلاى 0 5 1 0 0

 0 كامبل ]مسكر منع ةلااىضرم 0 هدف همس لعل ردا ماهو
 فرلا] ملريفلو ءدسل[لههال ذو تسال هرب هداورلا 5

 بارزا نا يعش ع هيمو 0 0 15

 هأ أ ايوحر وملك هللا مسنس هلسوات نايات لواتملكن ا لدم اساماقىشلإ ا

 تدعمنا 7 الونش هللا ها لاتياال اًمهركد اسس تشسا :ملكو ”داكو و هيلو وله

 نموه امذ ناكر ٍءيلع ىو لضإل ١ فرح نمت ناي نا نيلكتملا |
 نيلنإو كدا وش هللا فاصوا

 0 فرب وا ياني ناإل ١ ٌىسانن بابل ااه نم ا

 اتي هلاك الاب '

 أأكلشيوا ل لا 0

 ١ 0 1 وج 5
 | ناصف امتنمالا عقال ريف كلذملاو بينك ادري كلشءو ا فيقؤيلاورضملا بدك



 ك5

 م ١والرحرادنه

 22111 ريع اسرتؤأ ةاؤشأ |

 هساجمعداؤمداوزكو نيسان ||

 رخل لصانسبن ةرنو امو اماصا نم ربل دخت هنككو ضارحولاو هيسنالالاب قرتعا نم |
 | رم امر كاب هلعرمب مهلعرث [ىضد نزلا مزلاسلا سماع ءارجنالا زمرحا و١ وصح لس
 | كان ارلاضناو رلارممسارفلاو يراضنل! نس هيسوراللاو درسملا ظعم و هسمهاربا ايس دردإب

 | ةيلعامسالاةط ممل و ٍءلطمملاعو ماسلا مراع ل يربج لا توحبملا ناكر عروض يلع نا
 | تملا زكو مليذنس مر خا يكو ارك ادد ؛الوع ضد ناك ناو هضدارلا نس هيرينعلاو
 1 00 ١ع روج كو ع قرياح تا لصانييبا ةريادو عرينملا ةكصو رينارحرإلاب ناد |

 مينطايلاضجدو نينسلفتمل اك بامجاب هذ اكوش امعرد ملوا همعبزب هحاصلا كلذ عدا مبارتاامت
 | تاجامتكاو عرشلامهارظ ن'لومحرم خالوس ناذ ةحابالا باهصاو رفوصنملا هالَعو ضداورلاو |
 أ اهتوسلرانلاو ةنجلاو ةسايتملاورشحلاو رخال روما نم نركمو ناكلامحرابنالا نيزسيزلا هدأ

 مكلما مهل وطيصملا ربح طع امرء اوبطا خانم ١و امءاطخ موبتسو ارلظنل ىتشم لع عي ْ

 - ا
 ا

 0 ةاوبلاو_رساوالا ليطشتو ميا شللالاطبا متمال أنكم نّمضن سس امد روض ّرصنلا
 | مهاتاولصو ارينا نمرحاد وارد نفس اىنأ عظمي مل هنا لات وا همسوا مقرصف كشيوا هربشلاو | هئلباج بزككا ري 0وةيلع د ورام باس رمالادلسرلا
 | بمع ذ نميز عك كلا نكد يامجاب ند اك مه ,دراحرا ايي: لست ١ معنا نارا مع ىرزاوا مولع
 اامرلاو سرانخلاو ٌةدّرملا نس سين واارينن نإريملا نمر ضم ]6 ىل كال ءآم رمل[ رضجن بس رام
 اانا مصري دارا كري كل :ذا كي نت اميضالالا ءتمازس كار ارب معي رداد
 | عاجا عب يقام فياملابصتملا زم طخ, ار زال مرره و هيوم نم ا سال صح نس انجال ا راش
 نمش نكو هب كيبنكمو نإ قف ةسيلمملا ردا ؤص سند هذصو نال فت رمي سيو اراد ةكمب تاك ىزإ اوسلو اب نإ ]بق تاموادوسا نايل اق ام نككو سيو هيل تلال صان 59 0 هويغصلا لوضالا زم نورتعا سكت كلا زك د هاناقسنكو مذالاخ طخ نيلسملا

 رصصقت نلياّدلا دولا نسي 1 امكعرعبر ١ لسو هيلع ص انسبن نرحل ةربن ىتدا ْ
 اةكراشم 'نجلياتلا هضؤرلا جكاكرو لسيرلا ساوند نيلي اتلا هسمرتيل اكو تملا ىلا هئللاسر |
 زالره يع عاما لك كانك هدمبو لسور يلح لا صن ”هااسرلا ىل هنعرجلا وصرءوبخ ا
 رايب ميز هوبذب نيلياقلا صخم ةيشايبلاو ةيميزبل اكو جلو عويسلا ىف هماقم مود
 423 ! بلتلا ءانصب ؟لبلاو امن استكا رزوجو ١ يسننل ةوبنلا ىعدا نسوا ءالوه مابشاو
 | عّدب هاو هيلا جرب هنري دنس كلان كو هفوضنملا هالك ةفسالافلاك انهيت
 اييبنلا ارنا لسير يار طصريخا هتنال لسبوريلع هللا طصحعنلا نوبنكم تانك« ارالوعت يملا ريو قف امى امراض نمكأيو هنا ل خرو و ءامسلا ىلا خمصي داو ا هرشلا|
 لعمال !تمجحاو سان 4ذاكل سرا هاو نايبنلا اخ هنا خت هللا نعرتخلاو نجبهجتالو
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 اقر مشو باتك عفاد نب ططريَمَكَت يع عارجالا مو كلإ زمام هسو عاج امطماملك |
 0 رم ثان الة« صيصخلالر ل وان نو ددير ها رملاهبورغم نو معا ظ خم داك

 نسزكمازشو جرلالاطبأب جرار ار يذكتك و ماظل هاجد مج هباعيوطتم راق: لعاب
 مالسإل ا دلإ ذ عما نأ و رحمهم 0

 مط ن كركم كلذ نداخ نيرمظا نم همام رف اكوشف هاوس بهز لكلا طيارقتعلاو كقتعاو
 ذاهنعرتءاوضر يلع تركو يلع ديت ل ذارلسو هياع هلل طصىتلادعب مالا عيري فكتب ةضفارلزمةيليمكل لوتكوباوصلا عيمجرينكتو تنال ليلضتملا هبل صوتا ضل اكليل ةلكري نكت
 دقة هسرساب ههيشما اولا ضلال هوجو نمادرمكرت ةالومف يلقتملا ف هّمح بلو هدي مل
 ردعر ثلا طاسٌدل اسر ادا لع كلاو ازهملاو سمع لع هزمك ُولق ان ذا نامل القبو املقن عطتشا
  ةرعلسو هيلع متنا صولا رسبرخا جو ماو رك هبا وصلا زكى ملتمي هيلوق حا
 مولعمملا نمل ملرتلع هروب كم هدا لحبرهو منحنا وخر, يع ملا ىبح هنا سمعرتو طوق ظنا
 تاىرؤ اكنشالا ررصنال هنا نوبلسملا معا لضم يكن رك كازكو لسور بفصو لاو هاوسر,ليع صو
 رانلا يسيل صلاوررّملا عرننمثملا ١ متصلا دوج اهل هم! كلذ هان عم مدل سالب امررصم هيحاص ناك

 | ناوويلسملا عجادمف سوررلا صف ريئانزل انش نم ميزي املسا عم عيبلا عسانكلاىلاوسلاو
 كلزكو مداسالاباهاعاف جيس ناو زكك[ يع ةمالاعل اهننالا نس ناو رضاكن جال ادجرونالازس
 مه رفبداحدوي اعندتلا ءرحامانزلاو رولا بشوالتهلا ل قسسا نس )كر يدكي رح نولسملا حعيا
 1 ةرعاقركاو بز[ نيلكريذكتب مطقن كل نكو هفوضمملاهواغرضجبو وطمزرملا ىم جحا الا باوصا#
 - ١ عاجلا مرور لستو هيلعر تا طصلوسررلا لمه سم رئارتملا للاب انيق فعامو عرشل ا دعارت نم |
 ْ 3 بمر١ امن اكوفدو انمار جنان افكر درعو تارلصإا سا بوجو رس نكميلع ل صتملا

ٍ 
 ا
 ا

 || هيشورمل اذا هيلع! ال لسور شلاو تاذصلا هزم. طعو اجا وكو اجب الع ةداصل ابارك انيلعأ
 دلال حا كلا زكر رحارراذ لمد هءلج تاز هبل نعويرمخلاو كيج يضم هلا ىف
 امس ضتإرملا نا صلت ى ينط اريقكتىعو راما فرط هرلصلا نا جر ازا زعْلا5 نم
 تل موصتل ضم ل رمو موس دارا, اررسالاحر ؟ءامسا مراخأاو ثسابحلاو متبيالوب اورمالاجم
 ارو ضلوش لك ةحاباو أع |قساىلا صن تضدا ميسواهد تْزصاذا رس املا ل ىطو ةدانسلا

 ءالاو عاةفصو ! ماركا رهنملاوأ تيبلارا ةلمركتمركلا نا كليزكو مهنع عيارشملا ربع
 ةضا|للةنناو فراس ةيملا هاعع منركنككو كلا زك ةليعل ال ايقشساؤ نازدل اي بحاو ١
 :رظي نم ناك ةريذكك يزال ءاشموازيف ارمهوو اوللخ نيالا ل سإورق لسور هيلعأ| ةازع هىنلا نا نيت انبل المل و اهريغ ما كلاب له ىر دال مارحلار يمل اواتيببلاو هكمش ١

| 5 7 8 8 

 ٍ ؟ ال ذا بزركللا نعرتسنملا عمهاظ مده قرصنالو ير دال هلوطد انذسال قاس 0
 هدالمحاو كلذ لش دلما ل ضررا لمنح اع ا حل نكات 0 ا
 1 6 و مخ 0 جصوطخ وجا ذا ماذاصناو كرردال هنا

 اهزدكذ هلاخالد مالو باعال و
 ةضرلالاو تزمسللا نانح طوال دع



 ب و

 م

١ 
 تعمر

 ثح

 لكتمالو ردرمالو داقالو ملاعب رسيل دارس كلذ ىالصبتسس اهرغتدا هيشاذلا |
 ًانابا صد لقف قت هإ هسحاولال اكل ١ تانص نس

 ةياو سد ليعرشلامرق نيل
 اههعاوفشوكو تادضلا نع

 وكي ل :
 مطقي عرش هب مهرذع دا ان تمل هلعاو جرشننال المنال
 و1 تل رقملا تارت رك يموت عرس انو نق اسان

0 
3 - 
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 ٠ نهضارخلالاو مهر انكا كررت باوصلاو لاذ تننمانلا الاتمجال بحمل 5 :

 ىذا بملا ماك اج نمارس ل شدو هب حلوب ملف هب) تيس ال اهيشنحلاو جزجلا نم هيلع
 ١ سكرت هامل راسك ممالك ىل ها كما هلو فرامل لمان مس هرّقَمَعْلا ةانحمر كسلا تر يوص
 اقف هذصلا قو نصولا تن ا نساماذ نيب داضشو) يرسم ىاياواانإو نر وقد ىشنتا
 :رد هارثّسملا بمهام لع تانصلا راس ىف ازكهو م ماليأل نكو لكس د لعال نك لاعل رف ١١
 لاَ نصوؤتتنإ لملا ىلا ذاهنال تكه بسسس هيلا مقوس هاك هيلا هيدوي ال لأملابلاقأ

 ءاساردهرنعا نكسر موق هيلا ىدا امم هرنعإو ص م( اكون لح م ننال لاعب صرنإال ذ١
 أ زلال مارق ام عنخ نمو مهريعو هيرمىتلاو هسهنملا زم[ والا ل ه١ قرد

 ننكر لامسيل لونا اولا ازمه طعاومقو اذا مهنال لاق مهر انكأ يمل سيضم بجوم اول
 ا مكمن داو نطرقنلنوانل وتنزل ىذا أل ملا زيوت
 00 ةنسانلانلتتخا نيزخأملا نيرس يعن ءالصا مدع هيل ١

١ 

 نس لو باح اسد اردد ساس 3 باع اسال مح الجاو
 قتيلا هرجرل ريرشو بدالا عيجرب معا ضلضب يكل م الامام مرباسو نيالا ماقمخ مذ دو
 [فطر اصل نير: طعاقش ناكر قف حفل وال اررضلا غريس تاط هزهو مّيعرب نع اوهجزي
 | صللحاز از لازنعالاو داع اا 3 3
 0 | ملاوحا ره لعتملاو ئئلاو برضلاب هوبداو مور مكلانارجم مندرخال اومطتال ارب
 ا ةلساساما و ُُس رثل مح ركيوب|ىضالا بتل باوصلا ىنوملا هللا كلا ؤرعغ كار ئمل

 ايار زمامممسو رلرملاو ضارعال !:امدر لامغالا قلو يولخلاو,دورلاو سرعيولا و رعبولا
 انلوماسملا ممجاالو عتاب لجان مىشب ]رجا نرسل ذا شف اري نيل انمملارافكا نس عملا

 ,ممداعارعوعاامارع ئداخلا هروصو م )لأ نمت ضمها فانسر دقوا رسمات مزعل
 نب هارب ع عمورم الا امأو عت را باسلا لسملا حاز دف رن ىو را لوك

 يسلب يلع جنبا زحل ميد جاو رزدد مودل عمار ربخ قدرتنا رجل وانت ىذ كاينع ارض
 تيتا ا لاو هلورسبلاو بيبسي باتكذ كلا «لاقد ب للم
 هبي لو لشق اوزمأ مد ىرألا هجرلا ريف ىراضملا و دوبل إم ]بجو ززح هللا تسوس نيويشت
 ٌوهاو زكري ىرل ادحرلا نال 06 را را سد لالا مساتلا نب

 عشلاومرزتملا نس ازهر خاماو اواو ثليشللاو هبسحاصلا وعد نس اور هوخ هرلعو مد د
 نايدالاله) عزم مش سدرك بارك تلا نبا كار رولا كتوم هيل عاورسارم لف

 هلضبرهمو ءطوسبلا نمو رهلا_لاو للس ناالا لشق بانك رك د ىزا ! هجيرل يشب يدم
 . ءووطم ل ةولّتفالاو بات ناذ امض اكو! ناكاءاسس باش ىتح]تمنال هناح لا نباو

 ل الطف مكب ىرلاءجرلاريخب د رثلا بس نسر زيا نيديوب ا لاق و كلام زم لشمال
 ازيسأم '(عيسد/؛ بل نباو مهارببع لوم انركدو لبق بالما نبا لوهان كره و لش نا

 د ب ا مهايسكورشاضلا ل
 كلا زف الدب كى زا هحرلاب مهن ليل عرقا طصنملا بس نع رفلال(لرتلاو

 اهدار ذاحئرل ا ىف الملا نلتخاو مهرة ضشن ورم اس اولد ىف كنا زمام شانرعمسنال ناو 0
 كال اربع لاو رزنكملا تكرس ير عبصاو محارب 5

 معاامو بيبحزب لاق ةَبْزِج دل عز ضوبالو كى هلع قد إل يد نال ل ثقب نوشجاملا نا

 اساف هثيهالإو وادا نيلب الام رذاضاو هسسب صم عحازه لصف عيغدلاة نم
 لمت هللا نوكي نا ىانملاو !ولاسررلا ىاهيشلال اءاعدإب ىلاوتو كرار هلل لنك ىرتتم ْ

 واضاف هونج هرئوا عركسلل كليذ نم ةمئالا كت اوابز ملوي لاو  هبرموا هلا ْ
 همفنتور وسما لع متبل قمت هنكك ءانسر دام هاقع مساس عم ورعبتمو قلل ذ طاق كف

 دركيكب اتم ريدش نع منرالو لاتلا عظعنس لسمال منكك هتيذ لتتلازهميتو هتسانا



 , كيد أن تهل 0 نسال اهل. حوأ ركل هدوملا نحر دما رم نوال ارح كلذ

 هع وجيل يفالو هنطإب نسافال ىلا قيرازلاكاسووتبت بزكو هتموط) ]هةر 1

 تباكهذو مرعلاحف كلذ نس هلاك هنا لعان هوتمملاو نويجلااساو ىج اضاحيلند؛ نأ 11

 بدا هفيلكت طعسو هاتع هعم نكمل ناو عزييلاح كلذ زمراهدامو ريف ظمالا ٌةيلكلاب هزيم
 همجيلابدودا وربع كتي قحشدا ةلغمت ذأ ىلا جدل امشالا «ابت رعي 5 تارا كادرع

 ريعاشروو هسملالا هأ يدا سبعا درب اع ىلا نبع قزح رت ى ضار قه وساع

 رسوم امشسناب كل ىلملاو مله ميسا ريغدل ل غدر بيتو ناورس نيشلللا

 عياد ارنب امتن عم :ارث كرف اك صرتكن 2 8 ميكرو اءدح عما
 كيال ردلالا 0 جلخ لكك اجيال رفد صملا
 ارماني | وكتابات امابقي يق 25206 واحلا
 ناسكاو لايتوقف د ازئضب ةأ سالم اال به زوج لع ناكو
 ْ هداضإو ةفينحش ا )اقر لني | نتءطسوسللا ف مكربع نبا نذل غران

 بانكَد ساتلا نيالاقو هزي ةكرشلا لي قررا هبرواةفلاخ كت هللا نامخكزم

 50 265 راكع وا كلا رس بات سي ابن نمد هسسّملاو رح يسيح نبل
 "يارب ان 5 كسسسيأ كاريانلمم نالداانيلالوسر هناغداوى دوف بيبهشأ هلاتو مربغر إ

 «اليذل ءادارا ارا انمار لز ةناسل ناغ داو هثراب نمل نمن برت ىلا نيرورالاةر عت |

 داقلاو سمسا قرت ءتبيزج لبتفشال هنانيسرخالا لولا لعاب سو هرزع ل بسنالو فكس |
 تال قيزيزلا هبل طم ب وط هارت نعمل داعوناف بذا باتا |هللاانا هللا اناا كاركسما

 2 ”لتنللا تعول اوملا طعس نم ملكك ساما او]طصف كلابع“ را

 1 هال ةاداجي هير ةطفش تانال مضت نال هاو دو كطبضي
 صوم الا دجال ياخ تاكا نس نا ارارككم ىم هيد نا ضع عوضمبب

 هتسزمي هبعي تزع] درنم وقطر ناذ د دا الارماعالو فازفتساالاو 2

 كراك كل زكر هند ةيرمال- موا 0و هاد يار هير ل5617

 مهن نلف 0 17 ار نارتتسالا 0 6

 تو 0 ل دج 2

 خشوع همد بحت جالاقن دايت نب ئسومززبن يح ىضاتلا هاذ
 ران بع تير

 انجاب عريتال ىلا سلا عقار كيو ريب امي م حاس قوسر ممل (فا اذا مل سصتنتال
 0 0 ل ,اّرمتلا تالاتخلاب لعاو أنا لضم بولطملا ارنم مَع بخ تنكر كؤشالا|
 ةىصاّتقلالررعو نيبّيشلا قصع اصول تقف هؤكقب_ساو هع اسمو بس رت نحال ب |
 2 ير اال :ووهصخلا زم نهاري تسلا ْ

 رمد بدوي وار بلع س اميذ 6رراواصقنن نكي ملاس ةدراشلا هتلملاو حاولا هيلا
 انلان يسر قا يراقمو اههدسس رشم امم او: لاس روصو اسانمم مشو امانمَسم |

 ا رام اج ناين الاق ثلربل مقل كيبل ياجاو همس ب هاجر ىكدان ل حرم نع نع لل
 هلوق عشر تنرهامم لضم اون اىضاقلا_كاز هيلع ىشالذ ونس هجورعالات |

 هسرم/زنممل انا داّتعا لاما ثولو بدوي هرنسلاو دو _ريخررب دبل ماهو ريلع ةقالا
 ومس ا بابلاانهد و ءارعشللا وامه مرع بما و راو فى نسما ره 2

 انا ا را زخم اب كلل ذ نمار 0 '
 دود ما ءانيكعامم انيلع 90 كتم داما مان

 . 6 ل م
 5 1 مك اك سو انلام دأب ١ تر

 ةمرسب مننا بلل مالك نمار راش ١ ماا7اال كيم انبلعلزعا



 ١ | لاخلا ا ل نو لا هرج ا او هيلا ب دايو كاَمث :

 0 ها بج محم + بهم و 0 ا

 ةرثك داك( لهاا ع بيرس ناكى شااشمملا سكرأيا با مامالا نإ ةنشلا انشر حروب ةريخف نيب دا |
 ١ كزيتورعو لجل اب نولَنْرَمَد ةالوهلرمنر همت همسال ل ل جا مان ذ كلو هك هيد مضوخ || -

 اًضاناصو ىلا هولا لع لسورولع داس جنا باس باب وسمت بابل امس مالكا
 سم نفنقتساى هذ نال مو ء[يردا قياس بسس نس ' اق فوملاو ٍ . 1 ْ

 1 تا :هانمرة اس قاس لح ماس وريلح قل طص نيد: مح صير ركل داو ثا ام ْ ظ

 : تنال /رشملاهنالا هلسرمو هد» نيب ارقي اهدي ءاسومد لب هدر نين ' 1

 فمك 1 يرتكب هكا قاب تال لاند ممل 5 '
 1 ءاحلاق 01 يبجم !باكذمتحا ْ

 0 1 0 0 لنا ١ ١
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 اترناروكزملا ناس ثراه
 0-7 ١

0 ام ب«رفاكلاو ماس مكاوي ةوب
 ا ا 00 ذا 

 الاه رمران بدودو أذ

 ا لك نانا كمال: ار د مس ار م

 قي كنج سانا ماعم داتا. 3 الملا واكل نمحالاو م ا ْ

 هدام انهلتمل تلسلا واردو انساك ماك مرا ظ
 ْ «وشواينمصملاوا هامل ابن قسا زمنا عار لسد داع قا لملف

ثس بزكى أ رنموظبوا عب فراوأ ياو رار حوا هذكتوا وسر
 ش ليز فرب رص امى

 ردع داى عر كد نمش ككل شيو ١ كلر نب منم لع ا نب ]م قد كاام توا يدا
 نمل يزاش لح جال و الداب جب ابلا ذا مناد تهنرشال اف عامجأب م املا |

ا ارحل ملا ايعرسروحا نع ؟«اشصربل ولا ربان اةرحيمش يع
 ب تبا اسرح عرب

 يمت جويروسا انثرحد وأ 5 بح هناك نسا نش قسوملا نين نجا انش 0 عل

 ئ رج هع لوبن لارعرع وص قرم اوعي ومكر



 عا ط عم وع ررعر لوفر سابع نع! نعول ارجل وحمو كلشللا فعمل رد نكد
 كوز مجالاو هاروملا رع ا كلازكو دقنع ضل جردف نيلسملازمرقا بانكم ةيار باسو
 سلما ملا ا هنولسملا عمجاروو ياك فثاب, نفقتس و١ :ءأر ميسا انما ااممرزفكوا هل نملارلا
 رالاهل برقرجا لوا نم نان را هج أم نياسملا ضرب اب نوهملا بونك ضيزال اراطصما ميج

 هيد أس ايجدار لوريلحر ها صر وس هس ليحل ززنملا هيدحوو هلا مالاكرذ | سانا بيري ةوع!ل قر خامل
 راع شي ملام اًيرحروف داروا هناكمرخل يضرك لإ بدرا كلارا امص اق روجر ذم رهن زم ناو وح
 (ىارارزاشو رن اك منزه لم !يماح ناقل نمسا هذ | يع هج هلع عاججالا مكووزلانكملا
 |سلاخنسو نإَرملا نلاخ هذال ,ةيرملاب انه عرتلىضر هذسياح بس زمزم عت دقن ميلا
 جاكى سوم ملكي ل عض ةقلنا لاق نيمساتلا نبا للاقو هيام بر [مدال يال شق كلا
 هللا باك ماتسيل نار ذومملالاذ نمذ نم نيل لات و ىردم نس سرلا دبع دلل هاتف
 , انشر بش ناكل, نكت تلا هنم د ن1 كلن كر برس ناالا هّمدع ب ضي ]جو رع
 9اس لخ مسرباَزلام هتللذا ل اة مذا هيلع هنو امك ى سوم لكن مل كعترتا كالا ة زم
 ربصرلا|.ةذنىم عيجد ارظلنب نار عرب ١!لاقو لجريلع هللا صوتا برك هن الع امّمجا امنمال
 تارش مرسل د[ لقي ل لبحرم هرزع ةارشا ذا ةبل املا رنا ناكو ركل بسلا زعيتر أن نوقف
 | هاك وي يكرظف نم ينرط كنس هنا ممس هارأ لاقف مهرب شلل ذ لش نك رشا اذا اماما
 حرا نب عصا ل قو راك هبزوكر شف دارا زم جيان دك عر ذح تقلع ضر دوعسس نيرا بعل اد
 ليستئدرئلاب مكر قد هدزل نسو هبل ر قف هب برأ نمو هك وب بيز نافذ هدام ضن هلال
 هرهاش كلل زير يلعر نسف ةاريزلارثل نمل حال الان ارو ل نلخ ايدو مصاتخ وت ئسااتملا
 ادمارلا رسايل نسملاوب الازد دوما ءارزن تسلا ما لاقف هبشنملا نغما است هنارخ امرؤ
 ّ نعم وشب نيكسمم درمملا ىرجال هامل ذا لسو ال لمَ يمي آلا نلغىائالا ولت بحرب الأ

 م

 ا

 ادم ا نما نيررضمملا نيبرقملا ةمارحا ىردملا دوش نسا هياتتس لح دارضب هابمذ وتارة و ليوان ات اضلا رج هاربونلا نما لع نارصاشملا ينتاولو مهفبرتو مبدل
 هس ريوملا ودع جوجرلاب هراعاورقعو مفصلا سنا مم فورا نس داوشب هيب راو يت |رمل
 هي اذلثو نوشعو ثان ةنس اقم نبل حذرت ولا سل ج ف سه طع كلا زرق ررؤسا قات
 لاقرمف بدال ابرد اها نيلمجربا ىذا عرباحو ىرعضالا شبا كلي زو يلع فا نمد ناك د
 نارا يكربا لاق نَمْلا درا لو بدال اوس تدرا_القو كليعامو كللعس قنا نسا صل
 هنو اسما سواح ناوصاو همجاوراو هتيدبّلأ 0 7
 ساو ظرعصلا نيسكل بانر رح قلاب عردأ . 3 ص 0-5 58 مرح

 نار يعن ح داب نب ىهجرل اربع يع هل |رمىلا نب هريبحنثرح ميمرربانب ترمي لب دخ أ ىكب ربو شا نر حز مزمالا شرح بوب حا نشرح سلا لم وعا فرح اق لرملالضفلا
 اوصال لاا هللا ناهص ا ىل هللا هللا ميريل صرت رس ,«لؤ لاةرمزع قا ىض,لذخ

 ىتاوص 1و هزجأو هأ للطرب لا ارحم هللا دارت ىلا ندم كلا معاذ ازمو سييضمب | ىضتببف ىضتبا نمو محا هنأ موحا ننث كرهت سور اقرا ©
 - اى / 1 : 1 ٠

 | ميلعبتا 6 و عوو رضا ىلا (حيسسرم لبو «راعر دنا بص مدعو ريو دوضن ١ الاد اوضرس نار سلا الو مرت لو سومو نالو سيحاول الد تربسإ ؟ رم د رد ضددان فاحص ااوبستال لوريل هلال. د باقر الدخل واؤمصطنم رن ليسمنال مج[ سانملاو هكنالملاو مهلا ةنمل ميلف ىوبس ننأ ىلا نيم ا
 لاوصا ذخر دزنال كان مارح لسور يلخص ينل ىذا هيدرب اذار مهس تأ لسع

 كس نع ع ل : هنأا: ةيشياع ثمود دال لاكو لا دارمف ناد,
 0 ا هلم , هام للا نلتع فرافا 11

 اقوبسدا هباصأ مشرمو لثف لوري طعما تجرم 52000007 ص بمال داني جلال ل ابهر تلامس را تسد سوو لاو جيلا
 نسوان ورعوا هتومم ا مايحو ا عواركبابا مروعا لك وسلا باوص رم يحأ ميرماصي
 03 0 - 5 اب سانا ايي اشور ما امنرغب يش اه ]تق زدكو لص يحا داك ولان ناذ مح للعص



 ( سو ندرس ايدأ بد هل اذ نام سصش ١ ةحيشلازمالاشزم ربحا لاق وأرد

 بوتدوا تومي هن لا طيورهض ريكو سشاامياع: هدوممل اذارمعمتااىضرمعد 1 دا

 :أاناصازمارحا وكس بزيه_لاقو لسبو هيلع هدا ليعمل بمال للا هب غلببال

 و كاالاض لح ارا عسا ل فار رع ركل كوره نع
 نيزك نادال أ حف دير طل الاكل لك انسلتمت ا
 هشحناسس نبالائو هملانلا خصم امام .,رملاةل هلشلمت مساع ارسم «دراجرزع
 1-2 هلم داعم نيرم تكاد هأذملاو دوش نا هللا ذم لومد هللا نال

 تماما | درك »1 ذا ينكشف لاو بطلا نبرك(بايوض انا نا ىلتسملا ننسميإو»
 كاشركمو ني كا هاهو و نجرلازخ 000- هس عم يوك م
 كلياعسار ادهم لكتن نانا تركأم تلق عوتممس ذاال 0

 مس راسو «تيرجب ىف هسند مس اعوسل اميرات ع

 اس مام مبس ل 1 1 نرش وك ل هةساع بسس
 2 ناو لاعن ه هأ ذاب هاذاو لسوورلع رف ٍلص هين بس نرئو هيل امس
 تلثم اعدلحر وار ام كاز كراس هياح قا لص هرب ىذرم ناك للا

 نا نبالاهانسرضحزعلاتف ىسابملا ىسعز,ىسومملا مّرَهَ
 6 ارزعر تر همرباطجمل نيرمعنع وزو نيم ىكدهساو 0 ناش

 !فوعدلامن كاد يعزل |وضرء وسال ن نب دارا تنذر عذر نأ
 سخش١ ىورملا ردوبا ورد لسيو هياحملت لسير بادصا 2 سال حهنأ

 كريس كالا و
 0 مابك نس نام ديانا

0 
 م

 6-5-2 6-5 لج, 2ةقلام ةيقنوستلا
1 0 1 

 هم 5

1 
 ٍتافو امد هلها ءئضغسو هيد ٌةتباش ٌةجرج و هكدارشت |
 1 0 3 ا زر مط يس

 "د باور
 9 0 رقاب رحال

 ا مد باب لك هيو 4 مدقم در درسلا هئسرمست لكى نا اوه ١مم اطر

 درمان يري ركحو ارض جوي مت دره ةقلوشر اهرب غما نايسو لح لكرميل ع ١ لس

 : بيرتس ملا تلاد ليما نعلاو رشا ايا تيوس هال

 رد ف هانا الو رحورو كلين دلل نلت 0 ا ١

 2 هج كرمال لاق نا عربا اود 0



 لشام
 هذ

 هم

 نابع ةييييسريييسسميمب ع

2 5 

 3 ام كوب 6 هَسملا ف هع زجل هتان |

 دج كا ذ البسي نان“ عريشل عنصنو نييزش نم |:
3 
 تا

6 2 

 دق ٍ ١ 201

 //ىصيصخ

 فل د 97

 : 2 ١
 "لير داس ى مر يسقمدب

 4 1 فريال وا شالا
 نرص اّدلا ةوعد درمالو

 يحل هول اعثر

 اخرا: ردم ياخ مسالا سو هذا لص
4 

5 
 مل اهإأ

 م, فلأو هيامو ع
 ١ ل و :

 .٠ 2 م 4 3
 ادا رج ع ب ناش" : : ها تمره هللا مشت

 ا هبا: راسل رباسلوورمغملاب هلاعد دذعأ

 جه ص
 1 ا ع

 «« ر ساو لوف نيرمجبا لاعب راوطارمباًوطئافقلاغأي
 5 «فل املاو بر اي هلريحتسملاب هبراقواضاء شاي غا

 6 ل وي 0

 «ءدانل ام هزمنارباسف هول اروع نانماك العون :
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