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 ايقاويك ”يثملا دعب ىتلجاس» ةراتو قورشلا دنع اهرك ابأ
 هحبديةحبص لاقيو ةادغلا برش حوبصلاو يثعلا برش قوبغلا

 : * حبطصاو قبتغاو هقبغي هقغو

 10 عاضت الن أبمح نم يي طظح ءايهضلاو ساكللو

 هلانأو ىلاعتو و هناحيس لاق 0 هبحاص معنميأ معنم ظح

 * ةنرقلا لذا يأ ( ةبرقلا

 :ايتوسنواهرجم انيلا قاس عكاذب قحم اقز اهموقا
 هنالء كلذ يمسو ةقح ىثنالاو نينس ثلث نبا لبالا ن . قا

 را انا لمح اذهو قحب از ير هبا لوشن ةيلع لمح 7 قد>:سأ

 بحاصو بحص لحم رجا عم رحتلاو ابلماح ع نال

 ةهظفح راقملا برش لع يدنعو

 000 تقاص ىلا ءا اذا

 ظ ايقورط اها افايضا 0 و أمم ت 1 منمأو

 رع تاكو ع زفلا نم تريحت ىتلا يخو ةهلأو عج انه هلولا

  ةظيفحلاو .لالا هذه ىلع برشأىنا لوقي :ةراغلا عزف نه رزاملا دش

 يا اهبقورط اهارق لاقو ٠ ا ىلع ةظفاحلا انره ىهو بضغلا

 . اليل ناينالا قورطلاو اهقوزرط دنع اهانيرق

 «ع)



 56 ا

 ا 56 يدوريلا ربخلا هنا اي :

 رئاج :«ةرامج تهل 6 انلاجاب

 نع لثاملا رئاللاو . باقناو باقن هعجو ليلا يف قيرطلا نقلا

 + نيو باك ال مق رج لع اند رع هذه الول لوش ٠ قيرطلاا

 * ةاأروتلا ينعب , دوبلا هل.تب رط امو:

 ركاذ كشلمللو الآ. نيم ابا: ئرا امدوبتلا ريما ةثبا لوقت

 جاز هيمس نم يل لوف .يداٌؤف تمت يدورلاربخلا هنبا ناك“ 1

 يدقعلا نع يدغاكلا مساقلا وبا ئندشنا لاله ونا خيشلا لاق
 محسل يورتو نجع ينال تايبالا هذه يف ادلب +٠ نع ناحل 2

 ارهازم نم اندتتبا انتل لذ مو اماتلا ل تي

 ارهاب ضا رعيف يت ومد تضامو و هده . ممدأ لهناو هذه تلكب

 اهازجو |هنع يملا ينازج انلوآ و مدا ينأتمس اع ٠

 يف يا امهاكب ضارع يف لاقو ٠ بصنا اذالهتساو عمدلا لم
 يانالف ةدصق ضارع يف ةدصقلا اذه رع 2 اهو امهعومد يهأذم.

 . « امؤرو اهنزو لع:

 اضيا لاقو ْ

 اهقورعب ا ربا رتطسوت ورن ةمارك لدا ىلا يقداف تماذلا

 اهقوذاال نا ةتماماذأ فاخا يناف ةالللاب ىنتقدت ين 1



"5 

 قبط هلام ماب رومألا ينع ,ترسحاذاناليغوب أى ارولف

 00 اعني تنا ”سهرو ضر لاقل

 مول داق لرموقامللا بد :

 .قرولا تاجوخ كل 0

 7 نينو سلو قلحتف ادعج النوط ضبا ناكو رب ىلا ىق ج رخف

 : .كايشوهلع ٌلخ دفهل نذا ىتح ئرسك باب دعقو:ةسفن رهشو هنيرفصأ

 .2 يدال اب ثاخدإ امكلملا كللوق» نامحرتلا هل لاقك هدو هند سىهذلا نم

 ٠ !اعالو اًسوِساَح 0 11 كل ةوادع لعأن ٠ تسل لاقف ىنذأ ريغن

 0 200- 8 باعبلا ىف دا ناف 0

 هت ا ا د 31 تجف كللا وص
 لوك كلملا ةزامجر دل ةلُلاَتَو هسار 5 اهعضوف كللا ة هرو ه2 أبدق قارن“

 .ةرود اهيلع تيار نكلو تدلع دق لاق ابيلع دعقتل كيلا امنانثمب كل

 .لاق كدالب يف كماعَط ام هل لاقف ىئاضعا مرك ١ ىلع اهتمضوف كلملا
 .هم» ثعلو اهنمث فاعضإب ةراجتاا هنم ىرتشا مث بلا ل اقع اذنه. لاقف ربلا
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 1 وقال زابملا لب 0 ب ب ا اخ
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 انيرعالجرلسف أوّبضغناف موي لك يف مهدفر اناو.
 لاق اك ازاخما فذحف ىهدفر باحضا نحن لوقي ةيطعاا دفرلا

 2ع افورع يورو ٠ ملاعلاو ملعلا كيم قراعلا فئرعلاو ٠ ازاجبا ىمتلا

 اضيا نححوبا لاقو

 هدانح ى رسكل ىدها يذلا 0

 فؤقوولسرم أبنم بايلايدل

 وكم اوذولاو ادرف ءاواف: هيرو ناجرتلا لال 0

 هريغو كلملا ىلا هدحو هلخدا ىا هاداف ىرسك كلملا ينعي هب

 مزاللا وهو فك اع عمج فوكعااو ٠ مل نذؤي ال فوقو دوفولا نم

 2 نولجو سلاج ثم فو انك كاسل 0

 د6 هضر يفقثلا ها ل نالاغ ع ىدلات

 0 رع 08 هلأ عني نيبلا حارا ش

 ٠ نوديرب .:فدقثو 00 " 1 1 هصر برح نب نايفس و

 اذه انريس قالا دانس د! لاق 9 اوراس املف ةراسل يلا دال

 هلاف مخي ا هجد نه باز نحف ع ناف بهذي ا كيف ردت ام 5

  لاقؤ اب ئضمأ انا ىفقالا ةملس نب ناليغ لاقف عرلا فصتا
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 ةهحارك جرختلاوجرَطاو ج رح سىلكلا ةدالقل لاقيو فلملا رجشلا
 : ر.ءالا يف لوخدلا

 سزتماف انايحا بررطاوافرص اهب رمشأو اير_ اهرك أبا دقف

 نلل انحرف تيرا اعوو افرص اَهَيرشو امرك ان دقق دارا

 هحو هلاق الو ايتقرصف تبرط اعرو ة>وزمم اهبرش لوقي نأ ىغش

 ليقسملا ظفاب ءاجو ركلا يف يدي الث ابحز.برط اذا هنا وعزف

 * يضاملا دير وهو

 : "ا اذاابض هم ىسار لع موه 5

 جز اةضورلابابذ 0 ةطتحوانأسا ا

 دحلأ نكل ءيدر وهو بابذلا نينطي ءاننلا هش توصل جرف

 ةرتنغ لاق اك ءانقثا كانا للم هني نا

 جزانب سياف اهب بابذلا الخو

 اويل را لكلا ادرغ

 ١ اضيا نحت وب لاقو

 000 اهدرحا نحب انا 7. ربه رمت قعس ىلع دقل

 ةيوتاولا] 1 00 اذااهربصاو تايفاض اعورد 5 0

 اورق كر ىلا 0
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 ةهتراق نم يداي ررأ دل 7
 ترض! ناو ةوخزتدملا ذا ظ

 ان رت دودحلا ي ع 0

 لع دبلاو ل ايف تن جاو
 تارقلايفو مفدلا ءرذلاو ًافانختيما ةزدطا كرتف اوارد اورد خا

 : *»« (تاّدعلا اهنع اردبو ) مركتلا

 دلل تناما كتنادك هلأ انف ىلا ”نامدنلا يللقو

 ف دحاوو 02 نامدللا للقو ءاوش ميدنلاو نامد

 ةوبق مويلا ككرت بيجعا ولاقو

 تبرع يدلج و نون< يتناك

 ينم نوفاخم برجا يناكح نا ب رشب س "يا برجا يدع

 برست ثيحاهتب فاهرحهاو ظ اه هلل ا

 أضيا لاق :

 تمنم دقو ع ”دع دق رْمخا تناك نأ

 جرحلاو مالسالا اينود م ”لاحو

 جر>و قيضلا جرحلا لضاو . علتم | اذا زعو لق اذا ء ءيثلااز :

 يهو ةجراا نم هلصأو قاض اذا جرح وهو اجرح جرحي + يلا
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 1 كو هتفطان ىسحب ىلا نعجرال يح اناو نيملسملا ىلع هللا

 ذو ةبعم فوخعاوأ ًاربد»و البقم فوُكَصلا قشف جرخو 5 ءاقلد

 0 وأ سراغلا نأ ت تال ديم ع ندحح ابا نا الول لاقف رظاف ر مدقلا

 هنأرف امحار ند وأ لنفا نوك رشا مزه أملق ءاقلبلا يمرف. ةدجو

 ,تلاقف مزهنم هنأ تضف نيملسملا ن 4 ةار 2

 رمصلا جرعب اولزن اذا اسرق ينريمينامطلاهرك ”سراف

 لاح ربل رف اذإ وح ياا دا نس

 ال اح ندع وبا لاق ءامنلا لئاش نا يغبتك

 ىرطعتواماهالداوملا ير ذف موليعم دارا ىلع ماركلا نا

 قد شك ولج رلا لق تح لضالا ىف لقا ةفظل ةبانكا هذه:

 دهس عجحر املف . لاحرال ي يد طن يرطعتو . هلق ينلا مضومللع

 لاقو نحب ابا اعدف هتصقهت ربخاف نجح يبا نعهنأر ها لأسهلزن هل

 تنك اما ادبا اميرشا ال لاو اناولاقف ادبا را ىلع كتبقاع ال تبادل

 ّْ ٠ ينأ وريطن م م مرش

 1 اضرا لاقو
 8 .ء عمم 1

 1 برشا تناك ام تعدو ينرتالا
 4 ء 5 ١

 00 تاب اهلل سار دا رخا نِم

 | ةلئفا اونتكحاو ءابيش ا لاق الو نا قعر ل

 000 * ءاطمشلال
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 يدهاشش رعلاوذ هللا وا دوعا اهثاومينرتيطعا دقوفكو

 يدساوحفونااهيف تمغرناو اهقوذا ال ”ةمومذم ابكر ئاس
 ,منارملا بارتلا ماغرلاوبارتلاب قصاب نا هلاو لذ اذاهفنا مغر

 نوولاكو ا ك امغارم) زيزعلا نآرقلا ٍيفو مط يضاخملا موقلل ٠
 .نيملسملا دنع كلذب طقس ناك هنال ممورغ ترق برش اذا هدسأوح

 مهدنع 3 دكر زع هنال مهفونا تتر اهبرش كرت املف

 ها لازال دعس لاذو ةيسداقلاب صاقو ق 14 ني دعس عم ناكو

 كاوقا اهكرات تسل لاقف ًابرض كنمجوال وا نيهتنل هل كاع ازاخ
 لاق هنا هغلبو ًاذبا

 _ را يف نمحرلا لزنا اب يتناف ارمخ حاصاي ينتسالا

 مثالا م 1 فرد ان رش 0 ْىش امام دادزال انرصام يل دجو

 منال ”الناو يراطوا تيبصقو ا تلا َى ين اللا رادلا يش 1 ظ

 ىلا نجح وبا رظن ةيسداق اب مقلا عقاو املاف نع هي دعس صاق 39

 ظ لاقف اولشف دق شانلا 0
 ايقاثو 308 ادودشم حبصأ و انقلاب للان مطتنااننحىفك

 'انداتملا مصل دق ود عراصم تملغاو د دملا ينانعتش اذا 5

 اايلاخا الادحاو مهمم تحبصاف ةوخاوريتك لاماذت تك دقو 8

 انامالاوهدحو ادعس ت فلخو امضقدق ةجاحتنناكتم نافذ 0 ْ

 حف نال هقاثيمو هللا ليع وع كلو ينيقلطا لَ أمال 5 0

0( 
57 
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 7 "للا قوردج الو يوم بحي نم هللا نيل لوقي كالسلا ةئدرلا
 ' ريا نع داغبالا نعان اواريخ ىئاقب يف لمي هلا

 ٠ رثحا مذ يف نجحم وبا ناقو
 0 ايئاتنلاوباسااهولانمزتلاذا .اهنإ رحاب رشا سانا لوقي

 ةعينفلا لصاو رورسلا نم اهيفامل ةمينغ اهبرش اولعج مسا لوقب

 206 1 1 رورتسلا 6-0 لاش هربع يقالتثم تاعدح َ ءادعالا لام

 : : صعالا ف ةصر تم ع

 املاح ناك ادع اهقساهاحا ١ اوريملا م :- تاقف

 لودي انين هنود سانا هنحقبم يا ءاخلإ حتت ًانحتم

 : ماهلاو ا هتدحو اذا .ةتحبقتساو 1 هةندحو اذأ هتنيحتسا

 ةهحو 0 بهاذلا ريح 3

 00- رخلا مذ يفض لاقو

 7 دواي مارا تقرع. محلا لا لا بون
 ٍذ 6 : 0 يك د نا هنال حصي ينعم دواعي ملام هلوقل سيل

 : 5 ءادخال# ؛ كلذ ّق ةدواعملاو

 د مااا هيفسلا ,لوق امنإت آلو ” ادئاعتتعامءاببصلا ىلا تسنلو
 7007 ايهولعي ةرج ةبينعلإو ضيالا بنعلا نم ةذختب :ةرخلا ءابيصلا

 ضايب ٠
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 2 ةرما لاك نم ةروز٠ يلمع تاز تعال

 1 لاق اك 3 0 لدباف ةرثوزم
 لما الا عسل, تراس اجا ذا

 حئار 0 تك ىح تحاواعو

 0 1 نروابسلا يلو> عرصو

 لاق و حالاصلا هاو مي جوايا ولواو ,مثرابخ موقلا ل ا

 نارقلا يفو 0 ءالآ كل + ىقتاواحالصإ يا ةلاثم الا نالف دادزام

 *« (ىلالا كتفي رلعإ ) زيزعلا

 مهاحر 0 راصنالا ىلع ترّزم

 لفت مولا م نه و

 ماي,ةتسالاو الوغق لغتي لفق لاقيو وزقلا نم فرصنملا لفاقثا

 مطوفتل ل نعاس

 لئاووركب سيئ ق ردوغو 5 رولر وك واعا وو تبا

 اورد وغو هليحالاب ةمقولا تناكو 0 بنار ,ث عضو سالأو لدرلا

 ا

 نيكس نورد ويادر.. مرس نذلا هللا. نعل الا
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 مم مرسلا .ىدلو رح ونب ىحضأو

 نثالو دوج تاببالا دئماح ىلا

 5119 ]رت نس ةوخاف اذنع

 لئانو مزح تاالوجلاب ردوغ»
 لئاثلاودوبا بهذف مضوملا اذه يف نفدف الئانو دوج ناك يا

 02-11 هاطعا اذا هلوش هلأ دقو ةطعلا وهو ءاوس لخلل و لاوناو-

  ءلاصلا ةذثك ةلان.ةأنعاو لان

 ابنا ريمت مهو يمت تمل. امو

 نيك وهو ن١ ْ لخإ ل

 د(

 . 1 ءادعالا هدو ردقا مل ينال بن يف تلام لوقت

 ٍيلحأ رخآو رعه> دف ميلجا ناكح نكداو مجود ةحيفاكم لاو.

 تيب و أولتقف“

 ميحامرب اوقرخ 6 تمر اهون

 جالا ملا تداعو يان
 نمطلا عومو َنَع ةرامع بايللا قير لمحو تدر 0

 يف قرغ لمالاو. لجاالا ءامدلات تداحو هلوقب كلذ ىلع لدو هنك-

 5 حج ةيسبلا نآل .عمجف نيعاردلا يف نالجا اره الو عارذلا نا

 رو يف روم تمأر ىحو-

 - ياوعنأواع اى مدن“ ليما ىدل

 رك عحزطلا ني نسف نيدو مبا ايار يي ا

52 7 0 1 



 مفسوي ما انو تدسل قآ 30235
 0 فايف 0 لود نمو :

 .لضأو تولع تزدست تح أ ٠ نبا لاقو انيلا تزاج انوحت تدست

 يف اع . اهيمر يأ ةقاثلا ذب ودس 0 أم موت هيمو 2-2 يا ةماكشلا"

 اهأ رمد زوذاب و ملا نوهريو ناءدصلا اهر 2 رفح هالو رسلا ١

 ءهدجاو يراحصلا يفانقلاو هضاخ ليللا ريس ىرسلاو اها 0 : 1

 * قيرطلاب لهاح 00 0 9 لولا و تانك

 لحاورو م 9 كح 2

 1 فطتساو و كال 00 ذخ مط وق نم وهو فنرلا نماندام . فلل 0

 ع ءراخ ءوقلا تارتحوم الياي رانا لوكشلل فان اب وم كلا ا

 ىوسو ف اخ ردوغو اولتق يامهنا رس تلين هلوقن دا رااودينع يب اباحصأ 0

 .دارملاو ةلوءفم ينمعةلءاف ةلحارلاوةفاخ ىاهرداغليسلانالاريدغ 8 2

 اهدم نم ماجا إلا ْ مهلحأ درو مسارفأ تقف اولتق مم مع

 2 ويا ءالخ ريح 1 يضأو 2 3

 ل أ -- فاما أه وفعلا ناك 6 ْ 0 : :

 :ةياوياول 7 را هوي 5 ا 0 2 ردا

 .لدقلا يد اب ا يملا فات ١ هةييعام ا ا هتشاغ لجرلا '

 3 5 ١
 ! يملك



 056 37 ناكل ٠ تبا 12 للا محر لاقو ىك 2

 : ٠ : : ني أ
 0 صال ركض نيعان

 ةملاو ”تايارلا_ت م دا
 95 3 ماج كسو 0 0 ةيمطحما

 امر يهو اب. نولتاقي شور ء اسْؤر ابله تانازلا تناكو كلذ
 عدس . عقودا يلخاو ,٠ نبع 1 | املع 0 راصق

 00 تاع 0 : امال كلذب
 8-2 0 -- موب ”موب.:

 2 2 رف ردم انيملا ب هن ئ و ل ا شرالا 3

 يل يرج اهمال عرج لضأام لاقف ةعذج ظروتو اجنو-
 ظ م 2 اذ نبا لض نالف«

 ا
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 ,.نيدلا لع هربظيا ق ةىللا ناك ىدهاب هلوسر لسا يذلا وهز ماعتو

 نب دبع 0 5 مناقل ن ٠,: ًافافشا ىاثاا لقاثتف سراف را 1#

 ا هع ؟ ننال ٠ ضال لا نإ ورم نب ساق نس

 ضاق فدا ن لوأ يع رم وأ لاقف انيلع ىمأ اولاقو اوركو سانا

 .نه جر و 80 5 0 امأ يفداوقلاثبف كاذدر حدز, غاب ودي رعابأ

 ار 3 يف ىلاو نيآلا نو رف ةدع درو 58 ايف

 .مسممزوف ةسفن 3 رضعل ددصقو درو داو5 لع ه ايأ رمت 35 هنا

 دقت بنجاملا نادرمهب اعدو مهاصقأو , مهفامف درج دز ىلع اودروق

 ىنملا هيلع را 0 رافق افلا رمثع قنا لع هل

 برعلا نيبو ءذي فطانلا سق لزنف نادر+ ءاجو ربمف تارذلا روبعإ

 . مكيلاربعت لب د..عوبا لاقف 7 يام انيلا 5 مط لاقو تارفاا

 قيضد راعتسن لع لضخ رعؤ رسج دقعو ئافرتس الن سائلا هيلع راذأ)
 ليلا 'ليسرلف قانا ىنادن من ريثكلا مهنم حرش سرفلامهتقشرف
 ..لاقو هرفشم برضفهبا_حصا نملاحر يفديبع وبامدقتف سانلا بطخف

 "507 عدرأ يذ نم كلان

 0 ماسلا براغ

 كود للف اهذعب تاتق نأ

 :قواعتو ةظةقشو راذتساف ا برضف نج# 3 هريدت_سأو

 .ىلا تهتنا نا ىلا اولتقف ةءاد هدعب ةبارلا لوادتف هولتقف ديبع انأ سرفلا

 اواتقف سرفلا مهكرو سائلا مزملاو مزهملا مث ةعاس اهب شاجف ىنثملا . ظ
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 0١ ات اذاولوالا اك أي
 "لا هلا تحب سلو امو

 ئ 00 ىلوأ ينعي ىلوالاو مازمنالا دب عوج 1
 وحر : اذا هلوقو امف نوكت ةستكلا ةيحن اقر 5 ذا ايصخو ةمدقملا

 د7 4 0

 7 تا منت كلينت لس دفاع انا 77 50000
 1 0 1 1 1 الللي قا.

 ام يباشغل و حايصلا

 10 مروعا ا كيلا م

 ٌ 5 1 فةنمو ةطغتلا ناضعلا“ هاو زيتماح ني:ةلح تعءص 00 ةفعءاضم

 | لا ءارلا لج زا ىنغ لا ماكنا ىع نوح دقو .ءاشغي هتيشغ

 0 عم ى ا تنال نانشماا اللا ف نع ريعف ايها ةنادأ 7 0

 000 هلع ترخات اذا لجرلا نع تح لاك رخأتتانحو ندحأي :اشم

 ا الل اظاينوةمبلا يك اوكلا ىنعي(شنحلا ب مسقأ الف) ىلاعت ا رتقو
 2 ”ىوربو قرشا 0 55 يهؤب رتل دعا اذءالا كآلفلا نال

 35 5اس فديت فلاحا

 ر# ىلا نتك ةلراح نب ىنثملا ناكو فطانلا سق موي لاقو

 ا الاب ا 0 قام عبس لإ اع سراف لحأ انبلغ دق انا هنع هللا يذر باطخلا

 2 ا ا

: 2 6 

 0 نا توحر كلش نم ةعامج انو نأو قدح ربص لاحر يجمو

 "العا طخ هنع هللا 0 رم ّ الع هللأ ع
 0 اهل نأ ىسانلا

 كلاب لاقو (شوالا يف ا تاحلاصلا 00 1
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 هل 2 6 ةفيلخ 55



 / ةصقتمو بوح 8 لعفلا رجهأو

 ' ن* يف يدب 0 5 راق

 1 اذ رمشأ م ا

 01 ا سا ا

 : ' يف تناك ةفآ الول ا لك يف قدص دق هل لاق 5 هللأ

 0 هيما 0
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 هبقانهو هيقاتهنم هسفنا ناسنالا هدعبام سسملاو لالقالا راتقالا

 يأ هموق هيلا باث كلوق نم 2ك بوثيو بانسلعا نف وهو ةئابأ

 ةالصاب يانلا عج وه ناذالا يف سبوثتلاو هلوح اوزتكو هلا وضمن

  7ليصاو ها 2 ن1 مهنال ( ساثلةب اثم تيبلا انلعخ ذاو )نآرقلا يف

 ةنس. لك يف هلا نوبوثي مها ىنعملا نوكي نا زوجيو عوجرلا ةملكلا

 لاملا ماوسلاو نوعجري يأ ١! زجحاعلاو يه تماسو هتيعر هتمسأو يغار

 تسسو ءاقثحا:ةلعبلا هنو ناللأ ق ها لصاو قمحالا قّمحاو فيعضلا

 00 أميال ءايح رق

 قرولاببادجلا دعب دوعلا يستكو ٠

 قربلا رخحملا كر ادقو :

 زحارلا لاق نسحلا عئفلا لضاو 3 وذ عنف وذ

 امنفم ىلهابلا تاعج تنا

 رجحملاو عنف ود كييف لاقي ةنمو ةحئارلا نسطلا ضأ عنفلاو

 قيص ءينلا ع دو رجلا نم لاو برحلا ِق هيلع -قيضملا

 (رصبلاٌقكرباذاف):ملاغتو هنا سهلوق هنمورصبلا ضخاشلا قربلاو ةيلغ

 زجارلا لاق ريحم لجرلا قربو
 ف رش أهم ءاسع هتيطعأ
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 00 ادد سم انادوقاف لجرلا قيفتو ملا ةّرك قهفلاو

 الو اطوع نم اهنع عجري ةنعألا هذه ربس ديرب يذلا نأ لوقي ءاملا

 محهتعتم لوقت: اك زاحلا ة هيج ىلع هدراو هيفش اهاء> واهحق نم امرقي

 . طع مه وعم اهباحصا نا دارملاو ربلا لوخذ نع فوسلا

 هلا تبل اع ةساالا 0

 قنحلاو دقملا ديدنك تملظ ناو

 ” ىايأو صأي لوقت سأيلا ةسايالا هللا ةمحر لاله وبأ خيشلا لاق
 ' لحرتا ةوادع نم هريضتام دقحلاو دوحاو 2 تس تيدأو

 ١ لقاعيلا لوقي فينع فع لجرو ظنفلا قئْلاو هنم نكمتلا نيخ ىلا

 _ هئللذو رفكالو همم طونقال افع ًاسأي هنم سأيا لب هلانأال اميف عمطأال
 رفكو طنق ءيبثلا هناف اذا نم سانلا نم نا

 هةاندودملا زألافشك و

 ٠ "قنا ا هف و مكاو

 . نافحزلا يت ثرح وهو طقأملا هلممو برحلا يف قيضاا قدما

 هتمتو براكلا ى 4 نلعاف يع ترسخربتو ركلااوناقي رفلا كرتعيو

 2 قا ةءامقلا هنمو ةطاحالا مغلا طا هلاوهأ ةطاحاو هيدتكو ةفرضص

 توك نأ ل رانا ياوت اطيحي هنال مامغلاو ريمتلا ,ف ىلع لمح
 ٍِ 1 هتمغ يذلا يورو ةلطعتلا 1

 بسد 02 ا رثمي دك

0 

1 8 



 قاعلا ن هه هدر 0 ل 0

 أهدر 34 - اهعفانع عفتش ةقان لجرلا لِخ

 ةلح مدلأ نم 0 لانا نجح وب

 ةنماعلا سان 0 -- 5 5

 ا دنقلا لاق عودتمو# ]

مالسالا وذو 3 ركلا ْ ٠
 لع 

 فرعي 0 090 ظ



 هتأرما تامل للا هجر خيشلا لاق ١
 ماو اذ 50 تاادّتبا ِق 6 00

 0 -- 3 0 ع احنف أ هذخأو

 و 00 رك كو يلام نع سانلا يلأسنال
 5 0 أردت نا سانلا 0 دق

 - 0 رم 0 اذا (غ

 علا لاق 2 1 3
 يف ذل تا ورسلا نم

 3 31 يأر اذا هنال ةديدعر يعسو دل

 قورف ٠ لحرو عوفلا قرفلاو ةفااسلل انه هيف ءالا لوخذو

 .ىغبي ناوحو عرفلا نم صخش ءرصب 0 قرفلا ريثك
 ندا 0 (راصبالا هيف صخشت موي ىلا هلوق نم
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 4 ميحرلا نمحرلا هللا م 9

 « كلاكشأ نعام كضفأ كحنم و د كل انمأ يطع ام ريخ هللا كاطعأ

 نم مهني اهف نييئادلأ ** ب بدلا قلك نيماحلا « ببدالا لا زلا: نم

 ْن بوقمإ فسوب ابأ نا تركذ © دمحو ,كث ءادحاو * دحم هاتبا

 نيواود ةمصإ اونع دق يسولملان خا او يك لادا او تسلا 3

 ريسفت ريشا 6 ال-الاو ةيلهاطلا ءارعش نم نيروبشملاو نيزكملا

 نمفالاتم امبيرغ حرش اوصقت_ساو اضاع ”حاضيا يف اوغلو | ايزكتشم

 ام اوملن مف نيرؤومغملاو نييلقملا ن نيواود اوغاو اين مهريغ هيف طرفام

 0 نيرومغملاو نيلقملا نيواود ىف كا كلسأ ق !تحناظ

 قحابل ايناعمنع ةنإبالا يف ىه اتاوب نيروهشلاو نيرا ١ نيواود 1
 كلذ ىلا. كتنخلا رقد هولا در راكب ناسحالا ليلق 1

 بى ةيناا أو تلاع ع تحبو نجع :أ ناويد ريسفت تلد

 ءاش نا 25 1 لع نأ َح انو ادحاو ينواود نمي رع

 ْ :؛ * ىلا هللا
 ع هذع هللا هز 1 نب هللا دبع نب نسخ | لاله وبأ خيشبا 0-7

 نبا عدس 3ع يني نم رم نب 2 نع اسبح نيني و ماوه
 ةضاقلا هام ١ تاضف دق اهرد ةرشاخ نو بي نيا ع

 1 يو. اهادمم فق ل اودعك لك نع ص

 معدد نع سانلا يل ما



 م

 نجم ينأ ناوبد حراش ةجرأ

 5 يع وسال

 ناربم نب يحب نإ دهس نب ملبس نب هللا دبع نب نسا ( وه )

 دعأ يبإ دملت وه ينلسلا لاق نيتعانصلا بحاص يركسملا لاله 3

 ”ناكخو ةبنلاو بالا ماو مسالا يف اقفاوت هلق يذلا ير ملا

 1 ٠ ناكو رعشلاو بدالا هيلع لاغلاو هقفلاو 0 اف وضوح

 21 ل لاقو قو نايذا ل ءس أ هع ىور ةياقلا) عيناملا نم

 فدادلا نم هلو قباسلا يو ا ا يبا ها ناد ارسم

 "ةرهم . ةفلا يف صيخلتلا  أدج ديفم زنلاو مظنلا يتعانص باتك
 ع ةاضقلا ىلا ءافلخلا نم مكتحا نم ٠ ةةساجا خارش. لانمألا

 1 مسردلا ٠ نارا رص . عمجاو دحا اولا . ردلوت . لئاوالا . ةصاخلا

 وبغو - هرعش ناوبد . ةدح ولا سادكتس الأو ةلزملا يفةلاسر . راندا

 لءاوالاوهاما ن٠ غرف هنأ الا هءافو يف ءيش ىنغاس لو توقأب لاو كيه
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 هلوق هرمش نءو ©48 ةئان نابعش نه تاخ رمثعل ءامبرالا موب

 جملا طقطلل نم لام "يلام ناك اذا

 م

 . اجحلاو ةلاصالاب يعافتا نيف
 3 ملا ىلع اب

 ٍ ل وأ 2 ل 5 يلاحو

 0 تنضم طك

 اولا هاو سعب

 اوتو يووم
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 ىيمثلا نحح ىلا

 اهب هللا دبع نين نسملا لاله يبآل :

 01 ط ود 0 قروودمدح ( امأا 0

 1 ش
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 ا 00
“0 

 "20 ملول وانت 9 3ع
 1 ا


