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المحتويات ٢



١ باب

الصلاة

الفجر صلاة ١.١

[1]
(الغاية؛) شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال (١) يوقفناعلى النبي هو إذ
الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ (٢) دولهم في والملوك سيرهم، في

الله والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن ذلك في

الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على يوقفنا هو إذ
ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك Testingسيرهم،

comment
يهان أو الرجل يكرم ، الامتحان عند (١)

الحاشية من امتحان (٢)

٣



الصلاة .١ باب ٤

والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على يوقفنا هو إذ الامتحان عند

الرجل يكرم ،
يهان أو

ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك سيرهم،
والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

ظهر صلاة ٢.١

هو إذ الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
على يوقفنا الامتحان عند

الرجل يكرم ،
يهان أو



٥ ظهر صلاة .٢.١

الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على(١) يوقفنا هو إذ
ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك سيرهم،

والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على يوقفنا هو الٕامتحانإذ عند
ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك سيرهم،

والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

امتحان (١)



الصلاة .١ باب ٦

إذ الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال (١) على يوقفنا هو
ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك سيرهم،

والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

الغاية؛ شريف الفوائد، جّم المذهب، عزيز فّن التاريخ فّن أّن اعلم
في والأنبياء أخلاقهم، في الأمم من الماضين أحوال على يوقفنا هو إذ الٕامتحان عند
ذلك في الٕاقتداء فائدة تتّم حتّى وسياستهم؛ دولهم في والملوك سيرهم،

والدنيا. الدين أحوال في يرومه لمن

امتحان (١)
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